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สารจากท่านประธาน

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

ในรอบปี 2557 รัฐบาลไทยได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจ
พลังงานทดแทน เพื่อมุ่งเน้นการเติบโตและขยายการลงทุนของเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่ง
รัฐบาลตระหนักดีว่าประเทศไทยยังคงมีความต้องการพลังงานเพื่อรองรับการเติบโตดังกล่าว 
จึงได้มีการออกมาตรการสนับสนุนภาคเอกชนในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

เป้าหมายในการด�าเนนิธรุกจิของกจิการยงัคงด�าเนนิงานตามนโยบายในการเป็นผูน้�าด้าน
การบรหิารจดัการระบบไฟฟ้าและพลงังานของประเทศ นอกเหนอืจากการพฒันาศกัยภาพของ
ธรุกจิออกแบบ จ�าหน่าย และตดิตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและการจดัการสภาพแวดล้อมทีม่คีณุภาพ
สูง ส�าหรับระบบสื่อสารโทรคมนาคมให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน บริษัทยังมุ่งมั่นใน
การด�าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนต่างๆ ทั้งในด้านพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม 
พลังงานชีวมวล และพลังงานจากขยะ ซึ่งเป็นรายได้ที่มั่นคงและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้
ถือหุ้นของบริษัท

ในนามของประธานบริษัท บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) ขอ
ขอบพระคุณผู้ถือหุ้น นักลงทุน พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ 
ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ให้ความไว้วางใจและการสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา และ
ขอขอบคุณทีมผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจในการปฎิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซือ่สตัย์และรบัผดิชอบอย่างเตม็ความสามารถ ช่วยให้ธรุกจิของบรษิทัสามารถก้าวข้ามอปุสรรค
และเติบโตไปพร้อมกัน

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่หยุดยั้งการพัฒนาเพื่อให้เป็นองค์กรที่แข็งแกร่ง เติบโตในด้านการผลิต
พลังงานทดแทนที่มีคุณภาพและสามารถตอบแทนประโยชน์คืนสังคมและท่านผู้ถือหุ้นต่อไป

ชอแสดงความนับถือ

(นายภาณุ ศีติสาร)
ประธานกรรมการบริษัท
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คณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการตรวจสอบ  

นายภาณุ ศีติสาร
ประธานกรรมการ

นายพระนาย กังวาลรัตน์ 
กรรมการ
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คณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการตรวจสอบ  

นางชุตินันท์ กิจส�าเร็จ
กรรมการ

นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน 
กรรมการ
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คณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการตรวจสอบ  

นายอัณณพ พุ่มกุมาร
กรรมการ

นายสุวิทย์ สิงหจันทร์ 
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการตรวจสอบ  

นายพิทยาธร มฤทุสาธร
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

นายวรพงศ์ จ�าจด 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการบริหาร 

นายภาณุ ศีติสาร
กรรมการบริหาร

นายพระนาย กังวาลรัตน์ 
ประธานกรรมการบริหาร 

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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คณะกรรมการบริหาร 

นางชุตินันท์ กิจส�าเร็จ
กรรมการบริหาร
และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน 
กรรมการบริหาร 

และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
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คณะกรรมการบริหาร 

นายอัณณพ พุ่มกุมาร
กรรมการบริหาร 
และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

นายเศรษฐวุฒิ บุญสนิท 
กรรมการบริหาร



LEADER IN POWER SUPPLY SOLUTION AND RENEWABLE ENERGY
Annual Report 2014 | Power Solution Technologies Public Company Limited 13



LEADER IN POWER SUPPLY SOLUTION AND RENEWABLE ENERGY
Annual Report 2014 | Power Solution Technologies Public Company Limited14



LEADER IN POWER SUPPLY SOLUTION AND RENEWABLE ENERGY
Annual Report 2014 | Power Solution Technologies Public Company Limited 15

รายละเอียด
เกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
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ชื่อ - สกุล / ต�ำแหน่ง
อำยุ 
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำร
ศึกษำ / 

ประวัติกำรอบรม

สัดส่วนใน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท 
(ร้อยละ)

ควำม
สัมพันธ์ทำง
ครอบครัว
ระหว่ำงผู้
บริหำร

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลำ ต�ำแหน่ง
ชื่อหน่วย

งำน / บริษัท
ประเภทธุรกิจ

นำยภำณุ ศีติสำร
ประธานกรรมการบรษิทั (มี
อ�านาจลงนามผูกพัน)

46 ปริญญาตรี 
วิทยาศาสตร์
บัณฑิต (ฟิสิกส์
ประยุกต์)  
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
ธนบุรี

ปริญญาโท  
เศรษฐศาสตร
มหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ 

17.15 - 2555 - 
ปัจจุบัน

2541 - 
ปัจจุบัน

2553 - 
ปัจจุบัน

2545 - 
2555

2551 - 
2555

ประธาน
กรรมการ
บริษัท

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
ผู้จัดการ

บมจ. เพาเวอร์ 
โซลชูัน่ เทคโนโลยี

บมจ. เอ็ม.วี.ที. 
คอมมิวนิเคชั่น

บจ. กันหา 
โซล่าพาวเวอร์ 

บจ. ไวร์เลส 
คอมมิวนิเคชั่น 
เทคโนโลยี 
(ประเทศไทย)

บจ. พระพาย 
เทคโนโลยี

ธุรกิจออกแบบ 
จ�าหน่ายและติดตั้ง
ระบบจ่ายไฟฟ้าและ
ตรวจวัดจัดการ
สภาพแวดล้อม

จ�าหน่ายและติดตั้ง 
อุปกรณ์โทรคมนาคม
การสื่อสาร

ธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์

ผลิตและจ�าหน่าย
อุปกรณ์โทรคมนาคม
และเครื่องมือสื่อสาร

จัดจ�าหน่าย และให้
บริการระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานลม

นำยพระนำย กังวำลรัตน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ (มีอ�านาจลงนาม
ผูกพัน)

41 ปริญญาตรี 
วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สถาบัน
เทคโนโลยีราช
มงคล

ปริญญาโท 
บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัย 
อีสเทิร์นเอเชีย

9.09 - 2555 - 
ปัจจุบัน

2553 - 
ปัจจุบัน

2555 - 
พ.ย.57

กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
บริหาร
ประธาน
เจ้าหน้าที่
บริหาร 

กรรมการ

กรรมการ

บมจ. เพาเวอร์ 
โซลชูัน่ เทคโนโลยี

บจ. กันหา 
โซล่าพาวเวอร์

บจ. กรีน ไบ-โอ 
มหาสารคาม

ธุรกิจออกแบบ 
จ�าหน่ายและติดตั้ง
ระบบจ่ายไฟฟ้าและ
ตรวจวัดจัดการ
สภาพแวดล้อม

ธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์

ธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์
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ชื่อ - สกุล / ต�ำแหน่ง
อำยุ 
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำร
ศึกษำ / 

ประวัติกำรอบรม

สัดส่วนใน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท 
(ร้อยละ)

ควำม
สัมพันธ์ทำง
ครอบครัว
ระหว่ำงผู้
บริหำร

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลำ ต�ำแหน่ง
ชื่อหน่วย

งำน / บริษัท
ประเภทธุรกิจ

ปริญญาโท 
วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต 
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

2555 - 
ปัจจุบัน 

2556 - 
ปัจจุบัน

2556 - 
ปัจจุบัน

2557 - 
ปัจจุบัน

2557 - 
ปัจจุบัน

ก.พ.-
พ.ย. 
2556

2541 - 
2544

กรรมการ 

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ที่ปรึกษา
ด้านการ
พัฒนา
พลังงาน
ทดแทน

ผู้จัดการ
ฝ่ายขาย

บจ. โซล่าร์โกกรีน 

บจ. ไบโอโกกรีน

บจ. วินด์โกกกรีน

บจ.เพาเวอร์ 
วี กรีน

บจ. พีเอสที 
(อุบลราชธานี)

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

บจ. เอ็ม.วี.ที. 
คอมมิวนิเคชั่น 
(ประเทศไทย)

ธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์ 

ธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังาน
ชีวมวล

ธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังาน
ลม

ธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์

ธุรกิจโรงไฟฟ้าจาก
ขยะในรปูแบบพลงังาน
ความร้อน

สถานศึกษา

จ�าหน่ายและติดตั้ง 
อุปกรณ์โทรคมนาคม
การสื่อสาร

นำงชุตินันท์ กิจส�ำเร็จ
รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
กรรมการ 
(มีอ�านาจลงนามผูกพัน)
เลขานุการบริษัท

51 ปริญญาตรี  
รัฐศาสตรบัณฑิต 
(บริหารรัฐกิจ)  
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

8.18 - 2555 - 
ปัจจุบัน

2553 - 
ปัจจุบัน

รอง
ประธาน
เจ้าหน้าที่
บริหาร
กรรมการ
เลขานุการ
บริษัท

กรรมการ

บมจ. เพาเวอร์ 
โซลชูัน่ เทคโนโลยี

บจ. กันหา 
โซล่าพาวเวอร์ 

ธุรกิจออกแบบ 
จ�าหน่ายและติดตั้ง
ระบบจ่ายไฟฟ้าและ
ตรวจวัดจัดการ
สภาพแวดล้อม

ธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์
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ชื่อ - สกุล / ต�ำแหน่ง
อำยุ 
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำร
ศึกษำ / 

ประวัติกำรอบรม

สัดส่วนใน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท 
(ร้อยละ)

ควำม
สัมพันธ์ทำง
ครอบครัว
ระหว่ำงผู้
บริหำร

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลำ ต�ำแหน่ง
ชื่อหน่วย

งำน / บริษัท
ประเภทธุรกิจ

ปริญญาโท  
รัฐประศาสน
ศาสตรมหา
บัณฑิต (นโยบาย
สาธารณะและการ
บริหารโครงการ) 
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหาร
ศาสตร์ (นิด้า)

2555 - 
พ.ย.57

2556 - 
ปัจจุบัน

2546 - 
2547

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

บจ. กรีน ไบ-โอ 
มหาสารคาม 

บจ. โซล่าร์
โกกรีน จ�ากัด

บมจ. เอ็ม.วี.ที. 
คอมมิวนิเคชั่น

ธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์

ธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์

จ�าหน่ายและติดตั้ง 
อุปกรณ์โทรคมนาคม
การสื่อสาร

นำงสำวอนงค์ 
พำนิชเจริญนำน
กรรมการ

49 ปริญญาตรี  
บัญชีบัณฑิต  
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

Diploma in 
Auditing  
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

ปรญิญาโท Master 
of Financial 
Accounting 
(MFAcc.)  
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

0.80 - 2555 - 
ปัจจุบัน

2554 - 
ปัจจุบัน

2544 - 
2554

กรรมการ

กรรมการ

Senior 
Vice 
President - 
Financial 
Operations 
Division

บมจ. เพาเวอร์ 
โซลชูัน่ เทคโนโลยี

บจ. บิซโปร 
เอาท์ซอร์ส

บมจ. โทเทิ่ล 
แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคชั่น

ธุรกิจออกแบบ 
จ�าหน่ายและติดตั้ง
ระบบจ่ายไฟฟ้าและ
ตรวจวัดจัดการ
สภาพแวดล้อม

บริการคอลเซ็นเตอร์
พัฒนาระบบลูกค้า
สัมพันธ์และระบบ
เครือข่าย

ให้บริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่

นำยอัณณพ พุ่มกุมำร
กรรมการ (มีอ�านาจลงนาม
ผูกพัน)
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปฏิบัติการ

41 ปริญญาตรี 
วิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต  
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

2.27 - 2555 - 
ปัจจุบัน

2551 - 
2554

ประธานเจ้า
หน้าที่ฝ่าย
ปฏิบัติการ

ผู้ช่วย
กรรมการ
ผู้จัดการ

บมจ. เพาเวอร์ 
โซลชูัน่ เทคโนโลยี

ธุรกิจออกแบบ 
จ�าหน่ายและติดตั้ง
ระบบจ่ายไฟฟ้าและ
ตรวจวัดจัดการ
สภาพแวดล้อม
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ชื่อ - สกุล / ต�ำแหน่ง
อำยุ 
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำร
ศึกษำ / 

ประวัติกำรอบรม

สัดส่วนใน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท 
(ร้อยละ)

ควำม
สัมพันธ์ทำง
ครอบครัว
ระหว่ำงผู้
บริหำร

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลำ ต�ำแหน่ง
ชื่อหน่วย

งำน / บริษัท
ประเภทธุรกิจ

ปริญญาโท  
บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัย
รามค�าแหง

2556 - 
ปัจจุบัน

2555 - 
ปัจจุบัน

2556 - 
ปัจจุบัน

2557 - 
ปัจจุบัน

2557 - 
ปัจจุบัน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

บจ. โซล่าร์โกกรีน

บจ. ไบโอโกกรีน

บจ. วินด์โกกกรีน

บจ. เพาเวอร์ 
วี กรีน

บจ. พีเอสที 
(อุบลราชธานี)

ธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์

ธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังาน
ชีวมวล

ธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังาน
ลม

ธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์

ธุรกิจโรงไฟฟ้าจาก
ขยะในรปูแบบพลงังาน
ความร้อน

นำยสุวิทย์ สิงหจันทร์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจ
สอบ

60 ปริญญาตรี 
นิติศาสตรบัณฑิต  
มหาวิทยาลัย
รามค�าแหง

ปริญญาโท 
รัฐประศาสน
ศาสตรมหาบณัฑติ  
สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหาร
ศาสตร์ (นิด้า)

- 2555 - 
ปัจจุบัน

2553 - 
ปัจจุบัน

2549 - 
2553

ประธาน
กรรมการ
ตรวจสอบ

ผู้ช่วย
ผู้ว่าการ
ประจ�า
ส�านัก
ผู้ว่าการ

ผู้อ�านวย
การฝ่าย
ชุมชน
สัมพันธ์

บมจ. เพาเวอร์ 
โซลชูัน่ เทคโนโลยี

การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย

ธุรกิจออกแบบ 
จ�าหน่ายและติดตั้ง
ระบบจ่ายไฟฟ้าและ
ตรวจวัดจัดการ
สภาพแวดล้อม

ผลิตและจ�าหน่าย
กระแสไฟฟ้า
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ชื่อ - สกุล / ต�ำแหน่ง
อำยุ 
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำร
ศึกษำ / 

ประวัติกำรอบรม

สัดส่วนใน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท 
(ร้อยละ)

ควำม
สัมพันธ์ทำง
ครอบครัว
ระหว่ำงผู้
บริหำร

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลำ ต�ำแหน่ง
ชื่อหน่วย

งำน / บริษัท
ประเภทธุรกิจ

นำยพิทยำธร มฤทุสำธร
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

48 ปริญญาตรี  
บัญชีบัณฑิต 
(เกียรตินิยม)  
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

ปริญญาโท  
บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

- - 2555 - 
ปัจจุบัน

2551 - 
ปัจจุบัน

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
ที่ปรึกษา

บมจ. เพาเวอร์ 
โซลชูัน่ เทคโนโลยี 
จ�ากัด

บจ. นภธรา
บจ. ไนซ์ กรุ๊ป 
โฮลดิ้ง คอร์ป

ธุรกิจออกแบบ 
จ�าหน่ายและติดตั้ง
ระบบจ่ายไฟฟ้าและ
ตรวจวัดจัดการ
สภาพแวดล้อม

ที่ปรึกษาธุรกิจ
รับจ้างบริหารงาน

นำยวรพงศ์ จ�ำจด
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

51 ปริญญาตรี  
บัญชีบัณฑิต  
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี 
นิติศาสตรบัณฑิต  
มหาวิทยาลัย
รามค�าแหง

ปริญญาโท  
บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

- - 2556 - 
ปัจจุบัน

2554 - 
ปัจจุบัน

2551 - 
2554

กรรมการ
ตรวจสอบ

Assistant 
Managing 
Director

Vice 
President 
of Com-
pliance De-
partment

บมจ. เพาเวอร์ 
โซลชูัน่ เทคโนโลยี

บจ. ฮั่วเซ่งเฮง 
คอมโมดิทัช

ธนาคารกสกิรไทย

ธุรกิจออกแบบ 
จ�าหน่ายและติดตั้ง
ระบบจ่ายไฟฟ้าและ
ตรวจวัดจัดการ
สภาพแวดล้อม

น�าเข้า-ส่งออกค้าทองค�า

สถาบันการเงิน

นำยเศรษฐวุฒิ บุญสนิท
กรรมการบริหาร
ผู้อ�านวยการอาวุโส
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

41 ปริญญาตรี 
วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สถาบัน
เทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

- - 2555 - 
ปัจจุบัน

2556 - 
ปัจจุบัน

ผู้อ�านวย
การอาวุโส

กรรมการ

บมจ. เพาเวอร์ 
โซลชูัน่ เทคโนโลยี

บจ. โซล่าร์
โกกรีน

ธุรกิจออกแบบ
จ�าหน่ายและติดตั้ง
ระบบจ่ายไฟฟ้าและ
ตรวจวัดจัดการ
สภาพแวดล้อม

ธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์
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ชื่อ - สกุล / ต�ำแหน่ง
อำยุ 
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำร
ศึกษำ / 

ประวัติกำรอบรม

สัดส่วนใน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท 
(ร้อยละ)

ควำม
สัมพันธ์ทำง
ครอบครัว
ระหว่ำงผู้
บริหำร

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลำ ต�ำแหน่ง
ชื่อหน่วย

งำน / บริษัท
ประเภทธุรกิจ

2555 - 
ปัจจุบัน

2556 - 
ปัจจุบัน

2557 - 
ปัจจุบัน

2557 - 
ปัจจุบัน

2552 - 
2555

2549 - 
2552

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ผู้จัดการ
ภาคพื้นอิน
โดไชน่า

ผู้ช่วย
กรรมการ
ผู้จัดการ

บจ. ไบโอโกกรีน

บจ. วินด์โกกกรีน

บจ. เพาเวอร์ 
วี กรีน

บจ. พีเอสที 
(อุบลราชธานี)

บจ. ซีไอมิโคร
อิเล็คทรอนิก้า 
(เซ้าท์อีสเอเซีย)

บจ. ไวร์เลส 
คอมมิวนิเคชั่น 
เทคโนโลยี 
(ประเทศไทย)

ธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังาน
ชีวมวล

ธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังาน
ลม

ธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์

ธุรกิจโรงไฟฟ้าจาก
ขยะในรปูแบบพลงังาน
ความร้อน

จ�าหน่ายอุปกรณ์
สื่อสาร ที่ติดบนเสา
สัญญาณโทรศัพท์

ผลิตและจ�าหน่าย
อุปกรณ์โทรคมนาคม
และเครื่องมือสื่อสาร

นำยวินัย พุ่มศรี 59 ปริญญาตรี 
วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สถาบัน
เทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

ปริญญาโท  
บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

- - 2554 - 
ปัจจุบัน

2555 - 
พ.ย.57

2556 - 
ปัจจุบัน

2556 - 
ปัจจุบัน

2556 - 
ปัจจุบัน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

บจ. กันหา โซล่า
พาวเวอร์

บจ. กรีน ไบ-โอ 
มหาสารคาม 

บจ. โซล่าร์โกกรีน 

บจ. ไบโอโกกรีน

บจ. วินด์โกกกรีน

ธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์

ธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์

ธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์

ธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังาน
ชีวมวล

ธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังาน
ลม
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ชื่อบริษัท   บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ   ธุรกิจออกแบบ จ�าหน่าย และติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและ
   ตรวจวัดจัดการ สภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพสูง ส�าหรับระบบ
   สื่อสารโทรคมนาคม และธุรกิจ โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนต่างๆ
ทุนจดทะเบียน  225,000,000 บาท
ทุนที่เรียกช�ำระแล้ว  220,000,000 บาท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
   แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557
มุลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ  0.10 บาท
ส�ำนักงำน   325/1 อาคารพเีอสท ีถนนพหลโยธนิ แขวงสายไหม เขตสายไหม 
    กรุงเทพมหานคร 10220
ระบบคุณภำพ  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
ชื่อย่อหลักทรัพย ์  PSTC
ที่ตั้งโครงกำร 
1. โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย ์ก�าลังการผลิต 998 kW จ�านวน 2 โครงการ รวมก�าลังผลิต 

1.996 MW ที่ตั้ง อ�าเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
2. โรงไฟฟ้ำ Solar Roof Top ก�าลังการผลิต 987.84 kW ที่ตั้ง สหกรณ์ประมงแม่กลอง 

จังหวัดสมุทรสงคราม
3. โรงไฟฟ้ำ Solar Roof Top ก�ำลงักำรผลติ 980 kW ทีต่ัง้ อ�าเภอไทรน้อย จงัหวดันนทบรุี
4. บริษัทร่วมทุนในสัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ 19.99 ด�าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า Solar Roof Top 

ก�าลังการผลิต 987.84 kW ที่ตั้ง อ�าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น



บุคคลอ้ำงอิงอื่นๆ 
นายทะเบียนหลักทรัพย์  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
   62 อาคารตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก 
   แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
   โทรศัพท์ 02-229-2800 โทรสาร 0-2654-5427
   Website : http://www.tsd.co.th/th/index.html
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 
2. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 
3. นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 
4. นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872

• บริษัท ส�านักงานอี วาย จ�ากัด ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก 
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

• ตู้ปณ. 1047 กรุงเทพฯ 10510 โทรศัพท์ +66 2264 9090 โทรสาร +66 2264 0789-90 
• เวปไซต์ : http://www.ey.com 

ที่ปรึกษำบริษัท 
• ส�านักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จ�ากัด 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ,ชั้น 12 ,ถนนเพลินจิต 

แขวงลุมพินี,เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 02 252 1588 โทรสาร 02 
257 0440

ข้อมูลส�ำคัญอื่น   - ไม่มี -
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2557 2556 2555

งบก�าไรขาดทุน
  รายได้จากการขายและบริการ
  ก�าไรขั้นต้น
  ก�าไรก่อนภาษีเงินได้
  ก�าไร(ขาดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัท

 
423.96
144.11
43.23
38.61

437.30
126.06
16.28
13.87

428.77
106.24
4.62
2.36

งบแสดงฐานะการเงิน
  สินทรัพย์
  หนี้สิน
  ส่วนของผู้ถือหุ้น
  ทุนที่เรียกช�าาระแล้ว

905.26
388.88
516.38
220.00

659.68
466.90
192.78
175.00

530.67
401.94
128.72
124.81

อัตราส่วนทางการเงิน
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์                                 %
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น                                          %
  อัตราก�าไรขั้นต้น                                                       %
  อัตราก�าไรสุทธิ                                                         %
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น                          เท่า
  ก�าไรสุทธิต่อหุ้น                                  (บาทต่อหุ้น)
  มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น                            (บาทต่อหุ้น)

4.93
10.89
33.99
8.61
0.75
0.02
0.23

2.33
8.63
28.83
3.12
2.42
0.008
0.11

0.48
2.20
28.83
0.54
3.12
1.347
0.10

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ
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ระบบสํารองไฟฟา

ระบบตรวจวัดและจัดการสิ่งแวดลอม

ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน

ระบบประหยัดพลังงานและระบบอ่ืน

รายไดจากการขายไฟฟา
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สัดส่วนรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร  (หน่วย: ร้อยละ)

กรำฟแสดงฐำนะกำรเงิน  หน่วย : ล้ำนบำท
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น
 บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของ บรษิทั เพาเวอร์ โซลชูั่น เทคโนโลย ีจ�ากดั (มหาชน) ประกอบ
ด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์เฉพาะด้าน มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

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

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยทุกครั้งกรรมการตรวจ
สอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบถ้วน คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 100 และได้เชิญผู้บริหารเข้า
ร่วมประชุมตามวาระของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้เชิญผู้ตรวจ
สอบภายใน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อร่วมชี้แจงข้อเท็จจริง ผลการตรวจสอบบัญชี และ
หลักฐานประกอบในแต่ละไตรมาส ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมร่วม
กับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย 1 ครั้ง
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การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่คณะ
กรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติไว้อย่างเคร่งครัดและผลการประชุมแต่ละครั้งได้รายงานการปฏิบัติ
งานโดยสรปุพร้อมข้อเสนอแนะที่เีหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบรหิารให้คณะกรรมการบรษิทัฯ
ทราบ สรุปสาระส�าคัญดังนี้

1. สอบทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ�าปี 2557 ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการ 
บริษัท เพื่อให้มั่นใจว่า รายงานทางการเงิน รายการบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจัดท�าขึ้นมี
ความถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานบัญชี และข้อก�าหนดทางกฎหมายรวมทั้งมีการเปิดเผย
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและรับทราบแนวทาง
แก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงาน
ทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดท�าขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีความถูกต้องตาม
ที่ควร เชื่อถือได้ และการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่มีความสมเหตุสมผล 

2. สอบทานความเพยีงพอของการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่ามีประสิทธิผล และเหมาะสมเพียงพอโดยไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระ
ส�าคัญ และหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ พร้อมกันนี้ ได้พิจารณาอนุมัติ
แผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี 2557 ซึ่งจัดล�าดับงานตรวจสอบตามความเสี่ยง และมุ่ง
เน้นเชิงปฏิบัติการให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผล และได้มีการพัฒนาระบบการ
ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี

3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนด
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษิทัฯ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดและกฎหมายต่างๆ อย่างเหมาะ
สม สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์คณะ
กรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ามีความสมเหตุสมผลเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และ
เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและได้เปิดเผยไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว

4. สอบทานการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการตรวจสอบและข้อสังเกตผลการประเมิน
ระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหารระดับสูง โดยบริษัทฯ 
ก�าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจ�าทุกเดือน และมีการประชุมคณะ
กรรมการบรษิทัทกุไตรมาส โดยในทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวถงึ ผลการด�าเนนิ
งาน ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ผลกระทบและข้อเสนอแนะ มาตรการป้องกันหรือลดทอน
ความเสี่ยงที่ส�าคัญ และได้รายงานความคืบหน้าของผลการด�าเนินงานโดยผู้รับผิดชอบอย่าง
ต่อเนือ่งแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ามาตรการบรหิารความเสีย่งทีก่�าหนดไว้มี
ประสทิธผิลและเหมาะสมเพยีงพอครอบคลมุกระบวนการปฏบิตังิานทีม่คีวามเสีย่งสงูสอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมของการด�าเนินธุรกิจปัจจุบัน



LEADER IN POWER SUPPLY SOLUTION AND RENEWABLE ENERGY
Annual Report 2014 | Power Solution Technologies Public Company Limited 29

5. สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบที่ก�าหนดโดยคณะ
กรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึง่ผลการประเมนิพบว่าบรษิทั
มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และครบถ้วนแล้ว

6. พจิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชโีดยพจิารณาถงึความโปร่งใส และหลกัการก�ากบักจิการทีด่ี 
รวมถงึผลการปฏบิตังิานของผูส้อบบญัชปีีทีผ่่านมา โดยค�านงึถงึชือ่เสยีงความน่าเชือ่ถอืความ
สามารถในการให้บริการตรวจสอบและการให้ค�ารับรองงบการเงินได้ทันเวลาอย่างสม�่าเสมอ
แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ชอบเสนอ ต่อคณะกรรมการบรษิทัฯเพือ่ให้พจิารณา
เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท ส�านักงานอี วาย จ�ากัด โดยมีรายชื่อต่อไปนี้
นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 หรือ 
นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 หรือ
นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 หรือ
นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 
โดยให้คนใดคนหนึง่ เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ�ากดั (มหาชน) 

ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีระจ�าปี พ.ศ.2558 โดยมค่ีาธรรมเนยีมบรกิารงานสอบบญัชเีท่ากบั 
1,020,000 บาท (หนึง่ล้านสองหมืน่บาทถ้วน) ทัง้นี ้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ซึง่จะเรยีกเกบ็ตามจรงิ 

เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท ส�านักงานอี วาย จ�ากัด โดยมีรายชื่อต่อไปนี้
นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 หรือ 
นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 หรือ
นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 หรือ
นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 
โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย 6 บริษัท ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ประจ�าปี พ.ศ. 2558 โดยมีค่าธรรมเนียมบริการงานสอบบัญชีเท่ากับ 770,000 บาท (เจ็ดแสน
เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยประเมินในภาพรวมเป็นรายคณะประจ�าปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดย
รวมว่าคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่าง
เพียงพอและครบถ้วนแล้ว

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)

(นายสุวิทย์ สิงหจันทร์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ
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บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 
2544 ด�าเนินธุรกิจออกแบบ จ�าหน่ายและติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพ
แวดล้อมทีม่คีณุภาพสงูส�าหรบัระบบสือ่สารโทรคมนาคมให้กบัหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน
ซึ่งด�าเนินการโดยบริษัท และธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนต่างๆทั้งในด้านพลังงานแสง
อาทิตย์ (Solar Power) พลังงานลม (Wind Power) และพลังงานชีวมวล (Bio Mass Power) 
ซึ่งด�าเนินการโดยบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย

บริษัทย่อย
1) บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ากัด (“KSP”) 
2) บริษัท วินด์โกกรีน จ�ากัด (“WGG”)*
3) บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ�ากัด (“SGG”)
4) บริษัท ไบโอโกกรีน จ�ากัด (“BGG”)*
5) บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ�ากัด (“PWG”)*
6) บริษัท พีเอสที (อุบลราชธานี) จ�ากัด (“PSTU”)

เงินลงทุนในบริษัทอื่น

1) บริษัท พีวี กรีน จ�ำกัด (“PVG”)*
หมายเหตุ : *ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท วินด์โกกรีน จ�ากัด, บริษัท ไบโอโกกรีน 

จ�ากัด และบริษัท พีเอสที (อุบลราชธานี) จ�ากัด ยังไม่มีรายได้เชิงพาณิชย์
โดยปัจจุบัน บริษัทมีที่ตั้งส�านักงานใหญ่อยู่ที่อาคารพีเอสที เลขที่ 325/1 ถนนพหลโยธิน 

แขวงสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยในกำรประกอบธุรกิจ

วิสัยทัศน์
บรษิทัมวีสิยัทศัน์ในการเป็นผูน้�าด้านการบรหิารจดัการระบบไฟฟ้าและพลงังานของประเทศ

พันธกิจ
1. ด้านธุรกิจงานขาย จัดหาอุปกรณ์ส�าหรับระบบไฟฟ้า ระบบพลังงานทดแทน และ

ระบบประหยัดพลังงาน 
2. ด้านธรุกจิบรกิารให้ค�าปรกึษาออกแบบทางวศิวกรรมจดัหาอปุกรณ์และก่อสร้าง ตลอด

จนพฒันาโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน อย่างมมีาตรฐานและประสทิธภิาพ
สูงสุด

3. ด้านธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน มุ่งเน้นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 
โดยค�านึงถึงสังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



LEADER IN POWER SUPPLY SOLUTION AND RENEWABLE ENERGY
Annual Report 2014 | Power Solution Technologies Public Company Limited 33

4. ด้านธุรกิจพัฒนางานขาย บริการ และโครงการ ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัท
อย่างต่อเนื่องในระยะกลาง 1-5 ปี เพื่อส่งเสริมให้มีการเจริญเติบโตและมั่นคงอย่าง
ต่อเนื่อง

5. ด้านธุรกิจบริหารจัดการเชื้อเพลิงจากพืชพลังงาน เพื่อตอบสนองความต้องการด้าน
พลังงาน และหาพันธมิตรที่เข้มแข็งและเติบโตด้วยกัน เพื่อผลประโยชน์ในระยะยาว

6. ด้านผลตอบแทน มุง่มัน่เตบิโตอย่างต่อเนือ่งเพือ่สร้างมลูค่าให้แก่ผูถ้อืหุน้ และผูม้ส่ีวนร่วม 
7. ด้านบคุลากร พฒันาและส่งเสรมิขดีความรูค้วามสามารถ ตลอดจนเสรมิสร้างคณุภาพ

ชีวิตที่ดี
8. ด้านการจัดการ บริหารงานโดยยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

เป้ำหมำยในกำรด�ำเนินงำน
บรษิทัมุง่เน้นในความเอาใจใส่พถิพีถินัในการด�าเนนิงานทกุขัน้ตอน ตัง้แต่การให้ค�าปรกึษา

แก่ลูกค้า ออกแบบ จัดหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด
รวมถึงการดูแลหลังการขายเพื่อให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตอย่างมั่นคงบนความไว้วางใจของ
ลูกค้าโดยการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งในปัจจุบัน
บริษทัมุ่งมัน่พฒันาสนิคา้และแนวทางในการบริหารจัดการพลงังานใหม่ๆ และวางแผนลงทุน
ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่องในอนาคต เพื่อตอบสนองความต้องการ
การใช้พลังงานที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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1.2 ประวัติควำมเป็นมำและพัฒนำกำรที่ส�ำคัญในช่วงที่ผ่ำนมำ

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 
2544 โดยบริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับกลุ่มผู้บริหารแผนกระบบ
ส�ารองไฟฟ้าของ บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) เนื่องจากเล็งเห็นถึงโอกาส
และการขยายตัวของกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านระบบส�ารองไฟฟ้า โดยในช่วงแรกมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประกอบธุรกิจจัดจ�าหน่ายและให้บริการระบบส�ารองไฟฟ้าส�าหรับระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
(Telecommunication Power Backup Solution) ทีม่คีณุภาพและมาตรฐานสงู ให้กบัหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน จากนั้นบริษัทได้ขยายธุรกิจไปในด้านการให้บริการระบบตรวจวัดและ
จัดการสภาพแวดล้อม (Monitoring and Management Solution) ธุรกิจด้านพลังงานทดแทน 
(Renewable Energy Solution) ทั้งในด้านพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power) พลังงานลม 
(Wind Power) และพลังงานชีวมวล (Bio Mass Power) และธุรกิจด้านการอนุรักษ์พลังงาน
และระบบอื่นๆ (Energy Saving Solution)

โดยบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญในอดีต ดังต่อไปนี้

ปี 2544 
มิถุนำยน 2544 : จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด ด้วยทุนจด
ทะเบยีนและช�าระแล้ว 5 ล้านบาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ�านวน 50,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 
100 บาท เรียกช�าระเต็มมูลค่า เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2544 เพื่อประกอบธุรกิจจัดจ�าหน่ายและ
ให้บรกิารระบบส�ารองไฟฟ้าส�าหรบัระบบสือ่สารโทรคมนาคม โดยผูถ้อืหุน้หลกัคอืนายพระนาย 
กังวาลรัตน์ ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว และต่อมาใน
วันที่ 21 กันยายน 2544 กลุ่มของบริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น (ประเทศไทย) จ�ากัด (ต่อ
มาได้ท�าการแปรสภาพและเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ใน
เดอืนสงิหาคม 2547) ได้เข้ามาร่วมถอืหุน้ในบรษิทั โดยกลุม่ของบรษิทั เอม็.ว.ีท.ี คอมมวินเิคชัน่ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด และนายพระนาย กังวาลรัตน์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60.00 และร้อยละ 
10.00 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว ตามล�าดับ และนายเกษียร สุขีโมกข์ ถือหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

ปี 2546 
ปี 2546 :  บริษัทเริ่มขยายการด�าเนินการไปยังธุรกิจออกแบบ จ�าหน่ายและติดตั้งระบบและ
จัดการสภาพแวดล้อม (Monitoring and Management Solution) 
ธันวำคม 2546 : บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5 ล้านบาทเป็น 10 ล้านบาท เมื่อวันที่ 13 
ธันวาคม 2546 โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 
100 บาท ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม โดยเสนอขายในราคาเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้
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ปี 2547 
เมษำยน 2547 : บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น (ประเทศไทย) จ�ากัด ได้ท�าการซื้อหุ้นสามัญ
ของบรษิทัจากผูถ้อืหุน้รายอืน่โดยท�าการถอืหุน้สามญัของบรษิทัในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของ
ทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว
ตุลำคม 2547 : บริษัทได้รับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2000 
โดยบริษัท เอสจีเอส ยูไนเต็ด คิงดอม จ�ากัด เป็นผู้ให้การรับรอง

ปี 2548
ปี 2548 : บริษัทเริ่มขยายการด�าเนินการไปยังธุรกิจออกแบบจ�าหน่ายและติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell systems) 

ปี 2550 
กรกฎำคม 2550 : บรษิทัได้ย้ายส�านกังานใหม่มาตัง้อยูท่ีอ่าคารพเีอสท ีเลขที ่325/1 หมูท่ี ่6 
ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 ในเดือนกรกฎาคม 2550 โดยท�าการ
เช่าอาคารและที่ดินจากบริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
กรกฎำคม 2550 : บริษัทท�าการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10 ล้านบาทเป็น 25 ล้านบาท เมื่อวัน
ที่ 27 กรกฎาคม 2550 โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 150,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้น
ละ 100 บาท โดยเสนอขายในราคาเท่ากบัมลูค่าทีต่ราไว้ ซึง่มกีลุม่ผูถ้อืหุน้หลกัคอืบรษิทั เอม็.ว.ีท.ี 
คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และนายพระนาย กังวาลรัตน์ ถือหุ้นร้อยละ 80.00 และร้อยละ 
18.00 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว ตามล�าดับ และนายอัณณพ พุ่มกุมาร ซึ่งเป็นกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 2.00 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว 

ปี 2551
มีนำคม 2551: บริษัทได้ท�าการร่วมลงทุนในบริษัท พระพาย เทคโนโลยี จ�ากัด เพื่อด�าเนิน
ธุรกิจจัดจ�าหน่าย และให้บริการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานลม เป็นจ�านวน 17,496 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุน้ละ 100 บาท จากทนุจดทะเบยีนและช�าระแล้วทัง้หมด 5,000,000 บาท คดิเป็นสดัส่วน
ร้อยละ 34.99 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว โดยร่วมทุนกับผู้ถือหุ้นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีความรู้ 
ความเชีย่วชาญด้านเทคโนโลยกีงัหนัลมส�าหรบัความเรว็ลมต�า่ ซึง่เหมาะสมส�าหรบัสภาวะของ
กระแสลมในประเทศไทย และสอดคล้องกบัการขยายธรุกจิไปยงัธรุกจิพลงังานทดแทนของบรษิทั

ปี 2553 
กุมภำพันธ์ 2553 : บริษัท พระพาย เทคโนโลยี จ�ากัด มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 10 ล้าน
บาท เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 50,000 หุ้น มูลค่า
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ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 45.00 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
มีนำคม 2553 : บริษัท พระพาย เทคโนโลยี จ�ากัด มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 15 ล้านบาท 
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2553 โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 45.00 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
มิถุนำยน 2553 : บริษัทได้ท�าการเข้าลงทุนในบริษัท ควอลิ้งค์ จ�ากัด เพื่อเตรียมตัวท�าการ
ยื่นขอใบอนุญาตการขายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็น
จ�านวน 9,994 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท จากทุนจดทะเบียนและช�าระแล้วทั้งหมด 
1,000,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.94 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว แต่อย่างไร
ก็ตาม บริษัทได้ท�าการขายหุ้นทั้งหมดในบริษัท ควอลิ้งค์ จ�ากัด ในเดือนตุลาคม 2555 เพื่อ
ท�าการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท เนื่องจากบริษัท ได้ท�าการลงทุนในบริษัทย่อยอีกแห่ง คือ 
บริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ�ากัด เพื่อด�าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
ผลิตไฟฟ้าเพื่อจ�าหน่ายแก่ กฟภ. แล้ว
กันยำยน 2553 : บริษัทได้รับใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 โดย
บริษัท เอสจีเอส ยูไนเต็ด คิงดอม จ�ากัด เป็นผู้ให้การรับรอง
ตุลำคม 2553 : บริษัทได้รับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 
โดยบริษัท เอสจีเอส ยูไนเต็ด คิงดอม จ�ากัด เป็นผู้ให้การรับรอง
พฤศจิกำยน 2553 : บริษัทขยายการด�าเนินธุรกิจไปยังธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
โดยท�าการลงทนุในห้างหุน้ส่วนจ�ากดั กนัหา โซล่าพาวเวอร์ เมือ่วนัที ่2 พฤศจกิายน 2553 ด้วย
ทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท และต่อมาแปรสภาพเป็นบริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ากัด 
ในวันที่ 22 ธันวาคม 2553 โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

ปี 2554 
มีนำคม 2554 : บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ากัด ท�าการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5 ล้าน
บาท เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2554 โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 40,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว
เมษำยน 2554 : บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ากัด ท�าการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 55 ล้าน
บาท เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2554 โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 500,000 หุ้น มูลค่า
ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว
เมษำยน 2554 : บริษัทท�าการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 25 ล้านบาทเป็น 50 ล้านบาท เมื่อวัน
ที่ 30 เมษายน 2554 โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
100 บาท ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม โดยเสนอขายในราคาเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้
สงิหำคม 2554 : บรษิทั กนัหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ากดั เริม่จ�าหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณชิย์(Commercial 
Operation Date หรือ COD) ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
โรงที่ 1 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2554 และโรงที่ 2 วันที่ 22 สิงหาคม 2554 ซึ่งได้รับส่วนเพิ่มราคา
รบัซือ้ไฟฟ้า (Adder) ส�าหรบัผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเลก็มากจากพลงังานหมนุเวยีนในอตัรา 8 บาท
ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
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ธันวำคม 2554 : บริษัทท�าการขายหุ้นในบริษัท พระพาย เทคโนโลยี จ�ากัด จ�านวน 
675,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.00 ของทุนจดทะเบียน
ทั้งหมด ให้แก่บริษัท เอ อินเตอร์เทรดดิ้ง จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ถือ
หุน้ใหญ่ของบรษิทั เพือ่ท�าการปรบัโครงสร้างกลุม่บรษิทัเนือ่งจากผลการด�าเนนิงานของบรษิทั                               
พระพาย เทคโนโลยี จ�ากัด ขาดทุน อีกทั้งบริษัทยังมีนโยบายที่จะน�าเข้ากังหันลมจากต่าง
ประเทศเพื่อจัดจ�าหน่ายและให้บริการด้วยตนเอง ซึ่งในปัจจุบัน บริษัท พระพาย เทคโนโลยี 
จ�ากัด ได้หยุดการด�าเนินงานในเชิงพาณิชย์แล้วตั้งแต่ปี 2556

ปี 2555 
มิถุนำยน 2555 : บริษัทท�าการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50 ล้านบาทเป็น 175 ล้านบาท เมื่อ
วันที่ 6 มิถุนายน 2555 โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 1,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตรา
ไว้หุ้นละ 100 บาท รวมจ�านวนหุ้นสามัญทั้งหมดเป็น 1,750,000 หุ้น โดยกลุ่มนายโสมพัฒน์ 
ไตรโสรสั เข้ามาเป็นผูถ้อืหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 30.00 จากทนุจดทะเบยีนและช�าระแล้ว และนาง
ชตุนินัท์ กจิส�าเรจ็ ซึง่เป็นกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัเข้ามาเป็นผูถ้อืหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 
14.29 จากทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว โดยเสนอขายในราคาเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ ซึ่งบริษัท 
เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) นายพระนาย กังวาลรัตน์ และนายอัณณพ พุ่มกุมาร 
ถอืหุน้ร้อยละ 22.86 ร้อยละ 20.00 และร้อยละ 2.86 ของทนุจดทะเบยีนและช�าระแล้ว ตามล�าดบั 
มิถุนำยน 2555 : บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ากัด ท�าการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 57 ล้าน
บาท เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 20,000 หุ้น มูลค่า
ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว
สิงหำคม 2555 : บริษัทท�าการลงทุนในห้างหุ้นส่วนจ�ากัด กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม ซึ่ง
ด�าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 6,500,000 บาท และต่อ
มาแปลงสภาพเป็นบริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ�ากัด ในวันที่ 24 สิงหาคม 2555 โดย
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว
ตุลำคม 2555 : บริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ�ากัด ท�าการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 30 
ล้านบาท เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2555 โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 235,000 หุ้น มูลค่า
ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

ปี 2556
ปี 2556 : บริษัทได้ขยายการด�าเนินงานไปยังธุรกิจออกแบบ จ�าหน่ายและติดตั้งระบบ
อนุรักษ์พลังงาน (Energy Saving Solution) โดยมุ่งเน้นในการจัดหาอุปกรณ์หรือระบบที่เพิ่ม
ประสิทธิภาพหรือลดการสูญเสีย เพื่อท�าให้เกิดการประหยัดพลังงาน
กุมภำพันธ์ 2556 : บริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ�ากัด เริ่มจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 
(Commercial Operation Date หรอื COD) ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค จากโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งได้รับส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ส�าหรับ
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ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากจากพลังงานหมุนเวียนในอัตรา 6.50 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็น
เวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
กุมภำพันธ์ 2556 : บริษัทก่อตั้งบริษัทย่อยอีก 3 บริษัทเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อ
ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานหมุนเวียน
ประเภทอื่น ได้แก่

1. บรษิทั วนิด์โกกรนี จ�ากดั ด้วยทนุจดทะเบยีน 1 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 10,000 
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนช�าระ
แล้ว เพื่อด�าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม

2. บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ�ากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 
10,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท โดยบรษิทัถอืหุน้อยูร้่อยละ 99.97 ของทนุจดทะเบยีน
ช�าระแล้ว เพื่อด�าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

3. บริษัท ไบโอโกกรีน จ�ากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 
10,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท โดยบรษิทัถอืหุน้อยูร้่อยละ 99.97 ของทนุจดทะเบยีน
ช�าระแล้ว เพื่อด�าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

มีนำคม 2556 : บริษัทได้ท�าการชื้ออาคารส�านักงานพีเอสทีและที่ดิน ซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่ 
325/1 หมู่ที่ 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร จากบริษัท เอ็ม.วี.ที.                        
คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 เพื่อน�ามาใช้เป็นอาคารส�านักงาน
ใหญ่ของบริษัท
ธันวำคม 2556 : บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ�ากัด ท�าการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20 ล้านบาท 
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 190,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

ปี2557
มกรำคม 2557 : บริษัทท�าการลงทุนในบริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ�ากัด เมื่อวันที่ 10 มกราคม 
2557 เพือ่ประกอบธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์บนหลงัคา (Solar Rooftop) เป็นจ�านวน 
9,997 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท จากทุนจดทะเบียนและช�าระแล้วทั้งหมด 1,000,000 
บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว และได้ท�าการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนและช�าระแล้วเป็น 20,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 โดยบริษัทถือหุ้นในบริษัท เพาเวอร์ วี กรีน 
จ�ากัดทั้งสิ้น 199,997 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของ
ทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว โดยบริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ�ากัด ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
จากการไฟฟ้านครหลวง ส�าหรับการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (Very 
Small Power Producer หรือ VSPP) จากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV 
Rooftop) ส�าหรับพลังงานหมุนเวียนประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับการไฟฟ้านครหลวง 
(กฟน.) ขนาดก�าลังการผลิต 980 กิโลวัตต์
มกรำคม 2557 : ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 
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ได้มีมติดังนี้
1. มีมติพิเศษให้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด
2. มีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 

0.10 บาท
3. มีมติพิเศษให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 225 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ

จ�านวน 2,250 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
4. มติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไปจ�านวน 450 ล้านหุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
5. มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทใน

ราคาหุ้นละ 0.00 บาท ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทจ�านวน 50 ล้านหน่วย 
โดยมีหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิทั้งหมด 50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และ

6. มีมติอนุมัติให้น�าหุ ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

มกรำคม 2557 : บริษัทย่อย คือ บริษัท ไบโอโกกรีน จ�ากัด ได้รับหนังสือแจ้งผลพิจารณา
การรบัซือ้ไฟฟ้าจาก กฟภ. เมือ่วนัที ่21 มกราคม 2557 เหน็ชอบให้รบัซือ้ไฟฟ้าในปรมิาณ 0.99 
เมกะวตัต์ จากโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวล ทีจ่ะก่อสร้างทีต่�าบลทุง่ต่อ อ�าเภอห้วยยอด จงัหวดัตรงั 
โดยจะได้รับส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) 0.50 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมงเป็นระยะเวลา 7 
ปีนับจากวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าให้กับ กฟภ. โดยบริษัทย่อยจะต้องท�าการจัดส่งเอกสารตาม
ที่ก�าหนดเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาขอความเห็นชอบในการท�าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้กับ 
กฟภ. ภายในเวลา 60 วัน 
พฤษภำคม 2557 : บรษิทัท�าการลงทนุในบรษิทั พวี ีกรนี จ�ากดั ซึง่จดัตัง้เมือ่วนัที ่4 กนัยายน 
2556 เพื่อประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) 
เป็นจ�านวน 1,999 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 100 บาท จากทนุจดทะเบยีนและช�าระแล้วทัง้หมด 
1,000,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.99 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว โดยร่วมทุนกับ
ผู้ถือหุ้นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในอาคารที่โครงการใช้
หลังคาเป็นที่ติดตั้ง และได้ท�าการเพิ่มทุนจดทะเบียนและช�าระแล้วเป็น 18,000,000 บาท เมื่อ
วันที่ 5 มิถุนายน 2557 โดยบริษัทเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ท�าให้บริษัทถือหุ้นใน
บริษัท พีวี กรีน จ�ากัดทั้งสิ้น 35,982 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
พฤษภำคม 2557 : บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ�ากัด เริ่มจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial 
Operation Date หรือ COD) ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่
ติดตั้งบนหลังคาในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ซึ่งได้รับการสนับสนุนในรูปแบบ Feed-in Tariff 
ในราคา 6.16 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นเวลา 25 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิง
พาณิชย์
พฤษภำคม 2557 : บริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขาย โดยบริษัทจะท�าการขาย
หุ้นทั้งหมดในบริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ�ากัด จ�านวน 299,994 หุ้น พร้อมกับผู้ถือ
หุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าว ซึ่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทอีกจ�านวน 6 หุ้น รวมเป็น
จ�านวน 300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจด
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ทะเบียนและช�าระแล้ว ให้แก่บุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกัน (“ผู้จะซื้อ”) ในราคา 68.50 ล้าน
บาท และผู้จะซื้อตกลงให้บริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคราม จ�ากัด กู้ยืมเงินจากผู้จะซื้อเป็น
จ�านวนเงินไม่เกิน 60 ล้านบาท เพื่อน�าไปช�าระหนี้ที่มีอยู่กับสถาบันการเงิน พร้อมช�าระค่า
ปรับส�าหรับการช�าระหนี้ก่อนก�าหนด รวมทั้งจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยผู้จะซื้อรับทราบ
ว่า บริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ�ากัด จะท�าการจ่ายเงินปันผลเป็นจ�านวน 11,367,000 
บาท ก่อนที่จะท�าการซื้อขาย และผู้ซื้อได้ท�าการช�าระเงินจ�านวน 6 ล้านบาท ณ วันท�าบันทึก
ข้อตกลงฉบับดังกล่าว เพื่อเป็นค่ามัดจ�าในการซื้อขายหุ้น
กรกฎำคม 2557 : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 
กรกฎาคม 2557 ได้มีมติ ดังนี้

1. มีมติอนุมัติการก่อตั้งบริษัทย่อยอีก 1 บริษัท คือ บริษัท พีเอสที (อุบลราชธานี) จ�ากัด 
ซึง่ก่อตัง้เมือ่วนัที ่9 กรกฎาคม 2557 เพือ่ประกอบธรุกจิผลติและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า
จากขยะ ในรปูแบบพลงังานความร้อน (Thermal Process) ด้วยทนุจดทะเบยีน 1 ล้าน
บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทถือหุ้นอยู่
ร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว

2. มีมติอนุมัติการเข้าท�าบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายหุ้นสามัญของบริษัท นอร์ทอีสท์                 
กรีน เอนเนอร์จี (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล 
ก�าลังการผลิต 0.99 เมกะวัตต์ ในวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 102 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด
ของการประมาณการกระแสเงินสดจากโครงการดังกล่าวเป็นไปตามที่น�าเสนอในที่
ประชุม ซึ่งบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายหุ้นสามัญดังกล่าวมีเงื่อนไขที่ส�าคัญดังนี้

• บริษัทจะท�าการวางเงินมัดจ�าไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยช�าระ ณ วันที่ลงนามในบันทึก
ข้อตกลงจะซื้อจะขายหุ้นสามัญดังกล่าว

• ผู้ขายต้องอนุญาตให้บริษัท สามารถท�าการทดสอบระบบได้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 
30 วัน

• ก่อนที่จะท�าการซื้อขาย บริษัท นอร์ทอีสท์ กรีน เอนเนอร์จี (ประเทศไทย) จ�ากัด จะ
ต้องปราศจากคดข้ีอพพิาททางกฎหมายซึง่เป็นคดหีรอืข้อพพิาททีย่งัไม่สิน้สดุ และเป็น
คดีที่อาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างมีนัยส�าคัญ

ทัง้นี ้ส�าหรบัรายละเอยีดและเงือ่นไขของบนัทกึข้อตกลงจะซือ้จะขายหุน้สามญัอืน่ๆ ทีน่อก
เหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร
เป็นผูพ้จิารณา และน�าเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาอนมุตักิารซือ้ขายหุน้
สามัญของบริษัท นอร์ทอีสท์ กรีน เอนเนอร์จี (ประเทศไทย) จ�ากัด และขั้นตอนตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ บจ/ป. 21-01 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและ
การปฏิบัติการในการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ก่อนที่จะท�าการซื้อขาย
พฤศจิกำยน 2557 : เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 บริษัทได้ท�าการขายหุ้นสามัญทั้งหมด
ในบริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ�ากัด ให้แก่บุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง จ�านวนทั้งสิ้น 
299,994 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว โดยมีมูลค่าขนาดของ
รายการทั้งสิ้น 125 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็น
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1. ค่ามัดจ�าการซื้อหุ้นจ�านวน 6 ล้านบาท ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557
2. ช�าระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ�ากัด ณ วัน

ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 จ�านวน 55,752,864.04 บาท พร้อมไถ่ถอนหลักประกัน และ
ปลดภาระค�้าประกันที่มีอยู่เดิมกับธนาคารทั้งหมด

3. ช�าระค่าหุ้นส่วนที่เหลือในราคา 63.25 ล้านบาท หักด้วย
 ก) เงินกู้ยืมจากผู้ซื้อแก่บริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ�ากัด จ�านวน 3.57 ล้าน

บาทเพื่อน�าไปจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัท
 ข) รายได้การขายไฟฟ้าที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 จนถึงวันโอน

กรรมสิทธิ์หุ้นสามัญของบริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ�ากัด ให้แก่ผู้ซื้อเป็นจ�านวน 7.76 
ล้านบาท

 ค) หนี้สินอื่นๆ ที่คงค้าง ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ได้แก่ เจ้าหนี้การค้าและเจ้า
หนี้อื่น จ�านวน 0.77 ล้านบาท 

ท�าให้คงเหลือเป็นเงินช�าระค่าหุ้นที่เหลือทั้งสิ้น 51.14 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าการขายเงิน
ลงทุนในบริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ�ากัด (รวมมัดจ�า) ทั้งสิ้น 57.14 ล้านบาท 

ทัง้นี ้บนัทกึข้อตกลงจะซือ้จะขายหุน้ดงักล่าวมเีงือ่นไขระบใุห้บรษิทัน�าเงนิจากค่าหุน้ทีช่�าระ
จ�านวน 11.50 ล้านบาท ฝากไว้ในบญัชดีแูลผลประโยชน์ของคูส่ญัญา (Escrow Account) เพือ่
เป็นหลกัประกนัให้บรษิทั กรนี ไบ-โอ มหาสารคาม จ�ากดั ได้มาซึง่ใบอนญุาตประกอบกจิการ
โรงงานภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 โดยหากบริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ�ากัด 
ไม่ได้รบัใบอนญุาตภายในระยะเวลาทีก่�าหนดไว้ ผูจ้ะซือ้ตกลงทีจ่ะว่าจ้างบรษิทัในการด�าเนนิ
การย้ายที่ตั้งบางส่วนของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม 
จ�ากัด ไปยังแหล่งที่ตั้งอื่นที่เหมาะสม และด�าเนินการขอรับใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการ
ทีเ่กีย่วข้อง โดยผูจ้ะซือ้ตกลงช�าระค่าจ้างในการด�าเนนิการดงักล่าวให้แก่บรษิทั เท่ากบัจ�านวน
เงนิประกนั และตกลงให้บรษิทัมสีทิธเิบกิถอนเงนิประกนัจากบญัชดีแูลผลประโยชน์ของคูส่ญัญา
ดังกล่าวได้ทันที (กรุณาดูรายละเอียดของบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายบริษัท กรีน ไบ-โอ 
มหาสารคาม จ�ากัดในส่วนที่ 2.2 ข้อ 5 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ)
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1.3 โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัทแบ่งการด�าเนินงานโดยบริษัทเป็นผู้ด�าเนินธุรกิจออกแบบ จ�าหน่ายและติดตั้งระบบ
จ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม และให้บริษัทย่อยเป็นผู้ด�าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลังงานทดแทน โดยในปัจจุบัน บริษัทมีบริษัทย่อยทั้งสิ้น 6 บริษัท และเงินลงทุนในบริษัท
อื่น 1 บริษัท ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ 
ซึ่งสามารถสรุปการด�าเนินงานของแต่ละบริษัทได้ดังนี้

บริษัท สถานะ
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ)
ประเภทธุรกิจ

บริษัท เพาเวอร์  โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด 
(มหาขน) (“PST”)

- - ธรุกจิออกแบบ จ�าหน่ายและตดิตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจ
วัดจัดการสภาพแวดล้อม

บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ากัด (“KSP”) บริษัทย่อย 99.99 ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

บริษัท วินด์โกกรีน จ�ากัด (“WGG”) บริษัทย่อย 99.97 ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม

บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ�ากัด (“SGG”) บริษัทย่อย 99.99 ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

บริษัท ไบโอโกกรีน จ�ากัด (“BGG”) บริษัทย่อย 99.97 ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลและจากขยะในรูปแบบ
พลังงานความร้อน

บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ�ากัด (“PWG”) บริษัทย่อย 99.99 ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

บริษัท พีเอสที (อุบลราชธานี) จ�ากัด (“PSTU”) บริษัทย่อย 99.97 ธุรกิจโรงไฟฟ้าจากขยะในรูปแบบพลังงานความร้อน

บริษัท พีวี กรีน จ�ากัด (“PVG”) เงินลงทุนใน
บริษัทอื่น

19.99 ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

*หมายเหตุ: บริษัทได้ท�าการขายบริษัทย่อย คือ บริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ�ากัด ให้แก่บุคคลที่ไม่

เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

โดยมีรายละเอียดการประกอบธุรกิจของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัท ดังนี้

1.3.1 บริษัทย่อย

1. บริษัท กันหำ โซล่ำพำวเวอร์ จ�ำกัด (หรือ “KSP”)
ด�าเนนิธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์เพือ่ผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. ปัจจบุนั

มีทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว 57 ล้านบาท โดยบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีสัดส่วนการถือ
หุน้ร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบยีนและช�าระแล้ว โดยบรษิทั กนัหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ากดั ได้
รบัสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ส�าหรบัการรบัซือ้ไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีนขนาดเลก็มาก (Very Small 
Power Producer หรือ VSPP) ส�าหรับพลังงานหมุนเวียนประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขนาดก�าลังการผลิต 998 กิโลวัตต์ จ�านวน 2 โครงการ รวมก�าลังการ
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ผลิตทั้งสิ้น 1.996 เมกะวัตต์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนพลังงานทดแทน
ของส�านักงานนโยบายและพลังงาน กระทรวงพลังงาน ในรูปแบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า 
(Adder) ในราคา 8 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมงเป็นเวลา 10 ปี นับจากวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิง
พาณิชย์ (Commercial Operation Date หรือ COD) ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าว 
ตั้งอยู่ที่ต�าบลสร้างคอม อ�าเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี และได้ท�าการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า
และจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD) ส�าหรับโครงการ
ที่ 1 ก�าลังการผลิต 998 กิโลวัตต์ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2554 และ โครงการที่ 2 ก�าลังการผลิต 
998 กิโลวัตต์ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2554

2. บริษัท วินด์โกกรีน จ�ำกัด (หรือ “WGG”)
ด�าเนนิธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังานลมเพือ่ผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 

ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว 1 ล้านบาท โดยบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีสัดส่วน
การถือหุ้นร้อยละ 99.97 ซึ่งในปัจจุบันบริษัทย่อยดังกล่าวยังมิได้มีรายได้เชิงพาณิชย์

3. บริษัท โซล่ำร์โกกรีน จ�ำกัด (หรือ “SGG”)
ด�าเนนิธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์เพือ่ผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว 20 ล้านบาท โดยบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยบริษัท โซล่าร์โกกรีน จ�ากัด ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
ส�าหรับการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer 
หรือ VSPP) จากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) ส�าหรับพลังงาน
หมนุเวยีนประเภทพลงังานแสงอาทติย์ให้กบัการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค (กฟภ.) ขนาดก�าลงัการผลติ 
987.84 กโิลวตัต์ ซึง่ได้รบัการสนบัสนนุตามมตคิณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต ิครัง้ที่ 
2/2556 (ครัง้ที ่145) ในรปูแบบ Feed-in Tariff ในราคา 6.16 บาทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง เป็นเวลา 
25 ปี นับจากวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date หรือ COD) 
ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าว ตั้งอยู่บนอาคารของสหกรณ์ประมงแม่กลอง ต�าบล
แหลมใหญ่ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสงคราม และได้ท�าการเชือ่มโยงระบบไฟฟ้าและจ�าหน่าย
กระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557

4. บริษัท ไบโอโกกรีน จ�ำกัด (หรือ “BGG”)
ก่อตั้งเมื่อขึ้นเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากพลังงานชีวมวลและพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ โดยปัจจุบันมีทุนจด
ทะเบียนและช�าระแล้ว 1 ล้านบาท โดยบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น
อยู่ร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบันบริษัทย่อยไม่ได้ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์
ใดๆ และก�าลังอยู่ระหว่างการขอการสนับสนุนจากโครงการพลังงานทดแทนของภาครัฐบาล 
โดยปัจจุบันได้ท�าการยื่นแบบค�าขอจ�าหน่ายไฟฟ้าและการเชื่อมโยงไฟฟ้าแก่ กฟภ. ทั้งสิ้น 
7 โครงการ ก�าลังการผลิตโครงการละ 0.99 เมกะวัตต์ รวมก�าลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 6.93 
เมกะวัตต์ ซึ่งแต่ละโครงการจะเป็นในลักษณะผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power 
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Producer หรือ VSPP) และวางหนังสือค�้าประกันการยื่นข้อเสนอการขายไฟฟ้าเข้าระบบของ
การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคแล้วในอตัรา 200 บาทต่อ 1 กโิลวตัต์ รวมเป็นจ�านวนเงนิทัง้สิน้ 1,400,000 
บาท เมื่อเดือนมีนาคมและเมษายน 2557 โดยได้ยื่นขอรับส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) 
ส�าหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากส�าหรับโรงไฟฟ้าทั้ง 7 โครงการ ในอัตรา 0.50 บาทต่อกิโล
วตัต์-ชัว่โมง โดยมรีะยะเวลาสนนัสนนุ 7 ปี และได้รบัหนงัสอืแจ้งผลพจิารณาการท�าสญัญาซือ้
ขายไฟฟ้าจาก กฟภ. เห็นชอบให้ กฟภ. ท�าสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับบริษัทย่อยแล้ว 1 โครงการ 
รวมก�าลังการผลิต 0.99 เมกะวัตต์ 

นอกจากนี้ ปัจจุบันบริษัท ไบโอโกกรีน จ�ากัด ได้ท�าการยื่นแบบค�าขอจ�าหน่ายไฟฟ้าและ
และการเชื่อมโยงไฟฟ้าแก่ กฟภ. อีก 1 โครงการ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ส�าหรับโครงการ
โรงงานไฟฟ้าพลงังานจากขยะ ในรปูแบบพลงังานความร้อน (Thermal Process) ในลกัษณะ
ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer หรือ VSPP) ซึ่งได้มีการลงนามใน
บนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืระหว่างองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสรุนิทร์และบรษิทัย่อยแล้วในวนั
ที่ 24 ตุลาคม 2557 (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในส่วนที่ 2.2 ข้อ 6 โครงการในอนาคต)

5. บริษัท เพำเวอร์ วี กรีน จ�ำกัด (หรือ “PWG”)
ด�าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้า

นครหลวง ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว 20 ล้านบาท โดยบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ มสีดัส่วนการถอืหุน้ร้อยละ 99.99 โดยบรษิทั เพาเวอร์ ว ีกรนี จ�ากดั ได้รบัสญัญาซือ้ขาย
ไฟฟ้า ส�าหรบัการรบัซือ้ไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีนขนาดเลก็มาก (Very Small Power Producer 
หรือ VSPP) จากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) ส�าหรับพลังงาน
หมนุเวยีนประเภทพลงังานแสงอาทติย์ให้กบัการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ขนาดก�าลงัการผลติ 
980 กิโลวัตต์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 
2/2556 (ครั้งที่ 145) ในรูปแบบ Feed-in Tariff ในราคา 6.16 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็น
เวลา 25 ปี นับจากวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date หรือ 
COD) ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าว ตั้งอยู่บนอาคารของบริษัท พรีคาสท์ เอ็นจิ
เนียริ่ง จ�ากัด ต�าบลราษฎร์นิยม อ�าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี และได้ท�าการเชื่อมโยงระบบ
ไฟฟ้าและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD) เมื่อวันที่ 
10 ตุลาคม 2557

6. บริษัท พีเอสที (อุบลรำชธำนี) จ�ำกัด (หรือ “PSTU”)
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เพื่อด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากขยะ ใน

รปูแบบพลงังานความร้อน (Thermal Process) ให้กบัการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค โดยปัจจบุนัมทีนุ
จดทะเบยีน 1 ล้านบาท ทนุช�าระแล้ว 0.25 ล้านบาท โดยบรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ มสีดัส่วน
การถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบันบริษัทย่อยไม่ได้ประกอบกิจการเชิง
พาณิชย์ใดๆ ซึ่งในปัจจุบันก�าลังอยู่ในขั้นตอนศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนและคัดเลือก
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการใช้งาน 
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1.3.2 เงินลงทุนในบริษัทอื่น

1. บริษัท พีวี กรีน จ�ำกัด (หรือ “PVG”)
ด�าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว 18 ล้านบาท บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้น
อยู่ร้อยละ 19.99 โดยบริษัทท�าการร่วมทุนกับเจ้าของกรรมสิทธิของอาคารที่โครงการดังกล่าว
ตั้งอยู่บนหลังคา ซึ่งบริษัท พีวี กรีน จ�ากัด ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ส�าหรับการรับซื้อไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer หรือ VSPP) จากพลังงาน
แสงอาทติย์ทีต่ดิตัง้บนหลงัคา (Solar PV Rooftop) ส�าหรบัพลงังานหมนุเวยีนประเภทพลงังาน
แสงอาทิตย์ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขนาดก�าลังการผลิต 987.84 กิโลวัตต์ ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2556 (ครั้งที่ 145) ในรูป
แบบ Feed-in Tariff ในราคา 6.16 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นเวลา 25 ปี นับจากวันเริ่ม
ต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date หรือ COD) ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ดังกล่าว ตั้งอยู่บนอาคารของบริษัท วีรับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ต�าบลเขาย้อย 
อ�าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี และได้ท�าการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า
เชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557

กลุ่มโรงไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ กลุ่มโรงไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทนอื่นๆ

บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ากัด99.99%

บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ�ากัด99.99%

บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ�ากัด99.99%

บริษัท วินด์โกกรีน จ�ากัด 99.97%

บริษัท ไบโอโกกรีน จ�ากัด 99.97%

บจก. พีเอสที (อุบลราชธานี) จ�ากัด 99.97%

บริษัท พีวี กรีน ("PVG")19.99%

แผนภาพแสดงโครงสร้างกลุ่มบริษัท บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)



LEADER IN POWER SUPPLY SOLUTION AND RENEWABLE ENERGY
Annual Report 2014 | Power Solution Technologies Public Company Limited46



LEADER IN POWER SUPPLY SOLUTION AND RENEWABLE ENERGY
Annual Report 2014 | Power Solution Technologies Public Company Limited 47

1.4 ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) (“เอ็ม.วี.ที.”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 
โดยถอืหุน้ในบรษิทัในสดัส่วนร้อยละ 22.86 ด�าเนนิธรุกจิทีใ่กล้เคยีงกนักบัธรุกจิของบรษิทั คอื 
ธรุกจิให้บรกิารและจดัจ�าหน่ายอปุกรณ์สือ่สารโทรคมนาคม และระบบเครอืข่าย เช่น ระบบเครอื
ข่ายในองค์กร (Local Area Network Solution) ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network) 
และสายใยแก้วน�าแสง (Fiber Optic Cable) เป็นต้น ซึ่งในอนาคต เอ็ม.วี.ที. มีโอกาสที่จะเกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยท�าการแข่งขันกับบริษัททางอ้อมได้ แต่อย่างไรก็ตาม เอ็ม.
ว.ีท.ี ไม่มนีโยบายทีจ่ะด�าเนนิธรุกจิแข่งขนักบับรษิทัทัง้ในทางตรงและทางอ้อม และได้มกีารลง
นามในหนงัสอืให้ค�ารบัรองทีจ่ะไม่ด�าเนนิธรุกจิแข่งขนักบับรษิทัในธรุกจิออกแบบ จ�าหน่ายและ
ตดิตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อม และธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน
หรือท�าธุรกรรมที่อาจเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม

ทั้งนี้ เอ็ม.วี.ที. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท ผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน (มหานคร) จ�ากัด ใน
สัดส่วนร้อยละ 99.99 และบริษัท ผลิตไฟฟ้ามหานคร จ�ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 70.00 ร่วมกับ
คุณชุตินันท์ กิจส�าเร็จ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท โดยถือหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 30.00 ซึ่งบริษัททั้งสองปัจจุบันมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ส�าหรับโรงไฟฟ้าพลังงานความ
ร้อนจากแสงอาทติย์ (Solar Thermal Power Plant) แต่ยงัไม่มกีารเริม่การก่อสร้างหรอืด�าเนนิ
การเชิงพาณิชย์ใดๆ ซึ่งได้มีการลงนามในข้อตกลงที่บริษัททั้งสองจะไม่ท�าธุรกิจ ด�าเนินธุรกิจ
หรือเข้าท�าธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ซึ่งอาจ
เป็นการแข่งขันกับธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนของบริษัทตลอดอายุข้อ
ตกลงนี้ ซึ่งข้อตกลงจะมีผลไปจนกว่าเอ็ม.วี.ที. และนางชุตินันท์ กิจส�าเร็จ จะพ้นสภาพการ
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัททั้งสอง

ทั้งนี้ หากเอ็ม.วี.ที. และนางชุตินันท์ กิจส�าเร็จ ตกลงว่า ก่อนที่ เอ็ม.วี.ที. และ/หรือ นางชุติ
นันท์ กิจส�าเร็จ จะขายหุ้นของบริษัททั้งสองให้แก่บุคคลอื่นไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เอ็ม.
วี.ที. และ/หรือ นางชุตินันท์ กิจส�าเร็จ ตกลงจะท�าค�าเสนอขายจ�านวนดังกล่าวต่อบริษัท โดย
ค�าเสนอขายดังกล่าวจะต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับจ�านวนหุ้น ราคา เงื่อนไข และข้อตกลงที่
เกีย่วข้องกบัการขายหุน้ให้แก่บคุคลอืน่ เพือ่ให้บรษิทัสามารถใช้สทิธซิือ้หุน้นัน้ได้ก่อนบคุคลอืน่

โดยในวันที่ 23 มิถุนายน 2557 บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ได้ท�าการ
เสนอขายเงนิลงทนุในบรษิทั ผลติไฟฟ้าพลงังานทดแทน (มหานคร) จ�ากดั ให้แก่บรษิทัทัง้หมด 
เป็นจ�านวนเงิน 4,500,000 บาท ตามเงื่อนไขให้บริษัทสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นนั้นได้ก่อนบุคคล
อืน่ ซึง่ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่6/2557 เมือ่วนัที ่8 กรกฎาคม 2557 ซึง่มกีรรมการ
ตรวจสอบเข้าร่วมครบทั้งสามท่าน ได้มีมติสละสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ผลิตไฟฟ้า
พลงังานทดแทน (มหานคร) จ�ากดั ตามข้อเสนอขายดงักล่าว เนือ่งจากสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ที่
บรษิทั ผลติไฟฟ้าพลงังานทดแทน (มหานคร) จ�ากดั ได้รบันัน้ เป็นสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าส�าหรบั
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ (Solar Thermal Power Plant) ซึ่งบริษัทไม่มี
ความเชี่ยวชาญและประเมินว่าไม่คุ้มค่าในการลงทุน
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การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
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โครงสร้ำงรำยได้ของกำรประกอบธุรกิจของแต่ละสำยผลิตภัณฑ์

การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยสามารถแบ่งออกตามประเภทของการด�าเนิน
ธุรกิจเป็น 2 ธุรกิจหลัก ได้แก่ 1) ธุรกิจออกแบบ จ�าหน่าย และติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจ
วัดจัดการสภาพแวดล้อม (Power Supply and Monitoring Solution) และ 2) ธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลังงานทดแทน โดยโครงสร้างรายได้ตามแต่ละประเภทของการด�าเนินธุรกิจในปี 2555 ถึง
ปี 2557 มีสัดส่วนดังนี้

รำยได้ ด�ำเนินกำรโดย
 ปี 2555 ปี 2556 ของปี 2557

มูลค่ำ ร้อยละ มูลค่ำ ร้อยละ มูลค่ำ ร้อยละ

1. ธรุกจิออกแบบ จ�าหน่าย และตดิตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้า
และตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม

• ระบบส�ารองไฟฟ้า
• ระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อม
• ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
• ระบบประหยัดพลังงานและระบบอื่นๆ 

บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท

392.89

270.32
57.34
65.23

-

90.29

62.12
13.18
14.99
0.00

382.28

228.72
109.90
23.59
20.07

86.01

51.46
24.73
5.31
4.52

357.31

231.49
8.37

101.08
16.37

79.72

51.65
1.87
22.55
3.65

2. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
• พลังงานแสงอาทิตย์ KSP / SGG / PWG 35.89 8.25 55.01 12.38 66.65 14.87

รวมรายได้จากการขายและบริการ 428.77 98.53 437.30 98.38 423.96 94.59

รายได้อื่น1/ 6.38 1.47 7.18 1.62 24.25 5.41

รำยได้รวม 435.16 100.00 444.48 100.00 448.21 100.00

หมายเหตุ : 1/รายได้อื่น ประกอบด้วยดอกเบี้ยรับ ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ก�าไรจากการขายเงินลงทุน

ในบริษัทร่วม และรายได้อื่นๆ เป็นต้น

 

โดยลักษณะการด�าเนินงานของแต่ละประเภทธุรกิจหลัก มีรายละเอียด ดังนี้
1. ธุรกิจออกแบบ จ�ำหน่ำย และติดตั้งระบบจ่ำยไฟฟ้ำและตรวจวัดจัดกำรสภำพแวดล้อม
ลักษณะของผลิตภัณฑ์และการบริการ
ธุรกิจออกแบบ จ�าหน่ายและติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม

สามารถแบ่งตามประเภทของระบบที่จัดจ�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
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โดยลักษณะการประกอบธุรกิจและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และการให้บริการของระบบ
แต่ละประเภท เป็นดังนี้

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

ระบบส�ารองไฟฟ้ากระแสตรง และ ข) ระบบส�ารองไฟฟ้ากระแสสลับ

ก) ระบบส�ำรองไฟฟ้ำกระแสตรง
บรษิทัจ�าหน่ายและให้บรกิารระบบส�ารองไฟฟ้ากระแสตรงส�าหรบัอปุกรณ์และระบบสือ่สาร

โทรคมนาคมเป็นหลัก เนื่องจากระบบสื่อสารโทรคมนาคม เช่น ระบบชุมสายโทรศัพท์ เสา
โทรคมนาคมส�าหรบัระบบโทรศพัท์เคลือ่นที ่หรอืระบบเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ เป็นต้น ต้องการ
ความต่อเนื่องในการท�างาน อีกทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบมีราคาสูง ซึ่งหากเกิดความผิดปกติ
ในระบบไฟฟ้า เช่น แรงดนัไฟฟ้าตกหรอืกระชาก หรอืกระแสไฟฟ้าดบั อาจก่อให้เกดิความเสยี
หายโดยตรงแก่อปุกรณ์และความเสยีหายโดยอ้อมจากการทีร่ะบบหยดุท�างานได้ ระบบส�ารอง
ไฟฟ้าจงึมคีวามส�าคญักบัระบบโทรคมนาคมอย่างมาก โดยท�าหน้าทีป้่องกนัความผดิปกตจิาก
ระบบไฟฟ้า และท�าให้กระแสไฟฟ้าที่เข้าสู่ระบบมีเสถียรภาพและเหมาะสมแก่การท�างานของ
อุปกรณ์ต่างๆ มากขึ้น โดยอุปกรณ์ระบบส�ารองไฟฟ้ายังได้รับการออกแบบให้มีขนาดเล็ก น�้า
หนักเบา และมีลักษณะเป็นหน่วยแยกส่วน (Module) สามารถท�าการต่อขยายได้อย่างสะดวก
ส�าหรบัรองรบัการใช้งานเพิม่เตมิในอนาคต สามารถท�าการต่อขนานเพือ่เพิม่เสถยีรภาพในการ
ท�างาน (Redundant) และสามารถควบคุมทางไกลโดยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ ท�าให้
เหมาะสมกับโครงการหรือระบบโทรคมนาคมโดยเฉพาะ

ทั้งนี้ ส่วนประกอบของระบบส�าหรับแต่ละโครงการจะต่างกัน โดยบริษัทจะท�าการศึกษา
ความต้องการของผูว่้าจ้าง ให้ค�าปรกึษาและออกแบบระบบส�ารองไฟฟ้าให้มปีระสทิธภิาพและ
เหมาะสมกับระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ผู้ว่าจ้างก�าหนด โดยเลือกอุปกรณ์ต่างๆ ตามความ
เหมาะสม ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก ดังนี้

อุปกรณ์แปลงไฟฟ้ำกระแสสลับเป็นไฟฟ้ำกระแสตรง (Rectifier)
เป็นอุปกรณ์ที่ท�าหน้าที่แปลงสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรง เพื่อท�าหน้าที่จ่าย

ไฟเข้าอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง พร้อมกับจ่ายไฟฟ้าเพื่อใช้ในการส�ารอง
ประจไุฟฟ้าในแบตเตอรี ่โดยอปุกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นไฟฟ้ากระแสตรงส�าหรบัระบบ
สื่อสารโทรคมนาคมจะแตกต่างจากระบบทั่วไปเนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวจะมีสายดินที่เป็น
ประจุบวก (Positive Ground) โดยบริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ�าหน่ายของอุปกรณ์
แปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงตรา enatel จากบริษัท Enatel Ltd. (ประเทศ
นิวซีแลนด์) ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ในด้านระบบพลังงานส�าหรับระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
อตุสาหกรรม รวมถงึระบบพลงังานส�าหรบัโรงไฟฟ้าแสงอาทติย์ ทีม่กีารจ�าหน่ายไปยงัภมูภิาค
ต่างๆ ทั่วโลก และผ่านการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 และมาตรฐานการจัดการสิ่ง
แวดล้อม ISO 14001:2004
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ตัวอย่างอุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงที่บริษัทจ�าหน่ายและให้บริการ

ตัวอย่างแบตเตอรี่ที่บริษัทจ�าหน่ายและให้บริการ

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

ประจุไฟฟ้ากระแสตรงจากอุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (Rectifier) ใน
ขณะที่แหล่งจ่ายไฟฟ้าท�างานปกติ และจะท�าหน้าที่จ่ายไฟฟ้ากระแสตรงไปยังระบบขณะที่
แหล่งจ่ายไฟฟ้าหยุดท�างาน ซึ่งจะควบคุมโดยวงจรสวิทช์ในระบบ ซึ่งจะมีขนาดความจุไฟฟ้า
และคุณสมบัติแตกต่างกันตามความเหมาะสมในการใช้งาน โดยชนิดของแบตเตอรี่ที่บริษัท
ให้บริการและจัดจ�าหน่าย เป็นประเภทแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดแบบปิดผนึก (Sealed Lead Acid 
Battery) ส�าหรับระบบสื่อสารโทรคมนาคมโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่ต้องการการบ�ารุง
รักษาต�่า อายุการใช้งานยาวนาน และมีไอกรดที่จะท�าให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ต�่ามาก 
โดยบรษิทัได้รบัการแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ�าหน่ายแบตเตอรีต่รา HAZE จากบรษิทั Haze Battery 
Co., Ltd. (สาธารณรัฐประชาชนจีน) นอกจากนี้ บริษัทยังจ�าหน่ายแบตเตอรี่ตรา “PST” ของ
บรษิทัเอง โดยว่าจ้างบรษิทั Haze Battery Co., Ltd ผลติแบตเตอรีต่ามรปูแบบทีบ่รษิทัก�าหนด 
(Original Equipment Manufacturer หรือ OEM) แล้วน�ามาติดตราสินค้าของบริษัท
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ตัวอย่างอุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับที่บริษัทจ�าหน่ายและให้บริการ

ตัวอย่างอุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่บริษัทจ�าหน่ายและให้บริการ

ตัวอย่างอุปกรณ์ตรวจสอบและควบคุมที่บริษัทจ�าหน่ายและให้บริการ

อุปกรณ์แปลงไฟฟ้ำกระแสตรงเป็นไฟฟ้ำกระแสสลับ (Inverter)
เป็นอปุกรณ์ทีม่วีงจรแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลบั เพือ่จ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ส่วน

ของอปุกรณ์ทีต้่องการไฟฟ้ากระแสสลบัในระบบ โดยบรษิทัเป็นตวัแทนจ�าหน่ายอปุกรณ์แปลง
ไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลบัตรา enatel ซึง่ได้รบัการออกแบบส�าหรบัอปุกรณ์สือ่สาร
โทรคมนาคมโดยเฉพาะ ซึง่สญัญาณไฟฟ้ากระแสสลบัทีไ่ด้จะมลีกัษณะเป็นคลืน่รปูไซน์ (Pure 
Sine Wave) และมีสัญญาณรบกวนต�่า

อุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้ำกระแสตรง (Converter)
เป็นอุปกรณ์ส�าหรับปรับแรงดันไฟฟ้า (Voltage) ส�าหรับไฟฟ้ากระแสตรงจากแรงดันหนึ่ง

ไปยังแรงดันที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ในระบบ

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

ดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าในอุปกรณ์ต่างๆในระบบ ประจุไฟฟ้าที่เหลือในแบตเตอรี่ อุณหภูมิของ
อปุกรณ์ต่างๆ รวมทัง้มรีะบบแจ้งเตอืนหากมคีวามผดิปกตใินระบบไฟฟ้า หรอืมคีวามสามารถ
ในการตรวจสอบและควบคุมทางไกลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
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ข) ระบบส�ำรองไฟฟ้ำกระแสสลับ 
ระบบส�ารองไฟฟ้ากระแสสลับ มีอุปกรณ์หลัก คือ อุปกรณ์ส�ารองไฟฟ้าและปรับแรงดัน

ไฟฟ้าอัตโนมัติ (Uninterruptible Power Supply หรือ UPS) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ประกอบด้วย 
วงจรแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (Rectifier) แบตเตอรี่ (Battery) วงจรแปลง
ไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (Inverter) ซึ่งในช่วงเวลาที่มีกระแสไฟฟ้าปกติ กระแส
ไฟฟ้าจะถูกจ่ายไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการ พร้อมกับเข้าสู่วงจรแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็น
ไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อจ่ายไฟเข้าไปส�ารองในแบตเตอรี่ เมื่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าหยุดท�างาน วงจร           
สวิทช์จะปรับวงจรให้แบตเตอรี่ท�าการจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงเข้าสู่วงจรแปลงไฟฟ้ากระแสตรง
เป็นไฟฟ้ากระแสสลบัเพือ่จ่ายไปยงัอปุกรณ์ไฟฟ้าจนกว่าแหล่งจ่ายไฟฟ้าท�างานเป็นปกตหิรอื
จนกระทั่งกระแสไฟฟ้าในแบตเตอรี่หมดลง

ทั้งนี้ เครื่องส�ารองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ มีความแตกต่างกันไปตามการใช้
งานทีต้่องการ เช่น ความจขุองแบตเตอรีท่ีแ่ตกต่างกนั หรอืบางประเภทไม่มแีบตเตอรีอ่ยูภ่ายใน
เพื่อให้สามารถเลือกแบตเตอรี่ที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการมาเชื่อมต่อภายนอกได้ หรือมีวงจร
ปรบัแรงดนัไฟฟ้าอตัโนมตั ิ(Stabilizer) ท�าหน้าทีป่รบัแรงดนัไฟฟ้าให้คงทีแ่ละสม�า่เสมออยูใ่น
ระดับที่ปลอดภัยต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า หรือประเภทของแหล่งจ่ายไฟเข้าที่แตกต่างกัน เช่น กระแส
ไฟฟ้าเฟสเดียวหรือสามเฟส เป็นต้น

โดยบริษัทเป็นผู้น�าเข้าและเป็นตัวแทนจ�าหน่ายในประเทศไทยส�าหรับเครื่องส�ารองไฟฟ้า
และปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติตรา เดลต้า (DELTA) จากบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ จ�ากัด 
(ไต้หวัน) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้น�าของโลกในด้านระบบจัดการก�าลังไฟฟ้า ระบบส�ารองไฟฟ้าและ
ปรบัแรงดนัไฟฟ้าอตัโนมตั ิอปุกรณ์อเิลค็โทรนคิส์และชิน้ส่วนของอปุกรณ์อเิลค็โทรนคิส์ส�าหรบั
อุตสาหกรรมต่างๆ เป็นต้น โดยมีส�านักงาน 106 แห่ง และโรงงานผลิต 31 แห่ง ทั่วโลก (ที่มา 
: เว็บไซต์ของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ จ�ากัด http://www.deltaww.com)

ตัวอย่างอุปกรณ์เครื่องส�ารองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติที่บริษัทจ�าหน่ายและให้บริการ

นอกจากนี้ บริษัทยังจ�าหน่ายอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบส�ารองไฟฟ้า เช่น ตู้ระบบ
ส�ารองไฟฟ้า และอปุกรณ์อืน่ๆ ทีเ่ป็นส่วนประกอบของระบบส�ารองไฟฟ้าโดยจะท�าการออกแบบ
ระบบให้เหมาะสมกับอุปกรณ์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่จะน�าระบบดังกล่าวไปใช้ โดย
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ตัวอย่างอุปกรณ์และหน้าจอซอฟท์แวร์ระบบตรวจวัดและจัดการที่บริษัทจ�าหน่ายและให้บริการ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจนี้ได้แก่ บริษัทหรือองค์กรสื่อสารโทรคมนาคม หรือบริษัทที่
ต้องการระบบไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพ เช่น ธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ เป็นต้น 

ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจออกแบบ จ�าหน่ายและติดตั้งระบบ
ส�ารองไฟฟ้าเท่ากับ 270.32 ล้านบาท 228.72 ล้านบาท และ 231.49 ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่ง
คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 63.04 ร้อยละ 52.30 และร้อยละ 54.60 ของรายได้จากการขายและ
บริการตามล�าดับ

1.2 ระบบตรวจวัดและจัดกำรสภำพแวดล้อม (Power and Environment Monitoring 
Solution)

ระบบตรวจวดัและจดัการสภาพแวดล้อมท�าหน้าทีต่รวจวดั ประมวลผล เกบ็ข้อมลู และแสดง
ผลของสภาวะของระบบรวมถงึสิง่แวดล้อมต่างๆ เช่น สถานะการท�างานของอปุกรณ์และระบบ
ต่างๆ แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ประจุของแบตเตอรี่ ความชื้น อุณหภูมิ ควันไฟ รวมถึงการ
ตรวจสอบว่ามกีารบกุรกุในพืน้ทีห่รอืไม่ เป็นต้น รวมถงึสามารถท�าการสือ่สารและควบคมุทาง
ไกลผ่านระบบสื่อสารต่างๆ และสามารถท�าการแจ้งเตือนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่างๆ 
เช่น ระบบอนิเตอร์เนต็ หรอืข้อความผ่านโทรศพัท์เคลือ่นทีไ่ด้อกีด้วย ท�าให้ระบบตรวจวดัและ
จดัการสภาพแวดล้อม ช่วยให้สามารถป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้จากความผดิปกติ
ต่างๆ ได้ทันท่วงที เช่น ไฟฟ้าดับ ไฟไหม้ หรือความผิดปกติของระบบไฟฟ้า เป็นต้น อีกทั้งยัง
สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของบุคลากรที่ต้องใช้ในการควบคุมดูแลได้

โดยระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อมประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่
1) อุปกรณ์เก็บข้อมูลและแสดงผล (Monitoring and Display Unit)
2) อุปกรณ์ตรวจวัด (Sensor Unit)
3) โปรแกรมตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อม (Monitoring Software)
โดยอปุกรณ์ตรวจวดัต่างๆ เช่น เครือ่งวดัแรงดนัไฟฟ้า เครือ่งตรวจจบัอณุหภมู ิเครือ่งตรวจ

จับควันไฟ จะท�าหน้าที่ตรวจวัดค่าต่างๆ ตามที่ก�าหนด แล้วส่งค่าดังกล่าวไปยังอุปกรณ์เก็บ
ข้อมลูและแสดงผล ซึง่จะน�าข้อมลูดงักล่าวมาประมวลผลและส่งข้อมลูผ่านระบบเครอืข่ายต่างๆ
ไปยงัศนูย์ควบคมุส่วนกลาง และข้อมลูดงักล่าวจะได้รบัการบนัทกึ ประมวลผล และท�าการแสดง
ผลหรือแจ้งเตือนบนโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือทางอีเมลล์โดยโปรแกรมตรวจวัดและจัดการสภาพ
แวดล้อมที่บริษัทได้ท�าการพัฒนาขึ้นเอง ซึ่งได้รับการออกแบบให้สามารถรองรับอุปกรณ์เก็บ
ข้อมูลและแสดงผลมากกว่า 1,000 เครื่องต่อระบบ
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ทั้งนี้ บริษัทเน้นการให้บริการระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อมให้กับหน่วยงาน
ที่ต้องมีการตรวจสอบควบคุมการท�างานของอุปกรณ์หรือสภาพแวดล้อมอย่างใกล้ชิด เช่น 
อุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม หรืออุตสาหกรรมพลังงาน เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยัง
ประยกุต์ระบบตรวจวดัและจดัการสภาพแวดล้อมไปใช้ในผลติภณัฑ์ส�าหรบักลุม่ลกูค้าอืน่ๆ เช่น 
ชุดฝึกการตรวจวัดสภาพแวดล้อมและการแจ้งเตือน บริษัทได้ท�าการออกแบบและจ�าหน่ายให้
กับสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนส�าหรับนักศึกษาในด้านระบบส่งก�าลังไฟฟ้าและ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ รวมถึงการตรวจวัดสภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อเป็นพื้นฐานให้นักศึกษา
ได้ทราบถึงการควบคุมและผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ในสภาพแวดล้อมที่มีต่ออุปกรณ์และ
เครื่องใช้ไฟฟ้า

ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจออกแบบ จ�าหน่าย และติดตั้งระบบ
ตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อม เท่ากับ 57.34 ล้านบาท 109.90 ล้านบาท และ 8.37 ล้าน
บาท ตามล�าดับ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 13.37 ร้อยละ 25.13 และร้อยละ 1.97 ของรายได้
จากการขายและบริการตามล�าดับ

1.3 ระบบผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทน (Renewable Energy)
บริษัทด�าเนินการออกแบบ จ�าหน่าย และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 

โดยให้บริการในลักษณะวิศวกรรม จัดหา และก่อสร้าง (Engineering Procurement and 
Construction หรือ EPC) แบบโครงการเบ็ดเสร็จ (Turn-key Project) ทั้งในรูปแบบระบบผลิต
ไฟฟ้าเพื่อเชื่อมต่อกับระบบจ�าหน่ายไฟ (On-grid System) และระบบผลิตไฟฟ้าที่ไม่เชื่อมต่อ
กบัระบบจ�าหน่ายไฟ (Off-Grid System) ซึง่จะท�าการผลติไฟฟ้าเพือ่จ่ายไปยงัอปุกรณ์ในระบบ
ของผู้ว่าจ้างเอง เช่น อุปกรณ์ที่ติดตั้งในเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม เป็นต้น โดยบริษัทจะ
ท�าการศกึษาถงึความต้องการไฟฟ้าของระบบอปุกรณ์ไฟฟ้า แล้วจงึท�าการออกแบบระบบ โดย
เลอืกส่วนประกอบทีม่คีวามเหมาะสมกบัทัง้ลกัษณะการใช้งานและสภาวะของแสงอาทติย์หรอื
กระแสลมในพื้นที่โดยรอบ โดยอาจจะมีส่วนของระบบไฟฟ้าส�ารองร่วมด้วยตามความเหมาะ
สมในการใข้งานและตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง

ในปัจจุบัน บริษัทให้บริการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ดังต่อไปนี้

ก) พลงังำนแสงอำทติย์ (Solar Cell) โดยระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ทีบ่รษิทัให้
บรกิารจะเป็นแบบเซลล์แสงอาทติย์ซึง่แปลงพลงังานแสงทีก่ระทบมาเป็นพลงังานไฟฟ้าโดยตรง 
(Photovoltaics) ซึ่งปัจจุบัน เซลล์แสงอาทิตย์ที่บริษัทจัดจ�าหน่ายและให้บริการเป็นเซลล์แสง
อาทิตย์แบบฟิล์มบาง (Amorphus Thin Film) และเซลล์แสงอาทิตย์แบบเซลล์ซิลิคอนชนิดผลึก
เดี่ยว (Mono Crystaline) และผลึกรวมหรือโพลีคริสตอลลีน (Poly Crystaline)

ข) พลังงำนลม (Wind Turbine) จะเป็นการผลิตไฟฟ้าโดยใช้กระแสลมเพื่อหมุนใบพัด
ของกังหันลมในการสร้างกระแสไฟฟ้า ซึ่งขนาดของกังหันลมที่เลือกใช้จะพิจารณาจากความ
เหมาะกับอุปกรณ์ กระแสลมในพื้นที่โดยรอบ และตามความต้องการของผู้ว่าจ้างร่วมกัน โดย
กังหันลมที่บริษัทจัดจ�าหน่ายและให้บริการจะเป็นประเภทส�าหรับความเร็วกระแสลมต�่า (Low 
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Wind Speed Wind Turbine) เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะของกระแสลมในประเทศไทย โดย
บริษัทท�าการน�าเข้ากังหันลมจากต่างประเทศ

ค) ระบบผสมผสำนระหว่ำงพลงังำนแสงอำทติย์และพลงังำนลม (Hybrid System) โดยระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากระบบผสมผสานระหว่างพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมจะมีข้อดีคือ การ
ผลิตกระแสไฟฟ้าจะต่อเนื่องมากกว่าระบบพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานลมอย่างใดอย่าง
หนึง่เพยีงอย่างเดยีว ซึง่ระบบผสมผสานดงักล่าวสามารถท�าการผลติไฟฟ้าได้ในขณะทีส่ภาวะ
แวดล้อมไม่เอื้ออ�านวยในการผลิตกระแสไฟฟ้าส�าหรับระบบใดระบบหนึ่ง เนื่องจากเซลล์แสง
อาทิตย์จะไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในเวลาที่ไม่มีแสงแดด เช่น กลางคืน หรือ ฝนตก 
เป็นต้น และกังหันลมจะไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ในยามที่ความเร็วลมต�่าเกินไป 

ตัวอย่างโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่บริษัทเป็นผู้ออกแบบ จ�าหน่าย และติดตั้ง

นอกจากนี ้ระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนดงักล่าวยงัสามารถท�าการตดิตัง้แบตเตอรี่
เพื่อเก็บประจุไฟฟ้าไว้ใช้งานในยามที่ไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อีกด้วย

โดยในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจออกแบบ จ�าหน่าย และติด
ตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 65.23 ล้านบาท 23.59 ล้านบาท และ 101.08 ล้าน
บาท ตามล�าดับ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 15.21 ร้อยละ 5.39 และร้อยละ 23.84 ของรายได้
จากการขายและบริการตามล�าดับ

1.4 ระบบประหยัดพลังงำน (Energy Saving Solution) และระบบอื่นๆ
เนื่องจากในปัจจุบันต้นทุนพลังงานต่างๆได้มีราคาเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งเทคโนโลยีในการ

ประหยดัพลงังานได้มคีวามก้าวหน้าและมรีาคาถกูมากขึน้ จงึท�าให้องค์กรต่างๆ หนัมาให้ความ
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สนใจเรื่องของการประหยัดพลังงาน ซึ่งนอกจากระบบประหยัดพลังงานจะสามารถลดต้นทุน
การด�าเนนิการได้แล้ว ยงัสามารถเสรมิสร้างภาพลกัษณ์ทีด่ใีห้กบัองค์กรดงักล่าวอกีด้วย บรษิทั
จึงเริ่มท�าการขยายธุรกิจไปยังด้านระบบประหยัดพลังงานในปี 2556 โดยปัจจุบัน บริษัทเน้น
การให้บรกิารการประหยดัพลงังานส�าหรบัพลงังานไฟฟ้า โดยมุง่เน้นไปยงัองค์กรทีม่ค่ีาใช้จ่าย
ไฟฟ้าสูง เช่น โรงแรม อาคารส�านักงาน ห้างสรรพสินค้า หรือโรงงานต่างๆ เป็นต้น โดยจะ
ท�าการศึกษาลักษณะการใช้ไฟฟ้าของผู้ว่าจ้าง และออกแบบ เลือกอุปกรณ์ และน�าเสนอระบบ
ประหยัดพลังงานที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ว่าจ้าง เช่น ระบบตั้งเวลาเปิดปิดอุปกรณ์
ไฟฟ้าอัตโนมัติ ระบบหลอดไฟแอลอีดี หรือระบบปั๊มความร้อน (Heat Pump) เป็นต้น

ตัวอย่างระบบปั๊มความร้อนที่บริษัทจ�าหน่ายและให้บริการ ตัวอย่างหลอดไฟแอลอีดีที่บริษัทจ�าหน่ายและให้บริการ

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจ�าหน่ายและให้บริการในระบบอื่นๆ เช่น ระบบเครือข่ายภายใน
องค์กรความเร็วสูงและระบบส่งสัญญาณโทรทัศน์ภายในที่บริษัทเป็นผู้รับเหมาช่วงส�าหรับ
โครงการของหน่วยงานของรัฐบาล เป็นต้น

ในปี 2556 และปี 2557 บรษิทัมรีายได้จากธรุกจิออกแบบ จ�าหน่าย และตดิตัง้ระบบประหยดั
พลังงานและธุรกิจอื่นๆ เท่ากับ 20.07 ล้านบาท และ 16.37 ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่งคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 4.59 และร้อยละ 3.86 ของรายได้จากการขายและบริการตามล�าดับ

ภำวะอุตสำหกรรมและกำรแข่งขัน

เนือ่งจากผลติภณัฑ์ระบบส�ารองไฟฟ้า และระบบตรวจวดั ควบคมุและแจ้งเตอืนระบบไฟฟ้า
ของบริษัทฯ เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความส�าคัญกับอุตสาหกรรมที่ต้องการระบบปฏิบัติงานที่
มีเสถียรภาพสูง บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการจัดจ�าหน่ายไปยังลูกค้ากลุ่มระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
ซึ่งต้องการความต่อเนื่องในการท�างานของระบบ อีกทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบมีราคาสูง ดัง
นั้นการเจริญเติบโตอุตสาหกรรมโทรคมนาคมจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อกลุ่มผลิตภัณฑ์ดัง
กล่าวของบริษัทฯ

อุตสำหกรรมโทรคมนำคม
ตลาดบริการโทรคมนาคมของประเทศไทยสามารถจ�าแนกได้ 3 ประเภทหลัก ได้แก่ 
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ที่มา: รายงานดัชนีชี้วัดในกิจการโทรคมนาคมของ

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

สัดส่วนมูลค่ำตลำดบริกำรโทรคมนำคม ปี2555

1) บริการโทรศัพท์ประจ�าที่ (Fixed Line Services) 
2) บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Services) 
3) บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet Access Services) 
จากรายงานดัชนีชี้วัดในกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทยประจ�าปี 2555 ถึงปี 2556 

โดยส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ หรือ กสทช. พบว่า ในปี 2555 ตลาดบริการโทรคมนาคมของประเทศไทยมีมูลค่า
ตลาดรวมทัง้สิน้ประมาณ 2.79 แสนล้านบาท ซึง่คดิเป็นมลูค่าตลาดทีเ่ตบิโตเพิม่ขึน้จากปี 2554 
ประมาณร้อยละ 4.7 และตลาดบริการโทรคมนาคมหลักที่มีมูลค่าสูงสุด ได้แก่ ตลาดบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 76 ในขณะที่มูลค่าตลาดบริการโทรศัพท์ประจ�าที่ และ
บริการอินเทอร์เน็ตมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันที่ร้อยละ 13 และ 11 ของมูลค่าตลาดรวม ตามล�าดับ

อินเตอร์เน็ต 11%

โทรศัพท์ประจ�าที่ 13%

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 76%

 

การจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุในย่าน 2.1 GHz ในช่วงปลายปี 2555 และการเห็นชอบการ
ให้บริการบนย่านคลื่นความถี่ดังกล่าวนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556 นั้นเป็นแรงผลักดันให้
ภาคบริการโทรคมนาคมมีการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น ท�าให้การคาดการณ์อัตราการเจริญเติบโต
ของมูลค่าตลาดบริการโทรคมนาคมในระยะ 4 ปี หรือนับตั้งแต่ปี 2555 -2559 คาดว่า ใน
ปี 2559 จะเติบโตเพิ่มสูงขึ้นถึง 5.4 แสนล้านบาท หรือมีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 
24 จากปีก่อนหน้า โดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) ประมาณร้อยละ 18 อันเป็นแรง
ผลักดันจากตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งมีมูลค่าตลาดสูงกว่า 4.6 แสนล้านบาท หรือ
อัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) ประมาณร้อยละ 20 อีกทั้งยังมีแรงสนับสนุนจากการฟื้น
ตัวจากภาวะซบเซาของเศรษฐกิจโลก และการเติบโตของเศรษฐกิจไทยซึ่งเป็นผลมาจากการ
ขยายตัวของอุปสงค์ภายในประเทศโดยเฉพาะการใช้จ่ายภาคครัวเรือน การใช้จ่ายภาครัฐ 
และการลงทุนในด้านการผลิต



LEADER IN POWER SUPPLY SOLUTION AND RENEWABLE ENERGY
Annual Report 2014 | Power Solution Technologies Public Company Limited60

600,000

400,000

200,000

500,000

300,000

100,000

Mobile fixed line internet

4 years cagr = 18%

2554 2555 2556 25582557 2559
0

คำดกำรณ์มูลค่ำตลำดบริกำรโทรคมนำคม

ที่มา: รายงานดัชนีชี้วัดในกิจการโทรคมนาคมของ

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

1) ตลำดบริกำรโทรศัพท์ประจ�ำที่ (Fixed Line) ภำยในประเทศ
ตลาดบริการโทรศัพท์ประจ�าที่ภายในประเทศมีผู้ให้บริการ 3 ราย ได้แก่ บมจ.ทีโอที 

(TOT) ซึ่งให้บริการทุกจังหวัดทั่วประเทศ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) ซึ่งให้บริการเฉพาะ
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ บมจ.ทีทีแอนด์ที (TT&T) ซึ่งให้บริการเฉพาะใน
ภูมิภาค 

การใช้งานโทรศัพท์ประจ�าที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้ใช้บริการโทรศัพท์
รายใหม่นิยมเลือกใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แทนการติดตั้งโทรศัพท์ประจ�าที่เพราะความสะดวก
ในการใช้งานทีม่ากกว่าและมอีตัราค่าบรกิารทตี�า่กว่า (โดยเฉพาะส�าหรบัการโทรไปโทรศพัท์
เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ) อย่างไรก็ตามผู้ใช้บริการโทรศัพท์ประจ�าที่ยัง
คงเล็งเห็นความจ�าเป็นในการมีโทรศัพท์ประจ�าที่ทั้งในแง่การท�าธุรกิจ การมีโทรศัพท์ส�ารอง
ไว้ในที่อยู่อาศัย และการใช้บริการอินเทอร์เน็ต จึงท�าให้บริการโทรศัพท์ประจ�าที่มีเลขหมาย
ในการให้บริการไม่ได้ลดลงมากนัก ทั้งนี้จากความต้องการใช้บริการโทรศัพท์ประจ�าที่ที่ลด
ลง ท�าให้ผู้ประกอบการต้องพยายามรักษาฐานผู้ใช้บริการรายเดิมไว้และรักษารายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนต่อเลขหมายไว้ พร้อมกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับบริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่โดยพยายามน�าเสนอรายการส่งเสริมการขายให้มีความน่าสนใจและกระตุ้นปริมาณ
การใช้งานโทรศัพท์ประจ�าที่มากขึ้น 
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ที่มา : กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม

2) ตลำดบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่
ปัจจุบันตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีจ�านวนผู้ให้บริการ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
ก. ผู้ที่มีสิทธิในโครงข่าย มีจ�านวนทั้งสิ้น 9 ราย คือ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS) 

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) บจ. ดิจิตอลโฟน จ�ากัด (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)

ข. ผู้ที่เช่าใช้โครงข่ายเสมือนจริง หรือ (Mobile Visual Network Operators: MVNOs) ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้ประกอบการรายย่อย ที่ให้บริการร่วมกับ TOT3G และบริษัท เรียลมูฟ จ�ากัด 
ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ True ให้บริการแบรนด์ True Move H ภายใต้รูปแบบการเป็นตัวแทน
ขายส่งขายต่อ (wholesale-resell) จาก CAT CDMA โดยใช้คลื่น 850 MHz จ�านวน 15 MHz 

 

DTAC 31.30%

truemove 19.60%

อื่นๆ 13.90%
AIS 35.20%

จากฐานข้อมลูอตุสาหกรรมโทรคมนาคมไทย (Thailand Telecom Industry Database) ใน
ปี 2556 มจี�านวนผูล้งทะเบยีนใช้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีท่ัง้หมด 92.46 ล้านเลขหมาย ขยาย
ตัวจากปี 2555 ร้อยละ 8.76 โดยเมื่อพิจารณาส่วนแบ่งตลาดของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ณ 
สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2556 พบว่า มีการแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการรายใหญ่ 3 รายค่อนข้างสูง 
โดยบริษัท AIS บริษัท DTAC และ บริษัท True Move มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 35.20 ร้อยละ 
31.30 และร้อยละ 19.60 ตามล�าดับ ในขณะที่ผู้ให้บริการรายอื่นๆ ในตลาดมีส่วนแบ่งตลาด
รวมกันร้อยละ 13.90 โดยการแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการเป็นการแข่งขันกันด้านราคาส่งผล
ให้อัตราค่าบริการเฉลี่ยต่อนาทีลดลงเรื่อยๆ จนเริ่มเข้าสู่จุดอิ่มตัวของบริการทางด้านเสียง ผู้



LEADER IN POWER SUPPLY SOLUTION AND RENEWABLE ENERGY
Annual Report 2014 | Power Solution Technologies Public Company Limited62

ให้บริการส่วนใหญ่จึงปรับกลยุทธ์การแข่งขันโดยหันมาให้ความส�าคัญกับการรักษาฐานผู้ใช้
บริการเดิม รวมทั้งพยายามหารายได้จากการให้บริการที่ไม่ใช่เสียงหรือบริการเสริมเพิ่มมาก
ขึ้น เช่น การส่งข้อความสั้น (SMS) การส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) โดยเฉพาะบริการระบบ
อินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งยังมีศักยภาพในการเจริญเติบโตได้อีกจากแรงผลักดัน
ทางด้านอุปสงค์ของการสื่อสารทางด้านข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายที่จะเพิ่มมากขึ้น
ตามล�าดับ อีกทั้งยังมีปัจจัยทางด้านอุปทานจากเครื่องโทรศัพท์ Smartphone ที่มีราคาต�่า
ลงและการสร้าง Contents (Applications & Games) เพื่อให้ผู้ใช้บริการดาวน์โหลดมาใช้งาน
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่

นอกจากนี้ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2555 บริษัท AIS บริษัท DTAC และบริษัท เรียล ฟิว
เจอร์ จ�ากัด ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามเพื่อประกอบกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (IMT) ย่านความถี่ 2.1 GHz และใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อ
กิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. ท�าให้มีผู้ให้บริการในระบบ 3G เพิ่มขึ้นอีก 3 ราย และได้เริ่ม
เปิดให้บริการ 3G ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2556 โดยข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2556 มีผู้
ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G 2.1 GHz รวมทั้งสิ้นแล้วราว 18 ล้านเลขหมาย นอกจากนี้จาก
รายงานคณะท�างานติดตามและก�ากับดูแลกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลย่านความถี่ 2.1 
GHz ได้มีการติดตามตรวจสอบและก�ากับดูแลให้ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขในการ
อนุญาต โดยส�านักงาน กสทช. ได้ให้ใบอนุญาตตั้งสถานีฐานวิทยุคมนาคมส�าหรับการให้
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2.1 GHz แก่บริษัททั้ง 3 ราย รวมทั้งสิ้น 14,382 สถานี (ข้อมูล ณ 
วันที่ 30 กันยายน 2556) โดยบริษัท RF ได้ท�าเรื่องถึงส�านักงาน กสทช.เพื่อขออนุญาตติดตั้ง
สถานีฐานเพิ่มอีกจ�านวน 2,000 แห่งด้วย

ทัง้นีเ้มือ่แยกตามพืน้ทีจ่ะพบว่าผูใ้ห้บรกิารทกุรายมกีารขออนญุาตตดิตัง้ในพืน้ที ่กทม.และ
ปริมณฑลมากที่สุด ส่วนในระดับจังหวัดและอ�าเภอ บริษัท AIS สามารถติดตั้งโครงข่าย 3G ใน
ทกุจงัหวดัของประเทศไทยทัง้หมด 77 จงัหวดั และในระดบัอ�าเภอเข้าถงึพืน้ทีไ่ด้มากถงึร้อยละ 
82 จากจ�านวน 927 อ�าเภอทั่วประเทศ ส่วนบริษัท DTAC สามารถติดตั้งโครงข่าย 3G สามารถ
ตดิตัง้โครงข่ายได้ทกุจงัหวดัเช่นกนั แต่ระดบัอ�าเภอเข้าถงึพืน้ทีไ่ด้เพยีงร้อยละ 45 ของจ�านวน
อ�าเภอทั่วประเทศ ขณะที่บริษัท RF ติดตั้งโครงข่าย 3G ได้เพียง 7 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 9 
ของจังหวัดทั้งหมดทั่วประเทศ อย่างไรก็ตามเงื่อนไขการได้รับใบอนุญาต 3G ยังระบุไว้ว่า ผู้
ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตต้องด�าเนินการวางโครงข่ายให้ครอบคลุมประชากรร้อยละ 50 
ของจ�านวนประชากรในประเทศภายในระยะเวลา 2 ปี และร้อยละ 80 ภายในระยะเวลา 4 ปี 
ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวจะเป็นแรงผลักดันให้ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตต้องขยายโครงข่าย
ให้เป็นไปตามข้อก�าหนด โดยในเบื้องต้นผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตได้เตรียมงบลงทุน
ส�าหรับการวางโครงข่ายในช่วง 3 ปี (ปี พ.ศ.2556 – ปี พ.ศ.2558) รวมกันราว 125,000 ล้าน
บาท โดยแผนการลงทนุสร้างโครงข่ายของผูใ้ห้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีท่ีม่แีนวโน้มไปในทาง
ที่ดีนี้จะส่งผลดีต่อการประกอบกิจการของบริษัท 

3) ตลำดบริกำรอินเตอร์เน็ต
 ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงรายใหญ่จ�านวน 3 ราย คือ บมจ.ทีโอที (TOT) บมจ.ทรู 
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อนิเทอร์เนต็ (True Internet) และบมจ.ทรปิเบลิท ีบอร์ดแบนด์ (3BB) และมจี�านวนผูล้งทะเบยีน
ใช้บรกิารอนิเทอร์เนต็ความเรว็สงูประเภทบคุคลทัว่ไป (Individual หรอื Access) และผูใ้ช้ผ่าน 
Corporate Internet Business เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2556 มีผู้ลง
ทะเบียนใช้บริการอินเตอร์เน็ตทั้งสิ้น 4.72 ล้านราย เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนถึง
ร้อยละ 12.9 และเพิม่ขึน้จากไตรมาสก่อนหน้าทีร้่อยละ 3.1 โดยผูน้�าบรกิารอนิเทอร์เนต็ความเรว็
สูง ได้แก่ TRUE TOT และ 3BB ตามล�าดับ

จากรายงานดัชนีชี้วัดในกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทย โดยศูนย์ข้อมูลและวิจัย
เศรษฐกิจโทรคมนาคม ส�านักพัฒนานโยบายและกฎกติกา บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใน
ประเทศไทยมีแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยที่สนับสนุนการเจริญเติบโตของ
ตลาดไม่ว่าจะเป็นอัตราค่าบริการที่มีแนวโน้มลดลงจากการแข่งขันที่สูงขึ้น และการพัฒนา
คุณภาพในการให้บริการ เช่น ความเร็วในการรับส่งข้อมูลและประสิทธิภาพการเชื่อมต่อต่อ
ราคา ซึง่เป็นปัจจยัส�าคญัทีส่่งผลต่อการใช้บรกิารโดยตรง นอกจากนีปั้จจยัทีจ่ะสนบัสนนุการ
เจริญเติบโตอีกประการหนึ่งที่ส�าคัญคือ การลงทุนของผู้ให้บริการเพื่อปรับปรุงโครงข่ายด้วย
ใยแก้วน�าแสง (Fiber Optic) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและขยายเขตครอบคลุม
พื้นที่ในตลาดให้มากขึ้น

อุตสำหกรรมพลังงำนหมุนเวียนและกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน

ควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำในประเทศไทย
ในปี 2556 ประเทศไทยใช้พลังงานไฟฟ้าประมาณ 170,000 ล้านหน่วยต่อปี ซึ่งความ

ต้องการใช้ไฟฟ้าโดยรวมของประเทศไทยมีการเจริญเติบโตเป็นในทิศทางเดียวกันกับผลผลิต
โดยรวมของประเทศ เนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศส่วนใหญ่เกิดจากภาค
อุตสาหกรรมและภาคธุรกิจท�าให้การขยายตัวของความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศเพิ่มขึ้น
ตามสภาวะเศรษฐกิจด้วยเช่นกัน โดยที่ผ่านมาประเทศไทยมีอัตราการเจริญเติบโตของรายได้
ประชาชาตเิฉลีย่ประมาณร้อยละ 4.00 ต่อปี และมอีตัราการเจรญิเตบิโตของการใช้ไฟฟ้าเฉลีย่
ปีละประมาณร้อยละ 4.20 ต่อปี (ที่มา: รายงานการใช้พลังงานในประเทศไทยปี 2556 โดย
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน)
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รายไดประชาชาติ (พันลานบาท)

ลานหนวย พันลานบาท

การใชไฟฟา (ลานหนวย)

ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามรายได้ประชาชาติ

	 ที่ผ่านมาประเทศไทยมีอัตราการเติบโตของรายได้ประชาชาติเฉลี่ย 

ปีละประมาณ 4% และมีอัตราการเจริญเติบโตของการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยปีละ 

ประมาณ 4.2%

	 การมไีฟฟา้ใชอ้ยา่งทัว่ถงึเพยีงพอชว่ยพฒันาเศรษฐกจิ ขณะเดยีวกนั 

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็ทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

ที่มา : รายงานการใช้ไฟฟ้าและการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 

โดยส�านักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

ควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำของประเทศเปรียบ
เทียบผลผลิตมวลรวมของประเทศไทย
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พลังงำนหมุนเวียน
พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยผลิตจากก๊าซธรรมชาติซึ่งใช้แล้วหมดไปเป็นหลักมากกว่า

ร้อยละ 70 การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนสามารถช่วยลดการพึ่งพาและการน�าเข้าน�้ามันเชื้อ
เพลิงและพลังงานชนิดอื่น โดยพลังงานทดแทนถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายเชื้อเพลิง ที่คาดว่า
จะสามารถน�ามาใช้ในการผลติไฟฟ้าทดแทนพลงังานอย่างอืน่ได้อย่างมนียัส�าคญั โดยเฉพาะ
จากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด และไม่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานชีวมวล ซึ่งในขณะนี้รัฐบาล
ได้ให้ความสนบัสนนุเกีย่วกบัการใช้พลงังานทดแทนในการผลติไฟฟ้าอย่างต่อเนือ่ง ท�าให้การ
เตบิโตในประเทศเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ เหน็ได้จากแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทาง
เลือกร้อยละ 25 ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) หรือ Alternative Energy Development Plan 
: AEDP (2012-2021) ซึ่งก�าหนดให้มีสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นจาก 2,786 เมกะ
วัตต์ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 9.90 ของการใช้พลังงานรวมทั้งหมดในปี 2555 เป็น 13,927 เมกะวัตต์ 
ในปี 2564 หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของการใช้พลังงานรวมทั้งหมด ซึ่งเป้าหมายปริมาณการ
ผลิตไฟฟ้าดังกล่าวสามารถแยกตามประเภทของพลังงานได้ดังนี้ (ที่มา: แผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือกร้อยละ 25 ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) โดยกระทรวงพลังงาน 
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556)

ประเภท
ปริมำณกำรผลิตไฟฟ้ำ  ณ 31 ก.ค. 2557  เป้ำหมำยปริมำณกำรผลิตไฟฟ้ำ ในปี 2564

MW MW

   1. พลังงานลม 251 1,800

   2. พลังงานแสงอาทิตย์ 1,236 3,000

   3. พลังงานน�้า (ขนาดเล็ก) 135 324

   4. พลังงานชีวมวล 2,366 4,800

   5. ก๊าซชีวภาพ 290 3,600

ก๊าซชีวภาพ                          600 

หญ้าเนเปียร์                     3,000 

   6. พลังงานจากขยะ 47 400

   7. พลังงานรูปแบบใหม่ - 3

ความร้อนใต้พิภพ                       1

คลื่นหรือกระแสน�้า                      2

รวม 4,325 MW  13,927 MW

ที่มา : แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกร้อยละ 25 ใน 10 ปี 

(พ.ศ. 2555-2564) จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
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ที่มา : พพ. ยธ. กฟผ. กฟภ. กฟน. สวทช. สอท. กห. ศธ. มจธ. มน. มก. มท สถาบัน

สิ่งแวดล้อมไทย โรงงานชอเฮง บริษัท บางกอกโซล่าร์ จ�ากัด 

จัดท�าโดย : ส�านักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน เมื่อมกราคม 2555                   

1) พลังงำนแสงอำทิตย์ 
พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานสะอาดที่สามารถถูกเปลี่ยนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้

โดยตรง ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานในประเทศไทยได้ท�าการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อใช้
งานในลักษณะต่างๆ กัน โดยการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ถือว่ามีศักยภาพและ
เสถียรภาพสูงสุดในกลุ่มพลังงานทดแทน ดังนั้นอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสง
อาทิตย์จึงมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูง แต่ทั้งนี้ยังต้องใช้เงินลงทุนสูง ประกอบกับความเชี่ยวชาญ
ในการด�าเนนิโครงการจงึท�าให้มผีูเ้ล่นในตลาดไม่มากนกั อย่างไรกด็กีารเจรญิเตบิโตของตลาด
นี้ขึ้นอยู่กับนโยบายการส่งเสริมจากรัฐบาลเป็นหลัก ซึ่งมีแนวโน้มไปในทางที่ดีในปัจจุบัน ซึ่ง
เหน็ได้ชดัจากกรอบการส่งเสรมิการพฒันาแผน AEDP (2012-2021) โดยกระทรวงพลงังาน ตาม
ตารางดังต่อไปนี้

ควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำของประเทศเปรียบเทียบผลผลิตมวลรวมของประเทศไทย

ปี

ปริมำณกำรติดตั้ง (กิโลวัตต์)

แบบไม่เชื่อมต่อระบบ
จ�ำหน่ำยไฟฟ้ำ

แบบเชื่อมต่อระบบ
จ�ำหน่ำยไฟฟ้ำ

รวม

2526-2530 30.288 120 150.288

2531-2535 119.033 122.1 241.133

2536-2540 1,640.25 139.36 1,779.61

2541-2545 2,570.12 319.49 2,889.61

2546 3,128.63 1,095.00 4,223.64

2547 9,070.25 1,761.04 10,831.29

2548 22,107.18 1,773.54 23,880.72

2549 28,660.28 1,863.27 30,523.56

2550 28,900.73 3,606.12 32,506.86

2551 29,336.01 4,057.08 33,393.09

2552 29,491.01 13,674.08 43,165.09

2553 29,652.01 19,556.78 49,208.79

2554 29,881.01 70,810.16 100,691.71
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จากข้อมูลสถานะการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปี 2554 ด้าน
บน แสดงให้เห็นว่าปริมาณการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย
ปริมาณดังกล่าวได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 4,223.64 กิโลวัตต์ ในปี 2546 เป็น 100,691.71 กิโล
วัตต์ ในปี 2554 ซึ่งในปี 2554 มีการเจริญเติบโตขึ้นจากปริมาณการติดตั้งรวมในปี 2553 คิด
เป็นร้อยละ 104.62 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากแผนการสนับสนุนจากภาครัฐในการด�าเนินธุรกิจ
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (ที่มา: ส�านักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนา
พลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน)

กำรสนับสนุนด้ำนพลังงำนแสงอำทิตย์จำกภำครัฐ
ตามกรอบการส่งเสริมการพัฒนาแผน AEDP (2012-2021) โดยกระทรวงพลังงาน เป้าหมาย

การผลติพลงังานแสงอาทติย์ในปี 2564 คอื 3,000 เมกะวตัต์ จาก 823.46 เมกะวตัต์ในปี 2556 
โดยรัฐบาลได้สนับสนุนและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนตามแผน AEDP ที่ส�าคัญ ดังนี้ 

1. การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนอย่างกว้างขวาง 
โดยส่งเสรมิโครงการระบบขนาดเลก็ทีส่ามารถตดิตัง้ในระดบัชมุชนและครวัเรอืนรวมทัง้ระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar PV Rooftop) ให้ได้ 1,000 MW ภายใน 10 ปี 
โดยอาจพิจารณาให้รวมถึงระบบที่ติดตั้งในสถานที่ต่างๆ ได้แก่

1) บ้านของประชาชนทั่วไป และชุมชน
2) อาคารส�านักงาน และหลังคาโรงงานอุตสาหกรรม
3) โครงการบ้านจัดสรร หรือ คอนโดมิเนียม
4) อาคารภาครัฐ
2. การปรับมาตรการจูงใจส�าหรับการลงทุนจากภาคเอกชนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

โดยการปรับ Adder เป็นระบบ Feed In Tariff (FIT) ซึ่งเป็นระบบการให้การสนับสนุนการ
ผลิตไฟฟ้าซึ่งสอดคล้องกับต้นทุนการผลิตไฟฟ้า รวมถึงการให้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าที่
ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์จากราคาค่าไฟฟ้า (Adder) เป็นระยะเวลา 10 ปี และได้รับการ
ยกเว้นภาษีเงินได้เป็นระยะเวลา 8 ปี พร้อมทั้งการยกเว้นภาษีการน�าเข้าเครื่องจักรจากคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุน

3. การแก้ไขกฎหมาย และกฎระเบียบที่ยังไม่เอื้อต่อการพัฒนาพลังงานทดแทน โดยการ
ผลักดันปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย พ.ร.บ.โรงงาน (พ.ศ.2535)

4. การปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน ให้ 3 การไฟฟ้าเตรียมความพร้อมในการขยาย 
และเพิ่มระบบสายส่งเพื่อรองรับพลังงานทดแทนที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งเตรียมการพัฒนาสู่ระบบ 
Smart Grid

5. การประชาสัมพันธ์ และสร้างความรู้ความเข้าใจต่อประชาชน โดยการส่งเสริมให้ภาค
ประชาชน หรอืภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องให้มคีวามรูค้วามเข้าใจในเรือ่งการใช้งานระบบผลติไฟฟ้า 
พลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบต่างๆ

6. การส่งเสริมให้งานวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนแบบ
ครบวงจร โดยการส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตแผงแสงอาทิตย์ต้นน�้าครบวงจร เช่น โรงงานผลิต
ซิลิกอนเวเฟอร์
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กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคำ (Solar PV Rooftop)
จากนโยบายการสนับสนุนด้านพลังงานแสงอาทิตย์จากภาครัฐข้างต้น ภาครัฐได้ให้การ

สนบัสนนุการตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์บนหลงัคาเป็นพเิศษเนือ่งจากเป็น
ช่องทางที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ และคาดว่าจะเป็นส่วนที่ช่วยท�าให้สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทติย์ได้ตามแผนทีว่างไว้ โดยเมือ่วนัที ่10 กนัยายน 2556 กฟน. หรอืการไฟฟ้านครหลวง
ได้ประกาศการรับซื้อไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาเป็นครั้งแรก และเป็น
ครั้งแรกเช่นกันที่ประกาศการให้ราคาในรูปแบบ Feed-in tariff ซึ่งราคาของราคาที่รับซื้อนั้น
จะขึ้นอยู่กับขนาดของระบบและประเภทของผู้ประกอบการซึ่งแบ่งได้ 3 กลุ่ม ดังนี้ โดยมีระยะ
เวลาสนับสนุน 25 ปี

กลุ่มประเภทอำคำร ขนำดก�ำลังผลิตติดตั้ง อัตรำรับซื้อไฟฟ้ำ ปริมำณก�ำลังไฟฟ้ำรับซื้อ

1. บ้านอยู่อาศัย 0-10 kWp 6.96 บาท/หน่วย 100 MWp

2. อาคารธุรกิจขนาดเล็ก มากกว่า 10 ถึง 250 kWp 6.55 บาท/หน่วย
100 MWp

3. อาคารธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่/โรงงาน มากกว่า 250 ถึง 1,000 kWp 6.16 บาท/หน่วย

โดยโครงการรับซื้อไฟฟ้า Solar PV Rooftop ในส่วนของส�านักงานก�ากับกิจการพลังงาน 
(กกพ.) มีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 7,521 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 
2556) แยกเป็น ประเภทบ้านอยู่อาศัย 6,040 ราย และประเภทธุรกิจและโรงงาน 1,481 ราย 
ขณะนีผู้ท้ีผ่่านการคดัเลอืกได้ทยอยเดนิทางมาตดิต่อขอใบอนญุาตต่างๆ จากส�านกังาน กกพ.
แล้วทั้งสิ้น 7,058.52 กิโลวัตต์ แยกเป็นประเภทอาคารธุรกิจ 7,034.02 กิโลวัตต์ และกลุ่มบ้าน
อยู่อาศัย 24.50 กิโลวัตต์ โดยเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน
ได้มีมติให้การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) ไม่ถือ
เป็นโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า จึงเป็นกิจการไฟฟ้าที่ไม่ต้องยื่นค�าขอรับใบอนุญาตประกอบ
กจิการโรงงาน แต่เป็นกจิการไฟฟ้าทีต้่องแจ้งต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากบักจิการพลงังาน 
ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน เรื่อง การก�าหนดให้กิจการพลังงานที่ได้รับ
การยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตเป็นกิจการที่ต้องแจ้ง พ.ศ. 2551 ส่งผลให้แนวโน้มการยื่น
ค�าขออนุญาตผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) สูง
ขึน้ และเป็นผลดต่ีอธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน ในด้านการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์
ที่ติดตั้งบนหลังคาของบริษัท

2) พลังงำนลม
การน�าลมมาใช้ประโยชน์จะต้องอาศัยเครื่องจักรกลส�าคัญ คือ กังหันลม โดยต้องค�านึงถึง

การเลอืกขนาดของกงัหนัลมและลกัษณะภมูปิระเทศทีจ่ะบ่งบอกถงึศกัยภาพในการผลติกระแส
ไฟฟ้า ซึ่งขึ้นอยู่กับความเร็วและทิศทางลม เพื่อที่จะใช้เป็นข้อมูลในการติดตั้งกังหันลม ทั้งนี้
การใช้พลังงานลมในการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมได้ดีนั้นจะต้องอาศัยความเร็วลมที่มีความ
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สม�่าเสมอ และมีก�าลังสูงเฉลี่ยทั้งปีไม่น้อยกว่าระดับ 6.4 – 7.0 เมตรต่อวินาที ที่ความสูง 50 
เมตร (ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน)

ทั้งนี้เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตที่มีความเร็วลมต�า่ถึงปานกลาง มีความกรรโชกสูง
ท�าให้ความเรว็ลมไม่สม�่าเสมอตลอดปี และมทีศิทางลมทีไ่ม่แน่นอน ท�าให้ศกัยภาพพลงังานลม
ไม่สงูมากเมือ่เทยีบกบัประเทศอืน่ และไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยกีงัหนัลมทีน่�าเข้า
จากต่างประเทศซึ่งเหมาะสมกับความเร็วลมเฉลี่ยสูงกว่าในประเทศไทยมาก การใช้ประโยชน์
จากพลังงานลมเพื่อผลิตไฟฟ้าในประเทศจึงยังมีค่อนข้างน้อย อย่างไรก็ดีในปัจจุบันมีการ
พัฒนา แก้ไขปัญหาที่เกิดกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในประเทศไทยดังกล่าวไปมากใน
ด้านการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยขีองกงัหนัลมเพือ่ให้สอดคล้องกบัลกัษณะลมในประเทศไทย 
และสามารถผลิตไฟฟ้าให้มีต้นทุนต่อหน่วยต�่าในระดับที่แข่งขันในเชิงพาณิชย์ได้

ศักยภำพพลังงำนลมในประเทศไทย
ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตร ลมที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศของประเทศไทยคือ 
1. ลมประจ�าปี เป็นลมที่พัดอยู่เป็นประจ�าตลอดทั้งปีในภูมิภาคส่วนต่างๆ ของโลก มีความ

แตกต่างกันไปในแต่ละเขตละติจูดของโลก เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในบริเวณเขตศูนย์สูตร
อิทธิพลของลมประจ�าปีจึงไม่มีประโยชน์ในการน�ามาใช้

2. ลมประจ�าฤดู เป็นลมที่พัดเปลี่ยนทิศทางตามฤดูกาล เรียกว่า ลมมรสุม ได้แก่ 
• ลมมรสุมฤดูร้อน พัดในแนวทิศใต้ และตะวันตกเฉียงใต้ ในช่วงเดือนมิถุนายน-

สิงหาคม 
• ลมมรสุมฤดูหนาว พัดในแนวทิศเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงเดือน

ธันวาคม-กุมภาพันธ์
3. ลมประจ�าเวลา เป็นลมที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงความกดอากาศระหว่าง 2 

บรเิวณในระยะเวลาสัน้ๆ ได้แก่ ลมบก ลมทะเล ลมภเูขา และลมหบุเขา บรเิวณทีอ่ยูต่ามชายฝ่ัง
จะได้รับอิทธิพลของลมบก ลมทะเลสูงมาก

จากภูมิประเทศของประเทศไทย ท�าให้เรามีความเร็วลมเฉลี่ยของประเทศอยู่ในระดับปาน
กลาง - ต�่า มีความเร็วลมเฉลี่ยต�่ากว่า 4 เมตร/วินาที
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พื้นที่ที่มีศักยภำพพลังงำนลมในประเทศไทย

พื้นที่ ควำมเร็วลมเฉลี่ย (เมตร/วินำที)* Power Class

พื้นที่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ด้านอ่าวไทย ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี 6.4 3

เทือกเขาในจังหวัดเพชรบุรี กาญจนบุรี และตาก ที่เป็นรอยต่อประเทศพม่า 5.6 2

บริเวณพื้นที่สูงที่เป็นเทือกเขาในภาคใต้ 5.6 2

พื้นที่สูงในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ 5.1 2

พื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย จังหวัดชลบุรี ระยอง เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฏร์
ธานี นครศรีธรรมราช

4.4 1

พื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดสตูล ตรัง กระบี่ ภูเก็ต พังงา 4.4 1

ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ 4.4 1

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และเลย 4.4 1

ที่มา : “ทิศทางพลังงานไทย” กระทรวงพลังงาน

*หมายเหตุ : ก�าลังลมยอดเขา โดยกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน (พพ.) กระทรวงพลงังานมกีารประเมนิ
ว่า พื้นที่ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จนถึงจังหวัดปัตตานี ด้านเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทยมี
ศักยภาพของก�าลังลมที่จะน�ามาผลิตกระแสไฟฟ้ามากที่สุดกว่า 1,600 MW

กำรสนับสนุนด้ำนพลังงำนลมจำกภำครัฐ 
ตามกรอบการส่งเสริมการพัฒนาแผน AEDP (2012-2021) โดยกระทรวงพลังงาน เป้าหมาย

การผลิตพลังงานลมในปี 2564 คือ 1,800 เมกะวัตต์ จากปัจจุบัน 222.71 เมกะวัตต์ในปี 2556 
โดยรัฐบาลได้สนับสนุนและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนตามแผน AEDP ที่ส�าคัญ ดังนี้ 

1. การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนอย่างกว้างขวาง 
ได้แก่ กังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าร่วมกับระบบผลิตไฟฟ้าอื่นในชุมชนห่างไกล และเกาะที่ยัง
ไม่มีไฟฟ้าใช้ และกังหันลมเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะกังหันลมสูบน�า้และระหัดวิดน�้าเพื่อการ
อุปโภคบริโภค

2. การปรับมาตรการจูงใจส�าหรับการลงทุนจากภาคเอกชนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
โดยการอ�านวยความสะดวกให้เอกชนสามารถที่จะขอใช้พื้นที่และด�าเนินการติดตั้งกังหันลม
ในพื้นที่ห่างไกลได้

3. การแก้ไขกฎหมายและกฎระเบยีบทีย่งัไม่เอือ้ต่อการพฒันาพลงังานทดแทน โดยการผลกั
ดันปรับปรุง แก้ไขข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติบางอย่างที่ยังไม่เอื้อต่อการพัฒนาพลังงาน
ลม เช่น

1) ระเบียบปฏิบัติของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการขอใช้พื้นที่
เพื่อพัฒนาโครงการพลังงานลม

2) การขอยกเว้นพื้นที่1-B ที่ไม่มีสภาพป่าต้นน�า้หลงเหลืออยู่และยากต่อการฟื้นฟูในบาง
พื้นที่เพื่อสามารถให้ภาคเอกชนขอใช้พื้นที่เพื่อพัฒนาโครงการพลังงานลมได้
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3) แก้ไข พรบ.โรงงาน (พ.ศ.2535)
4. การปรบัปรงุระบบโครงสร้างพืน้ฐาน โดยการจดัท�าแผนขยายระบบสายส่ง และระบบเกบ็

สะสมพลังงาน เช่น ระบบสูบกลับในพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมสูง เช่น บริเวณภาคอีสาน
5. การประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจต่อประชาชน โดยการส่งเสริมให้มีการ

สร้างเครือข่ายผู้ใช้และผลิตพลังงานลม
6. การส่งเสริมให้งานวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนแบบ

ครบวงจร โดยการผลักดันให้มีอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ส่วนควบเพื่อการกักเก็บไฟฟ้า
และระบบผลติไฟฟ้าลมแบบผสมผสาน และการพฒันารปูแบบกงัหนัลมทีเ่หมาะสมกบัความเรว็
ลมของประเทศ 

ส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน และ กฟผ. พบว่าการลงทนุในโครงการพลงังานลมจาก
ภาคเอกชนยังมีจ�านวนน้อย แต่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2556 จากการสนับสนุน
ของภาครฐั อกีทัง้ยงัพบว่าบรษิทัขนาดใหญ่ในส่วนภาคเอกชนทีเ่ดมิมโีครงการในอตุสาหกรรม
พลงังานทดแทนชนดิอืน่อยูแ่ล้วนัน้ ได้ขยบัขยายธรุกจิมาลงทนุในส่วนพลงังานลมมากขึน้ ซึง่
คาดว่าในอีกไม่นาน ประเทศไทยจะมีจ�านวนโรงไฟฟ้าพลังงานลมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 

3) ชีวมวล
ชีวมวล (Biomass) คือสารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติและสามารถ

น�ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตพลังงานได้ เช่น เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร หรือกากจาก
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น ฟางข้าว แกลบ กากอ้อย ทะลายปาล์ม เศษ
ไม้ มูลสัตว์ ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร และของเสียจาก
ชุมชน (เฉพาะวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเท่านั้น) ปริมาณชีวมวลของประเทศไทยจึงแปรผัน
ตามปริมาณผลผลิตทางการเกษตรของประเทศ

ชนิด 2554 2555

พื้นที่เก็บเกี่ยว (พันไร่) ผลผลิต (พันตัน) พื้นที่เก็บเกี่ยว (พันไร่) ผลผลิต (พันตัน)

อ้อย 7,870 95,950 8,013 98,400

ข้าว 72,809 36,128 78,551 39,185

ข้าวโพด 7,208 5,022 7,158 4,985

ปาล์มน�้ามัน 3,747 10,777 3,983 11,327

มันส�าปะหลัง 7,098 21,912 7,911 26,601

ไม้ยางพารา 12,766 3,349 13,807 3,625

ที่มา: ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ปริมำณผลผลิตทำงกำรเกษตรของประเทศไทย
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นอกจากนี้ภาครัฐยังให้ความส�าคัญและการสนับสนุนกับพลังงานชีวมวลดังจะเห็นได้จาก
แผน AEDP (2012-2021) ซึง่มเีป้าหมายการผลติสงูสดุในพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก
ทั้งหมด เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมท�าให้มีผลผลิตเหลือทิ้งท้ายทางการ
เกษตรเป็นจ�านวนมาก จึงส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตมีราคาไม่สูง และเป็นการใช้ทรัพยากร
อย่างมปีระสทิธภิาพ อกีทัง้ยงัช่วยลดการสญูเสยีเงนิตราต่างประเทศในการน�าเข้าเชือ้เพลงิและ
สร้างรายได้ให้กบัคนท้องถิน่ นอกจากนีก้ารผลติพลงังานจากเชือ้เพลงิชวีมวลด้วยเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม จะไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและไม่สร้างสภาวะเรือนกระจกอีกด้วย 

กำรสนับสนุนด้ำนชีวมวลจำกภำครัฐ 
ตามกรอบการส่งเสริมการพัฒนาแผน AEDP (2012-2021) โดยกระทรวงพลังงาน เป้าหมาย

การผลิตพลังงานลมในปี 2564 คือ 4,800 เมกะวัตต์ จากปัจจุบัน 2,320.78 เมกะวัตต์ในปี 
2556 โดยรฐับาลได้สนบัสนนุและส่งเสรมิการใช้พลงังานทดแทนตามแผน AEDP ทีส่�าคญั ดงันี้ 

1. การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนอย่างกว้างขวาง 
ได้แก่ การส่งเสรมิให้มกีารจดัตัง้ “สถานผีลติพลงังานชมุชน Distributed-Green-Generation- 
(DGG)” โดยมีกลุ่มวิสาหกิจพลังงานชุมชนเป็นเจ้าของและบริหารจัดการสถานีฯ ได้อย่างครบ
วงจร และการส่งเสรมิการปลกูไม้โตเรว็ในพืน้ทีร่กร้างว่างเปล่า/พืน้ทีท่ีไ่ม่ได้มกีารใช้ประโยชน์ 
พร้อมแปรรูปเพื่อจ�าหน่ายเป็นเชื้อเพลิงให้สถานีผลิตพลังงานชุมชน น�าไปใช้ต่อยอดในการ
ผลิตไฟฟ้า

2. การปรบัมาตรการจงูใจส�าหรบัการลงทนุจากภาคเอกชนให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ โดย
การพจิารณาก�าหนดมาตรการสนบัสนนุเชงิ Adder หรอื FIT และ Renewable Heat Incentive 
(RHI) พิเศษส�าหรับโครงการ DGG ในระดับชุมชนเป็นการเฉพาะ และจัดเตรียมมาตรการด้าน
การเงนิสนบัสนนุการเพิม่ประสทิธภิาพโรงไฟฟ้าเดมิชวีมวลทีใ่ช้ Low Pressure Boiler ทีผ่ลติ
ไฟฟ้าจากชีวมวล ให้เป็น High pressure boiler

3. การปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน โดยการมอบหมาย กฟผ. และ กฟภ. พิจารณา
ขยายระบบสายส่ง สายจ�าหน่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล โดย
เฉพาะในพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานจากชีวมวลสูง เช่น บริเวณภาคใต้

4. การประชาสมัพนัธ์ และสร้างความรูค้วามเข้าใจต่อประชาชน โดยการสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมในพื้นที่เป้าหมายที่จะมีการจัดตั้งระบบผลิตพลังงานจากชีวมวล รณรงค์ให้ความรู้
แก่เด็กเยาวชนในการจัดการชีวมวลเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อมเชิงลึกระดับพื้นที่ และสร้าง
เครือข่ายผู้ประกอบการพลังงานชีวมวล

5. การส่งเสริมให้งานวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนแบบ
ครบวงจร โดย

1) พัฒนาการผลิต การใช้ และมาตรฐานของ Biomass Pallet เพื่อพัฒนาให้เป็นเชื้อเพลิง
ชีวมวลส�าหรับอนาคต

2) พัฒนาเทคโนโลยี Gasifier และ Gas Engine และพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อการ
ผลิตภายในประเทศ

3) พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลเหลว (Biomass-to-Liquid)
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โดยจากรายงานสถานะการรบัซือ้ไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 
พบว่าข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการขอพิจารณาเพื่อท�าสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ก�าลังการผลิตไฟฟ้า 
และปริมาณไฟฟ้าที่ขายเข้าระบบแล้วส�าหรับโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้า
พลังงานลม และโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) และผู้ผลิตไฟฟ้า
รายเล็กมาก (VSPP) สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ข้อมูลเกี่ยวกับกำรขอพิจำรณำเพื่อท�ำสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ ส�ำหรับโรงไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ โรงไฟฟ้ำพลังงำนลม และ โรงไฟฟ้ำพลังงำนชีวมวล

ของผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก (SPP) และผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็กมำก (VSPP) ณ เดือนธันวำคม 2555

ประเภทเชื้อเพลิง

อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
ได้รับกำรตอบรับซื้อแล้ว
(ยังไม่ลงนำม PPA)

ลงนำม PPA แล้ว
(รอ COD)

ขำยไฟฟ้ำเข้ำระบบแล้ว
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พลังงานแสงอาทิตย์ 924.96 957.25 169 71.64 71.95 17 1,794.35 1,851.38 311 361.91 378.60 155

SPP 41.00 45.00 1 40.00 40.00 1 270.00 272.16 3 85.00 90.41 2

VSPP 883.96 912.25 168 31.64 31.95 16 1,524.35 1,579.22 308 276.91 288.18 153

พลังงานลม 1,497.40 1,674.20 36 759.02 787.37 14 296.28 328.12 32 90.38 103.88 4.00

SPP 980.10 1,062.40 21 750.00 777.40 12 200.00 222.70 3 90.00 103.50 1.00

VSPP 517.30 611.80 15 9.02 9.97 2 96.28 105.42 29.00 0.38 0.38 3.00

พลังงานชีวมวล 218.08 326.37 21 140.92 190.44 31 1,414.19 1,797.45 187 877.42 1,697.05 103

SPP 112.00 147.00 4 22.00 35.00 1 142.00 155.00 5 402.60 663.00 24

VSPP 106.08 179.37 17 118.92 155.44 30 1,272.19 1,642.45 182 474.82 1,034.05 79

ที่มา : ส�านักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

หมายเหตุ: 

• SPP คือ ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (Small Power Producer) ที่มีก�าลังผลิตไม่เกิน 90 เมกะ

วัตต์ โดยมีหลักว่าต้องใช้ระบบโคเจนเนอเรชั่น หรือใช้พลังงานหมุนเวียน

• VSPP คือ ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer) ที่มีก�าลังผลิตไม่เกิน 10 เมกะ

วัตต์ โดยมีหลักว่าต้องใช้ระบบโคเจนเนอเรชั่น หรือใช้พลังงานหมุนเวียน

• COD หมายถึง โครงการที่จ่ายไฟเข้าระบบแล้ว

• PPA หมายถึง โครงการที่ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว และอยู่ระหว่างการด�าเนินงาน 
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*หมายเหตุ: ข้อมูลจากผู้บริหารของบริษัท

สภำวะกำรแข่งขัน
คู่แข่งที่ส�าคัญของบริษัทในธุรกิจออกแบบ จ�าหน่าย และติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจ

วัดจัดการสภาพแวดล้อม มีดังนี้

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

ระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อม บริษัท ซีเมนส์ จ�ากัด

บริษัท ฮันนี่เวลล์ ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด

ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 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

2.2.1 ลักษณะลูกค้ำและกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย
ลกัษณะลกูค้าของบรษิทัในธรุกจิออกแบบ จ�าหน่ายและตดิตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดั

จัดการสภาพแวดล้อม แบ่งออกได้เป็นกลุ่มลูกค้าทางตรง และกลุ่มลูกค้าผู้รับเหมาระบบ ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้

ก) กลุ่มลูกค้ำทำงตรง
บรษิทัมุง่เน้นในการจดัจ�าหน่ายและให้บรกิารกลุม่ลกูค้าทางตรงในงานลกัษณะโครงการที่

มีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ คือมีมูลค่าตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งลักษณะของกลุ่มลูกค้าทาง
ตรงของบริษัทจะแตกต่างไปตามประเภทของระบบที่ให้บริการ ดังนี้

1. ระบบส�ารองไฟฟ้า กลุม่ลกูค้าเป้าหมายหลกัของระบบส�ารองไฟฟ้าจะแบ่งไปตามประเภท
ของระบบส�ารองไฟฟ้า คือ ระบบส�ารองไฟฟ้ากระแสตรงจะมุ่งเน้นในกลุ่มลูกค้าสื่อสาร
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โทรคมนาคมเป็นหลัก เนื่องจากมีความต้องการอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง และต้องการ
ระบบส�ารองไฟฟ้าที่ได้รับการออกแบบส�าหรับอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมโดยเฉพาะ เช่น 
มีขนาดเล็ก น�้าหนักเบา สามารถเชื่อมต่อขนานได้ และมีขั้วของสายดินเป็นขั้วบวก เป็นต้น 
ส�าหรบัระบบส�ารองไฟฟ้ากระแสสลบัจะมุง่เน้นในส่วนของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือองค์กรที่มีระบบสารสนเทศขนาดใหญ่ เช่น ธนาคาร และอุตสาหกรรมที่
ต้องการเสถียรภาพของกระแสไฟฟ้าในการด�าเนินงาน เช่น อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็ค
โทรนิคส์ เป็นต้น

2. ระบบตรวจวดัและจดัการสภาพแวดล้อม กลุม่ลกูค้าเป้าหมายหลกัของระบบตรวจวดัและ
จดัการสภาพแวดล้อม ได้แก่ หน่วยงานในธรุกจิสือ่สารโทรคมนาคม และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากความผิดปกติในระบบไฟฟ้าหรือ
สภาพแวดล้อม เช่น ไฟฟ้าดับ แรงดันไฟฟ้าตกหรือเกิน แบตเตอรี่ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
มีการบุกรุก เกิดควันไฟ หรือไฟไหม้ เป็นต้น จึงต้องมีการตรวจสอบสภาวะการท�างานของ
ระบบและสภาพแวดล้อมอย่างใกล้ชดิ เพือ่ป้องกนัหรอืลดความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้ได้อย่าง
ทนัท่วงท ีนอกจากนี ้บรษิทัยงัมุง่เน้นการท�าตลาดในกลุม่ผูด้�าเนนิการผลติไฟฟ้าจากพลงังาน
ทดแทน เช่น แสงอาทิตย์ หรือลม เป็นต้น เนื่องจากสภาวะแวดล้อมจะมีผลอย่างมากกับการ
ด�าเนินงาน อีกทั้งยังสามารถตรวจวัดความผิดปกติต่างๆ ในระบบได้อีกด้วย

3. ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทน แบ่งออกเป็นผู้ประกอบการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจ�าหน่าย และผู้ประกอบ
การทีผ่ลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนส�าหรบัระบบและอปุกรณ์ของผูว่้าจ้างเอง เช่น ระบบหรอื
อปุกรณ์ในพืน้ทีท่ีไ่ม่มกีระแสไฟฟ้าหรอืมกีารจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นช่วงเวลา เป็นต้น ซึง่ประกอบ
ด้วยทั้งหน่วยงานเอกชน เช่น ผู้ประกอบการสื่อสารโทรคมนาคมและหน่วยงานราชการ เช่น
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าไฟฟ้า
แล้ว ยังสามารถเพิ่มภาพลักษณ์ในการใส่ใจในสภาพแวดล้อมให้แก่องค์กร ท�าให้มีบางหน่วย
งานได้รวมโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนเข้าไปเป็นส่วนหนึง่ของโครงการความรบั
ผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities หรือ CSR ) อีกด้วย นอกจากนี้ กลุ่ม
ลกูค้าของบรษิทัในธรุกจินีย้งัรวมถงึบรษิทัย่อยซึง่จะว่าจ้างบรษิทัในลกัษณะโครงการเบด็เสรจ็ 
(Turn-key Project) ส�าหรับการสร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนอีกด้วย

4. ระบบประหยัดพลังงาน กลุ่มลูกค้าหลักของระบบประหยัดพลังงาน ได้แก่ หน่วยงานที่มี
ค่าใช้จ่ายพลงังานจ�านวนมาก ท�าให้การลดสดัส่วนการใช้พลงังานสามารถประหยดัค่าใช้จ่าย
ได้ เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงพยาบาล อาคารส�านักงาน หรือโรงงานต่างๆ เป็นต้น 
รวมถึงเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรอีกด้วย

ในปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจออกแบบ จ�าหน่ายและ
ตดิตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อมจากกลุม่ลกูค้าทางตรงคดิเป็นสดัส่วน
ร้อยละ 43.99 ร้อยละ 65.47 ร้อยละ 52.89 และร้อยละ 78 ของรายได้จากการขายและบริการ
ในธุรกิจออกแบบ จ�าหน่ายและติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม
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ข) กลุ่มลูกค้ำผู้รับเหมำระบบ (System Integrator)
กลุ่มลูกค้าผู้รับเหมาระบบเป็นผู้ได้รับการว่าจ้างรับเหมาโครงการจากผู้ว่าจ้าง ซึ่งประกอบ

ด้วยหลายระบบงานย่อย แล้วบริษัทดังกล่าวได้ว่าจ้างบริษัทในการรับเหมาช่วงในส่วนของ
ระบบย่อยที่บริษัทมีความสามารถในการให้บริการ เช่น ระบบส�ารองไฟฟ้า ระบบตรวจวัด
และจัดการสภาพแวดล้อม ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เป็นต้น ซึ่งลูกค้ากลุ่มผู้รับ
เหมาระบบของบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นผู้รับเหมาระบบสื่อสารโทรคมนาคมหรือเทคโนโลยี
สารสนเทศ เนื่องจากระบบดังกล่าว มีความต้องการระบบที่มีความเสถียรภาพและอุปกรณ์ที่
มีประสิทธิภาพสูง

ในปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจออกแบบ จ�าหน่ายและ
ตดิตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อมจากกลุม่ลกูค้าผูร้บัเหมาระบบคดิเป็น
สดัส่วนร้อยละ 56.01 ร้อยละ 34.53 ร้อยละ 47.11 และร้อยละ 20.94 ของรายได้จากการขายและ
บรกิารในธรุกจิออกแบบ จ�าหน่ายและตดิตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อม

2.2.2 กำรจ�ำหน่ำยและช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยและให้บริกำร
บรษิทัมช่ีองทางการจ�าหน่ายและให้บรกิารแก่ลกูค้าทางตรง และกลุม่ลกูค้าผูร้บัเหมาระบบ

แตกต่างกัน ดังนี้

ก) กลุ่มลูกค้ำทำงตรง
ส�าหรบักลุม่ลกูค้าทางตรงของบรษิทั แบ่งออกเป็นหน่วยงานเอกชน และหน่วยงานราชการ

หรอืรฐัวสิาหกจิ ซึง่ส�าหรบัลกูค้าหน่วยงานราชการหรอืรฐัวสิาหกจินัน้ บรษิทัจะท�าการตดิตาม
ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจากช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาค
รัฐ (http://www.gprocurement.go.th) หรือจากประกาศของหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น จาก
นั้นจึงท�าการศึกษารายละเอียดของโครงการดังกล่าวเพื่อท�าการออกแบบระบบและคัดเลือก
อุปกรณ์และส่วนประกอบต่างๆ แล้วจึงส่งรายละเอียดของโครงการเพื่อผ่านระบบจัดซื้อจัด
จ้างเพื่อพิจารณาความถูกต้องและมีคุณสมบัติที่ครบถ้วน จากนั้นจึงท�าการประกวดราคาเพื่อ
พิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้รับการว่าจ้างต่อไป หรือผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 
ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวจะติดต่อกับบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในโครงการดังกล่าวโดยตรงเพื่อ
ท�าการเปรียบเทียบคุณสมบัติและราคาเพื่อท�าการคัดเลือกโดยมิได้ผ่านขั้นตอนการประมูล
ราคา โดยบริษัทจะมีพนักงานฝ่ายขายท�าการประสานงานกับหน่วยงานที่มีศักยภาพในการ
ว่าจ้างอยู่เป็นประจ�า รวมถึงมีการน�าเสนอข้อมูลของผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทให้แก่
หน่วยงานดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานนั้นๆ มีความเข้าใจและเล็งเห็นประโยชน์ของระบบและ
ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจ�าหน่ายและให้บริการ รวมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่บุคลากร
ในหน่วยงานดังกล่าวอีกด้วย

ส�าหรับหน่วยงานเอกชนนั้น พนักงานฝ่ายขายและวิศวกรของบริษัทจะร่วมกันเข้าไปน�า
เสนอข้อมูลของระบบและผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจ�าหน่ายและให้บริการแก่หน่วยงานที่เป็นกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งหากได้รับความสนใจจะท�าการศึกษารายละเอียดความต้องการของลูกค้า
ดังกล่าว แล้วจึงท�าการออกแบบและท�าข้อเสนอเพื่อให้พิจารณาว่าจ้างต่อไป 
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ข) กลุ่มลูกค้ำผู้รับเหมำระบบ
ส�าหรับกลุ่มลูกค้าผู้รับเหมาระบบนั้น บริษัทจะท�าการประสานงานกับผู้รับเหมาระบบที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และระบบที่บริษัทจ�าหน่ายและให้บริการเป็นประจ�า ซึ่งหากมีการ
จดัซือ้จดัจ้างหรอืว่าจ้างในโครงการทีม่ส่ีวนประกอบเป็นส่วนทีบ่รษิทัมคีวามเชีย่วชาญ บรษิทั
จะท�าการน�าเสนอโครงการส�าหรบัส่วนงานดงักล่าวแก่ผูร้บัเหมาระบบโดยส่งทมีวศิวกรท�างาน
ร่วมกัน เพื่อร่วมกันออกแบบส่วนประกอบต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการ
ของผู้ว่าจ้างมากที่สุด เพื่อให้ผู้รับเหมาระบบด�าเนินการยื่นข้อเสนอหรือยื่นประกวดราคาแก่
ผู้ว่าจ้างต่อไป

นอกจากนี้บริษัทยังมีการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมและองค์กรต่างๆ เช่น สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย สมาคมช่างเหมา
ไฟฟ้าและเครื่องกลไทย และสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย เป็นต้น ท�าให้บริษัท
สามารถรบัรูข่้าวสารทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิในอตุสาหกรรมนัน้ๆ และสามารถขยายฐานลกูค้าใน
กลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวได้

2.2.3 กลยุทธ์กำรแข่งขัน
บริษัทมีกลยุทธ์การแข่งขันโดยมุ่งเน้นที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบการบริหาร

จัดการระบบไฟฟ้าและพลังงานทดแทน โดยมีกลยุทธ์ในการแข่งขัน ดังนี้

1) คุณภำพของผลิตภัณฑ์
บรษิทัให้ความส�าคญักบัคณุภาพของระบบทีใ่ห้บรกิารแก่ลกูค้าเป็นหลกั โดยมกีารออกแบบ

และปรบัแต่งระบบให้เหมาะสมกบัความต้องการของลกูค้าและการใช้งาน โดยจะส่งทมีวศิวกร
เข้าไปท�าการร่วมออกแบบกบัผูว่้าจ้างอย่างละเอยีดตัง้แต่ขัน้ตอนการเสนอโครงการ และมกีาร
ควบคุมคุณภาพในการด�าเนินงานทุกขั้นตอน และเน้นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้ มี
เครื่องตรวจวัดที่มีมาตรฐาน โดยบริษัทได้รับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน 
ISO 9001:2008

2) คุณภำพของกำรให้บริกำร
เนื่องจากระบบที่บริษัทให้บริการ เกี่ยวข้องกับความต่อเนื่องในการท�างานของระบบที่

ต้องการความต่อเนือ่งของการท�างาน ซึง่ความเสยีหายจากความผดิปกตใินการท�างานสามารถ
ก่อความเสียหายโดยตรงกับอุปกรณ์ หรือความเสียหายทางอ้อมจากการที่ระบบหยุดท�างาน
ได้ บริษัทจึงเน้นในคุณภาพและความรวดเร็วในการให้บริการ พร้อมให้การบริการหลังการ
ขายทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยมทีมีงานวศิวกรในการให้บรกิารหลงัการขายตลอด 24 ชัว่โมง ภาย
ใต้ชื่อ “Smile Care” และมีหมายเลขสายด่วนซึ่งสามารถท�าการแจ้งเหตุขัดข้องได้ตลอดเวลา 

3) บุคลำกรที่มีคุณภำพ
บริษัทให้ความส�าคัญกับคุณภาพของบุคลากร โดยบริษัทมีการจัดอบรมให้แก่พนักงาน

เพื่อเพิ่มเติมความรู้และทักษะให้เหมาะสมกับงานของแต่ละหน่วยงาน โดยจัดให้มีการอบรม
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ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงมีการส่งพนักงานไปท�าการอบรมในต่างประเทศ และ
มีการจัดแผนอบรมและงบประมาณประจ�าปี อีกทั้งบริษัทยังมีนโยบายให้ผลตอบแทนและ
สวัสดิการที่สามารถแข่งขันกับบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมได้ เพื่อจูงใจให้พนักงานที่มีความ
รู้ความสามารถท�างานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน

4) ควำมสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ำ
บริษัทมุ่งเน้นในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ตั้งแต่ระดับ

บรกิารจนถงึระดบัปฏบิตักิาร เพือ่สร้างความมัน่ใจกบัลกูค้าว่าจะได้รบัการบรกิารทีด่ ีเข้าใจถงึ
ความต้องการของลกูค้าได้อย่างครบถ้วนถกูต้อง รวมถงึสร้างฐานลกูค้าส�าหรบัธรุกจิในอนาคต

2.2.4 กำรจัดหำผลิตภัณฑ์และบริกำร
บริษัทจัดหาอุปกรณ์ส�าหรับธุรกิจการออกแบบ จ�าหน่าย และติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและ

ตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม รวมถึงอุปกรณ์ส�าหรับก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนของ
บริษัทย่อยจากทั้งในและต่างประเทศ โดยในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทมียอดการจัด
ซื้อจากต่างประเทศเป็นจ�านวน 176.40 ล้านบาท 74.15 ล้านบาท และ 83.58 ล้านบาท ตาม
ล�าดบั ซึง่คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 52.31 ร้อยละ 29.94 และร้อยละ 55.23 ของยอดสัง่ซือ้รวม ตาม
ล�าดับ ทั้งนี้บริษัทเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้า ให้กับตราสินค้าต่างๆ ดังนี้

ผู้แต่งตั้ง ตรำสินค้ำ ระยะเวลำ สินค้ำที่เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำย

Delta Electronics, Inc. (ไต้หวัน) DELTA 1 ม.ค. 2557 – 31 ธ.ค. 2558 เครื่องส�ารองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ 
(Uninterruptible Power Supply หรือ UPS)

Enatel Ltd. (นิวซีแลนด์) enatel 6 พ.ย. 2555 – 5 พ.ย. 2557 ผลิตภัณฑ์ตราสินค้า Enatel ทุกชนิด

Haze Battery Company Limited 
(สหรัฐอเมริกา)

HAZE ก.ค. 2556 – มิ.ย. 2558 ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่

บริษัท เน็กซ์ อินโนเทค จ�ากัด 
(ประเทศไทย)

NEX 1 ม.ค. 2557 – 31 ธ.ค. 2557 หลอดไฟแอลอีดี / จอแสดงผลแอลอีดี / และ
ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ

ทั้งนี้ ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีสัดส่วนการสั่งซื้อจากผู้จ�าหน่าย 10 รายแรก
ที่มียอดสั่งซื้อสูงสุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 72.91 ร้อยละ 72.54 และร้อยละ 79.18 ของยอดการ
สั่งซื้ออุปกรณ์ส�าหรับระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อมทั้งหมด ตามล�าดับ 
โดยในปี 2556 และปี 2557 มีการสั่งซื้อจากผู้จ�าหน่ายรายใหญ่ที่สุดในสัดส่วนร้อยละ 20.28 
และร้อยละ 28.66 ของยอดการสัง่ซือ้ทัง้หมด ตามล�าดบั โดยการสัง่ซือ้จากผูจ้�าหน่ายรายใหญ่
ที่สุดในปี 2557 เป็นการซื้อแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ส�าหรับโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่
ติดตั้งบนหลังคาของบริษัทย่อย

ในการออกแบบ จ�าหน่ายและติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อมใน
ลักษณะของโครงการนั้น บริษัทจะท�าการออกแบบระบบที่เหมาะสมกับผู้ว่าจ้างตั้งแต่ขั้นตอน
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ยื่นข้อเสนอและราคา ซึ่งเมื่อผู้ว่าจ้างได้ท�าการว่าจ้างบริษัทในการท�าโครงการดังกล่าวแล้ว 
บริษัทจะเริ่มขั้นตอนการติดตั้ง โดยมีขั้นตอนหลัก ดังนี้

รับควำมต้องกำร
จำกลูกค้ำจำกฝ่ำยขำย

ส่งมอบงำน 
/ ปิดโครงกำร

วำงแผนกำรติดตั้ง
ร่วมกับลูกค้ำ

ตรวจสอบแผนกำรติดตั้ง 
/ อนุมัติแผนกำรติดตั้ง

ตรวจสอบสินค้ำคงคลัง /
สั่งซื้อสินค้ำ

ด�ำเนินงำนตำม
แผนกำรติดตั้ง

ตรวจสอบควำมถูกต้อง
ของกำรติดตั้ง

ทดสอบและตรวจ
สอบระบบ
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หลังจากบริษัทได้รับการว่าจ้างแล้ว ฝ่ายวิศวกรรมและปฏิบัติการจะท�าการรับแบบและข้อ
ก�าหนดทางเทคนิคมาจากฝ่ายขาย เพื่อท�าการวางแผนการติดตั้งกับลูกค้า โดยก�าหนดช่วง
เวลาและรายละเอยีดของงานทีจ่ะท�าการตดิตัง้ ซึง่หลงัจากบรษิทัและผูว่้าจ้างร่วมกนัตรวจสอบ
แผนการติดตั้งและอนุมัติแผนดังกล่าวแล้ว ฝ่ายวิศวกรรมและปฏิบัติการจะท�าการตรวจสอบ
สินค้าคงคลังเพื่อก�าหนดจ�านวนอุปกรณ์ที่ต้องสั่งซื้อให้สอดคล้องกับแผนการติดตั้ง จากนั้น
จงึท�าการตดิตัง้อปุกรณ์ตามแผนทีว่างไว้ แล้วท�าการตรวจสอบความถกูต้องและตรวจทดสอบ
ระบบร่วมกับผู้ว่าจ้าง เพื่อท�าการส่งมอบโครงการให้แก่ผู้ว่าจ้างต่อไป

ธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนทดแทน

ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริกำร
ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนด�าเนินการโดยบริษัทย่อย คือ 

บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ากัด บริษัท โซล่าร์โกกรีนจ�ากัด บริษัท วินด์โกกรีน จ�ากัด 
บริษัท ไบโอโกกรีน จ�ากัด บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ�ากัด และบริษัท พีเอสที (อุบลราชธานี) 
จ�ากัด โดยผลิตไฟฟ้าเพื่อจ�าหน่ายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง ตาม
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement หรือ PPA) กับหน่วยงานดังกล่าว ซึ่ง
ปัจจบุนัมโีรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 3 แห่ง จ�านวน 4 โครงการ ซึง่สามารถสรปุรายละเอยีด
ของแต่ละโครงการได้ดังนี้

บริษัทย่อย ประเภทของ
พลังงำนทดแทน

ที่ตั้ง ก�ำลังกำรผลิต คู่สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ วันเริ่มต้นซื้อขำย
ไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์

บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ากัด

พลังงานแสงอาทิตย์
อ�าเภอสร้างคอม 
จังหวัดอุดรธานี

998 กิโลวัตต์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 15 สิงหาคม 2554

พลังงานแสงอาทิตย์
อ�าเภอสร้างคอม 
จังหวัดอุดรธานี

998 กิโลวัตต์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 22 สิงหาคม 2554

บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ�ากัด พลังงานแสงอาทิตย์ 
ที่ติดตั้งบนหลังคา

อ�าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสงคราม

987.84 กิโลวัตต์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 8 พฤษภาคม 2557

บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ�ากัด
พลังงานแสงอาทิตย์
ที่ติดตั้งบนหลังคา

อ�าเภอไทรน้อย 
จังหวัดนนทบุรี

980 กิโลวัตต์ การไฟฟ้านครหลวง 10 ตุลาคม 2557

โดยรายละเอียดของโรงไฟฟ้าแต่ละโครงการของบริษัทย่อย เป็นดังนี้ 

ก) โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ขนาด 998 กโิลวตัต์ จ�านวน 2 โครงการ รวมก�าลงัการผลติ
ทั้งสิ้น 1.996 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่อ�าเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ซึ่งด�าเนินการโดยบริษัทย่อย 
คอืบรษิทั กนัหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ากดั โดยได้รบัการอนมุตักิารจ�าหน่ายไฟฟ้าและเชือ่มต่อเข้า
ระบบจ�าหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในลักษณะผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small 
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Power Producer หรือ VSPP) ในปี 2552 และเริ่มจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์(Commercial 
Operation Date หรือ COD) ส�าหรับโรงที่ 1 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2554 และโรงที่ 2 วันที่ 22 
สิงหาคม 2554 ซึ่งได้รับส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ส�าหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก
จากพลังงานหมุนเวียนในอัตรา 8 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มต้น
ซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์โดยมีรายละเอียดของโครงการ ดังนี้

รำยละเอียดโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ของบริษัท กันหำ โซล่ำพำวเวอร์ จ�ำกัด จังหวัดอุดรธำนี

ผู้ด�ำเนินกำร บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ากัด

ที่ตั้งโครงกำร 106-107 หมู่ 8 ต�าบลสร้างคอม อ�าเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

ก�ำลังกำรผลิต 998 กิโลวัตต์ จ�านวน 2 โครงการ รวมก�าลังการผลิตทั้งสิ้น 1.996 เมกะวัตต์

เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต ผลิตไฟฟ้าโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นกระแสไฟฟ้าโดยตรง 
(Photovoltaic) ชนิดฟิล์มบาง (Thin Film)

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ากัด

ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) 8 บาทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง เป็นเวลา 10 ปี นบัตัง้แต่วนัเริม่ต้นซือ้ขายไฟฟ้าเชงิพาณชิย์ (COD)

วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) โรงที่ 1 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2554 และโรงที่ 2 วันที่ 22 สิงหาคม 2554
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สรุปสำระส�ำคัญของสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำระหว่ำงบริษัท กันหำ โซล่ำพำวเวอร์ จ�ำกัด และกำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำค ส�ำหรับโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ขนำด 998 กิโลวัตต์ จ�ำนวน 2 สัญญำ จังหวัดอุดรธำนี

คู่สัญญำ บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ากัด (“ผู้ผลิตไฟฟ้า”)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“การไฟฟ้า”)

กำรซื้อขำยพลังงำนไฟฟ้ำ 1. ผูผ้ลติไฟฟ้าและการไฟฟ้าต้องปฏบิตัติามเงือ่นไขการซือ้ไฟฟ้าและการเชือ่มโยงระบบไฟฟ้า
ตามที่ก�าหนดไว้ในระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก ส�าหรับการผลิต
ไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน และระเบยีบการไฟฟ้าฝ่ายจ�าหน่ายว่าด้วยการเดนิเครือ่งก�าหนด
ไฟฟ้าขนานกับระบบของการไฟฟ้าฝ่ายจ�าหน่าย พ.ศ. 2549 ส�าหรับปริมาณพลังไฟฟ้าไม่
เกิน 10 เมกะวัตต์
2. การไฟฟ้าตกลงซือ้ และผูผ้ลติไฟฟ้าตกลงขายพลงังานไฟฟ้าในปรมิาณพลงังานไฟฟ้าสงูสดุ 
998 กิโลวัตต์ ขนาดระบบแรงดันเชื่อมโยงที่ 2,200 โวลท์ โดยมีจุดรับซื้อไฟฟ้าอยู่ที่จุดติด
ตั้ง ต�าบลสร้างคอม อ�าเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี โดยผู้ผลิตไฟฟ้าสัญญาว่าจะขายไฟ
ให้การไฟฟ้าภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีหนังสือลงวัน
ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 เห็นควรให้เลื่อนก�าหนดวันก�าหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบตามสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้า (SCOD) ได้อีก 6 เดือน นับจากวันลงนามในหนังสือดังกล่าว)

กำรใช้และสิ้นสุดสัญญำ สัญญาฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ทั้งสองฝ่ายลงนามในสัญญา โดยมีระยะเวลา 5 ปี และ
ต่อเนื่องครั้งละ 5 ปี และให้มีผลบังคับใช้จนกว่าจะมีการยุติสัญญา

ทั้งนี้ บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ากัด ได้ท�าการว่าจ้างบริษัทในการออกแบบ ติดตั้ง 
และทดสอบระบบของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าว รวมถึงท�าการว่าจ้างบริษัทใน
การดูแลและซ่อมบ�ารุงระบบ เพื่อให้โรงไฟฟ้าสามารถท�างานได้เป็นปกติ โดยมีอายุสัญญา
การดูแลและซ่อมบ�ารุงระบบเป็นระยะเวลา 3 ปี

ข) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) ขนาด 987.84 
กิโลวัตต์ ตั้งอยู่บนอาคารของสหกรณ์ประมงแม่กลอง ต�าบลแหลมใหญ่อ�าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม ซึ่งด�าเนินการโดยบริษัทย่อย คือบริษัท โซล่าร์โกกรีน จ�ากัด โดยได้รับสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในลักษณะผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small 
Power Producer หรือ VSPP) ส�าหรับอาคารขนาดกลางถึงขนาดใหญ่/โรงงาน ในเดือน
ธันวาคม 2556 และเริ่มจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date หรือ COD) 
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 และได้รับการสนับสนุนในรูปแบบ Feed-in Tariff ในราคา 
6.16 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นเวลา 25 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
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รำยละเอียดโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคำของบริษัท โซล่ำร์โกกรีน จ�ำกัด  จังหวัดสมุทรสงครำม

ผู้ด�ำเนินกำร บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ�ากัด

ที่ตั้งโครงกำร 207/18 ต�าบลแหลมใหญ่ อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ก�ำลังกำรผลิต 987.84 กิโลวัตต์

เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต ผลิตไฟฟ้าโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นกระแสไฟฟ้าโดยตรง 
(Photovoltaic) ชนิดโพลีคริสตอลลีน (Poly Crystaline) ที่ติดตั้งบนหลังคาอาคาร

กรรมสิทธิ์ในอาคารที่ตั้งโครงการ สหกรณ์ประมงแม่กลอง

ราคารับซื้อไฟฟ้า Feed-in Tariff ในราคา 6.16 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นเวลา 25 ปี นับจากวันเริ่มต้นซื้อ
ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์(COD)

วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) 8 พฤษภาคม 2557
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สรุปสำระส�ำคัญของสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำระหว่ำงบริษัท โซล่ำร์โกกรีน จ�ำกัด และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ส�ำหรับ
โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคำขนำด  987.84 กิโลวัตต์ จังหวัดสมุทรสงครำม

คู่สัญญำ บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ�ากัด (“ผู้ผลิตไฟฟ้า”)

กำรซื้อขำยพลังงำนไฟฟ้ำ 1. การไฟฟ้าตกลงซื้อและผู้ผลิตไฟฟ้าตกลงขายพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติด
ตั้งบนหลังคาในปริมาณไฟฟ้าสูงสุด 987.84 กิโลวัตต์ ที่ระดับแรงดัน 2,200 โวลต์ โดยมี
ก�าหนดวันจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (SCOD) ภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2556 และสัญญานี้สิ้น
สุดในวันที่ 26 ธันวาคม 2581 (25 ปี นับจากวัน SCOD) ทั้งนี้ จะเริ่มรับซื้อไฟฟ้าตั้งแต่วัน
ที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์
2. ถ้าผู้ผลิตไฟฟ้าคาดว่าไม่สามารถจะจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ตามก�าหนดวัน SCOD ให้รีบมี
หนังสือแจ้งพิจารณาความพร้อมด้านต่างๆ รวมทั้ง การก่อสร้าง สถานที่ตั้งโรงไฟฟ้า แหล่ง
เงินทุน เทคโนโลยี และการขอใบอนุญาตต่างๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหากการไฟฟ้า
พิจารณาแล้วเห็นควรเลื่อนวัน SCOD ออกไปได้ไม่เกินหนึ่งครั้งตามระยะเวลาอันควรแต่ไม่
เกิน 1 เดือนนับแต่วันถัดจาก SCOD ตามสัญญานี้ แต่จะไม่กระทบต่อวันสิ้นสุดการขาย
ไฟฟ้าตามที่ก�าหนดในข้อ 1.1

กำรใช้และสิ้นสุดสัญญำ สัญญาฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ทั้งสองฝ่ายลงนามในสัญญา นับจากวันเริ่มต้นซื้อขาย
ไฟฟ้า (COD) ให้มีผลบังคับใช้จนกว่าจะมีการยุติสัญญา

บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ�ากัด ได้ท�าการว่าจ้างบริษัทในการออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบ
ระบบของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าว รวมถึงท�าการว่าจ้างบริษัทในการดูแลและ
ซ่อมบ�ารุงระบบ เพื่อให้โรงไฟฟ้าสามารถท�างานได้เป็นปกติ โดยมีอายุสัญญาการดูแลและ
ซ่อมบ�ารุงระบบเป็นระยะเวลา 25 ปี

ค) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) ขนาด 980 กิโล
วตัต์ ตัง้อยูบ่นอาคารของบรษิทัพรคีาสท์ เอน็จเินยีริง่ จ�ากดั ต�าบลราษฎร์นยิม อ�าเภอไทรน้อย 
จังหวัดนนทบุรี ซึ่งด�าเนินการโดยบริษัทย่อย คือบริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ�ากัด โดยได้รับ
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง ในลักษณะผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very 
Small Power Producer หรือ VSPP) ส�าหรับอาคารขนาดกลางถึงขนาดใหญ่/โรงงาน ใน
เดือนธันวาคม 2556 โดยได้ด�าเนินการก่อสร้างแล้ว ซึ่งได้ท�าการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าและ
จ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 
2557 และได้รบัการสนบัสนนุในรปูแบบ Feed-in Tariff ในราคา 6.16 บาทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง 
เป็นเวลา 25 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
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รำยละเอียดโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคำของบริษัท เพำเวอร์ วี กรีน จ�ำกัด จังหวัดนนทบุรี

ผู้ด�ำเนินกำร บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ�ากัด

ที่ตั้งโครงกำร ต�าบลราษฎร์นิยม อ�าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ก�ำลังกำรผลิต 980 กิโลวัตต์

เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต ผลิตไฟฟ้าโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นกระแสไฟฟ้าโดยตรง 
(Photovoltaic) ชนิดโพลีคริสตอลลีน (Poly Crystaline) ที่ติดตั้งบนหลังคาอาคาร

กรรมสิทธิ์ในอาคารที่ตั้งโครงการ บริษัทพรีคาสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด

ราคารับซื้อไฟฟ้า Feed-in Tariff ในราคา 6.16 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นเวลา 25 ปี นับจากวันเริ่มต้นซื้อ
ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์(COD)

วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) 10 ตุลาคม 2557 

สรุปสำระส�ำคัญของสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำระหว่ำงบริษัท เพำเวอร์ วี กรีน จ�ำกัด และกำรไฟฟ้ำนครหลวง 
ส�ำหรับโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคำขนำด 980 กิโลวัตต์ จังหวัดนนทบุรี

คู่สัญญำ บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ�ากัด (“ผู้ผลิตไฟฟ้า”)
การไฟฟ้าส่วนนครหลวง (“การไฟฟ้า”)

กำรซื้อขำยพลังงำนไฟฟ้ำ 1. การไฟฟ้าตกลงซือ้และผูผ้ลติไฟฟ้าตกลงขายพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ทีต่ดิตัง้
บนหลังคาในปริมาณไฟฟ้าสูงสุด 980 กิโลวัตต์ ที่ระดับแรงดัน 24 กิโลโวลต์ โดยมีก�าหนด
วันจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (SCOD) ภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2556 และสัญญานี้สิ้นสุดใน
วันที่ 26 ธันวาคม 2581 (25 ปี นับจากวัน SCOD) ทั้งนี้ จะเริ่มรับซื้อไฟฟ้าตั้งแต่วันที่จ่าย
ไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์
2. ถ้าผู้ผลิตไฟฟ้าคาดว่าไม่สามารถจะจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ตามก�าหนดวัน SCOD ให้รีบมี
หนังสือแจ้งพิจารณาความพร้อมด้านต่างๆ รวมทั้ง การก่อสร้าง สถานที่ตั้งโรงไฟฟ้า แหล่ง
เงินทุน เทคโนโลยี และการขอใบอนุญาตต่างๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหากการไฟฟ้า
พิจารณาแล้วเห็นควรเลื่อนวัน SCOD ออกไปได้ไม่เกินหนึ่งครั้งตามระยะเวลาอันควรแต่ไม่
เกิน 1 เดือนนับแต่วันถัดจาก SCOD ตามสัญญานี้ แต่จะไม่กระทบต่อวันสิ้นสุดการขาย
ไฟฟ้าตามที่ก�าหนดในข้อ 1.1

กำรใช้และสิ้นสุดสัญญำ สัญญาฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ทั้งสองฝ่ายลงนามในสัญญา นับจากวันเริ่มต้นซื้อขาย
ไฟฟ้า (COD) ให้มีผลบังคับใช้จนกว่าจะมีการยุติสัญญา

บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ�ากัด ได้ท�าการว่าจ้างบริษัทในการออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบ
ระบบของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าว

นอกจากนี ้บรษิทัยงัได้ท�าการลงทนุในบรษิทั พวี ีกรนี จ�ากดั เพือ่ด�าเนนิธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงั
แสงอาทติย์ทีต่ดิตัง้บนหลงัคา ในสดัส่วนร้อยละ 19.99 ของทนุจดทะเบยีนและช�าระแล้วทัง้หมด 
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18,000,000 บาท โดยบรษิทัดงักล่าวมผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ คอื บรษิทั วรีบัเบอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั 
ซึ่งเป็นเจ้าของอาคารที่โครงการใช้หลังคาเป็นที่ติดตั้งและไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท โดย
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ทีต่ดิตัง้บนหลงัคา บรษิทั วรีบัเบอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั 
ณ ต�าบลเขาย้อย อ�าเภอเขาย้อย ได้รับการอนุมัติการจ�าหน่ายไฟฟ้าและเชื่อมต่อเข้าระบบ
จ�าหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง ในลักษณะผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power 
Producer หรือ VSPP) ส�าหรับอาคารขนาดกลางถึงขนาดใหญ่/โรงงาน ในเดือนมกราคม ปี 
2557 และได้ท�าการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial 
Operation Date : COD) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 และได้รับการสนับสนุนในรูปแบบ 
Feed-in Tariff ในราคา 6.16 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นเวลา 25 ปี นับจากวันเริ่มต้นซื้อ
ขายไฟฟ้าเชงิพาณชิย์ โดยได้ท�าการได้ท�าการว่าจ้างบรษิทัในการออกแบบ ตดิตัง้ และทดสอบ
ระบบของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าว

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 
ได้มีมติอนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัท พีวี กรีน จ�ากัด ในวงเงิน 8 ล้านบาท จากวงเงินกู้ยืม
ทั้งหมด 40 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น และมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากันที่ร้อยละ 6 
ต่อปี เพือ่ใช้ในการลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ทีต่ดิตัง้บนหลงัคาดงักล่าว

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) ได้ท�าการยื่นแบบค�าร้องและข้อเสนอ
การขายไฟฟ้าเข้าระบบของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค (กฟภ.) ส�าหรบัโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 
สถานที่ตั้ง อ. ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ก�าลังการผลิต 1 เมกะวัตต์ โดยปัจจุบันได้รับการ
พิจารณาการท�าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

บริษัทย่อย คือ บริษัท ไบโอโกกรีน จ�ากัด ได้ท�าการยื่นแบบค�าร้องและข้อเสนอการขาย
ไฟฟ้าเข้าระบบของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค (กฟภ.) ส�าหรบัโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวล โดยปัจจบุนั
ก�าลังอยู่ระหว่างการพิจารณาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

นอกจากนี้ ในปัจจุบันบริษัทก�าลังศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนและเทคโนโลยีที่จะ
ใช้งาน ส�าหรับโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะ โดยในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 บริษัท
ย่อย คือ บริษัท ไบโอโกกรีน จ�ากัด ได้ท�าการยื่นแบบค�าขอจ�าหน่ายไฟฟ้าและและการเชื่อม
โยงไฟฟ้าแก่ กฟภ. ส�าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานจากขยะ ในรูปแบบพลังงานความร้อน 
(Thermal Process) ในลักษณะผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer 
หรอื VSPP) ซึง่โครงการโรงไฟฟ้าจากพลงังานขยะ บรษิทั ไบโอโกกรนี จ�ากดั ทีจ่งัหวดัสรุนิทร์ 
ได้มกีารลงนามในบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืระหว่างองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสรุนิทร์และ
บริษัทย่อยแล้วในวันที่ 24 ตุลาคม 2557 

ทั้งนี้ สามารถสรุปรายละเอียดของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนของบริษัทย่อยที่ได้
ท�าการยื่นแบบค�าขอจ�าหน่ายไฟฟ้าและการเชื่อมโยงไฟฟ้าแก่ กฟภ.และอยู่ระหว่างขั้นตอน
การพิจารณา เป็นดังนี้
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บริษัท
ประเภทของ

พลังงำนทดแทน
ที่ตั้ง

ปริมำณไฟฟ้ำ
สูงสุดที่จะจ่ำย

เข้ำระบบ

คู่สัญญำซื้อ
ขำยไฟฟ้ำ

สถำนะปัจจุบัน

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น 
เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) 

พลังงานแสงอาทิตย์
อ.ประจันตคาม  
จ. ปราจีนบุรี

990 กิโลวัตต์ กฟภ.
ได้รับแจ้งผลพิจารณาการท�า
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว

บริษัท  ไบโอโกกรีน จ�ากัด

พลังงานชีวมวล
อ. ห้วยยอด 

จ. ตรัง
990 กิโลวัตต์ กฟภ.

ได้รับแจ้งผลพิจารณาการท�า
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว

พลังงานชีวมวล
อ. พนัสนิคม 
จ. ชลบุรี

990 กิโลวัตต์ กฟภ.
ได้รับแจ้งผลพิจารณาการท�า
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว

พลังงานชีวมวล
อ. ศรีนคร 
จ.สุโขทัยฃ

990 กิโลวัตต์ กฟภ.
อยู่ระหว่างการพิจารณา
การตอบรับซื้อไฟฟ้า

พลังงานชีวมวล
อ. คลองขลุง 

จ. ก�าแพงเพชร
990 กิโลวัตต์ กฟภ.

อยู่ระหว่างการพิจารณา
การตอบรับซื้อไฟฟ้า

พลังงานชีวมวล
อ. หนองมโมง 
จ. ชัยนาท

990 กิโลวัตต์ กฟภ.
อยู่ระหว่างการพิจารณา
การตอบรับซื้อไฟฟ้า

พลังงานชีวมวล
อ. สว่างดินแดง 
จ. สกลนคร

990 กิโลวัตต์ กฟภ.
อยู่ระหว่างการพิจารณา
การตอบรับซื้อไฟฟ้า

พลังงานชีวมวล
อ.ประจักษ์
ศิลปาคม 

990 กิโลวัตต์ กฟภ.
อยู่ระหว่างการพิจารณา
การตอบรับซื้อไฟฟ้า

พลังงานจากขยะ
ในรูปแบบพลังงาน

ความร้อน

จ.อุดรธานี 
อ.สังขะ จ.สุรินทร์

8,000 กิโลวัตต์ กฟภ.

ท�าการยื่นแบบค�าขอ (ลง
นามในบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือส�าหรับก�าจัด
สิ่งเหลือใช้ในชุมชนแล้ว)

ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บรษิทัมรีายได้จากธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน เท่ากบั  
35.89 ล้านบาท 55.01 ล้านบาท และ 66.65 ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 
8.37 ร้อยละ 12.58 และร้อยละ 15.72 ของรายได้จากการขายและบริการตามล�าดับ

2.3.1 ลักษณะลูกค้ำและกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทย่อยในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ได้แก่ หน่วยงาน

ไฟฟ้าของภาครฐัทีม่กีารรบัซือ้ไฟฟ้าจากเอกชน เช่น การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค (กฟภ.) การไฟฟ้า
นครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ซึ่งในปัจจุบัน ลูกค้าของบริษัทย่อยในธุรกิจ
นี้มีสองราย คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งได้มีการท�าสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับบริษัทย่อย คือ 
บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ากัด ซึ่งเป็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการละ 998 กิโลวัตต์ 
จ�านวน 2 โครงการ และบริษัท โซล่าร์โกกรีน จ�ากัด ซึ่งเป็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการละ 
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ผู้ยื่นค�ำขอ
จ�ำนวนโครงกำร

ที่ยื่นค�ำขอ
ปริมำณไฟฟ้ำสูงสุดที่
จะจ่ำยเข้ำระบบรวม

พลังงำนทดแทนที่
ใช้ในกำรผลิต

กลุ่มลูกค้ำ

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) 1 1 เมกะวัตต์ พลังงานแสงอาทิตย์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บริษัท ไบโอโกกรีน จ�ากัด 7 6.93 เมกะวัตต์ พลังงานชีวมวล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บริษัท ไบโอโกกรีน จ�ากัด 1 8.00 เมกะวัตต์
พลังงานจากขยะในรูป
แบบพลังงานความร้อน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

987.84 กิโลวัตต์ จ�านวน 1 โครงการ และการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งได้มีการท�าสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้ากับบริษัทย่อย คือ เพาเวอร์ วี กรีน จ�ากัด ซึ่งเป็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการละ 980 
กิโลวัตต์ จ�านวน 1 โครงการ

นอกจากนี้แล้ว บริษัท และบริษัทย่อย คือ บริษัท ไบโอโกกรีน จ�ากัด ยังได้ท�าการยื่นแบบ
ค�าขอจ�าหน่ายไฟฟ้าและการเชือ่มโยงระบบไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค โดยมรีายละเอยีด
โดยสรุป ดังนี้

กำรจัดหำผลิตภัณฑ์และบริกำร
ส�าหรับธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนนั้น บริษัทย่อยได้ท�าการว่าจ้างบริษัทในการ

ออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยส่วนประกอบหลัก
ของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ คอื แผงเซลล์แสงอาทติย์นัน้ บรษิทัได้เลอืกใช้แผงเซลล์แสง
อาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง (Thin Film) ตราสินค้า Sharp จากบริษัท ชาร์ป ไทย จ�ากัด (“STCL”)  
ส�าหรับโครงการโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ากัด 
โดยมีการรับประกันอายุการใช้งานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ตามเงื่อนไข ดังนี้

กำรรับประกัน:
1. STCL ท�าการรับประกันแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Product Warranty) เป็นระยะเวลา 5 

ปี หลังจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้รับการจัดส่ง
2. STCL รับประกันประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Power 

Output Warranty) ให้อยู่ในระดับมากกว่าร้อยละ 90 ของก�าลังการผลิตสูงสุดของ
แผง เป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่สินค้าออกจากโรงงาน

3. STCL รับประกันประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Power 
Output Warranty) ให้อยู่ในระดับมากกว่าร้อยละ 80 ของก�าลังการผลิตสูงสุดของ
แผง เป็นระยะเวลา 25 ปี นับจากวันที่สินค้าออกจากโรงงาน

ส�าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาของบริษัท โซล่าร์โกกรีน 
จ�ากัด บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ�ากัด และบริษัท พีวี กรีน จ�ากัด บริษัทได้เลือกใช้แผงเซลล์
แสงอาทิตย์ชนิดโพลีคริสตอลลีน (Poly Crystaline) ตราสินค้า JinkoSolar จาก Jinko Solar 
Co., Ltd. (ประเทศจีน) (“Jinko”) โดยมีการรับประกันอายุการใช้งานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
ตามเงื่อนไข ดังนี้
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กำรรับประกัน: 
1. Jinko ท�าการรับประกันแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Product Warranty) เป็นระยะเวลา 10 

ปี หลังจากวันเริ่มรับประกัน
2. Jinko  รบัประกนัประสทิธภิาพในการผลติไฟฟ้าสงูสดุของแผงเซลล์แสงอาทติย์ (Peak 

Power Warranty) ให้อยู่ในระดับมากกว่าร้อยละ 90 ของก�าลังการผลิตของแผงตาม
ที่ได้ระบุในเอกสารรายละเอียดสินค้า เป็นระยะเวลา 12 ปี หลังจากวันเริ่มรับประกัน

3. Jinko รบัประกนัประสทิธภิาพในการผลติไฟฟ้าสงูสดุของแผงเซลล์แสงอาทติย์ (Power 
Output Warranty) ให้อยู่ในระดับมากกว่าร้อยละ 80 ของก�าลังการผลิตของแผงตาม
ที่ได้ระบุในเอกสารรายละเอียดสินค้า เป็นระยะเวลา 25 ปี หลังจากวันเริ่มรับประกัน

โดยขั้นตอนการยื่นแบบค�าร้องและข้อเสนอการขายไฟฟ้าแก่ กฟภ. / กฟน. ในลักษณะผู้
ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก จนถึงเริ่มด�าเนินการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ สามารถสรุปขั้นตอนที่
ส�าคัญได้ดังนี้

ยื่นแบบค�ำขอจ�ำหน่ำย
ไฟฟ้ำและเอกสำร

ประกอบกำรพิจำรณำ

เริ่มต้นจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำ
เชิงพำณิชย์

ได้รับแจ้งผลพิจำรณำ
กำรตอบรับซื้อไฟฟ้ำ

เตรียมควำมพร้อมทั้ง 4 ด้ำน และ
ส่งเอกสำรแก่ กฟภ. / กฟน.

ได้รับกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำ
และท�ำกำรลงนำมในสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ

ท�ำกำรขอใบอนุญำตก่อสร้ำง
และประกอบกิจกำร

ด�ำเนินกำรก่อสร้ำง
โรงไฟฟ้ำ

ตรวจสอบและทดสอบ
เดินเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้ำ
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1. ผู้ประกอบการจะต้องท�าการยื่นแบบค�าร้องและข้อเสนอการขายไฟฟ้า แบบการขอรับ
ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ส�าหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) จากพลังงาน
หมุนเวียน พร้อมเอกสารที่ครบถ้วนและวางหลักประกันให้แก่ กฟภ. / กฟน. ซึ่งจะท�าการ
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารรวมทั้งแผนการด�าเนินโครงการ รวมถึงจุดเชื่อมโยงและ
ผลกระทบด้านเทคนิคต่อระบบไฟฟ้าของ กฟภ. / กฟน. 

2. หากค�าขอดังกล่าวได้รับการพิจารณาเห็นชอบ กฟภ. / กฟน. จะจัดส่งหนังสือหนังสือ
แจ้งผลการพิจารณาตอบรับการรับซื้อไฟฟ้าเพื่อให้ผู้ประกอบการท�าการเตรียมความพร้อม
ของโครงการทั้ง 4 ด้าน ดังนี้

• ความพร้อมด้านที่ดินที่มีความเหมาะสมส�าหรับการตั้งโครงการ
• ความพร้อมด้านเทคโนโลยี
• ความพร้อมด้านเงินทุน
• การด�าเนินการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง
3. หลังจาก กฟภ. / กฟน. น�าเอกสารแสดงความพร้อมของโครงการทั้ง 4 ด้าน เสนอ

ต่อคณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และได้รับ
การพิจารณาอนุมัติให้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว กฟภ. / กฟน. จะท�าการแจ้งผลการ
พิจารณาและให้ผู้ประกอบการท�าการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าต่อไป

4. ผูป้ระกอบการจะต้องด�าเนนิการขอใบอนญุาตทีเ่กีย่วข้อง เช่น ขออนญุาตประกอบกจิการ
พลังงาน ขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เป็นต้น

5. เมื่อท�าการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแล้วเสร็จ ผู้ประกอบการจะต้องด�าเนินการยื่นขอรับใบ
อนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุมและใบอนุญาตให้ผลิตไฟฟ้า ต่อส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับกิจการพลังงาน (กกพ.)

6. เมือ่ได้รบัใบอนญุาตให้ผลติพลงังานควบคมุและใบอนญุาตให้ผลติไฟฟ้าแล้ว ผูป้ระกอบ
การต้องแจ้งความประสงค์ไปยัง กฟภ. / กฟน. ให้เข้าตรวจสอบการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ที่ติดตั้ง และทดสอบเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมโยงเข้ากับระบบไฟฟ้าเพื่อขายไฟฟ้า
ให้แก่ กฟภ. / กฟน. รวมถึงท�าการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า ก่อนท�าการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ
จ�าหน่าย และเริ่มต้นการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ต่อไป

สิทธิประโยชน์จำกบัตรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน

บริษัทย่อย คือ บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ากัด บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ�ากัด และบริษัท 
เพาเวอร์ วี กรีน จ�ากัด และเงินลงทุนในบริษัทอื่น คือ บริษัท พีวี กรีน จ�ากัด ได้รับสิทธิ
ประโยชน์จากส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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เจ้ำของบัตรส่งเสริม
บริษัท กันหำ โซล่ำ
พำวเวอร์ จ�ำกัด

บริษัท โซล่ำร์
โกกรีน จ�ำกัด

บริษัท เพำเวอร์ 
วี กรีน จ�ำกัด

บริษัท พีวี กรีน จ�ำกัด

บัตรส่งเสริมเลขที่ 1966(1)/2554 1519(1)/2557 1520(1)/2557 1765(1)/2557

1. วันที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 10 สิงหาคม 2554 22 เมษายน 2557 22 เมษายน 2557 25 มิถุนายน 2557

2. วันที่เริ่มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริมการลงทุน 15 สิงหาคม 2554 8 พฤษภาคม 2557 10 ตุลาคม 2557 17 พฤศจิกายน 2557

3. ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ประเภท 7.1 
กิจการสาธารณูปโภค
และบริการพื้นฐาน

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบน
หลังคาประเภท 7.1 
กิจการสาธารณูปโภค
และบริการพื้นฐาน

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบน
หลังคาประเภท 7.1 
กิจการสาธารณูปโภค
และบริการพื้นฐาน

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบน
หลังคาประเภท 7.1 
กิจการสาธารณูปโภค
และบริการพื้นฐาน

4. สิทธิประโยชน์ส�าคัญที่บริษัทได้รับ

4.1 การยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับเครื่องจักร จะต้องน�าเข้ามาก่อนวัน
ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557

จะต้องน�าเข้ามาก่อนวัน
ที่ 22 ตุลาคม 2559

จะต้องน�าเข้ามาก่อนวัน
ที่ 22 ตุลาคม 2559

จะต้องน�าเข้ามาก่อนวัน
ที่ 25 ธันวาคม 2559

4.2 การยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคลส�าหรบัก�าไรสทุธิ
ทีไ่ด้จากการประกอบกจิการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมินบัแต่
วันที่มีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น

มีก�าหนดเวลา 8 ปี
และยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลในอัตรา
ร้อยละ 50 ของอัตรา
ปกติมีก�าหนดเวลา 
5 ปี นับจากวันที่พ้น
ก�าหนดตามวรรคแรก

มีก�าหนดเวลา 8 ปี
และยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลในอัตรา
ร้อยละ 50 ของอัตรา
ปกติมีก�าหนดเวลา 
5 ปี นับจากวันที่พ้น
ก�าหนดตามวรรคแรก

มีก�าหนดเวลา 8 ปี
และยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลในอัตรา
ร้อยละ 50 ของอัตรา
ปกติมีก�าหนดเวลา 
5 ปี นับจากวันที่พ้น
ก�าหนดตามวรรคแรก

มีก�าหนดเวลา 8 ปี
และยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลในอัตรา
ร้อยละ 50 ของอัตรา
ปกติมีก�าหนดเวลา 
5 ปี นับจากวันที่พ้น
ก�าหนดตามวรรคแรก

4.3 การยกเว้นไม่ต้องน�าเงนิปันผลจากกจิการทีไ่ด้รบั
การส่งเสริมซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ตามข้อ 4.2 ไปรวมค�านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

8 ปี 8 ปี 8 ปี 8 ปี

4.4 การอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่า
ประปา สองเท่าของค่าใช้จ่าย นับแต่วันที่เริ่มมีราย
ได้จากการประกอบกิจการ

10 ปี 10 ปี 10 ปี 10 ปี

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บรษิทัได้ตระหนกัถงึผลกระทบทีจ่ะกระทบต่อสิง่แวดล้อมจากการด�าเนนิงานของบรษิทั จงึ
มมีาตรการต่างๆ ในการป้องกนัปัญหามลภาวะจากการด�าเนนิงานของบรษิทั โดยบรษิทัได้รบั
การรับรองการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทตามมาตรฐานสากล ISO 14001:2004 ส�าหรับการ
ด�าเนินธุรกิจออกแบบ จ�าหน่ายและติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม 
และธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน อีกทั้งยังได้มีการว่าจ้างบุคคลภายนอกในการบ�าบัดและ
ก�าจัดวัสดุปนเปื้อนสารเคมีที่เกิดจากการด�าเนินงานของบริษัทอีกด้วย
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ในปัจจุบัน บริษัทไม่มีการปล่อยของเสียที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือมีคดีข้อพิพาท
ใดๆทีเ่กีย่วกบัสิง่แวดล้อม โดยโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนของบรษิทัทกุโครงการ
จะต้องผ่านขั้นตอนจัดท�าประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ก่อนจึงจะสามารถ
ท�าการก่อสร้างหรือติดตั้งได้
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ปัจจัยความเสี่ยง
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บริษัทมีความเสี่ยงซึ่งอาจส่งผลถึงการด�าเนินงานและผลประกอบการอย่างมีนัยส�าคัญ ซึ่ง
บริษัทมีแนวทางในการป้องกันและแก้ไขความเสี่ยง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

ควำมเสี่ยงจำกรำยได้ในแต่ละไตรมำสไม่สม�่ำเสมอ

เนื่องจากธุรกิจของบริษัทมีส่วนที่เป็นลักษณะงานโครงการออกแบบ จ�าหน่ายและติดตั้ง
ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อมซึ่งมีลูกค้าเป็นหน่วยงานของรัฐบาล เช่น 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) เป็นต้น โดยในปี 2556 และปี 2557 มีรายได้
จากกลุ่มลูกค้าดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 45.28 และร้อยละ 36.86 ของรายได้จากการขาย
และบริการจากธุรกิจออกแบบ จ�าหน่ายและติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพ
แวดล้อมทั้งหมด ซึ่งลูกค้ากลุ่มดังกล่าวจะมีรอบปีงบประมาณเริ่มต้นในเดือนตุลาคมของทุกปี 
โดยจะใช้ระยะเวลาหนึง่ในการเตรยีมการจดัซือ้จดัจ้างและจะท�าการคดัเลอืกผูจ้ดัจ�าหน่ายหรอื
ผูร้บัเหมาส�าหรบัโครงการของแต่ละหน่วยงาน หลงัจากนัน้บรษิทัจะใช้เวลาในการด�าเนนิการ
ประมาณ 3 เดือนถึง 6 เดือนจึงจะส่งมอบงานและรับรู้รายได้ ท�าให้รายได้ของบริษัทในแต่ละ
ไตรมาสในงวดปีมีความผันผวน โดยมีลักษณะเป็นวัฏจักร ซึ่งจะเห็นได้จากรายได้จากธุรกิจ
ออกแบบ จ�าหน่ายและติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม รายไตรมาส
ในปี 2556 และปี 2557 ดังนี้

รำยได้จำกธุรกิจออกแบบ จ�ำหน่ำยและติดตั้งระบบจ่ำยไฟฟ้ำและตรวจวัดจัดกำรสภำพแวดล้อม
รำยไตรมำสในปี 2556 และปี 2557

 ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงที่รายได้และผลการด�าเนินงานของบริษัทจะไม่สม�่าเสมอในแต่ละ
ไตรมาส อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ซึ่งจะมีราย
ได้ค่อนข้างสม�่าเสมอในแต่ละไตรมาส ท�าให้สามารถลดความผันผวนของรายได้ดังกล่าวได้
ส่วนหนึ่ง
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ควำมเสี่ยงจำกควำมไม่สม�่ำเสมอของรำยได้จำกกำรให้บริกำรงำนในลักษณะโครงกำร

ธุรกิจออกแบบ จ�าหน่ายและติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อมของ
บริษัทเป็นการขายและให้บริการในลักษณะโครงการระยะสั้น โดยบริษัทมีรายได้จากธุรกิจดัง
กล่าวในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 392.89 ล้านบาท 382.28 ล้านบาท และ 357.31 ล้าน
บาท ตามล�าดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 91.56 ร้อยละ 87.42 และร้อยละ 79.72 ของรายได้จาก
การขายและบรกิารรวม ตามล�าดบั เนือ่งจากแต่ละโครงการมมีลูค่าสงู โดยบรษิทัมรีายได้จาก
กลุ่มลูกค้าที่มียอดขายสูงสุด 10 อันดับแรก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79.96 ร้อยละ 79.42 ร้อย
ละ 85.94 ของรายได้จากการขายและบรกิารจากธรุกจิออกแบบ จ�าหน่ายและตดิตัง้ระบบจ่าย
ไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อมทัง้หมด ท�าให้บรษิทัมคีวามเสีย่งจากการผนัผวนของ
รายได้หากจ�านวนโครงการหรือมูลค่าของโครงการที่บริษัทได้รับการว่าจ้างลดลง หรือบริษัท
ไม่สามารถรับรู้รายได้จากโครงการนั้นๆ ได้ตามที่ก�าหนด ซึ่งมีสาเหตุจากปัจจัยต่างๆ เช่น งบ
ประมาณประจ�าปีของหน่วยงานทีเ่ป็นลกูค้าเป้าหมาย สภาวะเศรษฐกจิ รวมถงึการขาดแคลน
ชิ้นส่วนประกอบจากผู้จ�าหน่ายอุปกรณ์ เป็นต้น

อย่างไรกต็าม บรษิทัมกีารประสานงานและมคีวามสมัพนัธ์ทีด่กีบักลุม่ลกูค้าเป้าหมายอย่าง
ใกล้ชิด และมีการติดตามสถานการณ์ภาวะอุตสาหกรรมและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อ
เนือ่ง อกีทัง้บรษิทัยงัมกีารขยายธรุกจิไปยงัโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน ซึง่มรีายได้จากการขาย
ไฟฟ้าให้แก่หน่วยงานรฐัวสิาหกจิทีค่่อนข้างแน่นอนตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ท�าให้สามารถลด
ความเสี่ยงจากความผันผวนของรายได้ซึ่งเกิดจากรายได้จากงานโครงการในธุรกิจออกแบบ 
จ�าหน่ายและติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อมได้

ควำมเสี่ยงจำกกำรส่งมอบงำนล่ำช้ำกว่ำที่ก�ำหนดตำมสัญญำ

ธุรกิจออกแบบ จ�าหน่ายและติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อมของ
บรษิทั เป็นการขายและให้บรกิารในลกัษณะงานโครงการ ซึง่มกี�าหนดระยะเวลาแล้วเสรจ็และ
บางสญัญาอาจมกีารระบคุ่าปรบัทีบ่รษิทัจะต้องชดใช้หากมกีารด�าเนนิการล่าช้ากว่าทีก่�าหนด 
ซึ่งอาจเกิดจากหลายปัจจัย เช่น ผู้จ�าหน่ายอุปกรณ์ส่งมอบวัตถุดิบล่าช้า หรือผู้รับเหมาช่วง
ด�าเนินการล่าช้ากว่าก�าหนด เป็นต้น ท�าให้บริษัทมีความเสี่ยงที่อาจจะต้องช�าระค่าปรับจาก
การด�าเนินการล่าช้ากว่าที่ก�าหนด รวมถึงไม่สามารถรับรู้รายได้จากโครงการดังกล่าวได้ตาม
ที่คาดการณ์ไว้ โดยในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทต้องเสียค่าปรับเนื่องจากงานล่าช้า
เป็นจ�านวน 207,913 บาท 1,786,179 บาท และ 168,306.72 บาท ตามล�าดับ

อย่างไรก็ดี บริษัทมีการป้องกันความเสี่ยงจากการส่งมอบงานล่าช้ากว่าที่ก�าหนดตาม
สัญญา โดยมีการประสานงานกับผู้จ�าหน่ายอุปกรณ์อย่างใกล้ชิด และมีการติดตามความคืบ
หน้าของการด�าเนินงานของผู้รับเหมาช่วงโดยมีวิศวกรของบริษัทควบคุมการด�าเนินงานทุก
ขั้นตอน ท�าให้สามารถทราบถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที รวมถึง
มีการประสานงานกับผู้ว่าจ้างโครงการอย่างใกล้ชิด 
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3.4 ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงอุตสำหกรรมสื่อสำรโทรคมนำคม
เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยมาจากธุรกิจออกแบบ จ�าหน่ายและ

ติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม ซึ่งมีลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหน่วยงาน
รัฐบาลและเอกชนซึ่งด�าเนินกิจการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม โดยในปี 2555 ปี 2556 และ
ปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากลูกค้าในอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคมเป็น
สัดส่วน ร้อยละ 49 ร้อยละ 46 และร้อยละ 44 ของรายได้จากการขายและบริการจากธุรกิจ
ออกแบบ จ�าหน่ายและติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อมรวม ตาม
ล�าดับ ท�าให้บริษัทมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียรายได้หากอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคม
มีการชะลอตัวลง ซึ่งอาจจะเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น นโยบายการลงทุนในระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมของหน่วยงานรฐับาล หรอืการเปลีย่นแปลงนโยบายในการให้สมัปทานในระบบ
สื่อสารต่างๆ เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการพึ่งพิงอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคม บริษัทจึง
ได้ท�าการขยายฐานลูกค้าไปในธุรกิจอื่น เช่น โรงแรม และอาคารส�านักงาน เป็นต้น อีกทั้งยัง
มีการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ซึ่งมีรายได้ที่ค่อนข้างแน่นอนในแต่ละ
ไตรมาส ท�าให้สามารถลดสดัส่วนของรายได้จากลกูค้าในอตุสาหกรรมการสือ่สารโทรคมนาคม
และการพึ่งพิงลูกค้ากลุ่มดังกล่าวได้ในระดับหนึ่ง

3.5 ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงลูกค้ำรำยใหญ่
ธุรกิจออกแบบ จ�าหน่ายและติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม

ของบริษัทเป็นการขายและให้บริการในลักษณะโครงการ โดยบริษัทมุ่งเน้นในกลุ่มลูกค้างาน
ลักษณะโครงการขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าสูงกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไป ในปี 2556 และ
งวดปี 2557 บริษัทมีลูกค้ารายใหญ่ซึ่งมีสัดส่วนยอดขายต่อรายได้จากการขายรวมมากกว่า
ร้อยละ 10 จ�านวน 2 ราย คิดเป็นสัดส่วนรายได้เท่ากับร้อยละ 17 และร้อยละ 14 ของรายได้
จากการขายและให้บรกิารจากธรุกจิออกแบบ จ�าหน่ายและตดิตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดั
จัดการสภาพแวดล้อมทั้งหมด ตามล�าดับ โดยในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีราย
ได้จากกลุ่มลูกค้าที่มียอดขายสูงสุด 10 อันดับแรก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79.96 ร้อยละ 79.42 
ร้อยละ 85.94 ของรายได้จากการขายและบริการจากธุรกิจออกแบบ จ�าหน่ายและติดตั้งระบบ
จ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อมทัง้หมด โดยมลีกูค้าทีม่สีดัส่วนยอดขายสงูสดุใน
ช่วงเวลาดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 26.61 ร้อยละ 27.07 และร้อยละ 17.32 ของรายได้จากการขาย
และบริการจากธุรกิจออกแบบ จ�าหน่ายและติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพ
แวดล้อมและการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทั้งหมด ตามล�าดับ ท�าให้รายได้ของบริษัทอาจได้รับผล                                                                                                         
กระทบหากกลุม่ลกูค้ารายใหญ่ดงักล่าวมกีารเปลีย่นแปลงนโยบายในการซือ้สนิค้าและบรกิาร
ของบริษัท

อย่างไรกต็าม เนือ่งจากบรษิทัมุง่เน้นในโครงการขนาดกลางถงึขนาดใหญ่ จงึท�าให้รายได้
จากกลุม่ลกูค้ารายใหญ่อนัดบัต้นๆ ต่อรายได้จากการขายและบรกิารมสีดัส่วนทีส่งูเป็นปกตขิอง
ธรุกจิ อกีทัง้กลุม่ลกูค้าทีม่สีดัส่วนสงูในแต่ละปีจะมใิช่กลุม่ลกูค้ารายเดยีวกนัทัง้หมด โดยลกูค้า
ที่มีสัดส่วนรายได้สูงกว่าร้อยละ 10 ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 จะมิใช่ลูกค้ารายเดียวกัน
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3.6 ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงผู้จ�ำหน่ำยวัตถุดิบรำยใหญ่
ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีการสั่งซื้ออุปกรณ์จากผู้จ�าหน่าย 

10 อันดับแรกเป็นสัดส่วนร้อยละ 72.91 ร้อยละ 72.54 และร้อยละ 89.97 ของยอดสั่งซื้อวัตถุดิบ
รวม ตามล�าดับ โดยมีผู้จ�าหน่ายที่มีสัดส่วนการสั่งซื้ออุปกรณ์มากกว่าร้อยละ 10 ของยอดสั่ง
ซื้อรวมในปี 2556 และปี 2557 เท่ากับ 2 ราย และ 1 ราย ทั้งนี้ ในปี 2557 ผู้จ�าหน่ายที่มี
สัดส่วนสูงที่สุด มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 43.85 โดยเป็นการซื้อแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ส�าหรับโรง
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาของบริษัทย่อย ท�าให้บริษัทมีความเสี่ยงในการ
ขาดแคลนชิน้ส่วนและอปุกรณ์ในการด�าเนนิงานหากผูจ้�าหน่ายอปุกรณ์ดงักล่าวไม่สามารถส่ง
สนิค้าได้ทนัตามทีก่�าหนดและบรษิทัไม่สามารถจดัหาอปุกรณ์ทีม่คีณุสมบตัทิีส่ามารถทดแทน
กันได้ ซึ่งอาจจะส่งผลถึงการด�าเนินงานและชื่อเสียงของบริษัทได้

เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทจึงมีการวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าตาม
แผนการด�าเนินงานของแต่ละโครงการ และมีการประสานงานกับผู้จ�าหน่ายอุปกรณ์ที่เป็น
ส่วนประกอบหลักของระบบที่บริษัทจ�าหน่ายและให้บริการอย่างใกล้ชิด ท�าให้สามารถทราบ
ถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและสามารถแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนแผนการด�าเนินงานได้ทันท่วงที 
ท�าให้สามารถลดผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวได้

3.7 ควำมเสี่ยงจำกกำรสูญเสียกำรเป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยตรำสินค้ำที่ส�ำคัญ
เนือ่งจากบรษิทัได้รบัการแต่งตัง้ตวัแทนจ�าหน่ายให้แก่ตราสนิค้าต่างๆ ซึง่เป็นอปุกรณ์ส่วน

ประกอบส�าคัญของระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม เช่น อุปกรณ์ระบบ
จ่ายไฟฟ้าส�าหรับระบบสื่อสารโทรคมนาคม แบตเตอรี่ หรือแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นต้น ซึ่ง
คณุภาพของอปุกรณ์ส่วนประกอบดงักล่าว มคีวามส�าคญัต่อความเชือ่มัน่ของลกูค้าต่อคณุภาพ
ของระบบที่บริษัทให้บริการ ดังนั้น หากบริษัทสูญเสียตราสินค้าดังกล่าวไปเนื่องจากสาเหตุ
ต่างๆ เช่น ไม่ได้รับการต่อสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจ�าหน่าย บริษัทคู่ค้ามีการควบรวมกับบริษัท
อื่น หรือมีการเปลี่ยนนโยบายในการแต่งตั้งตัวแทนจ�าหน่าย เป็นต้น อาจส่งผลกระทบต่อ 
ยอดขายของบริษัทได้

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา บริษัทยังไม่เคยสูญเสียการเป็นตัวแทนจ�าหน่าย
ตราสินค้าใดๆ และบริษัทสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าตามที่ตกลง จึงได้รับความไว้
วางใจจากบรษิทัคูค้่าให้เป็นตวัแทนจ�าหน่ายสนิค้ามาโดยตลอด ประกอบกบัการทีบ่รษิทัมช่ีอง
ทางการจ�าหน่ายและทมีงานขายทีม่ปีระสทิธภิาพ บรษิทัจงึเชือ่มัน่ว่าบรษิทัเจ้าของตราสนิค้า
จะยังคงมอบหมายให้บริษัทเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าไปอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี ้จากการทีบ่รษิทัมปีระสบการณ์ในการออกแบบ จดัจ�าหน่าย และให้บรกิารระบบ
จ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อมมามากกว่า 12 ปี ท�าให้บริษัทสามารถท�าการ
ออกแบบระบบให้สามารถใช้อปุกรณ์ทีม่คีณุสมบตัใิกล้เคยีงทดแทนได้ จงึท�าให้บรษิทัสามารถ
ลดผลกระทบจากความเสี่ยงจากการสูญเสียการเป็นตัวแทนจ�าหน่ายตราสินค้าที่ส�าคัญได้

3.8 ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม และ
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โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่น�าเข้าจากต่างประเทศโดยตรง ซึ่งการเสนอ
ราคาและการช�าระเงนิจะใช้สกลุเงนิดอลลาร์สหรฐัฯ เป็นหลกั โดยยอดการสัง่ซือ้สนิค้าในสกลุ
เงินต่างประเทศในปี 2556 และปี 2557 คิดเป็นประมาณร้อยละ 29.94 และร้อยละ 40.07 ของ
ยอดการสัง่ซือ้สนิค้าทัง้หมด ตามล�าดบั ในขณะทีร่ายได้ของบรษิทัทัง้หมดเป็นสกลุเงนิบาท ดงั
นั้นบริษัทจึงอาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ดังจะเห็นได้จากผล
การบริหารความเสี่ยงดังกล่าวในช่วง 3 ปี ย้อนหลัง โดยในปี 2554 มียอดขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยน 3.22 ล้านบาท ในปี 2555 มียอดก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 2.69 ล้านบาท ใน
ปี 2556 มียอดขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 0.25 ล้านบาท และในปี 2557 มียอดก�าไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยน 16.5 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ณ สิ้นปี 2557 บริษัทไม่ได้ซื้อค่าเงินล่วงหน้า
ไว้ เนื่องจากในปีดังกล่าว สถานการณ์ค่าเงินบาทแข็งตัว 

  
3.9 ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนทดแทน
ก. ควำมเสี่ยงจำกกำรมีค่ำใช้จ่ำยจำกกำรย้ำยที่ตั้งโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ของบริษัท                    

กรีน ไบ-โอ มหำสำรคำม จ�ำกัด 
หากบรษิทัไม่สามารถด�าเนนิการเพือ่ให้บรษิทั กรนี ไบ-โอ มหาสารคาม จ�ากดั ได้มาซึง่ใบ

อนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง. 4) ได้ทันตามระยะเวลาที่ก�าหนด
เนื่องจากบริษัทได้ลงนามบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายบริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม 

จ�ากัด ให้แก่บุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท (ผู้จะซื้อ) โดยมีเงื่อนไขระบุให้บริษัทน�า
เงินจากค่าหุ้นที่จะซื้อจะขายจ�านวน 11.50 ล้านบาท ฝากไว้ในบัญชีดูแลผลประโยชน์ของคู่
สัญญา (Escrow Account) เพื่อเป็นหลักประกันให้บริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ�ากัด 
ได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 โดยหากบริษัท                                        
กรนี ไบ-โอ มหาสารคาม จ�ากดั ไม่ได้รบัใบอนญุาตภายในระยะเวลาทีก่�าหนดไว้ ผูจ้ะซือ้ตกลง
ที่จะว่าจ้างบริษัทในการด�าเนินการย้ายที่ตั้งบางส่วนของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ
บริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ�ากัด ไปยังแหล่งที่ตั้งอื่นที่เหมาะสม และด�าเนินการขอรับ
ใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยผู้จะซื้อตกลงช�าระค่าจ้างในการด�าเนินการ
ดังกล่าวให้แก่บริษัท เท่ากับจ�านวนเงินประกัน และตกลงให้บริษัทมีสิทธิเบิกถอนเงินประกัน
จากบัญชีดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาดังกล่าวได้ทันที

ทั้งนี้ ผู้จะซื้อตกลงจะให้ความร่วมมือทางด้านข้อมูลและเอกสาร พร้อมทั้งมอบอ�านาจให้
บริษัทเป็นผู้กระท�าการแทนในการขอรับใบอนุญาตแต่เพียงผู้เดียว เมื่อบริษัท กรีน ไบ-โอ 
มหาสารคาม จ�ากัด ได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่
ก�าหนดไว้แล้ว บรษิทัมสีทิธเิบกิถอนเงนิประกนัจากบญัชดีแูลผลประโยชน์ของคูส่ญัญาได้ทนัที

ดังนั้น หากบริษัทไม่สามารถด�าเนินการให้บริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ�ากัด ได้มา
ซึ่งใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานได้ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 บริษัทมีความเสี่ยง
ที่จะมีค่าใช้จ่ายในการย้ายที่ตั้งบางส่วนของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าว ซึ่งบริษัท
ประมาณการเนื้อที่ที่ต้องท�าการย้ายที่ตั้งประมาณ 12 ไร่ หากค่าใช้จ่ายดังกล่าวสูงกว่าเงิน
ประกนั 11.50 ล้านบาท บรษิทัจะต้องเป็นผูร้บัภาระค่าใช้จ่ายดงักล่าวทัง้หมด ซึง่จะกระทบต่อผล
การด�าเนนิงาน ฐานะทางการเงนิ และกระแสเงนิสดของบรษิทั ซึง่บรษิทัจะต้องท�าการบนัทกึค่า
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ใช้จ่ายในการย้ายทีต่ัง้บางส่วนของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ดงักล่าวทนัทใีนงวดทีเ่กดิขึน้

ข. ควำมเสี่ยงจำกกำรที่บริษัทไม่สำมำรถด�ำเนินกำรได้ทันตำมก�ำหนดวันเริ่มต้นซื้อขำยไฟฟ้ำ 
(SCOD) ที่ก�ำหนดไว้ในสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ

บรษิัทย่อย คือ บรษิัท ไบโอโกกรีน จ�ากัด ได้ยื่นแบบค�าขอจ�าหน่ายไฟฟา้และการเชือ่มโยง
ไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ส�าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล จ�านวนทั้ง
สิ้น 7 โครงการ ก�าลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 6.93 เมกะวัตต์ รวมทั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
จากขยะเทศบาล จ�านวน 1 โครงการ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทได้รับการแจ้งผล
การพจิารณาอนมุตักิารท�าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคแล้ว 2 โครงการ คอื 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล ณ ต�าบลทุง่ต่อ อ�าเภอห้วยยอด จงัหวดัตรงั และโครงการโรงไฟฟ้า
ชวีมวล จงัหวดัชลบรุ ีซึง่มกี�าลงัการผลติโครงการละ 990 กโิลวตัต์ รวมก�าลงัการผลติ 1.98 MW

โดยบรษิทัย่อยดงักล่าวจะต้องด�าเนนิการขอใบอนญุาตประกอบกจิการโรงงาน (ร.ง.4) และ
ด�าเนนิการก่อสร้างโครงการให้แล้วเสรจ็ ซึง่หากไม่สามารถด�าเนนิการตามระยะเวลาทีก่�าหนด
ในแผนงาน อาจส่งผลให้ไม่สามารถด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคภายในก�าหนดวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าดังที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าวได้ ซึ่ง
จะส่งผลให้บรษิทัย่อยดงักล่าวรบัรูร้ายได้จากโครงการข้างต้นล่าช้าออกไป อย่างไรกด็ ีบรษิทั
ย่อยสามารถยื่นขอเลื่อนก�าหนดวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ โดยจะ
ต้องท�าการชี้แจงเหตุผลและรายงานความก้าวหน้าของโครงการให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ทราบ โดยไม่ถือว่าเป็นการผิดสัญญาตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

ค. ควำมเสี่ยงในกำรจัดหำเงินลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนทดแทน
เนื่องจากบริษัทย่อยมีแผนลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลขนาดโครงการละ 

0.99 เมกะวัตต์ จ�านวน 7 โครงการ รวมก�าลังการผลิตทั้งสิ้น 6.93 เมกะวัตต์ ซึ่งคาดว่าจะใช้
เงนิลงทนุโครงการละประมาณ 120 ล้านบาท รวมเป็นเงนิลงทนุทัง้สิน้ประมาณ 840 ล้านบาท 
ล้านบาท โดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุนจากบริษัทย่อย 280 ล้านบาท และเงินกู้ยืมจากสถาบัน
การเงิน 560 ล้านบาท ซึ่งหากบริษัทไม่สามารถจัดหาเงินทุนเพื่อลงทุนในโครงการดังกล่าว
ได้ ทัง้ในส่วนของทนุหรอืเงนิกูย้มื จะมคีวามเสีย่งทีจ่ะไม่สามารถด�าเนนิโครงการได้ตามระยะ
เวลาทีก่�าหนดซึง่จะส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนนิงานของบรษิทัไม่เป็นไปตามทีค่าดการณ์ได้

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันบริษัทได้ท�าการเจรจาเบื้องต้นกับสถาบันทางการเงินเพื่อขอวงเงิน
สินเชื่อโครงการ (Project Finance) ส�าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนดังกล่าวแล้ว 
และในส่วนของเงินทุนซึ่งบริษัทมีแผนที่จะใช้เงินทุนบางส่วนจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่
ประชาชนในครั้งที่ผ่านมานั้น จ�านวน 40 ล้านบาท ร่วมกับกระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน
ของบริษัท เพื่อใช้ในการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนดังกล่าว และจะจัดท�า
แผนการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าตามที่ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้เหมาะสมกับแหล่งเงินทุน 
ณ ขณะนั้น จึงท�าให้บริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถจัดหาเงินลงทุนได้เพียงพอในการลงทุนใน
โครงการโรงงานไฟฟ้าพลังงานทดแทนดังกล่าว
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ง. ควำมเสี่ยงในกำรพึ่งพิงกลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ในกำรค�้ำประกันวงเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน
ปัจจบุนัสญัญากูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิของบรษิทั ได้รบัการค�า้ประกนัโดยกลุม่ผูถ้อืหุน้

ใหญ่ของบริษัท โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการค�้าประกัน โดยมีวงเงินที่ค�้าประกัน ณ วัน
ที่ 31 ธันวาคม 2557 ทั้งสิ้นในสกุลเงินบาท 702 ล้านบาท และในสกุลเงินต่างประเทศ 4.55 
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ท�าให้บริษัทมีความเสี่ยงหากกลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่ท�าการค�้าประกัน
วงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินให้แก่บริษัท ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการกู้
ยืมของบริษัท หรืออาจท�าให้อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมสูงขึ้น 

จ. ควำมเสี่ยงเรื่องผลกระทบจำกรำคำหลักทรัพย์จำกกำรใช้สิทธิตำมใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุน้สำมญัของบรษิทัทีอ่อกให้แก่กรรมกำรและพนกังำนของบรษิทัซึง่มรีำคำใช้สทิธติ�ำ่กว่ำรำคำเสนอ
ขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อประชำชนในครั้งนี้

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 ได้มีมติอนุมัติ
การออกและจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (“ใบส�าคัญแสดงสิทธิ”) 
ประเภทระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท 
จ�านวน 50,000,000 หน่วย โดยมีราคาเสนอขาย 0 บาทต่อหน่วย และใบส�าคัญแสดงสิทธิ
มีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิ โดยใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 0.10 บาท ต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก�าหนด) ซึ่งมีราคาต�่ากว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
ในสัดส่วนร้อยละ 84.61 ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงในการที่มีต้นทุนในการถือหุ้นสามัญสูงกว่าผู้
ถอืใบส�าคญัแสดงสทิธดิงักล่าว และมคีวามเสีย่งทีร่าคาหุน้จะลดต�่าลง หากกลุม่ผูถ้อืใบส�าคญั
แสดงสทิธดิงักล่าวขายหุน้หลงัการใช้สทิธ ิรวมถงึการทีผู่ล้งทนุจะมผีลกระทบต่อส่วนแบ่งก�าไร 
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(EPS Dilution) และมผีลกระทบด้านสดัส่วนการถอืหุน้ (Control Dilution) โดยทีผู่ล้งทนุจะมส่ีวน
แบ่งก�าไรลดลง และมีสภาพความเป็นเจ้าของบริษัทน้อยลง เท่ากับร้อยละ 2.22 โดยค�านวณ
จากจ�านวนหุ้นทั้งหมดภายหลังจากเสนอขายต่อประชาชนครั้งแรกนี้ และการใช้สิทธิของใบ
ส�าคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ทั้งหมด 2,250,000,000 หุ้น 

อย่างไรกต็าม ใบส�าคญัแสดงสทิธทิีข่ายให้แก่กรรมการและพนกังานดงักล่าว มกีารก�าหนด
เงือ่นไขในการใช้สทิธ ิโดยนบัจากวนัทีอ่อกและเสนอขายใบส�าคญัแสดงสทิธ ิ1 ปี ผูถ้อืใบส�าคญั
แสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิครั้งแรกได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของใบส�าคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือ
ใบส�าคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับการจัดสรรจากบริษัท และในทุกๆ 12 เดือน หลังจากวัน
ก�าหนดการใช้สิทธิครั้งแรก ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 50 ร้อย
ละ 75 และร้อยละ 100 ของใบส�าคญัแสดงสทิธทิัง้หมดทีผู่ถ้อืใบส�าคญัแสดงสทิธแิต่ละคนได้รบั
จดัสรรจากบรษิทั ตามล�าดบั ซึง่การก�าหนดระยะเวลาในการใช้สทิธดิงักล่าวจะช่วยป้องกนัการ
มหีุน้เพิม่ขึน้ในช่วงแรกทีหุ่น้ของบรษิทัได้รบัการอนญุาตให้ท�าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์ 
เอ็ม เอ ไอ และหากผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิในการแปลงสภาพทั้งหมด จะแปลงสภาพ
เป็นหุน้สามญัจ�านวน 50,000,000 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 2.22 ของจ�านวนหุน้ทัง้หมดภาย
หลังการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนในครั้งนี้และการใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิที่
ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัททั้งหมด 
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ข้อมูลหลักทรัพย์
และผู้ถือหุ้น
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1. หลักทรัพย์ของบริษัท

1.1 หุ้นสำมัญของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 225,000,000 บาท (สองร้อยยี่สิบห้าล้านบาท) แบ่งเป็นหุ้น
สามัญจ�านวน 2,250,000,000 หุ้น (สองพันสองร้อยห้าสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้เท่ากับ
หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) บริษัทมีทุนจดทะเบียนช�าระแล้วเท่ากับ 220,000,000 บาท               
(สองร้อยยี่สิบล้านบาท) 

ผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่มีชื่อปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย 

ล�ำดับ รำยชื่อ
31 ธันวำคม

จ�ำนวนหุ้น ร้อยละของหุ้นที่เรียกช�ำระแล้ว

1 บมจ. เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 377,288.700.00 17.15%

2 นางวัลลภา ไตรโสรัส 262,500,000.00 11.93%

3 นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส 262,500,000.00 11.93%

4 นายพระนาย กังวาลรัตน์ 200,011,000.00 9.09%

5 นางชุตินันท์ กิจส�าเร็จ 179,995,000.00 8.18%

6 นายพรเทพ บูรณกุลไพโรจน์ 62,500,000.00 2.84%

7 นายอัณณพ พุ่มกุมาร 50,000,000.00 2.27%

8 นายอภิรัตน์ สิโรดม 49,100,000.00 2.23%

9 นายอรรณพ ลิ้มประเสริฐ 44,000,000.00 2.00%

10 นางสาวจริยาภรณ์ อิ่มนพรัตน์ 36,550,000.00 1.66%

11 นายชูวงศ์ แซ่ตั้ง 22,000,000.00 1.00%

12 ประชาชนทั่วไป 653,555,300.00 29.71%

รวม 2,200,000,000.00 100.00%

1.2 ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 ได้มีมติอนุมัติ
การออกและจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ประเภทระบุชื่อผู้ถือและ
ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (“ใบส�าคัญแสดงสิทธิ”) 
จ�านวน 50,000,000 หน่วย ซึ่งจะท�าการจัดสรรพร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน
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ทั่วไปในครั้งนี้โดยมีราคาเสนอขาย 0 บาทต่อหน่วย และใบส�าคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ปี นับ
แต่วันที่ออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิ โดยใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้น
สามัญได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 0.10 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ก�าหนด) มีการก�าหนดเงื่อนไขในการใช้สิทธิ โดยนับจากวันที่ออกและเสนอขายใบ
ส�าคัญแสดงสิทธิ 1 ปี ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิครั้งแรกได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของ
ใบส�าคญัแสดงสทิธทิัง้หมดทีผู่ถ้อืใบส�าคญัแสดงสทิธแิต่ละคนได้รบัการจดัสรรจากบรษิทั และ
ในทกุ ๆ  12 เดอืน หลงัจากการใช้สทิธคิรัง้แรก ผูถ้อืใบส�าคญัแสดงสทิธสิามารถใช้สทิธไิด้ไม่เกนิ
ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 และ ร้อยละ 100 ของใบส�าคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบส�าคัญแสดง
สิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท ตามล�าดับ ซึ่งจะท�าให้ทุนจดทะเบียนและช�าระแล้วของ
บริษัทเท่ากับ 225,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญทั้งหมด 2,250,000,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุน้ละ 0.10 บาท ภายหลงัจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุแก่ประชาชนทัว่ไปในครัง้
นีแ้ละการใช้สทิธขิองใบส�าคญัแสดงสทิธทิีอ่อกให้แก่กรรมการและพนกังานของบรษิทัทัง้หมด
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บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต�า่กว่าร้อยละ 50 ของ
ก�าไรสทุธขิองงบการเงนิเฉพาะบรษิทัภายหลงัจากหกัภาษแีละเงนิทนุส�ารองตามกฎหมายและ
ทุนส�ารองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดย
จะขึน้อยูก่บัผลการด�าเนนิงาน ฐานะการเงนิ สภาพคล่อง การขยายธรุกจิ ความจ�าเป็นในการ
ใช้เงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินงาน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะ
ตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานและการบริหารงานของ
บริษัทโดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าบริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอส�าหรับการด�าเนินธุรกิจ และ
การด�าเนนิการดงักล่าวจะต้องก่อให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั 
และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

ทัง้นี ้มตคิณะกรรมการบรษิทัทีอ่นมุตัจ่ิายเงนิปันผลจะต้องน�าเสนอเพือ่ขออนมุตัต่ิอทีป่ระชมุ
ผู้ถือหุ้น เว้นแต่ เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจอนุมัติให้
จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลได้ แล้วรายงานให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุคราวต่อไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
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โครงสร้างการจัดการ
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1.1 คณะกรรมกำร
 
คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจ�านวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล ต�ำแหน่ง

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

โดยมีนางชุตินันท์ กิจส�าเร็จ ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมกำรซึ่งมีอ�ำนำจลงลำยมือชื่อแทนบริษัท
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายพระนาย กังวาลรัตน์ นายภาณุ ศีติสาร 

นายอัณณพ พุ่มกุมาร นางชุตินันท์ กิจส�าเร็จ นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน กรรมการ 2 
ใน 5 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันเป็นสองคนและประทับตราส�าคัญของบริษัท 

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท
1. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ด้วยความสุจริต ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. ก�าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุม

ดูแลการบริหารและการจัดการฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไป
ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ไว้

3. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ 
และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม

4. พิจารณาทบทวนและอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการด�าเนินธุรกิจ 
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัท ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร

5. ติดตามผลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
6. จดัให้มกีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ�าปี ภายใน 4 เดอืนนบัแต่วนัสิน้

สุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
7. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
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8. จดัให้มกีารท�างบดลุและงบก�าไรขาดทนุของบรษิทั ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชขีอง
บรษิทั ซึง่ผูส้อบบญัชตีรวจสอบแล้วน�าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาและอนมุตัิ

9. พจิารณาและอนมุตักิจิการอืน่ๆ ทีส่�าคญัอนัเกีย่วกบับรษิทั หรอืทีเ่หน็สมควรจะด�าเนนิ
การนั้นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

10. คณะกรรมการอาจมอบอ�านาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือกรรมการย่อย 
หรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้
การควบคุมขอบคณะกรรมการ หรือมอบอ�านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ�านาจตาม
ที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่กรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะ
กรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอ�านาจหรืออ�า
นาจนั้นๆได้เมื่อเห็นสมควร

11. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ�ากัด
ความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ�ากัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่
ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่
ว่าจะท�าเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง 

 
เว้นแต่อ�านาจในการด�าเนินการดังต่อไปนี้ จะกระท�าได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ เรื่องที่กรรมการมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด
กับบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแข้งทางผลประโยชน์ดัง
กล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

(ก) เรื่องที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(ข) การท�ารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เรื่องต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียง

ข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และจากที่ประชุมผุ้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
3 ใน 4 ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ที่ส�าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคล
อื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก�าไรขาดทุนกัน

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

ก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น
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โดยในปี 2556 และปี 2557 มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

ชื่อ - สกุล
คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557

1. นายภาณุ ศีติสาร 7/7 9/9 - -

2. นายพระนาย กังวาลรัตน์ 7/7 9/9 - -

3. นางชุตินันท์ กิจส�าเร็จ 6/7 9/9 - -

4. นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน 6/7 9/9 - -

5. นายอัณณพ พุ่มกุมาร 7/7 9/9 - -

6. นายสุวิทย์ สิงหจันทร์ 7/7 9/9 5/5 7/7

7. นายพิทยาธร มฤทุสาธร 7/7 9/9 5/5 7/7

8. นายวรพงศ์ จ�าจด 5/6 9/9 4/5 7/7
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โดยปัจจุบันบริษัทว่าจ้างบริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จ�ากัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งในอนาคต

บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรของบริษัทเข้ามาท�าหน้าที่ในส่วนนี้

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ผู้ช่วยผู้บริหารQMR 
ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
นายพระนาย กังวาลรัตน์

ฝ่ำยสนับสนุน
กิจกำรภำยใน

ฝ่ำยบริหำรงำนขำย
นายอัณณพ พุ่มกุมาร

ฝ่ำยกำรเงิน
ผู้อ�ำนวยกำร

นายวิสุทธิ์ กล่อมตุ้น

เลขำนุกำรบริษัท
นางชุตินันท์ กิจส�าเร็จ

ฝ่ำยบัญชี
ผู้อ�ำนวยกำร

นางสาวนภามาศ พลายงามฝ่ำยวิศวกรรมและปฏิบัติกำร
นายอัณณพ พุ่มกุมาร

ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ
ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส

นายเศรษฐวุฒิ บุญสนิท

ผู้ช่วยผู้บริหำร ผู้ช่วยผู้บริหำร ผู้ช่วยผู้บริหำร

รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
นางชุตินันท์ กิจส�าเร็จ

ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำร
นายอัณณพ พุ่มกุมาร

ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงิน
นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน

1.2 คณะผู้บริหำร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โครงสร้างองค์กร (organization chart) ของบริษัท มีราย
ละเอียดดังนี้
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คณะผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจ�านวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล ต�ำแหน่ง

1. นายพระนาย กังวาลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายภาณุ ศีติสาร ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร

3. นางชุตินันท์ กิจส�าเร็จ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

4. นายอัณณพ พุ่มกุมาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

5. นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

6. นายเศรษฐวุฒิ บุญสนิท ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

1. เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการด�าเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
ทั่วไปของบริษัท

2. ด�าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร
3. มีอ�านาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง ก�าหนดอัตราค่าจ้าง ให้บ�าเหน็จ

รางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทตั้งแต่
ต�าแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป

4. มอี�านาจในการด�าเนนิการใดๆ ในการบรหิารกจิการของบรษิทัตามปกต ิและอนัจ�าเป็น
แก่การบริหารกิจการของบริษัทเป็นการทั่วไป ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. มีอ�านาจออกค�าสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม

นโยบายและผลประโยชน์ของบรษิทั และเพือ่รกัษาระเบยีบวนิยัการท�างานภายใน
องค์กร

2. มีอ�านาจกระท�าการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการ
ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

3. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินงาน
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะ

กรรมการบริหารเป็นคราวๆไป
5. อ�านาจอนุมัติอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามขอบเขตอ�านาจการอนุมัติ

และการสั่งการในระดับต่างๆ (Level of Authorization) ที่ได้รับการอนุมัติในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

การอนมุตัเิพือ่ด�าเนนิการ ตลอดจนการมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารให้ตวัแทน 
หรือผู้รับมอบหมายให้ด�าเนินการเพื่อเข้าท�ารายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะ
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เป็นการด�าเนินการเพื่อเข้าท�ารายการที่ท�าให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือตัวแทน หรือ
ผู้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถด�าเนินการอนุมัติเพื่อเข้าท�ารายการที่
ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่น
ใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติด�าเนินการเพื่อเข้าท�ารายการในลักษณะดังกล่าวจะ
ต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ และ
สอบทานรายการดังกล่าวโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่
ส�านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 มีมติก�าหนด
หลักเกณฑ์อ�านาจอนุมัติในการบริหารงานของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 8 มกราคม 2557 เป็นต้นมา โดยอ�านาจการลงนาม และอนุมัติการด�าเนินงานโดยสรุป
ของแต่ละฝ่ายเป็นดังนี้

เรื่องที่เสนออนุมัติ

ผู้มีอ�ำนำจอนุมัติ
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การอนมุตัวิงเงนินอกเหนอืจากทีก่�าหนดไว้ในรายละเอยีดนีแ้ละนอกงบประมาณประจ�าปีทีไ่ด้รบัการอนมุตั ิ> 30 ล้านบาทต่อราย

เอกสารก�ากับดูแลกิจการ

นโยบายทางการเงิน

กลยุทธ์บริษัท (Business Plan)

งบประมาณบริษัท

เรื่องที่มีความส�าคัญมากและไม่ใช่เหตุการณ์ปกติ

สัญญาการท�าธุรกรรมที่มีผลต่อรายได้และการขายมากๆ > 200 ล้านบาท

การซื้อ/ขอรับใบอนุญาต/สัมปทานที่มีวงเงินลงทุน > 100 ล้านบาท

การอนมุตัวิงเงนินอกเหนอืจากทีก่�าหนดไว้ในรายละเอยีดนีแ้ละนอกงบประมาณประจ�าปีทีไ่ด้รบัการอนมุตั ิแต่ไม่เกนิ 30 ล้านบาท

การขายและการให้บริการมีมูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาทต่อครั้ง

การซื้อ/ขอรับใบอนุญาต/สัมปทานที่มีวงเงินลงทุนไม่เกิน 100 ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์

การรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
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เรื่องที่เสนออนุมัติ

ผู้มีอ�ำนำจอนุมัติ
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ปัญหาเกี่ยวกับผลกระทบร้ายแรงเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

โครงสร้างองค์กร

นโยบายบริษัทในการด�าเนินธุรกิจปกติของบริษัท

กฏระเบียบข้อบังคับของบริษัท

การเป็นผู้สนับสนุน

การรับผิดชอบต่อสังคม (เงินบริจาคและเงินสนับสนุนต่างๆ)

บัญชีและกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

การเปลี่ยนแปลงหรือเบี่ยงเบนจากมาตรฐานการบัญชี

กำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน

โครงสร้างเงินทุน

นโยบายเงินปันผล

การออกหุ้นทุน

การออกหุ้นกู้

การขายออกหุ้นทุน

การจัดหาเงินทุนจากสถาบันการเงินมูลค่าขนาด > 100 ล้านบาท

การลงทุนทางการเงิน การซื้อหุ้นสามัญ การซื้อตราสารทางการเงินอื่นๆ > 50 ล้านบาท

การจัดหาเงินทุนจากสถาบันการเงินมูลค่าขนาดไม่เกิน 100 ล้านบาท

การกู้ยืมเงินและการให้กู้ยืม กับบริษัทย่อย บริษัทร่วม มูลค่าขนาดไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อปี (พิจารณากฏกลต.ที่เกี่ยวข้อง)

การลงทุนในตราสารตลาดเงิน

การลงทุนทางการเงิน การซื้อหุ้นสามัญ การซื้อตราสารทางการเงินอื่นๆ ไม่เกิน 50 ล้านบาท

สัญญาเช่าด�าเนินงาน

การจัดหาเงินทุนจากสถาบันการเงินมูลค่าขนาดไม่เกิน 50 ล้านบาท

การบริหารความเสี่ยงตราสารอนุพันธ์

สัญญาป้องกันความเสี่ยงการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

การออกหนังสือค�้าประกันให้แก่บุคคลภายนอก
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เรื่องที่เสนออนุมัติ

ผู้มีอ�ำนำจอนุมัติ
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กำรบริหำรจัดกำรด้ำนสินทรัพย์

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

หลักทรัพย์หลักประกัน เกินกว่า 50 ล้านบาท

การปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยน การบ�ารุงรักษา

การโอน การจ�าหน่าย การบริจาค การท�าลาย การให้เช่า ไม่เกินกว่า 10 ล้านบาท

หลักทรัพย์หลักประกันไม่เกินกว่า 50 ล้านบาท

การประกันภัย

การท�าลายเอกสารส�าคัญ (ที่จัดเก็บเกินจากเวลาที่ก�าหนดาตมกฎหมายหรือตามนโยบายบริษัท)

กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรด�ำเนินงำน

การจัดท�าสัญญาที่ส�าคัญมาก Business Critical

การจัดซื้อจัดจ้างนอกงบประมาณประจ�าปีที่ได้รับอนุมัติ

การจัดซื้อจัดจ้าง การว่าจ้างช่วงในงบประมาณประจ�าปีที่ได้รับการอนุมัติมากกว่า 50 ล้านบาท

การลงทุนในโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการท�างาน งานวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อปี

ครอบคลุมตามข้อก�าหนดของกลต.

การจัดซื้อจัดจ้าง การว่าจ้างช่วงในงบประมาณประจ�าปีที่ได้รับการอนุมัติไม่เกินกว่า 50 ล้านบาท

การลงทุนในโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการท�างาน งานวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี

การบริหารรายการระหว่างกัน

ไม่ครอบคลุมตามข้อก�าหนดของกลต.

การแต่งตั้งที่ปรึกษาของบริษัท

กำรบริหำรควำมเสี่ยง

ความเสี่ยงทางธุรกิจที่ยอมรับ

กำรบริหำรจัดกำรด้ำนบุคลำกร

คณะกรรมการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร CEO

การจัดสรรหุ้นกับพนักงาน และบุคคลภายนอก
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เรื่องที่เสนออนุมัติ

ผู้มีอ�ำนำจอนุมัติ
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การเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CFO

ระดับหัวหน้างาน

พนักงานอื่นๆ

กำรบริหำรด้ำนภำษีและกฎหมำย

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางกฎหมาย

คดีความ/ข้อพิพาทที่มีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานที่เกิน 20 ล้านบาท

มูลค่าประนีประนอมยอมความที่เกิน 20 ล้านบาท

คดีความ/ข้อพิพาทที่มีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานที่ไม่เกิน 20 ล้านบาท

มูลค่าประนีประนอมยอมความที่ไม่เกิน 20 ล้านบาท

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีอื่นๆ

กำรเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงิน

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการท�าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่ครอบคลุมตามข้อก�าหนดของกลต.

การติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน

การให้ข้อมูลกับตลาดหลักทรัพย์และประชาสัมพันธ์

1.3 เลขำนุกำรบริษัท

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2557 จดัขึน้เมือ่วนัที ่8 มกราคม 2557 ได้มมีตอินมุตัิ
การแต่งตั้ง นางชุตินันท์ กิจส�าเร็จ เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีประวัติและรายละเอียดตามที่
ปรากฏในรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท
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2. ค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริหำร

2.2.1 ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
2.2.1.1 ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติอนุมัติการ

ก�าหนดค่าตอบแทนในรูปค่าเบี้ยประชุมและค่าบ�าเหน็จของคณะกรรมการบริษัทและคณะ
กรรมการตรวจสอบประจ�าปี 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก. ค่ำเบี้ยประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรตรวจสอบ

รำยนำมคณะกรรมกำร จ�ำนวนค่ำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท
     ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท
     ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท

15,000 บาทต่อครั้ง
10,000 บาทต่อครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ
     ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ
     ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ

15,000 บาทต่อครั้ง
10,000 บาทต่อครั้ง

รำยนำมคณะกรรมกำร จ�ำนวนค่ำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท
     ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท
     ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท

15%
10%

คณะกรรมการตรวจสอบ
     ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ
     ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ

15%
10%

ข. ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรในรูปค่ำบ�ำเหน็จ
ค่าตอบแทนในรูปค่าบ�าเหน็จของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ จ่าย

ครั้งเดียวต่อปี โดยจ่ายด้วยวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท หักด้วยจ�านวนค่าเบี้ยประชุมคณะ
กรรมการที่จ่ายในปีนั้น และคงเหลือเป็นจ�านวนเงินส�าหรับจ่ายค่าบ�าเหน็จประจ�าปี ทั้งนี้การ
จัดสรรส่วนแบ่งบ�าเหน็จประจ�าปีมีดังนี้
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ในปี 2556 และ ปี 2557 มค่ีาตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการตรวจสอบดงันี้

ชื่อ - สกุล
ปี 2556 ปี 2557

ค่ำเบี้ยประชุม ค่ำบ�ำเหน็จ รวม (บำท) ค่ำเบี้ยประชุม ค่ำบ�ำเหน็จ รวม (บำท)

1. นายภาณุ ศีติสาร 60,000 - 60,000 135,000 148,500 283,500

2. นายพระนาย กังวาลรัตน์ 40,000 - 40,000 90,000 99,000 189,000

3. นางชุตินันท์ กิจส�าเร็จ 30,000 - 30,000 90,000 99,000 189,000

4. นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน 40,000 - 40,000 90,000 99,000 189,000

5. นายอัณณพ พุ่มกุมาร 40,000 - 40,000 90,000 99,000 189,000

6. นายสุวิทย์ สิงหจันทร์ 125,000 - 125,000 195,000 148,500 343,500

7. นายพิทยาธร มฤทุสาธร  100,000 - 100,000 160,000 99,000 259,000

8. นายวรพงศ์ จ�าจด 80,000 - 80,000 160,000 99,000 259,000

*ในปี 2556 จ�านวนเบีย้ประชมุเป็นจ�านวนทีจ่่ายจรงิ ซึง่จะไม่เท่ากบัจ�านวนครัง้ทีก่รรมการแต่ละท่านร่วม

ประชุม เนื่องจากกรรมการบางท่านได้แจ้งสละสิทธิ์ในเบี้ยประชุมบางส่วน

2.2.1.2 ค่ำตอบแทนผู้บริหำร
ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ปี 2556 ปี 2557

จ�านวนผู้บริหาร 8 ท่าน 6 ท่าน

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร 
(เงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง)

17,752,547 บาท 15,755,000บาท

2.2.2 ค่ำตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 ได้มีมติอนุมัติ

การออกและจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ประเภทระบุชื่อผู้ถือและ
ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (“ใบส�าคัญแสดงสิทธิ”) 
จ�านวน 50,000,000 หน่วย ซึ่งจะท�าการจัดสรรพร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน
ทั่วไปในครั้งนี้โดยมีราคาเสนอขาย 0 บาทต่อหน่วย และใบส�าคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ปี นับ
แต่วันที่ออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิ โดยใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้น
สามัญได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 0.10 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ก�าหนด) และมีมติอนุมัติการจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการและ
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ชื่อ-สกุล ต�ำแหน่ง
จ�ำนวนใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิที่ได้รับ
จัดสรร (หน่วย)

ร้อยละของจ�ำนวนใบส�ำคัญแสดง
สิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมกำร

และผู้บริหำร (ร้อยละ)

1. นายภาณุ ศีติสาร ประธานกรรมการบริษัท 3,000,000 6.00

2. นายพระนาย กังวาลรัตน์ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 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 / ประธานกรรมการตรวจสอบ 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 / กรรมการบริหาร 2,500,000 5.00

9. นายเศรษฐวุฒิ บุญสนิท กรรมการบริหาร / ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 2,500,000 5.00

รวม 21,500,000 43.00

พนักงานของบริษัทแต่ละรายที่ได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิ
ทั้งหมด โดยรายละเอียดของกรรมการและผู้บรหิารที่ได้รับการจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มีดังนี้ 

กรุณาดูรายละเอียดของใบส�าคัญแสดงสิทธิได้ใน เอกสารแนบ 5 รายละเอียดโครงการ
เสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของ
บริษัท (ESOP)
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2.3 บุคลำกร
จ�านวนบุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีพนักงาน

ทั้งสิ้นจ�านวน 106 คน และ 112 คน ตามล�าดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

จ�ำนวนคน

31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557

1. ผู้บริหาร 8 6

2. ส�านักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 6 11

3. ฝ่ายวิศวกรรมและปฏิบัติการ 40 40

4. ฝ่ายบริหารงานขาย 18 24

5. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 10 5

6. ฝ่ายสนับสนุนกิจการภายใน 14 15

7. ฝ่ายบัญชี 8 9

8. ฝ่ายการเงิน 2 2

รวมทั้งสิ้น 106 112

ปี 2556 ปี 2557

เงินเดือน ค่าล่วงเวลาและโบนัส 53,437,403.32 58,046,828.41

ค่าตอบแทนอื่นๆ 5,924,286.30 4,790,169.43

รวม 59,361,689.62 62,836,997.84

i. ค่ำตอบแทนบุคลำกร
ค่าตอบแทนบุคลากรในปี 2556 และปี 2557 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ii. นโยบำยกำรพัฒนำพนักงำน 
บรษิทัมกีารจดัอบรมพนกังานเพือ่ให้พนกังานมคีวามรูค้วามช�านาญในเทคนคิต่างๆ ในด้าน

ปฏบิตังิาน และเกดิการเรยีนรูม้ปีระสบการณ์และมกีารพฒันาด้านต่างๆ และให้การปฏบิตังิาน
ของพนักงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น อีกทั้งยังท�าให้เกิดความพึงพอใจ และมี
การพฒันาทีด่ขีึน้ โดยจดัให้มกีารอบรมทัง้ภายในและภายนอกองค์กรและมกีารจดัท�าแผนการ
การฝึกอบรมประจ�าปี โดยเป้าหมายของการฝึกอบรม คือ ให้พนักงานทุกคนผ่านการอบรม
หลักสูตรพื้นฐานและหลักสูตรความจ�าเป็นในการปฏิบัติงานและการด�ารงต�าแหน่ง โดยมีค่า
เป้าหมาย 1 คนต่อ 1 หลักสูตรต่อปี 

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนอื่นๆ ประกอบด้วยเงินสมทบกองทุนส�ารองเลื้ยงชีพและประกันสังคม ค่าใช้จ่าย

ผลประโยชน์พนักงาน ค่าตรวจสุขภาพ และสวัสดิการอื่นๆ
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การก�ากับดูแลกิจการ
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1. นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

บรษิทัตระหนกัถงึความส�าคญัของการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี(Good Corporate Governance) 
โดยเชือ่ว่า การก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีสดงถงึการมรีะบบบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ซึง่ช่วยสร้างความเชือ่มัน่และความมัน่ใจต่อผูถ้อืหุน้ ผูล้งทนุ ผูม้ส่ีวนได้เสยี และผู้
ทีเ่กีย่วข้องทกุฝ่าย อนัจะน�าไปสูก่ารเพิม่มลูค่าและการเตบิโตของบรษิทัในระยะยาวอย่างยัง่ยนื 
บรษิทัได้ด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งในการส่งเสรมิให้มรีะบบการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยมุง่หวงั
ใหค้ณะกรรมการและฝ่ายจดัการของบรษิทั พัฒนาระดับการก�ากบัดแูลกจิการและปฏบิัตติาม
หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีให้สอดคล้องกบัแนวทางทีเ่ป็นมาตรฐานสากล โดยน�าหลกัการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีซึ่งก�าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาก�าหนดเป็นนโยบาย
การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั และก�าหนดให้มกีารตดิตามเพือ่ปรบัปรงุนโยบายดงักล่าว
ให้สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแนว
ปฏิบัติซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทได้ตระหนักและให้ความส�าคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่กระท�าการใดๆ ที่เป็นการ

ละเมดิหรอืรดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ รวมถงึส่งเสรมิให้ผูถ้อืหุน้ได้ใช้สทิธขิองตน โดยสทิธขิัน้พืน้
ฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก�าไรของบริษัท การได้
รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท 
เช่น การจดัสรรเงนิปันผล การก�าหนดหรอืการแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสอืบรคิณห์สนธ ิการลด
ทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีใ่ช้ในการประชมุ รวมถงึขัน้ตอนการออกเสยีงลงมต ิบรษิทัมกีารอ�านวย
ความสะดวกให้ผูถ้อืหุน้ได้ใช้สทิธใินการเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงอย่างเตม็ที ่และส่งเสรมิให้
ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งค�าถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 
ได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�าถามล่วงหน้าและมีโอกาสเสนอวาระการประชุมก่อนวัน
ประชุม รวมถึงมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม

หมวดที่ 2 กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
บริษัทมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้

บรหิาร ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ต่างชาตแิละผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย และสร้างความมัน่ใจให้
กบัผูถ้อืหุน้ว่าคณะกรรมการและฝ่ายจดัการได้ดแูลให้การใช้เงนิของผูถ้อืหุน้เป็นไปอย่างเหมาะ
สม ด้วยเชือ่ว่าเป็นปัจจยัส�าคญัต่อความมัน่ใจในการลงทนุกบับรษิทัโดยคณะกรรมการบรษิทั 
มีหน้าที่ก�ากับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน
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คณะกรรมการบรษิทั ได้จดักระบวนการประชมุผูถ้อืหุน้ในลกัษณะทีส่นบัสนนุให้มกีารปฏบิตัิ
ต่อผูถ้อืหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทยีมกนั และเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยสามารถเสนอชือ่บคุคล
เพือ่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทั เป็นการล่วงหน้าในเวลาอนัสมควร รวมถงึเปิดโอกาสให้
ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเข้าประชมุด้วยตนเอง สามารถใช้สทิธอิอกเสยีงโดยมอบฉนัทะให้ผูอ้ืน่มา
ประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้

คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
เป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ

หมวดที่ 3 บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และประสาน

ประโยชน์ร่วมกันอย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการ
คุม้ครอง และปฏบิตัด้ิวยด ีโดยได้ก�าหนดเป็นแนวทางทีต้่องปฏบิตัเิพือ่ตอบสนองความต้องการ
ของผูม้ส่ีวนได้เสยีแต่ละกลุม่ไว้อย่างชดัเจนใน “ข้อพงึปฏบิตัแิละจรยิธรรมทางธรุกจิ” พร้อมทัง้
เผยแพร่และรณรงค์ให้คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร ตลอดจนผู้ปฏิบัติงาน ยึดถือเป็นหลัก
ปฏิบัติในการด�าเนินงาน และถือเป็นภาระหน้าที่ที่ส�าคัญของทุกคน

หมวดที่ 4 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส 
บรษิทัให้ความส�าคญักบัการเปิดเผยข้อมลูส�าคญัทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทั ทัง้ข้อมลูทางการเงนิ

และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้า
ถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ

ด้วยบรษิทัเชือ่ว่าคณุภาพของรายงานทางการเงนิเป็นเรือ่งทีผู่ถ้อืหุน้และบคุคลภายนอกให้
ความส�าคัญ คณะกรรมการบริษัท จึงดูแลเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ข้อมูลที่แสดงในรายงาน
ทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นอิสระเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบ
การควบคุมภายใน ทั้งนี้รายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ
รายงานของผู้สอบบัญชี มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ�าปี

หมวดที่ 5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
คณะกรรมการบรษิทั มบีทบาทส�าคญัในการก�ากบัดแูลกจิการเพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษิทั 

คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจาก
ฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัท มีภาวะผู้น�า วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม จึงจัดให้มีระบบแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการที่ชัดเจน และดูแลให้บริษัท มีระบบ
งานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ได้ด�าเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตาม
กฎหมายและมีจริยธรรม
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คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ 
ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลาและ
ความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัท มีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง

กระบวนการสรรหาผู้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง 
เป็นไปอย่างโปร่งใส ปราศจากอิทธิพลของผู้ถือหุ้นที่มีอ�านาจควบคุมหรือฝ่ายจัดการ และ
สร้างความมั่นใจให้กับบุคคลภายนอก

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล คณะ
กรรมการบรษิทั จงึจดัให้มคีณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ท�าหน้าทีช่่วยคณะกรรมการบรษิทั ใน
การปฏิบัติหน้าที่ก�ากับดูแลเกี่ยวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ประสิทธิภาพระบบ
การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักจรรยาบรรณต่างๆ เพื่อส่ง
เสริมให้เกิดการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

กรรมการบรษิทั ทกุคนมคีวามเข้าใจเป็นอย่างดถีงึหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของกรรมการและ
ลักษณะการด�าเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและ
ปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา กรรมการบริษัท มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ระมัดระวังและรอบคอบ โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หุ้นทุกคน โดยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน

1. โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และ

ประสบการณ์ในระดับต�าแหน่งผู้บริหารจากองค์กรต่างๆ จึงสามารถน�าประสบการณ์ ความ
รู้ความสามารถมาพัฒนาและก�าหนดนโยบายทิศทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะ
มีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทส�าคัญใน
การก�ากับดูแล ตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและประเมินผลการด�าเนิน
งานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�านวน
กรรมการทั้งคณะ ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจ�านวน 8 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้
บริหารจ�านวน 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�านวน 5 ท่าน ซึ่งรวมกรรมการตรวจ
สอบจ�านวน 3 ท่าน โครงสร้างกรรมการดังกล่าวจะท�าให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงเพื่อ
พจิารณาในเรือ่งต่างๆ นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษิทัยงัได้แต่งตัง้อนกุรรมการชดุต่างๆ เพือ่
ช่วยในการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้

1. คณะกรรมการบรหิาร บรษิทัมกีรรมการบรหิารทัง้สิน้ 6 ท่าน โดยคณะกรรมการบรหิาร
จะเป็นผู้ก�าหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก�าหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัว 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทมีกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่
เฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะ
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กรรมการตรวจสอบมสีทิธหิน้าทีต่ามทีไ่ด้ก�าหนดไว้ในอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านจะต้องมคีวามรูแ้ละประสบการณ์
ด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการ
เงินของบริษัทได้ 

2. วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำรบริษัท 
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากต�าแหน่งจ�านวน

หนึง่ในสาม หรอื จ�านวนใกล้ทีส่ดุกบัจ�านวนหนึง่ในสามของจ�านวนกรรมการในขณะนัน้ โดย
กรรมการทีพ้่นจากต�าแหน่งอาจได้รบัการพจิารณาเสนอชือ่ต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืก
ให้กลับเข้ามารับต�าแหน่งได้ 

3. บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
บริษัทก�าหนดให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�าหรับกรรมการบริษัทจด

ทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และ
ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติ
ประชุมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และค�านึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญ ทั้งนี้ 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ก�าหนดนโยบาย เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจน
งบประมาณของบริษัท และก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย เป้า
หมาย และแผนการที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

นโยบำยเกี่ยวกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
บริษัทมีการก�าหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการ

ท�ารายการระหว่างกันของบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ว่าผู้บริหารและผู้มีส่วนได้
เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้อง
ดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อ
บังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของส�านักงานก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิด
เผยข้อมลูการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิทีส่�าคญัของ
บริษัท รวมถึงปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่ก�าหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ 
แล้วแต่กรณพีจิารณาตรวจสอบและให้ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของราคา และความสม
เหตสุมผลของการท�ารายการ และจะท�าการเปิดเผยรายการระหว่างกนัดงักล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท แบบแสดง
รายงานข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2)
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ระบบกำรควบคุมภำยใน
บรษิทัให้ความส�าคญัต่อระบบการควบคมุภายในส�าหรบัทัง้ระดบับรหิารและระดบัปฏบิตักิาร 

จึงได้มีการก�าหนดขอบเขตหน้าที่และอ�านาจด�าเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มี
การควบคมุดแูลการใช้ทรพัย์สนิให้เกดิประโยชน์มากทีส่ดุ และมกีารแบ่งแยกหน้าทีค่วามรบัผดิ
ชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สิน
ออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมี
การควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทจัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้
บริหารสายงานที่รับผิดชอบ โดยส�านักตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
ระบบการควบคุมภายใน และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

4. กำรประชุมคณะกรรมกำร 
1. บรษิทัจดัให้มกีารก�าหนดการประชมุคณะกรรมการบรษิทัเป็นการล่วงหน้า โดยก�าหนด

ให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี และต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง 
และมปีระชมุพเิศษเพิม่เตมิตามความจ�าเป็น และแจ้งให้กรรมการบรษิทัแต่ละคนทราบ
ก�าหนดการดงักล่าว พร้อมวาระการประชมุและเอกสารประกอบการประชมุเป็นการล่วง
หน้าก่อนการประชมุ 7 วนั เพือ่ให้กรรมการบรษิทั สามารถจดัเวลาและเข้าร่วมประชมุ
ได้ รวมถึงมีเวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาศึกษาวาระการประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุม เว้นแต่มีเหตุจ�าเป็นเร่งด่วน 

2. ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการ
บริษัทจะร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ตามความส�าคัญและจ�าเป็น โดยให้แน่ใจว่าเรื่องที่ส�าคัญได้น�าเข้ารวมไว้แล้ว ทั้งนี้ 
กรรมการบริษัทแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม 

3. ประธานกรรมการบริษัท มีการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่อง
และมากพอที่กรรมการบริษัท จะอภิปรายปัญหาส�าคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน 
และส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และกรรมการบริษัททุกคนให้ความสนใจ
กับประเด็นทุกเรื่องที่น�าสู่ที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการก�ากับดูแลกิจการ 

4. คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วม
การประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมในฐานะที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ โดยตรง 

5. คณะกรรมการบริษัท สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จ�าเป็นเพิ่มเติม ได้จากกรรมการผู้
จดัการ เลขานกุารบรษิทั หรอืผูบ้รหิารอืน่หรอืบคุคลทีไ่ด้รบัมอบหมาย ภายในขอบเขต
นโยบายที่ก�าหนดไว้ 

5. ค่ำตอบแทน
1. ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท จัดอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติ

อยู่ในบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาท
และความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาด
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ว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน และกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความ
รับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าตอบแทน
เพิ่มในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการที่ต้องปฏิบัติเพื่อ
ให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเป็นไปตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2. ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร หรอืกรรมการผูจ้ดัการ เป็นไปตามหลกัการ
และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ระดับ
ค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว สอดคล้องกับผล
งานของบริษัท 

6. กำรพัฒนำกรรมกำรบริษัท และผู้บริหำร 
คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้

แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการบริษัท กรรมการตรวจ
สอบ กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติ
งานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรม และให้ความรู้ มีการกระท�าเป็นการภายในบริษัท หรือใช้
บริการของสถาบันภายนอก 

7. เลขำนุกำรบริษัท 
คณะกรรมการบรษิทั เป็นผูแ้ต่งตัง้บคุคลทีเ่หมาะสม 1 คน ให้ด�ารงต�าแหน่งเลขานกุารบรษิทั 

เพื่อท�าหน้าที่ตามที่กฎหมายก�าหนด รวมถึงหน้าที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตร
ฐานบรรษัทภิบาลที่ดี 

1. จัดให้มีและด�าเนินการเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น 
2. จัดท�าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมคณะ

กรรมการบรษิทั หนงัสอืนดัประชมุและรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ และรายงานประจ�า
ปีของบริษัท 

3. แจ้งมตแิละนโยบายของคณะกรรมการบรษิทัและผูถ้อืหุน้ให้ผูบ้รหิารทีเ่กีย่วข้องทราบ 
และติดตามการปฏิบัติตามมติและนโยบายดังกล่าวผ่านประธานกรรมการบริหาร 

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

5. ให้ค�าปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุด
ย่อยที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทในประเด็นกฎหมาย ระเบียบและข้อพึงปฏิบัติ
ด้านการก�ากับดูแลกิจการ 

6. ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร (Corporate 
Records) อาทิ หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ ทะเบียน
ผู้ถือหุ้น ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ ของบริษัท เป็นต้น 

7. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงาน
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ก�ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ของบริษัท 

8. ดูแลติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและ
ข่าวสารของบริษัท 

9. ให้ข่าวสารและข้อมลูแก่กรรมการในประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัการประกอบธรุกจิของบรษิทั 
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ 

10. จัดให้มีการปฐมนิเทศส�าหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่กฎหมายก�าหนด 

2. คณะกรรมกำรชุดย่อย

คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 มจี�านวนทัง้สิน้ 3 ท่าน ซึง่ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล ต�ำแหน่ง 

นายสุวิทย์ สิงหจันทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายพิทยาธร มฤทุสาธร กรรมการตรวจสอบ

นายวรพงศ์ จ�าจด กรรมการตรวจสอบ

หมายเหต ุ: *นายพทิยาธร มฤทสุาธรเป็นกรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรูค้วามสามารถเพยีงพอทีจ่ะสามารถ

ท�าหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิได้ โดยส�าเรจ็การศกึษา ระดบัปรญิญาตร ีสาขาบญัชี 

และระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ และมีประสบการณ์ท�างานในด้านการเป็นที่ผู้ตรวจสอบบัญชีของ

บริษัทส�านักงาน เอสจีวี-ณ ถลาง จ�ากัด 

โดยมีนางกาญน์ธีรา ไทยคง ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
 
ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจ�าปี) ที่ถูกต้องและเปิด

เผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทอย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจ

สอบภายใน (internal audit) ทีเ่หมาะสม เพยีงพอ และมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้พจิารณา
ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พจิารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงาน
อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ

4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อ
ก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
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5. พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระและก�าหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีของบริษัท ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการด�าเนิน
งานตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาทีพ่บระหว่างการตรวจสอบ และ
ประเดน็ทีผู่ส้อบบญัชเีหน็ว่าเป็นสาระส�าคญั รวมทัง้เข้าประชมุกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มี
ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้มี
ความถกูต้องและครบถ้วน ให้เป็นไปตามกฏหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ 
รวมทัง้เปิดเผยข้อมลูในการท�ารายการดงักล่าวอย่างถกูต้องครบถ้วน ทัง้นีเ้พือ่ให้มัน่ใจ
ว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7. จดัท�ารายงานผลการก�ากบัดแูลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจ�าปีของบรษิทั ซึง่รายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการ

เงินของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
• ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฏหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะ

กรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
• ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติ

หน้าที่ตามกฏบัตร (charter) 
• รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่

และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะ
กรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการด�าเนิน
งานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอดส่องดูแล ฝ่ายจัดการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการจัด
เตรียมงบการเงินของบริษัท และผู้สอบบัญชีภายนอกมีหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินดังกล่าว 
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบร่วมกันว่า ฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบ
ภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอกมีทรัพยากรและเวลา ตลอดจนข้อมูลความรู้เรื่องบัญชี การ
ตรวจสอบ ระบบควบคมุภายใน และกระบวนการจดัท�ารายงานทางการเงนิของบรษิทัมากกว่า
คณะกรรมการตรวจสอบ ฉะนัน้บทบาทการสอดส่องดแูลของคณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้ให้
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ประกนัเป็นพเิศษในงบการเงนิ และข้อมลูการเงนิทีบ่รษิทัน�าเสนอให้กบัผูถ้อืหุน้และบคุคลอืน่ๆ
คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง นิยาม คุณสมบัติ ขอบเขต อ�านาจ

หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของ
ส�านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และ/หรือ บทบัญญัติ               
ของกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. คณะกรรมกำรบริหำร

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจ�านวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล ต�ำแหน่ง 

นายพระนาย กังวาลรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร

นายภาณุ ศีติสาร กรรมการบริหาร

นางชุตินันท์ กิจส�าเร็จ กรรมการบริหาร

นายอัณณพ พุ่มกุมาร กรรมการบริหาร

นายเศรษฐวุฒิ บุญสนิท กรรมการบริหาร

นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน กรรมการบริหาร

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร
1. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

มตคิณะกรรมการบรษิทั ด้วยความสจุรติ ระมดัระวงั และรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั 
โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

2. มหีน้าทีด่�าเนนิการในเรือ่งดงัต่อไปนีต้ามความจ�าเป็นในการประกอบกจิการ โดยต้อง
น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อการอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
• นโยบาย เป้าหมาย และแผนงานประจ�าปีของบริษัท
• งบประมาณประจ�าปีของบริษัท
• แนวทาง นโยบาย และเป้าหมายการลงทนุ เพือ่เป็นกรอบการด�าเนนิการให้ฝ่าย

จัดการน�าไปถือปฏิบัติในการปฏิบัติงาน
• โครงสร้างอัตราค่าจ้าง สวัสดิการของพนักงาน เพื่อตอบแทนการท�างาน

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

รางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทตั้งแต่
ต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป

5. มีอ�านาจในการอนุมัติการเปิดบัญชีเงินฝาก และบริหารบัญชีเงินฝาก กับธนาคารทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศโดยพิจารณาให้เหมาะสมกับการบริหารเงินในภาพรวม 
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6. มอี�านาจหน้าทีก่ระท�าเกีย่วกบัเรือ่งดงัต่อไปนีภ้ายในขอบเขตทีไ่ด้ก�าหนดไว้เป็นเรือ่งๆ 
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
• ควบคุมและก�าหนดแนวทางการบริหารการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัท

ภายในขอบเขตทีค่ณะกรรมการมอบหมาย และให้เป็นไปตามทีก่ฎหมายก�าหนด
• มีอ�านาจออกค�าสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม

นโยบายและผลประโยชน์ของบรษิทั และเพือ่รกัษาระเบยีบวนิยัการท�างานภายใน
องค์กร

• มีอ�านาจกระท�าการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการ
ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

• อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินงาน
• ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆไป
• อ�านาจอนุมัติอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามขอบเขตอ�านาจการอนุมัติ ที่

ได้รับการอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 และที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม

4. องค์ประกอบและกำรสรรหำคณะกรรมกำร

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาโดยเฉพาะ ซึ่งบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราช
บัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 
เรือ่งการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ ฉบบัลงวนัที ่15 ธนัวาคม 2551 
ทุกประการ คณะกรรมการต่างๆ ของบริษัทมีรายชื่อและขอบเขตอ�านาจดังต่อไปนี้

องค์ประกอบและกำรสรรหำคณะกรรมกำรบริษัท
ส�าหรับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านการ

สรรหาจากคณะกรรมการสรรหา การสรรหากรรมการเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระ
ราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังพิจารณาคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่
มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายด้านซึ่งจะส่งผลดีต่อการด�าเนินงานของบริษัท 
ในการให้ค�าแนะน�า ข้อคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ในมุมมองของผู้ที่มีประสบการณ์ตรง มีภาวะ
ผู้น�า วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการท�างานที่โปร่งใส และมีความ
สามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ จากนั้นจึงน�ารายชื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

ในการเลือกตั้งคณะกรรมการของบริษัท จะกระท�าโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการของบรษิทัประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อย
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กว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร การแต่งตั้ง
กรรมการนัน้ ให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เป็นผูเ้ลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารดงันี้

1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2) ในการเลอืกกรรมการ อาจใช้วธิอีอกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบคุคล 
คราวละคนหรือคราวละหลายคน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ใน
การลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1) ทั้งหมด จะแบ่ง
คะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก บุคคลซึ่งได้รับ
คะแนนเสยีงสงูสดุตามล�าดบัลงมา เป็นผูไ้ด้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ เท่าจ�านวน
กรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณทีีบ่คุคลซึง่ได้รบัการเลอืกตัง้
ในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือก
ตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

2. คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ
ทั้งหมด และมีจ�านวนไม่ต�่ากว่า 3 คน ซึ่งกรรมการอิสระถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของ
จ�านวนทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช�าระแล้วของบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้องโดย
รวมหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย และให้มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการ
ก�ากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับ
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งหนึ่งใน
สามของจ�านวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น
สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะออก
จากต�าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลาก
หรือตกลงกันในคณะกรรมการว่าผู้ใดจะออก และปีต่อๆ ไป ให้กรรมการคนที่อยู่ใน
ต�าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระใน
ข้อนี้อาจได้รับเลือกตั้งกลับเป็นกรรมการใหม่ได้

4. ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะมีเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการเลอืกบคุคลซึง่มคีณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย
บรษิทัมหาชนจ�ากดัเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เว้น
แต่วาระกรรมการจะเหลอืน้อยกว่าสองเดอืน โดยบคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการดงักล่าวจะ
อยูใ่นต�าแหน่งกรรมการได้เพยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมการทีต่นแทน โดยมติ
ดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จ�านวนกรรมการที่เหลืออยู่

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่งก่อนถึงคราวออกตาม
วาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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องค์ประกอบและกำรสรรหำคณะกรรมกำรอิสระ และคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมีวาระอยู่ใน

ต�าแหน่งคราวละ 3 ปี บรษิทัมนีโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ โดย
จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถอืหุน้ไม่เกนิร้อยละหนึง่ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับ
รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงงาน ที่ปรึกษาที่
ได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม หรือบริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของ
บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับ
การแต่งตั้ง

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน
ลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้
บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้
บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อื
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการ
ใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มี
อ�านาจควบคมุของผูท้ีม่คีวามส�าคญัทางธรุกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั
ร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทั เว้นแต่ได้พ้นจากการมลีกัษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ให้รวมถึงรายการประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทัสงักดัอยู ่เว้น
แต่จะได้พ้นจากการมีสักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่ปรึกษา
กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการ
ทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง
ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
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8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการ
ที่มีส่วนร่วมการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า หรือ
ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่ง
ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทั
หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนิน
งานของบริษัท

10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจการด�าเนินกิจกรรม
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท

11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน เฉพาะที่
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้กรรมการอิสระที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็น
บุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอ ที่จะสามารถท�าหน้าที่
ในการสอบทานความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิได้ รวมทัง้ บรษิทัจะพจิารณาคณุสมบตัใินด้าน
อื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
ความมีจริยธรรม เป็นต้น

หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่ง
ตั้งกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมา
ด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้ ในกรณทีีต่�าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะมเีหตอุืน่นอกจากถงึ
คราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้บคุคลซึง่มคีณุสมบตัคิรบถ้วนเป็นกรรมการ
ตรวจสอบเพือ่ให้เป็นกรรมการตรวจสอบมจี�านวนครบตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัก�าหนด โดย
บุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่
ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน และบริษัทต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีที่กรรมการ
ตรวจสอบลาออกหรือถูกให้ออกก่อนครบวาระ

องค์ประกอบและกำรสรรหำคณะกรรมกำรบริหำร 
คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และต้องด�ารงต�าแหน่งเป็น

กรรมการบรษิทัไม่น้อยกว่า 3 คน โดยการแต่งตัง้กรรมการบรหิารนัน้ ให้ผูป้ระชมุคณะกรรมการ
บริษัทเป็นผู้เลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

1. ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการบริหารว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทเลื่อกบุคคลซึ่งมี
คณุสมบตัเิหมาะสม และไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบรษิทัมหาชนจ�ากดั
เข้าเป็นกรรมการบริหารแทนในการประชุมคณะกรรมการบริหารคราวถัดไป โดยมติ
ดังกล่าวของคณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใน
สี่ของจ�านวนกรรมการบริษัท
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2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อาจลงมติให้กรรมการบริหารคนใดออกจากต�าแหน่ง
ได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนกรรมการบริษัทที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง

3. ให้กรรมการทีพ้่นจากต�าแหน่งตามวาระยงัคงต้องอยูร่กัษาการในต�าแหน่งเพือ่ด�าเนนิ
กิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จ�าเป็นจนกว่าจะมีกรรมการคนใหม่เข้ารับหน้าที่

1. กำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทจะควบคุมดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมโดยส่งตัวแทนเข้าเป็น

ตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในการบริหารงาน และปฏิบัติตามข้อก�าหนดของตลาด
หลกัทรพัย์ฯ ในเรือ่งการเข้าท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์
ของบรษิทัอย่างเคร่งครดั หากการด�าเนนิการมผีลกระทบต่อบรษิทัอย่างมนียัส�าคญั จะต้องขอ
อนุมัติจากที่ประชุมกรรมการของบริษัทก่อน

2. กำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน
บริษัทให้ความส�าคัญกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน ให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริตในการด�าเนินธุรกิจ และเพื่อให้
แน่ใจว่านกัลงทนุในหลกัทรพัย์บรษิทัได้รบัสารสนเทศทีเ่ชือ่ถอืได้อย่างเท่าเทยีมและทนัท่วงที 
บริษัทจึงได้ก�าหนดระเบียบการก�ากับการใช้ข้อมูลภายใน และระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์
ของกรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน ให้สอดคล้องกบักฎหมายเกีย่วกบัหลกัทรพัย์ และมุง่เน้น
ความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

1. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัทีไ่ด้รบัทราบข้อมลู ต้องไม่ใช้ข้อมลูทางการ
เงนิของบรษิทัหรอืข้อมลูภายในทีม่สีาระส�าคญัต่อการเปลีย่นแปลงราคาของหลกัทรพัย์
ทีย่งัมไิด้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรอืตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพือ่การซือ้ขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทอันน�ามาซึ่งผลประโยชน์ของตัวเองและผู้อื่น โดยให้หลีกเลี่ยง
หรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน
ต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24 ชัว่โมงภายหลงัข้อมลูได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว

2. บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการด�าเนินงานที่ส�าคัญของบริษัทให้
สาธารณชนรับทราบโดยทันทีและอย่างทั่วถึง โดยผ่านสื่อและวิธีการที่ตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ และนโยบายเปิดเผยข้อมูลของบริษัทก�าหนด และผ่านสื่ออื่นๆของฝ่ายนัก
ลงทุนสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลข่าวสารได้เข้าถึงนักลงทุนทุก
กลุ่มอย่างทันท่วงทีและเท่าเทียม

3. บริษัทมีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางด้านระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูล
สารสนเทศอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลข่าวสารที่ส�าคัญถูกเปิดเผย ทั้งนี้ 
บรษิทัได้จ�ากดัการเข้าถงึข้อมลูภายในซึง่ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน แต่เพยีงผูม้หีน้า
ที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 
และฝ่ายก�ากับดูแลกิจการ
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หากมีการกระท�าที่ฝ่าฝืนระเบียบปฎิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะด�าเนินการทางวินัยเพื่อ
พิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนด้วยหนังสือ ตัด
ค่าจ้าง พักงาน เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย หรือด�าเนินคดีตามกฎหมาย

3. ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)

• บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนญุาต เลขที ่3972 หรอืนางสาวสมุนา พนัธ์พงษ์สานนท์ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต
ทะเบยีนเลขที ่5872 นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต เลขที ่5659 
จากบรษิทั ส�านกังาน อวีาย จ�ากดั โดยให้คนใดคนหนึง่เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั
และบริษัทย่อยในงวดบัญชีปี 2558 เป็นจ�านวนเงิน รวม 1,790,000 บาท (หนึ่ง
ล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

2. ค่าบริการอื่น ๆ (Non Audit Fee)
• - ไม่มี -
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
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1. นโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติ
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility Policy) โดยมีราย
ละเอียด ดังนี้

กรอบแนวทำงกำรด�ำเนินกำรควำมรับผิดชอบต่อสังคม
การด�าเนนิธรุกจิภายใต้การก�ากบักจิการทีด่แีละยดึหลกัจรยิธรรมควบคูไ่ปกบัการใส่ใจดแูล

รักษาสิ่งแวดล้อมและสังคม มีส�านึกรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง โดยค�านึงถึงผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน 
ลกูค้า ชมุชนตลอดจนสงัคมวงกว้าง ทัง้นีเ้พือ่น�าไปสูก่ารพฒันาธรุกจิอย่างยัง่ยนื โดยแนวทาง
ของความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทควรจะครอบคลุมในหัวข้อดังต่อไปนี้

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

1. กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม 
บริษัทและบริษัทย่อยให้ความส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ โดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขัน

ทางการค้าที่สุจริตและเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท
และบริษัทย่อย และยึดกติกาของการแข่งขันอย่างเสมอภาคของการได้รับผลตอบแทนที่เป็น
ธรรมทัง้สองฝ่าย การด�าเนนิธรุกจิกบัคูค้่าต้องไม่น�ามาซึง่ความเสือ่มเสยีต่อชือ่เสยีงของบรษิทั
และบริษัทย่อย หรือขัดต่อกฎหมาย โดยมีหลักการในการด�าเนินธุรกิจดังนี้ คือ

• ไม่เรยีกรบั หรอืยนิยอมทีจ่ะรบัทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อืน่ใดซึง่อยูน่อกเหนอืข้อตกลง
การค้า หรือเงื่อนไขทางการค้า

• มุง่สร้างความสมัพนัธ์ ความร่วมมอืทีด่ ีและการพฒันาผลติภณัฑ์ร่วมกบัคูค้่า เพือ่เสรมิ
สร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว

• รักษาความลับหรือสารสนเทศของคู่ค้า ไม่น�าไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเอง หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

• บริษัทและบริษัทย่อยจะไม่ด�าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญา รวมทัง้ส่งเสรมิให้ผูบ้รหิาร พนกังานใช้ทรพัยากรและทรพัย์สนิของบรษิทัอย่าง
มีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการ 
กระท�าที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

• บรษิทัและบรษิทัย่อยต่อต้านการแข่งขนัทีไ่ม่เป็นธรรม โดยบรษิทัและบรษิทัยย่อยจะไม่
ด�าเนนิการในเรือ่งดงัต่อไปนี ้ได้แก่ การรวมหวัก�าหนดราคา การก�าหนดราคาจ�าหน่าย
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เพื่อก�าจัดคู่แข่ง โดยการก�าหนดราคาของบริษัทจะมาจากการพิจารณาสภาวะตลาด 
ความต้องการซือ้ ตลอดจนต้นทนุอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง หรอือาจกล่าวได้ว่า เป็นการก�าหนด
ราคาสนิค้าตามต้นทนุสนิค้าและค่าใช้จ่ายต่างๆ เพือ่ให้สามารถแข่งขันได้ / นโยบาย
การจดัซือ้ของบรษิทั มกีารก�าหนด วธิกีารจดัหา ขัน้ตอนการด�าเนนิงานทีช่ดัเจน เพือ่
ให้เกิดความเป็นธรรม

• บริษัทและบริษัทย่อยได้ก�าหนดช่องทางการร้องเรียนเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 
โดยมีจุดรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวที่บริษัท ตลอดจนผ่านเวปไซต์ของบริษัท เป็นต้น

2. กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 
บริษัทและบริษัทย่อยด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง โดยจัดให้มี

แนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูก
ฝังให้ผูบ้รหิารและพนกังาน ปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้อง ไม่สนบัสนนุ
ให้มกีารสร้างความส�าเรจ็ของงานด้วยวธิกีารทจุรติ คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายปฏบิตัติาม
กฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยก�าหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

• สร้างจติส�านกึ ค่านยิม ทศันคตใิห้แก่พนกังานในการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต (ตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัท) 

• จดัให้มรีะบบการควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล มกีารตรวจสอบและ
ถ่วงดลุการใช้อ�านาจให้เหมาะสม เพือ่ป้องกนัมใิห้พนกังานทจุรติ หรอืมส่ีวนเกีย่วข้อง
กับการทุจริตและคอร์รัปชั่นต่างๆ

• ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานกระท�าการใดๆ อันเป็นการเรียกร้อง 
หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ส�าหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทาง
จูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มิชอบ หรืออาจท�าให้บริษัทเสียประโยชน์
อันชอบธรรม

• ห้ามมใิห้กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังานให้หรอืเสนอทีจ่ะให้ทรพัย์สนิ หรอืผล
ประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอกเพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระท�าหรือละเว้นกระท�าใดที่
ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อต�าแหน่งหน้าที่ของตน

3. กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรม โดยไม่มี

เงือ่นไขใดทีจ่ะท�าให้บรษิทัและบรษิทัย่อยจะต้องปฏบิตัต่ิอพนกังานโดยไม่เท่าเทยีมกนั เพือ่ให้
เกดิความเป็นธรรมต่อพนกังานทกุคน บรษิทัมรีะบบการดแูลพนกังานอย่างทัว่ถงึและเป็นธรรม 
(ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างานของบริษัท) ดังนี้

• บริษัทและบริษัทย่อยจะดูแลผลตอบแทนให้พนักงานทุกคนอย่างเหมาะสมและเป็น
ธรรม โดยพนักงานไม่จ�าเป็นต้องเรียกร้อง

• บริษัทและบริษัทย่อยจะไม่เลือกปฏิบัติ ในขณะเดียวกันจะปฏิบัติต่อพนักงานโดยเท่า
เทียมกัน

• ในกรณีที่พนักงานมีข้อร้องทุกข์เกิดขึ้น บริษัทและบริษัทย่อยมีขั้นตอนและวิธีการ
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ด�าเนนิการเรือ่งการร้องทกุข์ของพนกังานอย่างชดัเจน โดยบรษิทัจะหาทางยตุโิดยเรว็
และเป็นธรรม เพื่อจ�ากัดปัญหาให้อยู่ในขอบเขตไม่ขยายผลออกไปในวงกว้าง

เนื่องจากบริษัทให้ความส�าคัญและตระหนักถึงความเท่าเทียมกัน โดยมีแนวปฏิบัติต่อ
พนักงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด เป็นไปตามคู่มือจริยธรรม
ธรุกจิ (Code of Conduct) เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการปฏบิตังิานของพนกังานทกุคน โดยถอืว่า
ข้อปฏิบัติในคู่มือจริยธรรมเป็นส่วนหนึ่งของ “ระเบียบและข้อบังคับพนักงาน” ที่พนักงานพึง
ปฏิบัติ ทั้งนี้ บริษัทได้ด�าเนินการชี้แจงเรื่องจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจให้กับพนักงาน
ทกุคนรบัทราบในวนัแรกของการเข้าร่วมงานกบับรษิทัและยงัได้เน้นย�้ารายละเอยีดในหลกัสตูร
การฝึกอบรมพนักงาน

4. ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บรษิทัและบรษิทัย่อยให้ความส�าคญัความรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีในห่วงโซ่ธรุกจิ ได้แก่ 

ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และคู่แข่งทางธุรกิจ และได้ประกาศใช้จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of 
Conduct) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงานของบริษัท โดยมีแนวปฏิบัติความรับผิดชอบ
ต่อลูกค้า ดังต่อไปนี้

• ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพตรงตามความคาดหมายของลูกค้าในราคาที่
เป็นธรรม

• ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยว
กับสินค้าและบริการ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิด
เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการนั้นๆ 

• ตดิต่อกบัลกูค้าด้วยความสภุาพ มปีระสทิธภิาพ และเป็นทีไ่ว้วางใจได้ของลกูค้า และจดั
ให้มรีะบบกระบวนการทีใ่ห้ลกูค้าร้องเรยีนเกีย่วกบัคณุภาพ ความปลอดภยัของสนิค้า 

• รักษาความลับของลูกค้า และไม่น�าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
โดยมิชอบ

• บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีการสื่อสารด้านการตลาดหลายวิธี ได้แก่ การสื่อสาร
ข้อมูลผลิตภัณฑ์โดยผ่านการแนะน�าของเจ้าหน้าที่ขาย หรือช่องทางการสื่อสารผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

5. ควำมรับผิดชอบต่อสังคนและสิ่งแวดล้อม
บรษิทัและบรษิทัย่อยมนีโยบายส่งเสรมิและให้ความรูด้้านสงัคมและสิง่แวดล้อมกบัพนกังาน

ทุกระดับ เพื่อใช้เป็นแนวทางร่วมกันในการพัฒนาและดูแลรับผิดชอบชุมชน สังคม และสิ่ง
แวดล้อม โดยสนับสนุนให้มีโครงการหรือกิจกรรมที่สร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่ชุมชนและ
สงัคม พร้อมทัง้การปฏบิตัติามกฎหมายข้อบงัคบั และข้อก�าหนดอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัสิง่แวดล้อม
ในการด�าเนินธุรกิจ โดยมีการประเมินและติดตามผลการด�าเนินงาน หรือผลกระทบด้านสิ่ง
แวดล้อมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

• มีการก�าหนดขั้นตอนการจัดการของเสียจากการด�าเนินงานอย่างชัดเจน
• ดูแลสิ่งแวดล้อมรอบข้างโครงการเพื่อจ�ากัดผลกระทบจากการด�าเนินงานของบริษัท
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และบริษัทย่อย
• ร่วมพัฒนาชุมชนในบริเวณรอบโครงการต่างๆ ของบริษัท 

คณะท�ำงำนด้ำนควำมควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ก�าหนดให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้แต่งตั้งคณะท�างานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

โดยก�าหนดให้มีจ�านวนสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คนและคณะท�างานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมคัดเลือกเลือกสมาชิก 1 คน ท�าหน้าที่เป็นประธานคณะท�างานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

กำรก�ำหนดแผนกำรด�ำเนินกำรและกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติกำร
ก�าหนดให้คณะท�างานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจัดท�าแผนงานความรับผิดชอบต่อ

สังคม น�าเสนอคณะกรรมการบริหารเป็นรายปี และก�าหนดงบประมาณในการด�าเนินงาน
ส�าหรบัปีนัน้ๆ โดยค�านงึถงึกรอบแนวทางการด�าเนนิการความรบัผดิชอบต่อสงัคม ร่วมกบัความ
เหมาะสมกบัการด�าเนนิการของบรษิทั สถานะทางการเงนิ และผลประกอบการของบรษิทัร่วม
กบั และจดัท�ารายงานผลการปฏบิตักิารน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้

2. คณะท�ำงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม

คณะท�างานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  มีจ�านวนทั้งสิ้น 5 
ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล ต�ำแหน่ง 

นายวิสุทธิ์ กล่อมตุ้น ประธานคณะท�างานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

นายเอกลักษณ์ ทรัพย์มูล รองประธานคณะท�างาน

นายนิรันดร์ ยิ่งประเสริฐ สมาชิกคณะท�างาน

นายอภิสิทธิ์ จิรทัฬหกานต์ สมาชิกคณะท�างาน

นางสาวศิริพร ภูศิริ เลขานุการคณะท�างาน

โดยคณะท�างานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ด�าเนินการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับ คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนรู้ เข้าใจ และเกิด

ความตระหนักในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
2. ก�าหนดแผนงานที่เหมาะสม ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ในการด�าเนินธุรกิจ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
3. ก�าหนดงบประมาณในการด�าเนินงานส�าหรับปีนั้นๆ โดยค�านึงถึงกรอบแนวทางการ

ด�าเนินการความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมกับความเหมาะสมกับการด�าเนินการของ
บริษัท สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท
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4. สนบัสนนุให้เกดิการแลกเปลีย่นความรู ้ความส�าเรจ็ และประสบการณ์ด้านความรบัผดิ
ชอบต่อสังคม (CSR) ระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก

5. ประชุมคณะท�างาน และจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงาน น�าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 
บรษิทัได้ท�าการวางแผนโครงการด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยมหีวัข้อและรายละเอยีด

ของโครงการ ดังนี้
1. กิจกรรมคืนรอยยิ้มให้กับเด็กดอย : เป็นโครงการมอบของใช้ที่จ�าเป็น ให้กับเด็กดอยที่

อยู่ห่างไกลในชนบท และขาดแคลนสิ่งของต่างๆ
2. โครงการสร้างความเข้าใจและความสมัพนัธ์กบัชมุชนบรเิวณรอบสถานย่ีอย : เป็นการ

จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจกับชุมชนบริเวณรอบสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้า เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจ ไว้วางใจและเชื่อมั่นต่อโครงการ  โดยเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น  ของ
ผู้พักอาศัยรอบชุมชน และส�ารวจพื้นที่บริเวณรอบสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้า โดยให้ความรู้
แก่นักเรียนนักศึกษาและชาวบ้าน เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าทดแทน

3. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม : เป็นการจัดกิจกรรม ส่ง
เสรมิแนวคดิเรือ่งความรบัผดิชอบต่อสงัคม ให้เป็นส่วนหนึง่ ของค่านยิมและวฒันธรรม
องค์กรเพราะเป็นส่วนเกื้อหนุนที่ส�าคัญ ต่อการด�าเนินการที่ยั่งยืน

4. โครงการปรับปรุงบูรณะวัดในชุมชน : เป็นโครงการปรับปรุงบูรณะวัดในชุมชนเพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรกับชุมชนใกล้กับสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้า เพื่อให้มี
กิจกรรมร่วมกันระหว่างองค์กรและชาวบ้าน

4. กำรด�ำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อควำมรับผิดชอบต่อสังคม
 
- ไม่มี -
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การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง
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1. กำรประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในโดยคณะกรรมกำรบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีคณะ
กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุทัง้ 3 ท่าน ได้ประเมนิและให้ความเหน็เกีย่วกบัระบบควบคมุ
ภายในของบริษัท โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และมีผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ให้
ข้อมูลประกอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติตอบแบบประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายใน ทั้ง 5 ส่วน ดังนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organization Control and Environment Measure)
2. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)
3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities)
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication Measure)
5. ระบบการติดตาม (Monitoring)

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่าบรษิทัมรีะบบการควบคมุภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะ
สม รวมถงึมรีะบบการควบคมุภายในทีเ่พยีงพอในเรือ่งของการท�าธรุกรรมกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยรายละเอียดของแบบประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท สามารถดูได้ใน เอกสารแบบประเมิน
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

ปัจจุบัน บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จ�ากัด ซึ่งเป็นส�านักตรวจสอบ
จากภายนอก ด�ารงต�าแหน่ง “ผู้ตรวจสอบภายใน” ของบริษัท ในการท�าหน้าที่ตรวจสอบ
การปฏบิตังิาน,กจิกรรมทางการเงนิของบรษิทั และ ท�าหน้าทีป่ระเมนิความเพยีงพอของระบบ
ควบคุมภายในและวิเคราะห์ระบบควบคุมภายในโดยทั่วไป เพื่อให้มั่นใจว่ามีการด�าเนินการ
ตามแนวทางที่ก�าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อ
ก�าหนดทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทั และเพือ่ให้ผูต้รวจสอบภายในมคีวามเป็นอสิระ สามารถท�าหน้าที่
ตรวจสอบและถ่วงดลุได้อย่างเตม็ที ่จงึก�าหนดให้ผูต้รวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบ
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีหน้าที่ก�ากับดูแลให้มีระบบ
การควบคุมภายในที่ดี และส�าเนารายงานเรียนประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อช่วยก�ากับดูแล
และสัง่การให้ผูบ้รหิารทีเ่กีย่วข้องในแต่ละหน่วยงานด�าเนนิการปรบัปรงุแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ด้วยความเรยีบร้อย โดยผูต้รวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบเป็นประจ�าทกุไตรมาส

เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จ�ากัด 
ซึ่งท�าหน้าที่ในฐานะหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทนั้น มีประวัติการตรวจสอบบริษัท
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และมีความน่าเชื่อถือ (รายละเอียดประวัติของหัวหน้างาน
ตรวจสอบภายใน ตามเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในบริษัท)
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2. ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีส�ำหรับระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท 

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ท�าการสอบทานระบบการควบคุม
ภายในทีส่�าคญัของบรษิทั ซึง่ผูส้อบบญัชไีด้มกีารตัง้ข้อสงัเกตส�าหรบัระบบการควบคมุภายใน
ของบรษิทัในการตรวจสอบบญัชสี�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 โดยสามารถสรปุได้ว่า
ไม่มปีระเดน็ตรวจพบทีส่่งผลกระทบต่อความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิและระบบควบคมุภายใน
ของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ

 
3. ข้อสงัเกตของหน่วยงำนตรวจสอบระบบควบคมุภำยในส�ำหรบัระบบกำรควบคมุภำยในของบรษิทั

จากรายงานการตรวจสอบภายในโดย บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จ�ากัด ได้ปฏิบัติ
การตรวจสอบภายในของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และรายงาน
การตรวจสอบภายในครัง้ที ่4/2557 ลงวนัที ่16 กมุภาพนัธ์ 2558 ซึง่เป็นการตรวจสอบภายใน
ส�าหรับกระบวนการทางธุรกิจหลักของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงระบบ ดังนี้

1. ระบบการขาย และระบบงานวิศวกรรม
2. ระบบการรับเงิน
3. ระบบการจัดซื้อ
4. ระบบการจ่ายเงิน
5. ระบบบริหารสินค้าและต้นทุน
6. ระบบสินทรัพย์ถาวร
7. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. ระบบเงินเดือนและบริหารงานบุคคล

ซึ่งเป็นการตรวจสอบติดตามการด�าเนินการของบริษัทฯ ต่อข้อตรวจพบตามรายงานการ
ตรวจสอบภายในครั้งที่ 3/2557 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 และสอบทานการท�ารายการ
ระหว่างบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน สามารถท�าการสรุปประเด็นที่ตรวจพบได้ ดังนี้
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ส่วนที่หนึ่ง ติดตำมกำรด�ำเนินกำรของบริษัทฯ ต่อข้อตรวจพบตำมรำยงำนตรวจสอบภำยในครั้งที่ 3/2557 - ระบบบริหำรสินค้ำและต้นทุน

ส่วนที่สอง ตรวจสอบกำรปฎิบัติตำมระบบกำรจัดซื้อ กำรจ่ำยเงิน และกำรบริหำรทรัพย์สินถำวร

ล�ำดับที่ ระบบ จ�ำนวนข้อตรวจพบ ผลกำรตรวจสอบ

1.1 การจ�าหน่ายสินค้าที่ไม่ตรงตามข้อก�าหนด 1 ข้อตรวจพบ มีการปฎิบัติตามคู่มือขั้นตอนการปฎิบัติงาน

2.2 สินค้าตัวอย่าง 2 ข้อตรวจพบ
คงค้างด�าเนินการ 1 ข้อตรวจพบ เรื่องการบริหารจัดการสินค้าตัวอย่าง

ค้างส่งคืนให้แล้วเสร็จตามก�าหนดเวลา

2.3 การจัดการสินค้าแผนกบริการหลังการขาย 1 ข้อตรวจพบ มีการปฎิบัติตามคู่มือขั้นตอนการปฎิบัติงาน

รวม 4 ข้อตรวจพบ
ด�ำเนินกำรแล้ว : 3 ข้อตรวจพบ

อยู่ระหว่ำงกำรด�ำเนินกำร : 1 ข้อตรวจพบ (เสี่ยงต�่ำ)

ล�ำดับที่ ระบบ จ�ำนวนข้อตรวจพบ ระดับควำมเสี่ยง

1 ระบบการจัดซื้อ 5 ข้อตรวจพบ สูง 1 ข้อตรวจพบ
ปานกลาง 3 ข้อตรวจพบ

ต�่า 1 ข้อตรวจพบ

2 ระบบการจ่ายเงิน 1 ข้อตรวจพบ ปานกลาง

3 ระบบบริหารสินทรัพย์ถาวร ไม่มีข้อตรวจพบ -

รวม 6 ข้อตรวจพบ
สูง 1 ข้อตรวจพบ

ปำนกลำง 3 ข้อตรวจพบ
ต�่ำ 1 ข้อตรวจพบ
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ล�ำดับที่ ข้อตรวจพบ/ ควำมเสี่ยง / ระดับควำมเสียง ข้อเสนอแนะ
ค�ำชี้แจงจำกผู้รับกำรตรวจ
 / กำรด�ำเนินกำรของบริษัท

1 การพิจารณาคุณสมบัติผู้ขายรายใหม่ : - รายงานการ
พิจารณาคุณสมบัติผู้ขาย / ผู้รับจ้างช่วง / หน่วยงาน
สอบเทียบรายใหม่ ซึ่งผ่านการคัดเลือก (คะแนนรวม
ตั้งแต่ 6 คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
ตรวจพบผูข้าย 1 ราย รหสั 01654 ห้างหุน้ส่วนจ�ากดัสนิ
เจรญิแอร์ซพัพลาย ไม่แนบเอกสารประกอบการพจิารณา 
เช่นหนงัสอืรบัรองบรษิทัฯ, ภ.พ.20, ใบตอบรบัการช�าระ
ค่าสินค่า/บริการ และจากหนังสือรับรองตามข้อมูลของ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ห้างฯ ขาด
ส่งงบการเงินตั้งแต่ปี 2555 ผลกระทบ : การควบคุม
บริหารจัดการด้านฐานข้อมูลผู้ขายอาจไม่ถูกต้อง ผู้ขาย
อาจไม่ได้มาตรฐาน และอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้
ในภายหลัง 
ความเสี่ยง : ต�่า

โอกาสที่จะเกิด : ต�่า 

ผลกระทบ : ต�่า

การพิจารณาผู้ขายรายใหม่ ควรมีการก�าชับผู้
ที่เกี่ยวข้อง ติดตามเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วน 
หากเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน
ตามทีบ่รษิทัฯ ก�าหนด แต่คะแนนคดัเลอืกผ่าน
ตามเกณฑ์ ควรระบุในรายงานการพิจารณา
คุณสมบัติผู้ขายฯ เพื่อให้ผู้อนุมัติได้รับทราบ
และพิจารณาให้ผ่านการคัดเลือกหรือไม่ ก่อน
การเปิดรหัสผู ้ขาย การก�าหนดหลักเกณฑ์
เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ เพื่อให้ได้
ผู้ขายที่สามารถส่งมอบสินค้า / บริการ ที่มี
คุณภาพได้มาตรฐาน ครบถ้วนทันตามก�าหนด
เวลา ในราคาที่เหมาะสม มีความพร้อมและ
ประสบการณ์ในการให้บริการระหว่างและหลัง
การขาย การก�าหนดให้มกีารตรวจสอบเอกสาร
ต่างๆ ประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้ขายราย
ใหม่ จะช่วยให้เกิดความมั่นใจเบื้องต้น

บรษิทัฯ ได้ตดิตามขอเอกสารทัง้ทาง email 
และทางโทรศัพท์ แต่ไม่ได้การตอบกลับ 
จงึได้งดการซือ้ขายและการใช้บรกิารผูข้าย
รายนี้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม : หากบริษัทฯ 
พิจารณางดการซื้อขายกับผู ้ขายรายดัง
กล่าว ควรแจ้งยกเลกิรหสัผูข้ายทัง้ใน AVL 
List และรหัสผู้ขายในระบบโปรแกรม

2
2.1

2.2

2.3

กระบวนการสั่งซื้อ :
การสั่งซื้อสินค้าและบริการ ไม่พบการยืนยันการสั่งซื้อ 
หรือการตอบรับค�าสั่งซื้อจากผู้ขาย 

การจดัท�ารายงานสถานะใบสัง่ซือ้ของแผนกจดัซือ้ กรอก
รายละเอียดไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน 

ใบสั่งซื้อและใบขอซื้อกรณีสินค้าน�าเข้า ไม่ระบุวันที่
ต้องการสินค้า ผลกระทบ :การควบคุมบริหารจัดการ
ด้านการจัดซื้อ อาจไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร / สินค้า
ที่ได้ไม่ทันต่อความต้องการ 
ความเสี่ยง : ปานกลาง 

โอกาสที่จะเกิด : ปานกลาง 

ผลกระทบ : ปานกลาง

ควรก�าชับผู้ที่เกี่ยวข้อง ติดตามการยืนยันการ
สั่งซื้อ หรือการตอบรับค�าสั่งซื้อจากผู้ขาย เพื่อ
ให้เกิดความมั่นใจว่าสินค้าที่ซื้อขายมีรายการ
และเงื่อนไข ต่างๆ ที่ตรงกัน 

ควรให้ผู ้ที่เกี่ยวข้อง เรียนรู ้การใช้ข้อมูล / 
รายงาน ที่มีอยู ่ในระบบ Accpac ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เพื่อลดการท�างานที่ซ�้าซ้อน 

ผู้ขอซื้อ ควรระบุวันที่ต้องการใช้สินค้าในใบ
ขอซื้อ และฝ่ายจัดซื้อระบุวันส่งสินค้าในใบสั่ง
ซื้อ เพื่อให้ได้รับสินค้าทันก�าหนดต่อเวลาที่
ต้องการใช้

แจ้งให้ทางผู้ขายตอบรับการสั่งซื้อกลับมา
ทาง E-mail ทกุครัง้เพือ่เป็นการยนืยนัการ
สั่งซื้อเริ่มใช้วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 

แผนกจัดซื้อจะ Monitor สถานะในระบบ 
Accpac แทนการลง Excel file 

กรณสีนิค้าต่างประเทศ บรษิทัฯ จะท�าการ
ระบุวันที่ต้องการสินค้าในใบขอซื้อ และ
ฝ่ายจัดซื้อจะด�าเนินการแจ้งให้ผู ้ขอซื้อ
ทราบระยะเวลาในการผลิตและประมาณ
การก�าหนดส่งในแต่ละผลติภณัฑ์ โดยเริม่
ใช้วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558
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ล�ำดับที่ ข้อตรวจพบ/ ควำมเสี่ยง / ระดับควำมเสียง ข้อเสนอแนะ
ค�ำชี้แจงจำกผู้รับกำรตรวจ
 / กำรด�ำเนินกำรของบริษัท

2.4 ใบสั่งซื้อคงค้างในระบบ : จากการสอบทานใบสั่งซื้อคง
ค้าง ในระบบพบว่ามีรายการคงค้างดังนี้ 
ปี 2013 จ�านวน 325 รายการ มลูค่ารวม 2,335,119.51 
บาท ปี 2014 จ�านวน 728 รายการ มูลค่ารวม 
26,368,168.85 บาท ผลกระทบ: สินค้าที่สั่งซื้ออาจ
ไม่ได้รับ / อาจมีการสั่งซื้อที่ไม่เป็นไปตามความต้องการ 
หรือไม่ทันตามก�าหนดเวลาใช้ 
ระดับความเสี่ยง : สูง 

โอกาสที่จะเกิด : สูง 

ผลกระทบ: ปานกลาง

ฝ่ายจดัซือ้ควรตรวจสอบใบสัง่ซือ้ทีค่งค้างเกนิก�า
หนดทัง้หมดในระบบ และหาสาเหตขุองการคง
ค้างร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง  กรณใีบสัง่ซือ้
ที่ยกเลิก ควรระบุสาเหตุในระบบ และท�าการ
เปลี่ยนสถานะใบสั่งซื้อในระบบเป็น Inactive 
โดยผู ้มีอ�านาจด�าเนินการ เพื่อให้สามารถ
รายงานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ

ทางบริษัทฯ ได้ก�าชับให้แผนกจัดซื้อด�า
เนนิการตรวจสอบสถานะใบสัง่ซือ้ในระบบ 
และจัดท�า MEMO แจ้งผู้มีอ�านาจด�าเนิน
การเปลี่ยนสถานะใบสั่งซื้อเป็น Inactive 
ให้แล้วเสรจ็ภายในวนัที ่16 มนีาคม 2558

3 การจ่ายช�าระค่าจ้างให้แก่ผู้ให้บริการบางกรณี บริษัทฯ 
เป็นผู้รับภาระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายทั้งจ�านวน โดยไม่
ได้ค�านวณภาษฯี ทีอ่อกให้เป็นเงนิได้ของผูไ้ด้รบั (Tax on 
tax) และบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี 
ผลกระทบ : ค่าภาษีฯ ที่ออกให้โดยค�านวณไว้ไม่เป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร ท�าให้ไม่สามารถ
บันทึกเป็นค่าใช้จ ่ายทางภาษี และเสียภาษีเงินได้
นิติบุคคลเพิ่มขึ้น 
ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง 

โอกาสที่จะเกิด : ปานกลาง 

ผลกระทบ : ต�่า

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ซึ่งบริษัทฯ ตกลงเป็น
ผู้รับภาระภาษีแทนผู้ให้บริการ บริษัทฯ ควรค�า
นวณภาษีฯ ที่ออกให้ดังกล่าวเป็นเงินได้ของผู้ที่
ได้รบัเงนิและค�านวณภาษฯี ในลกัษณะ Tax on 
tax เพื่อบันทึกเป็นค่าใช่จ่ายทางภาษีได้

ทางบริษัทฯ จะค�านวณ ภาษีหัก ณ ที่
จ่ายรวมอยู่ในสัญญา เมื่อหักภาษี ณ ที่
จ่ายแล้วจะเป็นมูลค่าตามที่ทางผู้รับจ้าง
ต้องการและทางบริษัทสามารถรับรู้เป็น
ค่าใช้จ่ายได้

ส่วนที่สำม สอบทำนกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงบริษัทและบุคคลทีเกี่ยวข้องกัน 

การสอบทานการท�ารายการระหว่างบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามนโยบายการท�า
รายการระหว่างกนั และตามมาตรการการตรวจสอบและตดิตามรายการระหว่างกนั บรษิทัฯ ก�า
หนดมาตรการและแนวปฏบิตัสิ�าหรบัรายการระหว่างกนัทีเ่ป็นธรุกรรมปกตทิางการค้าไว้ ดงันี้

1.  เลขานกุารบรษิทั เป็นผูเ้กบ็รวบรวมข้อมลูเกีย่วกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร 
และ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ในการ
ตดิตามและสอบทานการท�ารายการระหว่างกนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

2. เมื่อมีการพิจารณาผู้ขาย / ผู้รับจ้างช่วง / หน่วยงานสอบเทียบรายใหม่ ฝ่ายตรวจ
สอบภายในของบริษัทฯ ต้องตรวจสอบข้อมูลว่าเป็นบุคคลหรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
หรือไม่ และระบุในรายงานการพิจารณาคุณสมบัติผู้ขายฯ รายใหม่
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3. หากเป็นบคุคล หรอื บรษิทัทีเ่กีย่วข้องกนั ฝ่ายบญัชต้ีองบนัทกึรายการแยกชดัเจน และ
รายงานการเปิดเผยข้อมลูรายการระหว่างกนั ส่งให้ฝ่ายตรวจสอบภายในตรวจสอบอกี
ครั้ง ก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท 

จากการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการการท�ารายการระหว่างกัน พบว่า
บริษัทฯ มีการด�าเนินการอย่างสม�่าเสมอ

โดยในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 
และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 
ได้มีมติรับรองผลการด�าเนินการแก้ไขตามประเด็นข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน ตามราย
ละเอียดข้างต้น
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รายการระหว่างกัน
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1 ลักษณะควำมสัมพันธ์
 
บริษัทมีการท�ารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ ซึ่งรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น

นัน้เป็นการท�ารายการกบักรรมการ และ/หรอื ผูบ้รหิาร และ/หรอื ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 
และบรษิทัทีเ่กีย่วข้องกนัซึง่มบีคุคลทีม่คีวามขดัแย้งเป็นกรรมการ และ/หรอื ผูบ้รหิาร และ/หรอื 
ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ ดังนี้

บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ควำมสัมพันธ์

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

1. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 17.15 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว
2. นายภาณุ ศีติสาร ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามของบริษัท ประธานคณะกรรมการบริษัท และ

กรรมการบรหิารของบรษิทั เป็นกรรมการผูม้อี�านาจลงนาม และผูถ้อืหุน้ใหญ่ของเอม็.ว.ีท.ี ในสดัส่วน
ร้อยละ 39.85 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

3. นายพระนาย กังวาลรัตน์ ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามของบริษัทและบริษัทย่อย ประธานคณะ
กรรมการบรหิาร ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั (ร้อยละ 11.43 ของทนุจด
ทะเบยีนและช�าระแล้ว) เคยถอืหุน้ในเอม็.ว.ีท.ีในสดัส่วนร้อยละ 2.01 ของทนุจดทะเบยีนและช�าระแล้ว

4. นางชุตินันท์ กิจส�าเร็จ ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามของบริษัทและบริษัทย่อย กรรมการบริหาร 
ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (ร้อยละ 10.29 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว) เคยถือ
หุ้นในเอ็ม.วี.ที.ในสัดส่วนร้อยละ 0.81 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

นายภาณุ ศีติสาร เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามของบริษัท ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารของบริษัท 
และเป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม และผู้ถือหุ้นใหญ่ของเอ็ม.วี.ที. ในสัดส่วนร้อยละ 39.85 ของทุนจด
ทะเบียนและช�าระแล้ว

นายสมศักดิ์ สุรฤทธิ์เชวง เป็นอดีตกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของเอ็ม.วี.ที โดยถือหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 25.61 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว โดยได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 
พฤษภาคม 2555

นายพระนาย กังวาลรัตน์ เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามของบริษัทและบริษัทย่อย กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 9.09 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว 
และเคยเป็นผู้ถือหุ้นในเอ็ม.วี.ที ในสัดส่วนร้อยละ 2.01 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

นายสมาน กังวาลรัตน์ เป็นบิดาของนายพระนาย กังวาลรัตน์ (ปัจจุบัน นายสมาน กังวาลรัตน์ ได้เสียชีวิตแล้ว)

นางชุตินันท์ กิจส�าเร็จ เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามของบริษัทและบริษัทย่อย กรรมการบริหาร ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัท โดยถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 8.18 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว และเคยเป็นผู้
ถือหุ้นในเอ็ม.วี.ที ในสัดส่วนร้อยละ 0.81 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

นายอัณณพ พุ่มกุมาร เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามของบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 2.27 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

นายเศรษฐวุฒิ บุญสนิท เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามของบริษัทย่อย เป็นกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัท

บริษัท พระพาย เทคโนโลยี จ�ากัด (“พระพาย”) เป็นอดตีบรษิทัร่วมของบรษิทั โดยบรษิทัเคยถอืหุน้ในพระพายในสดัส่วนร้อยละ 45.00 ของทนุจดทะเบยีน
และช�าระแล้ว โดยบริษัทได้ขายหุ้นในพระพายไปแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคม 2554 และปัจจุบันพระพายได้
หยุดการด�าเนินงานในเชิงพาณิชย์แล้ว
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บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ควำมสัมพันธ์

บริษัท ทีซีซี ลักซ์ชูรีโฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด เป็นบริษัทภายใต้การควบคุมของนายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส และนางวัลลภา ไตรโสรัส ซึ่งเป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันร้อยละ 23.86 ของทุนจดทะเบียน
และช�าระแล้ว

บริษัท คอนเซพ แลนด์ 9 จ�ากัด เป็นบริษัทภายใต้การควบคุมของนายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส และนางวัลลภา ไตรโสรัส ซึ่งเป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันร้อยละ 23.86 ของทุนจดทะเบียน
และช�าระแล้ว

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

เป็นบริษัทภายใต้การควบคุมของนายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส และนางวัลลภา ไตรโสรัส ซึ่งเป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันร้อยละ 23.86 ของทุนจดทะเบียน
และช�าระแล้ว

บริษัท พันธไมตรี จ�ากัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อ
เป็นบริษัท ทิพย์พัฒน อาร์เขต จ�ากัด)

เป็นบริษัทภายใต้การควบคุมของนายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส และนางวัลลภา ไตรโสรัส ซึ่งเป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันร้อยละ 23.86 ของทุนจดทะเบียน
และช�าระแล้ว

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิเรียกร้องอิมพีเรียลเวลธ์

เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทกองทุนปิด ภายใต้การควบคุมของนายโสมพัฒน์ ไตร
โสรสั และนางวลัลภา ไตรโสรสั ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั โดยมสีดัส่วนการถอืหุน้รวม
กันร้อยละ 23.86 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

กองทุนรวมรีเจนท์โกลด์พร็อพเพอร์ตี้ฟันด์ เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทกองทุนปิด ภายใต้การควบคุมของนายโสมพัฒน์ ไตร
โสรสั และนางวลัลภา ไตรโสรสั ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั โดยมสีดัส่วนการถอืหุน้รวม
กันร้อยละ 23.86 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

บริษัท ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คชั่น จ�ากัด เป็นบริษัทภายใต้การควบคุมของนายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส และนางวัลลภา ไตรโสรัส ซึ่งเป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันร้อยละ 23.86 ของทุนจดทะเบียน
และช�าระแล้ว

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ 
การเช่าไทยคอมเมอร์เชียล อินเวสเม้นต์

เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทกองทุนปิด ภายใต้การควบคุมของนายโสมพัฒน์ ไตร
โสรสั และนางวลัลภา ไตรโสรสั ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั โดยมสีดัส่วนการถอืหุน้รวม
กันร้อยละ 23.86 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

บริษัท กาแลไนท์บาซาร์ จ�ากัด เป็นบริษัทภายใต้การควบคุมของนายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส และนางวัลลภา ไตรโสรัส ซึ่งเป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันร้อยละ 23.86 ของทุนจดทะเบียน
และช�าระแล้ว

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยรีเทล อินเวสเม้นต์ เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทกองทุนปิด ภายใต้การควบคุมของนายโสมพัฒน์ ไตร
โสรสั และนางวลัลภา ไตรโสรสั ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั โดยมสีดัส่วนการถอืหุน้รวม
กันร้อยละ 23.86 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

บริษัท ไอเซอร์วิสส์แอนด์ซัพพลาย จ�ากัด นายพรเทพ บูรณกุลไพโรจน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 2.84 ของทุนจดทะเบียน
และช�าระแล้ว เป็นกรรมการผูม้อี�านาจลงนาม และผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ไอเซอร์วสิส์แอนด์ซพัพลาย 
จ�ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

บริษัท พีวี กรีน จ�ากัด เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ด�าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา โดยบริษัท
มีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ร้อยละ 19.99 ทุนจดทะเบียนและช�าระแล้วทั้งหมด 18 ล้านบาท โดย
ท�าการร่วมทนุกบับรษิทั วรีบัเบอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั ซึง่เป็นเจ้าของอาคารทีโ่ครงการใช้หลงัคา
เป็นที่ติดตั้งของโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวและถือหุ้นในบริษัท พีวี กรีน จ�ากัด สัดส่วนร้อยละ 
80.01 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว
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2 รำยละเอียดรำยกำรระหว่ำงกัน

รายการระหว่างกนักบับคุคลและนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งในปี  2556 ถงึปี 2557 มดีงันี้

บุคคล/นิติบุคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง/ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและรำยละเอียด
ของรำยกำร

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน (บำท) ควำมจ�ำเป็นและควำม
สมเหตุสมผลของรำยกำร31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57

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

ค�้าประกันวงเงินกู้ยืม 
เลตเตอร์ออฟเครดิตและ/
หรือทรัสต์รีซีท วงเงินเบิก
เกินบัญชี ตั๋วสัญญาใช้เงิน 
และวงเงินซื้อขายอัตรา

วงเงินการค�้าประกัน 
สกุลเงินบาท
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

665,000,000

3,250,000 
ดอลลาร์สหรัฐฯ

665,000,000

3,250,000 
ดอลลาร์สหรัฐฯ

บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ได้
ท�าการค�้าประกันวงเงินสินเชื่อ จากสถาบันการเงิน
ให้แก่บริษัทร่วมกับนายสมศักดิ์ สุรฤทธิ์เชวง นาย
พระนาย กังวาลรัตน์ และนายภาณุ ศีติสาร ซึ่งเป็นไป
ตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินที่ต้องการให้ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ และ/หรือ ผู้บริหารเป็นผู้ค�้าประกันวงเงิน โดยไม่
คิดค่าธรรมเนียมการค�้าประกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะ
ท�าการถอนการค�้าประกันเมื่อได้รับเงื่อนไขที่ดีกว่าจาก
สถาบันการเงิน
นอกจากนี้ ในปี 2555 เอ็ม.วี.ที. ค�้าประกันวงเงินสิน
เชื่อให้แก่บริษัท ร่วมกับเอ็ม.วี.ที. ไวร์เลส นายภาณุ ศีติ
สาร และนายสมศักดิ์ สุรฤทธิ์เชวง ส�าหรับวงเงินสินเชื่อ
ร่วมระหว่างเอ็ม.วี.ที. ไวร์เลส พระพาย และบริษัท ซึ่ง
เป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินที่ก�าหนดให้ผู้ใช้
วงเงินร่วมแต่ละรายเป็นผู้ค�้าประกันวงเงินดังกล่าว โดย
บรษิทัได้ยกเลกิการใช้วงเงนิร่วมดงักล่าวแล้วตัง้แต่เดอืน
กุมภาพันธ์ 2556
ควำมเห็นของฝ่ำยบริหำร
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท นอกจากนี้เพื่อให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขของสถาบันการเงิน จึงมีความจ�าเป็นที่จะ
ต้องให้มีการค�้าประกันวงเงินส่วนนี้
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าว
แล้ว มคีวามเหน็ว่าการค�า้ประกนัวงเงนิดงักล่าวก่อให้เกดิ
ประโยชน์กบับรษิทั นอกจากนีเ้พือ่ให้เป็นไปตามเงือ่นไข
ของสถาบนัการเงนิ จงึมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องให้มกีารค�า้
ประกันวงเงินส่วนนี้

บริษัทเช่าที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้เป็นที่ตั้ง
ส�านักงานและคลังสินค้า
ของบริษัทจาก เอ็ม.วี.ที.

บริษัทเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
ส�านักงานใหญ่จากเอ็ม.วี.ที เพื่อใช้ในการด�าเนินกิจการ
ของบริษัท ในอัตราเดือนละ 125,000 บาท โดยมีอัตรา
ค่าเช่าใกล้เคียงกับราคาตลาด ทั้งนี้ บริษัทได้ท�าการ
ซื้อที่ดินและอาคารดังกล่าวจากเอ็ม.วี.ที.แล้วเมื่อเดือน
มีนาคม 2556 และได้ยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร
ดังกล่าวแล้วตั้งแต่เดือนเมษายน 2556 เป็นต้นไป



LEADER IN POWER SUPPLY SOLUTION AND RENEWABLE ENERGY
Annual Report 2014 | Power Solution Technologies Public Company Limited 163

บุคคล/นิติบุคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง/ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและรำยละเอียด
ของรำยกำร

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน (บำท) ควำมจ�ำเป็นและควำม
สมเหตุสมผลของรำยกำร31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57

ค่าเช่าอาคารส�านักงาน

ยอดยกมาต้นงวด
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงค้างปลายงวด

375,000

375,000
375,000
750,000

-

-

-
-
-
-

ควำมเห็นของฝ่ำยบริหำร
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นประโยชน์แก่บริษัทเพื่อใช้เป็นอาคารส�านักงานและ
คลังสินค้าของบริษัท โดยมีอัตราค่าเช่าที่เหมาะสม เป็น
ไปตามราคาตลาด โดยมกีารเปรยีบเทยีบกบัราคาค่าเช่า
ส�านักงานในบริเวณใกล้เคียง ในปี 2557 ไม่มีรายการ
ดังกล่าว
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าว
แล้ว มีความเห็นว่าการเช่าพื้นที่ส�านักงานดังกล่าวเป็น
ประโยชน์แก่บริษัทเพื่อใช้เป็นอาคารส�านักงานและคลัง
สินค้าของบริษัท โดยมีอัตราค่าเช่าที่เหมาะสม เป็นไป
ตามราคาตลาด โดยมีการเปรียบเทียบกับราคาค่าเช่า
ส�านักงานในบริเวณใกล้เคียง 

บริษัทเช ่าที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างเพือ่ใช้เป็นคลงัสนิค้าของ
บริษัทจาก เอ็ม.วี.ที.

ค่าเช่าคลังสินค้า

ยอดยกมาต้นงวด
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงค้างปลายงวด

240,000

80,000
240,000
320,000

-

-

-
-
-
-

บรษิทัเช่าทีด่นิและสิง่ปลกูสร้างเพือ่ใช้เป็นคลงัสนิค้าจาก
เอ็ม.วี.ที ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 เพื่อใช้ในการด�าเนิน
กิจการของบริษัทเนื่องจากพื้นที่คลังสินค้าของบริษัทไม่
เพียงพอ ในอัตราเดือนละ 40,000 บาท โดยมีอัตราค่า
เช่าใกล้เคียงกับราคาตลาด
สัญญาดังกล่าวได้หมดอายุในวันที่ 30 มิถุนายน 2556 
และบริษัทมิได้ท�าการต่อสัญญาอีก 
ควำมเห็นของฝ่ำยบริหำร
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นประโยชน์แก่บรษิทั เนือ่งจากพืน้ทีข่องคลงัสนิค้าของ
บรษิทัในช่วงเวลาดงักล่าวไม่เพยีงพอ และคลงัสนิค้าทีเ่ช่า
อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง สะดวกในการบริหารจัดการ และมี
อตัราค่าเช่าทีเ่หมาะสม เป็นไปตามราคาตลาด โดยมกีาร
เปรยีบเทยีบกบัราคาค่าเช่าคลงัสนิค้าในบรเิวณใกล้เคยีง
ในปี 2557 ไม่มีรายการดังกล่าว
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าว
แล้ว มีความเห็นว่าการเช่าพื้นที่คลังสินค้าดังกล่าวเป็น
ประโยชน์แก่บริษัท เนื่องจากพื้นที่ของคลังสินค้าของ
บรษิทัในช่วงเวลาดงักล่าวไม่เพยีงพอ และคลงัสนิค้าทีเ่ช่า
อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง สะดวกในการบริหารจัดการ และมี
อตัราค่าเช่าทีเ่หมาะสม เป็นไปตามราคาตลาด โดยมกีาร
เปรยีบเทยีบกบัราคาค่าเช่าคลงัสนิค้าในบรเิวณใกล้เคยีง
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บุคคล/นิติบุคลที่อำจมี
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ลักษณะและรำยละเอียด
ของรำยกำร

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน (บำท) ควำมจ�ำเป็นและควำม
สมเหตุสมผลของรำยกำร31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57

บริษัทซื้อที่ดินและสิ่ งปลูก
สร้างซึ่งเป็นที่ตั้งส�านักงาน
ของบริษัทจากเอ็ม.วี.ที.

ซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 50,000,000 -

บริษัทซื้อที่ดินขนาด 390 ตารางวาและสิ่งปลูกสร้าง
อาคารส�านักงาน 3 ชั้น 1 หลัง และอาคารส�านักงาน 2 
ชัน้ 1 หลงับนทีด่นิดงักล่าว ซึง่เป็นทีต่ัง้ส�านกังานใหญ่ของ
บริษัทในปัจจุบันเพื่อใช้ในการด�าเนินธุรกิจ โดยใช้ราคา
อ้างอิงจากราคาประเมินของผู้ประเมินราคา ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีมูลค่าประเมิน 50.83 ล้านบาท
ควำมเห็นของฝ่ำยบริหำร
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นรายการที่สมควร โดยเป็นการซื้อสินทรัพย์เพื่อใช้
เป็นอาคารส�านักงานใหญ่เพื่อใช้ในการด�าเนินกิจการ 
และมีราคาที่เหมาะสม ใกล้เคียงกับราคาประเมินจากผู้
ประเมินสินทรัพย์ที่มีความน่าเชื่อถือ ในปี 2557 ไม่มี
รายการดังกล่าว
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าว
แล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการทีส่มควร 
โดยเป็นการซือ้สนิทรพัย์เพือ่ใช้เป็นอาคารส�านกังานใหญ่
เพื่อใช้ในการด�าเนินกิจการ และมีราคาที่เหมาะสม ใกล้
เคียงกับราคาประเมินจากผู้ประเมินสินทรัพย์ที่มีความ
น่าเชื่อถือ

บริษัทซื้อระบบเซิฟเวอร์และ
ระบบเครือข่ายจากเอ็ม.วี.ที.
   
บริษัทซื้อสินทรัพย์
ยอดคงค้างปลายงวด

757,440
-

-
-

บริษัทซื้อระบบเซิฟเวอร์และระบบเครือข่ายจากเอ็ม.
วี.ที เพื่อใช้ส�าหรับระบบบัญชีและฐานข้อมูลบัญชีของ
บริษัท โดยบริษัทได้ใช้ระบบดังกล่าวส�าหรับระบบบัญชี
และฐานข้อมูลบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ในอดีตเนื่องจาก
ระบบดังกล่าวติดตั้งอยู่บนอาคารส�านักงานซึ่งในอดีต
บริษัทท�าการเช่าจากเอ็ม.วี.ที. ต่อมาเมื่อบริษัทท�าการ
ซือ้อาคารส�านกังานดงักล่าวจากเอม็.ว.ีท.ีแล้วจงึท�าการซือ้
ระบบเซิฟเวอร์และระบบเครือข่ายรวมถึงส่วนต่อขยายที่
จ�าเป็นในการด�าเนนิงานจากเอม็.ว.ีท.ีเมือ่เดอืนกรกฎาคม 
2556 โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
ควำมเห็นของฝ่ำยบริหำร
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นรายการที่สมควร เป็นการซื้อสินทรัพย์ที่จ�าเป็นต่อ
การด�าเนินงานของบริษัท โดยมีการเปรียบเทียบราคา
กับผู้จ�าหน่ายรายอื่น ในปี 2557 ไม่มีรายการดังกล่าว
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ของรำยกำร

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน (บำท) ควำมจ�ำเป็นและควำม
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ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าว
แล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการทีส่มควร 
เป็นการซือ้สนิทรพัย์ทีจ่�าเป็นต่อการด�าเนนิงานของบรษิทั 
โดยมีการเปรียบเทียบราคากับผู้จ�าหน่ายรายอื่น

บริษัทจ�าหน่ายสินค้าและให้
บริการให้แก่เอ็ม.วี.ที.

บริษัทขายสินค้า
ให้บริการ

ยอดยกมาต้นงวด
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงค้างปลายงวด

638,960
-

801,430
683,687

1,483,030
2,087

2,100
-

2,087
2,247
4,334

-

บริษัทจ�าหน่ายสินค้าประเภทระบบส�ารองไฟฟ้าและ
อปุกรณ์ทีเ่กีย่วข้องให้แก่เอม็.ว.ีท.ี โดยมรีาคาเป็นไปตาม
ราคาและเงื่อนไขทางการค้ามาตรฐานของบริษัท (Price 
List) ตามที่จ�าหน่ายให้แก่ลูกค้ารายอื่นๆ ทั่วไป
ควำมเห็นของฝ่ำยบริหำร
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นรายการที่สมควร และเป็นการท�ารายการทางการ
ค้าปกติ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับ
ลูกค้าทั่วไป
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าว
แล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการทีส่มควร 
และเป็นการท�ารายการทางการค้าปกติ โดยมีราคาและ
เงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป

บริษัทซื้อสินค้าจากเอ็ม.วี.ที.

บริษัทซื้อสินค้า

ยอดยกมาต้นงวด
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงค้างปลายงวด

3,900

14,937
4,173
19,110

-

26,000

-
27,820
27,820

-

บริษัทซื้อสินค้าประเภทอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
จากเอ็ม.วี.ที. เพื่อน�ามาด�าเนินโครงการให้แก่ลูกค้า ซึ่ง
เป็นไปตามคุณสมบัติของอุปกรณ์ที่ลูกค้าก�าหนด โดยมี
ราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
ควำมเห็นของฝ่ำยบริหำร
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นรายการที่สมควร และเป็นการท�ารายการทางการ
ค้าปกติ โดยอุปกรณ์ดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่ลูกค้า
ก�าหนด โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการดงักล่าวแล้ว 
มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการทีส่มควร และ
เปน็การท�ารายการทางการคา้ปกต ิโดยอปุกรณ์ดงักล่าว
มีคุณสมบัติตามที่ลูกค้าก�าหนด โดยมีราคาและเงื่อนไข
ทางการค้าทั่วไป
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มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน (บำท) ควำมจ�ำเป็นและควำม
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เอ็ม.วี.ที. ค้างจ่ายบริษัทใน
บัญชีลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้อื่นต้นงวด
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
ช�าระระหว่างงวด
ลูกหนี้อื่นปลายงวด

63,768
-

63,768
-

-
-
-
-

เป็นรายการภาษหีกั ณ ทีจ่่ายค้างช�าระจาก เอม็.ว.ีท.ี ซึง่
บริษัทได้ท�าการทวงถามจากเอ็ม.วี.ที. มาโดยตลอด โดย
เอ็ม.วี.ที ได้ช�าระแล้วทั้งจ�านวนในเดือนธันวาคม 2556
ควำมเห็นของฝ่ำยบริหำร
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เอ็ม.วี.ที.ค้างช�าระ ซึ่ง
บริษัทได้ท�าการทวงถามมาโดยตลอดแต่เอ็ม.วี.ที. มิได้
จ่ายช�าระตามก�าหนดเวลา ซึ่งปัจจุบันได้รับช�าระคืนทั้ง
จ�านวนแล้ว โดยก�าชับผู้รับผิดชอบมิให้เกิดกรณีดังกล่าว
ขึ้นอีกในอนาคต ในปี 2557 ไม่มีรายการดังกล่าว
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการดงักล่าวแล้ว 
มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการภาษีหัก ณ ที่
จ่ายที่เอ็ม.วี.ที.ค้างช�าระ ซึ่งบริษัทได้ท�าการทวงถามมา
โดยตลอดแต่เอ็ม.วี.ที. มิได้จ่ายช�าระตามก�าหนดเวลา 
ซึ่งปัจจุบันได้รับช�าระคืนทั้งจ�านวนแล้ว โดยก�าชับผู้รับ
ผิดชอบมิให้เกิดกรณีดังกล่าวขึ้นอีกในอนาคต

บรษิทัว่าจ้างเอม็.ว.ีท ีในการให้
บริการส่วนกลางต่างๆ ได้แก่ 
ค่าช่ารถโฟลค์ลิฟท์ 
ค่ารับ-ส่งเอกสารและสินค้า 
และค่าบริการขนส่งสินค ้า 
ตามสัญญาการคิดอัตราค่า
บริการ-ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

บริษัทจ่ายค่าบริการ

ยอดยกมาต้นงวด
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงค้างปลายงวด

715,056

215,788
765,110
774,688
206,210

798,876

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

บริษัทว่าจ้างเอ็ม.วี.ที.ในการให้บริการส่วนกลางต่างๆ 
สัญญาการคิดอัตราค่าบริการ-ค่าใช้จ่ายส่วนกลางกับ
เอ็ม.วี.ที เพื่อใช้ในการด�าเนินการ ได้แก่ ค่าเช่ารถโฟลค์
ลิฟท์ ค่ารับ-ส่งเอกสารและสินค้า และค่าบริการขนส่ง
สินค้า โดยมีการระบุอัตราค่าบริการไว้ในสัญญา โดย
สัญญามีอายุ 1 ปี
ควำมเห็นของฝ่ำยบริหำร
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นรายการที่สมควร เป็นการให้บริการส�าหรับการ
ด�าเนินงานปกติของบริษัท โดยมีราคาเงื่อนไขทางการ
ค้าเทียบเท่ากับผู้ให้บริการรายอื่นๆ
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าว
แล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการทีส่มควร 
เป็นการให้บริการส�าหรับการด�าเนินงานปกติของบริษัท 
โดยมีราคาเงื่อนไขทางการค้าเทียบเท่ากับผู้ให้บริการ
รายอื่นๆ
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บุคคล/นิติบุคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง/ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและรำยละเอียด
ของรำยกำร

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน (บำท) ควำมจ�ำเป็นและควำม
สมเหตุสมผลของรำยกำร31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57

นายภาณุ ศีติสาร ค�้าประกันวงเงินกู้ยืม 
เลตเตอร์ออฟเครดติและ/หรอื
ทรสัต์รซีที วงเงนิเบกิเกนิบญัชี 
ตั๋วสัญญาใช้เงิน และวงเงินซื้อ
ขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า 
ให้แก่บริษัท

วงเงินการค�้าประกัน 
สกุลเงินบาท
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

582,000,000
3,750,000

ดอลลาร์สหรัฐฯ

702,000,000
4,550,000

ดอลลาร์
สหรัฐฯ

นายภาณุได้ท�าการค�้าประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบัน
การเงินให้แก่บริษัทร่วมกับบริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิ
วนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) นายสมศักดิ์ สุรฤทธิ์เชวง 
และนายพระนาย กังวาลรัตน์ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของ
สถาบันการเงินที่ต้องการให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือ 
ผู้บริหารเป็นผู้ค�้าประกันวงเงิน โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม
การค�้าประกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะท�าการถอนการ
ค�้าประกันเมื่อได้รับเงื่อนไขที่ดีกว่าจากสถาบันการเงิน
ควำมเห็นของฝ่ำยบริหำร
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท นอกจากนี้เพื่อให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขของสถาบันการเงิน จึงมีความจ�าเป็นที่จะ
ต้องให้มีการค�้าประกันวงเงินส่วนนี้
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าว
แล้ว มคีวามเหน็ว่าการค�า้ประกนัวงเงนิดงักล่าวก่อให้เกดิ
ประโยชน์กบับรษิทั นอกจากนีเ้พือ่ให้เป็นไปตามเงือ่นไข
ของสถาบนัการเงนิ จงึมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องให้มกีารค�า้
ประกันวงเงินส่วนนี้

บริษัทเป็นเจ้าหนี้เงินทดลอง
จ่าย

ยอดยกมาต้นงวด
เงินทดรองจ่ายระหว่างงวด
ช�าระคืนระหว่างงวด
ยอดคงค้างปลายงวด

3,199,900
-

3,199,900
-

-
-
-
-

บริษัทได้ท�าการทดรองจ่ายให้แก่นายภาณุส�าหรับการ
ด�าเนนิการตดิต่อท�าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วน
ภมูภิาค โดยเมือ่วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 ได้ท�าการช�าระ
คนืเป็นเชค็ธนาคารอยูร่ะหว่างการเรยีกเกบ็ ซึง่ได้ท�าการ
เรียกเก็บแล้วในเดือนมกราคม 2556
ควำมเห็นของฝ่ำยบริหำร
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นรายการที่สมควร เป็นการเบิกเงินทดรองจ่ายเพื่อใช้
ในการด�าเนินการของบริษัท ในปี 2557 ไม่มีรายการ
ดังกล่าว
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าว
แล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการทีส่มควร 
เป็นการเบิกเงินทดรองจ่ายเพื่อใช้ในการด�าเนินการของ
บริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ท�าการ
ก�าชบับรษิทัมใิห้มกีารจ่ายเงนิทดรองจ่ายให้แก่กรรมการ
หรือผู้บริหารเพื่อใช้ในการยื่นค�าขอสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
อีกต่อไป และให้ผู ้บริหารด�าเนินการตามขั้นตอนที่
ก�าหนดไว้ในระเบียบเงินทดรองจ่ายของบริษัท (ลงวันที่ 
24 ก.พ. 2557) อย่างเคร่งครัด
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บุคคล/นิติบุคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง/ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและรำยละเอียด
ของรำยกำร

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน (บำท) ควำมจ�ำเป็นและควำม
สมเหตุสมผลของรำยกำร31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57

นายภาณุ เป ็น เจ ้ าหนี้ เ งิ น
ทดรองจ่ายบริษัท

ยอดยกมาต้นงวด
เงินทดรองจ่ายระหว่างงวด
ช�าระคืนระหว่างงวด
ยอดคงค้างปลายงวด

501,433
17,952,280
18,359,453

94,260

94,260
11,345

105,605
-

นายภาณุได้ท�าการทดรองจ่ายให้แก่บริษัทส�าหรับค่า
รบัรองและค่าใช้จ่ายส�านกังาน และช�าระเงนิกูย้มืสถาบนั
การเงินและค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้แก่บริษัทโดยมีราย
ละเอียด ดังนี้
ปี 2556
ค่ารับรองและค่าใช้จ่ายส�านักงาน 930,280 บาท
ช�าระเงินกู้ยืมสถาบันการเงินและค่าธรรมเนียมต่างๆ 
17,022,000 บาท
ปี 2557
ค่ารับรองและค่าใช้จ่ายส�านักงาน 11,345 บาท
ควำมเห็นของฝ่ำยบริหำร
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท เนื่องจากเป็นการทดรอง
จ่ายค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานและช�าระเงินกู้ยืมให้แก่
บริษัท และมีความจ�าเป็นเนื่องจากบริษัทมีความจ�าเป็น
ในการใช้เงนิทนุหมนุเวยีน ณ ขณะนัน้ โดยบรษิทัท�าการ
ช�าระคืนให้แก่กรรมการในเวลาอันสั้น
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าว
แล้ว เนือ่งจากเป็นการทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิ
งานและช�าระเงินกู้ยืมให้แก่บริษัท และมีความจ�าเป็น
เนื่องจากบริษัทมีความจ�าเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียน 
ณ ขณะนั้น โดยบริษัทท�าการช�าระคืนให้แก่กรรมการ
ในเวลาอนัสั้น ทั้งนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�าชบัให้
บรษิทัมคีวามระมดัระวงัในการบรหิารจดัการสภาพคล่อง
ของบริษัทในอนาคต

นายสมศักดิ์ สุรฤทธิ์เชวง ค�้าประกันวงเงินกู้ยืม 
เลตเตอร์ออฟเครดติและ/หรอื
ทรสัต์รซีที วงเงนิเบกิเกนิบญัชี 
ตั๋วสัญญาใช้เงิน และวงเงินซื้อ
ขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า 
ให้แก่บริษัท

วงเงินการค�้าประกัน 
สกุลเงินบาท
     

20,000,000 20,000,000

นายสมศักดิ์ได้ท�าการค�้าประกัน วงเงินกู้ยืมจากสถาบัน
การเงินให้แก่บริษัทร่วมกับบริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิ
วนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) นายภาณุ ศีติสาร และนาย
พระนาย กังวาลรัตน์ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบัน
การเงนิทีต้่องการให้ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ และ/หรอื ผูบ้รหิาร
เป็นผู้ค�้าประกันวงเงิน โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการค�้า
ประกนั อย่างไรกต็าม บรษิทัจะท�าการถอนการค�า้ประกนั
เมื่อได้รับเงื่อนไขที่ดีกว่าจากสถาบันการเงิน
ควำมเห็นของฝ่ำยบริหำร
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท นอกจากนี้เพื่อให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขของสถาบันการเงิน จึงมีความจ�าเป็นที่จะ
ต้องให้มีการค�้าประกันวงเงินส่วนนี้
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บุคคล/นิติบุคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง/ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและรำยละเอียด
ของรำยกำร

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน (บำท) ควำมจ�ำเป็นและควำม
สมเหตุสมผลของรำยกำร31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าว
แล้ว มคีวามเหน็ว่าการค�า้ประกนัวงเงนิดงักล่าวก่อให้เกดิ
ประโยชน์กบับรษิทั นอกจากนีเ้พือ่ให้เป็นไปตามเงือ่นไข
ของสถาบนัการเงนิ จงึมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องให้มกีารค�า้
ประกันวงเงินส่วนนี้

นายพระนาย กังวาลรัตน์ ค�้าประกันวงเงินกู้ยืม 
เลตเตอร์ออฟเครดติและ/หรอื
ทรสัต์รซีที วงเงนิเบกิเกนิบญัชี 
ตั๋วสัญญาใช้เงิน และวงเงินซื้อ
ขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า 
ให้แก่บริษัท

วงเงินการค�้าประกัน 
สกุลเงินบาท
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

582,000,000
3,750,000

ดอลลาร์
สหรัฐฯ

702,000,000
4,550,000

ดอลลาร์
สหรัฐฯ

นายพระนายได้ท�าการค�้าประกันวงเงินสินเชื่อจาก
สถาบนัการเงนิให้แก่บรษิทัร่วมกบับรษิทั เอม็.ว.ีท.ี คอมมิ
วนเิคชัน่ จ�ากดั (มหาชน) นายสมศกัดิ ์สรุฤทธิเ์ชวง และ
นายภาณุ ศีติสาร ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการ
เงนิทีต้่องการให้ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ และ/หรอื ผูบ้รหิารเป็น
ผูค้�า้ประกนัวงเงนิ โดยไม่คดิค่าธรรมเนยีมการค�า้ประกนั 
อย่างไรก็ตาม บริษัทจะท�าการถอนการค�้าประกันเมื่อได้
รับเงื่อนไขที่ดีกว่าจากสถาบันการเงิน
ควำมเห็นของฝ่ำยบริหำร
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท นอกจากนี้เพื่อให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขของสถาบันการเงิน จึงมีความจ�าเป็นที่จะ
ต้องให้มีการค�้าประกันวงเงินส่วนนี้
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าว
แล้ว มคีวามเหน็ว่าการค�า้ประกนัวงเงนิดงักล่าวก่อให้เกดิ
ประโยชน์กบับรษิทั นอกจากนีเ้พือ่ให้เป็นไปตามเงือ่นไข
ของสถาบนัการเงนิ จงึมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องให้มกีารค�า้
ประกันวงเงินส่วนนี้

บริษัทเป็นเจ้าหนี้เงินทดรอง
จ่าย

ยอดยกมาต้นงวด
เงินทดรองจ่ายระหว่างงวด
ช�าระคืนระหว่างงวด
ยอดคงค้างปลายงวด

2,219,322
120,000

2,339,322
-

-
-
-
-

บรษิทัได้ท�าการทดรองจ่ายให้แก่นายพระนายส�าหรบัการ
ด�าเนนิการตดิต่อท�าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วน
ภมูภิาค โดยเมือ่วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 ได้ท�าการช�าระ
คนืเป็นเชค็ธนาคารอยูร่ะหว่างการเรยีกเกบ็ ซึง่ได้ท�าการ
เรียกเก็บแล้วในเดือนมกราคม 2556
ควำมเห็นของฝ่ำยบริหำร
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นรายการที่สมควร เป็นการเบิกเงินทดรองจ่ายเพื่อใช้
ในการด�าเนินการของบริษัท ในปี 2557 ไม่มีรายการ
ดังกล่าว
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บุคคล/นิติบุคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง/ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและรำยละเอียด
ของรำยกำร

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน (บำท) ควำมจ�ำเป็นและควำม
สมเหตุสมผลของรำยกำร31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าว
แล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการทีส่มควร 
เป็นการเบิกเงินทดรองจ่ายเพื่อใช้ในการด�าเนินการของ
บริษัท 
อย่างไรกต็าม คณะกรรมการบรษิทัได้ท�าการก�าชบับรษิทั
มใิห้มกีารจ่ายเงนิทดรองจ่ายให้แก่กรรมการหรอืผูบ้รหิาร
เพื่อใช้ในการยื่นค�าขอสัญญาซื้อขายไฟฟ้าอีกต่อไป และ
ให้ผูบ้รหิารด�าเนนิการตามขัน้ตอนทีก่�าหนดไว้ในระเบยีบ
เงินทดรองจ่ายของบริษัท (ลงวันที่ 24 ก.พ. 2557) 
อย่างเคร่งครัด

เป็นลูกหนี้ค่าหุ้นสามัญบริษัท

ยอดคงค้างต้นงวด
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
ช�าระระหว่างงวด
ยอดคงค้างปลายงวด

21,001,100
-

21,001,100
-

-
-
-
-

นายพระนายเป็นลูกหนี้ค่าหุ ้นสามัญจากการเพิ่มทุน
ของบริษัทเมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 จ�านวน 210,011 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยนายพระนายได้
ท�าการช�าระค่าหุ้นสามัญดังกล่าวทั้งหมดแล้วในวันที่ 31 
มีนาคม 2556 
ควำมเห็นของฝ่ำยบริหำร
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
ได้มกีารช�าระเสรจ็สิน้แล้ว และฝ่ายบรหิารจะระมดัระวงั
ในการด�าเนินรายการในลักษณะดังกล่าวในอนาคต ในปี 
2557 ไม่มีรายการดังกล่าว
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการดงักล่าวแล้ว 
มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าวได้มกีารช�าระเสรจ็สิน้แล้ว 
และมีความเห็นว่าบริษัทควรมีความระมัดระวังในการ
ด�าเนินรายการในลักษณะดังกล่าวในอนาคต

นายพระนายเป็นเจ้าหนี้เงิน
ทดรองจ่ายบริษัท

ยอดยกมาต้นงวด
เงินทดรองจ่ายระหว่างงวด
ช�าระคืนระหว่างงวด
ยอดคงค้างปลายงวด

302,200
7,335,132
7,295,751
341,581

341,581
345,420
685,991

1,010

นายพระนายได้ท�าการทดรองจ่ายให้แก่บริษัทส�าหรับค่า
ใช้จ่ายในการด�าเนินงานและช�าระเงินกู้ยืมสถาบันการ
เงินให้แก่บริษัทโดยมีรายละเอียด ดังนี้
ปี 2556
ค่ารับรองและค่าใช้จ่ายส�านักงาน 1,713,464 บาท
ช�าระเงินกู้ยืมสถาบันการเงินและค่าธรรมเนียมต่างๆ 
5,615,381 บาท
ปี 2557
ค่ารับรองและค่าใช้จ่ายส�านักงาน 343,227 บาท
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บุคคล/นิติบุคลที่อำจมี
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ลักษณะและรำยละเอียด
ของรำยกำร

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน (บำท) ควำมจ�ำเป็นและควำม
สมเหตุสมผลของรำยกำร31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57

ควำมเห็นของฝ่ำยบริหำร
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท เนื่องจากเป็นการทดรอง
จ่ายค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานและช�าระเงินกู้ยืมให้แก่
บริษัท และมีความจ�าเป็นเนื่องจากบริษัทมีความจ�าเป็น
ในการใช้เงนิทนุหมนุเวยีน ณ ขณะนัน้ โดยบรษิทัท�าการ
ช�าระคืนให้แก่กรรมการในเวลาอันสั้น
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าว
แล้ว เนือ่งจากเป็นการทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิ
งานและช�าระเงินกู้ยืมให้แก่บริษัท และมีความจ�าเป็น
เนื่องจากบริษัทมีความจ�าเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียน 
ณ ขณะนั้น โดยบริษัทท�าการช�าระคืนให้แก่กรรมการ
ในเวลาอนัสั้น ทั้งนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�าชบัให้
บรษิทัมคีวามระมดัระวงัในการบรหิารจดัการสภาพคล่อง
ของบริษัทในอนาคต

นายสมาน กังวาลรัตน์ บริษัทเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นคลัง
สินค้า

ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ยอดคงค้างปลายงวด

120,000
-

120,000
-

บริษัทท�าการเช่าพื้นที่จากนายสมาน กังวาลรัตน์ ตั้งแต่
เดือนกุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นมา ในอัตราค่าเช่า 
10,000 บาทต่อเดือน ซึ่งมีอัตราค่าเช่าเป็นไปตามราคา
ตลาดในพื้นที่ใกล้เคียงกัน เพื่อใช้เป็นคลังสินค้าเพื่อ
เก็บวัสดุอุปกรณ์จากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 
ปัจจุบัน บริษัทใช้อาคารดังกล่าวส�าหรับการประกอบ
อุปกรณเ์พื่อเตรยีมการติดตั้งส�าหรับโครงการขนาดใหญ่ 
ซึง่หากครบอายสุญัญาเช่าและบรษิทัยงัมคีวามจ�าเป็นใน
การใช้งานพืน้ทีด่งักล่าว บรษิทัจะท�าการน�าเสนอต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบเพือ่ขอความเหน็ชอบและน�าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาและอนมุตักิารต่ออายุ
สัญญาเช่าตามขั้นตอนการท�ารายการระหว่างกัน
ทัง้นี ้ปัจจบุนันายสมาน กงัวาลรตัน์ได้เสยีชวีติแล้ว ท�าให้
ผู้รับผลประโยชน์ค่าเช่าในปัจจุบันคือนางโสภา กังวาล
รัตน์ ซึ่งเป็นคู่สมรสของนายสมาน กังวาลรัตน์ และเป็น
มารดาของนายพระนาย กังวาลรัตน์
ควำมเห็นของฝ่ำยบริหำร
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
มีความเหมาะสมเนื่องจากเป็นประโยชน์แก่บริษัท โดย
เป็นการเช่าพื้นที่เพื่อใช้ในการด�าเนินการของบริษัท
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ลักษณะและรำยละเอียด
ของรำยกำร

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน (บำท) ควำมจ�ำเป็นและควำม
สมเหตุสมผลของรำยกำร31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าว
แล้ว มคีวามเหน็ว่าการเช่าพืน้ทีค่ลงัสนิค้าดงักล่าวมคีวาม
เหมาะสมเนื่องจากเป็นประโยชน์แก่บริษัท โดยเป็นการ
เช่าพื้นที่เพื่อใช้ในการด�าเนินการของบริษัท

นางชุตินันท์ กิจส�าเร็จ เป็นลูกหนี้ค่าหุ้นสามัญบริษัท

ยอดคงค้างต้นงวด
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
ช�าระระหว่างงวด
ยอดคงค้างปลายงวด

23,999,400
-

23,999,400
-

-
-
-
-

นางชุตินันท์เป็นลูกหนี้ค่าหุ้นสามัญจากการเพิ่มทุนของ
บริษัทเมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 จ�านวน 239,994 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยนางชุตินันท์ได้
ท�าการช�าระค่าหุ้นสามัญดังกล่าวทั้งหมดแล้วในวันที่ 31 
มีนาคม 2556
ควำมเห็นของฝ่ำยบริหำร
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
ได้มกีารช�าระเสรจ็สิน้แล้ว และฝ่ายบรหิารจะระมดัระวงั
ในการด�าเนินรายการในลักษณะดังกล่าวในอนาคต ในปี 
2557 ไม่มีรายการดังกล่าว
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการดงักล่าวแล้ว 
เห็นว่ารายการดังกล่าวได้มีการช�าระเสร็จสิ้นแล้ว และมี
ความเห็นว่าบริษัทควรมีความระมัดระวังในการด�าเนิน
รายการในลักษณะดังกล่าวในอนาคต

นางชุตินันท์เป็นเจ้าหนี้เงิน
ทดรองจ่ายบริษัท

ยอดยกมาต้นงวด
เงินทดรองจ่ายระหว่างงวด
ช�าระคืนระหว่างงวด
ยอดคงค้างปลายงวด

3,730
86,603
86,603
3,730

3,730
2,500
6.230

-

นางชุตินันท์ได้ท�าการทดรองจ่ายให้แก่บริษัทส�าหรับค่า
ใช้จ่ายในการด�าเนินงานให้แก่บริษัท
ปี 2556
ค่ารับรองและค่าใช้จ่ายส�านักงาน 86,454 บาท
ปี 2557
ค่ารับรองและค่าใช้จ่ายส�านักงาน 2,500 บาท
ควำมเห็นของฝ่ำยบริหำร
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท เนื่องจากเป็นการทดรอง
จ่ายค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานให้แก่บริษัท โดยบริษัท
ท�าการช�าระคืนให้แก่กรรมการในเวลาอันสั้น
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการดงักล่าวแล้ว 
มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์กับ
บรษิทั เนือ่งจากเป็นการทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่บรษิทั 
โดยบริษัทท�าการช�าระคืนให้แก่กรรมการในเวลาอันสั้น
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บุคคล/นิติบุคลที่อำจมี
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ลักษณะและรำยละเอียด
ของรำยกำร

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน (บำท) ควำมจ�ำเป็นและควำม
สมเหตุสมผลของรำยกำร31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57

นายอัณณพ พุ่มกุมาร เป็นลูกหนี้ค่าหุ้นสามัญบริษัท

ยอดคงค้างต้นงวด
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
ช�าระระหว่างงวด
ยอดคงค้างปลายงวด

3,690,665
-

3,690,665
-

-
-
-
-

นายอัณณพเป็นลูกหนี้ค่าหุ้นสามัญจากการเพิ่มทุนของ
บริษัทเมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 จ�านวน 40,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งได้ช�าระค่าหุ้นสามัญ
บางส่วนไว้ก่อนหน้าแล้ว โดยนายอัณณพได้ท�าการช�าระ
ค่าหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าวทั้งหมดแล้วในวันที่ 31 
มีนาคม 2556
ควำมเห็นของฝ่ำยบริหำร
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
ได้มกีารช�าระเสรจ็สิน้แล้ว และฝ่ายบรหิารจะระมดัระวงั
ในการด�าเนินรายการในลักษณะดังกล่าวในอนาคต ในปี 
2557 ไม่มีรายการดังกล่าว
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการดงักล่าวแล้ว 
เห็นว่ารายการดังกล่าวได้มีการช�าระเสร็จสิ้นแล้ว และมี
ความเห็นว่าบริษัทควรมีความระมัดระวังในการด�าเนิน
รายการในลักษณะดังกล่าวในอนาคต

นายอัณณพเป็นเจ ้าหนี้ เงิน
ทดรองจ่ายบริษัท

ยอดยกมาต้นงวด
เงินทดรองจ่ายระหว่างงวด
ช�าระคืนระหว่างงวด
ยอดคงค้างปลายงวด

-
733,199
660,132
73,067

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

นายอณัณพได้ท�าการทดรองจ่ายให้แก่บรษิทัส�าหรบัค่าใช้
จ่ายในการด�าเนนิงานและช�าระเงนิกูย้มืสถาบนัการเงนิให้
แก่บริษัทโดยมีรายละเอียด ดังนี้
ปี 2556
ค่ารับรองและค่าใช้จ่ายส�านักงาน 333,065 บาท
ช�าระเงินกู้ยืมสถาบันการเงินและค่าธรรมเนียมต่างๆ 
400,000 บาท
ปี 2557
ค่ารับรองและค่าใช้จ่ายส�านักงาน 448,174 บาท
ควำมเห็นของฝ่ำยบริหำร
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท เนื่องจากเป็นการทดรอง
จ่ายค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน โดยบริษัทท�าการช�าระ
คืนให้แก่กรรมการในเวลาอันสั้น
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าว
แล้ว เนือ่งจากเป็นการทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิ
งาน โดยบริษัทท�าการช�าระคืนให้แก่กรรมการในเวลา
อันสั้น ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�าชับให้บริษัท
มีความระมัดระวังในการบริหารจัดการสภาพคล่องของ
บริษัทในอนาคต
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นายเศรษฐวุฒิ บุญสนิท

 

บริษัทเป็นเจ้าหนี้เงินทดรอง
จ่าย

ยอดยกมาต้นงวด
เงินทดรองจ่ายระหว่างงวด
ช�าระคืนระหว่างงวด
ยอดคงค้างปลายงวด

-
682,500
682,500

-

-
100,000
100,000

-

บริษัทได้ท�าการทดรองจ่ายให้แก่นายเศรษฐวุฒิส�าหรับ
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน โดยในปี 2556 เป็นค่าใช้
จ่ายในการด�าเนินการติดต่อท�าสัญญาซื้อชายไฟฟ้า และ
เป็นหลกัประกนัของงานโครงการส่งเสรมิและสาธติผลติ
ไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทติย์ และในปี 2557 เป็นค่าใช้จ่าย
ในการด�าเนนิการในการจดัท�าประชมุรบัฟังความคดิเหน็
ของประชาชนในพื้นที่ส�าหรับโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล
ควำมเห็นของฝ่ำยบริหำร
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นรายการที่สมควร เป็นการเบิกเงินทดรองจ่ายเพื่อใช้
ในการด�าเนินการของบริษัท 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าว
แล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการทีส่มควร 
เป็นการเบิกเงินทดรองจ่ายเพื่อใช้ในการด�าเนินการของ
บริษัท 
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ท�าการก�าชับบริษัทมิ
ให้มีการจ่ายเงินทดรองจ่ายให้แก่กรรมการหรือผู้บริหาร
เพื่อใช้ในการยื่นค�าขอสัญญาซื้อขายไฟฟ้าอีกต่อไป และ
ให้ผูบ้รหิารด�าเนนิการตามขัน้ตอนทีก่�าหนดไว้ในระเบยีบ
เงนิทดรองจ่ายของบรษิทั (ลงวนัที ่24 ก.พ. 2557) อย่าง
เคร่งครัด ภายหลังประกาศฉบับนี้ไม่ได้มีการด�าเนินการ
รรายการดังกล่าวแล้ว

นายเศรษฐวุฒิเป็นเจ้าหนี้เงิน
ทดรองจ่ายบริษัท

ยอดยกมาต้นงวด
เงินทดรองจ่ายระหว่างงวด
ช�าระคืนระหว่างงวด
ยอดคงค้างปลายงวด

-
172,499
161,139
11,360

11,360
268,987
278,888

1,459

นายเศรษฐวุฒิได้ท�าการทดรองจ่ายให้แก่บริษัทส�าหรับ
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงานให้แก่บรษิทัโดยมรีายละเอยีด 
ดังนี้
ปี 2556
ค่ารับรองและค่าใช้จ่ายส�านักงาน 170,440 บาท
ปี 2557
ค่ารับรองและค่าใช้จ่ายส�านักงาน 266,178 บาท
ควำมเห็นของฝ่ำยบริหำร
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท เนื่องจากเป็นการทดรอง
จ่ายค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานให้แก่บริษัท โดยบริษัท
ท�าการช�าระคืนให้แก่กรรมการในเวลาอันสั้น
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ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าว
แล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์
กับบริษัท เนื่องจากเป็นการทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
ด�าเนินงานให้แก่บริษัท โดยบริษัทท�าการช�าระคืนให้แก่
กรรมการในเวลาอันสั้น

บริษัท พระพาย เทคโนโลยี 
จ�ากัด (“พระพาย”)

บริษัทค�้าประกันวงเงินกู ้ยืม
จากสถาบนัการเงนิให้แก่พระ
พาย

วงเงินการค�้าประกัน 
    

8,000,000 -

บริษัทได้ท�าการค�้าประกันวงเงินสินเชื่อ จากสถาบันการ
เงินให้แก่พระพายร่วมกับ เอ็ม.วี.ที. และนายภาณุ ศีติ
สาร เป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น 56 ล้านบาท โดยไม่คิดค่า
ธรรมเนียมการค�้าประกัน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของ
สถาบันการเงินที่ก�าหนดให้ผู้ใช้วงเงินร่วมแต่ละรายเป็น
ผู้ค�้าประกันวงเงินดังกล่าว 
ทั้งนี้ บริษัทได้ท�าการขายหุ้นทั้งหมดในพระพายไปแล้ว
ตั้งแต่ในเดือนธันวาคม 2554 และได้ท�าการถอนค�้า
ประกันวงเงิน 48 ล้านบาท ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 
โดยยังคงเหลือวงเงินค�้าประกัน 8 ล้านบาท ซึ่งเกิดจาก
ความผดิพลาดของบรษิทัในการตดิตามการถอนวงเงนิค�้า
ประกนัดงักล่าว โดยบรษิทัได้ท�าการถอนวงเงนิค�า้ประกนั
วงเงินสินเชื่อให้แก่พระพายทั้งหมดแล้วตั้งแต่เมษายน 
2557 โดยบริษัทไม่มีนโยบายที่จะให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่พระพายอีกในอนาคต
ควำมเห็นของฝ่ำยบริหำร
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
ได้ท�าการยกเลกิการค�า้ประกนัให้แก่พระพายทัง้หมดแล้ว 
และไม่มนีโยบายในการให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิแก่
พระพายอีกในอนาคต ในปี 2557 ไม่มีรายการดังกล่าว
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าว
แล้วมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวได้ท�าการยกเลิกการ
ค�้าประกันให้แก่พระพายทั้งหมดแล้ว และไม่มีนโยบาย
ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่พระพายอีกใน
อนาคต และก�าชับให้บริษัทใช้ความระมัดระวังในการ
ตรวจสอบข้อมูลการค�้าประกันวงเงินต่างๆให้เคร่งครัด 
และระมัดระวังในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่
บริษัทที่เกี่ยวข้องในอนาคต



LEADER IN POWER SUPPLY SOLUTION AND RENEWABLE ENERGY
Annual Report 2014 | Power Solution Technologies Public Company Limited176

บุคคล/นิติบุคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง/ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและรำยละเอียด
ของรำยกำร

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน (บำท) ควำมจ�ำเป็นและควำม
สมเหตุสมผลของรำยกำร31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57

บริษัท ทีซีซี ลักซ์ชูรีโฮเทลส์ 
แอนด์ รีสอร์ท จ�ำกัด

บริษัทจ�าหน่ายและให้บริการ
ระบบปั๊มความร้อน

บริษัทให้บริการ
   
ยอดยกมาต้นงวด
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงค้างปลายงวด

2,200,000

-
2,354,000
2,134,000
220,000

-

220,000
-
-

220,000

บริษัทท�าการจ�าหน่ายและให้บริการระบบปั๊มความร้อน 
(Heat Pump) ให้แก่ บรษิทั ทซีซี ีลกัซ์ชรูโีฮเทลส์ แอนด์ 
รีสอร์ท จ�ากัด โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
ควำมเห็นของฝ่ำยบริหำร
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นรายการทีส่มควร และเป็นการท�ารายการทางการค้า
ปกต ิโดยมรีาคาและเงือ่นไขทางการค้าเช่นเดยีวกบัลกูค้า
ทั่วไป โดยยอดลูกหนี้คงค้างเป็นยอดค�า้ประกันผลงาน
มอีาย ุ3 ปี โดยจะครบก�าหนดในเดอืน กมุภาพนัธ์ 2560
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าว
แล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการทีส่มควร 
และเป็นการท�ารายการทางการค้าปกติ โดยมีราคาและ
เงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป

บริษัท คอนเซพ แลนด์ 9 
จ�ากัด

บริษัทจ�าหน่ายและให้บริการ
ระบบปั๊มความร้อน

บริษัทให้บริการ

ยอดยกมาต้นงวด
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงค้างปลายงวด

5,232,399

-
5,598,666
5,075,426
523,240

-

523,240
-
-

523,240

บริษัทท�าการจ�าหน่ายและให้บริการระบบปั๊มความร้อน 
(Heat Pump) ให้แก่ บริษัท คอนเซพ แลนด์ 9 จ�ากัด 
โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
ควำมเห็นของฝ่ำยบริหำร
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นรายการทีส่มควร และเป็นการท�ารายการทางการค้า
ปกต ิโดยมรีาคาและเงือ่นไขทางการค้าเช่นเดยีวกบัลกูค้า
ทั่วไป โดยยอดลูกหนี้คงค้างเป็นการค�้าประกันผลงาน
มอีาย ุ3 ปี โดยจะครบก�าหนดในเดอืน กมุภาพนัธ์ 2560
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าว
แล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการทีส่มควร 
และเป็นการท�ารายการทางการค้าปกติ โดยมีราคาและ
เงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป

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

บริษัทจ�าหน่ายและให้บริการ
ระบบปั๊มความร้อน

บริษัทให้บริการ

ยอดยกมาต้นงวด
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงค้างปลายงวด

1,273,333

-
1,362,466
1,235,133
127,333

-

127,333
-
-

127,333

บริษัทท�าการจ�าหน่ายและให้บริการระบบปั๊มความร้อน 
(Heat Pump) ให้แก่ บริษัท บริษัท ทีซีซี แวลูโฮเทลส์ 
จ�ากัด โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
ควำมเห็นของฝ่ำยบริหำร
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นรายการทีส่มควร และเป็นการท�ารายการทางการค้า
ปกต ิโดยมรีาคาและเงือ่นไขทางการค้าเช่นเดยีวกบัลกูค้า
ทั่วไป โดยยอดลูกหนี้คงค้างเป็นการค�้าประกันผลงาน
มอีาย ุ3 ปี โดยจะครบก�าหนดในเดอืน กมุภาพนัธ์ 2560
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บุคคล/นิติบุคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง/ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและรำยละเอียด
ของรำยกำร

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน (บำท) ควำมจ�ำเป็นและควำม
สมเหตุสมผลของรำยกำร31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าว
แล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการทีส่มควร 
และเป็นการท�ารายการทางการค้าปกติ โดยมีราคาและ
เงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป

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

บริษัทจ�าหน่ายหลอดไฟ
แอลอีดี

บริษัทขายสินค้า

ยอดยกมาต้นงวด
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงค้างปลายงวด

85,588

-
91,579

-
91,579

-

91,579
-

91,579
-

บริษัทท�าการจ�าหน่ายหลอดไฟแอลอีดี (LED) ให้แก่ 
บริษัท พันธไมตรี จ�ากัด โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการ
ค้าทั่วไป
ควำมเห็นของฝ่ำยบริหำร
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นรายการที่สมควร และเป็นการท�ารายการทางการ
ค้าปกติ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับ
ลูกค้าทั่วไป
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าว
แล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการทีส่มควร 
และเป็นการท�ารายการทางการค้าปกติ โดยมีราคาและ
เงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิเรียกร้องอิมพีเรียล
เวลธ์

บริษัทจ�าหน่ายและให้บริการ
ระบบปั๊มความร้อน
 
บริษัทให้บริการ
   
ยอดยกมาต้นงวด
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงค้างปลายงวด

1,694,278

-
1,812,877
1,462,161
350,716

-

350,716
-

181,289
169,427

บริษัทท�าการจ�าหน่ายและให้บริการระบบปั๊มความร้อน 
(Heat Pump) ให้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ
สิทธิเรียกร้องอิมพีเรียลเวลธ์ โดยมีราคาและเงื่อนไข
ทางการค้าทั่วไป
ควำมเห็นของฝ่ำยบริหำร
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นรายการทีส่มควร และเป็นการท�ารายการทางการค้า
ปกต ิโดยมรีาคาและเงือ่นไขทางการค้าเช่นเดยีวกบัลกูค้า
ทั่วไป โดยยอดลูกหนี้คงค้างเป็นการค�้าประกันผลงาน
มอีาย ุ3 ปี โดยจะครบก�าหนดในเดอืน กมุภาพนัธ์ 2560
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าว
แล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการทีส่มควร 
และเป็นการท�ารายการทางการค้าปกติ โดยมีราคาและ
เงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป
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บุคคล/นิติบุคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง/ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและรำยละเอียด
ของรำยกำร

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน (บำท) ควำมจ�ำเป็นและควำม
สมเหตุสมผลของรำยกำร31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57

กองทุนรวมรีเจนท์โกลด์
พร็อพเพอร์ตี้ฟันด์

บริษัทจ�าหน่ายหลอดไฟแอล
อีดี

บริษัทขายสินค้า
   
ยอดยกมาต้นงวด
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงค้างปลายงวด

3,015,375

-
3,226,451

-
3,226,451

2,916,955

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

910,357

บริษัทท�าการจ�าหน่ายหลอดไฟแอลอีดี (LED) ให้แก่ 
กองทุนรวมรีเจนท์โกลด์พร็อพเพอร์ตี้ฟันด์ โดยมีราคา
และเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
ควำมเห็นของฝ่ำยบริหำร
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นรายการที่สมควร และเป็นการท�ารายการทางการ
ค้าปกติ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับ
ลูกค้าทั่วไป โดยยอดลูกหนี้คงค้างเป็นการค�้าประกันผล
งานมีอายุ 5 ปี โดยจะครบก�าหนดในปี 2562
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าว
แล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการทีส่มควร 
และเป็นการท�ารายการทางการค้าปกติ โดยมีราคาและ
เงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป

บริษัท ทีซีซี โฮเทล
คอลเล็คชั่น จ�ากัด

บริษัทจ�าหน่ายหลอดไฟแอล
อีดี

บริษัทขายสินค้า
   
ยอดยกมาต้นงวด
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงค้างปลายงวด

-

-
-
-
-

512,385

-
548,251
548,251

-

บริษัทท�าการจ�าหน่ายหลอดไฟแอลอีดี (LED) ให้แก่ 
บริษัท ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คชั่น จ�ากัด โดยมีราคาและ
เงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
ควำมเห็นของฝ่ำยบริหำร
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นรายการที่สมควร และเป็นการท�ารายการทางการ
ค้าปกติ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับ
ลูกค้าทั่วไป
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าว
แล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการทีส่มควร 
และเป็นการท�ารายการทางการค้าปกติ โดยมีราคาและ
เงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิ การเช่าไทย
คอมเมอร์เชียล อินเวสเม้นต์

บริษัทจ�าหน่ายหลอดไฟแอล
อีดี

บริษัทขายสินค้า
   
ยอดยกมาต้นงวด
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงค้างปลายงวด

-

-
-
-
-

4,491,055

-
4,805,429
4,805,429

-

บริษัทท�าการจ�าหน่ายหลอดไฟแอลอีดี (LED) ให้แก่ 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยคอมเม
อร์เชียล อินเวสเม้นต์ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการ
ค้าทั่วไป
ควำมเห็นของฝ่ำยบริหำร
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นรายการที่สมควร และเป็นการท�ารายการทางการ
ค้าปกติ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับ
ลูกค้าทั่วไป



LEADER IN POWER SUPPLY SOLUTION AND RENEWABLE ENERGY
Annual Report 2014 | Power Solution Technologies Public Company Limited 179

บุคคล/นิติบุคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง/ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและรำยละเอียด
ของรำยกำร

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน (บำท) ควำมจ�ำเป็นและควำม
สมเหตุสมผลของรำยกำร31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าว
แล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการทีส่มควร 
และเป็นการท�ารายการทางการค้าปกติ โดยมีราคาและ
เงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป

บรษิทั กาแลไนท์บาซาร์ จ�ากดั บริษัทจ�าหน่ายสินค้าและให้
บริการให้แก่บริษัท กาแลไนท์
บาซาร์ จ�ากัด

รายได้จากการขาย

ยอดยกมาต้นงวด
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงค้างปลายงวด

-

-
-
-
-

119,200

-
127,544
127,544

-

บริษัทท�าการจ�าหน่ายหลอดไฟแอลอีดี (LED) ให้แก่ 
บริษัท กาแลไนท์บาซาร์ จ�ากัด โดยมีราคาและเงื่อนไข
ทางการค้าทั่วไป
ควำมเห็นของฝ่ำยบริหำร
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นรายการที่สมควร และเป็นการท�ารายการทางการ
ค้าปกติ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับ
ลูกค้าทั่วไป
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าว
แล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการทีส่มควร 
และเป็นการท�ารายการทางการค้าปกติ โดยมีราคาและ
เงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ไทยรีเทล อินเวสเม้นต์

 

บริษัทจ�าหน่ายหลอดไฟแอล
อีดี

บริษัทขายสินค้า
   
ยอดยกมาต้นงวด
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงค้างปลายงวด

-

-
-
-
-

855,000

-
914,850
19,260

895,590

บริษัทท�าการจ�าหน่ายหลอดไฟแอลอีดี (LED) ให้แก่ 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยรีเทล อินเวสเม้นต์ โดย
มีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
ควำมเห็นของฝ่ำยบริหำร
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นรายการที่สมควร และเป็นการท�ารายการทางการ
ค้าปกติ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับ
ลูกค้าทั่วไป
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าว
แล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการทีส่มควร 
และเป็นการท�ารายการทางการค้าปกติ โดยมีราคาและ
เงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป
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บุคคล/นิติบุคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง/ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและรำยละเอียด
ของรำยกำร

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน (บำท) ควำมจ�ำเป็นและควำม
สมเหตุสมผลของรำยกำร31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57

บริษัท ไอเซอร์วิสส์แอนด์
ซัพพลาย จ�ากัด

บริษัทจ�าหน่ายสินค้าและให้
บริการให้แก่บริษัท ไอเซอร์
วิสส์แอนด์ซัพพลาย จ�ากัด

บริษัทขายสินค้า
บริษัทให้บริการ

ยอดยกมาต้นงวด
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงค้างปลายงวด

30,322,120
16,530,000

16,050,000
50,131,768

48,494,668
17,687,100

-
-

17,687,100
-

17,687,100
-

บริษัทท�าการให้บริการที่ปรึกษาส�าหรับระบบส�ารอง
ไฟฟ้าของโครงการอนิเตอร์เนท็ความเรว็สงูและขายสนิค้า
ประเภทระบบเครือข่ายกล้องวงจรปิด ให้แก่ บริษัท ไอ
เซอร์วิสส์แอนด์ซัพพลาย จ�ากัด โดยมีราคาและเงื่อนไข
ทางการค้าทั่วไป
ควำมเห็นของฝ่ำยบริหำร
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นรายการที่สมควร และเป็นการท�ารายการทางการ
ค้าปกติ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับ
ลูกค้าทั่วไป
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าว
แล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการทีส่มควร 
และเป็นการท�ารายการทางการค้าปกติ โดยมีราคาและ
เงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป

บริษัท พีวี กรีน จ�ากัด
(“PVG”)

PVG ว่าจ้างบริษัท ในการ
ออกแบบและก ่อสร ้างโรง
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่
ติดตั้งบนหลังคา

บริษัทรับก่อสร้างโรงไฟฟ้า

ยอดยกมาต้นงวด
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงค้างปลายงวด

รายได้รับล่วงหน้า

ยอดยกมาต้นงวด
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงค้างปลายงวด

-

-
-
-
-

-

-
-
-
-

51,100,000

-
54,677,000
49,209,300
5,467,7001/

30,660,000

-
30,660,000
30,660,000

-

PVG ท�าการว่าจ้างบริษัทในการออกแบบและก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ตาม
ใบสั่งซื้อลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 มูลค่าโครงการ
ตามสัญญาทั้งสิ้น 51,100,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่า
เพิ่ม) ซึ่งปัจจุบันได้ด�าเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว โดย
มีอัตราก�าไรขั้นต้นและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับ
ลูกค้าทั่วไป
ควำมเห็นของฝ่ำยบริหำร
ฝ่ายบริหารได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็น
ว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และเป็นการ
ท�ารายการทางการค้าปกติ โดยมีอัตราก�าไรขั้นต้นและ
เงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการดงักล่าวแล้ว 
มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการทีส่มควร และ
เป็นการท�ารายการทางการค้าปกติ โดยมีอัตราก�าไรขั้น
ต้นและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป



LEADER IN POWER SUPPLY SOLUTION AND RENEWABLE ENERGY
Annual Report 2014 | Power Solution Technologies Public Company Limited 181

บุคคล/นิติบุคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง/ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและรำยละเอียด
ของรำยกำร

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน (บำท) ควำมจ�ำเป็นและควำม
สมเหตุสมผลของรำยกำร31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57

บรษิทัให้กูย้มืเงนิแก่ PVG เพือ่
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

เงินให้กู้ยืม
เงินกู้ยืม
ยอดยกมาต้นงวด
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงค้างปลายงวด

ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
ยอดยกมาต้นงวด
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงค้างปลายงวด

-

-
-
-
-

-

-
-
-
-

7,596,200

-
7,596,200

-
7,596,200

162,248

-
162,248

-
162,248

บริษัทให้ PVG กู้เงิน ตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อน�า
มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยมีเทอมการช�าระคืนเมื่อ
ทวงถาม มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี ซึ่งอ้างอิง
จากอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิก
เกินบัญชี (MOR) ของธนาคารพาณิชย์
ควำมเห็นของฝ่ำยบริหำร
ฝ่ายบริหารพิจาณาแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นรายการทีส่มควร โดยเป็นการให้กูย้มืเงนิตามสดัส่วน
การถือหุ้น เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อด�าเนินธุรกิจ
ตามปกติ และมีการคิดอัตราดอกเบี้ยเทียบเท่ากับอัตรา
ดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าว
แล้ว มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการทีส่มควร 
โดยเป็นการกู้ยืมเงินตามสัดส่วนที่บริษัทฯถือหุ้น และ
มีการคิดอัตราดอกเบี้ยเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยของ
สถาบันการเงิน
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การวิเคราะห์
และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ
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ผลกำรด�ำเนินงำน

ภำพรวมผลกำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 

มิถุนายน 2544 โดยในช่วงแรกประกอบธุรกิจจัดจ�าหน่ายและให้บริการระบบส�ารองไฟฟ้า
ส�าหรบัระบบสือ่สารโทรคมนาคม (Telecommunication Power Backup Solution) ทีม่คีณุภาพ
และมาตรฐานสูง ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมุ่งเน้นในการจัดจ�าหน่ายและให้
บรกิารกลุม่ลกูค้าทางตรงในงานลกัษณะโครงการทีม่ขีนาดกลางถงึขนาดใหญ่ ซึง่มมีลูค่าตัง้แต่ 
1 ล้านบาทขึน้ไป จากนัน้บรษิทัได้ขยายธรุกจิไปในด้านการให้บรกิารระบบตรวจวดัและจดัการ
สภาพแวดล้อม (Monitoring and Management Solution) และเพือ่ตอบสนองความต้องการใน
ปัจจบุนั บรษิทัได้ขยายธรุกจิไปในด้านการออกแบบ จ�าหน่ายและตดิตัง้ระบบอนรุกัษ์พลงังาน 
(Energy Saving Solution) โดยมุ่งเน้นในการจัดหาอุปกรณ์หรือระบบที่เพิ่มประสิทธิภาพใน
การท�างานหรือลดการสูญเสีย เพื่อท�าให้เกิดการประหยัดพลังงาน

นอกจากนีบ้รษิทัได้ขยายการด�าเนนิธรุกจิไปยงัธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน โดยการจดั
ตั้งบริษัทย่อย 6 บริษัท และมีเงินลงทุนในอีก 1 บริษัท รวมทั้งสิ้น 7 บริษัท เพื่อการผลิตและ
จ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานชีวมวลดังนี้

บริษัท สถำนะ จ�ำนวนโครงกำร* ก�ำลังกำรผลิตทั้งหมด* ประเภทธุรกิจ

บรษิทั กนัหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ากดั (“KSP”) บริษัทย่อย 2 1.996 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

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

บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ�ากัด (“SGG”) บริษัทย่อย 1 987.84 กิโลวัตต์ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

บริษัท ไบโอโกกรีน จ�ากัด (“BGG”) บริษัทย่อย - - โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ�ากัด (“PWG”) บริษัทย่อย 1 980 กิโลวัตต์ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

บริษัท พีเอสที (อุบลราชธานี) จ�ากัด 
(“PSTU”)

บริษัทย่อย - - โรงไฟฟ้าจากขยะในรูปแบบพลังงานความร้อน

บริษัท พีวี กรีน จ�ากัด (“PVG)
เงินลงทุน

ในบริษัทอื่น
1 987.84 กิโลวัตต์ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

หมายเหตุ : *จ�านวนโครงการและก�าลังการผลิตระบุตามที่ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง

 

 บริษัทได้ท�าการขายบริษัทย่อย คือ บริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ�ากัดให้แก่บุคคลที่
ไม่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

โดยบริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ากัด เริ่มมีรายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้
กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส�าหรับโครงการที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2554 และโครงการที่ 2 
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ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2554 และบริษัท โซล่าร์โกกรีน จ�ากัด เริ่มมีรายได้จากการจ�าหน่าย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ตามล�าดับ 

ปี 2555 บริษัทได้รับผลกระทบจากวิกฤตอุทกภัย ส่งผลให้ยอดขายของบริษัทจากธุรกิจ
ออกแบบ จ�าหน่ายและติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อมลดลงอย่าง
มีนัยส�าคัญในปี 2555 เนื่องจากลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนชะลอการลงทุนลง อย่างไรก็ดี
เนื่องจากบริษัทเริ่มขยายธุรกิจไปยังธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 
2554 ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากธุรกิจดังกล่าวอีกทางหนึ่ง 

ปี 2556 และปี 2557 บริษัทได้รับผลกระทบจากภาวะความไม่สงบทางการเมืองในประเทศ 
ส่งผลให้ธรุกจิออกแบบ จ�าหน่ายและตดิตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อม
มีรายได้ลดลงในปี 2556 และในปี 2557 เนื่องจากรัฐบาลเลื่อนการลงทุนในโครงการต่างๆ 
ออกไป และความล่าช้าภายในของการเบิกจ่ายเงินของภาครัฐ ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทขยายการ
ลงทนุเพิม่เตมิในธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนซึง่เป็นธรุกจิทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุจากทางภาค
รฐัอย่างต่อเนือ่ง ส่งผลให้บรษิทัและบรษิทัย่อยมรีายได้เพิม่ขึน้จากธรุกจิดงักล่าวอย่างต่อเนือ่ง 
และบรรเทาผลกระทบจากปัจจัยข้างต้นได้ในระดับหนึ่ง
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รำยได้ 

ใน ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมเท่ากับ 435.16 ล้านบาท 
444.48 ล้านบาท และ 448.21 ล้านบาท ตามล�าดับ รายได้รวมของบริษัทสามารถสรุปได้ดังนี้

รำยได้ ด�ำเนินกำรโดย
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

มูลค่ำ ร้อยละ มูลค่ำ ร้อยละ มูลค่ำ ร้อยละ

1. ธุรกิจออกแบบ จ�าหน่ายและติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้า
และตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม

• ระบบส�ารองไฟฟ้า
• ระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อม
• ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
• ระบบประหยัดพลังงานและระบบอื่นๆ 

บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท

392.89

270.32
57.34
65.23

-

90.29

62.12
13.18
14.99
0.00

382.28

228.72
109.90
23.59
20.07

86.01

51.46
24.73
5.31
4.52

357.31

231.49
8.37

101.08
16.37

79.72

51.65
1.87
22.55
3.65

2. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
• พลังงานแสงอาทิตย์ KSP / GBM / 

SGG / PWG
35.89 8.25 55.01 12.38 66.65 14.87

รวมรายได้จากการขายและบริการ 428.77 98.53 437.30 98.38 423.96 94.59

รายได้อื่น1/ 6.38 1.47 7.18 1.62 24.253/ 5.41

รำยได้รวม 435.16 100.00 444.48 100.00 448.21 100.00

หมายเหตุ : 1/ รายได้อื่น ประกอบด้วยดอกเบี้ยรับ ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ก�าไรจากการขายเงินลงทุน

ในบริษัทร่วม และรายได้อื่นๆ เป็นต้น
3/ รายได้อืน่ในปี 2557 ประกอบด้วยก�าไรจากการขายเงนิลงทนุในย่อย คอืบรษิทั กรนี ไบ-โอ มหาสารคาม 

จ�ากัด จ�านวน 20.30 ล้านบาท

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร
  
โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยใน ปี 2555 ปี 2556 และงวด ปี 2557 บริษัทและ

บริษัทย่อยมีรายได้ส่วนใหญ่จากธุรกิจออกแบบ จ�าหน่ายและติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจ
วัดจัดการสภาพแวดล้อม โดยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 90.28 ร้อยละ 86.01 และร้อยละ 79.72 
ของรายได้รวมตามล�าดบั รายได้จากธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนคดิเป็นอตัราส่วน ร้อยละ 
8.25 ร้อยละ 12.38 และร้อยละ 14.87 ของรายได้รวมตามล�าดับ และรายได้อื่น คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 1.47 ร้อยละ 1.62 และร้อยละ 5.41 ของรายได้รวมตามล�าดับ 

ในปี 2556 รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยเท่ากับ 444.48 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 9.31 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวร้อยละ 2.14 จากในปี 2555 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ
ขยายตัวของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนของบริษัท เนื่องจากบริษัทท�าการลงทุนในโรง
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ�ากัด ก�าลังการผลิต 952 
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รำยได้อื่นๆ
(งบกำรเงินรวม)

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

มูลค่ำ ร้อยละ มูลค่ำ ร้อยละ มูลค่ำ ร้อยละ

ดอกเบี้ยรับ 1.53 24.02 0.62 8.59 0.95 3.92

ก�าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - 0.00 - 0.00 20.30 83.71

ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 2.69 42.18 - 0.00 1.65 6.80

ก�าไรจากการจ�าหน่ายทรัพย์สิน 0.98 15.34 0.02 0.36 - -

รายได้อื่นๆ 1.18 18.46 6.55 91.05 1.35 5.57

รวม 6.38 100.00 7.19 100.00 24.25 100.00

หน่วย : ล้านบาท

กิโลวัตต์ ได้เริ่มจ�าหน่ายไฟให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2556 ส่งผล
ให้รายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 19.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 
53.30 ของรายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในปีก่อนหน้า ในขณะเดียวกันรายได้
จากธรุกจิออกแบบ จ�าหน่ายและตดิตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อมในปี 
2556 ลดลง 10.60 ล้านบาทจากในปี 2555 หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 2.70 เนื่องจาก
กลุม่ลกูค้าได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมอืง ท�าให้โครงการลงทนุต่างๆ ลดลง ส่ง
ผลต่อรายได้ของบริษัท

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมเท่ากับ 448.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.73 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวร้อยละ 0.84 จากในปี 2556 เนื่องจากรายได้จากธุรกิจ
ออกแบบ จ�าหน่ายและติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อมของปี 2557 
น้อยลงจากปี 2556 เท่ากบั 24.97 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 6.53 เนือ่งจาก
มีโครงการของหน่วยงานรัฐบาลบางส่วนชะลอมาลงนามในสัญญาในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 
2557 จากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐบาลท�าให้บริษัทมีการรับรู้รายได้เลื่อน
มาจากที่คาดการณ์ไว้ว่าจะรับรู้ได้ในงวดครึ่งปีแรก ของปี 2558 ในขณะเดียวกันรายได้จาก
ธุรกิจโรงฟ้าพลังงานทดแทนของปี 2557 ปรับตัวสูงขึ้น จากปี 2556 เท่ากับ 11.64 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.16 เนื่องจากในปี 2557 บริษัทเริ่มรับรู้รายได้จากโรง
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ�ากัดและบริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ�ากัด 
อีกทั้งยังมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท กันหา                                       
โซล่าพาวเวอร์ จ�ากัด ให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

รำยได้อื่น

ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้อื่นจ�านวน 6.38 ล้านบาท 
7.18 ล้านบาท และ 24.25 ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวม ร้อยละ 1.47 
ร้อยละ 1.62 และร้อยละ 5.41 ของรายได้รวมตามล�าดบั โดยรายได้อืน่ของบรษิทัและบรษิทัย่อย 
ประกอบด้วย ก�าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ย
รับ และรายได้อื่นๆ เป็นต้น
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ในปี 2556 รายได้อื่นเพิ่มขึ้น 0.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.70 จาก
ในปี 2555 เนื่องจากรายได้จากการขายสินค้าด้อยคุณภาพในปี 2556 จ�านวน 5.47 ล้าน
บาท ในขณะที่รายได้จากดอกเบี้ยรับ ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และ ก�าไรจากการจ�าหน่าย
ทรัพย์สิน ลดลงจ�านวน 4.56 ล้านบาท 

ปี 2557 รายได้อืน่เพิม่ขึน้ 17.06 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราการเพิม่ขึน้ร้อยละ 237.27 จาก
ปี 2556 เนื่องจากรายได้จากก�าไรการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย จ�านวน 20.30 ล้านบาท 
ในขณะที่รายได้อื่นๆ ลดลง จ�านวน 5.20 ล้านบาท

ต้นทุนขำยและบริกำร และก�ำไรขั้นต้น

อัตราก�าไรขั้นต้นใน ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 ของแต่ละประเภทธุรกิจสามารถสรุป
ได้ดังนี้

ก�ำไรขั้นต้น
(ตำมงบกำรเงินรวม)

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

ก�ำไรขั้นต้น
(ล้ำนบำท)

อตัรำก�ำไรขัน้ต้น
(ร้อยละ)

ก�ำไรขั้นต้น
(ล้ำนบำท)

อัตรำก�ำไรขั้นต้น
(ร้อยละ)

ก�ำไรขั้นต้น
(ล้ำนบำท)

อัตรำก�ำไรขั้นต้น
(ร้อยละ)

1. ธรุกจิออกแบบ จ�าหน่ายและตดิตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้า
และตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม

• ระบบส�ารองไฟฟ้า
• ระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อม
• ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
• ระบบประหยัดพลังงานและระบบอื่นๆ 

66.37
13.64
0.82
-

24.55
23.78
1.26
0.00

66.10
10.97
5.90
3.18

28.90
9.99
25.01
15.83

71.51
3.14
18.93
3.44

30.89
37.46
18.73
21.01

2. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
• พลังงานแสงอาทิตย์ 25.41 70.81 39.90 72.53 47.09 70.66

รวมก�ำไรขั้นตั้น 106.24 24.78 126.06 28.83 144.11 34.00

หมายเหตุ : ก�าไรขั้นต้นและอัตราก�าไรขั้นต้นของแต่ละประเภทธุรกิจมีการปันส่วนต้นทุนบางส่วนที่ไม่

สามารถแยกประเภทของธรุกจิอย่างชดัเจนได้ เช่น ค่าภาษอีาการขาเข้า หรอืการปรบัมลูค่าของสนิค้าคงเหลอื 

เป็นต้น ตามสัดส่วนรายได้ของแต่ละประเภทธุรกิจ 

ใน ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายและบริการรวม 322.53 
ล้านบาท 311.24 ล้านบาท และ 279.85 ล้านบาท ตามล�าดับ คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 75.22 
ร้อยละ 71.17 และร้อยละ 66.01 ของรายได้จากการขายและบรกิารรวมตามล�าดบั ส่งผลให้ในปี 
2555 ปี 2556 และปี 2557 มีอัตราก�าไรขั้นต้นร้อยละ 24.78 ร้อยละ 28.83 และร้อยละ 34.00 
ตามล�าดับ โดยในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีอัตราก�าไรข้างต้นจากธุรกิจออกแบบ 
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จ�าหน่ายและตดิตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อมเท่ากบั ร้อยละ 20.57 ร้อย
ละ 22.54 และร้อยละ 27.15 ตามล�าดับ และมีอัตราก�าไรขั้นต้นส�าหรับธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในช่วงเดียวกันเท่ากับร้อยละ 70.81 ร้อยละ 72.53 และร้อยละ 70.66 ตามล�าดับ

ในปี 2556 อัตราก�าไรขั้นต้นของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับในปี 2555 
เนื่องจากบริษัทมีอัตราก�าไรขั้นต้นส�าหรับธุรกิจออกแบบ จ�าหน่ายและติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้า
และตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อมสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับในปี 2555 เนื่องจากรายได้จาก
ระบบส�ารองไฟฟ้า (Power Backup Solution) มีอัตราก�าไรขั้นต้นสูงขึ้น โดยมีสาเหตุหลัก
จากโครงการทีต้่องการสนิค้าทีบ่รษิทัเป็นตวัแทนจ�าหน่ายเนือ่งจากมคีณุสมบตัติรงตามความ
ต้องการ ท�าให้บริษัทมีอ�านาจต่อรองกับลูกค้ามากขึ้น และยังสามารถควบคุมต้นทุนในการ
ออกแบบและติดตั้งโครงการขนาดใหญ่โครงการหนึ่งได้ดี ส่งผลให้สัดส่วนต้นทุนในการขาย
และบริการลดลง นอกจากนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทมีอัตราก�าไรขั้นต้นจากระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (Renewable Energy) สูงขึ้น เนื่องจากสามารถบริหารต้นทุนใน
ส่วนของค่าติดตั้งอุปกรณ์ได้ดี ส่งผลให้สัดส่วนต้นทุนลดลง

ในขณะเดียวกัน อัตราก�าไรขั้นต้นส�าหรับธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนมีปรับตัวเพิ่มขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบกับในปี 2555 เนื่องจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท กรีน ไบ-โอ 
มหาสารคาม จ�ากัด สามารถผลิตไฟฟ้าได้มีประสิทธิภาพดีกว่าโรงไฟฟ้าของบริษัท กันหา โซ
ล่าพาวเวอร์ จ�ากัด เนื่องจากสภาวะความเข้มแสงของพื้นที่ในจังหวัดมหาสารคามโดยเฉลี่ย
มากกว่า

ส�าหรับปี 2557 อัตราก�าไรขั้นต้นของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2556 
เนื่องจากบริษัทมีอัตราก�าไรขั้นต้นส�าหรับธุรกิจออกแบบ จ�าหน่ายและติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้า
และตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อมสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2556 เนื่องจากบริษัทสามารถบริหาร
ต้นทุนของโครงการระบบส�ารองไฟฟ้า (Power Backup Solution) ขนาดใหญ่โครงการหนึ่ง
ในปี 2557 ได้ดี ส่งผลให้อัตราก�าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น และมีความสามารถในการต่อรองราคา
จากคู่ค้าส�าหรับอุปกรณ์ที่จะน�ามาจ�าหน่ายและบริการที่ดีขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนในการขายและ
บรกิารลดลง ในขณะเดยีวกนั อตัราก�าไรขัน้ต้นส�าหรบัธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนมอีตัรา
ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2556 เนื่องจากมีการรับรู้รายได้จากบริษัท โซล่าร์โกกรีน จ�ากัด
และบริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ�ากัด ซึ่งมีอัตรารับซื้อไฟฟ้าในลักษณะ Feed-in Tariff 6.16 ต่อ
หน่วยซึง่ต�า่กว่าอตัรารบัซือ้ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์อืน่ๆ ของบรษิทัย่อย ส่งผล
ให้อัตราก�าไรขั้นต้นรวมของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนลดลง

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 
เท่ากับ 86.07 ล้านบาท 89.95 ล้านบาท และ 96.63 ล้านบาท ตามล�าดับ หรือคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 19.78 ร้อยละ 20.24 และร้อยละ 21.56 ของรายได้รวม ตามล�าดับ โดยแบ่งเป็นค่าใช้
จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหารได้ดังนี้
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ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

ค่าใช้จ่ายในการขาย 11.04 8.52 5.51

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 75.03 81.44 91.12

รวม 86.07 89.95 96.63

หน่วย : ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการขายส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วย ค่าคอมมิชชั่น ค่า
ขนส่งออก และค่ารับรองและของขวัญรางวัล เป็นต้น โดยในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 
ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทและบริษัทย่อยเท่ากับ 11.04 ล้านบาท 8.52 ล้านบาท และ 5.51 
ล้านบาท ตามล�าดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.03 ร้อยละ 1.92 และร้อยละ 1.23 ของราย
ได้รวมตามล�าดับ 

ในปี 2556 ค่าใช้จ่ายในการขายลดลงร้อยละ 22.83 เมื่อเทียบกับในปี 2555 เนื่องจากค่า
คอมมิชชั่นที่ลดลง 1.71 ล้านบาท ที่บริษัทจ่ายให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อติดต่อประสานงาน
ส�าหรับบางโครงการ (ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2557 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 
ตุลาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติระเบียบการจ่ายค่าคอมมิชชั่น ซึ่งมีการระบุว่าบริษัทไม่มีนโยบาย
ในการจ่ายค่าคอมมิชชันแก่บุคคลภายนอกที่มิใช่พนักงานของบริษัท ท�าให้ในอนาคตบริษัท
จะไม่มีการจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้แก่บุคคลภายนอกอีกต่อไป) และค่าขนส่งที่ลดลง 1.62 ล้าน
บาท เนื่องจากบริษัทได้ท�าการขนส่งโดยรถขนส่งของบริษัทเอง ท�าให้ค่าใช้จ่ายลดลง ใน
ขณะเดยีวกนับรษิทัมค่ีารบัรองและค่าของขวญัรางวลัปรบัตวัสงูขึน้ 1.24 ล้านบาท และค่าปรบั
ส่งงานล่าช้าเพิ่มขึ้น 1.58 ล้านบาท เนื่องจากความเข้าใจที่ไม่ตรงกันของลูกค้าและบริษัทใน
ผลติภณัฑ์ทีบ่รษิทัจ�าหน่ายและท�าการตดิตัง้ในโครงการขนาดใหญ่โครงการหนึง่ซึง่มจีดุพืน้ที่
ที่ติดตั้งจ�านวนมาก จึงท�าให้การส่งมอบล่าช้า

ส�าหรับปี 2557 ค่าใช้จ่ายในการขายปรับตัวลดลงร้อยละ 35.33 เมื่อเทียบกับปี 2556 โดย
มสีาเหตหุลกัมาจากการลดลงของค่ารบัรองและของขวญัรางวลัจ�านวน 2.83 ล้านบาท และค่า
ปรบัส่งงานล่าช้าลดลง 1.62 ล้านบาท เนือ่งจากการส่งมอบงานล่าช้าของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
จากการเปลีย่นแปลงโครงสร้างองค์กรภายในของผูว่้าจ้าง และผลกระทบจากเหตกุารณ์ชมุนมุ
และความไม่สงบทางการเมือง ซึ่งบริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ว่าจ้างแล้ว และได้รับพิจารณาเงิน
ค่าปรับคืนในปี2557 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยเท่ากับ 75.03 ล้านบาท 81.44 ล้านบาท 
และ 91.12 ล้านบาท ตามล�าดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.40 ร้อยละ 18.32 และร้อยละ 
20.33 ของรายได้รวมตามล�าดับ โดยมีส่วนประกอบหลักคือ เงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน
ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ ค่าที่ปรึกษา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

ในปี 2556 ค่าใช้จ่ายในการบริหารปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.54 เมื่อเทียบกับปี 2555 
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงานที่มีการปรับเงินเดือนประจ�าปี ในขณะที่ค่าใช้จ่าย
โบนัสปรับตัวลดลง 2.29 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการเดินทางลดลง 1.48 ล้านบาท และค่าเช่า
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อาคารลดลง 1.23 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทท�าการซื้อที่ดินและอาคารพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่ง
เป็นที่ตั้งของส�านักงานบริษัทจากบริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

ส�าหรับปี 2557 ค่าใช้จ่ายในการบริหารปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.89 เมื่อเทียบกับปี 2556 มี
สาเหตจุากการเพิม่ขึน้ของการปรบัเงนิเดอืนประจ�าปี และการปรบัเพิม่สวสัดกิารให้กบัพนกังาน

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน

ค่าใช้จ่ายทางการเงินประกอบด้วย ดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และดอกเบี้ย
จากการเช่าซื้อยานพาหนะตัดจ่าย ทั้งนี้ ในปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
รวมของบริษัท และบริษัทย่อย เท่ากับ 21.93 ล้านบาท 26.75 ล้านบาท และ 28.49 ล้านบาท 
ตามล�าดับ หรือ คิดเป็นอัตราส่วนต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 5.04 ร้อยละ 6.02 และร้อยละ 
6.36 ตามล�าดับ ส�าหรับปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายทางการเงินรวมเท่ากับ 
28.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.36 ของรายได้รวมตามล�าดับ โดยค่าใช้จ่ายทางการเงินที่
เพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง สาเหตหุลกัเกดิจากการกูย้มืเงนิเพือ่ขยายธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน
อย่างต่อเนื่อง 

ภำษีเงินได้ 

บริษัทและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ณ สิ้นปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 จ�านวน 
2.26 ล้านบาท 1.95 ล้านบาท และ 4.62 ล้านบาท ตามล�าดับ 

อัตรำก�ำไรสุทธิ

อัตราก�าไรสุทธิในปี 2556 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเท่ากับ 11.52 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2555 
เนื่องจากการลดลงของต้นทุนการขายและบริการ ค่าใช้จ่ายในการขาย และภาษีเงินได้ ส่ง
ผลต่อก�าไรขั้นต้น และก�าไรสุทธิตามล�าดับ

ก�าไรสุทธิของบริษัทในปี 2557 เท่ากับ 38.61 ล้านบาท หรือปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 169.44 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 เนื่องจากก�าไรขั้นต้นที่สูงขึ้น จากการลดลงของต้นทุนในการขาย
และบริการ และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ส่งผลให้ก�าไรสุทธิปรับตัวสูงขึ้น

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เท่ากับร้อยละ 2.20 ร้อยละ 

8.63 และร้อยละ 10.89ตามล�าดับ โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 128.72 
ล้านบาท 192.78 ล้านบาท และ 516.38 ล้านบาทตามล�าดับ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 
2556 เพิม่ขึน้จากในปี 2555 มผีลมาจากอตัราก�าไรขัน้ต้นทีป่รบัตวัสงูขึน้ ซึง่ส่งผลต่อก�าไรสทุธิ 
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ส�าหรับปี 2557 การเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นจากปี 2556 มีสาเหตุหลักจาก
การเพิ่มทุนจาก 175 ล้านบาท เป็น 220 ล้านบาท มีส่วนเกินมูลค่าหุ้น 239.81 ล้านบาท และ
การปรับตัวลดลงของต้นทุนขายและบริการ ส่งผลให้ก�าไรสุทธิมากขึ้น

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต�า่กว่าร้อยละ 50 ของ
ก�าไรสทุธขิองงบการเงนิเฉพาะบรษิทัภายหลงัจากหกัภาษแีละเงนิทนุส�ารองตามกฎหมายและ
ทุนส�ารองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดย
จะขึน้อยูก่บัผลการด�าเนนิงาน ฐานะการเงนิ สภาพคล่อง การขยายธรุกจิ ความจ�าเป็นในการ
ใช้เงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินงาน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะ
ตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานและการบริหารงานของ
บริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอส�าหรับการด�าเนินธุรกิจ และ
การด�าเนนิการดงักล่าวจะต้องก่อให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั 
และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

ทัง้นี ้มตคิณะกรรมการบรษิทัทีอ่นมุตัจ่ิายเงนิปันผลจะต้องน�าเสนอเพือ่ขออนมุตัต่ิอทีป่ระชมุ
ผู้ถือหุ้น เว้นแต่ เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจอนุมัติให้
จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลได้ แล้วรายงานให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุคราวต่อไป

12.2.2 ฐำนะทำงกำรเงิน

สินทรัพย์
บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 มีมูลค่าเท่ากับ 

530.67 ล้านบาท 659.68 ล้านบาท และ 905.26 ล้านบาท ตามล�าดบั ทัง้นีส้นิทรพัย์ของบรษิทั
และบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สินทรัพย์หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 มีมูลค่าเท่ากับ 190.88 ล้านบาท 
262.50 ล้านบาท และ 454.78 ล้านบาท ตามล�าดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 35.97 ร้อยละ 39.79 
และร้อยละ 50.24 ของสินทรัพย์รวม ตามล�าดับ ซึ่งสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่ของบริษัท
และบริษัทย่อยประกอบด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และสินค้าคงเหลือเป็นหลัก ซึ่งเป็นไป
ตามลกัษณะของการประกอบธรุกจิของบรษิทั โดยรายการสนิทรพัย์หมนุเวยีนดงักล่าวจะปรบั
ตวัไปในทศิทางเดยีวกนักบัยอดขาย ในขณะทีส่นิทรพัย์ไม่หมนุเวยีนของบรษิทัและบรษิทัย่อย
ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 มีมูลค่า
เท่ากับ 339.79 ล้านบาท 397.18 ล้านบาท และ 450.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 64.03 
ร้อยละ 60.21 และร้อยละ 49.76 ของสินทรัพย์รวม ตามล�าดับ 

ลูกหนี้กำรค้ำ และค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ณ สิ้นปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าสุทธิจ�านวน 

107.44 ล้านบาท 140.46 ล้านบาท และ 120.85 ล้านบาท หรือตามล�าดับ โดยการเพิ่มขึ้นและ
ลดลงของลูกหนี้การค้าในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยอดขายของบริษัท
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และบริษัทย่อย โดยในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีระยะเวลาเก็บหนี้
เฉลี่ยเท่ากับ 90 วัน 92 วัน และ 96.95 วัน ตามล�าดับบริษัทมีนโยบายการให้เทอมจ่ายช�าระ
แก่ลกูค้าโดยพจิารณาจากเทอมการจ่ายช�าระเงนิจากผลประกอบการทีผ่่านมา ยอดการสัง่ซือ้ 
และประวัติการช�าระเงินในอดีต โดยมีการให้เทอมจ่ายช�าระประมาณ 30 วัน ถึง 90 วัน ทั้งนี้
การทีบ่รษิทัมรีะยะเวลาการเกบ็หนีเ้ฉลีย่สงูกว่านโยบายการให้เครดติเทอม เป็นผลมาจากการ
ชะลอการจ่ายช�าระเงินของลูกค้าทั้งหน่วยงานรัฐบาลและเอกชนเนื่องจากวิกฤตอุทกภัยที่เกิด
ขึน้ในประเทศ ส�าหรบัปี 2556 บรษิทัมรีะยะเวลาเกบ็หนีเ้ฉลีย่เพิม่ขึน้จากปี 2555 โดยมสีาเหตุ
หลักจากการช�าระเงินล่าช้าของลูกค้าหน่วยงานรัฐบาลรายหนึ่ง ซึ่งใช้เวลานานในการอนุมัติ

ระยะเวลำคงค้ำง 
31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค 2557

มูลค่ำ ร้อยละ มูลค่ำ ร้อยละ มูลค่ำ ร้อยละ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ      55.55 51.70    64.52 45.93 53.45 44.23

ไม่เกิน 3 เดือน      36.25 33.74     26.67 18.98 16.96 14.03

มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 7.51 6.99       0.19 0.13 12.69 10.50

มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 0.55 0.52    32.55 23.17 5.18 4.29

มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 0.10 0.09        0.06 0.04 0.90 0.74

รวม    99.97 93.04   123.98 88.27 89.18 73.79

รวมลูกหนี้การค้าอื่นๆ 7.55 7.02 17.39 12.38 32.51 26.90

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (0.07) (0.07) (0.91) (0.65) (0.84) (0.69)

รวม-สุทธิ 107.44 100.00   140.46 100.00 120.85 100.00

หน่วย : ล้านบาท

จ่ายเงินและไม่สามารถเร่งรัดให้เร็วขึ้นได้ และส�าหรับปี 2557 บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
เพิ่มขึ้นจากปี 2556 เนื่องจากความไม่สงบทางการเมืองในช่วงปลายปี 2556 ถึงปลายปี 2557

จากตารางแสดงอายลุกูหนีก้ารค้า ลกูหนีก้ารค้าส่วนใหญ่ของบรษิทัและบรษิทัย่อยจดัอยูใ่น
กลุ่มที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ และกลุ่มที่เกินก�าหนดช�าระแล้วไม่เกิน 3 เดือน โดยปี 2555 และ 
ปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้ากลุ่มที่เกินก�าหนดช�าระแล้วแต่ไม่เกิน 3 เดือนใน
สัดส่วนร้อยละ 33.74 และร้อยละ 18.98 ของลูกหนี้การค้ารวมสุทธิตามล�าดับ ทั้งนี้ ในปี 2556 
สัดส่วนของลูกหนี้การค้าที่เกินก�าหนดช�าระแล้วเกิน 3 เดือน เท่ากับ 32.80 ล้านบาท หรือคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 23.35 ของลูกหนี้การค้ารวมสุทธิ โดยมีสาเหตุใหญ่จากการช�าระเงินล่าช้า
ของลูกค้าหน่วยงานรัฐบาลรายหนึ่งจ�านวน 31.70 ล้านบาท 

ส�าหรับปี 2557 สัดส่วนของลูกหนี้การค้าที่เกินก�าหนดช�าระแล้วเกิน 3 เดือน เท่ากับ 18.77 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.53 ของลูกหนี้การค้ารวมสุทธิ ซึ่งประกอบด้วยลูกหนี้คงค้าง
ที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือนเท่ากับ 12.69 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจากการที่ลูกค้า
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ยังได้รับสินค้าไม่ครบถ้วน ซึ่งจะท�าการจ่ายเงินค่าสินค้าทั้งหมดในครั้งเดียวหลังจากได้รับ
สินค้าทั้งหมดแล้ว โดยบริษัทได้ท�าการออกใบแจ้งหนี้ให้แก่ลูกค้าตามงวดการส่งของ และลูก
หนี้คงค้างที่มีอายุมากกว่า 12 เดือน โดยมีสาเหตุมาจากการที่บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจเช็ค
งานกับลูกค้าหน่วยงานหนึ่งของสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งมูลค่า 0.91 บาท บริษัทบันทึกค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยประมาณการหนี้ที่อาจเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้
ตามเงื่อนไขการช�าระเงิน โดยในการประมาณการบริษัทค�านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงิน
ในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้าง และความเสี่ยงและผลกระทบจากประสบการณ์การช�าระหนี้
ของลูกค้า ทั้งนี้บริษัทมีการก�าหนดอัตราการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแยกตามกลุ่มลูกค้าของ 
บริษัทฯไว้ 2 ประเภท ดังนี้

กลุ่มลูกค้ำเอกชน
• ลูกหนี้ค้างช�าระมากกว่า 6-9 เดือน ตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญร้อยละ 15
• ลูกหนี้ค้างช�าระมากกว่า 9-12 เดือน ตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญร้อยละ 50
• ลูกหนี้ค้างช�าระมากกว่า 12 เดือน ตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญร้อยละ 100

กลุ่มลูกค้ำหน่วยรำชกำร รัฐวิสำหกิจ
• ลูกหนี้ค้างช�าระมากกว่า 9-12 เดือน ตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญร้อยละ 20
• ลูกหนี้ค้างช�าระมากกว่า 12-18 เดือน ตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญร้อยละ 30
• ลูกหนี้ค้างช�าระมากกว่า 18 เดือน ตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญร้อยละ 100

ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เท่ากับ 0.07 ล้าน
บาท 0.91 ล้านบาท และ 0.84 ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.07 ร้อยละ 
0.65 และ ร้อยละ 0.69 ของลูกหนี้การค้าสุทธิ ตามล�าดับ 

สินค้ำคงเหลือ

31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค 2557

มูลค่ำ ร้อยละ มูลค่ำ ร้อยละ มูลค่ำ ร้อยละ

สินค้าส�าเร็จรูป 57.22 95.72 35.94 36.59 47.63 79.17

งานระหว่างท�า 4.82 8.07 42.15 42.91 14.57 24.22

สินค้าระหว่างทาง - 0.00 22.28 22.69 1.25 2.08

รวม 62.04 103.78 100.37 102.18 63.45 105.47

หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (2.26) -3.78 (2.14) -2.18 (3.29) -5.47

สินค้ำคงเหลือ-สุทธิ 59.78 100.00 98.22 100.00 60.16 100.00

หน่วย : ล้านบาท
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สินค้าคงเหลือของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วยรายการที่ส�าคัญ ดังนี้
ณ สิ้นปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือสุทธิรวมจ�านวน 

59.78 ล้านบาท 98.22 ล้านบาท และ 60.16 ล้านบาทตามล�าดับ 
ในปี 2556 บริษัทมีสินค้าคงเหลือสุทธิเท่ากับ 98.22 ล้านบาท โดยรายการสินค้าส�าเร็จรูป 

งานระหว่างท�า และสินค้าระหว่างทาง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.59 ร้อยละ 42.91 และร้อยละ 
22.69 ตามล�าดับ โดยสินค้าคงเหลือสุทธิในปี 2556 เพิ่มขึ้นจากปี 2555 คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 64.31 มีสาเหตุหลักจากการอยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้างและติดตั้งโครงการโรงไฟฟ้าที่
ติดตั้งบนหลังคาของบริษัท โซล่าร์โกกรีน จ�ากัด โดยมีงานระหว่างท�า 21.42 ล้านบาท และ
สินค้าระหว่างทาง 21.75 ล้านบาท

ส�าหรับปี 2557 บริษัทมีสินค้าคงเหลือสุทธิลดลงจาก ปี 2556 เท่ากับ 38.06 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.75 เนื่องจากณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีงานระหว่างท�าและ
สนิค้าระหว่างทางส�าหรบัก่อสร้างและตดิตัง้โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ทีต่ดิตัง้บน
หลังคาของ บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ�ากัด 

บริษัทมีอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เท่ากับ 5.73 
เท่า 3.94 เท่า และ 3.53 เท่า ตามล�าดับ ซึ่งคิดเป็นระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 62.82 วัน 91.39 
วัน และ 101.87 วัน ตามล�าดับ โดยสาเหตุหลักที่ท�าให้บริษัทมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยสูง 
เนือ่งจากบรษิทัประกอบธรุกจิจดัจ�าหน่ายและให้บรกิารระบบส�ารองไฟฟ้าส�าหรบัระบบสือ่สาร
โทรคมนาคม บริษัทจึงต้องสั่งซื้อสินค้าเก็บไว้ก่อนระยะเวลาหนึ่งส�าหรับใช้ในโครงการต่างๆ 
เนื่องจากผู้จ�าหน่ายสินค้าต่างประเทศบางรายของบริษัทใช้เวลาในการจัดส่งนาน อีกทั้งการ
สัง่ซือ้ในปรมิาณมากท�าให้ได้ส่วนลดมากขึน้ บรษิทัจงึมกีารจดัเกบ็สนิค้าคงคลงัไว้จ�านวนหนึง่

ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าเท่ากับ 2.26 ล้าน
บาท 2.14 ล้านบาท และ 3.29 ล้านบาท ตามล�าดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินค้าคงเหลือสุทธิ
เท่ากับร้อยละ 3.78 ร้อยละ 2.18 และร้อยละ 5.47 ตามล�าดับ

เงินลงทุนในบริษัทย่อย
 
ณ สิ้นปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย เท่ากับ 87 ล้านบาท 

109 ล้านบาท และ 99 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ในปี 2553 บริษัทเริ่มขยายธุรกิจไปยังธุรกิจโรงฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการลงทุนใน

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด กันหา โซล่าพาวเวอร์ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 ด้วยทุนจดทะเบียน
เริ่มต้น 1 ล้านบาท และต่อมาแปรสภาพเป็นบริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ากัด ในวันที่ 22 
ธันวาคม 2553 โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว จากนั้นใน
ปี 2554 บริษัทท�าการเพิ่มทุนในบริษัทดังกล่าว เป็น 5 ล้านบาท เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2554 
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 40,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว และเพิ่มเป็น 55 ล้านบาท เมื่อวันที่ 30 



LEADER IN POWER SUPPLY SOLUTION AND RENEWABLE ENERGY
Annual Report 2014 | Power Solution Technologies Public Company Limited196

เมษายน 2554 โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 
บาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว ตามล�าดับ

ในปี 2555 บริษัทท�าการลงทุนในห้างหุ้นส่วนจ�ากัด กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม ด้วยทุนจด
ทะเบียนเริ่มต้น 6,500,000 บาท และต่อมาแปลงสภาพเป็นบริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม 
จ�ากัด ในวันที่ 24 สิงหาคม 2555 โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและช�าระ
แล้ว ซึ่งต่อมามีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 30 ล้านบาท เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2555 โดยการ
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 235,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทถือหุ้น
ร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบยีนและช�าระแล้ว นอกจากนีบ้รษิทัได้ลงทนุเพิม่ในบรษิทั กนัหา 
โซล่าพาวเวอร์ จ�ากัด อีกจ�านวน 2 ล้านบาท โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 57 ล้านบาท 
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

ในปี 2556 บริษัทก่อตั้งบริษัทย่อยอีก 3 บริษัทเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อประกอบ
ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานหมุนเวียนประเภท
อื่น ได้แก่

1. บรษิทั วนิด์โกกรนี จ�ากดั ด้วยทนุจดทะเบยีน 1 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 10,000 
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนช�าระ
แล้ว เพื่อด�าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม

2. บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ�ากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 
10,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท โดยบรษิทัถอืหุน้อยูร้่อยละ 99.97 ของทนุจดทะเบยีน
ช�าระแล้ว เพื่อด�าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

3. บริษัท ไบโอโกกรีน จ�ากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 
10,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท โดยบรษิทัถอืหุน้อยูร้่อยละ 99.97 ของทนุจดทะเบยีน
ช�าระแล้ว เพื่อด�าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

และต่อมาในปีเดียวกันบริษัท โซล่าร์โกกรีน จ�ากัด ได้ท�าการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20 
ล้านบาท เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 190,000 หุ้น 
มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 100 บาท โดยบรษิทัถอืหุน้ร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบยีนและช�าระแล้ว

ส�าหรับปี 2557 บริษัทท�าการลงทุนในบริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ�ากัด ซึ่งจัดตั้งเมื่อวันที่ 4 
กันยายน 2556 เพื่อประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar 
Rooftop) เป็นจ�านวน 9,997 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท จากทุนจดทะเบียนและช�าระ
แล้วทัง้หมด 1,000,000 บาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.97 ของทนุจดทะเบยีนและช�าระแล้ว และ
ได้ท�าการเพิ่มทุนจดทะเบียนและช�าระแล้วเป็น 20,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 200,000 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 โดยบริษัทถือหุ้นในบริษัท 
เพาเวอร์ วี กรีน จ�ากัดทั้งสิ้น 199,997 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 บริษัทได้จัดตั้งบริษัท พีเอสที (อุบลราชธานี) จ�ากัด ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยเพื่อประกอบธุรกิจโรงงานไฟฟ้าจากขยะในรูปแบบพลังงานความร้อน ด้วยทุนจด
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ทะเบียน 1 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และลงทุนใน
บริษัทดังกล่าวในอัตราร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียน

ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 บริษัทได้ท�าการขายเงินลงทุนในบริษัท กรีน ไบ-โอ 
มหาสารคาม จ�ากัด ให้แก่บุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 57.14 ล้านบาท 

เงินลงทุนอื่น
 
บริษัทท�าการลงทุนในบริษัท พีวี กรีน จ�ากัด ซึ่งด�าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

เพือ่ผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค ปัจจบุนัมทีนุจดทะเบยีนและช�าระแล้ว 
18 ล้านบาท โดยบรษิทัมสีดัส่วนการถอืหุน้อยูร้่อยละ 19.99 ของทนุจดทะเบยีนทีอ่อกและช�าระ
แล้ว หรือเท่ากับ 3,598,000 บาท โดยบริษัทท�าการร่วมทุนกับเจ้าของกรรมสิทธิของอาคารที่
โครงการดังกล่าวตั้งอยู่บนหลังคา

ที่ดินอำคำรและอุปกรณ์

31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557

มูลค่ำ ร้อยละ มูลค่ำ ร้อยละ มูลค่ำ ร้อยละ

ที่ดิน 20.73 7.01 59.73 17.59 54.51 15.19

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 11.83 4.00 21.30 6.27 21.28 5.93

โรงไฟฟ้า 254.45 86.07 242.06 71.28 270.19 75.28

เครื่องมือและอุปกรณ์ 1.55 0.52 2.09 0.62 1.70 0.47

เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้ส�านักงานและคอมพิวเตอร์ 5.23 1.77 5.72 1.68 4.43 1.23

ยานพาหนะ 1.86 0.63 1.35 0.40 0.99 0.28

อุปกรณ์ส�าหรับให้เช่า 0.00 0.00 7.31 2.15 5.81 1.62

งานระหว่างก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รวม 295.65 100.00 339.57 100.00 358.90 100.00

หน่วย : ล้านบาท
ณ สิ้นปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ

รวมจ�านวน 295.65 ล้านบาท และ 339.57 ล้านบาท และ 358.90 ล้านบาท ตามล�าดับ คิด
เป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ ร้อยละ 55.71 ร้อยละ 51.47และร้อยละ 39.64 ตามล�าดับ

บริษัทและบริษัทย่อยมีการลงทุนในที่ดินอาคารและอุปกรณ์ ในปี 2555 ปี 2556 และปี 
2557 เท่ากับ 112.75 ล้านบาท 63.87 ล้านบาท และ 63.18 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญในที่ดินอาคารและอุปกรณ์ที่ส�าคัญของบริษัทและบริษัทย่อยดังนี้

• ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีการลงทุนในการซื้อที่ดินของบริษัทและบริษัทกรีน 
ไบ-โอ มหาสารคาม จ�ากัด เท่ากับ 18.07 ล้านบาท โรงไฟฟ้าของบริษัท กันหา โซล่า
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พาวเวอร์ จ�ากัด และบริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ�ากัด รวมเท่ากับ 85.08 ล้าน
บาท และเครื่องตกแต่ง เครื่องใช้ส�านักงานและคอมพิวเตอร์ เท่ากับ 3.81 ล้านบาท

• ในปี 2556 บรษิทัมกีารลงทนุในการซือ้ทรพัย์สนิซึง่เป็นทีด่นิพร้อมสิง่ปลกูสร้างซึง่เป็นที่
ตัง้ของอาคารส�านกังานของบรษิทัจากบรษิทั เอม็.ว.ีท ีคอมมวินเิคชัน่ จ�ากดั (มหาชน) 

• ส�าหรับปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่
ติดตั้งบนหลังคาของบริษัท โซล่าร์โกกรีน จ�ากัด เท่ากับ 57.77 ล้านบาท และ บริษัท 
เพาเวอร์ วีกรีน จ�ากัด เท่ากับ 60.89 ล้านบาท

นอกจากนี้ในปี 2557 บริษัทได้จ�าหน่ายทรัพย์สินโรงไฟฟ้าพร้อมที่ดินของบริษัท กรีน ไบ- 
โอ มหาสารคาม จ�ากัด เนื่องจากบริษัทได้ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งนี้ให้กับนิติบุคคลที่
ไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทและบริษัทย่อย

สภำพคล่อง

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน
ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิที่ใช้ไปจากกิจกรรมด�าเนินงาน 24.34 ล้าน

บาท ซึ่งลดลงจากปี 2555 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายซึ่งส่งผลให้ลูกหนี้การค้าและลูก
หนีอ้ืน่ และสนิค้าคงเหลอืเพิม่ขึน้ และเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ลดลง โดยมรีายการหลกัคอื 
ก�าไรก่อนภาษีเงินได้จ�านวน 16.28 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายจ�านวน 20.40 
ล้านบาท ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้จ�านวน 23.30 ล้านบาท ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ืน่เพิม่ขึน้จ�านวน 
33.74 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจ�านวน 38.32 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ลดลงจ�านวน 32.51 ล้านบาท และเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเพิ่มขึ้นจ�านวน 22.96 ล้านบาท

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 38.65 ล้าน
บาท ซึง่เพิม่ขึน้ปี 2556 โดยมสีาเหตหุลกัจากก�าไรก่อนภาษเีงนิได้จ�านวน 43.23 ล้านบาท ค่า
เสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายจ�านวน 24.86 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ�านวน 25.36 ล้าน
บาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลงจ�านวน 6.04 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลด
ลงจ�านวน 14.32 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจ�านวน 17 ล้านบาท 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีการใช้เงินสดเพื่อกิจกรรมลงทุน 81.69 ล้านบาท โดย

มีรายการที่ส�าคัญ คือ รายการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์และทรัพย์สินไม่มีตัวตนจ�านวน 
106.95 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนในบริษัท กรีน ไบโอ มหาสารคาม เป็นส่วนใหญ่ 

ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีการใช้เงินสดเพื่อกิจกรรมลงทุน 77.50 ล้านบาท โดยมี
รายการทีส่�าคญั คอื รายการซือ้ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์และทรพัย์สนิไม่มตีวัตนจ�านวน 64.91 
ล้านบาท โดยส่วนหนึ่งเป็นการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารส�านักงาน
ของบริษัทมูลค่า 50 ล้านบาท 

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีการใช้เงินสดเพื่อกิจกรรมลงทุน 48.99 ล้านบาท โดย
มีรายการที่ส�าคัญ คือ รายการเงินฝากธนาคารและตั๋วแลกเงินที่มีภาระค�า้ประกันเพิ่มขึ้น
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จ�านวน 19.20 ล้านบาท และรายการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และทรัพย์สินไม่มีตัวตน
จ�านวน 64.70 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนในโรงไฟฟ้าของบริษัท โซล่าร์โกกรีน จ�ากัด และ
บรษิทั เพาเวอร์ ว ีกรนี จ�ากดั และการขายเงนิลงทนุในบรษิทั กรนี ไบ-โอ มหาสารคาม จ�ากดั 
จ�านวน 45.64 ล้านบาท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินตามงบการเงินทั้งสิ้น 

41.23 ล้านบาท โดยมสีาเหตหุลกัจากการรบัเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนั
การเงนิ 42.71 ล้านบาท การรบัเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 27.42 ล้านบาท นอกจาก
นี้บริษัทยังมีการจ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว 17.84 ล้านบาท การช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากกิจการที่เกี่ยวข้อง 14.20 ล้านบาท การจ่ายช�าระดอกเบี้ย 21.41 ล้านบาท เงินสดรับจาก
การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 74.81 ล้านบาท และยังมีการจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนิน
งานในปี 2554 จ�านวน 34.37 ล้านบาท 

ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินตามงบการเงินทั้ง
สิ้น 98.78 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการรับเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน 29.53 ล้านบาท การรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 71.58 ล้าน
บาท โดยการกู้ยืมดังกล่าวเป็นการกู้ยืมส�าหรับใช้ในการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นที่
ตั้งของอาคารส�านักงานของบริษัท นอกจากนี้ยังมีการช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน 24.39 ล้านบาท จ่ายช�าระดอกเบี้ย 23.67 ล้านบาท และเงินสดรับจากการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุน 50.19 ล้านบาท 

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินตามงบการเงินทั้ง
สิ้น 262.93 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการรับเงินจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 284.81 
ล้านบาท เงินสดจากเงินกู้ระยะยาว 70 ล้านบาท เงินสดจ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว 28.08 
ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของหนี้สินภายใต้สัญญาโอนสิทธิการรับเงินเพิ่มขึ้น 13.92 ล้านบาท 
เนื่องจากบริษัทท�าการโอนสิทธิการช�าระเงินจากลูกหนี้การค้าจ�านวนหนึ่งให้แก่บริษัทแห่ง
หนึ่ง จึงท�าการออกตั๋วสัญญาใช้เงินจ�านวน 13.92 ล้านบาท ไปวางเป็นประกันหนี้สินภายใต้
สัญญาโอนสิทธิการรับเงินนั้น

อัตรำส่วนทำงกำรเงิน

อัตรำส่วนสภำพคล่อง
ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 0.65 

เท่า 0.68 เท่า และ 1.45 เท่า ตามล�าดับ และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วในช่วงเวลา
เดียวกันเท่ากับ 0.43 เท่า 0.41 เท่า และ 1.24 เท่า ตามล�าดับ โดยอัตราส่วนสภาพคล่องของ
บริษัทในช่วงปี 2555 ถึงปี 2556 ต�่ากว่า 1 เท่า มีสาเหตุหลักจากการที่บริษัทมีการลงทุนใน
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นโครงการที่ใช้เงินลงทุนสูงตอนเริ่ม
ต้นโครงการ และจะทยอยรับรู้รายได้และกระแสเงินสดตามระยะเวลาขายไฟฟ้า ท�าให้มีผล 
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กระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท
ในปี 2556 อัตราส่วนสภาพคล่องและสภาพคล่องหมุนเร็วปรับตัวเพิ่มขึ้นจากในปี 2555 

เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือในส่วนของงานระหว่างท�าและสินค้าระหว่างทาง 
และการลดลงของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ส่งผลให้ทรัพย์สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นและหนี้สิน
หมุนเวียนลดลง 

ในปี 2557 อัตราส่วนสภาพคล่องและสภาพคล่องหมุนเร็วปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2556 
เนื่องจากการออกจ�าหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 15 
มีนาคม 2557

อัตรำส่วนควำมสำมำรถช�ำระภำระผูกพัน - Cash basis
ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บรษิทัมอีตัราส่วนความสามารถในการช�าระภาระผกูพนั – 

Cash Basis เท่ากับ 0.97 เท่า -0.98 เท่า และ 1.35 เท่า ตามล�าดับ อัตราส่วนความสามารถใน
การช�าระภาระผูกพัน – Cash Basis ในปี 2556 ที่ติดลบเกิดจากกระแสเงินสดจากการด�าเนิน
งานที่ติดลบจากลูกหนี้การค้าจากการช�าระเงินล่าช้าของลูกค้าหน่วยงานรัฐบาลรายหนึ่งซึ่ง
ใช้ระยะเวลานานในการอนุมัติจ่ายเงินและไม่สามารถเร่งรัดให้เร็วขึ้นได้ และสินค้าคงเหลือที่
เพิ่มขึ้นจากการอยู่ระหว่างการด�าเนินการก่อสร้างและติดตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาของบริษัท โซล่าร์โกกรีน จ�ากัด และในปี 2557 อัตราส่วนนี้ปรับตัว
เพิ่มขึ้นเป็น 1.35 เท่า เนื่องจากบริษัทได้รับกระแสเงินสดจากการออกจ�าหน่ายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2557

โครงสร้ำงเงินทุน
ณ สิ้นปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้

ถือหุ้น เท่ากับ 3.12 เท่า 2.42 เท่า และ 0.75 เท่าตามล�าดับ โดยอัตราส่วนดังกล่าวลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากในปี 2557 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 220 ล้านบาท จาก 175 ล้านบาท 
โดย ณ สิ้นปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีทุนจดทะเบียนที่ออกและช�าระ
แล้ว เท่ากับ 124.81 ล้านบาท 175 ล้านบาท และ 220 ล้านบาทตามล�าดับ

แหล่งที่มำของเงินทุน

หนี้สิน
ณ สิ้นปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมเท่ากับ 401.94 ล้าน

บาท 466.90 ล้านบาท และ 388.88 ล้านบาทตามล�าดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75.74 
ร้อยละ 70.78 และร้อยละ 42.96 ของสินทรัพย์รวม ตามล�าดับ โดยแบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียน
จ�านวน 292.18 ล้านบาท 384.30 ล้านบาท และ 313.67 ล้านบาท ตามล�าดับ หรือคิดเป็น
สัดสว่นร้อยละ 99.80 ร้อยละ 72.96 ร้อยละ 82.31 และรอ้ยละ 80.66 ของหนีส้ินรวมตามล�าดบั 
และมีส่วนของหนี้สินไม่หมุนเวียนเท่ากับ 109.77 ล้านบาท 82.60 ล้านบาท และ 75.21 ล้าน
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บาทตามล�าดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.31 ร้อยละ 17.69 และร้อยละ 19.34 ของหนี้สิน
รวมตามล�าดับ โดยมีรายละเอียดของหนี้สินรายการส�าคัญดังนี้

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
ณ สิน้ปี 2556 บรษิทัและบรษิทัย่อยมเีงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการ

เงินเท่ากับ 186.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.02 ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้นจากปี 
2555 สาเหตหุลกัมาจากการทีบ่รษิทัท�าการขยายวงเงนิเพือ่ใช้เป็นวงเงนิทนุหมนุเวยีนในการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัท

ณ สิ้นปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงินเท่ากับ 131.66 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.86 ของหนี้สินรวม ลดลงจาก
ในปี 2556 เป็นจ�านวน 55.19 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการช�าระคืนในส่วนของทรัสต์รีซีท 
และตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อใช้ในการสั่งซื้ออุปกรณ์เพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง
บนหลังคาของบริษัทย่อย

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
บริษัทและบริษัทย่อยมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ สิ้นปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 

เท่ากับ 105.03 ล้านบาท 72.19 ล้านบาท และ 58.61 ล้านบาท ตามล�าดับ หรือคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 26.13 ร้อยละ 15.46 และร้อยละ 15.07 ของหนี้สินรวมตามล�าดับ ซึ่งสามารถค�านวนระ
ยะเวลาช�าระหนี้เฉลี่ยได้เท่ากับ 107.24 วัน 102.49 วัน และ 84.13 วัน ตามล�าดับ เจ้าหนี้การ
ค้าที่ลดลงในปี 2556 เกิดจากในปี 2555 บริษัทมีเจ้าหนี้การค้าที่จ�าหน่ายแบตเตอรี่ที่สั่งซื้อ
เพื่อด�าเนินโครงการให้แก่ลูกค้าจ�านวน 23.45 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าที่ลดลงในปี 2557 
เกดิจากในปี 2556 บรษิทัมกีารสัง่ซือ้แผงเซลล์แสงอาทติย์ส�าหรบัการด�าเนนิงานของโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย์ทีต่ดิตัง้บนหลงัคาของบรษิทั โซล่าร์โกกรนี จ�ากดั ซึง่ไม่เกดิขึน้ในปี 2557

เงินกู้ยืมระยะยำว

31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี 21.51 28.83 30.39

เงินกู้ยืมระยะยาวที่จัดเป็นหนี้สินหมุนเวียน - 67.83 62.00

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนด
ช�าระภายใน 1 ปี

107.37 79.42 71.11

รวม 128.89 176.08 163.50

หน่วย : ล้านบาท
ณ สิ้นปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจาก

สถาบนัการเงนิทัง้หมด รวมส่วนทีถ่งึก�าหดช�าระภายใน 1 ปี และส่วนทีจ่ดัเป็นหนีส้นิหมนุเวยีน 
เท่ากบั 128.89 ล้านบาท 176.08 ล้านบาท และ 163.50 ล้านบาท ตามล�าดบั หรอืคดิเป็นสดัส่วน
ร้อยละ 32.07 ร้อยละ 37.71 และร้อยละ 42.04 ของหนี้สินรวม ตามล�าดับ 
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ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น 47.19 ล้านบาท จากการกู้ยืม
ส�าหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ�ากัด
เพิ่มเติม และกู้ยืมส�าหรับซื้ออาคารส�านักงานของบริษัท จากบริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น 
จ�ากัด (มหาชน)

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง 12.58 ล้าน
บาท จากการจ่ายช�าระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 

ส่วนของผู้ถือหุ้น
 
ณ สิ้นปี 2555 และปี 2556 และปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 

128.72 ล้านบาท 192.78 ล้านบาท และ 516.38 ล้านบาท ตามล�าดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 24.26 ร้อยละ 29.22 และร้อยละ 57.04 ของสินทรัพย์รวมตามล�าดับ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัและบรษิทัย่อยมมีลูค่าเท่ากบั 192.78 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 เท่ากับ 64.06 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากบริษัทได้รับช�าระค่า
หุ้นที่เรียกช�าระเพิ่มจ�านวน 50.19 ล้านบาท

31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 516.38 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากปี 2556 เท่ากับ 323.60 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มทุนของบริษัทใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจัยและอิทธิพลที่อำจมีผลต่อกำรด�ำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงินในอนำคต

ปัจจยัและอทิธพิลทีอ่าจมผีลต่อการด�าเนนิงานหรอืฐานะการเงนิในอนาคตของบรษิทั นอก
เหนอืจากทีไ่ด้กล่าวไว้ในเรือ่งปัจจยัความเสีย่ง ได้แก่การลดลงของก�าไรสทุธต่ิอหุน้ตาม Fully-
diluted Basis เนื่องจากภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้ จ�านวนหุ้น
ช�าระแล้วของบริษัท มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท จะเพิ่มขึ้นจาก 1,750 ล้านหุ้น เป็น 2,250 
ล้านหุน้ ซึง่จะท�าให้ก�าไรสทุธต่ิอหุน้ตามงบการเงนิในปี 2557 ทีค่�านวณตามแบบ Fully-diluted 
Basis โดยใช้จ�านวนหุน้ภายหลงัการเสนอขายต่อประชาชนเป็นฐานในการค�านวณ จะลดลง
เหลือเท่ากับ 0.02 บาทต่อหุ้น จากเดิม 0.0096 บาทต่อหุ้น 

อย่างไรก็ตามการที่จะน�าก�าไรสุทธิต่อหุ้นแบบ Fully-diluted Basis มาใช้นั้น ควรต้อง
พิจารณาเพิ่มเติมถึงผลตอบแทนที่จะได้รับจากการน�าเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ในการ
ลงทุนเพื่อขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนตามที่ได้ระบุไว้
ในวัตถุประสงค์การใช้เงิน อีกทั้งผลประโยชน์อื่นๆ จากการเป็นบริษัทจดทะเบียน เช่น ความ
คล่องตวัมากขึน้ในการจดัหาแหล่งเงนิทนุ และภาพพจน์ทีด่ขีึน้ของบรษิทัซึง่จะส่งผลดแีละสร้าง
ความคล่องตัวต่อการด�าเนินธุรกิจด้วย

ทั้งนี้ เนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 
ได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (“ใบส�าคัญ
แสดงสิทธิ”) ประเภทระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ให้แก่กรรมการและพนักงาน
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ของบริษัท จ�านวน 50,000,000 หน่วย โดยมีราคาเสนอขาย 0 บาทต่อหน่วย และใบส�าคัญ
แสดงสิทธิมีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิ โดยใบส�าคัญแสดง
สิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 0.10 บาท ต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการ
ปรบัสทิธติามหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขทีก่�าหนด) จะมผีลกระทบต่อผลการด�าเนนิงานของบรษิทั
โดยเป็นค่าใช้จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share-based Payment) ซึ่งบริษัทจะต้องบันทึกค่า
ใช้จ่ายตามมูลค่ายุติธรรมตามการประมาณการของใบส�าคัญแสดงสิทธินับตั้งแต่วันที่ออกใบ
ส�าคัญแสดงสิทธิซึ่งจะทยอยบันทึกตามระยะเวลาการใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว
เป็นระยะเวลา 5 ปี

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 บริษัทได้ท�าการขายหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท 
กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ�ากัด ให้แก่บุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง จ�านวนทั้งสิ้น 299,994 
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว ในราคา 57.14 ล้านบาท โดยมี
เงื่อนไขระบุให้บริษัทน�าเงินจากค่าหุ้นที่จะซื้อจะขายจ�านวน 11.50 ล้านบาท ฝากไว้ในบัญชี
ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (Escrow Account) เพื่อเป็นหลักประกันให้บริษัท กรีน ไบ-โอ 
มหาสารคราม จ�ากัด ได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 
2558 โดยหากบริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ�ากัด ไม่ได้รับใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ที่ก�าหนดไว้ ผู้จะซื้อตกลงที่จะว่าจ้างบริษัทในการด�าเนินการย้ายที่ตั้งบางส่วนของโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ�ากัด ไปยังแหล่งที่ตั้งอื่นที่เหมาะ
สม และด�าเนินการขอรับใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยผู้จะซื้อตกลงช�าระ
ค่าจ้างในการด�าเนินการดังกล่าวให้แก่บริษัท เท่ากับจ�านวนเงินประกัน และตกลงให้บริษัท
มีสิทธิเบิกถอนเงินประกันจากบัญชีดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาดังกล่าวได้ทันที ท�าให้
บริษัทจะมีการรับรู้รายได้จากการขายเงินลงทุนดังกล่าว(ภายหลังจากหักหลักประกันเพื่อให้
ได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 11.50 ล้านบาท รวมถึงหักสินทรัพย์สุทธิในบริษัท                                     
กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ�ากัด และบวกก�าไรแฝงในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าให้แก่บริษัทย่อย
ดังกล่าว) ทั้งสิ้น 20.30 ล้านบาทในปี 2557

ดังนั้น หากบริษัทไม่สามารถด�าเนินการให้บริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ�ากัด ได้มา
ซึ่งใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานได้ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 บริษัทมีความเสี่ยง
ทีจ่ะมค่ีาใช้จ่ายในการย้ายทีต่ัง้บางส่วนของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ดงักล่าว ซึง่หากค่า
ใช้จ่ายดงักล่าวสงูกว่าเงนิประกนั 11.50 ล้านบาท บรษิทัจะต้องเป็นผูร้บัภาระค่าใช้จ่ายดงักล่าว
ทั้งหมด ซึ่งจะกระทบต่อผลการด�าเนินงาน ฐานะทางการเงิน และกระแสเงินสดของบริษัท ซึ่ง
บรษิทัจะต้องท�าการบนัทกึค่าใช้จ่ายในการย้ายทีต่ัง้บางส่วนของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์
ดังกล่าวทันทีในงวดที่เกิดขึ้น
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บรษิทั เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี 
จ� า กั ด  ( ม ห า ช น )  แ ล ะบ ริ ษั ทย ่อย
(เดมิชือ่ “บรษิทั เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ�ากดั”)

รายงานและ 
งบการ เ งิ น รวม
31 ธนัวาคม 2557
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รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด”)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงนิรวมของบรษิทั เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ�ากดั (มหาชน) 
และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบก�าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุ สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและหมายเหตุ
เรื่องอื่น ๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี 
จ�ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรต่องบกำรเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิาร
พิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ
จริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจ
สอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�าหนดให้
ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อ
ให้ได้ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงนิปราศจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิ
อันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถงึการใช้วธิกีารตรวจสอบเพือ่ให้ได้มาซึง่หลกัฐานการสอบบญัชเีกีย่วกบั
จ�านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
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ของผูส้อบบญัช ีซึง่รวมถงึการประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็น
สาระส�าคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความ
เสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าและการน�า
เสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถปุระสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อประสทิธผิลของการควบคมุ
ภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่
ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้ง
การประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม  

ข้าพเจ้าเชือ่ว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข้่าพเจ้าได้รบัเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใช้เป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ควำมเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการ
ด�าเนนิงานและกระแสเงนิสด ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัของบรษิทั เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี 
จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด 
(มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

พิมพ์ใจ  มานิตขจรกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
กรุงเทพฯ: 26 กุมภาพันธ์ 2558
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หมำยเหตุ
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2557 2556 2557 2558

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7  267,845,011  15,246,837  264,181,214  12,487,725 

เงินลงทุนชั่วคราว  210,001  -  -  - 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 6, 8, 9  120,850,505  140,461,503  125,673,300  155,394,550 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6  -  -  39,630,000  32,050,000 

สินค้าคงเหลือ 10  60,157,003  98,224,173  60,157,003  98,224,173 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  5,715,854  8,572,247  4,989,745  6,801,127 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  454,778,374  262,504,760  494,631,262  304,957,575 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน 11  50,041,563  33,512,518  43,122,845  26,588,515 

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

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 12  -  -  99,248,425  108,998,200 

เงินลงทุนอื่น 13  3,598,200  -  3,598,200  - 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 14  358,901,320  339,566,869  86,048,093  89,629,331 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 15  1,910,134  448,084  1,910,134  448,084 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 25  3,871,460  1,088,580  3,871,460  1,088,580 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  24,566,936  22,562,102  2,158,374  4,312,262 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  450,485,813  397,178,153  247,553,731  231,064,972 

รวมสินทรัพย์  905,264,187  659,682,913  742,184,993  536,022,547 

บริษัท เพำเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ "บริษัท เพำเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด")
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมำยเหตุ
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2557 2556 2557 2558

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
   จากสถาบันการเงิน 16  131,661,647  186,845,205  131,661,647 

 
186,845,205 

หนี้สินภายใต้สัญญาโอนสิทธิการรับเงิน 8  13,920,000  -  13,920,000  - 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 6, 17  58,607,718  72,188,516  57,098,522  89,966,094 

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 18  30,387,265  28,831,264  5,523,265  5,213,764 

เงินกู้ยืมระยะยาวที่จัดเป็นหนี้สินหมุนเวียน 18  62,004,000  67,832,055  -  - 

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
  ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 19  620,256  612,334  620,256  612,334 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6  -  -  -  900,000 

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 6  2,015,547  23,070,026  2,015,547  44,070,026 

ก�าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยรอรับรู้ 12  11,500,000  -  11,500,000  - 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  2,956,656  4,918,141  1,412,926  4,222,288 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  313,673,089  384,297,541  223,752,163  331,829,711 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระ
   ภายในหนึ่งปี 18

 
71,111,252 

 
79,416,735  20,439,197  26,024,235 

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
   จากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 19  369,090  788,581  369,090  788,581 

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 20  3,729,607  2,395,226  3,729,607  2,395,226 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  75,209,949  82,600,542  24,537,894  29,208,042 

รวมหนี้สิน  388,883,038  466,898,083  248,290,057  361,037,753 

บริษัท เพำเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ "บริษัท เพำเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด")
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมำยเหตุ
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2557 2556 2557 2558

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 21

   ทุนจดทะเบียน 
      หุ้นสามัญ 2,250,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 
           (2556: หุน้สามญั 1,750,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท)

 

225,000,000  175,000,000  225,000,000 

 

175,000,000 

   ทุนที่ออกและช�าระแล้ว

      หุ้นสามัญ 2,200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท
           (2556: หุน้สามญั 1,750,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท)  220,000,000  175,000,000  220,000,000  175,000,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 21  239,806,250  -  239,806,250  - 

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 22  184,846  -  184,846  - 

ก�าไรสะสม (ขาดทุนสะสม)
   จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย 23  4,853,874 

 
3,324,928  4,853,874 

 
3,324,928 

   ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)  51,536,179  14,459,902  29,049,966  (3,340,134)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  516,381,149  192,784,830  493,894,936  174,984,794 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  905,264,187  659,682,913  742,184,993  536,022,547 

บริษัท เพำเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ "บริษัท เพำเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด")
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

1. ข้อมูลทั่วไป
 
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทจ�ากัดซึ่งจัดตั้งและมี

ภูมิล�าเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการจ�าหน่ายและติดตั้งระบบไฟฟ้าควบคุม
และระบบส�ารองไฟฟ้าทุกชนิด ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯ อยู่ที่อาคารพีเอสที เลขที่ 
325/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัทมหาชนจ�ากัดกับ
กระทรวงพาณิชย์ และเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด เป็น บริษัท 
เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลัก
ทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) แห่งประเทศไทย และเริ่มซื้อขายในวัน
ที่ 19 ธันวาคม 2557

2. เกณฑ์ในกำรจัดท�ำงบกำรเงิน

2.1 งบกำรเงินนี้จัดท�ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติ
วชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงนิตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพฒันา
ธรุกจิการค้าลงวนัที ่28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบ
การเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นใน
นโยบายการบัญชี

 
2.2 เกณฑ์ในกำรจัดท�ำงบกำรเงินรวม
ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี 

จ�ากัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท
ย่อย”) ดังต่อไปนี้
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ชื่อบริษัท ลักษณะของธุรกิจ
จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

อัตรำร้อยละที่ถือหุ้น

2014 (ร้อยละ) 2013 (ร้อยละ)

บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย 100 100

บริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย - 100

บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย 100 100

บริษัท วินด์โกกรีน จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ไทย 100 100

บริษัท ไบโอโกกรีน จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพและชีวมวล ไทย 100 100

บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย 100 -

บริษัท พีเอสที (อุบลราชธานี) จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย 100 -

ข) บรษิทัฯ น�างบการเงนิของบรษิทัย่อยมารวมในการจดัท�างบการเงนิรวมตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัฯ 
มีอ�านาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น 

ค) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญเช่นเดียวกันกับ
นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญของบริษัทฯ

ง) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส�าคัญได้ถูก 
ตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว 

จ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม คือ จ�านวนก�าไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์
สทุธขิองบรษิทัย่อยส่วนทีไ่ม่ได้เป็นของบรษิทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของ
ก�าไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษัทฯจัดท�ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเพื่อประโยชน์ต่อสำธำรณะ โดยแสดงเงินลงทุนใน
บริษัทย่อย ตำมวิธีรำคำทุน

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ริม่มผีลบงัคบัในปีบญัชปัีจจบุนัและทีจ่ะมผีลบงัคบัใน
อนาคต มีรายละเอียดดังนี้

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน
กรอบแนวคิดส�าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)  การน�าเสนองบการเงิน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)  งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า
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ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได้
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) การด้อยค่าของสินทรัพย์
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555)  การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)  การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555)  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�าเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)  ส่วนงานด�าเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญช ี
ฉบับที่ 15   สัญญาเช่าด�าเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
ฉบับที่ 27   การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29   การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 32   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1   การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และ
    หนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4   การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
ฉบับที่ 5   สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและ 
    การปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7   การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 
    เรือ่ง การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิทีม่ภีาวะเงนิเฟ้อรนุแรง
ฉบับที่ 10   งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12   ข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 13   โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 17   การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18   การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
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แนวปฏิบัติทางการบัญชีส�าหรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผล
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทัง้หมดตามทีก่ล่าวข้างต้นได้รบัการปรบัปรงุและจดัให้มี

ขึน้เพือ่ให้มเีนือ้หาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ ซึง่โดยส่วน
ใหญ่เป็นการปรบัปรงุถ้อยค�าและค�าศพัท์ การตคีวามและการให้แนวปฏบิตัทิางการบญัชกีบัผู้
ใช้มาตรฐาน มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญ
ต่องบการเงินนี้ 

ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับในอนำคต
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่เป็น

จ�านวนมาก ซึง่มผีลบงัคบัใช้ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2558 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวได้รบัการปรบัปรงุหรอืจดัให้มขีึน้เพือ่ให้มเีนือ้หาเท่า
เทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศโดยการเปลีย่นแปลงมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิในครัง้นีส่้วนใหญ่เป็นการปรบัปรงุถ้อยค�าและค�าศพัท์ การตคีวามและการ
ให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินนี้ในปีที่น�ามาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กล่าวข้างต้นบางฉบับเป็นมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการส�าคัญ ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานดังต่อไปนี้

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงนี้ก�าหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการก�าไรขาดทุนจาก

การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในขณะที่
มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมอนุญาตให้กิจการเลือกรับรู้รายการดังกล่าวทันทีในก�าไรขาดทุน 
หรือในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรู้ในก�าไรขาดทุนก็ได้ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี้เนื่องจากบริษัทฯ
และบรษิทัย่อยรบัรูร้ายการก�าไรขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั
ทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นอยู่แต่เดิมแล้ว

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบกำรเงินรวม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่10 ก�าหนดหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัการจดัท�างบการเงนิ

รวม โดยใช้แทนเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีส�าหรับงบการเงินรวมที่เดิมก�าหนดอยู่ในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้เปลี่ยนแปลงหลักการเกี่ยวกับการพิจารณาว่าผู้ลงทุนมีอ�านาจการควบคุม
หรือไม่ กล่าวคือ ภายใต้มาตรฐานฉบับนี้ ผู้ลงทุนจะถือว่าตนควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนได้ 
หากตนมสีทิธไิด้รบัหรอืมส่ีวนได้เสยีในผลตอบแทนของกจิการทีเ่ข้าไปลงทนุ และตนสามารถ
ใช้อ�านาจในการสัง่การกจิกรรมทีส่่งผลกระทบต่อจ�านวนเงนิผลตอบแทนนัน้ได้ ถงึแม้ว่าตนจะ
มีสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมน้อยกว่ากึ่งหนึ่งก็ตาม การเปลี่ยนแปลง
ที่ส�าคัญนี้ส่งผลให้ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริษัทฯ และบริษัท
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ย่อยมีอ�านาจควบคุมในกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือไม่และจะต้องน�าบริษัทใดในกลุ่มกิจการมา
จัดท�างบการเงินรวมบ้าง

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดัง
กล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง กำรร่วมกำรงำน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 เรื่อง 

ส่วนได้เสียในการร่วมค้า ซึ่งได้ถูกยกเลิกไป มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ก�าหนด
ให้กจิการบนัทกึเงนิลงทนุในกจิการทีค่วบคมุร่วมกนัทีเ่ข้านยิามของการร่วมค้าโดยใช้วธิส่ีวน
ได้เสีย ในขณะที่มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 ก�าหนดให้กิจการสามารถเลือกน�าเงินลงทุนใน
กิจการที่ควบคุมร่วมกันมาจัดท�างบการเงินรวมโดยใช้วิธีรวมตามสัดส่วน หรือบันทึกเป็นเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียก็ได้

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวจะ
ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี้

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสีย ใน
กิจกำรอื่น 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ก�าหนดเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่วน
ได้เสยีของกจิการในบรษิทัย่อย การร่วมการงาน บรษิทัร่วม รวมถงึกจิการทีม่โีครงสร้างเฉพาะ
ตัว มาตรฐานฉบับนี้จึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันีก้�าหนดแนวทางเกีย่วกบัการวดัมลูค่ายตุธิรรมและ 

การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรม
ของสนิทรพัย์หรอืหนีส้นิใดตามข้อก�าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วข้องอืน่ 
กจิการจะต้องวดัมลูค่ายตุธิรรมนัน้ตามหลกัการของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันี้ 
และใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ่มใช้มาตรฐานนี้

จากการประเมินเบื้องต้น ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย 

4. นโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญ 

4.1 กำรรับรู้รำยได้
 
ขายสินค้า
รายได้จากการขายสนิค้ารบัรูเ้มือ่บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้โอนความเสีย่งและผลตอบแทน 
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ที่มีนัยส�าคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตาม
ราคาในใบก�ากบัสนิค้าโดยไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ส�าหรบัสนิค้าทีไ่ด้ส่งมอบหลงัจากหกัส่วนลด
แล้ว 

 
ขายไฟฟ้า
รายได้จากการขายไฟฟ้าของบริษัทย่อยรับรู้เมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัย

ส�าคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายไฟฟ้าแสดงมูลค่าของ
ราคารับซื้อและเงินส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าสุทธิจากการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ 
(ค่า Ft) ได้แสดงมูลค่าตามราคาในใบก�ากับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ส�าหรับสินค้าที่
ได้ส่งมอบแล้ว

รายได้จากการก่อสร้าง
บริษัทฯ รับรู้รายได้จากการก่อสร้างตามวิธีอัตราส่วนของงานที่ท�าเสร็จ (Percentage of 

Completion Method) จากการประเมินของวิศวกรโครงการ โดยพิจารณาอัตราส่วนของงาน
ที่ท�าเสร็จซึ่งค�านวณโดยการเปรียบเทียบต้นทุนงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริงจนถึงวันสิ้นปีกับ
ต้นทุนงานก่อสร้างที่คาดว่าจะใช้ตามสัญญาประกอบด้วย บริษัทฯ จะตั้งค่าเผื่อผลขาดทุน
ส�าหรบัโครงการก่อสร้างทัง้จ�านวน เพือ่ทราบแน่ชดัว่าโครงการก่อสร้างนัน้ประสพผลขาดทนุ

รายได้ค่าบริการ
รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความส�าเร็จของงาน 
 
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

4.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดในงบกระแสเงนิสด หมายถงึ เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร 

และเงนิลงทนุระยะสัน้ทีม่สีภาพคล่องสงู ซึง่ถงึก�าหนดจ่ายคนืภายในระยะเวลาไม่เกนิ 3 เดอืน 
นับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ืน่แสดงมลูค่าตามจ�านวนมลูค่าสทุธทิีจ่ะได้รบั บรษิทัฯ และบรษิทั

ย่อยบนัทกึค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูส�าหรบัผลขาดทนุโดยประมาณทีอ่าจเกดิขึน้จากการเกบ็เงนิ
จากลกูหนีไ้ม่ได้ ซึง่โดยทัว่ไปพจิารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงนิและการวเิคราะห์อายหุนี้

4.4 สินค้ำคงเหลือ
สนิค้าคงเหลอืแสดงมลูค่าตามราคาทนุ (ตามวธิเีข้าก่อน-ออกก่อน) หรอืมลูค่าสทุธทิีจ่ะได้รบั

แล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า งานระหว่างท�าได้แก่ต้นทุนและค่าแรงในการติดตั้งที่ยังไม่แล้วเสร็จ
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ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือจะตั้งขึ้นส�าหรับสินค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้า
หรือเสื่อมคุณภาพ

4.5 เงินลงทุน
ก) เงนิลงทนุในบรษิทัย่อยทีแ่สดงอยูใ่นงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงมลูค่าตามวธิรีาคาทนุ

สุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 
ข) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่ง

แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการค�านวณต้นทุนของเงินลงทุน
เมือ่มกีารจ�าหน่ายเงนิลงทนุ ผลต่างระหว่างสิง่ตอบแทนสทุธทิีไ่ด้รบักบัมลูค่าตามบญัชขีอง

เงินลงทุน จะถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

4.6 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเสื่อมรำคำ
ทีด่นิแสดงมลูค่าตามราคาทนุ อาคารและอปุกรณ์แสดงตามราคาทนุหกัค่าเสือ่มราคาสะสม

และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) 
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรง

ตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

อาคาร      20 ปี
ส่วนปรับปรุงอาคาร     5 ปี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้า (ของบริษัทย่อย) 10 และ 20 ปี
แผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์อื่น (ของบริษัทย่อย)  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
บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชีเมื่อจ�าหน่าย

สนิทรพัย์ หรอืคาดว่าจะไม่ได้รบัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตจากการใช้หรอืการจ�าหน่าย
สนิทรพัย์ รายการผลก�าไรหรอืขาดทนุจากการจ�าหน่ายสนิทรพัย์จะรบัรูใ้นส่วนของก�าไรหรอื
ขาดทุน เมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.7 ต้นทุนกำรกู้ยืม
ต้นทนุการกูย้มืของเงนิกูท้ีใ่ช้ในการได้มา การก่อสร้างหรอืการผลติสนิทรพัย์ทีต้่องใช้ระยะ

เวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกน�าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
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จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่น
ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่
เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลัง

การรบัรู้รายการเริม่แรก สินทรพัย์ไม่มตีัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทนุหกัค่าตัดจ�าหนา่ยสะสม
และค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยตดัจ�าหน่ายสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนทีม่อีายกุารให้ประโยชน์จ�ากดัอย่าง
มีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่า
ของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะ
ทบทวนระยะเวลาการตัดจ�าหน่ายและวิธีการตัดจ�าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุก
สิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ�าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน ได้แก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัด 5 ปี 

4.9 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุม

บริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การ
ควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิ
ออกเสยีงโดยทางตรงหรอืทางอ้อมซึง่ท�าให้มอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส�าคญัต่อบรษิทัฯ ผูบ้รหิาร
ส�าคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอ�านาจในการวางแผนและควบคุมการด�าเนิน
งานของบริษัทฯ

4.10 สัญญำเช่ำระยะยำว
สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไป

ให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วย
มลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์ทีเ่ช่าหรอืมลูค่าปัจจบุนัสทุธขิองจ�านวนเงนิทีต้่องจ่ายตามสญัญา
เช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต�า่กว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึก
เป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของ
สัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งาน
ของสินทรัพย์ที่เช่า 

สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของ
ส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงาน จ�านวนเงินที่จ่ายตามสัญญา
เช่าด�าเนินงาน รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของ
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สัญญาเช่า
4.11 เงินตรำต่ำงประเทศ
บรษิทัฯแสดงงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสกลุเงนิบาท ซึง่เป็นสกลุเงนิที่

ใช้ในการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ รายการต่างๆ ของแต่ละกจิการทีร่วมอยูใ่นงบการเงนิรวมวดั
มูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใช้อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิ
รายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงิน
บาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ก�าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค�านวณ 
ผลการด�าเนินงาน

4.12 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะท�าการประเมินการด้อยค่าของ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯ หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์
ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้
สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะรบัรูร้ายการขาดทนุจากการด้อยค่าในส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุ 

4.13 ผลประโยชน์พนักงำน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯ รับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อ

เกิดรายการ
 
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 
โครงการสมทบเงิน
บรษิทัฯ และพนกังานได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชพี ซึง่ประกอบด้วยเงนิทีพ่นกังาน 

จ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
ได้ แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพบันทึก
เป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

 
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
บริษัทฯ มีภาระส�าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมาย

แรงงาน ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ส�าหรับพนักงาน 

บริษัทฯ ค�านวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธี
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คิดลด แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ
ได้ท�าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

ผลก�าไรหรอืขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั ส�าหรบัโครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 
4.14 ประมำณกำรหนี้สิน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผล

มาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 

4.15 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช�ำระด้วยตรำสำรทุน
บริษัทฯ รับรู้โครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เมื่อได้รับบริการจากพนักงานตามมูลค่า

ยตุธิรรมของสทิธซิือ้หุน้ ณ วนัให้สทิธ ิโดยบนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายตามเงือ่นไขของระยะเวลาการ
ให้บรกิาร ของพนกังานทีก่�าหนดไว้ในโครงการพร้อมกบัรบัรู ้“ส่วนทนุจากการจ่ายโดยใช้หุน้
เป็นเกณฑ์” ในส่วนของผู้ถือหุ้น 

ในการประมาณมลูค่ายตุธิรรมของการจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ดงักล่าว ฝ่ายบรหิารต้องใช้
ดุลยพินิจในการวัดมูลค่า รวมทั้งสมมติฐานต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น อายุของสิทธิซื้อหุ้น ความ
ผันผวนของราคาหุ้นและอัตราเงินปันผล เป็นต้น

4.16 ภำษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ�านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษี

ของรัฐ โดยค�านวณจากก�าไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชี 

ของสนิทรพัย์และหนีส้นิ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษขีองสนิทรพัย์และหนีส้นิ 
ที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

บริษัทฯ รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุก
รายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี 
รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจ�านวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ
จะมกี�าไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอทีจ่ะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ช้หกัภาษแีละ
ผลขาดทุน ทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บรษิทัฯ จะทบทวนมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชทีกุสิน้รอบระยะ
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เวลารายงานและจะท�าการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่
ว่าบรษิทัฯจะไม่มกี�าไรทางภาษเีพยีงพอต่อการน�าสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชทีัง้หมด
หรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บรษิทัฯจะบนัทกึภาษเีงนิได้รอการตดับญัชโีดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้อืหุน้หากภาษทีีเ่กดิขึน้
เกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น 

5. กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่ส�ำคัญ

ในการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้
ดุลยพินิจ และการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจ�านวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดง
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนที่ประมาณการ
ไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�าคัญมีดังนี้

 
สัญญาเช่า 
ในการพจิารณาประเภทของสญัญาเช่าว่าเป็นสญัญาเช่าด�าเนนิงานหรอืสญัญาเช่าทางการ

เงนิ ฝ่ายบรหิารได้ใช้ดลุยพนิจิในการประเมนิเงือ่นไขและรายละเอยีดของสญัญาเพือ่พจิารณา
ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดัง
กล่าวแล้วหรือไม่

 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูของลกูหนี ้ฝ่ายบรหิารจ�าเป็นต้องใช้ดลุยพนิจิในการ

ประมาณการผลขาดทนุทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากลกูหนีแ้ต่ละราย โดยค�านงึถงึประสบการณ์ การ
เก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น 

 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
ในการค�านวณค่าเสือ่มราคาของอาคารและอปุกรณ์ ฝ่ายบรหิารจ�าเป็นต้องท�าการประมาณ

อาย ุการให้ประโยชน์และมลูค่าคงเหลอืเมือ่เลกิใช้งานของอาคารและอปุกรณ์ และต้องทบทวน
อายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี ้ฝ่ายบรหิารจ�าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ในแต่ละ
ช่วงเวลาและบนัทกึขาดทนุจากการด้อยค่าหากคาดว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืต�่ากว่ามลูค่า 
ตามบญัชขีองสนิทรพัย์นัน้ ในการนีฝ่้ายบรหิารจ�าเป็นต้องใช้ดลุยพนิจิทีเ่กีย่วข้องกบัการคาด
การณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทฯ จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี

และขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ จะมีก�าไรทางภาษี
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ในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่าย
บริหารจ�าเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ ควรรับรู้จ�านวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีเป็นจ�านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ�านวนก�าไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตใน
แต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตรา
คิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวน
พนักงาน เป็นต้น

6. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสรุปได้ดังนี้

รำยชื่อ ลักษณะควำมสัมพันธ์

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 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 การเช่าไทยคอมเมอร์เชียล อินเวสเม้นต์ ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยรีเทล อินเวสเม้นต์ ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

กรรมการ กรรมการของบริษัทฯและบริษัทย่อย
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งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
นโยบำยกำรก�ำหนดรำคำ

2557 2556 2557 2556

รำยกำรธุรกิจกับบริษัทย่อย

รายได้จากการก่อสร้างโรงไฟฟ้า - - 123.4 2.7 ต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

รายได้จากการบริการ - - 5.8 3.6 ต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

ขายสินทรัพย์ถาวร - - 0.1 - ราคาตลาด

เงินปันผลรับ - - 11.4 - ตามที่ประกาศจ่าย

รายได้อื่น - - 2.0 - ราคาตามสัญญา

ดอกเบี้ยรับ - - 2.4 2.8 อัตราร้อยละ 8 ต่อปี

ดอกเบี้ยจ่าย - - 0.1 0.1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�า
ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง

รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้จากการขาย 8.9 34.1 8.9 34.1 ต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

รายได้จากการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 51.1 - 51.1 - ต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

รายได้จากการบริการ - 26.9 - 26.9 ต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

ดอกเบี้ยรับ 0.2 - 0.2 - อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี

ซื้อสินค้า 0.1 - 0.1 - ราคาตลาด

ซื้อสินทรัพย์ถาวร - 50.7 - 50.7 ราคาตลาด

ค่าใช้จ่ายอื่น 0.8 1.3 0.8 1.3 ราคาทุนและราคาตามสัญญา

รำยกำรธุรกิจกับกรรมกำร

ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 0.1 - 0.1 - มูลค่ายุติธรรม

 (หน่วย: ล้านบาท)

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี้

ในระหว่างปี บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมรีายการธรุกจิทีส่�าคญักบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้อง
กัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่าง 
บริษัทฯ บริษัทย่อยและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดย
สามารถสรุปได้ดังนี้
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(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2557 2556 2557 2556

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 9)

บริษัทย่อย - - 18,216 26,276

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน) 8,476 43,789 8,476 43,789

รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 8,476 43,789 26,692 70,065

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 17)

บริษัทย่อย - - - 19,032

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน) 214 206 214 206

กรรมการ 15 524 15 124

รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 229 730 229 19,362

เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย - - - 21,000

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน) - 21,000 - 21,000

รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - 21,000 - 42,000

Transactions with subsidiaries

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวำคม 2556

ในระหว่ำงปี ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวำคม 2557
เพิ่มขึ้น ลดลง

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

   บริษัท  กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ากัด 31,550 - (3,600) 27,950

   บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ�ากัด 50 670 (720) -

   บริษัท วินด์โกกรีน จ�ากัด 450 1,300 (330) 1,420

   บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ�ากัด - 12,338  (2,078) 10,260

32,050 14,308 (6,728) 39,630

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงค้างของเงนิให้กูย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และ 

2556 และการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 
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งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวำคม 2556

ในระหว่ำงปี ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวำคม 2557
เพิ่มขึ้น ลดลง

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน)

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

- 7,596 - 7,596

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันและถึงก�าหนด
ช�าระคืนเมื่อทวงถาม โดยคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 8 ต่อปี

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

และ 2556 และการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

เงนิให้กูย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนัเป็นเงนิกูย้มืทีไ่ม่มหีลกัประกนัและไม่มกี�าหนด 
ช�าระคืนเงินต้นที่แน่นอน โดยคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงค้างของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 

2556 และการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวำคม 2556

ในระหว่ำงปี ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวำคม 2557
เพิ่มขึ้น ลดลง

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

   บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ�ากัด - 7,000 (7,000) -

   บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ากัด - 1,400 (1,400) -

   บริษัท ไบโอโกกรีน จ�ากัด 900 750 (1,650) -

   บริษัท กรีนไบโอ จ�ากัด - 18,000 (18,000) -

900 27,150 (28,050) -
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 (หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2557 2556 2557 2556

เงินสด 68 70 68 70

เงินฝากธนาคาร 267,777 15,177 264,113 12,418

รวม 267,845 15,247 264,181 12,488

งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2557 2556

ผลประโยชน์ระยะสั้น 16.8 17.4

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 0.6 0.4

รวม 17.4 17.8

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนัเป็นเงนิกูย้มืทีไ่ม่มหีลกัประกนัและถงึก�าหนดช�าระ
คนืเมือ่ทวงถาม โดยคดิดอกเบีย้ตามอตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจ�าของธนาคารพาณชิย์แห่งหนึง่

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
ในระหว่างปี บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารดัง

ต่อไปนี้

ภำระค�้ำประกันกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทฯ มีภาระจากการค�้าประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 

29.4
 

7. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.13 ถึง 0.50 
ต่อปี (2556: ร้อยละ 0.13 ถึง 0.50 ต่อปี)

8. ลูกหนี้กำรค้ำตำมสัญญำโอนสิทธิกำรรับเงิน / หนี้สินภำยใต้สัญญำโอนสิทธิกำรรับเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ได้โอนสิทธิการรับช�าระเงินจากลูกหนี้การค้าจ�านวน
เงิน 22.0 ล้านบาท (มูลค่าตามใบก�ากับสินค้า) (2556: ไม่มี) ให้แก่บริษัทแห่งหนึ่ง โดยลูกหนี้
ดงักล่าว ได้ท�าหนงัสอืตกลงทีจ่ะช�าระหนีท้ีม่กีบับรษิทัฯ ให้แก่บรษิทันัน้โดยตรง อย่างไรกต็าม 
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บรษิทัฯ ได้เข้ารบัประกนัทีจ่ะจ่ายช�าระหนีใ้ห้แก่บรษิทัดงักล่าวในกรณทีีล่กูหนีไ้ม่สามารถจ่าย
ช�าระหนี้ได้ บริษัทฯ ได้รวมยอดลูกหนี้ส่วนที่โอนสิทธิการรับช�าระหนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “ลูก
หนี้การค้าและลูกหนี้อื่น” และบันทึกภาระหนี้ของบริษัทฯ ต่อบริษัทผู้รับโอนสิทธิการรับเงิน
ไว้ภายใต้หัวข้อ “หนี้สินภายใต้สัญญาโอนสิทธิการรับเงิน” ในงบแสดงฐานะการเงิน รายการ
ข้างต้นอยู่ภายใต้สัญญาแฟคเตอริ่งระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทดังกล่าว นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินจ�านวนเงิน 13.9 ล้านบาทไปวางเป็นประกัน
หนี้สินภายใต้สัญญาโอนสิทธิการรับเงิน
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ลูกหนี้อื่น
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2557 2556 2557 2556

ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ
    ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 2,846 20,096 3,987 43,208

    ค้างช�าระ

    ไม่เกิน 3 เดือน 5,468 23,693 6,385 24,014

    3 - 6 เดือน - - 7,977 -

    6 - 12 เดือน - - 5,525 -

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 8,314 43,789 23,874 67,222

ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ
    ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 50,598 44,419 50,598 44,419

     ค้างช�าระ

     ไม่เกิน 3 เดือน 11,486 2,973 11,486 2,973

     3 - 6 เดือน 12,694 189 12,694 189

     6 - 12 เดือน 5,175 32,551 5,175 32,551

     มากกว่า 12 เดือน 906 60 906 60

รวม 80,859 80,192 80,859 80,192

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (836) (906) (836) (906)

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน    - สุทธิ 80,023 79,286 80,023 79,286

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 88,337 123,075 103,897 146,508

ลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 899 -

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 11,554 521 11,554 298

เงินทดรองจ่ายอื่น 209 524 209 65

ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 162 - 1,919 2,843

ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 325 241 248 147

รายได้ค้างรับ 20,264 16,101 6,947 5,534

รวมลูกหนี้อื่น 32,514 17,387 21,776 8,887

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 120,851 140,462 125,673 155,395

9. ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)
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งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

รำคำทุน
รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้
เป็นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ

สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ

2557 2556 2557 2556 2557 2556

สินค้าส�าเร็จรูป 47,628 35,936 (2,243) (2,141) 45,385 33,795

งานระหว่างท�า 14,566 42,146 (1,048) - 13,518 42,146

สินค้าระหว่างทาง 1,254 22,283 - - 1,254 22,283

รวม 63,448 100,365 (3,291) (2,141) 60,157 98,224

บริษัท

ทุนที่เรียกช�ำระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน รำคำทุน

2557 2556 2557
(ร้อยละ)

2556
(ร้อยละ)

2557 2556

บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ากัด 57,000 57,000 100 100 57,000 57,000

บริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ�ากัด - 30,000 - 100 - 29,999

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 1,000 1,000 100            100 999 999

บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ�ากัด 20,000 - 100 - 20,000 -

บริษัท พีเอสที (อุบลราชธานี) จ�ากัด 250 - 100 - 250 -

รวม 99,249 108,998

10. สินค้ำคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

11. เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค�้ำประกัน

ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากประจ�า ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยได้น�าไปค�้าประกันวงเงินเบิก
เกินบัญชีธนาคารของบริษัทฯ และเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อย

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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(หน่วย: พันบาท)

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 100 ของบริษัท เพาเวอร์ วี 
กรีน จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันที่ถือหุ้นโดยกรรมการของบริษัทฯ โดย
บริษัทฯ บันทึกสินทรัพย์สุทธิตามมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อกิจการ

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการซื้อกิจการของ
ของบริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ�ากัด ณ วันที่ลงทุนมีดังต่อไปนี้

มูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำตำมบัญชี

สินทรัพย์

ลูกหนี้ค่าหุ้น 850 850

สินทรัพย์อื่นๆ 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

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ�ากัด) ได้ออกหุ้น
สามญัเพิม่ทนุ โดยบรษิทัฯ ได้ซือ้เงนิลงทนุเพิม่ ณ วนันัน้ด้วยมลูค่าทีต่ราไว้ของหุน้สามญัของ
บริษัทย่อยดังกล่าวเป็นจ�านวนเงิน 19 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัท พีเอสที (อุบลราชธานี) จ�ากัด ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยในประเทศไทย และมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยบริษัทฯลงทุนในบริษัท                            
ดังกล่าวในอัตราร้อยละ 100

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 บริษัทฯ ได้ท�าบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจะซื้อจะ
ขายเงินลงทุนในบริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ�ากัด เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมจากสัญญาจะซื้อ
จะขายเงินลงทุนหลักลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 โดยแก้ไขราคาขายเงินลงทุนเป็น 190.47 
บาทต่อหุ้น รวมเป็นราคาขายทั้งสิ้น 57.14 ล้านบาท

เมือ่วนัที ่14 พฤศจกิายน 2557 บรษิทัฯ ได้ขายเงนิลงทนุในบรษิทั กรนี ไบ-โอ มหาสารคาม 
จ�ากัด มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยดังกล่าว ณ วันที่ขายเงินลงทุนมีรายละเอียดดังต่อ
ไปนี้
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งบกำรเงินรวม

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

งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร

ราคาขาย 57,141

ราคาทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 29,999

ก�าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 27,142

หัก: ก�าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยรอรับรู้ (11,500)

ก�าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 15,642

(หน่วย: พันบาท)
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(หน่วย: พันบาท)

บริษัท

งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ทุนที่เรียกช�ำระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน รำคำทุน

2557 2556
2557

(ร้อยละ)
2556

(ร้อยละ)
2557 2556

บริษัท พีวี กรีน จ�ากัด 18,000 1,000 19.99 - 3,598 -

รวม 3,598 -

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง 
(บริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ�ากัด) จ�านวน 11.4 ล้านบาท (2556: ไม่มี)

13. เงินลงทุนอื่น
 
เงินลงทุนอื่นตามที่แสดงในงบการเงิน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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งบกำรเงินรวม
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ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 20,728 20,712 71,076 197,266 3,163 12,502 2,542 - - 327,989

ซื้อเพิ่ม 39,000 11,142 254 2,047 1,159 2,657 - 7,540 69 63,868

จ�าหน่าย - - - - - (154) - - - (154)

โอนเข้า (ออก) - 9 - - - 60 - - (69) -

ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุน - - 156 210 - - - - - 366

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 59,728 31,863 71,486 199,523 4,322 15,065 2,542 7,540 - 392,069

ซื้อเพิ่ม - 377 25,174 34,879 223 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) -

ลดลงจากการขายเงินลงทุนใน
บริษัทย่อย (5,215) - (18,135) (57,557) - - - - - (80,907)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 54,513 32,661 88,776 219,878 3,879 13,136 2,610 7,540 - 422,993

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 - 8,881 3,768 10,124 1,618 7,269 683 - - 32,343

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 1,682 4,205 10,852 610 2,228 507 227 - 20,311

ค่าเสือ่มราคาส�าหรบัส่วนทีจ่�าหน่าย - - - - - (152) - - - (152)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - 10,563 7,973 20,976 2,228 9,345 1,190 227 - 52,502

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 1,731 4,681 13,393 586 2,197 436 1,507 - 24,531

ค่าเสือ่มราคาส�าหรบัส่วนทีจ่�าหน่าย - (913) - (211) (631) (2,837) (1) - - (4,593)

ลดลงจากการขายเงินลงทุน
ในบริษัทย่อย - - (2,280) (6,068) - - - - - (8,348)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 11,381 10,374 28,090 2,183 8,705 1,625 1,734 - 64,092

14. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)
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(หน่วย: พันบาท)
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มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 59,728 21,300 63,513 178,547 2,094 5,720 1,352 7,313 - 339,567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 54,513 21,280 78,402 191,788 1,696 4,431 985 5,806 - 358,901

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

2556 (จ�านวน 15.9 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 20,311

2557 (จ�านวน 20.1 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 24,531
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Separate financial statements

ที่ด
ิน

อำ
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ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 12,850 20,712 3,163 12,502 2,542 - - 51,769

ซื้อเพิ่ม 39,000 11,142 1,159 2,657 - 7,540 69 61,567

จ�าหน่าย - - - (154) - - - (154)

โอนเข้า (ออก) - 9 - 60 - - (69) -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 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

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 - 8,881 1,618 7,269 683 - - 18,451

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 1,682 610 2,228 507 227 - 5,254

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่จ�าหน่าย - - - (152) - - - (152)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - 10,563 2,228 9,345 1,190 227 - 23,553

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 1,731 586 2,197 436 1,507 - 6,457

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่จ�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

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 51,850 21,300 2,094 5,720 1,352 7,313 - 89,629

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 51,850 21,280 1,696 4,431 985 5,806 - 86,048

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี

2556 (จ�านวน 0.8 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 5,254

2557 (จ�านวน 2.1 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 6,457

(หน่วย: พันบาท)
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ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ ถูกน�าไปจดจ�านองไว้กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเพื่อ 
ค�้าประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ

ที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร แผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งเป็น 
ส่วนหนึง่ของโรงไฟฟ้าของบรษิทัย่อยบางแห่งถกูน�าไปจดจ�านองเพือ่ค�า้ประกนัเงนิกูร้ะยะยาว
จากสถาบันการเงินของบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มียานพาหนะและอุปกรณ์ซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าซื้อ 
โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจ�านวนประมาณ 1.2 ล้านบาท (2556: 1.7 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีอุปกรณ์จ�านวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่
ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�านวนเงิน
ประมาณ 13.0 ล้านบาท (2556: 15.2 ล้านบาท) 

บรษิทัย่อยได้รวมต้นทนุการกูย้มืเข้าเป็นต้นทนุของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าส�าหรบัปีสิน้
สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 จ�านวน 0.4 ล้านบาท (2557: ไม่มี) 

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

รำคำทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 282

ซื้อเพิ่ม 426

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 708

ซื้อเพิ่ม 1,793

จ�าหน่าย (60)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2,441

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 171

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 89

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 260

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 329

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับส่วนที่จ�าหน่าย (58)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 531

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 448

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 1,910

(หน่วย: พันบาท)
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อัตรำดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) งบกำรเงินรวม /                            
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2557 2556 2557 2556

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร MOR, MOR - 1.5 MOR, MOR - 1.5 36,040 38,886

ตั๋วสัญญาใช้เงิน MLR, 3 3 31,000 10,000

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท MLR, MLR - 0.5 MLR, MLR - 0.5 64,622 137,959

รวม 131,662 186,845

 
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2557 2556 2557 2556

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 42,884 60,077 42,884 60,077

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 214 206 214 19,206

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 8,103 7,251 6,651 6,548

เงินทดรองจากกรรมการ 15 524 15 124

ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - - 32

ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 150 309 102 159

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 7,242 3,822 7,233 3,820

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 58,608 72,189 57,099 89,966

16. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารค�้าประกันโดยเงินฝากประจ�าของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ 
การค�า้ประกนัโดยกรรมการของบรษิทัฯ และบรรษทัประกนัสนิเชือ่อตุสาหกรรมขนาดย่อม และ 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินค�้าประกันโดยการจ�านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของ    
บริษัทฯ และบริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และการค�้าประกันโดยกรรมการ
ของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

17. เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
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เงินกู้
อัตรำดอกเบี้ย
 (ร้อยละ)

กำรช�ำระคืน
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2557 2556 2557 2556

1 MLR ช�าระคนืเงนิต้นเป็นรายเดอืน เดอืนละ 83,400 บาท ให้
เสรจ็สิน้ภายในระยะเวลา 60 เดอืนนบัแต่วนัเบกิรบัเงนิกู้

2,414 3,416 2,414 3,416

2 MLR ช�าระคืนเงินต้นเป็นรายเดือน เดือนละ 16,700 บาท ให้
เสรจ็สิน้ภายในระยะเวลา 60 เดอืนนบัแต่วนัเบกิรบัเงนิกู้

499 703 499 703

3 MLR - 0.5 ช�าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน เดือนละ 
1.4 ล้านบาท และเดือนสุดท้าย 1.3 ล้านบาท ให้เสร็จ
สิ้นภายในระยะเวลา 7 ปี 6 เดือนนับแต่วันเบิกรับเงินกู้

67,832 84,992 - -

4 MLR - 0.5 ช�าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน เดือนละ 
0.5 - 0.8 ล้านบาท ตามที่ระบุในสัญญาให้เสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลา 8 ปี 6 เดือน นับแต่วันเบิกรับเงินกู้

- 59,850 - -

5 MLR - 0.75/ 
MLR - 0.5/ 

MLR

ช�าระคนืเงนิต้นพร้อมดอกเบีย้เป็นรายเดอืนเดอืนละ 0.5 
ล้านบาท ตามที่ระบุในสัญญาให้เสร็จสิ้นภายในระยะ
เวลา 7 ปี นับแต่ วันเบิกรับเงินกู้

23,049 27,119 23,049 27,119

6 MLR ช�าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน เดือนละ 
0.3 - 0.4 ล้านบาท ตามที่ระบุในสัญญาให้เสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันเบิกรับเงินกู้

39,708 - - -

7 5.75 ช�าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน เดือนละ 
0.35 ล้านบาท ตามที่ระบุในสัญญาให้เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลา 7 ปี นับแต่วันเบิกรับเงินกู้

30,000 - - -

รวม 163,502 176,080 25,962 31,238

หัก: ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (30,387) (28,831) (5,523) (5,214)

หัก: ส่วนที่จัดเป็นหนี้สินหมุนเวียน (62,004) (67,832) - -

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 71,111 79,417 20,439 26,024

(หน่วย: พันบาท)

18. เงินกู้ยืมระยะยำว

เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทฯ มีหลักประกันคือการจดจ�านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง                 
ของบริษัทฯ และบริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และค�้าประกันโดยกรรมการ 
บริษัทฯ กรรมการของบริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท เอ็ม.วี.ที. 
คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

เงนิกูย้มืระยะยาวของบรษิทัย่อยมหีลกัประกนัคอืการจดจ�านองทีด่นิพร้อมสิง่ปลกูสร้างของ 
บรษิัทยอ่ย การจ�าน�าแผงโซลา่เซลลแ์ละอปุกรณท์ีเ่กีย่วข้องของบรษิัทย่อย การจ�าน�าสทิธกิาร
รับ เงินฝากธนาคารของบริษัทย่อย การโอนสิทธิการรับเงินจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ 
การค�้าประกันโดยบริษัทฯ และบริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
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สัญญาเงินกู้ยืมได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อจ�ากัดบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การ
ไม่ลดทุน จดทะเบียนหรือควบรวมกับนิติบุคคลอื่น การไม่จ่ายเงินปันผล การก่อหนี้อื่น การ
ด�ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนทุนและอัตราส่วนความสามารถในการช�าระหนี้ให้เป็นไปตาม
สัญญา เป็นต้น

ในปี 2556 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติตามข้อจ�ากัดบางประการที่ระบุในสัญญา
เงินกู้ได้ โดยบริษัทย่อยได้รับจดหมายผ่อนปรนเงื่อนไขจากธนาคารภายในวันที่ 1 ตุลาคม 
2557 อย่างไรก็ตาม เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
บริษัทย่อย ได้แสดงยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของเงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นหนี้สิน
หมุนเวียนใน งบแสดงฐานะการเงินทั้งจ�านวน  

ในปี 2557 บรษิทัย่อยสองแห่งไม่สามารถปฏบิตัติามข้อจ�ากดับางประการทีร่ะบใุนสญัญาได้ 
บรษิทัย่อยอยูร่ะหว่างการเจรจาเพือ่ขอผ่อนผนัการปฏบิตัติามข้อจ�ากดัดงักล่าวกบัธนาคารผูใ้ห้
กู ้ซึง่อยูร่ะหว่างการพจิารณาของธนาคารดงักล่าวในขณะนี ้อย่างไรกต็าม เพือ่วตัถปุระสงค์ใน
การรายงานตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป บรษิทัย่อยได้แสดงยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 
ธันวาคม 2557 ของเงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินทั้งจ�านวน

19. หนี้สินตำมสัญญำเช่ำซื้อและสัญญำเช่ำกำรเงิน

งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2557 2556

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน 1,082 1,503

หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจ�าหน่าย (93) (102)

รวม 989 1,401

หัก: ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (620) (612)

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
จากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

369 789

(หน่วย: พันบาท)

บริษัทฯได้ท�าสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์ใช้ในการ
ด�าเนนิงานของกจิการโดยมกี�าหนดการช�าระค่าเช่าเป็นรายเดอืน อายขุองสญัญามรีะยะเวลา
โดยเฉลี่ยประมาณ 3 ถึง 4 ปี โดยสัญญาส่วนใหญ่ค�้าประกันโดยกรรมการของบริษัทฯ

บริษัทฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต�่าภายในหนึ่งปีตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้ 
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งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม

ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 672 410 1,082

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/เช่าการเงินรอการตัดบัญชี   (52) (41) (93)

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 620 369 989

งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม

ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 679 824 1,503

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/เช่าการเงินรอการตัดบัญชี (67) (35) (102)

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 612 789 1,401

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

20 ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 
 
จ�านวนเงินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออก

จากงานแสดงได้ดังนี้

งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2557 2556

ภำระผูกพันตำมโครงกำรผลประโยชน์ต้นปี 2,395 1,193

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 1,228 585

ต้นทุนดอกเบี้ย 107 47

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - 570

ภำระผูกพันตำมโครงกำรผลประโยชน์ปลำยปี 3,730 2,395

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 3,730 2,395
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งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2557 2556

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 1,228 585

ต้นทุนดอกเบี้ย 107 47

รวมค่ำใช้จ่ำยที่รับรู้ในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน 1,335 632

งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2557 
(ร้อยละต่อปี)

2556 
(ร้อยละต่อปี)

อัตราคิดลด 4.5 4.5

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 5.0 5.0

อตัราการเปลีย่นแปลงในจ�านวนพนกังาน (ขึน้กบัช่วงอาย)ุ 0.0 - 18.0 0.0 - 18.0

งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

จ�ำนวนภำระผูกพัน                  
ตำมโครงกำรผลประโยชน์

จ�ำนวนภำระผูกพันที่ถูกปรับปรุง
จำกผลของประสบกำรณ์

ปี 2557 3,730 -

ปี 2556 2,395 -

ปี 2555 1,193 -

ปี 2554 726 -

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน
แสดงได้ดังนี้

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสะสมของบริษัทฯ ที่รับรู้
ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจ�านวน 0.6 ล้านบาท (2557: ไม่มี)

สมมติฐานที่ส�าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมิน
สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

จ�านวนเงนิภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์และภาระผกูพนัทีถ่กูปรบัปรงุจากผลของ
ประสบการณ์ส�าหรับปีปัจจุบันและสามปีย้อนหลังแสดงได้ดังนี้
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21. ทุนเรือนหุ้น
 
เมื่อ 24 มกราคม 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติ

ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1) เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ โดยลดมูลค่าที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 
100 บาท เป็นหุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งจะท�าให้จ�านวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพิ่มจากเดิมจ�านวน 
1,750,000 หุ้น เป็น 1,750,000,000 หุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้ท�าการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 
กับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557

2) เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 175 ล้านบาท เป็น 225 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่
จ�านวน 500,000,000 หุ้น บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชน์แล้ว
เมื่อวันที่ 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 ผู้บริหารและ

พนักงานของบริษัทฯ จากการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่
จะออกเป็นจ�านวน 50,000,000 หน่วย

บริษัทฯ ได้รับเงินจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปจ�านวน 
450,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ตามที่กล่าวไว้ในข้อ 3.1) แล้ว เมื่อวันที่ 15 
ธันวาคม 2557 โดยมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นเป็นจ�านวน 239.8 ล้านบาท

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ช�าระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เป็น 220 ล้านบาท เมื่อวัน
ที่ 15 ธันวาคม 2557

22. ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ได้จัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของ 
บริษัทฯ ให้กับพนักงานของบริษัทฯจ�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
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ราคาจัดสรร:     ไม่คิดมูลค่าหน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท) 
ราคาการใช้สิทธิ:    0.10 บาทต่อหุ้น 
อัตราการใช้สิทธิ:    ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ 
     ทั้งนี้อัตราการใช้สิทธิสามารถเปลี่ยนแปลง
     ได้ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ 
วิธีการจัดสรร:     บริษัทฯ จะจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิจาก
     จ�านวนทัง้หมดของโครงการให้แก่กรรมการ
     และผู้บริหาร : พนักงาน ในอัตราร้อยละ 
     43 : 57
ระยะเวลาการใช้สิทธิ:
การใช้สิทธิครั้งที่ 1
เมื่อครบก�าหนดระยะ 12 เดือน นับแต่วันออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิ

สามารถใช้สิทธิได้ร้อยละ 25 ของจ�านวนที่ได้รับการจัดสรร โดยสามารถใช้สิทธิได้ในวัน
ก�าหนดการใช้สทิธ ิและทกุ 6 เดอืนหลงัครบก�าหนดใช้สทิธคิรัง้นี ้ตลอดอายใุบส�าคญัแสดงสทิธิ

การใช้สิทธิครั้งที่ 2
เมื่อครบก�าหนดระยะ 18 เดือน นับแต่วันออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิ

สามารถใช้สิทธิได้ร้อยละ 19 ของจ�านวนที่ได้รับการจัดสรร โดยสามารถใช้สิทธิได้ในวัน
ก�าหนดการ ใช้สทิธ ิและทกุ 6 เดอืนหลงัครบก�าหนดใช้สทิธคิรัง้นี ้ตลอดอายใุบส�าคญัแสดงสทิธิ

การใช้สิทธิครั้งที่ 3
เมื่อครบก�าหนดระยะ 24 เดือน นับแต่วันออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิ

สามารถใช้สิทธิได้ร้อยละ 28 ของจ�านวนที่ได้รับการจัดสรร โดยสามารถใช้สิทธิได้ในวัน
ก�าหนดการใช้สทิธ ิและทกุ 6 เดอืนหลงัครบก�าหนดใช้สทิธคิรัง้นี ้ตลอดอายใุบส�าคญัแสดงสทิธิ

การใช้สิทธิครั้งที่ 4
เมื่อครบก�าหนดระยะ 30 เดือน นับแต่วันออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบส�าคัญแสดง

สิทธิสามารถใช้สิทธิได้ร้อยละ 14 ของจ�านวนที่ได้รับการจัดสรร โดยสามารถใช้สิทธิได้ในวัน
ก�าหนดการใช้สทิธ ิและทกุ 6 เดอืนหลงัครบก�าหนดใช้สทิธคิรัง้นี ้ตลอดอายใุบส�าคญัแสดงสทิธิ

การใช้สิทธิครั้งที่ 5
เมื่อครบก�าหนดระยะ 36 เดือน นับแต่วันออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบส�าคัญแสดง

สิทธิสามารถใช้สิทธิได้ร้อยละ 10 ของจ�านวนที่ได้รับการจัดสรร โดยสามารถใช้สิทธิได้ในวัน
ก�าหนดการใช้สทิธ ิและทกุ 6 เดอืนหลงัครบก�าหนดใช้สทิธคิรัง้นี ้ตลอดอายใุบส�าคญัแสดงสทิธิ

การใช้สิทธิครั้งที่ 6
เมื่อครบก�าหนดระยะ 42 เดือน นับแต่วันออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบส�าคัญแสดง

สิทธิสามารถใช้สิทธิได้ร้อยละ 3 ของจ�านวนที่ได้รับการจัดสรร โดยสามารถใช้สิทธิได้ในวัน
ก�าหนดการใช้สทิธ ิและทกุ 6 เดอืนหลงัครบก�าหนดใช้สทิธคิรัง้นี ้ตลอดอายใุบส�าคญัแสดงสทิธิ

การใช้สิทธิครั้งที่ 7
เมื่อครบก�าหนดระยะ 48 เดือน นับแต่วันออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบส�าคัญแสงสิทธิ

สามารถใช้สทิธทิีไ่ด้รบัทัง้หมด และส่วนทีเ่หลอืจากการใช้สทิธงิวดก่อน โดยสามารถใช้สทิธไิด้
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ในวันก�าหนดการใช้สิทธิ และทุก 6 เดือนหลังครบก�าหนดใช้สิทธิครั้งนี้ ตลอดอายุใบส�าคัญ
แสดงสิทธิ

มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสิทธิซื้อหุ้นแต่ละสิทธิที่ออกเท่ากับ 0.42 บาท ค�านวณโดย
ใช้แบบจ�าลองการก�าหนดราคาสิทธิตามแบบจ�าลอง Black-scholes Merton ข้อมูลน�าเข้า
แบบจ�าลอง ได้แก่ ราคาหุ้น ณ วันที่ก�าหนดราคา ซึ่งเท่ากับ 0.65 บาท ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 
0.10 บาท ความคาดหวังอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 5 อายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิ 5 ปี 
และอัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยงร้อยละ 2.39

ในระหว่างปี 2557 บริษัทฯ บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นจ�านวน 0.2 ล้านบาท ซึ่งรวมอยู่ในค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้น
เป็นเกณฑ์จ�านวน 0.2 ล้านบาท

23. ส�ำรองตำมกฎหมำย

ภายใต้บทบญัญตัขิองมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัฯ
ต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิ
ประจ�าปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของ ทนุจดทะเบยีน ส�ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน�าไปจ่ายเงนิปันผลได้

24. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ
 
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

 
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2557 2556 2557 2556

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่น
ของพนักงาน

64,625 59,877 64,625 59,877

ค่าเสื่อมราคา 24,531 20,311 6,457 5,254

ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน 2,780 2,862 1,064 2,862

ซื้อสินค้าส�าเร็จรูป 299,714 229,931 299,714 229,931

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�าเร็จรูปและ  
งานระหว่างท�า

15,887 (16,039) 15,887 (16,039)

(หน่วย: พันบาท)
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งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2557 2556 2557 2556

ก�าไร (ขาดทุน) ทางบัญชี
ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

43,229 16,276 38,543 (4,138)

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 0, 20% 0, 20% 20% 20%

ก�าไร (ขาดทุน) ทางบัญชี
ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี

8,646 3,255 7,709 (828)

ผลกระทบทางภาษีส�าหรับ:
    การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 26)
    ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
    ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น

(4,788)
2,489

(1,723)

(4,073)
2,950
(185)

-
911

(3,996)

-
2,960
(185)

รวม (4,022) (1,308) (3,085) 2,775

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่
ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 4,624 1,947 4,624 1,947

 
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2557 2556 2557 2556

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน: 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี 7,407 2,216 7,407 2,216

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:  
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิด
ผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการ
ผลแตกต่างชั่วคราว  

(2,783) (269) (2,783) (269)

ภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน
งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 4,624 1,947 4,624 1,947

25. ภำษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย
รายการดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

รายการกระทบยอดจ�านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของก�าไรทางบัญชี
กับอัตราภาษีที่ใช้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สามารถแสดงได้ดังนี้
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งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันที่                          
31 ธันวำคม 2557

ณ วันที่                          
31 ธันวำคม 2556

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 167 181

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 658 428

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 746 480

ก�าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยรอรับรู้ 2,300 -

รวม 3,871 1,089

(หน่วย: พันบาท)

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

26. กำรส่งเสริมกำรลงทุน
 
บรษิทัย่อย 4 แห่งได้รบัสทิธพิเิศษทางภาษจีากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุส�าหรบัการ

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1966 (1)/2554 เมื่อวันที่ 
10 สิงหาคม 2554 เลขที่ 1134 (1)/2556 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555 เลขที่ 1519 (1)/2557 เมื่อ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 และเลขที่ 1520 (1)/2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ทั้งนี้ บัตร
ส่งเสรมิดงักล่าวได้ก�าหนดเงือ่นไขและสทิธพิเิศษบางประการ สทิธพิเิศษดงักล่าวรวมถงึการได้
รบัยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคลส�าหรบัก�าไรสทุธทิีไ่ด้จากการประกอบกจิการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิ 
เป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายได้จากการประกอบกจิการนัน้ (วนัที ่15 สงิหาคม 2554 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 และวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ตามล�าดับ) 
และ ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�าเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมค�านวณเพื่อเสียภาษี

บริษัทย่อยมีรายได้จากการขายในประเทศส�าหรับปี 2557 และ 2556 ตามกิจการที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุนเป็นจ�านวนทั้งสิ้น 66.6 ล้านบาท และ 55.0 ล้านบาท ตามล�าดับ

27 ก�ำไรต่อหุ้น
 
ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�านวณโดยหารก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี (ไม่รวมก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี
ก�าไรต่อหุ้นปรับลดค�านวณโดยหารก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

(ไม่รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยผลรวมของจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่
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ออกอยู่ในระหว่างปีกับจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�า้หนักของหุ้นสามัญที่บริษัทฯ อาจต้องออกเพื่อ
แปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้น
สามัญ ณ วันต้นงวดหรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและก�าไรต่อหุ้นปรับลดแสดงการค�านวณได้ดังนี้

งบกำรเงินรวม

ก�ำไรส�ำหรับปี
จ�ำนวนหุ้นสำมัญ

ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
ก�ำไรต่อหุ้น

2557
(พันบำท)

2556
(พันบำท)

2557
(พันหุ้น)

2556
(พันหุ้น)

2557
(บำท)

2556
(บำท)

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน

   ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น
   ของบริษัทฯ

38,605 14,329 1,766,027 1,636,442 0.02 0.01

ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด

ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ออกให้พนักงาน - - 2,200 -

ก�ำไรต่อหุ้นปรับลด    
    ก�าไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ
      สมมติว่ามีการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ 38,605 14,329 1,768,227 1,636,442 0.02 0.01

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ก�ำไรส�ำหรับปี
จ�ำนวนหุ้นสำมัญ

ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
ก�ำไรต่อหุ้น

2557
(พันบำท)

2556
(พันบำท)

2557
(พันหุ้น)

2556
(พันหุ้น)

2557
(บำท)

2556
(บำท)

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน

   ก�าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น
   ของบริษัทฯ 33,919 (6,085) 1,766,027 1,636,442 0.02 (0.01)

ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด

ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ออกให้พนักงาน - - 2,200 -

ก�ำไรต่อหุ้นปรับลด
   ก�าไร (ขาดทุน) ที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ
   สมมติว่ามีการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ 33,919 (6,085) 1,768,227 1,636,442 0.02 (0.01)
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28. ข้อมูลทำงกำรเงินจ�ำแนกตำมส่วนงำน

ข้อมลูส่วนงานด�าเนนิงานทีน่�าเสนอนีส้อดคล้องกบัรายงานภายในของบรษิทัฯ ทีผู่ม้อี�านาจ
ตดัสนิใจสงูสดุด้านการด�าเนนิงานได้รบัและสอบทานอย่างสม�่าเสมอเพือ่ใช้ในการตดัสนิใจใน
การจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการด�าเนินงานของส่วนงาน 

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วย
ธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้ง
สิ้น 2 ส่วนงาน ดังนี้ 

• ส่วนงานระบบไฟฟ้าควบคมุและระบบส�ารองไฟฟ้า เป็นส่วนงานทีท่�าการจ�าหน่ายและ
ติดตั้งระบบไฟฟ้าควบคุมและระบบส�ารองไฟฟ้าทุกชนิด

• ส่วนงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นส่วนงานที่ท�าการผลิตและจ�าหน่าย
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรวมส่วนงานด�าเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น
ผูม้อี�านาจตดัสนิใจสงูสดุสอบทานผลการด�าเนนิงานของแต่ละหน่วยธรุกจิแยกจากกนัเพือ่

วัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก�าไรหรือ
ขาดทุนจากการด�าเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดก�าไรหรือขาดทุน
จาก การด�าเนินงานในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทย่อยบริหารงานด้านการ
จดัหาเงนิ ซึง่ท�าให้เกดิค่าใช้จ่ายทางการเงนิและรายได้ทางการเงนิและภาษเีงนิได้ของทัง้กลุม่ 
ดังนั้น รายได้และค่าใช้จ่ายดังกล่าวจึงไม่มีการปันส่วนให้แต่ละส่วนงานด�าเนินงาน

การบันทึกบัญชีส�าหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการ
บันทึกบัญชีส�าหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

รายได้ระหว่างส่วนงานถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว
ข้อมูลรายได้และก�าไรของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังต่อไปนี้
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งบกำรเงินรวม

ส่วนงำนระบบ
ไฟฟ้ำควบคุม

และระบบส�ำรองไฟฟ้ำ

ส่วนงำนผลิต
ไฟฟ้ำจำก

พลังงำนแสงอำทิตย์
รวมส่วนงำน

รำยกำรปรับปรุง
และตัดรำยกำร
ระหว่ำงกัน

งบกำรเงินรวม

2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556

รายได้จากลูกค้าภายนอก 357,314 382,283 66,646 55,015 423,960 437,298 - - 423,960 437,298

รายได้ระหว่างส่วนงาน 129,196 6,313 - - 129,196 6,313 (129,196) (6,313) - -

ดอกเบี้ยรับ 3,262 3,306 175 130 3,437 3,436 (2,486) (2,876) 951 560

ดอกเบี้ยจ่าย (17,237) (13,677) (10,614) (12,495) (27,851) (26,172) 2,486 2,876 (25,365) (23,296)

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จ�าหน่าย

(6,786) (5,343) (19,370) (16,107) (22,156) (21,450) 1,296 1,050 (24,860) (20,400)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (4,624) (1,947) - - (4,624) (1,947) - - (4,624) (1,947)

ก�ำไรของส่วนงำน 33,919 (6,085) 21,577 19,997 55,496 13,912 (16,891) 417 38,605 14,329

สินทรัพย์รวมของส่วนงำน 742,185 536,023 339,478 330,951 1,081,663 866,974 (176,399) (207,291) 905,264 659,683

(หน่วย: พันบาท)

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยด�าเนนิธรุกจิในเขตภมูศิาสตร์เดยีว คอืประเทศไทย ดงันัน้รายได้และ
สินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ�านวน 6 ราย เป็นจ�านวน
เงินประมาณ 145 ล้านบาท และ 67 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานระบบไฟฟ้าควบคุมและ
ระบบส�ารองไฟฟ้า และส่วนงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (2556: บริษัทฯ และบริษัท
ย่อย มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ�านวน 4 ราย เป็นจ�านวนเงินประมาณ 133 ล้านบาท และ 
55 ล้านบาท ซึง่มาจากส่วนงานระบบไฟฟ้าควบคมุและระบบส�ารองไฟฟ้า และส่วนงานไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์)

29. ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้น

29.1 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำขำยไฟฟ้ำ
บรษิทัย่อยได้ท�าสญัญาขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง 

(กฟน.) ตามจ�านวนและราคาที่ก�าหนดไว้ในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 5 ถึง 25 ปี
นับตั้งแต่วันที่วันที่ลงนามในสัญญาเเละต่อสัญญาโดยอัตโนมัติครั้งละ 5 ปี จนกว่าจะมีการ
ยุติสัญญา รายละเอียดของสัญญาขายไฟฟ้าดังกล่าวมีดังนี้
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(หน่วย: ล้านบาท)

โรงไฟฟ้ำแห่งที่  วันที่ท�ำสัญญำ ที่ตั้งโครงการ ก�ำลังกำรผลิต 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

 

Consolidated financial statements
As at 31 December

Separate financial statements
As at 31 December

2014 2013 2014 2013

จ่ำยช�ำระ

   ภายใน 1 ปี 2.5 1.1 0.3 0.4

   มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 9.3 4.1 - -

   เกิน 5 ปี 55.9 - - -

29.2 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำเช่ำด�ำเนินงำน
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้เข้าท�าสญัญาเช่าด�าเนนิงานทีเ่กีย่วข้องกบัการเช่าพืน้ทีใ่นอาคาร               

การเช่าพืน้ทีส่�าหรบัโรงผลติกระแสไฟฟ้า และสญัญาบรกิาร อายขุองสญัญามรีะยะเวลาตัง้แต่ 
1 ถึง 25 ปี

บริษัทฯ มีจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงาน และ
สัญญาบริการที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้

29.3 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำบริกำร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาที่ปรึกษาเป็นจ�านวน 1.2 

ล้านบาท (2556: 3.2 ล้านบาท)

29.4 กำรค�้ำประกัน
(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ค�้าประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเชื่อให้แก่กิจการที่

เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่นในวงเงิน 220 ล้านบาท (2556: 221 ล้านบาท)
(2) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมหีนงัสอืค�า้ประกนัทีอ่อกโดยธนาคาร         

ในนามของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อค�้าประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาจ�านวนเงินรวม
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ประมาณ 56 ล้านบาท (2556: 51 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 52 ล้านบาท 2556: 41 ล้านบาท)
ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฎิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ 

30. เครื่องมือทำงกำรเงิน

30.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่ส�าคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐาน

การบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน” 
ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืม เงิน
ลงทุน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯ และบริษัท
ย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความ
เสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมคีวามเสีย่งด้านการให้สนิเชือ่ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัลกูหนีก้ารค้าและลกูหนี้

อืน่ และเงนิให้กูย้มื ฝ่ายบรหิารควบคมุความเสีย่งนีโ้ดยการก�าหนดให้มนีโยบายและวธิกีารใน
การควบคมุสนิเชือ่ทีเ่หมาะสม ดงันัน้บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจงึไม่คาดว่าจะได้รบัความเสยีหาย
ทีเ่ป็นสาระส�าคญัจากการให้สนิเชือ่ นอกจากนี ้ การให้สนิเชือ่ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไม่มี
การกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จ�านวน
มากราย จ�านวนเงนิสงูสดุทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัย่อยอาจต้องสญูเสยีจากการให้สนิเชือ่คอืมลูค่า
ตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

 
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก

สถาบันการเงิน เงินให้กู้ยืม เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินให้กู้ยืมระยะยาว และเงิน
กู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้น
ลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน 

สนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิทีส่�าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบีย้ และส�าหรบั
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบก�าหนด หรือ 
วนัทีม่กีารก�าหนดอตัราดอกเบีย้ใหม่ (หากวนัทีม่กีารก�าหนดอตัราดอกเบีย้ใหม่ถงึก่อน) ได้ดงันี้
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
งบกำรเงินรวม

อัตรำดอกเบี้ยคงที่

ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี
อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตำม
รำคำตลำด

ไม่มีอัตรำ
ดอกเบี้ย

รวม
อัตรำดอกเบี้ย

ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 251 17 268 0.13 - 0.50

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 121 121 -

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน 50 - - - 50 2.00 - 2.25

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 8 - - 8 7.50

50 8 251 138 447

หนี้สินทำงกำรเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู ้ยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน

96 - 36 - 132 MOR, MOR-1.5, 
MLR,  MLR-
0.5, 3.00

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 59 59 -

เงินกู้ยืมระยะยาว - - 164 - 164 MLR, MLR-0.5

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและ
สัญญาเช่าทางการเงิน

1 - - - 1 5.12 - 10.72

97 - 200 59 356

(หน่วย: ล้านบาท)
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

อัตรำดอกเบี้ยคงที่

ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี
อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตำม
รำคำตลำด

ไม่มีอัตรำ
ดอกเบี้ย

รวม
อัตรำดอกเบี้ย

ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 251 13 264 0.13 - 0.50

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 126 126 -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 40 - - - 40 8.00

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน 43 - - - 43 2.00 - 2.25

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 8 - - 8 7.50

83 8 251 139 481

หนี้สินทำงกำรเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู ้ยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน

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

(หน่วย: ล้านบาท)
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(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556
งบกำรเงินรวม

อัตรำดอกเบี้ยคงที่

ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี
อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตำม
รำคำตลำด

ไม่มีอัตรำ
ดอกเบี้ย

รวม
อัตรำดอกเบี้ย

ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 15 15 0.13 - 0.50

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 140 140 -

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน 34 - - - 34 2.00 - 2.25

34 - - 155 189

หนี้สินทำงกำรเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู ้ยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน

148 - 39 - 187 MOR, MOR-1.5, 
MLR,   MLR-
0.5, 3.00

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 72 72 -

เงินกู้ยืมระยะยาว - - 176 - 176 MLR, MLR-0.5

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและ
สัญญาเช่าทางการเงิน

- 1 - - 1 5.12 - 10.72

148 1 215 72 436



LEADER IN POWER SUPPLY SOLUTION AND RENEWABLE ENERGY
Annual Report 2014 | Power Solution Technologies Public Company Limited256

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

อัตรำดอกเบี้ยคงที่

ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี
อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตำม
รำคำตลำด

ไม่มีอัตรำ
ดอกเบี้ย

รวม
อัตรำดอกเบี้ย

ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 12 12 0.13 - 0.50

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 155 155 -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 32 - - - 32 8.00

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน 27 - - - 27 2.00 - 2.25

59 - - 167 226

หนี้สินทำงกำรเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู ้ยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน

148 - 39 - 187 MOR, MOR-1.5, 
MLR,  MLR-
0.5, 3.00

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 90 90 -

เงินกู้ยืมระยะยาว - - 31 - 31 MLR, MLR-0.5

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและ
สัญญาเช่าทางการเงิน

- 1 - - 1 5.12 - 10.72

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 1 - 1 1.85

148 1 71 90 310

(หน่วย: ล้านบาท)
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สกุลเงิน

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน          
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

หนี้สินทำงกำรเงิน              
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

อัตรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ย                    
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

2557 2556 2557 2556 2557 2556

(ล้ำน) (ล้ำน) (ล้ำน) (ล้ำน)
(บำทต่อหน่วยเงินตรำ

ต่ำงประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา - - 1.0 1.3 32.96 32.82

ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อสินค้าเป็นเงิน

ตราต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ตกลงท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่
มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 
ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ ไม่มียอดคงเหลือของสัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า

30.2 มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะ

สั้นเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่
แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

มลูค่ายตุธิรรม หมายถงึ จ�านวนเงนิทีผู่ซ้ือ้และผูข้ายตกลงแลกเปลีย่นสนิทรพัย์กนัหรอืจ่าย
ช�าระหนีส้นิในขณะทีท่ัง้สองฝ่ายมคีวามรอบรู ้และเตม็ใจในการแลกเปลีย่นและสามารถต่อรอง
ราคากนัได้อย่างเป็นอสิระในลกัษณะทีไ่ม่มคีวามเกีย่วข้องกนั วธิกีารก�าหนดมลูค่ายตุธิรรมขึน้
อยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะก�าหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือ
ก�าหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม 

31. กำรบริหำรจัดกำรทุน 

วตัถปุระสงค์ในการบรหิารจดัการทนุทีส่�าคญัของบรษิทัฯ คอืการจดัให้มซีึง่โครงสร้างทนุที่
เหมาะสมเพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ และเสรมิสร้างมลูค่าการถอืหุน้ให้กบัผูถ้อื
หุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 
0.8:1 (2556: 2.4:1) และเฉพาะบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.5:1 (2556: 2.1:1) 



LEADER IN POWER SUPPLY SOLUTION AND RENEWABLE ENERGY
Annual Report 2014 | Power Solution Technologies Public Company Limited258

32. เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 ได้มีมติเห็น
ชอบให้บริษัทฯเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้อนุมัติจ่ายเงินปันผล
จากผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2557 ในอัตรา 0.0074 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจ�านวน 16.28 ล้าน
บาท เงนิปันผลนีจ้ะจ่ายและบนัทกึบญัชภีายหลงัจากได้รบัอนมุตัจิากทีป่ระชมุสามญัประจ�าปี
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

33. กำรอนุมัติงบกำรเงิน

งบการเงนินีไ้ด้รบัอนมุตัใิห้ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบรษิทัฯ
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
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