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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)

เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยยังคงมีความต้องการพลังงานทดแทนอีกมาก จากที่มีแผนบูรณาการพลังงาน
ระยะยาว 20 ปี เพื่อให้จะสามารถสร้างพลังงานของประเทศให้มีความมั่นคง โดยสามารถจัดหาพลังงานเพียงพอ
ต่อความต้องการใช้ของประชาชน ซึ่งได้มีการออกมาตรการสนับสนุนภาคเอกชนในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทน 

เป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ยังคงด�าเนินงานตามนโยบายในการเป็นผู้น�าด้านการบริหารจัดการ
ระบบไฟฟ้าและพลังงานของประเทศ นอกเหนือจากการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจออกแบบ จ�าหน่าย และติด
ตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและการจัดการสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพสูง ส�าหรับระบบสื่อสารโทรคมนาคมให้กับหน่วย
งานภาครัฐและเอกชน บริษัทยังมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนต่างๆ ทั้งในด้านพลังงานแสง
อาทิตย์ พลังงานชีวภาพ พลังงานชีวมวล พลังงานลม และพลังงานจากขยะ ซึ่งเป็นรายได้ที่มั่นคงและสร้างผล
ตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

คณะกรรมการบรษิทัฯ มนีโยบายการก�ากบัดแูลการลงทนุอย่างใกล้ชดิ ให้เป็นไปตามกรอบเวลาและเป้าหมาย
เพือ่ให้เกดิผลตอบแทนตามแผนงานทีว่างไว้ นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษิทัฯ ยงัก�ากบัและควบคมุการใช้จ่ายให้
มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ผลประกอบการของบริษัทเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงและเสริมสร้างความยั่งยืนของธุรกิจ

ในปี 2558 บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
คอร์รัปชั่น ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อยืนยันแนวทางการท�างานของบริษัทฯ ใน
ฐานะทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และบรษิทัฯ ยงัมุง่มัน่ในการจดักจิกรรมให้กบั
สังคม โดยให้ความส�าคัญกับการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนการตอบแทน
สังคม และใส่ใจในสิ่งแวดล้อม

 ในนามของประธานกรรมการบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น 
นักลงทุน พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ให้ความ
ไว้วางใจและการสนบัสนนุบรษิทัด้วยดเีสมอมา และขอขอบคณุทมีผูบ้รหิารและพนกังานทกุท่านทีร่่วมแรงร่วมใจ
ในการปฎิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ ช่วยให้ธุรกิจของบริษัทสามารถก้าว
ข้ามอุปสรรคและเติบโตไปพร้อมกัน

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่หยุดยั้งการพัฒนาเพื่อให้เป็นองค์กรที่แข็งแกร่ง เติบโตในด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทนที่มีคุณภาพและสามารถตอบแทนประโยชน์คืนสังคมและท่านผู้ถือหุ้นต่อไป

ชอแสดงความนับถือ

(นายภาณุ ศีติสาร)
ประธานกรรมการบริษัท

สารจากทา่นประธาน
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นายภาณ ุศตีสิาร
ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท
อายุ : 47

คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• Director Certification Program (DCP) 176/2013
• Director Accreditation Program (DAP) 19/2004
• Role of the Chairman Program (RCP) 30/2013

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 12.57
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -
ประสบการณ์การท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง : 
2555 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร
   บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด
   (มหาชน)
2541 - ปัจจุบัน  กรรมการ
   บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด 
  (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน  กรรมการ
   บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ากัด
2545 - 2555  กรรมการ
   บริษัท ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น เทคโนโลยี 
  (ประเทศไทย) จ�ากัด
2551 - 2555  กรรมการผู้จัดการ
   บริษัท พระพาย เทคโนโลยี จ�ากัด

 คณะกรรมการและผูบ้รหิาร
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นายพระนาย กงัวาลรตัน์
กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร / ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร / 
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท
อายุ : 42

คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยั อสีเทร์ินเอเชยี
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุรี
• Director Certification Program (DCP) 170/2013
• Director Accreditation Program (DAP) 33/2005

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 9.14
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -
ประสบการณ์การท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง : 
2555 - ปัจจุบัน  กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / 
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
   บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด 
  (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน  กรรมการ
   บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ากัด
2555 - พ.ย. 57  กรรมการ
   บริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ�ากัด
2555 - ปัจจุบัน  กรรมการ
   บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ�ากัด
2556 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ไบโอโกกรีน จ�ากัด
   กรรมการ บริษัท วินด์โกกรีน จ�ากัด
2557 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ�ากัด
   กรรมการ บริษัท พีเอสที (อุบลราชธานี) จ�ากัด
2558 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ากัด
   กรรมการ บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จ�ากัด
   กรรมการ บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ�ากัด
   กรรมการ บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 จ�ากัด
   กรรมการ บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 จ�ากัด
   กรรมการ บริษัท พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง จ�ากัด
   กรรมการ บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ�ากัด

คณะกรรมการและผูบ้รหิาร
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คณะกรรมการและผูบ้รหิาร

นายอณัณพ พุม่กมุาร
กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ / 
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท
อายุ : 42

คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล

ธัญบุรี
• Director Certification Program (DCP) 170/2013
• Director Accreditation Program (DAP) 100/2013

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 2.25
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -
ประสบการณ์การท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง : 
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / 
  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ
   บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด 
  (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน  กรรมการ
   บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ากัด
2555 - ปัจจุบัน  กรรมการ
   บริษัท ไบโอโกกรีน จ�ากัด
2556 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ�ากัด
   กรรมการ บริษัท วินด์โกกรีน จ�ากัด
2557 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ�ากัด
   กรรมการ บริษัท พีเอสที (อุบลราชธานี) จ�ากัด
2558 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ากัด
   กรรมการ บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จ�ากัด
   กรรมการ บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ�ากัด
   กรรมการ บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 จ�ากัด
   กรรมการ บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 จ�ากัด
   กรรมการ บริษัท พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง จ�ากัด
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คณะกรรมการและผูบ้รหิาร

นางสาวอนงค ์พานชิเจรญินาน
กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน / 
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท
อายุ : 50

คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาโท Master of Financial Accounting (MFAcc.) จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Diploma in Auditing มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Director Certification Program (DCP) 174/2013

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0.34
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -
ประสบการณ์การท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง : 
2555 - ปัจจุบัน  กรรมการ
   บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
   บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
   กรรมการ บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ากัด
   กรรมการ บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ�ากัด
   กรรมการ บริษัท ไบโอโกกรีน จ�ากัด
   กรรมการ บริษัท วินด์โกกรีน จ�ากัด
   กรรมการ บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ�ากัด
   กรรมการ บริษัท พีเอสที (อุบลราชธานี) จ�ากัด
   กรรมการ บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ากัด
   กรรมการ บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จ�ากัด
   กรรมการ บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ�ากัด
   กรรมการ บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 จ�ากัด
   กรรมการ บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 จ�ากัด
   กรรมการ บริษัท พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง จ�ากัด
   กรรมการ บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ�ากัด
   กรรมการ บริษัท เมกกาโซล่าร์เพาเวอร์ จ�ากัด
   กรรมการ บริษัท โซล่าร์ ลิสซิ่ง จ�ากัด
2554 - 2557  กรรมการ บริษัท บิซโปร เอาท์ซอร์ส จ�ากัด
2554 - 2557  CFO & Corporate Support Division
   บริษัท โลคัส เทเลคอมมูนิเคชั่น อิงค์ จ�ากัด
2544 - 2554  Senior Vice President - 
  Financial Operations Division
   บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
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นายสวุทิย ์สงิหจนัทร์
กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 61

คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• Director Certification Program (DCP) 176/2013
• Director Accreditation Program (DAP) SET/2012

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0.02
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -
ประสบการณ์การท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง : 
2555 - ปัจจุบัน  กรรมการ / กรรมการอิสระ / 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
   บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด 
  (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน  ผู้ทรงคุณวุฒิ
   คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน
2553 - 2554  ผู้ช่วยผู้ว่าการประจ�าส�านักผู้ว่าการ
   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2549 - 2553  ผู้อ�านวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์
   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการและผูบ้รหิาร
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นายพทิยาธร มฤทสุาธร
กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
อายุ : 49

คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Director Certification Program (DCP) 174/2013
• Advanced Audit Committee Program (AACP) 21/2015
• Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 14/2015

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0.02
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -
ประสบการณ์การท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง : 
2555 - ปัจจุบัน  กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
   บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน  ที่ปรึกษา
   บริษัท ไนซ์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง คอร์ป จ�ากัด
2544 - ปัจจุบัน  กรรมการ
   บริษัท นภธรา จ�ากัด

คณะกรรมการและผูบ้รหิาร
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นายวรพงศ ์จ�าจด
กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
อายุ : 52

คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• Director Accreditation Program (DAP) 103/2013
• Advanced Audit Committee Program (AACP) 17/2014
• Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 14/2015

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0.02
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -
ประสบการณ์การท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง : 
2556 - ปัจจุบัน  กรรมการ / กรรมการอิสระ / 
  กรรมการตรวจสอบ
   บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด 
  (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน  Assistant Managing Director
   บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัช จ�ากัด
2551 - 2554  Vice President, Compliance Department
   บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

คณะกรรมการและผูบ้รหิาร
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นายเศรษฐวุฒ ิบุญสนทิ
กรรมการบริหาร / ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
อายุ : 42

คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0.03
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -
ประสบการณ์การท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง : 
2555 - ปัจจุบัน  กรรมการบรหิาร / ผูอ้�านวยการอาวโุส ฝ่ายพฒันาธรุกจิ
   บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน  กรรมการ
   บริษัท ไบโอโกกรีน จ�ากัด
2556 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ�ากัด
   กรรมการ บริษัท วินด์โกกรีน จ�ากัด
2557 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ�ากัด
   กรรมการ บริษัท พีเอสที (อุบลราชธานี) จ�ากัด
2558 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ากัด
   กรรมการ บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ากัด
   กรรมการ บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จ�ากัด
   กรรมการ บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ�ากัด
   กรรมการ บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 จ�ากัด
   กรรมการ บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 จ�ากัด
   กรรมการ บริษัท พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง จ�ากัด
   กรรมการ บริษัท ทริปเปิ้ล เอส อีโค่ จ�ากัด
2552 - 2555  ผู้จัดการภาคพื้นอินโดไชน่า
   บริษัท ซีไอมิโครอิเล็คทรอนิก้า (เซ้าท์อีสเอเซีย) จ�ากัด

คณะกรรมการและผูบ้รหิาร
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1
2

3

4

5

6
7

คณะกรรมการบรษิทั

1. นายอณัณพ พุม่กมุาร
กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ / 
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท

2. นายพระนาย กังวาลรัตน์
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / 
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท

3. นายพิทยาธร มฤทุสาธร
กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

4. นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน
กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน / 
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท

5. นายภาณุ ศีติสาร
ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท

6. นายวรพงศ์ จ�าจด
กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

7. นายสุวิทย์ สิงหจันทร์
กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
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51
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คณะกรรมการบรหิาร 1. นายอณัณพ พุม่กมุาร
กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ / 
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท
2. นายพระนาย กังวาลรัตน์
กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร / ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร / 
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท
3. นายภาณุ ศีติสาร
ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท
4. นายเศรษฐวุฒิ บุญสนิท
กรรมการบริหาร / ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
5. นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน
กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน / 
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท
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31
2

คณะกรรมการตรวจสอบ   

1. นายพิทยาธร มฤทุสาธร
กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

2. นายสุวิทย์ สิงหจันทร์
กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

3. นายวรพงศ์ จ�าจด
กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
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ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลส�าคญัอื่น

ชื่อบริษัท   บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ  ธุรกิจออกแบบ จ�าหน่าย และติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการ
   สภาพแวดล้อมทีม่คีณุภาพสงู ส�าหรบัระบบสือ่สารโทรคมนาคม และธรุกจิโรงไฟฟ้า
   พลังงานทดแทนต่างๆ
ทุนจดทะเบียน  225,000,000 บาท
ทุนที่เรียกช�าระแล้ว 221,141,937.50 บาท 
มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
ส�านักงานใหญ่  325/1 อาคารพีเอสที ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม 
   กรุงเทพมหานคร 10220
ระบบคุณภาพ  ISO9001:2008 และ ISO14001:2004
โทรศัพท์   02-993-8982
Home page  http://www.pst.co.th
E-mail   ir@pst.co.th, info@pst.co.th

ชื่อย่อหลักทรัพย์  PSTC

ที่ตั้งโครงการ
1. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ก�าลังการผลิต 998 kW จ�านวน 2 โครงการ รวมก�าลังผลิต 1.996 MW ที่

ตั้ง อ�าเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
2. โรงไฟฟ้า Solar Roof Top ก�าลงัการผลติ 987.84 kW ทีต่ัง้ สหกรณ์ประมงแม่กลอง จงัหวดัสมทุรสงคราม
3. โรงไฟฟ้า Solar Roof Top ก�าลังการผลิต 987.84 kW ที่ตั้ง อ�าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
4. บริษัทร่วมทุนในสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 19.99 ด�าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า Solar Roof Top ก�าลังการผลิต 

987.84 kW ที่ตั้ง อ�าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
5. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ก�าลังการผลิต 998 kW ที่ตั้ง อ�าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
6. โรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ ก�าลังการผลิต 1 เมกะวัตต์ ที่ตั้ง ต.กู่สวนแตง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ 
นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
   62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 
   เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
   โทรศัพท์ 0-2229-2800 โทรสาร 0-2654-5427 
   Website : http://www.tsd.co.th/th/index.html
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 
2. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972 
3. นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872
4. นางสาวรสพร เดชอาคม   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659

บรษิทั ส�านกังานอ ีวาย จ�ากดั ชัน้ 33 อาคารเลครชัดา 193/136-137 ถนนรชัดาภเิษก คลองเตย กรงุเทพฯ 10110
ตู้ปณ. 1047 กรุงเทพฯ 10510 โทรศัพท์ +66 2264 9090 โทรสาร +66 2264 0789-90 
เวปไซต์ : http://www.ey.com 

ข้อมูลส�าคัญอื่น  - ไม่มี -
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รายการ จ�านวนเงิน (บาท)

2558 2557

งบก�ำไรขำดทุน ( หน่วย : บำท )

รายได้จากการขายและให้บริการ 484,079,783 448,210,527 

ต้นทุนการขายและให้บริการ 345,468,700 279,854,607 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 5,105,229 5,512,407 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 103,210,499 91,121,381 

ก�าไรขั้นต้น 138,611,083 168,355,920 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (15,169,382) (28,492,727)

EBITDA 49,790,803 96,253,132 

ก�าไรสุทธิ 14,428,890 38,605,223 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน ( หน่วย : บำท )

สินทรัพย์หมุนเวียน 354,051,391 454,778,374 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 602,278,285 450,485,813 

หนี้สินหมุนเวียน 311,677,557 313,673,089 

หนี้สินไม่หมุนเวียน 102,133,970 75,209,949 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 542,518,149 516,381,149 

อัตรำส่วนทำงกำรเงิน 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 4.93 3.17

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 10.89 2.79

อัตราก�าไรขั้นต้น % 33.99 28.03

อัตราก�าไรสุทธิ % 8.61 3.05

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น % 0.75 0.76

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น ( บาทต่อหุ้น ) 0.01 0.02

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ( บาทต่อหุ้น ) 0.23 0.24

ขอ้มูลทางการเงนิที่ส�าคญั
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สดัสว่นรายไดจ้ากการขายและบรกิาร
( หน่วย : ร้อยละ )

ระบบส�ารองไฟฟ้า
ระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อม
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
ระบบประหยัดพลังงานและระบบอื่นๆ
พลังงานแสงอาทิตย์

54%

38%
12%

21%

28%

16%
4%

24%

2%

1%

2557

2558
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งบแสดงฐานการเงนิ 

สดัสว่นก�าไรขัน้ตน้และก�าไรสทุธิ

( หน่วย : ล้านบาท )

( หน่วย : ล้านบาท )

2558
2557

สินทรัพย์หมุนเวียน
354.05
457.78

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
602.28
450.49

หนี้สินหมุนเวียน
311.68
313.67

หนี้สินไม่หมุนเวียน
102.13
75.21

ส่วนของผู้ถือหุ้น
542.52
516.38

354.05

602.28

311.68

102.13

542.52

457.78 450.49

313.67

75.21

516.38

ก�าไรขั้นต้น
ก�าไรสุทธิ

2556 2557 2558

126.06

144.11 138.61

13.87

38.61

14.43
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
  บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)

 คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ
อิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์เฉพาะด้าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�าหนด
ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย มคีวามอสิระในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

1. นายสุวิทย์ สิงหจันทร์   ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวรพงศ์ จ�าจด   กรรมการตรวจสอบ
3. นายพิทยาธร มฤทุสาธร  กรรมการตรวจสอบ

 ในรอบปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยทุกครั้งกรรมการตรวจสอบทุกท่าน
ได้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม โดยมีเพียงการประชุมครั้งที่ 2/2558 ซึ่งนายพิทยาธร มฤทุสาธร ไม่ได้เข้าร่วม
ประชมุ 1 ครัง้ และได้เชญิผูบ้รหิารเข้าร่วมประชมุตามวาระของผูท้ีเ่กีย่วข้อง เพือ่ชีแ้จงในประเดน็ทีเ่กีย่วข้อง รวม
ถงึได้เชญิผูต้รวจสอบภายใน ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต เพือ่ร่วมชีแ้จงข้อเทจ็จรงิ ผลการตรวจสอบบญัช ีและหลกัฐาน
ประกอบในแต่ละไตรมาส ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัให้มกีารประชมุร่วมกบัผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต โดย
ไม่มผีู้บริหารของบริษทัฯ เข้ารว่มประชุมด้วยอย่างน้อย 1 ครั้ง การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติ
ตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ ได้อนมุตัไิว้อย่างเคร่งครดั และผลการประชมุแต่ละ
ครั้งได้รายงานการปฏิบัติงานโดยสรุปพร้อมข้อเสนอแนะที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารให้คณะกรรมการ 
บริษัทฯ ทราบ สรุปสาระส�าคัญดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี 2558 ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
ให้มั่นใจว่า รายงานทางการเงิน รายการบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจัดท�าขึ้นมีความถูกต้องตามที่ควร ตาม
มาตรฐานบัญชีและข้อก�าหนดทางกฎหมาย รวมทั้งมีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียง
พอ พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและรับทราบแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจ
สอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดท�าขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีความถูก
ต้องตามที่ควร เชื่อถือได้ และการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่มีความสมเหตุสมผล 

2. สอบทานความเพียงพอของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความ
เหน็ว่ามปีระสทิธผิลและเหมาะสมเพยีงพอโดยไม่มข้ีอบกพร่องทีเ่ป็นสาระส�าคญั และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
มีความเป็นอิสระ พร้อมกันนี้ ได้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี 2558 ซึ่งจัดล�าดับงานตรวจ
สอบตามความเสี่ยง และมุ่งเน้นเชิงปฏิบัติการให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผล และได้มีการพัฒนา
ระบบการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี

3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้
ปฏิบัติตามข้อก�าหนดและกฎหมายต่างๆ อย่างเหมาะสม สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ามีความสมเหตุสมผลเพื่อประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมาย และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้เปิดเผยไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว

4. สอบทานการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการตรวจสอบและข้อสังเกตผลการประเมินระบบการควบคุม
ภายใน รวมทัง้มกีารแลกเปลีย่นข้อคดิเหน็กบัผูบ้รหิารระดบัสงู โดยบรษิทัฯ ก�าหนดให้มกีารประชมุคณะกรรมการ
บรหิารเป็นประจ�าทกุเดอืนและมกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทัทกุไตรมาส โดยในทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจ
สอบได้กล่าวถึง ผลการด�าเนินงาน ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ผลกระทบและข้อเสนอแนะ มาตรการป้องกัน
หรอืลดทอนความเสีย่งทีส่�าคญั และได้รายงานความคบืหน้าของผลการด�าเนนิงานโดยผูร้บัผดิชอบอย่างต่อเนือ่ง
แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า มาตรการบริหารความเสี่ยงที่ก�าหนดไว้มีประสิทธิผลและเหมาะสม
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เพียงพอครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของการด�าเนินธุรกิจปัจจุบัน

5. สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
ตามแบบที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผลการประเมินพบว่า
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและครบถ้วนแล้ว

6. พิจารณาคัดเลือกผู ้สอบบัญชีโดยพิจารณาถึงความ
โปร่งใส และหลกัการก�ากบักจิการทีด่ ีรวมถงึผลการปฏบิตังิาน
ของผูส้อบบญัชปีีทีผ่่านมา โดยค�านงึถงึชือ่เสยีงความน่าเชือ่ถอื 
ความสามารถในการให้บรกิารตรวจสอบ และการให้ค�ารบัรอง
งบการเงนิได้ทนัเวลาอย่างสม�า่เสมอ คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเหน็ชอบเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เพือ่ให้พจิารณา
เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

• แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัท ส�านักงานอี วาย จ�ากัด 
ประจ�าปี 2559 โดยมีรายชื่อดังนี้

• นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4521 หรือ

• นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลข
ทะเบียน 3182 หรือ 

• นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลข
ทะเบียน 5659 หรือ

• นายชยพล ศภุเศรษฐนนท์ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต เลข
ทะเบียน 3972 หรือ

• นางสาวสมุนา พนัธ์พงษ์สานนท์ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต 
เลขทะเบียน 5872 

โดยให้คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เพาเวอร์ 
โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย 11 บริษัท 
ก�าหนดค่าธรรมเนียมบริการงานสอบบัญชีจ�านวน 2,590,000 
บาท (สองล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่า
ยอื่นๆ ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริง

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบโดยประเมินในภาพรวม
เป็นรายคณะประจ�าปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีความ
เห็นโดยรวมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเพียงพอและครบถ้วน
แล้ว

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
 

(นายสุวิทย์ สิงหจันทร์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ



30



31

ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจ
ของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

1.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2544 ด�าเนิน
ธรุกจิออกแบบ จ�าหน่าย และตดิตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อมทีม่คีณุภาพสงูส�าหรบัระบบ
สื่อสารโทรคมนาคมให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งด�าเนินการโดยบริษัท และธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน
ทดแทนต่างๆ ทั้งในด้านพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power) พลังงานก๊าซชีวภาพ (Biogas Power) พลังงาน
ชีวมวล (Biomass Power) พลังงานขยะ (MSW) และพลังงานลม (Wind Power) ซึ่งด�าเนินการโดยบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมของบริษัท 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ
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ชื่อบริษัท ลักษณะของธุรกิจ อัตราร้อยละที่ถือ
หุ้น* (ร้อยละ)

บริษัทย่อย

1. บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 100

2. บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 100

3. บริษัท วินด์โกกรีน จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม 100

4. บริษัท ไบโอโกกรีน จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพและชีวมวล 100

5. บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 100

6. บริษัท พีเอสที (อุบลราชธานี) จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 100

7. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ากัด ลงทุนในบริษัทอื่น 100

8. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 100

9. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 100

10. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 100

11. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 100

12. บริษัท พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 100

13. บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ�ากัด ด�าเนินธุรกิจโครงการพลังงานทดแทน 51

บริษัทร่วม

14. บริษัท ทริปเปิล เอส อีโค จ�ากัด* ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 15

15. บริษัท พีวี กรีน จ�ากัด* ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 19.99

16. บริษัท สามารถ โซลาร์ทูเพาเวอร์*จ�ากัด ด�าเนินธุรกิจโครงการพลังงานทดแทน 20

17. บริษัท เมกกา โซล่าร์เพาเวอร์ จ�ากัด* ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 29.99

18. บริษัท โซล่าร์ ลิสซิ่ง จ�ากัด* น�าเข้า ส่งออก จ�าหน่าย ให้เช่า 
หรือให้เช่าซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจการ
ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

40 (ถือหุ้นโดย
บริษัท พีเอสที เอน

เนอร์ยี จ�ากัด)

1.2 รายชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม*

1.3 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการประกอบธุรกิจ

วิสัยทัศน์
บริษัทมีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้น�าด้านการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าและพลังงานของประเทศ

พันธกิจ
1. ด้านธรุกจิงานขาย จดัหาอปุกรณ์ส�าหรบัระบบไฟฟ้า ระบบพลงังานทดแทน และระบบประหยดัพลงังาน 
2. ด้านธุรกิจบริการ ให้ค�าปรึกษา ออกแบบทางวิศวกรรม จัดหาอุปกรณ์และก่อสร้าง ตลอดจนพัฒนา

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน อย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพสูงสุด
3. ด้านธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน มุ่งเน้นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยค�านึงถึงสังคม

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. ด้านธุรกิจพัฒนางานขาย บริการ และโครงการ ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่องในระยะ

กลาง 1-5 ปี เพื่อส่งเสริมให้มีการเจริญเติบโตและมั่นคงอย่างต่อเนื่อง
5. ด้านธุรกิจบริหารจัดการเชื้อเพลิงจากพืชพลังงาน เพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงาน และหา

พันธมิตรที่เข้มแข็งและเติบโตด้วยกัน เพื่อผลประโยชน์ในระยะยาว
6. ด้านผลตอบแทน มุ่งมั่นเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนร่วม 
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7. ด้านบุคลากร พัฒนาและส่งเสริมขีดความรู้ความสามารถ ตลอดจนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
8. ด้านการจัดการ บริหารงานโดยยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

เป้าหมายในการด�าเนินงาน
บรษิทัมุง่เน้นในความเอาใจใส่พถิพีถินัในการด�าเนนิงานทกุขัน้ตอน ตัง้แต่การให้ค�าปรกึษาแก่ลกูค้า ออกแบบ 

จดัหาและพฒันาผลติภณัฑ์ทีส่ามารถตอบสนองความต้องการของตลาด รวมถงึการดแูลหลงัการขาย เพือ่ให้ธรุกจิ
ของบริษัทเติบโตอย่างมั่นคงบนความไว้วางใจของลูกค้า ด้วยการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้มี
ความเชีย่วชาญ และการพฒันาผลติภณัฑ์ให้สอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้า นอกจากนี ้บรษิทัยงัได้ขยายการ
ลงทนุทางด้านโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนดอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้บรษิทัมรีายได้อย่างสม�า่เสมอ และมกี�าไรทีเ่ตบิโตขึน้

1.4 กลยุทธ์การแข่งขัน

บรษิทัมกีลยทุธ์การแข่งขนัโดยมุง่เน้นทีจ่ะเป็นผูเ้ชีย่วชาญด้านการออกแบบการบรหิารจดัการระบบไฟฟ้าและ
พลังงานทดแทน โดยมีกลยุทธ์ในการแข่งขัน ดังนี้

1) คุณภาพของผลิตภัณฑ์
บรษิทัให้ความส�าคญักบัคณุภาพของระบบทีใ่ห้บรกิารแก่ลกูค้าเป็นหลกั โดยมกีารออกแบบและปรบัแต่งระบบ

ให้เหมาะสมกบัความต้องการของลกูค้าและการใช้งาน โดยจะส่งทมีวศิวกรเข้าไปท�าการร่วมออกแบบกบัผูว่้าจ้าง
อย่างละเอยีดตัง้แต่ขัน้ตอนการเสนอโครงการ และมกีารควบคมุคณุภาพในการด�าเนนิงานทกุขัน้ตอน และเน้นใน
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้ มีเครื่องตรวจวัดที่มีมาตรฐาน โดยบริษัทได้รับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008

2) คุณภาพของการให้บริการ
เนื่องจากระบบที่บริษัทให้บริการ เกี่ยวข้องกับความต่อเนื่องในการท�างานของระบบที่ต้องการความต่อเนื่อง

ของการท�างาน ซึ่งความเสียหายจากความผิดปกติในการท�างานสามารถก่อความเสียหายโดยตรงกับอุปกรณ์ 
หรือความเสียหายทางอ้อมจากการที่ระบบหยุดท�างานได้ บริษัทจึงเน้นในคุณภาพและความรวดเร็วในการให้
บรกิาร พร้อมให้การบรกิารหลงัการขายทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยมทีมีงานวศิวกรในการให้บรกิารหลงัการขายตลอด 
24 ชั่วโมง ภายใต้ชื่อ “Smile Care” และมีหมายเลขสายด่วนซึ่งสามารถท�าการแจ้งเหตุขัดข้องได้ตลอดเวลา 

3) บุคลากรที่มีคุณภาพ
บรษิทัให้ความส�าคญักบัคณุภาพของบคุลากร โดยบรษิทัมกีารจดัอบรมให้แก่พนกังานเพือ่เพิม่เตมิความรูแ้ละ
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ทกัษะ ให้เหมาะสมกบังานของแต่ละหน่วยงาน โดยจดัให้มกีารอบรมทัง้ภายในและภายนอกองค์กร รวมถงึมกีาร
ส่งพนักงานไปท�าการอบรมในต่างประเทศ และมีการจัดแผนอบรมและงบประมาณประจ�าปี อีกทั้งบริษัทยังมี 
นโยบายให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่สามารถแข่งขันกับบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมได้ เพื่อจูงใจให้พนักงานที่
มีความรู้ความสามารถท�างานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน

4) ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
บริษัทมุ่งเน้นในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ตั้งแต่ระดับบริการจนถึงระดับ

ปฏิบัติการ เพื่อสร้างความมั่นใจกับลูกค้าว่าจะได้รับการบริการที่ดี เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบ
ถ้วนถูกต้อง รวมถึงสร้างฐานลูกค้าส�าหรับธุรกิจในอนาคต

1.5 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่ส�าคัญในช่วงที่ผ่านมา
 
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2544 โดยบริษัท 

เอม็.ว.ีท.ี คอมมวินเิคชัน่ จ�ากดั (มหาชน) ร่วมกบักลุม่ผูบ้รหิารแผนกระบบส�ารองไฟฟ้าของ บรษิทั เอม็.ว.ีท.ี คอม
มวินเิคชัน่ จ�ากดั (มหาชน) เนือ่งจากเลง็เหน็ถงึโอกาสและการขยายตวัของกลุม่ผลติภณัฑ์ด้านระบบส�ารองไฟฟ้า 
โดยในช่วงแรกมวีตัถปุระสงค์เพือ่ประกอบธรุกจิจดัจ�าหน่ายและให้บรกิารระบบส�ารองไฟฟ้าส�าหรบัระบบสือ่สาร
โทรคมนาคม (Telecommunication Power Backup Solution) ทีม่คีณุภาพและมาตรฐานสงู ให้กบัหน่วยงาน
ทัง้ภาครฐัและเอกชน จากนัน้บรษิทัได้ขยายธรุกจิไปในด้านการให้บรกิารระบบตรวจวดัและจดัการสภาพแวดล้อม 
(Monitoring and Management Solution) ธรุกจิด้านพลังงานทดแทน (Renewable Energy Solution) และ
ธุรกิจด้านการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Saving Solution) นอกจากนี้ บริษัทได้ขยายการด�าเนินงานไปยัง ธุรกิจ
โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน (Renewable Power Plant ) ประกอบด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power) 
พลังงานชีวภาพ (Biogas Power) พลังงานชีวมวล (Bio Mass Power) พลังงานขยะ (Waste Power) และพลัง
ลม (Wind Power) โดยบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญในอดีต ดังต่อไปนี้

ปี 2544  
มิถุนายน 2544 : จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด ด้วยทุนจดทะเบียนและช�าระ

แล้ว 5 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เรียกช�าระเต็มมูลค่า เมื่อ
วันที่ 25 มิถุนายน 2544 เพื่อประกอบธุรกิจจัดจ�าหน่ายและให้บริการระบบส�ารองไฟฟ้าส�าหรับระบบสื่อสาร
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โทรคมนาคม โดยผูถ้อืหุน้หลกัคอืนายพระนาย กงัวาลรตัน์ ซึง่ถอืหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบยีน
และช�าระแล้ว และต่อมาในวนัที ่21 กนัยายน 2544 กลุม่ของบรษิทั เอม็.ว.ีท.ี คอมมวินเิคชัน่ (ประเทศไทย) จ�ากดั 
(ต่อมาได้ท�าการแปรสภาพและเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอ็ม.วี.ที.คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ในเดือนสิงหาคม 
2547) ได้เข้ามาร่วมถือหุ้นในบริษัท โดยกลุ่มของบริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น (ประเทศไทย) จ�ากัด และนาย
พระนาย กังวาลรัตน์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60.00 และร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว ตาม
ล�าดับ และนายเกษียร สุขีโมกข์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

ปี 2546 
ปี 2546 : บริษัทเริ่มขยายการด�าเนินการไปยังธุรกิจออกแบบ จ�าหน่ายและติดตั้งระบบและจัดการสภาพ

แวดล้อม (Monitoring and Management Solution) 
ธันวาคม 2546 : บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5 ล้านบาทเป็น 10 ล้านบาท เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2546 

โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ
ผู้ถือหุ้นเดิม โดยเสนอขายในราคาเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้

ปี 2547 
เมษายน 2547 : บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น (ประเทศไทย) จ�ากัด ได้ท�าการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจาก

ผูถ้อืหุน้รายอืน่ โดยท�าการถอืหุน้สามญัของบรษิทัในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบยีนและช�าระแล้ว
ตุลาคม 2547 : บริษัทได้รับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2000 โดยบริษัท เอสจี

เอส ยูไนเต็ด คิงดอม จ�ากัด เป็นผู้ให้การรับรอง

ปี 2548
ปี 2548 : บรษิทัเริม่ขยายการด�าเนนิการไปยงัธรุกจิออกแบบ จ�าหน่ายและตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าด้วยพลงังาน

แสงอาทิตย์ (Solar cell systems) 

ปี 2550 
กรกฎาคม 2550 : บริษัทได้ย้ายส�านักงานใหม่มาตั้งอยู่ที่ อาคารพีเอสที เลขที่ 325/1 หมู่ที่ 6 ถนนพหลโยธิน 

แขวงสายไหม กรงุเทพมหานคร 10220 โดยท�าการเช่าอาคารและทีด่นิจากบรษิทั เอม็.ว.ีท.ี คอมมวินเิคชัน่ จ�ากดั 
(มหาชน)

: บริษัทท�าการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10 ล้านบาทเป็น 25 ล้านบาท เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2550 โดยการ
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 150,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยเสนอขายในราคาเท่ากับมูลค่า
ที่ตราไว้ ซึ่งมีกลุ่มผู้ถือหุ้นหลักคือบริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และนายพระนาย กังวาลรัตน์ ถือ
หุ้นร้อยละ 80.00 และร้อยละ 18.00 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว ตามล�าดับ และนายอัณณพ พุ่มกุมาร ซึ่ง
เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 2.00 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

ปี 2551
มีนาคม 2551 : บริษัทได้ท�าการร่วมลงทุนในบริษัท พระพาย เทคโนโลยี จ�ากัด เพื่อด�าเนินธุรกิจจัดจ�าหน่าย 

และให้บริการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานลม เป็นจ�านวน 17,496 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท จากทุนจด
ทะเบียนและช�าระแล้วทั้งหมด 5,000,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.99 ของทุนจดทะเบียนและช�าระ
แล้ว โดยร่วมทุนกับผู้ถือหุ้นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีกังหันลมส�าหรับความเร็วลม
ต�่า ซึ่งเหมาะสมส�าหรับสภาวะของกระแสลมในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจพลังงาน
ทดแทนของบริษัท

ปี 2553 
กุมภาพันธ์ 2553 : บริษัท พระพาย เทคโนโลยี จ�ากัด มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 10 ล้านบาท เมื่อวันที่ 17 

กุมภาพันธ์ 2553 โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 45.00 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด

มีนาคม 2553 : บริษัท พระพาย เทคโนโลยี จ�ากัด มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 15 ล้านบาท เมื่อวันที่ 16 
มีนาคม 2553 โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทถือ
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หุ้นร้อยละ 45.00 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
มถินุายน 2553 : บรษิทัได้ท�าการเข้าลงทนุในบรษิทั ควอลิง้ค์ จ�ากดั เพือ่เตรยีมตวัท�าการยืน่ขอใบอนญุาตการ

ขายไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนต่อการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค (กฟภ.) เป็นจ�านวน 9,994 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 100 
บาท จากทนุจดทะเบยีนและช�าระแล้วทัง้หมด 1,000,000 บาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.94 ของทนุจดทะเบยีน
และช�าระแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ท�าการขายหุ้นทั้งหมดในบริษัท ควอลิ้งค์ จ�ากัด ในเดือนตุลาคม 2555 
เพือ่ท�าการปรบัโครงสร้างกลุม่บรษิทั เนือ่งจากบรษิทั ได้ท�าการลงทนุในบรษิทัย่อยอกีแห่ง คอื บรษิทั กรนี ไบ-โอ 
มหาสารคาม จ�ากดั เพือ่ด�าเนนิธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์เพือ่ผลติไฟฟ้าเพือ่จ�าหน่ายแก่ กฟภ. แล้ว

กันยายน 2553 : บริษัทได้รับใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 โดยบริษัท เอสจีเอส 
ยูไนเต็ด คิงดอม จ�ากัด เป็นผู้ให้การรับรอง

ตุลาคม 2553 : บริษัทได้รับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 โดยบริษัท เอสจี
เอส ยูไนเต็ด คิงดอม จ�ากัด เป็นผู้ให้การรับรอง

พฤศจิกายน 2553 : บริษัทขยายการด�าเนินธุรกิจไปยังธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยท�าการลงทุน
ในห้างหุ้นส่วนจ�ากัด กันหา โซล่าพาวเวอร์ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท 
และต่อมาแปรสภาพเป็นบริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ากัด ในวันที่ 22 ธันวาคม 2553 โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 
99.97 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

ปี 2554 
มีนาคม 2554 : บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ากัด ท�าการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5 ล้านบาท เมื่อวันที่ 23 

มีนาคม 2554 โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 40,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทถือ
หุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

เมษายน 2554 : บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ากัด ท�าการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 55 ล้านบาท เมื่อวันที่ 
30 เมษายน 2554 โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

: บริษัทท�าการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 25 ล้านบาทเป็น 50 ล้านบาท เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2554 โดยการ
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น
เดิม โดยเสนอขายในราคาเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้

สิงหาคม 2554 : บรษิทั กนัหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ากดั เริม่จ�าหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณชิย์(Commercial Operation 
Date หรือ COD) ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โรงที่ 1 ในวันที่ 15 สิงหาคม 
2554 และโรงที่ 2 วันที่ 22 สิงหาคม 2554 ซึ่งได้รับส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ส�าหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาด
เลก็มากจากพลงังานหมนุเวยีนในอตัรา 8 บาทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง เป็นเวลา 10 ปี นบัตัง้แต่วนัเริม่ต้นซือ้ขายไฟฟ้า
เชิงพาณิชย์

ธันวาคม 2554 : บริษัทท�าการขายหุ้นในบริษัท พระพาย เทคโนโลยี จ�ากัด จ�านวน 675,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.00 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ให้แก่บริษัท เอ อินเตอร์เทรด
ดิ้ง จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เพื่อท�าการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท
เนื่องจากผลการด�าเนินงานของบริษัท พระพาย เทคโนโลยี จ�ากัด ขาดทุน อีกทั้งบริษัทยังมีนโยบายที่จะน�าเข้า
กังหันลมจากต่างประเทศเพื่อจัดจ�าหน่ายและให้บริการด้วยตนเอง ซึ่งในปัจจุบัน บริษัท พระพาย เทคโนโลยี 
จ�ากัด ได้หยุดการด�าเนินงานในเชิงพาณิชย์แล้วตั้งแต่ปี 2556

ปี 2555 
มิถุนายน 2555 : บริษัทท�าการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50 ล้านบาทเป็น 175 ล้านบาท เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 

2555 โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 1,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมจ�านวนหุ้น
สามัญทั้งหมดเป็น 1,750,000 หุ้น โดยกลุ่มนายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30.00 
จากทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว และนางชุตินันท์ กิจส�าเร็จ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้ามาเป็น
ผูถ้อืหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 14.29 จากทนุจดทะเบยีนและช�าระแล้ว โดยเสนอขายในราคาเท่ากบัมลูค่าทีต่ราไว้ ซึง่
บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) นายพระนาย กังวาลรัตน์ และนายอัณณพ พุ่มกุมาร ถือหุ้นร้อย
ละ 22.86 ร้อยละ 20.00 และร้อยละ 2.86 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว ตามล�าดับ 

: บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ากัด ท�าการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 57 ล้านบาท เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 20,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 
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ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว
สิงหาคม 2555 : บริษัทท�าการลงทุนในห้างหุ้นส่วนจ�ากัด กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม ซึ่งด�าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 6,500,000 บาท และต่อมาแปลงสภาพเป็นบริษัท กรีน ไบ-โอ 
มหาสารคาม จ�ากดั ในวนัที ่24 สงิหาคม 2555 โดยบรษิทัถอืหุน้ร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบยีนและช�าระแล้ว

ตุลาคม 2555 : บริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ�ากัด ท�าการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 30 ล้านบาท เมื่อวันที่ 
8 ตุลาคม 2555 โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 235,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

ปี2556
ปี 2556 : บริษัทได้ขยายการด�าเนินงานไปยังธุรกิจออกแบบ จ�าหน่ายและติดตั้งระบบอนุรักษ์พลังงาน                  

(Energy Saving Solution) โดยมุ่งเน้นในการจัดหาอุปกรณ์หรือระบบที่เพิ่มประสิทธิภาพหรือลดการสูญเสีย 
เพื่อท�าให้เกิดการประหยัดพลังงาน

กุมภาพันธ์ 2556 : บริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ�ากัด เริ่มจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial  
Operation Date หรือ COD) ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในวันที่ 8 
กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งได้รับส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ส�าหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากจากพลังงาน
หมนุเวยีนในอตัรา 6.50 บาทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง เป็นเวลา 10 ปี นบัตัง้แต่วนัเริม่ต้นซือ้ขายไฟฟ้าเชงิพาณชิย์

: บรษิทัก่อตัง้บรษิทัย่อยอกี 3 บรษิทัเมือ่วนัที ่18 กมุภาพนัธ์ 2556 เพือ่ประกอบธรุกจิผลติและจ�าหน่ายกระแส
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานหมุนเวียนประเภทอื่น ได้แก่

1. บริษัท วินด์โกกรีน จ�ากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว เพื่อด�าเนินธุรกิจโรง
ไฟฟ้าพลังงานลม

2. บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ�ากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว เพื่อด�าเนินธุรกิจโรง
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

3. บริษัท ไบโอโกกรีน จ�ากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว เพื่อด�าเนินธุรกิจโรง
ไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
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มีนาคม 2556 : บริษัทได้ท�าการชื้ออาคารส�านักงานพีเอสทีและที่ดิน ซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่ 325/1 หมู่ที่ 6 ถนน
พหลโยธิน แขวงสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร จากบริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) เมื่อวัน
ที่ 25 มีนาคม 2556 เพื่อน�ามาใช้เป็นอาคารส�านักงานใหญ่ของบริษัท

ธันวาคม 2556 : บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ�ากัด ท�าการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20 ล้านบาท เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 
2556 โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 190,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อย
ละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

ปี2557
มกราคม 2557 : บริษัทท�าการลงทุนในบริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ�ากัด เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 เพื่อ

ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) เป็นจ�านวน 9,997 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท จากทุนจดทะเบียนและช�าระแล้วทั้งหมด 1,000,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของ
ทนุจดทะเบยีนและช�าระแล้ว และได้ท�าการเพิม่ทนุจดทะเบยีนและช�าระแล้วเป็น 20,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้
สามัญ 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 โดยบริษัทถือหุ้นในบริษัท เพา
เวอร์ วี กรีน จ�ากัด ทั้งสิ้น 199,997 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจด
ทะเบยีนและช�าระแล้ว โดยบรษิทั เพาเวอร์ ว ีกรนี จ�ากดั ได้รบัสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง ส�าหรบั
การรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer หรือ VSPP) จากพลังงานแสง
อาทติย์ทีต่ดิตัง้บนหลงัคา (Solar PV Rooftop) ส�าหรบัพลงังานหมนุเวยีนประเภทพลงังานแสงอาทติย์ให้กบัการ
ไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ขนาดก�าลังการผลิต 980 กิโลวัตต์

: ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 ได้มีมติดังนี้
1. มีมติพิเศษให้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด
2. มีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 0.10 บาท
3. มีมติพิเศษให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 225 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�านวน 2,250 ล้าน

หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
4. มติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไปจ�านวน 450 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น

ละ 0.10 บาท
5. มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในราคาหุ้นละ 0.00 

บาท ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทจ�านวน 50 ล้านหน่วย โดยมีหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิทั้งหมด 
50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และ
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6. มมีตอินมุตัใิห้น�าหุน้สามญัของบรษิทัจดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ
: บริษัทย่อย คือ บริษัท ไบโอโกกรีน จ�ากัด ได้รับหนังสือแจ้งผลพิจารณาการรับซื้อไฟฟ้าจาก กฟภ. เมื่อวัน

ที่ 21 มกราคม 2557 เห็นชอบให้รับซื้อไฟฟ้าในปริมาณ 0.99 เมกะวัตต์ จากโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ที่จะ
ก่อสร้างที่ต�าบลทุ่งต่อ อ�าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยจะได้รับส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) 0.50 บาทต่อ                                                                                                                                         
กิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 7 ปี นับจากวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าให้กับ กฟภ. โดยบริษัทย่อยจะต้องท�าการจัด
ส่งเอกสารตามทีก่�าหนดเพือ่ใช้ประกอบการพจิารณาขอความเหน็ชอบในการท�าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าให้กบั กฟภ. 
ภายในเวลา 60 วัน 

พฤษภาคม 2557 : บริษัทท�าการลงทุนในบริษัท พีวี กรีน จ�ากัด ซึ่งจัดตั้งเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 เพื่อ
ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) เป็นจ�านวน 1,999 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท จากทุนจดทะเบียนและช�าระแล้วทั้งหมด 1,000,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 19.99 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว โดยร่วมทุนกับผู้ถือหุ้นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
เป็นผูถ้อืกรรมสทิธิใ์นอาคารทีโ่ครงการใช้หลงัคาเป็นทีต่ดิตัง้ และได้ท�าการเพิม่ทนุจดทะเบยีนและช�าระแล้วเป็น 
18,000,000 บาท เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 โดยบริษัทเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ท�าให้บริษัทถือหุ้นใน
บริษัท พีวี กรีน จ�ากัด ทั้งสิ้น 35,982 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

: บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ�ากัด เริ่มจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date หรือ COD) ให้
แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ซึ่ง
ได้รับการสนับสนุนในรูปแบบ Feed-in Tariff ในราคา 6.16 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นเวลา 25 ปี นับตั้งแต่
วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

: บริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขาย โดยบริษัทจะท�าการขายหุ้นทั้งหมดในบริษัท กรีน ไบ-โอ 
มหาสารคาม จ�ากดั จ�านวน 299,994 หุน้ พร้อมกบัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยดงักล่าว ซึง่เป็นกรรมการและผูบ้รหิาร
ของบริษัทอีกจ�านวน 6 หุ้น รวมเป็นจ�านวน 300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
100 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว ให้แก่บุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกัน (“ผู้จะซื้อ”) ในราคา 68.50 ล้านบาท 
และผู้จะซื้อตกลงให้บริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ�ากัด กู้ยืมเงินจากผู้จะซื้อเป็นจ�านวนเงินไม่เกิน 60 ล้าน
บาท เพือ่น�าไปช�าระหนีท้ีม่อียูก่บัสถาบนัการเงนิ พร้อมช�าระค่าปรบัส�าหรบัการช�าระหนีก่้อนก�าหนด รวมทัง้จ่าย
เงินปันผลระหว่างกาล โดยผู้จะซื้อรับทราบว่า บริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ�ากัด จะท�าการจ่ายเงินปันผล
เป็นจ�านวน 11,367,000 บาท ก่อนที่จะท�าการซื้อขาย และผู้ซื้อได้ท�าการช�าระเงินจ�านวน 6 ล้านบาท ณ วันท�า
บันทึกข้อตกลงฉบับดังกล่าว เพื่อเป็นค่ามัดจ�าในการซื้อขายหุ้น
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กรกฎาคม 2557 : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ได้มี
มติ ดังนี้

• มีมติอนุมัติการก่อตั้งบริษัทย่อยอีก 1 บริษัท คือ บริษัท พีเอสที (อุบลราชธานี) จ�ากัด ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ 
9 กรกฎาคม 2557 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากขยะ ในรูปแบบพลังงานความ
ร้อน (Thermal Process) ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว

พฤศจิกายน 2557 : เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 บริษัทได้ท�าการขายหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท กรีน 
ไบ-โอ มหาสารคาม จ�ากัด ให้แก่บุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง จ�านวนทั้งสิ้น 299,994 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 
ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว โดยมีมูลค่าขนาดของรายการทั้งสิ้น 125 ล้านบาท 

ธนัวาคม 2557 : เมือ่วนัที ่19 ธนัวาคม 2557 บรษิทัได้เริม่จ�าหน่ายหลกัทรพัย์กบัตลาด mai เป็นวนัแรก 

ปี 2558
มีนาคม 2558 จัดตั้งบริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ากัด เป็นบริษัทย่อย เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนหรือผลิต

และจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าในธุรกิจพลังงานทดแทน และรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้าน
บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.97 ของทุนจด
ทะเบียนช�าระแล้ว

: อนุมัติให้ บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าไปถือหุ้นในบริษัทร่วมทุน 2 แห่งโดยมีราย
ละเอียดดังนี้

: บริษัท ทริปเปิ้ล เอส อีโค่ จ�ากัด ก่อตั้งภายในเดือนมีนาคม 2558 เพื่อส�ารวจความเป็นไปได้ในการผลิต
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมหรือพลังงานทางเลือกอื่น และยื่นค�าขอจ�าหน่ายไฟฟ้าและเชื่อมโยงระบบจ�าหน่าย
ไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และ/หรือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) ตลอดจนพัฒนา
โครงการที่ท�าการศึกษาร่วมกัน สัดส่วนการถือหุ้น 15% จ�านวนเงินลงทุน 6 ล้านบาท

: บริษัท โซล่าร์ ลิสซิ่ง จ�ากัด ก่อตั้งภายในเดือนมีนาคม 2558 เพื่อประกอบธุรกิจน�าเข้า ส่งออก จ�าหน่าย ให้
เช่าหรอืให้เช่าซือ้อปุกรณ์ เครือ่งมอื เครือ่งจกัรเพือ่ใช้ในกจิการผลติไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทติย์ สดัส่วนการถอื
หุ้น 40% จ�านวนเงินลงทุน 8 ล้านบาท

เมษายน 2558 : อนุมัติให้บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ากัด (บริษัทย่อย) เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 15,000,000 
บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 150,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 เพื่อลงทุนในบริษัท 
ทริปเปิ้ล เอส อีโค่ จ�ากัด และ บริษัท โซล่าร์ ลิสซิ่ง จ�ากัด 

กรกฎาคม 2558 : อนุมัติให้บริษัทเข้าไปถือหุ้นในบริษัทร่วมทุน 1 บริษัท คือ บริษัท เมกกาโซล่าร์เพาเวอร์ 
จ�ากัด ซึ่งก่อตั้งวันที่ 29 มิถุนายน 2558 เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนหรือผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท (ทุนช�าระแล้ว 250,000 บาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 
10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 29.99 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว

สิงหาคม 2558 : อนุมัติให้บริษัทและบริษัทย่อยเข้าท�ารายการดังนี้
• อนุมัติให้บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) จัดซื้อที่ดินและลงทุนก่อสร้างโครงการโรง

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดเพชรบุรี ก�าลังการผลิต 1 เมกะวัตต์ (MW) ซึ่งได้รับหนังสือตอบรับการ
รับซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว โดยมีมูลค่าการลงทุนเป็นจ�านวนเงิน 48 ล้านบาท

• อนมุตัใิห้บรษิทัย่อย คอื บรษิทั ไบโอโกกรนี จ�ากดั ลงทนุก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวล ก�าลงั
การผลิต 1 เมกะวัตต์ (MW) ที่จังหวัดชัยนาท และก�าลังการผลิต 1 เมกะวัตต์ (MW) ที่จังหวัดชลบุรี ซึ่ง
ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วโดยมีมูลค่าเงินลงทุน โครงการละ 125 ล้านบาท 
รวม 250 ล้านบาท

• อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยอีก 5 บริษัท เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ ในการลงทุนหรือผลิตและ
จ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าในธุรกิจพลังงานทดแทน หรือรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า หรือร่วมทุนโดยมีราย
ละเอียดดังนี้

• บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 1จ�ากัด ซึ่งก่อตั้งภายในเดือนกันยายน 2558 เพื่อลงทุนหรือผลิตและ
จ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าในธุรกิจพลังงานทดแทน หรือรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าหรือร่วมทุน ทุนจด
ทะเบียน 100,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ทุนช�าระแล้ว 
25,000 บาท โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว

• บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ�ากัด ซึ่งก่อตั้งภายในเดือนกันยายน 2558 เพื่อลงทุนหรือผลิตและ
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จ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าในธุรกิจพลังงานทดแทน หรือรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าหรือร่วมทุน ทุนจด
ทะเบียน 100,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ทุนช�าระแล้ว 
25,000 บาท โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว

• บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 จ�ากัด ซึ่งก่อตั้งภายในเดือนกันยายน 2558 เพื่อลงทุนหรือผลิตและ
จ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าในธุรกิจพลังงานทดแทน หรือรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าหรือร่วมทุน ทุนจด
ทะเบียน 100,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ทุนช�าระแล้ว 
25,000 บาท โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว

• บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 จ�ากัด ซึ่งก่อตั้งภายในเดือนกันยายน 2558 เพื่อลงทุนหรือผลิตและ
จ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าในธุรกิจพลังงานทดแทน หรือรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าหรือร่วมทุน ทุนจด
ทะเบียน 100,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ทุนช�าระแล้ว 
25,000 บาท โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว

• บริษัท พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง จ�ากัด (เดิมคือ บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 5 จ�ากัด) ซึ่งก่อตั้งภายใน
เดือนกันยายน 2558 เพื่อลงทุนหรือผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าในธุรกิจพลังงานทดแทน หรือ
รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าหรือร่วมทุน 100,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 10 บาท ทุนช�าระแล้ว 25,000 บาท โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียน
ช�าระแล้ว

• อนุมัติการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน 1 บริษัท คือบริษัท เมกกาโซล่าร์เพาเวอร์ จ�ากัด เพื่อรองรับการด�าเนิน
ธุรกิจพลังงานทดแทนของสหกรณ์การเกษตร โดยมีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ทุนช�าระแล้ว 25,000 บาท โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.97 
ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว

กันยายน 2558 : อนุมัติการร่วมทุนกับบริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จ�ากัด โดยจัดตั้ง บริษัท สามารถ โซลาร์ทู
เพาเวอร์ จ�ากัด ทุนจดทะเบียน 25,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 2,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 
เรียกช�าระ 10,000,000 ล้านบาท โดยมีบริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จ�ากัด ถือหุ้นในสัดส่วน 79.99% บริษัท เพา
เวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วน 20% และบุคคลธรรมดาถือหุ้นในสัดส่วน 0.01% และ
มีวัตถุประสงค์เพื่อด�าเนินการเข้าร่วมโครงการพลังงานทดแทน รวมถึงวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่เสนอ
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• อนุมัติให้ บริษัท สามารถ โซลาร์ทูเพาเวอร์ จ�ากัด จัดตั้งบริษัทย่อยจ�านวน 4 บริษัท แต่ละบริษัทย่อย
มีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เรียก
ช�าระร้อยละ 25 โดยมีบริษัท สามารถ โซลาร์ทูเพาเวอร์ จ�ากัด ถือหุ้นจ�านวน 999,700 หุ้น และบุคคล
ธรรมดาถือหุ้นจ�านวน 300 หุ้น และมีวัตถุประสงค์เพื่อด�าเนินการเข้าร่วมโครงการพลังงานทดแทน รวม
ถึงวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่เสนอ

ตุลาคม 2558 : อนุมัติการลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ�ากัด ในสัดส่วนการลงทุน ร้อย
ละ 51 ซึ่งบริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ�ากัด (“นวรัตน์”) ด�าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ ขนาดก�าลังการ
ผลิต 0.95 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ต�าบลกู่สวนแตง อ�าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

พฤศจิกายน 2558 : อนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นที่ออกและจ�าหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัท อรัญ เพาเวอร์ จ�ากัด 
(“อรัญเพาเวอร์”) ผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากน�้าเสีย ซึ่งมีก�าลังการผลิต 4 เมกะวัตต์ (MW) โดย
มีที่ตั้งโครงการอยู่ที่ ต�าบลวังลึก อ�าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี และได้เริ่มจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) 
เมื่อเดือนมีนาคม 2557 

• อนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นที่ออกและจ�าหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ 
จ�ากัด (“เศรษฐีสุพรรณ”) ผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากน�้าเสีย ซึ่งมีก�าลังการผลิต 2 เมกะ
วัตต์ (MW) โดยมีที่ตั้งโครงการอยู่ที่ ต�าบลตลิ่งชัน อ�าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และได้เริ่ม
จ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ในเดือนตุลาคม 2558 

ธันวาคม 2558 : อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ�านวน 2,680,297,833 หุ้น เพื่อระดมทุนใน
การลงทุนเข้าซื้อกิจการโรงงานไฟฟ้าชีวภาพ จ�านวน 2 โครงการ ลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวล 
จ�านวน 3 โครงการ และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท เพื่อลงทุนในโครงการที่จะเกิดในอนาคต โดยมีราย
ละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังนี้

• จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ�านวนไม่เกิน 2,211,419,375 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 
เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน (Right Offering) เสนอขายในอัตราส่วน 1 หุ้น
สามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่

• จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ�านวนไม่เกิน 442,283,875 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อ
รองรบัการใช้สทิธขิองใบส�าคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่1 (PSTC-W1) ทีบ่รษิทัจะออกให้แก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั
ทีจ่องซือ้และได้รบัจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุทีอ่อกและเสนอขายให้แก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วน (Right Of-
fering) ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบส�าคัญแสดงสิทธิ

• จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ�านวนไม่เกิน 26,594,583 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อ
รองรับการปรับสิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิ PSTC-WA เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมของบริษัทตามสัดส่วนตามข้อ (2) และการจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ

กลุม่โรงไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์

กลุม่อื่นๆ

กลุม่โรงไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนอื่นๆ
ร้อยละ 99.99 ร้อยละ 99.97

ร้อยละ 99.97

ร้อยละ 99.97

ร้อยละ 99.97

ร้อยละ 99.97

ร้อยละ 99.97

ร้อยละ 99.97

ร้อยละ 20.00

ร้อยละ 99.97

ร้อยละ 99.97

ร้อยละ 51.00

ร้อยละ 40.00 ร้อยละ 15.00

ร้อยละ 99.99

ร้อยละ 99.99

ร้อยละ 19.99

ร้อยละ 29.99

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี
จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท กันหา โซล่า
พาวเว่อร์ จ�ากัด

บริษัท วินด์โกกรีน จ�ากัด

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 3
จ�ากัด

บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ�ากัด บริษัท พีเอสที 
(อุบลราชธานี) จ�ากัด

บริษัท พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง
 จ�ากัด

บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ�ากัด บริษัท ไบโอโกกรีน จ�ากัด

บริษัท พีเอสที เอนนอร์ยี 4 
จ�ากัด

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2
จ�ากัด

บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส
 จ�ากัด

บริษัท โซล่าร์ ลิสซิ่ง
 จ�ากัด

บริษัท ทริปเปิ้ล เอส อีโค่
 จ�ากัด

บริษัท พีวี กรีน จ�ากัด

บริษัท เมกกาโซล่าร์เพาเวอร์ 
จ�ากัด

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 1
จ�ากัด

บริษัท สามารถ 
โซลาร์ทูเพาเวอร์ จ�ากัด

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 
จ�ากัด
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โครงสร้างรายได้ของการประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยสามารถแบ่งออกตามประเภทของการด�าเนินธุรกิจเป็น 2 ธุรกิจ
หลัก ได้แก่ 1) ธุรกิจออกแบบ จ�าหน่าย และติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม (Power 
Supply and Monitoring Solution) และ 2) ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน โดยโครงสร้างรายได้ตามแต่ละ
ประเภทของการด�าเนินธุรกิจในปี 2557 และปี 2558 เป็นดังนี้

การประกอบธุรกจิของแตล่ะสายผลติภณัฑ์
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รายได้ ด�าเนินการโดย ปี 2557 ปี 2558

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ

1. ธุรกิจออกแบบ จ�ำหน่ำย และ
ติดตั้งระบบจ่ำยไฟฟ้ำและตรวจ
วัดจัดกำรสภำพแวดล้อม

357.31 79.72 420.94 86.97

- ระบบส�ารองไฟฟ้า บริษัท 231.49 51.65 182.67 37.74

- ระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อม บริษัท 8.37 1.87 2.96 0.62

- ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน บริษัท 101.08 22.55 135.89 28.07

- ระบบประหยัดพลังงานและระบบอื่นๆ บริษัท 16.37 3.65 99.42 20.58

2. ธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนทดแทน

- พลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท / KSP 
/ GBM / SGG 

/ PWG

66.65 14.87 59.06 12.20

รวมรายได้จากการขายและบริการ 423.96 94.59 480.00 99.17

รายได้อื่น1/ 24.25 5.41 4.08 0.83

รายได้รวม 448.21 100.00 484.08 100.00

หมายเหตุ : 1/รายได้อื่น ประกอบด้วยดอกเบี้ยรับ ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ก�าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัท
ย่อย และรายได้อื่นๆ เป็นต้น

โดยลักษณะการด�าเนินงานของแต่ละประเภทธุรกิจหลัก มีรายละเอียด ดังนี้

1. ธุรกิจออกแบบ จ�าหน่าย และติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม

ลักษณะของผลิตภัณฑ์และการบริการ
ธุรกิจออกแบบ จ�าหน่าย และติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม สามารถแบ่งตาม

ประเภทของระบบที่จัดจ�าหน่ายและให้บริการได้ 4 ประเภท ได้แก่
1.1 ระบบส�ารองไฟฟ้า (Power Backup Solution)
1.2 ระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อม (Power and Environment Monitoring Solution)
1.3 ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (Renewable Energy)
1.4 ระบบประหยัดพลังงาน (Energy Saving Solution) และระบบอื่นๆ
โดยลกัษณะการประกอบธรุกจิและรายละเอยีดของผลติภณัฑ์และการให้บรกิารของระบบแต่ละประเภท เป็น

ดังนี้

1.1 ระบบส�ารองไฟฟ้า (Power Backup Solution)
ระบบส�ารองไฟฟ้าที่บริษัทจ�าหน่ายและให้บริการ แบ่งออกเป็นสองประเภทหลักๆ ได้แก่ ก) ระบบส�ารอง

ไฟฟ้ากระแสตรง และ ข) ระบบส�ารองไฟฟ้ากระแสสลับ

ก) ระบบส�ารองไฟฟ้ากระแสตรง
บรษิทัจ�าหน่ายและให้บรกิารระบบส�ารองไฟฟ้ากระแสตรงส�าหรบัอปุกรณ์และระบบสือ่สารโทรคมนาคมเป็น

หลัก เนื่องจากระบบสื่อสารโทรคมนาคม เช่น ระบบชุมสายโทรศัพท์ เสาโทรคมนาคมส�าหรับระบบโทรศัพท์
เคลื่อนที่ หรือระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นต้น ต้องการความต่อเนื่องในการท�างาน อีกทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ใน
ระบบมรีาคาสงู ซึง่หากเกดิความผดิปกตใินระบบไฟฟ้า เช่น แรงดนัไฟฟ้าตกหรอืกระชาก หรอืกระแสไฟฟ้าดบั อาจ
ก่อให้เกดิความเสยีหายโดยตรงแก่อปุกรณ์และความเสยีหายโดยอ้อมจากการทีร่ะบบหยดุท�างานได้ ระบบส�ารอง
ไฟฟ้าจึงมีความส�าคัญกับระบบโทรคมนาคมอย่างมาก โดยท�าหน้าที่ป้องกันความผิดปกติจากระบบไฟฟ้า และ
ท�าให้กระแสไฟฟ้าที่เข้าสู่ระบบมีเสถียรภาพและเหมาะสมแก่การท�างานของอุปกรณ์ต่างๆ มากขึ้น โดยอุปกรณ์
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ระบบส�ารองไฟฟ้ายังได้รับการออกแบบให้มีขนาดเล็ก น�้าหนักเบา และมีลักษณะเป็นหน่วยแยกส่วน (Module) 
สามารถท�าการต่อขยายได้อย่างสะดวกส�าหรับรองรับการใช้งานเพิ่มเติมในอนาคต สามารถท�าการต่อขนานเพื่อ
เพิม่เสถยีรภาพในการท�างาน (Redundant) และสามารถควบคมุทางไกลโดยระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ได้ ท�าให้
เหมาะสมกับโครงการหรือระบบโทรคมนาคมโดยเฉพาะ

ทัง้นี ้ส่วนประกอบของระบบส�าหรบัแต่ละโครงการจะต่างกนั โดยบรษิทัจะท�าการศกึษาความต้องการของผูว่้า
จ้าง ให้ค�าปรกึษาและออกแบบระบบส�ารองไฟฟ้าให้มปีระสทิธภิาพและเหมาะสมกบัระบบสือ่สารโทรคมนาคมที่
ผู้ว่าจ้างก�าหนด โดยเลือกอุปกรณ์ต่างๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก ดังนี้

อุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (Rectifier)
เป็นอุปกรณ์ที่ท�าหน้าที่แปลงสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรง เพื่อท�าหน้าที่จ่ายไฟเข้าอุปกรณ์

โทรคมนาคมที่ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง พร้อมกับจ่ายไฟฟ้าเพื่อใช้ในการส�ารองประจุไฟฟ้าในแบตเตอรี่ โดยอุปกรณ์
แปลงไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นไฟฟ้ากระแสตรงส�าหรบัระบบสือ่สารโทรคมนาคมจะแตกต่างจากระบบทัว่ไปเนือ่งจาก
อุปกรณ์ดังกล่าวจะมีสายดินที่เป็นประจุบวก (Positive Ground) โดยบริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทน
จ�าหน่ายของอปุกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นไฟฟ้ากระแสตรงตรา enatel จากบรษิทั Enatel Ltd. (ประเทศ
นิวซีแลนด์) ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ในด้านระบบพลังงานส�าหรับระบบสื่อสารโทรคมนาคม อุตสาหกรรม รวมถึง
ระบบพลงังานส�าหรบัโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ทีม่กีารจ�าหน่ายไปยงัภมูภิาคต่างๆ ทัว่โลก และผ่านการรบัรอง
ระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 และมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004

ตัวอย่างอุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงที่บริษัทจ�าหน่ายและให้บริการ

ตัวอย่างแบตเตอรี่ที่บริษัทจ�าหน่ายและให้บริการ

แบตเตอรี่ (Battery)
แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์ส�าหรับเก็บประจุไฟฟ้าในระบบส�ารองไฟฟ้า โดยจะท�าหน้าที่กักเก็บประจุไฟฟ้า

กระแสตรงจากอปุกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (Rectifier) ในขณะทีแ่หล่งจ่ายไฟฟ้าท�างาน
ปกติ และจะท�าหน้าที่จ่ายไฟฟ้ากระแสตรงไปยังระบบขณะที่แหล่งจ่ายไฟฟ้าหยุดท�างาน ซึ่งจะควบคุมโดยวงจร     
สวทิช์ในระบบ ซึง่จะมขีนาดความจไุฟฟ้าและคณุสมบตัแิตกต่างกนัตามความเหมาะสมในการใช้งาน โดยชนดิของ
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ตัวอย่างอุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับที่บริษัทจ�าหน่ายและให้บริการ

ตัวอย่างอุปกรณ์ตรวจสอบและควบคุมที่บริษัทจ�าหน่ายและให้บริการ

ตัวอย่างอุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้ากระแส

ตรงที่บริษัทจ�าหน่ายและให้บริการ

แบตเตอรีท่ีบ่รษิทัให้บรกิารและจดัจ�าหน่าย เป็นประเภทแบตเตอรีต่ะกัว่-กรดแบบปิดผนกึ (Sealed Lead Acid 
Battery) ส�าหรับระบบสื่อสารโทรคมนาคมโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่ต้องการการบ�ารุงรักษาต�่า อายุการใช้
งานยาวนาน และมีไอกรดที่จะท�าให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ต�่ามาก โดยบริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทน
จ�าหน่ายแบตเตอรี่ตรา HAZE จากบริษัท Haze Battery Co., Ltd. (สาธารณรัฐประชาชนจีน) นอกจากนี้ บริษัท
ยังจ�าหน่ายแบตเตอรี่ตรา “PST” ของบริษัทเอง โดยว่าจ้างบริษัท Haze Battery Co., Ltd ผลิตแบตเตอรี่ตาม
รูปแบบที่บริษัทก�าหนด (Original Equipment Manufacturer หรือ OEM) แล้วน�ามาติดตราสินค้าของบริษัท

อุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (Inverter)
เป็นอุปกรณ์ที่มีวงจรแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับ เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ส่วนของอุปกรณ์ที่

ต้องการไฟฟ้ากระแสสลบัในระบบ โดยบรษิทัเป็นตวัแทนจ�าหน่ายอปุกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแส
สลับตรา enatel ซึ่งได้รับการออกแบบส�าหรับอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมโดยเฉพาะ ซึ่งสัญญาณไฟฟ้ากระแส
สลับที่ได้จะมีลักษณะเป็นคลื่นรูปไซน์ (Pure Sine Wave) และมีสัญญาณรบกวนต�่า

อุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (Converter)
เป็นอปุกรณ์ส�าหรบัปรบัแรงดนัไฟฟ้า (Voltage) ส�าหรบัไฟฟ้ากระแสตรงจากแรงดนัหนึง่ไปยงัแรงดนัทีเ่หมาะ

สมกับอุปกรณ์ในระบบ

อุปกรณ์ตรวจสอบและควบคุม (Monitoring and Control)
เป็นอปุกรณ์ส�าหรบัตรวจวดั แสดงค่า และควบคมุการท�างานของระบบส�ารองไฟฟ้า เช่น แรงดนัไฟฟ้า กระแส

ไฟฟ้าในอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบ ประจุไฟฟ้าที่เหลือในแบตเตอรี่ อุณหภูมิของอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งมีระบบแจ้ง
เตือนหากมีความผิดปกติในระบบไฟฟ้า หรือมีความสามารถในการตรวจสอบและควบคุมทางไกลผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น
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ตัวอย่างอุปกรณ์เครื่องส�ารองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติที่บริษัทจ�าหน่ายและให้บริการ

ข) ระบบส�ารองไฟฟ้ากระแสสลับ 
ระบบส�ารองไฟฟ้ากระแสสลับ มีอุปกรณ์หลัก คือ อุปกรณ์ส�ารองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ                     

(Uninterruptible Power Supply หรือ UPS) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ประกอบด้วย วงจรแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็น
ไฟฟ้ากระแสตรง (Rectifier) แบตเตอรี่ (Battery) วงจรแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (Inverter) 
ซึง่ในช่วงเวลาทีม่กีระแสไฟฟ้าปกต ิกระแสไฟฟ้าจะถกูจ่ายไปยงัอปุกรณ์ไฟฟ้าทีต้่องการ พร้อมกบัเข้าสูว่งจรแปลง
ไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นไฟฟ้ากระแสตรงเพือ่จ่ายไฟเข้าไปส�ารองในแบตเตอรี ่เมือ่แหล่งจ่ายไฟฟ้าหยดุท�างาน วงจร 
สวทิช์จะปรบัวงจรให้แบตเตอรีท่�าการจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงเข้าสูว่งจรแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลบั
เพือ่จ่ายไปยงัอปุกรณ์ไฟฟ้าจนกว่าแหล่งจ่ายไฟฟ้าท�างานเป็นปกตหิรอืจนกระทัง่กระแสไฟฟ้าในแบตเตอรีห่มดลง

ทั้งนี้ เครื่องส�ารองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ มีความแตกต่างกันไปตามการใช้งานที่ต้องการ เช่น 
ความจุของแบตเตอรี่ที่แตกต่างกัน หรือบางประเภทไม่มีแบตเตอรี่อยู่ภายในเพื่อให้สามารถเลือกแบตเตอรี่ที่มี
คณุสมบตัติามทีต้่องการมาเชือ่มต่อภายนอกได้ หรอืมวีงจรปรบัแรงดนัไฟฟ้าอตัโนมตั ิ(Stabilizer) ท�าหน้าทีป่รบั
แรงดนัไฟฟ้าให้คงทีแ่ละสม�่าเสมออยูใ่นระดบัทีป่ลอดภยัต่ออปุกรณ์ไฟฟ้า หรอืประเภทของแหล่งจ่ายไฟเข้าทีแ่ตก
ต่างกัน เช่น กระแสไฟฟ้าเฟสเดียวหรือสามเฟส เป็นต้น

โดยบรษิทัเป็นผูน้�าเข้าและเป็นตวัแทนจ�าหน่ายในประเทศไทยส�าหรบัเครือ่งส�ารองไฟฟ้าและปรบัแรงดนัไฟฟ้า
อตัโนมตัติรา เดลต้า (DELTA) จากบรษิทั เดลต้า อเีลคโทรนคิส์ จ�ากดั (ไต้หวนั) ซึง่เป็นหนึง่ในผูน้�าของโลกในด้าน
ระบบจดัการก�าลงัไฟฟ้า ระบบส�ารองไฟฟ้าและปรบัแรงดนัไฟฟ้าอตัโนมตั ิอปุกรณ์อเิลค็โทรนคิส์และชิน้ส่วนของ
อุปกรณ์อิเล็คโทรนิคส์ส�าหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นต้น โดยมีส�านักงาน 106 แห่ง และโรงงานผลิต 31 แห่งทั่ว
โลก (ที่มา : เว็บไซต์ของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ จ�ากัด http://www.deltaww.com)

นอกจากนี้ บริษัทยังจ�าหน่ายอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบส�ารองไฟฟ้า เช่น ตู้ระบบส�ารองไฟฟ้า และ                   
อปุกรณ์อืน่ๆ ทีเ่ป็นส่วนประกอบของระบบส�ารองไฟฟ้า โดยจะท�าการออกแบบระบบให้เหมาะสมกบัอปุกรณ์และ
ระบบสือ่สารโทรคมนาคมทีจ่ะน�าระบบดงักล่าวไปใช้ โดยกลุม่ลกูค้าเป้าหมายของธรุกจินี ้ได้แก่ บรษิทัหรอืองค์กร
สือ่สารโทรคมนาคม หรอืบรษิทัทีต้่องการระบบไฟฟ้าทีม่เีสถยีรภาพ เช่น ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิต่างๆ เป็นต้น

1.2 ระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อม (Power and Environment Monitoring Solution)
ระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อมท�าหน้าที่ตรวจวัด ประมวลผล เก็บข้อมูล และแสดงผลของสภาวะ

ของระบบรวมถงึสิง่แวดล้อมต่างๆ เช่น สถานะการท�างานของอปุกรณ์และระบบต่างๆ แรงดนัไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า 
ประจขุองแบตเตอรี ่ความชืน้ อณุหภมู ิควนัไฟ รวมถงึการตรวจสอบว่ามกีารบกุรกุในพืน้ทีห่รอืไม่ เป็นต้น รวมถงึ
สามารถท�าการสือ่สารและควบคมุทางไกลผ่านระบบสือ่สารต่างๆ และสามารถท�าการแจ้งเตอืนไปยงัผูท้ีเ่กีย่วข้อง
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบอนิเทอร์เนต็ หรอืข้อความผ่านโทรศพัท์เคลือ่นทีไ่ด้อกีด้วย ท�าให้ระบบตรวจวดัและ
จัดการสภาพแวดล้อม ช่วยให้สามารถป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากความผิดปกติต่างๆ ได้ทันท่วงที 
เช่น ไฟฟ้าดับ ไฟไหม้ หรือความผิดปกติของระบบไฟฟ้า เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของ
บุคลากรที่ต้องใช้ในการควบคุมดูแลได้
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โดยระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อมประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่
1. อุปกรณ์เก็บข้อมูลและแสดงผล (Monitoring and Display Unit)
2. อุปกรณ์ตรวจวัด (Sensor Unit)
3. โปรแกรมตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อม (Monitoring Software)
โดยอุปกรณ์ตรวจวัดต่างๆ เช่น เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า เครื่องตรวจจับอุณหภูมิ เครื่องตรวจจับควันไฟ จะท�า

หน้าที่ตรวจวัดค่าต่างๆ ตามที่ก�าหนด แล้วส่งค่าดังกล่าวไปยังอุปกรณ์เก็บข้อมูลและแสดงผล ซึ่งจะน�าข้อมูลดัง
กล่าวมาประมวลผลและส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายต่างๆ ไปยังศูนย์ควบคุมส่วนกลาง และข้อมูลดังกล่าวจะได้
รบัการบนัทกึ ประมวลผล และท�าการแสดงผลหรอืแจ้งเตอืนบนโทรศพัท์เคลือ่นที ่หรอืทางอเีมลล์ โดยโปรแกรม
ตรวจวดัและจดัการสภาพแวดล้อมทีบ่รษิทัได้ท�าการพฒันาขึน้เอง ซึง่ได้รบัการออกแบบให้สามารถรองรบัอปุกรณ์
เก็บข้อมูลและแสดงผลมากกว่า 1,000 เครื่องต่อระบบ

ตัวอย่างอุปกรณ์และหน้าจอซอฟท์แวร์ระบบตรวจวัดและจัดการที่บริษัทจ�าหน่ายและให้บริการ

ทั้งนี้ บริษัทเน้นการให้บริการระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อมให้กับหน่วยงานที่ต้องมีการตรวจสอบ
ควบคุมการท�างานของอุปกรณ์หรือสภาพแวดล้อมอย่างใกล้ชิด เช่น อุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม หรือ
อุตสาหกรรมพลังงาน เป็นต้น  นอกจากนี้ บริษัทยังประยุกต์ระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อมไปใช้
ในผลิตภัณฑ์ส�าหรับกลุ่มลูกค้าอื่นๆ เช่น ชุดฝึกการตรวจวัดสภาพแวดล้อมและการแจ้งเตือน บริษัทได้ท�าการ
ออกแบบและจ�าหน่ายให้กบัสถาบนัอดุมศกึษา เพือ่ใช้เป็นสือ่การสอนส�าหรบันกัศกึษาในด้านระบบส่งก�าลงัไฟฟ้า
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ รวมถึงการตรวจวัดสภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อเป็นพื้นฐานให้นักศึกษาได้ทราบถึงการ
ควบคุมและผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ในสภาพแวดล้อมที่มีต่ออุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

1.3 ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (Renewable Energy)
บรษิทัด�าเนนิการออกแบบ จ�าหน่าย และตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน โดยให้บรกิารในลกัษณะ

วิศวกรรม จัดหา และก่อสร้าง (Engineering Procurement and Construction หรือ EPC) แบบโครงการ
เบด็เสรจ็ (Turn-key Project) ทัง้ในรปูแบบระบบผลติไฟฟ้าเพือ่เชือ่มต่อกบัระบบจ�าหน่ายไฟ (On-grid System) 
และระบบผลิตไฟฟ้าที่ไม่เชื่อมต่อกับระบบจ�าหน่ายไฟ (Off-Grid System) ซึ่งจะท�าการผลิตไฟฟ้าเพื่อจ่ายไปยัง
อปุกรณ์ในระบบของผูว่้าจ้างเอง เช่น อปุกรณ์ทีต่ดิตัง้ในเสาส่งสญัญาณโทรคมนาคม เป็นต้น โดยบรษิทัจะท�าการ
ศึกษาถึงความต้องการไฟฟ้าของระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า แล้วจึงท�าการออกแบบระบบ โดยเลือกส่วนประกอบที่มี
ความเหมาะสมกับทั้งลักษณะการใช้งานและสภาวะของแสงอาทิตย์หรือกระแสลมในพื้นที่โดยรอบ โดยอาจจะ
มีส่วนของระบบไฟฟ้าส�ารองร่วมด้วยตามความเหมาะสมในการใข้งานและตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง

ในปัจจุบัน บริษัทให้บริการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนดังต่อไปนี้
ก) พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) โดยระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่บริษัทให้บริการจะเป็น

แบบเซลล์แสงอาทิตย์ซึ่งแปลงพลังงานแสงที่กระทบมาเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรง (Photovoltaics) ซึ่งปัจจุบัน 
เซลล์แสงอาทิตย์ที่บริษัทจัดจ�าหน่ายและให้บริการเป็นเซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบาง (Amorphus Thin Film) 
และเซลล์แสงอาทิตย์แบบเซลล์ซิลิคอนชนิดผลึกเดี่ยว (Mono Crystaline) และผลึกรวมหรือโพลีคริสตอลลีน 
(Poly Crystaline)

ข) พลังงานลม (Wind Turbine) จะเป็นการผลิตไฟฟ้าโดยใช้กระแสลมเพื่อหมุนใบพัดของกังหันลมในการ
สร้างกระแสไฟฟ้า ซึง่ขนาดของกงัหนัลมทีเ่ลอืกใช้จะพจิารณาจากความเหมาะกบัอปุกรณ์ กระแสลมในพืน้ทีโ่ดย
รอบ และตามความต้องการของผู้ว่าจ้างร่วมกัน โดยกังหันลมที่บริษัทจัดจ�าหน่ายและให้บริการจะเป็นประเภท
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ตัวอย่างโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่บริษัทเป็นผู้ออกแบบ จ�าหน่าย และติดตั้ง

ตัวอย่างระบบปั๊มความร้อนที่บริษัทจ�าหน่ายและให้บริการ ตัวอย่างหลอดไฟแอลอีดีที่บริษัทจ�าหน่ายและให้บริการ

ส�าหรับความเร็วกระแสลมต�่า (Low Wind Speed Wind Turbine) เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะของกระแสลม
ในประเทศไทย โดยบริษัทท�าการน�าเข้ากังหันลมจากต่างประเทศ

ค) ระบบผสมผสานระหว่างพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม (Hybrid System) โดยระบบผลิตไฟฟ้า
จากระบบผสมผสานระหว่างพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมจะมีข้อดีคือ การผลิตกระแสไฟฟ้าจะต่อเนื่อง
มากกว่าระบบพลงังานแสงอาทติย์หรอืพลงังานลมอย่างใดอย่างหนึง่เพยีงอย่างเดยีว ซึง่ระบบผสมผสานดงักล่าว
สามารถท�าการผลติไฟฟ้าได้ในขณะทีส่ภาวะแวดล้อมไม่เอือ้อ�านวยในการผลติกระแสไฟฟ้าส�าหรบัระบบใดระบบ
หนึ่ง เนื่องจากเซลล์แสงอาทิตย์จะไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในเวลาที่ไม่มีแสงแดด เช่น กลางคืน หรือ ฝน
ตก เป็นต้น และกังหันลมจะไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ในยามที่ความเร็วลมต�่าเกินไป 

นอกจากนี ้ระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนดงักล่าวยงัสามารถท�าการตดิตัง้แบตเตอรีเ่พือ่เกบ็ประจไุฟฟ้า
ไว้ใช้งานในยามที่ไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อีกด้วย

1.4 ระบบประหยัดพลังงาน (Energy Saving Solution) และระบบอื่นๆ
เนื่องจากในปัจจุบันต้นทุนพลังงานต่างๆ ได้มีราคาเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งเทคโนโลยีในการประหยัดพลังงานได้มี

ความก้าวหน้าและมีราคาถูกมากขึ้น จึงท�าให้องค์กรต่างๆ หันมาให้ความสนในเรื่องของการประหยัดพลังงาน 
ซึ่งนอกจากระบบประหยัดพลังงานจะสามารถลดต้นทุนการด�าเนินการได้แล้ว ยังสามารถเสริมสร้างภาพลักษณ์
ทีด่ใีห้กบัองค์กรดงักล่าวอกีด้วย บรษิทัจงึเริม่ท�าการขยายธรุกจิไปยงัด้านระบบประหยดัพลงังานในปี 2556  โดย
ปัจจบุนั บรษิทัเน้นการให้บรกิารการประหยดัพลงังานส�าหรบัพลงังานไฟฟ้า โดยมุง่เน้นไปยงัองค์กรทีม่ค่ีาใช้จ่าย
ไฟฟ้าสูง เช่น โรงแรม อาคารส�านักงาน ห้างสรรพสินค้า หรือโรงงานต่างๆ เป็นต้น โดยจะท�าการศึกษาลักษณะ
การใช้ไฟฟ้าของผู้ว่าจ้าง และออกแบบ เลือกอุปกรณ์ และน�าเสนอระบบประหยัดพลังงานที่เหมาะสมกับความ
ต้องการของผูว่้าจ้าง เช่น ระบบตัง้เวลาเปิดปิดอปุกรณ์ไฟฟ้าอตัโนมตั ิระบบหลอดไฟแอลอดี ีหรอืระบบป๊ัมความ
ร้อน (Heat Pump) เป็นต้น
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อินเตอร์เน็ต 11%

โทรศัพท์ประจ�ำที่ 13%

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 76%

 

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจ�าหน่ายและให้บริการในระบบอื่นๆ เช่น ระบบเครือข่ายภายในองค์กรความเร็วสูง
และระบบส่งสญัญาณโทรทศัน์ภายในทีบ่รษิทัเป็นผูร้บัเหมาช่วงส�าหรบัโครงการของหน่วยงานของรฐับาล เป็นต้น

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ระบบส�ารองไฟฟ้า และระบบตรวจวัดควบคุมและแจ้งเตือนระบบไฟฟ้าของบริษัทฯ เป็น 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความส�าคัญกับอุตสาหกรรมที่ต้องการระบบปฏิบัติงานที่มีเสถียรภาพสูง บริษัทฯ จึงมุ่งเน้น
การจัดจ�าหน่ายไปยังลูกค้ากลุ่มระบบสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งต้องการความต่อเนื่องในการท�างานของระบบ อีก
ทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบมีราคาสูง ดังนั้นการเจริญเติบโตอุตสาหกรรมโทรคมนาคมจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าวของบริษัทฯ

อุตสาหกรรมโทรคมนาคม
ตลาดบริการโทรคมนาคมของประเทศไทยสามารถจ�าแนกได้ 3 ประเภทหลัก ได้แก่
1) บริการโทรศัพท์ประจ�าที่ (Fixed Line Services)
2) บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Services)
3) บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet  Access Services)
จากรายงานดัชนีชี้วัดในกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทยประจ�าปี 2556 โดยส�านักงานคณะกรรมการ

กจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิหรอื กสทช. พบว่า ในปี 2556 ตลาดบรกิาร
โทรคมนาคมของประเทศไทยมมีลูค่าตลาดรวมทัง้สิน้ประมาณ 2.79 แสนล้านบาท ซึง่คดิเป็นมลูค่าตลาดทีเ่ตบิโต
เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ประมาณร้อยละ 4.7 และตลาดบริการโทรคมนาคมหลักที่มีมูลค่าสูงสุด ได้แก่ ตลาดบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 76 ในขณะที่มูลค่าตลาดบริการโทรศัพท์ประจ�าที่ และบริการอินเทอร์เน็ต
มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันที่ร้อยละ 13 และ 11 ของมูลค่าตลาดรวม ตามล�าดับ

ที่มา: รายงานดัชนีชี้วัดในกิจการโทรคมนาคมของ

ประเทศไทย ประจ�าปี 2555-2556 โดยส�านักงาน กสทช.

สัดส่วนมูลค่าตลาดบริการโทรคมนาคม ปี2555

การจดัสรรคลืน่ความถีว่ทิยใุนย่าน 2.1 GHz ในช่วงปลายปี 2555 และการเหน็ชอบการให้บรกิารบนย่านคลืน่
ความถีด่งักล่าวนบัตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 2556 นัน้เป็นแรงผลกัดนัให้ภาคบรกิารโทรคมนาคมมกีารขยายตวัเพิม่
สูงขึ้น ท�าให้การคาดการณ์อัตราการเจริญเติบโตของมูลค่าตลาดบริการโทรคมนาคมในระยะ 4 ปี หรือนับตั้งแต่
ปี 2555-2559 คาดว่า ในปี 2559 จะเติบโตเพิ่มสูงขึ้นถึง 5.4 แสนล้านบาท หรือมีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณ
ร้อยละ 24 จากปีก่อนหน้า โดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) ประมาณร้อยละ 18 อันเป็นแรงผลักดัน
จากตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งมีมูลค่าตลาดสูงกว่า 4.6 แสนล้านบาท หรืออัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี 
(CAGR) ประมาณร้อยละ 20 อีกทั้งยังมีแรงสนับสนุนจากการฟื้นตัวจากภาวะซบเซาของเศรษฐกิจโลก และการ
เติบโตของเศรษฐกิจไทยซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวของอุปสงค์ภายในประเทศโดยเฉพาะการใช้จ่ายภาคครัว
เรือน การใช้จ่ายภาครัฐ และการลงทุนในด้านการผลิต
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ที่มา : กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม

ที่มา: รายงานดัชนีชี้วัด

ในกิจการโทรคมนาคม

ของประเทศไทย ประจ�า

ปี 2555-2556 โดย

ส�านักงาน กสทช.

คาดการณ์มูลค่าตลาดบริการโทรคมนาคม

บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาส3 ปี 2558  
ส่วนแบ่งตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2558

1) ตลาดบริการโทรศัพท์ประจ�าที่ (Fixed Line) ภายในประเทศ
ตลาดบริการโทรศัพท์ประจ�าที่ภายในประเทศมีผู้ให้บริการ 3 ราย ได้แก่ บมจ.ทีโอที (TOT) ซึ่งให้บริการทุก

จังหวัดทั่วประเทศ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) ซึ่งให้บริการเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ 
บมจ.ทีทีแอนด์ที (TT&T) ซึ่งให้บริการเฉพาะในภูมิภาค

การใช้งานโทรศัพท์ประจ�าที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้ใช้บริการโทรศัพท์รายใหม่นิยมเลือก
ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แทนการติดตั้งโทรศัพท์ประจ�าที่เพราะความสะดวกในการใช้งานที่มากกว่าและมีอัตราค่า
บริการทีต�่ากว่า (โดยเฉพาะส�าหรับการโทรไปโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ)  อย่างไร
ก็ตาม ผู้ใช้บริการโทรศัพท์ประจ�าที่ยังคงเล็งเห็นความจ�าเป็นในการมีโทรศัพท์ประจ�าที่ทั้งในแง่การท�าธุรกิจ การ
มีโทรศัพท์ส�ารองไว้ในที่อยู่อาศัย และการใช้บริการอินเทอร์เน็ต จึงท�าให้บริการโทรศัพท์ประจ�าที่มีเลขหมายใน
การให้บริการไม่ได้ลดลงมากนัก ทั้งนี้จากความต้องการใช้บริการโทรศัพท์ประจ�าที่ที่ลดลง ท�าให้ผู้ประกอบการ
ต้องพยายามรักษาฐานผู้ใช้บริการรายเดิมไว้และรักษารายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อเลขหมายไว้ พร้อมกับการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันกับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยพยายามน�าเสนอรายการส่งเสริมการขายให้มีความ
น่าสนใจและกระตุ้นปริมาณการใช้งานโทรศัพท์ประจ�าที่มากขึ้น 

2) ตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ปัจจุบันตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีจ�านวนผู้ให้บริการ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
ก. ผู้ที่มีสิทธิในโครงข่าย มีจ�านวนทั้ง สิ้น 9 ราย คือ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS)  บมจ.โทเทิ่ล แอ็ค

เซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC)  บจ.ดิจิตอลโฟน (DPC)  บจ.ทรูมูฟ (True Move)  บมจ.กสท โทรคมนาคม (CAT 
CDMA)  บมจ.ทีโอที (TOT)  บจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค (AWN)  บจ.ดีแทค ไตรเน็ต (DTAC Trinet หรือ 
DTN)  และ บจ.เรียล ฟิวเจอร์ (RF)
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ข. โครงข่ายเสมือนจริง หรือ (Mobile Visual Network Operators: MVNOs) ซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบ
การรายย่อย ทีใ่ห้บรกิารร่วมกบั TOT3G และบรษิทั เรยีลมฟู จ�ากดั ซึง่เป็นบรษิทัในเครอื True ให้บรกิารแบรนด์ 
True Move H ภายใต้รูปแบบการเป็นตัวแทนขายส่งขายต่อ (wholesale-resell) จาก CAT CDMA โดยใช้คลื่น 
850 MHz จ�านวน 15 MHz

จากฐานข้อมลูอตุสาหกรรมโทรคมนาคมไทย (Thailand Telecom Industry Database) ในปี 2556 มจี�านวน
ผูล้งทะเบยีนใช้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีท่ัง้หมด 92.46 ล้านเลขหมาย ขยายตวัจากปี 2555 ร้อยละ 8.76 โดยเมือ่
พิจารณาส่วนแบ่งตลาดของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2556 พบว่า มีการแข่งขันระหว่างผู้ให้
บริการรายใหญ่ 3 รายค่อนข้างสูง โดยบริษัท AIS บริษัท DTAC และ บริษัท True Move มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 
35.20 ร้อยละ 31.30 และร้อยละ 19.60 ตามล�าดับ ในขณะที่ผู้ให้บริการรายอื่นๆ ในตลาดมีส่วนแบ่งตลาดรวม
กันร้อยละ 13.90  โดยการแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการเป็นการแข่งขันกันด้านราคาส่งผลให้อัตราค่าบริการเฉลี่ย
ต่อนาทลีดลงเรือ่ยๆ จนเริม่เข้าสูจ่ดุอิม่ตวัของบรกิารทางด้านเสยีง ผูใ้ห้บรกิารส่วนใหญ่จงึปรบักลยทุธ์การแข่งขนั
โดยหนัมาให้ความส�าคญักบัการรกัษาฐานผูใ้ช้บรกิารเดมิ รวมทัง้พยายามหารายได้จากการให้บรกิารทีไ่ม่ใช่เสยีง
หรือบริการเสริมเพิ่มมากขึ้น เช่น การส่งข้อความสั้น (SMS) การส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) โดยเฉพาะบริการ
ระบบอนิเทอร์เนต็ผ่านโทรศพัท์เคลือ่นที ่ซึง่ยงัมศีกัยภาพในการเจรญิเตบิโตได้อกีจากแรงผลกัดนัทางด้านอปุสงค์
ของการสื่อสารทางด้านข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายที่จะเพิ่มมากขึ้นตามล�าดับ อีกทั้งยังมีปัจจัยทางด้าน
อุปทานจากเครื่องโทรศัพท์ Smartphone ที่มีราคาต�่าลงและการสร้าง Contents (Applications & Games) 
เพื่อให้ผู้ใช้บริการดาวน์โหลดมาใช้งานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่

3) ตลาดบริการอินเทอร์เน็ต
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงรายใหญ่จ�านวน 3 ราย คือ บมจ.ทีโอที (TOT)  บมจ.ทรู อินเทอร์เน็ต 

(True Internet)  และบมจ.ทริปเบิลที บอร์ดแบนด์ (3BB)  และมีจ�านวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงประเภทบุคคลทั่วไป (Individual หรือ Access) และผู้ใช้ผ่าน Corporate Internet Business เพิ่ม
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2556 มีผู้ลงทะเบียนใช้บริการอินเตอร์เน็ตทั้งสิ้น 4.72 ล้านราย เพิ่ม
ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อนถงึร้อยละ 12.9 และเพิม่ขึน้จากไตรมาสก่อนหน้าทีร้่อยละ 3.1 โดยผูน้�าบรกิาร
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ได้แก่ TRUE TOT และ 3BB ตามล�าดับ

จากรายงานดัชนีชี้วัดในกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทย โดยศูนย์ข้อมูลและวิจัยเศรษฐกิจโทรคมนาคม 
ส�านกัพฒันานโยบายและกฎกตกิา บรกิารอนิเทอร์เนต็ความเรว็สงูในประเทศไทยมแีนวโน้มการขยายตวัอย่างต่อ
เนือ่ง จากปัจจยัทีส่นบัสนนุการเจรญิเตบิโตของตลาดไม่ว่าจะเป็นอตัราค่าบรกิารทีม่แีนวโน้มลดลงจากการแข่งขนั
ที่สูงขึ้น และการพัฒนาคุณภาพในการให้บริการ เช่น ความเร็วในการรับส่งข้อมูลและประสิทธิภาพการเชื่อมต่อ
ต่อราคา ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อการใช้บริการโดยตรง  นอกจากนี้ปัจจัยที่จะสนับสนุนการเจริญเติบโตอีก
ประการหนึ่งที่ส�าคัญคือ การลงทุนของผู้ให้บริการเพื่อปรับปรุงโครงข่ายด้วยใยแก้วน�าแสง (Fiber Optic) เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและขยายเขตครอบคลุมพื้นที่ในตลาดให้มากขึ้น

2. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน  ประกอบด้วย

2.1 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  ด�าเนินการโดยบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย คือ บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ากัด บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ�ากัด บริษัท วินด์โกกรีน จ�ากัด บริษัท 
ไบโอโกกรีน จ�ากัด บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ�ากัด

2.2 โรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ  ด�าเนินการโดยบริษัทย่อย คือ บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ�ากัด
2.3 โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล  ด�าเนินการโดยบริษัทย่อย คือ บริษัท ไบโอโกกรีน จ�ากัด
2.4 โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ  ด�าเนินการโดยบริษัทย่อย คือ บริษัท ไบโอโกกรีน จ�ากัด และบริษัท พีเอสที 

(อุบลราชธานี) จ�ากัด
โดยลักษณะการประกอบธุรกิจและรายละเอียดของโรงไฟฟ้าแต่ละประเภทเป็นดังนี้
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บริษัทย่อย ประเภทของ
พลังงานทดแทน

ที่ตั้ง ก�าลังการ
ผลิต

คู่สัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้า

วันเริ่มต้นซื้อขาย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ากัด พลังงานแสงอาทิตย์ อ. สร้างคอม 
จ. อุดรธานี

998 กิโลวัตต์ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค

15 สิงหาคม 2554

พลังงานแสงอาทิตย์ อ. สร้างคอม 
จ. อุดรธานี

998 กิโลวัตต์ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค

22 สิงหาคม 2554

บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ�ากัด พลังงานแสงอาทิตย์
ที่ติดตั้งบนหลังคา

อ. เมือง 
จ. สมุทรสงคราม

987.84 
กิโลวัตต์

การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค

8 พฤษภาคม 
2557

บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ�ากัด พลังงานแสงอาทิตย์
ที่ติดตั้งบนหลังคา

อ. ไทรน้อย 
จ. นนทบุรี

980 กิโลวัตต์ การไฟฟ้า
นครหลวง

10 ตุลาคม 2557

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น 
เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)

พลังงานแสงอาทิตย์ อ. เขาย้อย
จ. เพชรบุรี

996 กิโลวัตต์ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค

28 ธันวาคม 2558

บริษัทย่อย ประเภทของ
พลังงานทดแทน

ที่ตั้ง ก�าลังการ
ผลิต

คู่สัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้า

วันเริ่มต้นซื้อขาย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ�ากัด พลังงานชีวภาพ อ. บ้านใหม่ไชย
พจน์ จ. บุรีรัมย์ 

995 กิโลวัตต์ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค

พฤษภาคม 2555

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

โรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ 

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ท�าการลงทุนในบริษัท พีวี กรีน จ�ากัด เพื่อด�าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่ติด
ตั้งบนหลังคา ในสัดส่วนร้อยละ 19.99 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้วทั้งหมด 18,000,000 บาท โดยบริษัท
ดังกล่าวมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บริษัท วีรับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ซึ่งเป็นเจ้าของอาคารที่โครงการใช้หลังคา
เป็นทีต่ดิตัง้และไม่มคีวามเกีย่วข้องกบับรษิทั โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ทีต่ดิตัง้บนหลงัคา บรษิทั 
วีรับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ณ ต�าบลเขาย้อย อ�าเภอเขาย้อย โดยได้รับการอนุมัติการจ�าหน่ายไฟฟ้าและเชื่อม
ต่อเข้าระบบจ�าหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในลักษณะผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power 
Producer หรือ VSPP) ส�าหรับอาคารขนาดกลางถึงขนาดใหญ่/โรงงาน ในเดือนมกราคม ปี 2557 และได้ท�าการ
เชื่อมโยงระบบไฟฟ้าและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD) เมื่อวันที่ 
27 พฤศจิกายน 2557 และได้รับการสนับสนุนในรูปแบบ Feed-in Tariff ในราคา 6.16 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง 
เป็นเวลา 25 ปี นับจากวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โดยได้ท�าการว่าจ้างบริษัทในการออกแบบ ติดตั้ง และ
ทดสอบระบบของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าว
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บริษัทย่อย ประเภทของ
พลังงานทดแทน

ที่ตั้ง ก�าลังการ
ผลิต

คู่สัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้า

วันเริ่มต้นซื้อขาย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

บริษัท  ไบโอโกกรีน จ�ากัด พลังงานชีวมวล อ. ทุ่งสง จ. 
นครศรีธรรมราช

990 กิโลวัตต์ กฟภ. ได้รับ PPA ในรูป
แบบ FiT แล้ว

พลังงานชีวมวล อ. พนัสนิคม 
จ. ชลบุรี

990 กิโลวัตต์ กฟภ. ได้รับ PPA ในรูป
แบบ FiT แล้ว

พลังงานชีวมวล อ. ศรีนคร 
จ. สุโขทัย

990 กิโลวัตต์ กฟภ. ได้รับ PPA ในรูป
แบบ FiT แล้ว

พลังงานชีวมวล อ. คลองขลุง จ. 
ก�าแพงเพชร

990 กิโลวัตต์ กฟภ. ได้รับ PPA ในรูป
แบบ Adder  แล้ว

พลังงานชีวมวล อ. หนองมโมง 
จ. ชัยนาท

990 กิโลวัตต์ กฟภ. ได้รับ PPA ในรูป
แบบ FiT แล้ว

พลังงานชีวมวล อ. สว่างดินแดง 
จ. สกลนคร

990 กิโลวัตต์ กฟภ. ได้รับ PPA ในรูป
แบบ Adder  แล้ว

พลังงานชีวมวล อ. ประจักษ์ศิลป
าคม จ. อุดรธานี

990 กิโลวัตต์ กฟภ. ได้รับ PPA ในรูป
แบบ FiT แล้ว

บริษัทย่อย ประเภทของ
พลังงานทดแทน

ที่ตั้ง ก�าลังการ
ผลิต

คู่สัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้า

วันเริ่มต้นซื้อขาย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

บริษัท ไบโอโกกรีน จ�ากัด พลังงานจาก
ขยะ ในรูปแบบ

พลังงานความร้อน

อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 8,000 กิโล
วัตต์

กฟภ. ท�าการยื่นแบบ
ค�าขอ (ลงนาม
ในบันทึกข้อ

ตกลงความร่วม
มือส�าหรับก�าจัด
สิ่งเหลือใช้ใน
ชุมชนแล้ว)

บริษัท พีเอสที (อุบลราชธานี)  จ�ากัด พลังงานจาก
ขยะ ในรูปแบบ

พลังงานความร้อน

จ.อุบลราชธานี 8,000 กิโล
วัตต์

กฟภ. ระหว่างรอยื่น
แบบค�าขอ (ลง
นามในบันทึก
ข้อตกลงความ
ร่วมมือส�าหรับ

ก�าจัดสิ่งเหลือใช้
ในชุมชนแล้ว)

โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ

สิทธิประโยชน์จากบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
บริษัทย่อย คือ บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ากัด บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ�ากัด บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ�ากัด 

บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ�ากัด และเงินลงทุนในบริษัทอื่น คือ บริษัท พีวี กรีน จ�ากัด ได้รับสิทธิประโยชน์จาก
ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

อุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนและการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
กระทรวงพลังงาน ได้วางกรอบแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ ที่ให้ความส�าคัญใน 3 ด้าน ประกอบด้วย  (1) 

ด้านความมัน่คงทางพลงังาน (Security) ในการตอบสนองต่อปรมิาณความต้องการพลงังานทีส่อดคล้องกบัอตัรา
การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ อตัราการเพิม่ของประชากร และอตัราการขยายตวัของเขตเมอืง รวมถงึการกระจาย
สัดส่วนของเชื้อเพลิงให้มีความเหมาะสม  (2) ด้านเศรษฐกิจ (Economy) ที่ต้องค�านึงถึงต้นทุนพลังงานที่มีความ
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พลังงาน
สัดส่วนพลังงานทดแทน (ร้อยละ)

การใช้พลังงานขั้น
สุดท้าย ณ ปี 2579สถานภาพ 

ณ ปี 2557
เป้าหมาย 
ณ ปี 2579

ไฟฟ้า : ไฟฟ้า 9 15-20 27,789

ความร้อน : ความร้อน 17 30-35 68,413

เชื้อเพลิงชีวภาพ : เชื้อเพลิง 7 20-25 34,798

พลังงานทดแทน : การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 12 30 131,000

เป้าหมายการพัฒนาพลังงานทดแทนภายใต้แผน AEDP ในปี 2579 

เหมาะสมและไม่เป็นอปุสรรคต่อการพฒันาทางเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศในระยะยาว การปฏริปูโครงสร้าง
ราคาเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุน และให้มีภาระภาษีที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงานของประเทศไม่ให้เกิดการใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือย รวมถึงส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
(3) ด้านสิง่แวดล้อม (Ecology) เพิม่สดัส่วนการผลติพลงังานหมนุเวยีนภายในประเทศ และการผลติพลงังานด้วย
เทคโนโลยีประสิทธิภาพสูง เพื่อลดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมและชุมชน
ในแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ กระทรวงพลังงานได้ทบทวนการจัดท�าแผนพลังงาน 5 แผนหลัก ในช่วงปี 

พ.ศ. 2558-2579 ที่สอดคล้องกับรอบของการจัดท�าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้แก่ แผนพัฒนา
ก�าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย แผนอนรุกัษ์พลงังาน แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก แผนการ
จดัหาก๊าซธรรมชาตขิองไทย และแผนบรหิารจดัการน�า้มนัเชือ้เพลงิ โดยในการจดัท�าแผนพฒันาพลงังานทดแทน
และพลงังานทางเลอืก (Alternative Energy Development Plan : AEDP2015) จะให้ความส�าคญัในการส่งเสรมิ
การผลิตพลังงานจากวัตถุดิบพลังงานทดแทนที่มีอยู่ภายในประเทศให้ได้เต็มตามศักยภาพ การพัฒนาศักยภาพ
การผลติพลงังานทดแทนด้วยเทคโนโลยทีีม่คีวามเหมาะสม และการพฒันาพลงังานทดแทนเพือ่ผลประโยชน์ร่วม
ในมิติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน

เป้าหมายการพฒันาพลงังานทดแทน การพฒันาพลงังานทดแทนเป็นส่วนหนึง่ของการก�าหนดนโยบายพลงังาน
ในภาพรวมทีจ่�าเป็นต้องบรูณาการร่วมกบัแผนพลงังานอืน่ๆ เพือ่ให้การขบัเคลือ่นสอดคล้องกนั ในการจดัท�าแผน  
AEDP 2015 ได้น�าค่าพยากรณ์ความต้องการใช้พลงังานขัน้สดุท้ายตามแผนอนรุกัษ์พลงังาน (Energy Efficiency 
Plan : EEP 2015) กรณีที่สามารถบรรลุเป้าหมายลดความเข้มการใช้พลังงาน (Energy Intensity) ลงร้อยละ 30 
ในปี 2579 เมื่อ

เทยีบกบัปี 2553 แล้ว คาดการณ์ความต้องการใช้พลงังานขัน้สดุท้าย ณ ปี 2579 จะอยูท่ีร่ะดบั 131,000 พนัตนั 
เทียบเท่าน�้ามันดิบ (ktoe) ค่าพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้าสุทธิของประเทศ จากแผนพัฒนา ก�าลังผลิต
ไฟฟ้าของประเทศไทย (Power Development Plan : PDP2015) ในปี 2579 มีค่า 326,119 ล้านหน่วยหรือ
เทียบเท่า 27,789 ktoe ค่าพยากรณ์ความต้องการใช้พลังงานความร้อน ในปี 2579 เท่ากับ 68,413 ktoe และ
ค่าพยากรณ์ความต้องการใช้เชือ้เพลงิในภาคขนส่งจากแผนบรหิารจดัการน�า้มนัเชือ้เพลงิ ในปี 2579 มค่ีา 34,798 
ktoe มาเป็นกรอบในการก�าหนดเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน รวมทั้งพิจารณาถึงศักยภาพแหล่ง
พลงังานทดแทนทีส่ามารถน�ามาพฒันาได้ ทัง้ในรปูของพลงังานไฟฟ้า ความร้อน และเชือ้เพลงิชวีภาพภายใต้แผน 
AEDP2015 เป็นร้อยละ 30 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในปี 2579

ที่มา : รายงานการใช้ไฟฟ้าและการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย โดยส�านักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

พลังงานหมุนเวียน
เป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนแต่ละประเภทเชื้อเพลิงตามแผน AEDP2015 มีสัดส่วนการผลิต

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนในภาพรวมของทั้งประเทศที่ร้อยละ 20 ของปริมาณความต้องการพลังงาน
ไฟฟ้า (Energy) รวมสุทธิ ซึ่งสอดคล้องตามกรอบการก�าหนดสัดส่วนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของแผนพัฒนา
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ประเภทเชื้อเพลิง สถานภาพ สิ้นปี 2557*
(เมกะวัตต์)

เป้าหมาย ปี 2579
(เมกะวัตต์)

1. ขยะชุมชน 65.72 500.00

2. ขยะอุตสาหกรรม - 50.00

3. ชีวมวล 2,451.82 5,570.00

4. ก๊าซชีวภาพ (น�้าเสีย/ของเสีย) 311.50 600.00

5. พลังน�้าขนาดเล็ก 142.01 376.00

6. ก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน) - 680.00

7. พลังงานลม 224.47 3,002.00

8. พลังงานแสงอาทิตย์ 1,298.51 6,000.00

9. พลังน�้าขนาดใหญ่ - 2,906.40

รวมเมกะวัตต์ติดตั้ง (เมกะวัตต์) 4,494.03 19,684.40

รวมพลังงานไฟฟ้า (ล้านหน่วย) 17,217 65,588.07

ความต้องการพลังงานไฟฟ้าทั้งประเทศ (ล้านหน่วย) 174,467 326,119.00

สัดส่วนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (%) 9.87 20.11

ก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.  2558 - 2579 (PDP2015) ที่ระบุว่าจะให้มีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทนอยู่ในช่วงร้อยละ 15-20 ภายในปี 2579

สถานภาพและเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนแต่ละประเภทเชื้อเพลิง

* รวมการผลิตไฟฟ้านอกระบบ (Including off grid power generation) และไม่รวมการผลิตไฟฟ้าจากพลังน�้าขนาดใหญ่

** เป็นก�าลังการผลิตติดตั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน โดยพลังน�้าขนาดใหญ่ถูกรวมเป็น

เป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในแผน AEDP2015

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน
กระทรวงพลังงานก�าหนดยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนในปี 2558-2579 ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมความพร้อมด้านวัตถุดิบและเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
เป้าประสงค์ การพัฒนาความสามารถในการผลิต บริหารจัดการวัตถุดิบ ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาวัตถุดิบทางเลือกอื่น และพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อผลิตพลังงานทดแทน
กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาการรูปแบบการบริหารจัดการและการใช้วัตถุดิบพลังงานทดแทนให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ 1.3 ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับความสามารถการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน
กลยุทธ์ 1.4 ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการผลิตการใช้พลังงานทดแทนอย่างเหมาะสม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มศักยภาพการผลิต การใช้ และตลาดพลังงานทดแทน
เป้าประสงค์ การผลักดันความสามารถในการผลิตและความต้องการพลังงานทดแทน
กลยุทธ์ 2.1 สนับสนุนครัวเรือนและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการผลิตการใช้พลังงานทดแทน
กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านพลังงานทดแทนอย่างเหมาะสมแก่ผู้ผลิตและผู้ใช้ทั้งในและต่าง

ประเทศ
กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจพลังงานทดแทน
กลยุทธ์ 2.4 พัฒนากฎหมายด้านพลังงานทดแทน พร้อมทั้งเร่งรัดการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบ

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างเหมาะสม
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ธุรกิจที่แข่งขัน รายชื่อคู่แข่ง

ระบบส�ารองไฟฟ้า บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด

บริษัท อีตั้น อิเล็คทริค จ�ากัด

บริษัท เพาเวอร์เมติค จ�ากัด

บริษัท อิเมอร์สัน อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จ�ากัด

บริษัท เพาเวอร์ วัน คอนโทรล ซิสเต็มส์ จ�ากัด

บริษัท พี ไอ เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนเซาท์ติ้ง จ�ากัด

บริษัท บีเอสบี เพาเวอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ระบบตรวจวัดและจัดการ
สภาพแวดล้อม

บริษัท ซีเมนส์ จ�ากัด

บริษัท ฮันนี่เวลล์ ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด

ระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทน

บริษัท โซลาร์ตรอน จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)

ระบบประหยัดพลังงาน บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จ�ากัด

*หมายเหตุ: ข้อมูลจากผู้บริหารของบริษัท

ยุทธศาสตร์ที่  3 การสร้างจิตส�านึกและเข้าถึงองค์ความรู้ข้อเท็จจริงด้านพลังงานทดแทน
เป้าประสงค์ การสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจต่อการผลิตการใช้พลังงานทดแทนอย่างมี

ประสิทธิภาพและยั่งยืน
กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านพลังงานทดแทน
กลยุทธ์ 3.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ และข้อมูลสถิติพลังงานทดแทน
กลยุทธ์ 3.3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานทดแทน เพื่อสร้างความสามารถในการใช้

ประโยชน์จากพลังงานทดแทนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
กลยุทธ์ 3.4 พัฒนาเครือข่ายด้านพลังงานทดแทนที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทั้งใน

ระดับประเทศและในระดับนานาชาติ

สภาวะการแข่งขัน
คู่แข่งที่ส�าคัญของบริษัทในธุรกิจออกแบบ จ�าหน่าย และติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพ

แวดล้อม มีดังนี้

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ลักษณะลูกค้าของบริษัทในธุรกิจออกแบบ จ�าหน่ายและติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพ

แวดล้อม แบ่งออกได้เป็นกลุ่มลูกค้าทางตรง และกลุ่มลูกค้าผู้รับเหมาระบบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ก) กลุ่มลูกค้าทางตรง
บรษิทัมุง่เน้นในการจดัจ�าหน่ายและให้บรกิารกลุม่ลกูค้าทางตรงในงานลกัษณะโครงการทีม่ขีนาดกลางถงึขนาด

ใหญ่ คือมีมูลค่าตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งลักษณะของกลุ่มลูกค้าทางตรงของบริษัทจะแตกต่างไปตามประเภท
ของระบบที่ให้บริการ ดังนี้

1. ระบบส�ารองไฟฟ้า กลุม่ลกูค้าเป้าหมายหลกัของระบบส�ารองไฟฟ้าจะแบ่งไปตามประเภทของระบบส�ารอง
ไฟฟ้า คือ ระบบส�ารองไฟฟ้ากระแสตรงจะมุ่งเน้นในกลุ่มลูกค้าสื่อสารโทรคมนาคมเป็นหลัก เนื่องจากมีความ
ต้องการอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง และต้องการระบบส�ารองไฟฟ้าที่ได้รับการออกแบบส�าหรับอุปกรณ์สื่อสาร
โทรคมนาคมโดยเฉพาะ เช่น มีขนาดเล็ก น�้าหนักเบา สามารถเชื่อมต่อขนานได้ และมีขั้วของสายดินเป็นขั้วบวก 
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เป็นต้น ส�าหรบัระบบส�ารองไฟฟ้ากระแสสลบัจะมุง่เน้นในส่วนของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ
หรอืองค์กรทีม่รีะบบสารสนเทศขนาดใหญ่ เช่น ธนาคาร และอตุสาหกรรมทีต้่องการเสถยีรภาพของกระแสไฟฟ้า
ในการด�าเนินงาน เช่น อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็คโทรนิคส์ เป็นต้น

2. ระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อม กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของระบบตรวจวัดและจัดการสภาพ
แวดล้อม ได้แก่ หน่วยงานในธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีความ
เสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากความผิดปกติในระบบไฟฟ้าหรือสภาพแวดล้อม เช่น ไฟฟ้าดับ แรงดันไฟฟ้าตก
หรือเกิน แบตเตอรี่ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีการบุกรุก เกิดควันไฟ หรือไฟไหม้ เป็นต้น จึงต้องมีการตรวจ
สอบสภาวะการท�างานของระบบและสภาพแวดล้อมอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันหรือลดความเสียหายที่อาจจะเกิด
ขึน้ได้อย่างทนัท่วงท ี นอกจากนี ้บรษิทัยงัมุง่เน้นการท�าตลาดในกลุม่ผูด้�าเนนิการผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 
เช่น แสงอาทิตย์ หรือลม เป็นต้น เนื่องจากสภาวะแวดล้อมจะมีผลอย่างมากกับการด�าเนินงาน อีกทั้งยังสามารถ
ตรวจวัดความผิดปกติต่างๆ ในระบบได้อีกด้วย

3. ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน แบ่ง
ออกเป็นผูป้ระกอบการผลติกระแสไฟฟ้าเพือ่จ�าหน่าย และผูป้ระกอบการทีผ่ลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนส�าหรบั
ระบบและอุปกรณ์ของผู้ว่าจ้างเอง เช่น ระบบหรืออุปกรณ์ในพื้นที่ที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าหรือมีการจ่ายกระแสไฟฟ้า
เป็นช่วงเวลา เป็นต้น ซึ่งประกอบด้วยทั้งหน่วยงานเอกชน เช่น ผู้ประกอบการสื่อสารโทรคมนาคม และหน่วย
งานราชการ เช่น องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าไฟฟ้า
แล้ว ยังสามารถเพิ่มภาพลักษณ์ในการใส่ใจในสภาพแวดล้อมให้แก่องค์กร ท�าให้มีบางหน่วยงานได้รวมโครงการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibilities หรอื CSR) อกีด้วย  นอกจากนี ้กลุม่ลกูค้าของบรษิทัในธรุกจินีย้งัรวมถงึบรษิทัย่อยซึง่จะว่าจ้าง
บริษัทในลักษณะโครงการเบ็ดเสร็จ (Turn-key Project) ส�าหรับการสร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนอีกด้วย

4. ระบบประหยัดพลังงาน กลุ่มลูกค้าหลักของระบบประหยัดพลังงาน ได้แก่ หน่วยงานที่มีค่าใช้จ่ายพลังงาน
จ�านวนมาก ท�าให้การลดสัดส่วนการใช้พลังงานสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรง
พยาบาล อาคารส�านักงาน หรือโรงงานต่างๆ เป็นต้น รวมถึงเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรอีกด้วย

ข) กลุ่มลูกค้าผู้รับเหมาระบบ (System Integrator)
กลุม่ลกูค้าผูร้บัเหมาระบบเป็นผูไ้ด้รบัการว่าจ้างรบัเหมาโครงการจากผูว่้าจ้าง ซึง่ประกอบด้วยหลายระบบงาน

ย่อย แล้วบรษิทัดงักล่าวได้ว่าจ้างบรษิทัในการรบัเหมาช่วงในส่วนของระบบย่อยทีบ่รษิทัมคีวามสามารถในการให้
บริการ เช่น ระบบส�ารองไฟฟ้า ระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อม ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 
เป็นต้น ซึง่ลกูค้ากลุม่ผูร้บัเหมาระบบของบรษิทัส่วนใหญ่จะเป็นผูร้บัเหมาระบบสือ่สารโทรคมนาคมหรอืเทคโนโลยี
สารสนเทศ เนื่องจากระบบดังกล่าว มีความต้องการระบบที่มีความเสถียรภาพและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง
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การจ�าหน่ายและช่องทางการจ�าหน่ายและให้บริการ
บริษัทมีช่องทางการจ�าหน่ายและให้บริการแก่ลูกค้าทางตรง และกลุ่มลูกค้าผู้รับเหมาระบบแตกต่างกัน ดังนี้

ก) กลุ่มลูกค้าทางตรง
ส�าหรบักลุม่ลกูค้าทางตรงของบรษิทั แบ่งออกเป็นหน่วยงานเอกชน และหน่วยงานราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ ซึง่

ส�าหรบัลกูค้าหน่วยงานราชการหรอืรฐัวสิาหกจินัน้ บรษิทัจะท�าการตดิตามข่าวสารเกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจ้างจาก
ช่องทางต่างๆ เช่น เวบ็ไซต์ระบบการจดัซือ้จดัจ้างภาครฐั (http://www.gprocurement.go.th) หรอืจากประกาศ
ของหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น จากนั้นจึงท�าการศึกษารายละเอียดของโครงการดังกล่าวเพื่อท�าการออกแบบระบบ
และคัดเลือกอุปกรณ์และส่วนประกอบต่างๆ แล้วจึงส่งรายละเอียดของโครงการเพื่อผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างเพื่อ
พิจารณาความถูกต้องและมีคุณสมบัติที่ครบถ้วน จากนั้นจึงท�าการประกวดราคาเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้รับ
การว่าจ้างต่อไป หรอืผ่านกระบวนการจดัซือ้จดัจ้างโดยวธิพีเิศษ ซึง่หน่วยงานดงักล่าวจะตดิต่อกบับรษิทัทีม่คีวาม
เชีย่วชาญในโครงการดงักล่าวโดยตรงเพือ่ท�าการเปรยีบเทยีบคณุสมบตัแิละราคาเพือ่ท�าการคดัเลอืกโดยมไิด้ผ่าน
ขัน้ตอนการประมลูราคา โดยบรษิทัจะมพีนกังานฝ่ายขายท�าการประสานงานกบัหน่วยงานทีม่ศีกัยภาพในการว่า
จ้างอยูเ่ป็นประจ�า รวมถงึมกีารน�าเสนอข้อมลูของผลติภณัฑ์และบรกิารของบรษิทัให้แก่หน่วยงานดงักล่าว เพือ่ให้
หน่วยงานนั้นๆ มีความเข้าใจและเล็งเห็นประโยชน์ของระบบและผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจ�าหน่ายและให้บริการ รวม
ถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่บุคลากรในหน่วยงานดังกล่าวอีกด้วย

ส�าหรับหน่วยงานเอกชนนั้น พนักงานฝ่ายขายของและวิศวกรของบริษัทจะร่วมกันเข้าไปน�าเสนอข้อมูลของ
ระบบและผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจ�าหน่ายและให้บริการแก่หน่วยงานที่เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งหากได้รับความ
สนใจจะท�าการศึกษารายละเอียดความต้องการของลูกค้าดังกล่าว แล้วจึงท�าการออกแบบและท�าข้อเสนอเพื่อ
ให้พิจารณาว่าจ้างต่อไป

ข) กลุ่มลูกค้าผู้รับเหมาระบบ
ส�าหรับกลุ่มลูกค้าผู้รับเหมาระบบนั้น บริษัทจะท�าการประสานงานกับผู้รับเหมาระบบที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

ผลิตภัณฑ์และระบบที่บริษัทจ�าหน่ายและให้บริการเป็นประจ�า ซึ่งหากมีการจัดซื้อจัดจ้างหรือว่าจ้างในโครงการ
ทีม่ส่ีวนประกอบเป็นส่วนทีบ่รษิทัมคีวามเชีย่วชาญ บรษิทัจะท�าการน�าเสนอโครงการส�าหรบัส่วนงานดงักล่าวแก่
ผู้รับเหมาระบบโดยส่งทีมวิศวกรท�างานร่วมกัน เพื่อร่วมกับออกแบบส่วนประกอบต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและ
ตรงกับความต้องการของผู้ว่าจ้างมากที่สุด เพื่อให้ผู้รับเหมาระบบด�าเนินการยื่นข้อเสนอหรือยื่นประกวดราคา
แก่ผู้ว่าจ้างต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมและองค์กรต่างๆ เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย สมาคมอตุสาหกรรมเซลล์แสงอาทติย์ไทย สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครือ่งกลไทย และสมาคมไฟฟ้า
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แสงสว่างแห่งประเทศไทย เป็นต้น ท�าให้บรษิทัสามารถรบัรูข่้าวสารทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิในอตุสาหกรรมนัน้ๆ และ
สามารถขยายฐานลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวได้

กลยุทธ์การแข่งขัน
บรษิทัมกีลยทุธ์การแข่งขนัโดยมุง่เน้นทีจ่ะเป็นผูเ้ชีย่วชาญด้านการออกแบบการบรหิารจดัการระบบไฟฟ้าและ

พลังงานทดแทน  โดยมีกลยุทธ์ในการแข่งขัน ดังนี้

1) คุณภาพของผลิตภัณฑ์
บรษิทัให้ความส�าคญักบัคณุภาพของระบบทีใ่ห้บรกิารแก่ลกูค้าเป็นหลกั โดยมกีารออกแบบและปรบัแต่งระบบ

ให้เหมาะสมกบัความต้องการของลกูค้าและการใช้งาน โดยจะส่งทมีวศิวกรเข้าไปท�าการร่วมออกแบบกบัผูว่้าจ้าง
อย่างละเอยีดตัง้แต่ขัน้ตอนการเสนอโครงการ และมกีารควบคมุคณุภาพในการด�าเนนิงานทกุขัน้ตอน และเน้นใน
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้ มีเครื่องตรวจวัดที่มีมาตรฐาน โดยบริษัทได้รับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008

2) คุณภาพของการให้บริการ
เนื่องจากระบบที่บริษัทให้บริการ เกี่ยวข้องกับความต่อเนื่องในการท�างานของระบบที่ต้องการความต่อเนื่อง

ของการท�างาน ซึ่งความเสียหายจากความผิดปกติในการท�างานสามารถก่อความเสียหายโดยตรงกับอุปกรณ์ 
หรือความเสียหายทางอ้อมจากการที่ระบบหยุดท�างานได้ บริษัทจึงเน้นในคุณภาพและความรวดเร็วในการให้
บรกิาร พร้อมให้การบรกิารหลงัการขายทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยมทีมีงานวศิวกรในการให้บรกิารหลงัการขายตลอด 
24 ชั่วโมง ภายใต้ชื่อ “Smile Care” และมีหมายเลขสายด่วนซึ่งสามารถท�าการแจ้งเหตุขัดข้องได้ตลอดเวลา 

3) บุคลากรที่มีคุณภาพ
บรษิทัให้ความส�าคญักบัคณุภาพของบคุลากร โดยบรษิทัมกีารจดัอบรมให้แก่พนกังานเพือ่เพิม่เตมิความรูแ้ละ

ทกัษะ ให้เหมาะสมกบังานของแต่ละหน่วยงาน โดยจดัให้มกีารอบรมทัง้ภายในและภายนอกองค์กร รวมถงึมกีาร
ส่งพนักงานไปท�าการอบรมในต่างประเทศ และมีการจัดแผนอบรมและงบประมาณประจ�าปี อีกทั้งบริษัทยังมี 
นโยบายให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่สามารถแข่งขันกับบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมได้ เพื่อจูงใจให้พนักงานที่
มีความรู้ความสามารถท�างานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน

4) ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
บริษัทมุ่งเน้นในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ตั้งแต่ระดับบริการจนถึงระดับ

ปฏิบัติการ เพื่อสร้างความมั่นใจกับลูกค้าว่าจะได้รับการบริการที่ดี เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบ
ถ้วนถูกต้อง รวมถึงสร้างฐานลูกค้าส�าหรับธุรกิจในอนาคต
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ผู้แต่งตั้ง ตราสินค้า ระยะเวลา สินค้าที่เป็นตัวแทนจ�าหน่าย

Delta Electronics, Inc. (ไต้หวัน) DELTA 1 ม.ค. 2557 – 
31 ธ.ค. 2559

เครื่องส�ารองไฟฟ้าและปรับแรงดัน
ไฟฟ้าอัตโนมัติ (Uninterruptible 
Power Supply หรือ UPS)

Enatel Ltd. (นิวซีแลนด์) enatel 6 พ.ย. 2555 – 
5 พ.ย. 2559

ผลิตภัณฑ์ตราสินค้า Enatel ทุกชนิด

Haze Battery Company 
Limited (สหรัฐอเมริกา)

HAZE ก.ค. 2556 – 
มิ.ย. 2559

ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
บรษิทัจดัหาอปุกรณ์ส�าหรบัธรุกจิการออกแบบ จ�าหน่าย และตดิตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพ

แวดล้อม รวมถึงอุปกรณ์ส�าหรับก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานทดแทนของบริษัทย่อย จากทั้งในและต่างประเทศ 
โดย ทั้งนี้บริษัทเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าให้กับตราสินค้าต่างๆ ดังนี้

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัทได้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการด�าเนินงานของบริษัท จึงมีมาตรการต่างๆ 

ในการป้องกนัปัญหามลภาวะจากการด�าเนนิงานของบรษิทั โดยบรษิทัได้รบัการรบัรองการจดัการสิง่แวดล้อมของ
บริษัทตามมาตรฐานสากล ISO 14001:2004 ส�าหรับธุรกิจการด�าเนินธุรกิจออกแบบ จ�าหน่ายและติดตั้งระบบ
จ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม และธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน อีกทั้งยังได้มีการว่าจ้างบุคคล
ภายนอกในการบ�าบัดและจ�ากัดวัสดุปนเปื้อนสารเคมีที่เกิดจากการด�าเนินงานของบริษัทอีกด้วย

ในปัจจุบัน บริษัทไม่มีการปล่อยของเสียที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือมีคดีข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวกับสิ่ง
แวดล้อม โดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนของบริษัททุกโครงการจะต้องผ่านขั้นตอนจัดท�าประชุมรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ก่อนจึงจะสามารถท�าการก่อสร้างหรือติดตั้งได้
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บริษัทมีความเสี่ยงซึ่งอาจส่งผลถึงการด�าเนินงานและผลประกอบการอย่างมีนัยส�าคัญ ซึ่งบริษัทมีแนวทางใน
การป้องกันและแก้ไขความเสี่ยง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

1.1 ปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อก�าไรของบริษัท 

ความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 

1.1.1 ความเสี่ยงในโครงการที่บริษัทลงทุนโดยการเข้าซื้อกิจการ ได้แก่ โครงการอรัญเพาเวอร์และโครงการ
เศรษฐีสุพรรณ 

(ก) ความเสี่ยงในการที่อัตราผลตอบแทนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
เนื่องจากปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพขึ้นอยู่กับปริมาณวัตถุดิบซึ่งใช้ผลิต

ไฟฟ้า ซึ่งหากมีปริมาณวัตถุดิบไม่เพียงพอและต่อเนื่องก็อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เต็มก�าลังการ
ผลิต ส่งผลให้บริษัทไม่ได้รับรายได้และอัตราผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ อย่างไรก็ดี บริษัทได้มีการศึกษา

ปัจจยัความเสี่ยง
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ความเพียงพอของปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ส�าหรับโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ โดยได้เข้าไปส�ารวจปริมาณเชื้อเพลิงในรัศมีที่
สามารถขนส่งได้รอบโรงไฟฟ้าว่ามีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพแล้ว ท�าให้สามารถ
ทราบถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและสามารถแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนแผนการด�าเนินงานได้ทันท่วงที ท�าให้สามารถ
ลดผลกระทบจากความเสี่ยงในการที่อัตราผลตอบแทนไม่เป็นไปตามเป้าหมายได้

(ข) ความเสี่ยงในการบริหารจัดการโครงการและประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า
การบรหิารจดัการโรงไฟฟ้าก๊าซชวีภาพจะต้องอาศยับคุลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญและมคีวามรูค้วามสามารถ หาก

บรษิทัไม่สามารถจดัให้มบีคุลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญและมคีวามรูค้วามสามารถเพือ่ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้อย่างเพยีงพอ 
อาจจะท�าให้บริษัทไม่สามารถบริหารจัดการโรงไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี บริษัทได้พยายามจัดหา
และรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณสมบัติดังกล่าวในจ�านวนที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ และจะจัดอบรมพนักงาน
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการโครงการและประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าได้

1.1.2 ความเสี่ยงในโครงการที่บริษัทย่อยจะลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลที่
จังหวัดชลบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุดรธานี 

(ก) ความเสี่ยงจากการที่บริษัทไม่สามารถด�าเนินการได้ทันตามก�าหนดวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (SCOD) ที่
ก�าหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

ก่อนการเริ่มก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัทย่อยจะต้องด�าเนินการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบอนุญาต
ก่อสร้าง ใบอนญุาตประกอบกจิการโรงงาน (ร.ง.4) และต้องจดัท�าประชาคมก่อนการขอใบอนญุาตก่อสร้าง เป็นต้น 
และผูร้บัเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบเบด็เสรจ็ (EPC Contractor) ต้องด�าเนนิการก่อสร้างโครงการให้แล้วเสรจ็ตาม
เวลาที่ก�าหนด ซึ่งหากไม่สามารถด�าเนินการตามระยะเวลาที่ก�าหนดในแผนงาน อาจส่งผลให้ไม่สามารถด�าเนิน
การผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคภายในก�าหนดวนัเริม่ต้นซือ้ขายไฟฟ้าดงัทีร่ะบใุนสญัญาซือ้
ขายไฟฟ้าดังกล่าวได้ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทย่อยดังกล่าวรับรู้รายได้จากโครงการข้างต้นล่าช้าออกไป ดังนั้น บริษัท
จงึศกึษาขัน้ตอนการยืน่ขอใบอนญุาต พร้อมกบัเอกสารและข้อมลูทีต้่องน�าส่ง รวมทัง้บรษิทัได้คดัเลอืกบรษิทัผูร้บั
เหมาก่อสร้างที่มีชื่อเสียง มีประสบการณ์และความช�านาญในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า พร้อมกับวางแผนติดตาม
ความคืบหน้าของโครงการอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการขอใบอนุญาตและกระบวนการก่อสร้าง
จะแล้วเสร็จตามเวลาที่ก�าหนด อย่างไรก็ดี บริษัทย่อยสามารถยื่นขอเลื่อนก�าหนดวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้ากับการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ โดยจะต้องท�าการชี้แจงเหตุผลและรายงานความก้าวหน้าของโครงการให้แก่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคทราบ โดยไม่ถือว่าเป็นการผิดสัญญาตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

(ข) ความเสี่ยงในการจัดหาเงินลงทุนในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล 
หากบริษัทหรือบริษัทย่อยไม่สามารถจัดหาเงินทุนเพื่อลงทุนในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลดังกล่าว

ได้ ทั้งในส่วนของทุนหรือเงินกู้ยืม จะมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถด�าเนินโครงการได้ตามระยะเวลาที่ก�าหนดซึ่ง
จะส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของบริษัทไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ได้ 

อย่างไรกด็ ีปัจจบุนั บรษิทัได้ท�าการเจรจาเบือ้งต้นกบัสถาบนัทางการเงนิเพือ่ขอวงเงนิสนิเชือ่โครงการ (Project 
Finance) ส�าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้ บริษัทมีแผนที่จะใช้เงินจากการ
เพิ่มทุนของบริษัทตามที่จะขออนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 
และในส่วนของเงินทุนซึ่งบริษัทมีแผนที่จะใช้เงินทุนบางส่วนจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนในครั้งที่
ผ่านมาจ�านวนประมาณ 33 ล้านบาท ร่วมกับกระแสเงินสดจากการด�าเนินงานของบริษัท เพื่อใช้ในการลงทุน
ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนดังกล่าว และจะจัดท�าแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าตามที่ได้รับสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับแหล่งเงินทุน ณ ขณะนั้นจึงท�าให้บริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถจัดหาเงินลงทุนได้เพียงพอใน
การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลดังกล่าว 

(ค) ความเสี่ยงในการบริหารจัดการโครงการและประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า
การบริหารจัดการโรงไฟฟ้าชีวมวลจะต้องอาศัยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีความรู้ความสามารถ หาก

บรษิทัไม่สามารถจดัให้มบีคุลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญและมคีวามรูค้วามสามารถเพือ่ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้อย่างเพยีงพอ 
อาจจะท�าให้บริษัทไม่สามารถบริหารจัดการโรงไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี ในการเตรียมการเพื่อ
เริ่มด�าเนินการโรงไฟฟ้าบริษัทจะคัดสรรบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในจ�านวนที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
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และจะจดัอบรมพนกังานดงักล่าวอย่างต่อเนือ่งเพือ่ลดความเสีย่งในการบรหิารจดัการโครงการและประสทิธภิาพ
ของโรงไฟฟ้าได้

(ง) ความเสี่ยงในการที่อัตราผลตอบแทนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
เช่นเดยีวกนักบัโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชวีภาพของอรญั เพาเวอร์ และเศรษฐสีพุรรณ เนือ่งจากปรมิาณพลงังาน

ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขึ้นอยู่กับปริมาณวัตถุดิบซึ่งใช้ผลิตไฟฟ้า ซึ่งหากมีปริมาณวัตถุดิบไม่
เพียงพอและต่อเนื่องก็อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เต็มก�าลังการผลิต ส่งผลให้บริษัทไม่ได้รับราย
ได้และอัตราผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ อย่างไรก็ดี บริษัทได้มีการศึกษาความเพียงพอของปริมาณวัตถุดิบ
และมีข้อตกลงกับผู้จ�าหน่ายวัตถุดิบและได้วางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าตามแผนการด�าเนินงานของแต่ละ
โครงการ และมีการประสานงานกับผู้จ�าหน่ายวัตถุดิบอย่างใกล้ชิด ท�าให้สามารถทราบถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
และสามารถแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนแผนการด�าเนินงานได้ทันท่วงที ท�าให้สามารถลดผลกระทบจากความเสี่ยงใน
การที่อัตราผลตอบแทนไม่เป็นไปตามเป้าหมายได้

1.2 ความเสี่ยงจากรายได้ในแต่ละไตรมาสไม่สม�่าเสมอ

เนื่องจากธุรกิจส่วนหนึ่งของบริษัทมีส่วนที่เป็นลักษณะงานโครงการออกแบบ จ�าหน่ายและติดตั้งระบบจ่าย
ไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อมซึง่มลีกูค้าเป็นหน่วยงานของรฐับาล เช่น บรษิทั กสท โทรคมนาคม จ�ากดั 
(มหาชน) เป็นต้น ซึง่ลกูค้ากลุม่ดงักล่าวจะมรีอบปีงบประมาณเริม่ต้นในเดอืนตลุาคมของทกุปี โดยจะใช้ระยะเวลา
หนึ่งในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและจะท�าการคัดเลือกผู้จัดจ�าหน่ายหรือผู้รับเหมาส�าหรับโครงการของแต่ละ
หน่วยงาน หลังจากนั้นบริษัทจะใช้เวลาในการด�าเนินการประมาณ 3 เดือนถึง 6 เดือนจึงจะส่งมอบงานและรับรู้
รายได้ ท�าให้รายได้ของบริษัทในแต่ละไตรมาสในงวดปีมีความผันผวน โดยมีลักษณะเป็นวัฏจักร 

1.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม

เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยมาจากธุรกิจออกแบบ จ�าหน่ายและติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้า
และตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อม ซึง่มลีกูค้าส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานรฐับาลและเอกชนซึง่ด�าเนนิกจิการด้านการ
สื่อสารโทรคมนาคม ท�าให้บริษัทมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียรายได้หากอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคมมีการ
ชะลอตัวลง ซึ่งอาจจะเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น นโยบายการลงทุนในระบบสื่อสารโทรคมนาคมของหน่วยงาน
รัฐบาล หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการให้สัมปทานในระบบสื่อสารต่างๆ เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการพึ่งพิงอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคม บริษัทจึงได้ท�าการขยายฐาน
ลูกค้าไปในธุรกิจอื่น เช่น โรงแรม และอาคารส�านักงาน เป็นต้น อีกทั้งยังมีการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลังงานทดแทน ซึ่งมีรายได้ที่ค่อนข้างแน่นอนในแต่ละไตรมาส ท�าให้สามารถลดสัดส่วนของรายได้จากลูกค้าใน
อุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคมและการพึ่งพิงลูกค้ากลุ่มดังกล่าวได้ในระดับหนึ่ง
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1. หลักทรัพย์ของบริษัท

1.1 หุ้นสามัญของบริษัท
บริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 225,000,000 บาท (สองร้อยยี่สิบห้าล้านบาท) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 

2,250,000,000 หุ้น (สองพันสองร้อยห้าสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้เท่ากับหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) 
บริษัทมีทุนจดทะเบียนช�าระแล้วเท่ากับ 221,141,937.50 บาท (สองร้อยยี่สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพัน
เก้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์)

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักโอนหุ้น ณ วัน

ที่ 29 ธันวาคม 2558 มีดังต่อไปนี้

ขอ้มูลหลกัทรพัยแ์ละผูถ้อืหุน้
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ล�าดับ รายชื่อ จ�านวนหุ้น ร้อยละ

1 บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 276,870,500 12.52

2 นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส 266,300,000 12.04

3 นางวัลลภา ไตรโสรัส  255,350,000 12.55

4 นายพระนาย กังวาลรัตน์  202,098,000 9.14

5 นางชุตินันท์ กิจส�าเร็จ  118,746,300 5.37

6 นายพรเทพ บูรณกุลไพโรจน์  65,490,000 2.96

7 นายอภิรัตน์ สิโรดม  50,008,700 2.26

8 นายอัณณพ พุ่มกุมาร  49,750,000 2.25

9 นายสุรพล ตังคะประเสริฐ  25,364,600 1.15

10 นายวิลาส วงศ์สืบชาติ  23,603,300 1.07

1.2 ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2557 จดัขึน้เมือ่วนัที ่24 มกราคม 2557 ได้มมีตอินมุตักิารออกและจดัสรรใบ
ส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั ประเภทระบชุือ่ผูถ้อืและไม่สามารถโอนเปลีย่นมอืได้ให้แก่กรรมการ
และพนักงานของบริษัท (“ใบส�าคัญแสดงสิทธิ”) PSTC (PSTC-WA) จ�านวน 50,000,000 หน่วย ซึ่งจะท�าการ
จัดสรรพร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไป โดยมีราคาเสนอขาย 0 บาทต่อหน่วย และใบส�าคัญ
แสดงสิทธิมีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิ โดยใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิ
ซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 0.10 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
ก�าหนด) มีการก�าหนดเงื่อนไขในการใช้สิทธิ โดยนับจากวันที่ออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 ปี ผู้ถือใบ
ส�าคญัแสดงสทิธสิามารถใช้สทิธคิรัง้แรกได้ไม่เกนิร้อยละ 25 ของใบส�าคญัแสดงสทิธทิัง้หมดทีผู่ถ้อืใบส�าคญัแสดง
สิทธิแต่ละคนได้รับการจัดสรรจากบริษัท และในทุก ๆ  12 เดือน หลังจากการใช้สิทธิครั้งแรก ผู้ถือใบส�าคัญแสดง
สิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 50 ร้อยละ 75 และ ร้อยละ 100 ของใบส�าคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบ
ส�าคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท ตามล�าดับ ซึ่งจะท�าให้ทุนจดทะเบียนและช�าระแล้วของบริษัท
เท่ากับ 225,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญทั้งหมด 2,250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 
ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปในครั้งนี้และการใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิที่
ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัททั้งหมด
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1.3 มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2558 

ซึง่ได้จดัประชมุเมือ่วนัที ่23 ธนัวาคม 2558 บรษิทั เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ�ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) มมีติ
เพิม่ทนุของบรษิทัจ�านวน 2,680,297,833 หุน้ เพือ่ระดมทนุในการลงทนุเข้าซือ้กจิการโรงงานไฟฟ้าชวีภาพ จ�านวน 
2 โครงการ ลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวล จ�านวน 3 โครงการ และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนใน
บริษัท เพื่อลงทุนในโครงการที่จะเกิดในอนาคต โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังนี้

• จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ�านวนไม่เกิน 2,211,419,375 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 
เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน (Right Offering) เสนอขายในอัตราส่วน 1 หุ้น
สามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่

• จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ�านวนไม่เกิน 442,283,875 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 
เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 (PSTC-W1) ที่บริษัทจะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บรษิทัทีจ่องซือ้และได้รบัจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุทีอ่อกและเสนอขายให้แก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วน (Right                
Offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบส�าคัญแสดงสิทธิ

• จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ�านวนไม่เกิน 26,594,583 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อ
รองรับการปรับสิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิ PSTC-WA เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมของบริษัทตามสัดส่วนตามข้อ (2) และการจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1
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บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิของงบการเงิน
เฉพาะบรษิทัภายหลงัจากหกัภาษแีละเงนิทนุส�ารองตามกฎหมายและทนุส�ารองอืน่ (ถ้าม)ี อย่างไรกต็าม การจ่าย
เงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การ
ขยายธรุกจิ ความจ�าเป็นในการใช้เงนิทนุหมนุเวยีนในการด�าเนนิงาน แผนการลงทนุและการขยายธรุกจิในอนาคต 
สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจยัอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิงานและการบรหิารงานของบรษิทั โดยอยู่
ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอส�าหรับการด�าเนินธุรกิจ และการด�าเนินการดังกล่าวจะต้องก่อ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติจ่ายเงินปันผลจะต้องน�าเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่
เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้ว
รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

นโยบายการจา่ยเงนิปันผล
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ชื่อ – สกุล ต�าแหน่ง

1. นายภาณุ ศีติสาร ประธานกรรมการ

2. นายพระนาย กังวาลรัตน์ กรรมการ 

3. นางชุตินันท์ กิจส�าเร็จ กรรมการ

4. นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน กรรมการ

5. นายอัณณพ พุ่มกุมาร กรรมการ

6. นายสุวิทย์ สิงหจันทร์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

7. นายพิทยาธร มฤทุสาธร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

8. นายวรพงศ์ จ�าจด กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

1.1 คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจ�านวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

โดยมีนางชุตินันท์ กิจส�าเร็จ ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการซึ่งมีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
กรรมการผูม้อี�านาจลงนามผกูพนับรษิทั คอื นายพระนาย กงัวาลรตัน์ นายภาณ ุศตีสิาร นายอณัณพ พุม่กมุาร 

นางชุตินันต์ กิจส�าเร็จ นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน กรรมการ 2 ใน 5 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันเป็นสองคน
และประทับตราส�าคัญของบริษัท 

โครงสรา้งการจดัการ
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ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความสุจริต 

ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. ก�าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมดูแลการบริหารและ

การจดัการฝ่ายบรหิาร หรอืบคุคลทีไ่ด้รบัมอบหมาย ให้เป็นไปตามนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทัได้ให้ไว้
3. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการ

อื่นตามความเหมาะสม
4. พจิารณาทบทวนและอนมุตันิโยบาย ทศิทาง กลยทุธ์ แผนงานการด�าเนนิธรุกจิ โครงการลงทนุขนาดใหญ่

ของบริษัท ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร
5. ติดตามผลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
6. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�าปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลา

บัญชีของบริษัท
7. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
8. จัดให้มีการท�างบดุลและงบก�าไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบ

บัญชีตรวจสอบแล้วน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
9. พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่ส�าคัญอันเกี่ยวกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะด�าเนินการนั้นๆ เพื่อให้

เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
10. คณะกรรมการอาจมอบอ�านาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือกรรมการย่อย หรือบุคคลอื่นใด 

ปฏบิตักิารอย่างหนึง่อย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยูภ่ายใต้การควบคมุขอบคณะกรรมการ หรอืมอบ
อ�านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ�านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่กรรมการ
เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอ�านาจหรือ
อ�านาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

11. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทั หรอื
เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ�ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ�ากัด หรือเป็น
กรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน
กับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะท�าเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

เว้นแต่อ�านาจในการด�าเนินการดังต่อไปนี้ จะกระท�าได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ 
เรื่องที่กรรมการมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่ง
มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแข้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

(ก) เรื่องที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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ชื่อ - สกุล คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558

1. นายภาณุ ศีติสาร 9/9 8/8 - -

2. นายพระนาย กังวาลรัตน์ 9/9 8/8 - -

3. นางชุตินันท์ กิจส�าเร็จ 9/9 7/8 - -

4. นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน 9/9 8/8 - -

5. นายอัณณพ พุ่มกุมาร 9/9 8/8 - -

6. นายสุวิทย์ สิงหจันทร์ 9/9 7/8 7/7 4/4

7. นายพิทยาธร มฤทุสาธร 9/9 7/8 7/7 3/4

8. นายวรพงศ์ จ�าจด 9/9 7/8 7/7 4/4

(ข) การท�ารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 
เรื่องต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชมุ และจากทีป่ระชมุผุถ้อืหุน้ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนเสยีงทัง้หมด
ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญ
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
(ค) การท�า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญ การมอบ

หมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก�าไร
ขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
(ฉ) การอื่นใดที่ก�าหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือ ข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้
ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

 โดยในปี 2557 และปี 2558 มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ตรวจสอบดังนี้
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คณะกรรมกำรบริษัท

คณะกรรมกำรบริหำร

คณะกรรมกำรตรวจสอบ

ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน

ผู้ช่วยผู้บริหำรQMR 
ตัวแทนฝ่ำยบริหำรระบบคุณภำพ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นำยพระนำย กังวำลรัตน์

ฝ่ายสนับสนุน
กิจการภายใน

ฝ่ายบริหารงานขาย
นำยอัณณพ พุ่มกุมำร

ฝ่ายการเงิน
ผู้อ�านวยการ(รักษาการ)
นำงสำวจริยวดี บุบผำ

เลขานุการบริษัท
นำงชุตินันท์ กิจส�ำเร็จ

ฝ่ายบัญชี
ผู้อ�านวยการ

นำงสำวจินตนำ ภำคีกิจฝ่ายวิศวกรรมและปฏิบัติการ
นำยอัณณพ พุ่มกุมำร

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ผู้อ�านวยการอาวุโส

นำยเศรษฐวุฒิ บุญสนิท

ผู้ช่วยผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
นำงชุตินันท์ กิจส�ำเร็จ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
นำยอัณณพ พุ่มกุมำร

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
นำงสำวอนงค์ พำนิชเจริญนำน

1.2 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โครงสร้างองค์กร (organization chart) ของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

โดยในปี 2558 บรษิทัว่าจ้างบรษิทั แอค-พลสั คอนซลัแตนท์ จ�ากดั เป็นผูต้รวจสอบภายใน ซึง่ในอนาคตบรษิทั
มีนโยบายพัฒนาบุคลากรของบริษัทเข้ามาท�าหน้าที่ในส่วนนี้
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ชื่อ – สกุล ต�าแหน่ง

นายพระนาย กังวาลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายภาณุ ศีติสาร ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร

นางชุตินันท์ กิจส�าเร็จ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายอัณณพ พุ่มกุมาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

นายเศรษฐวุฒิ บุญสนิท ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

คณะผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจ�านวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
1. เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการด�าเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
2. ด�าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร
3. มีอ�านาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง ก�าหนดอัตราค่าจ้าง ให้บ�าเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน 

ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทตั้งแต่ต�าแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป
4. มีอ�านาจในการด�าเนินการใดๆ ในการบริหารกิจการของบริษัทตามปกติ และอันจ�าเป็นแก่การบริหาร

กิจการของบริษัทเป็นการทั่วไป ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
 1) มีอ�านาจออกค�าสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและ
 ผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการท�างานภายในองค์กร
 2) มีอ�านาจกระท�าการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้อง
 และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
 3) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินงาน
 4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร
 เป็นคราวๆ ไป
 5) อ�านาจอนมุตัอิืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากนีใ้ห้เป็นไปตามขอบเขตอ�านาจการอนมุตัแิละการสัง่การในระดบั
 ต่างๆ (Level of Authorization) ทีไ่ด้รบัการอนมุตัใินการประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2557 
 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

การอนมุตัเิพือ่ด�าเนนิการ ตลอดจนการมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารให้ตวัแทน หรอืผูร้บัมอบหมาย
ให้ด�าเนนิการเพือ่เข้าท�ารายการดงักล่าวข้างต้น จะต้องไม่มลีกัษณะเป็นการด�าเนนิการเพือ่เข้าท�ารายการทีท่�าให้
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร หรอืตวัแทน หรอืผูร้บัมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารสามารถด�าเนนิการอนมุตัิ
เพือ่เข้าท�ารายการทีต่นหรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง มส่ีวนได้เสยี หรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อืน่ใด
กบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย ซึ่งการอนมุตัดิ�าเนนิการเพือ่เข้าท�ารายการในลกัษณะดงักลา่วจะต้องเสนอต่อทีป่ระชมุ
คณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ และสอบทานรายการดังกล่าวโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ตามข้อบงัคบัของบรษิทัและตามทีส่�านกังาน ก.ล.ต. และ/หรอืตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก�าหนด

โดยทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่4/ 2558 เมือ่วนัที ่13 สงิหาคม 2558 มมีตกิ�าหนดหลกัเกณฑ์อ�านาจ
อนุมัติในการบริหารงานของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2558 เป็นต้นมา โดย
อ�านาจการลงนาม และอนุมัติการด�าเนินงานโดยสรุปของแต่ละฝ่ายเป็นดังนี้
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เรื่องทั่วไป

การอนุมัติวงเงินนอกเหนือจากที่ก�าหนดไว้ในรายละเอียดนี้และนอก
งบประมาณประจ�าปีที่ได้รับการอนุมัติ > 30 ล้านบาทต่อราย

 

เอกสารก�ากับดูแลกิจการ

นโยบายทางการเงิน

กลยุทธ์บริษัท (Business Plan)

งบประมาณบริษัท

เรื่องที่มีความส�าคัญมากและไม่ใช่เหตุการณ์ปกติ

สัญญาการท�าธุรกรรมที่มีผลต่อรายได้และการขายมากๆ > 200 ล้านบาท

การซื้อ/ขอรับใบอนุญาต/สัมปทานที่มีวงเงินลงทุน > 100 ล้านบาท

การอนุมัติวงเงินนอกเหนือจากที่ก�าหนดไว้ในรายละเอียดนี้และนอก
งบประมาณประจ�าปีที่ได้รับการอนุมัติ แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท

การขายและการให้บริการมีมูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาทต่อครั้ง

การซื้อ/ขอรับใบอนุญาต/สัมปทานที่มีวงเงินลงทุนไม่เกิน 100 ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์

การรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

ปัญหาเกี่ยวกับผลกระทบร้ายแรงเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

โครงสร้างองค์กร

นโยบายบริษัทในการด�าเนินธุรกิจปกติของบริษัท

กฏระเบียบข้อบังคับของบริษัท

การเป็นผู้สนับสนุน

การรับผิดชอบต่อสังคม (เงินบริจาคและเงินสนับสนุนต่างๆ)

บัญชีและการรายงานทางการเงิน

การเปลี่ยนแปลงหรือเบี่ยงเบนจากมาตรฐานการบัญชี

การจัดการด้านการเงิน

โครงสร้างเงินทุน

นโยบายเงินปันผล

การออกหุ้นทุน

การออกหุ้นกู้

การขายออกหุ้นทุน

การจัดหาเงินทุนจากสถาบันการเงินมูลค่าขนาด > 100 ล้านบาท

การลงทุนทางการเงิน การซื้อหุ้นสามัญ การซื้อตราสารทางการเงินอื่นๆ > 50 ล้านบาท

การจัดหาเงินทุนจากสถาบันการเงินมูลค่าขนาดไม่เกิน 100 ล้านบาท
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การกู้ยืมเงินและการให้กู้ยืม กับบริษัทย่อย บริษัทร่วม มูลค่าขนาด
ไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อปี (พิจารณากฏกลต.ที่เกี่ยวข้อง)

 

การลงทุนในตราสารตลาดเงิน

การลงทุนทางการเงิน การซื้อหุ้นสามัญ การซื้อตราสารทางการเงินอื่นๆไม่เกิน 50 ล้านบาท

สัญญาเช่าด�าเนินงาน

การจัดหาเงินทุนจากสถาบันการเงินมูลค่าขนาดไม่เกิน 50 ล้านบาท

การบริหารความเสี่ยงตราสารอนุพันธ์

สัญญาป้องกันความเสี่ยงการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

การออกหนังสือค�้าประกันให้แก่บุคคลภายนอก

การบริหารจัดการด้านสินทรัพย์

การได้มา การโอน การจ�าหน่าย การบริจาค การท�าลาย การให้เช่า เกินกว่า 10 ล้านบาท

หลักทรัพย์หลักประกัน เกินกว่า 50 ล้านบาท

การปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยน การบ�ารุงรักษา

การได้มา การโอน การจ�าหน่าย การบริจาค การ
ท�าลาย การให้เช่า ไม่เกินกว่า 10 ล้านบาท

หลักทรัพย์หลักประกันไม่เกินกว่า 50 ล้านบาท

การประกันภัย

การท�าลายเอกสารส�าคัญ (ที่จัดเก็บเกินจากเวลาที่ก�าหน
ดาตมกฎหมายหรือตามนโยบายบริษัท)

การบริหารจัดการด้านการด�าเนินงาน

การจัดท�าสัญญาที่ส�าคัญมาก Business Critical

การจัดซื้อจัดจ้างนอกงบประมาณประจ�าปีที่ได้รับอนุมัติ

การจัดซื้อจัดจ้าง การว่าจ้างช่วงในงบประมาณประจ�า
ปีที่ได้รับการอนุมัติมากกว่า 50 ล้านบาท

การลงทุนในโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการท�างาน งาน
วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อปี

ครอบคลุมตามข้อก�าหนดของกลต.

การจัดซื้อจัดจ้าง การว่าจ้างช่วงในงบประมาณประจ�าปี
ที่ได้รับการอนุมัติไม่เกินกว่า 50 ล้านบาท

การลงทุนในโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการท�างาน งาน
วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี

การบริหารรายการระหว่างกัน

ไม่ครอบคลุมตามข้อก�าหนดของกลต.

การแต่งตั้งที่ปรึกษาของบริษัท
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การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงทางธุรกิจที่ยอมรับ

การบริหารจัดการด้านบุคลากร

คณะกรรมการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร CEO

การจัดสรรหุ้นกับพนักงาน และบุคคลภายนอก

การเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CFO

ระดับหัวหน้างาน

พนักงานอื่นๆ

การบริหารด้านภาษีและกฎหมาย

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางกฎหมาย

คดีความ/ข้อพิพาทที่มีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานที่เกิน 20 ล้านบาท

มูลค่าประนีประนอมยอมความที่เกิน 20 ล้านบาท

คดีความ/ข้อพิพาทที่มีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานที่ไม่เกิน 20 ล้านบาท

มูลค่าประนีประนอมยอมความที่ไม่เกิน 20 ล้านบาท

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีอื่นๆ

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการท�าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กันที่ไม่ครอบคลุมตามข้อก�าหนดของกลต.

การติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน

การให้ข้อมูลกับตลาดหลักทรัพย์และประชาสัมพันธ์

1.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง                       
นางชุตินันท์ กิจส�าเร็จ เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีประวัติและรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1 ราย
ละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
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 รายนามคณะกรรมการ  จ�านวนค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท

 ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท 15,000 บาทต่อครั้ง

 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท 10,000 บาทต่อครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

 ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาทต่อครั้ง

 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาทต่อครั้ง

 รายนามคณะกรรมการ  จ�านวนค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท

 ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท 15%

 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท 10%

คณะกรรมการตรวจสอบ

 ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ 15%

 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 10%

2.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

2.1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติอนุมัติการก�าหนดค่าตอบแทน

ในรูปค่าเบี้ยประชุมและค่าบ�าเหน็จของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบประจ�าปี 2558 โดยมี
รายละเอียดดังนี้

ก. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

คา่ตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิาร

ข. ค่าตอบแทนคณะกรรมการในรูปค่าบ�าเหน็จ
ค่าตอบแทนในรูปค่าบ�าเหน็จของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ จ่ายครั้งเดียวต่อปี โดย

จ่ายด้วยวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท หักด้วยจ�านวนค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการที่จ่ายในปีนั้น และคงเหลือ
เป็นจ�านวนเงินส�าหรับจ่ายค่าบ�าเหน็จประจ�าปี ทั้งนี้การจัดสรรส่วนแบ่งบ�าเหน็จประจ�าปีมีดังนี้
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ชื่อ - สกุล ปี 2557 ปี 2558

ค่าเบีย้ประชมุ ค่าบ�าเหน็จ รวม (บาท) ค่าเบี้ยประชุม ค่าบ�าเหน็จ รวม (บาท)

1. นายภาณุ ศีติสาร 135,000 148,500 283,500 120,000 228,780.00 348,780.00

2. นายพระนาย กังวาลรัตน์ 90,000 99,000 189,000 80,000 152,520.00 232,520.00

3. นางชุตินันท์ กิจส�าเร็จ 90,000 99,000 189,000 70,000 - 70,000.00

4. นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน 90,000 99,000 189,000 80,000 152,520.00 232,520.00

5. นายอัณณพ พุ่มกุมาร 90,000 99,000 189,000 80,000 152,520.00 232,520.00

6. นายสุวิทย์ สิงหจันทร์ 195,000 148,500 343,500 130,000 228,780.00 358,780.00

7. นายพิทยาธร มฤทุสาธร 160,000 99,000 259,000 100,000 152,520.00 252,520.00

8. นายวรพงศ์ จ�าจด 160,000 99,000 259,000 110,000 152,520.00 262,520.00

ปี 2557 ปี 2558

จ�านวนผู้บริหาร 6 ท่าน 6 ท่าน

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร 
(เงินเดือน โบนัส และผล
ประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง)

15,755,000บาท 23,270,611.08 บาท

ในปี 2557 และปี 2558 มีค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

2.1.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
  
ค่าตอบแทนผู้บริหาร

2.2 ค่าตอบแทน อื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน

ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2557 จดัขึน้เมือ่วนัที ่24 มกราคม 2557 ได้มมีตอินมุตักิารออกและจดัสรรใบ
ส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั ประเภทระบชุือ่ผูถ้อืและไม่สามารถโอนเปลีย่นมอืได้ให้แก่กรรมการ
และพนักงานของบริษัท (“ใบส�าคัญแสดงสิทธิ”) จ�านวน 50,000,000 หน่วย ซึ่งจะท�าการจัดสรรพร้อมกับการ
เสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปในครั้งนี้โดยมีราคาเสนอขาย 0 บาทต่อหน่วย และใบส�าคัญแสดงสิทธิ
มีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิ โดยใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
ได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 0.10 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก�าหนด) และมี
มติอนุมัติการจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทแต่ละรายที่ได้รับจัดสรร
เกินกว่าร้อยละ 5 ของจ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิทั้งหมด โดยรายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการ
จัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มีดังนี้ 
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จ�านวนคน

31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558

1. ผู้บริหาร 6 6

2. ส�านักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 11 10

3. ฝ่ายวิศวกรรมและปฏิบัติงาน 40 44

4. ฝ่ายบริหารงานขาย 24 29

5. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 5 7

6. ฝ่ายสนับสนุนกิจการภายใน 15 20

7. ฝ่ายบัญชี 9 11

8. ฝ่ายการเงิน 2 4

รวมทั้งสิ้น 112 131

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง
จ�านวนใบส�าคัญ
แสดงสิทธิที่ได้รับ
จัดสรร (หน่วย)

ร้อยละของจ�านวน
ใบส�าคัญแสดง
สิทธิที่จัดสรรให้
แก่กรรมการและ
พนักงาน (ร้อยละ)

1. นายภาณุ ศีติสาร ประธานกรรมการบริษัท 3,000,000 6.00

2. นายพระนาย กังวาลรัตน์ กรรมการบริษัท / ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

3,000,000 6.00

3. นายอัณณพ พุ่มกุมาร กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 3,000,000 6.00

4. นางชุตินันท์ กิจส�าเร็จ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 2,500,000 5.00

5. นายสุวิทย์ สิงหจันทร์ กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการตรวจสอบ

2,000,000 4.00

6. นายพิทยาธร มฤทุสาธร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 1,500,000 3.00

7. นายวรพงศ์ จ�าจด กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 1,500,000 3.00

8. นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน กรรมการบริษัท 2,500,000 5.00

10. นายเศรษฐวุฒิ บุญสนิท กรรมการบริหาร / ผู้อ�านวย
การอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

2,500,000 5.00

รวม 21,500,000 43.00

2.3 บุคลากร

จ�านวนบุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้นจ�านวน 
112 คน และ 131 คน ตามล�าดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ปี 2557 ปี 2558

เงินเดือน ค่าล่วงเวลาและโบนัส 58,046,828.41 43,157,331.12

ค่าตอบแทนอื่นๆ 4,790,169.43 6,851,570.13

รวม 62,836,997.84 50,008,901.25

i. ค่าตอบแทนบุคลากร
ค่าตอบแทนบุคลากรในปี 2557 และ ปี 2558 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนอื่นๆประกอบด้วยเงินสมทบกองทุนส�ารองเลื้ยงชีพและประกันสังคม ค่าใช้จ่ายผล
ประโยชน์พนักงาน ค่าตรวจสุขภาพ และสวัสดิการอื่นๆ
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ii. นโยบายการพัฒนาพนักงาน 
บริษัทมีการจัดอบรมพนักงานเพื่อให้พนักงานมีความรู้ความช�านาญในเทคนิคต่างๆ ในด้านปฏิบัติงาน และ

เกดิการเรยีนรูม้ปีระสบการณ์และมกีารพฒันาด้านต่างๆ และให้การปฏบิตังิานของพนกังานมปีระสทิธภิาพ และ
ประสทิธผิลมากขึน้ อกีทัง้ยงัท�าให้เกดิความพงึพอใจ และมกีารพฒันาทีด่ขีึน้ โดยจดัให้มกีารอบรมทัง้ภายในและ
ภายนอกองค์กร และมีการจัดท�าแผนการการฝึกอบรมประจ�าปี โดยเป้าหมายของการฝึกอบรม คือ ให้พนักงาน
ทกุคนผ่านการอบรบหลกัสตูรพืน้ฐานและหลกัสตูรความจ�าเป็นในการปฏบิตังิานและการด�ารงต�าแหน่ง โดยมค่ีา
เป้าหมาย 1 คนต่อ 1 หลักสูตรต่อปี 
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1. นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยเชื่อว่า 
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีแสดงถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้าง
ความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อันจะน�าไปสู่การเพิ่ม
มูลค่าและการเติบโตของบริษัทในระยะยาวอย่างยั่งยืน บริษัทได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมให้มี
ระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งหวังให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัท พัฒนาระดับการก�ากับ
ดูแลกิจการและปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ให้สอดคล้องกับแนวทางที่เป็นมาตรฐานสากล โดยน�า
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีซึ่งก�าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาก�าหนดเป็นนโยบายการก�ากับ
ดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั และก�าหนดให้มกีารตดิตามเพือ่ปรบัปรงุนโยบายดงักล่าวให้สอดคล้องกบัแนวทางของ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงในอนาคต เพือ่ให้มคีวามเหมาะสมและสอดคล้องกบั
สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแนวปฏิบัติซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังต่อไปนี้

การก�ากบัดแูลกจิการ
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หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทได้ตระหนักและให้ความส�าคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่กระท�าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือริดรอน

สิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขาย
หรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก�าไรของบริษัท การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วม
ประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่อง
ที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก�าหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ 
การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้อง
ตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม รวม
ถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติ บริษัทมีการอ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงอย่างเต็มที่ และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งค�าถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�าถามล่วงหน้าและมีโอกาสเสนอวาระการประชุมก่อนวัน
ประชุม รวมถึงมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
บริษัทมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่

เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการและ
ฝ่ายจัดการได้ดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม ด้วยเชื่อว่าเป็นปัจจัยส�าคัญต่อความมั่นใจใน
การลงทุนกับบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก�ากับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ และปกป้องสิทธิขั้น
พื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุก
รายอย่างเท่าเทียมกัน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
บรษิทัเป็นการล่วงหน้าในเวลาอนัสมควร รวมถงึเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเข้าประชมุด้วยตนเอง สามารถ
ใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้

คณะกรรมการบรษิทัได้ก�าหนดแนวทางในการเกบ็รกัษาและป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และประสานประโยชน์ร่วมกัน

อย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครอง และปฏิบัติด้วยดี โดยได้
ก�าหนดเป็นแนวทางทีต้่องปฏบิตัเิพือ่ตอบสนองความต้องการของผูม้ส่ีวนได้เสยีแต่ละกลุม่ไว้อย่างชดัเจนใน “ข้อ
พึงปฏิบัติและจริยธรรมทางธุรกิจ” พร้อมทั้งเผยแพร่และรณรงค์ให้คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร ตลอดจนผู้
ปฏิบัติงาน ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการด�าเนินงาน และถือเป็นภาระหน้าที่ที่ส�าคัญของทุกคน

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทให้ความส�าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่

ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกัน
และน่าเชื่อถือ

ด้วยบริษัทเชื่อว่าคุณภาพของรายงานทางการเงินเป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกให้ความส�าคัญ คณะ
กรรมการบริษัทจึงดูแลเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ โดยได้แต่งตั้งคณะ
กรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงาน
ทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ทั้งนี้รายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ
รายงานของผู้สอบบัญชี มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ�าปี

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการ

บริษัทมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ
คณะกรรมการบรษิทั มภีาวะผูน้�า วสิยัทศัน์ และมคีวามเป็นอสิระในการตดัสนิใจเพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษิทั 

และผู้ถือหุ้นโดยรวม จึงจัดให้มีระบบแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท และ
ฝ่ายจัดการที่ชัดเจน และดูแลให้บริษัทมีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ได้ด�าเนินไป
ในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม
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คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความ
สามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อ
เสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง

กระบวนการสรรหาผู้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง เป็นไปอย่างโปร่งใส 
ปราศจากอิทธิพลของผู้ถือหุ้นที่มีอ�านาจควบคุมหรือฝ่ายจัดการ และสร้างความมั่นใจให้กับบุคคลภายนอก

เพือ่ให้การปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัมปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิล คณะกรรมการบรษิทัจงึจดั
ให้มคีณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ท�าหน้าทีช่่วยคณะกรรมการบรษิทัในการปฏบิตัหิน้าทีก่�ากบัดแูลเกีย่วกบัความ
ถกูต้องของรายงานทางการเงนิ ประสทิธภิาพระบบการควบคมุภายใน และการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ และ
หลักจรรยาบรรณต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

กรรมการบรษิทัทกุคนมคีวามเข้าใจเป็นอย่างดถีงึหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของกรรมการและลกัษณะการด�าเนนิ
ธรุกจิของบรษิทั พร้อมทีจ่ะแสดงความคดิเหน็ของตนอย่างเป็นอสิระและปรบัปรงุตวัเองให้ทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา 
กรรมการบริษัทมีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและรอบคอบ โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน โดยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย ผู ้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู ้ ความสามารถ และ

ประสบการณ์ในระดบัต�าแหน่งผูบ้รหิารจากองค์กรต่างๆ จงึสามารถน�าประสบการณ์ ความรูค้วาม
สามารถมาพัฒนาและก�าหนดนโยบายทิศทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีบทบาทส�าคัญ
ในการก�าหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมบีทบาทส�าคญัในการก�ากบัดแูล ตรวจ
สอบตดิตามผลการปฏบิตังิานของฝ่ายจดัการและประเมนิผลการด�าเนนิงานของบรษิทัให้เป็นไป
ตามแผนที่วางไว้

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�านวน
กรรมการทัง้คณะ ปัจจบุนับรษิทัมกีรรมการทัง้สิน้จ�านวน 8 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร
จ�านวน 4 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�านวน 4 ท่าน ซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบจ�านวน 
3 ท่าน โครงสร้างกรรมการดังกล่าวจะท�าให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่อง
ต่างๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยในการก�ากับ
ดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหาร บริษัทมีกรรมการบริหารทั้งสิ้น 6 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหาร
จะเป็นผูก้�าหนดแนวทางและกลยทุธ์ในการด�าเนนิธรุกจิ ให้เป็นไปตามเป้าหมายทีก่�าหนด
โดยคณะกรรมการบริษัท และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัว

2. คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทมีกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่
เฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะ
กรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้ก�าหนดไว้ในอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านจะต้องมีความรู้และประสบการณ์
ด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
ของบริษัทได้

2. วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริษัท 
ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปีทกุครัง้ ให้กรรมการบรษิทัออกจากต�าแหน่งจ�านวนหนึง่

ในสาม หรอื จ�านวนใกล้ทีส่ดุกบัจ�านวนหนึง่ในสามของจ�านวนกรรมการในขณะนัน้ โดยกรรมการ
ที่พ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกให้กลับเข้า
มารับต�าแหน่งได้

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
บรษิทัก�าหนดให้กรรมการบรษิทัปฏบิตัติามข้อพงึปฏบิตัทิีด่สี�าหรบักรรมการบรษิทัจดทะเบยีน 

(Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการ
ต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็น
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ไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติประชุมด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต และค�านึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้
ก�าหนดนโยบาย เป้าหมายการด�าเนนิธรุกจิ แผนธรุกจิ ตลอดจนงบประมาณของบรษิทั และก�ากบั
ดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และแผนการที่ก�าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทมีการก�าหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการท�า

รายการระหว่างกนัของบรษิทัและบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งว่า ผูบ้รหิารและผูม้ส่ีวนได้เสยีจะไม่
สามารถเข้ามามส่ีวนในการอนมุตัริายการดงักล่าว โดยคณะกรรมการบรษิทัจะต้องดแูลให้บรษิทั
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�า
สัง่ หรอืข้อก�าหนดของส�านกังานก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัท รวมถึงปฏิบัติตาม
มาตรฐานบัญชีที่ก�าหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด

นอกจากนี ้บรษิทัจะจดัให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรอืผูส้อบบญัช ีหรอืผูเ้ชีย่วชาญอสิระ แล้ว
แต่กรณพีจิารณาตรวจสอบและให้ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของราคา และความสมเหตสุม
ผลของการท�ารายการ และจะท�าการเปิดเผยรายการระหว่างกนัดงักล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบ
งบการเงนิทีไ่ด้รบัการตรวจสอบหรอืสอบทานโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทั แบบแสดงรายงานข้อมลู
ประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2)

ระบบการควบคุมภายใน
บรษิทัให้ความส�าคญัต่อระบบการควบคมุภายในส�าหรบัทัง้ระดบับรหิารและระดบัปฏบิตักิาร 

จึงได้มีการก�าหนดขอบเขตหน้าที่และอ�านาจด�าเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการ
ควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในการอนมุตั ิการบนัทกึรายการบญัชแีละข้อมลูสารสนเทศ และการจดัเกบ็ดแูลทรพัย์สนิออกจาก
กัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการควบคุม
ภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทจัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงาน
ที่รับผิดชอบ โดยส�านักตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุม
ภายใน และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
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4. การประชุมคณะกรรมการ 
1. บริษัทจัดให้มีการก�าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยก�าหนด

ให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี และต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง 
และมีประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ�าเป็น และแจ้งให้กรรมการบริษัทแต่ละคนทราบ
ก�าหนดการดงักล่าว พร้อมวาระการประชมุและเอกสารประกอบการประชมุเป็นการล่วง
หน้าก่อนการประชมุ 7 วนั เพือ่ให้กรรมการบรษิทัสามารถจดัเวลาและเข้าร่วมประชมุได้ 
รวมถึงมีเวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาศึกษาวาระการประชุมและเอกสารประกอบ
การประชุม เว้นแต่มีเหตุจ�าเป็นเร่งด่วน

2. ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการ
บริษัท จะร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทตาม
ความส�าคัญและจ�าเป็น โดยให้แน่ใจว่าเรื่องที่ส�าคัญได้น�าเข้ารวมไว้แล้ว ทั้งนี้ กรรมการ
บริษัทแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม

3. ประธานกรรมการบรษิทั มกีารจดัสรรเวลาไว้อย่างเพยีงพอทีฝ่่ายจดัการจะเสนอเรือ่งและ
มากพอที่กรรมการบริษัทจะอภิปรายปัญหาส�าคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน และส่ง
เสรมิให้มกีารใช้ดลุยพนิจิทีร่อบคอบ และกรรมการบรษิทัทกุคนให้ความสนใจกบัประเดน็
ทุกเรื่องที่น�าสู่ที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการก�ากับดูแลกิจการ

4. คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการ
ประชมุคณะกรรมการบรษิทัในวาระทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้ข้อมลูเพิม่เตมิในฐานะทีเ่กีย่วข้อง
กับเรื่องนั้นๆ โดยตรง 

5. คณะกรรมการบรษิทั สามารถเข้าถงึสารสนเทศทีจ่�าเป็นเพิม่เตมิได้จากกรรมการผูจ้ดัการ 
เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบาย
ที่ก�าหนดไว้

5. ค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท จัดอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่

ในบรษิทัทีม่ขีนาดใกล้เคยีงกนั ประสบการณ์ ภาระหน้าที ่ขอบเขตของบทบาทและความ
รับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
จากกรรมการแต่ละคน และกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่ม
ขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มในระดับที่
เหมาะสมและสอดคล้องกบัภาระหน้าทีข่องกรรมการทีต้่องปฏบิตัเิพือ่ให้เป็นไปตามความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2. ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ เป็นไปตามหลักการ
และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ระดับ
ค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว สอดคล้องกับผล
งานของบริษัท

6. การพัฒนากรรมการบริษัท และผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้

แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการบริษัท กรรมการตรวจ
สอบ กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรม และให้ความรู้ มีการกระท�าเป็นการภายในบริษัท หรือใช้บริการของ
สถาบันภายนอก

7. เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสม 1 คน ให้ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัท 

เพื่อท�าหน้าที่ตามที่กฎหมายก�าหนด รวมถึงหน้าที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
บรรษัทภิบาลที่ดี 
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ชื่อ – สกุล ต�าแหน่ง

นายสุวิทย์ สิงหจันทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายพิทยาธร มฤทุสาธร กรรมการตรวจสอบ

นายวรพงศ์ จ�าจด กรรมการตรวจสอบ

1. จัดให้มีและด�าเนินการเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น 
2. จัดท�าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมคณะ

กรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจ�า
ปีของบริษัท

3. แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบ 
และติดตามการปฏิบัติตามมติและนโยบายดังกล่าวผ่านประธานกรรมการบริหาร

4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และ
น�าเสนอต่อประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายในเวลาที่
กฎหมายก�าหนด

5. ให้ค�าปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุด
ย่อยที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทในประเด็นกฎหมาย ระเบียบและข้อพึงปฏิบัติ
ด้านการก�ากับดูแลกิจการ

6. ดแูลให้หน่วยงานเลขานกุารบรษิทัเป็นศนูย์กลางของข้อมลูองค์กร (Corporate Records) 
อาทิ หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ ทะเบียนผู้ถือหุ้น ใบ
อนุญาตประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ ของบริษัท เป็นต้น

7. ดแูลให้มกีารเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในส่วนทีร่บัผดิชอบต่อหน่วยงานก�ากบั
ดแูลให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบยีบและนโยบายการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารของบรษิทั 

8. ดแูลตดิต่อและสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้ทัว่ไป ให้ได้รบัทราบสทิธต่ิางๆ ของผูถ้อืหุน้และข่าวสาร
ของบริษัท

9. ให้ข่าวสารและข้อมลูแก่กรรมการในประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัการประกอบธรุกจิของบรษิทั 
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

10. จัดให้มีการปฐมนิเทศส�าหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่กฎหมายก�าหนด

2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจ�านวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

หมายเหตุ : *นายพิทยาธร มฤทุสาธร เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะสามารถ
ท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี 
และระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ และมีประสบการณ์ท�างานในด้านการเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท
ส�านักงาน เอสจีวี-ณ ถลาง จ�ากัด

โดยมีนางกาญน์ธีรา ไทยคง ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บรษิทัมรีายงานทางการเงนิ (รายไตรมาสและประจ�าปี) ทีถ่กูต้องและเปิดเผยข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง

ของบริษัทอย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน                    

(internal audit) ที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของ หน่วย
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งานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วย
งานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพ

4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

5. พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระและก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ
บริษัท ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการด�าเนินงานตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง 
แผนงาน และปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระส�าคัญ รวม
ทั้งเข้าประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและ
ครบถ้วน ให้เป็นไปตามกฏหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการท�า
รายการดงักล่าวอย่างถกูต้องครบถ้วน ทัง้นีเ้พือ่ให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท

7. จดัท�ารายงานผลการก�ากบัดแูลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของ
บรษิทั ซึง่รายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมลูดงัต่อไปนี้

• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
• ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฏหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• จ�านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ

แต่ละท่าน
• ความเหน็หรอืข้อสงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฏบตัร 

(charter)
• รายการอืน่ทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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ชื่อ – สกุล ต�าแหน่ง

นายพระนาย กังวาลรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร

นายภาณุ ศีติสาร กรรมการบริหาร

นางชุตินันท์ กิจส�าเร็จ กรรมการบริหาร

นายอัณณพ พุ่มกุมาร กรรมการบริหาร

นายเศรษฐวุฒิ บุญสนิท กรรมการบริหาร

นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน กรรมการบริหาร

ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามวรรคหนึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทัโดยตรง 
และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอดส่องดูแล ฝ่ายจัดการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการจัดเตรียมงบการเงินของ
บรษิทั และผูส้อบบญัชภีายนอกมหีน้าทีต่รวจสอบงบการเงนิดงักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัทรับทราบร่วมกันว่า ฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอก มีทรัพยากรและเวลา ตลอด
จนข้อมูลความรู้เรื่องบัญชี การตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน และกระบวนการจัดท�ารายงานทางการเงินของ
บริษัทมากกว่าคณะกรรมการตรวจสอบ ฉะนั้นบทบาทการสอดส่องดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้ให้
ประกันเป็นพิเศษในงบการเงิน และข้อมูลการเงินที่บริษัทน�าเสนอให้กับผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง นิยาม คุณสมบัติ ขอบเขต อ�านาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของส�านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และ/หรือ บทบัญญัติของกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจ�านวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย
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ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการ

บรษิทั ด้วยความสจุรติ ระมดัระวงั และรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั โดยจดัให้มกีารประชมุคณะกรรมการ
บริหารอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

2. มีหน้าที่ด�าเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ตามความจ�าเป็นในการประกอบกิจการ โดยต้องน�าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัท เพื่อการอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ

1) นโยบาย เป้าหมาย และแผนงานประจ�าปีของบริษัท
2) งบประมาณประจ�าปีของบริษัท
3) แนวทาง นโยบาย และเป้าหมายการลงทุน เพื่อเป็นกรอบการด�าเนินการให้ฝ่ายจัดการน�าไปถือ
ปฏิบัติในการปฏิบัติงาน
4) โครงสร้างอัตราค่าจ้าง สวัสดิการของพนักงาน เพื่อตอบแทนการท�างาน

3. ด�าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
4. มีอ�านาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง ก�าหนดอัตราค่าจ้าง ให้บ�าเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน 

ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทตั้งแต่ต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป
5. มีอ�านาจในการอนุมัติการเปิดบัญชีเงินฝาก และบริหารบัญชีเงินฝาก กับธนาคารทั้งในประเทศและต่าง

ประเทศโดยพิจารณาให้เหมาะสมกับการบริหารเงินในภาพรวม
6. มีอ�านาจหน้าที่กระท�าเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ภายในขอบเขตที่ได้ก�าหนดไว้เป็นเรื่องๆ ตามรายละเอียด

ดังต่อไปนี้
1) ควบคุมและก�าหนดแนวทางการบริหารการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทภายในขอบเขตที่
คณะกรรมการมอบหมาย และให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด
2) มีอ�านาจออกค�าสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผล
ประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการท�างานภายในองค์กร
3) มีอ�านาจกระท�าการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและ
เป็นประโยชน์ต่อบริษัท
4) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินงาน
5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป
6) อ�านาจอนุมัติอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามขอบเขตอ�านาจการอนุมัติ ที่ได้รับการอนุมัติใน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

4. องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการ

บรษิทัไม่มคีณะกรรมการสรรหาโดยเฉพาะ ซึง่บคุคลทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผูบ้รหิาร
ของบริษัทเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดทนุ ที ่ทจ. 28/2551 เรือ่งการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ 
ฉบบัลงวนัที ่15 ธนัวาคม 2551 ทกุประการ คณะกรรมการต่างๆ ของบรษิทัมรีายชือ่และขอบเขตอ�านาจดงัต่อไปนี้

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท
ส�าหรับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านการสรรหาจากคณะ

กรรมการสรรหา การสรรหากรรมการเป็นหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั ซึง่จะพจิารณาคดั
เลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ.2535 และตามประกาศ
คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ทีเ่กีย่วข้อง นอกจากนีย้งัพจิารณาคดัเลอืกกรรมการจากผูท้รง
คณุวฒุทิีม่พีืน้ฐานและความเชีย่วชาญจากหลากหลายด้านซึง่จะส่งผลดต่ีอการด�าเนนิงานของบรษิทั ในการให้ค�า
แนะน�า ข้อคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ในมุมมองของผู้ที่มีประสบการณ์ตรง มีภาวะผู้น�า วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม
และจริยธรรม มีประวัติการท�างานที่โปร่งใส และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ จาก
นั้นจึงน�ารายชื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

ในการเลือกตั้งคณะกรรมการของบริษัท จะกระท�าโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
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จ�านวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร การแต่งตั้งกรรมการนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2) ในการเลอืกกรรมการ อาจใช้วธิอีอกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบคุคล คราวละคนหรอื
คราวละหลายคน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออก
เสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1.1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด
ตามล�าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือก
ตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

2. คณะกรรมการบรษิทัต้องมกีรรมการอสิระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทัง้หมด และมจี�านวนไม่
ต�่ากว่า 3 คน ซึ่งกรรมการอิสระถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช�าระ
แล้วของบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยรวมหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย และให้มีคุณสมบัติตาม
ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 
ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งหนึ่งในสามของจ�านวน
กรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวน
ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียน
บริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากหรือตกลงกันในคณะกรรมการว่าผู้ใดจะออก และปีต่อๆ ไป ให้กรรมการคน
ที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระในข้อนี้อาจได้
รับเลือกตั้งกลับเป็นกรรมการใหม่ได้

4. ในกรณทีีต่�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะมเีหตอุืน่นอกจากถงึคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลอืก
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัดเข้าเป็นกรรมการ
แทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระกรรมการจะเหลอืน้อยกว่าสองเดอืน โดยบคุคล
ซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตน
แทน โดยมตดิงักล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ�านวน
กรรมการที่เหลืออยู่

5. ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิห้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมีวาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละ 3 

ปี บริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. ถอืหุน้ไม่เกนิร้อยละหนึง่ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั

ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ด้เงนิเดอืนประจ�า หรอื

ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใหลักษณะที่เป็น บิดา
มารดา คูส่มรส พีน้่อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี�านาจควบคมุ 
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความส�าคัญทางธุรกิจกับบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ได้พ้นจาก
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การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้รวม
ถึงรายการประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ�านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีสักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้
รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้น
ส่วนของผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง
ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือ
หุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน 
ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจการด�าเนินกิจกรรมของบริษัท บริษัท

ใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล�าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทั
11. ไม่เป็นกรรมการของบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัย่อยล�าดบัเดยีวกนั เฉพาะทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
นอกจากนี้กรรมการอิสระที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้

และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอ ที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ
งบการเงินได้ รวมทั้ง บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ความมีจริยธรรม เป็นต้น

 หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการ
บริษัท โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้ ในกรณีที่
ต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะมีเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่ง
ตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจ�านวนครบตามที่คณะ
กรรมการบริษัทก�าหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่
ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน และบริษัทต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีที่กรรมการตรวจ
สอบลาออกหรือถูกให้ออกก่อนครบวาระ

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และต้องด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยการแต่งตั้งกรรมการบริหารนั้น ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกตั้งตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการดังนี้

1. ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการบริหารว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม 
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัดเข้าเป็นกรรมการบริหารแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารคราวถัดไป โดยมติดังกล่าวของคณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนกรรมการบริษัท

2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อาจลงมติให้กรรมการบริหารคนใดออกจากต�าแหน่งได้ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนกรรมการบริษัทที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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3. ให้กรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระยังคงต้องอยู่รักษาการในต�าแหน่งเพื่อด�าเนินกิจการของบริษัท
ต่อไปเพียงเท่าที่จ�าเป็นจนกว่าจะมีกรรมการคนใหม่เข้ารับหน้าที่

1. การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บรษิทัจะควบคมุดแูลการด�าเนนิงานของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมโดยส่งตวัแทนเข้าเป็นตวัแทนในบรษิทัย่อย

หรือบริษัทร่วมในการบริหารงาน และปฏิบัติตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการเข้าท�ารายการที่
เกี่ยวโยงกันหรือการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทอย่างเคร่งครัด หากการด�าเนินการมีผลกระทบ
ต่อบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทก่อน

2. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทให้ความส�าคัญกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน ให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่น

ในหลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริตในการด�าเนินธุรกิจ และเพื่อให้แน่ใจว่านักลงทุนในหลักทรัพย์บริษัทได้
รับสารสนเทศที่เชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมและทันท่วงที บริษัทจึงได้ก�าหนดระเบียบการก�ากับการใช้ข้อมูลภายใน 
และระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับหลัก
ทรัพย์ และมุ่งเน้นความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่ได้รับทราบข้อมูล ต้องไม่ใช้ข้อมูลทางการเงินของบริษัท
หรอืข้อมลูภายในทีม่สีาระส�าคญัต่อการเปลีย่นแปลงราคาของหลกัทรพัย์ทีย่งัมไิด้เปิดเผยต่อสาธารณชน
หรอืตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพือ่การซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัอนัน�ามาซึง่ผลประโยชน์ของ
ตัวเองและผู้อื่น โดยให้หลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิด
เผยงบการเงินต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังข้อมูลได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว

2. บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการด�าเนินงานที่ส�าคัญของบริษัทให้สาธารณชนรับทราบโดย
ทันทีและอย่างทั่วถึง โดยผ่านสื่อและวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และนโยบายเปิดเผยข้อมูลของบริษัท
ก�าหนด และผ่านสื่ออื่นๆ ของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลข่าวสารได้
เข้าถึงนักลงทุนทุกกลุ่มอย่างทันท่วงทีและเท่าเทียม

3. บริษัทมีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางด้านระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศอย่างเข้ม
งวด เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลข่าวสารที่ส�าคัญถูกเปิดเผย ทั้งนี้ บริษัทได้จ�ากัดการเข้าถึงข้อมูลภายในซึ่งยัง
ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน แต่เพียงผู้มีหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เจ้าหน้าที่
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และฝ่ายก�ากับดูแลกิจการ

หากมกีารกระท�าทีฝ่่าฝืนระเบยีบปฎบิตัดิงักล่าวข้างต้น บรษิทัจะด�าเนนิการทางวนิยัเพือ่พจิารณาลงโทษตาม
สมควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนด้วยหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงาน เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย 
หรือด�าเนินคดีตามกฎหมาย

3. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)
บรษิทัได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชใีห้แก่ นายโสภณ เพิม่ศริวิลัลภ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่3182 หรอื 

นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 หรือ นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 5872 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือ นางสาวรส
พร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 จากบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้
สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในงวดบัญชีปี 2559 เป็นจ�านวนเงินรวม 2,590,000 บาท (สองล้านห้าแสน
เก้าหมื่นบาทถ้วน)

2. ค่าบริการอื่น ๆ (Non Audit Fee)
- ไม่มี -
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นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติอนุมัติ
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility Policy) โดยมี
รายละเอียด ดังนี้

กรอบแนวทางการด�าเนินการความรับผิดชอบต่อสังคม

การด�าเนินธุรกิจภายใต้การก�ากับกิจการที่ดีและยึดหลักจริยธรรมควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
และสงัคม มสี�านกึรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างแท้จรงิ โดยค�านงึถงึผูท้ีม่ส่ีวนได้ส่วนเสยี (Stakeholders) ทีเ่กีย่วข้อง
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ชุมชน ตลอดจนสังคมวงกว้าง ทั้งนี้ เพื่อน�าไปสู่การ
พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยบริษัทได้ก�าหนดแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมให้ครอบคลุมในหัวข้อดังต่อไปนี้

ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม
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1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
5. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ โดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต
และเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย และยึดกติกาของการ
แข่งขันอย่างเสมอภาคของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย การด�าเนินธุรกิจกับคู่ค้าต้องไม่น�ามาซึ่ง
ความเสือ่มเสยีต่อชือ่เสยีงของบรษิทัและบรษิทัย่อย หรอืขดัต่อกฎหมาย โดยมหีลกัการในการด�าเนนิธรุกจิดงันี ้คอื

• ไม่เรยีกรบั หรอืยนิยอมทีจ่ะรบัทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อืน่ใดซึง่อยูน่อกเหนอืข้อตกลงการค้า หรอืเงือ่นไข
ทางการค้า

• มุง่สร้างความสมัพนัธ์ ความร่วมมอืทีด่ ีและการพฒันาผลติภณัฑ์ร่วมกบัคูค้่า เพือ่เสรมิสร้างศกัยภาพและ
ประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว

• รักษาความลับหรือสารสนเทศของคู่ค้า ไม่น�าไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
• บริษัทและบริษัทย่อยจะไม่ด�าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งส่งเสริม

ให้ผู้บริหาร พนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง และไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระท�าที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

• บรษิทัและบรษิทัย่อยต่อต้านการแข่งขนัทีไ่ม่เป็นธรรม โดยบรษิทัและบรษิทัยย่อยจะไม่ด�าเนนิการในเรือ่ง
ดงัต่อไปนี ้ได้แก่ การรวมหวัก�าหนดราคา การก�าหนดราคาจ�าหน่ายเพือ่ก�าจดัคูแ่ข่ง โดยการก�าหนดราคา
ของบริษัทจะมาจากการพิจารณาสภาวะตลาด ความต้องการซื้อ ตลอดจนต้นทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ
อาจกล่าวได้ว่า เป็นการก�าหนดราคาสินค้าตามต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้สามารถแข่งขัน
ได้ / นโยบายการจัดซื้อของบริษัท มีการก�าหนด วิธีการจัดหา ขั้นตอนการด�าเนินงานที่ชัดเจน เพื่อให้
เกิดความเป็นธรรม

• บริษัทและบริษัทย่อยได้ก�าหนดช่องทางการร้องเรียนเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยมีจุดรับเรื่องร้อง
เรียนดังกล่าวที่บริษัท ตลอดจนผ่านเวปไซต์ของบริษัท เป็นต้น

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทและบริษัทย่อยด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อ
ต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความส�าเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต 
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยก�าหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

• สร้างจติส�านกึ ค่านยิม ทศันคต ิให้แก่พนกังานในการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ ด้วยความซือ่สตัย์สจุรติ (ตาม
คู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัท) 

• จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้
อ�านาจให้เหมาะสม เพือ่ป้องกนัมใิห้พนกังานทจุรติ หรอืมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการทจุรติและคอร์รปัชัน่ต่างๆ

• ห้ามมใิห้กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังานกระท�าการใดๆ อนัเป็นการเรยีกร้อง หรอืยอมรบัทรพัย์สนิ 
หรอืผลประโยชน์อืน่ใด ส�าหรบัตนเองหรอืผูอ้ืน่ทีส่่อไปในทางจงูใจให้ปฏบิตั ิหรอืละเว้นการปฏบิตัหิน้าที่
มิชอบ หรืออาจท�าให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม

• ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด
แก่บุคคลภายนอกเพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระท�าหรือละเว้นกระท�าใดที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อ
ต�าแหน่งหน้าที่ของตน
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3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บรษิทัและบรษิทัย่อยมนีโยบายทีจ่ะปฏบิตัต่ิอพนกังานทกุคนด้วยความเป็นธรรม โดยไม่มเีงือ่นไขใดทีจ่ะท�าให้
บริษัทและบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานโดยไม่เท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อพนักงานทุก
คน บริษัทมีระบบการดูแลพนักงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม (ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างานของบริษัท) ดังนี้

• บริษัทและบริษัทย่อยจะดูแลผลตอบแทนให้พนักงานทุกคนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยพนักงาน
ไม่จ�าเป็นต้องเรียกร้อง

• บริษัทและบริษัทย่อยจะไม่เลือกปฏิบัติ ในขณะเดียวกันจะปฏิบัติต่อพนักงานโดยเท่าเทียมกัน
• ในกรณีที่พนักงานมีข้อร้องทุกข์เกิดขึ้น บริษัทและบริษัทย่อยมีขั้นตอนและวิธีการด�าเนินการเรื่องการ

ร้องทุกข์ของพนักงานอย่างชัดเจน โดยบริษัทจะหาทางยุติโดยเร็วและเป็นธรรม เพื่อจ�ากัดปัญหาให้อยู่
ในขอบเขตไม่ขยายผลออกไปในวงกว้าง

เนื่องจากบริษัทให้ความส�าคัญและตระหนักถึงความเท่าเทียมกัน โดยมีแนวปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด เป็นไปตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน โดยถือว่าข้อปฏิบัติในคู่มือจริยธรรมเป็นส่วนหนึ่งของ “ระเบียบ
และข้อบงัคบัพนกังาน” ทีพ่นกังานพงึปฏบิตั ิทัง้นี ้บรษิทัได้ด�าเนนิการชีแ้จงเรือ่งจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิ
ให้กับพนักงานทุกคนรับทราบในวันแรกของการเข้าร่วมงานกับบริษัทและยังได้เน้นย�า้รายละเอียดในหลักสูตร
การฝึกอบรมพนักงาน

 
4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความส�าคัญความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่ธุรกิจ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่
ค้า และคู่แข่งทางธุรกิจ และได้ประกาศใช้จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ด�าเนินงานของบริษัท โดยมีแนวปฏิบัติความรับผิดชอบต่อลูกค้า ดังต่อไปนี้

• ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพตรงตามความคาดหมายของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม
• ให้ข้อมลูข่าวสารทีถ่กูต้อง เพยีงพอ และทนัต่อเหตกุารณ์แก่ลกูค้า เพือ่ให้ทราบเกีย่วกบัสนิค้าและบรกิาร 

โดยไม่มกีารกล่าวเกนิความเป็นจรงิทีเ่ป็นเหตใุห้ลกูค้าเข้าใจผดิเกีย่วกบัคณุภาพของสนิค้าหรอืบรกิารนัน้ๆ 
• ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ไว้วางใจได้ของลูกค้า และจัดให้มีระบบ

กระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้า 
• รักษาความลับของลูกค้า และไม่น�าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
• บรษิทัและบรษิทัย่อยจดัให้มกีารสือ่สารด้านการตลาดหลายวธิ ีได้แก่ การสือ่สารข้อมลูผลติภณัฑ์โดยผ่าน

การแนะน�าของเจ้าหน้าที่ขาย หรือช่องทางการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

5. ความรับผิดชอบต่อสังคนและสิ่งแวดล้อม

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายส่งเสริมและให้ความรู้ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมกับพนักงานทุกระดับ เพื่อใช้
เป็นแนวทางร่วมกันในการพัฒนาและดูแลรับผิดชอบชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนให้มีโครงการ
หรือกิจกรรมที่สร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่ชุมชนและสังคม พร้อมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ และข้อ
ก�าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในการด�าเนินธุรกิจ โดยมีการประเมินและติดตามผลการด�าเนินงาน หรือ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

• มีการก�าหนดขั้นตอนการจัดการของเสียจากการด�าเนินงานอย่างชัดเจน
• ดูแลสิ่งแวดล้อมรอบข้างโครงการเพื่อจ�ากัดผลกระทบจากการด�าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย
• ร่วมพัฒนาชุมชนในบริเวณรอบโครงการต่างๆ ของบริษัท 

การก�าหนดแผนการด�าเนินการและการรายงานผลการปฏิบัติการ

ก�าหนดให้แผนก CSR ซึ่งมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เป็นไปตามนโยบายด้าน
ความรับผิดขอบต่อสังคมของบริษัท ซึ่งได้ด�าเนินการจัดท�าแผนงานและงบประมาณในด้านความรับผิดชอบต่อ
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สังคม น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเป็นรายปี โดยค�านึงถึงความเหมาะสมกับการด�าเนินกิจการของบริษัท 
สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทร และจัดท�ารายงานสรุปผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการ
บริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

แผนก CSR มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ด�าเนินการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับ คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนรู้ เข้าใจ และเกิดความตระหนักใน

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
2. ก�าหนดแผนงานทีเ่หมาะสม ให้สอดคล้องกบันโยบายของบรษิทั ในการด�าเนนิธรุกจิเพือ่ให้บรรลเุป้าหมาย
3. ก�าหนดงบประมาณในการด�าเนนิงานส�าหรบัปีนัน้ๆ โดยค�านงึถงึกรอบแนวทางการด�าเนนิการความรบัผดิ

ชอบต่อสังคม ร่วมกับความเหมาะสมกับการด�าเนินการของบริษัท สถานะทางการเงิน และผลประกอบ
การของบริษัท

4. สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความส�าเร็จ และประสบการณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR) ระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก

5. ประชุมคณะท�างาน และจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงาน น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง

โดยในปี 2558 ทางบริษัท ด�าเนินกิจกรรม "ปันรักจากพี่สู่น้อง" ร่วมกับ โรงเรียนบ้านไร่ดอน (อินทโชติวิริยา
นุสรณ์) และโรงเรียนวัดดอนทราย อ�าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งมีนักเรียน
ระดบัชัน้อนบุาล และระดบัประถมศกึษา ในโอกาสนี ้บรษิทัได้น�าอปุกรณ์เครือ่งเขยีนทีเ่ป็นประโยชน์ส�าหรบัการ
เรียนการศึกษา และการพัฒนาการส�าหรับเด็ก รวมถึงอุปกรณ์กีฬา ขนม ของเล่น ของใช้ส�าหรับอุปโภคบริโภค
ต่างๆ มามอบให้กับคุณครูและนักเรียนของทั้ง 2 โรงเรียน

โรงเรียนวัดดอนทราย

โรงเรียนบ้านไร่ดอน (อินทโชติวิริยานุสรณ์)
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โรงเรียนวัดดอนทราย

ร่วมชี้แจงถึงแนวทางการเข้ามาส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชนจากการปลูกพืชพลังงานทดแทน
ที่ต�าบลกุดจอก อ�าเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

การด�าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีเจตรมณ์อันแน่วแน่ที่จะไม่ด�าเนินกิจการใดๆ ที่จะส่งผลเสียหายต่อสังคม ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม 

ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เดินหน้าพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลโดยการลงไปแนะน�ารวมถึงให้ความรู้ 
เกีย่วกบัรายละเอยีดในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวล ซึง่ใช้เทคโนโลยขีองระบบแก๊สซฟิิเคชัน่ ซึง่เป็นระบบ
ที่มีผลกระทบต่อชุมชนค่อนข้างน้อย มีการใช้น�้าในปริมาณน้อยและไม่มีน�้าเสียปล่อยทิ้ง รวมทั้งยังได้ชี้แจงถึง
แนวทางการเข้ามาส่งเสรมิรายได้ให้กบัชมุชนจากการปลกูพชืพลงังานทดแทน คอื หญ้าเนเปียร์ซึง่เป็นพชืพลงังาน
ทีป่ลกูได้ง่าย มรีะยะเวลาการเจรญิเตบิโตรวดเรว็ สามารถตดัจ�าหน่ายได้หลายครัง้ในหนึง่ปี ซึง่จะช่วยสร้างรายได้ที่
แน่นอน ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่มั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชาวบ้านและชุมชน นอกจากนี้ บริษัทยังมี
แผนที่จะร่วมส่งเสริมและพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ เพื่อให้ชุมชนและบริษัทฯ เสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกัน
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ร่วมชี้แจงถึงแนวทางการเข้ามาส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชนจากการปลูกพืชพลังงานทดแทน
ที่ต�าบลนาวังหิน อ�าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน พลังงานทางเลือกและโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล 
ที่ต�าบลนาโพธิ์ อ�าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์

บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น 
จ�ากัด (มหาชน) (“เอ็ม.วี.ที.”)/1

1. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 12.52 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว
2. นายภาณุ ศีติสาร ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามของ
บริษัท ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารของ
บริษัท เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม และผู้ถือหุ้นใหญ่ของเอ็ม.
วี.ที. ในสัดส่วนร้อยละ 41.29 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

นายภาณุ ศีติสาร เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามของบริษัท ประธานคณะกรรมการ
บริษัท และกรรมการบริหารของบริษัท โดยถือหุ้นของบริษัท ในสัดส่วน
ร้อยละ 0.05 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว และผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
เอ็ม.วี.ที. ในสัดส่วนร้อยละ 41.29 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

นายสมศักดิ์ สุรฤทธิ์เชวง เป็นอดีตกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของเอ็ม.
วี.ที โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 28.43 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว 
โดยได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555

นายพระนาย กังวาลรัตน์ เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามของบริษัทและบริษัทย่อย กรรมการ
บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือ
หุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 9.14 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

นายสมาน กังวาลรัตน์ เป็นบิดาของนายพระนาย กังวาลรัตน์ (ปัจจุบัน นาย
สมาน กังวาลรัตน์ ได้เสียชีวิตแล้ว)

นางชุตินันท์ กิจส�าเร็จ เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามของบริษัทและบริษัทย่อย กรรมการ
บริหาร ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นของ
บริษัทในสัดส่วนร้อยละ 5.37 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

นายอัณณพ พุ่มกุมาร เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามของบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น
ของบริษัท โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 2.25 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

นายเศรษฐวุฒิ บุญสนิท เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ
บริหาร และผู้บริหารของบริษัท โดยถือหุ้นของบริษัทใน
สัดส่วนร้อยละ 0.03 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามของบริษัทและบริษัทย่อย 
กรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัท โดยถือหุ้นของบริษัท
ในสัดส่วนร้อยละ 0.34 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

บริษัท ทีซีซี ลักซ์ชูรีโฮเทลส์ 
แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด

เป็นบริษัทภายใต้การควบคุมของนายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส และนาง
วัลลภา ไตรโสรัสซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วน
การถือหุ้นรวมกันร้อยละ 23.59 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

บริษัท คอนเซพ แลนด์ 9 จ�ากัด เป็นบริษัทภายใต้การควบคุมของนายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส และนาง
วัลลภา ไตรโสรัสซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วน
การถือหุ้นรวมกันร้อยละ 23.59 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

บริษัท ทีซีซี แวลูโฮเทลส์ จ�ากัด
(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท 
แวลูโฮเทลส์ จ�ากัด)

เป็นบริษัทภายใต้การควบคุมของนายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส และนาง
วัลลภา ไตรโสรัสซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วน
การถือหุ้นรวมกันร้อยละ 23.59 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

รายการระหวา่งกนั

1 ลักษณะความสัมพันธ์
 
บริษัทมีการท�ารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ ซึ่งรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการท�า

รายการกับกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมี
บุคคลที่มีความขัดแย้งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งสามารถสรุปลักษณะ
ความสัมพันธ์ได้ ดังนี้
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์

บริษัท พันธไมตรี จ�ากัด
(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท 
ทิพย์พัฒน อาร์เขต จ�ากัด)

เป็นบริษัทภายใต้การควบคุมของนายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส และนาง
วัลลภา ไตรโสรัสซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วน
การถือหุ้นรวมกันร้อยละ 23.59 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ
สิทธิเรียกร้องอิมพีเรียลเวลธ์

เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทกองทุนปิด ภายใต้
การควบคุมของนายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส และนางวัลลภา ไตร
โสรัสซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น
รวมกันร้อยละ 23.59 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

กองทุนรวมรีเจนท์โกลด์
พร็อพเพอร์ตี้ฟันด์

เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทกองทุนปิด ภายใต้
การควบคุมของนายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส และนางวัลลภา ไตร
โสรัสซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น
รวมกันร้อยละ 23.59 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

บริษัท ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คชั่น จ�ากัด เป็นบริษัทภายใต้การควบคุมของนายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส และนาง
วัลลภา ไตรโสรัสซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วน
การถือหุ้นรวมกันร้อยละ 23.59 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิ การเช่าไทยคอม
เมอร์เชียล อินเวสเม้นต์

เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทกองทุนปิด ภายใต้
การควบคุมของนายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส และนางวัลลภา ไตร
โสรัสซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น
รวมกันร้อยละ 23.59 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

บริษัท กาแลไนท์บาซาร์ จ�ากัด เป็นบริษัทภายใต้การควบคุมของนายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส และนาง
วัลลภา ไตรโสรัสซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วน
การถือหุ้นรวมกันร้อยละ 23.59 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ไทยรีเทล อินเวสเม้นต์

เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทกองทุนปิด ภายใต้
การควบคุมของนายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส และนางวัลลภา ไตร
โสรัสซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น
รวมกันร้อยละ 23.59 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

บริษัท ไอเซอร์วิสส์แอนด์
ซัพพลาย จ�ากัด

นายพรเทพ บูรณกุลไพโรจน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อย
ละ 2.96 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจ
ลงนาม และผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอเซอร์วิสส์แอนด์ซัพพลาย จ�ากัด 
ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

บริษัท พีวี กรีน จ�ากัด เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ด�าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง
บนหลังคา โดยบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ร้อยละ 19.99 ทุนจดทะเบียน
และช�าระแล้วทั้งหมด 18 ล้านบาท โดยท�าการร่วมทุนกับบริษัท วีรับ
เบอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ซึ่งเป็นเจ้าของอาคารที่โครงการใช้หลังคา
เป็นที่ติดตั้งของโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวและถือหุ้นในบริษัท พีวี 
กรีน จ�ากัด สัดส่วนร้อยละ 80.01 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว
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บุคคล/นิติบุคลที่
อาจมีความขัดแย้ง 
/ ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและรายละเอียด
ของรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)
ความจ�าเป็นและความสม
เหตุสมผลของรายการ31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58

บริษัท เอ็ม.วี.ที. 
คอมมิวนิเคชั่น 
จ�ากัด (มหาชน)
(“เอ็ม.วี.ที.”)

ค�้าประกันวงเงินกู้ยืม เลตเตอร์
ออฟเครดิตและ/หรือทรัสต์รีซีท 
วงเงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วสัญญา
ใช้เงิน และวงเงินซื้อขายอัตรา
 
- วงเงินการค�้าประกัน 
 สกุลเงินบาท
 สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

665,000,000
3,250,000 

ดอลลาร์สหรัฐฯ

-
-
-

บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด 
(มหาชน) ได้ท�าการค�้าประกันวงเงินสิน
เชื่อ จากสถาบันการเงินให้แก่บริษัทร่วม
กับนายสมศักดิ์ สุรฤทธิ์เชวง นายพระนาย 
กังวาลรัตน์ และนายภาณุ ศีติสาร ซึ่ง
เป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินที่
ต้องการให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือ ผู้
บริหารเป็นผู้ค�้าประกันวงเงิน โดยไม่คิดค่า
ธรรมเนียมการค�้าประกัน ในเดือนมิถุนายน 
2558 บริษัทได้ท�าการถอนการค�้าประกัน
จากสถาบันการเงินทั้งหมดเรียบร้อย
ความเห็นของฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์กับ
บริษัท นอกจากนี้เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไข
ของสถาบันการเงิน จึงมีความจ�าเป็นที่
จะต้องให้มีการค�้าประกันวงเงินส่วนนี้ 
โดยมีเงื่อนไขการปลดภาระค�้าประกันดัง
กล่าว เมื่อหุ้นของบริษัท PST ได้ท�าการซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ปัจจุบันไม่มีภาระค�้าประกันคงเหลือ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- 

บริษัทจ�าหน่ายสินค้าและ
ให้บริการให้แก่เอ็ม.วี.ที.
- บริษัทขายสินค้า
- ให้บริการ
 ยอดยกมาต้นงวด
 เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
 ลดลงระหว่างงวด
 ยอดคงค้างปลายงวด

2,100
-

2,087
2,247
4,334

-

-
-
-
-
-
-

บริษัทจ�าหน่ายสินค้าประเภทระบบส�ารอง
ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้แก่เอ็ม.วี.ที. 
โดยมีราคาเป็นไปตามราคาและเงื่อนไข
ทางการค้ามาตรฐานของบริษัท (Price List) 
ตามที่จ�าหน่ายให้แก่ลูกค้ารายอื่นๆทั่วไป
ความเห็นของฝ่ายบริหาร
ในไตรมาสที่ 4/ 2558 ไม่มีการจ�าหน่าย
สินค้าและให้บริการกับบมจ.เอ็ม.วี.ทีฯ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
-

บริษัทซื้อสินค้าจากเอ็ม.วี.ที.
- บริษัทซื้อสินค้า

 ยอดยกมาต้นงวด
 เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
 ลดลงระหว่างงวด
 ยอดคงค้างปลายงวด

26,000

-
27,820
27,820

-

-
-

-
-
-
-

บริษัทซื้อสินค้าประเภทอุปกรณ์เครือ
ข่ายคอมพิวเตอร์จากเอ็ม.วี.ที. เพื่อน�ามา
ด�าเนินโครงการให้แก่ลูกค้า ซึ่งเป็นไปตาม
คุณสมบัติของอุปกรณ์ที่ลูกค้าก�าหนด โดย
มีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
ความเห็นของฝ่ายบริหาร
ในไตรมาสที่ 4/ 2558 ไม่มีการ
ซื้อสินค้าจากบมจ.เอ็ม.วี.ทีฯ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
-

2 รายละเอียดรายการระหว่างกัน
 
รายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2557 ถึงปี 2558 มีดังนี้
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บุคคล/นิติบุคลที่
อาจมีความขัดแย้ง 
/ ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและรายละเอียด
ของรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)
ความจ�าเป็นและความสม
เหตุสมผลของรายการ31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58

บริษัทว่าจ้างเอ็ม.วี.ที ในการ
ให้บริการส่วนกลางต่างๆ 
ได้แก่ ค่าช่ารถโฟลค์ลิฟท์ ค่า
รับ-ส่งเอกสารและสินค้า และ
ค่าบริการขนส่งสินค้า ตาม
สัญญาการคิดอัตราค่า
บริการ-ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
- บริษัทจ่ายค่าบริการ

 ยอดยกมาต้นงวด
 เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
 ลดลงระหว่างงวด
 ยอดคงค้างปลายงวด

798,876

206,210
854,797
847,064
213,943

750,948

213,943
803,514
819,644
197,813

บริษัทว่าจ้างเอ็ม.วี.ที.ในการให้บริการส่วน
กลางต่างๆ สัญญาการคิดอัตราค่าบริการ-
ค่าใช้จ่ายส่วนกลางกับเอ็ม.วี.ที เพื่อใช้
ในการด�าเนินการ ได้แก่ ค่าเช่ารถโฟลค์
ลิฟท์ ค่ารับ-ส่งเอกสารและสินค้า และค่า
บริการขนส่งสินค้า โดยมีการระบุอัตราค่า
บริการไว้ในสัญญา โดยสัญญามีอายุ 1 ปี
ความเห็นของฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความ
เห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นการให้
บริการส�าหรับการด�าเนินงานปกติของ
บริษัท โดยมีราคาเงื่อนไขทางการค้า
เทียบเท่ากับผู้ให้บริการรายอื่นๆ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
รายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นเช่นเดียว
กับฝ่ายบริหารว่ารายการดังกล่าวเป็นการ
ให้บริการส�าหรับการด�าเนินงานปกติ
ของบริษัท โดยมีราคาเงื่อนไขทางการ
ค้าเทียบเท่ากับผู้ให้บริการรายอื่นๆ

นายภาณุ ศีติสาร ค�้าประกันวงเงินกู้ยืม เลตเตอร์
ออฟเครดิตและ/หรือทรัสต์รีซีท 
วงเงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วสัญญาใช้
เงิน และวงเงินซื้อขายอัตราแลก
เปลี่ยนล่วงหน้า ให้แก่บริษัท
- วงเงินการค�้าประกัน 
 สกุลเงินบาท
 สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

702,000,000
4,550,000

ดอลลาร์สหรัฐฯ

70,000,000
-
-

นายภาณุได้ท�าการค�้าประกันวงเงินสิน
เชื่อจากสถาบันการเงินให้แก่บริษัทร่วม
กับบริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด 
(มหาชน) นายสมศักดิ์ สุรฤทธิ์เชวง และ
นายพระนาย กังวาลรัตน์ ซึ่งเป็นไปตาม
เงื่อนไขของสถาบันการเงินที่ต้องการให้ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือ ผู้บริหารเป็นผู้ค�้า
ประกันวงเงิน โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการ
ค�้าประกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะท�าการ
ถอนการค�้าประกันเมื่อได้รับเงื่อนไขที่ดี
กว่าจากสถาบันการเงิน บริษัทอยู่ระหว่าง
ทยอยยกเลิกการค�้าประกันดังกล่าว
ความเห็นของฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์กับ
บริษัท นอกจากนี้เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไข
ของสถาบันการเงิน จึงมีความจ�าเป็นที่จะ
ต้องให้มีการค�้าประกันวงเงินส่วนนี้ โดยมี
เงื่อนไขการปลดภาระค�้าประกันดังกล่าว 
เมื่อหุ้นของบริษัท PST ได้ท�าการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบัน
ยังคงมีภาระค�้าประกันคงเหลือ เนื่องจาก
อยู่ระหว่งการพิจารณาของสถาบันการเงิน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
รายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นเช่นดียวกับ
ความเห็นของฝ่ายบริหาร และให้บริษัทฯ
พิจารณาปลดภาระค�้าประกันที่คงค้าง
ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกับสถาบันการเงิน
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บุคคล/นิติบุคลที่
อาจมีความขัดแย้ง 
/ ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและรายละเอียด
ของรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)
ความจ�าเป็นและความสม
เหตุสมผลของรายการ31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58

นายภาณุเป็นเจ้าหนี้เงิน
ทดรองจ่ายบริษัท
- ยอดยกมาต้นงวด
- เงินทดรองจ่ายระหว่างงวด
- ช�าระคืนระหว่างงวด
- ยอดคงค้างปลายงวด

94,260
11,345

105,605
-

-
14,206
14,206

-

นายภาณุได้ท�าการทดรองจ่ายให้แก่บริษัท
ส�าหรับค่ารับรองและค่าใช้จ่ายส�านักงาน 
ให้แก่บริษัทโดยมีรายละเอียด ดังนี้
ปี 2557
ค่ารับรอง 11,345 บาท และ ค่า
ใช้จ่ายส�านักงาน -0- บาท
ปี 2558
ค่ารับรอง -0- บาท และ ค่าใช้
จ่ายส�านักงาน 14,206 บาท
ความเห็นของฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวเป็นการทดรองจ่ายค่าใช้
จ่ายในการด�าเนินงานของบริษัท ซึ่งมีความ
จ�าเป็นในการใช้จ่าย และบริษัทได้ช�าระ
คืนเงินทดรองจ่ายในระยะเวลาอันสั้น 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
รายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นเช่น
เดียวกับความเห็นของฝ่ายบริหาร

นายสมศักดิ์ 
สุรฤทธิ์เชวง

ค�้าประกันวงเงินกู้ยืม เลตเตอร์
ออฟเครดิตและ/หรือทรัสต์รีซีท 
วงเงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วสัญญาใช้
เงิน และวงเงินซื้อขายอัตราแลก
เปลี่ยนล่วงหน้า ให้แก่บริษัท
- วงเงินการค�้าประกัน 
 สกุลเงินบาท 20,000,000 -

นายสมศักดิ์ได้ท�าการค�้าประกัน วงเงิน
กู้ยืมจากสถาบันการเงินให้แก่บริษัท
ร่วมกับบริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น 
จ�ากัด (มหาชน) นายภาณุ ศีติสาร และ
นายพระนาย กังวาลรัตน์ ซึ่งเป็นไปตาม
เงื่อนไขของสถาบันการเงินที่ต้องการให้ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือ ผู้บริหารเป็นผู้
ค�้าประกันวงเงิน โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม
การค�้าประกัน ในเดือนพฤษภาคม 2558 
บริษัทได้ท�าการถอนการค�้าประกันจาก
สถาบันการเงินทั้งหมดเรียบร้อย
ความเห็นของฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์กับ
บริษัท นอกจากนี้เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไข
ของสถาบันการเงิน จึงมีความจ�าเป็นที่
จะต้องให้มีการค�้าประกันวงเงินส่วนนี้ 
โดยมีเงื่อนไขการปลดภาระค�้าประกันดัง
กล่าว เมื่อหุ้นของบริษัท PST ได้ท�าการซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ปัจจุบัน บริษัทได้ท�าการถอนการค�้าประกัน
จากสถาบันการเงินทั้งหมดเรียบร้อย
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- 

นายพระนาย 
กังวาลรัตน์

ค�้าประกันวงเงินกู้ยืม เลตเตอร์
ออฟเครดิตและ/หรือทรัสต์รีซีท 
วงเงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วสัญญาใช้
เงิน และวงเงินซื้อขายอัตราแลก
เปลี่ยนล่วงหน้า ให้แก่บริษัท
- วงเงินการค�้าประกัน 
 สกุลเงินบาท
 สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

702,000,000
4,550,000

ดอลลาร์สหรัฐฯ

70,000,000
-
-

นายพระนายได้ท�าการค�้าประกันวงเงิน
สินเชื่อจากสถาบันการเงินให้แก่บริษัทร่วม
กับบริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด 
(มหาชน) นายสมศักดิ์ สุรฤทธิ์เชวง และ
นายภาณุ ศีติสาร ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข
ของสถาบันการเงินที่ต้องการให้ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ และ/หรือ ผู้บริหารเป็นผู้ค�้า
ประกันวงเงิน โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการ
ค�้าประกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะท�าการ
ถอนการค�้าประกันเมื่อได้รับเงื่อนไขที่ดี
กว่าจากสถาบันการเงิน บริษัทอยู่ระหว่าง 
ทยอยยกเลิกการค�้าประกันดังกล่าว
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บุคคล/นิติบุคลที่
อาจมีความขัดแย้ง 
/ ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและรายละเอียด
ของรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)
ความจ�าเป็นและความสม
เหตุสมผลของรายการ31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58

ความเห็นของฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์กับ
บริษัท นอกจากนี้เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไข
ของสถาบันการเงิน จึงมีความจ�าเป็นที่จะ
ต้องให้มีการค�้าประกันวงเงินส่วนนี้ โดยมี
เงื่อนไขการปลดภาระค�้าประกันดังกล่าว 
เมื่อหุ้นของบริษัท PST ได้ท�าการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบัน
ยังคงมีภาระค�้าประกันคงเหลือ เนื่องจาก
อยู่ระหว่งการพิจารณาของสถาบันการเงิน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
รายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นเช่นดียวกับ
ความเห็นของฝ่ายบริหาร และให้บริษัทฯ
พิจารณาปลดภาระค�้าประกันที่คงค้าง
ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกับสถาบันการเงิน

นายพระนายเป็นเจ้าหนี้
เงินทดรองจ่ายบริษัท
- ยอดยกมาต้นงวด
- เงินทดรองจ่ายระหว่างงวด
- ช�าระคืนระหว่างงวด
- ยอดคงค้างปลายงวด

341,581
345,420
685,991

1,010

1,010
889,046
890,056

-

นายพระนายได้ท�าการทดรองจ่าย
ให้แก่บริษัทส�าหรับค่าใช้จ่ายในการ
ด�าเนินงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ปี 2557
ค่ารับรอง 258,637 บาท และ ค่า
ใช้จ่ายส�านักงาน 84,590 บาท
ปี 2558
ค่ารับรอง 409,679 บาท และ ค่าใช้
จ่ายส�านักงาน 466,277 บาท
ความเห็นของฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวเป็นการทดรองจ่ายค่าใช้
จ่ายในการด�าเนินงานของบริษัท ซึ่งมีความ
จ�าเป็นในการใช้จ่าย และบริษัทได้ช�าระ
คืนเงินทดรองจ่ายในระยะเวลาอันสั้น 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
รายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นเช่น
เดียวกับความเห็นของฝ่ายบริหาร

นายสมาน 
กังวาลรัตน์

บริษัทเช่าพื้นที่เพื่อใช้
เป็นคลังสินค้า
- ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- ยอดคงค้างปลายงวด

120,000
-

20,000
-

บริษัทท�าการเช่าพื้นที่จากนายสมาน กังวาล
รัตน์ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้น
มา ในอัตราค่าเช่า 10,000 บาทต่อเดือน 
ซึ่งมีอัตราค่าเช่าเป็นไปตามราคาตลาดใน
พื้นที่ใกล้เคียงกัน เพื่อใช้เป็นคลังสินค้าเพื่อ
เก็บวัสดุอุปกรณ์จากพื้นที่ที่ได้รับผลกระ
ทบจากอุทกภัย ปัจจุบัน บริษัทใช้อาคาร
ดังกล่าวส�าหรับการประกอบอุปกรณ์เพื่อ
เตรียมการติดตั้งส�าหรับโครงการขนาด
ใหญ่ ซึ่งหากครบอายุสัญญาเช่าและบริษัท
ยังมีความจ�าเป็นในการใช้งานพื้นที่ดัง
กล่าว บริษัทจะท�าการน�าเสนอต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบเพื่อขอความเห็นชอบ
และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาและอนุมัติการต่ออายุสัญญาเช่า
ตามขั้นตอนการท�ารายการระหว่างกัน 
ปัจจุบันครบสัญญาแล้ว ไม่ได้ต่อสัญญา
ทั้งนี้ ปัจจุบันนายสมาน กังวาลรัตน์ได้เสีย
ชีวิตแล้ว ท�าให้ผู้รับผลประโยชน์ค่าเช่าใน
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บุคคล/นิติบุคลที่
อาจมีความขัดแย้ง 
/ ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและรายละเอียด
ของรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)
ความจ�าเป็นและความสม
เหตุสมผลของรายการ31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58

ปัจจุบันคือนางโสภา กังวาลรัตน์ ซึ่งเป็น
คู่สมรสของนายสมาน กังวาลรัตน์ และ
เป็นมารดาของนายพระนาย กังวาลรัตน์
ความเห็นของฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
ปัจจุบันบริษัทไม่ได้ด�าเนินการต่อสัญญา
การเช่าพื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากคลัง
สินค้าของบริษัทมีที่จัดเก็บเพียงพอแล้ว 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
รายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นเช่น
เดียวกับความเห็นของฝ่ายบริหาร

นางชุตินันท์ 
กิจส�าเร็จ

นางชุตินันท์เป็นเจ้าหนี้
เงินทดรองจ่ายบริษัท
- ยอดยกมาต้นงวด
- เงินทดรองจ่ายระหว่างงวด
- ช�าระคืนระหว่างงวด
- ยอดคงค้างปลายงวด

3,730
2,500
6.230

-

-
15,897
15,897

-

นางชุตินันท์ได้ท�าการทดรองจ่าย
ให้แก่บริษัทส�าหรับค่าใช้จ่ายในการ
ด�าเนินงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ปี 2557
ค่ารับรอง -0- บาท และ ค่าใช้
จ่ายส�านักงาน 2,500 บาท
ปี 2558
ค่ารับรอง 3,500 บาท และ ค่าใช้
จ่ายส�านักงาน 11,729 บาท
ความเห็นของฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวเป็นการทดรองจ่ายค่าใช้
จ่ายในการด�าเนินงานของบริษัท ซึ่งมีความ
จ�าเป็นในการใช้จ่าย และบริษัทได้ช�าระ
คืนเงินทดรองจ่ายในระยะเวลาอันสั้น 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
รายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นเช่น
เดียวกับความเห็นของฝ่ายบริหาร

นายอัณณพ 
พุ่มกุมาร

นายอัณณพเป็นเจ้าหนี้
เงินทดรองจ่ายบริษัท
- ยอดยกมาต้นงวด
- เงินทดรองจ่ายระหว่างงวด
- ช�าระคืนระหว่างงวด
- ยอดคงค้างปลายงวด

73,067
456,507
516,976
12,598

12,598
470,092
482,690

-

นายอัณณพได้ท�าการทดรองจ่าย
ให้แก่บริษัทส�าหรับค่าใช้จ่ายในการ
ด�าเนินงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ปี 2557
ค่ารับรอง 306,453 บาท และ ค่า
ใช้จ่ายส�านักงาน 141,721 บาท
ปี 2558
ค่ารับรอง 186,648 บาท และ ค่าใช้
จ่ายส�านักงาน 277,055 บาท
ความเห็นของฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวเป็นการทดรองจ่ายค่าใช้
จ่ายในการด�าเนินงานของบริษัท ซึ่งมีความ
จ�าเป็นในการใช้จ่าย และบริษัทได้ช�าระ
คืนเงินทดรองจ่ายในระยะเวลาอันสั้น 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
รายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นเช่น
เดียวกับความเห็นของฝ่ายบริหาร
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บุคคล/นิติบุคลที่
อาจมีความขัดแย้ง 
/ ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและรายละเอียด
ของรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)
ความจ�าเป็นและความสม
เหตุสมผลของรายการ31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58

นายเศรษฐวุฒิ 
บุญสนิท

บริษัทเป็นเจ้าหนี้เงินทดรองจ่าย
- ยอดยกมาต้นงวด
- เงินทดรองจ่ายระหว่างงวด
- ช�าระคืนระหว่างงวด
- ยอดคงค้างปลายงวด

-
100,000
100,000

-

-
-
-
-

บริษัทได้ท�าการทดรองจ่ายให้แก่นาย
เศรษฐวุฒิส�าหรับค่าใช้จ่ายในการ
ด�าเนินงานในการจัดท�าประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่
ส�าหรับโครงการโรงงานไฟฟ้าชีวมวล
ความเห็นของฝ่ายบริหาร
-
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 -

นายเศรษฐวุฒิเป็นเจ้าหนี้
เงินทดรองจ่ายบริษัท
- ยอดยกมาต้นงวด
- เงินทดรองจ่ายระหว่างงวด
- ช�าระคืนระหว่างงวด
- ยอดคงค้างปลายงวด

11,360
268,987
278,888

1,459

1,459
414,127
415,586

-

นายเศรษฐวุฒิได้ท�าการทดรองจ่ายให้
แก่บริษัทส�าหรับค่าใช้จ่ายในการด�าเนิน
งานให้แก่บริษัทโดยมีรายละเอียด ดังนี้
ปี 2557
ค่ารับรอง 212,034 บาท และ ค่า
ใช้จ่ายส�านักงาน 54,144 บาท
ปี 2558
ค่ารับรอง 307,867 บาท และ ค่า
ใช้จ่ายส�านักงาน 102,209 บาท
ความเห็นของฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวเป็นการทดรองจ่ายค่าใช้
จ่ายในการด�าเนินงานของบริษัท ซึ่งมีความ
จ�าเป็นในการใช้จ่าย และบริษัทได้ช�าระ
คืนเงินทดรองจ่ายในระยะเวลาอันสั้น 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
รายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นเช่น
เดียวกับความเห็นของฝ่ายบริหาร

นางสาวอนงค์ 
พานิชเจริญนาน

นางสาวอนงค์เป็นเจ้าหนี้
เงินทดรองจ่ายบริษัท
- ยอดยกมาต้นงวด
- เงินทดรองจ่ายระหว่างงวด
- ช�าระคืนระหว่างงวด
- ยอดคงค้างปลายงวด

-
-
-
-

-
2,030
2,030

-

นางสาวอนงค์ได้ท�าการทดรองจ่ายให้
แก่บริษัทส�าหรับค่าใช้จ่ายในการด�าเนิน
งานให้แก่บริษัทโดยมีรายละเอียด ดังนี้
ปี 2557
ค่ารับรอง -0- บาท และ ค่าใช้
จ่ายส�านักงาน -0- บาท
ปี 2558
ค่ารับรอง -0- บาท และ ค่าใช้
จ่ายส�านักงาน 1,897 บาท
ความเห็นของฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวเป็นการทดรองจ่ายค่าใช้
จ่ายในการด�าเนินงานของบริษัท ซึ่งมีความ
จ�าเป็นในการใช้จ่าย และบริษัทได้ช�าระ
คืนเงินทดรองจ่ายในระยะเวลาอันสั้น 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
รายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นเช่น
เดียวกับความเห็นของฝ่ายบริหาร
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บุคคล/นิติบุคลที่
อาจมีความขัดแย้ง 
/ ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและรายละเอียด
ของรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)
ความจ�าเป็นและความสม
เหตุสมผลของรายการ31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58

บริษัท ทีซีซี 
ลักซ์ชูรีโฮเทลส์ 
แอนด์ รีสอร์ท 
จ�ากัด

บริษัทจ�าหน่ายและให้บริการ
ระบบปั๊มความร้อน
- บริษัทให้บริการ
 
 ยอดยกมาต้นงวด
 เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
 ลดลงระหว่างงวด
 ยอดคงค้างปลายงวด

-

220,000
-
-

220,000

-

220,000
-
-

220,000

บริษัทท�าการจ�าหน่ายและให้บริการ
ระบบปั๊มความร้อน (Heat Pump) ให้
แก่ บริษัท ทีซีซี ลักซ์ชูรีโฮเทลส์ แอนด์ 
รีสอร์ท จ�ากัด โดยมีราคาและเงื่อนไข
ทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป
ความเห็นของฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวเป็นการท�ารายการทางการ
ค้าปกติ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการ
ค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป ยอดลูกหนี้คง
ค้างเป็นยอดค�้าประกันผลงานซึ่งมีอายุ 3 
ปี ครบก�าหนดในเดือน กุมภาพันธ์ 2560
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
รายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวเป็นรายการทางการ
ค้าปกติ โดยมีราคาและเงื่อนไข
ทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป

บริษัท คอนเซพ 
แลนด์ 9 จ�ากัด

บริษัทจ�าหน่ายและให้บริการ
ระบบปั๊มความร้อน
- บริษัทให้บริการ

 ยอดยกมาต้นงวด
 เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
 ลดลงระหว่างงวด
 ยอดคงค้างปลายงวด

-

523,240
-
-

523,240

-

523,240
-
-

523,240

บริษัทท�าการจ�าหน่ายและให้บริการ
ระบบปั๊มความร้อน (Heat Pump) ให้
แก่ บริษัท คอนเซพ แลนด์ 9 จ�ากัด โดย
มีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
ความเห็นของฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวเป็นรายการทางการค้า
ปกติ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้า
เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป ยอดลูกหนี้คง
ค้างเป็นการค�้าประกันผลงานมีอายุ 3 ปี 
ครบก�าหนดในเดือน กุมภาพันธ์ 2560
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
รายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวเป็นรายการทางการ
ค้าปกติ โดยมีราคาและเงื่อนไข
ทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป

บริษัท ทีซีซี แวลู
โฮเทลส์ จ�ากัด
(ปัจจุบันเปลี่ยน
ชื่อเป็นบริษัท แวลู
โฮเทลส์ จ�ากัด)

บริษัทจ�าหน่ายและให้บริการ
ระบบปั๊มความร้อน
- บริษัทให้บริการ

 ยอดยกมาต้นงวด
 เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
 ลดลงระหว่างงวด
 ยอดคงค้างปลายงวด

-

127,333
-
-

127,333

-

127,333
-
-

127,333

บริษัทท�าการจ�าหน่ายและให้บริการระบบ
ปั๊มความร้อน (Heat Pump) ให้แก่ บริษัท 
บริษัท ทีซีซี แวลูโฮเทลส์ จ�ากัด โดยมี
ราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
ความเห็นของฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวเป็นรายการทางการค้า
ปกติ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้า
เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป ยอดลูกหนี้คง
ค้างเป็นการค�้าประกันผลงานมีอายุ 3 ปี 
ครบก�าหนดในเดือน กุมภาพันธ์ 2560
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
รายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวเป็นรายการทางการ
ค้าปกติ โดยมีราคาและเงื่อนไข
ทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป
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บุคคล/นิติบุคลที่
อาจมีความขัดแย้ง 
/ ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและรายละเอียด
ของรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)
ความจ�าเป็นและความสม
เหตุสมผลของรายการ31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58

บริษัท พันธไมตรี 
จ�ากัด
(ปัจจุบันเปลี่ยน
ชื่อเป็นบริษัท 
ทิพย์พัฒน 
อาร์เขต จ�ากัด)

บริษัทจ�าหน่ายหลอดไฟแอลอีดี
- บริษัทขายสินค้า

 ยอดยกมาต้นงวด
 เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
 ลดลงระหว่างงวด
 ยอดคงค้างปลายงวด

-

91,579
-

91,579
-

-

 -
-
-
-

บริษัทท�าการจ�าหน่ายหลอดไฟแอลอี
ดี (LED) ให้แก่ บริษัท พันธไมตรี จ�ากัด 
โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
ความเห็นของฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความ
เห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการ
ทางการค้าปกติ โดยมีราคาและเงื่อนไข
ทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
รายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวเป็นรายการทางการ
ค้าปกติ โดยมีราคาและเงื่อนไข
ทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป

กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
และสิทธิเรียกร้อง
อิมพีเรียลเวลธ์

บริษัทจ�าหน่ายและให้บริการ
ระบบปั๊มความร้อน
- บริษัทให้บริการ
 
 ยอดยกมาต้นงวด
 เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
 ลดลงระหว่างงวด
 ยอดคงค้างปลายงวด

-

350,716
-

181,289
169,427

-

169,427
-
-

169,427

บริษัทท�าการจ�าหน่ายและให้บริการ
ระบบปั๊มความร้อน (Heat Pump) ให้
แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ
สิทธิเรียกร้องอิมพีเรียลเวลธ์ โดยมี
ราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
ความเห็นของฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร 
และเป็นการท�ารายการทางการค้าปกติ 
โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าเช่น
เดียวกับลูกค้าทั่วไป ยอดลูกหนี้คงค้าง
เป็นการค�้าประกันผลงานมีอายุ 3 ปี ครบ
ก�าหนดในเดือน กุมภาพันธ์ 2560
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
รายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวเป็นรายการทางการ
ค้าปกติ โดยมีราคาและเงื่อนไข
ทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป

กองทุนรวม
รีเจนท์โกลด์
พร็อพเพอร์ตี้ฟันด์

บริษัทจ�าหน่ายหลอดไฟแอลอีดี
- บริษัทขายสินค้า
 
 ยอดยกมาต้นงวด
 เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
 ลดลงระหว่างงวด
 ยอดคงค้างปลายงวด

2,916,955

3,226,451
4,073,495
6,389,589

910,357

-

910,357
-

42,854
867,503

บริษัทท�าการจ�าหน่ายหลอดไฟแอล
อีดี (LED) ให้แก่ กองทุนรวมรีเจนท์
โกลด์พร็อพเพอร์ตี้ฟันด์ โดยมีราคา
และเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
ความเห็นของฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร 
และเป็นการท�ารายการทางการค้า
ปกติ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการ
ค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป ยอดลูก
หนี้คงค้างเป็นการค�้าประกันผลงาน
มีอายุ 5 ปี ครบก�าหนดในปี 2562
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
รายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวเป็นรายการทางการ
ค้าปกติ โดยมีราคาและเงื่อนไข
ทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป
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บริษัท ทีซีซี โฮเทล
คอลเล็คชั่น จ�ากัด

บริษัทจ�าหน่ายหลอดไฟแอลอีดี
- บริษัทขายสินค้า
 
 ยอดยกมาต้นงวด
 เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
 ลดลงระหว่างงวด
 ยอดคงค้างปลายงวด

512,385

-
548,251
548,251

-

-

-
-
-
-

บริษัทท�าการจ�าหน่ายหลอดไฟแอลอีดี (LED) 
ให้แก่ บริษัท ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คชั่น จ�ากัด 
โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
ความเห็นของฝ่ายบริหาร
ในไตรมาสที่ 4/2558 บริษัทไม่ได้จ�าหน่าย
สินค้าให้กับบจ.ทีซีซี โฮเทลคอลเลคชั่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
-

กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
และสิทธิ 
การเช่าไทย
คอมเมอร์เชียล 
อินเวสเม้นต์

บริษัทจ�าหน่ายหลอดไฟแอลอีดี
- บริษัทขายสินค้า
 
 ยอดยกมาต้นงวด
 เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
 ลดลงระหว่างงวด
 ยอดคงค้างปลายงวด

4,491,055

-
4,805,429
4,805,429

-

-

-
-
-
-

บริษัทท�าการจ�าหน่ายหลอดไฟแอลอีดี 
(LED) ให้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ
สิทธิการเช่าไทยคอมเมอร์เชียล อินเวสเม้น
ต์ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
ความเห็นของฝ่ายบริหาร
ในไตรมาสที่ 4/2558 บริษัทไม่ได้จ�าหน่าย
สินค้าให้กับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ
สิทธิการเช่าไทยคอมเมอร์เชียล อินเวสเม้นต์
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
-

บริษัท กาแลไนท์
บาซาร์ จ�ากัด

บริษัทจ�าหน่ายสินค้าและ
ให้บริการให้แก่บริษัท กา
แลไนท์บาซาร์ จ�ากัด

- รายได้จากการขาย

 ยอดยกมาต้นงวด
 เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
 ลดลงระหว่างงวด
 ยอดคงค้างปลายงวด

119,200

-
127,544
127,544

-

-

-
-
-
-

บริษัทท�าการจ�าหน่ายหลอดไฟแอลอีดี 
(LED) ให้แก่ บริษัท กาแลไนท์บาซาร์ จ�ากัด 
โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
ความเห็นของฝ่ายบริหาร
ในไตรมาสที่ 4/2558 บริษัทไม่ได้จ�าหน่าย
สินค้าให้กับบจ.กาแลไนท์บาซาร์
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
-

กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
ไทยรีเทล 
อินเวสเม้นต์

บริษัทจ�าหน่ายหลอดไฟแอลอีดี
 - บริษัทขายสินค้า
 
ยอดยกมาต้นงวด
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงค้างปลายงวด

855,000

-
914,850
19,260

895,590

-

895,590
-

895,590
-

บริษัทท�าการจ�าหน่ายหลอดไฟแอลอีดี 
(LED) ให้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ไทยรีเทล อินเวสเม้นต์ โดยมีราคา
และเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
ความเห็นของฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวเป็นรายการทางการค้า
ปกติ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้า
เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป และในไตรมาสที่ 
4/2558 ได้รับช�าระยอดหนี้ดังกล่าวแล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
รายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวเป็นรายการทางการ
ค้าปกติ โดยมีราคาและเงื่อนไข
ทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป

บริษัท ไอเซอร์วิสส์
แอนด์ซัพพลาย 
จ�ากัด

บริษัทจ�าหน่ายสินค้าและให้
บริการให้แก่บริษัท ไอเซอร์
วิสส์แอนด์ซัพพลาย จ�ากัด
 - บริษัทขายสินค้า
 - บริษัทให้บริการ

ยอดยกมาต้นงวด
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงค้างปลายงวด

-
-

17,687,100
-

17,687,100
-

15,000
-

-
16,050
16,050

-

บริษัทท�าการให้บริการที่ปรึกษาส�าหรับ
ระบบส�ารองไฟฟ้าของโครงการอิน
เตอร์เน็ทความเร็วสูงและขายสินค้า
ประเภทระบบเครือข่ายกล้องวงจรปิด
และเครื่องส�ารองไฟฟ้า ให้แก่ บริษัท ไอ
เซอร์วิสส์แอนด์ซัพพลาย จ�ากัด โดยมี
ราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
ความเห็นของฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวเป็นรายการทางการค้า
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ปกติ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้า
เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป และในไตรมาสที่ 
4/2558 ได้รับช�าระยอดหนี้ดังกล่าวแล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
รายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวเป็นรายการทางการ
ค้าปกติ โดยมีราคาและเงื่อนไข
ทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป

บริษัท พีวี กรีน 
จ�ากัด
(“PVG”)

PVG ว่าจ้างบริษัท ในการ
ออกแบบและก่อสร้างโรง
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ที่ติดตั้งบนหลังคา
- บริษัทรับก่อสร้างโรงไฟฟ้า

 ยอดยกมาต้นงวด
 เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
 ลดลงระหว่างงวด
 ยอดคงค้างปลายงวด

- รายได้รับล่วงหน้า

 ยอดยกมาต้นงวด
 เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
 ลดลงระหว่างงวด
 ยอดคงค้างปลายงวด

51,100,000

-
54,677,000
49,209,300
5,467,700

30,660,000

-
30,660,000
30,660,000

-

-

5,467,700
-

5,467,700
-

-

-
-
-
-

PVG ท�าการว่าจ้างบริษัทในการออกแบบ
และก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ที่ติดตั้งบนหลังคา ตามใบสั่งซื้อลงวันที่ 
22 พฤษภาคม 2557 มูลค่าโครงการตาม
สัญญาทั้งสิ้น 51,100,000 บาท (ไม่รวมภาษี
มูลค่าเพิ่ม) ซึ่งปัจจุบันได้ด�าเนินการก่อสร้าง
เสร็จสิ้นแล้ว โดยมีอัตราก�าไรขั้นต้นและ
เงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป
ความเห็นของฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหารได้พิจารณารายการดังกล่าว
แล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็น
รายการทางการค้าปกติ โดยมีอัตรา
ก�าไรขั้นต้นและเงื่อนไขทางการค้าเช่น
เดียวกับลูกค้าทั่วไป และในเดือนมีนาคม 
2558 ได้รับช�าระยอดหนี้ดังกล่าวแล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
รายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวเป็นรายการทางการค้า
ปกติ โดยมีอัตราก�าไรขั้นต้นและเงื่อนไข
ทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป

บริษัทให้กู้ยืมเงินแก่ PVG เพื่อ
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
- เงินให้กู้ยืม
 
 ยอดยกมาต้นงวด
 เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
 ลดลงระหว่างงวด
 ยอดคงค้างปลายงวด

- ดอกเบี้ยรับ

 ยอดยกมาต้นงวด
 เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
 ลดลงระหว่างงวด
 ยอดคงค้างปลายงวด

7,596,200

-
7,596,200

-
7,596,200

162,248

-
162,248

-
162,248

-

7,596,200
-

7,596,200
-

107,699

162,248
92,090

254,338
-

บริษัทให้ PVG กู้เงิน ตามสัดส่วนการถือ
หุ้น เพื่อน�ามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดย
มีเทอมการช�าระคืนเมื่อทวงถาม อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี ซึ่งอ้างอิงจาก
อัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่
ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) ของ
ธนาคารพาณิชย์ PVG ได้ช�าระคืนเงิน
กู้ดังกล่าวแล้วในเดือนมีนาคม 2558
ความเห็นของฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหารพิจาณาแล้ว มีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวเป็นรายการที่จ�าเป็น
และสมควร โดยเป็นการให้กู้ยืมเงิน
ตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อใช้เป็นเงิน
ทุนหมุนเวียนเพื่อด�าเนินธุรกิจตามปกติ 
และมีการคิดอัตราดอกเบี้ยเทียบเท่ากับ
อัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน ซึ่ง 
PVG ได้ช�าระคืนเงินกู้ดังกล่าวแล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
รายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวเป็นรายการที่จ�าเป็นและ
สมควร เช่นเดียวกับความเห็นของฝ่าย
บริหาร ซึ่งมีการคิดอัตราดอกเบี้ยเทียบ
เท่ากับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน
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บริษัท สถานะ จ�านวน
โครงการ*

ก�าลังการผลิต
ทั้งหมด*

ประเภทธุรกิจ

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น 
เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทฯ 996 กิโลวัตต์ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ากัด (“KSP”) บริษัทย่อย 1,996 กิโลวัตต์ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

บริษัท วินด์โกกรีน จ�ากัด (“WGG”) บริษัทย่อย - ธุรกิจพลังงานลม

บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ�ากัด (“SGG”) บริษัทย่อย 987.84 กิโลวัตต์ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

บริษัท ไบโอโกกรีน จ�ากัด (“BGG”) บริษัทย่อย 6,930 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ�ากัด (“PWG”) บริษัทย่อย 980 กิโลวัตต์ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

บริษัท พีเอสที (อุบลราชธานี) จ�ากัด (“PSTU”) บริษัทย่อย - ธุรกิจไฟฟ้าจากขยะในรูป
แบบพลังงานความร้อน

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ากัด (“ENG”) บริษัทย่อย - ลงทุนในบริษัทอื่น

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จ�ากัด (“PSTE1”) บริษัทย่อย - ธุรกิจพลังงานทดแทน

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ�ากัด (“PSTE2”) บริษัทย่อย - ธุรกิจพลังงานทดแทน

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 จ�ากัด (“PSTE3”) บริษัทย่อย - ธุรกิจพลังงานทดแทน

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 จ�ากัด (“PSTE4”) บริษัทย่อย - ธุรกิจพลังงานทดแทน

บริษัท พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง จ�ากัด (“PSTCE”) บริษัทย่อย - ก่อสร้างโรงไฟฟ้า

บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ�ากัด (“NWR”) บริษัทย่อย 950 กิโลวัตต์ โรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ

บริษัท พีวี กรีน จ�ากัด (“PVG”) เงินลงทุนในบริษัทอื่น 987.84 กิโลวัตต์ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

บริษัท เมกกา โซล่าร์เพาเวอร์ จ�ากัด เงินลงทุนในบริษัทอื่น - ธุรกิจไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

บริษัท สามารถ โซลาร์ทูเพาเวอร์ จ�ากัด เงินลงทุนในบริษัทอื่น - ธุรกิจพลังงานทดแทน

บริษัท โซล่าร์ ลิสซิ่ง จ�ากัด เงินลงทุนในบริษัทอื่น - ธุรกิจพลังงานทดแทน

บริษัท ทริปเปิ้ล เอส อีโค่ จ�ากัด เงินลงทุนในบริษัทอื่น - ธุรกิจไฟฟ้าพลังงานลม

การวเิคราะหแ์ละค�าอธบิายของฝ่ายจดัการ

ภาพรวมผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา
 
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2544 โดยใน

ช่วงแรกประกอบธรุกจิจดัจ�าหน่ายและให้บรกิารระบบส�ารองไฟฟ้าส�าหรบัระบบสือ่สารโทรคมนาคม (Telecom-
munication Power Backup Solution) ทีม่คีณุภาพและมาตรฐานสงู ให้กบัหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน โดย
มุง่เน้นในการจดัจ�าหน่ายและให้บรกิารกลุม่ลกูค้าทางตรงในงานลกัษณะงานโครงการ จากนัน้บรษิทัได้ขยายธรุกจิ
ไปในด้านการให้บริการระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อม (Monitoring and Management Solution) 
และเพือ่ตอบสนองความต้องการในปัจจบุนั บรษิทัได้ขยายธรุกจิไปในด้านการออกแบบ จ�าหน่ายและตดิตัง้ระบบ
อนรุกัษ์พลงังาน (Energy Saving Solution) โดยมุง่เน้นในการจดัหาอปุกรณ์หรอืระบบทีเ่พิม่ประสทิธภิาพในการ
ท�างานหรือลดการสูญเสีย เพื่อท�าให้เกิดการประหยัดพลังงาน

นอกจากนีบ้รษิทัได้ขยายการด�าเนนิธรุกจิไปยงัธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนโดยการจดัตัง้บรษิทัฯ และบรษิทั
ย่อย 14 บริษัท และมีเงินลงทุนในอีก 5 บริษัท รวมทั้งสิ้น 19 บริษัท เพื่อการผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวภาพและพลังงานชีวมวลดังนี้

หมายเหตุ : *จ�านวนโครงการและก�าลังการผลิตระบุตามที่ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
และการไฟฟ้านครหลวง บริษัทได้ท�าการขายบริษัทย่อย คือ บริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ�ากัด ให้แก่บุคคล
ที่ไม่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
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รายได้ ด�าเนินการโดย ปี 2557 ปี 2558

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ

1. ธุรกิจออกแบบ จ�ำหน่ำย และ
ติดตั้งระบบจ่ำยไฟฟ้ำและตรวจ
วัดจัดกำรสภำพแวดล้อม

357.31 79.72 420.94 86.97

- ระบบส�ารองไฟฟ้า บริษัท 231.49 51.65 182.67 37.74

- ระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อม บริษัท 8.37 1.87 2.96 0.62

- ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน บริษัท 101.08 22.55 135.89 28.07

- ระบบประหยัดพลังงานและระบบอื่นๆ บริษัท 16.37 3.65 99.42 20.58

2. ธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนทดแทน

- พลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท / KSP 
/ GBM / SGG 

/ PWG

66.65 14.87 59.06 12.20

รวมรายได้จากการขายและบริการ 423.96 94.59 480.00 99.17

รายได้อื่น1/ 24.25 5.41 4.08 0.83

รายได้รวม 448.213/ 100.00 484.08 100.00

โดยบริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ากัด เริ่มมีรายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้กับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ส�าหรับโครงการที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2554 และโครงการที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2554 
บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ�ากัด เริ่มมีรายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตั้งแต่วัน
ที่ 8 พฤษภาคม 2557 บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ�ากัด เริ่มมีรายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้กับการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2557 และ บริษัท พีวี กรีน จ�ากัด เริ่มมีรายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้า
เชิงพาณิชย์ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ตามล�าดับ 

ปี 2557 บรษิทัได้รบัผลกระทบจากภาวะความไม่สงบทางการเมอืงในประเทศ ส่งผลให้ธรุกจิออกแบบ จ�าหน่าย
และติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อมมีรายได้ลดลง และในปี 2558 หน่วยงานภาครัฐ
เลื่อนการลงทุนในโครงการต่างๆ ออกไป ประกอบกับความล่าช้าภายในของการเบิกจ่ายเงินของภาครัฐ ส่งผล 
กระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทได้ขยายการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากธุรกิจดังกล่าว และบรรเทาผลกระทบจากปัจจัย
ข้างต้นได้ในระดับหนึ่ง

 
รายได้ 

ในปี 2557 และปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมเท่ากับ 448.21 ล้านบาท และ 484.08 ล้านบาท 
ตามล�าดับ รายได้รวมของบริษัทสามารถสรุปได้ดังนี้

หมายเหตุ : 1/รายได้อื่น ประกอบด้วยดอกเบี้ยรับ ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ก�าไรจากการขายเงินลงทุนใน
บรษิทัร่วม และรายได้อืน่ๆ เป็นต้น 3/รายได้อืน่ในปี 2557 ประกอบด้วยก�าไรจากการขายเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย 
คือบริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ�ากัด จ�านวน 20.30 ล้านบาท

(หน่วย : ล้านบาท)
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รายได้อื่น
(งบการเงินรวม)

ปี 2557 ปี 2558

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ

ดอกเบี้ยรับ 0.95 3.92 0.86 21.08

ก�าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 20.30 83.71 - -

ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 1.65 6.80 - -

ก�าไรจากการจ�าหน่ายทรัพย์สิน - - - -

รายได้อื่นๆ 1.35 5.57 3.22 78.92

รวม 24.25 100.00 4.08 100.00

(หน่วย : ล้านบาท)

รายได้จากการขายและบริการ
  
โครงสร้างรายได้ของบรษิทัและบรษิทัย่อยในปี 2557 และปี 2558 บรษิทัและบรษิทัย่อยมรีายได้ส่วนใหญ่จาก

ธุรกจิออกแบบ จ�าหน่ายและตดิตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
79.72 และร้อยละ 86.97 ของรายได้รวมตามล�าดับ รายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนคิดเป็นอัตราส่วน
ร้อยละ 14.87 และร้อยละ 12.20 ของรายได้รวมตามล�าดับ และรายได้อื่น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.41 และร้อย
ละ 0.83 ของรายได้รวมตามล�าดับ

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมเท่ากับ 448.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35.81 ล้านบาท หรือคิดเป็น
อัตราการขยายตัวร้อยละ 0.84 จากในปี 2556 เนื่องจากรายได้จากธุรกิจออกแบบ จ�าหน่ายและติดตั้งระบบจ่าย
ไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อมของปี 2557 ลดลงจากปี 2556 เท่ากบั 24.97 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัรา
การลดลงร้อยละ 6.53 เนื่องจากมีโครงการของหน่วยงานรัฐบาลบางส่วนชะลอมาลงนามสัญญาในช่วงไตรมาส
ที่ 4 ของปี 2557 จากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐบาลท�าให้บริษัทมีการรับรู้รายได้เลื่อนมาจากที่                                                                       
คาดการณ์ไว้ว่าจะรบัรูไ้ด้ในงวดครึง่ปีแรกของปี 2558 ในขณะเดยีวกนัรายได้จากธรุกจิโรงฟ้าพลงังานทดแทนของ
ปี 2557 ปรับตัวสูงขึ้นจากปี 2556 เท่ากับ 11.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.16 เนื่องจาก
ในปี 2557 บริษัทเริ่มรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท โซล่าร์โกกรีน จ�ากัด และบริษัท                                                                           
เพาเวอร์ วี กรีน จ�ากัด อีกทั้งยังมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท                                                                    
กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ากัด ให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมเท่ากับ 484.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35.81 ล้านบาท หรือคิดเป็น
อัตราการขยายตัวร้อยละ 7.99 จากในปี 2557 เนื่องจากรายได้จากธุรกิจออกแบบ จ�าหน่ายและติดตั้งระบบจ่าย
ไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อมของปี 2558 เพิม่ขึน้จากปี 2557 เท่ากบั 63.64 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัรา
การเพิม่ขึน้ร้อยละ 17.81 เนือ่งจากภาครฐัมกีารลงทนุเพิม่มากขึน้ ในขณะเดยีวกนัรายได้จากธรุกจิโรงฟ้าพลงังาน
ทดแทนของปี 2558 ปรับตัวลดลงจากปี 2557 เท่ากับ 7.59 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 11.39 
เนื่องจากในปี 2557 บริษัทได้มีการขายโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ บริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ�ากัด

รายได้อื่น

ในปี 2557 และปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้อื่นจ�านวน 24.25 ล้านบาท และ 4.08 ล้านบาท ตาม
ล�าดับ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวม ร้อยละ 5.41 และร้อยละ 0.84 ของรายได้รวมตามล�าดับ โดยรายได้อื่น
ของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ และรายได้อื่นๆ ตามตารางด้านล่างนี้

ปี 2557 รายได้อืน่เพิม่ขึน้ 17.06 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราการเพิม่ขึน้ร้อยละ 237.27 จากปี 2556 เนือ่งจาก
รายได้จากก�าไรการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย จ�านวน 20.30 ล้านบาท ในขณะที่รายได้อื่นๆ ลดลง จ�านวน 
5.20 ล้านบาท

ปี 2558 รายได้อื่นลดลง 20.17 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 83.18 จากปี 2557 เนื่องจาก
ปี 2557 มีรายได้จากก�าไรการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย จ�านวน 20.30 ล้านบาท ในขณะที่รายได้อื่นๆ เพิ่มขึ้น 
จ�านวน 0.13 ล้านบาท
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ต้นทุนขายและบริการ และก�าไรขั้นต้น

ใน ปี 2557 และปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายและบริการรวม 279.85 ล้านบาท และ 345.47 
ล้านบาท ตามล�าดบั คดิเป็นสดัส่วน ร้อยละ 66.01 และร้อยละ 71.97 ของรายได้จากการขายและบรกิารรวมตาม
ล�าดับ ส่งผลให้ในปี 2557 และปี 2558 มีอัตราก�าไรขั้นต้นร้อยละ 34.00 และร้อยละ 28.03 ตามล�าดับ เนื่องจาก
ธุรกิจมีการแข่งขันสูง ส่งผลให้อัตราก�าไรขั้นต้นของบริษัทลดลง

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 96.63 ล้านบาท 
และ 108.32 ตามล�าดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.56 และ 22.38 ของรายได้รวม ตามล�าดับ โดยแบ่งเป็น
ค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหารได้ดังนี้

ค่าใช้จ่ายในการขายส่วนใหญ่ของบรษิทัและบรษิทัย่อยประกอบด้วย ค่าคอมมชิชัน่พนกังาน ค่าขนส่งออก และ
ค่ารับรอง เป็นต้น โดยในปี 2557 และปี 2558 ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทและบริษัทย่อยเท่ากับ 5.51 ล้าน
บาท และ 5.11 ล้านบาท ตามล�าดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.23 และร้อยละ 1.05 ของรายได้รวมตามล�าดับ 

ในปี 2557 ค่าใช้จ่ายในการขายปรับตัวลดลงร้อยละ 35.33 เมื่อเทียบกับปี 2556 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
การลดลงของค่ารับรอง 

ในปี 2558 ค่าใช้จ่ายในการขายปรับตัวลดลงร้อยละ 7.26 เมื่อเทียบกับปี 2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ
ลดลงของค่าบรกิารหลงัการขายส�าหรบัสนิค้าทีม่ปีระกนั และค่าปรบัส่งงานล่าช้า เนือ่งจากสนิค้าทีอ่ยูใ่นระยะรบั
ประกันได้มีการเข้าไปบ�ารุงรักษาและมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ส�าหรับโครงการใหญ่ๆ ไปแล้วในปี 2557

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยเท่ากับ 91.12 ล้านบาท และ 103.21 ล้านบาท ตามล�าดับ 
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.33 และร้อยละ 21.32 ของรายได้รวมตามล�าดับ โดยมีส่วนประกอบหลักคือ เงิน
เดือนและสวัสดิการพนักงานซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ ค่าที่ปรึกษา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

ในปี 2557 ค่าใช้จ่ายในการบริหารปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.89 เมื่อเทียบกับปี 2556 มีสาเหตุจากการเพิ่ม
ขึ้นของการปรับเงินเดือนประจ�าปี และการปรับเพิ่มสวัสดิการให้กับพนักงาน

ในปี 2558 ค่าใช้จ่ายในการบรหิารปรบัตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ 13.26 เมือ่เทยีบกบัปี 2557 มสีาเหตจุากการเพิม่ขึน้
ของพนักงานภายในองค์กรเพื่อรองรับการขยายตัวของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนชีวภาพและชีวมวล
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ชื่อ – สกุล ปี 2557 ปี 2558

ค่าใช้จ่ายในการขาย 5.51 5.11

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 91.12 103.21

รวม 96.63 108.32

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี 2557 และ 2558 ประกอบด้วย ดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ
ดอกเบี้ยจากการเช่าซื้อยานพาหนะตัดจ่าย ค่าใช้จ่ายทางการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เท่ากับ 28.49 
ล้านบาท และ 15.17 ล้านบาท ตามล�าดับ หรือ คิดเป็นอัตราส่วนต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 6.36 และร้อยละ 
3.13 ตามล�าดับ ส�าหรับปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายทางการเงินรวมเท่ากับ 15.17 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 3.13 ของรายได้รวมตามล�าดับ โดยค่าใช้จ่ายทางการเงินที่ลดลง สาเหตุหลักเกิดจากการที่บริษัทฯ 
ออกจ�าหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557

(หน่วย : ล้านบาท)

ภาษีเงินได้ 

บริษัทและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ส�าหรับปี 2557 และปี 2558 จ�านวน 4.62 ล้านบาท และ -0.12 
ล้านบาท ตามล�าดับ 

อัตราก�าไรสุทธิ

ก�าไรสุทธิของบริษัทในปี 2557 เท่ากับ 38.61 ล้านบาท หรือปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 169.44 เมื่อเปรียบเทียบ
กบัปี 2556 เนือ่งจากก�าไรขัน้ต้นทีส่งูขึน้ จากการบรหิารต้นทนุในการขายและบรกิารได้อย่างมปีระสทิธภิาพมาก
ขึ้น และการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ส่งผลให้ก�าไรสุทธิปรับตัวสูงขึ้น

ก�าไรสุทธิของบริษัทในปี 2558 เท่ากับ 14.43 ล้านบาท หรือปรับตัวลดลงร้อยละ 61.62 เมื่อเปรียบเทียบ
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กับปี 2557 เนื่องจากก�าไรขั้นต้นที่ต�่าลง จากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนในการขายและบริการที่มีการแข่งขันสูง และ
การเพิม่ขึน้ของค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารจากการเพิม่ขึน้ของบคุลากรเพือ่รองรบัการขยายตวัของธรุกจิโรง
ไฟฟ้าพลงังานทดแทนด้านชวีภาพและชวีมวล ส่งผลให้ก�าไรสทุธปิรบัตวัลดลง อกีทัง้ในปี 2557 บรษิทัมกี�าไรจาก
การขายเงนิลงทนุในบรษิทัย่อยจากการขายกจิการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ขนาดก�าลงัการผลติ 1 เมกะวตัต์ 
(MW) ที่จังหวัดมหาสารคาม

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ในปี 2557 และปี 2558 เท่ากับร้อยละ 10.89 และร้อยละ 2.79 ตามล�าดับ โดย

บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 516.38 ล้านบาท และ 542.52 ล้านบาท ตามล�าดับ อัตราผล
ตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 2557 เพิ่มขึ้นจากในปี 2556 มีสาเหตุหลักจากการเพิ่มทุนจาก 175 ล้านบาท เป็น 220 
ล้านบาท ซึ่งมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นจ�านวน 239.81 ล้านบาท 

ในปี 2558 การลดลงของอตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้จากปี 2557 มผีลมาจากการปรบัตวัเพิม่ขึน้ของต้นทนุขาย
และบริการ ส่งผลให้อัตราก�าไรขั้นต้นที่ปรับตัวลดลง จึงส่งผลต่อก�าไรสุทธิ

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิของงบการเงิน
เฉพาะบรษิทัภายหลงัจากหกัภาษแีละเงนิทนุส�ารองตามกฎหมายและทนุส�ารองอืน่ (ถ้าม)ี อย่างไรกต็าม การจ่าย
เงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การ
ขยายธรุกจิ ความจ�าเป็นในการใช้เงนิทนุหมนุเวยีนในการด�าเนนิงาน แผนการลงทนุและการขยายธรุกจิในอนาคต 
สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจยัอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิงานและการบรหิารงานของบรษิทั โดยอยู่
ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอส�าหรับการด�าเนินธุรกิจ และการด�าเนินการดังกล่าวจะต้องก่อ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติจ่ายเงินปันผลจะต้องน�าเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่
เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้ว
รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 905.26 ล้านบาท 
และ 956.33 ล้านบาท ตามล�าดับ ทั้งนี้ สินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 454.78 ล้านบาท และ 354.05 
ล้านบาท ตามล�าดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 50.24 และร้อยละ 37.02 ของสินทรัพย์รวม ตามล�าดับ ซึ่งสินทรัพย์
หมุนเวียนส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และสินค้าคงเหลือเป็น
หลัก ซึ่งเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยรายการสินทรัพย์หมุนเวียนดังกล่าวจะปรับตัว
ไปในทิศทางเดียวกันกับยอดขาย

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 450.49 
ล้านบาท และ 602.28 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49.76 และร้อยละ 62.98 ของสินทรัพย์รวม ตามล�าดับ โดย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อยส่วนใหญ่มากจากสินทรัพย์ถาวร

ลูกหนี้การค้า และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าสุทธิจ�านวน 120.85 ล้านบาท 
และ 178.00 ล้านบาท ตามล�าดบั โดยการเพิม่ขึน้และลดลงของลกูหนีก้ารค้าในช่วงเวลาดงักล่าวเป็นไปในทศิทาง
เดียวกันกับยอดขายของบริษัทและบริษัทย่อย โดยในปี 2557 และปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีระยะเวลา
เก็บหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 96.95 วัน และ 113.63 วัน ตามล�าดับ บริษัทมีนโยบายการให้เทอมจ่ายช�าระแก่ลูกค้าโดย
พจิารณาจากเทอมการจ่ายช�าระเงนิจากผลประกอบการทีผ่่านมา ยอดการสัง่ซือ้ และประวตักิารช�าระเงนิในอดตี 
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ระยะเวลาคงค้าง 
(งบการเงินรวม)

31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค 2558

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 53.45 44.23 88.41 49.67

ไม่เกิน 3 เดือน 16.96 14.03 45.77 25.71

มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 12.69 10.50 9.42 5.29

มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 5.18 4.29 0.64 0.36

มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 0.90 0.74 2.38 1.34

รวม 89.18 73.79 146.62 82.37

รวมลูกหนี้การค้าอื่นๆ 32.51 26.90 33.94 19.07

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (0.84) (0.69) (2.57) (1.44)

รวม-สุทธิ 120.85 100.00 177.99 100.00

ในปี 2557 บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปี 2556 เนื่องจากความไม่สงบทางการเมืองในช่วงปลายปี 
2556 ถึงปลายปี 2557 และส�าหรับปี 2558 การที่บริษัทมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยค่อนข้างสูงแต่ไม่เกินกว่า
นโยบายการให้เครดิตเทอม เป็นผลมาจากการชะลอการจ่ายช�าระเงินของลูกค้าหน่วยงานภาครัฐ

ตารางสรุปอายุลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ

จากตารางแสดงอายุลูกหนี้การค้า ลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยจัดอยู่ในกลุ่มที่ยังไม่ถึง
ก�าหนดช�าระ และกลุ่มที่เกินก�าหนดช�าระแล้วไม่เกิน 3 เดือน โดยปี 2557 และปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อย
มีลูกหนี้การค้ากลุ่มที่เกินก�าหนดช�าระแล้วแต่ไม่เกิน 3 เดือน ในสัดส่วนร้อยละ 14.03 และร้อยละ 25.71 ของ
ลูกหนี้การค้ารวมสุทธิตามล�าดับ ทั้งนี้ ในปี 2557 สัดส่วนของลูกหนี้การค้าที่เกินก�าหนดช�าระแล้วเกิน 3 เดือน 
เท่ากับ 18.77 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.53 ของลูกหนี้การค้ารวมสุทธิ ซึ่งประกอบด้วยลูกหนี้คงค้างที่
มีอายุมากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือนเท่ากับ 12.69 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจากการที่ลูกค้ายังได้รับสินค้าไม่ครบ
ถ้วน ซึ่งจะท�าการจ่ายเงินค่าสินค้าทั้งหมดในครั้งเดียวหลังจากได้รับสินค้าทั้งหมดแล้ว โดยบริษัทได้ท�าการออก
ใบแจ้งหนี้ให้แก่ลูกค้าตามงวดการส่งของ และลูกหนี้คงค้างที่มีอายุมากกว่า 12 เดือน มีสาเหตุมาจากการล่าช้า
ในการช�าระหนี้ของสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง

ในปี 2558 สัดส่วนของลูกหนี้การค้าที่เกินก�าหนดช�าระแล้วเกิน 3 เดือน เท่ากับ 12.44 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 6.99 ของลูกหนี้การค้ารวมสุทธิ ซึ่งประกอบด้วยลูกหนี้คงค้างที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือนเท่ากับ 
9.42 ล้านบาท เนือ่งจากการเบกิช�าระเงนิล่าช้าของหน่วยงานภาครฐั และลกูหนีค้งค้างทีม่อีายมุากกว่า 12 เดอืน 
มีสาเหตุหลักมาจากการที่มีลูกหนี้รายหนึ่งที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ซึ่งอยู่ในขั้นตอนทางกฎหมาย ซึ่งบริษัทได้
บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้วทั้งจ�านวน

บริษัทมีการก�าหนดอัตราการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแยกตามกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯไว้ 3 ประเภท ดังนี้

กลุ่มลูกค้าเอกชนทั่วไป
• ลูกหนี้ค้างช�าระมากกว่า 6-9 เดือน ตั้งส�ารองอัตราร้อยละ 15
• ลูกหนี้ค้างช�าระมากกว่า 9-12 เดือน ตั้งส�ารองอัตราร้อยละ 50
• ลูกหนี้ค้างช�าระมากกว่า 12 เดือน ตั้งส�ารองอัตราร้อยละ 100

กลุ่มลูกค้าเอกชน ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ลูกหนี้ค้างช�าระมากกว่า 9-12 เดือน ตั้งส�ารองอัตราร้อยละ 20
• ลูกหนี้ค้างช�าระมากกว่า 12-18 เดือน ตั้งส�ารองอัตราร้อยละ 30
• ลูกหนี้ค้างช�าระมากกว่า 18 เดือน ตั้งส�ารองอัตราร้อยละ 100

(หน่วย : ล้านบาท)
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31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค 2558

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ

สินค้าส�าเร็จรูป 47.63 79.17 34.00 72.93

งานระหว่างท�า 14.57 24.22 12.62 27.07

สินค้าระหว่างทาง 1.25 2.08 - -

รวม 63.45 105.47 46.62 100.00

หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (3.29) -5.47 - -

สินค้าคงเหลือ-สุทธิ 60.16 100.00 46.62 100.00

กลุ่มลูกค้าหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ
• ลูกหนี้ค้างช�าระมากกว่า 9-12 เดือน ตั้งส�ารองอัตราร้อยละ 20
• ลูกหนี้ค้างช�าระมากกว่า 12-18 เดือน ตั้งส�ารองอัตราร้อยละ 30
• ลูกหนี้ค้างช�าระมากกว่า 18 เดือน ตั้งส�ารองอัตราร้อยละ 100

ในปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เท่ากับ 0.84 ล้านบาท และ 2.57 ล้านบาท 
ตามล�าดับ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.69 และร้อยละ 1.44 ของลูกหนี้การค้าสุทธิ ตามล�าดับ

สินค้าคงเหลือ
 
สินค้าคงเหลือของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วยรายการที่ส�าคัญ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือสุทธิรวมจ�านวน 60.16 ล้าน
บาท และ 46.62 ล้านบาท ตามล�าดับ 

ในปี 2557 บริษัทมีสินค้าคงเหลือสุทธิลดลงจากปี 2556 เท่ากับ 38.06 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
38.75 เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีงานระหว่างท�าและสินค้าระหว่างทางส�าหรับก่อสร้างและ
ติดตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาของ บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ�ากัด 

ในปี 2558 บริษัทมีสินค้าคงเหลือสุทธิลดลงจาก ปี 2557 เท่ากับ 13.54 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 22.51 เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีรับเข้าสินค้าส�าเร็จรูป Battery, DC Power Supply 
ส�าหรับงานขายพร้อมติดตั้ง หลายโครงการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

บริษัทมีอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือในปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 3.53 เท่า และ 6.47 เท่า ตาม
ล�าดับ ซึ่งคิดเป็นระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 101.87 วัน และ 56.41 วัน ตามล�าดับ โดยสาเหตุหลักที่ท�าให้บริษัท
มีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยสูง เนื่องจากธุรกิจจัดจ�าหน่ายและให้บริการระบบส�ารองไฟฟ้าส�าหรับระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม บริษัทจึงต้องสั่งซื้อสินค้าเก็บไว้ก่อนระยะเวลาหนึ่งส�าหรับใช้ในโครงการต่างๆ เนื่องจากผู้จ�าหน่าย
สินค้าต่างประเทศบางรายของบริษัทใช้เวลาในการจัดส่งนาน อีกทั้งการสั่งซื้อในปริมาณมากท�าให้ได้รับส่วนลด
ทางการค้ามากขึ้น บริษัทจึงมีการจัดเก็บสินค้าคงคลังไว้จ�านวนหนึ่ง ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทมีการจัดการที่ดีขึ้น
จึงท�าให้การจัดเก็บสินค้ามีระยะเวลาลดลงจากปีก่อน

ในปี 2557 บริษัทมีการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าเท่ากับ 3.29 ล้านบาท ตามล�าดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อ
สินค้าคงเหลือสุทธิเท่ากับร้อยละ 5.47 และในปี 2558 ไม่มีการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า

เงินลงทุนในบริษัทย่อย
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย เท่ากับ 99.25 ล้านบาท และ 185.14 

ล้านบาท ประกอบด้วย
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31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค 2558

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ

ที่ดิน 54.51 15.19 71.15 17.02

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 21.28 5.93 20.04 4.79

โรงไฟฟ้า 270.19 75.28 305.74 73.13

เครื่องมือและอุปกรณ์ 1.70 0.47 1.51 0.36

เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้
ส�านักงานและคอมพิวเตอร์

4.43 1.23 3.03 0.72

ยานพาหนะ 0.99 0.28 6.41 1.53

อุปกรณ์ส�าหรับให้เช่า 5.81 1.62 5.72 1.37

งานระหว่างก่อสร้าง 0.00 0.00 4.48 1.07

รวม 358.90 100.00 418.08 100.00

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ปี 2557 ปี 2558

บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ากัด 57.00 57.00

บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ�ากัด 20.00 20.00

บริษัท วินด์โกกรีน จ�ากัด 1.00 1.00

บริษัท ไบโอโกกรีน จ�ากัด 1.00 18.10

บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ�ากัด 20.00 20.00

บริษัท พีเอสที (อุบลราชธานี) จ�ากัด 0.25 0.25

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ากัด - 14.99

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จ�ากัด - 24.99

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ�ากัด - 5.00

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 จ�ากัด - 0.03

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 จ�ากัด - 0.03

บริษัท พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง จ�ากัด - 0.03

บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ�ากัด - 23.72

รวม 99.25 185.14

(หน่วย : ล้านบาท)

(หน่วย : ล้านบาท)

เงินลงทุนอื่น
 
บรษิทัท�าการลงทนุในบรษิทั พวี ีกรนี จ�ากดั ซึง่ด�าเนนิธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์เพือ่ผลติและจ�าหน่าย

ไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว 18 ล้านบาท โดยบริษัทมีสัดส่วนการ
ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 19.99 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและช�าระแล้ว หรือเท่ากับ 3,598,000 บาท โดยบริษัทท�าการ
ร่วมทนุกบัเจ้าของกรรมสทิธขิองอาคารทีโ่ครงการดงักล่าวตัง้อยูบ่นหลงัคา และในเดอืนมนีาคม 2558 บรษิทัย่อย
แห่งหนึ่ง (บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ากัด) ได้ลงทุนในบริษัท ทริปเปิ้ล เอส อีโค่ จ�ากัด จ�านวน 6 ล้านบาท โดย
คิดเป็นร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว

ที่ดินอาคารและอุปกรณ์
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิรวมจ�านวน 
358.90 ล้านบาท และ 418.08 ล้านบาท ตามล�าดับ คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ ร้อยละ 39.64 และ
ร้อยละ 43.72 ตามล�าดับ

บริษัทและบริษัทย่อยมีการลงทุนในที่ดินอาคารและอุปกรณ์ ในปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 63.18 ล้าน
บาท และ 118.30 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญในที่ดินอาคารและอุปกรณ์ที่ส�าคัญของ
บริษัทและบริษัทย่อยดังนี้ 

• ในปี 2557 บริษัทมีการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาของบริษัท โซล่าร์โกกรีน 
จ�ากัด เท่ากับ 57.77 ล้านบาท และบริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ�ากัด เท่ากับ 60.89 ล้านบาท และบริษัทได้
จ�าหน่ายทรัพย์สินโรงไฟฟ้าพร้อมที่ดินของบริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ�ากัด จากการขายเงินลงทุน
ในบริษัทย่อยแห่งนี้ให้กับนิติบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทและบริษัทย่อย

• ปี 2558 บริษัทมีการลงทุนในโรงไฟฟ้าชีวภาพของบริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ�ากัด เท่ากับ 49.17 ล้าน
บาท และลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ ที่จังหวัดเพชรบุรี เท่ากับ 43.80 ล้านบาท 
และบริษัทย่อยได้ซื้อที่ดินเพื่อใช้ในกิจการพลังงานทดแทน เท่ากับ 16.34 ล้านบาท

สภาพคล่อง

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน
 
ในปี 2557 บรษิทัและบรษิทัย่อยมเีงนิสดสทุธทิีไ่ด้มาจากกจิกรรมด�าเนนิงาน 38.65 ล้านบาท ซึง่เพิม่ขึน้จากปี 

2556 โดยมสีาเหตหุลกัจากก�าไรก่อนภาษเีงนิได้จ�านวน 43.23 ล้านบาท ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ�าหน่ายจ�านวน 
24.86 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ�านวน 25.36 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลงจ�านวน 6.04 ล้าน
บาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลงจ�านวน 14.32 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจ�านวน 17 ล้านบาท

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงานติดลบ 21.02 ล้านบาท ซึ่งลดลง
จากปี 2557 โดยมีสาเหตุหลักจากก�าไรก่อนภาษีเงินได้จ�านวน 14.31 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่ม
ขึ้นจ�านวน 59.01 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจ�านวน 47.49 ล้านบาท และสินทรัพย์หมุนเวียน
อื่นเพิ่มขึ้นจ�านวน 7.27 ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
 
ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีการใช้เงินสดเพื่อกิจกรรมลงทุน 48.99 ล้านบาท โดยมีรายการที่ส�าคัญ คือ 

รายการเงินฝากธนาคารและตั๋วแลกเงินที่มีภาระค�้าประกันเพิ่มขึ้นจ�านวน 19.20 ล้านบาท และรายการซื้อที่ดิน 
อาคาร และอุปกรณ์ และทรัพย์สินไม่มีตัวตนจ�านวน 64.70 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนในโรงไฟฟ้าของบริษัท 
โซล่าร์โกกรีน จ�ากัด และบริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ�ากัด และการขายเงินลงทุนในบริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม 
จ�ากัด จ�านวน 45.64 ล้านบาท

ในปี 2558 บรษิทัและบรษิทัย่อยมเีงนิสดได้มาจากกจิกรรมจดัหาเงนิตามงบการเงนิทัง้สิน้ตดิลบ 131.08 ล้าน
บาท โดยมีสาเหตุหลักจากเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น 61.62 ล้านบาท เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 13.70 ล้าน
บาท และเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 10.07 ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
 
ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินตามงบการเงินทั้งสิ้น 262.93 ล้านบาท 

โดยมีสาเหตุหลักจากการรับเงินจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 284.81 ล้านบาท เงินสดจากเงินกู้ระยะยาว 70 
ล้านบาท เงินสดจ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว 28.08 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของหนี้สินภายใต้สัญญาโอน
สิทธิการรับเงินเพิ่มขึ้น 13.92 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทท�าการโอนสิทธิการช�าระเงินจากลูกหนี้การค้าจ�านวน
หนึ่งให้แก่บริษัทแห่งหนึ่ง จึงท�าการออกตั๋วสัญญาใช้เงินจ�านวน 13.92 ล้านบาท ไปวางเป็นประกันหนี้สินภาย
ใต้สัญญาโอนสิทธิการรับเงินนั้น

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินตามงบการเงินทั้งสิ้นติดลบ 62.00 ล้าน
บาท โดยมีสาเหตุหลักจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 15.52 ล้านบาท หนี้
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สินภายใต้สัญญาโอนสิทธิการรับเงินลดลง 13.92 ล้านบาท เงินสดจ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว 30.58 ล้าน
บาท ดอกเบี้ยจ่าย 12.33 ล้านบาท และเงินปันผลจ่าย 16.28 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง
ในปี 2557 และปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.45 เท่า และ 1.14 เท่า ตาม

ล�าดับ และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วในช่วงเวลาเดียวกันเท่ากับ 1.24 เท่า และ 0.94 เท่า ตามล�าดับ โดย
อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทในปี 2558 ลดลง มีสาเหตุหลักจากการที่บริษัทมีการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานทดแทนอย่างต่อเนือ่ง ซึง่เป็นโครงการทีใ่ช้เงนิลงทนุสงูตอนเริม่ต้นโครงการ และจะทยอยรบัรูร้ายได้และ
กระแสเงินสดตามระยะเวลาขายไฟฟ้า ท�าให้มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท

ในปี 2557 อัตราส่วนสภาพคล่องและสภาพคล่องหมุนเร็วปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2556 เนื่องจากการออก
จ�าหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557

ในปี 2558 อัตราส่วนสภาพคล่องและสภาพคล่องหมุนเร็วปรับตัวลดลงจากปี 2557 เนื่องจากบริษัทมีการ
ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน - Cash basis
ในปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีอัตราส่วนความสามารถในการช�าระภาระผูกพัน – Cash Basis เท่ากับ 1.35 

เท่า และ 0.09 เท่า ตามล�าดับ อัตราส่วนความสามารถในการช�าระภาระผูกพัน – Cash Basis ในปี 2557 ปรับ
ตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2556 เป็น 1.35 เท่า เนื่องจากบริษัทได้รับกระแสเงินสดจากการออกจ�าหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเดือนธันวาคม 2558 อัตราส่วนปรับตัวลดลงจากปี 2557 คงเหลือติดลบ 
0.09 เกดิจากระแสเงนิสดจากการด�าเนนิงานทีต่ดิลบจากลกูหนีก้ารค้า เนือ่งจากในช่วงปลายปี บรษิทัมยีอดขาย
เพิ่มขึ้น ประกอบกับบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นด้วย

โครงสร้างเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 

0.75 เท่า และ 0.76 เท่า ตามล�าดับ เนื่องจากในปี 2557 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 220 ล้านบาท จาก 175 
ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีทุนจดทะเบียนที่ออกและช�าระแล้ว 
เท่ากับ 220 ล้านบาท และ 221 ล้านบาท ตามล�าดับ

แหล่งที่มาของเงินทุน

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมเท่ากับ 388.88 ล้านบาท และ 
413.81 ล้านบาท ตามล�าดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.96 และร้อยละ 43.27 ของสินทรัพย์รวมตามล�าดับ 
โดยแบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียนจ�านวน 313.67 ล้านบาท และ 311.68 ล้านบาทตามล�าดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 80.66 และร้อยละ 75.32 ของหนีส้นิรวมตามล�าดบั และมส่ีวนของหนีส้นิไม่หมนุเวยีนเท่ากบั 75.21 ล้านบาท 
และ 102.13 ล้านบาทตามล�าดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.34 และร้อยละ 24.68 ของหนี้สินรวมตามล�าดับ 
โดยมีรายละเอียดของหนี้สินรายการส�าคัญดังนี้

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เท่ากับ 131.66 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.86 ของหนี้สินรวม ลดลงจากในปี 2556 เป็นจ�านวน 
55.19 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการช�าระคืนในส่วนของทรัสต์รีซีท และตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อใช้ในการสั่งซื้อ
อุปกรณ์เพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาของบริษัทย่อย
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31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี 30.39 35.94

เงินกู้ยืมระยะยาวที่จัดเป็นหนี้สินหมุนเวียน 62.00 32.69

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี 71.11 95.51

รวม 163.50 164.14

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อย มีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เท่ากับ 116.14 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.26 ของหนี้สินรวม ลดลงจากในปี 2557 เป็นจ�านวน 
15.52 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการช�าระคืนในส่วนเงินเบิกเกินบัญชี

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
บรษิทัและบรษิทัย่อยมเีจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และ 2558 เท่ากบั 58.61 ล้าน

บาท และ 103 ล้านบาท ตามล�าดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.07 และร้อยละ 33.05 ของหนี้สินรวมตาม
ล�าดับ ซึ่งสามารถค�านวนระยะเวลาช�าระหนี้เฉลี่ยได้เท่ากับ 84.13 วัน และ 85.37 วัน ตามล�าดับ เจ้าหนี้การค้า
ที่เพิ่มขึ้นในปี 2558 เกิดจากบริษัทมีการสั่งซื้อแผงเซลล์แสงอาทิตย์ส�าหรับการด�าเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทติย์ทีต่ดิตัง้บนพืน้ดนิ จงัหวดัเพชรบรุ ีรวมถงึการสัง่ซือ้อปุกรณ์สือ่สารและอปุกรณ์ตดิตัง้ ส�าหรบังานระบบ
สื่อสารและเครือข่าย หน่วยงานรัฐบาล

เงินกู้ยืมระยะยาว

(หน่วย : ล้านบาท)

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และปี 2558 บรษิทัและบรษิทัย่อยมส่ีวนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ
ทั้งหมด รวมส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี และส่วนที่จัดเป็นหนี้สินหมุนเวียน เท่ากับ 163.50 ล้านบาท และ 
164.14 ล้านบาท ตามล�าดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.04 และร้อยละ 39.67 ของหนี้สินรวม ตามล�าดับ

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง 12.58 ล้านบาท จากปี 2556 
มาจากการจ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง 30.58 ล้านบาท จากปี 2557 
มาจากการจ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 516.38 ล้านบาท และ 

542.52 ล้านบาท ตามล�าดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57.04 และร้อยละ 56.73 ของสินทรัพย์รวมตามล�าดับ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 516.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก

ปี 2556 เท่ากับ 323.60 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มทุนของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 542.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 

2557 เท่ากับ 26.14 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มทุนของการใช้สิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิ PSTC-ESOP และ
การลงทุนในบริษัทย่อยเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุ สรุป
นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เพาเวอร์ 
โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถ
จดัท�างบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอื
ข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงนิดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า 

ได้ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีซึง่ก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏบิตัติามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ 
รวมถงึวางแผนและปฏบิตังิานตรวจสอบเพือ่ให้ได้ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงนิปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถงึการใช้วธิกีารตรวจสอบเพือ่ให้ได้มาซึง่หลกัฐานการสอบบญัชเีกีย่วกบัจ�านวนเงนิและ การ
เปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมิน
ความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัของงบการเงนิ ไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอื
ข้อผดิพลาดในการประเมนิความเสีย่งดงักล่าว ผูส้อบบญัชพีจิารณาการควบคมุภายในทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัท�าและ
การน�าเสนองบการเงนิโดยถกูต้องตามทีค่วรของกจิการ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ 
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบ
รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีที่จัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม 

ข้าพเจ้าเชือ่ว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข้่าพเจ้าได้รบัเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความ
เห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการด�าเนินงานและ 

กระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท
ย่อย และเฉพาะของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญ 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

รสพร เดชอาคม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
กรุงเทพฯ: 26 กุมภาพันธ์ 2559
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หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7  53,741,531  267,845,011  30,790,980  264,181,214 

เงินลงทุนชั่วคราว 8  61,833,268  210,001  61,822,923  - 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 6, 9, 10  177,998,399  120,850,505 188,567,582  125,673,300 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6  -  -  49,180,000  39,630,000 

สินค้าคงเหลือ 11  46,620,502  60,157,003  46,620,502  60,157,003 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  13,857,691  5,715,854  10,785,561  4,989,745 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  354,051,391  454,778,374  387,767,548  494,631,262 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน 12  44,724,457  50,041,563  37,688,121  43,122,845 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6  -  7,596,200  -  7,596,200 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 13  9,846,201  -  2,074,975  - 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 14  -  -  185,138,088  99,248,425 

เงินลงทุนอื่น 15  9,598,190  3,598,200  3,598,200  3,598,200 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 16  418,078,778  358,901,320  133,090,571  86,048,093 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 17  40,487,626  1,910,134  2,498,498  1,910,134 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 27  3,996,429  3,871,460  3,996,429  3,871,460 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  75,546,604  24,566,936  58,221,014  2,158,374 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  602,278,285  450,485,813  426,305,896  247,553,731 

รวมสินทรัพย์  956,329,676  905,264,187  814,073,444  742,184,993 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะ
สั้นจากสถาบันการเงิน

18  116,139,634  131,661,647  116,139,634  131,661,647 

หนี้สินภายใต้สัญญาโอนสิทธิการรับเงิน 9  -  13,920,000  -  13,920,000 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 6, 19  103,002,857  58,607,718  102,926,971  57,098,522 

เงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปี 20  35,936,259  30,387,265  11,064,259  5,523,265 

เงินกู้ยืมระยะยาวที่จัดเป็นหนี้สินหมุนเวียน 20  32,692,000  62,004,000  -  - 

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่า
การเงินที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

21  1,783,870  620,256  227,048  620,256

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6  -  -  29,150,000  -

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  5,000,000  -  -  -

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 6  2,519,707 2,015,547 2,525,707 2,015,547

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย : บาท)
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หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ก�าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยรอรับรู้ 14  11,500,000  11,500,000  11,500,000  11,500,000 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  3,103,230  2,956,656  2,220,181  1,412,926 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  311,677,557  313,673,089  275,753,800  223,752,163 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่
ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

20  95,511,606  71,111,252  40,442,638  20,439,197 

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน 
- สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

21  1,329,715  369,090  145,717  369,090 

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 22  5,292,649  3,729,607  5,292,649  3,729,607 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  102,133,970  75,209,949  45,881,004  24,537,894 

รวมหนี้สิน  413,811,527  388,883,038  321,634,804  248,290,057 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 23

   ทุนจดทะเบียน 
   หุ้นสามัญ 2,250,000,000 หุ้น 
   มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท  225,000,000  225,000,000  225,000,000  225,000,000 

   ทุนที่ออกและช�าระแล้ว
   หุ้นสามัญ 2,211,419,375 หุ้น มูลค่า
   หุ้นละ 0.10 บาท (2557: หุ้นสามัญ 
   2,200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท)  221,141,938  220,000,000  221,141,938  220,000,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 23  243,431,902  239,806,250  243,431,902  239,806,250 

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 24  619,609  184,846  619,609  184,846 

ก�าไรสะสม 

   จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย 25

      บริษัทฯ  5,334,904  4,853,874  5,334,904  4,853,874 

      บริษัทย่อย  1,645,647  -  -  - 

   ยังไม่ได้จัดสรร  47,884,272  51,536,179  21,910,287  29,049,966 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  520,058,272  516,381,149  492,438,640  493,894,936 

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัทย่อย

 22,459,877  -  -  - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  542,518,149  516,381,149  492,438,640  493,894,936 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  956,329,676  905,264,187  814,073,444  742,184,993 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย : บาท)
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หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ก�าไรขาดทุน:

รายได้

รายได้จากการขาย 6  295,803,746  242,269,167  295,803,746  242,269,167 

รายได้จากการขายไฟฟ้า 28  59,058,684  66,645,760  94,273  - 

รายได้จากการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 6  2,167,617  89,849,865  3,437,017  213,289,865 

รายได้จากการบริการ 6  122,966,110  25,195,551  128,726,110  30,951,565 

ก�าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 14  -  20,296,936  -  15,641,818 

เงินปันผลรับ 6, 14  -  -  14,135,926  11,366,773 

ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน  -  1,654,976  -  1,654,976 

รายได้อื่น 6  4,083,626  2,298,272  8,583,525  6,611,009 

รวมรายได้  484,079,783  448,210,527  450,780,597  521,785,173 

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย 6  239,785,946  176,638,384  239,785,946  176,638,384 

ต้นทุนขายไฟฟ้า  16,564,897  19,552,927  22,457  - 

ต้นทุนจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้า  2,289,042  70,247,295  2,751,243  182,195,277 

ต้นทุนบริการ  86,828,815  13,416,001  86,828,815  13,416,001 

ค่าใช้จ่ายในการขาย  5,105,229  5,512,407  5,105,229  5,512,407 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 6  103,210,499  91,121,381  98,240,359  85,579,900 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน  583,878  -  583,878  - 

รวมค่าใช้จ่าย  454,368,306  376,488,395  433,317,927  463,341,969 

ก�าไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจาก
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้  29,711,477  71,722,132  17,462,670  58,443,204 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 13  (228,674)  -  -  - 

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้  29,482,803  71,722,132  17,462,670  58,443,204 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 6  (15,169,382)  (28,492,727)  (7,957,545)  (19,899,976)

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้  14,313,421  43,229,405  9,505,125  38,543,228 

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 27  115,469  (4,624,182)  115,469  (4,624,182)

ก�าไรส�าหรับปี  14,428,890  38,605,223  9,620,594  33,919,046 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี  -  -  -  - 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  14,428,890  38,605,223  9,620,594  33,919,046 

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย : บาท)
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หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

การแบ่งปันก�าไร

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  14,754,013  38,605,223  9,620,594  33,919,046 

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย  (325,123)  - 

 14,428,890  38,605,223 

การแบ่งปันก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  14,754,013  38,605,223  9,620,594  33,919,046 

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย  (325,123)  - 

 14,428,890  38,605,223 

ก�าไรต่อหุ้น 

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

 ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.007 0.022 0.004 0.019 

ก�าไรต่อหุ้นปรับลด

 ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.007 0.022 0.004 0.019 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย : บาท)



144

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไรก่อนภาษี  14,313,421  43,229,405  9,505,125  38,543,228 

รายการปรับกระทบยอดก�าไรก่อนภาษีเป็น

 เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�าเนินงาน: 

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย  21,045,623  24,860,456  7,222,121  6,786,543 

 ตัดจ�าหน่ายส่วนลด/ส่วน
เกินจากสัญญาซื้อขาย

 เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  136,883  -  136,883  - 

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)  1,733,928  (70,407)  1,733,928  (70,407)

 การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่า
สุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)

 (3,291,733)  1,150,424  (3,291,733)  1,150,424 

 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม  228,674  -  -  - 

 ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  1,563,042  1,334,381  1,563,042  1,334,381 

 รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  4,060,415  184,846  4,060,415  184,846 

 ก�าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย  -  (20,296,936)  -  (15,641,818)

 ขาดทุนจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์  811,852  574,123  118,744  130,530 

 ขาดทุน (ก�าไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
 ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

 279,559  (341,723)  279,559  (341,723)

 เงินปันผลรับ  -  -  (14,135,926)  (11,366,773)

 ดอกเบี้ยรับ  (859,262)  (951,164)  (3,194,876)  (3,261,774)

 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  12,321,062  25,364,904  5,326,282  17,236,750 

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ใน สินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน

 52,343,464  75,038,309  9,323,564  34,684,207 

สินทรัพย์ด�าเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) 

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  (59,008,481)  6,037,873  (62,923,586)  40,469,358 

 สินค้าคงเหลือ  16,828,234  (17,003,378)  16,828,234  36,916,746 

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  (7,268,233)  2,859,801  (5,140,024)  1,811,381 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  (47,485,555)  (4,609,182)  (52,654,541)  2,374,262 

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  26,955,865  (14,321,706)  28,574,905  (13,608,094)

 เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า  504,160  (54,479)  510,160  (42,054,479)

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น  90,416  (1,660,170)  759,681  (2,809,362)

เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน  (17,040,130)  46,287,068  (64,721,607)  57,784,019 

 จ่ายภาษีเงินได้  (3,980,067)  (7,634,292)  (3,978,557)  (7,627,435)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน  (21,020,197)  38,652,776  (68,700,164)  50,156,584 

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย : บาท)
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น  (61,623,267)  (210,001)  (61,822,923)  - 

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)  5,317,106  (19,204,444)  5,434,724  (16,534,330)

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น  -  -  (9,550,000)  (7,580,000)

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น  7,596,200  (7,596,200)  7,596,200  (7,596,200)

จ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย  (13,704,000)  (131,717)  (85,889,663)  (39,249,625)

ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย  -  45,641,218  -  45,641,218 

ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม  (10,074,875)  -  (2,074,975)  - 

ซื้อเงินลงทุนอื่น  (5,999,990)  (3,598,200)  -  (3,598,200)

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (53,710,318)  (64,696,759)  (38,387,039)  (4,676,702)

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์  19,786  102,804  19,786  102,804 

เงินปันผลรับ  -  -  14,135,926  11,366,773 

ดอกเบี้ยรับ  1,098,923  705,049  1,490,251  4,084,072 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (131,080,435)  (48,988,250)  (169,047,713)  (18,040,190)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงินลดลง

 (15,519,056)  (51,774,496)  (15,519,056)  (55,235,544)

หนี้สินภายใต้สัญญาโอนสิทธิการรับเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)  (13,920,000)  13,920,000  (13,920,000)  13,920,000 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว  31,219,174  70,000,000  31,219,174  - 

เงินสดจ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว  (30,581,826)  (28,082,537)  (5,674,739)  (5,275,537)

เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน  (731,365)  (411,569)  (616,581)  (411,569)

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น  (5,000,000)  -  -  - 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)  -  -  29,150,000  (900,000)

ดอกเบี้ยจ่าย  (12,332,470)  (25,524,000)  (5,143,850)  (17,326,505)

เพิ่มทุนจากการแปลงสภาพใบส�าคัญแสดงสิทธิ  1,141,938  -  1,141,938  - 

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน  -  284,806,250  -  284,806,250 

เงินปันผลจ่าย  (16,279,243)  -  (16,279,243)  - 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  (62,002,848)  262,933,648  4,357,643  219,577,095 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  (214,103,480)  252,598,174 (233,390,234)  251,693,489 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี  267,845,011  15,246,837  264,181,214  12,487,725 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)  53,741,531  267,845,011  30,790,980  264,181,214 

 -  -  -  - 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย

 ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้ช�าระเงิน 20,221,874  3,612,497 20,165,057  3,560,602 

 โอนงานระหว่างท�าเป็นอุปกรณ์  -  53,920,124  -  - 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย : บาท)
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งบการเงินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ส่วนของ
ผู้มี

ส่วนได้
เสียที่

ไม่มีอ�านาจ
ควบคุม

ของบริษัท
ย่อย

รวมส่วน
ของ

ผู้ถือหุ้นหมายเหตุ

ทุนเรือน
หุ้นที่ออก
และช�าระ

แล้ว
ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

ส่วนทุน
จากการ

จ่ายโดยใช้
หุ้นเป็น
เกณฑ์

ก�าไรสะสม

 รวม 
 ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น 

 ของบริษัทฯ 

จัดสรรแล้ว - ส�ารอง
ตามกฎหมาย

บริษัทฯ บริษัทย่อย ยังไม่ได้
จัดสรร

ยอดคงเหลือ ณ วัน
ที่ 1 มกราคม 2557

175,000,000  -  -  3,324,928  -  14,459,902 192,784,830  - 192,784,830 

ก�าไรส�าหรับปี  -  -  -  - 38,605,223  38,605,223  -  38,605,223 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นส�าหรับปี

 -  -  -  -  -  -  -  -  - 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมส�าหรับปี

 -  -  -  -  - 38,605,223  38,605,223  -  38,605,223 

ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 23  45,000,000 239,806,250  -  -  -  - 284,806,250  - 284,806,250 

การจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็นเกณฑ์

24  -  -  184,846  -  -  -  184,846  -  184,846 

โอนก�าไรสะสมที่
ยังไม่ได้จัดสรรเป็น
ส�ารอง ตามกฎหมาย

25  -  -  -  1,528,946  -  (1,528,946)  -  -  - 

ยอดคงเหลือ ณ วัน
ที่ 31 ธันวาคม 2557

220,000,000 239,806,250  184,846  4,853,874  -  51,536,179  516,381,149  -  516,381,149 

ยอดคงเหลือ ณ วัน
ที่ 1 มกราคม 2558

220,000,000 239,806,250  184,846  4,853,874  -  51,536,179  516,381,149  -  516,381,149 

ก�าไรส�าหรับปี  -  -  -  -  -  14,754,013  14,754,013  (325,123)  14,428,890 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นส�าหรับปี

 -  -  -  -  -  -  -  -  - 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมส�าหรับปี

 -  -  -  -  -  14,754,013  14,754,013  (325,123)  14,428,890 

เพิ่มทุนจากการแปลง
สภาพใบส�าคัญแสดงสิทธิ

23, 24  1,141,938  3,625,652 (3,625,652)  -  -  -  1,141,938  -  1,141,938 

เพิ่มขึ้นจากการซื้อเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อย

 -  -  -  -  -  -  - 22,785,000  22,785,000 

การจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็นเกณฑ์

24  -  -  4,060,415  -  -  -  4,060,415  -  4,060,415 

โอนก�าไรสะสมที่ยังไม่
ได้จัดสรรเป็นส�ารอง
ตามกฎหมาย

25  -  -  -  481,030  1,645,647  (2,126,677)  -  -  - 

เงินปันผลจ่าย 31  -  -  -  -  - (16,279,243)  (16,279,243)  - (16,279,243)

ยอดคงเหลือ ณ วัน
ที่ 31 ธันวาคม 2558

 221,141,938  243,431,902  619,609  5,334,904  1,645,647 47,884,272  20,058,272 22,459,877  542,518,149 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย : บาท)

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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หมายเหตุ

ทุนเรือน
หุ้นที่ออก
และช�าระ

แล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

ส่วนทุนจากการ
จ่ายโดยใช้

หุ้นเป็นเกณฑ์

ก�าไรสะสม (ขาดทุน)
รวม 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 ของบริษัทฯ 

จัดสรรแล้ว 
- ส�ารองตาม

กฎหมาย

ยังไม่ได้จัดสรร
(ขาดทุนสะสม)

ยอดคงเหลือ ณ วัน
ที่ 1 มกราคม 2557

 
175,000,000 

 -  -  3,324,928  (3,340,134)  174,984,794 

ก�าไรส�าหรับปี  -  -  -  -  33,919,046  33,919,046 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นส�าหรับปี

 -  -  -  -  -  - 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมส�าหรับปี

 -  -  -  -  33,919,046  33,919,046 

ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 23  45,000,000 239,806,250  -  -  -  284,806,250 

การจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็นเกณฑ์

24  -  -  184,846  -  -  184,846 

โอนก�าไรสะสมที่ยังไม่
ได้จัดสรรเป็นส�ารอง
ตามกฎหมาย

25  -  -  -  1,528,946  (1,528,946)  - 

ยอดคงเหลือ ณ วัน
ที่ 31 ธันวาคม 2557

220,000,000 239,806,250  184,846  4,853,874  29,049,966  493,894,936 

ยอดคงเหลือ ณ วัน
ที่ 1 มกราคม 2558

220,000,000 239,806,250  184,846  4,853,874  29,049,966  493,894,936 

ก�าไรส�าหรับปี  -  -  -  -  9,620,594  9,620,594 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นส�าหรับปี

 -  -  -  -  -  - 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมส�าหรับปี

 -  -  -  -  9,620,594  9,620,594 

เพิ่มทุนจากการแปลง
สภาพใบส�าคัญแสดงสิทธิ

23, 24  1,141,938  3,625,652  (3,625,652)  -  -  1,141,938 

การจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็นเกณฑ์

24  -  -  4,060,415  -  -  4,060,415 

โอนก�าไรสะสมที่ยังไม่
ได้จัดสรรเป็นส�ารอง
ตามกฎหมาย

25  -  -  -  481,030  (481,030)  - 

เงินปันผลจ่าย 31  -  -  -  -  (16,279,243)  (16,279,243)

ยอดคงเหลือ ณ วัน
ที่ 31 ธันวาคม 2558

 221,141,938  243,431,902  619,609  5,334,904  21,910,287  492,438,640 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย : บาท)
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ชื่อบริษัท ลักษณะของธุรกิจ จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

อัตราร้อยละที่ถือหุ้น

2558
ร้อยละ

2557
ร้อยละ

บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย 100 100

บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย 100 100

บริษัท วินด์โกกรีน จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ไทย 100 100

บริษัท ไบโอโกกรีน จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล ไทย 100 100

บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย 100 100

บริษัท พีเอสที (อุบลราชธานี) จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานขยะ ไทย 100 100

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ากัด ลงทุนในบริษัทอื่น ไทย 100 -

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ไทย 100 -

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ไทย 100 -

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ไทย 100 -

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ไทย 100 -

บริษัท พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง จ�ากัด ก่อสร้างโรงไฟฟ้า ไทย 100 -

บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ ไทย 51 -

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

1. ข้อมูลทั่วไป
บรษิทั เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ�ากดั (“บรษิทัฯ”) เป็นบรษิทัจ�ากดัซึง่จดัตัง้และมภีมูลิ�าเนาในประเทศไทย 

ธรุกจิหลกัของบรษิทัฯ คอืการจ�าหน่ายและตดิตัง้ระบบไฟฟ้าควบคมุและระบบส�ารองไฟฟ้าทกุชนดิ ทีอ่ยูต่ามทีจ่ด
ทะเบยีนของบรษิทัฯ อยูท่ีอ่าคารพเีอสท ีเลขที ่325/1 ถนนพหลโยธนิ แขวงสายไหม เขตสายไหม กรงุเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัดกับกระทรวงพาณิชย์ 
และเปลี่ยนชื่อจากบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด เป็น บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด 
(มหาชน)

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) แห่งประเทศไทย และเริ่มซื้อขายในวันที่ 19 ธันวาคม 2557

2. เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน
2.1 งบการเงนินีจ้ดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่�าหนดในพระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 

2547 โดยแสดงรายการในงบการเงนิตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพฒันาธรุกจิการค้าลงวนัที ่28 กนัยายน 2554 
ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษา
อังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
2.2 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) (ซึ่ง

ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้
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ข) บริษัทฯ จะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯ มีสิทธิได้รับหรือมีส่วน
ได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อ�านาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่าง
มีนัยส�าคัญต่อจ�านวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

ค) บริษัทฯ น�างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท�างบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอ�านาจในการ
ควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น 

ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญเช่นเดียวกันกับนโยบายการบัญชีที่
ส�าคัญของบริษัทฯ

จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส�าคัญได้ถูกตัดออกจากงบการ
เงินรวมนี้แล้ว 

ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม คือ จ�านวนก�าไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย
ส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้
ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษัทฯ จัดท�างบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน
 
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ริม่มผีลบงัคบัในปีบญัชปัีจจบุนัและทีจ่ะมผีลบงัคบัในอนาคตมรีายละเอยีด

ดังนี้
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรงุ (ปรบัปรงุ 2557) และฉบบัใหม่ที่

ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มา
ถอืปฏบิตั ิมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวได้รบัการปรบัปรงุหรอืจดัให้มขีึน้เพือ่ให้มเีนือ้หาเท่าเทยีมกบั
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรบัปรงุถ้อยค�าและค�าศพัท์ การตคีวาม
และการให้แนวปฏบิตัทิางการบญัชกีบัผูใ้ช้มาตรฐาน การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวมาถอืปฏบิตัิ
นี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินตามที่กล่าวข้างต้นบางฉบับมีการเปลี่ยนแปลงหลักการส�าคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบญัชฉีบบัปรบัปรงุนีก้�าหนดให้กจิการต้องรบัรูร้ายการก�าไรขาดทนุจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในขณะที่มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมอนุญาตให้กิจการ
เลอืกรบัรูร้ายการดงักล่าวทนัทใีนก�าไรขาดทนุ หรอืในก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ หรอืทยอยรบัรูใ้นก�าไรขาดทนุกไ็ด้ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี้เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยรับ
รู้รายการก�าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นอยู่
แต่เดิมแล้ว

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 ก�าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดท�างบการเงินรวม โดยใช้แทน

เนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีส�าหรับงบการเงินรวมที่เดิมก�าหนดอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง งบการ
เงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เปลี่ยนแปลงหลักการเกี่ยวกับการ
พิจารณาว่าผู้ลงทุนมีอ�านาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ผู้ลงทุน
จะถอืว่าตนควบคมุกจิการทีเ่ข้าไปลงทนุได้ หากตนมสีทิธไิด้รบัหรอืมส่ีวนได้เสยีในผลตอบแทนของกจิการทีเ่ข้าไป
ลงทนุ และตนสามารถใช้อ�านาจในการสัง่การกจิกรรมทีส่่งผลกระทบต่อจ�านวนเงนิผลตอบแทนนัน้ได้ ถงึแม้ว่าตน
จะมสีดัส่วนการถอืหุน้หรอืสทิธใินการออกเสยีงโดยรวมน้อยกว่ากึง่หนึง่กต็าม การเปลีย่นแปลงทีส่�าคญันีส่้งผลให้
ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอ�านาจควบคุมในกิจการที่เข้าไป
ลงทุนหรือไม่และจะต้องน�าบริษัทใดในกลุ่มกิจการมาจัดท�างบการเงินรวมบ้าง

การเปลี่ยนแปลงหลักการนี้ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 เรื่อง ส่วนได้เสียในการ

ร่วมค้า ซึ่งได้ถูกยกเลิกไป มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ก�าหนดให้กิจการที่ลงทุนในกิจการใดๆ ต้อง
พจิารณาว่าตนมกีารควบคมุร่วม (Joint control) กบัผูล้งทนุรายอืน่ในกจิการนัน้หรอืไม่ หากกจิการมกีารควบคมุ
ร่วมกบัผูล้งทนุรายอืน่ในกจิการทีถ่กูลงทนุนัน้แล้วให้ถอืว่ากจิการนัน้เป็นการร่วมการงาน (Joint arrangement) 
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หลังจากนั้น กิจการต้องใช้ดุลยพินิจในการก�าหนดประเภทของการร่วมการงานนั้นว่าเป็นการด�าเนินงานร่วม
กัน (Joint operation) หรือ การร่วมค้า (Joint venture) และบันทึกส่วนได้เสียจากการลงทุนให้เหมาะสมกับ
ประเภทของการร่วมการงาน กล่าวคือ หากเป็นการด�าเนินงานร่วมกัน ให้กิจการรับรู้ส่วนแบ่งในสินทรัพย์ หนี้
สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายแต่ละรายการของการด�าเนินงานร่วมกันตามส่วนที่ตนมีสิทธิตามสัญญาในงบการเงิน
เฉพาะกิจการของตน แต่หากเป็นการร่วมค้า ให้กิจการรับรู้เงินลงทุนในการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสียในงบการ
เงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย หรืองบการเงินรวม (หากมี) และรับรู้เงินลงทุนในการร่วมค้าตามวิธีราคา
ทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี้เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้
วิธีส่วนได้เสียในการบันทึกเงินลงทุนในการร่วมค้าอยู่แต่เดิมแล้ว

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันีก้�าหนดเรือ่งการเปิดเผยข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัส่วนได้เสยีของกจิการใน

บริษัทย่อย การร่วมการงาน บริษัทร่วม รวมถึงกิจการที่มีโครงสร้างเฉพาะตัว มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้จึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ก�าหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูล

ที่เกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินใดตามข้อ
ก�าหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่น กิจการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้และใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ่มใช้มาตรฐานนี้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต
ในระหว่างปีปัจจบุนั สภาวชิาชพีบญัชไีด้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรงุ (ปรบัปรงุ 

2558) และฉบบัใหม่ รวมถงึแนวปฏบิตัทิางบญัช ีจ�านวนหลายฉบบั ซึง่มผีลบงัคบัใช้ส�าหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะ
เวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุง
หรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหารของ 
บริษัทฯเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีดังกล่าว
จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินเมื่อน�ามาถือปฏิบัติ 

4. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ 
4.1 การรับรู้รายได้
ขายสินค้า
รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทน ที่มีนัยส�าคัญของ

ความเป็นเจ้าของสนิค้าให้กบัผูซ้ือ้แล้ว รายได้จากการขายแสดงมลูค่าตามราคา ในใบก�ากบัสนิค้าโดยไม่รวมภาษี
มูลค่าเพิ่ม ส�าหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว 

ขายไฟฟ้า
รายได้จากการขายไฟฟ้าของบรษิทัย่อยรบัรูเ้มือ่ได้โอนความเสีย่งและผลตอบแทนทีม่นียัส�าคญัของความเป็น

เจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายไฟฟ้าแสดงมูลค่าของราคารับซื้อ และเงินส่วนเพิ่มราคารับซื้อ
ไฟฟ้าสุทธิจากการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (ค่า Ft) ได้แสดงมูลค่าตามราคาในใบก�ากับสินค้าโดยไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ส�าหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบแล้ว

รายได้จากการก่อสร้าง
บริษัทฯ รับรู้รายได้จากการก่อสร้างตามวิธีอัตราส่วนของงานที่ท�าเสร็จ (Percentage of Completion 

Method) จากการประเมินของวิศวกรโครงการ โดยพิจารณาอัตราส่วนของงานที่ท�าเสร็จซึ่งค�านวณโดยการ
เปรยีบเทยีบต้นทนุงานก่อสร้างทีเ่กดิขึน้จรงิจนถงึวนัสิน้ปีกบัต้นทนุงานก่อสร้างทีค่าดว่าจะใช้ตามสญัญาประกอบ
ด้วย บริษัทฯ จะตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนส�าหรับโครงการก่อสร้างทั้งจ�านวน เพื่อทราบแน่ชัดว่าโครงการก่อสร้างนั้น
ประสพผลขาดทุน

รายได้ค่าบริการ
รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความส�าเร็จของงาน 
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ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุน

ระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงก�าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อ
จ�ากัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงมูลค่าตามจ�านวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อ

หนีส้งสยัจะสญูส�าหรบัผลขาดทนุโดยประมาณทีอ่าจเกดิขึน้จากการเกบ็เงนิจากลกูหนีไ้ม่ได้ ซึง่โดยทัว่ไปพจิารณา
จากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.4 สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใด

จะต�่ากว่า งานระหว่างท�าได้แก่ต้นทุนและค่าแรงในการติดตั้งที่ยังไม่แล้วเสร็จ
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือจะตั้งขึ้นส�าหรับสินค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมคุณภาพ
4.5 เงินลงทุน
ก) เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อ

การด้อยค่า (ถ้ามี) 
ข) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิ

จากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการค�านวณต้นทุนของเงินลงทุน
เมื่อมีการจ�าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูก

บันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน
4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการ

ด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) 
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
อาคาร      20 ปี
ส่วนปรับปรุงอาคาร    5 ปี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้า   10 และ 20 ปี
แผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์อื่น   5, 10 และ 25 ปี
เครื่องมือและอุปกรณ์    5 ปี
เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้ส�านักงาน และคอมพิวเตอร์ 3 และ 5 ปี
ยานพาหนะ     5 ปี
อุปกรณ์ส�าหรับให้เช่า    5 ปี
ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชีเมื่อจ�าหน่ายสินทรัพย์ หรือคาดว่า

จะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ�าหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก�าไรหรือขาดทุน
จากการจ�าหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน เมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์
นั้นออกจากบัญชี

4.7 ต้นทุนการกู้ยืม
ต้นทนุการกูย้มืของเงนิกูท้ีใ่ช้ในการได้มา การก่อสร้างหรอืการผลติสนิทรพัย์ทีต้่องใช้ระยะเวลานานในการแปลง

สภาพให้พร้อมใช้หรอืขาย ได้ถกูน�าไปรวมเป็นราคาทนุของสนิทรพัย์จนกว่าสนิทรพัย์นัน้จะอยูใ่นสภาพพร้อมทีจ่ะ
ใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วย
ดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการ
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เริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้า
มี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุ
การให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่า
สนิทรพัย์นัน้เกดิการด้อยค่า บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ�าหน่ายและวธิกีารตดัจ�าหน่าย
ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ�าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือ
ขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดมีดังนี้ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  5 ปี
สิทธิบัตร   25 ปี
4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูก 

บริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนี ้บคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนัยงัหมายรวมถงึบรษิทัร่วมและบคุคลทีม่สีทิธอิอกเสยีงโดยทางตรง

หรอืทางอ้อมซึง่ท�าให้มอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส�าคญัต่อบรษิทัฯ ผูบ้รหิารส�าคญั กรรมการหรอืพนกังานของบรษิทัฯ 
ที่มีอ�านาจในการวางแผนและควบคุมการด�าเนินงานของบริษัทฯ

4.10 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็น

สญัญาเช่าการเงนิ สญัญาเช่าการเงนิจะบนัทกึเป็นรายจ่ายฝ่ายทนุด้วยมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์ทีเ่ช่าหรอืมลูค่า
ปัจจบุนัสทุธขิองจ�านวนเงนิทีต้่องจ่ายตามสญัญาเช่าแล้วแต่มลูค่าใดจะต�่ากว่า ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใช้
จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนตลอดอายุ
ของสญัญาเช่า สนิทรพัย์ทีไ่ด้มาตามสญัญาเช่าการเงนิจะคดิค่าเสือ่มราคาตลอดอายกุารใช้งานของสนิทรพัย์ทีเ่ช่า 

สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไป
ให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงาน จ�านวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของ
ก�าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

4.11 เงินตราต่างประเทศ
บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนิน

งานของบรษิทัฯ รายการต่างๆ ของแต่ละกจิการทีร่วมอยูใ่นงบการเงนิรวมวดัมลูค่าด้วยสกลุเงนิทีใ่ช้ในการด�าเนนิ
งานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์
และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วัน
สิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ก�าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน
4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะท�าการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯ หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าว อาจด้อยค่าบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต�า่กว่ามูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือ
มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน 
4.13 ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯ รับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 
โครงการสมทบเงิน
บรษิทัฯ และพนกังานได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชพี ซึง่ประกอบด้วยเงนิทีพ่นกังานจ่ายสะสมและเงนิ

ที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้ แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ 
เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
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โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
บริษัทฯ มีภาระส�าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ

ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�าหรับพนักงาน 
บรษิทัฯ ค�านวณหนีส้นิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานโดยใช้วธิคีดิลด แต่ละหน่วยที่

ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท�าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าว
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ส�าหรับโครงการผลประโยชน์หลัง
ออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.14 ประมาณการหนี้สิน
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะบนัทกึประมาณการหนีส้นิไว้ในบญัชเีมือ่ภาระผกูพนัซึง่เปน็ผลมาจากเหตกุารณ์ใน

อดตีได้เกดิขึน้แล้ว และมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะเสยีทรพัยากรเชงิเศรษฐกจิ
ไปเพือ่ปลดเปลือ้งภาระผกูพนันัน้ และบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยสามารถประมาณมลูค่าภาระผกูพนันัน้ได้อย่างน่า
เชื่อถือ 

4.15 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช�าระด้วยตราสารทุน
บรษิทัฯ รบัรูโ้ครงการจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์เมือ่ได้รบับรกิารจากพนกังานตามมลูค่ายตุธิรรมของสทิธซิือ้หุน้ 

ณ วนัให้สทิธ ิโดยบนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายตามเงือ่นไขของระยะเวลาการให้บรกิารของพนกังานทีก่�าหนดไว้ในโครงการ
พร้อมกับรับรู้ “ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” ในส่วนของผู้ถือหุ้น 

ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ดังกล่าว ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการวัด
มลูค่า รวมทัง้สมมตฐิานต่างๆ ทีเ่หมาะสม เช่น อายขุองสทิธซิือ้หุน้ ความผนัผวนของราคาหุน้และอตัราเงนิปันผล 
เป็นต้น

4.16 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ�านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค�านวณ

จากก�าไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บรษิทัฯ บนัทกึภาษเีงนิได้รอการตดับญัชขีองผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชขีองสนิทรพัย์และหนี้

สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผล
บังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

บรษิทัฯ รบัรูห้นีส้นิภาษเีงนิได้รอการตดับญัชขีองผลแตกต่างชัว่คราวทีต้่องเสยีภาษทีกุรายการ แต่รบัรูส้นิทรพัย์
ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชสี�าหรบัผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ช้หกัภาษ ีรวมทัง้ผลขาดทนุทางภาษทีีย่งัไม่ได้ใช้ในจ�านวน
เท่าทีม่คีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ทีบ่รษิทัฯ จะมกี�าไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอทีจ่ะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง
ชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและ
จะท�าการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ จะไม่มีก�าไรทางภาษีเพียง
พอต่อการน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทฯ จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ
รายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น 

4.17 ตราสารอนุพันธ์
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วัน

สิ้นรอบระยะเวลารายงาน ก�าไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึก
ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดที่เกิดขึ้นจากการท�าสัญญาจะถูกตัดจ�าหน่ายด้วยวิธีเส้นตรง
ตามอายุของสัญญา 

4.18 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอน

หนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ 
วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของ
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สินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องก�าหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
ยกเว้นในกรณทีีไ่ม่มตีลาดทีม่สีภาพคล่องส�าหรบัสนิทรพัย์หรอืหนีส้นิทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัหรอืไม่สามารถหาราคา
เสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการ
ประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์
หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด 

ล�าดบัชัน้ของมลูค่ายตุธิรรมทีใ่ช้วดัมลูค่าและเปิดเผยมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์และหนีส้นิในงบการเงนิแบ่ง
ออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น�ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น 
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะประเมินความจ�าเป็นในการโอนรายการระหว่าง

ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมส�าหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่า
ยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ�า

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ
ในการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ และการ

ประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อ
จ�านวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตก
ต่างไปจากจ�านวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�าคัญมีดังนี้

สัญญาเช่า
ในการพจิารณาประเภทของสญัญาเช่าว่าเป็นสญัญาเช่าด�าเนนิงานหรอืสญัญาเช่าทางการเงนิ ฝ่ายบรหิารได้ใช้

ดลุยพนิจิในการประเมนิเงือ่นไขและรายละเอยีดของสญัญาเพือ่พจิารณาว่าบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้โอนหรอืรบั
โอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผล

ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยค�านึงถึงประสบการณ์ การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คง
ค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
ในการค�านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องท�าการประมาณอายุ การให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุ การให้ประโยชน์และ
มูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต�า่กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ใน
การนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่อง
กับสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทฯ จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทาง

ภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ จะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์
จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ ควรรับรู้จ�านวน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจ�านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ�านวนก�าไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดใน
อนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรา
มรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน เป็นต้น

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไม่มีการซื้อขายใน

ตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรม
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รายชื่อ ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ�ากัด บริษัทย่อยจนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557

บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท วินด์โกกรีน จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท ไบโอโกกรีน จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท พีเอสที (อุบลราชธานี) จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท เมกกาโซล่าร์เพาเวอร์ จ�ากัด บริษัทร่วม

บริษัท สามารถ โซลาร์ทูเพาเวอร์ จ�ากัด บริษัทร่วม

บริษัท โซล่าร์ ลิสซิ่ง จ�ากัด บริษัทร่วม (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)

บริษัท พีวี กรีน จ�ากัด ถือหุ้นโดยบริษัทฯ

บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้น

บริษัท ไอเซอร์วิสส์แอนด์ซัพพลาย จ�ากัด ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

กลุ่มบริษัทในเครือทีซีซีที่มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

กองทุนรวมรีเจนท์โกลด์พร็อพเพอร์ตี้ฟันด์ ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง อิมพีเรียลเวลธ์ ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การ
เช่าไทยคอมเมอร์เชียล อินเวสเม้นต์

ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยรีเทล อินเวสเม้นต์ ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

กรรมการ กรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจ�าลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจ�าลอง
ได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยค�านึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต (ทั้งของธนาคารฯ และ
คู่สัญญา) สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว 
การเปลีย่นแปลงของสมมตฐิานทีเ่กีย่วข้องกบัตวัแปรทีใ่ช้ในการค�านวณ อาจมผีลกระทบต่อมลูค่ายตุธิรรมทีแ่สดง
อยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสรุปได้ดังนี้

ในระหว่างปี บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีายการธรุกจิทีส่�าคญักบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั รายการธรุกจิ
ดงักล่าวเป็นไปตามเงือ่นไขทางการค้าและเกณฑ์ตามทีต่กลงกนัระหว่างบรษิทัฯ บรษิทัย่อยและบคุคลหรอืกจิการ
ที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้
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งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ นโยบายการก�าหนดราคา

2558 2557 2558 2557

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

 รายได้จากการก่อสร้างโรงไฟฟ้า - - 1.3 123.4 ต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

 รายได้จากการบริการ - - 5.8 5.8 ต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

 ขายสินทรัพย์ถาวร - - - 0.1 ราคาตลาด

 เงินปันผลรับ - - 14.1 11.4 ตามที่ประกาศจ่าย

 รายได้อื่น - - 2.2 2.0 ราคาตามสัญญา

 ดอกเบี้ยรับ - - 2.5 2.4 อัตราร้อยละ 5.5 ต่อปี 
(2557: ร้อยละ 8 ต่อปี)

 ดอกเบี้ยจ่าย - - 0.2 0.1 อัตราร้อยละ 4.5 ต่อปี (2557: 
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�า
ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง)

รายการธรุกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั

 รายได้จากการขาย - 8.9 - 8.9 ต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

 รายได้จากการก่อสร้างโรงไฟฟ้า - 51.1 - 51.1 ต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

 ดอกเบี้ยรับ 0.1 0.2 0.1 0.2 อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี

 ซื้อสินค้า - 0.1 - 0.1 ราคาตลาด

 ค่าใช้จ่ายอื่น 0.8 0.8 0.8 0.8 ราคาทุนและราคาตามสัญญา

รายการธุรกิจกับกรรมการ

 ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - 0.1 - 0.1 มูลค่ายุติธรรม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 10)

 บริษัทย่อย - - 20,003 18,216

 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้น
 และ/หรือกรรมการ ร่วมกัน)

1,907 8,476 1,907 8,476

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,907 8,476 21,910 26,692

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 19)

 บริษัทย่อย - - 2,553 -

 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้น
 และ/หรือกรรมการ ร่วมกัน)

198 214 198 214

 กรรมการ - 15 - 15

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 198 229 2,751 229

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บริษัทย่อย - - 6 -

รวมเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 6 -

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 
มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

(หน่วย : พันบาท)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2557

ในระหว่างปี ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2558เพิ่มขึ้น ลดลง

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

 บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ากัด 27,950 - (2,000) 25,950

 บริษัท วินด์โกกรีน จ�ากัด 1,420 - (190) 1,230

 บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ�ากัด 10,260 600 (860) 10,000

 บริษัท ไบโอโกกรีน จ�ากัด - 1,000 (1,000) -

 บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ�ากัด - 12,000 - 12,000

39,630 13,600 (4,050) 49,180

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2557

ในระหว่างปี ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2558เพิ่มขึ้น ลดลง

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน) 7,596 - (7,596) -

 บริษัท พี วี กรีน จ�ากัด 7,596 - (7,596) -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 และการ

เคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 

(หน่วย : พันบาท)

(หน่วย : พันบาท)

เงนิให้กูย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนัเป็นเงนิกูย้มืทีไ่ม่มหีลกัประกนัและถงึก�าหนดช�าระคนืเมือ่ทวงถาม 
โดยคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5.5 ต่อปี (2557: ร้อยละ 8 ต่อปี)

 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 และการ

เคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันและไม่มีก�าหนดช�าระคืนเงินต้นที่
แน่นอน โดยคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงค้างของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 และการ

เคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2557

ในระหว่างปี ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2558เพิ่มขึ้น ลดลง

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

 บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จ�ากัด - 24,700 (300) 24,400

 บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ�ากัด - 4,850 (100) 4,750

- 29,550 (400) 29,150

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558

ผลประโยชน์ระยะสั้น  21.1 16.8

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 0.8 0.6

ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 1.3 -

รวม 23.2 17.4

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

เงินสด 230 68 190 68

เงินฝากธนาคาร 53,512 267,777 30,601 264,113

รวม 53,742 267,845 30,791 264,181

(หน่วย : พันบาท)

(หน่วย : พันบาท)

(หน่วย : ล้านบาท)

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันและถึงก�าหนดช�าระคืนเมื่อทวงถาม 
โดยคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 4.5 ต่อปี

 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปี บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารดังต่อไปนี้

ภาระค�้าประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทฯ มีภาระจากการค�้าประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 33.4

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.125 ถึง 0.375 ต่อปี (2557: 
ร้อยละ 0.13 ถึง 0.50 ต่อปี)
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งบการเงินรวม

2558 2557

ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม

เงินฝากประจ�า 10 10 210 210

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 61,823 61,823 - -

รวม 61,833 61,833 210 210

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557

ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 61,823 61,823 - -

รวม 61,823 61,823 - -

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 1,264 2,846 1,793 3,987

ค้างช�าระ
 ไม่เกิน 3 เดือน
 3 - 6 เดือน
 6 - 12 เดือน
 มากกว่า 12 เดือน

-
-

643
-

5,468
-
-
-

578
617

1,325
12,602

6,385
7,977
5,525

-

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,907 8,314 16,915 23,874

8. เงินลงทุนชั่วคราว

(หน่วย : พันบาท)

(หน่วย : พันบาท)

(หน่วย : พันบาท)

9. ลูกหนี้การค้าตามสัญญาโอนสิทธิการรับเงิน / หนี้สินภายใต้สัญญาโอนสิทธิการรับเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ได้โอนสิทธิการรับช�าระเงินจากลูกหนี้การค้าจ�านวนเงิน 22 ล้านบาท 

(มูลค่าตามใบก�ากับสินค้า) (2558: ไม่มี) ให้แก่บริษัทแห่งหนึ่ง โดยลูกหนี้ดังกล่าวได้ท�าหนังสือตกลงที่จะช�าระ
หนี้ที่มีกับบริษัทฯ ให้แก่บริษัทนั้นโดยตรง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เข้ารับประกันที่จะจ่ายช�าระหนี้ให้แก่บริษัท
ดังกล่าวในกรณีที่ลูกหนี้ไม่สามารถจ่ายช�าระหนี้ได้ บริษัทฯ ได้รวมยอดลูกหนี้ส่วนที่โอนสิทธิการรับช�าระหนี้เป็น
ส่วนหนึ่งของ “ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น” และบันทึกภาระหนี้ของบริษัทฯ ต่อบริษัทผู้รับโอนสิทธิการรับเงิน
ไว้ภายใต้หัวข้อ “หนี้สินภายใต้สัญญาโอนสิทธิการรับเงิน” ในงบแสดงฐานะการเงิน รายการข้างต้นอยู่ภายใต้
สัญญาแฟคเตอริ่งระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทดังกล่าว นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ได้ออกตั๋ว
สัญญาใช้เงินจ�านวนเงิน 13.9 ล้านบาท (2558: ไม่มี) ไปวางเป็นประกันหนี้สินภายใต้สัญญาโอนสิทธิการรับเงิน

10. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น



161

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับลดราคาทุนให้

ราคาทุน เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

2558 2557 2558 2557 2558 2557

สินค้าส�าเร็จรูป 34,001 47,628 - (2,243) 34,001 45,385

งานระหว่างท�า 12,620 14,566 - (1,048) 12,620 13,518

สินค้าระหว่างทาง - 1,254 - - - 1,254

รวม 46,621 63,448 - (3,291) 46,621 60,157

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 87,150 50,598 87,150 50,598

ค้างช�าระ
 ไม่เกิน 3 เดือน
 3 - 6 เดือน
 6 - 12 เดือน
 มากกว่า 12 เดือน

45,771
9,426

-
2,376

11,486
12,694
5,175
906

45,771
9,426

-
2,376

11,486
12,694
5,175
906

รวม 144,723 80,859 144,723 80,859

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2,570) (836) (2,570) (836)

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 - สุทธิ 142,153 80,023 142,153 80,023

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 144,060 88,337 159,068 103,897

ลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 1,303 899

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 13,940 11,554 13,938 11,554

เงินทดรองจ่ายอื่น 389 209 320 209

ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 162 3,692 1,919

ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 248 325 180 248

รายได้ค้างรับ 19,361 20,264 10,067 6,947

รวมลูกหนี้อื่น 33,938 32,514 29,500 21,776

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 177,998 120,851 188,568 125,673

(หน่วย : พันบาท)

(หน่วย : พันบาท)

11. สินค้าคงเหลือ

12. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน
ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากประจ�า ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้น�าไปค�้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

และการออกหนังสือค�้าประกันธนาคารของบริษัทฯ และเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อย
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งบการเงินรวม

บริษัท ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

2558
(ร้อยละ)

สัดส่วน
เงินลงทุน

2558

ราคาทุน

2558

มูลค่าตาม
บัญชี

ตามวิธีส่วน
ได้เสีย

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ไทย 29.99 75 35

บริษัท เมกกา โซล่าร์เพาเวอร์ จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย 20.00 2,000 1,871

บริษัท สามารถ โซลาร์ทูเพาเวอร์ จ�ากัด ด�าเนินธุรกิจโครงการพลังงานทดแทน

ถือหุ้นโดยบริษัท พีเอสที 
เอนเนอร์ยี จ�ากัด

บริษัท โซล่าร์ ลิสซิ่ง จ�ากัด น�าเข้า ส่งออก จ�าหน่าย ให้เช่า 
หรือให้เช่าซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจการ
ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ไทย 40.00 8,000 7,940

รวม 10,075 9,846

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

2558
(ร้อยละ)

สัดส่วน
เงินลงทุน

2558

ราคาทุน

2558

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ

บริษัท เมกกา โซล่าร์เพาเวอร์ จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย 29.99 75

บริษัท สามารถ โซลาร์ทูเพาเวอร์ จ�ากัด ด�าเนินธุรกิจโครงการพลังงานทดแทน ไทย 20.00 2,000

รวม 2,075

13 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
เงินลงทุนในบริษัทร่วมตามที่แสดงในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

(หน่วย : พันบาท)

ในเดือนมีนาคม 2558 บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ากัด) ได้ลงทุนในบริษัท โซล่าร์ ลิสซิ่ง 
จ�ากัด จ�านวน 8 ล้านบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว 

ในเดือนมิถุนายน 2558 บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัท เมกกาโซล่าร์เพาเวอร์ จ�ากัด จ�านวน 0.1 ล้านบาท โดย
คิดเป็นร้อยละ 29.99 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว

ในเดือนกันยายน 2558 บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัท สามารถ โซลาร์ทู เพาเวอร์ จ�ากัด จ�านวน 2 ล้านบาท โดย
คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว

ในระหว่างปี 2558 บริษัทฯ ได้รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมจ�านวน 0.2 
ล้านบาท 

ในระหว่างปี 2558 ไม่มีส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ในระหว่างปี 2558 บริษัทฯไม่ได้รับเงินปันผลจากบริษัทร่วม
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บริษัท
ทุนที่เรียกช�าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน

2558 2557 2558
(ร้อยละ)

2557
(ร้อยละ)

2558 2557

บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ากัด 57,000 57,000 100 100 57,000 57,000

บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ�ากัด 20,000 20,000 100 100 20,000 20,000

บริษัท วินด์โกกรีน จ�ากัด 1,000 1,000 100 100 1,000 1,000

บริษัท ไบโอโกกรีน จ�ากัด 18,100 1,000 100 100 18,100 999

บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ�ากัด 20,000 20,000 100 100 20,000 20,000

บริษัท พีเอสที (อุบลราชธานี) จ�ากัด 250 250 100 100 250 250

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ากัด 15,000 - 100 - 14,999 -

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จ�ากัด 25,000 - 100 - 24,999 -

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ�ากัด 5,000 - 100 - 5,000 -

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 จ�ากัด 25 - 100 - 25 -

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 จ�ากัด 25 - 100 - 25 -

บริษัท พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง จ�ากัด 25 - 100 - 25 -

บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ�ากัด 50,000 - 51 - 23,715 -

รวม 185,138 99,249

มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี

สินทรัพย์

ลูกหนี้ค่าหุ้น 850 850

สินทรัพย์อื่น ๆ 22,612 22,612

รวมสินทรัพย์ 23,462 23,462

หนี้สิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 22,480 22,480

รวมหนี้สิน 22,480 22,480

สินทรัพย์สุทธิ 982 982

สัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ (ร้อยละ) 100

สินทรัพย์สุทธิในสัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ 982

เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อบริษัทย่อย 982

14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
14.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

ในเดือนมกราคม 2557 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 100 ของบริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ�ากัด ซึ่งเป็น
บริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันที่ถือหุ้นโดยกรรมการของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ บันทึกสินทรัพย์สุทธิตาม
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อกิจการ

มลูค่าตามบญัชแีละมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์และหนีส้นิทีเ่กดิขึน้จากการซือ้กจิการของของบรษิทั เพาเวอร์ 
วี กรีน จ�ากัด ณ วันที่ลงทุนมีดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)
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งบการเงินรวม

สินทรัพย์

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 4,390

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 139

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,529

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน 2,675

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 72,559

สินทรัพย์อื่น 4,300

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 79,534

รวมสินทรัพย์ 84,063

หนี้สิน

เงินเบิกเกินบัญชี 3,461

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 462

เงินกู้ยืมระยะยาว 54,495

หนี้สินอื่น 301

รวมหนี้สิน 58,719

รวมสินทรัพย์สุทธิ 25,344

ราคาขาย 57,141

ก�าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 31,797

หัก: ก�าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยรอรับรู้ (11,500)

ก�าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 20,297

งบการเงิน เฉพาะกิจการ

ราคาขาย 57,141

ราคาทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 29,999

ก�าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 27,142

หัก: ก�าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยรอรับรู้ (11,500)

ก�าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 15,642

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ�ากัด) ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดย
บริษัทฯ ได้ซื้อเงินลงทุนเพิ่ม ณ วันนั้นด้วยมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นจ�านวนเงิน 19 
ล้านบาท

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัท พีเอสที (อุบลราชธานี) จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยใน
ประเทศไทย และมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ลงทุนในบริษัทดังกล่าวในอัตราร้อยละ 100

เมือ่วนัที ่5 พฤศจกิายน 2557 บรษิทัฯ ได้ท�าบนัทกึข้อตกลงแก้ไขเพิม่เตมิสญัญาจะซือ้จะขายเงนิลงทนุในบรษิทั 
กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ�ากัด เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมจากสัญญาจะซื้อจะขายเงินลงทุนหลักลงวันที่ 16 พฤษภาคม 
2557 โดยแก้ไขราคาขายเงินลงทุนเป็น 190.47 บาทต่อหุ้น รวมเป็นราคาขายทั้งสิ้น 57.14 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 บริษัทฯ ได้ขายเงินลงทุนในบริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ�ากัด มูลค่า
สินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยดังกล่าว ณ วันที่ขายเงินลงทุนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

(หน่วย : พันบาท)
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มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 10,011 10,011

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 113 113

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (หมายเหตุ 15) 11,183 11,183

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (หมายเหตุ 16) 38,130 -

สินทรัพย์อื่น ๆ 302 302

 รวมสินทรัพย์ 59,739 21,609

หนี้สิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 375 375

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 10,000 10,000

หนี้สินอื่น ๆ 2,864 2,864

 รวมหนี้สิน 13,239 13,239

รวมสินทรัพย์สุทธิ 46,500 8,370

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ) 51

สินทรัพย์สุทธิในสัดส่วนการลงทุนของบริษัท 23,715

หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย (10,011)

เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อบริษัทย่อย 13,704

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (บริษัท กรีน 
ไบ-โอ มหาสารคาม จ�ากัด) จ�านวน 11.4 ล้านบาท 

ในเดือนมีนาคม 2558 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศไทย 
บริษัทย่อยมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวในอัตราร้อยละ 100

เมือ่วนัที ่8 เมษายน 2558 บรษิทั พเีอสท ีเอนเนอร์ย ีจ�ากดั ได้เรยีกช�าระค่าหุน้ส่วนทีย่งัเรยีกช�าระไม่เตม็มลูค่า
เป็นจ�านวนเงิน 0.75 ล้านบาท และได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 140,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 14 ล้านบาท บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยดังกล่าว
เป็นจ�านวนเงิน 14 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัทดังกล่าว

ในเดือนกันยายน 2558 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จ�ากัด บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 
จ�ากัด บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 จ�ากัด บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 จ�ากัด และบริษัท พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง 
จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศไทย บริษัทย่อยดังกล่าวมีทุนจดทะเบียนบริษัทละ 0.1 ล้านบาท โดยบริษัทฯ 
ลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวในอัตราร้อยละ 100

ในเดือนตุลาคม 2558 บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จ�ากัด ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 9,990,000 หุ้น
เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในราคาหุ้นละ 10 บาท โดยเรียกช�าระค่าหุ้นร้อยละ 25 เป็นเงิน 25 ล้าน
บาท บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นจ�านวนเงิน 25 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 100 ในบริษัทดังกล่าว

ในเดือนตุลาคม 2558 บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ�ากัด ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 1,990,000 หุ้น
เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในราคาหุ้นละ 10 บาท โดยเรียกช�าระค่าหุ้นร้อยละ 25 รวมเป็นเงิน 5 
ล้านบาท บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นจ�านวนเงิน 5 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือ
หุ้นร้อยละ 100 ในบริษัทดังกล่าว

ในเดือนพฤศจิกายน 2558 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 51 ของบริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ�ากัด งบการ
เงินรวมนี้ได้รวมงบแสดงฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงบก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จตั้งแต่วันที่ลงทุนจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้บันทึกสินทรัพย์สุทธิตามมูลค่ายุติธรรม 
ณ วันที่ซื้อกิจการ 

มูลค่ายุติธรรมและมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของบริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ�ากัด ณ วันที่ลงทุนมีดัง
ต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)
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บริษัท

สัดส่วนที่ถือโดย
ส่วนได้เสีย

ที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจ
ควบคุมในบริษัทย่อยสะสม

ก�าไรหรือขาดทุนที่แบ่ง
ให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ�านาจควบคุมในบริษัท

ย่อยในระหว่างปี

เงินปันผลจ่ายให้
กับส่วนได้เสีย

ที่ไม่มีอ�านาจควบคุม
ในระหว่างปี

2558
(ร้อยละ)

2557
(ร้อยละ)

2558 2557 2558 2557 2558 2557

บริษัท นวรัตน์ 
บีเวอร์เรส จ�ากัด

49.00 - 22,460 - (325) - - -

สินทรัพย์หมุนเวียน 16,545

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 11,274

หนี้สินหมุนเวียน 18,928

หนี้สินไม่หมุนเวียน 1,184

รายได้ 1

ก�าไร (ขาดทุน) (664)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (664)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน (2,916)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (57)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 6,876

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 3,903

14.2 รายละเอียดของบริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมที่มีสาระส�าคัญ

(หน่วย : พันบาท)

(หน่วย : พันบาท)

(หน่วย : พันบาท)

(หน่วย : พันบาท)

14.3 ข้อมูลทางการเงิน โดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมที่มีสาระส�าคัญ ซึ่งเป็น
ข้อมูลก่อนการตัดรายการระหว่างกัน

บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ�ากัด 
สรุปรายการฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

สรุปรายการก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตั้งแต่วันที่ซื้อกิจการจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

สรุปรายการกระแสเงินสดตั้งแต่วันที่ซื้อกิจการจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558



167

งบการเงินรวม

บริษัท

ทุนที่เรียกช�าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน

31 ธันวาคม 
2558

31 ธันวาคม 
2557

31 ธันวาคม 
2558

(ร้อยละ)

31 ธันวาคม 
2557

(ร้อยละ)

31 ธันวาคม 
2558

31 ธันวาคม 
2557

บริษัท พีวี กรีน จ�ากัด 18,000 18,000 19.99 19.99 3,598 3,598

บริษัท ทริปเปิ้ล เอส อีโค่ จ�ากัด 40,000 - 15.00 - 6,000 -

รวม 9,598 3,598

งบการเงินรวม

บริษัท

ทุนที่เรียกช�าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน

31 ธันวาคม 
2558

31 ธันวาคม 
2557

31 ธันวาคม 
2558

(ร้อยละ)

31 ธันวาคม 
2557

(ร้อยละ)

31 ธันวาคม 
2558

31 ธันวาคม 
2557

บริษัท พีวี กรีน จ�ากัด 18,000 18,000 19.99 19.99 3,598 3,598

รวม 3,598 3,598

15. เงินลงทุนอื่น
เงินลงทุนอื่นตามที่แสดงในงบการเงิน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

(หน่วย : พันบาท)

ในเดือนมีนาคม 2558 บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ากัด) ได้ลงทุนในบริษัท ทริปเปิ้ล เอส 
อีโค่ จ�ากัด จ�านวน 6 ล้านบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว
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งบการเงินรวม
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ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 59,728 31,863 65,746 205,263 4,322 15,065 2,542 7,540 - 392,069

ซื้อเพิ่ม - 377 23,168 36,903 223 1,066 71 - 1,370 63,178

โอนมาจากงานระหว่างท�า - - 10,251 43,669 - - - - - 53,920

จ�าหน่าย - (913) - (654) (672) (3,025) (3) - - (5,267)

โอนเข้า (ออก) - 1,334 - - 6 30 - - (1,370) -

ลดลงจากการขายเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อย

(5,215) - (18,135) (57,557) - - - - (80,907)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 54,513 32,661 81,030 227,624 3,879 13,136 2,610 7,540 - 422,993

ซื้อเพิ่ม 16,335 729 115 790 475 640 - 1,775 48,274 69,133

โอนมาจากงานระหว่างท�า - - - - - - - - - -

จ�าหน่าย - (143) - (1,117) (292) (490) (32) - - (2,074)

โอนเข้า (ออก) - - 12,443 31,356 - - - - (43,799) -

เพิ่มขึ้นจากการซื้อเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อย

300 - 17,811 20,874 - - 10,183 - - 49,168

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 71,148 33,247 111,399 279,527 4,062 13,286 12,761 9,315 4,475 539,220

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 - 10,563 7,596 21,353 2,228 9,345 1,190 227 - 52,502

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 1,731 4,627 13,447 586 2,197 436 1,507 - 24,531

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับ
ส่วนที่จ�าหน่าย

- (913) - (211) (631) (2,837) (1) - - (4,593)

ลดลงจากการขายเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อย

- - (2,280) (6,068) - - - - - (8,348)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 11,381 9,943 28,521 2,183 8,705 1,625 1,734 - 64,092

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 1,925 3,102 10,528 627 2,001 268 1,857 - 20,308

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับ
ส่วนที่จ�าหน่าย

- (99) - (424) (261) (452) (8) - - (1,244)

เพิ่มขึ้นจากการซื้อเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อย

- - 1,716 6,570 - - 2,670 - - 10,956

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2558

- 13,207 14,761 45,195 2,549 10,254 4,555 3,591 - 94,112

16. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย : พันบาท)
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ค่าเผื่อสินทรัพย์ด้อยค่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - - - - - - - - - -

เพิ่มขึ้นจากการซื้อเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อย

- - 11,316 13,913 - - 1,800 - - 27,029

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - - 11,316 13,913 - - 1,800 - - 27,029

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 54,513 21,280 71,087 199,103 1,696 4,431 985 5,806 - 358,901

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 71,148 20,040 85,322 220,419 1,513 3,032 6,406 5,724 4,475 418,079

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

2557 (จ�านวน 20.1 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 24,531

2558 (จ�านวน 16.2 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 20,308

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 51,850 31,863 - - 4,322 15,065 2,542 7,540 - 113,182

ซื้อเพิ่ม - 377 - - 223 1,066 71 - 1,370 3,107

จ�าหน่าย - (913) - - (672) (3,025) (3) - - (4,613)

โอนเข้า (ออก) - 1,334 - - 6 30 - - (1,370) -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 51,850 32,661 - - 3,879 13,136 2,610 7,540 - 111,676

ซื้อเพิ่ม 6,395 729 - - 475 640 - 1,775  43,799 53,813

จ�าหน่าย - (143) - - (292) (490) (32) - - (957)

โอนเข้า (ออก) - - 12,443 31,356 - - - - (43,799) -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 58,245 33,247 12,443 31,356 4,062 13,286 2,578 9,315 - 164,532

(หน่วย : พันบาท)

(หน่วย : พันบาท)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 - 10,563 - - 2,228 9,345 1,190 227 - 23,553

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 1,731 - - 586 2,197 436 1,507 - 6,457

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับ
ส่วนที่จ�าหน่าย

- (913) - - (631) (2,837) (1) - - (4,382)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 11,381 - - 2,183 8,705 1,625 1,734 - 25,628

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 1,926 6 17 627 2,001 201 1,857 - 6,635

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับ
ส่วนที่จ�าหน่าย

- (99) - - (262) (452) (8) - - (821)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - 13,208 6 17 2,548 10,254 1,818 3,591 - 31,442

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 51,850 21,280 - - 1,696 4,431 985 5,806 - 86,048

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 58,245 20,039 12,437 31,339 1,514 3,032 760 5,724 - 133,090

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

2557 (จ�านวน 2.1 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 6,457

2558 (จ�านวน 2.5 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 6,635

(หน่วย : พันบาท)

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ ถูกน�าไปจดจ�านองไว้กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเพื่อค�้าประกันวงเงินสิน
เชื่อของบริษัทฯ

ที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร แผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโรง
ไฟฟ้าของบริษัทย่อยบางแห่งถูกน�าไปจดจ�านองเพื่อค�้าประกันเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียานพาหนะและอุปกรณ์ซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าซื้อ 
โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจ�านวนประมาณ 5.7 ล้านบาท (2557: 1.2 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 1 ล้านบาท 
2557: 1.2 ล้านบาท)

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯ มอีปุกรณ์จ�านวนหนึง่ซึง่ตดัค่าเสือ่มราคาหมดแล้วแต่ยงัใช้งานอยู ่มลูค่าตาม
บญัชก่ีอนหกัค่าเสือ่มราคาสะสมของสนิทรพัย์ดงักล่าวมจี�านวนเงนิประมาณ 14 ล้านบาท (2557: 13.0 ล้านบาท) 
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งบการเงินรวม

สิทธิบัตร โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวม

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 - 708 708

ซื้อเพิ่ม - 1,793 1,793

จ�าหน่าย - (60) (60)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 2,441 2,441

ซื้อเพิ่ม - 1,178 1,178

เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย 38,130 8 38,138

จ�าหน่าย - (5) (5)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 38,130 3,622 41,752

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 - 260 260

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี - 329 329

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับส่วนที่จ�าหน่าย - (58) (58)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 531 531

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 148 587 735

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับส่วนที่จ�าหน่าย - (2) (2)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 148 1,116 1,264

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 1,910 1,910

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 37,982 2,506 40,488

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(หน่วย : พันบาท)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 708

ซื้อเพิ่ม 1,793

จ�าหน่าย (60)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2,441

ซื้อเพิ่ม 1,178

จ�าหน่าย (5)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 3,614

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 260

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 329

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับส่วนที่จ�าหน่าย (58)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 531

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 587

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับส่วนที่จ�าหน่าย (2)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 1,116

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 1,910

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2,498

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม / 
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร MOR, FDR + 1.5 MOR, MOR - 1.5 14 36,040

ตั๋วสัญญาใช้เงิน MLR - 2 ,4 MLR, 3 64,000 31,000

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท MLR, MLR - 0.5, 
MLR - 1.5, MMR

MLR, MLR - 0.5 52,126 64,622

รวม 116,140 131,662

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาในระหว่างปี
สทิธบิตัรทีไ่ด้มาจากการซือ้บรษิทัย่อยออกให้โดยหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้องและมรีะยะเวลาการได้รบัสทิธิ

คงเหลือ 23 ปี นับจากวันที่บริษัทฯซื้อบริษัทย่อยดังกล่าว

(หน่วย : พันบาท)

18. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(หน่วย : พันบาท)

วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารค�้าประกันโดยเงินฝากประจ�าของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและการค�้าประกันโดย
บรรษทัประกนัสนิเชือ่อตุสาหกรรมขนาดย่อม และเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิค�า้ประกนัโดยการจ�านอง
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ 
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 2,318 -

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 61,905 42,884 61,905 42,884

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 198 214 198 214

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 37,087 8,103 34,652 6,651

เงินทดรองจากกรรมการ - 15 - 15

ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 235 -

ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 138 150 50 102

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 3,675 7,242 3,569 7,233

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 103,003 58,608 102,927 57,099

(หน่วย : พันบาท)

19. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
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เงินกู้
อัตรา

ดอกเบี้ย
 (ร้อยละ)

การช�าระคืน
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

1 MLR ช�าระคืนเงินต้นเป็นรายเดือน เดือนละ 
83,400 บาท ให้เสร็จสิ้นภายในระยะ
เวลา 60 เดือนนับแต่วันเบิกรับเงินกู้

1,414 2,414 1,414 2,414

2 MLR ช�าระคืนเงินต้นเป็นรายเดือน เดือนละ 
16,700 บาท ให้เสร็จสิ้นภายในระยะ
เวลา 60 เดือนนับแต่วันเบิกรับเงินกู้

299 499 299 499

3 MLR - 0.5 ช�าระคนืเงนิต้นพร้อมดอกเบีย้เป็นรายเดอืน 
เดือนละ 1.4 ล้านบาท และเดือนสุดท้าย 
1.3 ล้านบาท ให้เสร็จสิ้นภายในระยะ
เวลา 7 ปี 6 เดือนนับแต่วันเบิกรับเงินกู้

50,629 67,832 - -

4 MLR - 0.75/ 
MLR - 0.5/ 

MLR

ช�าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นราย
เดือนเดือนละ 0.5 ล้านบาท ตามที่
ระบุในสัญญาให้เสร็จสิ้นภายในระยะ
เวลา 7 ปี นับแต่วันเบิกรับเงินกู้

18,575 23,049 18,575 23,049

5 MLR ช�าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นราย
เดือน เดือนละ 0.3 - 0.4 ล้านบาท ตาม
ที่ระบุในสัญญาให้เสร็จสิ้นภายในระยะ
เวลา 10 ปี นับแต่วันเบิกรับเงินกู้

36,204 39,708 - -

6 5.75 ช�าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นราย
เดือน เดือนละ 0.35 ล้านบาท ตามที่
ระบุในสัญญาให้เสร็จสิ้นภายในระยะ
เวลา 7 ปี นับแต่วันเบิกรับเงินกู้

25,800 30,000 - -

7 MLR-2.025 ช�าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็น
รายเดือน เดือนละ 0.545 ล้าน
บาท ให้เสร็จสิ้นภายในระยะ
เวลา 7 ปีนับแต่วันเบิกรับเงินกู้

31,219 - 31,219 -

รวม 164,140 163,502 51,507 25,962

หัก: ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (35,936) (30,387) (11,064) (5,523)

หัก: ส่วนที่จัดเป็นหนี้สินหมุนเวียน (32,692) (62,004) - -

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 95,512 71,111 40,443 20,439

(หน่วย : พันบาท)

20. เงินกู้ยืมระยะยาว

เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีหลักประกันคือการจดจ�านองที่ดินพร้อมสิ่ง ปลูกสร้างของบ
ริษัทฯและบริษัทย่อย การจ�าน�าแผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของ บริษัทฯและบริษัทย่อย การจ�าน�า
สิทธิการรับเงินฝากธนาคารของบริษัทฯและบริษัทย่อย การโอนสิทธิการรับเงินจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ
การค�้าประกันโดยบริษัทฯ

สญัญาเงนิกูย้มืได้ระบขุ้อปฏบิตัแิละข้อจ�ากดับางประการตามทีร่ะบใุนสญัญา เช่น การไม่ลดทนุ จดทะเบยีนหรอื
ควบรวมกับนิติบุคคลอื่น การไม่จ่ายเงินปันผล การก่อหนี้อื่น การด�ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนทุนและอัตราส่วน
ความสามารถในการช�าระหนี้ให้เป็นไปตามสัญญา เป็นต้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทย่อยสองแห่งไม่สามารถปฏิบัติตามข้อจ�ากัดบางประการที่ระบุในสัญญาได้ 
โดยบริษัทย่อยได้รับจดหมายผ่อนปรนเงื่อนไขจากธนาคารภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2557 อย่างไรก็ตาม เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการรายงานตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปบริษัทย่อยได้แสดงยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2557 ของเงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินทั้งจ�านวน



175

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน 3,504 1,082 415 1,082

หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจ�าหน่าย (391) (93) (42) (93)

รวม 3,113 989 373 989

หัก: ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (1,784) (620) (227) (620)

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน 
- สุทธิ จากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 1,329 369 146 369

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม

ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่
ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 2,024 1,480 3,504 251 164 415

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/
เช่าการเงิน รอการตัดบัญชี (240) (151) (391) (24) (18) (42)

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่า
ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 1,784 1,329 3,113 227 146 373

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม

ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 672 410 1,082

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/เช่าการเงิน รอการตัดบัญชี (52) (41) (93)

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 620 369 989

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติตามข้อจ�ากัดบางประการที่ระบุในสัญญา
ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยได้ขอผ่อนผันการผิดเงี่อนไขดังกล่าวจากธนาคาร และได้รับการผ่อนผันแล้วในเดือน
พฤศจิกายน 2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติตามข้อจ�ากัดบางประการที่ระบุในสัญญาได้ 
โดยบริษัทย่อยได้รับจดหมายผ่อนปรนเงื่อนไขจากธนาคารภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2558 อย่างไรก็ตาม เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการรายงานตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปบริษัทย่อยได้แสดงยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2558 ของเงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินทั้งจ�านวน

 
21. หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน

(หน่วย : พันบาท)

(หน่วย : พันบาท)

(หน่วย : พันบาท)

บรษิทัฯ ได้ท�าสญัญาเช่าการเงนิกบับรษิทัลสีซิง่เพือ่เช่ายานพาหนะและอปุกรณ์ใช้ในการด�าเนนิงานของกจิการ
โดยมีก�าหนดการช�าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ถึง 4 ปี 

บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต�่าภายในหนึ่งปีตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้ 
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งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 3,730 2,395

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน :

 ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 1,397 1,228

 ต้นทุนดอกเบี้ย 166 107

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี - -

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 5,293 3,730

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 5,293 3,730

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 1,397 1,228

ต้นทุนดอกเบี้ย 166 107

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน 1,563 1,335

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558
(ร้อยละต่อปี)

2557
(ร้อยละต่อปี)

อัตราคิดลด 4.5 4.5

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 5.0 5.0

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ) 0.0 - 18.0 0.0 - 18.0

22. ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
จ�านวนเงนิส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซึง่เป็นเงนิชดเชยพนกังานเมือ่ออกจากงานแสดงได้ดงันี้

(หน่วย : พันบาท)

(หน่วย : พันบาท)

(หน่วย : พันบาท)

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนแสดงได้ดังนี้ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประมาณ 24 ปี (31 ธันวาคม 2557: 25 ปี)

สมมติฐานที่ส�าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสมมตฐิานทีส่�าคญัต่อมลูค่าปัจจบุนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุปได้ดังนี้
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งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพิ่มขึ้นร้อยละ0.5 ลดลงร้อยละ0.5

อัตราคิดลด (364) 397

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 393 (364)

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน (185) 195

(หน่วย : พันบาท)

23. ทุนเรือนหุ้น
เมื่อ 24 มกราคม 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1) เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ โดยลดมูลค่าที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้น

ละ 0.10 บาท ซึง่จะท�าให้จ�านวนหุน้สามญัของบรษิทัฯ เพิม่จากเดมิจ�านวน 1,750,000 หุน้ เป็น 1,750,000,000 
หุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้ท�าการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้กับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557

2) เพิม่ทนุจดทะเบยีนจาก 175 ล้านบาท เป็น 225 ล้านบาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ�านวน 500,000,000 
หุ้น บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชน์แล้วเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 

3) อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จ�านวน 500,000,000 หุ้นดังนี้
3.1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 450,000,000 หุ้นให้เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป (Initial Public Offering)
3.2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 50,000,000 หุ้นให้ส�ารองไว้ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ 

จากการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จะออกเป็นจ�านวน 50,000,000 หน่วย
บริษัทฯ ได้รับเงินจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปจ�านวน 450,000,000 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ตามที่กล่าวไว้ในข้อ 3.1) แล้ว เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 โดยมีส่วนเกินมูลค่า
หุ้นเป็นจ�านวน 239.8 ล้านบาท

บรษิทัฯ ได้จดทะเบยีนเพิม่ทนุทีช่�าระแล้วกบักระทรวงพาณชิย์เป็น 220 ล้านบาท เมือ่วนัที ่15 ธนัวาคม 2557
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 มีการใช้สิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิ PSTC - ESOP จ�านวน 11,419,375 หน่วย ซื้อ

หุ้นสามัญจ�านวน 11,419,375 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.1 บาท บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทุนข้างต้นจ�านวน 1,141,938 
บาทในเดือนธันวาคม 2558 ส่งผลให้ทุนช�าระแล้วของบริษัทฯ เพิ่มจาก 220,000,000 บาท เป็น 221,141,938 
บาท และส่วนเกนิมลูค่าหุน้ของบรษิทัฯ เพิม่จาก 239,806,250 บาท เป็น 243,431,902 บาท บรษิทัฯ จดทะเบยีน
เพิ่มทุนช�าระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับ
หุ้นสามัญข้างต้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้วตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป

24. ใบส�าคัญแสดงสิทธิ
เมือ่วนัที ่15 ธนัวาคม 2557 บรษิทัฯ ได้จดัสรรใบส�าคญัแสดงสทิธเิพือ่ซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ ให้กบัพนกังาน

ของบริษัทฯ จ�านวน 50,000,000 หน่วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

จ�านวนหลักทรัพย์ที่เสนอ:    50,000,000 หน่วย 
จ�านวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ:   50,000,000 หุ้น 
อายุใบส�าคัญแสดงสิทธิ:    5 ปี นับแต่วันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ 
วันที่จัดสรร:    15 ธันวาคม 2557
วันหมดอายุ:     15 ธันวาคม 2562
ราคาจัดสรร:     ไม่คิดมูลค่าหน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท) 
ราคาการใช้สิทธิ:    0.10 บาทต่อหุ้น 
อัตราการใช้สิทธิ:    ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ ทั้งนี้อัตรา
     การใช้สิทธิสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ 
วิธีการจัดสรร:     บริษัทฯ จะจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิจากจ�านวนทั้งหมดของ
     โครงการให้แก่กรรมการและผู้บริหาร : พนักงาน
      ในอัตราร้อยละ 43 : 57
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ระยะเวลาการใช้สิทธิ:
การใช้สิทธิครั้งที่ 1
เมื่อครบก�าหนดระยะ 12 เดือน นับแต่วันออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้

ร้อยละ 25 ของจ�านวนที่ได้รับการจัดสรร โดยสามารถใช้สิทธิได้ในวันก�าหนดการใช้สิทธิ และทุก 6 เดือนหลัง 
ครบก�าหนดใช้สิทธิครั้งนี้ ตลอดอายุใบส�าคัญแสดงสิทธิ

การใช้สิทธิครั้งที่ 2
เมื่อครบก�าหนดระยะ 18 เดือน นับแต่วันออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้

ร้อยละ 19 ของจ�านวนที่ได้รับการจัดสรร โดยสามารถใช้สิทธิได้ในวันก�าหนดการ ใช้สิทธิ และทุก 6 เดือนหลัง 
ครบก�าหนดใช้สิทธิครั้งนี้ ตลอดอายุใบส�าคัญแสดงสิทธิ

การใช้สิทธิครั้งที่ 3
เมื่อครบก�าหนดระยะ 24 เดือน นับแต่วันออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้

ร้อยละ 28 ของจ�านวนที่ได้รับการจัดสรร โดยสามารถใช้สิทธิได้ในวันก�าหนดการใช้สิทธิ และทุก 6 เดือนหลัง 
ครบก�าหนดใช้สิทธิครั้งนี้ ตลอดอายุใบส�าคัญแสดงสิทธิ

การใช้สิทธิครั้งที่ 4
เมื่อครบก�าหนดระยะ 30 เดือน นับแต่วันออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้

ร้อยละ 14 ของจ�านวนที่ได้รับการจัดสรร โดยสามารถใช้สิทธิได้ในวันก�าหนดการใช้สิทธิ และทุก 6 เดือนหลัง 
ครบก�าหนดใช้สิทธิครั้งนี้ ตลอดอายุใบส�าคัญแสดงสิทธิ

การใช้สิทธิครั้งที่ 5
เมื่อครบก�าหนดระยะ 36 เดือน นับแต่วันออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้

ร้อยละ 10 ของจ�านวนที่ได้รับการจัดสรร โดยสามารถใช้สิทธิได้ในวันก�าหนดการใช้สิทธิ และทุก 6 เดือนหลัง 
ครบก�าหนดใช้สิทธิครั้งนี้ ตลอดอายุใบส�าคัญแสดงสิทธิ

การใช้สิทธิครั้งที่ 6
เมื่อครบก�าหนดระยะ 42 เดือน นับแต่วันออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้

ร้อยละ 3 ของจ�านวนที่ได้รับการจัดสรร โดยสามารถใช้สิทธิได้ในวันก�าหนดการใช้สิทธิ และทุก 6 เดือนหลังครบ
ก�าหนดใช้สิทธิครั้งนี้ ตลอดอายุใบส�าคัญแสดงสิทธิ

การใช้สิทธิครั้งที่ 7
เมือ่ครบก�าหนดระยะ 48 เดอืน นบัแต่วนัออกใบส�าคญัแสดงสทิธ ิผูถ้อืใบส�าคญัแสงสทิธสิามารถใช้สทิธทิีไ่ด้รบั

ทั้งหมด และส่วนที่เหลือจากการใช้สิทธิงวดก่อน โดยสามารถใช้สิทธิได้ในวันก�าหนดการใช้สิทธิ และทุก 6 เดือน
หลังครบก�าหนดใช้สิทธิครั้งนี้ ตลอดอายุใบส�าคัญแสดงสิทธิ

มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสิทธิซื้อหุ้นแต่ละสิทธิที่ออกเท่ากับ 0.42 บาท ค�านวณโดยใช้แบบจ�าลองการ
ก�าหนดราคาสิทธิตามแบบจ�าลอง Black-scholes Merton ข้อมูลน�าเข้าแบบจ�าลอง ได้แก่ ราคาหุ้น ณ วันที่
ก�าหนดราคา ซึ่งเท่ากับ 0.65 บาท ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 0.10 บาท ความคาดหวังอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 
5 อายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิ 5 ปี และอัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยงร้อยละ 2.39

ในระหว่างปี 2558 บริษัทฯ บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นจ�านวน 4.0 ล้านบาท (2557: 0.2 ล้านบาท) ซึ่งรวมอยู่ในค่า
ใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์จ�านวน 
0.6 ล้านบาท (2557: 0.2 ล้านบาท)

ในระหว่างปี 2558 มีผู้ใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ PSTC - ESOP จ�านวน 11,419,375 หน่วย (2557: ไม่มี) 
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ยอดคงเหลือของใบส�าคัญแสดงสิทธิ PSTC - ESOP ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิมีจ�านวน 
38,580,625 หน่วย (2557: 50,000,000 หน่วย)

25. ส�ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรร

ก�าไรสทุธปิระจ�าปีส่วนหนึง่ไว้เป็นทนุส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสทุธปิระจ�าปี หกัด้วยยอดขาดทนุสะสม
ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ารองตามกฎหมายดัง
กล่าวไม่สามารถน�าไปจ่ายเงินปันผลได้

26. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังต่อไปนี้
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2558 2557 2558 2557

เงินเดือนและค่าแรงและผล
ประโยชน์อื่นของพนักงาน 73,395 64,625 73,280 64,625

ค่าเสื่อมราคา 20,308 24,531 6,635 6,457

ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน 4,313 2,780 1,518 1,064

ซื้อสินค้าส�าเร็จรูป 327,073 299,714 327,073 299,714

การเปลี่ยนแปลงในสินค้า
ส�าเร็จรูปและงานระหว่างท�า 15,574 15,887 15,574 15,887

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี 10 7,407

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี: 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว (125) (2,783)

(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่
ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (115) 4,624

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2558 2557 2558 2557

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 14,313 43,229 9,505 38,543

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% 20% 20% 20%

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล คูณอัตราภาษี 2,863 8,646 1,901 7,709

ผลกระทบทางภาษีจากการตัดรายการระหว่างกัน 2,852 - - -

ผลกระทบทางภาษีส�าหรับ:
  การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 28)
  ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
  ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น

(6,839)
713
(10)

(4,788)
2,489
(1,723)

(2,719)
713
(10)

-
911

(3,996)

รวม (6,136) (4,022) (2,016) (3,085)

ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ที่คาด
ว่าจะได้รับประโยชน์ในอนาคต 306 - - -

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดง
อยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (115) 4,624 (115) 4,624

(หน่วย : พันบาท)

27. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วยรายการดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

รายการกระทบยอดจ�านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของก�าไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)
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งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่                          
31 ธันวาคม 2558

ณ วันที่                          
31 ธันวาคม 2557

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 514 167

  ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ - 658

  ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 1,059 746

  ก�าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยรอรับรู้ 2,300 2,300

  ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 123 -

รวม 3,996 3,871

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

28. การส่งเสริมการลงทุน
บริษัทฯ และบริษัทย่อย 4 แห่งได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส�าหรับการผลิต

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ ตามบตัรส่งเสรมิการลงทนุเลขที ่1966 (1)/2554 เมือ่วนัที ่10 สงิหาคม 2554 เลข
ที่ 1519 (1)/2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เลขที่ 1520 (1)/2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เลขที่ 
58-2389-1-00-1-0 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 และเลขที่ 1483(1)/2556 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 ทั้งนี้ บัตร
ส่งเสริมดังกล่าวได้ก�าหนดเงื่อนไขและสิทธิพิเศษบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่ม
มีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (วันที่ 23 กันยายน 2554 วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 วันที่ 10 ตุลาคม 2557 
วันที่ 28 ธันวาคม 2558 และยังไม่เริ่มจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า ตามล�าดับ) และได้รับยกเว้นไม่ต้องน�าเงินปันผลจาก
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมค�านวณเพื่อเสียภาษี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายในประเทศส�าหรับปี 2558 และ 2557 ตามกิจการที่ได้รับการส่ง
เสริมการลงทุนเป็นจ�านวนทั้งสิ้น 59.1 ล้านบาท และ 66.6 ล้านบาท ตามล�าดับ

29. ก�าไรต่อหุ้น
ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�านวณโดยหารก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี (ไม่รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ�านวน

ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี
ก�าไรต่อหุน้ปรบัลดค�านวณโดยหารก�าไร (ขาดทนุ) ส�าหรบัปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ (ไม่รวมก�าไรขาดทนุ

เบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยผลรวมของจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�า้หนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปีกับจ�านวนถัวเฉลี่ย
ถ่วงน�า้หนกัของหุน้สามญัทีบ่รษิทัฯ อาจต้องออกเพือ่แปลงหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดทัง้สิน้ให้เป็นหุน้สามญั โดย
สมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นงวดหรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและก�าไรต่อหุ้นปรับลดแสดงการค�านวณได้ดังนี้
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ก�าไรส�าหรับปี
จ�านวนหุ้นสามัญ 

ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก ก�าไรต่อหุ้น

2558
(พันบาท)

2557
(พันบาท)

2558
(พันหุ้น)

2557
(พันหุ้น)

2558
(บาท)

2557
(บาท)

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

   ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 14,754 38,605 2,200,532 1,766,027 0.007 0.022

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด

  ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ออกให้พนักงาน - - 36,228 2,200

ก�าไรต่อหุ้นปรับลด

  ก�าไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ สมมติ
ว่ามีการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ 14,754 38,605 2,236,760 1,768,227 0.007 0.022

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก�าไรส�าหรับปี
จ�านวนหุ้นสามัญ 

ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก ก�าไรต่อหุ้น

2558
(พันบาท)

2557
(พันบาท)

2558
(พันหุ้น)

2557
(พันหุ้น)

2558
(บาท)

2557
(บาท)

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

   ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 9,621 33,919 2,200,532 1,766,027 0.004 0.019

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด

  ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ออกให้พนักงาน - - 36,228 2,200

ก�าไรต่อหุ้นปรับลด

  ก�าไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ สมมติ
ว่ามีการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ 9,621 33,919 2,236,760 1,768,227 0.004 0.019

(หน่วย : พันบาท)

(หน่วย : พันบาท)

30. ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน
ข้อมลูส่วนงานด�าเนนิงานทีน่�าเสนอนีส้อดคล้องกบัรายงานภายในของบรษิทัฯ ทีผู่ม้อี�านาจตดัสนิใจสงูสดุด้าน

การด�าเนนิงานได้รบัและสอบทานอย่างสม�่าเสมอเพือ่ใช้ในการตดัสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรให้กบัส่วนงานและ
ประเมินผลการด�าเนินงานของส่วนงาน 

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภท
ของผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงาน ดังนี้ 

• ส่วนงานระบบไฟฟ้าควบคุมและระบบส�ารองไฟฟ้า เป็นส่วนงานที่ท�าการจ�าหน่ายและติดตั้งระบบไฟฟ้า
ควบคุมและระบบส�ารองไฟฟ้าทุกชนิด

• ส่วนงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นส่วนงานที่ท�าการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรวมส่วนงานด�าเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น
 ผูม้อี�านาจตดัสนิใจสงูสดุสอบทานผลการด�าเนนิงานของแต่ละหน่วยธรุกจิแยกจากกนัเพือ่วตัถปุระสงค์ในการ

ตดัสนิใจเกีย่วกบัการจดัสรรทรพัยากรและการประเมนิผลการปฏบิตังิาน บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยประเมนิผลการ
ปฏบิตังิานของส่วนงานโดยพจิารณาจากก�าไรหรอืขาดทนุจากการด�าเนนิงานซึง่วดัมลูค่าโดยใช้เกณฑ์เดยีวกบัทีใ่ช้
ในการวดัก�าไรหรอืขาดทนุจาก การด�าเนนิงานในงบการเงนิ อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยบรหิารงานด้าน
การจัดหาเงิน ซึ่งท�าให้เกิดค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ทางการเงินและภาษีเงินได้ของทั้งกลุ่ม ดังนั้น รายได้
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งบการเงินรวม

ส่วนงานระบบ
ไฟฟ้าควบคุม

และระบบส�ารองไฟฟ้า

ส่วนงานผลิต
ไฟฟ้าจาก

พลังงานแสงอาทิตย์ รวมส่วนงาน

รายการปรับปรุง
และตัดรายการ

ระหว่างกัน งบการเงินรวม

2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557

รายได้จากลูกค้า
ภายนอก

421,032 357,314 58,964 66,646 479,996 423,960 - - 479,996 423,960

รายได้ระหว่าง
ส่วนงาน

7,029 129,196 - - 7,029 129,196 (7,029) (129,196) - -

ดอกเบี้ยรับ 3,195 3,262 351 175 3,546 3,437 (2,687) (2,486) 859 951

ดอกเบี้ยจ่าย (5,326) (17,237) (9,682) (10,614) (15,008) (27,851) 2,687 2,486 (12,321) (25,365)

ค่าเสื่อมราคาและ
ค่าตัดจ�าหน่าย

(7,222) (6,786) (14,687) (19,370) (21,909) (26,156) 863 1,296 (21,046) (24,860)

รายได้ (ค่าใช้
จ่าย) ภาษีเงินได้

115 (4,624) - - 115 (4,624) - - 115 (4,624)

ก�าไรของส่วนงาน 9,621 33,919 19,067 21,577 28,688 55,496 (14,259) (16,891) 14,429 38,605

สินทรัพย์รวม
ของส่วนงาน 814,073 742,185 409,631 339,478 1,223,704 1,081,663 (267,374) (176,399) 956,330 905,264

เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจ่าย
(พันบาท)

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
(บาท)

เงินปันผลประจ�าปี 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อ
วันที่ 29 เมษายน 2558 16,279 0.0074

รวมเงินปันผลส�าหรับปี 2558 16,279 0.0074

และค่าใช้จ่ายดังกล่าวจึงไม่มีการปันส่วนให้แต่ละส่วนงานด�าเนินงาน
\การบันทึกบัญชีส�าหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีส�าหรับ

รายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงานถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว
ข้อมูลรายได้และก�าไรของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 

2557 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยด�าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดง
อยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ�านวน 9 ราย เป็นจ�านวนเงินประมาณ 270 
ล้านบาท และ 59 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานระบบไฟฟ้าควบคุมและระบบส�ารองไฟฟ้า และส่วนงานไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ (2557: บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ�านวน 6 ราย เป็นจ�านวนเงิน
ประมาณ 145 ล้านบาท และ 67 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานระบบไฟฟ้าควบคุมและระบบส�ารองไฟฟ้า และ
ส่วนงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์)
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โรงไฟฟ้า
แห่งที่

วันที่ท�าสัญญา ที่ตั้งโครงการ ก�าลังการผลิต วันที่เริ่มขายไฟฟ้า

1 28 ตุลาคม 2552 จังหวัดอุดรธานี 998 กิโลวัตต์ เริ่มด�าเนินการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า
แล้ว เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554

2 28 ตุลาคม 2552 จังหวัดอุดรธานี 998 กิโลวัตต์ เริ่มด�าเนินการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า
แล้ว เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2554

3 16 ธันวาคม 2556 จังหวัดสมุทรสงคราม 988 กิโลวัตต์ เริ่มด�าเนินการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า
แล้ว เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557

4 17 ธันวาคม 2556 จังหวัดนนทบุรี 980 กิโลวัตต์ เริ่มด�าเนินการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า
แล้ว เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557

5 4 สิงหาคม 2558 จังหวัดเพชรบุรี 1000 กิโลวัตต์ เริ่มด�าเนินการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า          
แล้ว เมื่อวันที่ 28   ธันวาคม 2558

6 14 มกราคม 2558 จังหวัดตรัง 990 กิโลวัตต์ ยังไม่เริ่มด�าเนินการจ�าหน่ายกระแส
ไฟฟ้า ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2558

7 6 กรกฎาคม 
2558

จังหวัดสุโขทัย 990 กิโลวัตต์ ยังไม่เริ่มด�าเนินการจ�าหน่ายกระแส
ไฟฟ้า ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2558

8 6 กรกฎาคม 
2558

จังหวัดชัยนาท 990 กิโลวัตต์ ยังไม่เริ่มด�าเนินการจ�าหน่ายกระแส
ไฟฟ้า ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2558

9 10 กรกฎาคม 
2558

จังหวัดอุดรธานี 990 กิโลวัตต์ ยังไม่เริ่มด�าเนินการจ�าหน่ายกระแส
ไฟฟ้า ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2558

10 11 กันยายน 2558 จังหวัดชลบุรี 990 กิโลวัตต์ ยังไม่เริ่มด�าเนินการจ�าหน่ายกระแส
ไฟฟ้า ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2558

11 2 ตุลาคม 2558 จังหวัดก�าแพงเพชร 990 กิโลวัตต์ ยังไม่เริ่มด�าเนินการจ�าหน่ายกระแส
ไฟฟ้า ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2558

12 13  พฤศจิกายน 
2558

จังหวัดสกลนคร 990 กิโลวัตต์ ยังไม่เริ่มด�าเนินการจ�าหน่ายกระแส
ไฟฟ้า ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2558

13 22 ตุลาคม 2551 จังหวัดบุรีรัมย์ 1,000 กิโลวัตต์ ยังไม่เริ่มด�าเนินการจ�าหน่ายกระแส
ไฟฟ้า ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2558

32. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
บรษิทัฯ และพนกังานบรษิทัฯ ได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชพีขึน้ตามพระราชบญัญตักิองทนุส�ารองเลีย้ง

ชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน 
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพไทยพาณิชย์มาสเตอร์ฟันด์ และจะจ่ายให้แก่พนักงาน
เมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2558 บริษัทฯ รับรู้เงินสมทบ
ดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ�านวน 2.4 ล้านบาท (2557: 1.9 ล้านบาท)

33. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
33.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาขายไฟฟ้า
บริษัทย่อยได้ท�าสัญญาขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ตาม

จ�านวนและราคาที่ก�าหนดไว้ในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 5 ถึง 25 ปีนับตั้งแต่วันที่วันที่ลงนามในสัญญา
เเละต่อสญัญาโดยอตัโนมตัคิรัง้ละ 5 ปี จนกว่าจะมกีารยตุสิญัญา รายละเอยีดของสญัญาขายไฟฟ้าดงักล่าวมดีงันี้

33.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�าเนินงาน
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้เข้าท�าสญัญาเช่าด�าเนนิงานทีเ่กีย่วข้องกบัการเช่าพืน้ทีใ่นอาคาร การเช่าพืน้ทีส่�าหรบั

โรงผลิตกระแสไฟฟ้า และสัญญาบริการ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 25 ปี
บริษัทฯ มีจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงาน และสัญญาบริการที่บอก

เลิกไม่ได้ ดังนี้
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งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2558 2557 2558 2557

จ่ายช�าระ

  ภายใน 1 ปี 3.1 2.5 0.6 0.3

  มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 10.3 9.3 0.8 -

  เกิน 5 ปี 53.4 55.9 - -

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าตราสารทุน - 61,823 - 61,823

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม 

ตราสารอนุพันธ์ สัญญาซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - 192 - 192

(หน่วย : ล้านบาท)

(หน่วย : ล้านบาท)

33.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาที่ปรึกษาเป็นจ�านวน 2.4 ล้านบาท (2557: 

1.2 ล้านบาท)
33.4 การค�้าประกัน
(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ค�้าประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเชื่อให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและ

กิจการอื่นในวงเงิน 220 ล้านบาท (2557: 220 ล้านบาท)
(2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนังสือค�้าประกันที่ออกโดยธนาคาร ในนามของ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อค�้าประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาจ�านวนเงินรวมประมาณ 71 ล้านบาท (2557: 
56 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 65 ล้านบาท 2557: 52 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฎิบัติบาง
ประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ 

34. ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือ

เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

35. เครื่องมือทางการเงิน
35.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่ส�าคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 

“การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบ
เท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะสั้นและ
เงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโย
บายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้

กูย้มื ฝ่ายบรหิารควบคมุความเสีย่งนีโ้ดยการก�าหนดให้มนีโยบายและวธิกีารในการควบคมุสนิเชือ่ทีเ่หมาะสม ดงั
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อตัราดอกเบีย้
ปรับขึ้น
ลงตาม

ราคาตลาด

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)ภายใน
1 ปี

1 - 5 ปี ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 7 47 54 0.125-0.375

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 178 178 -

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน 45 - - - 45 1.0-1.4

45 - 7 225 277

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

50 - 66 - 116 MOR, FDR+1.5, 
MLR-2, 4, MLR-0.5, 

MLR-1.5, MMR

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 103 103 -

เงินกู้ยืมระยะยาว 4 22 138 - 164 MLR,MLR-1.25, 
MLR-2.025, 5.75

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
และ สัญญาเช่าทางการเงิน

2 1 - - 3 5.12-13.52

56 23 204 103 386

นัน้บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจงึไม่คาดว่าจะได้รบัความเสยีหายทีเ่ป็นสาระส�าคญัจากการให้สนิเชือ่ นอกจากนี ้การ
ให้สนิเชือ่ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไม่มกีารกระจกุตวัเนือ่งจากบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมฐีานของลกูค้าทีห่ลาก
หลายและมีอยู่จ�านวนมากราย จ�านวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือ
มูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ทีส่�าคญัอนัเกีย่วเนือ่งกบัเงนิฝากสถาบนัการเงนิ เงนิให้

กู้ยืม เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินให้กู้ยืมระยะยาว และและเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย สินทรัพย์
และหนีส้นิทางการเงนิส่วนใหญ่มอีตัราดอกเบีย้ทีป่รบัขึน้ลงตามอตัราตลาด หรอืมอีตัราดอกเบีย้คงทีซ่ึง่ใกล้เคยีง
กับอัตราตลาดในปัจจุบัน 

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส�าคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และส�าหรับสินทรัพย์และหนี้
สนิทางการเงนิทีม่อีตัราดอกเบีย้คงทีส่ามารถแยกตามวนัทีค่รบก�าหนด หรอื วนัทีม่กีารก�าหนดอตัราดอกเบีย้ใหม่ 
(หากวันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อตัราดอกเบีย้
ปรับขึ้น
ลงตาม

ราคาตลาด

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)ภายใน
1 ปี

1 - 5 ปี ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 1 30 31 0.125-0.375

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 189 189 -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

49 - - - 49 5.5

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน 38 - - - 38 1.0-1.4

87 - 1 219 307

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

50 - 66 - 116 MOR, FDR+1.5, 
MLR-2, 4, MLR-0.5,

MLR-1.5, MMR

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 103 103 -

เงินกู้ยืมระยะยาว - - 51 - 51 MLR,MLR-1.25, 
MLR-2.025

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและ
สัญญาเช่าทางการเงิน

1 - - - 1 5.12-12.99

51 - 117 103 271

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินรวม

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อตัราดอกเบีย้
ปรับขึ้น
ลงตาม

ราคาตลาด

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)ภายใน
1 ปี

1 - 5 ปี ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 251 17 268 0.13 - 0.50

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 121 121 -

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน 50 - - - 50 2.00 - 2.25

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่
กิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน

- 8 - - 8 7.50

50 8 251 138 447

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

96 - 36 - 132 MOR, MOR-1.5, MLR, 
MLR-0.5, 3.00

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 59 59 -

เงินกู้ยืมระยะยาว - - 164 - 164 MLR, MLR-0.5

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
และ สัญญาเช่าทางการเงิน

1 - - - 1 5.12 - 10.72

97 - 200 59 356

(หน่วย : ล้านบาท)

(หน่วย : ล้านบาท)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อตัราดอกเบีย้
ปรับขึ้น
ลงตาม

ราคาตลาด

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)ภายใน
1 ปี

1 - 5 ปี ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 251 13 264 0.13 - 0.50

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 126 126 -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

40 - - - 40 8.00

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน 43 - - - 43 2.00 - 2.25

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

- 8 - - 8 7.50

83 8 251 139 481

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

96 - 36 - 132 MOR, MOR-1.5, MLR, 
MLR-0.5, 3.00

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 57 57 -

เงินกู้ยืมระยะยาว - - 26 - 26 MLR, MLR-0.5

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและ
สัญญาเช่าทางการเงิน

1 - - - 1 5.12 - 10.72

97 - 62 57 216

สกุลเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หนี้สินทางการเงิน              
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย                    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2558 2557 2558 2557 2558 2557

(ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงิน
ตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา - - 0.9 1.0 36.08 32.96

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ

สกุลเงิน
จ�านวนที่ซื้อ จ�านวนที่ขาย จ�านวนที่ซื้อ จ�านวนที่ขาย

(ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.9 - 35.61 - 36.23 -

(หน่วย : ล้านบาท)

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ 

บริษัทฯ ได้ตกลงท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯมยีอดคงเหลอืของสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศ โดยมรีายละเอยีดดงันี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯไม่มียอดคงเหลือของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
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ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2558

มูลค่ายุติธรรม
ก�าไร (ขาดทุน)

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2557

มูลค่ายุติธรรม
ก�าไร (ขาดทุน)

ตราสารอนุพันธ์

สัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า 192 -

35.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนือ่งจากเครือ่งมอืทางการเงนิส่วนใหญ่ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจดัอยูใ่นประเภทระยะสัน้ เงนิให้กูย้มืและ

เงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรม
ของเครือ่งมอืทางการเงนิใกล้เคยีงกบัมลูค่าตามบญัชทีีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ มลูค่ายตุธิรรมของตราสาร
อนุพันธ์ มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

บริษัทฯ มีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้
ก) เงินลงทุนในหน่วยลงทุนค�านวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุนที่ประกาศโดยบริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุน 
ข) ตราสารอนุพันธ์ แสดงมูลค่ายุติธรรมซึ่งค�านวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและแบบ

จ�าลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ่งข้อมูลที่น�ามาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สามารถ
สังเกตได้ในตลาดที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราแลกเปลี่ยนทันที อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ เส้น
อัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ย และเส้นราคาล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นต้น บริษัทฯ และบริษัทย่อย
ได้ค�านึงถึงผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

36. การบริหารจัดการทุน 
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส�าคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อ

สนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2558 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมอีตัราส่วนหนีส้นิต่อทนุเท่ากบั 0.8:1 (2557: 0.8:1) และเฉพาะบรษิทัมอีตัราส่วน
หนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.7:1 (2557: 0.5:1) 

37. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
37.1 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจ�านวน 

225,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ�านวน 224,567,750 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้
แล้วแต่ยังไม่ได้จ�าหน่ายจ�านวน 4,322,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท และเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 บริษัทฯ 
ได้เพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จากทนุจดทะเบยีนจ�านวน 224,567,750 บาท เป็นทนุจดทะเบยีนใหม่จ�านวน 
492,597,533.30 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทนุจ�านวน 2,680,297,833 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 0.10 บาท 
โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯจ�านวน 2,680,297,833 หุ้น ดังนี้

1) จ�านวนไม่เกิน 2,211,419,375 หุ้น เพื่อการเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน (Right                  
Offering) ในราคาหุ้นละ 0.4 บาท โดยในระหว่างวันที่ 25 - 29 มกราคม 2559 มีการจองซื้อและช�าระค่าหุ้น
โดยผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จ�านวน 2,211,257,449 หุ้น หรือจ�านวน 884,502,980 บาท

2) จ�านวนไม่เกิน 442,283,875 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1   (PSTC - W1) ที่
บรษิทัฯ จะออกให้แก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ทีจ่องซือ้และได้รบัจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุทีอ่อกและเสนอขายให้
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ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 5 หุ้นต่อใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดย
มีรายละเอียดดังนี้

ชนิด:     ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ 
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย:  0 บาท (ไม่คิดมูลค่า) 
ระยะเวลาเสนอขาย:   25 - 29 มกราคม 2559 
อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ: ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ:   0.50 บาทต่อหุ้น
วันใช้สิทธิ:    ก�าหนดการใช้สิทธิทุก ๆ 6 เดือน นับแต่วันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ 
    โดยวันก�าหนดใช้สิทธิครั้งแรกคือวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 
    และสามารถใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 28 มกราคม 2562
วันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ:  29 มกราคม 2559
อายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิ:  3 ปีนับแต่วันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ 

ในระหว่างวนัที ่25 - 29 มกราคม 2559 มกีารจองซือ้ใบส�าคญัแสดงสทิธจิ�านวน 442,251,470 หน่วย บรษิทัฯได้
ออกใบส�าคญัแสดงสทิธ ิPSTC - W1 จ�านวน 442,251,470 หน่วยในวนัที ่29 มกราคม 2559 และตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยได้รับใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

3) จ�านวนไม่เกนิ 26,594,583 หุน้ เพือ่รองรบัการปรบัอตัราการใช้สทิธขิองใบส�าคญัแสดงสทิธทิีอ่อกให้พนกังาน
ของบริษัทฯ (PSTC - ESOP) บริษัทฯ ได้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ PSTC - ESOP จ�านวน 14,189,716 หน่วยใน
วันที่ 29 มกราคม 2559 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

37.2 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทฯ เข้าลงทุนซื้อหุ้นในบริษัท อรัญ เพาเวอร์ จ�ากัด และ บริษัท 
เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ ซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากน�้าเสียโดยบริษัทฯ มีสัดส่วนการ
ลงทุนร้อยละ 100 มูลค่าการลงทุนไม่เกิน 405 ล้านบาท และ 197 ล้านบาท ตามล�าดับ

38. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 

กุมภาพันธ์ 2559
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325/1 อาคารพีเอสที ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม 
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทร : 02-993-8982
Website : http://www.pst.co.th
E-mail : ติดต่อฝ่ายขาย  Sales@pst.co.th
  ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์  ir@pst.co.th
  ติดต่อเรื่องทั่วไป  info@pst.co.th
Stock Symbol : PSTC




