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บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตัง้เมื่อวนัท่ี 25 มถินุายน 2544 ด าเนินธุรกิจออกแบบ 
จ าหนา่ย และติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อมที่มคีณุภาพสงู ส าหรับระบบสือ่สารโทรคมนาคม
ให้กบัหนว่ยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน ซึง่ด าเนินการโดยบริษัท และธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนตา่งๆ  ทัง้ในด้าน
พลงังานแสงอาทิตย์ (Solar Power) พลงังานลม (Wind Power) และพลงังานชีวมวล (Bio Mass Power) ซึง่ด าเนินการ
โดยบริษัทยอ่ย ซึง่ประกอบด้วย 
บริษัทยอ่ย 

1) บริษัท กนัหา โซลา่พาวเวอร์ จ ากดั (“KSP”)  
2) บริษัท วินด์โกกรีน จ ากดั (“WGG”)* 
3) บริษัท โซลา่ร์โกกรีน จ ากดั (“SGG”) 

4) บริษัท ไบโอโกกรีน จ ากดั (“BGG”)* 
5) บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ ากดั (“PWG”)* 
6) บริษัท พีเอสที (อบุลราชธานี) จ ากดั (“PSTU”) 

เงินลงทนุในบริษัทอื่น 
1) บริษัท พีวี กรีน จ ากดั (“PVG”)* 

 
หมายเหต ุ : *ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2557 บริษัท วินด์โกกรีน จ ากดั บริษัท ไบโอโกกรีน จ ากดั บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ ากดั  บริษัท พีเอสท ี
(อบุลราชธานี) จ ากดั และ บริษัท พีวี กรีน จ ากดั ยงัไมมี่รายได้เชิงพาณิชย์ 
 

โดยปัจจบุนับริษัทมีที่ตัง้ส านกังานใหญ่อยู่ที่อาคารพีเอสที เลขที่ 325/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม กรุงเทพมหานคร 
10220 
 
 
 
 
 
1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการประกอบธุรกิจ 
วิสยัทศัน์ 
 บริษัทมีวิสยัทศัน์ในการเป็นผู้น าด้านการบริหารจดัการระบบไฟฟ้าและพลงังานของประเทศ 
  
 
 
 
 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
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พนัธกิจ 
1. ด้านธุรกิจงานขาย จดัหาอปุกรณ์ส าหรับระบบไฟฟ้า ระบบพลงังานทดแทน และระบบประหยดัพลงังาน  
2. ด้านธุรกิจบริการ ให้ค าปรึกษา ออกแบบทางวศิวกรรม จดัหาอปุกรณ์และก่อสร้าง ตลอดจนพฒันาโครงการผลติ
ไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน อยา่งมีมาตรฐานและประสทิธิภาพสงูสดุ 
3. ด้านธุรกิจพฒันาโครงการและการลงทนุ มุง่เน้นการผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน โดยค านงึถึงสงัคมและเป็นมิตร
กบัสิง่แวดล้อม 
4. ด้านธุรกิจพฒันางานขาย บริการ และโครงการ ที่สามารถสร้างรายได้ให้กบับริษัทอยา่งตอ่เนื่องในระยะกลาง 1-5 ปี 
เพื่อสง่เสริมให้มีการเจริญเติบโตและมัน่คงอยา่งตอ่เนื่อง 
5. ด้านธุรกิจบริหารจดัการเชือ้เพลงิจากพชืพลงังาน เพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลงังาน และหาพนัธมิตรที่
เข้มแขง็และเติบโตด้วยกนั เพื่อผลประโยชน์ในระยะยาว 
6. ด้านผลตอบแทน มุง่มัน่เติบโตอยา่งตอ่เนื่องเพื่อสร้างมลูคา่ให้แกผู่้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นร่วม  
7. ด้านบคุลากร พฒันาและสง่เสริมขีดความรู้ความสามารถ ตลอดจนเสริมสร้างคณุภาพชีวิตที่ดี 
8. ด้านการจดัการ บริหารงานโดยยดึหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  
 
เป้าหมายในการด าเนินงาน 
 บริษัทมุง่เน้นในความเอาใจใสพ่ถีิพิถนัในการด าเนินงานทกุขัน้ตอน ตัง้แตก่ารให้ค าปรึกษาแก่ลกูค้า ออกแบบ 
จดัหาและพฒันาผลติภณัฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด รวมถึงการดแูลหลงัการขาย เพื่อให้ธุรกิจของ
บริษัทเติบโตอยา่งมัน่คงบนความไว้วางใจของลกูค้า โดยการพฒันาความรู้ความสามารถของบคุลากรให้มีความเช่ียวชาญ 
ซึง่ในปัจจบุนับริษัทมุง่มัน่พฒันาสนิค้าและแนวทางในการบริหารจดัการพลงังานใหม่ๆ  และวางแผนลงทนุในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนอยา่งตอ่เนื่องในอนาคต เพื่อตอบสนองความต้องการการใช้พลงังานท่ีมีเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง 
 
1.2 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่ส าคัญในช่วงที่ผ่านมา 
 บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตัง้เมื่อวนัท่ี 25 มถินุายน 2544 โดยบริษัท เอ็ม.
วี.ที. คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) ร่วมกบักลุม่ผู้บริหารแผนกระบบส ารองไฟฟ้าของ บริษัท เอ็ม.วี.ท.ี คอมมิวนิเคชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) เนื่องจากเลง็เห็นถึงโอกาสและการขยายตวัของกลุม่ผลติภณัฑ์ด้านระบบส ารองไฟฟ้า โดยในชว่งแรกมี
วตัถปุระสงค์เพื่อประกอบธุรกิจจดัจ าหนา่ยและให้บริการระบบส ารองไฟฟ้าส าหรับระบบสือ่สารโทรคมนาคม 
(Telecommunication Power Backup Solution) ที่มีคณุภาพและมาตรฐานสงู ให้กบัหนว่ยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน 
จากนัน้บริษัทได้ขยายธุรกิจไปในด้านการให้บริการระบบตรวจวดัและจดัการสภาพแวดล้อม (Monitoring and 
Management Solution) ธุรกิจด้านพลงังานทดแทน (Renewable Energy Solution) ทัง้ในด้านพลงังานแสงอาทิตย์ 
(Solar Power) พลงังานลม (Wind Power) และพลงังานชีวมวล (Bio Mass Power) และธุรกิจด้านการอนรัุกษ์พลงังาน
และระบบอื่นๆ (Energy Saving Solution) 
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โดยบริษัทมีการเปลีย่นแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัในอดีต ดงัตอ่ไปนี ้

ปี 2554  

มิถนุายน 2544 : จดทะเบยีนก่อตัง้บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั ด้วยทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 
5 ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 50,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เรียกช าระเต็มมลูคา่ เมื่อวนัท่ี 25 
มิถนุายน 2544 เพื่อประกอบธุรกิจจดัจ าหนา่ยและให้บริการระบบส ารองไฟฟ้าส าหรับระบบสือ่สารโทรคมนาคม โดยผู้ ถือ
หุ้นหลกันายพระนาย กงัวาลรัตน์ ซึง่ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบยีนและช าระแล้ว และตอ่มาในวนัท่ี 21 
กนัยายน 2544 กลุม่ของบริษัท เอ็ม.วี.ท.ี คอมมิวนเิคชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (ตอ่มาได้ท าการแปรสภาพและเปลีย่นช่ือ
เป็น  บริษัท เอ็ม.วี.ที.คอมมวินิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) ใน เดือนสงิหาคม 2547) ได้เข้ามาร่วมถือหุ้นในบริษัท โดยกลุม่ของ
บริษัท เอ็ม.วี.ท.ี คอมมิวนเิคชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั และนายพระนาย กงัวาลรัตน์ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 60.00 และร้อย
ละ 10.00 ของทนุจดทะเบยีนและช าระแล้ว ตามล าดบั และนายเกษียร สขุีโมกข์ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 30.00 ของทนุจด
ทะเบียนและช าระแล้ว 

  

ปี 2546 :  บริษัทเร่ิมขยายการด าเนินการไปยงัธุรกิจออกแบบ จ าหนา่ยและติดตัง้ระบบและจดัการ
สภาพแวดล้อม (Monitoring and Management Solution)  

ธนัวาคม 2546 : บริษัทเพิ่มทนุจดทะเบยีนจาก 5 ล้านบาทเป็น 10 ล้านบาท เมื่อวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2546 โดย
การออกหุ้นสามญัเพิม่ทนุจ านวน 50,000 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท ตามสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดมิ 
โดยเสนอขายในราคาเทา่กบัมลูคา่ที่ตราไว้ 

ปี 2547  

เมษายน 2547 : บริษัท เอ็ม.วี.ท.ี คอมมิวนเิคชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั ได้ท าการซือ้หุ้นสามญัของบริษัทจากผู้
ถือหุ้นรายอื่น โดยท าการถือหุ้นสามญัของบริษัทในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 

ตลุาคม 2547 : บริษัทได้รับใบรับรองระบบบริหารคณุภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2000 โดยบริษัท เอสจี
เอส ยไูนเต็ด คงิดอม จ ากดั เป็นผู้ให้การรับรอง 

ปี 2548 

ปี 2548 : บริษัทเร่ิมขยายการด าเนินการไปยงัธุรกิจออกแบบ จ าหนา่ยและติดตัง้ระบบผลติไฟฟ้าด้วย
พลงังานแสงอาทิตย์ (Solar cell systems)  
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ปี 2550  

กรกฎาคม 2550 : บริษัทได้ย้ายส านกังานใหมม่าตัง้อยูท่ี่อาคาร พีเอสที เลขที่ 325/1 หมูท่ี่ 6 ถนนพหลโยธิน 
แขวงสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 ในเดือนกรกฎาคม 2550 โดยท าการเชา่อาคารและทีด่ินจากบริษัท เอ็ม.วี.ท.ี คอม
มิวนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 : บริษัทท าการเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 10 ล้านบาทเป็น 25 ล้านบาท เมื่อวนัท่ี 27 กรกฎาคม 
2550 โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 150,000 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยเสนอขายในราคาเทา่กบั
มลูคา่ที่ตราไว้ ซึง่มีกลุม่ผู้ ถือหุ้นหลกัคือบริษัท เอ็ม.วี.ท.ี คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) และนายพระนาย กงัวาลรัตน์ถือ
หุ้นร้อยละ 80.00 และร้อยละ 18.00 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว ตามล าดบั และนายอณัณพ พุม่กมุารซึง่เป็น
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 2.00 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว  

ปี 2551 

มีนาคม 2551 : บริษัทได้ท าการร่วมลงทนุในบริษัท พระพาย เทคโนโลยี จ ากดั เพื่อด าเนินธุรกิจจดัจ าหนา่ย 
และให้บริการระบบผลติไฟฟ้าพลงังานลม เป็นจ านวน 17,496 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท จากทนุจดทะเบยีนและ
ช าระแล้วทัง้หมด 5,000,000 บาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 34.99 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว โดยร่วมทนุกบัผู้ ถือหุ้น
อีกกลุม่หนึง่ซึง่มคีวามรู้ ความเช่ียวชาญ ด้านเทคโนโลยีกงัหนัลมส าหรับความเร็วลมต า่ ซึง่เหมาะสมส าหรับสภาวะของ
กระแสลมในประเทศไทย ซึง่สอดคล้องกบัการขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจพลงังานทดแทนของบริษัท 

ปี 2553  

กมุภาพนัธ์ 2553 : บริษัท พระพาย เทคโนโลยี จ ากดั มีการเพิ่มทนุจดทะเบยีนเป็น 10 ล้านบาท เมื่อวนัท่ี 17 
กมุภาพนัธ์ 2553 โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 50,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 
45.00 ของทนุจดทะเบยีนทัง้หมด 

มีนาคม 2553 : บริษัท พระพาย เทคโนโลยี จ ากดั มีการเพิ่มทนุจดทะเบยีนเป็น 15 ล้านบาท เมื่อวนัท่ี 16 
มีนาคม 2553 โดยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทนุจ านวน 50,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 
45.00 ของทนุจดทะเบยีนทัง้หมด 

มิถนุายน 2553 : บริษัทได้ท าการเข้าลงทนุในบริษัท ควอลิง้ค์ จ ากดั เพื่อเตรียมตวัท าการยื่นขอใบอนญุาตการ
ขายไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนตอ่การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค (กฟภ.) เป็นจ านวน 9,994 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 
จากทนุจดทะเบยีนและช าระแล้วทัง้หมด 1,000,000 บาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.94 ของทนุจดทะเบยีนและช าระแล้ว 
แตอ่ยา่งไรก็ตาม บริษัทได้ท าการขายหุ้นทัง้หมดในบริษัท ควอลิง้ค์ จ ากดั ในเดือนตลุาคม 2555 เพื่อท าการปรับโครงสร้าง
กลุม่บริษัท เนื่องจากบริษัท ได้ท าการลงทนุในบริษัทยอ่ยอีกแหง่ คือ บริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ ากดั เพื่อด าเนิน
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์เพื่อผลติไฟฟ้าเพื่อจ าหนา่ยแก่ กฟภ. แล้ว 

กนัยายน 2553 : บริษัทได้รับใบรับรองระบบการจดัการสิง่แวดล้อม ISO 14001:2004 โดยบริษัท เอสจีเอส 
ยไูนเต็ด  คิงดอม จ ากดั เป็นผู้ให้การรับรอง 



 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2557 
 บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)                      
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ตลุาคม 2553 : บริษัทได้รับใบรับรองระบบบริหารคณุภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 โดยบริษัท เอสจี
เอส ยไูนเต็ด  คิงดอม จ ากดั เป็นผู้ให้การรับรอง 

พฤศจิกายน 2553 : บริษัทขยายการด าเนินธุรกิจไปยงัธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ โดยท าการลงทนุในห้าง
หุ้นสว่นจ ากดั กนัหา โซลา่พาวเวอร์ เมื่อวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2553 ด้วยทนุจดทะเบยีนเร่ิมต้น 1 ล้านบาท และตอ่มาแปร
สภาพเป็นบริษัท กนัหา โซลา่พาวเวอร์ จ ากดั ในวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2553 โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97 ของทนุจด
ทะเบียนและช าระแล้ว 

ปี 2554  

มีนาคม 2554 : บริษัท กนัหา โซลา่พาวเวอร์ จ ากดั ท าการเพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 5 ล้านบาท เมื่อวนัท่ี 23 
มีนาคม 2554 โดยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทนุจ านวน 40,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 
99.99 ของทนุจดทะเบยีนและช าระแล้ว 

เมษายน 2554 : บริษัท กนัหา โซลา่พาวเวอร์ จ ากดั ท าการเพิ่มทนุจดทะเบยีนเป็น 55 ล้านบาท เมื่อวนัท่ี 30 
เมษายน 2554 โดยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทนุจ านวน 500,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 
99.99 ของทนุจดทะเบยีนและช าระแล้ว 

 : บริษัทท าการเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 25 ล้านบาทเป็น 50 ล้านบาท เมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 
2554 โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 250,000 หุ้น มลูคา่ทีต่ราไว้หุ้นละ 100 บาท  ตามสดัสว่นการถือหุ้น
ของผู้ ถือหุ้นเดมิ โดยเสนอขายในราคาเทา่กบัมลูคา่ทีต่ราไว้ 

สงิหาคม 2554 : บริษัท กนัหา โซลา่พาวเวอร์ จ ากดั เร่ิมจ าหนา่ยไฟฟ้าเชิงพาณิชย์(Commercial Operation 
Date หรือ COD) ให้แก่การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค จากโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์โรงที่ 1 ในวนัท่ี 15 สงิหาคม 2554 
และโรงที่ 2 วนัท่ี 22 สงิหาคม 2554 ซึง่ได้รับสว่นเพิ่มราคารับซือ้ไฟฟ้า (Adder) ส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเลก็มากจาก
พลงังานหมนุเวยีนในอตัรา 8 บาทตอ่กิโลวตัต์-ชัว่โมง เป็นเวลา 10 ปี นบัตัง้แตว่นัเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 

ธนัวาคม 2554 : บริษัทท าการขายหุ้นในบริษัท พระพาย เทคโนโลยี จ ากดั จ านวน 675,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 45.00 ของทนุจดทะเบยีนทัง้หมด ให้แก่บริษัท เอ อินเตอร์เทรดดิง้ จ ากดั ซึง่เป็น
บริษัทท่ีมีความเก่ียวข้องกบักลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เพื่อท าการปรับโครงสร้างกลุม่บริษัทเนือ่งจากผลการด าเนินงาน
ของบริษัท พระพาย เทคโนโลยี จ ากดั ขาดทนุ อีกทัง้บริษัทยงัมีนโยบายที่จะน าเข้ากงัหนัลมจากตา่งประเทศเพื่อจดั
จ าหนา่ยและให้บริการด้วยตนเอง ซึง่ในปัจจบุนั บริษัท พระพาย เทคโนโลยี จ ากดัได้หยดุการด าเนินงานในเชิงพาณิชย์
แล้วตัง้แตปี่ 2556 
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ปี 2555  

มิถนุายน 2555 : บริษัทท าการเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 50 ล้านบาทเป็น 175 ล้านบาท เมื่อวนัท่ี 6 มิถนุายน 
2555 โดยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทนุจ านวน 1,250,000 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมจ านวนหุ้นสามญั
ทัง้หมดเป็น 1,750,000 หุ้น โดยกลุม่นายโสมพฒัน์ ไตรโสรัสเข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 30.00 จากทนุจด
ทะเบียนและช าระแล้ว และนางชตุินนัท์ กิจส าเร็จซึง่เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อย
ละ 14.29 จากทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว โดยเสนอขายในราคาเทา่กบัมลูคา่ที่ตราไว้ ซึง่บริษัท       เอ็ม.วี.ที. คอมมวินิ
เคชัน่ จ ากดั (มหาชน) นายพระนาย กงัวาลรัตน์ และนายอณัณพ พุม่กมุาร ถือหุ้นร้อยละ 22.86 ร้อยละ 20.00 และร้อยละ 
2.86 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว ตามล าดบั  

 : บริษัท กนัหา โซลา่พาวเวอร์ จ ากดั ท าการเพิ่มทนุจดทะเบยีนเป็น 57 ล้านบาท เมื่อวนัท่ี 24 
ธนัวาคม 2555 โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 20,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 
99.99 ของทนุจดทะเบยีนและช าระแล้ว 

สงิหาคม 2555 : บริษัทท าการลงทนุในห้างหุ้นสว่นจ ากดั กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม ซึง่ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมต้น 6,500,000 บาท และตอ่มาแปลงสภาพเป็นบริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม 
จ ากดั ในวนัท่ี 24 สงิหาคม 2555 โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 

ตลุาคม 2555 : บริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ ากดั ท าการเพิม่ทนุจดทะเบียนเป็น 30 ล้านบาท เมื่อวนัท่ี 8 
ตลุาคม 2555 โดยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทนุจ านวน 235,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 
99.99 ของทนุจดทะเบยีนและช าระแล้ว 

ปี2556 

ปี 2556 : บริษัทได้ขยายการด าเนินงานไปยงัธุรกิจออกแบบ จ าหนา่ยและติดตัง้ระบบอนรัุกษ์พลงังาน 
(Energy Saving Solution) โดยมุง่เน้นในการจดัหาอปุกรณ์หรือระบบที่เพิ่มประสทิธิภาพหรือลดการสญูเสยี เพื่อท าให้เกิด
การประหยดัพลงังาน 

กมุภาพนัธ์ 2556 : บริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ ากดั เร่ิมจ าหนา่ยไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial 
Operation Date หรือ COD) ให้แก่การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค จากโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ในวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 
2556 ซึง่ได้รับสว่นเพิ่มราคารับซือ้ไฟฟ้า (Adder) ส าหรับผู้ผลติไฟฟ้าขนาดเลก็มากจากพลงังานหมนุเวยีนในอตัรา 6.50 
บาทตอ่กิโลวตัต์-ชัว่โมง เป็นเวลา 10 ปี นบัตัง้แตว่นัเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 

 : บริษัทก่อตัง้บริษัทยอ่ยอีก 3 บริษัทเมื่อวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2556 เพื่อประกอบธุรกิจผลติและ
จ าหนา่ยกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์และพลงังานหมุนเวยีนประเภทอื่น ได้แก ่

1. บริษัท วินด์โกกรีน จ ากดั ด้วยทนุจดทะเบยีน 1 ล้านบาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั 10,000 
หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทถือหุ้นอยูร้่อยละ 99.97 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 
เพื่อด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานลม 
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2. บริษัท โซลา่ร์โกกรีน จ ากดั ด้วยทนุจดทะเบียน 1 ล้านบาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั 
10,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทถือหุ้นอยูร้่อยละ 99.97 ของทนุจดทะเบยีน
ช าระแล้ว เพื่อด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 

3. บริษัท ไบโอโกกรีน จ ากดั ด้วยทนุจดทะเบียน 1 ล้านบาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั 
10,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทถือหุ้นอยูร้่อยละ 99.97 ของทนุจดทะเบยีน
ช าระแล้ว เพื่อด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล 

มีนาคม 2556 : บริษัทได้ท าการชือ้อาคารส านกังานพีเอสทีและที่ดิน ซึง่ตัง้อยูท่ี่เลขที่ 325/1 หมูท่ี่ 6 ถนน
พหลโยธิน แขวงสายไหม จงัหวดักรุงเทพมหานคร จากบริษัท เอ็ม.วี.ท.ี คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) เมื่อวนัท่ี 25 
มีนาคม 2556 เพื่อน ามาใช้เป็นอาคารส านกังานใหญ่ของบริษัท 

ธนัวาคม 2556 : บริษัท โซลา่ร์โกกรีน จ ากดั ท าการเพิ่มทนุจดทะเบยีนเป็น 20 ล้านบาท เมื่อวนัท่ี 2 ธนัวาคม 
2556 โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 190,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 
ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 

ปี2557 

มกราคม 2557 : บริษัทท าการลงทนุในบริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ ากดั เมื่อวนัท่ี 10 มกราคม 2557 เพื่อประกอบ
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์บนหลงัคา (Solar Rooftop) เป็นจ านวน 9,997 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท จาก
ทนุจดทะเบียนและช าระแล้วทัง้หมด 1,000,000  บาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.97 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว และ
ได้ท าการเพิ่มทนุจดทะเบยีนและช าระแล้วเป็น 20,000,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 200,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 
100 บาท เมื่อวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2557 โดยบริษัทถือหุ้นในบริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ ากดัทัง้สิน้ 199,997 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว โดยบริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ ากดั ได้รับ
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง ส าหรับการรับซือ้ไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียนขนาดเลก็มาก (Very Small Power 
Producer หรือ VSPP) จากพลงังานแสงอาทิตย์ทีต่ิดตัง้บนหลงัคา (Solar PV Rooftop) ส าหรับพลงังานหมนุเวยีนประเภท
พลงังานแสงอาทิตย์ให้กบัการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ขนาดก าลงัการผลติ 980 กิโลวตัต์ 

 : ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 24 มกราคม 2557 ได้มีมติดงันี ้

1. มีมติพิเศษให้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั 

2. มีมตใิห้เปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัจากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 0.10 
บาท 

3. มีมติพิเศษให้บริษัทเพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 225 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัจ านวน 
2,250 ล้านหุ้น มลูคา่ทีต่ราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

4. มติอนมุตักิารออกและเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ประชาชนทัว่ไปจ านวน 450 ล้านหุ้น มลู
คา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 



 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2557 
 บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)                      
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5. มีมติอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทในราคา
หุ้นละ 0.00 บาท ให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัทจ านวน 50 ล้านหนว่ย โดยมีหุ้นท่ี
รองรับการใช้สทิธิทัง้หมด 50 ล้านหุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และ 

6. มีมติอนมุตัิให้น าหุ้นสามญัของบริษัทจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

 : บริษัทยอ่ย คือ บริษัท ไบโอโกกรีน จ ากดั ได้รับหนงัสอืแจ้งผลพิจารณาการรับซือ้ไฟฟ้าจาก 
กฟภ. เมื่อวนัท่ี 21 มกราคม 2557 เห็นชอบให้รับซือ้ไฟฟ้าในปริมาณ 0.99 เมกะวตัต์ จากโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล ทีจ่ะ
ก่อสร้างที่ต าบลทุง่ตอ่ อ าเภอห้วยยอด จงัหวดัตรัง โดยจะได้รับสว่นเพิ่มราคารับซือ้ไฟฟ้า (Adder) 0.50 บาทตอ่กิโลวตัต์-
ชัว่โมง เป็นระยะเวลา 7 ปี นบัจากวนัเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้าให้กบั กฟภ. โดยบริษัทยอ่ยจะต้องท าการจดัสง่เอกสารตามที่
ก าหนดเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาขอความเห็นชอบในการท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าให้กบั กฟภ. ภายในเวลา 60 วนั  
พฤษภาคม 2557 : บริษัทท าการลงทนุในบริษัท พีวี กรีน จ ากดั ซึง่จดัตัง้เมื่อวนัท่ี 4 กนัยายน 2556 เพื่อประกอบ
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ที่ติดตัง้บนหลงัคา (Solar PV Rooftop) เป็นจ านวน 1,999 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 
บาท จากทนุจดทะเบยีนและช าระแล้วทัง้หมด 1,000,000 บาท คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 19.99 ของทนุจดทะเบียนและช าระ
แล้ว โดยร่วมทนุกบัผู้ถือหุ้นอีกกลุม่หนึง่ซึง่เป็นบคุคลท่ีไมเ่ก่ียวข้อง ซึง่เป็นผู้ ถือกรรมสทิธ์ิในอาคารท่ีโครงการใช้หลงัคาเป็น
ที่ติดตัง้ และได้ท าการเพิ่มทนุจดทะเบียนและช าระแล้วเป็น 18,000,000 บาท เมื่อวนัท่ี 5 มิถนุายน 2557 โดยบริษัทเพิม่
ทนุตามสดัสว่นการถือหุ้นเดมิ ท าให้บริษัทถือหุ้นในบริษัท พีวี กรีน จ ากดัทัง้สิน้ 35,982 หุ้น     มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 
บาท 

 : บริษัท โซลา่ร์โกกรีน จ ากดั เร่ิมจ าหนา่ยไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date 
หรือ COD) ให้แก่การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค จากโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ทีต่ิดตัง้บนหลงัคาในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 
2557 ซึง่ได้รับการสนบัสนนุในรูปแบบ Feed-in Tariff ในราคา 6.16 บาทตอ่กิโลวตัต์-ชัว่โมง เป็นเวลา 25 ปี นบัตัง้แตว่นั
เร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 

 :  บริษัทได้ลงนามในบนัทกึข้อตกลงจะซือ้จะขาย โดยบริษัทจะท าการขายหุ้นทัง้หมดในบริษัท 
กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ ากดั จ านวน 299,994 หุ้น พร้อมกบัผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ยดงักลา่ว ซึง่เป็นกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัทอีกจ านวน 6 หุ้น รวมเป็นจ านวน 300,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 
100 ของทนุจดทะเบยีนและช าระแล้ว ให้แก่บคุคลที่ไมม่คีวามเก่ียวโยงกนั (“ผู้จะซือ้”) ในราคา 68.50 ล้านบาท และผู้จะ
ซือ้ตกลงให้บริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคราม จ ากดั กู้ยืมเงินจากผู้จะซือ้เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 60 ล้านบาท เพื่อน าไปช าระ
หนีท้ี่มีอยูก่บัสถาบนัการเงิน พร้อมช าระคา่ปรับส าหรับการช าระหนีก้่อนก าหนด รวมทัง้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล  โดยผู้
จะซือ้รับทราบวา่ บริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ ากดั จะท าการจ่ายเงินปันผลเป็นจ านวน 11,367,000 บาท ก่อนที่จะ
ท าการซือ้ขาย และผู้ซือ้ได้ท าการช าระเงินจ านวน 6 ล้านบาท ณ วนัท าบนัทกึข้อตกลงฉบบัดงักลา่ว เพื่อเป็นคา่มดัจ าใน
การซือ้ขายหุ้น 
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กรกฎาคม 2557 : ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 6/2557 ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2557 ได้มีมต ิ
ดงันี ้

1. มีมติอนมุตัิการกอ่ตัง้บริษัทยอ่ยอกี 1 บริษัท คือ บริษัท พีเอสที (อบุลราชธาน)ี จ ากดั ซึง่
ก่อตัง้เมื่อวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2557 เพื่อประกอบธุรกิจผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟ้าจาก
ขยะ ในรูปแบบพลงังานความร้อน (Thermal Process) ด้วยทนุจดทะเบยีน 1 ล้านบาท 
แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั 10,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทถือหุ้นอยูร้่อยละ 
99.97 ของทนุจดทะเบยีนช าระแล้ว 

2. มีมติอนมุตัิการเข้าท าบนัทกึข้อตกลงจะซือ้จะขายหุ้นสามญัของบริษัท นอร์ทอีสท์ กรีน 
เอนเนอร์จี (ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิชีวมวล ก าลงัการ
ผลติ 0.99 เมกะวตัต์ ในวงเงินทัง้สิน้ไมเ่กิน 102 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของการ
ประมาณการณ์กระแสเงินสดจากโครงการดงักลา่วเป็นไปตามทีน่ าเสนอในที่ประชมุ ซึง่
บนัทกึข้อตกลงจะซือ้จะขายหุ้นสามญัดงักลา่วมเีง่ือนไขที่ส าคญัดงันี ้

- บริษัทจะท าการวางเงินมดัจ าไมเ่กิน 3 ล้านบาท โดยช าระ ณ วนัท่ีลงนามในบนัทกึ
ข้อตกลงจะซือ้จะขายหุ้นสามญัดงักลา่ว 

- ผู้ขายต้องอนญุาตให้บริษัท สามารถท าการทดสอบระบบได้เป็นระยะเวลาอยา่ง
น้อย 30 วนั 

- ก่อนที่จะท าการซือ้ขาย บริษัท นอร์ทอีสท์ กรีน เอนเนอร์จี (ประเทศไทย) จ ากดั 
จะต้องปราศจากคดีข้อพิพาททางกฎหมายซึง่เป็นคดีหรือข้อพิพาทท่ียงัไมส่ิน้สดุ 
และเป็นคดีที่อาจมีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจอยา่งมีนยัส าคญั 

ทัง้นี ้ ส าหรับรายละเอียดและเง่ือนไขของบนัทกึข้อตกลงจะซือ้จะขายหุ้นสามญัอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบไุว้ข้างต้น 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณา และน าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิการซือ้ขายหุ้นสามญัของบริษัท นอร์ทอีสท์ กรีน เอนเนอร์จี (ประเทศไทย) จ ากดั และขัน้ตอน
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยที่ บจ/ป. 21-01 เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการ
ของในการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 ก่อนที่จะท าการซือ้ขาย 

พฤศจิกายน 2557 : เมื่อวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2557 บริษัทได้ท าการขายหุ้นสามญัทัง้หมดในบริษัท กรีน ไบ-โอ 
มหาสารคาม จ ากดั ให้แก่บคุคลท่ีไมม่ีความเก่ียวข้อง จ านวนทัง้สิน้ 299,994 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน
และช าระแล้ว โดยมีมลูคา่ขนาดของรายการทัง้สิน้ 125 ล้านบาท ซึง่แบง่เป็น 

1. คา่มดัจ าการซือ้หุ้นจ านวน 6 ล้านบาท ในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2557 

2. ช าระเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินของบริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ ากดั  ณ วนัท่ี 14 
พฤศจิกายน 2557 จ านวน 55,752,864.04 บาท พร้อมไถ่ถอนหลกัประกนั และปลด
ภาระค า้ประกนัท่ีมีอยูเ่ดิมกบัธนาคารทัง้หมด 
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3. ช าระคา่หุ้นสว่นท่ีเหลอืในราคา 63.25 ล้านบาท หกัด้วย 

ก) เงินกู้ยืมจากผู้ซือ้แก่บริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ ากดั จ านวน 3.57 ล้านบาท
เพื่อน าไปจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัท 

ข) รายได้การขายไฟฟ้าที่เกิดขึน้หลงัจากวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2557 จนถงึวนัโอน
กรรมสทิธ์ิหุ้นสามญัของบริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ ากดัให้แก่ผู้ซือ้เป็นจ านวน 
7.76 ล้านบาท 

ค) หนีส้นิอื่นๆที่คงค้าง ณ วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2557 ได้แก่ เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนี ้
อื่น จ านวน 0.77 ล้านบาท 

ท าให้คงเหลอืเป็นเงินช าระคา่หุ้นที่เหลอืทัง้สิน้ 51.14 บาท รวมเป็นมลูคา่การขายเงินลงทนุในบริษัท กรีน ไบ-โอ 
มหาสารคาม จ ากดั (รวมมดัจ า) ทัง้สิน้ 57.14 ล้านบาท  

ทัง้นี ้ บนัทกึข้อตกลงจะซือ้จะขายหุ้นดงักลา่วมีเง่ือนไขระบใุห้บริษัทน าเงินจากคา่หุ้นท่ีช าระจ านวน 11.50 ล้านบาทฝากไว้
ในบญัชีดแูลผลประโยชน์ของคูส่ญัญา (Escrow Account) เพื่อเป็นหลกัประกนัให้บริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคราม จ ากดั 
ได้มาซึง่ใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงานภายในวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2558 โดยหากบริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม 
จ ากดั ไมไ่ด้รับใบอนญุาตภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้            ผู้จะซือ้ตกลงที่จะวา่จ้างบริษัทในการด าเนินการย้ายที่ตัง้
บางสว่นของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ของบริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ ากดั ไปยงัแหลง่ที่ตัง้อื่นท่ีเหมาะสม และ
ด าเนินการขอรับใบอนญุาตจากหนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง โดยผู้จะซือ้ตกลงช าระคา่จ้างในการด าเนินการดงักลา่วให้แก่
บริษัท เทา่กบัจ านวนเงินประกนั และตกลงให้บริษัทมีสทิธิเบกิถอนเงินประกนัจากบญัชีดแูลผลประโยชน์ของคูส่ญัญา
ดงักลา่วได้ทนัที  
 
1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 
บริษัทแบง่การด าเนินงานโดยบริษัทเป็นผู้ด าเนินธุรกิจออกแบบ จ าหนา่ยและติดตัง้ระบบจา่ยไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการ
สภาพแวดล้อม และให้บริษัทยอ่ยเป็นผู้ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน โดยในปัจจบุนั บริษัทมีบริษัทยอ่ยทัง้สิน้ 7 
บริษัท และเงินลงทนุในบริษัทอื่น 1 บริษัท ด าเนินธุรกิจผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีนประเภทตา่งๆ 
ซึง่สามารถสรุปการด าเนินงานของแตล่ะบริษัทได้ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2557 
 บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)                      

 

 

 
                                                         สว่นท่ี 1 หน้า 11                                 ...........................................รับรองความถกูต้อง 

บริษัท สถานะ 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
ประเภทธุรกิจ 

บริษัท เพาเวอร์  โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั  
(มหาขน) (“PST”) 

- - ธุรกิจออกแบบ จ าหน่ายและติดตัง้ระบบจา่ย
ไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อม 

บริษัท กนัหา โซลา่พาวเวอร์ จ ากดั (“KSP”) บริษัทยอ่ย 99.99 ธุรกิจโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 
บริษัท วินด์โกกรีน จ ากดั (“WGG”) บริษัทยอ่ย 99.97 ธุรกิจโรงงานไฟฟ้าพลงังานลม 
บริษัท โซลา่ร์โกกรีน จ ากดั (“SGG”) บริษัทยอ่ย 99.99 ธุรกิจโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 
บริษัท ไบโอโกกรีน จ ากดั (“BGG”) บริษัทยอ่ย 99.97 ธุรกิจโรงงานไฟฟ้าพลงังานชีวมวลและจาก

ขยะในรูปแบบพลงังานความร้อน 
บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ ากดั (“PWG”) บริษัทยอ่ย 99.99 ธุรกิจโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 
บริษัท พีเอสที (อบุลราชธานี) จ ากดั (“PSTU”) บริษัทยอ่ย 99.97 ธุรกิจโรงงานไฟฟ้าจากขยะในรูปแบบ

พลงังานความร้อน 
บริษัท พีวี กรีน จ ากดั (“PVG”) เงินลงทนุในบริษัทอ่ืน 19.99 ธุรกิจโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 
 
*หมายเหต:ุ บริษัทได้ท าการขายบริษัทยอ่ย คือ บริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ ากดั ให้แก่บคุคลที่ไมเ่ก่ียวข้องเม่ือวนัที่ 14 พฤศจิกายน 2557 
 
โดยมีรายละเอียดการประกอบธรุกิจของแตล่ะบริษัทในกลุม่บริษัท ดงันี ้
1.3.1 บริษัทย่อย 

1. บริษัท กนัหา โซลา่พาวเวอร์ จ ากดั (หรือ “KSP”) 
ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์เพื่อผลติและจ าหนา่ยไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบยีนและช าระแล้ว 
57 ล้านบาท โดยบริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ มีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว โดย
บริษัท กนัหา โซลา่พาวเวอร์ จ ากดั ได้รับสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ส าหรับการรับซือ้ไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีนขนาดเลก็มาก 
(Very Small Power Producer หรือ VSPP) ส าหรับพลงังานหมนุเวยีนประเภทพลงังานแสงอาทิตย์ให้กบัการไฟฟ้าสว่น
ภมูิภาค ขนาดก าลงัการผลติ 998 กิโลวตัต์ จ านวน 2 โครงการ รวมก าลงัการผลติทัง้สิน้ 1.996 เมกะวตัต์ ซึง่ได้รับการ
สนบัสนนุจากโครงการสนบัสนนุพลงังานทดแทนของส านกังานนโยบายและพลงังาน กระทรวงพลงังาน ในรูปแบบสว่น
เพิ่มราคารับซือ้ไฟฟ้า (Adder) ในราคา 8 บาทตอ่กิโลวตัต์-ชัว่โมง เป็นเวลา 10 ปี นบัจากวนัเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้าเชิง
พาณิชย์ (Commercial Operation Date หรือ COD) ซึง่โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ดงักลา่ว ตัง้อยู่ทีต่ าบลสร้างคอม 
อ าเภอสร้างคอม จงัหวดัอดุรธานี และได้ท าการเช่ือมโยงระบบไฟฟ้าและจ าหนา่ยกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial 
Operation Date : COD) ส าหรับโครงการท่ี 1 ก าลงัการผลติ 998 กิโลวตัต์ ในวนัท่ี 15 สงิหาคม 2554 และ โครงการท่ี 2 
ก าลงัการผลติ 998 กิโลวตัต์ ในวนัท่ี 22 สงิหาคม 2554 
 

2. บริษัท วินด์โกกรีน จ ากดั (หรือ “WGG”) 
ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานลมเพื่อผลติและจ าหนา่ยไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนและ
ช าระแล้ว 1 ล้านบาท โดยบริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ มีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 99.97 ซึง่ในปัจจบุนับริษัทยอ่ยดงักลา่ว
ยงัมิได้มีรายได้เชิงพาณิชย์ 
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3. บริษัท โซลา่ร์โกกรีน จ ากดั (หรือ “SGG”) 

ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์เพื่อผลติและจ าหนา่ยไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบยีน
และช าระแล้ว 20 ล้านบาท โดยบริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ มีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยบริษัท โซลา่ร์โกกรีน 
จ ากดั ได้รับสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ส าหรับการรับซือ้ไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีนขนาดเลก็มาก (Very Small Power Producer 
หรือ VSPP) จากพลงังานแสงอาทิตย์ที่ตดิตัง้บนหลงัคา (Solar PV Rooftop) ส าหรับพลงังานหมนุเวยีนประเภทพลงังาน
แสงอาทิตย์ให้กบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค (กฟภ.) ขนาดก าลงัการผลติ 987.84 กิโลวตัต์ ซึง่ได้รับการสนบัสนนุตามมติ
คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาติ ครัง้ที่ 2/2556 (ครัง้ที ่ 145) ในรูปแบบ Feed-in Tariff ในราคา 6.16 บาทตอ่
กิโลวตัต์-ชัว่โมง เป็นเวลา 25 ปี นบัจากวนัเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date หรือ COD) ซึง่
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ดงักลา่ว ตัง้อยูบ่นอาคารของสหกรณ์ประมงแมก่ลอง ต าบลแหลมใหญ่ อ าเภอเมือง จงัหวดั
สมทุรสงคราม และได้ท าการเช่ือมโยงระบบไฟฟ้าและจ าหนา่ยกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : 
COD) เมื่อวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2557 
 
 

4. บริษัท ไบโอโกกรีน จ ากดั (หรือ “BGG”) 
ก่อตัง้เมื่อขึน้เมื่อวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2556 เพื่อด าเนินธุรกิจผลติและจ าหนา่ยไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค จาก
พลงังานชีวมวลและพลงังานหมนุเวียนอื่นๆ โดยปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 1 ล้านบาท โดยบริษัทเป็นผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นอยูร้่อยละ 99.97 ของทนุจดทะเบียน ปัจจบุนับริษัทยอ่ยไมไ่ด้ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์
ใดๆและก าลงัอยูร่ะหวา่งการขอการสนบัสนนุจากโครงการพลงังานทดแทนของภาครัฐบาล โดยปัจจบุนัได้ท าการยื่นแบบ
ค าขอจ าหนา่ยไฟฟ้าและการเช่ือมโยงไฟฟ้าแก่ กฟภ. ทัง้สิน้ 7 โครงการ ก าลงัการผลติโครงการละ 0.99 เมกะวตัต์ รวม
ก าลงัการผลติรวมทัง้สิน้ 6.93 เมกะวตัต์ ซึง่แตล่ะโครงการจะเป็นในลกัษณะผู้ผลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (Very Small 
Power Producer หรือ VSPP) และวางหนงัสอืค า้ประกนัการยื่นข้อเสนอการขายไฟฟ้าเข้าระบบของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค
แล้วในอตัรา 200 บาทตอ่ 1 กิโลวตัต์ รวมเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 1,400,000 บาท เมื่อเดือนมีนาคมและเมษายน 2557 โดย
ได้ยื่นขอรับสว่นเพิ่มราคารับซือ้ไฟฟ้า (Adder) ส าหรับผู้ผลติไฟฟ้าขนาดเลก็มากส าหรับโรงไฟฟ้าทัง้ 7 โครงการ ในอตัรา 
0.50 บาทตอ่กิโลวตัต์-ชัว่โมง โดยมีระยะเวลาสนนัสนนุ 7 ปี และได้รับหนงัสอืแจ้งผลพิจารณาการท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า
จาก กฟภ. เห็นชอบให้ กฟภ. ท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบับริษัทยอ่ยแล้วแล้ว 1 โครงการ รวมก าลงัการผลติ 0.99 เมกะวตัต์  
นอกจากนี ้ ปัจจบุนับริษัท ไบโอโกกรีน จ ากดั ได้ท าการยื่นแบบค าขอจ าหนา่ยไฟฟ้าและและการเช่ือมโยงไฟฟ้าแก่ กฟภ. 
อีก 1 โครงการ ในวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2557 ส าหรับโครงการโรงงานไฟฟ้าพลงังานจากขยะ ในรูปแบบพลงังานความร้อน 
(Thermal Process) ในลกัษณะผู้ผลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (Very Small Power Producer หรือ VSPP) ซึง่ได้มีการลงนาม
ในบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือระหวา่งองค์การบริหารสว่นจงัหวดัสริุนทร์และบริษัทยอ่ยแล้วในวนัท่ี 24 ตลุาคม 2557  
 
 
 
 



 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2557 
 บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)                      
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5. บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ ากดั (หรือ “PWG”) 
ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์เพื่อผลติและจ าหนา่ยไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้านครหลวง ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบยีน
และช าระแล้ว 20 ล้านบาท โดยบริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ มีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 99.99โดยบริษัท เพาเวอร์ วี กรีน 
จ ากดั ได้รับสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ส าหรับการรับซือ้ไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีนขนาดเลก็มาก (Very Small Power Producer 
หรือ VSPP) จากพลงังานแสงอาทิตย์ที่ตดิตัง้บนหลงัคา (Solar PV Rooftop) ส าหรับพลงังานหมนุเวยีนประเภทพลงังาน
แสงอาทิตย์ให้กบัการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ขนาดก าลงัการผลติ 980 กิโลวตัต์ ซึง่ได้รับการสนบัสนนุตามมติ
คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาติ ครัง้ที่ 2/2556 (ครัง้ที ่ 145) ในรูปแบบ Feed-in Tariff ในราคา 6.16 บาทตอ่
กิโลวตัต์-ชัว่โมง เป็นเวลา 25 ปี นบัจากวนัเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date หรือ COD) ซึง่
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ดงักลา่ว ตัง้อยูบ่นอาคารของบริษัท พรีคาสท์ เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากดั ต าบลราษฎร์นิยม อ าเภอ
ไทรน้อย จงัหวดันนทบรีุ และได้ท าการเช่ือมโยงระบบไฟฟ้าและจ าหนา่ยกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial 
Operation Date : COD) เมื่อวนัที ่10 ตลุาคม 2557 
 

6. บริษัท พีเอสที (อบุลราชธานี) จ ากดั (หรือ “PSTU”) 
ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2557 เพื่อด าเนินธุรกิจผลติและจ าหนา่ยไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค จากขยะ ใน
รูปแบบพลงังานความร้อน (Thermal Process) โดยปัจจบุนัมีทนุจดทะเบยีน 1 ล้านบาท โดยมทีนุช าระแล้ว 0.25 ล้าน
บาท โดยบริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ มีสดัสว่นการถือหุ้นอยูร้่อยละ 99.97 ของทนุจดทะเบียน ปัจจบุนับริษัทยอ่ยไมไ่ด้
ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ใดๆ ซึง่ในปัจจบุนัก าลงัอยูใ่นขัน้ตอนศกึษาความเป็นไปได้ในการลงทนุและคดัเลอืกเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมในการใช้งาน  
 
1.3.2 เงนิลงทุนในบริษัทอื่น 

1. บริษัท พีวี กรีน จ ากดั (หรือ “PVG”) 
ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์เพื่อผลติและจ าหนา่ยไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบยีน
และช าระแล้ว 18 ล้านบาท โดยบริษัทมีสดัสว่นการถือหุ้นอยูร้่อยละ 19.99 โดยบริษัทท าการร่วมทนุกบัเจ้าของกรรมสทิธิ
ของอาคารท่ีโครงการดงักลา่วตัง้อยูบ่นหลงัคา ซึง่บริษัท พวีี กรีน จ ากดั ได้รับสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ส าหรับการรับซือ้ไฟฟ้า
พลงังานหมนุเวยีนขนาดเลก็มาก (Very Small Power Producer หรือ VSPP) จากพลงังานแสงอาทิตย์ที่ตดิตัง้บนหลงัคา 
(Solar PV Rooftop) ส าหรับพลงังานหมนุเวยีนประเภทพลงังานแสงอาทิตย์ให้กบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ขนาดก าลงัการ
ผลติ 987.84 กิโลวตัต์ ซึง่ได้รับการสนบัสนนุตามมตคิณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาติ ครัง้ที่ 2/2556 (ครัง้ที่ 145) 
ในรูปแบบ Feed-in Tariff ในราคา 6.16 บาทตอ่กิโลวตัต์-ชัว่โมง เป็นเวลา 25 ปี นบัจากวนัเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 
(Commercial Operation Date หรือ COD) ซึง่โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ดงักลา่ว ตัง้อยูบ่นอาคารของบริษัท วีรับเบอร์ 
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ต าบลเขาย้อย อ าเภอเขาย้อย จงัหวดัเพชรบรีุ และได้ท าการเช่ือมโยงระบบไฟฟ้าและจ าหนา่ย
กระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD) เมื่อวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2557 
 
 
 



 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2557 
 บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)                      
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แผนภาพแสดงโครงสร้างกลุม่บริษัท บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 
 
1.4 ความสัมพนัธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอืหุ้นใหญ่ 
 บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนเิคชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“เอ็ม.วี.ที.”) ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท  โดยถือหุ้นในบริษัท
ในสดัสว่นร้อยละ 22.86 ด าเนินธุรกิจที่ใกล้เคียงกนักบัธุรกิจของบริษัท คือ ธุรกิจให้บริการและจดัจ าหนา่ย อปุกรณ์สือ่สาร
โทรคมนาคม และระบบเครือขา่ย เช่น ระบบเครือขา่ยในองค์กร (Local Area Network Solution) ระบบเครือขา่ยไร้สาย 
(Wireless Network) และสายใยแก้วน าแสง (Fiber Optic Cable) เป็นต้น ซึง่ในอนาคต เอ็ม.วี.ที. มีโอกาสที่จะเกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยท าการแขง่ขนักบับริษัททางอ้อมได้ แตอ่ยา่งไรก็ตาม เอ็ม.วี.ที. ไมม่นีโยบายที่จะด าเนินธุรกิจ
แขง่ขนักบับริษัททัง้ในทางตรงและทางอ้อม และได้มีการลงนามในหนงัสอืให้ค ารับรองที่จะไมด่ าเนินธุรกิจแขง่ขนักบับริษัท
ในธุรกิจออกแบบ จ าหนา่ยและติดตัง้ระบบจา่ยไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อม และธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังาน
ทดแทนหรือท าธุรกรรมที่อาจเป็นการแขง่ขนักบัธุรกิจของบริษัททัง้ทางตรงและทางอ้อม 
 ทัง้นี ้ เอ็ม.วี.ที. เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท ผลติไฟฟ้าพลงังานทดแทน (มหานคร) จ ากดั ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 
และบริษัท ผลติไฟฟ้ามหานคร จ ากดัในสดัสว่นร้อยละ 70.00 ร่วมกบัคณุชตุินนัท์ กิจส าเร็จ ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น กรรมการ และ
ผู้บริหารของบริษัท โดยถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 30.00 ซึง่บริษัททัง้สองปัจจบุนัมีสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ส าหรับโรงงานไฟฟ้า
พลงังานความร้อนจากแสงอาทิตย์ (Solar Thermal Power Plant) แตย่งัไมม่กีารเร่ิมการก่อสร้างหรือด าเนินการเชิง
พาณิชย์ใดๆ ซึง่ได้มีการลงนามในข้อตกลงที่บริษัททัง้สองจะไมท่ าธุรกิจ ด าเนินธุรกิจหรือเข้าท าธรุกรรมใดๆ ที่เก่ียวกบัการ
ผลติและจ าหนา่ยไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน ซึง่อาจเป็นการแขง่ขนักบัธุรกิจผลติและจ าหนา่ยไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน
ของบริษัทตลอดอายขุ้อตกลงนี ้ ซึง่ข้อตกลงจะมีผลไปจนกวา่เอม็.วี.ที. และนางชตุินนัท์ กิจส าเร็จจะพ้นสภาพการเป็นผู้ ถือ
หุ้นใหญ่ของบริษัททัง้สอง 

บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ัน เทคโนโลยี 

จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ 

จ ากัด 

 

บริษัท วินด์โกกรีน จ ากัด 

 

 

บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ ากัด 

 

บริษัท ไบโอโกกรีน จ ากัด 

 

 

บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ ากัด 

 

บริษัท พีเอสท ี(อุบลราชธานี) 

จ ากัด 

 

ร้อยละ 99.99 ร้อยละ 99.97 

ร้อยละ 99.99 

ร้อยละ 99.97 ร้อยละ 99.99 

ร้อยละ 99.97 

 

บริษัท พีวี กรีน จ ากัด 

ร้อยละ 19.99 

กลุม่โรงไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ 

 

กลุม่โรงไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนอื่นๆ 

 



 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2557 
 บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)                      
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 ทัง้นี ้หากเอ็ม.วี.ที. และนางชุตินนัท์ กิจส าเร็จ ตกลงว่า ก่อนที่ เอ็ม.วี.ที. และ/หรือ นางชุตินนัท์ กิจส าเร็จ จะขายหุ้น
ของบริษัททัง้สองให้แก่บคุคลอื่นไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน เอ็ม.วี.ที. และ/หรือ นางชุตินนัท์ กิจส าเร็จ ตกลงจะท าค า
เสนอขายจ านวนดงักลา่วต่อบริษัท โดยค าเสนอขายดงักล่าวจะต้องระบุรายละเอียดเก่ียวกบัจ านวนหุ้น ราคา  เง่ือนไข 
และข้อตกลงที่เก่ียวข้องกบัการขายหุ้นให้แก่บคุคลอื่น เพื่อให้บริษัทสามารถใช้สทิธิซือ้หุ้นนัน้ได้ก่อนบคุคลอื่น 

 โดยในวนัท่ี 23 มิถนุายน 2557 บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) ได้ท าการเสนอขายเงินลงทนุในบริษัท 
ผลิตไฟฟ้าพลงังานทดแทน (มหานคร) จ ากดั ให้แก่บริษัททัง้หมด เป็นจ านวนเงิน 4,500,000 บาท ตามเง่ือนไขให้บริษัท
สามารถใช้สทิธิซือ้หุ้นนัน้ได้ก่อนบคุคลอื่น ซึง่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 6/2557 เมื่อวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2557 ซึ่งมี
กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมครบทัง้สามท่าน ได้มีมติสละสิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ผลิตไฟฟ้าพลงังานทดแทน 
(มหานคร) จ ากดั ตามข้อเสนอขายดงักลา่ว เนื่องจากสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ทีบ่ริษัท ผลิตไฟฟ้าพลงังานทดแทน (มหานคร) 
จ ากดั ได้รับนัน้ เป็นสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าส าหรับโรงงานไฟฟ้าพลงังานความร้อนจากแสงอาทิตย์ (Solar Thermal Power 
Plant) ซึง่บริษัทไมม่ีความเช่ียวชาญและประเมินวา่ไมคุ่้มคา่ในการลงทนุ 
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 โครงสร้างรายได้ของการประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภณัฑ์ 
การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอ่ยสามารถแบ่งออกตามประเภทของการด าเนินธุรกิจเป็น 2 ธุรกิจหลกั 

ได้แก่ 1) ธุรกิจออกแบบ จ าหนา่ย และติดตัง้ระบบจา่ยไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อม (Power Supply and 
Monitoring Solution) และ 2) ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน โดยโครงสร้างรายได้ตามแตล่ะประเภทของการด าเนินธุรกิจ
ในปี 2555 ของปี 2557 มีสดัสว่นดงันี ้

(หนว่ย : ล้านบาท) 

รายได้ ด าเนินการโดย 
 ปี 2555 ปี 2556 ของปี 2557 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

1. ธุรกจิออกแบบ จ าหน่าย และ

ตดิตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและ

ตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม 

 

 

 

392.89 90.29 382.28 86.01 357.31 79.72 

- ระบบส ารองไฟฟ้า บริษัท 270.32 62.12 228.72 51.46 231.49 51.65 

- ระบบตรวจวดัและจดัการ

สภาพแวดล้อม 

บริษัท 57.34 13.18 109.90 24.73 8.37 1.87 

- ระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน บริษัท 65.23 14.99 23.59 5.31 101.08 22.55 

- ระบบประหยดัพลงังานและระบบ

อ่ืนๆ  

บริษัท - 0.00 20.07 4.52 16.37 3.65 

2. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 

- พลงังานแสงอาทติย์ 

 

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 

รายได้อ่ืน1/  6.38 1.47 7.18 1.62 24.25 5.41 

รายได้รวม  435.16 100.00 444.48 100.00 448.21 100.00 

 

หมายเหต ุ: 1/รายได้อ่ืน ประกอบด้วยดอกเบีย้รับ ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน  ก าไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทร่วม  และรายได้อ่ืนๆ 

เป็นต้น 

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภณัฑ์ 
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โดยลกัษณะการด าเนินงานของแตล่ะประเภทธุรกิจหลกั มีรายละเอียด ดงันี ้
1. ธุรกิจออกแบบ จ าหน่าย และติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจดัการสภาพแวดล้อม 

ลักษณะของผลิตภณัฑ์และการบริการ 
 ธุรกิจออกแบบ จ าหนา่ยและตดิตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อมสามารถแบง่ตามประเภท

ของระบบท่ีจดัจ าหนา่ยและให้บริการได้ 4 ประเภท ได้แก่ 
1.1 ระบบส ารองไฟฟ้า (Power Backup Solution) 

1.2 ระบบตรวจวดัและจดัการสภาพแวดล้อม (Power and Environment Monitoring Solution) 

1.3 ระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน (Renewable Energy) 

1.4 ระบบประหยดัพลงังาน (Energy Saving Solution) และระบบอื่นๆ 
 โดยลกัษณะการประกอบธุรกิจและรายละเอียดของผลติภณัฑ์และการให้บริการของระบบแตล่ะประเภท เป็น

ดงันี ้
 

1.1 ระบบส ารองไฟฟ้า (Power Backup Solution) 
ระบบส ารองไฟฟ้าที่บริษัทจ าหนา่ยและให้บริการ แบง่ออกเป็นสองประเภทหลกัๆ ได้แก่ ก) ระบบส ารองไฟฟ้า

กระแสตรง และ ข) ระบบส ารองไฟฟ้ากระแสสลบั 
 ก) ระบบส ารองไฟฟ้ากระแสตรง 

บริษัทจ าหนา่ยและให้บริการระบบส ารองไฟฟ้ากระแสตรงส าหรับอปุกรณ์และระบบสือ่สารโทรคมนาคมเป็นหลกั 
เนื่องจากระบบสือ่สารโทรคมนาคม เช่น ระบบชมุสายโทรศพัท์ เสาโทรคมนาคมส าหรับระบบโทรศพัท์เคลือ่นท่ี หรือระบบ
เครือขา่ยอินเตอร์เน็ต เป็นต้น ต้องการความตอ่เนื่องในการท างาน อีกทัง้อปุกรณ์ตา่งๆในระบบมรีาคาสงู ซึง่หากเกิดความ
ผิดปกติในระบบไฟฟ้า เช่น แรงดนัไฟฟ้าตกหรือกระชาก หรือกระแสไฟฟ้าดบั อาจก่อให้เกิดความเสยีหายโดยตรงแก่
อปุกรณ์และความเสยีหายโดยอ้อมจากการท่ีระบบหยดุท างานได้ ระบบส ารองไฟฟ้าจึงมคีวามส าคญักบัระบบ
โทรคมนาคมอยา่งมาก โดยท าหน้าที่ป้องกนัความผิดปกตจิากระบบไฟฟ้า และท าให้กระแสไฟฟ้าที่เข้าสูร่ะบบมี
เสถียรภาพและเหมาะสมแก่การท างานของอปุกรณ์ตา่งๆมากขึน้  โดยอปุกรณ์ระบบส ารองไฟฟ้ายงัได้รับการออกแบบให้มี
ขนาดเลก็ น า้หนกัเบา และมีลกัษณะเป็นหนว่ยแยกสว่น (Module) สามารถท าการตอ่ขยายได้อยา่งสะดวกส าหรับรองรับ
การใช้งานเพิ่มเตมิในอนาคต สามารถท าการตอ่ขนานเพื่อเพิม่เสถียรภาพในการท างาน (Redundant) และสามารถ
ควบคมุทางไกลโดยระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ได้ ท าให้เหมาะสมกบัโครงการหรือระบบโทรคมนาคมโดยเฉพาะ 

ทัง้นี ้ สว่นประกอบของระบบส าหรับแตล่ะโครงการจะตา่งกนั โดยบริษัทจะท าการศกึษาความต้องการของผู้
วา่จ้าง ให้ค าปรึกษาและออกแบบระบบส ารองไฟฟ้าให้มีประสทิธิภาพและเหมาะสมกบัระบบสือ่สารโทรคมนาคมที่ผู้
วา่จ้างก าหนด โดยเลอืกอปุกรณ์ตา่งๆตามความเหมาะสม ซึง่ประกอบด้วยอปุกรณ์หลกั ดงันี  ้
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อปุกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (Rectifier) 
เป็นอปุกรณ์ที่ท าหน้าทีแ่ปลงสญัญาณไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นกระแสตรง เพื่อท าหน้าที่จา่ยไฟเข้าอปุกรณ์

โทรคมนาคมทีใ่ช้ไฟฟ้ากระแสตรง พร้อมกบัจา่ยไฟฟ้าเพื่อใช้ในการส ารองประจไุฟฟ้าในแบตเตอร่ี โดยอปุกรณ์
แปลงไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นไฟฟ้ากระแสตรงส าหรับระบบสือ่สารโทรคมนาคมจะแตกตา่งจากระบบทัว่ไป
เนื่องจากอปุกรณ์ดงักลา่วจะมีสายดินท่ีเป็นประจบุวก (Positive Ground) โดยบริษัทได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็น
ตวัแทนจ าหนา่ยของ อปุกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นไฟฟ้ากระแสตรงตรา enatel จากบริษัท Enatel Ltd. 
(ประเทศนวิซีแลนด์) ซึง่เป็นผู้ผลติอปุกรณ์ในด้านระบบพลงังานส าหรับระบบสือ่สารโทรคมนาคม อตุสาหกรรม 
รวมถงึระบบพลงังานส าหรับโรงไฟฟ้าแสงอาทติย์ ที่มีการจ าหนา่ยไปยงัภมูิภาคตา่งๆทัว่โลก และผา่นการรับรอง
ระบบคณุภาพ ISO 9001:2008 และมาตรฐานการจดัการสิง่แวดล้อม ISO 14001:2004 

    
 

   
ตวัอยา่งอปุกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นไฟฟ้ากระแสตรงที่บริษัทจ าหนา่ยและให้บริการ 

 
 
แบตเตอร่ี (Battery) 

 แบตเตอร่ีเป็นอปุกรณ์ส าหรับเก็บประจไุฟฟ้าในระบบส ารองไฟฟ้า โดยจะท าหน้าที่กกัเก็บประจไุฟฟ้า
กระแสตรงจากอปุกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (Rectifier) ในขณะท่ีแหลง่จ่ายไฟฟ้าท างาน
ปกติ และจะท าหน้าที่จา่ยไฟฟ้ากระแสตรงไปยงัระบบขณะที่แหลง่จ่ายไฟฟ้าหยดุท างาน ซึง่จะควบคมุโดยวงจร
สวิทช์ในระบบ ซึง่จะมีขนาดความจไุฟฟ้าและคณุสมบตัิแตกตา่งกนัตามความเหมาะสมในการใช้งาน โดยชนิด
ของแบตเตอร่ีที่บริษัทให้บริการและจดัจ าหนา่ย เป็นประเภทแบตเตอร่ีตะกัว่-กรดแบบปิดผนกึ (Sealed Lead 
Acid Battery) ส าหรับระบบสือ่สารโทรคมนาคมโดยเฉพาะ ซึง่เป็นแบตเตอร่ีที่ต้องการการบ ารุงรักษาต า่ อายกุาร
ใช้งานยาวนาน และมีไอกรดที่จะท าให้เกิดความเสยีหายแก่อปุกรณ์ต ่ามาก โดยบริษัทได้รับการแตง่ตัง้เป็น
ตวัแทนจ าหนา่ยแบตเตอร่ีตรา HAZE จากบริษัท Haze Battery Co., Ltd. (สาธารณรัฐประชาชนจีน) นอกจากนี ้
บริษัทยงัจ าหนา่ยแบตเตอร่ีตรา “PST” ของบริษัทเอง โดยวา่จ้างบริษัท Haze Battery Co., Ltd ผลติแบตเตอร่ี
ตามรูปแบบท่ีบริษัทก าหนด (Original Equipment Manufacturer หรือ OEM) แล้วน ามาตดิตราสนิค้าของบริษัท 
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ตวัอยา่งแบตเตอร่ีที่บริษัทจ าหน่ายและให้บริการ 

 
อปุกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลบั (Inverter) 

เป็นอปุกรณ์ที่มีวงจรแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลบั เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่สว่นของอปุกรณ์ที่
ต้องการไฟฟ้ากระแสสลบัในระบบ โดยบริษัทเป็นตวัแทนจ าหนา่ยอปุกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้า
กระแสสลบัตรา enatel ซึง่ได้รับการออกแบบส าหรับอปุกรณ์สือ่สารโทรคมนาคมโดยเฉพาะ ซึง่สญัญาณไฟฟ้า
กระแสสลบัท่ีได้จะมีลกัษณะเป็นคลืน่รูปไซน์ (Pure Sine Wave) และมีสญัญาณรบกวนต ่า 

  
ตวัอยา่งอปุกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลบัที่บริษัทจ าหนา่ยและให้บริการ 

 
 
 
 
อปุกรณ์ปรับแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง (Converter) 

เป็นอปุกรณ์ส าหรับปรับแรงดนัไฟฟ้า (Voltage) ส าหรับไฟฟ้ากระแสตรงจากแรงดนัหนึง่ไปยงัแรงดนัท่ี
เหมาะสมกบัอปุกรณ์ในระบบ 

  
 

ตวัอยา่งอปุกรณ์ปรับแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงที่บริษัทจ าหน่ายและให้บริการ 
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อปุกรณ์ตรวจสอบและควบคมุ (Monitoring and Control) 
 เป็นอปุกรณ์ส าหรับตรวจวดั แสดงคา่ และควบคมุการท างานของระบบส ารองไฟฟ้า เช่น แรงดนัไฟฟ้า 

กระแสไฟฟ้าในอปุกรณ์ตา่งๆในระบบ ประจไุฟฟ้าที่เหลอืในแบตเตอร่ี อณุหภมูิของอปุกรณ์ตา่งๆ รวมทัง้มีระบบ
แจ้งเตือนหากมีความผิดปกตใินระบบไฟฟ้า หรือมีความสามารถในการตรวจสอบและควบคุมทางไกลผา่นระบบ
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

 

  
 

ตวัอยา่งอปุกรณ์ตรวจสอบและควบคมุที่บริษัทจ าหน่ายและให้บริการ 
 

ข) ระบบส ารองไฟฟ้ากระแสสลบั  
ระบบส ารองไฟฟ้ากระแสสลบั มีอปุกรณ์หลกั คือ อปุกรณ์ส ารองไฟฟ้าและปรับแรงดนัไฟฟ้าอตัโนมตั ิ

(Uninterruptible Power Supply หรือ UPS) ซึง่ เป็นอปุกรณ์ที่ประกอบด้วย วงจรแปลงไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นไฟฟ้า
กระแสตรง (Rectifier) แบตเตอร่ี (Battery) วงจรแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลบั (Inverter) ซึง่ในชว่งเวลาที่มี
กระแสไฟฟ้าปกติ กระแสไฟฟ้าจะถกูจา่ยไปยงัอปุกรณ์ไฟฟ้าทีต้่องการ พร้อมกบัเข้าสูว่งจรแปลงไฟฟ้ากระแสสลบัเป็น
ไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อจ่ายไฟเข้าไปส ารองในแบตเตอร่ี เมื่อแหลง่จา่ยไฟฟ้าหยดุท างาน วงจรสวิทช์จะปรับวงจรให้แบตเตอร่ี
ท าการจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงเข้าสูว่งจรแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลบัเพื่อจา่ยไปยงัอปุกรณ์ไฟฟ้าจนกวา่
แหลง่จ่ายไฟฟ้าท างานเป็นปกตหิรือจนกระทัง่กระแสไฟฟ้าในแบตเตอร่ีหมดลง 

ทัง้นี ้เคร่ืองส ารองไฟฟ้าและปรับแรงดนัไฟฟ้าอตัโนมตัิ มีความแตกตา่งกนัไปตามการใช้งานท่ีต้องการ เช่น ความ
จขุองแบตเตอร่ีที่แตกตา่งกนั หรือบางประเภทไมม่ีแบตเตอร่ีอยูภ่ายในเพื่อให้สามารถเลอืกแบตเตอร่ีที่มคีณุสมบตัติามที่
ต้องการมาเช่ือมตอ่ภายนอกได้ หรือมีวงจรปรับแรงดนัไฟฟ้าอตัโนมตัิ (Stabilizer) ท าหน้าที่ปรับแรงดนัไฟฟ้าให้คงที่และ
สม ่าเสมออยูใ่นระดบัท่ีปลอดภยัตอ่อปุกรณ์ไฟฟ้า หรือประเภทของแหลง่จา่ยไฟเข้าที่แตกตา่งกนั เช่น กระแสไฟฟ้าเฟส
เดียวหรือสามเฟส เป็นต้น 

 
โดยบริษัทเป็นผู้น าเข้าและเป็นตวัแทนจ าหนา่ยในประเทศไทยส าหรับเคร่ืองส ารองไฟฟ้าและปรับแรงดนัไฟฟ้า

อตัโนมตัิตรา เดลต้า (DELTA) จากบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส ์ จ ากดั (ไต้หวนั) ซึง่เป็นหนึง่ในผู้น าของโลกในด้านระบบ
จดัการก าลงัไฟฟ้า ระบบส ารองไฟฟ้าและปรับแรงดนัไฟฟ้าอตัโนมตัิ อปุกรณ์อิเลค็โทรนิคสแ์ละชิน้สว่นของอปุกรณ์
อิเลค็โทรนิคส์ส าหรับอตุสาหกรรมตา่งๆ เป็นต้น โดยมีส านกังาน 106 แหง่ และโรงงานผลติ 31 แหง่ ทัว่โลก (ทีม่า : 
เว็บไซต์ของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ จ ากดั http://www.deltaww.com) 
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ตวัอยา่งอปุกรณ์เคร่ืองส ารองไฟฟ้าและปรับแรงดนัไฟฟ้าอตัโนมตัิที่บริษัทจ าหน่ายและให้บริการ 
 

  นอกจากนี ้ บริษัทยงัจ าหนา่ยอปุกรณ์อื่นๆท่ีเก่ียวข้องกบัระบบส ารองไฟฟ้า เช่น ตู้ระบบส ารองไฟฟ้า  และ
อปุกรณ์อื่นๆท่ีเป็นสว่นประกอบของระบบส ารองไฟฟ้าโดยจะท าการออกแบบระบบให้เหมาะสมกบัอปุกรณ์และ
ระบบสือ่สารโทรคมนาคมทีจ่ะน าระบบดงักลา่วไปใช้ โดยกลุม่ลกูค้าเป้าหมายของธุรกิจนีไ้ด้แก่ บริษัทหรือองค์กรสือ่สาร
โทรคมนาคม หรือบริษัทท่ีต้องการระบบไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพ เช่น ธนาคารหรือสถาบนัการเงินตา่งๆ เป็นต้น  

 
ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจออกแบบ จ าหนา่ยและติดตัง้ระบบส ารองไฟฟ้าเทา่กบั 

27.032 ล้านบาท 228.72 ล้านบาท และ 231.49 ล้านบาท ตามล าดบั ซึง่คิดเป็นสดัสว่น ร้อยละ 63.04 ร้อยละ 52.30 และ
ร้อยละ 54.60 ของรายได้จากการขายและบริการตามล าดบั 

 
1.2 ระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อม (Power and Environment Monitoring Solution) 

ระบบตรวจวดัและจดัการสภาพแวดล้อมท าหน้าที่ตรวจวดั ประมวลผล เก็บข้อมลู และแสดงผลของสภาวะของ
ระบบรวมถึงสิง่แวดล้อมตา่งๆ เช่น สถานะการท างานของอปุกรณ์และระบบตา่งๆ แรงดนัไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ประจขุอง
แบตเตอร่ี ความชืน้ อณุหภมูิ ควนัไฟ รวมถงึการตรวจสอบวา่มีการบกุรุกในพืน้ท่ีหรือไม ่ เป็นต้น รวมถึงสามารถท าการ
สือ่สารและควบคมุทางไกลผา่นระบบสือ่สารตา่งๆ และสามารถท าการแจ้งเตือนไปยงัผู้ทีเ่ก่ียวข้องผา่นช่องทางตา่งๆ เช่น 
ระบบอินเตอร์เน็ต หรือข้อความผา่นโทรศพัท์เคลือ่นท่ีได้อีกด้วย ท าให้ระบบตรวจวดัและจดัการสภาพแวดล้อม ชว่ยให้
สามารถป้องกนัความเสยีหายที่อาจจะเกิดขึน้จากความผิดปกตติา่งๆได้ทนัทว่งที เช่น ไฟฟ้าดบั ไฟไหม้ หรือความผิดปกติ
ของระบบไฟฟ้า เป็นต้น อีกทัง้ยงัสามารถประหยดัคา่ใช้จา่ยในสว่นของบคุลากรที่ต้องใช้ในการควบคมุดแูลได้ 
 โดยระบบตรวจวดัและจดัการสภาพแวดล้อมประกอบด้วยสว่นประกอบหลกั 3 สว่น ได้แก่ 

1) อปุกรณ์เก็บข้อมลูและแสดงผล (Monitoring and Display Unit) 
2) อปุกรณ์ตรวจวดั (Sensor Unit) 
3) โปรแกรมตรวจวดัและจดัการสภาพแวดล้อม (Monitoring Software) 
โดยอปุกรณ์ตรวจวดัตา่งๆ เช่น เคร่ืองวดัแรงดนัไฟฟ้า เคร่ืองตรวจจบัอณุหภมูิ เคร่ืองตรวจจบัควนัไฟ จะท าหน้าที่

ตรวจวดัคา่ตา่งๆ ตามทีก่ าหนด แล้วสง่คา่ดงักลา่วไปยงัอปุกรณ์เก็บข้อมลูและแสดงผล ซึง่จะน าข้อมลูดงักลา่วมา
ประมวลผลและสง่ข้อมลูผา่นระบบเครือขา่ยตา่งๆไปยงัศนูย์ควบคมุสว่นกลาง และข้อมลูดงักลา่ว จะได้รับการบนัทกึ 
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ประมวลผล และท าการแสดงผลหรือแจ้งเตือนบนโทรศพัท์เคลือ่นท่ีหรือทางอเีมลล์โดยโปรแกรมตรวจวดัและจดัการ
สภาพแวดล้อมที่บริษัทได้ท าการพฒันาขึน้เอง ซึง่ได้รับการออกแบบให้สามารถรองรับอปุกรณ์เก็บข้อมลูและแสดงผล
มากกวา่ 1,000 เคร่ืองตอ่ระบบ 

 
 

ตวัอยา่งอปุกรณ์และหน้าจอซอฟท์แวร์ระบบตรวจวดัและจดัการที่บริษัทจ าหน่ายและให้บริการ 
 

ทัง้นี ้ บริษัทเน้นการให้บริการระบบตรวจวดัและจดัการสภาพแวดล้อมให้กบัหนว่ยงานท่ีต้องมีการตรวจสอบ
ควบคมุการท างานของอปุกรณ์หรือสภาพแวดล้อมอยา่งใกล้ชิด เช่น อตุสาหกรรมสือ่สารโทรคมนาคม หรืออตุสาหกรรม
พลงังาน เป็นต้น  นอกจากนี ้ บริษัทยงัประยกุต์ระบบตรวจวดัและจดัการสภาพแวดล้อมไปใช้ในผลติภณัฑ์ส าหรับกลุม่
ลกูค้าอื่นๆ เช่น ชดุฝึกการตรวจวดัสภาพแวดล้อมและการแจ้งเตือน บริษัทได้ท าการออกแบบและจ าหนา่ยให้กบั
สถาบนัอดุมศกึษา เพื่อใช้เป็นสือ่การสอนส าหรับนกัศกึษาในด้านระบบสง่ก าลงัไฟฟ้าและอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิคส์ รวมถงึ
การตรวจวดัสภาพแวดล้อมตา่งๆ เพื่อเป็นพืน้ฐานให้นกัศกึษาได้ทราบถึงการควบคมุและผลกระทบจากปัจจยัตา่งๆ ใน
สภาพแวดล้อมที่มตีอ่อปุกรณ์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจออกแบบ จ าหนา่ย และตดิตัง้ระบบตรวจวดัและจดัการ

สภาพแวดล้อม เทา่กบั 57.34 ล้านบาท 109.90 ล้านบาท และ 8.37 ล้านบาท ตามล าดบั ซึง่คิดเป็นสดัสว่น ร้อยละ 13.37 

ร้อยละ 25.13 และร้อยละ 1.97 ของรายได้จากการขายและบริการตามล าดบั 

 

1.3  ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (Renewable Energy) 

บริษัทด าเนินการออกแบบ จ าหนา่ย และตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน โดยให้บริการในลกัษณะ
วิศวกรรม จดัหา และก่อสร้าง (Engineering Procurement and Construction หรือ EPC) แบบโครงการเบ็ดเสร็จ (Turn-
key Project) ทัง้ในรูปแบบระบบผลติไฟฟ้าเพื่อเช่ือมตอ่กบัระบบจ าหนา่ยไฟ (On-grid System) และระบบผลติไฟฟ้าที่ไม่
เช่ือมตอ่กบัระบบจ าหนา่ยไฟ (Off-Grid System) ซึง่จะท าการผลติไฟฟ้าเพื่อจ่ายไปยงัอปุกรณ์ในระบบของผู้วา่จ้างเอง 
เช่น อปุกรณ์ที่ติดตัง้ในเสาสง่สญัญาณโทรคมนาคม เป็นต้น โดยบริษัทจะท าการศกึษาถึงความต้องการไฟฟ้าของระบบ
อปุกรณ์ไฟฟ้า แล้วจึงท าการออกแบบระบบ โดยเลอืกสว่นประกอบท่ีมีความเหมาะสมกบัทัง้ลกัษณะการใช้งานและสภาวะ
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ของแสงอาทิตย์หรือกระแสลมในพืน้ท่ีโดยรอบ โดยอาจจะมีสว่นของระบบไฟฟ้าส ารองร่วมด้วยตามความเหมาะสมในการ
ใข้งานและตามความต้องการของผู้วา่จ้าง 

 
 

ในปัจจบุนั บริษัทให้บริการระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน ดงัตอ่ไปนี ้
ก) พลงังานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) โดยระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ที่บริษัทให้บริการจะเป็น

แบบเซลล์แสงอาทติย์ซึง่แปลงพลงังานแสงที่กระทบมาเป็นพลงังานไฟฟ้าโดยตรง (Photovoltaics) ซึง่
ปัจจบุนั เซลล์แสงอาทติย์ที่บริษัทจดัจ าหนา่ยและให้บริการเป็นเซลล์แสงอาทติย์แบบฟิล์มบาง 
(Amorphus Thin Film) และเซลล์แสงอาทิตย์แบบเซลล์ซิลคิอนชนิดผลกึเดี่ยว (Mono Crystaline) และ
ผลกึรวมหรือโพลคีริสตอลลนี (Poly Crystaline) 

 
 
 

ข) พลงังานลม (Wind Turbine) จะเป็นการผลติไฟฟ้าโดยใช้กระแสลมเพื่อหมนุใบพดัของกงัหนัลมในการ
สร้างกระแสไฟฟ้า ซึง่ขนาดของกงัหนัลมที่เลอืกใช้จะพิจารณาจากความเหมาะกบัอปุกรณ์ กระแสลมใน
พืน้ท่ีโดยรอบ และตามความต้องการของผู้วา่จ้างร่วมกนั โดยกงัหนัลมที่บริษัทจดัจ าหนา่ยและให้บริการ
จะเป็นประเภทส าหรับความเร็วกระแสลมต ่า (Low Wind Speed Wind Turbine) เพื่อให้เหมาะสมกบั
สภาวะของกระแสลมในประเทศไทย โดยบริษัทท าการน าเข้ากงัหนัลมจากตา่งประเทศ 

 
ค) ระบบผสมผสานระหวา่งพลงังานแสงอาทิตย์และพลงังานลม (Hybrid System) โดยระบบผลติไฟฟ้า

จากระบบผสมผสานระหวา่งพลงังานแสงอาทติย์และพลงังานลมจะมีข้อดคีือ การผลติกระแสไฟฟ้าจะ
ตอ่เนื่องมากกวา่ระบบพลงังานแสงอาทิตย์หรือพลงังานลมอยา่งใดอยา่งหนึง่เพียงอยา่งเดียว ซึง่ระบบ
ผสมผสานดงักลา่วสามารถท าการผลติไฟฟ้าได้ในขณะท่ีสภาวะแวดล้อมไมเ่อือ้อ านวยในการผลติ
กระแสไฟฟ้าส าหรับระบบใดระบบหนึง่ เนื่องจากเซลล์แสงอาทติย์จะไมส่ามารถผลติกระแสไฟฟ้าได้ใน
เวลาที่ไมม่ีแสงแดด เช่น กลางคนื หรือ ฝนตก เป็นต้น และกงัหนัลมจะไมส่ามารถผลติไฟฟ้าได้ในยามที่
ความเร็วลมต า่เกินไป  

  

   
 

ตวัอยา่งโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนที่บริษัทเป็นผู้ออกแบบ จ าหน่าย และตดิตัง้ 
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นอกจากนี ้ ระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนดงักลา่วยงัสามารถท าการติดตัง้แบตเตอร่ีเพื่อเก็บประจุ

ไฟฟ้าไว้ใช้งานในยามที่ไมส่ามารถผลติกระแสไฟฟ้าได้อีกด้วย 
โดยใน ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจออกแบบ จ าหนา่ย และติดตัง้ระบบผลติไฟฟ้า

จากพลงังานทดแทน 65.23 ล้านบาท 23.59 ล้านบาท และ 101.08 ล้านบาท ตามล าดบั ซึง่คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 3.10 
ร้อยละ 15.21 ร้อยละ 5.39 และร้อยละ 23.84 ของรายได้จากการขายและบริการตามล าดบั 

 

1.4 ระบบประหยดัพลังงาน (Energy Saving Solution) และระบบอื่นๆ 

เนื่องจากในปัจจบุนัต้นทนุพลงังานตา่งๆได้มีราคาเพิ่มสงูขึน้ อีกทัง้เทคโนโลยีในการประหยดัพลงังานได้มี
ความก้าวหน้าและมีราคาถกูมากขึน้ จึงท าให้องค์กรตา่งๆหนัมาให้ความสนในเร่ืองของการประหยดัพลงังาน ซึง่นอกจาก
ระบบประหยดัพลงังานจะสามารถลดต้นทนุการด าเนินการได้แล้ว ยงัสามารถเสริมสร้างภาพลกัษณ์ที่ดใีห้กบัองค์กร
ดงักลา่วอีกด้วย บริษัทจงึเร่ิมท าการขยายธุรกิจไปยงัด้านระบบประหยดัพลงังานในปี 2556  โดยปัจจบุนั บริษัทเน้นการ
ให้บริการการประหยดัพลงังานส าหรับพลงังานไฟฟ้า โดยมุน่เน้นไปยงัองค์กรที่มีคา่ใช้จา่ยไฟฟ้าสงู เช่น โรงแรม อาคาร
ส านกังาน ห้างสรรพสนิค้า หรือโรงงานตา่งๆ เป็นต้น โดยจะท าการศกึษาลกัษณะการใช้ไฟฟ้าของผู้วา่จ้าง และออกแบบ 
เลอืกอปุกรณ์ และน าเสนอระบบประหยดัพลงังานท่ีเหมาะสมกบัความต้องการของผู้วา่จ้าง เชน่ ระบบตัง้เวลาเปิดปิด
อปุกรณ์ไฟฟ้าอตัโนมตัิ ระบบหลอดไฟแอลอีดี หรือระบบป๊ัมความร้อน (Heat Pump) เป็นต้น 

 
      
 
 
 
 

 ตวัอยา่งระบบป๊ัมความร้อนที่บริษัทจ าหน่ายและให้บริการ  ตวัอยา่งหลอดไฟแอลอีดีที่บริษัทจ าหน่ายและให้บริการ  

 
นอกจากนี ้ บริษัทยงัมีการจ าหนา่ยและให้บริการในระบบอื่นๆ เชน่ ระบบเครือขา่ยภายในองค์กรความเร็วสงูและ

ระบบสง่สญัญาณโทรทศัน์ภายในที่บริษัทเป็นผู้ รับเหมาช่วงส าหรับโครงการของหนว่ยงานของรัฐบาล เป็นต้น 
ใน ปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจออกแบบ จ าหนา่ย และติดตัง้ระบบระบบประหยดัพลงังานและ

ธุรกิจอื่นๆ เทา่กบั 20.07 ล้านบาท และ 16.37 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 4.59 และร้อยละ 3.86 ของ
รายได้จากการขายและบริการตามล าดบั 
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
เนื่องจากผลติภณัฑ์ระบบส ารองไฟฟ้า และระบบตรวจวดั ควบคมุและแจ้งเตือนระบบไฟฟ้าของบริษัทฯ เป็นกลุม่

ผลติภณัฑ์ที่มีความส าคญักบัอตุสาหกรรมที่ต้องการระบบปฏิบตังิานท่ีมเีสถียรภาพสงู บริษัทฯ จึงมุน่เน้นการจดัจ าหนา่ย
ไปยงัลกูค้ากลุม่ระบบสือ่สารโทรคมนาคม ซึง่ต้องการความตอ่เนือ่งในการท างานของระบบ อีกทัง้อปุกรณ์ตา่งๆในระบบมี
ราคาสงู ดงันัน้การเจริญเติบโตอตุสาหกรรมโทรคมนาคมจึงสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่กลุม่ผลติภณัฑ์ดงักล่าวของบริษัทฯ 

 

อุตสาหกรรมโทรคมนาคม 

 ตลาดบริการโทรคมนาคมของประเทศไทยสามารถจ าแนกได้ 3 ประเภทหลกั ได้แก่  
1) บริการโทรศพัท์ประจ าที่ (Fixed Line Services)  
2) บริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ี (Mobile Services)  
3) บริการเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ต (Internet  Access Services)  

จากรายงานดชันีชีว้ดัในกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทยประจ าปี 2555 ถงึปี 2556 โดยส านกังาน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ หรือ กสทช. พบวา่ ในปี 2555 ตลาด

บริการโทรคมนาคมของประเทศไทยมีมลูคา่ตลาดรวมทัง้สิน้ประมาณ 2.79 แสนล้านบาท ซึง่คิดเป็นมลูคา่ตลาดทีเ่ติบโต

เพิ่มขึน้จากปี 2554 ประมาณร้อยละ 4.7 และตลาดบริการโทรคมนาคมหลกัทีม่ีมลูคา่สงูสดุ ได้แก่ ตลาดบริการ

โทรศพัท์เคลือ่นท่ีซึง่มีสดัสว่นร้อยละ 76 ในขณะท่ีมลูคา่ตลาดบริการโทรศพัท์ประจ าที่ และบริการอินเทอร์เน็ตมีสดัสว่นท่ี

ใกล้เคยีงกนัท่ีร้อยละ 13 และ 11 ของมลูคา่ตลาดรวม ตามล าดบั 

โทรศพัท์เคล่ือนท่ี 
76  

โทรศพัท์ประจ าท่ี 
13  

อินเตอร์เน็ต 
11  

สัดส่วนมูลค่าตลาดบริการโทรคมนาคม ปี     

ท่ีมา: รายงานดชันีชีว้ดัในกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทย ประจ าปี 2555-2556 โดยส านกังาน กสทช. 
 การจดัสรรคลืน่ความถ่ีวิทยใุนยา่น 2.1 GHz ในชว่งปลายปี 2555  และการเห็นชอบการให้บริการบนยา่นคลืน่

ความถ่ีดงักลา่วนบัตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม 2556 นัน้เป็นแรงผลกัดนัให้ภาคบริการโทรคมนาคมมกีารขยายตวัเพิม่สงูขึน้ ท า

ให้การคาดการณ์อตัราการเจริญเติบโตของมลูคา่ตลาดบริการโทรคมนาคมในระยะ 4 ปี หรือนบัตัง้แตปี่ 2555 -2559 คาด

วา่ ในปี 2559 จะเติบโตเพิม่สงูขึน้ถึง 5.4 แสนล้านบาท หรือมีอตัราเติบโตเพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 24 จากปีก่อนหน้า โดย
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มีอตัราเติบโตเฉลีย่สะสมตอ่ปี (CAGR) ประมาณร้อยละ 18 อนัเป็นแรงผลกัดนัจากตลาดบริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ีซึง่มีมลูคา่

ตลาดสงูกวา่ 4.6 แสนล้านบาท หรืออตัราเติบโตเฉลีย่สะสมตอ่ปี (CAGR) ประมาณร้อยละ 20 อีกทัง้ยงัมีแรงสนบัสนนุจาก

การฟืน้ตวัจากภาวะซบเซาของเศรษฐกิจโลก และการเติบโตของเศรษฐกิจไทยซึง่เป็นผลมาจากการขยายตวัของอปุสงค์

ภายในประเทศโดยเฉพาะการใช้จ่ายภาคครัวเรือน การใช้จ่ายภาครัฐ และการลงทนุในด้านการผลติ 

 

คาดการณ์มูลค่าตลาดบริการโทรคมนาคม 

ท่ีมา: รายงานดชันีชีว้ดัในกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทย ประจ าปี 2555-2556 โดยส านกังาน กสทช. 

 

1) ตลาดบริการโทรศพัท์ประจ าที่ (Fixed Line) ภายในประเทศ 

 ตลาดบริการโทรศพัท์ประจ าที่ภายในประเทศมีผู้ให้บริการ 3 ราย ได้แก่ บมจ.ทีโอที (TOT) ซึง่ให้บริการทกุจงัหวดั
ทัว่ประเทศ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชัน่ (TRUE) ซึง่ให้บริการเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ บมจ.ทีทีแอนด์ที 
(TT&T) ซึง่ให้บริการเฉพาะในภมูภิาค  

 การใช้งานโทรศพัท์ประจ าทีม่ีแนวโน้มลดลงอยา่งตอ่เนื่อง เนื่องจากผู้ใช้บริการโทรศพัท์รายใหมน่ิยมเลอืกใช้
โทรศพัท์เคลือ่นท่ีแทนการตดิตัง้โทรศพัท์ประจ าที่เพราะความสะดวกในการใช้งานท่ีมากกวา่และมอีตัราคา่บริการทีต ่ากวา่ 
(โดยเฉพาะส าหรับการโทรไปโทรศพัท์เคลือ่นท่ีหรือโทรศพัท์ทางไกลภายในประเทศ) อยา่งไรก็ตามผู้ใช้บริการโทรศพัท์
ประจ าทีย่งัคงเลง็เห็นความจ าเป็นในการมีโทรศพัท์ประจ าที่ทัง้ในแง่การท าธุรกิจ การมีโทรศพัท์ส ารองไว้ในท่ีอยูอ่าศยั และ
การใช้บริการอินเทอร์เน็ต จึงท าให้บริการโทรศพัท์ประจ าที่มเีลขหมายในการให้บริการไมไ่ด้ลดลงมากนกั ทัง้นีจ้ากความ
ต้องการใช้บริการโทรศพัท์ประจ าที่ทีล่ดลง ท าให้ผู้ประกอบการต้องพยายามรักษาฐานผู้ใช้บริการรายเดมิไว้และรักษา
รายได้เฉลีย่ตอ่เดือนตอ่เลขหมายไว้ พร้อมกบัการเพิ่มขดีความสามารถในการแขง่ขนักบับริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ีโดย
พยายามน าเสนอรายการสง่เสริมการขายให้มีความนา่สนใจและกระตุ้นปริมาณการใช้งานโทรศพัท์ประจ าที่มากขึน้  
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AIS, 
35.20%

DTAC, 
31.30%

truemove, 
19.60%

อื่นๆ, 
13.90 

ส่วนแบ่งตลาดบริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ณ 
ส้ินไตรมาสท่ี 3 ป      

2) ตลาดบริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ี 

 ปัจจบุนัตลาดบริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ีมีจ านวนผู้ให้บริการ แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ ได้แก่  
ก. ผู้ที่มีสทิธิในโครงขา่ย มีจ านวนทัง้ สิน้ 9 ราย คือ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS) บมจ. โทเทิ่ล 

แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ (DTAC) บจ. ดิจิตอลโฟน จ ากดั (DPC) บจ. ทรูมฟู (True Move) บมจ. กสท โทรคมนาคม (CAT 
CDMA) บมจ. ทีโอท ี(TOT) บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค (AWN) บจ. ดีแทค ไตรเน็ต (DTAC Trinet หรือ DTN) และ 
บจ. เรียล ฟิวเจอร์ (RF) 

ข. ผู้ที่เช่าใช้โครงขา่ยเสมือนจริง หรือ (Mobile Visual Network Operators: MVNOs) ซึง่ประกอบด้วย
ผู้ประกอบการรายยอ่ย ที่ให้บริการร่วมกบั TOT3G และบริษัท เรียลมฟู จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทในเครือ True ให้บริการแบรนด์ 
True Move H ภายใต้รูปแบบการเป็นตวัแทนขายสง่ขายตอ่ (wholesale-resell) จาก CAT CDMA โดยใช้คลืน่ 850 MHz 
จ านวน 15 MHz  

ท่ีมา : กลุม่งานวิชาการและจดัการทรัพยากรโทรคมนาคม 

 จากฐานข้อมลูอตุสาหกรรมโทรคมนาคมไทย (Thailand Telecom Industry Database) ใน ปี 2556 มจี านวนผู้
ลงทะเบียนใช้บริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ีทัง้หมด 92.46 ล้านเลขหมาย ขยายตวัจากปี 2555 ร้อยละ 8.76 โดยเมื่อพิจารณา
สว่นแบง่ตลาดของบริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ี ณ สิน้ไตรมาสที่ 3 ปี 2556 พบวา่ มีการแขง่ขนัระหวา่งผู้ให้บริการรายใหญ่ 3 
รายคอ่นข้างสงู โดยบริษัท AIS บริษัท DTAC และ บริษัท True Move มีสว่นแบง่ตลาดร้อยละ 35.20 ร้อยละ 31.30 และ
ร้อยละ 19.60 ตามล าดบั ในขณะที่ผู้ให้บริการรายอื่นๆ ในตลาดมีสว่นแบง่ตลาดรวมกนัร้อยละ 13.90  โดยการแขง่ขนั
ระหวา่งผู้ให้บริการเป็นการแขง่ขนักนัด้านราคาสง่ผลให้อตัราคา่บริการเฉลีย่ตอ่นาทีลดลงเร่ือยๆจนเร่ิมเข้าสูจ่ดุอิม่ตวัของ
บริการทางด้านเสยีง ผู้ให้บริการสว่นใหญ่จงึปรับกลยทุธ์การแขง่ขนัโดยหนัมาให้ความส าคญักบัการรักษาฐานผู้ใช้บริการ
เดิม รวมทัง้พยายามหารายได้จากการให้บริการท่ีไมใ่ช่เสยีงหรือบริการเสริมเพิม่มากขึน้ เช่น การสง่ข้อความสัน้ (SMS) 
การสง่ข้อความมลัตมิีเดยี (MMS) โดยเฉพาะบริการระบบอนิเตอร์เน็ตผา่นโทรศพัท์เคลือ่นท่ี ซึง่ยงัมศีกัยภาพในการ
เจริญเติบโตได้อีกจากแรงผลกัดนัทางด้านอปุสงค์ของการสือ่สารทางด้านข้อมลูผา่นระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายที่จะเพิ่มมาก
ขึน้ตามล าดบั อีกทัง้ยงัมีปัจจยัทางด้านอปุทานจากเคร่ืองโทรศพัท์ Smartphone ที่มีราคาต า่ลงและการสร้าง Contents 
(Applications & Games) เพื่อให้ผู้ ใช้บริการดาวน์โหลดมาใช้งานบนโทรศพัท์เคลือ่นท่ี 
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 นอกจากนีต้ัง้แตว่นัท่ี 7 ธนัวาคม 2555 บริษัท AIS บริษัท DTAC และบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จ ากดั ได้รับใบอนญุาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสามเพื่อประกอบกิจการโทรคมนาคมเคลือ่นท่ีสากล (IMT) ยา่นความถ่ี 2.1 GHz และ
ใบอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถ่ีเพือ่กิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. ท าให้มีผู้ให้บริการในระบบ 3G เพิ่มขึน้อีก 3 ราย และได้
เร่ิมเปิดให้บริการ 3G ในชว่งไตรมาสที ่2 ของปี 2556โดยข้อมลู ณ วนัท่ี 18 ตลุาคม 2556 มีผู้ใช้บริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ี 
3G 2.1 GHz รวมทัง้สิน้แล้วราว 18 ล้านเลขหมาย นอกจากนีจ้ากรายงานคณะท างานติดตามและก ากบัดแูลกิจการ
โทรคมนาคมเคลือ่นท่ีสากลยา่นความถ่ี 2.1 GHz ได้มีการติดตามตรวจสอบและก ากบัดแูลให้ผู้ได้รับใบอนญุาตปฏิบตัิตาม
เง่ือนไขในการอนญุาต โดยส านกังาน กสทช. ได้ให้ใบอนญุาตตัง้สถานฐีานวิทยคุมนาคมส าหรับการให้บริการ
โทรศพัท์เคลือ่นท่ี 2.1 GHz แก่บริษัททัง้ 3 ราย รวมทัง้สิน้ 14,382 สถานี (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556) โดยบริษัท 
RF ได้ท าเร่ืองถึง ส านกังาน กสทช.เพื่อขออนญุาตติดตัง้สถานีฐานเพิ่มอีก จ านวน 2,000 แหง่ด้วย 

 ทัง้นีเ้มื่อแยกตามพืน้ท่ีจะพบวา่ผู้ให้บริการทกุรายมกีารขออนญุาตติดตัง้ในพืน้ท่ี กทม.และปริมณฑลมากที่สดุ สว่น
ในระดบัจงัหวดัและอ าเภอ บริษัท AIS สามารถตดิตัง้โครงขา่ย 3G ในทกุจงัหวดัของประเทศไทยทัง้หมด 77จงัหวดั และใน
ระดบัอ าเภอเข้าถงึพืน้ท่ีได้มากถงึร้อยละ 82 จากจ านวน 927 อ าเภอทัว่ประเทศ สว่นบริษัท DTAC สามารถตดิตัง้โครงขา่ย 
3G สามารถตดิตัง้โครงขา่ยได้ทกุจงัหวดัเช่นกนั แตร่ะดบัอ าเภอเข้าถงึพืน้ท่ีได้เพียงร้อยละ 45 ของจ านวนอ าเภอทัว่
ประเทศ ขณะที่บริษัท RF ติดตัง้โครงขา่ย 3G ได้เพียง 7 จงัหวดั คิดเป็นร้อยละ 9 ของจงัหวดัทัง้หมดทัว่ประเทศ  อยา่งไรก็
ตามเง่ือนไขการได้รับใบอนญุาต 3G ยงัระบไุว้วา่ ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนญุาตต้องด าเนินการวางโครงขา่ยให้ครอบคมุ
ประชากรร้อยละ 50 ของจ านวนประชากรในประเทศภายในระยะเวลา 2 ปี และร้อยละ 80 ภายในระยะเวลา 4 ปี ซึง่
เง่ือนไขดงักลา่วจะเป็นแรงผลกัดนัให้ ผู้ประกอบการท่ีได้รับใบอนญุาตต้องขยายโครงขา่ยให้เป็นไปตามข้อก าหนด โดยใน
เบือ้งต้นผู้ประกอบการท่ีได้รับใบอนญุาตได้เตรียมงบลงทนุส าหรับการวางโครงขา่ยในช่วง 3 ปี (ปี พ.ศ.2556 – ปี พ.ศ.
2558) รวมกนัราว 125,000 ล้านบาท โดยแผนการลงทนุสร้างโครงขา่ยของผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ีที่มีแนวโน้มไป
ในทางทีด่ีนีจ้ะสง่ผลดตีอ่การประกอบกิจการของบริษัท  

3) ตลาดบริการอินเตอร์เน็ต 

 ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูรายใหญ่จ านวน 3 ราย คือ บมจ.ทีโอท ี (TOT) บมจ.ทรู อินเทอร์เน็ต (True 
Internet) และบมจ.ทริปเบิลที บอร์ดแบนด์ (3BB) และมีจ านวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูประเภท
บคุคลทัว่ไป (Individual หรือ Access) และผู้ใช้ผา่น Corporate Internet Business เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง โดย ณ สิน้ไตร
มาสที่ 3 ปี 2556  มีผู้ลงทะเบียนใช้บริการอินเตอร์เน็ตทัง้สิน้ 4.72  ล้านราย เพิ่มขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อนถึง ร้อย
ละ 12.9 และเพิ่มขึน้ จากไตรมาสก่อนหน้าที่ร้อยละ 3.10โดยผู้น าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงู ได้แก่ TRUE TOT และ 
3BB ตามล าดบั 

 จากรายงานดชันีชีว้ดัในกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทย โดยศนูย์ข้อมลูและวิจยัเศรษฐกิจโทรคมนาคม ส านกั
พฒันานโยบายและกฎกตกิา บริการอินเทอร์เนต็ความเร็วสงูในประเทศไทยมีแนวโน้มการขยายตวัอยา่งตอ่เนื่อง จาก
ปัจจยัที่สนบัสนนุการเจริญเติบโตของตลาดไมว่า่จะเป็นอตัราคา่บริการท่ีมีแนวโน้มลดลงจากการแขง่ขนัท่ีสงูขึน้ และการ
พฒันาคณุภาพในการให้บริการ เช่น ความเร็วในการรับสง่ข้อมลูและประสทิธิภาพการเช่ือมตอ่ตอ่ราคา ซึง่เป็นปัจจยั
ส าคญัที่สง่ผลตอ่การใช้บริการโดยตรง นอกจากนีปั้จจยัทีจ่ะสนบัสนนุการเจริญอกีประการหนึง่ที่ส าคญัคือ การลงทนุของผู้
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ให้บริการเพื่อปรับปรุงโครงขา่ยด้วยใยแก้วน าแสง (Fiber Optic) เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพในการให้บริการและขยายเขต
ครอบคลมุพืน้ท่ีในตลาดให้มากขึน้ 

 
อุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวยีนและการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

ความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย 
ในปี 2556 ประเทศไทยใช้พลงังานไฟฟ้าประมาณ 170,000 ล้านหนว่ยตอ่ปี ซึง่ความต้องการใช้ไฟฟ้าโดยรวมของ

ประเทศไทยมีการเจริญเติบโตเป็นในทิศทางเดียวกนักบัผลผลติโดยรวมของประเทศ เนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้าของ

ประเทศสว่นใหญ่เกิดจากภาคอตุสาหกรรมและภาคธุรกิจท าให้การขยายตวัของความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศเพิม่ขึน้

ตามสภาวะเศรษฐกิจด้วยเช่นกนั โดยที่ผา่นมาประเทศไทยมีอตัราการเจริญเติบโตของรายได้ประชาชาติเฉลีย่ประมาณ

ร้อยละ 4.00 ตอ่ปี และมีอตัราการเจริญเติบโตของการใช้ไฟฟ้าเฉลีย่ปีละประมาณร้อยละ 4.20 ตอ่ปี (ที่มา: รายงานการใช้

พลงังานในประเทศไทยปี 2556 โดยกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พลงังานหมนุเวยีน 

พลงังานไฟฟ้าของประเทศไทยผลติจากก๊าซธรรมชาตซิึง่ใช้แล้วหมดไปเป็นหลกัมากกวา่ร้อยละ 70 การพฒันา
พลงังานหมนุเวยีนสามารถชว่ยลดการพึง่พาและการน าเข้าน า้มนัเชือ้เพลงิและพลงังานชนิดอื่น โดยพลงังานทดแทนถือ
เป็นหนึง่ในเป้าหมายเชือ้เพลงิ ที่คาดวา่จะสามารถน ามาใช้ในการผลติไฟฟ้าทดแทนพลงังานอยา่งอื่นได้อยา่งมีนยัส าคญั

ท่ีมา : รายงานการใช้ไฟฟ้าและการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย โดยส านกันโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศเปรียบเทียบผลผลิตมวลรวมของประเทศไทย 
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โดยเฉพาะจากพลงังานหมนุเวียน (Renewable Energy) ซึง่เป็นพลงังานสะอาด และไมม่ีผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม เช่น 
พลงังานแสงอาทิตย์ พลงังานลม และ พลงังานชีวมวล ซึง่ในขณะนีรั้ฐบาลได้ให้ความสนบัสนนุเก่ียวกบัการใช้พลงังาน
ทดแทนในการผลติไฟฟ้าอยา่งตอ่เนื่อง ท าให้การเติบโตในประเทศเพิม่ขึน้อยา่งรวดเร็ว เห็นได้จากแผนพฒันาพลงังาน
ทดแทนและพลงังานทางเลอืกร้อยละ 25 ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) หรือ Alternative Energy Development Plan : 
AEDP (2012-2021) ซึง่ก าหนดให้มีสดัสว่นการใช้พลงังานทดแทนเพิ่มขึน้จาก 2,786 เมกะวตัต์ ซึง่คิดเป็นร้อยละ 9.90 
ของการใช้พลงังานรวมทัง้หมดในปี 2555 เป็น 13,927 เมกะวตัต์ ในปี 2564 หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของการใช้พลงังาน
รวมทัง้หมด ซึง่เป้าหมายปริมาณการผลติไฟฟ้าดงักลา่วสามารถแยกตามประเภทของพลงังานได้ดงันี ้ (ที่มา: แผนพฒันา
พลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืกร้อยละ 25 ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) โดยกระทรวงพลงังาน เมื่อวนัท่ี 16 
กรกฎาคม 2556) 

ประเภท 
ปริมาณการผลิตไฟฟ้า  ณ 31 ก.ค. 2557   

เป้าหมายปริมาณการผลิตไฟฟ้า ในปี 

2564 
  

MW   MW   

   1. พลงังานลม 251   1,800   

   2. พลงังานแสงอาทิตย์ 1,236   3,000   

   3. พลงังานน า้ (ขนาดเล็ก) 135   324   

   4. พลงังานชีวมวล 2,366   4,800   

   5. ก๊าซชีวภาพ 

 

290 

 

  

3,600 

 ก๊าซชีวภาพ                          600  

 หญ้าเนเปียร์                     3,000  

 

  

   6. พลงังานจากขยะ 47   400   

   7. พลงังานรูปแบบใหม ่ -   3   

       ความร้อนใต้พิภพ                       1    

       คล่ืนหรือกระแสน า้                      2    

รวม 4,325 MW   13,927 MW   

ท่ีมา : แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือกร้อยละ 25 ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) จากกรมพฒันาพลงังานทดแทน

และอนรัุกษ์พลงังาน 
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1) พลังงานแสงอาทิตย์  

พลงังานแสงอาทิตย์ เป็นพลงังานสะอาดที่สามารถถกูเปลีย่นให้เป็นพลงังานไฟฟ้าได้โดยตรง ปัจจบุนัมีหลาย

หนว่ยงานในประเทศไทยได้ท าการติดตัง้เซลล์แสงอาทิตย์เพื่อใช้งานในลกัษณะตา่งๆกนั โดยการผลติไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทิตย์ถือวา่มศีกัยภาพและเสถียรภาพสงูสดุในกลุม่พลงังานทดแทน ดงันัน้อตุสาหกรรมการผลติไฟฟ้าจากเซลล์

แสงอาทิตย์จึงมีแนวโน้มทีจ่ะเติบโตสงู แตท่ัง้นีย้งัต้องใช้เงินลงทนุสงู ประกอบกบัความเช่ียวชาญในการด าเนินโครงการจงึ

ท าให้มีผู้ เลน่ในตลาดไมม่ากนกั อยา่งไรก็ดีการเจริญเติบโตของตลาดนีข้ึน้อยูก่บันโยบายการสง่เสริมจากรัฐบาลเป็นหลกั 

ซึง่มีแนวโน้มไปในทางที่ดใีนปัจจบุนั ซึง่เห็นได้ชดัจากกรอบการสง่เสริมการพฒันาแผน AEDP (2012-2021) โดยกระทรวง

พลงังาน ตามตารางดงัตอ่ไปนี ้
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สถานะการตดิตัง้เซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทยถงึปี 2554 

ปี 

ปริมาณการตดิตัง้ (กิโลวัตต์) 

แบบไม่เช่ือมต่อ

ระบบจ าหน่าย

ไฟฟ้า 

แบบเช่ือมต่อ

ระบบจ าหน่าย

ไฟฟ้า 

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 

ท่ีมา : พพ. ยธ. กฟผ. กฟภ. กฟน. สวทช. สอท. กห. ศธ. มจธ. มน. มก. มท สถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย โรงงานชอเฮง บริษทั บางกอกโซ
ล่าร์ จ  ากดั  

จดัท าโดย : ส านกัพฒันาพลงังานแสงอาทิตย ์กรมพฒันาพลงังานทดแทน และอนุรักษพ์ลงังาน เม่ือมกราคม 2555                     
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จากข้อมลูสถานะการตดิตัง้เซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทยตัง้แตอ่ดีตจนถงึปี 2554 ด้านบน แสดงให้เห็นวา่ปริมาณการ
ติดตัง้เซลล์แสงอาทิตย์มีแนวโน้มเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง โดยปริมาณดงักลา่วได้ปรับตวัเพิ่มขึน้จาก 4,223.64 กิโลวตัต์ ในปี 
2546 เป็น 100,691.71 กิโลวตัต์ ในปี 2554 ซึง่ในปี 2554 มีการเจริญเติบโตขึน้จากปริมาณการติดตัง้รวมในปี 2553 คิด
เป็นร้อยละ 104.62  ซึง่มีสาเหตหุลกัมาจากแผนการสนบัสนนุจากภาครัฐในการด าเนินธุรกิจการผลติไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตย์ (ที่มา: ส านกัพฒันาพลงังานแสงอาทิตย์ กรมพฒันาพลงังานทดแทน และอนรัุกษ์พลงังาน) 

การสนบัสนนุด้านพลงังานแสงอาทิตย์จากภาครัฐ 

 ตามกรอบการสง่เสริมการพฒันาแผน AEDP (2012-2021) โดยกระทรวงพลงังาน เป้าหมายการผลติพลงังาน
แสงอาทิตย์ในปี 2564 คือ 3,000 เมกะวตัต์ จาก 823.46 เมกะวตัต์ในปี 2556 โดยรัฐบาลได้สนบัสนนุและสง่เสริมการใช้
พลงังานทดแทนตามแผน AEDP ที่ส าคญั ดงันี ้ 

1. การสง่เสริมให้ชมุชนมีสว่นร่วมในการผลติและการใช้พลงังานทดแทนอยา่งกว้างขวาง โดยสง่เสริมโครงการ
ระบบขนาดเลก็ที่สามารถติดตัง้ในระดบัชมุชนและครัวเรือนรวมทัง้ระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคา (Solar 
PV Rooftop) ให้ได้ 1,000 MW ภายใน 10 ปี โดยอาจพิจารณาให้รวมถงึระบบท่ีติดตัง้ในสถานท่ีตา่งๆ ได้แก่ 

1)   บ้านของประชาชนทัว่ไป และชมุชน 
2)   อาคารส านกังาน และหลงัคาโรงงานอตุสาหกรรม 
3)   โครงการบ้านจดัสรร หรือ คอนโดมิเนียม 
4)   อาคารภาครัฐ 

2. การปรับมาตรการจงูใจส าหรับการลงทนุจากภาคเอกชนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยการปรับ Adder เป็น
ระบบ Feed In Tariff (FIT) ซึง่เป็นระบบการให้การสนบัสนนุการผลติไฟฟ้าซึง่สอดคล้องกบัต้นทนุการผลติไฟฟ้า รวมถงึ
การให้สว่นเพิ่มราคารับซือ้ไฟฟ้าที่ผลติจากพลงังานแสงอาทิตย์ จากราคาคา่ไฟฟ้า(Adder) เป็นระยะเวลา 10 ปี และได้รับ
การยกเว้นภาษีเงินได้เป็นระยะเวลา 8 ปี พร้อมทัง้การยกเว้นภาษีการน าเข้าเคร่ืองจกัรจากคณะกรรมการสง่เสริมการ
ลงทนุ 

3. การแก้ไขกฎหมาย และกฎระเบยีบที่ยงัไมเ่อือ้ตอ่การพฒันาพลงังานทดแทน โดยการผลกัดนัปรับปรุง แก้ไข
กฎหมาย พ.ร.บ.โรงงาน (พ.ศ.2535) 

4. การปรับปรุงระบบโครงสร้างพืน้ฐาน ให้ 3 การไฟฟ้าเตรียมความพร้อมในการการขยาย และเพิ่มระบบสายสง่
เพื่อรองรับพลงังานทดแทนท่ีเพิ่มขึน้รวมทัง้เตรียมการพฒันาสูร่ะบบ Smart Grid 

5. การประชาสมัพนัธ์ และสร้างความรู้ความเข้าใจตอ่ประชาชน โดยการสง่เสริมให้ภาคประชาชน หรือภาคสว่นท่ี
เก่ียวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการใช้งานระบบผลติไฟฟ้า พลงังานแสงอาทติย์ในรูปแบบตา่งๆ 

6. การสง่เสริมให้งานวจิยัเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาอตุสาหกรรมพลงังานทดแทนแบบครบวงจร โดยการสง่เสริม
อตุสาหกรรมผลติแผงแสงอาทิตย์ต้นน า้ครบวงจร เช่น โรงงานผลติซิลกิอนเวเฟอร์ 
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การผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ที่ตดิตัง้บนหลงัคา (Solar PV Rooftop) 

 จากนโยบายการสนบัสนนุด้านพลงังานแสงอาทิตย์จากภาครัฐข้างต้น ภาครัฐได้ให้การสนบัสนนุการติดตัง้ระบบ
ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์บนหลงัคาเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นช่องทางทีเ่พิ่งเกิดขึน้ใหม ่ และคาดวา่จะเป็นสว่นท่ี
ช่วยท าให้สามารถผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ได้ตามแผนที่วางไว้ โดยเมื่อวนัท่ี 10 กนัยายน 2556  กฟน. หรือการ
ไฟฟ้านครหลวงได้ประกาศการรับซือ้ไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทติย์ที่ติดตัง้บนหลงัคาเป็นครัง้แรก และเป็นครัง้แรกเช่นกนั
ที่ประกาศการให้ราคาในรูปแบบ Feed-in tariff  ซึง่ราคาของราคาที่รับซือ้นัน้จะขึน้อยูก่บัขนาดของระบบและประเภทของ
ผู้ประกอบการซึง่แบง่ได้ 3 กลุม่ ดงันี ้ โดยมีระยะเวลาสนบัสนนุ 25 ปี 

กลุ่มประเภทอาคาร ขนาดก าลังผลิตติดตัง้ อัตรารับซือ้ไฟฟ้า 
ปริมาณก าลังไฟฟ้า

รับซือ้ 

1. บ้านอยูอ่าศยั 0-10 kWp 6.96 บาท/หนว่ย 100 MWp 

2. อาคารธุรกิจขนาดเลก็ มากกวา่ 10 ถงึ 250 kWp 6.55 บาท/หนว่ย 

100 MWp 3. อาคารธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่/

โรงงาน 

มากกวา่ 250 ถึง 1,000 

kWp 
6.16 บาท/หนว่ย 

 โดยโครงการรับซือ้ไฟฟ้า Solar PV Rooftop ในสว่นของส านกังานก ากบักิจการพลงังาน (กกพ.) มีการประกาศ

รายช่ือผู้ผา่นการคดัเลอืกทัง้ 7,521 ราย (ข้อมลู ณ วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2556) แยกเป็น ประเภทบ้านอยูอ่าศยั 6,040 ราย 
และประเภทธุรกิจและโรงงาน 1,481 ราย ขณะนีผู้้ที่ผา่นการคดัเลอืกได้ทยอยเดินทางมาตดิตอ่ขอใบอนญุาตตา่งๆ จาก
ส านกังาน กกพ.แล้วทัง้สิน้ 7,058.52 กิโลวตัต์ แยกเป็นประเภทอาคารธุรกิจ 7,034.02 กิโลวตัต์ และกลุม่บ้านอยูอ่าศยั 
24.50 กิโลวตัต์ โดยเมื่อวนัท่ี 13 มีนาคม 2557 คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังานได้มีมตใิห้การผลติไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคา (Solar PV Rooftop) ไมถื่อเป็นโรงงานผลติพลงังานไฟฟ้า จึงเป็นกิจการไฟฟ้าที่ไมต้่องยื่นค า
ขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน แตเ่ป็นกิจการไฟฟ้าทีต้่องแจ้งตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน เร่ือง การก าหนดให้กิจการพลงังานท่ีได้รับการยกเว้นไมต้่องขอรับ
ใบอนญุาตเป็นกิจการท่ีต้องแจ้ง พ.ศ. 2551 สง่ผลให้แนวโน้มการยื่นค าขออนญุาตผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ที่
ติดตัง้บนหลงัคา (Solar PV Rooftop) สงูขึน้ และเป็นผลดีตอ่ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน ในด้านการผลติไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคาของบริษัท 
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2) พลังงานลม 

การน าลมมาใช้ประโยชน์จะต้องอาศยัเคร่ืองจกัรกลส าคญั คือ กงัหนัลม โดยต้องค านงึถงึการเลอืกขนาดของกงัหนั
ลมและลกัษณะภมูิประเทศที่จะบง่บอกถงึศกัยภาพในการผลติกระแสไฟฟ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัความเร็วและทิศทางลม เพื่อท่ีจะ
ใช้เป็นข้อมลูในการตดิตัง้กงัหนัลม ทัง้นีก้ารใช้พลงังานลมในการผลติไฟฟ้าจากกงัหนัลมได้ดีนัน้จะต้องอาศยัความเร็วลมที่
มีความสม า่เสมอ และมีก าลงัสงูเฉลีย่ทัง้ปีไมน้่อยกวา่ระดบั 6.4 – 7.0 เมตรตอ่วินาที ที่ความสงู 50 เมตร (ทีม่า: กรม
พฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน) 

ทัง้นีเ้นื่องจากประเทศไทยตัง้อยูใ่นเขตที่มคีวามเร็วลมต า่ถงึปานกลาง มีความกรรโชกสงูท าให้ความเร็วลมไม่
สม ่าเสมอตลอดปี  และมีทิศทางลมที่ไมแ่นน่อน ท าให้ศกัยภาพพลงังานลมไมส่งูมากเมื่อเทียบกบัประเทศอื่น และไม่
สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีกงัหงัลมที่น าเข้าจากตา่งประเทศซึง่เหมาะสมกบัความเร็วลมเฉลีย่สงูกว่าในประเทศ
ไทยมาก การใช้ประโยชน์จากพลงังานลมเพื่อผลติไฟฟ้าในประเทศจึงยงัมคีอ่นข้างน้อย อยา่งไรก็ดีในปัจจบุนัมกีารพฒันา 
แก้ไขปัญหาที่เกิดกบัการผลติไฟฟ้าจากพลงังานลมในประเทศไทยดงักลา่วไปมากในด้านการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี
ของกงัหนัลมเพื่อให้สอดคล้องกบัลกัษณะลมในประเทศไทย และสามารถผลติไฟฟ้าให้มีต้นทนุตอ่หนว่ยต า่ในระดบัท่ี
แขง่ขนัได้ในเชิงพาณิชย์ได้ 

 

ศกัยภาพพลงังานลมในประเทศไทย 

ประเทศไทยตัง้อยูใ่นเขตเส้นศนูย์สตูร ลมที่เก่ียวข้องกบัภมูิอากาศของประเทศไทยคือ  
1. ลมประจ าปี เป็นลมที่พดัอยูเ่ป็นประจ าตลอดทัง้ปีในภมูิภาคสว่นต่างๆ ของโลก มีความแตกตา่งกนัไปในแตล่ะ

เขตละตจิดูของโลก เนื่องจากประเทศไทยอยูใ่นบริเวณเขตศนูย์สตูรอิทธิพลของลมประจ าปีจงึไมม่ีประโยชน์ในการน ามาใช้ 
2. ลมประจ าฤด ูเป็นลมที่พดัเปลีย่นทิศทางตามฤดกูาล เรียกวา่ ลมมรสมุ ได้แก่  

 ลมมรสมุฤดรู้อน พดัในแนวทิศใต้ และตะวนัตกเฉียงใต้ ในชว่งเดอืนมิถนุายน-สงิหาคม  
 ลมมรสมุฤดหูนาว พดัในแนวทศิเหนือ และตะวนัออกเฉียงเหนือในช่วงเดือนธนัวาคม-กมุภาพนัธ์ 

3. ลมประจ าเวลา เป็นลมทีเ่กิดขึน้เนื่องจากการเปลีย่นแปลงความกดอากาศระหวา่ง 2 บริเวณในระยะเวลาสัน้ๆ 
ได้แก่ ลมบก ลมทะเล ลมภเูขา และลมหบุเขาบริเวณที่อยูต่ามชายฝ่ังจะได้รับอิทธิพลของลมบก ลมทะเลสงูมาก 
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จากภมูิประเทศของประเทศไทย ท าให้เรามคีวามเร็วลมเฉลีย่ของประเทศอยูใ่นระดบัปานกลาง - ต ่า มีความเร็วลม

เฉลีย่ต ่ากวา่ 4 เมตร/วินาที

วินาที

พืน้ที่
ความเร็วลมเฉล่ีย 

(เมตร/วินาท)ี*
Power Class

พืน้ที่บริเวณชายฝ่ังภาคใต้ด้านอา่วไทย ตัง้แตจ่งัหวดันครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี 6.4 3

เทือกเขาในจงัหวดัเพชรบรีุ กาญจนบรีุ และตาก ที่เป็นรอยตอ่ประเทศพมา่ 5.6 2

บริเวณพืน้ที่สงูที่เป็นเทือกเขาในภาคใต้ 5.6 2

พืน้ที่สงูในเขตอทุยานแหง่ชาติดอยอินทนนท์ จงัหวดัเชียงใหม่ 5.1 2

พืน้ที่ชายฝ่ังทะเลอา่วไทย จงัหวดัชลบรีุ ระยอง เพชรบรีุ ประจวบคีรีขนัธ์ ชมุพร 

สรุาษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช
4.4 1

พืน้ที่ชายฝ่ังทะเลอนัดามนั จงัหวดัสตลู ตรัง กระบี่ ภเูก็ต พงังา 4.4 1

ภาคเหนือ จงัหวดัเชียงใหม่ 4.4 1

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือที่ จงัหวดั เพชรบรูณ์ และเลย 4.4 1

พืน้ที่ที่มีศกัยภาพพลังงานลมในประเทศไทย

 

ท่ีมา : “ทิศทางพลงังานไทย” กระทรวงพลงังาน 

*หมายเหตุ : ก  าลงัลมยอดเขา 

  

 

 

โดยกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน (พพ.) กระทรวงพลงังานมกีารประเมินวา่ พืน้ท่ีตัง้แตจ่งัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์จนถึงจงัหวดัปัตตานี ด้านเลยีบชายฝ่ังทะเลอา่วไทยมศีกัยภาพของก าลงัลมทีจ่ะน ามาผลติกระแสไฟฟ้า
มากที่สดุกวา่ 1,600 MW 

การสนบัสนนุด้านพลงังานลมจากภาครัฐ      

ตามกรอบการสง่เสริมการพฒันาแผน AEDP (2012-2021) โดยกระทรวงพลงังาน เป้าหมายการผลติพลงังานลม
ในปี 2564 คือ 1,800 เมกะวตัต์ จากปัจจบุนั 222.71 เมกะวตัต์ในปี 2556  โดยรัฐบาลได้สนบัสนนุและสง่เสริมการใช้
พลงังานทดแทนตามแผน AEDP ที่ส าคญั ดงันี ้  

1.  การสง่เสริมให้ชมุชนมีสว่นร่วมในการผลติและการใช้พลงังานทดแทนอยา่งกว้างขวาง ได้แก่ กงัหนัลมเพื่อการ
ผลติไฟฟ้าร่วมกบัระบบผลติไฟฟ้าอื่นในชมุชนหา่งไกล และเกาะที่ยงัไมม่ีไฟฟ้าใช้ และกงัหนัลมเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะ
กงัหนัลมสบูน า้และระหดัวิดน า้เพื่อการอปุโภค บริโภค 

2. การปรับมาตรการจงูใจส าหรับการลงทนุจากภาคเอกชนให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ โดยการอ านวยความ
สะดวกให้เอกชนสามารถที่จะขอใช้พืน้ท่ีและด าเนินตดิตัง้กงัหนัลมในพืน้ท่ีหา่งไกลได้ 
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3.  การแก้ไขกฎหมาย และกฎระเบยีบที่ยงัไมเ่อือ้ตอ่การพฒันาพลงังานทดแทน โดยการผลกัดนัปรับปรุง แก้ไขข้อ
กฎหมายและระเบียบปฏิบตัิบางอยา่งทีย่งัไมเ่อือ้ตอ่การพฒันาพลงังานลม เช่น 

1) ระเบียบปฏิบตัิของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เก่ียวกบัการขอใช้พืน้ท่ีเพื่อพฒันา   
โครงการพลงังานลม 

2) การขอยกเว้นพืน้ท่ี1-B ที่ไมม่ีสภาพป่าต้นน า้หลงเหลอือยูแ่ละยากตอ่การฟืน้ฟใูนบางพืน้ท่ีเพือ่สามารถ
ให้ภาคเอกชนขอใช้พืน้ท่ีเพื่อพฒันาโครงการพลงังานลมได้ 

3)  แก้ไข พรบ.โรงงาน (พ.ศ.2535) 
4.  การปรับปรุงระบบโครงสร้างพืน้ฐาน โดยการจดัท าแผนขยายระบบสายสง่ และระบบเก็บสะสมพลงังาน เช่น 

ระบบสบูกลบัในพืน้ท่ีที่มีศกัยภาพพลงังานลมสงู เช่น บริเวณภาคอีสาน 
5.  การประชาสมัพนัธ์ และสร้างความรู้ความเข้าใจตอ่ประชาชน โดยการสง่เสริมให้มีการสร้างเครือขา่ยผู้ใช้และ

ผลติพลงังานลม 
6.  การสง่เสริมให้งานวจิยัเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาอตุสาหกรรมพลงังานทดแทนแบบครบวงจร โดยการ

ผลกัดนัให้มีอตุสาหกรรมการผลติอปุกรณ์สว่นควบเพื่อการกกัเก็บไฟฟ้าและระบบผลติไฟฟ้าลมแบบผสมผสาน และการ
พฒันารูปแบบกงัหนัลมที่เหมาะสมกบัความเร็วลมของประเทศ        

ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน และ กฟผ. พบวา่การลงทนุในโครงการพลงังานลมจากภาคเอกชนยงัมี
จ านวนน้อย แตม่ีการเจริญเติบโตอยา่งตอ่เนื่องในปี 2556 จากการสนบัสนนุของภาครัฐ อกีทัง้ยงัพบวา่บริษัทขนาดใหญ่ใน
สว่นภาคเอกชนท่ีเดิมมีโครงการในอตุสาหกรรมพลงังานทดแทนชนิดอื่นอยูแ่ล้วนัน้ ได้ขยบัขยายธุรกิจมาลงทนุในส่วน
พลงังานลมมากขึน้ ซึง่คาดวา่ในอีกไมน่าน ประเทศไทย จะมีจ านวนโรงไฟฟ้าพลงังานลมเพิม่ขึน้อยา่งรวดเร็ว  

3) ชีวมวล 
           ชีวมวล (Biomass) คือสารอินทรีย์ที่เป็นแหลง่กกัเก็บพลงังานจากธรรมชาติและสามารถน ามาใช้เป็นเชือ้เพลงิผลติ
พลงังานได้ เช่น เศษวสัดเุหลอืใช้ทางการเกษตร หรือกากจากกระบวนการผลติในอตุสาหกรรมการเกษตร เช่น ฟางข้าว 
แกลบ กากอ้อย ทะลายปาล์ม เศษไม้ มลูสตัว์ ของเสยีจากโรงงานอตุสาหกรรมแปรรูปผลติผลทางการเกษตร และของเสยี
จากชมุชน (เฉพาะวสัดเุหลอืทิง้ทางการเกษตรเทา่นัน้) ปริมาณชีวมวลของประเทศไทยจงึแปรผนัตามปริมาณผลผลติทาง
การเกษตรของประเทศ 
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ที่มา: ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 

นอกจากนีภ้าครัฐยงัให้ความส าคญัและการสนบัสนนุกบัพลงังานชีวมวลดงัจะเห็นได้จากแผน AEDP (2012-2021) 
ซึง่มเีป้าหมายการผลติสงูสดุในพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืกทัง้หมด เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศ
เกษตรกรรมท าให้มีผลผลติเหลอืทิง้ท้ายทางการเกษตรเป็นจ านวนมาก จึงสง่ผลให้ต้นทนุในการผลติมีราคาไมส่งู และเป็น
การใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ อีกทัง้ยงัชว่ยลดการสญูเสยีเงินตราตา่งประเทศในการน าเข้าเชือ้เพลงิและสร้าง
รายได้ให้กบัคนท้องถ่ิน นอกจากนีก้ารผลติพลงังานจากเชือ้เพลงิชีวมวลด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม จะไมก่่อให้เกิด
มลภาวะและไมส่ร้างสภาวะเรือนกระจกอีกด้วย  

การสนบัสนนุด้านชีวมวลจากภาครัฐ      

ตามกรอบการสง่เสริมการพฒันาแผน AEDP (2012-2021) โดยกระทรวงพลงังาน เป้าหมายการผลติพลงังานลม
ในปี 2564 คือ 4,800 เมกะวตัต์ จากปัจจบุนั 2,320.78 เมกะวตัต์ในปี 2556  โดยรัฐบาลได้สนบัสนนุและสง่เสริมการใช้
พลงังานทดแทนตามแผน AEDP ที่ส าคญั ดงันี ้  

1. การสง่เสริมให้ชมุชนมีสว่นร่วมในการผลติและการใช้พลงังานทดแทนอยา่งกว้างขวาง ได้แก ่ การสง่เสริมให้มี
การจดัตัง้ “สถานีผลติพลงังานชมุชน Distributed-Green-Generation-DDG (DGG)” โดยมีกลุม่วิสาหกิจพลงังานชมุชน
เป็นเจ้าของและบริหารจดัการสถานีฯ ได้อยา่งครบวงจร และการสง่เสริมการปลกูไม้โตเร็ว ในพืน้ท่ีรกร้างวา่งเปลา่/พืน้ท่ีที่
ไมไ่ด้มีการใช้ประโยชน์ พร้อมแปรรูปเพื่อจ าหนา่ยเป็นเชือ้เพลงิให้สถานีผลติพลงังานชมุชน น าไปใช้ตอ่ยอดในการผลติ
ไฟฟ้า 

2. การปรับมาตรการจงูใจส าหรับการลงทนุจากภาคเอกชนให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ โดยการพิจารณาก าหนด
มาตรการสนบัสนนุเชิง Adder หรือ FIT และ Renewable Heat Incentive (RHI) พิเศษส าหรับโครงการ DGG ในระดบั
ชมุชนเป็นการเฉพาะ และจดัเตรียมมาตรการด้านการเงินสนบัสนนุการเพิ่มประสทิธิภาพโรงไฟฟ้าเดมิชีวมวลทีใ่ช้ Low 
Pressure Boiler ที่ผลติไฟฟ้าจากชีวมวล ให้เป็น High pressure boiler 

พืน้ทีเ่ก็บเก่ียว 

(พนัไร่ )

ผลผลิต 

(พนัตนั)

พืน้ทีเ่ก็บเก่ียว 

(พนัไร่ )

ผลผลิต 

(พนัตนั)
อ้อย 7,870               95,950        8,013               98,400        

ข้าว 72,809             36,128        78,551             39,185        

ข้าวโพด 7,206               5,022          7,156               4,965          

ปาล์มน า้มนั 3,747               10,777        3,983               11,327        

มนัส าปะหลงั 7,096               21,912        7,911               26,601        

ไม้ยางพารา 12,766             3,349          13,807             3,625          
ทีม่า: ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 

ชนิด
2554 2555

ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรของประเทศไทย
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3. การปรับปรุงระบบโครงสร้างพืน้ฐาน โดยการมอบหมาย กฟผ. และ กฟภ. พิจารณาขยายระบบสายสง่ สาย
จ าหนา่ยไฟฟ้าเพื่อรองรับการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยเฉพาะในพืน้ท่ีที่มศีกัยภาพพลงังานจากชีวมวลสงู เช่น 
บริเวณภาคใต้ 

4. การประชาสมัพนัธ์ และสร้างความรู้ความเข้าใจตอ่ประชาชน โดยการสร้างกระบวนการมีสว่นร่วมในพืน้ท่ี
เป้าหมายที่จะมีการจดัตัง้ระบบผลติพลงังานจากชีวมวล รณรงค์ให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนในการจดัการชีวมวลเพื่อพลงังาน
และสิง่แวดล้อมเชิงลกึระดบัพืน้ที่ และสร้างเครือขา่ยผู้ประกอบการพลงังานชีวมวล 

5. การสง่เสริมให้งานวจิยัเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาอตุสาหกรรมพลงังานทดแทนแบบครบวงจร โดย 
1) พฒันาการผลติ การใช้ และมาตรฐานของ Biomass Pallet เพื่อพฒันาให้เป็นเชือ้เพลงิชีวมวลส าหรับ

อนาคต 
2) พฒันาเทคโนโลยี Gasifier และ Gas Engine และพฒันาอตุสาหกรรมตอ่เนื่องเพื่อการผลติ

ภายในประเทศ 
3) พฒันาเทคโนโลยีการผลติเชือ้เพลงิชีวมวลเหลว (Biomass-to-Liquid) 

โดยจากรายงานสถานะการรับซือ้ไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 พบวา่ข้อมลูเก่ียวกบั

สถานะการขอพิจารณาเพื่อท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ก าลงัการผลติไฟฟ้า และปริมาณไฟฟ้าที่ขายเข้าระบบแล้วส าหรับ

โรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ โรงไฟฟ้าพลงังานลม และโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล ของผู้ผลติไฟฟ้ารายลก็ (SPP) และ

ผู้ผลติไฟฟ้ารายเลก็มาก (VSPP) สามารถสรุปได้ดงันี ้
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ปริมาณขาย

ตามสญัญา

(MW)

ก าลงัผลิต

ตดิตัง้ (MW)

ผู้ผลิตไฟฟ้า 

(ราย)

ปริมาณขาย

ตามสญัญา

(MW)

ก าลงัผลิต

ตดิตัง้ (MW)

ผู้ผลิตไฟฟ้า 

(ราย)

ปริมาณขาย

ตามสญัญา

(MW)

ก าลงัผลิต

ตดิตัง้ (MW)

ผู้ผลิตไฟฟ้า 

(ราย)

ปริมาณขาย

ตามสญัญา

(MW)

ก าลงัผลิต

ตดิตัง้ (MW)

ผู้ผลิตไฟฟ้า 

(ราย)

พลงังานแสงอาทติย์ 924.96 957.25 169 71.64 71.95 17 1794.35 1851.38 311 361.91 378.60 155

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 1524.35 1579.22 308 276.91 288.18 153.00

พลงังานลม 1497.40 1674.20 36 759.02 787.37 14 296.28 328.12 32 90.38 103.88 4.00

SPP 980.10 1062.40 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

พลงังานชีวมวล 218.08 326.37 21 140.92 190.44 31 1414.19 1797.45 187 877.42 1697.05 103

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 1272.19 1642.45 182 474.82 1034.05 79

ข้อมูลเก่ียวกับการขอพิจารณาเพื่อท าสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า ส าหรับโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ โรงไฟฟ้าพลังงานลม และโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

ของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) และผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (VSPP) ณ เดือนธันวาคม 2555

ประเภทเชือ้เพลิง

อยู่ระหว่างการพิจารณา
ได้รับการตอบรับซือ้แล้ว ลงนาม PPA แล้ว 

ขายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว
(ยังไมล่งนาม PPA) (รอ COD)

 

ท่ีมา :  ส านกันโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

หมายเหต:ุ  SPP คือ ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (Small Power Producer) ท่ีมีก าลงัผลิตไม่เกิน 90 เมกะวตัต์ โดยมีหลกัวา่ต้องใช้ระบบโคเจนเนอเรชัน่ หรือใช้พลงังานหมนุเวียน 
 VSPP คือ ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer) ท่ีมีก าลงัผลิตไม่เกิน 10 เมกะวตัต์ โดยมีหลกัวา่ต้องใช้ระบบโคเจนเนอเรชัน่ หรือใช้พลงังานหมนุเวียน 
 COD หมายถงึ โครงการท่ีจ่ายไฟเข้าระบบแล้วPPA หมายถงึ โครงการท่ีลงนามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแล้ว และอยู่ระหวา่งการด าเนินงาน
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สภาวะการแข่งขัน 
คูแ่ขง่ที่ส าคญัของบริษัทในธุรกิจออกแบบ จ าหนา่ย และติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อม 
มีดงันี ้

ธุรกิจที่แข่งขนั รายชื่อคู่แข่ง 

ระบบส ารองไฟฟ้า 

บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จ ากดั 
บริษัท อีตัน้ อิเลค็ทริค จ ากดั 
บริษัท เพาเวอร์เมติค จ ากดั 

บริษัท อิเมอร์สนั อิเลค็ทริค (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษัท เพาเวอร์ วนั คอนโทรล ซสิเต็มส์ จ ากดั 

บริษัท พี ไอ เอส เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนเซาท์ติง้ จ ากดั 
บริษัท บีเอสบี เพาเวอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

ระบบตรวจวดัและจัดการสภาพแวดล้อม 
บริษัท ซีเมนส์ จ ากดั 

บริษัท ฮนัน่ีเวลล์ ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จ ากดั 

ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 
บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 

ระบบประหยดัพลังงาน 

บริษัท ไลท์ติง้ แอนด์ อีควิปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ฟิลปิส์อิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

บริษัท เลคิเซ ่ไลท์ติง้ จ ากดั 
*หมายเหต:ุ ข้อมลูจากผู้บริหารของบริษัท 

 
2.2.1 ลักษณะลกูค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ลกัษณะลกูค้าของบริษัทในธุรกิจออกแบบ จ าหนา่ยและตดิตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อม 

แบง่ออกได้เป็นกลุม่ลกูค้าทางตรง และกลุม่ลกูค้าผู้ รับเหมาระบบ ซึง่มีรายละเอยีด ดงันี ้

ก) กลุม่ลกูค้าทางตรง 

บริษัทมุง่เน้นในการจดัจ าหนา่ยและให้บริการกลุม่ลกูค้าทางตรงในงานลกัษณะโครงการท่ีมีขนาดกลางถงึ

ขนาดใหญ่ คือมีมลูคา่ตัง้แต ่ 1 ล้านบาทขึน้ไป ซึง่ลกัษณะของกลุม่ลกูค้าทางตรงของบริษัทจะแตกตา่งไป

ตามประเภทของระบบที่ให้บริการ ดงันี ้

1. ระบบส ารองไฟฟ้า กลุม่ลกูค้าเป้าหมายหลกัของระบบส ารองไฟฟ้าจะแบง่ไปตามประเภทของระบบ

ส ารองไฟฟ้า คือ ระบบส ารองไฟฟ้ากระแสตรงจะมุง่เน้นในกลุม่ลกูค้าสือ่สารโทรคมนาคมเป็นหลกั 

เนื่องจากมีความต้องการอปุกรณ์ที่มีประสทิธิภาพสงู และต้องการระบบส ารองไฟฟ้าที่ได้รับการ

ออกแบบส าหรับอปุกรณ์สือ่สารโทรคมนาคมโดยเฉพาะ เช่น มขีนาดเลก็ น า้หนกัเบา สามารถเช่ือมตอ่

ขนานได้ และมีขัว้ของสายดินเป็นขัว้บวก เป็นต้น ส าหรับระบบส ารองไฟฟ้ากระแสสลบัจะมุง่เน้นใน

สว่นของ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีสารสนเทศหรือองค์กรที่มีระบบสารสนเทศขนาดใหญ่ เช่น 
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ธนาคาร และอตุสาหกรรมทีต้่องการเสถียรภาพของกระแสไฟฟ้าในการด าเนินงาน เช่น อตุสาหกรรม

ผลติชิน้สว่นอิเลค็โทรนิคส์ เป็นต้น 

2. ระบบตรวจวดัและจดัการสภาพแวดล้อม กลุม่ลกูค้าเป้าหมายหลกัของระบบตรวจวดัและจดัการ

สภาพแวดล้อม ได้แก่ หนว่ยงานในธุรกิจสือ่สารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากเป็น

ธุรกิจที่มีความเสีย่งที่จะเกิดความเสยีหายจากความผิดปกตใินระบบไฟฟ้าหรือสภาพแวดล้อม เช่น 

ไฟฟ้าดบั แรงดนัไฟฟ้าตกหรือเกิน แบตเตอร่ีไมอ่ยูใ่นสภาพพร้อมใช้งาน มีการบกุรุก เกิดควนัไฟ หรือไฟ

ไหม้ เป็นต้น จงึต้องมีการตรวจสอบสภาวะการท างานของระบบและสภาพแวดล้อมอยา่งใกล้ชิด เพื่อ

ป้องกนัหรือลดความเสยีหายที่อาจจะเกิดขึน้ได้อยา่งทนัทว่งที นอกจากนี ้ บริษัทยงัมุง่เน้นการท าตลาด

ในกลุม่ผู้ด าเนินการผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน เช่น แสงอาทติย์ หรือลม เป็นต้น เนื่องจากสภาวะ

แวดล้อมจะมีผลอยา่งมากกบัการด าเนินงาน อีกทัง้ยงัสามารถตรวจวดัความผิดปกติตา่งๆในระบบได้

อีกด้วย 

3. ระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน กลุม่ลกูค้าเป้าหมายของระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 

แบง่ออกเป็นผู้ประกอบการผลติกระแสไฟฟ้าเพื่อจ าหนา่ย และผู้ประกอบการท่ีผลติไฟฟ้าจากพลงังาน

ทดแทนส าหรับระบบและอปุกรณ์ของผู้วา่จ้างเอง เช่น ระบบหรืออปุกรณ์ในพืน้ท่ีที่ไมม่ีกระแสไฟฟ้า

หรือมีการจา่ยกระแสไฟฟ้าเป็นชว่งเวลา เป็นต้น ซึง่ประกอบด้วยทัง้หนว่ยงานเอกชน เช่น 

ผู้ประกอบการสือ่สารโทรคมนาคม และหนว่ยงานราชการ เช่น องค์การบริหารสว่นท้องถ่ิน เป็นต้น ซึง่

นอกจากจะสามารถลดคา่ใช้จ่ายในสว่นของคา่ไฟฟ้าแล้ว ยงัสามารถเพิ่มภาพลกัษณ์ในการใสใ่จใน

สภาพแวดล้อมให้แก่องค์กร ท าให้มีบางหนว่ยงานได้รวมโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนเข้าไป

เป็นสว่นหนึง่ของโครงการความรับผิดชอบตอ่สงัคม (Corporate Social Responsibilities หรือ CSR ) 

อีกด้วย นอกจากนี ้ กลุม่ลกูค้าของบริษัทในธุรกิจนีย้งัรวมถึงบริษัทยอ่ยซึง่จะวา่จ้างบริษัทในลกัษณะ

โครงการเบ็ดเสร็จ (Turn-key Project) ส าหรับการสร้างโรงไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน อีกด้วย 

4. ระบบประหยดัพลงังาน กลุม่ลกูค้าหลกัของระบบประหยดัพลงังาน ได้แก่ หนว่ยงานท่ีมีคา่ใช้จ่าย

พลงังานจ านวนมาก ท าให้การลดสดัสว่นการใช้พลงังานสามารถประหยดัคา่ใช้จ่ายได้ เช่น 

ห้างสรรพสนิค้า โรงแรม โรงพยาบาล อาคารส านกังาน หรือโรงงานตา่งๆ เป็นต้น รวมถึงเป็นการ

สง่เสริมภาพลกัษณ์ที่ดีขององค์กรอีกด้วย 

ในปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีรายได้จากธรุกิจออกแบบ จ าหนา่ยและตดิตัง้ระบบจ่าย

ไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อมจากกลุม่ลกูค้าทางตรงคดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 43.99 ร้อยละ 65.47

ร้อยละ 52.89 และร้อยละ 78 ของรายได้จากการขายและบริการในธุรกิจออกแบบ จ าหนา่ยและตดิตัง้ระบบ

จ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อม 
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ข) กลุม่ลกูค้าผู้ รับเหมาระบบ (System Integrator) 

กลุม่ลกูค้าผู้ รับเหมาระบบเป็นผู้ได้รับการวา่จ้างรับเหมาโครงการจากผู้วา่จ้าง ซึง่ประกอบด้วยหลาย

ระบบงานยอ่ย แล้วบริษัทดงักลา่วได้วา่จ้างบริษัทในการรับเหมาช่วงในสว่นของระบบยอ่ยที่บริษัทมี

ความสามารถในการให้บริการ เช่น ระบบส ารองไฟฟ้า ระบบตรวจวดัและจดัการสภาพแวดล้อม ระบบผลติ

ไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน เป็นต้น ซึง่ลกูค้ากลุม่ผู้ รับเหมาระบบของบริษัทสว่นใหญ่จะเป็นผู้ รับเหมา

ระบบสือ่สารโทรคมนาคมหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากระบบดงักลา่ว มีความต้องการระบบที่มีความ

เสถียรภาพและอปุกรณ์ทีม่ีประสทิธิภาพสงู 

ในปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีรายได้จากธรุกิจออกแบบ จ าหนา่ยและตดิตัง้ระบบจ่าย

ไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อมจากกลุม่ลกูค้าผู้ รับเหมาระบบคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 56.01 ร้อยละ 

34.53 ร้อยละ 47.11 และร้อยละ 20.94 ของรายได้จากการขายและบริการในธุรกิจออกแบบ จ าหนา่ยและ

ติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อม 
 

2.2.2 การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่ายและให้บริการ 
บริษัทมีช่องทางการจ าหนา่ยและให้บริการแก่ลกูค้าทางตรง และกลุม่ลกูค้าผู้ รับเหมาระบบแตกตา่งกนั ดงันี  ้
ก) กลุม่ลกูค้าทางตรง 
 ส าหรับกลุม่ลกูค้าทางตรงของบริษัท แบง่ออกเป็นหนว่ยงานเอกชน และหนว่ยงานราชการหรือรัฐวสิาหกิจ ซึง่
ส าหรับลกูค้าหนว่ยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจนัน้ บริษัทจะท าการติดตามขา่วสารเก่ียวกบัการจดัซือ้จดัจ้างจาก
ช่องทางตา่งๆ เช่น เว็บไซต์ระบบการจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐ (http://www.gprocurement.go.th) หรือจากประกาศ
ของหนว่ยงานตา่งๆ เป็นต้น จากนัน้จึงท าการศกึษารายละเอยีดของโครงการดงักลา่วเพื่อท าการออกแบบระบบ
และคดัเลอืกอปุกรณ์และสว่นประกอบตา่งๆ แล้วจงึสง่รายละเอียดของโครงการเพื่อผา่นระบบจดัซือ้จดัจ้างเพื่อ
พิจารณาความถกูต้องและมีคณุสมบตัิที่ครบถ้วน จากนัน้จงึท าการประกวดราคาเพื่อพิจารณาคดัเลอืกผู้ที่ได้รับ
การวา่จ้างตอ่ไป หรือผา่นกระบวนการจดัซือ้จดัจ้างโดยวธีิพิเศษ ซึง่หนว่ยงานดงักลา่วจะตดิตอ่กบับริษัทท่ีมี
ความเช่ียวชาญในโครงการดงักลา่วโดยตรงเพื่อท าการเปรียบเทียบคณุสมบตัิและราคาเพื่อท าการคดัเลอืกโดย
มิได้ผา่นขัน้ตอนการประมลูราคา โดยบริษัทจะมีพนกังานฝ่ายขายท าการประสานงานกบัหนว่ยงานท่ีมีศกัยภาพ
ในการวา่จ้างอยูเ่ป็นประจ า รวมถงึมีการน าเสนอข้อมลูของผลติภณัฑ์และบริการของบริษัทให้แก่หนว่ยงาน
ดงักลา่ว เพื่อให้หนว่ยงานนัน้ๆมีความเข้าใจและเลง็เห็นประโยชน์ของระบบและผลติภณัฑ์ที่บริษัทจ าหนา่ยและ
ให้บริการ รวมถึงเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีแก่บคุลากรในหนว่ยงานดงักลา่วอกีด้วย 
 ส าหรับหนว่ยงานเอกชนนัน้ พนกังานฝ่ายขายของและวิศวกรของบริษัทจะร่วมกนัเข้าไปน าเสนอข้อมลูของ
ระบบและผลติภณัฑ์ที่บริษัทจ าหน่ายและให้บริการแก่หนว่ยงานท่ีเป็นกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย ซึง่หากได้รับความ
สนใจจะท าการศกึษารายละเอยีดความต้องการของลกูค้าดงักลา่ว แล้วจงึท าการออกแบบและท าข้อเสนอเพื่อให้
พิจารณาวา่จ้างตอ่ไป  
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ข) กลุม่ลกูค้าผู้ รับเหมาระบบ 
ส าหรับกลุม่ลกูค้าผู้ รับเหมาระบบนัน้ บริษัทจะท าการประสานงานกบัผู้ รับเหมาระบบท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบั

ผลติภณัฑ์และระบบท่ีบริษัทจ าหนา่ยและให้บริการเป็นประจ า ซึง่หากมกีารจดัซือ้จดัจ้างหรือวา่จ้างในโครงการท่ี
มีสว่นประกอบเป็นสว่นท่ีบริษัทมคีวามเช่ียวชาญ บริษัทจะท าการน าเสนอโครงการส าหรับสว่นงานดงักลา่วแก่
ผู้ รับเหมาระบบโดยสง่ทมีวศิวกรท างานร่วมกนั เพื่อร่วมกบัออกแบบสว่นประกอบตา่งๆ ให้มีประสทิธิภาพและ
ตรงกบัความต้องการของผู้วา่จ้างมากที่สดุ เพื่อให้ผู้ รับเหมาระบบด าเนินการยื่นข้อเสนอหรือยื่นประกวดราคาแก่
ผู้วา่จ้างตอ่ไป 
 
นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมและองค์กรตา่งๆ เช่น สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

สมาคมอตุสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย สมาคมชา่งเหมาไฟฟ้าและเคร่ืองกลไทย และสมาคมไฟฟ้าแสงสวา่งแหง่
ประเทศไทย เป็นต้น ท าให้บริษัทสามารถรับรู้ขา่วสารท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจในอตุสาหกรรมนัน้ๆ และสามารถขยายฐานลกูค้า
ในกลุม่อตุสาหกรรมดงักลา่วได้ 
 
2.2.3 กลยุทธ์การแข่งขัน 

บริษัทมีกลยทุธ์การแขง่ขนัโดยมุง่เน้นท่ีจะเป็นผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบการบริหารจดัการระบบไฟฟ้าและ
พลงังานทดแทน  โดยมีกลยทุธ์ในการแขง่ขนั ดงันี ้

 
1) คณุภาพของผลติภณัฑ์ 
บริษัทให้ความส าคญักบัคณุภาพของระบบที่ให้บริการแก่ลกูค้าเป็นหลกั โดยมีการออกแบบและปรับแตง่ระบบ

ให้เหมาะสมกบัความต้องการของลกูค้าและการใช้งาน โดยจะสง่ทีมวศิวกรเข้าไปท าการร่วมออกแบบกบัผู้วา่จ้างอยา่ง
ละเอียดตัง้แตข่ัน้ตอนการเสนอโครงการ และมีการควบคมุคณุภาพในการด าเนินงานทกุขัน้ตอน และเน้นในคณุภาพของ
ผลติภณัฑ์ที่เลอืกใช้ มีเคร่ืองตรวจวดัที่มีมาตรฐาน โดยบริษัทได้รับใบรับรองระบบบริหารคณุภาพตามมาตรฐาน ISO 
9001:2008 

 
2) คณุภาพของการให้บริการ 
เนื่องจากระบบที่บริษัทให้บริการ เก่ียวข้องกบัความตอ่เนื่องในการท างานของระบบทีต้่องการความตอ่เนื่องของ

การท างาน ซึง่ความเสยีหายจากความผิดปกติในการท างานสามารถก่อความเสยีหายโดยตรงกบัอปุกรณ์ หรือความ
เสยีหายทางอ้อมจากการท่ีระบบหยดุท างานได้ บริษัทจงึเน้นในคณุภาพและความรวดเร็วในการให้บริการ พร้อมให้การ
บริการหลงัการขายทีม่ีประสทิธิภาพ โดยมีทีมงานวศิวกรในการให้บริการหลงัการขายตลอด 24 ชัว่โมง ภายใต้ช่ือ “Smile 
Care” และมีหมายเลขสายดว่นซึง่สามารถท าการแจ้งเหตขุดัข้องได้ตลอดเวลา  

 
 
 
 
 



 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2557 
 บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)                      

 

                                                       สว่นท่ี 1 หน้า 45                          ........................................รับรองความถกูต้อง 

3) บคุลากรท่ีมีคณุภาพ 
บริษัทให้ความส าคญักบัคณุภาพของบคุลากร โดยบริษัทมกีารจดัอบรมให้แก่พนกังานเพื่อเพิ่มเติมความรู้และ

ทกัษะ ให้เหมาะสมกบังานของแตล่ะหนว่ยงาน โดยจดัให้มกีารอบรมทัง้ภายในและภายนอกองค์กร รวมถงึมกีารสง่
พนกังานไปท าการอบรมในตา่งประเทศ และมีการจดัแผนอบรมและงบประมาณประจ าปี อีกทัง้บริษัทยงัมีนโยบายให้
ผลตอบแทนและสวสัดิการท่ีสามารถแขง่ขนักบับริษัทอื่นๆในอตุสาหกรรมได้ เพื่อจงูใจให้พนกังานที่มีความรู้ความสามารถ
ท างานกบับริษัทเป็นระยะเวลานาน 

 
4) ความสมัพนัธ์อนัดกีบัลกูค้า 
บริษัทมุง่เน้นในการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้าและกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย ตัง้แตร่ะดบับริการจนถงึระดบั

ปฏิบตัิการ เพื่อสร้างความมัน่ใจกบัลกูค้าวา่จะได้รับการบริการท่ีดี เข้าใจถึงความต้องการของลกูค้าได้อยา่งครบถ้วน
ถกูต้อง รวมถงึสร้างฐานลกูค้าส าหรับธุรกิจในอนาคต 

 
2.2.4 การจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการ 

บริษัทจดัหาอปุกรณ์ส าหรับธุรกิจการออกแบบ จ าหนา่ย และติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการ
สภาพแวดล้อม รวมถึงอปุกรณ์ส าหรับก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลงังานทดแทนของบริษัทยอ่ย จากทัง้ในและตา่งประเทศ โดย
ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทมียอดการจดัซือ้จากตา่งประเทศเป็นจ านวน 176.40 ล้านบาท 74.15 ล้านบาท 
และ 83.58 ล้านบาท ตามล าดบั ซึง่คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 52.31 ร้อยละ 29.94 และร้อยละ 55.23 ของยอดสัง่ซือ้รวม 
ตามล าดบั ทัง้นีบ้ริษัทเป็นตวัแทนจ าหนา่ยสนิค้า ให้กบัตราสนิค้าตา่งๆ ดงันี ้

ผู้แต่งตัง้ ตราสินค้า ระยะเวลา สินค้าที่เป็นตัวแทนจ าหน่าย 

Delta Electronics, 
Inc. (ไต้หวนั) 
 

DELTA 
 

1 ม.ค. 2557 –  

31 ธ.ค. 2558 

 

เคร่ืองส ารองไฟฟ้าและปรับ

แรงดนัไฟฟ้าอตัโนมติั 

(Uninterruptible Power Supply หรือ 

UPS) 

Enatel Ltd. 
(นิวซีแลนด์) 

enatel 6 พ.ย. 2555 – 
5 พ.ย. 2557 

ผลิตภณัฑ์ตราสินค้า Enatel ทกุชนิด 

Haze Battery 
Company Limited 
(สหรัฐอเมริกา) 

HAZE ก.ค. 2556 –  
มิ.ย. 2558 
 

ผลิตภณัฑ์แบตเตอร่ี 

บริษัท เน็กซ์ อนิโน
เทค จ ากดั (ประเทศ
ไทย) 

NEX 1 ม.ค. 2557 – 
31 ธ.ค. 2557 
 

หลอดไฟแอลอดีี / จอแสดงผลแอลอีดี 
/ และผลิตภณัฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่างๆ 

 
ทัง้นี ้ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีสดัสว่นการสัง่ซือ้จากผู้จ าหนา่ย 10 รายแรกที่มียอดสัง่ซือ้สงูสดุ คดิ

เป็นสดัสว่นร้อยละ 72.91 ร้อยละ 72.54 และร้อยละ 79.18 ของยอดการสัง่ซือ้อปุกรณ์ส าหรับระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดั
จดัการสภาพแวดล้อมทัง้หมด ตามล าดบั โดยในปี 2556 และปี 2557 มีการสัง่ซือ้จากผู้จ าหนา่ยรายใหญ่ที่สดุในสดัสว่น
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ร้อยละ 20.28 และร้อยละ 28.66 ของยอดการสัง่ซือ้ทัง้หมด ตามล าดบั โดยการสัง่ซือ้จากผู้จ าหนา่ยรายใหญ่ที่สดุในปี 
2557 เป็นการซือ้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ส าหรับโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ที่ตดิตัง้บนหลงัคาของบริษัทยอ่ย 

 
ในการออกแบบ จ าหนา่ยและตดิตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อมในลกัษณะของโครงการนัน้ 

บริษัทจะท าการออกแบบระบบที่เหมาะสมกบัผู้วา่จ้างตัง้แตข่ัน้ตอนยื่นข้อเสนอและราคา ซึง่เมื่อผู้วา่จ้างได้ท าการวา่จ้าง
บริษัทในการท าโครงการดงักลา่วแล้ว บริษัทจะเร่ิมขัน้ตอนการตดิตัง้ โดยมีขัน้ตอนหลกั ดงันี ้

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับความต้องการจากลกูค้า 

จากฝ่ายขาย 

วางแผนการตดิตัง้ร่วมกบัลกูค้า 

ตรวจสอบแผนการติดตัง้ / 

อนมุตัิแผนการติดตัง้ 

ตรวจสอบสนิค้าคงคลงั / 

สัง่ซือ้สนิค้า 

ด าเนินงานตามแผนการตดิตัง้ 

ตรวจสอบความถกูต้อง 

ของการติดตัง้ 

ทดสอบและตรวจสอบระบบ 

สง่มอบงาน / ปิดโครงการ 
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หลงัจากบริษัทได้รับการวา่จ้างแล้ว ฝ่ายวิศวกรรมและปฏิบตัิการจะท าการรับแบบและข้อก าหนดทางเทคนิคมา

จากฝ่ายขาย เพื่อท าการวางแผนการติดตัง้กบัลกูค้า โดยก าหนดช่วงเวลาและรายละเอียดของงานท่ีจะท าการติดตัง้ ซึง่
หลงัจากบริษัทและผู้วา่จ้างร่วมกนัตรวจสอบแผนการติดตัง้และอนมุตัิแผนดงักลา่วแล้ว ฝ่ายวิศวกรรมและปฏิบตัิการจะท า
การตรวจสอบสนิค้าคงคลงัเพื่อก าหนดจ านวนอปุกรณ์ทีต้่องสัง่ซือ้ให้สอดคล้องกบัแผนการตดิตัง้ จากนัน้จึงท าการติดตัง้
อปุกรณ์ตามแผนท่ีวางไว้ แล้วท าการตรวจสอบความถกูต้องและตรวจทดสอบระบบร่วมกบัผู้วา่จ้าง เพื่อท าการสง่มอบ
โครงการให้แก่ผู้วา่จ้างตอ่ไป 
 

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 

ลักษณะของผลิตภณัฑ์และบริการ 

ธุรกิจผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนด าเนินการโดยบริษัทยอ่ย คือ บริษัท กนัหา โซลา่พาว
เวอร์ จ ากดั บริษัท โซลา่ร์โกกรีนจ ากดั บริษัท วินด์โกกรีน จ ากดั บริษัท ไบโอโกกรีน จ ากดั  บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ ากดั 
และบริษัท พีเอสที (อบุลราชธานี) จ ากดั โดยผลติไฟฟ้าเพื่อจ าหนา่ยให้แก่การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค และการไฟฟ้านครหลวง 
ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement หรือ PPA) กบัหนว่ยงานดงักลา่ว ซึง่ปัจจบุนัมีโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์ 3 แหง่ จ านวน 4 โครงการ ซึง่สามารถสรุปรายละเอียดของแตล่ะโครงการได้ดงันี ้

บริษัทย่อย 
ประเภทของ

พลังงานทดแทน 
ที่ตัง้ ก าลังการผลิต 

คู่สัญญาซือ้
ขายไฟฟ้า 

วันเร่ิมต้นซือ้ขาย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 

บริษัท กนัหา โซล่า
พาวเวอร์ จ ากดั 

พลงังานแสงอาทิตย์ อ าเภอสร้างคอม 
จงัหวดัอดุรธานี 

998 กิโลวตัต์ การไฟฟ้า
สว่นภมิูภาค 

15 สิงหาคม 2554 

พลงังานแสงอาทิตย์ อ าเภอสร้างคอม 
จงัหวดัอดุรธานี 

998 กิโลวตัต์ การไฟฟ้า
สว่นภมิูภาค 

22 สิงหาคม 2554 

บริษัท โซลา่ร์โกกรีน 
จ ากัด   

พลงังานแสงอาทิตย์
ท่ีติดตัง้บนหลงัคา 

อ าเภอเมือง  
จงัหวดัสมทุรสงคราม 

987.84 กิโลวตัต์ การไฟฟ้า
สว่นภมิูภาค 

8 พฤษภาคม 2557 

บริษัท เพาเวอร์ วี 
กรีน จ ากดั 

พลงังานแสงอาทิตย์
ท่ีติดตัง้บนหลงัคา 

อ าเภอไทรน้อย 
จงัหวดันนทบรีุ 

980 กิโลวตัต์ การไฟฟ้า
นครหลวง 

10 ตลุาคม 2557 

 
  โดยรายละเอยีดของโรงไฟฟ้าแตล่ะโครงการของบริษัทยอ่ย เป็นดงันี ้ 

ก) โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ขนาด 998 กิโลวตัต์ จ านวน 2 โครงการ รวมก าลงัการผลติทัง้สิน้ 1.996 เมกะ
วตัต์ ตัง้อยูท่ี่อ าเภอสร้างคอม จงัหวดัอดุรธานี ซึง่ด าเนินการโดยบริษัทยอ่ย คือบริษัท กนัหา โซลา่พาวเวอร์ 
จ ากดั  โดยได้รับการอนมุตัิการจ าหนา่ยไฟฟ้าและเช่ือมตอ่เข้าระบบจ าหนา่ยของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ใน
ลกัษณะผู้ผลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (Very Small Power Producer หรือ VSPP) ในปี 2552 และเร่ิมจ าหนา่ย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์(Commercial Operation Date หรือ COD) ส าหรับโรงที่ 1 ในวนัท่ี 15 สงิหาคม 2554 และ
โรงที่ 2 วนัท่ี 22 สงิหาคม 2554 ซึง่ได้รับสว่นเพิม่ราคารับซือ้ไฟฟ้า (Adder) ส าหรับผู้ผลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก
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จากพลงังานหมนุเวียนในอตัรา 8 บาทตอ่กิโลวตัต์-ชัว่โมง เป็นเวลา 10 ปี นบัตัง้แตว่นัเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้าเชิง
พาณิชย์โดยมีรายละเอียดของโครงการ ดงันี ้

 
รายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ของบริษัท กนัหา โซลา่พาวเวอร์ จ ากดั จงัหวดัอดุรธานี 

ผู้ด าเนินการ บริษัท กนัหา โซลา่พาวเวอร์ จ ากดั 
ที่ตัง้โครงการ 106-107 หมู ่8 ต าบลสร้างคอม อ าเภอสร้างคอม จงัหวดัอดุรธานี 
ก าลังการผลิต 998 กิโลวตัต์ จ านวน 2 โครงการ รวมก าลงัการผลติทัง้สิน้ 1.996 เมกะวตัต์ 
เทคโนโลยทีี่ใช้ใน
การผลิต 

ผลติไฟฟ้าโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ในการเปลีย่นพลงังานแสงอาทติย์เป็นกระแสไฟฟ้าโดยตรง 
(Photovoltaic) ชนิดฟิล์มบาง (Thin Film) 

กรรมสิทธ์ิในที่ดิน บริษัท กนัหา โซลา่พาวเวอร์ จ ากดั 
ส่วนเพิ่มราคารับซือ้
ไฟฟ้า (Adder) 

8 บาทตอ่กิโลวตัต์-ชัว่โมง เป็นเวลา 10 ปี นบัตัง้แตว่นัเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) 

วนัเร่ิมต้นซือ้ขาย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 
(COD) 

โรงที่ 1 ในวนัท่ี 15 สงิหาคม 2554 และโรงที่ 2 วนัท่ี 22 สงิหาคม 2554 

 
สรุปสาระส าคญัของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระหวา่งบริษัท กนัหา โซลา่พาวเวอร์ จ ากดั และการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ส าหรับ

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ขนาด 998 กิโลวตัต์ จ านวน 2 สญัญา จงัหวดัอดุรธานี 
คู่สัญญา บริษัท กนัหา โซลา่พาวเวอร์ จ ากดั (“ผู้ผลติไฟฟ้า”) 

การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค (“การไฟฟ้า”) 
การซือ้ขายพลังงาน
ไฟฟ้า 

1. ผู้ผลติไฟฟ้าและการไฟฟ้าต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขการซือ้ไฟฟ้าและการเช่ือมโยง
ระบบไฟฟ้าตามทีก่ าหนดไว้ในระเบียบการรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลติไฟฟ้าขนาดเลก็
มาก ส าหรับการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียน และระเบียบการไฟฟ้าฝ่าย
จ าหนา่ยวา่ด้วยการเดินเคร่ืองก าหนดไฟฟ้าขนานกบัระบบของการไฟฟ้าฝ่าย
จ าหนา่ย พ.ศ. 2549 ส าหรับปริมาณพลงัไฟฟ้าไมเ่กิน 10 เมกะวตัต์ 

2. การไฟฟ้าตกลงซือ้ และผู้ผลติไฟฟ้าตกลงขายพลงังานไฟฟ้าในปริมาณพลงังาน
ไฟฟ้าสงูสดุ 998 กิโลวตัต์ ขนาดระบบแรงดนัเช่ือมโยงที่ 2,200 โวลท์ โดยมีจดุรับ
ซือ้ไฟฟ้าอยูท่ี่จดุติดตัง้ ต าบลสร้างคอม อ าเภอสร้างคอม จงัหวดัอดุรธานี โดย
ผู้ผลติไฟฟ้าสญัญาวา่จะขายไฟให้การไฟฟ้าภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 (ทัง้นี ้
การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคได้มีหนงัสอืลงวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2554 เห็นควรให้เลือ่น
ก าหนดวนัก าหนดจา่ยไฟฟ้าเข้าระบบตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (SCOD) ได้อีก 6 
เดือน นบัจากวนัลงนามในหนงัสอืดงักลา่ว) 

การใช้และสิน้สุด
สัญญา 

สญัญาฉบบันีม้ีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ีทัง้สองฝ่ายลงนามในสญัญา โดยมีระยะเวลา 5 ปี และ
ตอ่เนื่องครัง้ละ 5 ปี และให้มีผลบงัคบัใช้จนกวา่จะมกีารยตุิสญัญา 
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ทัง้นี ้บริษัท กนัหา โซลา่พาวเวอร์ จ ากดั ได้ท าการวา่จ้างบริษัทในการออกแบบ ตดิตัง้ และทดสอบระบบของ

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ดงักลา่ว รวมถงึท าการวา่จ้างบริษัทในการดแูลและซอ่มบ ารุงระบบ เพื่อให้โรงไฟฟ้าสามารถ
ท างานได้เป็นปกติ โดยมีอายสุญัญาการดแูลและซอ่มบ ารุงระบบเป็นระยะเวลา 3 ปี 

 

ข) โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ที่ตดิตัง้บนหลงัคา (Solar PV Rooftop) ขนาด 987.84 กิโลวตัต์ ตัง้อยูบ่นอาคารของ
สหกรณ์ประมงแมก่ลอง ต าบลแหลมใหญ่อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสงคราม ซึง่ด าเนินการโดยบริษัทยอ่ย คือ
บริษัท โซลา่ร์โกกรีน จ ากดั โดยได้รับสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าจากการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ในลกัษณะผู้ผลติไฟฟ้า
ขนาดเลก็มาก (Very Small Power Producer หรือ VSPP) ส าหรับอาคารขนาดกลางถึงขนาดใหญ่/โรงงาน ในเดือน
ธนัวาคม 2556 และเร่ิมจ าหนา่ยไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date หรือ COD) ตัง้แตว่นัท่ี 8 
พฤษภาคม 2557 และได้รับการสนบัสนนุในรูปแบบ Feed-in Tariff ในราคา 6.16 บาทตอ่กิโลวตัต์-ชัว่โมง เป็น
เวลา 25 ปี นบัตัง้แตว่นัเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 

 
 

รายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคาของบริษัท โซลา่ร์โกกรีน จ ากดั  จงัหวดัสมทุรสงคราม 
ผู้ด าเนินการ บริษัท โซลา่ร์โกกรีน จ ากดั 
ที่ตัง้โครงการ 207/18 ต าบลแหลมใหญ่ อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสงคราม 
ก าลังการผลิต 987.84 กิโลวตัต์ 
เทคโนโลยทีี่ใช้ใน
การผลิต 

ผลติไฟฟ้าโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ในการเปลีย่นพลงังานแสงอาทติย์เป็นกระแสไฟฟ้าโดยตรง 
(Photovoltaic) ชนิดโพลคีริสตอลลนี (Poly Crystaline) ที่ติดตัง้บนหลงัคาอาคาร 

กรรมสิทธ์ิในอาคาร
ที่ตัง้โครงการ 

สหกรณ์ประมงแมก่ลอง 

ราคารับซือ้ไฟฟ้า Feed-in Tariff ในราคา 6.16 บาทตอ่กิโลวตัต์-ชัว่โมง เป็นเวลา 25 ปี นบัจากวนัเร่ิมต้นซือ้
ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์(COD) 

วันเร่ิมต้นซือ้ขาย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 
(COD) 

8 พฤษภาคม 2557 

 
 
 
 
 
 
 

 



 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2557 
 บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)                      

 

                                                       สว่นท่ี 1 หน้า 50                          ........................................รับรองความถกูต้อง 

สรุปสาระส าคญัของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระหวา่งบริษัท โซลา่ร์โกกรีน จ ากดั และการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ส าหรับโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคาขนาด  987.84 กิโลวตัต์ จงัหวดัสมทุรสงคราม 

คู่สัญญา บริษัท โซลา่ร์โกกรีน จ ากดั (“ผู้ผลติไฟฟ้า”) 
การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค (“การไฟฟ้า”) 

การซือ้ขายพลังงาน
ไฟฟ้า 

1. การไฟฟ้าตกลงซือ้และผู้ผลติไฟฟ้าตกลงขายพลงังานไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคาในปริมาณไฟฟ้าสงูสดุ 987.84 กิโลวตัต์ ที่ระดบั
แรงดนั 2,200 โวลต์ โดยมีก าหนดวนัจา่ยไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (SCOD) ภายในวนัท่ี 
26 ธนัวาคม 2556 และสญัญานีส้ิน้สดุในวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2581 (25 ปี นบัจากวนั 
SCOD) ทัง้นี ้จะเร่ิมรับซือ้ไฟฟ้าตัง้แตว่นัท่ีจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ 

2. ถ้าผู้ผลติไฟฟ้าคาดวา่ไมส่ามารถจะจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ตามก าหนดวนั SCOD 
ให้รีบมีหนงัสอืแจ้งพิจารณาความพร้อมด้านตา่งๆ รวมทัง้ การกอ่สร้าง สถานท่ีตัง้
โรงไฟฟ้า แหลง่เงินทนุ เทคโนโลยี และการขอใบอนญุาตตา่งๆ ตามกฎหมายที่
เก่ียวข้อง และหากการไฟฟ้าพิจารณาแล้วเห็นควรเลือ่นวนั SCOD ออกไปได้ไมเ่กิน
หนึง่ครัง้ตามระยะเวลาอนัควรแตไ่มเ่กิน 1 เดือนนบัแตว่นัถดัจาก SCOD ตาม
สญัญานี ้แตจ่ะไมก่ระทบตอ่วนัสิน้สดุการขายไฟฟ้าตามที่ก าหนดในข้อ 1.1 

การใช้และสิน้สุด
สัญญา 

สญัญาฉบบันีม้ีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ีทัง้สองฝ่ายลงนามในสญัญา นบัจากวนัเร่ิมต้นซือ้ขาย
ไฟฟ้า (COD) ให้มีผลบงัคบัใช้จนกวา่จะมกีารยตุิสญัญา 

 
บริษัท โซลา่ร์โกกรีน จ ากดั ได้ท าการวา่จ้างบริษัทในการออกแบบ ติดตัง้ และทดสอบระบบของโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตย์ดงักลา่ว รวมถึงท าการวา่จ้างบริษัทในการดแูลและซ่อมบ ารุงระบบ เพื่อให้โรงไฟฟ้าสามารถท างานได้

เป็นปกติ โดยมีอายสุญัญาการดแูลและซอ่มบ ารุงระบบเป็นระยะเวลา 25 ปี 

 

ค) โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ที่ตดิตัง้บนหลงัคา (Solar PV Rooftop) ขนาด 980 กิโลวตัต์ ตัง้อยูบ่นอาคาร
ของบริษัทพรีคาสท์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั ต าบลราษฎร์นิยม อ าเภอไทรน้อย จงัหวดันนทบรีุ ซึง่ด าเนินการ
โดยบริษัทยอ่ย คือบริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ ากดั โดยได้รับสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง 
ในลกัษณะผู้ผลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (Very Small Power Producer หรือ VSPP) ส าหรับอาคารขนาดกลางถงึ
ขนาดใหญ่/โรงงาน ในเดือนธนัวาคม 2556 โดยได้ด าเนินการกอ่สร้างแล้ว ซึง่ได้ท าการเช่ือมโยงระบบ
ไฟฟ้าและจ าหนา่ยกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD) เมื่อวนัท่ี 10 ตลุาคม 2557 
และได้รับการสนบัสนนุในรูปแบบ Feed-in Tariff ในราคา 6.16 บาทตอ่กิโลวตัต์-ชัว่โมง เป็นเวลา 25 ปี 

นบัตัง้แตว่นัเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 
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รายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคา 
ของบริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ ากดั จงัหวดันนทบรีุ 

ผู้ด าเนินการ บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ ากดั 
ที่ตัง้โครงการ ต าบลราษฎร์นิยม อ าเภอไทรน้อย จงัหวดันนทบรีุ 
ก าลังการผลิต 980 กิโลวตัต์ 
เทคโนโลยทีี่ใช้ใน
การผลิต 

ผลติไฟฟ้าโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ในการเปลีย่นพลงังานแสงอาทติย์เป็นกระแสไฟฟ้าโดยตรง 
(Photovoltaic) ชนิดโพลคีริสตอลลนี (Poly Crystaline) ที่ติดตัง้บนหลงัคาอาคาร 

กรรมสิทธ์ิในอาคาร
ที่ตัง้โครงการ 

บริษัทพรีคาสท์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั 

ราคารับซือ้ไฟฟ้า Feed-in Tariff ในราคา 6.16 บาทตอ่กิโลวตัต์-ชัว่โมง เป็นเวลา 25 ปี นบัจากวนัเร่ิมต้นซือ้
ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์(COD) 

วันเร่ิมต้นซือ้ขาย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 
(COD) 

10 ตลุาคม 2557  

สรุปสาระส าคญัของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระหวา่งบริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ ากดั และการไฟฟ้านครหลวง 
ส าหรับโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคาขนาด 980 กิโลวตัต์ จงัหวดันนทบรีุ 

คู่สัญญา บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ ากดั (“ผู้ผลติไฟฟ้า”) 
การไฟฟ้าสว่นนครหลวง (“การไฟฟ้า”) 

การซือ้ขายพลังงาน
ไฟฟ้า 

1. การไฟฟ้าตกลงซือ้และผู้ผลติไฟฟ้าตกลงขายพลงังานไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคาในปริมาณไฟฟ้าสงูสดุ 980 กิโลวตัต์ ที่ระดบัแรงดนั 
24 กิโลโวลต์ โดยมีก าหนดวนัจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (SCOD) ภายในวนัท่ี 26 
ธนัวาคม 2556 และสญัญานีส้ิน้สดุในวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2581 (25 ปี นับจากวนั 
SCOD) ทัง้นี ้จะเร่ิมรับซือ้ไฟฟ้าตัง้แตว่นัท่ีจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ 

2. ถ้าผู้ผลติไฟฟ้าคาดวา่ไมส่ามารถจะจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ตามก าหนดวนั SCOD 
ให้รีบมีหนงัสอืแจ้งพิจารณาความพร้อมด้านตา่งๆ รวมทัง้ การกอ่สร้าง สถานท่ีตัง้
โรงไฟฟ้า แหลง่เงินทนุ เทคโนโลยี และการขอใบอนญุาตตา่งๆ ตามกฎหมายที่
เก่ียวข้อง และหากการไฟฟ้าพิจารณาแล้วเห็นควรเลือ่นวนั SCOD ออกไปได้ไมเ่กิน
หนึง่ครัง้ตามระยะเวลาอนัควรแตไ่มเ่กิน 1 เดือนนบัแตว่นัถดัจาก SCOD ตาม
สญัญานี ้แตจ่ะไมก่ระทบตอ่วนัสิน้สดุการขายไฟฟ้าตามที่ก าหนดในข้อ 1.1 

การใช้และสิน้สุด
สัญญา 

สญัญาฉบบันีม้ีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ีทัง้สองฝ่ายลงนามในสญัญา นบัจากวนัเร่ิมต้นซือ้ขาย
ไฟฟ้า (COD) ให้มีผลบงัคบัใช้จนกวา่จะมกีารยตุิสญัญา 

 
 บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ ากดั ได้ท าการวา่จ้างบริษัทในการออกแบบ ติดตัง้ และทดสอบระบบของโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตย์ดงักลา่ว 
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 นอกจากนี ้บริษัทยงัได้ท าการลงทนุในบริษัท พีว ีกรีน จ ากดั เพือ่ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์ที่ตดิตัง้

บนหลงัคา ในสดัสว่นร้อยละ 19.99 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้วทัง้หมด 18,000,000 บาท โดยบริษัทดงักลา่วมีผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ คือ บริษัท วีรับเบอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ซึง่เป็นเจ้าของอาคารท่ีโครงการใช้หลงัคาเป็นท่ีติดตัง้และไมม่ีความ

เก่ียวข้องกบับริษัท โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ที่ตดิตัง้บนหลงัคา บริษัท วีรับเบอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ณ 

ต าบลเขาย้อย อ าเภอเขาย้อย โดยได้รับการอนมุตัิการจ าหนา่ยไฟฟ้าและเช่ือมตอ่เข้าระบบจ าหนา่ยของการไฟฟ้านคร

หลวง ในลกัษณะผู้ผลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (Very Small Power Producer หรือ VSPP) ส าหรับอาคารขนาดกลางถงึขนาดใหญ่/

โรงงาน ในเดือนมกราคม ปี 2557 และได้ท าการเช่ือมโยงระบบไฟฟ้าและจ าหนา่ยกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial 

Operation Date : COD) เมื่อวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2557และได้รับการสนบัสนนุในรูปแบบ Feed-in Tariff ในราคา 6.16 บาทตอ่

กิโลวตัต์-ชัว่โมง เป็นเวลา 25 ปี นบัจากวนัเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โดยได้ท าการได้ท าการวา่จ้างบริษัทในการ

ออกแบบ ติดตัง้ และทดสอบระบบของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ดงักลา่ว 

 ทัง้นี ้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2557 ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2557 ได้มีมติอนมุตัิการให้

กู้ยืมเงินแก่บริษัท พีวี กรีน จ ากดั ในวงเงิน 8 ล้านบาท จากวงเงินกู้ยืมทัง้หมด 40 ล้านบาท ซึง่เป็นไปตามสดัสว่นการถือ

หุ้น และมีอตัราดอกเบีย้เทา่กนัที่ร้อยละ 6 ตอ่ปี เพื่อใช้ในการลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ที่ตดิตัง้บน

หลงัคาดงักลา่ว 

 

 บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน ) ได้ท าการยื่นแบบค าร้องและข้อเสนอการขายไฟฟ้าเข้าระบบ
ของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค (กฟภ.) ส าหรับโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ สถานท่ีตัง้ อ. ประจนัตคาม จ.ปราจีนบรีุ ก าลงัการ
ผลติ 1 เมกะวตัต์ โดยปัจจบุนัได้รับการพิจารณาการท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าจากการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค  

บริษัทยอ่ย คือ บริษัท ไบโอโกกรีน จ ากดั ได้ท าการยื่นแบบค าร้องและข้อเสนอการขายไฟฟ้าเข้าระบบของการ
ไฟฟ้าสว่นภมูิภาค (กฟภ.) ส าหรับโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล โดยปัจจบุนัก าลงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาจากการไฟฟ้าสว่น
ภมูิภาค  

นอกจากนี ้ ในปัจจบุนับริษัทก าลงัศกึษาความเป็นไปได้ในการลงทนุและเทคโนโลยีที่จะใช้งาน ส าหรับโครงการ
โรงไฟฟ้าจากพลงังานขยะ โดยในวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2557 บริษัทยอ่ย คือ บริษัท ไบโอโกกรีน จ ากดั ได้ท าการยื่นแบบค า
ขอจ าหนา่ยไฟฟ้าและและการเช่ือมโยงไฟฟ้าแก่ กฟภ. ส าหรับโครงการโรงงานไฟฟ้าพลงังานจากขยะ ในรูปแบบพลงังาน
ความร้อน (Thermal Process) ในลกัษณะผู้ผลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (Very Small Power Producer หรือ VSPP) ซึง่
โครงการโรงไฟฟ้าจากพลงังานขยะบริษัท ไบโอโกกรีน จ ากดั ที่จงัหวดัสริุนทร์ ได้มีการลงนามในบนัทกึข้อตกลงความ
ร่วมมือระหวา่งองค์การบริหารสว่นจงัหวดัสริุนทร์และบริษัทยอ่ยแล้วในวนัท่ี 24 ตลุาคม 2557  

ทัง้นี ้ สามารถสรุปรายละเอยีดของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนของบริษัทยอ่ยที่ได้ท าการยื่นแบบค าขอ
จ าหนา่ยไฟฟ้าและและการเช่ือมโยงไฟฟ้าแก่ กฟภ.และอยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการพิจารณา เป็นดงันี ้
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บริษัท 
ประเภทของ

พลังงานทดแทน 
ที่ตัง้ 

ปริมาณไฟฟ้า
สูงสุดท่ีจะ

จ่ายเข้าระบบ 

คู่สัญญา
ซือ้ขาย
ไฟฟ้า 

สถานะปัจจุบัน 

บริษัท  เพาเวอร์
โซลชูัน่ เทคโนลยี 
จ ากัด (มหาชน )  

พลงังาน
แสงอาทิตย์ 

อ.ประจนัตคาม จ.
ปราจีนบรีุ 

990 กิโลวตัต์ กฟภ. ได้รับแจ้งผลพิจารณา
การท าสญัญาซือ้ขาย
ไฟฟ้าแล้ว 

บริษัท  ไบโอโกกรีน 
จ ากัด 

พลงังานชีวมวล อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 990 กิโลวตัต์ กฟภ. ได้รับแจ้งผลพิจารณา
การท าสญัญาซือ้ขาย
ไฟฟ้าแล้ว 

พลงังานชีวมวล อ.พนสันิคม จ.ชลบรีุ 990 กิโลวตัต์ กฟภ. ได้รับแจ้งผลพิจารณา
การท าสญัญาซือ้ขาย
ไฟฟ้าแล้ว 

พลงังานชีวมวล อ.ศรีนคร จ.สโุขทยั 990 กิโลวตัต์ กฟภ. อยู่ระหวา่งการพิจารณา
การตอบรับซือ้ไฟฟ้า 

พลงังานชีวมวล อ.คลองขลงุ  
จ.ก าแพงเพชร 

990 กิโลวตัต์ กฟภ. อยู่ระหวา่งการพิจารณา
การตอบรับซือ้ไฟฟ้า 

พลงังานชีวมวล อ.หนองมโมง  
จ.ชยันาท 

990 กิโลวตัต์ กฟภ. อยู่ระหวา่งการพิจารณา
การตอบรับซือ้ไฟฟ้า 

พลงังานชีวมวล อ.สวา่งดินแดง  
จ.สกลนคร 

990 กิโลวตัต์ กฟภ. อยู่ระหวา่งการพิจารณา
การตอบรับซือ้ไฟฟ้า 

พลงังานชีวมวล อ.ประจกัษ์ศิลปาคม  
จ.อดุรธานี 

990 กิโลวตัต์ กฟภ. อยู่ระหวา่งการพิจารณา
การตอบรับซือ้ไฟฟ้า 

พลงังานจากขยะ 
ในรูปแบบพลงังาน
ความร้อน 

อ.สงัขะ จ.สริุนทร์ 8,000 กิโลวตัต์ กฟภ. ท าการย่ืนแบบค าขอ 
(ลงนามในบนัทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ
ส าหรับก าจดัส่ิงเหลือใช้
ในชมุชนแล้ว) 

 
ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน เทา่กบั 12.47 ล้านบาท 

35.89 ล้านบาท 55.01 ล้านบาท และ 66.65 ล้านบาท ตามล าดบั ซึง่คิดเป็นสดัสว่น ร้อยละ 8.37 ร้อยละ 12.58 และร้อย
ละ 15.72 ของรายได้จากการขายและบริการตามล าดบั 
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2.3.1 ลักษณะลกูค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุม่ลกูค้าเป้าหมายของบริษัทยอ่ยในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน ได้แก่ หนว่ยงานไฟฟ้าของภาครัฐทีม่ีการ

รับซือ้ไฟฟ้าจากเอกชน เช่น การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค (กฟภ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลติ (กฟผ.) ซึง่

ในปัจจบุนั ลกูค้าของบริษัทยอ่ยในธุรกิจนีม้ีสองราย คือ การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ซึง่ได้มีการท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบับริษัท

ยอ่ย คือ บริษัท กนัหา โซลา่พาวเวอร์ ซึง่เป็นสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าโครงการละ 998 กิโลวตัต์ จ านวน 2 โครงการ และบริษัท        

โซลา่ร์โกกรีน จ ากดั ซึง่เป็นสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าโครงการละ 987.84 กิโลวตัต์ จ านวน 1 โครงการ และการไฟฟ้านครหลวง 

ซึง่ได้มกีารท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบับริษัทยอ่ย คือ เพาเวอร์ ว ี กรีน จ ากดั  ซึง่เป็นสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าโครงการละ 980 

กิโลวตัต์ จ านวน 1 โครงการ 

นอกจากนีแ้ล้ว บริษัท และบริษัทยอ่ย คือ บริษัท ไบโอโกกรีน จ ากดั ยงัได้ท าการยื่นแบบค าขอจ าหนา่ยไฟฟ้าและ

การเช่ือมโยงระบบไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค โดยมีรายละเอยีดโดยสรุป ดงันี ้

ผู้ยื่นค าขอ 
จ านวน

โครงการที่
ยื่นค าขอ 

ปริมาณไฟฟ้า
สูงสุดที่จะจ่ายเข้า

ระบบรวม 
พลังงานทดแทนที่ใช้ในการผลิต กลุ่มลูกค้า 

บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 1 1 เมกะวตัต์ พลงังานแสงอาทิตย์ การไฟฟ้าสว่นภมิูภาค 
บริษัท ไบโอโกกรีน จ ากดั 7 6.93 เมกะวตัต์ พลงังานชีวมวล การไฟฟ้าสว่นภมิูภาค 
บริษัท ไบโอโกกรีน จ ากดั 1 8.00 เมกะวตัต์ พลงังานจากขยะ ในรูปแบบพลงังาน

ความร้อน 
การไฟฟ้าสว่นภมิูภาค 

 

การจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการ 

ส าหรับธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนนัน้ บริษัทยอ่ยได้ท าการวา่จ้างบริษัทในการออกแบบ ตดิตัง้ และทดสอบ

ระบบของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ โดยสว่นประกอบหลกัของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ คือ แผงเซลล์แสงอาทติย์

นัน้ บริษัทได้เลอืกใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง (Thin Film) ตราสนิค้า Sharp จากบริษัท ชาร์ป ไทย จ ากดั (“STCL”)  

ส าหรับโครงการโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ของบริษัท กนัหา โซลา่พาวเวอร์ จ ากดั โดยมีการรับประกนัอายกุารใช้

งานของแผงเซลล์แสงอาทติย์ตามเง่ือนไข ดงันี ้

การรับประกัน : 1. STCL ท าการรับประกนัแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Product Warranty) เป็นระยะเวลา 
5 ปี หลงัจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้รับการจดัสง่ 

2. STCL รับประกนัประสทิธิภาพในการผลติไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
(Power Output Warranty) ให้อยูใ่นระดบัมากกวา่ร้อยละ 90 ของก าลงัการผลติ
สงูสดุของแผง เป็นระยะเวลา 10 ปี นบัจากวนัท่ีสนิค้าออกจากโรงงาน 

  3. STCL รับประกนัประสทิธิภาพในการผลติไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
(Power Output Warranty) ให้อยูใ่นระดบัมากกวา่ร้อยละ 80 ของก าลงัการผลติ
สงูสดุของแผง เป็นระยะเวลา 25 ปี นบัจากวนัท่ีสนิค้าออกจากโรงงาน 
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ส าหรับโครงการโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ที่ตดิตัง้บนหลงัคาของบริษัท โซลา่ร์โกกรีน จ ากดั บริษัท 

เพาเวอร์ วี กรีน จ ากดั และบริษัท พีวี กรีน จ ากดั บริษัท ได้เลอืกใช้แผงเซลล์แสงอาทติย์ชนิดโพลคีริสตอลลนี (Poly 

Crystaline) ตราสนิค้า JinkoSolar จาก Jinko Solar Co., Ltd. (ประเทศจีน) (“Jinko”) โดยมีการรับประกนัอายกุารใช้งานของแผง

เซลล์แสงอาทติย์ตามเง่ือนไข ดงันี ้

การรับประกัน : 1. Jinko ท าการรับประกนัแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Product Warranty) เป็นระยะเวลา 
10 ปี หลงัจากวนัเร่ิมรับประกนั 

2. Jinko  รับประกนัประสทิธิภาพในการผลติไฟฟ้าสงูสดุของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
(Peak Power Warranty) ให้อยูใ่นระดบัมากกวา่ร้อยละ 90 ของก าลงัการผลติของ
แผงตามที่ได้ระบใุนเอกสารรายละเอียดสนิค้า เป็นระยะเวลา 12 ปี หลงัจาก
วนัเร่ิมรับประกนั 

Jinko  รับประกนัประสทิธิภาพในการผลติไฟฟ้าสงูสดุของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

(Power Output Warranty) ให้อยูใ่นระดบัมากกวา่ร้อยละ 80 ของก าลงัการผลติของ

แผงตามที่ได้ระบใุนเอกสารรายละเอียดสนิค้า เป็นระยะเวลา 25 ปี หลงัจากวนั

เร่ิมรับประกนั 
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โดยขัน้ตอนการยื่นแบบค าร้องและข้อเสนอการขายไฟฟ้าแก่ กฟภ. / กฟน. ในลกัษณะผู้ผลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก 

จนถึงเร่ิมด าเนินการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ สามารถสรุปขัน้ตอนท่ีส าคญัได้ดงันี  ้

 

                                                    

ได้รับแจ้งผลพิจารณาการตอบรับ

ซือ้ไฟฟ้า 

เตรียมความพร้อมทัง้ 4 ด้าน และ

สง่เอกสารแก่ กฟภ. / กฟน. 

ได้รับการแจ้งผลการพิจารณาและ

ท าการลงนามในสญัญา 

ซือ้ขายไฟฟ้า 

 

ยื่นแบบค าขอจ าหน่ายไฟฟ้าและ

เอกสารประกอบการพิจารณา 

ท าการขอใบอนญุาตกอ่สร้างและ

ประกอบกิจการ 

ด าเนินการก่อสร้าง 

โรงไฟฟ้า 

ตรวจสอบและทดสอบเดินเคร่ือง

ก าเนดิไฟฟ้า 

เร่ิมต้นจ าหน่ายไฟฟ้า 

เชิงพาณิชย์ 
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1. ผู้ประกอบการท่ีจะต้องท าการยื่นแบบค าร้องและข้อเสนอการขายไฟฟ้า แบบการขอรับสว่นเพิ่มราคารับซือ้
ไฟฟ้า (Adder) ส าหรับผู้ผลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (VSPP) จากพลงังานหมนุเวยีน พร้อมเอกสารที่ครบถ้วนและ
วางหลกัประกนัให้แก่ กฟภ. / กฟน. ซึง่จะท าการตรวจสอบความถกูต้องของเอกสารรวมทัง้แผนการด าเนิน
โครงการ รวมถึงจดุเช่ือมโยงและผลกระทบด้านเทคนคิตอ่ระบบไฟฟ้าของ กฟภ. / กฟน.  

2. หากค าขอดงักลา่วได้รับการพิจารณาเห็นชอบ กฟภ. / กฟน. จะจดัสง่หนงัสอืหนงัสอืแจ้งผลการพิจารณา
ตอบรับการรับซือ้ไฟฟ้าเพื่อให้ผู้ประกอบการท าการเตรียมความพร้อมของโครงการทัง้ 4 ด้าน ดงันี ้

- ความพร้อมด้านท่ีดินที่มคีวามเหมาะสมส าหรับการตัง้โครงการ 

- ความพร้อมด้านเทคโนโลยี 
- ความพร้อมด้านเงินทนุ 

- การด าเนินการขอใบอนญุาตทีเ่ก่ียวข้อง 

3. หลงัจาก กฟภ. / กฟน. น าเอกสารแสดงความพร้อมของโครงการทัง้ 4 ด้าน เสนอตอ่คณะกรรมการบริหาร
มาตรการสง่เสริมการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียน และได้รับการพิจารณาอนมุตัใิห้ลงนามสญัญาซือ้
ขายไฟฟ้าแล้ว กฟภ. / กฟน. จะท าการแจ้งผลการพิจารณาและให้ผู้ประกอบการท าการลงนามในสญัญาซือ้
ขายไฟฟ้าตอ่ไป 

4. ผู้ประกอบการจะต้องด าเนินการขอใบอนญุาตที่เก่ียวข้อง เช่น ขออนญุาตประกอบกิจการพลงังาน ขอ
อนญุาตประกอบกิจการโรงงาน หรือขออนญุาตก่อสร้างอาคาร เป็นต้น 

5. เมื่อท าการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าแล้วเสร็จ ผู้ประกอบการจะต้องด าเนินการยื่นขอรับใบอนญุาตให้ผลติ
พลงังานควบคมุและใบอนญุาตให้ผลติไฟฟ้า ตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน (กกพ.) 

6. เมื่อได้รับใบอนญุาตให้ผลติพลงังานควบคมุและใบอนญุาตให้ผลติไฟฟ้าแล้ว ผู้ประกอบการต้องแจ้งความ
ประสงค์ไปยงั กฟภ. / กฟน. ให้เข้าตรวจสอบการเช่ือมโยงระบบไฟฟ้าและอปุกรณ์ที่ติดตัง้ และทดสอบ
เคร่ืองก าเนดิไฟฟ้าที่เช่ือมโยงเข้ากบัระบบไฟฟ้าเพื่อขายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. / กฟน. รวมถึงท าการตรวจวดั
คณุภาพไฟฟ้า ก่อนท าการจา่ยไฟฟ้าเข้าระบบจ าหนา่ย และเร่ิมต้นการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ตอ่ไป 
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สิทธิประโยชน์จากบตัรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

บริษัทยอ่ย คือ บริษัท กนัหา โซลา่พาวเวอร์ จ ากดั บริษัท โซลา่ร์โกกรีน จ ากดั และบริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ ากดั 
และเงินลงทนุในบริษัทอื่น คือ บริษัท พีวี กรีน จ ากดั ได้รับสทิธิประโยชน์จากส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ 
(BOI) ซึง่มีรายละเอยีดดงันี ้  

เจ้าของบตัรส่งเสริม บริษัท กนัหา โซล่า
พาวเวอร์ จ ากดั 

บริษัท โซลา่ร์โกกรีน 
จ ากัด 

บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน 
จ ากัด 

บริษัท พีวี กรีน จ ากัด 

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

1. วันท่ีได้ รับการส่งเสริม
การลงทุน 

10 สิงหาคม 2554 22 เมษายน 2557 22 เมษายน 2557 25 มิถุนายน 2557 

2. วนัท่ีเร่ิมใช้สิทธิตามบตัร
สง่เสริมการลงทนุ 

15 สิงหาคม 2554 8 พฤษภาคม 2557 10  ตลุาคม  2557 27 พฤศจิกายน 2557 

3. ประเภทกิจการท่ีได้ รับ
การส่งเสริมการลงทนุ 

ผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตย์
ประเภท 7.1 กิจการ
สาธารณปูโภคและ
บริการพืน้ฐาน 

ผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตย์ท่ี
ติดตัง้บนหลงัคา

ประเภท 7.1 กิจการ
สาธารณปูโภคและ
บริการพืน้ฐาน 

ผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตย์ท่ี
ติดตัง้บนหลงัคา

ประเภท 7.1 กิจการ
สาธารณปูโภคและ
บริการพืน้ฐาน 

ผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตย์ท่ี
ติดตัง้บนหลงัคา

ประเภท 7.1 กิจการ
สาธารณปูโภคและ
บริการพืน้ฐาน 

4. สิทธิประโยชน์ส าคัญท่ี
บริษัทได้รับ 

 

 

   

4.1 การยกเว้นอากรขาเข้า
ส าหรับเคร่ืองจกัร 

จะต้องน าเข้ามาก่อน
วนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 

2557 

จะต้องน าเข้ามาก่อน
วนัท่ี 22 ตลุาคม 2559 

จะต้องน าเข้ามาก่อน
วนัท่ี 22 ตลุาคม 2559 

จะต้องน าเข้ามาก่อน
วนัท่ี 25 ธันวาคม 

2559 

4.2 การยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลส าหรับ
ก าไรสุทธิ ท่ี ไ ด้จาก
การประกอบกิจการ
ท่ีได้รับการส่งเสริม
นับแต่วันท่ีมีรายได้
จากการประกอบ
กิจการนัน้ 

มีก าหนดเวลา 8 ปี 

และยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบคุคลในอตัราร้อย
ละ 50 ของอตัราปกติ
มีก าหนดเวลา 5 ปี 
นบัจากวนัท่ีพ้น

ก าหนดตามวรรคแรก 

มีก าหนดเวลา 8 ปี 

และยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบคุคลในอตัราร้อย
ละ 50 ของอตัราปกติ
มีก าหนดเวลา 5 ปี 
นบัจากวนัท่ีพ้น

ก าหนดตามวรรคแรก 

มีก าหนดเวลา 8 ปี 

และยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบคุคลในอตัราร้อย
ละ 50 ของอตัราปกติ
มีก าหนดเวลา 5 ปี 
นบัจากวนัท่ีพ้น

ก าหนดตามวรรคแรก 

มีก าหนดเวลา 8 ปี 

และยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบคุคลในอตัราร้อย
ละ 50 ของอตัราปกติ
มีก าหนดเวลา 5 ปี 
นบัจากวนัท่ีพ้น

ก าหนดตามวรรคแรก 

4.3 การยกเว้นไม่ต้องน า
เ งิ น ปั น ผ ล จ า ก
กิจการท่ี ไ ด้ รับการ

8 ปี 8 ปี 8 ปี 8 ปี 
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เจ้าของบตัรส่งเสริม บริษัท กนัหา โซล่า
พาวเวอร์ จ ากดั 

บริษัท โซลา่ร์โกกรีน 
จ ากัด 

บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน 
จ ากัด 

บริษัท พีวี กรีน จ ากัด 

ส่งเสริมซึ่งได้รับการ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคลตามข้อ  4.2 
ไปรวมค านวณเพื่อ
เสียภาษีเงินได้ 

4.4 การอนญุาตให้หกัค่า
ขนส่ง ค่าไฟฟ้า และ
ค่าประปา สองเท่า
ของค่าใช้จ่าย นับแต่
วนัท่ีเร่ิมมีรายได้จาก
การประกอบกิจการ 

10 ปี 10 ปี 10 ปี 10 ปี 

 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

บริษัทได้ตระหนกัถงึผลกระทบที่จะกระทบตอ่สิง่แวดล้อมจากการด าเนินงานของบริษัท จึงมีมาตรการตา่งๆใน

การป้องกนัปัญหามลภาวะจากการด าเนินงานของบริษัท โดยบริษัทได้รับการรับรองการจดัการสิง่แวดล้อมของบริษัทตาม

มาตรฐานสากล ISO 14001:2004 ส าหรับธุรกิจการด าเนินธุรกิจออกแบบ จ าหนา่ยและติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดั

จดัการสภาพแวดล้อม และธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน อีกทัง้ยงัได้มีการวา่จ้างบคุคลภายนอกในการบ าบดัและจ ากดั

วสัดปุนเปือ้นสารเคมีทีเ่กิดจากการด าเนินงานของบริษัทอีกด้วย 

ในปัจจบุนั บริษัทไมม่ีการปลอ่ยของเสยีทีม่ีผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม หรือมีคดีข้อพิพาทใดๆที่เก่ียวกบั

สิง่แวดล้อม โดยโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนของบริษัททกุโครงการจะต้องผา่นขัน้ตอนจดัท าประชมุรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชนในพืน้ที่ก่อนจึงจะสามารถท าการก่อสร้างหรือตดิตัง้ได้ 
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ปัจจัยความเสี่ยง 

บริษัทมีความเสี่ยงซึ่งอาจส่งผลถึงการด างานและผลประกอบการอย่างมีนยัส าคญั ซึ่งบริษัทมีแนวทางในการ
ป้องกนัและแก้ไขความเสีย่ง ซึง่สามารถสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้ 

 

ความเสี่ยงจากรายได้ในแต่ละไตรมาสไม่สม ่าเสมอ 

 เนื่องจากธุรกิจของบริษัทมีสว่นท่ีเป็นลกัษณะงานโครงการออกแบบ จ าหนา่ยและตดิตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและ
ตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อมซึง่มีลกูค้าเป็นหนว่ยงานของรัฐบาล เช่น บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) เป็นต้น 
โดยในปี 2556 และปี 2557 มีรายได้จากกลุม่ลกูค้าดงักลา่วในสดัสว่นร้อยละ 45.28 และร้อยละ 36.86 ของรายได้จากการ
ขายและบริการจากธุรกิจออกแบบ จ าหนา่ยและติดตัง้ระบบจา่ยไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อมทัง้หมด ซึง่ลกูค้า
กลุม่ดงักลา่วจะมีรอบปีงบประมาณเร่ิมต้นในเดือนตลุาคมของทกุปี โดยจะใช้ระยะเวลาหนึง่ในการเตรียมการจดัซือ้จดัจ้าง
และจะท าการคดัเลอืกผู้จดัจ าหนา่ยหรือผู้ รับเหมาส าหรับโครงการของแตล่ะหนว่ยงาน หลงัจากนัน้บริษัทจะใช้เวลาในการ
ด าเนินการประมาณ 3 เดือนถึง 6 เดือนจึงจะสง่มอบงานและรับรู้รายได้ ท าให้รายได้ของบริษัทในแตล่ะไตรมาสในงวดปีมี
ความผนัผวน โดยมีลกัษณะเป็นวฏัจกัร ซึง่จะเห็นได้จากรายได้จากธุรกิจออกแบบ จ าหนา่ยและตดิตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและ
ตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อม รายไตรมาสในปี 2556 และปี 2557ดงันี ้

รายได้จากธุรกิจออกแบบ จ าหน่ายและตดิตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจัดการสภาพแวดล้อม 

รายไตรมาสในปี 2556 และปี 2557 

 
  

ดงันัน้จงึมีความเสีย่งที่รายได้และผลการด าเนินงานของบริษัทจะไมส่ม ่าเสมอในแตล่ะไตรมาส อยา่งไรก็ตาม 
บริษัทได้มีการลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน ซึง่จะมีรายได้คอ่นข้างสม ่าเสมอในแตล่ะไตรมาส ท าให้สามารถลด
ความผนัผวนของรายได้ดงักลา่วได้สว่นหนึง่ 
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ความเสี่ยงจากความไม่สม ่าเสมอของรายได้จากการให้บริการงานในลักษณะโครงการ 

ธุรกิจออกแบบ จ าหน่ายและติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อมของบริษัทเป็นการขายและ
ให้บริการในลกัษณะโครงการระยะสัน้  โดยบริษัทมีรายได้จากธุรกิจดงักลา่วใน ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 ล้านบาท 
392.89 ล้านบาท 382.28 ล้านบาท และ 357.31ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัสว่น- ร้อยละ  91.56 ร้อยละ  87.42 และ
ร้อยละ 79.72  ของรายได้จากการขายและบริการรวม ตามล าดบั เนื่องจากแต่ละโครงการมีมลูค่าสงู โดยบริษัทมีรายได้
จากกลุม่ลกูค้าที่มียอดขายสงูสดุ 10 อนัดบัแรก คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 79.96 ร้อยละ 79.42 ร้อยละ 85.94  ของรายได้จาก
การขายและบริการจากธุรกิจออกแบบ จ าหน่ายและติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อมทัง้หมด ท า
ให้บริษัทมีความเสีย่งจากการผนัผวนของรายได้หากจ านวนโครงการหรือมลูคา่ของโครงการที่บริษัทได้รับการว่าจ้างลดลง 
หรือบริษัทไมส่ามารถรับรู้รายได้จากโครงการนัน้ๆได้ตามที่ก าหนด ซึ่งมีสาเหตจุากปัจจยัต่างๆ เช่น งบประมาณประจ าปี
ของหนว่ยงานท่ีเป็นลกูค้าเป้าหมาย สภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงการขาดแคลนชิน้สว่นประกอบจากผู้จ าหนา่ยอปุกรณ์ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการประสานงานและมีความสมัพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลกูค้าเป้ าหมายอย่างใกล้ชิด และมีการ
ติดตามสถานการณ์ภาวะอุตสาหกรรมและปัจจัยอื่นๆที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง อีกทัง้บริษัทยังมีการขยายธุรกิจไปยัง
โรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน ซึ่งมีรายได้จากการขายไฟฟ้าให้แก่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ค่อนข้างแน่นอนตามสญัญาซือ้ขาย
ไฟฟ้า ท าให้สามารถลดความเสี่ยงจากความผนัผวนของรายได้ซึ่งเกิดจากรายได้จากงานโครงการในธุรกิจออกแบบ 
จ าหนา่ยและติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อมได้ 

 

ความเสี่ยงจากการส่งมอบงานล่าช้ากว่าที่ก าหนดตามสัญญา 

ธุรกิจออกแบบ จ าหนา่ยและตดิตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อมของบริษัท เป็นการขาย
และให้บริการในลกัษณะงานโครงการ ซึง่มกี าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จและบางสญัญาอาจมกีารระบคุา่ปรับท่ีบริษัทจะต้อง
ชดใช้หากมีการด าเนินการลา่ช้ากวา่ทีก่ าหนด ซึง่อาจเกิดจากหลายปัจจยั เช่น ผู้จ าหนา่ยอปุกรณ์สง่มอบวตัถดุิบลา่ช้า 
หรือผู้ รับเหมาชว่งด าเนินการลา่ช้ากวา่ก าหนด เป็นต้น ท าให้บริษัทมีความเสีย่งที่อาจจะต้องช าระคา่ปรับจากการ
ด าเนินการลา่ช้ากวา่ที่ก าหนด รวมถงึไมส่ามารถรับรู้รายได้จากโครงการดงักลา่วได้ตามที่คาดการณ์ไว้ โดยใน ปี 2555 ปี 
2556 และของปี 2557 บริษัทต้องเสยีคา่ปรับเนื่องจากงานลา่ช้าเป็นจ านวน 207,913 บาท 1,786,179 บาท และ 
168,306.72 บาท ตามล าดบั 

อยา่งไรก็ดี บริษัทมีการป้องกนัความเสีย่งจากการสง่มอบงานลา่ช้ากวา่ที่ก าหนดตามสญัญา โดยมีการ
ประสานงานกบัผู้จ าหนา่ยอปุกรณ์อยา่งใกล้ชิด และมีการติดตามความคืบหน้าของการด าเนินงานของผู้ รับเหมาช่วงโดยมี
วิศวกรของบริษัทควบคมุการด าเนินงานทกุขัน้ตอน ท าให้สามารถทราบถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึน้และสามารถแก้ไขได้
ทนัทว่งที รวมถึงมกีารประสานงานกบัผู้วา่จ้างโครงการอยา่งใกล้ชิด  
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3.4 ความเสี่ยงจากการพึ่งพงิอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม 

 เนื่องจากรายได้สว่นใหญ่ของบริษัทและบริษัทยอ่ยมาจากธุรกิจออกแบบ จ าหนา่ยและติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและ
ตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อม ซึง่มีลกูค้าสว่นใหญ่เป็นหนว่ยงานรัฐบาลและเอกชนซึง่ด าเนินกิจการด้านการสือ่สาร
โทรคมนาคม โดยใน ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายได้จากลกูค้าในอตุสาหกรรมการสือ่สาร
โทรคมนาคมเป็นสดัสว่น ร้อยละ 49 ร้อยละ 46 และร้อยละ 44 ของรายได้จากการขายและบริการจากธุรกิจออกแบบ 
จ าหนา่ยและติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อมรวม ตามล าดบั ท าให้บริษัทมีความเสีย่งที่จะสญูเสยี
รายได้หากอตุสาหกรรมการสือ่สารโทรคมนาคมมีการชะลอตวัลง ซึง่อาจจะเกิดจากปัจจยัตา่งๆ เช่น นโยบายการลงทนุใน
ระบบสือ่สารโทรคมนาคมของหนว่ยงานรัฐบาล หรือการเปลีย่นแปลงนโยบายในการให้สมัปทานในระบบสือ่สารตา่งๆ เป็น
ต้น 

 ทัง้นี ้ เพื่อป้องกนัความเสีย่งจากการพึง่พิงอตุสาหกรรมการสือ่สารโทรคมนาคม บริษัทจึงได้ท าการขยายฐาน
ลกูค้าไปในธุรกิจอื่น เช่น โรงแรม และอาคารส านกังาน เป็นต้น อีกทัง้ยงัมีการขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังาน
ทดแทน ซึง่มีรายได้ที่คอ่นข้างแนน่อนในแตล่ะไตรมาส ท าให้สามารถลดสดัสว่นของรายได้จากลกูค้าในอตุสาหกรรมการ
สือ่สารโทรคมนาคมและการพึง่พงิลกูค้ากลุม่ดงักลา่วได้ในระดบัหนึง่ 

 

3.5 ความเสี่ยงจากการพึ่งพงิลกูค้ารายใหญ่ 

ธุรกิจออกแบบ จ าหนา่ยและติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อมของบริษัทเป็นการขายและ

ให้บริการในลกัษณะโครงการ โดยบริษัทมุ่งเน้นในกลุ่มลกูค้างานลกัษณะโครงการขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่มีมลูค่าสงู

กวา่ 1 ล้านบาทขึน้ไป ในปี 2556 และงวด ปี 2557 บริษัทมีลกูค้ารายใหญ่ซึ่งมีสดัสว่นยอดขายต่อรายได้จากการขายรวม

มากกว่าร้อยละ 10 จ านวน 2 ราย คิดเป็นสดัส่วนรายได้เท่ากับร้อยละ 17 และร้อยละ 14 ของรายได้จากการขายและ

ให้บริการจากธุรกิจออกแบบ จ าหน่ายและติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจัดการสภาพแวดล้อมทัง้หมด ตามล าดบั 

โดยในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีรายได้จากกลุม่ลกูค้าที่มียอดขายสงูสดุ 10 อนัดบัแรก คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 

79.96 ร้อยละ 79.42 ร้อยละ 85.94 ของรายได้จากการขายและบริการจากธุรกิจออกแบบ จ าหน่ายและติดตัง้ระบบจ่าย

ไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อมทัง้หมด โดยมีลกูค้าที่มีสดัสว่นยอดขายสงูสดุในช่วงเวลาดงักลา่วเท่ากบัร้อยละ 

26.61 ร้อยละ 27.07 และร้อยละ 17.32 ของรายได้จากการขายและบริการจากธุรกิจออกแบบ จ าหน่ายและติดตัง้ระบบ

จ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อมและการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทัง้หมด ตามล าดบั ท าให้รายได้ของบริษัทอาจได้รับ

ผลกระทบหากกลุม่ลกูค้ารายใหญ่ดงักลา่วมีการเปลีย่นแปลงนโยบายในซือ้สนิค้าและบริการของบริษัท 

อยา่งไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทมุง่เน้นในโครงการขนาดกลางถงึขนาดใหญ่ จงึท าให้รายได้จากกลุม่ลกูค้ารายใหญ่
อนัดบัต้นๆตอ่รายได้จากการขายและบริการมีสดัสว่นท่ีสงูเป็นปกติของธุรกิจ อีกทัง้กลุม่ลกูค้าทีม่ีสดัสว่นสงูในแตล่ะปีจะ
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มิใชก่ลุม่ลกูค้ารายเดยีวกนัทัง้หมด โดยลกูค้าที่มีสดัสว่นรายได้สงูกวา่ร้อยละ 10 ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 จะมใิช่
ลกูค้ารายเดยีวกนั 

 

3.6 ความเสี่ยงจากการพึ่งพงิผู้จ าหน่ายวัตถุดิบรายใหญ่ 

 ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีการสัง่ซือ้อปุกรณ์จากผู้จ าหนา่ย 10 อนัดบัแรกเป็น
สดัสว่นร้อยละ 72.91 ร้อยละ 72.54 และร้อยละ 89.97 ของยอดสัง่ซือ้วตัถดุิบรวม ตามล าดบั โดยมีผู้จ าหนา่ยทีม่ีสดัสว่น
การสัง่ซือ้อปุกรณ์มากกวา่ร้อยละ 10 ของยอดสัง่ซือ้รวมในปี 2556 และปี 2557 เทา่กบั 2 ราย และ 1 ราย ทัง้นี ้ในปี 2557 
ผู้จ าหนา่ยทีม่ีสดัสว่นสงูที่สดุ มสีดัสว่นสงูถึงร้อยละ 43.85 โดยเป็นการซือ้แผงเซลล์แสงอาทติย์ ส าหรับโรงงานไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคาของบริษัทยอ่ย ท าให้บริษัทมีความเสีย่งในการขาดแคลนชิน้สว่นและอปุกรณ์ในการ
ด าเนินงานหากผู้จ าหนา่ยอปุกรณ์ดงักลา่วไมส่ามารถสง่สนิค้าได้ทนัตามที่ก าหนดและบริษัทไมส่ามารถจดัหาอปุกรณ์ที่มี
คณุสมบตัิที่สามารถทดแทนกนัได้ ซึง่อาจจะสง่ผลถึงการด าเนินงานและช่ือเสยีงของบริษัทได้ 

 เพื่อป้องกนัความเสีย่งดงักลา่ว บริษัทจึงมีการวางแผนการสัง่ซือ้วตัถดุิบลว่งหน้าตามแผนการด าเนินงานของแต่
ละโครงการ และมีการประสานงานกบัผู้จ าหนา่ยอปุกรณ์ที่เป็นสว่นประกอบหลกัของระบบท่ีบริษัทจ าหนา่ยและให้บริการ
อยา่งใกล้ชิด ท าให้สามารถทราบถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึน้และสามารถแก้ไขหรือปรับเปลีย่นแผนการด าเนินงานได้
ทนัทว่งที ท าให้สามารถลดผลกระทบจากความเสีย่งดงักลา่วได้ 

 

3.7 ความเสี่ยงจากการสูญเสียการเป็นตัวแทนจ าหน่ายตราสนิค้าที่ส าคัญ 

 เนื่องจากบริษัทได้รับการแตง่ตัง้ตวัแทนจ าหนา่ยให้แก่ตราสนิค้าตา่งๆ ซึง่เป็นอุปกรณ์สว่นประกอบส าคญัของ
ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อม เช่น อปุกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้าส าหรับระบบสือ่สารโทรคมนาคม 
แบตเตอร่ี หรือแผงเซลล์แสงอาทติย์ เป็นต้น ซึง่คณุภาพของอปุกรณ์สว่นประกอบดงักลา่ว มคีวามส าคญัตอ่ความเช่ือมัน่
ของลกูค้าตอ่คณุภาพของระบบที่บริษัทให้บริการ ดงันัน้ หากบริษัทสญูเสยีตราสนิค้าดงักลา่วไปเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ เช่น 
ไมไ่ด้รับการตอ่สญัญาแตง่ตัง้ตวัแทนจ าหนา่ย บริษัทคูค้่ามีการควบรวมกบับริษัทอื่น หรือมกีารเปลีย่นนโยบายในการ
แตง่ตัง้ตวัแทนจ าหนา่ย เป็นต้น อาจสง่ผลกระทบตอ่ยอดขายของบริษัทได้ 

 อยา่งไรก็ตาม ตัง้แตปี่ 2550 เป็นต้นมา บริษัทยงัไมเ่คยสญูเสยีการเป็นตวัแทนจ าหนา่ยตราสนิค้าใดๆ และบริษัท
สามารถปฏิบตัติามเง่ือนไขทางการค้าทีต่ามตกลง จงึได้รับความไว้วางใจจากบริษัทคูค้่าให้เป็นตวัแทนจ าหนา่ยสนิค้ามา
โดยตลอด ประกอบกบัการท่ีบริษัทมีช่องทางการจ าหนา่ยและทีมงานขายทีม่ีประสทิธิภาพ บริษัทจึงเช่ือมัน่วา่บริษัท
เจ้าของตราสนิค้าจะยงัคงมอบหมายให้บริษัทเป็นตวัแทนจ าหนา่ยสนิค้าไปอยา่งตอ่เนื่อง 

 นอกจากนี ้ จากการท่ีบริษัทมีประสบการณ์ในการออกแบบ จดัจ าหนา่ย และให้บริการระบบจ่ายไฟฟ้าและ
ตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อมมามากกวา่ 12 ปี ท าให้บริษัทสามารถท าการออกแบบระบบให้สามารถใช้อปุกรณ์ที่มี
คณุสมบตัิใกล้เคยีงทดแทนได้ จงึท าให้บริษัทสามารถลดผลกระทบจากความเสีย่งจากการสญูเสยีการเป็นตวัแทนจ าหนา่ย
ตราสนิค้าที่ส าคญัได้ 
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3.8 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 

 อปุกรณ์ที่เป็นสว่นประกอบของระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อม และโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 
สว่นใหญ่เป็นสนิค้าที่น าเข้าจากตา่งประเทศโดยตรง ซึง่การเสนอราคาและการช าระเงินจะใช้สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯเป็น
หลกั โดยยอดการสัง่ซือ้สนิค้าในสกลุเงินตา่งประเทศในปี 2556 และปี 2557 คิดเป็นประมาณร้อยละ 29.94 และ ร้อยละ 
40.07 ของยอดการสัง่ซือ้สนิค้าทัง้หมด ตามล าดบั ในขณะท่ีรายได้ของบริษัททัง้หมดเป็นสกลุเงินบาท ดงันัน้บริษัทจงึอาจ
ได้รับผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น ท าให้บริษัทได้รับผลกระทบจากความเสีย่งดงักลา่วต ่า ดงัจะเห็นได้
จากผลการบริหารความเสีย่งดงักลา่วในชว่ง 3 ปี ย้อนหลงั โดยในปี 2554 มยีอดขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น 3.22 ล้าน
บาท ในปี 2555 มียอดก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 2.69 ล้านบาท ในปี 2556 มียอดขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น 0.25 ล้าน
บาท และในปี 2557  มียอดก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 16.5  ล้านบาท  อยา่งไรก็ตาม ณ สิน้ปี 2557 บริษัทไมไ่ด้ซือ้คา่เงิน
ลว่งหน้าไว้ เนื่องจากในปีดงักลา่ว สถานการณ์คา่เงินบาทแขง็ตวั  

   

3.9 ความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 

ก. ความเสี่ยงจากการมีค่าใช้จ่ายจากการย้ายที่ตัง้โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ของบริษัท กรีน ไบ-โอ 
มหาสารคราม จ ากดั หากบริษัทไม่สามารถด าเนินการเพื่อให้บริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคราม 
จ ากัดได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง. 4) ได้ทนัตามระยะเวลาที่ก าหนด 

เนื่องจากบริษัทได้ลงนามบนัทกึข้อตกลงจะซือ้จะขายบริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ ากดั ให้แก่
บคุคลที่ไมม่ีความเก่ียวข้องกบับริษัท (ผู้จะซือ้) โดยมีเง่ือนไขระบใุห้บริษัทน าเงินจากคา่หุ้นท่ีจะซือ้จะขายจ านวน 
11.50 ล้านบาทฝากไว้ในบญัชีดแูลผลประโยชน์ของคูส่ญัญา (Escrow Account) เพื่อเป็นหลกัประกนัให้บริษัท กรีน 
ไบ-โอ มหาสารคราม จ ากดั ได้มาซึง่ใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงานภายในวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2558 โดย
หากบริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ ากดั ไมไ่ด้รับใบอนญุาตภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้            ผู้จะซือ้ตกลง
ที่จะวา่จ้างบริษัทในการด าเนินการย้ายที่ตัง้บางสว่นของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ของบริษัท กรีน ไบ-โอ 
มหาสารคาม จ ากดั ไปยงัแหลง่ที่ตัง้อื่นท่ีเหมาะสม และด าเนินการขอรับใบอนญุาตจากหนว่ยงานราชการท่ี
เก่ียวข้อง โดยผู้จะซือ้ตกลงช าระคา่จ้างในการด าเนินการดงักลา่วให้แก่บริษัท เทา่กบัจ านวนเงินประกนั และตก
ลงให้บริษัทมีสทิธิเบิกถอนเงินประกนัจากบญัชีดแูลผลประโยชน์ของคูส่ญัญาดงักลา่วได้ทนัที 

ทัง้นี ้ ผู้จะซือ้ตกลงจะให้ความร่วมมือทางด้านข้อมลูและเอกสาร พร้อมทัง้มอบอ านาจให้บริษัทเป็น
ผู้กระท าการแทนในการขอรับใบอนญุาตแตเ่พียงผู้ เดยีว  เมื่อบริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ ากดั ได้รับ
ใบอนญุาตจากหนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้องภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้แล้ว บริษัทมีสทิธิเบิกถอนเงินประกนั
จากบญัชีดแูลผลประโยชน์ของคูส่ญัญาได้ทนัที 

ดงันัน้ หากบริษัทไมส่ามารถด าเนินการให้บริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ ากดั ได้มาซึง่ใบอนญุาต
ประกอบกิจการโรงงานได้ภายในวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2558 บริษัทมีความเสี่ยงที่จะมคีา่ใช้จ่ายในการย้ายที่ตัง้
บางสว่นของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ดงักลา่ว ซึง่บริษัทประมาณการณ์เนือ้ที่ท่ีต้องท าการย้ายที่ตัง้ประมาณ 
12 ไร่ หากคา่ใช้จา่ยดงักลา่วสงูกวา่เงินประกนั 11.50 ล้านบาท บริษัทจะต้องเป็นผู้ รับภาระคา่ใช้จา่ยดงักลา่ว
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ทัง้หมด ซึง่จะกระทบตอ่ผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน และกระแสเงินสดของบริษัท ซึง่บริษัทจะต้องท าการ
บนัทกึคา่ใช้จา่ยในการย้ายที่ตัง้บางสว่นของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ดงักลา่วทนัทีในงวดที่เกิดขึน้ 

 

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทไม่สามารถด าเนินการได้ทนัตามก าหนดวนัเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้า (SCOD) 
ที่ก าหนดไว้ในสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า 

บริษัทยอ่ย คือ บริษัท ไบโอโกกรีน จ ากดั  ได้ยื่นแบบค าขอจ าหนา่ยไฟฟ้าและการเช่ือมโยงไฟฟ้ากบัการ
ไฟฟ้าสว่นภมูิภาค (กฟภ.) ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล จ านวนทัง้สิน้ 7 โครงการ ก าลงัการผลติ
รวมทัง้สิน้ 6.93 เมกะวตัต์ รวมทัง้โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานจากขยะเทศบาล จ านวน 1  โครงการ ซึง่ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557 บริษัทได้รับการแจ้งผลการพิจารณาอนมุตักิารท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าจากการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค
แล้ว 2 โครงการ คือ โครงการโรงงานไฟฟ้าชีวมวล ณ ต าบลทุง่ตอ่ อ าเภอห้วยยอด จงัหวดัตรัง และโครงการ
โรงงานไฟฟ้าชีวมวล จหัวดัชลบรีุ ซึง่มีก าลงัการผลติโครงการละ  990 กิโลวตัต์ รวมก าลงัการผลติ 1.98 MW 

โดยบริษัทยอ่ยดงักลา่วจะต้องด าเนินการขอใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) และด าเนนิการ
ก่อสร้างโครงการให้แล้วเสร็จ ซึง่หากไมส่ามารถด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผนงาน อาจสง่ผลให้ไม่
สามารถด าเนินการผลติและจ าหนา่ยไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคภายในก าหนดวนัเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้าดงัที่
ระบใุนสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าดงักลา่วได้ ซึง่จะสง่ผลให้บริษัทยอ่ยดงักลา่วรับรู้รายได้จากโครงการข้างต้นลา่ช้า
ออกไป อยา่งไรก็ดี บริษัทยอ่ยสามารถยื่นขอเลือ่นก าหนดวนัเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคได้ โดย
จะต้องท าการชีแ้จงเหตผุลและรายงานความก้าวหน้าของโครงการให้แกก่ารไฟฟ้าสว่นภมูิภาคทราบ โดยไมถื่อวา่
เป็นการผิดสญัญาตามที่ระบใุนสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 

 

ความเสี่ยงในการจดัหาเงนิลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 

เนื่องจากบริษัทยอ่ยมีแผนลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลขนาดโครงการละ 0.99 เมกะวตัต์ 
จ านวน 7 โครงการ รวมก าลงัการผลติทัง้สิน้ 6.93 เมกะวตัต์ ซึง่คาดวา่จะใช้เงินลงทนุโครงการละประมาณ 120 
ล้านบาท รวมเป็นเงินลงทนุทัง้สิน้ประมาณ 840 ล้านบาท ล้านบาท โดยคาดวา่จะใช้เงินลงทนุจากบริษัทยอ่ย 
280 ล้านบาท และเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 560 ล้านบาท ซึง่หากบริษัทไมส่ามารถจดัหาเงินทนุเพื่อลงทนุใน
โครงการดงักลา่วได้ ทัง้ในสว่นของทนุหรือเงินกู้ยืม จะมคีวามเสีย่งที่จะไมส่ามารถด าเนินโครงการได้ตามที่
ระยะเวลาที่ก าหนดซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของบริษัทไมเ่ป็นไปตามที่คาดการณ์ได้ 

อยา่งไรก็ดี ปัจจบุนั บริษัทได้ท าการเจรจาเบือ้งต้นกบัสถาบนัทางการเงินเพื่อขอวงเงินสนิเช่ือโครงการ 

(Project Finance) ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนดงักลา่วแล้ว และในสว่นของเงินทนุซึง่บริษัทมีแผนที่จะ
ใช้เงินทนุบางสว่นจากการเสนอขายหุ้นสามญัแก่ประชนในครัง้ที่ผา่นมานัน้  จ านวน 40 ล้านบาท ร่วมกบักระแส
เงินสดจากการด าเนินงานของบริษัท เพื่อใช้ในการลงทนุในโครงการโรงงานไฟฟ้าพลงังานทดแทนดงักลา่ว และ
จะจดัท าแผนการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าตามที่ได้รับสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าให้เหมาะสมกบัแหลง่เงินทนุ ณ ขณะนัน้ 
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จึงท าให้บริษัทเช่ือมัน่วา่จะสามารถจดัหาเงินลงทนุได้เพียงพอในการลงทนุในโครงการโรงงานไฟฟ้าพลงังาน
ทดแทนดงักลา่ว 

 

ความเสี่ยงในการพึ่งพิงกลุ่มผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ในการค า้ประกันวงเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ 

ปัจจบุนัสญัญากู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินของบริษัท ได้รับการค า้ประกนัโดยกลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยไม่
มีการคดิคา่ธรรมเนยีมการค า้ประกนั โดยมวีงเงินท่ีค า้ประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ทัง้สิน้ในสกลุเงินบาท 702 ล้าน
บาท และในสกลุเงินตา่งประเทศ 4.55 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ท าให้บริษัทมีความเสีย่งหากกลุม่ผู้ ถือหุ้นดงักลา่วไมท่ าการค า้
ประกนัวงเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินให้แก่บริษัท ซึง่อาจจะสง่ผลกระทบตอ่ความสามารถในการกู้ยืมของบริษัท หรืออาจ
ท าให้อตัราดอกเบีย้ของเงินกู้ยมืสงูขึน้  

 

ความเสี่ยงเร่ืองผลกระทบจากราคาหลักทรัพย์จากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ
บริษัทที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทซึ่งมีราคาใช้สิทธิต ่ากว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนต่อประชาชนในครัง้นี ้

ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 จัดขึน้เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 ได้มีมติอนุมตัิการออกและจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (“ใบส าคญัแสดงสทิธิ”) ประเภทระบช่ืุอผู้ ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือ
ได้ให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัท จ านวน 50,000,000 หนว่ย โดยมีราคาเสนอขาย 0 บาทต่อหน่วย และใบส าคญั
แสดงสิทธิมีอายุ 5 ปี นับแต่วนัที่ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซือ้หุ้ น
สามญัได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สทิธิ 0.10 บาท ตอ่หุ้น (เว้นแตจ่ะมีการปรับสทิธิตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่ก าหนด) ซึง่มีราคา
ต ่ากวา่ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นีใ้นสดัสว่นร้อยละ 84.61 ผู้ลงทนุจึงมีความเสี่ยงในการที่มีต้นทนุในการถือ
หุ้นสามญัสงูกว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว และมีความเสี่ยงที่ราคาหุ้นจะลดต ่าลง หากกลุม่ผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สทิธิดงักลา่วขายหุ้นหลงัการใช้สทิธิ รวมถึงการที่ผู้ลงทนุจะมีผลกระทบต่อสว่นแบ่งก าไร (EPS Dilution) และมีผลกระทบ
ด้านสดัส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) โดยที่ผู้ลงทุนจะมีส่วนแบ่งก าไรลดลง และมีสภาพความเป็นเจ้าของบริษัท
น้อยลง เทา่กบัร้อยละ 2.22 โดยค านวณจากจ านวนหุ้นทัง้หมดภายหลงัจากเสนอขายต่อประชาชนครัง้แรกนี ้และการใช้
สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิที่ออกให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัท ทัง้หมด 2,250,000,000 หุ้น ส าหรับผลกระทบ
ด้านราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากหุ้นสามญัของบริษัทยงัไมไ่ด้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ 
ไอ จึงยังไม่มีราคาตลาดของหุ้น แต่หากจะค านวณจากราคาจองซือ้หุ้ นของบริษัทตามการเสนอขายในครัง้นี ้จะมี
ผลกระทบด้านราคาสงูสดุจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิเทา่กบัร้อยละ 1.88 
อยา่งไรก็ตาม ใบส าคญัแสดงสทิธิที่ขายให้แก่กรรมการและพนกังานดงักลา่ว มีการก าหนดเง่ือนไขในการใช้สทิธิ โดยนบั
จากวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 ปี ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถใช้สทิธิครัง้แรกได้ไมเ่กินร้อยละ 25 
ของใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้หมดทีผู่้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิแตล่ะคนได้รับการจดัสรรจากบริษัท และในทกุ ๆ 12 เดือน 
หลงัจากวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้แรก ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถใช้สทิธิได้ไมเ่กินร้อยละ 50 ร้อยละ 75 และร้อยละ 
100 ของใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้หมดที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิแตล่ะคนได้รับจดัสรรจากบริษัท ตามล าดบั ซึง่การก าหนด
ระยะเวลาในการใช้สทิธิดงักลา่วจะช่วยป้องกนัการมีหุ้นเพิ่มขึน้ในช่วงแรกที่หุ้นของบริษัทได้รับการอนญุาตให้ท าการซือ้
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ขายในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และหากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิใช้สทิธิในการแปลงสภาพทัง้หมด จะแปลงสภาพเป็น
หุ้นสามญัจ านวน 50,000,000 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 2.22 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญั
ให้แก่ประชาชนในครัง้นีแ้ละการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิที่ออกให้แกก่รรมการและพนกังานของบริษัททัง้หมด  

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถอืหลักทรัพย์ 

 - ไมม่ี -   
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5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

5.1 ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 
ณ 31 ธนัวาคม 2556 และ 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทมีที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ดงัรายละเอยีดตอ่ไปนี ้

รายละเอียดทรัพย์สิน 
ขนาด 
(ไร่) 

มลูคา่สทุธิตามบญัช ี(ล้านบาท) 
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

31 ธ.ค. 2556  31 ธ.ค. 2557 
1. ที่ดิน 

ก) โฉนดเลขที่ 12969 
ที่ตัง้ 60 ต าบลสายไหม อ าเภอสาย
ไหม จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

3 งาน  
90 ตร.วา 

39.00 39.00 บริษัท 
เป็นเจ้าของ 

 

ถกูจ านองเป็นหลกัประกนัเงิน
กู้ยืมกบัสถาบนัการเงิน มี
วงเงินเทา่กบั 231.00 ล้าน
บาท 

ข) โฉนดเลขที่ 52514 
ที่ตัง้  21 ต าบลหมสูี อ าเภอปากชอ่ง 
จงัหวดั นครราชศรีมา  

2 ไร่   
42.5 ตร.วา 

12.85 12.85 บริษัท 
เป็นเจ้าของ 

 

ถกูจ านองเป็นหลกัประกนัเงิน
กู้ยืมกบัสถาบนัการเงิน มี
วงเงินเทา่กบั 26.11 ล้านบาท 

ค) น.ส.3ก เลขที่ 2093  เลม่ 21 หน้า 
43 
ที่ตัง้ 2093 ต าบลก้ามป ูอ าเภอพยคัฆ
ภมิูพิสยั จงัหวดัมหาสารคาม  

26 ไร่  
30 ตร.วา 

5.22 - บริษัทยอ่ยเป็น
เจ้าของ 

*ขายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย
เม่ือวนัที่ 14 พฤศจิกายน 
2557 

ง) น.ส.3ก เลขที่ 817  เลม่ 9ก หน้า 17 
ที่ตัง้ 817 ต าบลสร้างคอม อ าเภอสร้าง
คอม จงัหวดัอดุรธานี 

20 ไร่  
76 ตร.วา 

1.14 1.14 บริษัทยอ่ยเป็น
เจ้าของ 

 

ถกูจ านองเป็นหลกัประกนัเงิน
กู้ยืมกบัสถาบนัการเงิน มี
วงเงินรวมกบัเคร่ืองจกัร
เทา่กบั 120.00 ล้านบาท จ) น.ส.3ก เลขที่ 816 เลม่ 9ก หน้า 16 

ที่ตัง้ 816 ต าบลสร้างคอม อ าเภอสร้าง
คอม จงัหวดัอดุรธานี 

30 ไร่  
1 งาน  

46 ตร.วา 

1.52 1.52 บริษัทยอ่ยเป็น
เจ้าของ 

 
รวมที่ดิน 59.73 54.51  

2. อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร 
ก) อาคาร 
 

 19.63 19.12 บริษัท 
เป็นเจ้าของ 

ถกูจ านองเป็นหลกัประกนัเงิน
กู้ยืมกบัสถาบนัการเงิน มี
วงเงินเทา่กบั 231.00 ล้าน
บาท 

ข) สว่นปรับปรุงอาคาร  1.67 1.86 บริษัท 
เป็นเจ้าของ 

รวมอาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร 21.30 21.28  
3. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 

 

242.06 270.21 

บริษัทยอ่ยเป็น
เจ้าของ 

ถกูจ านองเป็นหลกัประกนัเงิน
กู้ยืมกบัสถาบนัการเงิน มี
วงเงินเทา่กบั 120.00 ล้าน
บาท ส าหรับโครงการของ 

KSP,  มีวงเงินเทา่กบั 40.00 
ล้านบาท ส าหรับโครงการของ 

SGG และมีวงเงินเทา่กบั 
30.00 ล้านบาท ส าหรับ
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โครงการของ PWG 

4. เคร่ืองมือและอปุกรณ์ 
 

2.09 1.70 บริษัท 
เป็นเจ้าของ 

 

 

รายละเอียดทรัพย์สิน 
ขนาด 
(ไร่) 

มลูคา่สทุธิตามบญัชี (ล้านบาท) 
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

31 ธ.ค. 2556  31 ธ.ค.2557 

5. เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้
ส านกังานและคอมพิวเตอร์ 

 5.72 4.41 บริษัท 
เป็นเจ้าของ 

 

6. ยานพาหนะ  1.35 0.99 บริษัท 
เป็นเจ้าของ 

 

7.อปุกรณ์ส าหรับให้เชา่  7.31 5.81   

8. งานระหวา่งก่อสร้าง  - -   

รวมที่ดินอาคารและอปุกรณ์ 339.57 358.90  
 

 

สรุปสาระส าคัญของสัญญาที่ส าคัญ 
สัญญาเช่าที่ดนิและอาคาร 

สญัญาเชา่ที่ที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้างเพื่อใช้เป็นคลงัสนิค้า 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”)  มีการท าสญัญาเช่าทีด่ินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง

ที่จงัหวดัสระบรีุ จากนาย สมาน กงัวาลรัตน์ (เป็นบิดาของนายพระนาย กงัวาลรัตน์ ซึง่เป็นกรรมการบริษัทและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท) ตัง้แตเ่ดือนกมุภาพนัธ์ 2555 เพื่อใช้เป็นคลงัสนิค้าเพื่อเก็บวสัดอุปุกรณ์จาก
พืน้ท่ีที่ได้รับผลกระทบจากอทุกภยั โดยในปัจจบุนับริษัทใช้ทีด่ินและอาคารดงักลา่วเป็นคลงัสนิค้าเพื่อเก็บวสัดุ
อปุกรณ์ส าหรับการให้บริการลกูค้าและสนิค้าที่สง่คืนเพื่อใช้เป็นอะไหลใ่นการให้บริการแก่ลกูค้าตอ่ไป โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

คู่สัญญา : นาย สมาน กงัวาลรัตน์ 
ลงวันที่ : 3 กมุภาพนัธ์ 2555 
ระยะเวลาเช่า : 3 ปี นบัแตว่นัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2555 ถงึวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2558  
  ทัง้นี ้ หากผู้ เช่ามคีวามประสงค์จะตอ่อายสุญัญาเช่าต้องบอกกลา่วให้ผู้ให้เช่า

ทราบลว่งหน้าและด าเนินการตอ่อายสุญัญาเชา่ก่อนครบก าหนดตามสญัญา 
หรือหากฝ่ายใดฝ่ายหนึง่มีความประสงค์จะยกเลิกสญัญา หรือเปลีย่นแปลง
ระยะเวลาในการเช่าต้องบอกกลา่วลว่งหน้าให้แตล่ะฝ่ายทราบไมน้่อยกวา่ 1 
เดือน 

ที่ตัง้ที่ดิน : 148 หมูท่ี่ 8 ต าบลโค้กแย้ อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบรีุ 
ค่าเช่า : 10,000 บาทตอ่เดือน 
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ทัง้นี ้ หากครบอายสุญัญาเชา่และบริษัทยงัมีความจ าเป็นในการใช้งานพืน้ท่ีดงักลา่ว บริษัทจะท าการ
น าเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อขอความเห็นชอบและน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและ
อนมุตัิการตอ่อายสุญัญาเช่าตามขัน้ตอนการท ารายการระหวา่งกนั (หมายเหต ุ : ปัจจบุนันายสมาน กงัวาลรัตน์ได้
เสยีชีวติแล้ว ท าให้ผู้ รับผลประโยชน์คา่เชา่ในปัจจบุนัคือนางโสภา กงัวาลรัตน์ ซึง่เป็นคูส่มรสของนายสมาน กงัวาล
รัตน์ และเป็นมารดาของนายพระนาย กงัวาลรัตน์) 

 
 
สญัญาเชา่พืน้ท่ีอาคารท่ีจอดรถ 

บริษัทมีการท าสญัญาเชา่พืน้ท่ีอาคารท่ีจอดรถบางสว่น จากบคุคลที่ไมม่ีความเก่ียวโยงกบับริษัท เพื่อใช้
เป็นท่ีจอดรถส าหรับพนกังานของบริษัท โดยมีรายละเอยีดดงันี ้

 
ลงวันที่ : 10 เมษายน 2557 
ระยะเวลาเช่า : 1 ปี นบัแตว่นัท่ี 2 พฤษภาคม 2557 ถงึวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2558 
ที่ตัง้ที่ดิน : 88 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
พืน้ที่เช่า  : พืน้ท่ีบางสว่นส าหรับจอดรถยนต์ จ านวน 11 คนั 
ค่าเช่า : 11,000 บาทตอ่เดือน 
   

สญัญาเชา่พืน้ท่ีอาคารเพื่อใช้เป็นส านกังานชัว่คราว 

บริษัทมีการท าสญัญาเชา่พืน้ท่ีอาคารนอกสถานท่ี เพื่อใช้เป็นส านกังานชัว่คราวส าหรับแผนกวิจยัและ
พฒันาผลติภณัฑ์จากบคุคลท่ีไมม่ีความเก่ียวโยงกบับริษัท โดยมีรายละเอยีดดงันี ้

ลงวันที่ : 30 กนัยายน 2557 
ระยะเวลาเช่า : 6 เดือน นบัแตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2557 ถงึวนัท่ี 31มีนาคม 2558 

โดยผู้ เช่าให้สญัญาวา่หากผู้ เช่าขอเลกิสญัญาเช่าก่อนก าหนด ผู้ เช่ายินยอมช าระ
เงินคา่เช่าเป็นจ านวนเงินเทา่กบัดัง่เหมือนอยูจ่นครบสญัญาเช่า และหรือให้ริบ
เงินท่ีได้วางเป็นประกนัไว้กบัผู้ให้เช่าทัง้หมด หากผู้เชา่มีความประสงค์จะตอ่อายุ
สญัญาเชา่ต้องแจ้งหรือบอกกลา่วแก่ผู้ให้เชา่ทราบก่อนวนัสิน้สดุสญัญา อยา่ง
น้อยไมต่ ่ากวา่ 10 วนั 

ที่ตัง้ที่ดิน : 5/3 หมูบ้่านโฮมอินทาวน์ ซอยพหลโยธิน 73 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

พืน้ที่เช่า  : อาคารตกึแถว 4 ชัน้ 
ค่าเช่า : 25,000 บาทตอ่เดือน 
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สัญญาเช่าพืน้ที่ ส าหรับโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตดิตัง้บนหลังคา 

สญัญาเชา่พืน้ท่ีส าหรับโครงการของบริษัท โซลา่ร์โกกรีน จ ากดั 

บริษัท โซลา่ร์โกกรีน จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทมกีารท าสญัญาเช่าพืน้ท่ีระยะยาว ส าหรับใช้ด าเนิน
โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที่ตดิตัง้บนหลงัคา (Solar PV Rooftop) ที่จงัหวดัสมทุรสงคราม โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

คู่สัญญา : สหกรณ์ประมงแมก่ลอง จ ากดั 
ลงวันที่ : 9 กนัยายน 2556 
ระยะเวลาเช่า : 25 ปี นบัแตว่นัท่ีผู้ เช่าเร่ิมจ าหนา่ยไฟฟ้าให้การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค ทัง้นีผู้้ เช่า

จะแจ้งวนัเร่ิมต้นระยะเวลาเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าทราบภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีได้เร่ิม
จ าหนา่ยไฟฟ้า 

ที่ตัง้ที่ดิน : 207/18 หมูท่ี่ 5 ต าบลแหลมใหญ่ อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสงคราม 
ค่าเช่า : คา่เช่าพืน้ท่ี  90,000 บาทตอ่เดือน  

การปรับค่าเช่า : ผู้ให้เชา่มีสทิธิที่จะปรับอตัราคา่เช่าตอ่เดือนเมื่อครบก าหนดระยะเวลาเชา่ในปีที่ 5 
ปีที่ 10 ปีที่ 15 และปีที่ 20 โดยการปรับคา่เชา่แตล่ะครัง้จะอยูใ่นอตัราร้อยละ 10 
ของอตัราคา่เชา่เดมิ 

 

สญัญาเชา่พืน้ท่ีส าหรับโครงการของบริษัท พาวเวอร์ วี กรีน จ ากดั 

บริษัท พาวเวอร์ วี กรีน จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทมีการท าสญัญาเชา่พืน้ท่ีระยะยาว ส าหรับใช้
ด าเนินโครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ทีต่ิดตัง้บนหลงัคา (Solar PV Rooftop) ที่จงัหวดันนทบรีุ โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

คู่สัญญา : บริษัท พรีคาสท์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั 
ลงวันที่ : 8 เมษายน 2557 
ระยะเวลาเช่า : 25 ปีนบัแตว่นัท่ีท าสญัญา โดยหลงัจากท าสญัญาเช่าฉบบันีผู้้ให้เช่าสญัญาวา่

ภายในระยะเวลา 52 วนั นบัแตว่นัท าสญัญาฉบบันี ้ผู้ให้เชา่จะไมเ่ก็บคา่เช่าจาก
ผู้ เช่าเพราะผู้ให้เช่าให้ระยะเวลาผู้ เช่าเข้าด าเนินการก่อสร้าง ตดิตัง้อปุกรณ์ผลติ
พลงังานไฟฟ้าบนพืน้ท่ีเชา่ให้แล้วเสร็จ 

ที่ตัง้ที่ดิน : อาคารและทีด่ิน ซึง่ตัง้อยูบ่นทีด่ิน ต าบลคลองขวาง อ าเภอไทรน้อย จงัหวดั
นนทบรีุ  
อาคารท่ี             ระวาง             โฉนดเลขที่        เลขท่ีดิน        หน้าส ารวจ 
     2               5037II4250           19587               16                  858 
     2               5037II4250           19588               42                  859 
     3               5037II4250           19585               17                  856 
     3               5037II4250           19586                41                 857 
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     3               5037II4250            19584               40                  855 
ค่าเช่า : คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงอตัราคา่เช่า และก าหนดระยะเวลาช าระคา่เช่าดงันี ้

1. ตกลงคา่เช่าเป็นรายเดือน ช าระเดือนละครัง้ ทกุวนัท่ี 30 ของทกุเดือน เร่ิม
ตัง้แตว่นัท่ี 30 พฤษภาคม 2557 และให้ถือวา่เป็นคา่เชา่เดือนมิถนุายน 2557 

2. คา่เช่าปีที่ 1 ถงึปีที่ 5 คูส่ญัญาตกลงอตัราคา่เชา่เดือนละ 100,000 บาท (หนึง่
แสนบาทถ้วน) 

3. คา่เช่าปีที่ 6 ถึงปีที่ 10 คูส่ญัญาตกลงอตัราคา่เชา่เดือนละ 110,000 บาท 
(หนึง่แสนหนึง่หมื่นบาทถ้วน) 

4. คา่เช่าปีที่ 11 ถึงปีที่ 15 คูส่ญัญาตกลงอตัราคา่เชา่เดือนละ 120,000 บาท 
(หนึง่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

5. คา่เช่าปีที่ 16 ถึงปีที่ 20 คูส่ญัญาตกลงอตัราคา่เชา่เดือนละ 130,000 บาท 
(หนึง่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) 

6. คา่เช่าปีที่ 21 ถึงปีที่ 25 คูส่ญัญาตกลงอตัราคา่เชา่เดือนละ 140,000 บาท 
(หนึง่แสนสีห่มื่นบาทถ้วน) 

7. ผู้ให้เชา่ตกลงที่จะออกใบเสร็จรับเงิน และ/หรือลงลายมือช่ือการรับเงินคา่เช่า
ตามแบบ และ/หรือระเบียบของผู้ เช่า และยอมให้ผู้เช่าหภัาษี ณ ที่จ่ายตาม
อตัราที่ทางราชการก าหนด โดยผู้ เช่าตกลงที่จะออกหนงัสอืรับรองการหกัภาษี 
ณ ที่จ่ายให้แก่ผู้ให้เชา่ด้วย 
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สญัญาเชา่พืน้ท่ีส าหรับโครงการของบริษัท พีวี กรีน จ ากดั 

บริษัท พีวี กรีน จ ากดั ซึง่บริษัทท าการลงทนุกบับริษัท วีรับเบอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั มีการท าสญัญาเช่า
พืน้ท่ีระยะยาว ส าหรับใช้ด าเนินโครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที่ตดิตัง้บนหลงัคา (Solar PV Rooftop) ที่
จงัหวดัเพชรบรีุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

คู่สัญญา : บริษัท วีรับเบอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
ลงวันที่ : 18 กนัยายน 2556 
ระยะเวลาเช่า : 25 ปี นบัแตว่นัท่ีผู้ เช่าเร่ิมจ าหนา่ยไฟฟ้าให้การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค ทัง้นีผู้้ เช่า

จะแจ้งวนัเร่ิมต้นระยะเวลาเช่าให้แก่ผู้ เชา่ทราบภายใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีได้เร่ิม
จ าหนา่ยไฟฟ้า 

ที่ตัง้ที่ดิน : โฉนดที่ดินเลขท่ี 7931 เลขที่ดิน 117 และ 119 ต าบลเขาย้อย อ าเภอเขาย้อย 
จงัหวดัเพชรบรีุ 

ค่าเช่า : คา่เช่าพืน้ท่ี  100,000 บาทตอ่เดอืน 
 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ส าคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัท 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทมีสินทรัพย์ไมม่ีตวัตน คือ ซอฟต์แวร์บญัชี 

ซึง่มีมลูคา่เท่ากบั 448,084 บาท และ 1,910,134  บาท ตามล าดบั 
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ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทไมม่ีข้อพิพาททางกฎหมายใดๆ ซึง่อาจสง่ผลกระทบในด้านลบตอ่สนิทรัพย์ของ

บริษัท 
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 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น 
 

ชื่อบริษัท :   บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ :   ธุรกิจออกแบบ จ าหนา่ย และติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อมที่มี
คณุภาพสงู ส าหรับระบบสือ่สารโทรคมนาคม และธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนตา่งๆ 

ทุนจดทะเบียน :   225,000,000 บาท 

ทุนที่เรียกช าระแล้ว 
:   220,000,000 บาท ภายหลงัการเสนอขาย หุ้นสามญัเพิม่ทนุแกป่ระชาชน เป็น  ครัง้แรก เมือ่
วนัท่ี 15 ธนัวาคม  2557 

มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ :   0.10 บาท 

ส านักงาน 
:   325/1 อาคารพีเอสที ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม  
    กรุงเทพมหานคร 10220 

ระบบคุณภาพ :   ISO9001:2008 และ ISO14001:2004 

โทรศัพท์ :   02-993-8982 

Home page :   http://www.pst.co.th 

E-mail :   ir@pst.co.th  
    info@pst.co.th 

ชื่อย่อหลักทรัพย์       :  PSTC 

ที่ตัง้โครงการ                     :  

1. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ก าลงัการผลติ 998 kW  จ านวน 2 โครงการ รวมก าลงัผลติ 1.996 MW  ที่ตัง้ อ าเภอสร้าง

คอม จงัหวดัอดุรธาน ี

2. โรงไฟฟ้า Solar Roof Top  ก าลงัการผลติ  987.84 kW ที่ตัง้  สหกรณ์ประมงแมก่ลอง จงัหวดัสมทุรสงคราม 

3. โรงไฟฟ้า Solar Roof Top ก าลงัการผลติ 980.00 kW  ที่ตัง้ อ าเภอไทรน้อย จงัหวดันนทบรีุ 

4. บริษัทร่วมทนุในสดัสว่นการลงทนุร้อยละ 19.99  ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า Solar Roof Top ก าลงัการผลติ 987.84 kW  ที่ตัง้   

อ าเภอเขาย้อย จงัหวดัเพชรบรีุ 
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บุคคลอ้างอิงอื่นๆ  

นายทะเบียนหลักทรัพย์     : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ าากดั62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์  แหง่ประเทศ

ไทยถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศพัท์  0-229-2800   โทรสาร   0-2654-5427 

Website : http://www.tsd.co.th/th/index.html 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   

1. นายโสภณ เพิ่มศิริวลัลภ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3182   

2. นายชยพล ศภุเศรษฐนนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3972   

3. นางสาวสมุนา พนัธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5872 

บริษัท ส านกังานอี วาย  จ ากดั  ชัน้ 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

ตู้ปณ. 1047 กรุงเทพฯ 10510  โทรศพัท์ +66 2264 9090  โทรสาร  +66 2264 0789-90   

เวปไซต์ : http://www.ey.com   

ที่ปรึกษาบริษัท  

ส านกักฎหมายสากล ธีรคปุต์ จ ากดั  900 อาคารต้นสนทาวเวอร์  ,ชัน้ 12 ,ถนนเพลนิจิต,แขวงลมุพนิี,เขตปทมุวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท์  02 252 1588 

โทรสาร   02 257 0440 

ข้อมูลส าคัญอื่น      - ไมม่ี - 
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1.หลกัทรัพย์ของบริษัท 

1.1 หุ้นสามัญของบริษัท 

บริษัทมีทนุจดทะเบียนเทา่กบั 225,000,000 บาท (สองร้อยยี่สบิห้าล้านบาท) แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน  

2,250, 000,000 หุ้น (สองพนัสองร้อยห้าสบิล้านหุ้น) มลูคา่หุ้นที่ตราไว้เทา่กบัหุ้นละ 0.10 บาท (สบิสตางค์) บริษัทจะมีทนุจด
ทะเบียนชําระแล้วเทา่กบั 220,000,000 บาท (สองร้อยยี่สบิล้านบาท) 
 

ผู้ถอืหุ้นของบริษัท ที่มีชื่อปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถอืหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย  
 

1 บมจ.เอ็ม.วี.ท.ี คอมมิวนิเคชัน่ จ ากัด (มหาชน ) 377,288,700.00                                    17.15%

2 นางวัลลภา ไตรโสรัส 262,500,000.00                                    11.93%

3 นายโสมพฒัน์ ไตรโสรัส 262,500,000.00                                    11.93%

4 นายพระนาย กังวาลรัตน์ 200,011,000.00                                    9.09%

5 นางชตุินนัท์ กิจส าเร็จ 179,995,000.00                                    8.18%

6 นายพรเทพ บรูณกุลไพโรจน์ 62,500,000.00                                      2.84%

7 นายอณัณพ พุ่มกุมาร 50,000,000.00                                      2.27%

8 นายอภรัิตน์ สิโรดม 49,100,000.00                                      2.23%

9 นายอรรณพ ลิม้ประเสริฐ 44,000,000.00                                      2.00%

10 นางสาวจริยาภรณ์ อ่ิมนพรัตน์ 36,550,000.00                                      1.66%

11 นายชวูงษ์ แซต่ัง๊ 22,000,000.00                                      1.00%

12 ประชาชนทัว่ไป 653,555,300.00                                    29.71%

2,200,000,000.00                        100.00%

31 ธันวาคม 2557
ร้อยละของหุ้น ที่

เรียกช าระแล้วจ านวนหุ้นล าดับ รายช่ือ

รวม  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 
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1.2 ใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท 

ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 24 มกราคม 2557 ได้มมีติอนมุตัิการออกและจดัสรร
ใบสาํคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ประเภทระบช่ืุอผู้ ถือและไมส่ามารถโอนเปลีย่นมือได้ให้แก่กรรมการและ
พนกังานของบริษัท (“ใบสาํคญัแสดงสทิธิ”) จํานวน 50,000,000 หนว่ย ซึง่จะทําการจดัสรรพร้อมกบัการเสนอขายหุ้นสามญั
แก่ประชาชนทัว่ไปในครัง้นีโ้ดยมรีาคาเสนอขาย 0 บาทตอ่หนว่ย และใบสาํคญัแสดงสทิธิมีอาย ุ5 ปี นบัแตว่นัท่ีออกและเสนอ
ขายใบสาํคญัแสดงสทิธิ โดยใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ยมีสทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สทิธิ 0.10 บาทตอ่หุ้น (เว้น
แตจ่ะมกีารปรับสทิธิตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่กําหนด) มีการกําหนดเง่ือนไขในการใช้สทิธิ โดยนบัจากวนัท่ีออกและเสนอ
ขายใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 ปี ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิสามารถใช้สทิธิครัง้แรกได้ไมเ่กินร้อยละ 25 ของใบสาํคญัแสดงสทิธิ
ทัง้หมดที่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิแตล่ะคนได้รับการจดัสรรจากบริษัท และในทกุ ๆ 12 เดือน หลงัจากการใช้สทิธิครัง้แรก ผู้ ถือ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิสามารถใช้สทิธิได้ไมเ่กินร้อยละ 50 ร้อยละ 75 และ ร้อยละ 100 ของใบสาํคญัแสดงสทิธิทัง้หมดที่ผู้ ถือ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิแตล่ะคนได้รับจดัสรรจากบริษัท ตามลาํดบั ซึง่จะทําให้ทนุจดทะเบียนและชําระแล้วของบริษัทเทา่กบั 
225,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัทัง้หมด 2,250,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ภายหลงัจากการเสนอ
ขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุแก่ประชาชนทัว่ไปในครัง้นีแ้ละการใช้สทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิที่ออกให้แก่กรรมการและพนกังานของ
บริษัททัง้หมด 

 
 
นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทมีนโยบายในการจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัราไมต่ํา่กวา่ร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะ
บริษัทภายหลงัจากหกัภาษีและเงินทนุสาํรองตามกฎหมายและทนุสาํรองอื่น (ถ้ามี) อยา่งไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว
อาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ โดยจะขึน้อยูก่บัผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอ่ง การขยายธุรกิจ ความจําเป็นในการใช้
เงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินงาน แผนการลงทนุและการขยายธรุกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจยัอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้องกบัการดําเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยูภ่ายใต้เง่ือนไขที่วา่ บริษัทจะต้องมเีงินสดเพียงพอสาํหรับ
การดาํเนินธุรกิจ และการดําเนินการดงักลา่วจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้นตามทีค่ณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

ทัง้นี ้มติคณะกรรมการบริษัทที่อนมุตัิจา่ยเงินปันผลจะต้องนําเสนอเพื่อขออนมุตัติอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแต ่เป็นการ
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ซึง่คณะกรรมการบริษัทมีอาํนาจอนมุตัิให้จา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลได้ แล้วรายงานให้ที่ประชมุผู้
ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 
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1. โครงสร้างการจัดการ 
 

1.1 คณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัท ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2557 มีจํานวนทัง้สิน้ 8 ทา่น ซึง่ประกอบด้วย 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1. นายภาณ ุ ศีติสาร ประธานกรรมการ 
2. นายพระนาย  กงัวาลรัตน์ กรรมการ  
3. นางชตุินนัท์ กิจสาํเร็จ กรรมการ 
4. นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน กรรมการ 
5. นายอณัณพ พุม่กมุาร กรรมการ 
6. นายสวุิทย์ สงิหจนัทร์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. นายพิทยาธร มฤทสุาธร   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
8. นายวรพงศ์ จําจด กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

โดยมีนางชตุินนัท์ กิจสาํเร็จ ทําหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 

กรรมการซึง่มีอาํนาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผกูพนับริษัท คือ นายพระนาย กงัวาลรัตน์ นายภาณ ุศีติสาร นายอณัณพ พุม่กมุาร นาง
ชตุินนัต์ กิจสาํเร็จ นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน กรรมการ 2 ใน 5 คนนีล้งลายมือช่ือร่วมกนัเป็นสองคนและประทบัตรา
สาํคญัของบริษัท  

  ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
1) จดัการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยความสจุริต 

ระมดัระวงั และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 
2) กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคมุดแูลการบริหารและการ

จดัการฝ่ายบริหาร หรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ไว้ 
3) พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ และคณะกรรมการอื่นตาม

ความเหมาะสม 
4) พิจารณาทบทวนและอนมุตัินโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ แผนงานการดําเนินธุรกิจ โครงการลงทนุขนาดใหญ่ของ

บริษัท ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร 
5) ติดตามผลการดาํเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งตอ่เนื่อง 
6) จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปี ภายใน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชี

ของบริษัท 
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7) จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้ 
8) จดัให้มีการทํางบดลุและงบกําไรขาดทนุของบริษัท ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท ซึง่ผู้สอบบญัชี

ตรวจสอบแล้วนําเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิ 
9) พิจารณาและอนมุตัิกิจการอื่นๆ ที่สาํคญัอนัเก่ียวกบับริษัท หรือที่เห็นสมควรจะดําเนินการนัน้ๆ เพื่อให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท 
10) คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึง่หรือหลายคน หรือกรรมการยอ่ย หรือบคุคลอื่นใด 

ปฏิบตัิการอยา่งหนึง่อยา่งใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยูภ่ายใต้การควบคมุขอบคณะกรรมการ หรือมอบ
อํานาจเพื่อให้บคุคลดงักลา่วมีอาํนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาทีก่รรมการ
เห็นสมควร ซึง่คณะกรรมการอาจยกเลกิเพิกถอนเปลีย่นแปลงหรือแก้ไขบคุคลที่ได้รับมอบอํานาจหรืออํานาจ
นัน้ๆได้เมื่อเห็นสมควร 

11) กรรมการจะต้องไมป่ระกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทหรือเข้า
เป็นหุ้นสว่นในห้างหุ้นสว่นสามญั หรือเป็นหุ้นสว่นไมจํ่ากดัความรับผิดในห้างหุ้นสว่นจํากดั หรือเป็นกรรมการ
ของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นทีป่ระกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของ
บริษัทไมว่า่จะทําเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแตจ่ะได้แจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมี
มติแตง่ตัง้  

 เว้นแตอ่าํนาจในการดาํเนินการดงัตอ่ไปนี ้ จะกระทําได้ก็ตอ่เมื่อได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นก่อน ทัง้นี ้ เร่ืองที่
กรรมการมีสว่นได้เสยี หรือมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัท หรือบริษัทยอ่ย ให้กรรมการซึง่มีสว่นได้เสยี หรือมี
ความขดัแข้งทางผลประโยชน์ดงักลา่วไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

(ก) เร่ืองที่กฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
(ข) การทํารายการท่ีกรรมการมีสว่นได้เสยีและอยูใ่นขา่ยที่กฎหมาย หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศไทยระบใุห้ต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 เร่ืองตอ่ไปนีจ้ะต้องได้รับความเหน็ชอบจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของกรรมการท่ี
เข้าร่วมประชมุ และจากที่ประชมุผุ้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุ
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสาํคญั 
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การทํา แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เชา่กิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสาํคญั การมอบหมาย

ให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุ
กนั 

(ง) การแก้ไขเพิม่เติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
(จ) การเพิม่ทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  การควบหรือเลกิบริษัท 
(ฉ) การอืน่ใดที่กําหนดไว้ภายใต้บทบญัญตัิของกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์ และ/หรือ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทและที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
ด้วยคะแนนเสยีงดงักลา่วข้างต้น 
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  โดยในปี 2556 และปี 2557 มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
ดงันี ้

 
ชื่อ - สกุล 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557 

1. นายภาณ ุ ศีติสาร 7/7 9/9 - - 

2. นายพระนาย กงัวาลรัตน์ 7/7 9/9 - - 

3. นางชตุินนัท์ กิจสาํเร็จ 6/7 9/9 - - 

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

5. นายอณัณพ พุม่กมุาร 7/7 9/9 - - 

6. นายสวุิทย์ สงิหจนัทร์ 7/7 9/9 5/5 7/7 
7. นายพิทยาธร  มฤทสุาธร   7/7 9/9 5/5 7/7 
8. นายวรพงศ์ จําจด 5/6 9/9 4/5 7/7 
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1.2 คณะผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2557 โครงสร้างองค์กร (organization chart) ของบริษัท มีรายละเอยีดดงันี ้

 
โดยปัจจบุนับริษัทวา่จ้างบริษัท แอค-พลสั คอนซลัแตนท์ จํากดั เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ซึง่ในอนาคตบริษัทมีนโยบายพฒันาบคุลากรของบริษัทเข้ามาทําหน้าที่ในสว่นนี ้
 

ฝ่ายบริหารงานขาย 
นายอณัณพ พุ่มกุมาร 

 
 

คณะกรรมการบริษัท 

ผู้ช่วยผู้บริหาร 
 

คณะกรรมการบริหาร 
 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
นายพระนาย กงัวาลรัตน์ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติงาน 
นายอณัณพ พุ่มกมุาร 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
นางชตุินนัต์ กจิสําเร็จ 

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงนิ 
นางสาวอนงค์ พานชิเจริญนาน 

 
ผู้ช่วยผู้บริหาร 

QMR  
ตวัแทนฝ่ายบริหารระบบคณุภาพ 

ฝ่ายวิศวกรรมและปฏิบตัิงาน 
นายอณัณพ พุ่มกุมาร 

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
ผู้อ านวยการอาวุโส 

นายเศรษฐวฒิุ บญุสนิท 
 

ผู้ช่วยผู้บริหาร 

 
ฝ่ายสนับสนุนกิจการภายใน 

 

ฝ่ายการเงนิ 
ผู้อ านวยการ 

นายวิสทุธ์ิ กล่อมตุ้น 

เลขานุการบริษัท 
นางชตุินนัต์ กิจสําเร็จ 

ฝ่ายบญัชี 
ผู้อ านวยการ 

นางสาวนภามาศ พลายงาม 

ผู้ช่วยผู้บริหาร 



 แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2557 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 

 

 

 
                                                                           สว่นท่ี 2 หน้า 83                         ...........................................รับรองความถกูต้อง 

คณะผู้บริหาร ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2557 มจํีานวนทัง้สิน้ 6 ทา่น ซึง่ประกอบด้วย 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

นายพระนาย กงัวาลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

นายภาณ ุ ศีติสาร ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร 

นางชตุินนัท์  กิจสาํเร็จ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

นายอณัณพ พุม่กมุาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการ 

นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 

นายเศรษฐวฒุ ิ บญุสนิท ผู้อํานวยการอาวโุสฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
1. เป็นผู้บริหารจดัการและควบคมุดแูลการดําเนินกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานทัว่ไปของบริษัท 
2. ดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร 
3. มีอํานาจจ้าง แตง่ตัง้ โยกย้าย ปลดออก เลกิจ้าง กําหนดอตัราคา่จ้าง ให้บาํเหน็จรางวลั ปรับขึน้เงินเดือน 

คา่ตอบแทน เงินโบนสั ของพนกังานทัง้หมดของบริษัทตัง้แตต่ําแหนง่รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป 
4.  มีอํานาจในการดาํเนินการใดๆ ในการบริหารกิจการของบริษัทตามปกติ และอนัจําเป็นแกก่ารบริหารกิจการ

ของบริษัทเป็นการทัว่ไป ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
1) มีอํานาจออกคําสัง่ ระเบียบ ประกาศ บนัทกึ เพื่อให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบายและ

ผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินยัการทํางานภายในองค์กร 
2) มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเป็นตวัแทนบริษัทตอ่บคุคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวข้องและเป็น

ประโยชน์ตอ่บริษัท 
3) อนมุตัิการแตง่ตัง้ที่ปรึกษาด้านตา่งๆ ท่ีจําเป็นตอ่การดําเนินงาน 
4) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเป็น

คราวๆไป 
5) อํานาจอนมุตัิอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนีใ้ห้เป็นไปตามขอบเขตอาํนาจการอนมุตัิและการสัง่การในระดบั

ตา่งๆ (Level of Authorization) ที่ได้รับการอนมุตัิในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2557 
และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

การอนมุตัเิพื่อดาํเนินการ ตลอดจนการมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้ตวัแทน หรือผู้ รับมอบหมายให้
ดําเนินการเพื่อเข้าทํารายการดงักลา่วข้างต้น จะต้องไมม่ีลกัษณะเป็นการดาํเนินการเพื่อเข้าทํารายการท่ีทําให้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร หรือตวัแทน หรือผู้ รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถดาํเนินการอนมุตัเิพื่อเข้าทํา
รายการท่ีตนหรือบคุคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง มีสว่นได้เสยี หรืออาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทหรือ
บริษัทยอ่ย ซึง่การอนมุตัดิําเนินการเพื่อเข้าทาํรายการในลกัษณะดงักลา่วจะต้องเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการและ/หรือ
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพจิารณาและอนมุตัิ และสอบทานรายการดงักลา่วโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ตามข้อบงัคบัของ
บริษัทและตามที่สาํนกังาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนด 
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โดยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที ่1/2557 เมื่อวนัท่ี 8 มกราคม 2557 มีมติกําหนดหลกัเกณฑ์อํานาจอนมุตัิ
ในการบริหารงานของบริษัทและบริษัทยอ่ย ซึง่มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 8 มกราคม 2557 เป็นต้นมา โดยอํานาจการลงนาม 

และอนมุตัิการดําเนินงานโดยสรุปของแตล่ะฝ่ายเป็นดงันี ้

เร่ืองที่เสนออนุมัติ 

ผู้มีอ านาจอนุมัติ 
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เร่ืองทั่วไป         
การอนมุตัิวงเงินนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในรายละเอียดนีแ้ละนอกงบประมาณประจําปีที่ได้รับการอนุมตั ิ> 
30 ล้านบาทตอ่ราย         

เอกสารกํากบัดแูลกิจการ         

นโยบายทางการเงิน         

กลยทุธ์บริษัท (Business Plan)         

งบประมาณบริษัท         

เร่ืองที่มีความสําคญัมากและไมใ่ชเ่หตกุารณ์ปกติ         

สญัญาการทําธุรกรรมที่มีผลตอ่รายได้และการขายมากๆ > 200 ล้านบาท         

การซือ้/ขอรับใบอนญุาต/สมัปทานที่มีวงเงินลงทนุ > 100 ล้านบาท         

การอนมุตัิวงเงินนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในรายละเอียดนีแ้ละนอกงบประมาณประจําปีที่ได้รับการอนุมตั ิแต่
ไมเ่กิน 30 ล้านบาท         

การขายและการให้บริการมีมลูคา่ไมเ่กิน 200 ล้านบาทตอ่ครัง้         

การซือ้/ขอรับใบอนญุาต/สมัปทานที่มีวงเงินลงทนุไมเ่กิน 100 ล้านบาท         

การเปลี่ยนแปลงสญัญาเชา่อสงัหาริมทรัพย์         

การรับผิดชอบตอ่สงัคม (CSR)         

ปัญหาเก่ียวกบัผลกระทบร้ายแรงเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม         

โครงสร้างองค์กร         

นโยบายบริษัทในการดําเนินธุรกิจปกตขิองบริษัท         

กฏระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท         

การเป็นผู้สนบัสนนุ         

การรับผิดชอบตอ่สงัคม (เงินบริจาคและเงินสนบัสนนุตา่งๆ)         
บัญชีและการรายงานทางการเงนิ         
การเปลี่ยนแปลงหรือเบี่ยงเบนจากมาตรฐานการบญัช ี         
การจัดการด้านการเงิน         
โครงสร้างเงินทนุ         

นโยบายเงินปันผล         

การออกหุ้นทนุ         

การออกหุ้นกู้          
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การขายออกหุ้นทนุ         

การจดัหาเงินทนุจากสถาบนัการเงินมลูคา่ขนาด > 100 ล้านบาท         

การลงทนุทางการเงิน การซือ้หุ้นสามญั การซือ้ตราสารทางการเงินอ่ืนๆ > 50 ล้านบาท         

การจดัหาเงินทนุจากสถาบนัการเงินมลูคา่ขนาดไมเ่กิน 100 ล้านบาท         

การกู้ยืมเงินและการให้กู้ยืม กบับริษัทยอ่ย บริษัทร่วม มลูคา่ขนาดไมเ่กิน 20 ล้านบาทตอ่ปี (พิจารณากฏ
กลต.ที่เก่ียวข้อง)         

การลงทนุในตราสารตลาดเงิน         

การลงทนุทางการเงิน การซือ้หุ้นสามญั การซือ้ตราสารทางการเงินอ่ืนๆไมเ่กิน 50 ล้านบาท         

สญัญาเชา่ดาํเนินงาน         

การจดัหาเงินทนุจากสถาบนัการเงินมลูคา่ขนาดไมเ่กิน 50 ล้านบาท         

การบริหารความเสี่ยงตราสารอนพุนัธ์         

สญัญาป้องกนัความเสี่ยงการซือ้ขายแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ         

การออกหนงัสือคํา้ประกนัให้แกบ่คุคลภายนอก         
การบริหารจัดการด้านสินทรัพย์         
การโอน การจําหน่าย การบริจาค การทําลาย การให้เชา่ เกินกวา่ 10 ล้านบาท         

หลกัทรัพย์หลกัประกนั เกินกวา่ 50 ล้านบาท         

การปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยน การบาํรุงรักษา         

การโอน การจําหน่าย การบริจาค การทําลาย การให้เชา่ ไมเ่กินกวา่ 10 ล้านบาท         

หลกัทรัพย์หลกัประกนัไมเ่กินกวา่ 50 ล้านบาท         

การประกนัภยั         

การทําลายเอกสารสําคญั (ที่จดัเก็บเกินจากเวลาที่กําหนดาตมกฎหมายหรือตามนโยบายบริษัท)         

การบริหารจัดการด้านการด าเนินงาน         
การจดัทําสญัญาทีส่ําคญัมาก Business Critical         

การจดัซือ้จดัจ้างนอกงบประมาณประจําปีที่ได้รับอนมุตัิ         

การจดัซือ้จดัจ้าง การวา่จ้างชว่งในงบประมาณประจําปีที่ได้รับการอนมุตัิมากกวา่ 50 ล้านบาท         

การลงทนุในโครงการเก่ียวกบัการพฒันาระบบการทํางาน งานวิจยั พฒันาผลิตภณัฑ์ไมเ่กิน 20 ล้านบาทตอ่ปี         

ครอบคลมุตามข้อกําหนดของกลต.         

การจดัซือ้จดัจ้าง การวา่จ้างชว่งในงบประมาณประจําปีที่ได้รับการอนมุตัิไมเ่กินกวา่ 50 ล้านบาท         

การลงทนุในโครงการเก่ียวกบัการพฒันาระบบการทํางาน งานวิจยั พฒันาผลิตภณัฑ์ไมเ่กิน 10 ล้านบาทตอ่ปี         

การบริหารรายการระหวา่งกนั         

ไมค่รอบคลมุตามข้อกําหนดของกลต.         

การแตง่ตัง้ที่ปรึกษาของบริษัท         



 แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2557 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 

 

 

 
                                                                           สว่นท่ี 2 หน้า 86                         ...........................................รับรองความถกูต้อง 

เร่ืองที่เสนออนุมัติ 

ผู้มีอ านาจอนุมัติ 
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การบริหารความเสี่ยง         
ความเสี่ยงทางธุรกิจที่ยอมรับ         
การบริหารจัดการด้านบุคลากร         
คณะกรรมการบริษัท         

ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายบริหาร CEO         

การจดัสรรหุ้นกบัพนกังาน และบคุคลภายนอก         

การเปลี่ยนแปลงอตัราเงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพ         

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CFO         

ระดบัหวัหน้างาน         

พนกังานอ่ืนๆ         
การบริหารด้านภาษีและกฎหมาย         
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางกฎหมาย         

คดีความ/ข้อพิพาทที่มีผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานที่เกิน 20 ล้านบาท         

มลูคา่ประนีประนอมยอมความที่เกิน 20 ล้านบาท         

คดีความ/ข้อพิพาทที่มีผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานที่ไมเ่กิน 20 ล้านบาท         

มลูคา่ประนีประนอมยอมความที่ไมเ่กิน 20 ล้านบาท         

ภาษีเงินได้นิติบคุคล         

ภาษีอ่ืนๆ         

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงนิ         

การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการทําธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวข้องกนัที่ไมค่รอบคลมุตามข้อกําหนดของกลต.         

การติดตอ่สื่อสารกบันกัลงทนุ         

การให้ข้อมลูกบัตลาดหลกัทรัพย์และประชาสมัพนัธ์         

 

1.3 เลขานุการบริษัท 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2557 จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 8 มกราคม 2557 ได้มมีติอนมุตัิการแตง่ตัง้ นาง
ชตุินนัต์ กิจสาํเร็จ เป็นเลขานกุารบริษัท โดยมีประวตัแิละรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1 รายละเอียด
เกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
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2 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 
2.2.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

2.2.1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 
ที่ประชมุกรรมการบริษัทครัง้ที่ 3/2557 เมื่อวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2557 ได้มมีติอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทน

ในรูปคา่เบีย้ประชมุและคา่บําเหน็จของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2557 โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้

ก. คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

         รายนามคณะกรรมการ      จ านวนค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัท 
     คา่เบีย้ประชมุประธานกรรมการบริษัท 
     คา่เบีย้ประชมุกรรมการบริษัท 

 
15,000 บาทตอ่ครัง้ 
10,000 บาทตอ่ครัง้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
     คา่เบีย้ประชมุประธานกรรมการตรวจสอบ 
     คา่เบีย้ประชมุกรรมการตรวจสอบ 

 
15,000 บาทตอ่ครัง้ 
10,000 บาทตอ่ครัง้ 

 

ข. คา่ตอบแทนคณะกรรมการในรูปคา่บําเหน็จ 

 คา่ตอบแทนในรูปคา่บาํเหน็จของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ จ่ายครัง้เดยีวตอ่
ปี โดยจ่ายด้วยวงเงินไมเ่กิน 2,000,000 บาท หกัด้วยจํานวนคา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการท่ีจ่ายในปีนัน้ และคงเหลอืเป็น
จํานวนเงินสาํหรับจ่ายคา่บาํเหน็จประจําปี ทัง้นีก้ารจดัสรรสว่นแบง่บําเหน็จประจําปีมีดงันี ้

         รายนามคณะกรรมการ      จ านวนค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัท 
     คา่เบีย้ประชมุประธานกรรมการบริษัท 
     คา่เบีย้ประชมุกรรมการบริษัท 

 
15% 
10% 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
     คา่เบีย้ประชมุประธานกรรมการตรวจสอบ 
     คา่เบีย้ประชมุกรรมการตรวจสอบ 

 
15% 
10% 
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  ในปี 2556 และ ปี 2557 มีคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบดงันี ้

 *ในปี 2556 จํานวนเบีย้ประชมุเป็นจํานวนที่จา่ยจริง ซึง่จะไมเ่ทา่กบัจํานวนครัง้ที่กรรมการแตล่ะทา่นร่วมประชมุ เน่ืองจาก
กรรมการบางทา่นได้แจ้งสละสิทธ์ิในเบีย้ประชมุบางสว่น 

 
2.2.1.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

  คา่ตอบแทนผู้บริหาร 

 ปี 2556 ปี 2557 

จํานวนผู้บริหาร 8 ทา่น 6 ทา่น 
คา่ตอบแทนรวมของผู้บริหาร  
(เงินเดือน โบนสั และ
ผลประโยชน์เมื่อเลกิจ้าง) 

17,752,547 บาท 15,755,000บาท 

  
2.2.2 ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตวัเงนิ 

ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 24 มกราคม 2557 ได้มีมติอนมุตักิารออกและจดัสรร
ใบสาํคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ประเภทระบช่ืุอผู้ ถือและไมส่ามารถโอนเปลีย่นมือได้ให้แกก่รรมการและ
พนกังานของบริษัท (“ใบสาํคญัแสดงสทิธิ”) จํานวน 50,000,000 หนว่ย ซึง่จะทําการจดัสรรพร้อมกบัการเสนอขายหุ้น
สามญัแก่ประชาชนทัว่ไปในครัง้นีโ้ดยมีราคาเสนอขาย 0 บาทตอ่หนว่ย และใบสาํคญัแสดงสทิธิมอีาย ุ5 ปี นบัแตว่นัท่ีออก
และเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิ โดยใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ยมีสทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สทิธิ 0.10 บาท
ตอ่หุ้น (เว้นแตจ่ะมีการปรับสทิธิตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่กําหนด) และมมีติอนมุตัิการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิที่
จดัสรรให้แกก่รรมการและพนกังานของบริษัทแตล่ะรายที่ได้รับจดัสรรเกินกวา่ร้อยละ 5 ของจํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธิ
ทัง้หมด โดย รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท มี
ดงันี ้ 

 
ช่ือ - สกุล 

ปี 2556 ปี 2557 
ค่าเบีย้ประชุม ค่าบ าเหน็จ รวม (บาท) ค่าเบีย้ประชุม ค่าบ าเหน็จ รวม (บาท) 

1. นายภาณ ุ ศีติสาร 60,000 - 60,000 135,000 148,500 283,500 
2. นายพระนาย กงัวาลรัตน์ 40,000 - 40,000 90,000 99,000 189,000 
3. นางชตุินนัท์ กิจสาํเร็จ 30,000 - 30,000 90,000 99,000 189,000 
4. นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน 40,000 - 40,000 90,000 99,000 189,000 
5. นายอณัณพ พุม่กมุาร 40,000 - 40,000 90,000 99,000 189,000 
6. นายสวุิทย์ สงิหจนัทร์ 125,000 - 125,000 195,000 148,500 343,500 
7. นายพิทยาธร  มฤทสุาธร   100,000 - 100,000 160,000 99,000 259,000 
8. นายวรพงศ์ จําจด 80,000 - 80,000 160,000 99,000 259,000 
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ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

จ านวน
ใบส าคัญแสดง
สิทธิท่ีได้รับ

จัดสรร (หน่วย) 

ร้อยละของจ านวน
ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ี
จัดสรรให้แก่กรรมการ
และพนักงาน (ร้อยละ) 

1. นายภาณ ุ ศีตสิาร ประธานกรรมการบริษัท 3,000,000 6.00 

2. นายพระนาย กงัวาลรัตน์ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 3,000,000 6.00 
3. นายอณัณพ พุ่มกมุาร กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 3,000,000 6.00 
4. นางชตุินนัท์ กิจสําเร็จ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 2,500,000 5.00 

5. นายสุวทิย์ สิงหจนัทร์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 2,000,000 4.00 
6. นายพิทยาธร  มฤทสุาธร   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 1,500,000 3.00 

7. นายวรพงศ์ จําจด กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 1,500,000 3.00 

8. นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 2,500,000 5.00 

10. นายเศรษฐวฒุิ บญุสนิท 
กรรมการบริหาร / ผู้ อํานวยการอาวโุสฝ่าย
พฒันาธุรกิจ 

2,500,000 5.00 

รวม 21,500,000 43.00 

กรุณาดรูายละเอยีดของใบสาํคญัแสดงสทิธิได้ใน เอกสารแนบ 5 รายละเอียดโครงการเสนอขายใบส าคัญ
แสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP) 
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2.3 บุคลากร 

จํานวนบคุลากร ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556  และ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทมีพนกังานทัง้สิน้จํานวน 106 คน 
และ 112 คน ตามลาํดบั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 จ านวนคน 
31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 

1. ผู้บริหาร 
2. สาํนกัประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
3. ฝ่ายวิศวกรรมและปฏิบตัิงาน 
4. ฝ่ายบริหารงานขาย 
5. ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
6. ฝ่ายสนบัสนนุกิจการภายใน 
7. ฝ่ายบญัชี 
8. ฝ่ายการเงิน 

8 
6 
40 
18 
10 
14 
8 
2 

6 
11 
40 
24 
5 
15 
9 

                    2 
รวมทัง้สิน้ 106 112 

i. ค่าตอบแทนบุคลากร 

 คา่ตอบแทนบคุลากรในปี 2556 และปี 2557 มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
             (หนว่ย : บาท) 

 ปี 2556 ปี 2557 

เงินเดือน คา่ลว่งเวลาและโบนสั 53,437,403.32 58,046,828.41 
คา่ตอบแทนอื่นๆ 5,924,286.30 4,790,169.43 

รวม 59,361,689.62 62,836,997.84 
หมายเหต ุ: คา่ตอบแทนอื่นๆประกอบด้วยเงินสมทบกองทนุสํารองเลืย้งชีพและประกนัสงัคม คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์พนกังาน คา่ตรวจ

สขุภาพ และสวสัดิการอื่นๆ 

 ii. นโยบายการพัฒนาพนักงาน  
 บริษัทมีการจดัอบรมพนกังานเพือ่ให้พนกังานมีความรู้ความชํานาญในเทคนิคตา่งๆ ในด้านปฏิบตัิงาน 

และเกิดการเรียนรู้มีประสบการณ์และมีการพฒันาด้านตา่งๆ และให้การปฏิบตังิานของพนกังานมีประสทิธิภาพ และ
ประสทิธิผลมากขึน้ อีกทัง้ยงัทําให้เกิดความพงึพอใจ และมกีารพฒันาที่ดีขึน้ โดยจดัให้มีการอบรมทัง้ภายในและภายนอก
องค์กรและมกีารจดัทําแผนการการฝึกอบรมประจําปี โดยเป้าหมายของการฝึกอบรม คือ ให้พนกังานทกุคนผา่นการอบรบ
หลกัสตูรพืน้ฐานและหลกัสตูรความจําเป็นในการปฏิบตัิงานและการดํารงตําแหน่ง โดยมีคา่เป้าหมาย 1 คนตอ่ 1 หลกัสตูร
ตอ่ปี 
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การก ากบัดูแลกิจการ 
 

1. นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทตระหนกัถึงความสําคญัของการกํากบัดแูลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยเช่ือว่า การ
กํากับดแูลกิจการที่ดีแสดงถึงการมีระบบบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเช่ือมัน่
และความมัน่ใจตอ่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ ผู้มีสว่นได้เสยี และผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย อนัจะนําไปสูก่ารเพิ่มมลูค่าและการเติบโตของ
บริษัทในระยะยาวอย่างยัง่ยืน บริษัทได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมให้มีระบบการกํากบัดูแลกิจการที่ดี โดย
มุง่หวงัให้คณะกรรมการและฝ่ายจดัการของบริษัท พฒันาระดบัการกํากบัดแูลกิจการและปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูล
กิจการที่ดี ให้สอดคล้องกับแนวทางที่เป็นมาตรฐานสากล โดยนําหลกัการกํากับดูแลกิจการที่ดีซึ่งกําหนดโดยตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย มากําหนดเป็นนโยบายการกํากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัท และกําหนดให้มีการติดตามเพื่อ
ปรับปรุงนโยบายดงักล่าวให้สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัสภาพการณ์ที่เปลีย่นแปลงไป โดยมีแนวปฏิบตัิซึ่งครอบคลมุหลกัการ 5 
หมวด ดงัตอ่ไปนี ้

หมวดที่ 1  สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

บริษัทได้ตระหนกัและให้ความสาํคญัถงึสทิธิของผู้ ถือหุ้น  โดยไมก่ระทําการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือริดรอนสทิธิ
ของผู้ ถือหุ้น  รวมถึงสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิของตน โดยสทิธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น ได้แก่  การซือ้ขายหรือการโอนหุ้น  
การมีสว่นแบง่ในกําไรของบริษัท  การได้รับขา่วสารข้อมลูของบริษัทอยา่งเพียงพอ  การเข้าร่วมประชมุเพื่อใช้สทิธิออกเสยีง
ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อแตง่ตัง้หรือถอดถอนกรรมการ  แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี  และเร่ืองที่มีผลกระทบตอ่บริษัท เช่น การจดัสรร
เงินปันผล การกําหนดหรือการแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสอืบริคณห์สนธิ การลดทนุหรือเพิ่มทนุ และการอนมุตัิรายการพิเศษ 
เป็นต้น 

บริษัทมีการให้ข้อมลู วนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชมุ ตลอดจนข้อมลูทัง้หมดที่เก่ียวข้องกบัเร่ืองที่ต้อง
ตดัสนิใจในท่ีประชมุแก่ผู้ ถือหุ้นเป็นการลว่งหน้า และแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ตา่งๆ ที่ใช้ในการประชมุ รวมถงึขัน้ตอน
การออกเสยีงลงมติ   บริษัทมกีารอํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สทิธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงอยา่งเต็มที ่
และสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตัง้คําถามตอ่ที่ประชมุในเร่ืองทีเ่ก่ียวข้องกบับริษัท ได้  รวมทัง้
เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่คาํถามลว่งหน้าและมีโอกาสเสนอวาระการประชมุก่อนวนัประชมุ   รวมถึงมีสทิธิมอบฉนัทะให้ผู้อื่น
เข้าร่วมประชมุ 
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หมวดที่ 2  การปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  

บริษัทมีการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทยีมกนัและเป็นธรรม ทัง้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหาร  ผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ป็น
ผู้บริหาร  ผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ  และผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย   และสร้างความมัน่ใจให้กบัผู้ ถือหุ้นวา่คณะกรรมการและฝ่ายจดัการได้
ดแูลให้การใช้เงินของผู้ ถือหุ้นเป็นไปอยา่งเหมาะสม ด้วยเช่ือวา่เป็นปัจจยัสาํคญัตอ่ความมัน่ใจในการลงทนุกบับริษัท  โดย
คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กํากบัดแูลให้ผู้ ถือหุ้นได้รับการปฏิบตัิ และปกป้องสทิธิขัน้พืน้ฐานอยา่งเทา่เทยีมกนั 

คณะกรรมการบริษัท ได้จดักระบวนการประชมุผู้ ถือหุ้นในลกัษณะที่สนบัสนนุให้มีการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุราย
อยา่งเทา่เทียมกนั และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสามารถเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัท เป็นการ
ลว่งหน้าในเวลาอนัสมควร  รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าประชมุด้วยตนเอง  สามารถใช้สทิธิออกเสยีงโดย
มอบฉนัทะให้ผู้อื่นมาประชมุและออกเสยีงลงมติแทนได้ 

 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
และแจ้งแนวทางดงักลา่วให้ทกุคนในองค์กรถือปฏิบตัิ 

หมวดที่ 3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทตระหนกัถงึความรับผิดชอบและการปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่ตา่งๆ  และประสานประโยชน์ร่วมกนั
อยา่งเหมาะสม เพื่อให้ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่มัน่ใจวา่สทิธิดงักลา่วได้รับการคุ้มครอง  และปฏิบตัิด้วยดี โดยได้กําหนดเป็น
แนวทางที่ต้องปฏิบตัเิพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีสว่นได้เสยีแตล่ะกลุม่ไว้อยา่งชัดเจนใน “ข้อพงึปฏิบตัิและ
จริยธรรมทางธุรกิจ” พร้อมทัง้เผยแพร่และรณรงค์ให้คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร ตลอดจนผู้ปฏิบตัิงาน ยดึถือเป็นหลกั
ปฏิบตัิในการดําเนินงาน และถือเป็นภาระหน้าที่ท่ีสาํคญัของทกุคน 

หมวดที่ 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

บริษัทให้ความสาํคญักบัการเปิดเผยข้อมลูสาํคญัทีเ่ก่ียวข้องกบับริษัท ทัง้ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูที่มิใช่
ข้อมลูทางการเงินอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางทีเ่ข้าถึงข้อมลูได้ง่าย มีความเทา่เทียมกนัและ
นา่เช่ือถือ 

ด้วยบริษัทเช่ือวา่คณุภาพของรายงานทางการเงินเป็นเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นและบคุคลภายนอกให้ความสาํคญั  
คณะกรรมการบริษัท จึงดแูลเพือ่ให้เกิดความมัน่ใจวา่ ข้อมลูทีแ่สดงในรายงานทางการเงินมีความถกูต้อง เป็นไปตาม
มาตรฐานการบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป และผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีทีเ่ป็นอิสระ โดยได้แตง่ตัง้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระเป็นผู้ รับผิดชอบดแูลเก่ียวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบ
การควบคมุภายใน  ทัง้นีร้ายงานของคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ  และรายงานของผู้สอบบญัชี  มี
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 

หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสาํคญัในการกํากบัดแูลกิจการเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัท คณะกรรมการ
บริษัท มีความรับผิดชอบตอ่ผลการปฏิบตัิหน้าที่ตอ่ผู้ ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ 
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คณะกรรมการบริษัท มีภาวะผู้นาํ วิสยัทศัน์ และมีความเป็นอิสระในการตดัสนิใจเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัท 
และผู้ ถือหุ้นโดยรวม  จึงจดัให้มีระบบแบง่แยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจดัการ
ที่ชดัเจน  และดแูลให้บริษัท มีระบบงานท่ีให้ความเช่ือมัน่ได้วา่กิจกรรมตา่งๆ ของบริษัท ได้ดําเนนิไปในลกัษณะที่ถกูต้อง
ตามกฎหมายและมีจริยธรรม 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิหลากหลาย ทัง้ในด้านทกัษะ ประสบการณ์  
ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์กบับริษัท  รวมทัง้การอทุิศเวลาและความพยายามในการปฏิบตัิหน้าที่ เพื่อ
เสริมสร้างให้บริษัท มีคณะกรรมการท่ีเข้มแข็ง 

กระบวนการสรรหาผู้ดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัท เพื่อให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้ เป็นไปอยา่งโปร่งใส  
ปราศจากอิทธิพลของผู้ถือหุ้นท่ีมอีํานาจควบคมุหรือฝ่ายจดัการ  และสร้างความมัน่ใจให้กบับคุคลภายนอก 

เพื่อให้การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท มีประสทิธิภาพ และมีประสทิธิผล  คณะกรรมการบริษัท จึงจดั
ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหน้าที่ชว่ยคณะกรรมการบริษัท ในการปฏิบตัิหน้าทีกํ่ากบัดแูลเก่ียวกบัความถกูต้อง
ของรายงานทางการเงิน ประสทิธิภาพระบบการควบคมุภายใน และการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ และหลกั
จรรยาบรรณตา่งๆ เพื่อสง่เสริมให้เกิดการกํากับดแูลกิจการท่ีด ี  

กรรมการบริษัท ทกุคนมคีวามเข้าใจเป็นอยา่งดถีึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลกัษณะการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท  พร้อมที่จะแสดงความคดิเห็นของตนอยา่งเป็นอิสระและปรับปรุงตวัเองให้ทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา  
กรรมการบริษัท มีการปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต ระมดัระวงัและรอบคอบ  โดยคํานงึถึงประโยชน์สงูสดุของ
บริษัท และเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุคน  โดยได้รับข้อมลูที่ถกูต้องและครบถ้วน 

1.  โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย ผู้ทรงคณุวฒุิทีม่ีความรู้ ความสามารถ และ

ประสบการณ์ในระดบัตําแหนง่ผู้บริหารจากองค์กรตา่งๆ จงึสามารถนําประสบการณ์ ความรู้
ความสามารถมาพฒันาและกําหนดนโยบายทิศทางการดาํเนินธุรกิจของบริษัทได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
และก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีบทบาทสาํคญัในการ
กําหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสาํคญัในการกํากบัดแูล ตรวจสอบติดตาม
ผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการและประเมินผลการดาํเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้  

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการทัง้คณะ ปัจจบุนับริษัทมีกรรมการทัง้สิน้จํานวน 8 ทา่น แบง่เป็นกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจํานวน  
3 ทา่น และกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารจํานวน 5 ทา่น ซึง่รวมกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ทา่น โครงสร้าง
กรรมการดงักลา่วจะทําให้เกิดการถ่วงดลุในการออกเสยีงเพื่อพิจารณาในเร่ืองตา่งๆ นอกจากนี ้
คณะกรรมการบริษัทยงัได้แตง่ตัง้อนกุรรมการชดุตา่งๆ เพื่อชว่ยในการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท ดงันี ้

1) คณะกรรมการบริหาร บริษัทมีกรรมการบริหารทัง้สิน้ 5 ทา่น โดยคณะกรรมการบริหารจะ
เป็นผู้ กําหนดแนวทางและกลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดโดย
คณะกรรมการบริษัท และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอยา่งคลอ่งตวั  
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2) คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทมีกรรมการตรวจสอบทัง้สิน้ 3 ทา่น เพื่อปฏิบตัิหน้าที่
เฉพาะเร่ือง และเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและรับทราบ ซึง่คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีสทิธิหน้าทีต่ามที่ได้กําหนดไว้ในอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้
กรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 ทา่นจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบญัชีเพยีงพอท่ีจะ
สามารถทาํหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินของบริษัทได้  

2. วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท  
ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการบริษัทออกจากตาํแหนง่จํานวนหนึง่ใน

สาม หรือ จํานวนใกล้ที่สดุกบัจํานวนหนึง่ในสามของจํานวนกรรมการในขณะนัน้ โดยกรรมการท่ีพ้นจาก
ตําแหนง่อาจได้รับการพิจารณาเสนอช่ือตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลอืกให้กลบัเข้ามารับตําแหนง่ได้  
3.  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

บริษัทกําหนดให้กรรมการบริษัทปฏิบตัิตามข้อพงึปฏิบตัิที่ดีสาํหรับกรรมการบริษัทจด
ทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดย
คณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบตัหิน้าที่
ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติประชมุด้วยความซื่อสตัย์
สจุริต และคํานงึถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นเป็นสาํคญั ทัง้นี ้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ กําหนด
นโยบาย เป้าหมายการดาํเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัท และกํากบัดแูลให้ฝ่าย
จดัการดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และแผนการท่ีกําหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและ
ประสทิธิผล เพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

  นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
บริษัทมีการกําหนดมาตรการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้จากการทํา

รายการระหวา่งกนัของบริษัทและบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง วา่ผู้บริหารและผู้มีสว่นได้เสยีจะไม่
สามารถเข้ามามีสว่นในการอนมุตัิรายการดงักลา่วโดยคณะกรรมการบริษัท จะต้องดแูลให้บริษัทปฏิบตัิ
ให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ คาํสัง่ หรือ
ข้อกําหนดของสาํนกังานกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
รวมตลอดถึงการปฏิบตัิตามข้อกําหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการ
ได้มาหรือจําหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิที่สาํคญัของบริษัท รวมถึงปฏิบตัิตามมาตรฐานบญัชีที่กําหนดโดย
สมาคมนกับญัชีโดยเร่งรัด 

นอกจากนี ้ บริษัทจะจดัให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบญัชี หรือผู้ เช่ียวชาญอิสระ 
แล้วแตก่รณีพจิารณาตรวจสอบและให้ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของราคา และความ
สมเหตสุมผลของการทํารายการ และจะทําการเปิดเผยรายการระหวา่งกนัดงักลา่วไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท แบบแสดงรายงาน
ข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2) 
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ระบบการควบคุมภายใน 
บริษัทให้ความสาํคญัตอ่ระบบการควบคมุภายในสาํหรับทัง้ระดบับริหารและระดบัปฏิบตัิการ 

จึงได้มกีารกําหนดขอบเขตหน้าทีแ่ละอํานาจดําเนินการอยา่งชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการ
ควบคมุดแูลการใช้ทรัพย์สนิให้เกิดประโยชน์มากที่สดุ และมีการแบง่แยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
อนมุตัิ การบนัทกึรายการบญัชีและข้อมลูสารสนเทศ และการจดัเก็บดแูลทรัพย์สนิออกจากกนั เพื่อให้
เกิดการถว่งดลุและตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม นอกจากนีย้งัมีการควบคมุภายในเก่ียวกบั
ระบบการเงิน โดยบริษัทจดัให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานท่ีรับผิดชอบ โดยสาํนกั
ตรวจสอบภายในจะเป็นผู้ รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน และรายงานโดยตรงตอ่
คณะกรรมการตรวจสอบ 

4. การประชุมคณะกรรมการ  
1) บริษัทจดัให้มีการกําหนดการประชมุคณะกรรมการบริษัท เป็นการลว่งหน้า โดยกําหนดให้

มีการประชมุไมน้่อยกวา่ 4 ครัง้ตอ่ปี และต้องประชมุกนัอยา่งน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้ และมี
ประชมุพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเป็น และแจ้งให้กรรมการบริษัท แตล่ะคนทราบ
กําหนดการดงักลา่ว พร้อมวาระการประชมุและเอกสารประกอบการประชมุเป็นการ
ลว่งหน้าก่อนการประชมุ 7 วนั เพื่อให้กรรมการบริษัท สามารถจดัเวลาและเข้าร่วมประชมุ
ได้ รวมถึงมีเวลาอยา่งเพียงพอในการพิจารณาศกึษาวาระการประชมุและเอกสาร
ประกอบการประชมุ เว้นแตม่เีหตจํุาเป็นเร่งดว่น  

2) ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ และเลขานกุาร
บริษัทจะร่วมกนัพิจารณาการเลอืกเร่ืองเข้าวาระการประชมุคณะกรรมการบริษัทตาม
ความสาํคญัและจําเป็น โดยให้แนใ่จวา่เร่ืองที่สาํคญัได้นําเข้ารวมไว้แล้ว ทัง้นี ้ กรรมการ
บริษัทแตล่ะคนมคีวามเป็นอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองเข้าสูว่าระการประชมุ  

3) ประธานกรรมการบริษัท มีการจดัสรรเวลาไว้อยา่งเพยีงพอท่ีฝ่ายจดัการจะเสนอเร่ืองและ
มากพอทีก่รรมการบริษัท จะอภิปรายปัญหาสาํคญักนัอยา่งรอบคอบโดยทัว่กนั และ
สง่เสริมให้มีการใช้ดลุยพินิจที่รอบคอบ และกรรมการบริษัท ทกุคนให้ความสนใจกบั
ประเด็นทกุเร่ืองที่นําสูท่ี่ประชมุ รวมทัง้ประเด็นการกํากบัดแูลกิจการ  

4) คณะกรรมการบริษัท สนบัสนนุให้กรรมการผู้จดัการเชิญผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมการ
ประชมุคณะกรรมการบริษัทในวาระท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้ข้อมลูเพิม่เติมในฐานะท่ีเก่ียวข้อง
กบัเร่ืองนัน้ๆ โดยตรง  

5) คณะกรรมการบริษัท สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จําเป็นเพิ่มเติม ได้จากกรรมการผู้จดัการ 
เลขานกุารบริษัท หรือผู้บริหารอื่นหรือบคุคลที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่
กําหนดไว้  
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5. ค่าตอบแทน 
1) คา่ตอบแทนของกรรมการบริษัท จดัอยูใ่นลกัษณะทีเ่ปรียบเทยีบได้กบัระดบัท่ีปฏิบตัิอยูใ่น

บริษัทท่ีมีขนาดใกล้เคียงกนั ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความ
รับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถงึประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับจาก
กรรมการแตล่ะคน และกรรมการท่ีได้รับ มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึน้ 
เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบ จะได้รับคา่ตอบแทนเพิม่ในระดบัท่ี
เหมาะสมและสอดคล้องกบัภาระหน้าที่ของกรรมการท่ีต้องปฏิบตัิเพื่อให้เป็นไปตามความ
คาดหวงัของผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่ตา่งๆ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

2) คา่ตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จดัการ เป็นไปตามหลกัการและ
นโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด และเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัท ระดบั
คา่ตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนสั และผลตอบแทนจงูใจในระยะยาว สอดคล้องกบัผลงาน
ของบริษัท  

6. การพัฒนากรรมการบริษัท และผู้บริหาร  
คณะกรรมการบริษัท สง่เสริมและอํานวยความสะดวกให้มกีารฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่

ผู้ เก่ียวข้องในระบบการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริหาร เลขานกุารบริษัท ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มกีารปรับปรุงการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เนื่อง การ
ฝึกอบรม และให้ความรู้ มีการกระทําเป็นการภายในบริษัท หรือใช้บริการของสถาบนัภายนอก  

7. เลขานุการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แตง่ตัง้บคุคลทีเ่หมาะสม 1 คน ให้ดํารงตําแหนง่เลขานกุารบริษัท 

เพื่อทําหน้าทีต่ามที่กฎหมายกําหนด รวมถงึหน้าทีต่า่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิ
บาลท่ีด ี 

1) จดัให้มีและดําเนินการเร่ืองการประชมุผู้ ถือหุ้น  

2) จดัทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนงัสอืนดัประชมุและรายงานการประชมุ
คณะกรรมการบริษัท หนงัสอืนดัประชมุและรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงาน
ประจําปีของบริษัท  

3) แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เก่ียวข้องทราบ และ
ติดตามการปฏิบตัิตามมติและนโยบายดงักลา่วผา่นประธานกรรมการบริหาร  

4) เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยีที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู และ
นําเสนอตอ่ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายในเวลาที่
กฎหมายกําหนด  

5) ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะเบือ้งต้นแกค่ณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ย
ที่แตง่ตัง้โดยคณะกรรมการบริษัทในประเด็นกฎหมาย ระเบียบและข้อพงึปฏิบตัิด้านการ
กํากบัดแูลกิจการ  
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6) ดแูลให้หนว่ยงานเลขานกุารบริษัทเป็นศนูย์กลางของข้อมลูองค์กร (Corporate Records) 
อาทิ หนงัสอืจดทะเบียนนติิบคุคล หนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบั ทะเบียนผู้ ถือหุ้น 
ใบอนญุาตประกอบธุรกิจประเภทตา่งๆ ของบริษัท เป็นต้น  

7) ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในสว่นท่ีรับผิดชอบตอ่หนว่ยงานกํากบั
ดแูลให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมลูขา่วสารของบริษัท  

8) ดแูลติดตอ่และสือ่สารกบัผู้ ถือหุ้นทัว่ไป ให้ได้รับทราบสทิธิตา่งๆ ของผู้ ถือหุ้นและขา่วสาร
ของบริษัท  

9) ให้ขา่วสารและข้อมลูแก่กรรมการในประเด็นที่เก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท 
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตัิหน้าทีข่องกรรมการ  

10) จดัให้มีการปฐมนิเทศสาํหรับกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ใหม ่ 

11) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นใดที่กฎหมายกําหนด  
 
2. คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีจํานวนทัง้สิน้ 3 ทา่น ซึง่ประกอบด้วย 
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

นายสวุิทย์ สงิหจนัทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
นายพิทยาธร มฤทสุาธร   กรรมการตรวจสอบ 

นายวรพงศ์ จําจด กรรมการตรวจสอบ 
หมายเหต ุ : *นายพิทยาธร มฤทสุาธรเป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถเพยีงพอท่ีจะสามารถทํา

หน้าที่ในการสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงินได้  โดยสาํเร็จการศกึษา ระดบัปริญญาตรี สาขาบญัชี และระดบั
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  และมีประสบการณ์ทํางานในด้านการเป็นท่ีผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัทสาํนกังาน เอสจีวี-
ณ ถลาง จํากดั  

โดยมีนางกาญน์ธีรา ไทยคง ทําหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจําปี) ทีถ่กูต้องและเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้อง

ของบริษัทอยา่งเพียงพอก่อนเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal 

audit) ที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสทิธิภาพ รวมทัง้พิจารณาความเป็นอิสระของหนว่ยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบ
ภายใน หรือหนว่ยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 
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3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการประเมินความเสีย่ง การบริหารความเสีย่งที่เหมาะสมเพียงพอ และมี
ประสทิธิภาพ 

4. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฏหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 
และกฏหมายทีเ่ก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

5. พิจารณาคดัเลอืกเพื่อเสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระและกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัท 
ประสานงานกบัผู้สอบบญัชีเก่ียวกบัวตัถปุระสงค์ในการดําเนินงานตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และ
ปัญหาที่พบระหวา่งการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบญัชีเหน็วา่เป็นสาระสาํคญั รวมทัง้เข้าประชมุกบั
ผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถกูต้องและ
ครบถ้วน ให้เป็นไปตามกฏหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้เปิดเผยข้อมลูในการทํารายการ
ดงักลา่วอยา่งถกูต้องครบถ้วน ทัง้นีเ้พื่อให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่
บริษัท 

7. จดัทํารายงานผลการกํากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของ
บริษัท ซึง่รายงานดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้
- ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
- ความเห็นเก่ียวกบัความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
- ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฏหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ หรือกฏหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
- ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
- ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
- จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบแตล่ะ

ทา่น 
- ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าทีต่ามกฏบตัร 

(charter)  
- รายการอื่นที่เห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
8. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในการปฏิบตัิหน้าที่ตามวรรคหนึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัทโดยตรง 
และคณะกรรมการของบริษัทยงัคงมคีวามรับผิดชอบในการดําเนนิงานของบริษัทตอ่บคุคลภายนอก 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีส่อดสอ่งดแูล ฝ่ายจดัการมหีน้าที่รับผิดชอบตอ่การจดัเตรียมงบการเงินของ
บริษัท และผู้สอบบญัชีภายนอกมีหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินดงักลา่ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
รับทราบร่วมกนัวา่ ฝ่ายจดัการ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบญัชีภายนอกมีทรัพยากรและเวลา ตลอดจนข้อมลูความรู้
เร่ืองบญัชี การตรวจสอบ ระบบควบคมุภายใน และกระบวนการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษัทมากกวา่
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คณะกรรมการตรวจสอบ ฉะนัน้บทบาทการสอดสอ่งดแูลของคณะกรรมการตรวจสอบไมไ่ด้ให้ประกนัเป็นพิเศษในงบ
การเงิน และข้อมลูการเงินท่ีบริษัทนําเสนอให้กบัผู้ ถือหุ้นและบคุคลอื่นๆ 

คณะกรรมการบริษัทมีอาํนาจในการแก้ไข เปลีย่นแปลง นิยาม คณุสมบตัิ ขอบเขต อํานาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกบักฎเกณฑ์ของสาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และ/หรือ บทบญัญตัิของกฏหมายอื่นท่ีเก่ียวข้อง 

 

 

 

3. คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2557 มีจํานวนทัง้สิน้ 6 ทา่น ซึง่ประกอบด้วย 
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

นายพระนาย กงัวาลรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร 

นายภาณ ุ ศีติสาร กรรมการบริหาร 

นางชตุินนัท์  กิจสาํเร็จ กรรมการบริหาร 

นายอณัณพ พุม่กมุาร กรรมการบริหาร 

นายเศรษฐวฒุ ิ บญุสนิท กรรมการบริหาร 

นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน กรรมการบริหาร 

 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
1. จดัการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น มติคณะกรรมการ

บริษัท ด้วยความสจุริต ระมดัระวงั และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการ
บริหารอยา่งน้อยเดือนละ 1 ครัง้ 

2. มีหน้าที่ดาํเนินการในเร่ืองดงัตอ่ไปนีต้ามความจําเป็นในการประกอบกิจการ โดยต้องนําเสนอตอ่
คณะกรรมการบริษัท เพื่อการอนมุตัิหรือให้ความเห็นชอบ 

1. นโยบาย เป้าหมาย และแผนงานประจําปีของบริษัท 
2. งบประมาณประจําปีของบริษัท 
3. แนวทาง นโยบาย และเป้าหมายการลงทนุ เพื่อเป็นกรอบการดาํเนินการให้ฝ่ายจดัการนําไปถือปฏิบตัิ

ในการปฏิบตังิาน 
4. โครงสร้างอตัราคา่จ้าง สวสัดกิารของพนกังาน เพื่อตอบแทนการทํางาน 

3. ดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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4. มีอํานาจจ้าง แตง่ตัง้ โยกย้าย ปลดออก เลกิจ้าง กําหนดอตัราคา่จ้าง ให้บาํเหน็จรางวลั ปรับขึน้เงินเดือน 
คา่ตอบแทน เงินโบนสั ของพนกังานทัง้หมดของบริษัทตัง้แตต่ําแหนง่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป 

5. มีอํานาจในการอนมุตัิการเปิดบญัชีเงินฝาก และบริหารบญัชีเงินฝาก กบัธนาคารทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศโดยพจิารณาให้เหมาะสมกบัการบริหารเงินในภาพรวม  

6. มีอํานาจหน้าทีก่ระทําเก่ียวกบัเร่ืองดงัตอ่ไปนีภ้ายในขอบเขตที่ได้กําหนดไว้เป็นเร่ืองๆ ตามรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้ 

1) ควบคมุและกําหนดแนวทางการบริหารการลงทนุประกอบธุรกิจอืน่ของบริษัทภายในขอบเขตที่
คณะกรรมการมอบหมาย และให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด 

2) มีอํานาจออกคําสัง่ ระเบียบ ประกาศ บนัทกึ เพื่อให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบายและ
ผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินยัการทํางานภายในองค์กร 

3) มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเป็นตวัแทนบริษัทตอ่บคุคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวข้องและเป็น
ประโยชน์ตอ่บริษัท 

4)  อนมุตัิการแตง่ตัง้ที่ปรึกษาด้านตา่งๆ ท่ีจําเป็นตอ่การดําเนินงาน 
5)  ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆไป 
6) อํานาจอนมุตัิอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนีใ้ห้เป็นไปตามขอบเขตอํานาจการอนมุตัิ ที่ได้รับการอนมุตัิในการ

ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2556 และที่มีการแก้ไขเพิม่เติม 
 

4. องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการ 
บริษัทไมม่ีคณะกรรมการสรรหาโดยเฉพาะ ซึง่บคุคลท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่กรรมการและผู้บริหารของ

บริษัทเป็นบคุคลที่มคีณุสมบตัคิรบตามมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดทนุ ที่ ทจ. 28/2551 เร่ืองการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม ่ ฉบบัลงวนัท่ี 15 
ธนัวาคม 2551 ทกุประการ คณะกรรมการตา่งๆของบริษัทมีรายช่ือและขอบเขตอาํนาจดงัตอ่ไปนี ้

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท 

 สาํหรับการคดัเลอืกบคุคลท่ีจะเข้าดํารงตาํแหนง่เป็นกรรมการของบริษัทไมไ่ด้ผา่นการสรรหาจากคณะกรรมการ
สรรหา การสรรหากรรมการเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ซึง่จะพจิารณาคดัเลอืกตามเกณฑ์
คณุสมบตัิตามมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง นอกจากนีย้งัพจิารณาคดัเลอืกกรรมการจากผู้ทรงคณุวฒุิที่มีพืน้ฐานและความ
เช่ียวชาญจากหลากหลายด้านซึง่จะสง่ผลดีตอ่การดําเนินงานของบริษัท ในการให้คาํแนะนํา ข้อคิดเห็นในเร่ืองตา่งๆ ใน
มมุมองของผู้ที่มีประสบการณ์ตรง มีภาวะผู้นํา วิสยัทศัน์กว้างไกล มีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวตัิการทํางานท่ีโปร่งใส 
และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ จากนัน้จึงนาํรายช่ือเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพจิารณา
แตง่ตัง้ 
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 ในการเลอืกตัง้คณะกรรมการของบริษัท จะกระทําโดยที่ประชมุผู้ถือหุ้น ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอยา่งน้อย 5 คน และกรรมการไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจํานวน

กรรมการทัง้หมด ต้องมถ่ิีนท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร การแตง่ตัง้กรรมการนัน้ ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ เลอืกตัง้
กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงันี ้

1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
2) ในการเลอืกกรรมการ อาจใช้วธีิออกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบคุคล คราวละคนหรือ

คราวละหลายคน ตามแตท่ี่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะเห็นสมควร แตใ่นการลงมติแตล่ะครัง้ผู้ ถือหุ้นต้องออก
เสยีงด้วยคะแนนท่ีมีตามข้อ 1) ทัง้หมด จะแบง่คะแนนเสยีงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

3) การออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการให้ใช้เสยีงข้างมาก บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุ
ตามลาํดบัลงมา เป็นผู้ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ เทา่จํานวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึ
เลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบ่คุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในลาํดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเทา่กนัเกิน
จํานวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

2. คณะกรรมการบริษัทต้องมกีรรมการอิสระไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทัง้หมด และมจํีานวนไมต่ํ่า
กวา่ 3 คน ซึง่กรรมการอิสระถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึง่ของจํานวนทนุจดทะเบียนท่ีออกและเรียกชําระแล้วของ
บริษัท และบริษัทท่ีเก่ียวข้องโดยรวมหุ้นท่ีถือโดยบคุคลท่ีเก่ียวข้องด้วย และให้มคีณุสมบตัติามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม ่ฉบบัลงวนัท่ี 15 
ธนัวาคม 2551 

3. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหนง่หนึง่ในสามของจํานวนกรรมการท่ี
มีอยูท่ัง้หมด ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สดุกบัสว่น
หนึง่ในสาม กรรมการท่ีจะออกจากตําแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบยีนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจบั
สลากหรือตกลงกนัในคณะกรรมการวา่ผู้ใดจะออก และปีตอ่ๆไป ให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตําแหนง่นานที่สดุ
เป็นผู้ออกจากตาํแหนง่ กรรมการซึง่พ้นจากตําแหนง่ตามวาระในข้อนีอ้าจได้รับเลอืกตัง้กลบัเป็นกรรมการ
ใหมไ่ด้ 

4. ในกรณีที่ตาํแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะมีเหตอุื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลอืก
บคุคลซึง่มีคณุสมบตัแิละไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดัเข้าเป็นกรรมการแทน
ในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแตว่าระกรรมการจะเหลอืน้อยกวา่สองเดือน โดยบคุคลซึง่เข้า
เป็นกรรมการดงักลา่วจะอยูใ่นตาํแหนง่กรรมการได้เพียงเทา่วาระที่ยงัเหลอือยูข่องกรรมการท่ีตนแทน โดยมติ
ดงักลา่วของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจํานวนกรรมการท่ี
เหลอือยู ่

5. ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาํแหนง่ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนน
เสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อย
กวา่กึ่งหนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
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 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอยา่งน้อย 3  คน โดยมวีาระอยูใ่นตําแหนง่คราวละ 3 ปี 
บริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ โดยจะต้องมีคณุสมบตัิดงันี ้

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอาํนาจควบคมุของบริษัท โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มี
อํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือบริษัทยอ่ยลาํดบัเดยีวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือของผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อน
ได้รับการแตง่ตัง้ 

3. ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดามารดา 
คูส่มรส พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคล
ที่จะได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อํานาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ที่มีความสาํคญัทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอาํนาจควบคมุของบริษัท เว้นแตไ่ด้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ ทัง้นี ้ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจให้รวมถงึรายการประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 28/2551 เร่ืองการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนบั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของสาํนกังานสอบบญัชี ซึง่มี
ผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท
สงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีสกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถงึการให้บริการท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมนียั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนได้รับ
การแตง่ตัง้ 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่
เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 
หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังงาน ที่
ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละหนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท
อื่น ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 
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9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ทาํให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 
10. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสนิใจหากดาํเนินกิจกรรมของบริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท 
11. ไมเ่ป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย หรือบริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั เฉพาะทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

นอกจากนีก้รรมการอิสระท่ีดํารงตําแหนง่กรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 คน จะต้องเป็นบคุคลที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการบญัชีหรือการเงินเพียงพอ ที่จะสามารถทําหน้าที่ในการสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงินได้ 
รวมทัง้ บริษัทจะพิจารณาคณุสมบตัิในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเช่ียวชาญเฉพาะทางที่
เก่ียวข้องกบัธุรกิจ ความมจีริยธรรม เป็นต้น 

 หลกัเกณฑ์และวิธีการแตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการแตง่ตัง้กรรมการบริษัท โดย
กรรมการตรวจสอบซึง่พ้นจากวาระอาจได้รับการแตง่ตัง้ให้กลบัมาดํารงตาํแหนง่ใหมไ่ด้ ในกรณีที่ตําแหนง่กรรมการ
ตรวจสอบวา่งลงเพราะมีเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้บคุคลซึง่มคีณุสมบตัิ
ครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้เป็นกรรมการตรวจสอบมจํีานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบคุคล
ที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูใ่นตาํแหนง่กรรมการได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการตรวจสอบซึง่ตน
ทดแทน และบริษัทต้องแจ้งตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทนัทีที่กรรมการตรวจสอบลาออกหรือถกูให้ออกก่อนครบวาระ 

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร  

 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการอยา่งน้อย 5 คน และต้องดาํรงตาํแหนง่เป็นกรรมการบริษัทไมน้่อย
กวา่ 3 คน โดยการแตง่ตัง้กรรมการบริหารนัน้ ให้ผู้ประชมุคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ เลอืกตัง้ตามหลกัเกณฑ์และวธีิการ
ดงันี ้

1. ในกรณีที่ตาํแหนง่กรรมการบริหารวา่งลง ให้คณะกรรมการบริษัทเลือ่กบคุคลซึง่มคีณุสมบตัิเหมาะสม และ
ไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดัเข้าเป็นกรรมการบริหารแทนในการประชมุ
คณะกรรมการบริหารคราวถดัไป โดยมติดงักลา่วของคณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีง
ไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจํานวนกรรมการบริษัท 

2. ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท อาจลงมติให้กรรมการบริหารคนใดออกจากตําแหนง่ได้ด้วยคะแนนเสยีงไม่
น้อยกวา่สามในสีข่องจํานวนกรรมการบริษัทท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

3. ให้กรรมการท่ีพ้นจากตาํแหนง่ตามวาระยงัคงต้องอยูรั่กษาการในตําแหนง่เพื่อดาํเนินกิจการของบริษัท
ตอ่ไปเพียงเทา่ทีจํ่าเป็นจนกวา่จะมีกรรมการคนใหมเ่ข้ารับหน้าที่ 
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1. การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
บริษัทจะควบคมุดแูลการดําเนินงานของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมโดยสง่ตวัแทนเข้าเป็นตวัแทนในบริษัทยอ่ยหรือ

บริษัทร่วมในการบริหารงาน และปฏิบตัิตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในเร่ืองการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือ
การได้มาหรือจําหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทอยา่งเคร่งครัด หากการดําเนินการมีผลกระทบตอ่บริษัทอยา่งมีนยัสาํคญั 
จะต้องขออนมุตัจิากที่ประชมุกรรมการของบริษัทก่อน 

 
2. การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทให้ความสาํคญักบัการดแูลการใช้ข้อมลูภายใน ให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีด ี โดยยดึมัน่ใน
หลกัธรรมาภิบาล ความซื่อสตัย์สจุริตในการดาํเนินธุรกิจ และเพือ่ให้แนใ่จวา่นกัลงทนุในหลกัทรัพย์บริษัทได้รับสารสนเทศ
ที่เช่ือถือได้อยา่งเทา่เทียมและทนัทว่งที บริษัทจงึได้กําหนดระเบยีบการกํากบัการใช้ข้อมลูภายใน และระเบียบการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน ให้สอดคล้องกบักฎหมายเก่ียวกบัหลกัทรัพย์ และมุง่เน้นความโปร่งใสใน
การประกอบธุรกิจ สรุปสาระสาํคญัได้ดงันี ้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทท่ีได้รับทราบข้อมลู ต้องไมใ่ช้ข้อมลูทางการเงินของบริษัทหรือ
ข้อมลูภายในท่ีมีสาระสาํคญัตอ่การเปลีย่นแปลงราคาของหลกัทรัพย์ที่ยงัมิได้เปิดเผยตอ่สาธารณชนหรือ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพื่อการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทอนันํามาซึง่ผลประโยชน์ของตวัเองและ
ผู้อื่น โดยให้หลกีเลี่ยงหรืองดการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน  ก่อนการเปิดเผยงบการเงินตอ่
สาธารณชน และอยา่งน้อย 24 ชัว่โมงภายหลงัข้อมลูได้เผยแพร่ตอ่สาธารณชนแล้ว 

2. บริษัทมีหน้าทีเ่ปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการดาํเนินงานท่ีสาํคญัของบริษัทให้สาธารณชนรับทราบโดยทนัที
และอยา่งทัว่ถึง โดยผา่นสือ่และวิธีการท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ และนโยบายเปิดเผยข้อมลูของบริษัทกําหนด และ
ผา่นสือ่อื่นๆของฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ และประชาสมัพนัธ์ เพื่อให้แนใ่จวา่ข้อมลูขา่วสารได้เข้าถงึนกัลงทนุทกุ
กลุม่อยา่งทนัทว่งทีและเทา่เทียม 

3. บริษัทมีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภยัทางด้านระบบคอมพวิเตอร์และข้อมลูสารสนเทศอยา่งเข้มงวด 
เพื่อป้องกนัไมใ่ห้ข้อมลูขา่วสารท่ีสาํคญัถกูเปิดเผย ทัง้นี ้ บริษัทได้จํากดัการเข้าถงึข้อมลูภายในซึง่ยงัไม่
เปิดเผยตอ่สาธารณชน แตเ่พียงผู้มีหน้าที่ผู้ เก่ียวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบญัชีและการเงิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายนกั
ลงทนุสมัพนัธ์ และฝ่ายกํากบัดแูลกิจการ 

         หากมีการกระทําที่ฝ่าฝืนระเบียบปฎิบตัิดงักลา่วข้างต้น บริษัทจะดาํเนินการทางวินยัเพื่อพิจารณาลงโทษตามสมควร

แก่กรณี ได้แก่ การตกัเตือนด้วยวาจา ตกัเตือนด้วยหนงัสอื ตดัคา่จ้าง พกังาน เลกิจ้างโดยไมจ่่ายคา่ชดเชย หรือดําเนินคดี

ตามกฎหมาย 
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3. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี

1. คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี (Audit Fee) 

 
บริษทั ปี 2557 

รายไตรมาส รายปี BOI รวม 

PST 390,000 550,000 - 940,000 

KSP  200,000 50,000 250,000 

SGG  150,000 50,000 200,000 

PWG  150,000 50,000 200,000 

BGG  40,000 - 40,000 

WGG  40,000 - 40,000 

PSTU  40,000 - 40,000 

รวม    1,710,000 

 

  
PST : บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 
KSP : บริษัท กนัหา โซลา่พาวเวอร์ จํากดั 
SGG : บริษัท โซลา่ร์โกกรีน จํากดั 
PWG : บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จํากดั 
BGG : บริษัท ไบโอโกกรีน จํากดั 
WGG : บริษัท วินด์โกกรีน จํากดั 
PSTU : บริษัท พีเอสที (อบุลราชธานี) จํากดั  
 
 
 
 

2. คา่บริการอื่น ๆ (Non Audit Fee) 

 - ไมม่ี - 
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12. ความรับผิดชอบต่อสงัคม 
 
12.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 6/2557 เมื่อวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2557 ได้มีมติอนมุตัินโยบายความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคม (Corporate Social Responsibility Policy) โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 
กรอบแนวทางการด าเนินการความรับผิดชอบต่อสังคม 
การดาํเนินธุรกิจภายใต้การกํากบักิจการท่ีดีและยดึหลกัจริยธรรมควบคูไ่ปกบัการใสใ่จดแูลรักษาสิง่แวดล้อมและ

สงัคม มีสาํนกึรับผิดชอบตอ่สงัคมอยา่งแท้จริง โดยคาํนงึถงึผู้ที่มสีว่นได้สว่นเสยี (Stakeholders) ที่เก่ียวข้องทัง้ภายในและ
ภายนอกองค์กร ตัง้แตผู่้ ถือหุ้น พนกังาน ลกูค้า ชมุชนตลอดจนสงัคมวงกว้าง ทัง้นีเ้พื่อนําไปสูก่ารพฒันาธุรกิจอยา่งยัง่ยืน  
โดยแนวทางของความรับผิดชอบตอ่สงัคมของบริษัทควรจะครอบคลมุในหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
2. การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 
3. การปฏิบตัิตอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม 
4. ความรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค 
5. ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 
 
1. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม  

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสําคญัในการดําเนินธุรกิจ โดยปฏิบตัิตามกรอบการแข่งขนัทางการค้าที่

สจุริตและเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอ่ย และยึดกติกา

ของการแขง่ขนัอยา่งเสมอภาคของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทัง้สองฝ่าย การดําเนินธุรกิจกบัคู่ค้าต้อง

ไม่นํามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อช่ือเสียงของบริษัทและบริษัทย่อย หรือขดัต่อกฎหมาย โดยมีหลกัการในการ

ดําเนินธุรกิจดงันี ้คือ 
- ไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงการค้า 

หรือเง่ือนไขทางการค้า 

- มุ่งสร้างความสมัพนัธ์ ความร่วมมือที่ดี และการพฒันาผลิตภณัฑ์ร่วมกับคู่ค้า เพื่อเสริมสร้าง

ศกัยภาพและประสทิธิภาพในการดําเนินธุรกิจร่วมกนัในระยะยาว 

- รักษาความลบัหรือสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นําไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเอง หรือผู้ที่เก่ียวข้องโดยมิ

ชอบ 

- บริษัทและบริษัทยอ่ยจะไมด่ําเนินการใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัการละเมดิทรัพย์สนิทางปัญญา รวมทัง้

สง่เสริมให้ผู้บริหาร พนกังานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สนิของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้า
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และบริการท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องและไม่สนบัสนนุสินค้าหรือการกระทําท่ีเป็นการละเมิดทรัพย์สิน

ทางปัญญา 

- บริษัทและบริษัทย่อยต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม โดยบริษัทและบริษัทยย่อยจะไม่

ดําเนินการในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้ได้แก่ การรวมหวักําหนดราคา การกําหนดราคาจําหนา่ยเพื่อกําจดั

คู่แข่ง  โดยการกําหนดราคาของบริษัทจะมาจากการพิจารณาสภาวะตลาด ความต้องการซือ้ 

ตลอดจนต้นทุนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นการกําหนดราคาสินค้าตามต้นทุน

สินค้าและค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้  / นโยบายการจัดซือ้ของบริษัท มีการ

กําหนด วิธีการจดัหา ขัน้ตอนการดําเนินงานท่ีชดัเจน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม 

- บริษัทและบริษัทยอ่ยได้กําหนดช่องทางการร้องเรียนเร่ืองที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยมีจุดรับ

เร่ืองร้องเรียนดงักลา่วที่บริษัท ตลอดจนผา่นเวปไซต์ของบริษัท เป็นต้น 

 

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  

บริษัทและบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมัน่ในความถูกต้อง โดยจดัให้มีแนวทางในการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนกังาน 

ปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัที่เก่ียวข้อง ไม่สนบัสนุนให้มีการสร้างความสําเร็จของงานด้วย

วิธีการทุจริต คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบตัิตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยกําหนด

แนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
- สร้างจิตสํานึก ค่านิยม ทศันคติให้แก่พนกังานในการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ ด้วยความซื่อสตัย์

สจุริต (ตามคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัท)  

- จดัให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุล

การใช้อํานาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกนัมิให้พนกังานทจุริต หรือมีสว่นเก่ียวข้องกบัการทจุริตและ

คอร์รัปชัน่ตา่งๆ 

- ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานกระทําการใดๆ อนัเป็นการเรียกร้อง หรือยอมรับ

ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด สําหรับตนเองหรือผู้อื่นที่สอ่ไปในทางจูงใจให้ปฏิบตัิ หรือละ

เว้นการปฏิบตัิหน้าที่มิชอบ หรืออาจทําให้บริษัทเสยีประโยชน์อนัชอบธรรม 

- ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์

อื่นใดแก่บคุคลภายนอกเพื่อจงูใจให้บคุคลนัน้กระทําหรือละเว้นกระทําใดที่ผิดต่อกฎหมายหรือ

โดยมิชอบตอ่ตําแหนง่หน้าที่ของตน 
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3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทและบริษัทยอ่ยมีนโยบายที่จะปฏิบตัิตอ่พนกังานทกุคนด้วยความเป็นธรรม โดยไม่มีเง่ือนไขใดที่จะ

ทําให้บริษัทและบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานโดยไม่เท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อ

พนกังานทกุคน บริษัทมีระบบการดแูลพนกังานอย่างทัว่ถึงและเป็นธรรม (ตามข้อบงัคบัเก่ียวกบัการทํางาน

ของบริษัท) ดงันี ้
- บริษัทและบริษัทย่อยจะดแูลผลตอบแทนให้พนกังานทกุคนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดย

พนกังานไมจํ่าเป็นต้องเรียกร้อง 

- บริษัทและบริษัทยอ่ยจะไมเ่ลอืกปฏิบตัิ ในขณะเดียวกนัจะปฏิบตัิตอ่พนกังานโดยเทา่เทียมกนั 

- ในกรณีที่พนกังานมีข้อร้องทุกข์เกิดขึน้ บริษัทและบริษัทย่อยมีขัน้ตอนและวิธีการดําเนินการ

เร่ืองการร้องทกุข์ของพนกังานอย่างชัดเจน โดยบริษัทจะหาทางยตุิโดยเร็วและเป็นธรรม เพื่อ

จํากดัปัญหาให้อยูใ่นขอบเขตไมข่ยายผลออกไปในวงกว้าง 
 

เนื่องจากบริษัทให้ความสาํคญัและตระหนกัถงึความเทา่เทียมกนั  โดยมีแนวปฏิบตัิตอ่พนกังานด้วย
ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบตัิต่อบคุคลหนึ่งบคุคลใด เป็นไปตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานของพนกังานทุกคน โดยถือว่าข้อปฏิบตัิในคู่มือจริยธรรมเป็นสว่นหนึ่ง
ของ “ระเบียบและข้อบงัคบัพนกังาน” ที่พนกังานพงึปฏิบตัิ ทัง้นี ้บริษัทได้ดําเนินการชีแ้จงเร่ืองจรรยาบรรณใน
การดําเนินธุรกิจให้กับพนักงานทุกคนรับทราบในวันแรกของการเข้าร่วมงานกับบริษัทและยังได้เน้นยํา้
รายละเอียดในหลกัสตูรการฝึกอบรมพนกังาน 
  
 
4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสําคัญความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่ธุรกิจ ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น 

ลกูค้า คู่ค้า และคู่แข่งทางธุรกิจ และได้ประกาศใช้จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการดําเนินงานของบริษัท โดยมีแนวปฏิบตัิความรับผิดชอบตอ่ลกูค้า ดงัตอ่ไปนี ้

- สง่มอบสนิค้าและให้บริการท่ีมีคณุภาพตรงตามความคาดหมายของลกูค้าในราคาที่เป็นธรรม 

- ให้ข้อมลูข่าวสารที่ถกูต้อง เพียงพอ และทนัต่อเหตกุารณ์แก่ลกูค้า เพื่อให้ทราบเก่ียวกบัสินค้า

และบริการ โดยไมม่ีการกลา่วเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตใุห้ลกูค้าเข้าใจผิดเก่ียวกบัคณุภาพของ

สนิค้าหรือบริการนัน้ๆ  

- ติดต่อกับลกูค้าด้วยความสภุาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ไว้วางใจได้ของลกูค้า และจดัให้มี

ระบบกระบวนการท่ีให้ลกูค้าร้องเรียนเก่ียวกบัคณุภาพ ความปลอดภยัของสนิค้า  

- รักษาความลบัของลกูค้า และไมน่ําไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เก่ียวข้องโดยมิชอบ 
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- บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีการสื่อสารด้านการตลาดหลายวิธี ได้แก่ การสื่อสารข้อมูล

ผลติภณัฑ์โดยผา่นการแนะนําของเจ้าหน้าที่ขาย หรือช่องทางการสือ่สารผา่นเว็บไซต์ของบริษัท 

เป็นต้น 

5. ความรับผิดชอบต่อสังคนและสิ่งแวดล้อม 

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายส่งเสริมและให้ความรู้ด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อมกับพนกังานทุกระดบั 

เพื่อใช้เป็นแนวทางร่วมกนัในการพฒันาและดแูลรับผิดชอบชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม โดยสนบัสนนุให้มี

โครงการหรือกิจกรรมที่สร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่ชุมชนและสงัคม พร้อมทัง้การปฏิบตัิตามกฎหมาย

ข้อบงัคบั และข้อกําหนดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัสิง่แวดล้อมในการดําเนินธุรกิจ โดยมีการประเมินและติดตามผล

การดําเนินงาน หรือผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมตา่งๆ อยา่งตอ่เนื่อง 
- มีการกําหนดขัน้ตอนการจดัการของเสยีจากการดําเนินงานอยา่งชัดเจน 

- ดแูลสิง่แวดล้อมรอบข้างโครงการเพื่อจํากดัผลกระทบจากการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

- ร่วมพฒันาชมุชนในบริเวณรอบโครงการตา่งๆ ของบริษัท  

 
คณะท างานด้านความความรับผิดชอบต่อสงัคม 
กําหนดให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้แต่งตัง้คณะทํางานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยกําหนดให้มีจํานวน

สมาชิกไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คนและคณะทํางานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมคดัเลือกเลือกสมาชิก 1 คน ทํา
หน้าที่เป็นประธานคณะทํางานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม  

 
การก าหนดแผนการด าเนินการและการรายงานผลการปฏิบัติการ 
กําหนดให้คณะทํางานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจัดทําแผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม นําเสนอ

คณะกรรมการบริหารเป็นรายปี และกําหนดงบประมาณในการดําเนินงานสําหรับปีนัน้ๆ โดยคํานึงถึงกรอบแนวทางการ
ดําเนินการความรับผิดชอบต่อสงัคม ร่วมกับความเหมาะสมกับการดําเนินการของบริษัท สถานะทางการเงิน และผล
ประกอบการของบริษัทร่วมกบั และจดัทํารายงานผลการปฏิบตัิการนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริหารอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
 
12.2 คณะท างานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

คณะทํางานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  มีจํานวนทัง้สิน้ 5 ทา่น ซึง่ประกอบด้วย 
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

นายวิสทุธ์ิ กลอ่มตุ้น ประธานคณะทาํงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

นายเอกลกัษณ์ ทรัพย์มลู รองประธานคณะทาํงาน 

นายนิรันดร์ ยิ่งประเสริฐ สมาชิกคณะทํางาน 

นายอภิสทิธ์ิ จิรทฬัหกานต์ สมาชิกคณะทํางาน 

นางสาวศิริพร ภศูิริ เลขานกุารคณะทาํงาน 
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 โดยคณะทํางานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมมีหน้าทีค่วามรับผิดชอบ ดงันี ้

1. ดําเนินการสื่อสารให้พนกังานทุกระดบั คู่ค้า และผู้ที่เก่ียวข้องทุกคนรู้ เข้าใจ และเกิดความตระหนกัในด้าน
ความรับผิดชอบตอ่สงัคม (CSR) 

2. กําหนดแผนงานท่ีเหมาะสม ให้สอดคล้องกบันโยบายของบริษัท ในการดําเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลเุป้าหมาย 
3. กําหนดงบประมาณในการดําเนินงานสําหรับปีนัน้ๆ โดยคํานึงถึงกรอบแนวทางกา รดําเนินการความ

รับผิดชอบต่อสังคม ร่วมกับความเหมาะสมกับการดําเนินการของบริษัท สถานะทางการเงิน และผล
ประกอบการของบริษัท 

4. สนบัสนนุให้เกิดการแลกเปลีย่นความรู้ ความสําเร็จ และประสบการณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR) 
ระหวา่งหนว่ยงานภายในและหนว่ยงานภายนอก 

5. ประชมุคณะทํางาน และจดัทํารายงานผลการดําเนินงาน นําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยปีละ 1 
ครัง้ 
 

12.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 บริษัทได้ทําการวางแผนโครงการด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม โดยมีหวัข้อและรายละเอยีดของโครงการ ดงันี ้
1. กิจกรรมคืนรอยยิม้ให้กบัเด็กดอย : เป็นโครงการมอบของใช้ที่จําเป็น ให้กับเด็กดอยที่อยู่ห่างไกลในชนบท 

และขาดแคลนสิง่ของตา่งๆ 
2. โครงการสร้างความเข้าใจและความสมัพนัธ์กบัชุมชนบริเวณรอบสถานีย่อย  : เป็นการจดักิจกรรมเพื่อสร้าง

ความเข้าใจกบัชมุชนบริเวณรอบสถานท่ีตัง้โรงไฟฟ้า เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ไว้วางใจและเช่ือมัน่ต่อโครงการ  
โดยเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น  ของผู้พกัอาศยัรอบชุมชน และสํารวจพืน้ที่บริเวณรอบสถานที่ตัง้โรงไฟฟ้า 
โดยให้ความรู้แก่นกัเรียนนกัศกึษาและชาวบ้าน เก่ียวกบัพลงังานไฟฟ้าทดแทน 

3. โครงการเสริมสร้างวฒันธรรมด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม : เป็นการจดักิจกรรม สง่เสริมแนวคิดเร่ืองความ
รับผิดชอบต่อสงัคม ให้เป็นสว่นหนึ่ง ของค่านิยมและวฒันธรรมองค์กรเพราะเป็นสว่นเกือ้หนนุที่สําคญั ต่อ
การดําเนินการท่ียัง่ยืน 

4. โครงการปรับปรุงบรูณะวดัในชุมชน : เป็นโครงการปรับปรุงบูรณะวดัในชุมชนเพื่อสร้างความสมัพนัธ์ที่ดี
ระหวา่งองค์กรกบัชมุชนใกล้กบัสถานท่ีตัง้โรงไฟฟ้า เพื่อให้มีกิจกรรมร่วมกนัระหวา่งองค์กรและชาวบ้าน 

 
 
12.4 การด าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสงัคม 
 - ไมม่ี ‟ 
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

1. การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท 
 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้1/2558 เมื่อวนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2558 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม
ประชุมทัง้ 3 ท่าน ได้ประเมินและให้ความเห็นเก่ียวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่าย
บริหาร และมีผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ ให้ข้อมลูประกอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนมุตัิตอบแบบประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน ทัง้ 5 สว่น ดงันี ้

1.  องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organization Control and Environment Measure) 
2.  การบริหารความเสีย่ง (Risk Management Measure) 
3. การควบคมุการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities) 
4. ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู (Information and Communication Measure) 
5. ระบบการติดตาม (Monitoring) 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่บริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม รวมถงึมีระบบ
การควบคมุภายในท่ีเพียงพอในเร่ืองของการทําธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที่เก่ียวข้องกบั
บคุคลดงักลา่ว  
 โดยรายละเอียดของแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท สามารถดไูด้ใน เอกสาร
แนบที่ 4 แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 
 ปัจจุบัน บริษัทได้แต่งตัง้บริษัท แอค-พลสั คอนซัลแตนท์ จํากัด ซึ่งเป็นสํานักตรวจสอบจากภายนอก ดํารง
ตําแหนง่ “ผู้ตรวจสอบภายใน” ของบริษัท ในการทําหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบตัิงาน,กิจกรรมทางการเงินของบริษัท และ ทํา
หน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในและวิเคราะห์ระบบควบคมุภายในโดยทัว่ไป เพื่อให้มัน่ใจว่ามีการ
ดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดอยา่งมีประสทิธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อกําหนดที่เก่ียวข้อง
กับบริษัท และเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทําหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ จึง
กําหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทซึ่งมี
หน้าที่กํากบัดแูลให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และสาํเนารายงานเรียนประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อช่วยกํากบัดแูลและ
สัง่การให้ผู้บริหารที่เก่ียวข้องในแต่ละหน่วยงานดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะด้วยความเรียบร้อย โดยผู้
ตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบเป็นประจําทกุไตรมาส 
 เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท แอค-พลสั คอนซลัแตนท์ จํากัด ซึ่งทําหน้าที่ในฐานะ
หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทนัน้ มีประวตัิการตรวจสอบบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์และมีความ
นา่เช่ือถือ (รายละเอียดประวตัิของหวัหน้างานตรวจสอบภายใน ตามเอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างาน
ตรวจสอบภายในบริษัท) 
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2. ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชสี าหรับระบบการควบคุมภายในของบริษัท  

 บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั ผู้สอบบญัชีของบริษัทได้ทําการสอบทานระบบการควบคมุภายในที่สาํคญัของ
บริษัท ซึง่ผู้สอบบญัชีได้มีการตัง้ข้อสงัเกตสาํหรับระบบการควบคมุภายในของบริษัทในการตรวจสอบบญัชีสาํหรับปีสิน้สดุ
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 โดยสามารถสรุปได้วา่ไมม่ีประเด็นตรวจพบที่สง่ผลกระทบตอ่ความนา่เช่ือถือของงบการเงินและ
ระบบควบคมุภายในของบริษัทอยา่งมีนยัสาํคญั 
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3. ข้อสังเกตของหน่วยงานตรวจสอบระบบควบคุมภายในส าหรับระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
 จากรายงานการตรวจสอบภายในโดย  บริษัท  แอค-พลสั  คอนซลัแตนท์  จํากดั      ได้ปฏิบตัิการตรวจสอบ
ภายในของบริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่  เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน)   และรายงานการตรวจสอบภายในครัง้ที่ 4/2557  ลงวนัท่ี 
16 กมุภาพนัธ์ 2558ซึง่เป็นการตรวจสอบภายในสาํหรับกระบวนการทางธุรกิจหลกัของบริษัท ซึง่ครอบคลมุถึงระบบ ดงันี ้

1. ระบบการขาย และระบบงานวิศวกรรม 
2. ระบบการรับเงิน 
3. ระบบการจดัซือ้ 
4. ระบบการจา่ยเงิน 
5. ระบบบริหารสนิค้าและต้นทนุ 
6. ระบบสนิทรัพย์ถาวร 
7. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8. ระบบเงินเดือนและบริหารงานบคุคล 
 
ซึง่เป็นการตรวจสอบตดิตามการดําเนินการของบริษัทฯ ต่อข้อตรวจพบตามรายงานการตรวจสอบภายในครัง้ที่ 

3/2557 ลงวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2557 และสอบทานการทํารายการระหว่างบริษัทและบคุคลทีเ่ก่ียวข้องกนั   สามารถทําการ
สรุปประเด็นท่ีตรวจพบได้ ดงันี ้
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การดาํเนินการของบริษัท 

1 การพิจารณาคุณสมบตัิผู้ขายรายใหม่ :  - 
รายงานการพิจารณาคณุสมบตัิผู้ขาย / ผู้ รับจ้าง
ช่วง / หนว่ยงานสอบเทียบรายใหม่  ซึง่ผา่นการ
คดัเลอืก (คะแนนรวมตัง้แต่ 6 คะแนนขึน้ไป จาก
คะแนนเตม็ 10 คะแนน)  ตรวจพบผู้ขาย 1 ราย 
รหสั 01654  ห้างหุ้นสว่นจํากดัสนิเจริญแอร์ซพั
พลาย ไมแ่นบเอกสารประกอบการพิจารณา เช่น
หนงัสอืรับรองบริษัทฯ, ภ.พ.20, ใบตอบรับการ
ชําระคา่สนิคา่/บริการ และจากหนงัสอืรับรอง
ตามข้อมลูของกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์  ห้างฯ ขาดสง่งบการเงินตัง้แต่ปี2555   
ผลกระทบ : การควบคมุบริหารจดัการด้าน
ฐานข้อมลูผู้ขายอาจไมถ่กูต้อง ผู้ขายอาจไมไ่ด้
มาตรฐาน และอาจก่อให้เกิดความเสยีหายได้ใน
ภายหลงั ความเสีย่ง : ตํ่า 
โอกาสที่จะเกิด : ตํ่า  ผลกระทบ : ตํ่า 

„การพิจารณาผู้ขายราย
ใหม ่  ควรมกีารกําชบัผู้ที่
เก่ียวข้อง ตดิตามเอกสาร
ตา่งๆ ให้ครบถ้วน  หาก
เอกสารประกอบ การ
พิจารณาไมค่รบถ้วนตามที่
บริษัทฯ กําหนด แตค่ะแนน
คดัเลอืกผา่นตามเกณฑ์ 
ควรระบใุนรายงานการ
พิจารณาคณุสมบตัิผู้ขายฯ  
เพื่อให้ผู้อนมุตัิได้รับทราบ
และพิจารณาให้ผา่นการ
คดัเลอืกหรือไม ่กอ่นการ
เปิดรหสัผู้ขาย       การ
กําหนดหลกัเกณฑ์เพื่อ
พิจารณาคดัเลอืกผู้ขายราย
ใหม ่  เพื่อให้ได้ผู้ขายที่
สามารถสง่มอบสนิค้า / 
บริการ ที่มีคณุภาพได้
มาตรฐาน  ครบถ้วนทนัตาม
กําหนดเวลา  ในราคาที่
เหมาะสม  มคีวามพร้อม
และประสบการณ์ในการ
ให้บริการระหวา่งและหลงั
การขาย  การกําหนดให้มี
การตรวจสอบเอกสารตา่ง ๆ 
ประกอบ การพิจารณา
คดัเลอืกผู้ขายรายใหม ่ จะ
ช่วยให้เกิดความมัน่ใจ
เบือ้งต้น 

„บริษัทฯ  ได้ติดตามขอ
เอกสารทัง้ทาง email และ
ทางโทรศพัท์ แตไ่มไ่ด้การ
ตอบกลบั จึงได้งดการซือ้
ขายและการใช้บริการผู้ขาย
รายนีท้ัง้ในปัจจบุนัและใน
อนาคต ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม :    หากบริษัทฯ 
พิจารณางดการซือ้ขายกบั
ผู้ขายรายดงักลา่ว  ควรแจ้ง
ยกเลกิรหสัผู้ขายทัง้ใน AVL 
List และรหสัผู้ขายในระบบ
โปรแกรม 
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ลาํดบัท่ี ข้อตรวจพบ/ ความเสีย่ง / ระดบัความเสียง ข้อเสนอแนะ คําชีแ้จงจากผู้ รับการตรวจ / การ
ดําเนินการของบริษัท 

2 
2.1 
 
 
 
 
 
 
2.2 
 
 
 
 
2.3 
 
 
 
 
 
 
2.4 

กระบวนการสัง่ซือ้ : 
การสัง่ซือ้สนิค้าและบริการ  ไมพ่บการ ยืนยนัการ
สัง่ซือ้ หรือการตอบรับคําสัง่ซือ้จากผู้ขาย    
 
 
 
 
 
การจดัทํารายงานสถานะใบสัง่ซือ้ของแผนกจดัซือ้ 
กรอกรายละเอียดไมค่รบถ้วนและไมเ่ป็น
ปัจจบุนั      
 
 
ใบสัง่ซือ้และใบขอซือ้กรณีสนิค้านําเข้า ไมร่ะบุ
วนัท่ีต้องการสนิค้า    ผลกระทบ :การควบคมุ
บริหารจดัการด้านการจดัซือ้  อาจไม่มี
ประสทิธิภาพเทา่ที่ควร  / สนิค้าที่ได้ไมท่นัตอ่ความ
ต้องการ  
ความเสีย่ง : ปานกลาง โอกาสทีจ่ะเกิด : ปาน
กลาง     ผลกระทบ : ปานกลาง   
ใบสัง่ซือ้คงค้างในระบบ : จากการสอบทานใบสัง่
ซือ้คงค้าง ในระบบพบวา่มีรายการคงค้างดงันี ้ 
 -   ปี 2013 จํานวน 325 รายการ มลูค่ารวม 
2,335,119.51 บาท 
 -   ปี 2014 จํานวน 728 รายการ มลูค่ารวม 
26,368,168.85 บาท ผลกระทบ:  สนิค้าที่สัง่ซือ้
อาจไมไ่ด้รับ / อาจมกีารสัง่ซือ้ที่ไมเ่ป็นไปตาม
ความต้องการ หรือไมท่นัตามกําหนดเวลาใช้ 
ระดบัความเสีย่ง : สงู โอกาสที่จะเกิด : สงู 
ผลกระทบ: ปานกลาง 

 
  „ควรกําชบัผู้ที่เก่ียวข้อง ติดตามการ 
ยืนยนัการสัง่ซือ้ หรือการตอบรับคําสัง่ซือ้
จากผู้ขาย เพื่อให้เกิดความมัน่ใจ วา่สนิค้า
ที่ซือ้ขายมีรายการและเง่ือนไข ตา่ง ๆ ที่
ตรงกนั      
 
 
„ควรให้ผู้ที่เก่ียวข้อง เรียนรู้การ ใช้ข้อมลู / 
รายงาน ที่มีอยูใ่นระบบ Accpac ให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ เพื่อลดการทํางานท่ีซํา้ซ้อน  
   
 
„ผู้ขอซือ้ ควรระบวุนัท่ีต้องการใช้สนิค้าใน
ใบขอซือ้ และฝ่ายจดัซือ้ระบวุนัสง่สนิค้าใน
ใบสัง่ซือ้ เพื่อให้ได้รับสนิค้าทนักําหนดตอ่
เวลาทีต้่องการใช้ 
 
 
 
„ฝ่ายจดัซือ้ควรตรวจสอบใบสัง่ซือ้ที่คงค้าง
เกินกําหนดทัง้หมดในระบบ และหาสาเหตุ
ของการคงค้างร่วมกบัหนว่ย งานที่
เก่ียวข้อง  กรณีใบสัง่ซือ้ทีย่กเลกิ ควรระบุ
สาเหตใุนระบบ  และทําการเปลีย่นสถานะ
ใบสัง่ซือ้ในระบบเป็น Inactive โดยผู้มี
อํานาจดําเนินการ เพื่อให้สามารถรายงาน
ข้อมลูเพื่อการบริหารจดัการ 

 
„แจ้งให้ทางผู้ขายตอบรับการสัง่ซือ้
กลบัมาทาง E-mailทกุครัง้เพื่อเป็น
การยืนยนัการสัง่ซือ้เร่ิมใช้วนัท่ี 15 
กมุภาพนัธ์ 2558   
 
 
 
„ แผนกจดัซือ้จะ Monitor สถานะใน
ระบบ Accpac แทนการลงExcel file    
 
 
 
„ กรณีสนิค้าตา่งประเทศ บริษัทฯ จะ
ทําการระบวุนัท่ีต้องการสนิค้าในใบ
ขอซือ้ และฝ่ายจดัซือ้จะดาํเนินการ
แจ้งให้ผู้ขอซือ้ทราบระยะเวลาในการ
ผลติและประมาณการกําหนดสง่ใน
แตล่ะผลติภณัฑ์  โดยเร่ิมใช้วนัท่ี 15 
กมุภาพนัธ์ 2558 
„ทางบริษัทฯ  ได้กําชบั ให้แผนก
จดัซือ้ดําเนินการตรวจสอบสถานะ
ใบสัง่ซือ้ในระบบ และจดัทาํMEMO 
แจ้งผู้มีอาํนาจดําเนินการเปลีย่น
สถานะใบสัง่ซือ้เป็น Inactiveให้แล้ว
เสร็จภายในวนัท่ี 16 มีนาคม 2558 
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การดาํเนินการของบริษัท 
3 การจา่ยชําระคา่จ้างให้แก่ผู้ให้บริการบางกรณี  

บริษัทฯ เป็นผู้ รับภาระภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายทัง้
จํานวน โดยไม้ได้คํานวณภาษีฯ ที่ออกให้เป็นเงิน
ได้ของผู้ได้รับ (Tax on tax)  และบนัทกึเป็น
คา่ใช้จา่ยต้องห้ามทางภาษี  
ผลกระทบ :  คา่ภาษีฯ ท่ีออกให้โดยคาํนวณไว้
ไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของกรมสรรพากร ทํา
ให้ไมส่ามารถบนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายทางภาษี และ
เสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลเพิม่ขึน้ ระดบัความ
เสีย่ง : ปานกลาง โอกาสที่จะเกิด : ปานกลาง 
ผลกระทบ : ตํ่า 

ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย ซึง่
บริษัทฯ ตกลงเป็นผู้ รับภาระ
ภาษีแทนผู้ให้บริการ  บริษัท
ฯ ควรคํานวณภาษีฯ ท่ีออก
ให้ดงักลา่วเป็นเงินได้ของผู้
ที่ได้รับเงินและคาํนวณภาษี
ฯ ในลกัษณะ Tax on tax  
เพื่อบนัทกึเป็นคา่ใช่จา่ยทาง
ภาษีได้ 

ทางบริษัทฯ จะคาํนวณ 
ภาษีหกั ณ ที่จา่ยรวมอยูใ่น
สญัญา  เมื่อหกัภาษี ณ ท่ี
จ่ายแล้วจะเป็นมลูคา่ตามที่
ทางผู้ รับจ้างต้องการและ
ทางบริษัทสามารถรับรู้เป็น
คา่ใช้จา่ยได้ 

สว่นท่ีสาม สอบทานการทํารายการระหว่างบริษัทและบคุคลทีเก่ียวข้องกนั    

การสอบทานการทํารายการระหวา่งบริษัทและบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั  ตามนโยบายการทํารายการระหว่างกนั และตาม
มาตรการการตรวจสอบและติดตามรายการระหว่างกนั บริษัทฯ กําหนดมาตรการและแนวปฏิบตัิสาํหรับรายการระหวา่ง
กนัท่ีเป็นธุรกรรมปกติทางการค้าไว้ ดงันี ้

 1. เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ เก็บรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และ ผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคล
ดงักลา่ว รวมทัง้บคุคลที่เก่ียวโยงกนั เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทํารายการระหว่างกนั หรือรายการท่ี
อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้มีการปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัเสมอ    

2. เมื่อมกีารพิจารณาผู้ขาย / ผู้ รับจ้างช่วง / หนว่ยงานสอบเทยีบรายใหม ่ ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ต้องตรวจสอบ
ข้อมลูวา่เป็นบคุคลหรือ บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัหรือไม ่และระบใุนรายงานการพิจารณาคณุสมบตัิผู้ขายฯ รายใหม ่

 3. หากเป็นบคุคล หรือ บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั  ฝ่ายบญัชีต้องบนัทกึรายการแยกชดัเจน และรายงานการเปิดเผยข้อมลู
รายการระหวา่งกนั  สง่ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในตรวจสอบอีกครัง้ ก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัท   

จากการสอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายและมาตรการการทํารายการระหว่างกนั  พบวา่บริษัทฯ มีการดําเนินการอยา่ง
สมํ่าเสมอ 

 โดยในท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2558 ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2558 และที่ประชมุ
คณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2558 ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2558 ได้มีมติรับรองผลการดาํเนินการแก้ไขตาม
ประเด็นข้อสงัเกตของผู้ตรวจสอบภายใน ตามรายละเอียดข้างต้น 
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 การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินที่ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก าหนด ประจ าปี 2557  

จากการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในตามแบบประเมินที่สาํนกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) กําหนด ประจําปี 2557 โดยพิจารณาข้อมลูจากการสมัภาษณ์ สอบถามผู้บริหาร 
และสอบทานเอกสารที่เก่ียวข้องตามสมควร โดยรวมสรุปได้วา่บริษัทฯ มีการกําหนดมาตรการการควบคมุภายในท่ีสาํคญั 
ซึง่เก่ียวข้องกบัการดําเนินงาน การบริหารจดัการความเสีย่งและการกํากบัดแูลติดตามของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการท่ี
เพียงพอ  
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รายการระหว่างกนั 
1 ลักษณะความสัมพันธ์ 
 บริษัทมีการทํารายการกบับคุคลที่อาจมคีวามขดัแย้งตา่งๆ ซึง่รายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้นัน้เป็นการทํารายการกบั
กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัซึง่มีบคุคลที่มีความขดัแย้งเป็น
กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซึง่สามารถสรุปลกัษณะความสมัพนัธ์ได้ ดงันี ้
 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ 

บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั 
(มหาชน) (“เอ็ม.วี.ที.”)/1 

1. เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 17.15 ของทนุจด
ทะเบียนและชําระแล้ว 

2. นายภาณ ุ ศีตสิาร ซึง่เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัท ประธาน
คณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารของบริษัท เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลง
นาม และผู้ ถือหุ้นใหญ่ของเอ็ม.วี.ที. ในสดัส่วนร้อยละ 39.85 ของทนุจดทะเบียน
และชําระแล้ว 

3. นายพระนาย กงัวาลรัตน์ ซึง่เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัทและบริษัท
ย่อย ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัท (ร้อยละ 11.43 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้ว) เคยถือหุ้นในเอ็ม.วี.ที.
ในสดัส่วนร้อยละ 2.01 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้ว 

4. นางชุตนินัท์ กิจสําเร็จ ซึง่เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัทและบริษัทย่อย 
กรรมการบริหาร ผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (ร้อยละ 10.29 ของทนุ
จดทะเบียนและชําระแล้ว) เคยถือหุ้นในเอ็ม.วี.ที.ในสดัส่วนร้อยละ 0.81 ของทนุจด
ทะเบียนและชําระแล้ว 

นายภาณ ุศีตสิาร เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัท ประธานคณะกรรมการบริษัท และ
กรรมการบริหารของบริษัท และเป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม และผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ
เอ็ม.วี.ที. ในสดัส่วนร้อยละ 39.85 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้ว 

นายสมศกัดิ ์สรุฤทธ์ิเชวง เป็นอดีตกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัท และเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของเอ็ม.วี.ที โดย
ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 25.61 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้ว โดยได้ลาออกจาก
ตําแหน่งกรรมการบริษัทเม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2555 

นายพระนาย กงัวาลรัตน์ เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัทและบริษัทย่อย กรรมการบริหาร ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร และผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นของบริษัทในสดัส่วนร้อย
ละ 9.09 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้ว และเคยเป็นผู้ ถือหุ้นในเอ็ม.วี.ที ในสดัส่วน
ร้อยละ 2.01 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้ว 

นายสมาน กงัวาลรัตน์ เป็นบดิาของนายพระนาย กงัวาลรัตน์ (ปัจจุบนั นายสมาน กงัวาลรัตน์ ไดเ้สียชีวิต
แล้ว) 

นางชุตนินัท์ กิจสําเร็จ เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัทและบริษัทย่อย กรรมการบริหาร ผู้บริหาร 
และผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นของบริษัทในสดัส่วนร้อยละ 8.18 ของทนุจด
ทะเบียนและชําระแล้ว และเคยเป็นผู้ ถือหุ้นในเอ็ม.วี.ที ในสดัส่วนร้อยละ 0.81 ของทนุ
จดทะเบียนและชําระแล้ว 
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 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ 

นายอณัณพ พุ่มกมุาร เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้นของ
บริษัท โดยถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 2.27 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้ว 

นายเศรษฐวฒุ ิบญุสนิท เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัทย่อย เป็นกรรมการบริหาร และผู้บริหารของ
บริษัท 

บริษัท พระพาย เทคโนโลยี จํากดั       
(“พระพาย”) 

เป็นอดีตบริษัทร่วมของบริษัท โดยบริษัทเคยถือหุ้นในพระพายในสดัส่วนร้อยละ 45.00 
ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้ว โดยบริษัทได้ขายหุ้นในพระพายไปแล้วตัง้แตเ่ดือน
ธนัวาคม 2554 และปัจจบุนัพระพายได้หยุดการดําเนินงานในเชิงพาณิชย์แล้ว 

บริษัท ทีซีซี ลกัซ์ชรีูโฮเทลส์ แอนด์ รี
สอร์ท จํากดั 

เป็นบริษัทภายใต้การควบคมุของนายโสมพฒัน์ ไตรโสรัส และนางวลัลภา ไตรโสรัสซึง่
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสดัส่วนการถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 23.86 ของทนุ
จดทะเบียนและชําระแล้ว 

บริษัท คอนเซพ แลนด์ 9 จํากดั เป็นบริษัทภายใต้การควบคมุของนายโสมพฒัน์ ไตรโสรัส และนางวลัลภา ไตรโสรัสซึง่
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสดัส่วนการถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 23.86 ของทนุ
จดทะเบียนและชําระแล้ว 

บริษัท ทีซีซี แวลโูฮเทลส์ จํากดั 
(ปัจจบุนัเปล่ียนช่ือเป็นบริษัท แวลโูฮ

เทลส์ จํากดั) 

เป็นบริษัทภายใต้การควบคมุของนายโสมพฒัน์ ไตรโสรัส และนางวลัลภา ไตรโสรัสซึง่
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสดัส่วนการถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 23.86 ของทนุ
จดทะเบียนและชําระแล้ว 

บริษัท พนัธไมตรี จํากดั 
(ปัจจบุนัเปล่ียนช่ือเป็นบริษัท ทพิย์

พฒัน  อาร์เขต จํากดั) 

เป็นบริษัทภายใต้การควบคมุของนายโสมพฒัน์ ไตรโสรัส และนางวลัลภา ไตรโสรัสซึ่ง
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสดัส่วนการถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 23.86 ของทนุ
จดทะเบียนและชําระแล้ว 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิ
เรียกร้องอิมพีเรียลเวลธ์ 

เป็นกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทกองทนุปิด ภายใต้การควบคมุของนาย
โสมพฒัน์ ไตรโสรัส และนางวลัลภา ไตรโสรัสซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมี
สดัส่วนการถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 23.86 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้ว 

กองทนุรวมรีเจนท์โกลด์พร็อพเพอร์ตี ้
ฟันด์ 

เป็นกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทกองทนุปิด ภายใต้การควบคมุของนาย
โสมพฒัน์ ไตรโสรัส และนางวลัลภา ไตรโสรัสซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมี
สดัส่วนการถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 23.86 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้ว 

บริษัท ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คชัน่ จํากดั เป็นบริษัทภายใต้การควบคมุของนายโสมพฒัน์ ไตรโสรัส และนางวลัลภา ไตรโสรัสซึง่
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสดัส่วนการถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 23.86 ของทนุ
จดทะเบียนและชําระแล้ว 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิ 
การเช่าไทยคอมเมอร์เชียล อินเวสเม้นต์ 

เป็นกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทกองทนุปิด ภายใต้การควบคมุของนาย
โสมพฒัน์ ไตรโสรัส และนางวลัลภา ไตรโสรัสซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมี
สดัส่วนการถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 23.86 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้ว 
 

บริษัท กาแลไนท์บาซาร์ จํากดั เป็นบริษัทภายใต้การควบคมุของนายโสมพฒัน์ ไตรโสรัส และนางวลัลภา ไตรโสรัสซึง่
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสดัส่วนการถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 23.86 ของทนุ
จดทะเบียนและชําระแล้ว 
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 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทยรีเทล 
อินเวสเม้นต์ 

เป็นกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทกองทนุปิด ภายใต้การควบคมุของนาย
โสมพฒัน์ ไตรโสรัส และนางวลัลภา ไตรโสรัสซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมี
สดัส่วนการถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 23.86 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้ว 
 

บริษัท ไอเซอร์วสิส์แอนด์ซพัพลาย 
จํากดั 

นายพรเทพ บรูณกลุไพโรจน์ ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นบริษัทในสดัส่วนร้อยละ 2.86 ของทนุจด
ทะเบียนและชําระแล้ว เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม และผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไอ
เซอร์วสิส์แอนด์ซพัพลาย จํากดั ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนและชําระ
แล้ว 

บริษัท พีวี กรีน จํากดั เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์ท่ีตดิตัง้บนหลงัคา โดย
บริษัทมีสดัส่วนการถือหุ้นอยู่ร้อยละ 19.99 ทนุจดทะเบียนและชําระแล้วทัง้หมด 18 
ล้านบาท โดยทําการร่วมทนุกบับริษัท วีรับเบอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั ซึง่เป็นเจ้าของ
อาคารท่ีโครงการใช้หลงัคาเป็นท่ีติดตัง้ของโครงการโรงไฟฟ้าดงักล่าวและถือหุ้นใน
บริษัท พีวี กรีน จํากดั สดัส่วนร้อยละ 80.01 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้ว 

 

  
                                      



แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน)  
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2 รายละเอียดรายการระหว่างกัน 
 รายการระหวา่งกนักบับคุคลและนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปี  2556 ถงึปี 2557 มีดงันี ้

บคุคล/นิติบคุลที่อาจมี
ความขดัแย้ง / ลกัษณะ

ธุรกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มลูคา่รายการระหวา่งกนั (บาท) 
ความจําเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 

บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิ
เคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
(“เอ็ม.วี.ที.”) 
 
 
 
  

 คํา้ประกนัวงเงินกู้ยืม เลต
เตอร์ออฟเครดิตและ/
หรือทรัสต์รีซีท วงเงินเบิกเกิน
บญัชี ตัว๋สญัญาใช้เงิน และ
วงเงินซือ้ขายอตัรา 
  - วงเงินการคํา้ประกนั  
    สกลุเงินบาท 
    สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 

 
 
 
 
 
 

665,000,000 
3,250,000 

ดอลลาร์สหรัฐฯ 

 
 
 
 
 
 

665,000,000 
3,250,000 

ดอลลาร์สหรัฐฯ 

บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) ได้ทําการคํา้ประกนัวงเงินสนิเช่ือ จากสถาบนัการเงินให้แก่บริษัทร่วมกบันายสมศกัดิ ์
สรุฤทธ์ิเชวง นายพระนาย กงัวาลรัตน์ และนายภาณ ุ ศีตสิาร ซึง่เป็นไปตามเง่ือนไขของสถาบนัการเงินที่ต้องการให้ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
และ/หรือ ผู้บริหารเป็นผู้คํา้ประกนัวงเงิน โดยไมค่ิดคา่ธรรมเนียมการคํา้ประกนั อยา่งไรก็ตาม บริษัทจะทําการถอนการคํา้ประกนัเม่ือ
ได้รับเง่ือนไขที่ดีกวา่จากสถาบนัการเงิน 
นอกจากนี ้ในปี 2555 เอ็ม.วี.ที. คํา้ประกนัวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษัท ร่วมกบัเอ็ม.วี.ที. ไวร์เลส นายภาณ ุศตีิสาร และนายสมศกัดิ์ สรุ
ฤทธ์ิเชวง สําหรับวงเงินสินเช่ือร่วมระหวา่งเอ็ม.วี.ที. ไวร์เลส พระพาย และบริษัท ซึง่เป็นไปตามเง่ือนไขของสถาบนัการเงินที่กําหนดให้
ผู้ ใช้วงเงินร่วมแตล่ะรายเป็นผู้คํา้ประกนัวงเงินดงักลา่ว โดยบริษัทได้ยกเลิกการใช้วงเงินร่วมดงักลา่วแล้วตัง้แตเ่ดือนกมุภาพนัธ์ 2556 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วก่อให้เกิดประโยชน์กบับริษัท นอกจากนีเ้พ่ือให้เป็นไปตามเง่ือนไขของสถาบนั
การเงิน จงึมีความจําเป็นที่จะต้องให้มีการคํา้ประกนัวงเงินสว่นนี ้
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ   
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นวา่การคํา้ประกนัวงเงินดงักลา่วก่อให้เกิดประโยชน์กบับริษัท 
นอกจากนีเ้พ่ือให้เป็นไปตามเง่ือนไขของสถาบนัการเงิน จงึมีความจําเป็นที่จะต้องให้มีการคํา้ประกนัวงเงินสว่นนี ้

บริษัทเชา่ที่ดินและสิ่งปลกู
สร้างเพ่ือใช้เป็นที่ตัง้สํานกังาน
และคลงัสินค้าของบริษัทจาก 
เอ็ม.วี.ที. 

- คา่เชา่อาคารสาํนกังาน 
 
ยอดยกมาต้นงวด 

 
 
 
 

375,000 
 

375,000 

 
 
 
 

- 
 

- 

บริษัทเชา่ที่ดินและสิ่งปลกูสร้างเพ่ือใช้เป็นที่ตัง้อาคารสาํนกังานใหญ่จากเอ็ม.วี.ที เพ่ือใช้ในการดําเนินกิจการของบริษัท ในอตัราเดือน
ละ 125,000 บาท โดยมีอตัราคา่เชา่ใกล้เคียงกบัราคาตลาด 
ทัง้นี ้ บริษัทได้ท าการซ้ือทีดิ่นและอาคารดงักล่าวจากเอ็ม.วี.ที.แล้วเมือ่เดือนมีนาคม 2556 และได้ยกเลิกสญัญาเช่าทีดิ่นและอาคาร
ดงักล่าวแล้วตัง้แต่เดือนเมษายน 2556 เป็นต้นไป 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นประโยชน์แก่บริษัทเพ่ือใช้เป็นอาคารสํานกังานและคลงัสินค้าของบริษัท 
โดยมีอตัราคา่เชา่ที่เหมาะสม เป็นไปตามราคาตลาด โดยมีการเปรียบเทียบกบัราคาคา่เชา่สํานกังานในบริเวณใกล้เคียง ในปี 2557 
ไมมี่รายการดงักลา่ว 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน)  
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บคุคล/นิติบคุลที่อาจมี
ความขดัแย้ง / ลกัษณะ

ธุรกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มลูคา่รายการระหวา่งกนั (บาท) 
ความจําเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 

เพ่ิมขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
ยอดคงค้างปลายงวด 

375,000 
750,000 

- 
 

- 
- 
- 
 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นวา่การเชา่พืน้ที่สํานกังานดงักลา่วเป็นประโยชน์แก่บริษัทเพ่ือใช้
เป็นอาคารสํานกังานและคลงัสินค้าของบริษัท โดยมีอตัราคา่เชา่ที่เหมาะสม เป็นไปตามราคาตลาด โดยมีการเปรียบเทียบกบัราคาคา่
เชา่สํานกังานในบริเวณใกล้เคียง  

บริษัทเชา่ที่ดินและสิ่งปลกู
สร้างเพ่ือใช้เป็นคลงัสินค้าของ
บริษัทจาก เอ็ม.วี.ที. 

- คา่เชา่คลงัสนิค้า 
 
ยอดยกมาต้นงวด 
เพ่ิมขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
ยอดคงค้างปลายงวด 

 
 
 

240,000 
 

80,000 
240,000 
320,000 

- 

 
 
 

- 
 

- 
- 
- 
- 

บริษัทเชา่ที่ดินและสิ่งปลกูสร้างเพ่ือใช้เป็นคลงัสินค้าจากเอ็ม.วี.ที ตัง้แตเ่ดอืนตลุาคม 2555 เพื่อใช้ในการดําเนินกิจการของบริษัท
เน่ืองจากพืน้ที่คลงัสินค้าของบริษัทไมเ่พียงพอ ในอตัราเดือนละ 40,000 บาท โดยมีอตัราคา่เชา่ใกล้เคียงกบัราคาตลาด 
สญัญาดงักล่าวได้หมดอายใุนวนัที ่30 มิถนุายน 2556 และบริษัทมิได้ท าการต่อสญัญาอีก  
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นประโยชน์แก่บริษัท เน่ืองจากพืน้ที่ของคลงัสินค้าของบริษัทในชว่งเวลา
ดงักลา่วไมเ่พียงพอ และคลงัสินค้าที่เชา่อยูใ่นพืน้ที่ใกล้เคียง สะดวกในการบริหารจดัการ และมีอตัราคา่เชา่ที่เหมาะสม เป็นไปตาม
ราคาตลาด โดยมีการเปรียบเทียบกบัราคาคา่เชา่คลงัสินค้าในบริเวณใกล้เคยีงในปี 2557 ไมมี่รายการดงักลา่ว 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นวา่การเชา่พืน้ที่คลงัสินค้าดงักลา่วเป็นประโยชน์แก่บริษัท 
เน่ืองจากพืน้ที่ของคลงัสินค้าของบริษัทในชว่งเวลาดงักลา่วไมเ่พียงพอ และคลงัสินค้าที่เชา่อยูใ่นพืน้ที่ใกล้เคียง สะดวกในการบริหาร
จดัการ และมีอตัราคา่เชา่ที่เหมาะสม เป็นไปตามราคาตลาด โดยมีการเปรียบเทียบกบัราคาคา่เชา่คลงัสินค้าในบริเวณใกล้เคียง 

บริษัทซือ้ที่ดินและสิ่งปลกู
สร้างซึง่เป็นที่ตัง้สํานกังาน
ของบริษัทจากเอ็ม.วี.ที. 

- ซือ้ที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง 

 
 
 

50,000,000 

 
 
 

- 

บริษัทซือ้ที่ดินขนาด 390 ตารางวาและสิ่งปลกูสร้างอาคารสาํนกังาน 3 ชัน้ 1 หลงั และอาคารสํานกังาน 2 ชัน้ 1 หลงับนที่ดินดงักลา่ว 
ซึง่เป็นที่ตัง้สํานกังานใหญ่ของบริษัทในปัจจบุนัเพ่ือใช้ในการดําเนินธุรกิจ โดยใช้ราคาอ้างอิงจากราคาประเมินของผู้ประเมินราคา ซึง่
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่มีมลูคา่ประเมิน 50.83 ล้านบาท 
 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการที่สมควร โดยเป็นการซือ้สินทรัพย์เพ่ือใช้เป็นอาคารสํานกังาน
ใหญ่เพ่ือใช้ในการดําเนินกิจการ และมีราคาที่เหมาะสม ใกล้เคียงกบัราคาประเมินจากผู้ประเมินสินทรัพย์ที่มีความน่าเชื่อถือ ในปี 
2557 ไมมี่รายการดงักลา่ว 
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บคุคล/นิติบคุลที่อาจมี
ความขดัแย้ง / ลกัษณะ

ธุรกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มลูคา่รายการระหวา่งกนั (บาท) 
ความจําเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการทีส่มควร โดยเป็นการซือ้
สินทรัพย์เพ่ือใช้เป็นอาคารสํานกังานใหญ่เพ่ือใช้ในการดําเนินกิจการ และมีราคาที่เหมาะสม ใกล้เคียงกบัราคาประเมินจากผู้ประเมิน
สินทรัพย์ที่มีความน่าเชื่อถือ 

บริษัทซือ้ระบบเซิฟเวอร์และ
ระบบเครือข่ายจากเอ็ม.วี.ที. 
   - บริษัทซือ้สินทรัพย์ 
   - ยอดคงค้างปลายงวด 

 
 

757,440 
- 

 
 

- 
- 

บริษัทซือ้ระบบเซิฟเวอร์และระบบเครือข่ายจากเอ็ม.วี.ที เพ่ือใช้สําหรับระบบบญัชแีละฐานข้อมลูบญัชีของบริษัท โดยบริษัทได้ใช้
ระบบดงักลา่วสาํหรับระบบบญัชแีละฐานข้อมลูบญัชีของบริษัทมาตัง้แตใ่นอดีตเน่ืองจากระบบดงักลา่วติดตัง้อยูบ่นอาคารสํานกังาน
ซึง่ในอดีตบริษัททําการเชา่จากเอ็ม.วี.ที. ตอ่มาเม่ือบริษัททําการซือ้อาคารสํานกังานดงักลา่วจากเอ็ม.วี.ที.แล้วจงึทําการซือ้ระบบเซิฟ
เวอร์และระบบเครือขา่ยรวมถึงสว่นตอ่ขยายที่จําเป็นในการดําเนินงานจากเอ็ม.วี.ที.เม่ือเดือนกรกฎาคม 2556 โดยมีราคาและเง่ือนไข
ทางการค้าทัว่ไป 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการที่สมควร เป็นการซือ้สินทรัพย์ที่จําเป็นตอ่การดําเนินงานของ
บริษัท โดยมีการเปรียบเทียบราคากบัผู้จําหน่ายรายอื่น ในปี 2557ไมมี่รายการดงักลา่ว 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการทีส่มควร เป็นการซือ้สินทรัพย์ที่
จําเป็นตอ่การดําเนินงานของบริษัท โดยมีการเปรียบเทียบราคากบัผู้จําหน่ายรายอื่น 

บริษัทจําหน่ายสินค้าและ
ให้บริการให้แก่เอ็ม.วี.ที. 

- บริษัทขายสินค้า 
- ให้บริการ 

 
ยอดยกมาต้นงวด 
เพ่ิมขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 

 
 

638,960 
- 
 

801,430 
683,687 

1,483,030 

 
 

2,100 
- 
 

2,087 
2,247 
4,334 

บริษัทจําหน่ายสินค้าประเภทระบบสาํรองไฟฟ้าและอปุกรณ์ที่เก่ียวข้องให้แกเ่อ็ม.วี.ที. โดยมีราคาเป็นไปตามราคาและเง่ือนไข
ทางการค้ามาตรฐานของบริษัท (Price List) ตามที่จําหน่ายให้แกล่กูค้ารายอ่ืนๆทัว่ไป 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทํารายการทางการค้าปกติ โดยมีราคาและ
เง่ือนไขทางการค้าเชน่เดียวกบัลกูค้าทัว่ไป 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการทีส่มควร และเป็นการทํารายการ
ทางการค้าปกติ โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการค้าเชน่เดียวกบัลกูค้าทัว่ไป 
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บคุคล/นิติบคุลที่อาจมี
ความขดัแย้ง / ลกัษณะ

ธุรกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มลูคา่รายการระหวา่งกนั (บาท) 
ความจําเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 

ยอดคงค้างปลายงวด 2,087 - 
 

บริษัทซือ้สินค้าจากเอ็ม.วี.ที. 
- บริษัทซือ้สินค้า 

 
ยอดยกมาต้นงวด 
เพ่ิมขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
ยอดคงค้างปลายงวด 

 
 
 
 

 
3,900 

 
14,937 
4,173 

19,110 
- 

 
26,000 

 
- 

27,820 
27,820 

- 

บริษัทซือ้สินค้าประเภทอปุกรณ์เครือขา่ยคอมพิวเตอร์จากเอ็ม.วี.ที. เพ่ือนํามาดําเนินโครงการให้แกล่กูค้า ซึง่เป็นไปตามคณุสมบตัิ
ของอปุกรณ์ที่ลกูค้ากําหนด โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทํารายการทางการค้าปกติ โดยอปุกรณ์
ดงักลา่วมีคณุสมบตัิตามที่ลกูค้ากําหนด โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการทีส่มควร และเป็นการทํารายการ
ทางการค้าปกติ โดยอปุกรณ์ดงักลา่วมีคณุสมบตัติามที่ลกูค้ากําหนด โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป 

เอ็ม.วี.ที. ค้างจา่ยบริษัทใน
บญัชีลกูหนีอ่ื้น 

- ลกูหนีอ่ื้นต้นงวด 
- เพ่ิมขึน้ระหวา่งงวด 
- ชําระระหวา่งงวด 
- ลกูหนีอ่ื้นปลายงวด 

 
 

63,768 
- 

63,768 
- 

 
 

- 
- 
- 
- 

เป็นรายการภาษีหกั ณ ที่จา่ยค้างชําระจาก เอ็ม.วี.ที. ซึง่บริษัทได้ทําการทวงถามจากเอ็ม.วี.ที. มาโดยตลอด โดยเอ็ม.วี.ที ได้ชําระแล้ว
ทัง้จํานวนในเดือนธันวาคม 2556 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการภาษีหกั ณ ที่จา่ยที่เอ็ม.วี.ที.ค้างชําระ ซึง่บริษัทได้ทําการทวงถาม
มาโดยตลอดแตเ่อ็ม.วี.ที. มิได้จา่ยชําระตามกําหนดเวลา ซึง่ปัจจบุนัได้รับชําระคืนทัง้จํานวนแล้ว โดยกําชบัผู้ รับผิดชอบมิให้เกิดกรณี
ดงักลา่วขึน้อีกในอนาคต ในปี 2557 ไมมี่รายการดงักลา่ว 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการภาษีหกั ณ ทีจ่า่ยที่เอ็ม.วี.ที.ค้าง
ชําระ ซึง่บริษัทได้ทําการทวงถามมาโดยตลอดแตเ่อ็ม.วี.ที. มิได้จา่ยชําระตามกําหนดเวลา  ซึง่ปัจจบุนัได้รับชําระคืนทัง้จํานวนแล้ว 
โดยกําชบัผู้ รับผิดชอบมิให้เกิดกรณีดงักลา่วขึน้อีกในอนาคต 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน)  
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บคุคล/นิติบคุลที่อาจมี
ความขดัแย้ง / ลกัษณะ

ธุรกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มลูคา่รายการระหวา่งกนั (บาท) 
ความจําเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 

บริษัทวา่จ้างเอ็ม.วี.ที ในการ
ให้บริการสว่นกลางตา่งๆ 
ได้แก่ คา่ชา่รถโฟลค์ลิฟท์ คา่
รับ-สง่เอกสารและสินค้า และ
คา่บริการขนสง่สินค้า ตาม
สญัญาการคิดอตัรา
คา่บริการ-คา่ใช้จา่ยสว่นกลาง 

- บริษัทจา่ยคา่บริการ 
 
ยอดยกมาต้นงวด 
เพ่ิมขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
ยอดคงค้างปลายงวด 

 
 
 
 
 
 
 

715,056 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

798,876 
 

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

บริษัทวา่จ้างเอ็ม.วี.ที.ในการให้บริการสว่นกลางตา่งๆ สญัญาการคิดอตัราคา่บริการ-คา่ใช้จา่ยสว่นกลางกบัเอ็ม.วี.ที เพ่ือใช้ในการ
ดําเนินการ ได้แก่ คา่เชา่รถโฟลค์ลิฟท์ คา่รับ-สง่เอกสารและสินค้า และคา่บริการขนสง่สินค้า โดยมีการระบอุตัราคา่บริการไว้ใน
สญัญา โดยสญัญามีอาย ุ1 ปี 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการที่สมควร เป็นการให้บริการสําหรับการดาํเนินงานปกติของบริษัท 
โดยมีราคาเงื่อนไขทางการค้าเทียบเทา่กบัผู้ ให้บริการรายอื่นๆ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการทีส่มควร เป็นการให้บริการ
สําหรับการดําเนินงานปกติของบริษัท โดยมีราคาเงื่อนไขทางการค้าเทียบเทา่กบัผู้ ให้บริการรายอ่ืนๆ 

นายภาณ ุศีตสิาร 
 
 
  

คํา้ประกนัวงเงินกู้ยืม เลต
เตอร์ออฟเครดิตและ/
หรือทรัสต์รีซีท วงเงินเบิกเกิน
บญัชี ตัว๋สญัญาใช้เงิน และ
วงเงินซือ้ขายอตัรา
แลกเปลี่ยนลว่งหน้า ให้แก่
บริษัท 
   - วงเงินการคํา้ประกนั  
     สกลุเงินบาท 
     สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

582,000,000 
3,750,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

702,000,000 
4,550,000 

นายภาณไุด้ทาํการคํา้ประกนัวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินให้แก่บริษัทร่วมกบับริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
นายสมศกัดิ์ สรุฤทธ์ิเชวง และนายพระนาย กงัวาลรัตน์  ซึง่เป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบนัการเงินที่ต้องการให้ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และ/
หรือ ผู้บริหารเป็นผู้คํา้ประกนัวงเงิน โดยไมค่ิดคา่ธรรมเนียมการคํา้ประกนั อยา่งไรก็ตาม บริษัทจะทําการถอนการคํา้ประกนัเม่ือได้รับ
เง่ือนไขที่ดีกวา่จากสถาบนัการเงิน 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วก่อให้เกิดประโยชน์กบับริษัท นอกจากนีเ้พ่ือให้เป็นไปตามเง่ือนไขของสถาบนั
การเงิน จงึมีความจําเป็นที่จะต้องให้มีการคํา้ประกนัวงเงินสว่นนี ้
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นวา่การคํา้ประกนัวงเงินดงักลา่วก่อให้เกิดประโยชน์กบับริษัท 
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บคุคล/นิติบคุลที่อาจมี
ความขดัแย้ง / ลกัษณะ

ธุรกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มลูคา่รายการระหวา่งกนั (บาท) 
ความจําเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 

ดอลลาร์สหรัฐฯ ดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนีเ้พ่ือให้เป็นไปตามเง่ือนไขของสถาบนัการเงิน จงึมีความจําเป็นที่จะต้องให้มีการคํา้ประกนัวงเงินสว่นนี ้
บริษัทเป็นเจ้าหนีเ้งินทดรอง
จา่ย 

- ยอดยกมาต้นงวด 
- เงินทดรองจา่ยระหวา่งงวด 
- ชําระคืนระหวา่งงวด 
- ยอดคงค้างปลายงวด 

 
 

3,199,900 
- 

3,199,900 
- 

 
 

- 
- 
- 
- 

บริษัทได้ทาํการทดรองจา่ยให้แก่นายภาณสุําหรับการดาํเนินการติดตอ่ทําสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าสว่นภมิูภาค  โดยเม่ือวนัที่ 
31 ธันวาคม 2555 ได้ทําการชําระคืนเป็นเช็คธนาคารอยูร่ะหวา่งการเรียกเก็บ ซึง่ได้ทําการเรียกเก็บแล้วในเดือนมกราคม 2556 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการที่สมควร เป็นการเบิกเงินทดรองจา่ยเพ่ือใช้ในการดําเนินการของ
บริษัท  ในปี 2557 ไมมี่รายการดงักลา่ว 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการทีส่มควร เป็นการเบิกเงินทดรอง
จา่ยเพ่ือใช้ในการดําเนินการของบริษัท  
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทไดท้ าการก าชบับริษัทมิให้มีการจ่ายเงินทดรองจ่ายให้แก่กรรมการหรือผู้บริหารเพือ่ใช้ในการยืน่ค า
ขอสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าอีกต่อไป และให้ผู้บริหารด าเนินการตามขัน้ตอนทีก่ าหนดไว้ในระเบียบเงินทดรองจ่ายของบริษัท (ลงวนัที ่ 24 
ก.พ. 2557) อย่างเคร่งครดั 

นายภาณเุป็นเจ้าหนีเ้งินทด
รองจา่ยบริษัท 

- ยอดยกมาต้นงวด 
- เงินทดรองจา่ยระหวา่งงวด 
- ชําระคืนระหวา่งงวด 
- ยอดคงค้างปลายงวด 

 
 

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

94,260 

 
 

94,260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
11,345 

105,605 
- 

นายภาณไุด้ทาํการทดรองจา่ยให้แกบ่ริษัทสําหรับคา่รับรองและคา่ใช้จา่ยสํานกังาน และชําระเงินกู้ยืมสถาบนัการเงินและ
คา่ธรรมเนียมตา่งๆให้แก่บริษัทโดยมีรายละเอียด ดงันี ้
ปี 2556 
ค่ารบัรองและค่าใช้จ่ายส านกังาน 930,280 บาท 
ช าระเงินกู้ยืมสถาบนัการเงินและค่าธรรมเนียมต่างๆ 17,022,000 บาท 
ปี 2557 
ค่ารบัรองและค่าใช้จ่ายส านกังาน 11,345 บาท 
 
 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วก่อให้เกิดประโยชน์กบับริษัท เน่ืองจากเป็นการทดรองจา่ยคา่ใช้จา่ยในการ



แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน)  

 

 
สว่นท่ี 2 หน้า 128                                                                                                                                                       ...........................................รับรองความถกูต้อง 

บคุคล/นิติบคุลที่อาจมี
ความขดัแย้ง / ลกัษณะ

ธุรกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มลูคา่รายการระหวา่งกนั (บาท) 
ความจําเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 

ดําเนินงานและชําระเงินกู้ยืมให้แก่บริษัท และมีความจําเป็นเน่ืองจากบริษัทมีความจําเป็นในการใช้เงินทนุหมนุเวยีน ณ ขณะนัน้ โดย
บริษัททําการชําระคืนให้แก่กรรมการในเวลาอนัสัน้ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดงักลา่วแล้ว เน่ืองจากเป็นการทดรองจา่ยคา่ใช้จา่ยในการดําเนินงานและชําระเงินกู้ยืม
ให้แก่บริษัท และมีความจําเป็นเน่ืองจากบริษัทมีความจําเป็นในการใช้เงินทนุหมนุเวียน ณ ขณะนัน้ โดยบริษัททาํการชําระคืนให้แก่
กรรมการในเวลาอนัสัน้ ทัง้นี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้กําชบัให้บริษัทมีความระมดัระวงัในการบริหารจดัการสภาพคลอ่งของบริษัท
ในอนาคต 

นายสมศกัดิ์ สรุฤทธ์ิเชวง คํา้ประกนัวงเงินกู้ยืม เลต
เตอร์ออฟเครดิตและ/
หรือทรัสต์รีซีท วงเงินเบิกเกิน
บญัชี ตัว๋สญัญาใช้เงิน และ
วงเงินซือ้ขายอตัรา
แลกเปลี่ยนลว่งหน้า ให้แก่
บริษัท 
   - วงเงินการคํา้ประกนั  
     สกลุเงินบาท 
      

 
 
 
 
 
 
 
 

20,000,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

20,000,000 
 

นายสมศกัดิไ์ด้ทาํการคํา้ประกนั วงเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินให้แก่บริษัทร่วมกบับริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
นายภาณ ุศีตสิาร และนายพระนาย กงัวาลรัตน์  ซึง่เป็นไปตามเง่ือนไขของสถาบนัการเงินที่ต้องการให้ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือ 
ผู้บริหารเป็นผู้คํา้ประกนัวงเงิน โดยไมค่ิดคา่ธรรมเนียมการคํา้ประกนั อยา่งไรก็ตาม บริษัทจะทําการถอนการคํา้ประกนัเม่ือได้รับ
เง่ือนไขที่ดีกวา่จากสถาบนัการเงิน 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วก่อให้เกิดประโยชน์กบับริษัท นอกจากนีเ้พ่ือให้เป็นไปตามเง่ือนไขของสถาบนั
การเงิน จงึมีความจําเป็นที่จะต้องให้มีการคํา้ประกนัวงเงินสว่นนี ้
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นวา่การคํา้ประกนัวงเงินดงักลา่วก่อให้เกิดประโยชน์กบับริษัท 
นอกจากนีเ้พ่ือให้เป็นไปตามเง่ือนไขของสถาบนัการเงิน จงึมีความจําเป็นที่จะต้องให้มีการคํา้ประกนัวงเงินสว่นนี ้

นายพระนาย กงัวาลรัตน์ 
 
 
 

คํา้ประกนัวงเงินกู้ยืม เลต
เตอร์ออฟเครดิตและ/
หรือทรัสต์รีซีท วงเงินเบิกเกิน
บญัชี ตัว๋สญัญาใช้เงิน และ

 
 
 
 

 
 
 
 

นายพระนายได้ทําการคํา้ประกนัวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินให้แก่บริษัทร่วมกบับริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
นายสมศกัดิ์ สรุฤทธ์ิเชวง และนายภาณ ุศีติสาร  ซึง่เป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบนัการเงินที่ต้องการให้ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือ 
ผู้บริหารเป็นผู้คํา้ประกนัวงเงิน โดยไมค่ิดคา่ธรรมเนียมการคํา้ประกนั อยา่งไรก็ตาม บริษัทจะทําการถอนการคํา้ประกนัเม่ือได้รับ
เง่ือนไขที่ดีกวา่จากสถาบนัการเงิน 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556 
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บคุคล/นิติบคุลที่อาจมี
ความขดัแย้ง / ลกัษณะ

ธุรกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มลูคา่รายการระหวา่งกนั (บาท) 
ความจําเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วงเงินซือ้ขายอตัรา
แลกเปลี่ยนลว่งหน้า ให้แก่
บริษัท 
   - วงเงินการคํา้ประกนั  
     สกลุเงินบาท 
     สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 

 
 
 

 
582,000,000 

3,750,000 
ดอลลาร์สหรัฐฯ 

 
 
 
 

702,000,000 
4,550,000 

ดอลลาร์สหรัฐฯ 

 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วก่อให้เกิดประโยชน์กบับริษัท นอกจากนีเ้พ่ือให้เป็นไปตามเง่ือนไขของสถาบนั
การเงิน จงึมีความจําเป็นที่จะต้องให้มีการคํา้ประกนัวงเงินสว่นนี ้
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นวา่การคํา้ประกนัวงเงินดงักลา่วก่อให้เกิดประโยชน์กบับริษัท 
นอกจากนีเ้พ่ือให้เป็นไปตามเง่ือนไขของสถาบนัการเงิน จงึมีความจําเป็นที่จะต้องให้มีการคํา้ประกนัวงเงินสว่นนี ้

บริษัทเป็นเจ้าหนีเ้งินทดรอง
จา่ย 

- ยอดยกมาต้นงวด 
- เงินทดรองจา่ยระหวา่งงวด 
- ชําระคืนระหวา่งงวด 
- ยอดคงค้างปลายงวด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2,219,322 
120,000 

2,339,322 
- 
 

 
 

- 
- 
- 
- 
 

บริษัทได้ทาํการทดรองจา่ยให้แก่นายพระนายสําหรับการดําเนินการติดตอ่ทาํสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าสว่นภมิูภาค โดยเม่ือ
วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 ได้ทําการชําระคืนเป็นเช็คธนาคารอยูร่ะหวา่งการเรียกเก็บ ซึง่ได้ทําการเรียกเก็บแล้วในเดอืนมกราคม 2556 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการที่สมควร เป็นการเบิกเงินทดรองจา่ยเพ่ือใช้ในการดําเนินการของ
บริษัท ในปี 2557 ไมมี่รายการดงักลา่ว 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการทีส่มควร เป็นการเบิกเงินทดรอง
จา่ยเพ่ือใช้ในการดําเนินการของบริษัท  
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทไดท้ าการก าชบับริษัทมิให้มีการจ่ายเงินทดรองจ่ายให้แก่กรรมการหรือผู้บริหารเพือ่ใช้ในการยืน่ค า
ขอสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าอีกต่อไป และให้ผู้บริหารด าเนินการตามขัน้ตอนทีก่ าหนดไว้ในระเบียบเงินทดรองจ่ายของบริษัท (ลงวนัที ่ 24 
ก.พ. 2557) อย่างเคร่งครดั 
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บคุคล/นิติบคุลที่อาจมี
ความขดัแย้ง / ลกัษณะ

ธุรกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มลูคา่รายการระหวา่งกนั (บาท) 
ความจําเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เป็นลกูหนีค้า่หุ้นสามญับริษัท 

- ยอดคงค้างต้นงวด 
- เพ่ิมขึน้ระหวา่งงวด 
- ชําระระหวา่งงวด 
- ยอดคงค้างปลายงวด 

 
21,001,100 

- 
21,001,100 

- 

 
- 
- 
- 
- 

นายพระนายเป็นลกูหนีค้า่หุ้นสามญัจากการเพิ่มทนุของบริษัทเม่ือเดือนกรกฎาคม 2555 จํานวน 210,011 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 
100 บาท โดยนายพระนายได้ทําการชําระคา่หุ้นสามญัดงักลา่วทัง้หมดแล้วในวนัที่ 31 มีนาคม 2556  
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วได้มีการชําระเสร็จสิน้แล้ว และฝ่ายบริหารจะระมดัระวงัในการดําเนินรายการ
ในลกัษณะดงักลา่วในอนาคต ในปี 2557 ไมมี่รายการดงักลา่ว 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นวา่รายการดงักลา่วได้มีการชําระเสร็จสิน้แล้ว และมีความเห็นวา่
บริษัทควรมีความระมดัระวงัในการดําเนินรายการในลกัษณะดงักลา่วในอนาคต 

นายพระนายเป็นเจ้าหนีเ้งิน
ทดรองจา่ยบริษัท 

- ยอดยกมาต้นงวด 
- เงินทดรองจา่ยระหวา่งงวด 
- ชําระคืนระหวา่งงวด 
- ยอดคงค้างปลายงวด 

 
 

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

341,581 

 
 

341,581 
345,420 
685,991 

1,010 

นายพระนายได้ทําการทดรองจา่ยให้แก่บริษัทสาํหรับคา่ใช้จา่ยในการดําเนินงานและชําระเงินกู้ยืมสถาบนัการเงินให้แก่บริษัทโดยมี
รายละเอียด ดงันี ้
ปี 2556 
ค่ารบัรองและค่าใช้จ่ายส านกังาน 1,713,464 บาท 
ช าระเงินกู้ยืมสถาบนัการเงินและค่าธรรมเนียมต่างๆ 5,615,381 บาท 
ปี 2557 
ค่ารบัรองและค่าใช้จ่ายส านกังาน 343,227 บาท 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วก่อให้เกิดประโยชน์กบับริษัท เน่ืองจากเป็นการทดรองจา่ยคา่ใช้จา่ยในการ
ดําเนินงานและชําระเงินกู้ยืมให้แก่บริษัท และมีความจําเป็นเน่ืองจากบริษัทมีความจําเป็นในการใช้เงินทนุหมนุเวยีน ณ ขณะนัน้ โดย
บริษัททําการชําระคืนให้แก่กรรมการในเวลาอนัสัน้ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดงักลา่วแล้ว เน่ืองจากเป็นการทดรองจา่ยคา่ใช้จา่ยในการดําเนินงานและชําระเงินกู้ยมื
ให้แก่บริษัท และมีความจําเป็นเน่ืองจากบริษัทมีความจําเป็นในการใช้เงินทนุหมนุเวียน ณ ขณะนัน้ โดยบริษัททาํการชําระคืนให้แก่
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บคุคล/นิติบคุลที่อาจมี
ความขดัแย้ง / ลกัษณะ

ธุรกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มลูคา่รายการระหวา่งกนั (บาท) 
ความจําเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 

กรรมการในเวลาอนัสัน้ ทัง้นี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้กําชบัให้บริษัทมีความระมดัระวงัในการบริหารจดัการสภาพคลอ่งของบริษัท
ในอนาคต 

นายสมาน กงัวาลรัตน์ บริษัทเชา่พืน้ที่เพ่ือใช้เป็น
คลงัสินค้า 

- คา่เชา่ที่ดินและสิ่งปลกู
สร้าง 

- ยอดคงค้างปลายงวด 
 
 

 
 
 

120,000 
- 

 
 
 

120,000 
- 
 

บริษัททําการเชา่พืน้ที่จากนายสมาน กงัวาลรัตน์ ตัง้แตเ่ดือนกมุภาพนัธ์ 2555 เป็นต้นมา ในอตัราคา่เชา่ 10,000 บาทตอ่เดือน ซึง่มี
อตัราคา่เชา่เป็นไปตามราคาตลาดในพืน้ที่ใกล้เคียงกนั เพ่ือใช้เป็นคลงัสินค้าเพื่อเก็บวสัดอุปุกรณ์จากพืน้ที่ที่ได้รับผลกระทบจาก
อทุกภยั ปัจจบุนั บริษัทใช้อาคารดงักลา่วสําหรับการประกอบอปุกรณ์เพ่ือเตรียมการติดตัง้สําหรับโครงการขนาดใหญ่ ซึง่หากครบ
อายสุญัญาเชา่และบริษัทยงัมีความจําเป็นในการใช้งานพืน้ที่ดงักลา่ว บริษัทจะทําการนําเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือขอ
ความเห็นชอบและนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนมุตัิการตอ่อายสุญัญาเชา่ตามขัน้ตอนการทาํรายการระหวา่ง
กนั 
ทัง้นี ้ ปัจจุบนันายสมาน กงัวาลรตัน์ได้เสียชีวิตแล้ว ท าให้ผู้รบัผลประโยชน์ค่าเช่าในปัจจุบนัคือนางโสภา กงัวาลรตัน์ ซ่ึงเป็นคู่สมรส
ของนายสมาน กงัวาลรตัน์ และเป็นมารดาของนายพระนาย กงัวาลรัตน์ 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วมีความเหมาะสมเน่ืองจากเป็นประโยชน์แก่บริษัท โดยเป็นการเชา่พืน้ที่เพ่ือใช้
ในการดําเนินการของบริษัท 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นวา่การเชา่พืน้ที่คลงัสินค้าดงักลา่วมีความเหมาะสมเน่ืองจาก
เป็นประโยชน์แก่บริษัท  โดยเป็นการเชา่พืน้ที่เพ่ือใช้ในการดําเนินการของบริษัท 

นางชตุินนัท์ กิจสําเร็จ เป็นลกูหนีค้า่หุ้นสามญับริษัท 
- ยอดคงค้างต้นงวด 
- เพ่ิมขึน้ระหวา่งงวด 
- ชําระระหวา่งงวด 

ยอดคงค้างปลายงวด 

 
23,999,400 

- 
23,999,400 

- 

 
- 
- 
- 
- 

นางชตุินนัท์เป็นลกูหนีค้า่หุ้นสามญัจากการเพ่ิมทนุของบริษัทเม่ือเดือนกรกฎาคม 2555 จํานวน 239,994 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 
100 บาท โดยนางชตุินนัท์ได้ทําการชําระคา่หุ้นสามญัดงักลา่วทัง้หมดแล้วในวนัที่ 31 มีนาคม 2556 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วได้มีการชําระเสร็จสิน้แล้ว และฝ่ายบริหารจะระมดัระวงัในการดําเนินรายการ
ในลกัษณะดงักลา่วในอนาคต ในปี 2557 ไมมี่รายการดงักลา่ว 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดงักลา่วแล้ว เห็นวา่รายการดงักลา่วได้มีการชําระเสร็จสิน้แล้ว และมคีวามเห็นวา่บริษัท
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สว่นท่ี 2 หน้า 132                                                                                                                                                       ...........................................รับรองความถกูต้อง 

บคุคล/นิติบคุลที่อาจมี
ความขดัแย้ง / ลกัษณะ

ธุรกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มลูคา่รายการระหวา่งกนั (บาท) 
ความจําเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 

ควรมีความระมดัระวงัในการดาํเนินรายการในลกัษณะดงักลา่วในอนาคต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางชตุินนัท์เป็นเจ้าหนีเ้งินทด
รองจา่ยบริษัท 

- ยอดยกมาต้นงวด 
- เงินทดรองจา่ยระหวา่งงวด 
- ชําระคืนระหวา่งงวด 
- ยอดคงค้างปลายงวด 

 
 

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

 
 

3,730 
2,500 
6.230 

- 

นางชตุินนัท์ได้ทําการทดรองจา่ยให้แกบ่ริษัทสาํหรับคา่ใช้จา่ยในการดําเนินงานให้แก่บริษัท 
ปี 2556 
ค่ารบัรองและค่าใช้จ่ายส านกังาน 86,454 บาท 
ปี 2557 
ค่ารบัรองและค่าใช้จ่ายส านกังาน 2,500 บาท 
 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วก่อให้เกิดประโยชน์กบับริษัท เน่ืองจากเป็นการทดรองจา่ยคา่ใช้จา่ยในการ
ดําเนินงานให้แกบ่ริษัท โดยบริษัททําการชําระคืนให้แก่กรรมการในเวลาอนัสัน้ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดงักล่าวแล้ว มีความเห็นวา่รายการดงักลา่วก่อให้เกิดประโยชน์กบับริษัท เน่ืองจากเป็น
การทดรองจา่ยคา่ใช้จา่ยให้แกบ่ริษัท โดยบริษัททาํการชําระคืนให้แก่กรรมการในเวลาอนัสัน้ 

นายอณัณพ พุม่กมุาร เป็นลกูหนีค้า่หุ้นสามญับริษัท 
- ยอดคงค้างต้นงวด 
- เพ่ิมขึน้ระหวา่งงวด 
- ชําระระหวา่งงวด 
- ยอดคงค้างปลายงวด 

 
3,690,665 

- 
3,690,665 

- 

 
- 
- 
- 
- 

นายอณัณพเป็นลกูหนีค้า่หุ้นสามญัจากการเพ่ิมทนุของบริษัทเม่ือเดือนกรกฎาคม 2555 จํานวน 40,000   หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 
100 บาท ซึง่ได้ชําระคา่หุ้นสามญับางสว่นไว้ก่อนหน้าแล้ว โดยนายอณัณพได้ทําการชําระคา่หุ้ นสามญัสว่นที่เหลือดงักลา่วทัง้
หมดแล้วในวนัที่ 31 มีนาคม 2556 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วได้มีการชําระเสร็จสิน้แล้ว และฝ่ายบริหารจะระมดัระวงัในการดําเนินรายการ
ในลกัษณะดงักลา่วในอนาคต ในปี 2557 ไมมี่รายการดงักลา่ว 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดงักลา่วแล้ว เห็นวา่รายการดงักลา่วได้มีการชําระเสร็จสิน้แล้ว และมคีวามเห็นวา่บริษัท
ควรมีความระมดัระวงัในการดาํเนินรายการในลกัษณะดงักลา่วในอนาคต 
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บคุคล/นิติบคุลที่อาจมี
ความขดัแย้ง / ลกัษณะ

ธุรกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มลูคา่รายการระหวา่งกนั (บาท) 
ความจําเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 

 
 
 

  

นายอณัณพเป็นเจ้าหนีเ้งินทด
รองจา่ยบริษัท 

- ยอดยกมาต้นงวด 
- เงินทดรองจา่ยระหวา่งงวด 
- ชําระคืนระหวา่งงวด 
- ยอดคงค้างปลายงวด 

 
 

- 
733,199 
660,132 

73,067 

 
 

73,067 
456,507 
516,976 

12,598 

นายอณัณพได้ทําการทดรองจา่ยให้แกบ่ริษัทสาํหรับคา่ใช้จา่ยในการดําเนินงานและชาํระเงินกู้ยืมสถาบนัการเงินให้แก่บริษัทโดยมี
รายละเอียด ดงันี ้
ปี 2556 
ค่ารบัรองและค่าใช้จ่ายส านกังาน 333,065 บาท 
ช าระเงินกู้ยืมสถาบนัการเงินและค่าธรรมเนียมต่างๆ 400,000 บาท 
ปี 2557 
ค่ารบัรองและค่าใช้จ่ายส านกังาน 448,174 บาท 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วก่อให้เกิดประโยชน์กบับริษัท เน่ืองจากเป็นการทดรองจา่ยคา่ใช้จา่ยในการ
ดําเนินงาน โดยบริษัททาํการชําระคืนให้แก่กรรมการในเวลาอนัสัน้ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดงักลา่วแล้ว เน่ืองจากเป็นการทดรองจา่ยคา่ใช้จา่ยในการดําเนินงาน โดยบริษัททําการ
ชําระคืนให้แก่กรรมการในเวลาอนัสัน้ ทัง้นี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้กําชบัให้บริษัทมีความระมดัระวงัในการบริหารจดัการสภาพ
คลอ่งของบริษัทในอนาคต 

นายเศรษฐวฒิุ บญุสนิท 
 
 
 
 
  

บริษัทเป็นเจ้าหนีเ้งินทดรอง
จา่ย 

- ยอดยกมาต้นงวด 
- เงินทดรองจา่ยระหวา่งงวด 
- ชําระคืนระหวา่งงวด 
- ยอดคงค้างปลายงวด 

 
 

- 
682,500 
682,500 

- 

 
 

- 
100,000 
100,000 

- 
 

บริษัทได้ทาํการทดรองจา่ยให้แก่นายเศรษฐวฒิุสําหรับคา่ใช้จา่ยในการดําเนินงาน โดยในปี 2556 เป็นคา่ใช้จา่ยในการดําเนินการ
ติดตอ่ทําสญัญาซือ้ชายไฟฟ้า และเป็นหลกัประกนัของงานโครงการสง่เสริมและสาธิตผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ และในปี 2557 
เป็นคา่ใช้จา่ยในการดําเนินการในการจดัทําประชมุรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพืน้ที่สําหรับโครงการโรงงานไฟฟ้าชีวมวล 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการที่สมควร เป็นการเบิกเงินทดรองจา่ยเพ่ือใช้ในการดําเนินการของ
บริษัท  
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการทีส่มควร เป็นการเบิกเงินทดรอง
จา่ยเพ่ือใช้ในการดําเนินการของบริษัท  
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บคุคล/นิติบคุลที่อาจมี
ความขดัแย้ง / ลกัษณะ

ธุรกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มลูคา่รายการระหวา่งกนั (บาท) 
ความจําเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 

นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทได้ทาํการกําชบับริษัทมิให้มีการจา่ยเงินทดรองจา่ยให้แก่กรรมการหรือผู้บริหารเพื่อใช้ในการยื่นคําขอ
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าอีกตอ่ไป และให้ผู้บริหารดาํเนินการตามขัน้ตอนที่กําหนดไว้ในระเบียบเงินทดรองจา่ยของบริษัท (ลงวนัที่ 24 
ก.พ. 2557) อยา่งเคร่งครัด ภายหลงัประกาศฉบบันีไ้มไ่ด้มีการดําเนินการรรายการดงักลา่วแล้ว 

 
 
 
 
  
 

นายเศรษฐวฒิุเป็นเจ้าหนีเ้งิน
ทดรองจา่ยบริษัท 

- ยอดยกมาต้นงวด 
- เงินทดรองจา่ยระหวา่งงวด 
- ชําระคืนระหวา่งงวด 
- ยอดคงค้างปลายงวด 

 
 

- 
172,499 
161,139 

11,360 

 
 

11,360 
268,987 
278,888 

1,459 

นายเศรษฐวฒิุได้ทําการทดรองจา่ยให้แก่บริษัทสําหรับคา่ใช้จา่ยในการดําเนินงานให้แก่บริษัทโดยมีรายละเอียด ดงันี ้
ปี 2556 
คา่รับรองและคา่ใช้จา่ยสาํนกังาน 170,440 บาท 
ปี 2557 
คา่รับรองและคา่ใช้จา่ยสาํนกังาน 266,178 บาท 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วก่อให้เกิดประโยชน์กบับริษัท เน่ืองจากเป็นการทดรองจา่ยคา่ใช้จา่ยในการ
ดําเนินงานให้แกบ่ริษัท โดยบริษัททําการชําระคืนให้แก่กรรมการในเวลาอนัสัน้ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นวา่รายการดงักลา่วก่อให้เกิดประโยชน์กบับริษัท เน่ืองจากเป็น
การทดรองจา่ยคา่ใช้จา่ยในการดาํเนินงานให้แก่บริษัท โดยบริษัททาํการชําระคืนให้แก่กรรมการในเวลาอนัสัน้ 

บริษัท พระพาย เทคโนโลยี 
จํากดั (“พระพาย”) 
 

บริษัทคํา้ประกนัวงเงินกู้ยืม
จากสถาบนัการเงินให้แก่พระ
พาย 
  - วงเงินการคํา้ประกนั  
     

 

 
 
 

8,000,000 

 
 
 

- 

บริษัทได้ทาํการคํา้ประกนัวงเงินสินเช่ือ จากสถาบนัการเงินให้แก่พระพายร่วมกบั เอ็ม.วี.ที. และนายภาณ ุศตีิสาร เป็นวงเงินรวม
ทัง้สิน้ 56 ล้านบาท โดยไมค่ิดคา่ธรรมเนียมการคํา้ประกนั ซึง่เป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบนัการเงินที่กําหนดให้ผู้ ใช้วงเงินร่วมแตล่ะ
รายเป็นผู้คํา้ประกนัวงเงินดงักลา่ว  
ทัง้นี ้บริษัทได้ทําการขายหุ้นทัง้หมดในพระพายไปแล้วตัง้แตใ่นเดือนธันวาคม 2554 และได้ทําการถอนคํา้ประกนัวงเงิน 48 ล้านบาท 
ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2556 โดยยงัคงเหลือวงเงินคํา้ประกนั 8 ล้านบาท ซึง่เกิดจากความผิดพลาดของบริษัทในการติดตามการถอน
วงเงินคํา้ประกนัดงักลา่ว โดยบริษัทได้ทําการถอนวงเงินคํา้ประกนัวงเงินสินเช่ือให้แก่พระพายทัง้หมดแล้วตัง้แตเ่มษายน 2557 โดย
บริษัทไมมี่นโยบายที่จะให้ความชว่ยเหลือทางการเงินแก่พระพายอีกในอนาคต 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วได้ทาํการยกเลิกการคํา้ประกนัให้แก่พระพายทัง้หมดแล้ว และไมมี่นโยบายใน
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บคุคล/นิติบคุลที่อาจมี
ความขดัแย้ง / ลกัษณะ

ธุรกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มลูคา่รายการระหวา่งกนั (บาท) 
ความจําเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 
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การให้ความชว่ยเหลือทางการเงินแก่พระพายอีกในอนาคต ในปี 2557 ไมมี่รายการดงักลา่ว 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดงักลา่วแล้วมีความเห็นวา่ รายการดงักลา่วได้ทําการยกเลิกการคํา้ประกนัให้แก่พระ
พายทัง้หมดแล้ว และไมมี่นโยบายในการให้ความชว่ยเหลือทางการเงินแก่พระพายอีกในอนาคต และกําชบัให้บริษัทใช้ความ
ระมดัระวงัในการตรวจสอบข้อมลูการคํา้ประกนัวงเงินตา่งๆให้เคร่งครัด และระมดัระวงัในการให้ความชว่ยเหลือทางการเงินแก่บริษัท
ที่เก่ียวข้องในอนาคต 

บริษัท ทีซีซี ลกัซ์ชรีูโฮเทลส์ 
แอนด์ รีสอร์ท จํากดั 

บริษัทจําหน่ายและให้บริการ
ระบบป๊ัมความร้อน 
   - บริษัทให้บริการ 
    
ยอดยกมาต้นงวด 
เพ่ิมขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
ยอดคงค้างปลายงวด 

 
 

2,200,000 
 

- 
2,354,000 
2,134,000 

220,000 

 
 

- 
 

220,000 
- 
- 

220,000 

บริษัททําการจําหน่ายและให้บริการระบบป๊ัมความร้อน (Heat Pump) ให้แก่ บริษัท ทีซีซี ลกัซ์ชรีูโฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท จํากดั โดยมี
ราคาและเง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทํารายการทางการค้าปกติ โดยมีราคาและ
เง่ือนไขทางการค้าเชน่เดียวกบัลกูค้าทัว่ไป โดยยอดลกูหนีค้งค้างเป็นยอดคํา้ประกนัผลงานมีอาย ุ 3 ปี โดยจะครบกําหนดในเดือน 
กมุภาพนัธ์ 2560 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการทีส่มควร และเป็นการทํารายการ
ทางการค้าปกติ  โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการค้าเชน่เดียวกบัลกูค้าทัว่ไป 

บริษัท คอนเซพ แลนด์ 9 
จํากดั 

บริษัทจําหน่ายและให้บริการ
ระบบป๊ัมความร้อน 
   - บริษัทให้บริการ 
 
ยอดยกมาต้นงวด 
เพ่ิมขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
ยอดคงค้างปลายงวด 

 
 

5,232,399 
 

- 
5,598,666 
5,075,426 

523,240 

 
 

- 
 

523,240 
- 
- 

523,240 

บริษัททําการจําหน่ายและให้บริการระบบป๊ัมความร้อน (Heat Pump) ให้แก ่บริษัท คอนเซพ แลนด์ 9 จํากดั โดยมีราคาและเง่ือนไข
ทางการค้าทัว่ไป 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทํารายการทางการค้าปกติ โดยมีราคาและ
เง่ือนไขทางการค้าเชน่เดียวกบัลกูค้าทัว่ไป โดยยอดลกูหนีค้งค้างเป็นการคํา้ประกนัผลงานมีอาย ุ 3 ปี โดยจะครบกําหนดในเดือน 
กมุภาพนัธ์ 2560 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการทีส่มควร และเป็นการทํารายการ
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ความขดัแย้ง / ลกัษณะ

ธุรกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของ
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ทางการค้าปกติ  โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการค้าเชน่เดียวกบัลกูค้าทัว่ไป 
 

บริษัท ทีซีซี แวลโูฮเทลส์ 
จํากดั 
(ปัจจบุนัเปลี่ยนชื่อเป็น
บริษัท แวลโูฮเทลส์ จํากดั) 

บริษัทจําหน่ายและให้บริการ
ระบบป๊ัมความร้อน 
   - บริษัทให้บริการ 
 
ยอดยกมาต้นงวด 
เพ่ิมขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
ยอดคงค้างปลายงวด 

 
 

1,273,333 
 

- 
1,362,466 
1,235,133 

127,333 

 
 

- 
 

127,333 
- 
- 

127,333 

บริษัททําการจําหน่ายและให้บริการระบบป๊ัมความร้อน (Heat Pump) ให้แก่ บริษัท บริษัท ทีซีซี แวลโูฮเทลส์ จํากดั โดยมีราคาและ
เง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทํารายการทางการค้าปกติ โดยมีราคาและ
เง่ือนไขทางการค้าเชน่เดียวกบัลกูค้าทัว่ไป โดยยอดลกูหนีค้งค้างเป็นการคํา้ประกนัผลงานมีอาย ุ 3 ปี โดยจะครบกําหนดในเดือน 
กมุภาพนัธ์ 2560 
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการทีส่มควร และเป็นการทํารายการ
ทางการค้าปกติ  โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการค้าเชน่เดียวกบัลกูค้าทัว่ไป 
 
 

บริษัท พนัธไมตรี จํากดั 
(ปัจจบุนัเปลี่ยนชื่อเป็น
บริษัท ทิพย์พฒัน  อาร์เขต 
จํากดั) 

บริษัทจําหน่ายหลอดไฟ
แอลอีดี 
   - บริษัทขายสินค้า 
 
ยอดยกมาต้นงวด 
เพ่ิมขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
ยอดคงค้างปลายงวด 

 
 

85,588 
 

- 
91,579 

- 
91,579 

 
 

- 
 

91,579 
- 

91,579 
- 

บริษัททําการจําหน่ายหลอดไฟแอลอีด ี(LED) ให้แก่ บริษัท พนัธไมตรี จํากดั โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทํารายการทางการค้าปกติ โดยมีราคาและ
เง่ือนไขทางการค้าเชน่เดียวกบัลกูค้าทัว่ไป 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการทีส่มควร และเป็นการทํารายการ
ทางการค้าปกติ  โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการค้าเชน่เดียวกบัลกูค้าทัว่ไป 

กองทนุรวม บริษัทจําหน่ายและให้บริการ   บริษัททําการจําหน่ายและให้บริการระบบป๊ัมความร้อน (Heat Pump) ให้แก่ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องอิมพีเรียล
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สว่นท่ี 2 หน้า 137                                                                                                                                                       ...........................................รับรองความถกูต้อง 

บคุคล/นิติบคุลที่อาจมี
ความขดัแย้ง / ลกัษณะ

ธุรกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มลูคา่รายการระหวา่งกนั (บาท) 
ความจําเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 

อสงัหาริมทรัพย์และสิทธิ
เรียกร้องอิมพีเรียลเวลธ์ 

ระบบป๊ัมความร้อน 
   - บริษัทให้บริการ 
    
ยอดยกมาต้นงวด 
เพ่ิมขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
ยอดคงค้างปลายงวด 

 
1,694,278 

 
- 

1,812,877 
1,462,161 

350,716 

 
- 
 

350,716 
- 

181,289 
169,427 

 

เวลธ์ โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทํารายการทางการค้าปกติ โดยมีราคาและ
เง่ือนไขทางการค้าเชน่เดียวกบัลกูค้าทัว่ไป โดยยอดลกูหนีค้งค้างเป็นการคํา้ประกนัผลงานมีอาย ุ 3 ปี โดยจะครบกําหนดในเดือน 
กมุภาพนัธ์ 2560 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการทีส่มควร และเป็นการทํารายการ
ทางการค้าปกติ  โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการค้าเชน่เดียวกบัลกูค้าทัว่ไป 

กองทนุรวมรีเจนท์
โกลด์พร็อพเพอร์ตีฟั้นด์ 

บริษัทจําหน่ายหลอดไฟ
แอลอีดี 
   - บริษัทขายสินค้า 
    
ยอดยกมาต้นงวด 
เพ่ิมขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
ยอดคงค้างปลายงวด 

 
 

3,015,375 
 

- 
3,226,451 

- 
3,226,451 

 
 

2,916,955 
 

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

910,357 

บริษัททําการจําหน่ายหลอดไฟแอลอีด ี (LED) ให้แก่ กองทนุรวมรีเจนท์โกลด์พร็อพเพอร์ตีฟั้นด์ โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการค้า
ทัว่ไป 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทํารายการทางการค้าปกติ โดยมีราคาและ
เง่ือนไขทางการค้าเชน่เดียวกบัลกูค้าทัว่ไป โดยยอดลกูหนีค้งค้างเป็นการคํา้ประกนัผลงานมีอาย ุ5 ปี โดยจะครบกําหนดในปี 2562 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการทีส่มควร และเป็นการทํารายการ
ทางการค้าปกติ  โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการค้าเชน่เดียวกบัลกูค้าทัว่ไป 

บริษัท ทีซีซี โฮเทลคอล
เล็คชัน่ จํากดั 
 
 
 
 
 

บริษัทจําหน่ายหลอดไฟ
แอลอีดี 
   - บริษัทขายสินค้า 
    
ยอดยกมาต้นงวด 
เพ่ิมขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 

 
 

- 
 

- 
- 
- 

 
 

512,385 
 

- 
548,251 
548,251 

บริษัททําการจําหน่ายหลอดไฟแอลอีด ี(LED) ให้แก่ บริษัท ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คชัน่ จํากดั โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทํารายการทางการค้าปกติ โดยมีราคาและ
เง่ือนไขทางการค้าเชน่เดียวกบัลกูค้าทัว่ไป 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นวา่รายการดงักล่าวเป็นรายการทีส่มควร และเป็นการทํารายการ
ทางการค้าปกติ  โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการค้าเชน่เดียวกบัลกูค้าทัว่ไป 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน)  
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บคุคล/นิติบคุลที่อาจมี
ความขดัแย้ง / ลกัษณะ

ธุรกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มลูคา่รายการระหวา่งกนั (บาท) 
ความจําเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 

 
 
 

ยอดคงค้างปลายงวด - 
 

 

- 
 

กองทนุรวม
อสงัหาริมทรัพย์และสิทธิ 
การเชา่ไทยคอมเมอร์เชียล 
อินเวสเม้นต์ 
 
 
  

บริษัทจําหน่ายหลอดไฟ
แอลอีดี 
   - บริษัทขายสินค้า 
    
ยอดยกมาต้นงวด 
เพ่ิมขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
ยอดคงค้างปลายงวด 

 
 

- 
 

- 
- 
- 
- 

 
 

4,491,055 
 

- 
4,805,429 
4,805,429 

- 

บริษัททําการจําหน่ายหลอดไฟแอลอีด ี(LED) ให้แก่ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่ไทยคอมเมอร์เชียล อินเวสเม้นต์ โดย
มีราคาและเง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทํารายการทางการค้าปกติ โดยมีราคาและ
เง่ือนไขทางการค้าเชน่เดียวกบัลกูค้าทัว่ไป 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการทีส่มควร และเป็นการทํารายการ
ทางการค้าปกติ  โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการค้าเชน่เดียวกบัลกูค้าทัว่ไป 

บริษัท กาแลไนท์บาซาร์ 
จํากดั 

บริษัทจําหน่ายสินค้าและ
ให้บริการให้แกบ่ริษัท กาแล
ไนท์บาซาร์ จํากดั 
 
 - รายได้จากการขาย 
 
ยอดยกมาต้นงวด 
เพ่ิมขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
ยอดคงค้างปลายงวด 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

119,200 
 

- 
127,544 
127,544 

- 

บริษัททําการจําหน่ายหลอดไฟแอลอีด ี(LED) ให้แก่ บริษัท กาแลไนท์บาซาร์ จํากดั โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทํารายการทางการค้าปกติ โดยมีราคาและ
เง่ือนไขทางการค้าเชน่เดียวกบัลกูค้าทัว่ไป 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการทีส่มควร และเป็นการทํารายการ
ทางการค้าปกติ  โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการค้าเชน่เดียวกบัลกูค้าทัว่ไป 
 

กองทนุรวม
อสงัหาริมทรัพย์ไทยรีเทล 

บริษัทจําหน่ายหลอดไฟ
แอลอีดี 

 
 

 
 

บริษัททําการจําหน่ายหลอดไฟแอลอีด ี (LED) ให้แก่ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทยรีเทล อินเวสเม้นต์ โดยมีราคาและเง่ือนไข
ทางการค้าทัว่ไป 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน)  
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บคุคล/นิติบคุลที่อาจมี
ความขดัแย้ง / ลกัษณะ

ธุรกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มลูคา่รายการระหวา่งกนั (บาท) 
ความจําเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 

อินเวสเม้นต์ 
 
 
  

   - บริษัทขายสินค้า 
    
ยอดยกมาต้นงวด 
เพ่ิมขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
ยอดคงค้างปลายงวด 

- 
 

- 
- 
- 
- 

855,000 
 

- 
914,850 

19,260 
895,590 

ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทํารายการทางการค้าปกติ โดยมีราคาและ
เง่ือนไขทางการค้าเชน่เดียวกบัลกูค้าทัว่ไป 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการทีส่มควร และเป็นการทํารายการ
ทางการค้าปกติ  โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการค้าเชน่เดียวกบัลกูค้าทัว่ไป 

บริษัท ไอเซอร์วิสส์แอนด์
ซพัพลาย จํากดั 

บริษัทจําหน่ายสินค้าและ
ให้บริการให้แกบ่ริษัท ไอ
เซอร์วิสส์แอนด์ซพัพลาย 
จํากดั 
   - บริษัทขายสินค้า 
   - บริษัทให้บริการ 
 
ยอดยกมาต้นงวด 
เพ่ิมขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
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 
- 

บริษัททําการให้บริการทีป่รึกษาสําหรับระบบสํารองไฟฟ้าของโครงการอินเตอร์เน็ทความเร็วสงูและขายสนิค้าประเภทระบบเครือข่าย
กล้องวงจรปิด ให้แก่ บริษัท ไอเซอร์วิสส์แอนด์ซพัพลาย จํากดั โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป 
 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทํารายการทางการค้าปกติ โดยมีราคาและ
เง่ือนไขทางการค้าเชน่เดียวกบัลกูค้าทัว่ไป 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการทีส่มควร และเป็นการทํารายการ
ทางการค้าปกติ  โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการค้าเชน่เดียวกบัลกูค้าทัว่ไป 

บริษัท พีวี กรีน จํากดั 
(“PVG”) 

PVG วา่จ้างบริษัท ในการ
ออกแบบและก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
ที่ติดตัง้บนหลงัคา 
- บริษัทรับก่อสร้างโรงไฟฟ้า 
 

 
 
 
 

- 
 

 
 
 
 

51,100,000 
 

PVG ทําการวา่จ้างบริษัทในการออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคา ตามใบสัง่ซือ้ลงวนัที่  22 
พฤษภาคม 2557 มลูคา่โครงการตามสญัญาทัง้สิน้ 51,100,000 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม) ซึง่ปัจจบุนัได้ดาํเนินการก่อสร้างเสร็จ
สิน้แล้ว โดยมีอตัรากําไรขัน้ต้นและเง่ือนไขทางการค้าเชน่เดียวกบัลกูค้าทัว่ไป 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารได้พิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทํารายการทางการค้า
ปกติ  โดยมีอตัรากําไรขัน้ต้นและเง่ือนไขทางการค้าเชน่เดียวกบัลกูค้าทัว่ไป 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน)  
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บคุคล/นิติบคุลที่อาจมี
ความขดัแย้ง / ลกัษณะ

ธุรกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มลูคา่รายการระหวา่งกนั (บาท) 
ความจําเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 

   ยอดยกมาต้นงวด 
เพ่ิมขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
ยอดคงค้างปลายงวด 
 
 
   - รายได้รับลว่งหน้า 
 
ยอดยกมาต้นงวด 
เพ่ิมขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
ยอดคงค้างปลายงวด 
 
บริษัทให้กู้ยืมเงินแก ่PVG 
เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 
-เงินให้กู้ยืม 
 เงินกู้ยืม 
ยอดยกมาต้นงวด 
เพ่ิมขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
ยอดคงค้างปลายงวด 
 
-ดอกเบีย้รับ 

- 
- 
- 
- 
 
 

- 
 

- 
- 
- 
- 
 
 

 
- 
 

- 
- 
- 
- 
 

- 

- 
54,677,000 
49,209,300 

5,467,7001/ 

 
 

30,660,000 
 

- 
30,660,000 
30,660,000 

- 
 
 

 
7,596,200 

 
- 

7,596,200 
- 

7,596,200 
 

162,248 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการทีส่มควร และเป็นการทํารายการ
ทางการค้าปกติ  โดยมีอตัรากําไรขัน้ต้นและเง่ือนไขทางการค้าเชน่เดียวกบัลกูค้าทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษัทให้PVGกู้ เงิน ตามสดัสว่นการถือหุ้น เพ่ือนํามาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน โดยมีเทอมการชําระคืนเม่ือทวงถาม มีอตัราดอกเบีย้
ร้อยละ 7.50 ตอ่ปี ซึง่อ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้อตัราดอกเบีย้ลกูค้ารายใหญ่ชัน้ดี ประเภทเงินเบิกเกินบญัชี (MOR) ของธนาคาร
พาณิชย์ 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจาณาแล้ว มีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการทีส่มควร โดยเป็นการให้กู้ยืมเงินตามสดัสว่นการถือหุ้น เพ่ือใช้เป็น
เงินทนุหมนุเวียนเพื่อดําเนินธุรกิจตามปกติ และมีการคิดอตัราดอกเบีย้เทียบเทา่กบัอตัราดอกเบีย้ของสถาบนัการเงนิ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการทีส่มควร โดยเป็นการกู้ยืมเงิน
ตามสดัสว่นที่บริษัทฯถือหุ้น และมีการคิดอตัราดอกเบีย้เทียบเทา่กบัอตัราดอกเบีย้ของสถาบนัการเงิน 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2556 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน)  
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บคุคล/นิติบคุลที่อาจมี
ความขดัแย้ง / ลกัษณะ

ธุรกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มลูคา่รายการระหวา่งกนั (บาท) 
ความจําเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 

 ดอกเบีย้เงินกู้ยืม 
ยอดยกมาต้นงวด 
เพ่ิมขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
ยอดคงค้างปลายงวด 

 
- 
- 
- 
- 

 

 
- 

162,248 
- 

162,248 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2557 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  
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ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน 

 งบการเงนิ 
 
(ก) ผู้สอบบัญชีและนโยบายบญัชีที่ส าคัญ 
  

รายงานผู้สอบบญัชีรับอนญุาตประจ าปี 2555  ถึงปี 2557 สามารถสรุปได้ดงันี ้
 

รายงานผู้สอบบญัชีส าหรับงบการเงินของบริษัท งวดบญัชีปี 2555 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ซึง่
ตรวจสอบโดย บริษัท ส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั โดยนางสาวพมิพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
ทะเบียนเลขที่ 4521 ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นวา่งบการเงินแสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัท และ
บริษัทยอ่ย และเฉพาะของบริษัท โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
รายงานผู้สอบบญัชีส าหรับงบการเงินของบริษัท งวดบญัชีปี 2556 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ซึง่

ตรวจสอบโดย บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั โดยนางสาวพมิพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 
4521 ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นวา่งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัของบริษัท และบริษัทยอ่ย และ
เฉพาะของบริษัท โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

รายงานผู้สอบบญัชีส าหรับงบการเงินของบริษัท งวดบญัชีปี 2557 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2557 ซึง่
ตรวจสอบโดย บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั โดยนางสาวพมิพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 
4521 ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นวา่งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัของบริษัท และบริษัทยอ่ย และ
เฉพาะของบริษัท โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2557 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  
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(ข) ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
งบแสดงฐานะการเงนิ (งบการเงนิรวม) : บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) 

  

 (หน่วย : ล้านบาท) 

สรุปรายการ 
งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงนิรวม 
ปี 2555 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2556 ปี 2557 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

สินทรัพย์             
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 18.32 3.45 15.25 2.31 267.85 29..59 
เงินลงทนุชัว่คราว - - - - 0.21 0.02 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 107.44 20.25 140.46 21.29 120.85 13.35 
สินค้าคงเหลือ 59.78 11.27 98.22 14.89 60.16 6.65 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 5.34 1.01 8.57 1.30 5.72 0.63 

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 190.88 35.97 262.50 39.79 454.78 50.24 

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค า้ประกนั 20.45 3.85 33.51 5.08 50.04 5.53 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่
เก่ียวข้อง - 0.00 - 0.00 7.60 0.84 
เงินลงทนุอ่ืน - 0.00 - 0.00 3.60 0.40 
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 295.65 55.71 339.57 51.47 358.90 39.65 
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 0.11 0.02 0.45 0.07 1.91 0.21 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 0.71 0.13 1.09 0.17 3.87 0.43 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 22.88 4.31 22.56 3.42 24.57 2.71 

รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 339.79 64.03 397.18 60.21 450.49 49.76 

รวมสินทรัพย์ 530.67 100.00 659.68 100.00 905.26 100.00 

หนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้น       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะ
สัน้จากสถาบนัการเงิน 157.11 29.61 186.85 28.32 131.66               14.54 
หนีส้ินภายใต้สญัญาโอนสิทธิการรับ
เงิน 3.95 0.74 - 0.00 13.92 1.54 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 105.03 19.79 72.19 10.94 58.61 6.47 
สว่นของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึง
ก าหนดช าระภายใน 1 ปี 21.51 4.05 28.83 4.37 30.39 3.36 
เงินกู้ยืมระยะยาวที่จดัเป็นหนีส้ิน
หมนุเวียน - 0.00 67.83 10.28 62.00 6.85 
หนีส้ินตามสญัญาเชา่ซือ้และสญัญา
เชา่การเงินที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 
ปี 0.59 0.11 0.61 0.09 0.62 0.07 
เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า 0.11 0.02 23.07 3.50 2.02 0.22 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2557 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  
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สรุปรายการ 
งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงนิรวม 
ปี 2555 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2556 ปี 2557 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ก าไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัท
ยอ่ยรอรับรู้     11.50 1.27 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 3.87 0.73 4.92 0.75 2.96 0.33 

รวมหนีส้ินหมนุเวียน 292.18 55.06 384.30 58.26 313.67 34.65 

เงินกู้ยืมระยะยาว - สทุธิจากสว่นทีถ่ึง
ก าหนดช าระภายใน 1 ปี 107.37 20.23 79.42 12.04 71.11 7.86 
หนีส้ินตามสญัญาเชา่ซือ้และเชา่
การเงิน - สทุธิจากสว่นที่ถึงก าหนด
ช าระภายใน 1 ปี 1.20 0.23 0.79 0.12 0.37                    0.04 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังาน 

                        
1.19  0.22 

                        
2.40  0.36 3.73                    0.41 

รวมหนีส้ินไมห่มนุเวียน 109.77 20.69 82.60 12.52 75.21 8.31 

รวมหนีส้ิน 401.94 75.74 466.90 70.78 388.88 42.96 

สว่นของผู้ ถือหุ้น       
ทนุจดทะเบียน 175.00 32.98 175.00 26.53 225.00 24.85 

ทนุที่ออกและช าระแล้ว 124.81 23.52 175.00 26.53 220.00 24.30 

สว่นเกินมลูคา่หุ้น     239.81 26.49 

สว่นทนุจากการจา่ยโดยใช้หุ้นเป็น
เกณฑ์     0.18 0.02 

ก าไร(ขาดทนุ)สะสมที่จดัสรรแล้ว - 
ส ารองตามกฎหมาย 3.32 0.63 3.32 0.50 4.85 0.54 

ก าไร(ขาดทนุ)สะสมที่ยงัไมไ่ด้จดัสรร 0.59 0.11 14.46 2.19 51.54 5.69 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 128.72 24.26 192.78 29.22 516.38 57.04 

รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้น 530.67 100.00 659.68 100.00 905.26 100.00 

 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2557 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ (งบการเงนิรวม) : บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) 
(หนว่ย : ล้านบาท) 

สรุปรายการงบก าไร
ขาดทุน 

งบการเงนิรวม 

ปี 2555  
(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2556 ปี 2557 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
 
รายได้จากการขาย 354.25  81.41 316.34  70.13 242.27 54.05 

รายได้จากการก่อสร้างโรงไฟฟ้า - 0.00 - 0.00 89.85 20.05 

รายได้จากการขายไฟฟ้า 35.89  8.25 55.01  12.38 66.65 14.87 
รายได้จากการบริการ 38.63  8.88 65.94  15.87 25.20 5.62 
ก าไรจากการขายเงินลงทนุใน
บริษัทย่อย     20.30 4.53 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 2.69  0.62 -    0.00 1.65 0.37 

รายได้อ่ืน 3.69  0.85 7.18  1.62 2.30 0.51 

รวมรายได้ 435.16  100.00 444.48  100.00 448.21 100.00 

 
ต้นทนุขาย 305.52  70.21 274.40  61.59 176.64 39.41 
ต้นทนุจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้า - 0.00 - 0.00 70.25 15.67 
ต้นทนุขายไฟฟ้า 10.48  2.41 15.11  3.40 19.55 4.36 
ต้นทนุบริการ 6.54  1.50 21.73  5.03 13.42 2.99 
คา่ใช้จ่ายในการขาย 11.04  2.54 8.52  1.92 5.51 1.23 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 75.03  17.24 81.44  18.32 91.12 20.33 
ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน -    0.00 0.25  0.06 -    - 

รวมต้นทนุและคา่ใช้จ่าย 408.61  93.90 401.45  90.32 376.49 84.00 

ก าไรก่อนคา่ใช้จา่ยทางการเงิน
และคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

                      
26.55  6.10 

                      
43.03  9.68 

                   
71.72 16.00 

คา่ใช้จ่ายทางการเงิน -21.93  -5.04 -26.75  -6.02 -28.49 -6.36 
ภาษีเงินได้ -2.26  -0.52 -1.95  -0.44 -4.62 -1.03 

ผลขาดทนุจากการประมาณ
การณ์ตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 

                             
-    0.00 -0.46  -0.10 -                             - 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 2.36 0.54 13.87 3.12 38.61 8.61 

ก าไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 1.347    0.01   0.02   

มลูคา่ท่ีตราไว้ (บาท/หุ้น) 100.00    0.10   0.10   

จ านวนหุ้นสามญั (ล้านหุ้น) 1.75   1,750   2,200   

ก าไรตอ่หุ้น (Fully Dilute) 
 

  
 

  0.02   

มลูคา่ท่ีตราไว้ (บาท/หุ้น) 
 

  
 

  0.10   

จ านวนหุ้นสามญั-หลงัเสนอขาย
หุ้นสามญัเพิ่มทนุตอ่ประชาชน 
(ล้านหุ้น)3/           2,200   



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2557 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  
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งบกระแสเงนิสด (งบการเงนิรวม) : บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) 
(หนว่ย : ล้านบาท) 

สรุปรายการงบกระแสเงินสด 

งบการเงนิรวม 

ปี 2555  
(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2556 ปี 2557 

กระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน       
ก าไรก่อนภาษี 4.62 16.28 43.23 

รายการปรับกระทบก าไรสุทธิเป็นเงนิสดได้มาจากกิจกรรม
ด าเนินงาน      

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย 15.06 20.40 24.86 
คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู - 0.83 (0.07) 
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมลูคา่สทุธิที่จะได้รับ (โอนกลบั) 1.79 (0.12) 1.15 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 0.47 0.63 1.33 
รายการจา่ยโดยใชหุ้นเป็นเกณฑ์ - - 0.18 
ก าไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัท ยอ่ย  -   -  20.30 
ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหน่ายอปุกรณ์  (0.98)  (0.03) 0.57 
ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปลี่ยนทีย่งัไม่เกิดขึน้จริง -  0.63  (0.34) 
ดอกเบีย้รับ  (1.31)  (0.56) (0.95) 
คา่ใช้จา่ยดอกเบีย้ 20.16  23.30  25.36 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และ
หนีส้ินด าเนินงาน 39.81  61.36  75.04 

สินทรัพย์ด าเนินงานลดลง (เพิ่มขึน้)      
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 23.45   (33.74) 6.04 
สินค้าคงเหลือ  (8.79)  (38.32) (17.00) 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น  (2.70)  (3.23) 2.86 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวีนยอ่ืน  (1.26) 1.06  (4.61) 

หนีสิ้นด าเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)       
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 15.03   (32.51) (14.32) 
รับเงินลว่งหน้าจากลกูค้า  (2.27) 22.96  (0.05) 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 1.36  1.05  (1.67) 
จา่ยภาษีเงินได้  (13.92)  (2.96) (7.63) 

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 50.72  (24.34) 38.65 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน       
เงินลงทนุชัว่คราวเพ่ิมขึน้ - - (0.21) 
เงินฝากธนาคารและตัว๋แลกเงินที่มีภาระค า้ประกนัเพ่ิมขึน้  (4.45)  (13.06) (19.20) 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการอ่ืน ลดลง 21.88   -  - 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวข้องกนัเพ่ิมขึน้  - - (7.60) 
ซือ้เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย  -   -  (0.13) 
ซือ้เงินลงทนุในบริษัทอ่ืน  -   -  (3.60) 
ขายเงินลงทนุในบริษัทร่วม 3.45   -   - 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2557 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  
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สรุปรายการงบกระแสเงินสด 

งบการเงนิรวม 

ปี 2555  
(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2556 ปี 2557 

ขายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย - - 45.64 
ซือ้ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์และทรัพย์สินไมมี่ตวัตน  (106.94)  (64.91) (64.70) 
เงินสดรับจากการขายอปุกรณ์ 1.37  0.03  0.10 

ดอกเบีย้รับ 3.00  0.44  0.71 
เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน  (81.69)  (77.50) (48.99) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้ 
(ลดลง) 42.71  29.53  (51.77) 
หนีส้ินภายใต้สญัญาโอนสิทธิการรับเงินเพ่ิมขึน้ (ลดลง)  (15.53)  (3.95) 13.92 
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว 27.42  71.58  70.00 
เงินสดจา่ยช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว  (17.84)  (24.39) (28.08) 
หนีส้ินตามสญัญาเชา่ซือ้และสญัญาเชา่การเงินลดลง  (0.34)  (0.53) (0.41) 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวข้องกนัเพ่ิมขึน้ (ลดลง)  (14.20)  -  - 
ดอกเบีย้จา่ย  (21.41)  (23.67) (25.52) 
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 74.81  50.19  284.81 
จา่ยเงินปันผล  (34.37)  -  - 

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงนิ 41.23  98.78  262.93 
เงนิสดและเงนิฝากสถาบันการเงินเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ 10.25  (3.07) 252.60 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นงวด 8.07  18.32  15.25 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันสิน้งวด 18.32 15.25 267.85 

 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2557 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  
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(ค) ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราส่วนทางการเงนิ   
ปี 2555 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2556 ปี 2557 

อัตราส่วนสภาพคล่อง  (Liquidity ratio) 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 0.65 0.68 1.45 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่ 0.43 0.41 1.24 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด เทา่ 0.15 -0.07 0.11 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า เทา่ 4.00 3.91 3.71 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย วนั 90.06 92.18 96.95 

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ เทา่ 5.73 3.94 3.53 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วนั 62.82 91.38 101.87 

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ เทา่ 3.36 3.51 4.28 

ระยะเวลาช าระหนี ้ วนั 107.24 102.49 84.13 

Cash cycle วนั 45.64 81.07 114.69 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร  (Profitability ratio)      

อตัราก าไรขัน้ต้น % 24.78 28.83 33.99 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 4.70 8.26 11.20 

อตัราก าไรอ่ืน % 1.47 1.62 5.41 

อตัราสว่นเงินสดตอ่การท าก าไร % 251.52 -67.43 81.42 
อตัราก าไรสทุธิ % 0.54 3.12 8.61 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น % 2.20 8.63 10.89 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  (Efficiency ratio)      

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 0.48 2.33 4.93 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 7.05 10.79 18.17 
อตัราการหมนุของสินทรัพย์ เทา่ 0.88  0.75  0.57 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ  (Financial policy ratio)      

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่ 3.12    2.42  0.75 

อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ เทา่ 4.02 0.10 2.81 

อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั - Cash basis เทา่ 0.97 -0.98 1.35 

อตัราการจา่ยเงินปันผล % 98.81 0.00 0.00 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2557 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  
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 ผลการด าเนินงาน 
 
ภาพรวมผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 25 มิถนุายน 2544 โดยในชว่ง
แรกประกอบธุรกิจจดัจ าหนา่ยและให้บริการระบบส ารองไฟฟ้าส าหรับระบบสือ่สารโทรคมนาคม (Telecommunication 
Power Backup Solution) ที่มีคณุภาพและมาตรฐานสงู ให้กบัหนว่ยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน โดยมุง่เน้นในการจดั
จ าหนา่ยและให้บริการกลุม่ลกูค้าทางตรงในงานลกัษณะโครงการท่ีมีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ซึง่มีมลูคา่ตัง้แต ่1 ล้านบาท
ขึน้ไป จากนัน้บริษัทได้ขยายธุรกิจไปในด้านการให้บริการระบบตรวจวดัและจดัการสภาพแวดล้อม (Monitoring and 
Management Solution) และเพื่อตอบสนองความต้องการในปัจจบุนั บริษัทได้ขยายธุรกิจไปในด้านการออกแบบ จ าหนา่ย
และติดตัง้ระบบอนรัุกษ์พลงังาน (Energy Saving Solution) โดยมุง่เน้นในการจดัหาอปุกรณ์หรือระบบที่เพิ่มประสทิธิภาพ
ในการท างานหรือลดการสญูเสยี เพื่อท าให้เกิดการประหยดัพลงังาน 

นอกจากนีบ้ริษัทได้ขยายการด าเนินธุรกิจไปยงัธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน โดยการจดัตัง้บริษัทยอ่ย 6บริษัท 
และมีเงินลงทนุในอีก 1 บริษัท รวมทัง้สิน้ 7 บริษัท เพื่อการผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ 
พลงังานลม และพลงังานชีวมวลดงันี ้

บริษัท สถานะ จ านวน
โครงการ* 

ก าลังการผลิต
ทัง้หมด* 

ประเภทธุรกิจ 

บริษัท กนัหา โซลา่พาวเวอร์ จ ากดั (“KSP”) บริษัทยอ่ย 2  1.996 เมกะวตัต์ โรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 
บริษัท วินด์โกกรีน จ ากดั (“WGG”) บริษัทยอ่ย - - โรงงานไฟฟ้าพลงังานลม 
บริษัท โซลา่ร์โกกรีน จ ากดั (“SGG”) บริษัทยอ่ย 1 987.84 กิโลวตัต์ โรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 
บริษัท ไบโอโกกรีน จ ากดั (“BGG”) บริษัทยอ่ย - - โรงงานไฟฟ้าพลงังานชีวมวล 
บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ ากดั (“PWG”) บริษัทยอ่ย 1 980 กิโลวตัต์ โรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 
บริษัท พีเอสที (อบุลราชธานี) จ ากดั 
(“PSTU”) 

บริษัทยอ่ย - - โรงงานไฟฟ้าจากขยะในรูปแบบ
พลงังานความร้อน 

บริษัท พีวี กรีน จ ากดั (“PVG) เงินลงทนุใน
บริษัทอ่ืน 

1 987.84 กิโลวตัต์ โรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 

หมายเหต ุ: *จ านวนโครงการและก าลงัการผลติระบตุามท่ีได้รับสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค และการไฟฟ้านครหลวง 

              บริษัทได้ท าการขายบริษัทย่อย คือ บริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ ากดัให้แก่บคุคลท่ีไม่เก่ียวข้องเม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2557 

โดยบริษัท กนัหา โซลา่พาวเวอร์ จ ากดั เร่ิมมีรายได้จากการจ าหนา่ยไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้กบัการไฟฟ้าสว่น
ภมูิภาค ส าหรับโครงการท่ี 1 ตัง้แตว่นัท่ี 15 สงิหาคม 2554 และโครงการท่ี 2 ตัง้แตว่นัท่ี 22 สงิหาคม 2554 บริษัท โซลา่ร์
โกกรีน จ ากดั เร่ิมมีรายได้จากการจ าหนา่ยไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้กบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคตัง้แตว่นัที่ 8 พฤษภาคม 2557 
บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ ากดั เร่ิมมีรายได้จากการจ าหนา่ยไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้กบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคตัง้แตว่นัท่ี 10 
ตลุาคม 2557 และ บริษัท พวีี กรีน จ ากดั เร่ิมมีรายได้จากการจ าหนา่ยไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้กบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคตัง้แต่
วนัท่ี 27  พฤศจิกายน 2557 ตามล าดบั  

 

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2557 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  
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 ปี 2555 บริษัทได้รับผลกระทบจากวิกฤตอทุกภยั สง่ผลให้ยอดขายของบริษัทจากธุรกิจออกแบบ จ าหนา่ยและ
ติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อมลดลงอยา่งมีนยัส าคญัในปี 2555 เนื่องจากลกูค้าทัง้ภาครัฐและ
เอกชนชะลอการลงทนุลง อยา่งไรก็ดีเนื่องจากบริษัทเร่ิมขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนตัง้แตไ่ตรมาสที่ 3 
ของปี 2554 สง่ผลให้บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายได้เพิ่มขึน้จากธุรกิจดงักลา่วอีกทางหนึง่  

 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทได้รับผลกระทบจากภาวะความไมส่งบทางการเมืองในประเทศ สง่ผลให้ธุรกิจ
ออกแบบ จ าหนา่ยและติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อมมีรายได้ลดลงในปี 2556 และในปี 2557 
เนื่องจากรัฐบาลเลือ่นการลงทนุในโครงการตา่งๆออกไป และความลา่ช้าภายในของการเบกิจา่ยเงินของภาครัฐ ทัง้นี ้
เนื่องจากบริษัทขยายการลงทนุเพิ่มเติมในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนซึง่เป็นธุรกิจที่ได้รับการสนบัสนนุจากทางภาครัฐ
อยา่งตอ่เนื่อง สง่ผลให้บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายได้เพิม่ขึน้จากธุรกิจดงักลา่วอยา่งตอ่เนื่อง และบรรเทาผลกระทบจาก
ปัจจยัข้างต้นได้ในระดบัหนึง่ 

 

รายได้  
 ใน ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายได้รวมเทา่กบั 435.16 ล้านบาท 444.48 ล้านบาท 
และ 448.21 ล้านบาท ตามล าดบั รายได้รวมของบริษัทสามารถสรุปได้ดงันี ้

(หน่วย : ล้านบาท) 

รายได้ ด าเนินการโดย 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อย
ละ 

1. ธุรกจิออกแบบ จ าหน่ายและ
ตดิตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและ
ตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม 

 
 
 

392.89 90.29 382.28 86.01 357.31 79.72 

- ระบบส ารองไฟฟ้า บริษัท 270.32 62.12 228.72 51.46 231.49 51.65 

- ระบบตรวจวดัและจดัการ
สภาพแวดล้อม 

บริษัท 57.34 13.18 109.90 24.73 8.37 1.87 

- ระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน บริษัท 65.23 14.99 23.59 5.31 101.08 22.55 

- ระบบประหยดัพลงังานและระบบ
อ่ืนๆ  

บริษัท - 0.00 20.07 4.52 16.37 3.65 

2. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 
- พลงังานแสงอาทติย์ 

 
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 
รายได้อ่ืน1/  6.38 1.47 7.18 1.62 24.253/ 5.41 
รายได้รวม  435.16 100.00 444.48 100.00 448.21 100.00 

หมายเหต ุ: 1/รายได้อ่ืน ประกอบด้วยดอกเบีย้รับ ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน  ก าไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทร่วม  และรายได้อ่ืนๆ เป็นต้น 
3/รายได้อ่ืนในปี 2557 ประกอบด้วยก าไรจากการขายเงินลงทนุในย่อย คือบริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ ากดั จ านวน 20.30 ล้านบาท 
 

 
 
 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2557 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  
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รายได้จากการขายและบริการ 
  โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทยอ่ยใน ปี 2555 ปี 2556 และงวด ปี 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายได้
สว่นใหญ่จากธุรกิจออกแบบ จ าหนา่ยและติดตัง้ระบบจา่ยไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อม โดยคิดเป็นสดัสว่น 
ร้อยละ 90.28 ร้อยละ 86.01 และร้อยละ 79.72 ของรายได้รวมตามล าดบั รายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนคิด
เป็นอตัราสว่น ร้อยละ 8.25 ร้อยละ 12.38 และร้อยละ 14.87 ของรายได้รวมตามล าดบั และรายได้อื่น คิดเป็นสดัสว่น ร้อย
ละ 1.47 ร้อยละ 1.62 และร้อยละ 5.41 ของรายได้รวมตามล าดบั  

ในปี 2556 รายได้รวมของบริษัทและบริษัทยอ่ยเทา่กบั 444.48 ล้านบาทเพิม่ขึน้ 9.31 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัรา
การขยายตวัร้อยละ 2.14 จากในปี 2555 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการขยายตวัของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนของ
บริษัท เนื่องจากบริษัทท าการลงทนุในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ของบริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ ากดั ก าลงัการ
ผลติ 952 กิโลวตัต์ ได้เร่ิมจ าหนา่ยไฟให้แกก่ารไฟฟ้าสว่นภมูิภาคในเดือนกมุภาพนัธ์ ปี 2556 สง่ผลให้รายได้จากการ
จ าหนา่ยไฟฟ้าเพิม่ขึน้ 19.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพิม่ขึน้ร้อยละ 53.30 ของรายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังาน
ทดแทนในปีก่อนหน้า ในขณะเดียวกนัรายได้จากธุรกิจออกแบบ จ าหนา่ยและติดตัง้ระบบจา่ยไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการ
สภาพแวดล้อมในปี 2556 ลดลง 10.60 ล้านบาทจากในปี 2555 หรือคิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 2.70 เนื่องจากกลุม่
ลกูค้าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมือง ท าให้โครงการลงทนุตา่งๆลดลง สง่ผลตอ่รายได้ของบริษัท 

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายได้รวมเทา่กบั 448.21 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 3.73 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัรา
การขยายตวัร้อยละ 0.84  จากในปี 2556  เนื่องจากรายได้จากธรุกิจออกแบบ จ าหนา่ยและติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและ
ตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อมของปี 2557 น้อยลงจากปี 2556 เทา่กบั 24.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 
6.53  เนื่องจากมีโครงการของหนว่ยงานรัฐบาลบางสว่นชะลอมาลงนามในสญัญาในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 จาก
กระบวนการจดัซือ้จดัจ้างของหนว่ยงานรัฐบาลท าให้บริษัทมีการรับรู้รายได้เลือ่นมาจากที่คาดการณ์ไว้วา่จะรับรู้ได้ในงวด
คร่ึงปีแรก ของปี 2558 ในขณะเดยีวกนัรายได้จากธุรกิจโรงฟ้าพลงังานทดแทนของปี 2557 ปรับตวัสงูขึน้ จากปี 2556 
เทา่กบั 11.64  ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 21.16 เนื่องจากในปี 2557 บริษัทเร่ิมรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ของ บริษัท โซลา่ร์ โกกรีน จ ากดัและบริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ ากดั  อีกทัง้ยงัมกีาร ปรับปรุง
ประสทิธิภาพของโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ของบริษัท กนัหา     โซลา่พาวเวอร์ จ ากดั ให้สามารถผลติไฟฟ้าได้มี
ประสทิธิภาพมากขึน้ 
รายได้อื่น 

ใน ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายได้อื่นจ านวน 6.38 ล้านบาท 7.18 ล้านบาท และ 
24.25 ล้านบาท ตามล าดบั ซึง่คิดเป็นสดัสว่นตอ่รายได้รวม ร้อยละ 1.47 ร้อยละ 1.62 และร้อยละ 5.41ของรายได้รวม
ตามล าดบั โดยรายได้อื่นของบริษัทและบริษัทยอ่ย ประกอบด้วย ก าไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย ก าไรจากอตัรา
แลกเปลีย่น  ดอกเบีย้รับ และรายได้อื่นๆ เป็นต้น 

 
 
 
 

 
หน่วย : ล้านบาท 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2557 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  
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 รายได้อื่นๆ 
(งบการเงนิรวม) 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 
ดอกเบีย้รับ 1.53 24.02 0.62 8.59 0.95 3.92 
ก าไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย - 0.00 - 0.00 20.30 83.71 
ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 2.69 42.18 - 0.00 1.65 6.80 
ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพย์สิน 0.98 15.34 0.02 0.36 - - 
รายได้อ่ืนๆ 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 

 
ในปี 2556 รายได้อื่นเพิม่ขึน้ 0.81 ล้านบาท หรือคดิเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 12.70 จากในปี 2555 เนื่องจาก

รายได้จากการขายสนิค้าด้อยคณุภาพในปี  2556 จ านวน 5.47 ล้านบาท  ในขณะท่ีรายได้จากดอกเบีย้รับ ก าไรจากอตัรา
แลกเปลีย่น และ ก าไรจากการจ าหนา่ยทรัพย์สนิ ลดลงจ านวน 4.56 ล้านบาท  

ปี 2557 รายได้อื่นเพิ่มขึน้ 17.06  ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 237.27  จากปี 2556  เนื่องจาก
รายได้จากก าไรการขายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย จ านวน 20.30  ล้านบาท ในขณะท่ีรายได้อื่นๆลดลง จ านวน 5.20 ล้านบาท 
 
ต้นทนุขายและบริการ และก าไรขัน้ต้น 

อตัราก าไรขัน้ต้นใน ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 ของแตล่ะประเภทธุรกิจสามารถสรุปได้ดงันี ้

ก าไรขัน้ต้น 
(ตามงบการเงนิรวม) 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ก าไร
ขัน้ต้น 
(ล้าน
บาท) 

อัตรา
ก าไร
ขัน้ต้น 
(ร้อยละ) 

ก าไร
ขัน้ต้น 
(ล้าน
บาท) 

อัตรา
ก าไร
ขัน้ต้น 
(ร้อยละ) 

ก าไร
ขัน้ต้น 
(ล้าน
บาท) 

อัตรา
ก าไร
ขัน้ต้น 
(ร้อยละ) 

1. ธุรกจิออกแบบ จ าหน่ายและ
ตดิตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและ
ตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม 

      
 
 

- ระบบส ารองไฟฟ้า 66.37 24.55 66.10 28.90 71.51 30.89 

- ระบบตรวจวดัและจดัการ
สภาพแวดล้อม 

13.64 23.78 10.97 9.99 3.14 37.46 

- ระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 0.82 1.26 5.90 25.01 18.93 18.73 

- ระบบประหยดัพลงังานและระบบ
อ่ืนๆ  

- 0.00 3.18 15.83 3.44 21.01 

2. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 
- พลงังานแสงอาทติย์ 

 
25.41 

 
70.81 

 
39.90 

 
72.53 

 
47.09 

 
70.66 

รวมก าไรขัน้ตัน้ 106.24 24.78 126.06 28.83 144.11 34.00 
หมายเหต ุ:  ก าไรขัน้ต้นและอตัราก าไรขัน้ต้นของแตล่ะประเภทธุรกิจมีการปันสว่นต้นทนุบางสว่นท่ีไม่สามารถแยกประเภทของธุรกิจอย่าง

ชดัเจนได้ เช่น   คา่ภาษีอาการขาเข้า หรือการปรับมลูคา่ของสนิค้าคงเหลือ เป็นต้น  ตามสดัสว่นรายได้ของแตล่ะประเภทธุรกิจ  
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ใน ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยมต้ีนทนุขายและบริการรวม 322.53 ล้านบาท 311.24 
ล้านบาท และ 279.85 ล้านบาท ตามล าดบั คดิเป็นสดัสว่น ร้อยละ 75.22 ร้อยละ  71.17 และร้อยละ 66.01 ของรายได้
จากการขายและบริการรวมตามล าดบั สง่ผลให้ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 มีอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 24.78 ร้อยละ 
28.83 และร้อยละ 34.00 ตามล าดบั โดยในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีอตัราก าไรข้างต้นจากธุรกิจออกแบบ 
จ าหนา่ยและติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อมเทา่กบั ร้อยละ 20.57 ร้อยละ 22.54  และร้อยละ  
27.15  ตามล าดบั และมีอตัราก าไรขัน้ต้นส าหรับธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในช่วงเดยีวกนัเทา่กบัร้อยละ 70.81 
ร้อยละ 72.53 และร้อยละ 70.66 ตามล าดบั 

ในปี 2556 อตัราก าไรขัน้ต้นของบริษัทและบริษัทยอ่ยเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัในปี 2555 เนื่องจากบริษัทมีอตัราก าไร
ขัน้ต้นส าหรับธุรกิจออกแบบ จ าหนา่ยและติดตัง้ระบบจา่ยไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อมสงูขึน้เมือ่เปรียบเทียบ
กบัในปี 2555 เนื่องจากรายได้จากระบบส ารองไฟฟ้า (Power Backup Solution) มีอตัราก าไรขัน้ต้นสงูขึน้ โดยมีสาเหตุ
หลกัจากโครงการท่ีต้องการสนิค้าที่บริษัทเป็นตวัแทนจ าหนา่ยเนือ่งจากมีคณุสมบตัิตรงตามความต้องการ ท าให้บริษัทมี
อ านาจตอ่รองกบัลกูค้ามากขึน้ และยงัสามารถควบคมุต้นทนุในการออกแบบและติดตัง้โครงการขนาดใหญ่โครงการหนึง่
ได้ดี สง่ผลให้สดัสว่นต้นทนุในการขายและบริการลดลง นอกจากนี ้ในช่วงเวลาดงักลา่ว บริษัทมีอตัราก าไรขัน้ต้นจากระบบ
ผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน (Renewable Energy) สงูขึน้ เนื่องจากสามารถบริหารต้นทนุในสว่นของคา่ตดิตัง้อปุกรณ์
ได้ดี สง่ผลให้สดัสว่นต้นทนุลดลง 

ในขณะเดียวกนั อตัราก าไรขัน้ต้นส าหรับธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนมีปรับตวัเพิ่มขึน้เมื่อเปรียบเทียบกบัในปี 
2555 เนื่องจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ของบริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ ากดั สามารถผลติไฟฟ้าได้มี
ประสทิธิภาพดีกวา่โรงไฟฟ้าของบริษัท กนัหา โซลา่พาวเวอร์ จ ากดั เนื่องจากสภาวะความเข้มแสงของพืน้ท่ีในจงัหวดั
มหาสารคามโดยเฉลีย่มากกวา่ 

ส าหรับปี 2557 อตัราก าไรขัน้ต้นของบริษัทและบริษัทยอ่ยเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัปี 2556 เนื่องจากบริษัทมีอตัรา
ก าไรขัน้ต้นส าหรับธุรกิจออกแบบ จ าหนา่ยและติดตัง้ระบบจา่ยไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อมสงูขึน้เมื่อเทียบกบั
ปี 2556 เนื่องจากบริษัทสามารถบริหารต้นทนุของโครงการระบบส ารองไฟฟ้า (Power Backup Solution) ขนาดใหญ่
โครงการหนึง่ในปี 2557 ได้ดี สง่ผลให้อตัราก าไรขัน้ต้นเพิม่ขึน้ และมีความสามารถในการตอ่รองราคาจากคูค้่าส าหรับ
อปุกรณ์ที่จะน ามาจ าหนา่ยและบริการท่ีดีขึน้ สง่ผลให้ต้นทนุในการขายและบริการลดลง ในขณะเดียวกนั อตัราก าไรขัน้ต้น
ส าหรับธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนมีอตัราลดลงเลก็น้อยเมื่อเทียบกบัปี 2556  เนื่องจากมกีารรับรู้รายได้จากบริษัท โซ
ลา่ร์โกกรีน จ ากดัและบริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ ากดั  ซึง่มีอตัรารับซือ้ไฟฟ้าในลกัษณะ Feed-in Tariff 6.16  ตอ่หนว่ยซึง่ต ่า
กวา่อตัรารับซือ้ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์อื่นๆของบริษัทยอ่ย สง่ผลให้อตัราก าไรขัน้ต้นรวมของธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลงังานทดแทนลดลง 
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คา่ใช้จา่ยในการขายและการบริหาร 
คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารของบริษัทและบริษัทยอ่ยในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เทา่กบั 86.07 ล้าน

บาท 89.95 ล้านบาท และ 96.63  ล้านบาท ตามล าดบั หรือคดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 19.78  ร้อยละ 20.24  และร้อยละ  
21.56 ของรายได้รวม ตามล าดบั โดยแบง่เป็นคา่ใช้จา่ยในการขาย และคา่ใช้จา่ยในการบริหารได้ดงันี ้

 
          หน่วย : ล้านบาท 

 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
คา่ใช้จ่ายในการขาย 11.04 8.52 5.51 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 

รวม 
75.03 
86.07 

81.44 
89.95 

91.12 
96.63 

 
 

คา่ใช้จา่ยในการขายสว่นใหญ่ของบริษัทและบริษัทยอ่ยประกอบด้วย คา่คอมมิชชัน่ คา่ขนสง่ออก และคา่รับรอง
และของขวญัรางวลั เป็นต้น โดยในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 คา่ใช้จ่ายในการขายของบริษัทและบริษัทยอ่ยเทา่กบั 
11.04 ล้านบาท 8.52 ล้านบาท และ 5.51 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 2.03 ร้อยละ 1.92 และร้อยละ 
1.23  ของรายได้รวมตามล าดบั  

ในปี 2556 คา่ใช้จ่ายในการขายลดลงร้อยละ 22.83 เมื่อเทียบกบัในปี 2555 เนื่องจากคา่คอมมิชชัน่ท่ีลดลง 1.71 
ล้านบาท ที่บริษัทจา่ยให้แก่บคุคลภายนอกเพื่อติดตอ่ประสานงานส าหรับบางโครงการ (ทัง้นี ้ ที่ประชมุคณะกรรมการ
บริษัทครัง้ที่ 8/2557 ซึง่จดัขึน้เมือ่วนัท่ี 2 ตลุาคม 2557 ได้มีมติอนมุตัิระเบียบการจ่ายคา่คอมมชิชัน่ ซึง่มีการระบวุา่บริษัท
ไมม่ีนโยบายในการจ่ายคา่คอมมชิชนัแก่บคุคลภายนอกที่มิใช่พนกังานของบริษัท ท าให้ในอนาคตบริษัทจะไมม่กีารจา่ยคา่
คอมมิชชัน่ให้แก่บคุคลภายนอกอีกตอ่ไป) และคา่ขนสง่ที่ลดลง 1.62 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้ท าการขนสง่โดยรถขนสง่
ของบริษัทเอง ท าให้คา่ใช้จ่ายลดลง ในขณะเดียวกนับริษัทมีคา่รับรองและคา่ของขวญัรางวลัปรับตวัสงูขึน้ 1.24 ล้านบาท 
และคา่ปรับสง่งานลา่ช้าเพิม่ขึน้ 1.58 ล้านบาท เนื่องจากความเข้าใจที่ไมต่รงกนัของลกูค้าและบริษัทในผลติภณัฑ์ที่บริษัท
จ าหนา่ยและท าการตดิตัง้ในโครงการขนาดใหญ่โครงการหนึง่ซึง่มีจดุพืน้ท่ีที่ตดิตัง้จ านวนมาก จงึท าให้การสง่มอบลา่ช้า 

ส าหรับปี 2557 คา่ใช้จา่ยในการขายปรับตวัลดลงร้อยละ 35.33 เมื่อเทยีบกบัปี 2556 โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก
การลดลงของคา่รับรองและของขวญัรางวลัจ านวน 2.83  ล้านบาท และคา่ปรับสง่งานลา่ช้าลดลง 1.62 ล้านบาท 
เนื่องจากการสง่มอบงานลา่ช้าของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องจากการเปลีย่นแปลงโครงสร้างองค์กรภายในของผู้วา่จ้าง และ
ผลกระทบจากเหตกุารณ์ชมุนมุและความไมส่งบทางการเมือง ซึง่บริษัทได้ยื่นอทุธรณ์ตอ่ผู้วา่จ้างแล้ว และได้รับพิจารณา
เงินคา่ปรับคืนในปี2557  

คา่ใช้จา่ยในการบริหารของบริษัทและบริษัทยอ่ยเทา่กบั  75.03  ล้านบาท 81.44 ล้านบาท และ 91.12 ล้านบาท 
ตามล าดบั หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 17.40 ร้อยละ 18.32 และร้อยละ 20.33 ของรายได้รวมตามล าดบั โดยมี
สว่นประกอบหลกัคือ เงินเดือนและสวสัดิการพนกังานซึง่เป็นคา่ใช้จ่ายคงที่ คา่ที่ปรึกษา และคา่ใช้จ่ายในการเดินทาง  

ในปี 2556 คา่ใช้จา่ยในการบริหารปรับตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ 8.54 เมื่อเทียบกบัปี 2555 เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของ
เงินเดือนพนกังานท่ีมกีารปรับเงินเดือนประจ าปี ในขณะท่ีคา่ใช้จ่ายโบนสัปรับตวัลดลง 2.29 ล้านบาท คา่ใช้จา่ยในการ
เดินทางลดลง 1.48 ล้านบาท และคา่เช่าอาคารลดลง 1.23 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทท าการซือ้ที่ดินและอาคารพร้อมสิง่
ปลกูสร้างซึง่เป็นท่ีตัง้ของส านกังานบริษัทจากบริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนเิคชัน่ จ ากดั 
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ส าหรับปี 2557 คา่ใช้จ่ายในการบริหารปรับตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 11.89 เมื่อเทียบกบัปี 2556 มสีาเหตจุากการ
เพิ่มขึน้ของการปรับเงินเดือนประจ าปี และการปรับเพิ่มสวสัดกิารให้กบัพนกังาน 
 
คา่ใช้จา่ยทางการเงิน 

คา่ใช้จา่ยทางการเงินประกอบด้วย ดอกเบีย้จากเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน และดอกเบีย้จากการเช่าซือ้
ยานพาหนะตดัจา่ย  ทัง้นี ้ในปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 คา่ใช้จา่ยทางการเงินรวมของบริษัท และบริษัทยอ่ย เทา่กบั 21.93 
ล้านบาท 26.75 ล้านบาท และ 28.49 ล้านบาท ตามล าดบั หรือ คิดเป็นอตัราสว่นตอ่รายได้รวมเทา่กบัร้อยละ 5.04 ร้อยละ 
6.02 และร้อยละ 6.36 ตามล าดบั ส าหรับปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีคา่ใช้จา่ยทางการเงินรวมเทา่กบั 28.49  ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 6.36 ของรายได้รวมตามล าดบั โดยคา่ใช้จา่ยทางการเงินท่ีเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง สาเหตหุลกัเกิดจาก
การกู้ยมืเงินเพื่อขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนอยา่งตอ่เนือ่ง  

 
 
ภาษีเงินได้  
บริษัทและบริษัทยอ่ย มีคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ ณ สิน้ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 จ านวน  2.26 ล้านบาท 1.95 ล้านบาท 
และ 4.62 ล้านบาท ตามล าดบั  
 
อตัราก าไรสทุธิ 

อตัราก าไรสทุธิในปี 2556 ปรับตวัเพิ่มขึน้เทา่กบั 11.52 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปี 2555 เนื่องจากการลดลงของ
ต้นทนุการขายและบริการ คา่ใช้จ่ายในการขาย และภาษีเงินได้ สง่ผลตอ่ก าไรขัน้ต้น และก าไรสทุธิตามล าดบั 

ก าไรสทุธิของบริษัทในปี 2557 เท่ากบั 38.61 ล้านบาท หรือปรับตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ 169.44 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 
2556 เนื่องจากก าไรขัน้ต้นท่ีสงูขึน้ จากการลดลงของต้นทนุในการขายและบริการ และคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 
สง่ผลให้ก าไรสทุธิปรับตวัสงูขึน้ 
 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 
 อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เทา่กบัร้อยละ 2.20 ร้อยละ 8.63 และร้อยละ  10.89
ตามล าดบั โดยบริษัทและบริษัทยอ่ยมีสว่นของผู้ ถือหุ้นเทา่กบั  128.72 ล้านบาท 192.78 ล้านบาท และ 516.38 ล้านบาท
ตามล าดบั อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นในปี 2556 เพิ่มขึน้จากในปี 2555  มีผลมาจากอตัราก าไรขัน้ต้นท่ีปรับตวัสงูขึน้ ซึง่
สง่ผลตอ่ก าไรสทุธิ  
 ส าหรับปี 2557 การเพิม่ขึน้ของอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นจากปี 2556 มีสาเหตหุลกัจากการเพิม่ทนุจาก 175  
ล้านบาท เป็น 220 ล้านบาท มีสว่นเกินมลูคา่หุ้น 239.81  ล้านบาท และการปรับตวัลดลงของต้นทนุขายและบริการ สง่ผล
ให้ก าไรสทุธิมากขึน้ 

บริษัทมีนโยบายในการจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัราไมต่ า่กวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิของงบการเงิน
เฉพาะบริษัทภายหลงัจากหกัภาษีและเงินทนุส ารองตามกฎหมายและทุนส ารองอื่น (ถ้ามี) อยา่งไรก็ตาม การจ่ายเงินปัน
ผลดงักลา่วอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ โดยจะขึน้อยูก่บัผลการด าเนนิงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอ่ง การขยายธุรกิจ ความ
จ าเป็นในการใช้เงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินงาน แผนการลงทนุและการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความ
เหมาะสม และปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยูภ่ายใต้เง่ือนไขที่วา่ บริษัท
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จะต้องมีเงินสดเพียงพอส าหรับการด าเนินธุรกิจ และการด าเนนิการดงักลา่วจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น
ตามทีค่ณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

ทัง้นี ้มติคณะกรรมการบริษัทท่ีอนมุตัิจา่ยเงินปันผลจะต้องน าเสนอเพื่อขออนมุตัติอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแต ่ เป็น
การจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล ซึง่คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลได้ แล้วรายงานให้ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 
 
12.2.2 ฐานะทางการเงนิ 
 
สนิทรัพย์ 

บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสนิทรัพย์รวม ณ สิน้ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557   มีมลูคา่เทา่กบั 530.67 ล้านบาท 
659.68  ล้านบาท และ 905.26  ล้านบาทตามล าดบั ทัง้นีส้นิทรัพย์ของบริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

สนิทรัพย์หมนุเวียน ณ สิน้ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557  มีมลูคา่เทา่กบั 190.88 ล้านบาท 262.50 ล้านบาท และ 
454.78 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 35.97  ร้อยละ 39.79 และร้อยละ 50.24 ของสนิทรัพย์รวม ตามล าดบั ซึง่
สนิทรัพย์หมนุเวียนสว่นใหญ่ของบริษัทและบริษัทยอ่ยประกอบด้วยลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น และสนิค้าคงเหลอืเป็นหลกั 
ซึง่เป็นไปตามลกัษณะของการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยรายการสนิทรัพย์หมนุเวียนดงักลา่วจะปรับตวัไปในทศิทาง
เดียวกนักบัยอดขาย ในขณะท่ีสนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีนของบริษัทและบริษัทยอ่ยสว่นใหญ่ประกอบไปด้วยที่ดิน อาคาร และ
อปุกรณ์ 

บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน ณ สิน้ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557  มีมลูคา่เทา่กบั  339.79 ล้าน
บาท 397.18 ล้านบาท และ 450.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 64.03 ร้อยละ 60.21 และร้อยละ 49.76  ของสนิทรัพย์
รวม ตามล าดบั  
 
ลกูหนีก้ารค้า และคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 

ณ สิน้ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557   บริษัทและบริษัทยอ่ยมีลกูหนีก้ารค้าสทุธิจ านวน  107.44 ล้านบาท 140.46 
ล้านบาท และ 120.85 ล้านบาท หรือตามล าดบั โดยการเพิ่มขึน้และลดลงของลกูหนีก้ารค้าในช่วงเวลาดงักลา่วเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับยอดขายของบริษัทและบริษัทย่อย โดยในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557    บริษัทและบริษัทย่อยมี
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่เทา่กบั 90 วนั 92 วนั และ 96.95 วนั ตามล าดบับริษัทมีนโยบายการให้เทอมจ่ายช าระแก่ลกูค้าโดย
พิจารณาจากเทอมการจ่ายช าระเงินจากผลประกอบการที่ผ่านมา ยอดการสั่งซือ้ และประวตัิการช าระเงินในอดีต โดยมี
การให้เทอมจ่ายช าระประมาณ 30 วนั ถึง 90 วนั ทัง้นีก้ารที่บริษัทมีระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉลี่ยสงูกว่านโยบายการให้
เครดิตเทอม  เป็นผลมาจากการชะลอการจ่ายช าระเงินของลกูค้าทัง้หน่วยงานรัฐบาลและเอกชนเนื่องจากวิกฤตอทุกภยัที่
เกิดขึน้ในประเทศ ส าหรับปี 2556 บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ยเพิ่มขึน้จากปี 2555 โดยมีสาเหตหุลกัจากการช าระเงิน
ลา่ช้าของลกูค้าหนว่ยงานรัฐบาลรายหนึง่ ซึง่ใช้เวลานานในการอนมุตัจิ่ายเงินและไมส่ามารถเร่งรัดให้เร็วขึน้ได้ และส าหรับ
ปี 2557 บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ยเพิ่มขึน้จากปี 2556 เนื่องจากความไม่สงบทางการเมืองในช่วงปลายปี 2556 ถึง
ปลายปี 2557 

 
หน่วย: ล้านบาท 
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ระยะเวลาคงค้าง  
(งบการเงนิรวม) 

31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค 2557 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

ยงัไมถ่ึงก าหนดช าระ      55.55  51.70    64.52  45.93 53.45 44.23 

ไมเ่กิน 3 เดือน      36.25  33.74     26.67  18.98 16.96 14.03 

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

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

มากกวา่ 12 เดือนขึน้ไป 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 

รวมลกูหนีก้ารค้าอื่นๆ 7.55 7.02 17.39 12.38 32.51 26.90 

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (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 

จากตารางแสดงอายุลูกหนีก้ารค้า ลูกหนีก้ารค้าส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยจัดอยู่ในกลุ่มที่ยังไม่ถึง
ก าหนดช าระ และกลุ่มที่เกินก าหนดช าระแล้วไม่เกิน 3 เดือน  โดยปี 2555 และ ปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีลกูหนี ้
การค้ากลุม่ที่เกินก าหนดช าระแล้วแตไ่มเ่กิน 3 เดือนในสดัสว่นร้อยละ 33.74 และร้อยละ 18.98 ของลกูหนีก้ารค้ารวมสทุธิ
ตามล าดบั  ทัง้นี ้ในปี 2556 สดัสว่นของลกูหนีก้ารค้าที่เกินก าหนดช าระแล้วเกิน 3 เดือน  เท่ากบั 32.80 ล้านบาท หรือคิด
เป็นสดัสว่นร้อยละ 23.35 ของลกูหนีก้ารค้ารวมสทุธิ โดยมีสาเหตใุหญ่จากการช าระเงินลา่ช้าของลกูค้าหน่วยงานรัฐบาล
รายหนึง่จ านวน 31.70 ล้านบาท  

ส าหรับปี 2557  สดัสว่นของลกูหนีก้ารค้าที่เกินก าหนดช าระแล้วเกิน 3 เดือน เท่ากบั 18.77   ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 15.53 ของลกูหนีก้ารค้ารวมสทุธิ ซึ่งประกอบด้วยลกูหนีค้งค้างที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือนเท่ากับ 
12.69  ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจากการที่ลกูค้ายงัได้รับสินค้าไม่ครบถ้วน ซึ่งจะท าการจ่ายเงินค่าสินค้าทัง้หมดในครัง้
เดียวหลงัจากได้รับสนิค้าทัง้หมดแล้ว โดยบริษัทได้ท าการออกใบแจ้งหนีใ้ห้แก่ลกูค้าตามงวดการสง่ของ และลกูหนีค้งค้าง
ที่มีอายุมากกว่า 12 เดือน โดยมีสาเหตุมาจากการที่บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจเช็คงานกับลูกค้าหน่วยงานหนึ่งของ
สถาบนัการศกึษาแหง่หนึง่มลูคา่ 0.91 บาทบริษัทบนัทกึคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู โดยประมาณการหนีท้ี่อาจเกิดขึน้จากการ
เรียกเก็บเงินจากลกูหนีไ้มไ่ด้ตามเง่ือนไขการช าระเงิน โดยในการประมาณการบริษัทค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินใน
อดีต อายขุองหนีท้ี่คงค้าง และความเสีย่งและผลกระทบจากประสบการณ์การช าระหนีข้องลกูค้า ทัง้นีบ้ริษัทมีการก าหนด
อตัราการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูแยกตามกลุม่ลกูค้าของบริษัทฯไว้ 2 ประเภท ดงันี  ้
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กลุม่ลกูค้าเอกชน 
- ลกูหนีค้้างช าระมากกวา่ 6-9 เดือน ตัง้ส ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูร้อยละ 15 
- ลกูหนีค้้างช าระมากกวา่ 9-12 เดือน ตัง้ส ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูร้อยละ 50 
- ลกูหนีค้้างช าระมากกวา่ 12 เดือน ตัง้ส ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูร้อยละ 100 

กลุม่ลกูค้าหนว่ยราชการ รัฐวิสาหกิจ 
- ลกูหนีค้้างช าระมากกวา่ 9-12 เดือน ตัง้ส ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูร้อยละ 20 
- ลกูหนีค้้างช าระมากกวา่ 12-18 เดือน ตัง้ส ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูร้อยละ 30 
- ลกูหนีค้้างช าระมากกวา่ 18 เดือน ตัง้ส ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูร้อยละ 100 

ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู เทา่กบั 0.07 ล้านบาท 0.91 ล้านบาท และ 
0.84 ล้านบาท ตามล าดบั ซึง่คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 0.07 ร้อยละ 0.65 และ ร้อยละ 0.69 ของลกูหนีก้ารค้าสทุธิ ตามล าดบั  

 
สนิค้าคงเหลอื 
 สนิค้าคงเหลอืของบริษัทและบริษัทยอ่ยประกอบด้วยรายการท่ีส าคญั ดงันี ้

      หน่วย : ล้านบาท 
 31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค 2557 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 
สินค้าส าเร็จรูป 57.22 95.72 35.94 36.59 47.63 79.17 
งานระหวา่งท า 4.82 8.07 42.15 42.91 14.57 24.22 
สินค้าระหวา่งทาง - 0.00 22.28 22.69 1.25 2.08 

รวม 62.04 103.78 100.37 102.18 63.45 105.47 
หกั คา่เผ่ือมลูคา่สินค้าลดลง (2.26) -3.78 (2.14) -2.18 (3.29) -5.47 

สินค้าคงเหลือ-สุทธิ 59.78 100.00 98.22 100.00 60.16 100.00 

ณ สิน้ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสนิค้าคงเหลอืสทุธิรวมจ านวน 59.78 ล้านบาท 98.22 
ล้านบาท และ 60.16 ล้านบาทตามล าดบั  

 

ในปี 2556 บริษัทมีสนิค้าคงเหลอืสทุธิเทา่กบั 98.22 ล้านบาท โดยรายการสนิค้าส าเร็จรูป งานระหวา่งท า และ
สนิค้าระหวา่งทาง คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 36.59 ร้อยละ 42.91 และร้อยละ 22.69 ตามล าดบั โดยสนิค้าคงเหลอืสทุธิในปี 
2556 เพิม่ขึน้จากปี 2555 คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 64.31 มีสาเหตหุลกัจากการอยูร่ะหวา่งด าเนนิการก่อสร้างและติดตัง้
โครงการโรงไฟฟ้าทีต่ิดตัง้บนหลงัคาของบริษัท โซลา่ร์โกกรีน จ ากดั โดยมงีานระหวา่งท า 21.42 ล้านบาท และสนิค้า
ระหวา่งทาง 21.75  ล้านบาท 

ส าหรับปี 2557 บริษัทมีสนิค้าคงเหลอืสทุธิลดลงจาก ปี 2556 เทา่กบั 38.06  ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 
38.75  เนื่องจากณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีงานระหว่างท าและสินค้าระหว่างทางส าหรับก่อสร้างและติดตัง้
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคาของ บริษัท โซลา่ร์โกกรีน จ ากดั  
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บริษัทมีอตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลอืในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เทา่กบั 5.73 เทา่ 3.94 เทา่ และ  3.53 
เทา่ ตามล าดบั ซึง่คิดเป็นระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ 62.82 วนั 91.39 วนั และ 101.87  วนั ตามล าดบั โดยสาเหตหุลกัที่ท า
ให้บริษัทมีระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่สงู เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจจดัจ าหน่ายและให้บริการระบบส ารองไฟฟ้าส าหรับ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม บริษัทจึงต้องสัง่ซือ้สินค้าเก็บไว้ก่อนระยะเวลาหนึ่งส าหรับใช้ในโครงการต่างๆ เนื่องจากผู้
จ าหนา่ยสนิค้าตา่งประเทศบางรายของบริษัทใช้เวลาในการจดัสง่นาน อีกทัง้การสัง่ซือ้ในปริมาณมากท าให้ได้สว่นลดมาก
ขึน้   บริษัทจึงมีการจดัเก็บสนิค้าคงคลงัไว้จ านวนหนึง่ 

ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีการตัง้คา่เผ่ือการลดมลูคา่สนิค้าเทา่กบั  2.26 ล้านบาท 2.14 ล้านบาท 
และ 3.29 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นสดัสว่นตอ่สนิค้าคงเหลอืสทุธิเทา่กบัร้อยละ 3.78 ร้อยละ 2.18 และร้อยละ 
5.47 ตามล าดบั 

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 
 ณ สิน้ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทมเีงินลงทนุในบริษัทยอ่ย เทา่กบั  87 ล้านบาท 109 ล้านบาท และ 99 
ล้านบาทตามล าดบั โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 ในปี 2553 บริษัทเร่ิมขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจโรงฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ โดยการลงทนุในห้างหุ้นสว่นจ ากดั กนัหา 
โซลา่พาวเวอร์ เมื่อวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2553 ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมต้น 1 ล้านบาท และตอ่มาแปรสภาพเป็นบริษัท กนัหา 
โซลา่พาวเวอร์ จ ากดั ในวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2553 โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว จากนัน้
ในปี 2554 บริษัทท าการเพิ่มทนุในบริษัทดงักลา่ว เป็น 5 ล้านบาท เมื่อวนัท่ี 23 มีนาคม 2554 โดยการออกหุ้นสามญัเพิม่
ทนุจ านวน 40,000 หุ้น มลูคา่ทีต่ราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 
และเพิ่มเป็น 55 ล้านบาท เมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2554 โดยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทนุจ านวน 500,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบยีนและช าระแล้ว ตามล าดบั 
 ในปี 2555 บริษัทท าการลงทนุในห้างหุ้นสว่นจ ากดั กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมต้น 
6,500,000 บาท และตอ่มาแปลงสภาพเป็นบริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ ากดั ในวนัท่ี 24 สงิหาคม 2555 โดยบริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว ซึง่ตอ่มามกีารเพิม่ทนุจดทะเบียนเป็น 30 ล้านบาท เมื่อวนัท่ี 8 
ตลุาคม 2555 โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 235,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 
99.99 ของทนุจดทะเบยีนและช าระแล้ว นอกจากนีบ้ริษัทได้ลงทนุเพิ่มในบริษัท กนัหา โซลา่พาวเวอร์ จ ากดั อีกจ านวน 2 
ล้านบาท โดยการเพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 57 ล้านบาท เมื่อวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2555 โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 
500,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 
 ในปี 2556 บริษัทก่อตัง้บริษัทยอ่ยอีก 3 บริษัทเมื่อวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2556 เพื่อประกอบธุรกิจผลติและจ าหนา่ย
กระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์และพลงังานหมนุเวียนประเภทอื่น ได้แก่ 

1. บริษัท วินด์โกกรีน จ ากดั ด้วยทนุจดทะเบยีน 1ล้านบาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั 10,000หุ้น มลูคา่หุ้นละ 
100 บาท โดยบริษัทถือหุ้นอยูร้่อยละ 99.97  ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว เพื่อด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลงังานลม 

2. บริษัท โซลา่ร์โกกรีน จ ากดั ด้วยทนุจดทะเบียน 1ล้านบาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั 10,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 
100 บาท โดยบริษัทถือหุ้นอยูร้่อยละ  99.97  ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว เพื่อด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ 
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3. บริษัท ไบโอโกกรีน จ ากดั ด้วยทนุจดทะเบยีน 1ล้านบาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั 10,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 
100 บาท โดยบริษัทถือหุ้นอยูร้่อยละ  99.97  ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว เพื่อด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลงังานชีวมวล 

และตอ่มาในปีเดียวกนับริษัท  โซลา่ร์โกกรีน จ ากดั ได้ท าการเพิ่มทนุจดทะเบยีนเป็น 20 ล้านบาท เมื่อวนัท่ี 2 ธนัวาคม 
2556 โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 190,000 หุ้น มลูคา่ทีต่ราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 
ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 
 ส าหรับปี 2557 บริษัทท าการลงทนุในบริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ ากดั ซึง่จดัตัง้เมื่อวนัท่ี 4 กนัยายน 2556 เพื่อ
ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคา (Solar Rooftop) เป็นจ านวน 9,997 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้น
ละ 100 บาท จากทนุจดทะเบยีนและช าระแล้วทัง้หมด 1,000,000 บาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.97 ของทนุจดทะเบยีน
และช าระแล้ว และได้ท าการเพิ่มทนุจดทะเบียนและช าระแล้วเป็น 20,000,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 200,000 หุ้น มลู
คา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เมื่อวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2557 โดยบริษัทถือหุ้นในบริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ ากดัทัง้สิน้ 199,997 
หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 
 ในวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2557 บริษัทได้จดัตัง้บริษัท พีเอสที (อบุลราชธาน)ี จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยเพื่อประกอบ
ธุรกิจโรงงานไฟฟ้าจากขยะในรูปแบบพลงังานความร้อน ด้วยทนุจดทะเบยีน 1 ล้านบาท แบง่ออกเป็น 10,000 หุ้น มลูคา่ที่
ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และลงทนุในบริษัทดงักลา่วในอตัราร้อยละ 99.97 ของทนุจดทะเบียน 
 ในวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2557 บริษัทได้ท าการขายเงินลงทนุในบริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ ากดั ให้แก่
บคุคลที่ไมม่ีความเก่ียวข้องเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 57.14 ล้านบาท  
 
เงินลงทนุอื่น 
 บริษัทท าการลงทนุในบริษัท พีวี กรีน จ ากดั ซึง่ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์เพื่อผลติและจ าหนา่ย
ไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบยีนและช าระแล้ว 18 ล้านบาท โดยบริษัทมีสดัสว่นการถือหุ้นอยู่
ร้อยละ 19.99 ของทนุจดทะเบียนท่ีออกและช าระแล้ว หรือเทา่กบั 3,598,000 บาท โดยบริษัทท าการร่วมทนุกบัเจ้าของ
กรรมสทิธิของอาคารท่ีโครงการดงักลา่วตัง้อยูบ่นหลงัคา 
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ที่ดินอาคารและอปุกรณ์ 
หน่วย : ล้านบาท 

  
  

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

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

ที่ดิน 20.73 7.01 59.73 17.59 54.51 15.19 

อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร 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 

เคร่ืองมือและอปุกรณ์ 1.55 0.52 2.09 0.62 1.70 0.47 

เคร่ืองตกแตง่ เคร่ืองใช้ส านกังาน
และคอมพิวเตอร์ 

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 

อปุกรณ์ส าหรับให้เชา่ 0.00 0.00 7.31 2.15 5.81 1.62 

งานระหวา่งก่อสร้าง 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 

       

 
 ณ สิน้ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีที่ดินอาคารและอปุกรณ์สทุธิรวมจ านวน 295.65 ล้าน
บาท และ 339.57 ล้านบาท และ 358.90 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัสว่นตอ่สนิทรัพย์รวมเทา่กบั ร้อยละ 55.71 ร้อย
ละ 51.47และร้อยละ  39.64 ตามล าดบั 
 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีการลงทนุในท่ีดินอาคารและอปุกรณ์ ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557  เทา่กบั 112.75 
ล้านบาท 63.87 ล้านบาท  และ 63.18 ล้านบาท ตามล าดบั โดยมีการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัในทีด่ินอาคารและอปุกรณ์ที่
ส าคญัของบริษัทและบริษัทยอ่ยดงันี ้

- ในปี 2555 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีการลงทนุในการซือ้ทีด่ินของบริษัทและบริษัทกรีน ไบ-โอ มหาสารคาม 
จ ากดั เทา่กบั 18.07 ล้านบาท โรงไฟฟ้าของบริษัท กนัหา โซลา่พาวเวอร์ จ ากดั และบริษัท กรีน ไบ-โอ 
มหาสารคาม จ ากดั รวมเทา่กบั 85.08 ล้านบาท  และเคร่ืองตกแตง่ เคร่ืองใช้ส านกังานและคอมพิวเตอร์ 
เทา่กบั 3.81 ล้านบาท 

- ในปี 2556 บริษัทมีการลงทนุในการซือ้ทรัพย์สนิซึง่เป็นท่ีดนิพร้อมสิง่ปลกูสร้างซึง่เป็นท่ีตัง้ของอาคาร
ส านกังานของบริษัทจากบริษัท เอ็ม.วี.ที คอมมวินิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

- ส าหรับปี 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยมกีารลงทนุในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคาของ
บริษัท โซลา่ร์โกกรีน จ ากดั เท่ากบั 57.77 ล้านบาท และ บริษัท เพาเวอร์ วีกรีน จ ากดั เทา่กบั 60.89 ล้าน
บาท 

นอกจากนีใ้นปี 2557 บริษัทได้จ าหนา่ยทรัพย์สนิโรงไฟฟ้าพร้อมที่ดินของบริษัท กรีน ไบ- โอ มหาสารคาม จ ากดั 
เนื่องจากบริษัทได้ขายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยแหง่นีใ้ห้กบันิติบคุคลที่ไมเ่ก่ียวข้องกันกบับริษัทและบริษัทยอ่ย 
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สภาพคลอ่ง 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน 
  ในปี 2556 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีเงินสดสทุธิทีใ่ช้ไปจากกิจกรรมด าเนินงาน 24.34 ล้านบาท ซึง่ลดลง
จากปี 2555 เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของยอดขายซึง่สง่ผลให้ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น และสนิค้าคงเหลอืเพิม่ขึน้ และเจ้าหนี ้
การค้าและเจ้าหนีอ้ื่นลดลง โดยมีรายการหลกัคือ ก าไรก่อนภาษีเงินได้จ านวน 16.28 ล้านบาท คา่เสือ่มราคาและคา่ตดั
จ าหนา่ยจ านวน 20.40 ล้านบาท คา่ใช้จา่ยดอกเบีย้จ านวน 23.30 ล้านบาท ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้จ านวน 
33.74 ล้านบาท สนิค้าคงเหลอืเพิ่มขึน้จ านวน 38.32 ล้านบาท เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นลดลงจ านวน 32.51 ล้านบาท 
และเงินรับลว่งหน้าจากลกูค้าเพิม่ขึน้จ านวน 22.96 ล้านบาท 
 ในปี 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีเงินสดสทุธิที่ได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 38.65 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้ปี 2556 
โดยมีสาเหตหุลกัจากก าไรก่อนภาษีเงินได้จ านวน 43.23 ล้านบาท คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ยจ านวน 24.86 ล้าน
บาท คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้จ านวน  25.36 ล้านบาท ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นลดลงจ านวน 6.04 ล้านบาท เจ้าหนีก้ารค้า
และเจ้าหนีอ้ื่นลดลงจ านวน  14.32  ล้านบาท และสนิค้าคงเหลอืเพิ่มขึน้จ านวน 17 ล้านบาท  
 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ 
 ในปี 2555 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีการใช้เงินสดเพื่อกิจกรรมลงทนุ 81.69 ล้านบาท โดยมีรายการท่ีส าคญั คือ 
รายการซือ้ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์และทรัพย์สนิไมม่ีตวัตนจ านวน 106.95 ล้านบาท โดยเป็นการลงทนุในบริษัท กรีน 
ไบโอ มหาสารคามเป็นสว่นใหญ่  
 ในปี 2556 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีการใช้เงินสดเพื่อกิจกรรมลงทนุ 77.50 ล้านบาท โดยมีรายการท่ีส าคญั คือ 
รายการซือ้ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์และทรัพย์สนิไมม่ีตวัตนจ านวน 64.91 ล้านบาท โดยสว่นหนึง่เป็นการซือ้ที่ดินพร้อมสิง่
ปลกูสร้าง ซึง่เป็นท่ีตัง้ของอาคารส านกังานของบริษัทมลูคา่ 50 ล้านบาท  
 ในปี 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีการใช้เงินสดเพื่อกิจกรรมลงทนุ 48.99 ล้านบาท โดยมีรายการท่ีส าคญั คือ 
รายการเงินฝากธนาคารและตัว๋แลกเงินท่ีมีภาระค า้ประกนัเพิ่มขึน้จ านวน 19.20 ล้านบาท และรายการซือ้ที่ดิน อาคาร 
และอปุกรณ์ และทรัพย์สนิไมม่ีตวัตนจ านวน 64.70 ล้านบาท โดยเป็นการลงทนุในโรงไฟฟ้าของบริษัท โซลา่ร์โกกรีน จ ากดั 
และบริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ ากดั และการขายเงินลงทนุในบริษัทกรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ ากดั จ านวน 45.64 ล้านบาท 
 
 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
  ในปี 2555 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีเงินสดได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงินตามงบการเงินทัง้สิน้ 41.23 ล้านบาท โดย
มีสาเหตหุลกัจากการรับเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 42.71 ล้านบาท การรับเงินกู้ยมืระยะ
ยาวจากสถาบนัการเงิน 27.42 ล้านบาท นอกจากนีบ้ริษัทยงัมกีารจ่ายช าระคืนเงินกู้ยมืระยะยาว 17.84 ล้านบาท การ
ช าระคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้อง 14.20 ล้านบาท การจา่ยช าระดอกเบีย้ 21.41 ล้านบาท เงินสดรับจากการ
ออกหุ้นสามญัเพิม่ทนุ 74.81 ล้านบาท และยงัมีการจา่ยเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2554 จ านวน  34.37 
ล้านบาท  
 ในปี 2556 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีเงินสดได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงินตามงบการเงินทัง้สิน้ 98.78 ล้านบาท โดยมี
สาเหตหุลกัจากการรับเงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 29.53 ล้านบาท การรับเงินกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบนัการเงิน 71.58 ล้านบาท โดยการกู้ยืมดงักลา่วเป็นการกู้ยืมส าหรับใช้ในการซือ้ที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง ซึง่เป็น
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ที่ตัง้ของอาคารส านกังานของบริษัท นอกจากนีย้งัมีการช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 24.39 ล้านบาท 
จ่ายช าระดอกเบีย้ 23.67 ล้านบาท และเงินสดรับจากการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 50.19 ล้านบาท  
 ในปี 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีเงินสดได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงินตามงบการเงินทัง้สิน้ 262.93 ล้านบาท โดย
มีสาเหตหุลกัจากการรับเงินจากการออกหุ้นสามญัเพิม่ทนุ 284.81 ล้านบาท เงินสดจากเงินกู้ ระยะยาว 70 ล้านบาท เงิน
สดจ่ายช าระคืนเงินกู้ยมืระยะยาว 28.08  ล้านบาท และการเพิ่มขึน้ของหนีส้นิภายใต้สญัญาโอนสทิธิการรับเงินเพิ่มขึน้ 
13.92  ล้านบาท เนื่องจากบริษัทท าการโอนสทิธิการช าระเงินจากลกูหนีก้ารค้าจ านวนหนึง่ให้แกบ่ริษัทแหง่หนึง่ จึงท าการ
ออกตัว๋สญัญาใช้เงินจ านวน 13.92  ล้านบาท ไปวางเป็นประกนัหนีส้นิภายใต้สญัญาโอนสทิธิการรับเงินนัน้ 
 
อตัราสว่นทางการเงิน 

- อัตราส่วนสภาพคล่อง 
 ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งเทา่กบั 0.65 เทา่ 0.68 เทา่ และ 
1.45 เทา่ ตามล าดบั และมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็วในชว่งเวลาเดียวกนัเทา่กบั 0.43 เทา่ 0.41 เทา่ และ 1.24 เทา่ 
ตามล าดบั โดยอตัราสว่นสภาพคลอ่งของบริษัทในช่วงปี 2555 ถึงปี 2556 ต ่ากวา่ 1 เทา่ มีสาเหตหุลกัจากการท่ีบริษัทมี
การลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนอยา่งตอ่เนื่อง ซึง่เป็นโครงการท่ีใช้เงินลงทนุสงูตอนเร่ิมต้นโครงการ และจะ
ทยอยรับรู้รายได้และกระแสเงินสดตามระยะเวลาขายไฟฟ้า ท าให้มีผลกระทบตอ่สภาพคลอ่งของบริษัท 

ในปี 2556 อตัราสว่นสภาพคลอ่งและสภาพคลอ่งหมนุเร็วปรับตวัเพิ่มขึน้จากในปี 2555 เนื่องจากการเพิม่ขึน้ของ
สนิค้าคงเหลอืในสว่นของงานระหวา่งท าและสนิค้าระหวา่งทาง และการลดลงของลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น สง่ผลให้
ทรัพย์สนิหมนุเวียนเพิ่มขึน้และหนีส้นิหมนุเวียนลดลง  

ในปี 2557 อตัราสว่นสภาพคลอ่งและสภาพคลอ่งหมนุเร็วปรับตวัเพิ่มขึน้จากปี 2556 เนื่องจากการออกจ าหนา่ย
หุ้นสามญัเพิ่มทนุในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเมื่อวนัท่ี 15 ธนัวาคม  2557 

- อัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน - Cash basis 
ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีอตัราสว่นความสามารถในการช าระภาระผกูพนั – Cash Basis เทา่กบั  

0.97 เทา่ -0.98 เทา่ และ 1.35 เทา่ ตามล าดบั อตัราสว่นความสามารถในการช าระภาระผกูพนั – Cash Basis ในปี 2556 
ทีต่ิดลบเกิดจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงานทีต่ิดลบจากลกูหนีก้ารค้าจากการช าระเงินลา่ช้าของลกูค้าหนว่ยงาน
รัฐบาลรายหนึง่ซึง่ใช้ระยะเวลานานในการอนมุตัจิ่ายเงินและไมส่ามารถเร่งรัดให้เร็วขึน้ได้ และสนิค้าคงเหลอืที่เพิม่ขึน้จาก
การอยูร่ะหวา่งการด าเนินการก่อสร้างและติดตัง้โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ทีต่ิดตัง้บนหลงัคาของบริษัท โซลา่ร์
โกกรีน จ ากดั  และในปี 2557 อตัราสว่นนีป้รับตวัเพิ่มขึน้เป็น 1.35 เทา่ เนื่องจากบริษัทได้รับกระแสเงินสดจากการ
ออกจ าหนา่ยหุ้นสามญัเพิ่มทนุในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 15 ธนัวาคม  2557 

- โครงสร้างเงนิทุน 
ณ สิน้ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่กบั  3.12  เทา่ 2.42  
เทา่ และ 0.75  เทา่ตามล าดบั โดยอตัราสว่นดงักลา่วลดลงอยา่งตอ่เนื่อง เนื่องจากในปี 2557 บริษัทเพิ่มทนุจดทะเบยีน
เป็น 220  ล้านบาท จาก 175 ล้านบาท โดย ณ สิน้ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีทนุจดทะเบียนท่ี
ออกและช าระแล้ว  เทา่กบั  124.81  ล้านบาท  175  ล้านบาท และ 220 ล้านบาทตามล าดบั 
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แหลง่ที่มาของเงินทนุ 

หนีส้นิ 
ณ สิน้ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีหนีส้นิรวมเทา่กบั  401.94 ล้านบาท 466.90 ล้าน

บาท และ 388.88  ล้านบาทตามล าดบั หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 75.74  ร้อยละ 70.78 และร้อยละ 42.96 ของสนิทรัพย์
รวมตามล าดบั โดยแบง่เป็นหนีส้นิหมนุเวยีนจ านวน  292.18 ล้านบาท 384.30 ล้านบาท และ 313.67 ล้านบาทตามล าดบั 
หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.80 ร้อยละ 72.96  ร้อยละ 82.31 และร้อยละ 80.66 ของหนีส้นิรวมตามล าดบั และมีสว่น
ของหนีส้นิไมห่มนุเวยีนเทา่กบั 109.77 ล้านบาท 82.60 ล้านบาท และ 75.21 ล้านบาทตามล าดบั หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อย
ละ 27.31 ร้อยละ 17.69 และร้อยละ 19.34 ของหนีส้นิรวมตามล าดบั  โดยมีรายละเอียดของหนีส้นิรายการส าคญัดงันี ้

- เงนิเบกิเกินบัญชีและเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ 
ณ สิน้ปี 2556 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีเงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเทา่กบั 186.85 

ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 40.02 ของหนีส้นิรวม เพิม่ขึน้จากปี 2555 สาเหตหุลกัมาจากการท่ีบริษัทท าการขยาย
วงเงินเพื่อใช้เป็นวงเงินทนุหมนุเวยีนในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

ณ สิน้ปี 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ย มเีงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเทา่กบั 131.66
ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 33.86 ของหนีส้นิรวม ลดลงจากในปี 2556 เป็นจ านวน 55.19 ล้านบาท เนื่องจาก
บริษัทมีการช าระคืนในสว่นของทรัสต์รีซีท และตัว๋สญัญาใช้เงินเพื่อใช้ในการสัง่ซือ้อปุกรณ์เพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงั
แสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคาของบริษัทยอ่ย 

- เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 
บริษัทและบริษัทยอ่ยมีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น ณ สิน้ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เทา่กบั  105.03 ล้าน

บาท 72.19  ล้านบาท  และ 58.61 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 26.13 ร้อยละ 15.46 และร้อยละ 
15.07  ของหนีส้นิรวมตามล าดบั ซึง่สามารถค านวนระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลีย่ได้เทา่กบั 107.24 วนั 102.49 วนั และ 84.13 
วนั ตามล าดบั เจ้าหนีก้ารค้าที่ลดลงในปี 2556 เกิดจากในปี 2555 บริษัทมีเจ้าหนีก้ารค้าที่จ าหนา่ยแบตเตอร่ีที่สัง่ซือ้เพื่อ
ด าเนินโครงการให้แก่ลกูค้าจ านวน 23.45 ล้านบาท และเจ้าหนีก้ารค้าที่ลดลงในปี 2557 เกิดจากในปี 2556 บริษัทมีการ
สัง่ซือ้แผงเซลล์แสงอาทติย์ส าหรับการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ที่ตดิตัง้บนหลงัคาของบริษัท โซลา่ โก 
กรีน จ ากดั ซึง่ไมเ่กิดขึน้ในปี 2557 
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- เงนิกู้ยมืระยะยาว 
    หน่วย : ล้านบาท 

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

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 21.51 28.83 30.39 
เงินกู้ยืมระยะยาวที่จดัเป็นหนีส้ินหมนุเวียน - 67.83 62.00 
เงินกู้ยืมระยะยาว - สทุธิจากสว่นทีถ่ึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 107.37 79.42 71.11 

รวม 128.89 176.08 163.50 

 ณ สิน้ปี  2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสว่นของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ทัง้หมด รวมสว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี และสว่นท่ีจดัเป็นหนีส้นิหมนุเวียน เทา่กบั 128.89 ล้านบาท 176.08 ล้าน
บาท และ 163.50 ล้านบาทตามล าดบั หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 32.07 ร้อยละ 37.71 และร้อยละ 42.04ของหนีส้นิรวม
ตามล าดบั   

 ในปี 2556 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีเงินกู้ยมืระยะยาวเพิ่มขึน้ 47.19  ล้านบาท จากการกู้ยืมส าหรับการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ของบริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ ากดัเพิ่มเติม และกู้ยืมส าหรับซือ้อาคารส านกังานของ
บริษัท จากบริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 ในปี 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีเงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลง 12.58  ล้านบาท จากการจา่ย
ช าระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้  

 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 
 ณ สิน้ปี 2555 และปี 2556 และปี 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสว่นของผู้ ถือหุ้นเทา่กบั 128.72 ล้านบาท 
192.78 ล้านบาท และ 516.38 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 24.26 ร้อยละ 29.22 และร้อยละ 57.04 
ของสนิทรัพย์รวมตามล าดบั  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทยอ่ยมีมลูคา่เทา่กบั 192.78 ล้านบาท เพิ่มขึน้
จากปี 2555 เทา่กบั 64.06 ล้านบาท ซึง่เป็นผลมาจากบริษัทได้รับช าระคา่หุ้นท่ีเรียกช าระเพิ่มจ านวน 50.19 ล้านบาท 
 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสว่นของผู้ ถือหุ้นเทา่กบั 516.38 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2556 เทา่กบั 
323.60 ล้านบาท ซึง่เป็นผลมาจากการเพิ่มทนุของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
ปัจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

ทัง้นี ้ เนื่องจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 24 มกราคม 2557 ได้มีมติอนมุตัิการออก
และจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (“ใบส าคญัแสดงสทิธิ”) ประเภทระบช่ืุอผู้ ถือและไมส่ามารถโอน
เปลีย่นมือได้ให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัท จ านวน 50,000,000 หนว่ย โดยมีราคาเสนอขาย 0 บาทตอ่หนว่ย และ
ใบส าคญัแสดงสทิธิมีอาย ุ5 ปี นบัแตว่นัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ โดยใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ยมีสทิธิซือ้
หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สทิธิ 0.10 บาท ตอ่หุ้น (เว้นแตจ่ะมีการปรับสทิธิตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่ก าหนด) จะมี
ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของบริษัทโดยเป็นคา่ใช้จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share-based Payment) ซึง่บริษัท
จะต้องบนัทกึคา่ใช้จ่ายตามมลูคา่ยตุิธรรมตามการประมาณการของใบส าคญัแสดงสทิธินบัตัง้แตว่นัท่ีออกใบส าคญัแสดง
สทิธิซึง่จะทยอยบนัทกึตามระยะเวลาการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่วเป็นระยะเวลา 5 ปี 
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นอกจากนี ้ เมื่อวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2557 บริษัทได้ท าการขายหุ้นสามญัทัง้หมดในบริษัท กรีน ไบ-โอ 
มหาสารคาม จ ากดั ให้แก่บคุคลท่ีไมม่ีความเก่ียวข้อง จ านวนทัง้สิน้ 299,994 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน
และช าระแล้ว ในราคา 57.14 ล้านบาท โดยมีเง่ือนไขระบใุห้บริษัทน าเงินจากคา่หุ้นท่ีจะซือ้จะขายจ านวน 11.50 ล้านบาท
ฝากไว้ในบญัชีดแูลผลประโยชน์ของคูส่ญัญา (Escrow Account) เพื่อเป็นหลกัประกนัให้บริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคราม 
จ ากดั ได้มาซึง่ใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงานภายในวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2558 โดยหากบริษัท กรีน ไบ-โอ 
มหาสารคาม จ ากดั ไมไ่ด้รับใบอนญุาตภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ผู้จะซือ้ตกลงทีจ่ะวา่จ้างบริษัทในการด าเนินการย้าย
ที่ตัง้บางสว่นของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ของบริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ ากดั ไปยงัแหลง่ที่ตัง้อื่นท่ีเหมาะสม 
และด าเนินการขอรับใบอนญุาตจากหนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง โดยผู้จะซือ้ตกลงช าระคา่จ้างในการด าเนินการดงักลา่ว
ให้แก่บริษัท เทา่กบัจ านวนเงินประกนั และตกลงให้บริษัทมีสทิธิเบิกถอนเงินประกนัจากบญัชีดแูลผลประโยชน์ของ
คูส่ญัญาดงักลา่วได้ทนัที ท าให้บริษัทจะมกีารรับรู้รายได้จากการขายเงินลงทนุดงักลา่ว(ภายหลงัจากหกัหลกัประกนัเพื่อให้
ได้มาซึง่ใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน 11.50 ล้านบาท รวมถึงหกัสนิทรัพย์สทุธิในบริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม 
จ ากดั และบวกก าไรแฝงในการกอ่สร้างโรงไฟฟ้าให้แก่บริษัทยอ่ยดงักลา่ว) ทัง้สิน้ 20.30 ล้านบาทในปี 2557 

ดงันัน้ หากบริษัทไมส่ามารถด าเนินการให้บริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ ากดั ได้มาซึง่ใบอนญุาตประกอบ
กิจการโรงงานได้ภายในวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2558 บริษัทมีความเสีย่งที่จะมีคา่ใช้จา่ยในการย้ายที่ตัง้บางสว่นของ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ดงักลา่ว ซึง่หากคา่ใช้จ่ายดงักลา่วสงูกวา่เงินประกนั 11.50 ล้านบาท บริษัทจะต้องเป็นผู้
รับภาระคา่ใช้จา่ยดงักลา่วทัง้หมด ซึง่จะกระทบตอ่ผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน และกระแสเงินสดของบริษัท ซึง่
บริษัทจะต้องท าการบนัทกึคา่ใช้จ่ายในการย้ายที่ตัง้บางสว่นของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ดงักลา่วทนัทีในงวดที่เกิดขึน้ 
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 บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)                      
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีฉบบันีแ้ล้วด้วยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการ 
กรรมการบริหารของบริษัท หรือ ผู้ด ารงต าแหนง่บริหารสงูสดุในสายงานบญัชี ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้อมลูดงักลา่วถกูต้อง
ครบถ้วน ไมเ่ป็นเท็จ ไมท่ าให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรือไมข่าดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั   นอกจากนี ้ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ 

1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงิน ได้แสดงข้อมลูอยา่งถกูต้องครบถ้วนในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผล
การด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว  

2) ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่การจดัให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมลูที่ดี เพื่อให้แนใ่จวา่บริษัทได้เปิดเผย
ข้อมลูในสว่นท่ีเป็นสาระส าคญัทัง้ของบริษัทและบริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว  รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มกีารปฏิบตัิ
ตามระบบดงักลา่ว 

3) ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่การจดัให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตาม
ระบบดงักลา่ว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน  ณ  วนัท่ี  31 มีนาคม 2557  ตอ่ผู้สอบบญัชี
และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึง่ครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัของระบบการควบคมุ
ภายใน รวมทัง้การกระท าที่มิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัท่ีข้าพเจ้าได้รับรองความถกูต้องแล้ว 
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน  เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใด
ไมม่ีลายมือช่ือของ นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน  ก ากบัไว้ ข้าพเจ้าจะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถกูต้อง
ของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

 
 

 ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
 

1. นายอณัณพ พุม่กมุาร 
กรรมการ กรรมการบริหาร และ 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการ 

 
 

2. นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน 
กรรมการ กรรมการบริหาร และ 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 

 
 

 
 

ผู้รับมอบอ านาจ   

 ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน 
กรรมการ กรรมการบริหาร และ 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 
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เอกสารแนบ 1 

 
 

                 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2557 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบที่ 1 หน้า 1   ...........................................รับรองความถกูต้อง 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557  
 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติ
การอบรม 

สัดส่วน
ในการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสัมพัน
ธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายภาณ ุศีตสิาร 
ประธานกรรมการบริษัท  
(มีอ านาจลงนามผกูพนั) 
 

46 - ปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบณัฑิต 
(ฟิสิกส์ประยกุต์)  มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 
- ปริญญาโท  เศรษฐศาสตรมหา
บณัฑิต  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

17.15 
 

- 2555 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
2541 - ปัจจบุนั 
 
 
2553 - ปัจจบุนั 
 
2545 - 2555 
 
 
2551 - 2555 
 
 

ประธานกรรมการบริษัท 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการผู้จดัการ 
 
 

บมจ. เพาเวอร์ โซลชูัน่ 
เทคโนโลยี 
 
 
 
บมจ. เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิ
เคชัน่ 
 
บจ. กนัหา โซลา่พาวเวอร์  
 
บจ. ไวร์เลส คอมมิวนิเคชัน่ 
เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 
 
บจ. พระพาย เทคโนโลยี 
 
 

ธุรกิจออกแบบ 
จ าหน่ายและติดตัง้
ระบบจา่ยไฟฟ้าและ
ตรวจวดัจดัการ
สภาพแวดล้อม
จ าหน่ายและติดตัง้ 
อปุกรณ์โทรคมนาคม
การสื่อสาร 
ธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์
ผลิตและจ าหน่าย
อปุกรณ์โทรคมนาคม
และเคร่ืองมือสื่อสาร 
จดัจ าหน่าย และ
ให้บริการระบบผลิต
ไฟฟ้าพลงังานลม 

นายพระนาย กงัวาลรัตน์ 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
กรรมการ (มีอ านาจลงนามผกูพนั) 
 

41 - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร
บณัฑิต สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต  

9.09 
 

- 2555 - ปัจจบุนั 
 
 
 

กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  
 

บมจ. เพาเวอร์ โซลชูัน่ 
เทคโนโลยี 
 
 

ธุรกิจออกแบบ 
จ าหน่ายและติดตัง้
ระบบจา่ยไฟฟ้าและ
ตรวจวดัจดัการ



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2557 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบที่ 1 หน้า 2   ...........................................รับรองความถกูต้อง 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติ
การอบรม 

สัดส่วน
ในการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสัมพัน
ธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

มหาวิทยาลยั อีสเทิร์นเอเชีย 
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร
มหาบณัฑิต สถาบนัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

 
2553 - ปัจจบุนั 
 
2555 - พ.ย.57 
 
2555 - ปัจจบุนั 
 
2556 - ปัจจบุนั 
 
2556 - ปัจจบุนั 
 
2557 - ปัจจบุนั 
 
2557 - ปัจจบุนั 
 
 
ก.พ.-พ.ย. 2556 
 
 
2541 - 2544 
 
 

 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
 
ที่ปรึกษาด้านการพฒันา
พลงังานทดแทน 
 
ผู้จดัการฝ่ายขาย 
 
 

 
บจ. กนัหา โซลา่พาวเวอร์ 
 
บจ. กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม 
 
บจ. โซลา่ร์โกกรีน 
 
บจ. ไบโอโกกรีน 
 
บจ. วินด์โกกกรีน 
 
บจ.เพาเวอร์ วี กรีน 
 
บจ. พีเอสที (อบุลราชธานี) 
 
 
สถาบนัเทคโนโดลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
 
บจ. เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชัน่ 
(ประเทศไทย) 
 

สภาพแวดล้อมผลิต
ธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ 
ธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ 
ธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์
ธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลงังานชีวมวล 
ธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลงังานลม 
ธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าจาก
ขยะในรูปแบบ
พลงังานความร้อน
สถานศกึษา 
 
 
จ าหน่ายและติดตัง้ 
อปุกรณ์โทรคมนาคม
การสื่อสาร 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2557 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบที่ 1 หน้า 3   ...........................................รับรองความถกูต้อง 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติ
การอบรม 

สัดส่วน
ในการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสัมพัน
ธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 
 

นางชตุินนัท์ กิจส าเร็จ 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กรรมการ (มีอ านาจลงนามผกูพนั) 
เลขานกุารบริษัท 

51 - ปริญญาตรี  รัฐศาสตรบณัฑิต 
(บริหารรัฐกิจ)  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตร
มหาบณัฑิต (นโยบายสาธารณะและ
การบริหารโครงการ) สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
 

8.18 
 

- 2555 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
2553 - ปัจจบุนั 
 
2555 - พ.ย.57 
 
2556 - ปัจจบุนั 
 
2546 - 2547 
 
 

รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร 
กรรมการ 
เลขานกุารบริษัท 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
 

บมจ. เพาเวอร์ โซลชูัน่ 
เทคโนโลยี 
 
 
 
บจ. กนัหา โซลา่พาวเวอร์  
 
บจ. กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม  
 
บจ. โซลา่ร์โกกรีน จ ากดั 
 
บมจ. เอ็ม.วี.ท.ี คอมมิวนิ
เคชัน่ 
 

ธุรกิจออกแบบ 
จ าหน่ายและติดตัง้
ระบบจา่ยไฟฟ้าและ
ตรวจวดัจดัการ
สภาพแวดล้อม 
ธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์
ธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ 
ธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ 
จ าหน่ายและติดตัง้ 
อปุกรณ์โทรคมนาคม
การสื่อสาร 

นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน 
กรรมการ 

49 - Diploma in Auditing  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี  บญัชีบณัฑิต  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาโท  Master of Financial 
Accounting (MFAcc.)  

0.80 
 

- 2555 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
2554 - 2557 

กรรมการ 
 
 
 
 
กรรมการ 

บมจ. เพาเวอร์ โซลชูัน่ 
เทคโนโลยี 
 
 
 
 

ธุรกิจออกแบบ 
จ าหน่ายและติดตัง้
ระบบจา่ยไฟฟ้าและ
ตรวจวดัจดัการ
สภาพแวดล้อม 
บริการคอลเซ็นเตอร์ 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2557 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบที่ 1 หน้า 4   ...........................................รับรองความถกูต้อง 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติ
การอบรม 

สัดส่วน
ในการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสัมพัน
ธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

 
 
 
2544 - 2554 
 
 

CFO & Corporate 
Support Division 
 
Senior Vice President -  
Financial Operations 
Division 

บจ. บิซโปร เอาท์ซอร์ส 
บจ. โลคสั เทเลคอมมนิูเคชัน่ 
อิงค์ 
 
บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมู
นิเคชัน่ 
 

พฒันาระบบลกูค้า
สมัพนัธ์และระบบ
เครือข่าย 
ให้บริการ
โทรศพัท์เคลื่อนที่ 
 

นายอณัณพ พุม่กมุาร 
กรรมการ (มีอ านาจลงนามผกูพนั) 
กรรมการบริหาร 
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายปฏิบตัิการ 

41 - ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร
บณัฑิต  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบรีุ 
- ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 
 

2.27 
 

- 2555 - ปัจจบุนั 
 
2551 - 2554 
 
 
2556 - ปัจจบุนั 
 
2555 - ปัจจบุนั 
 
2556 - ปัจจบุนั 
 
2557 - ปัจจบุนั 
 
2557 - ปัจจบุนั 

ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่าย
ปฏิบตัิการ 
ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ 
 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 

บมจ. เพาเวอร์ โซลชูัน่ 
เทคโนโลยี 
 
 
 
บจ. โซลา่ร์โกกรีน 
 
บจ. ไบโอโกกรีน 
 
บจ. วินด์โกกกรีน 
 
บจ. เพาเวอร์ วี กรีน 
 
บจ. พีเอสที (อบุลราชธานี) 
 

ธุรกิจออกแบบ 
จ าหน่ายและติดตัง้
ระบบจา่ยไฟฟ้าและ
ตรวจวดัจดัการ
สภาพแวดล้อม 
ธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์
ธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลงังานชีวมวล 
ธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลงังานลม 
ธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าจาก
ขยะในรูปแบบ



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2557 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบที่ 1 หน้า 5   ...........................................รับรองความถกูต้อง 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติ
การอบรม 

สัดส่วน
ในการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสัมพัน
ธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

พลงังานความร้อน 
 

นายสวุิทย์ สิงหจนัทร์ 
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

60 - ปริญญาตรี  นิติศาสตรบณัฑิต  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- ปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตร
มหาบณัฑิต  สถาบนับณัฑิตพฒันบ
ริหารศาสตร์ (นิด้า) 
 

- - 2555 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
2553 - ปัจจบุนั 
 
2549 - 2553 
 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
 
 
ผู้ชว่ยผู้วา่การประจ า
ส านกัผู้วา่การ 
ผู้อ านวยการฝ่ายชมุชน
สมัพนัธ์ 
 

บมจ. เพาเวอร์ โซลชูัน่ 
เทคโนโลยี 
 
 
 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่
ประเทศไทย 
 
 

ธุรกิจออกแบบ 
จ าหน่ายและติดตัง้
ระบบจา่ยไฟฟ้าและ
ตรวจวดัจดัการ
สภาพแวดล้อม 
ผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้า 

นายพิทยาธร มฤทสุาธร 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
 

48 - ปริญญาตรี  บญัชีบณัฑิต (เกียรติ
นิยม)  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

- - 2555 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
2551 - ปัจจบุนั 

กรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
 
กรรมการ 
ที่ปรึกษา 

บมจ. เพาเวอร์ โซลชูัน่ 
เทคโนโลยี จ ากดั 
 
 
 
บจ.นภธรา 
บจ. ไนซ์ กรุ๊ป โฮลดิง้ คอร์ป 

ธุรกิจออกแบบ 
จ าหน่ายและติดตัง้
ระบบจา่ยไฟฟ้าและ
ตรวจวดัจดัการ
สภาพแวดล้อม 
ที่ปรึกษาธุรกิจ 
รับจ้างบริหารงาน 
 
 
 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2557 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบที่ 1 หน้า 6   ...........................................รับรองความถกูต้อง 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติ
การอบรม 

สัดส่วน
ในการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสัมพัน
ธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายวรพงศ์ จ าจด 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
 

51 - ปริญญาตรี  บญัชีบณัฑิต  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี  นิติศาสตรบณัฑิต  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 
- ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

- - 2556 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
2554 - ปัจจบุนั 
 
2551 - 2554 
 
 

กรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
 
Assistant Managing 
Director 
Vice President of 
Compliance 
Department 

บมจ. เพาเวอร์ โซลชูัน่ 
เทคโนโลยี 
 
 
 
บจ. ฮัว่เซง่เฮง คอมโมดิทชั 
 
ธนาคารกสิกรไทย 
 
 

ธุรกิจออกแบบ 
จ าหน่ายและติดตัง้
ระบบจา่ยไฟฟ้าและ
ตรวจวดัจดัการ
สภาพแวดล้อม 
น าเข้า-สง่ออกค้า
ทองค า 
สถาบนัการเงิน 
 
 

นายเศรษฐวฒิุ บญุสนิท 
กรรมการบริหาร 
ผู้อ านวยการอาวโุสฝ่ายขาย 

41 - ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร
บณัฑิต สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

- - 2555 - ปัจจบุนั 
 
 
 
2556 - ปัจจบุนั 
 
2555 - ปัจจบุนั 
 
2556 - ปัจจบุนั 
 
2557 – ปัจจบุนั 
 

ผู้อ านวยการอาวโุส 
 
 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 

บมจ. เพาเวอร์ โซลชูัน่ 
เทคโนโลยี 
 
 
บจ.  โซลา่ร์โกกรีน 
 
บจ. ไบโอโกกรีน 
 
บจ. วินด์โกกกรีน 
 
บจ. เพาเวอร์ วี กรีน 
 

ธุรกิจออกแบบจ าหน่าย
และตดิตัง้ระบบจา่ย
ไฟฟ้าและตรวจวดั
จดัการสภาพแวดล้อม 
ธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์
ธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลงังานชีวมวล 
ธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลงังานลม 
ธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2557 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบที่ 1 หน้า 7   ...........................................รับรองความถกูต้อง 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติ
การอบรม 

สัดส่วน
ในการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสัมพัน
ธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2557 - ปัจจบุนั 
 
 
2552 - 2555 
 
 
2549 - 2552 
 
 

กรรมการ 
 
 
ผู้จดัการภาคพืน้อินโดไช
น่า 
 
ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ 
 
 

บจ. พีเอสที (อบุลราชธานี) 
 
 
บจ. ซีไอมิโครอิเล็คทรอนิก้า 
(เซ้าท์อีสเอเซีย) 
 
บจ. ไวร์เลส คอมมิวนิเคชัน่ 
เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 
 

ธุรกิจโรงไฟฟ้าจาก
ขยะในรูปแบบ
พลงังานความร้อน 
จ าหน่ายอปุกรณ์
สื่อสาร ที่ติดบนเสา
สญัญาณโทรศพัท์ 
ผลิตและจ าหน่าย
อปุกรณ์โทรคมนาคม
และเคร่ืองมือสื่อสาร 

นายวินยั พุม่ศรี 59 - ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร
บณัฑติ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
- ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 

- - 2554 - ปัจจบุนั 
 
2555 - พ.ย.57 
 
2556 - ปัจจบุนั 
 
2556 - ปัจจบุนั 
 
2556 - ปัจจบุนั 

กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 

บจ. กนัหา โซลา่พาวเวอร์ 
 
บจ. กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม  
 
บจ. โซลา่ร์โกกรีน  
 
บจ. ไบโอโกกรีน 
 
บจ. วินด์โกกกรีน 

ธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์
ธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์
ธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ 
ธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลงังานชีวมวล 
ธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลงังานลม 

 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2557 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบที่ 1 หน้า 8   ...........................................รับรองความถกูต้อง 

2. รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง 
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บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) CH,S,D S,D, 
CEO,SH 

S,D,M, 
SH 

D S,D,M, 
SH 

D D D M M M 
 

SH 
 

SH SH 

บริษัท กนัหา โซลา่พาวเวอร์ จ ากดั S,D S,D S,D         S,D    
บริษัท โซลา่ร์โกกรีน จ ากดั  S,D S,D  S,D    S,D   S,D    

บริษัท ไบโอโกกรีน จ ากดั  S,D   S,D    S,D   S,D    

บริษัท วินด์โกกรีน จ ากดั  S,D   S,D    S,D   S,D    

บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ ากดั   S,D   S,D    S,D       

บริษัท พีเอสที (อบุลราชธานี) จ ากดั  S,D   S,D    S,D       

บริษัท พีวี กรีน จ ากดั                 

บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) D, M,SH               

บริษัท ควอลิง้ค์ จ ากดั                

บริษัท นภธรา จ ากดั       D,S,SH         

บริษัท บิซโปร เอาท์ซอร์ส จ ากดั    D            

บริษัท เอ็กเซอร์จี จ ากดั                

บริษัท พระพาย เทคโนโลยี จ ากดั                

บริษัท โลคสั เทเลคอมมนิูเคชัน่ อิงค์ จ ากดั    M            

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย      M          

บริษัท ฮัว่เซง่เฮง คอมโมดิทชั จ ากดั        M        



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2557 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบที่ 1 หน้า 9   ...........................................รับรองความถกูต้อง 
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บริษัท ทีซีซี ลกัซ์ชรีูโฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท จ ากดั             C,SH C,SH  

บริษัท คอนเซพ แลนด์ 9 จ ากดั             C,SH C,SH  

บริษัท ทีซีซี แวลโูฮเทลส์ จ ากดั  
(ปัจจบุนัเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท แวลโูฮเทลส์ จ ากดั) 

            C,SH C,SH  

บริษัท พนัธไมตรี จ ากดั  
(ปัจจบุนัเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ทิพย์พฒัน อาร์เขต 
จ ากดั) 

            C,SH C,SH  

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องอิมพี
เรียลเวลธ์ 

            C,SH C,SH  

กองทนุรวมรีเจนท์โกลด์พร็อพเพอร์ตีฟั้นด์             C,SH C,SH  

บริษัท ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คชัน่ จ ากดั             C,SH C,SH  

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิ การเชา่ไทย
คอมเมอร์เชียล อินเวสเม้นต์ 

            C,SH C,SH  

บริษัท กาแลไนท์บาซาร์ จ ากดั             C,SH C,SH  

บริษัท ไอเซอร์วิสส์แอนด์ซพัพลาย จ ากดั               D,S, 
SH 

 
หมายเหต ุ:  CH = ประธานกรรมการบริษัท   M = คณะผู้บริหาร   C = ผู้ มีอ านาจควบคมุ   SH = ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
  CEO = ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร   D = กรรมการ   S = กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม
 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2557 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 2 

 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2557 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบที่ 2 หน้า 1     ...........................................รับรองความถกูต้อง 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
หมายเหต ุ:  CH = ประธานกรรมการบริษัท   D = กรรมการบริษัท   S = กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม

 

รายชื่อกรรมการ PST  KHS SGG BGG WGG PWG PSTU 

นายภาณ ุ                ศีติสาร CH,S,D S,D      

นายพระนาย       กงัวาลรัตน์ S,D S,D S,D S,D S,D S,D S,D 

นางชตุินนัท์         กิจส าเร็จ S,D S,D S,D     

นางสาวอนงค์      พานิชเจริญนาน D       

นายอณัณพ      พุม่กมุาร S,D  S,D S,D S,D S,D S,D 

นายสวุิทย์         สงิหจนัทร์ D       

นายพิทยาธร  มฤทสุาธร   D       

นายวรพงศ์  จ าจด D       

นายเศรษฐวฒุิ  บญุสนิท   S,D S,D S,D S,D S,D 

นายวินยั  พุม่ศรี  S,D S,D S,D S,D   



 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2557 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 3 
 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2557 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบที่ 3 หน้า 1  ...........................................รับรองความถกูต้อง 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท 
 

บริษัทได้วา่จ้างหนว่ยงานภายนอก คือ บริษัท แอค-พลสั คอนซลัแตนท์ จ ากดั เป็นผู้ตรวจสอบระบบ
ควบคมุภายในของบริษัท โดยผู้ตรวจสอบการควบคมุภายใน มคีณุสมบตัิ วฒุิการศกึษา และประสบการณ์ในการท างาน 
ดงัตอ่ไปนี ้

 
นางสาววรรณา เมลอืงนนท์ 
กรรมการผู้จดัการ บริษัท แอค-พลสั คอนซลัแตนท์ จ ากดั 
 
ประสบการณ์การท างาน 

 บริษัท แอค-พลสั คอนซลัแตนท์ จ ากดั              ปี 2537 ถึงปัจจบุนั 
กรรมการผู้จดัการ 
ด้านตรวจสอบและประเมินระบบควบคมุภายใน ตรวจสอบบญัชี บริการด้านบญัชีและที ่
ปรึกษา งานตรวจสอบเพื่อ Due Diligence 

 บริษัท ที่ปรึกษากฏหมายฟาร์อีสต์ จ ากดั              ปี 2536 ถึงปัจจบุนั 
ที่ปรึกษาด้านบญัชี ระบบบญัชี และภาษีอากร 

 บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)              ตลุาคม 2554 ถึง 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ               ตลุาคม 2556 

 

 บริษัท กิจพร จ ากดั (ธุรกิจค้าสง่ออกข้าว)              ปี 2536 
ผู้จดัการบญัชี 

 บริษัท ส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั            ปี 2534-2535 
ด้านตรวจสอบบญัชีและวางระบบบญัชี 

 บริษัท คเูปอร์ส แอนด์ ไลแบรนด์ จ ากดั            ปี 2533-2534 
ด้านตรวจสอบบญัชี 

 
การศึกษา 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจบณัฑิต, จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั            ปี 2537 

 ประกาศนียบตัรสอบบญัชี, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์             ปี 2534 

 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑติ, จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั             ปี 2533 

 โรงเรียนราชิน ี                ปี 2529 
 
 
 



 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2557 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบที่ 3 หน้า 2  ...........................................รับรองความถกูต้อง 

ประกาศนียบัตร 

 การอบรมเชิงปฏิบตักิาร (Workshop) COSO2013 กรอบแนวทางระบบการควบคมุภายในใหมล่า่สดุ รุ่นท่ี 3/56 
โดยคณุสวุิมล กลุาเลศิ จดัโดยสภาวิชาชีพบญัชี 

 การอบรมเชิงปฏิบตักิาร (Workshop) วิธีการประเมินความเสีย่งเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน รุ่นท่ี 3/55 
โดยคณุสวุิมล กลุาเลศิ จดัโดยสภาวิชาชีพบญัชี 

 การอบรมเชิงปฏิบตักิาร (Workshop) การประเมินระบบการควบคมุภายในแบบ COSOERMของแตล่ะระบบงาน 
(ธนัวาคม 2554) 

 หลกัสตูรประกาศนียบตัร Audit Committee Program – ACP รุ่นท่ี 42/2013 โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program – DAP รุ่นท่ี 99/2012 โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 4170 
 
ผลงานด้านการตรวจสอบภายใน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 บริษัท โอเช่ียน คอมเมิรช จ ากดั (มหาชน) 

 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 

 บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 บริษัท ที.เอ็ม.ซ.ี อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

 บริษัท ยเูรกา ดีไซน์ จ ากดั (มหาชน) 

 บริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

 บริษัท ทรีซิกตีไ้ฟว์ จ ากดั (มหาชน) 

 บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท (มหาชน) อื่น ๆ 

 บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 

 บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนแูฟคเจอริง จ ากดั (มหาชน) 

 บริษัท สยาม อมาโก้ โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

 บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 

 บริษัท เพาเวอร์ โซลฃูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 



  แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2557 
 บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท เพาเวอร์ โซลชูั่น เทคโนโลย ีจ ากดั  
 
 

เอกสารแนบ 4  
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ  

 



  แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2557 
 บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 4 หนา้  1  ...........................................รับรองความถูกตอ้ง 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ 
 
  - ไมม่ี -   



  แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2557 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 5 
 
 

รายละเอียดโครงการเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธิ 
ที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP) 



  แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2557 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

                                 เอกสารแนบ 5 หน้าที่ 1                                      ..........................................รับรองความถกูต้อง 

รายละเอียดโครงการเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ  
ของบริษัท เพาเวอร์ โซลชูั่น เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน)  

ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP) 
 
 ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ให้แกก่รรมการและ
พนกังานของบริษัท (“ใบส าคญัแสดงสทิธิ”) ออกโดย บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จ านวน
ใบส าคญัแสดงสทิธิ 50,000,000 หนว่ย จ านวนหุ้นรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ 50,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตรา
ไว้หุ้นละ 0.10 บาท ใบส าคญัแสดงสทิธิมีอาย ุ 5 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ ตามมตทิี่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
ครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัท่ี 24 มกราคม 2557 และมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2557  เมื่อวนัท่ี เมื่อวนัท่ี 8
มกราคม 2557 
 
1.    วัตถุประสงค์และความจ าเป็น 

การก าหนดให้มีโครงการเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัทใน
ครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์และความจ าเป็น ดงันี ้

1.1 เพื่อเป็นสิง่จงูใจและเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัทที่มีสว่นร่วมใน
ความส าเร็จของบริษัทในช่วงเวลาที่ผา่นมา 

1.2 เพื่อให้พนกังานมีสว่นร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท 
1.3 เพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่พนกังานท่ีมีความตัง้ใจ ทุม่เท และความเสยีสละในการท างานให้แก่บริษัท 
1.4 เพื่อเป็นสิง่จงูใจบคุลากรที่มีความสามารถ และมีประสทิธิภาพในการท างาน ร่วมท างานให้แก่บริษัท ใน

ระยะยาว 

เมื่อมกีารใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ บริษัทจะน าเงินท่ีได้รับจากการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของใบส าคญัแสดง
สทิธิไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท 
 
2. รายละเอียดของใบส าคัญแสดงสทิธิ 
 บริษัทผู้ เสนอขายหลกัทรัพย์ คือ บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) มช่ืีอเป็นภาษาองักฤษ วา่ 
POWER SOLUTION TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED มีที่ตัง้ส านกังานใหญ่ เลขที่ 325/1 หมูท่ี ่ 6 
อาคารพีเอสที ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศพัท์ 02-993-8982 โทรสาร 02-
531-8631 ประสงค์จะเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัท 
จ านวน 50,000,000 หนว่ย โดยมีรายละเอยีดของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นดงัตอ่ไปนี ้
 
2.1 ลักษณะส าคัญของใบส าคัญแสดงสทิธิ 

 ผู้ เสนอขาย : บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
 ประเภทหลกัทรัพย์ที่เสนอขาย : ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทเสนอขายตอ่

กรรมการ และพนกังานของบริษัท 

 ชนิด : ระบช่ืุอผู้ ถือและโอนเปลีย่นมือไมไ่ด้  
 จ านวนทีเ่สนอขาย : 50,000,000 หนว่ย   



  แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2557 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

                                 เอกสารแนบ 5 หน้าที่ 2                                      ..........................................รับรองความถกูต้อง 

 จ านวนหุ้นสามญัที่รองรับการใช้สทิธิ : 50,000,000 หุ้น (มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท) หรือคิด
เป็นการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ ร้อยละ 2.86 ของหุ้น
ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดรวม 1,750,000,000 หุ้น และคดิ
เป็นร้อยละ 2.22 ของจ านวนหุ้นภายหลงัจากการเสนอขาย
หุ้นใหมต่อ่ประชาชนครัง้แรกนี ้ จ านวน 2,250,000,000 หุ้น 
และภายหลงัการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิครัง้นี ้
ทัง้หมด 

ลกัษณะการเสนอขาย : ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทจ านวน 
50,000,000 หนว่ย เสนอขายให้แก่กรรมการและพนกังาน
ของบริษัท ซึง่จะพิจารณาจากรายช่ือกรรมการและพนกังาน
ของบริษัทท่ีมคีณุสมบตัิตามที่บริษัทก าหนด   

 ราคาเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ : 0 บาทตอ่หนว่ย 
 ราคาใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั : 0.10 บาท ตอ่ 1 หุ้น (เทา่กบัมลูคา่ที่ตราไว้) (เว้นแตจ่ะมกีาร

ปรับสทิธิตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่ก าหนด) 
 อตัราการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั : ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น  

(เว้นแตจ่ะมีการปรับสทิธิตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่
ก าหนด) 

 วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ : 15 ธนัวาคม 2557 
 วนัท่ีหมดอายใุบส าคญัแสดงสทิธิ : 15 ธนัวาคม 2562 
 อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ : 5 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ 
 วนัก าหนดการใช้สทิธิ และระยะเวลาการใช้สทิธิ : การใช้สทิธิครัง้แรกคือ หลงัจากวนัออกใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 

ปี วนัก าหนดการใช้สทิธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิให้
เป็นไปตามเง่ือนไข ตอ่ไปนี ้
ครัง้ที่ 1 ระยะเวลา 3 วนั หลงัจากวนัท่ีบริษัทฯ ออกใบส าคญั
แสดงสทิธิให้แก่กรรมการและพนกังานครบ 1 ปี ใช้สทิธิได้
ร้อยละ 25 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้รับการจดัสรร 
ครัง้ที่ 2 ระยะเวลา 3 วนั หลงัจากวนัท่ีบริษัทฯ ออกใบส าคญั
แสดงสทิธิให้แก่กรรมการและพนกังานครบ 1.5 ปี ใช้สทิธิได้
ร้อยละ 25 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้รับการจดัสรร 
ครัง้ที่ 3 ระยะเวลา 3 วนั หลงัจากวนัท่ีบริษัท ออกใบส าคญั
แสดงสทิธิให้แก่กรรมการและพนกังานครบ 2 ปี ใช้สทิธิได้
ร้อยละ 50 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้รับการจดัสรร 
ครัง้ที่ 4 ระยะเวลา 3 วนั หลงัจากวนัท่ีบริษัท ออกใบส าคญั
แสดงสทิธิให้แก่กรรมการและพนกังานครบ 2.5 ปี ใช้สทิธิได้
ร้อยละ 50 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้รับการจดัสรร 
ครัง้ที่ 5 ระยะเวลา 3 วนั หลงัจากวนัท่ีบริษัท ออกใบส าคญั
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แสดงสทิธิให้แก่กรรมการและพนกังานครบ 3 ปี ใช้สทิธิได้
ร้อยละ 75 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้รับการจดัสรร 
ครัง้ที่ 6 ระยะเวลา 3 วนั หลงัจากวนัท่ีบริษัท ออกใบส าคญั
แสดงสทิธิให้แก่กรรมการและพนกังานครบ 3.5 ปี ใช้สทิธิได้
ร้อยละ 75 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้รับการจดัสรร 
ครัง้ที่ 7 ระยะเวลา 3 วนั หลงัจากวนัท่ีบริษัท ออกใบส าคญั
แสดงสทิธิให้แก่กรรมการและพนกังานครบ 4 ปี ใช้สทิธิได้
ทัง้หมดของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้รับการจดัสรร 
ครัง้ที่ 8 ระยะเวลา 3 วนั หลงัจากวนัท่ีบริษัท ออกใบส าคญั
แสดงสทิธิให้แก่กรรมการและพนกังานครบ 4.5 ปี ใช้สทิธิได้
ทัง้หมดของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้รับการจดัสรร 
ครัง้ที่ 9 ระยะเวลา 7 วนั ก่อนวนัท่ีบริษัทฯ ออกใบส าคญั
แสดงสทิธิให้แก่กรรมการและพนกังานครบ 5 ปี ใช้สทิธิได้
ทัง้หมดของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้รับการจดัสรร 
 

หมายเหต:ุ ในกรณีที่วนัก าหนดการใช้สทิธิดงักลา่วตรงกบัวนัหยดุท าการของบริษัท ให้เลือ่นวันก าหนดการใช้สทิธิ 
เป็นวนัหลงัจากวนัหยดุท าการนัน้ ใบส าคญัแสดงสทิธิที่เหลอืจากการใช้สทิธิหรือไมถ่กูใช้สทิธิในวนัก าหนดใช้สิทธิ
ใดๆ สามารถสะสมเพื่อน า ไปใช้วนัก าหนดใช้สทิธิครัง้ตอ่ไป ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ 

ใบส าคญัแสดงสทิธิมีระยะเวลาแสดงความจ านงในการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายเป็นระยะเวลา 15 วนัท าการก่อนวนัสิน้
อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ โดยให้ระหวา่งระยะเวลาดงักลา่ว ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถแสดงความจ านงใน
การใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิได้ในวนัท าการใดๆ 

 
2.2 การใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิ 
 
2.2.1    วันก าหนดการใช้สทิธิ และระยะเวลาการใช้สทิธิ 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถเร่ิมใช้สทิธิได้ครัง้แรกคือ หลงัจากวนัออกใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 ปี ระยะเวลาการ
ใช้สทิธิและวนัก าหนดการใช้สทิธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิให้เป็นไปตามเง่ือนไข ดงัตอ่ไปนี ้ 

ครัง้ที่ 1    ระยะเวลา 3 วนั หลงัจากวนัท่ีบริษัทฯ ออกใบส าคญัแสดงสทิธิให้แก่กรรมการและพนกังานครบ 1 ปี 
ใช้สทิธิได้ร้อยละ 25 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้รับการจดัสรร 

ครัง้ที่ 2    ระยะเวลา 3 วนั หลงัจากวนัท่ีบริษัทฯ ออกใบส าคญัแสดงสทิธิให้แก่กรรมการและพนกังานครบ 1.5 ปี 
ใช้สทิธิได้ร้อยละ 25 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้รับการจดัสรร 

ครัง้ที่ 3    ระยะเวลา 3 วนั หลงัจากวนัท่ีบริษัทฯ ออกใบส าคญัแสดงสทิธิให้แก่กรรมการและพนกังานครบ 2 ปี 
ใช้สทิธิได้ร้อยละ 50 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้รับการจดัสรร 

ครัง้ที่ 4    ระยะเวลา 3 วนั หลงัจากวนัท่ีบริษัทฯ ออกใบส าคญัแสดงสทิธิให้แก่กรรมการและพนกังานครบ 2.5 ปี 
ใช้สทิธิได้ร้อยละ 50 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้รับการจดัสรร 



  แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2557 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

                                 เอกสารแนบ 5 หน้าที่ 4                                      ..........................................รับรองความถกูต้อง 

ครัง้ที่ 5    ระยะเวลา 3 วนั หลงัจากวนัท่ีบริษัทฯ ออกใบส าคญัแสดงสทิธิให้แก่กรรมการและพนกังานครบ 3 ปี 
ใช้สทิธิได้ร้อยละ 75 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้รับการจดัสรร 

ครัง้ที่ 6    ระยะเวลา 3 วนั หลงัจากวนัท่ีบริษัทฯ ออกใบส าคญัแสดงสทิธิให้แก่กรรมการและพนกังานครบ 3.5 ปี 
ใช้สทิธิได้ร้อยละ 75 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้รับการจดัสรร 

ครัง้ที่ 7    ระยะเวลา 3 วนั หลงัจากวนัท่ีบริษัทฯ ออกใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนกังานครบ 4 ปี 
ใช้สทิธิได้ทัง้หมดของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้รับการจดัสรร 

ครัง้ที่ 8    ระยะเวลา 3 วนั หลงัจากวนัท่ีบริษัทฯ ออกใบส าคญัแสดงสทิธิให้แก่กรรมการและพนกังานครบ 4.5 ปี 
ใช้สทิธิได้ทัง้หมดของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้รับการจดัสรร 

ครัง้ที่ 9    ระยะเวลา 7 วนั ก่อนวนัท่ีบริษัทฯ ออกใบส าคญัแสดงสทิธิให้แก่กรรมการและพนกังานครบ 5 ปี ใช้
สทิธิได้ทัง้หมดของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้รับการจดัสรร 

การใช้สทิธิครัง้แรก คือวนัท่ี  15 – 17 ธนัวาคม 2558 และวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย คอืวนัที่ 8 - 14 
ธนัวาคม 2562 ทัง้นี ้ในกรณีทีว่นัก าหนดการใช้สทิธิดงักลา่วตรงกบัวนัหยดุท าการของบริษัท ให้เลือ่นวนัก าหนดการใช้สทิธิ
เป็นวนัหลงัจากวนัหยดุท าการนัน้ 
 
2.2.2  ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทได้ตามสถานท่ีติดตอ่ในการ
ใช้สทิธิที่ระบไุว้ในข้อ 2.2.4 ตัง้แตเ่วลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใช้
สทิธิแตล่ะครัง้ ยกเว้นกรณีแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย ผู้ ถือใบแสดงสทิธิสามารถแจ้งความจ านงในการใช้
สทิธิได้ภายใน 15 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย   

 
2.2.3  นายทะเบียนใบส าคัญแสดงสทิธิ  

บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
  

2.2.4  สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ  
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)    

 เลขที่ 325/1 หมูท่ี่ 6 อาคารพีเอสที ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 
 โทรศพัท์ 02-993-8982 
 โทรสาร 02-531-8631 
 
2.2.5  ขัน้ตอนการใช้สทิธิ  

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่มีความประสงค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทจะต้องปฏิบตัติามเง่ือนไขและระยะ 
เวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิตามที่ระบใุนข้อ 2.2.2 โดยน าสง่เอกสารหลกัฐานดงัตอ่ไปนีใ้ห้แก่บริษัทตามสถานท่ี
ติดตอ่ในการใช้สทิธิที่ระบไุว้ในข้อ 2.2.4   

 ก. แบบแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัที่ได้กรอกข้อความถกูต้องชดัเจนและครบถ้วนแล้วทกุ
รายการ พร้อมลงนามโดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ (แบบแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัสามารถติดตอ่ขอรับได้
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ที ่ สถานท่ีติดตอ่ในการใช้สทิธิ ในช่วงระยะการแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ หรือระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้
สทิธิครัง้สดุท้าย)  

 ข.   ใบส าคญัแสดงสทิธิ ซึง่ลงลายมอืช่ือผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิด้านหลงั ตามจ านวนที่ระบอุยูใ่นแบบแจ้งความ 
จ านงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามข้อ ก. โดยจะต้องเป็นใบส าคญัแสดงสทิธิที่สามารถใช้สทิธิได้ตามข้อก าหนดสทิธิและ
เง่ือนไขการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัท   

 ค.   เอกสารการช าระเงินคา่หุ้นตามจ านวนเงินท่ีระบไุว้ในแบบแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั โดยผู้
ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่มคีวามประสงค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทจะต้องช าระเงินคา่หุ้นด้วยเงินสดโอนเข้าบญัชี 
เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ หรือตัว๋แลกเงินท่ีสามารถเรียกเก็บได้จากส านกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานครภายในชว่งเวลา
ใช้สทิธิเทา่นัน้ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ หรือตัว๋แลกเงินนัน้ จะต้องลงวนัท่ีไมเ่กินวนัก่อนวนัก าหนดการใช้สทิธิแตล่ะ
ครัง้ และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จา่ย   

ช่ือบญัชี “บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)”   
เลขที่บญัชี   779-3-01409-4 
ประเภทบญัชี   กระแสรายวนั 
ธนาคาร ยโูอบี จ ากดั (มหาชน) สาขาพหลโยธิน กม. 26          

 ง.   หลกัฐานประกอบการจองซือ้ ได้แก่ ส าเนาบตัรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง   

 จ.   ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบคา่อากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้าม)ี ตามบทบญัญตัิแหง่ 
ประมวลรัษฎากร หรือข้อบงัคบั หรือกฎหมายตา่งๆ ท่ีใช้บงัคบัในการใช้สทิธิ   
 
2.2.6  เงื่อนไขการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสทิธิ  

1.  ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะใช้สทิธิซือ้หุ้นตามใบส าคญัแสดงสทิธิต้องเป็นพนกังานของบริษัทในวนัก าหนด 
การใช้สทิธิของการใช้สทิธิในคราวนัน้ด้วย   

2.  ห้ามโอนเปลีย่นมือ และในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิสิน้สดุสภาพการเป็นพนกังานของบริษัท ไมว่า่ด้วย
เหตใุด ซึง่รวมถงึกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิสิน้สดุสภาพการเป็นพนกังานของบริษัทเนื่องจากเกษียณอาย ุ การลาออก 
การเลกิจ้างหรือให้ออกจากงาน ไมว่า่ด้วยสาเหตใุดๆ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่วไม่สามารถใช้สทิธิตามใบส าคญั
แสดงสทิธิ (ที่ยงัไมไ่ด้ใช้สทิธิ) ท่ีเหลอือยูไ่ด้อีกตอ่ไป โดยให้ถือวา่ใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่วเป็นอนัถกูยกเลกิไป  

  
2.2.7  เงื่อนไขการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสทิธิอื่นๆ  

1.  จ านวนหนว่ยของใบส าคญัแสดงสทิธิที่ขอใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัจะต้องเป็นจ านวนเตม็เทา่นัน้ โดยอตัราการใช้
สทิธิเทา่กบัใบส าคญัแสดงสทิธิหนึง่หนว่ยตอ่หุ้นสามญัหนึง่หุ้นเว้นแต่จะมกีารปรับสทิธิ  

 นอกจากนี ้ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิจะต้องใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัไมต่ า่กวา่ 100 หุ้นสามญั ยกเว้นกรณีที่
ใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่วมีเศษหรือเป็นกรณีการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย อยา่งไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่มี
สทิธิในการซือ้หุ้นต ่ากวา่ 100 หุ้นสามญั จะต้องใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัในครัง้เดียวทัง้จ านวน   

2.  จ านวนหุ้นสามญัที่ออกให้เมื่อมกีารใช้สทิธิ จะค านวณโดยการน าจ านวนเงินในการใช้สทิธิ ซึง่ผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสทิธิได้ช าระตามที่กลา่วข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สทิธิในขณะท่ีมีการใช้สทิธินัน้ โดยบริษัทจะออกหุ้นสามญัเป็น
จ านวนเตม็ไมเ่กินจ านวนหนว่ยของใบส าคญัแสดงสทิธิคณูด้วยอตัราการใช้สทิธิ หากมีการปรับราคาการใช้สทิธิ และ/หรือ 
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อตัราการใช้สทิธิแล้ว ท าให้มเีศษเหลอือยูจ่ากการค านวณดงักลา่ว บริษัทจะไมน่ าเศษดงักลา่วมาคิดค านวณและจะช าระ
เงินท่ีเหลอืจากการใช้สทิธิดงักลา่วคืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ ภายใน 14 วนันบัจากวนัก าหนดการใช้สทิธิในแตล่ะ
ครัง้โดยไมม่ดีอกเบีย้ ทัง้นี ้ บริษัทอาจตกลงกบัผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิให้มารับเงินท่ีเหลอืจากการใช้สทิธิดงักลา่วด้วย
ตนเองตามสถานท่ีตดิตอ่ในการใช้สทิธิที่ระบไุว้ในข้อ 2.2.4    

3.   หากบริษัทได้รับหลกัฐานใบส าคญัแสดงสทิธิ หรือจ านวนเงินท่ีบริษัทได้รับช าระไมค่รบตามจ านวนท่ีระบไุว้
ในแบบแสดงความจ านงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั หรือบริษัทตรวจสอบได้วา่ข้อความทีผู่้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิกรอกลงใน
แบบแสดงความจ านงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญันัน้ไมค่รบถ้วนหรือไมถ่กูต้อง ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิจะต้องท าการแก้ไขให้
ถกูต้องภายในระยะเวลา 3 วนัท าการภายหลงัวนัก าหนดการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ หากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิไมท่ าการ
แก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาดงักลา่ว บริษัทจะถือวา่การแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไม่มี
การใช้สทิธิ และบริษัทจะจดัสง่เงินท่ีได้รับและใบส าคญัแสดงสทิธิคืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิภายใน 14 วนันบัจาก
วนัก าหนดการใช้สทิธิ โดยไมม่ีดอกเบีย้ให้ไมว่า่ในกรณีใดๆ   

ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิช าระจ านวนเงินในการใช้สทิธิไมค่รบถ้วน บริษัทมีสทิธิแตเ่พียงผู้ เดียวที่จะ
ด าเนินการประการใดประการหนึง่ตอ่ไปนี ้ 

ก) ถือวา่การแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไมม่ีการใช้สทิธิ หรือ  
ข) ถือวา่จ านวนหุ้นสามญัทีจ่องซือ้มีจ านวนเทา่กบัจ านวนทีจ่ะได้รับตามจ านวนเงินในการใช้สทิธิ ซึง่บริษัท

ได้รับช าระไว้จริงตามราคาใช้สทิธิในขณะนัน้ หรือ  
ค) ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ ช าระเงินเพิม่เตมิตามจ านวนที่ประสงค์จะใช้สทิธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลา

การแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิในครัง้นัน้ หากบริษัทไมไ่ด้รับเงินครบตามจ านวนในการใช้สทิธิภายใน
ระยะเวลาดงักลา่ว บริษัทจะถือวา่การแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไมม่ีการใช้
สทิธิ  

        หมายเหต:ุ ในการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย บริษัทจะด าเนินการตามข้อ ข) หรือ ข้อ ค) ข้างต้น  

 ในกรณีตามข้อ ก) และ ค) ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิมารับเงินที่บริษัทได้รับไว้คืนเป็นเช็คระบช่ืุอขีดคร่อมเฉพาะ 
และใบส าคญัแสดงสทิธิซึง่บริษัทถือว่าไมม่ีการใช้สทิธิดงักลา่วคืนด้วยตนเองตามสถานท่ีติดตอ่ในการใช้สทิธิที่ระบไุว้ในข้อ 
2.2.4 ภายใน 14 วนัท าการนบัจากวนัถดัจากวนัก าหนดการใช้สทิธิแตล่ะครัง้ พร้อมเงินสว่นที่เหลอื (ถ้าม)ี โดยไม่มี
ดอกเบีย้ อยา่งไรก็ดี ใบส าคญัแสดงสทิธิที่ยงัไม่มีการใช้สทิธิดงักลา่วยงัมีผลใช้สทิธิตอ่ไปจนถงึวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้
สดุท้าย   

 ในกรณีข้อ ข) ในกรณีที่บริษัทถือวา่มกีารใช้สทิธิเพยีงบางสว่นคืนให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิมารับใบส าคญั
แสดงสทิธิสว่นท่ีเหลอืคืนด้วยตนเองตามสถานท่ีติดตอ่ในการใช้สทิธิที่ระบไุว้ในข้อ 2.2.4 ภายใน 14 วนัท าการนบัจากวนั
ถดัจากวนัก าหนดการใช้สทิธิแตล่ะครัง้ พร้อมเงินสว่นท่ีเหลอื (ถ้ามี) โดยไมม่ีดอกเบีย้ อยา่งไรก็ดี ใบส าคญัแสดงสทิธิที่ยงั
ไมม่ีการใช้สทิธิดงักลา่วยงัมีผลใช้สทิธิตอ่ไปจนถึงวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย  

4.   เมื่อผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการแจ้งความจ านงใน
การใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั กลา่วคอื ได้สง่มอบทัง้ใบส าคญัแสดงสทิธิ แบบแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั และ
ช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัถกูต้องและครบถ้วนสมบรูณ์ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิจะไมส่ามารถเพิกถอนการใช้สทิธิได้  
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5.  เมื่อพ้นวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายแล้ว แตผู่้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิยงัมิได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขของการ
ใช้สทิธิที่ก าหนดไว้อยา่งครบถ้วน ให้ถือวา่ใบส าคญัแสดงสทิธินัน้ๆ สิน้สภาพลง โดยไมม่ีการใช้สทิธิ และผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสทิธิจะใช้สทิธิไมไ่ด้อีกเมื่อพ้นวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย  

6. ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิสง่มอบใบส าคญัแสดงสทิธิเป็นจ านวนมากกวา่จ านวนที่ประสงค์จะใช้สทิธิ 
บริษัทจะสง่ใบส าคญัแสดงสทิธิใบใหม่ โดยมีจ านวนของใบส าคญัแสดงสทิธิที่ลดลงให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว 
ภายใน 14 วนัท าการนบัจากวนัก าหนดการใช้สทิธินัน้ๆ หรือให้มารับคืนด้วยตนเอง โดยบริษัทจะท าการยกเลกิใบส าคญั
แสดงสทิธิใบเก่า  

 7.   ในกรณีที่หุ้นสามญัที่ส ารองไว้เพือ่รองรับการใช้สทิธิไมเ่พยีงพอ บริษัทจะด าเนินการชดใช้คา่เสยีหายที่
เกิดขึน้ให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ไมส่ามารถใช้สทิธิได้ตามข้อ 2.2.1 อยา่งไรก็ตาม บริษัทจะไมช่ดใช้คา่เสยีหายให้แก่
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ไมส่ามารถใช้สทิธิได้ ถึงแม้วา่จะมีหุ้นสามญัเพียงพอ ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิเป็น
บคุคล    ตา่งด้าวหรือนิติบคุคลตา่งประเทศที่ไมส่ามารถใช้สทิธิได้เพราะจะท าให้การถือหุ้นของคนตา่งด้าวเกินกวา่สดัสว่น
ที่ระบใุนกฎหมายหรือในข้อบงัคบับริษัท และ/หรือ ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิไมส่ามารถใช้สทิธิได้เพราะจะท าให้
การถือหุ้น เกินกวา่สดัสว่นท่ีกฏหมายก าหนด  

8. การใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัดงักลา่วจะสมบรูณ์ตอ่เมื่อบริษัทได้เรียกเก็บเงินจ านวนดงักลา่วได้แล้วเทา่นัน้ หาก
เรียกเก็บเงินไมไ่ด้ด้วยเหตใุดๆ ที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิต้องรับผิดชอบให้ถือวา่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิแสดงเจตนา 
ยกเลกิ 
และบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลกิการขอใช้สทิธิในครัง้นัน้ แต่ทัง้นีไ้มเ่ป็นการตดัสทิธิที่จะใชสทิธิซือ้หุ้นสามญัในครัง้
ตอ่ไปเว้นแตเ่ป็นการยกเลกิการใช้สทิธิในครัง้สดุท้ายให้ถือวา่หมดสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว
อีกตอ่ไป 

9.  ในกรณีที่การใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิต้องมภีาระภาษีเงินได้ คา่อากรแสตมป์หรือภาษี
อื่นใด (หากมี) ตามประมวลรัษฎากรหรือกฎหมายอื่นใด ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ใช้สทิธิซือ้หุ้นดงักลา่วต้องเป็นผู้ รับภาระ
คา่ภาษีดงักลา่วทัง้สิน้ รวมทัง้ยินยอมให้บริษัทมีสทิธิหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายได้ตามที่กฎหมายก าหนด 

 
2.2.8  เงื่อนไขการปรับสิทธิ  

บริษัทจะด าเนินการปรับราคาใช้สทิธิ (Exercise Price) และอตัราการใช้สทิธิ (Exercise Ratio) ตลอดอายขุอง
ใบส าคญัแสดงสทิธิ เพื่อรักษาผลตอบแทนใดๆ ที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิจะได้รับไมใ่ห้ด้อยไปกวา่เดิม ในกรณีทีเ่กิด
เหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้  

ก)  เมื่อบริษัทเปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท อนัเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบง่แยกหุ้น 
ซึง่การเปลีย่นราคาใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัท่ีได้มีการจดทะเบียน
เปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทกบักระทรวงพาณิชย์ 

 ราคาใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้ 
  Price 1  =  Price 0 x Par 1  

                                                Par 0  
   อตัราการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้ 
  Ratio 1  =  Ratio 0 x Par 0 
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                      Par 1  

  โดยที่  Price 1  คือ  ราคาใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง  
    Price 0  คือ  ราคาใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง  
    Ratio 1  คือ  อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง  
   Ratio 0  คือ  อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง  
   Par 1     คือ  มลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นสามญัหลงัการเปลีย่นแปลง  
    Par 0     คือ  มลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นสามญัก่อนการเปลีย่นแปลง  

(ข) เมื่อบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหมใ่ห้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชน และ/หรือ บคุคลใน 
วงจ ากดั โดยราคาสทุธิตอ่หุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหมต่ ่ากวา่ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของ 
บริษัท” ซึง่การเปลีย่นแปลงราคาใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัแรกทีผู่้ซือ้หุ้นน
สามญัจะไมไ่ด้รับสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม ่ หรือวนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XR 
ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหมแ่ก ่
ประชาชน และ/หรือ บคุคลในวงจ ากดั แล้วแตก่รณี  

“ราคาสทุธิตอ่หุ้นสามญัที่ออกใหม”่ ค านวณได้จากจ านวนเงินทัง้สิน้ท่ีบริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้น
สามญัที่ออกใหม ่หกัด้วยคา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้จากการออกหุ้นสามญันัน้ หารด้วยจ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหม่
ทัง้หมด  

“ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” หมายถึง มลูคา่การซือ้ขายหุ้นสามญัทัง้หมดของบริษัท หารด้วย
จ านวนหุ้นสามญัของบริษัทท่ีมกีารซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์ ในระหวา่งระยะเวลา 5 วนัท าการ 
(วนัท่ีหุ้น สามญัของบริษัทมีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์) ติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีใช้ในการค านวณ   

ในกรณีที่ไมส่ามารถหา “ราคาตลาดหุ้นสามญัของบริษัท” เนื่องจากหุ้นสามญัของบริษัทยงัไมไ่ด้ จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หรือไมม่ีการซือ้ขายในชว่งเวลาดงักลา่ว ให้ใช้มลูคา่ทางบญัชีตอ่หุ้น (Book 
Value per Share) ตามงบการเงินลา่สดุในการค านวณแทน   

“วนัท่ีใช้ในการค านวณ” หมายถงึ วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไมไ่ด้รับสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัทีอ่อกใหม ่
หรือวนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XR ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/
หรือ วนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหมแ่ก่ประชาชน และ/หรือ บคุคลในวงจ ากดั แล้วแตก่รณี  

อนึง่ ในกรณีที่เมื่อมีการเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหมพ่ร้อมกนัมากกวา่ 1 ราคาเสนอขาย ในเง่ือนไขที่
จะต้องจองซือ้ด้วยกนั ให้น าราคาเสนอขายทกุราคามาค านวณราคาสทุธิตอ่หุ้นท่ีออกใหม ่แตใ่นกรณีที่การ
เสนอขายดงักลา่วไมอ่ยูภ่ายใต้เง่ือนไขที่จะต้องจองซือ้ด้วยกนั ให้น าเฉพาะจ านวนหุ้นและราคาเสนอขายที่
ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” มาค านวณการเปลีย่นแปลงเทา่นัน้  

   ราคาใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้ 
  Price 1  =    Price 0 x [(A x MP) + BX]  

                         [MP (A + B)]  
 อตัราการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้ 
  Ratio 1  =    Ratio 0 x [MP (A + B)] 
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                               [(A x MP) + BX]  

 โดยที่  Price 1  คือ  ราคาใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง  
    Price 0  คือ  ราคาใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง  
    Ratio 1  คือ  อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง  
    Ratio 0  คือ  อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง  
    MP คือ  ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทตามรายละเอียดที่ก าหนดในข้อ (ข)  
    A           คือ  จ านวนหุ้นสามญัที่ได้เรียกช าระเต็มมลูคา่แล้ว ณ วนัก่อนวนัปิดสมดุ

ทะเบียน ผู้ ถือหุ้นเพื่อการจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม ่และ/หรือ วนัก่อนวนั
แรกของการเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหมแ่ก่ประชาชน และ/หรือ บคุคล
ในวงจ ากดั แล้วแตก่รณี  

  B  คือ  จ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหมจ่ากการเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ และ/หรือ 
เสนอขายแก่ประชาชน และ/หรือ บคุคลในวงจ ากดั แล้วแตก่รณี  

    BX  คือ  จ านวนเงินท่ีจะได้รับทัง้สิน้ หลงัหกัคา่ใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหุ้น
สามญัที่ออกใหม ่ทัง้ในกรณีการเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอ
ขายแก่ประชาชน และ/หรือ บคุคลในวงจ ากดั แล้วแตก่รณี  

(ค) เมื่อบริษัทเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหมใ่ดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ และ/หรือ ประชาชน และ/หรือ บคุคลใน 
วงจ ากดั โดยหลกัทรัพย์นัน้ให้สทิธิแก่ผู้ ถือหลกัทรัพย์ในการใช้สทิธิแปลงสภาพ หรือเปลีย่นเป็นหุ้นสามญัได้  
หรือให้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบส าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามญั) 
โดยที่ราคาสทุธิตอ่หุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหมเ่พื่อรองรับสทิธิดงักลา่วต า่กวา่ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาด
ของหุ้นสามญัของบริษัท” ซึง่การเปลีย่นแปลงราคาใช้สทิธิและอตัราการใชสทิธิจะมีผลบงัคบัทนัที ตัง้แตว่นั
แรกทีผู่้ซือ้หุ้นสามญัจะไมไ่ด้รับสทิธิในการจองซือ้หลกัทรัพย์ที่ออกใหมใ่ดๆ ข้างต้น หรือวนัแรกที่ตลาด
หลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XR ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ (Right Issue) และ/ หรือ 
วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหมใ่ดๆ ข้างต้นทีม่ีสทิธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลีย่นเป็นหุ้นสามญั
ได้ หรือให้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัแก่ประชาชน และ/หรือ บคุคลในวงจ ากดั แล้วแตก่รณี   

“ราคาสทุธิตอ่หุ้นของหุ้นสามญัทีอ่อกใหม”่ ค านวณได้จากจ านวนเงินทัง้สิน้ท่ีบริษัทจะได้รับจากการเสนอ
ขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหมใ่ดๆ ทีม่ีสทิธิในการแปลงสภาพหรือเปลีย่นเป็นหุ้นสามญัหกัด้วยคา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้
จากการออกหลกัทรัพย์นัน้รวมกบัเงินท่ีจะได้รับจากการใช้สทิธิทีจ่ะซือ้หุ้นนัน้หารด้วยจ านวนหุ้นทัง้สิน้ท่ีต้อง
ออกใหมเ่พื่อรองรับการใช้สทิธินัน้  

 “วนัท่ีใช้ในการค านวณ” หมายถงึ วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไมไ่ด้รับสทิธิในการจองซือ้หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่
ใดๆ ทีใ่ห้สทิธิที่จะแปลงสภาพ และ/หรือ เปลีย่นเป็นหุ้นสามญัได้ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิม และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหมใ่ดๆ ทีใ่ห้สทิธิที่จะแปลงสภาพ และ/หรือ 
เปลีย่นเป็นหุ้นสามญัได้ ส าหรับกรณีเสนอขายแก่ประชาชน และ/หรือ บคุคลในวงจ ากดั แล้วแตก่รณี  

 ราคาใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้ 
  Price 1  =  Price 0 x [(A x MP) + BX]  

                  [MP (A + B)]  
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 อตัราการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้ 
  Ratio 1  =   Ratio 0 x [MP (A + B)] 

                             [(A x MP) + BX]  

 โดยที่  Price 1  คือ  ราคาใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง  
    Price 0  คือ  ราคาใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง  
    Ratio 1  คือ  อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง  
    Ratio 0  คือ   อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง  
    MP  คือ   ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท ตามรายละเอียดที่ก าหนดในข้อ (ข)  
 

   A  คือ  จ านวนหุ้นสามญัที่ได้เรียกช าระเต็มมลูคา่แล้ว ณ วนัก่อนวนัปิดสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื่อการจองซือ้หลกัทรัพย์ที่ออกใหมท่ีม่ีสทิธิที่จะแปลง
สภาพ หรือเปลีย่นเป็นหุ้นสามญัได้หรือให้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญั และ/
หรือ วนัก่อนวนัแรกของการเสนอขาย หลกัทรัพย์ที่ออกใหมท่ี่มสีทิธิที่จะ
แปลงสภาพ หรือเปลีย่นเป็นหุ้นสามญัได้หรือให้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญั
ตอ่ประชาชน และ/หรือ บคุคลในวงจ ากดั แล้วแตก่รณี 

   B  คือ  จ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหมเ่พื่อรองรับการใช้สทิธิของหลกัทรัพย์ใดๆ ที่มี
สทิธิที่จะแปลงสภาพหรือเปลีย่นป็นหุ้นสามญัได้หรือให้สทิธิในการซือ้หุ้น
สามญัตามที่เสนอขายแก ่ ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายแกป่ระชาชน 
และ/หรือ บคุคลในวงจ ากดั แล้วแตก่รณี  

    BX  คือ  จ านวนเงินท่ีจะได้รับทัง้สิน้ หลงัหกัคา่ใช้จ่าย (ถ้าม)ี จากการออก
หลกัทรัพย์ใดๆ ที่มีสทิธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลีย่นเป็นหุ้นสามญัได้ หรือ
ให้สทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัส าหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 
และ/หรือ เสนอขายแกป่ระชาชน และ/หรือ บคุคลในวงจ ากดั แล้วแตก่รณี 
รวมกบัเงินท่ีจะได้รับจากการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั  

(ง) เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัท ซึง่การเปลีย่นแปลง
ราคาใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัแรกทีผู่้ซือ้หุ้นสามญัจะไมม่ีสทิธิรับหุ้นปันผล 
หรือวนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XD  

 ราคาใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้ 
  Price 1  =  Price 0 x [A]  

                              [A+B]  
 อตัราการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้ 
  Ratio 1  =  Ratio 0 x [A + B] 

                           [A]  
 โดยที่ Price 1 คือ  ราคาใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง  
    Price 0  คือ  ราคาใช้สทิธิเดิมกก่อนการเปลีย่นแปลง  
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    Ratio 1  คือ  อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง  
    Ratio 0  คือ อตัราการใช้สทิธิเดมิก่อนการเปลีย่นแปลง  
    A  คือ  จ านวนหุ้นสามญัที่ได้เรียกช าระเต็มมลูคา่แล้ว ณ วนัก่อนวนัปิดสมดุ

ทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื่อสทิธิในการรับหุ้นปันผล  
    B  คือ  จ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหมใ่นรูปแบบของหุ้นปันผล   

(จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกวา่อตัราร้อยละ 90 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ของบริษัท  ตลอด
อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ การเปลีย่นแปลงราคาใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิจะมีผลบงัคบัทนัที  ตัง้แตว่นั
แรกทีผู่้ซือ้หุ้นสามญัจะไมม่ีสทิธิรับเงินปันผล หรือวนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XD  

  
ทัง้นี ้ อตัราร้อยละของเงินปันผลทีจ่่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้น ค านวณโดยน าเงินปันผลทีจ่่ายออกจริงจากผลการ 
ด าเนินงานในแตล่ะรอบระยะเวลาบญัชี หารด้วยก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ของผลการด าเนินงานของรอบ 
ระยะบญัชีปีเดียวกนั โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดงักลา่ว ให้รวมถงึเงินปันผลที่จ่ายระหวา่งกาลในแตล่ะ 
รอบบญัชีดงักลา่วด้วย  

 ราคาใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้ 
  Price 1  =  Price 0 x [MP - (D - R)]  

                      MP  
 อตัราการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้ 
  Ratio 1  =     Ratio 0 x MP 

                       [MP - (D – R)]  

 โดยที่  Price 1  คือ  ราคาใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง  
    Price 0  คือ  ราคาใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง  
    Ratio 1  คือ  อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง  
    Ratio 0  คือ   อตัราการใชสทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง  
    MP   คือ  ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทตามรายละเอียดที่ก าหนดในข้อ (ข)   
    D   คือ  เงินปันผลตอ่หุ้นท่ีจ่ายจริงแก่ผู้ ถือหุ้น  
    R   คือ  เงินปันผลตอ่หุ้นท่ีจ่ายหากน าก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ในอตัราร้อยละ 

90 มาค านวณจากจ านวนหุ้นทัง้หมดที่มีสทิธิได้รับเงินปันผล   

(ฉ) ในกรณีที่มเีหตกุารณ์ใดๆ อนัท าให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิเสยีสทิธิและผลประโยชน์อนัพงึได้ โดยที่
เหตกุารณ์ใดๆ นัน้ ไมไ่ด้ก าหนดอยูใ่นข้อ (ก) – (จ) ให้บริษัทพิจารณาเพื่อก าหนดการเปลีย่นแปลงราคาใช้
สทิธิ และ/หรือ อตัราการใช้สทิธิใหมอ่ยา่งเป็นธรรม โดยไมท่ าให้สทิธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิด้อยไป
กวา่เดมิ ทัง้นี ้ให้ถือวา่ผลการพิจารณานัน้เป็นที่สดุ   

(ช) การค านวณเปลีย่นแปลงราคาใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิตาม (ก) – (ฉ) เป็นอิสระตอ่กนัและจะค านวณ
การเปลีย่นแปลงตามล าดบัเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ก่อนหลงัของการเปรียบเทียบกบัราคาตลาดของหุ้นสามญั
ของบริษัท ส าหรับในกรณีทีเ่หตกุารณ์ตา่งๆ เกิดขึน้พร้อมกนัให้ค านวณการเปลีย่นแปลงเรียงล าดบัดงันี ้ คือ 
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ข้อ  (ก)->(จ)->(ง)->(ข)->(ค)->(ฉ) โดยในแตล่ะล าดบัครัง้ที่ค านวณการเปลีย่นแปลงให้คงสภาพของราคา
ใช้สทิธิเป็น ทศนิยม 2 ต าแหนง่ และอตัราการใช้สทิธิเป็นทศนิยม 4 ต าแหนง่  

(ซ) การค านวณการเปลีย่นแปลงราคาใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิตามข้อ (ก) – (ฉ) จะไมม่ีการเปลีย่นแปลงซึง่ 
ท าให้ราคาใช้สทิธิใหมส่งูขึน้ และ/หรือ อตัราการใช้สทิธิลดลง เว้นแตก่รณีการรวมหุ้น และหากราคาใช้สทิธิ
ใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง (ทศนยิม 2 ต าแหน่ง) คณูกบัจ านวนหุ้นสามญั(จ านวนหุ้นสามญัค านวณได้จาก
อตัราการใช้สทิธิใหมค่ณูกบัจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่แจ้งความจ านงในการใช้สทิธิในรอบนัน้เมื่อค านวณ
ได้จ านวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้นให้ตดัเศษของหุ้นนัน้ทิง้) ส าหรับกรณีที่จ านวนเงินท่ีค านวณได้เป็นเศษของ
บาทให้ตดัเศษของบาททิง้ ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สทิธิดงักลา่วมีผลท าให้ราคาใช้สทิธิใหมม่ีราคา
ซึง่ต า่กวา่มลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทก็ให้ใช้มลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทเป็นราคาใช้
สทิธิใหม ่

(ฌ)  การเปลีย่นแปลงราคาใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิตามเง่ือนไขที่ได้ก าหนดไว้ข้างต้น บริษัทจะด าเนินการ
แจ้ง ผลการเปลีย่นแปลง โดยบอกถึงรายละเอยีดวธีิการค านวณและเหตผุลที่ต้องมกีารเปลีย่นแปลงดงักลา่ว 
ไปยงัส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อแจ้งราคาใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิที่ก าหนดขึน้มาใหม ่ รวมทัง้วนัที่ราคาใช้
สทิธิ และอตัราการใช้สทิธิใหมม่ผีลใช้บงัคบัภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ราคาใช้สทิธิและ
อตัราการใช้ สทิธิที่เปลีย่นแปลงไปนัน้ 

 
2.2.9  การชดใช้ค่าเสียหายกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิ  

 บริษัทจะชดใช้คา่เสยีหายให้แกผู่้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิตามรายละเอียดดงันี ้ 
1.  บริษัทจะชดใช้คา่เสยีหายให้เฉพาะผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่มาแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิในวนัก าหนด  

การใช้สทิธิแตล่ะครัง้ ซึง่บริษัทไมส่ามารถจดัให้มีหุ้นสามญัเพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิได้
อยา่งเพียงพอ  

2.  การชดใช้คา่เสยีหายตาม 1. บริษัทจะช าระให้เป็นเช็คระบช่ืุอขดีคร่อมเฉพาะสัง่จา่ย โดยให้ผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสทิธิมารับด้วยตนเองตามสถานท่ีติดตอ่ในการใช้สทิธิในข้อ 2.2.4 ภายใน 14 วนัท าการนบัจากวนัท่ีผู้
ถือ ใบส าคญัแสดงสทิธิมาแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ  

3.  การค านวณคา่เสยีหายที่บริษัทจะชดใช้ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิตาม 1. มีสตูรการค านวณดงันี ้

 คา่เสยีหาย ตอ่ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย เทา่กบั B x [MP – EP]  

 โดยที่  B คือ  จ านวนหุ้นสามญัที่ไมส่ามารถจดัให้มี และ/หรือ เพิ่มขึน้ได้ตามอตัราการใช้     
สทิธิที่เปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้ตอ่ 1 หนว่ย  

     MP   คือ   ราคาปิดของหุ้นสามญัของบริษัทในวนัก าหนดการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ ซึง่ผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิมาแจ้งความจ านงการใช้สทิธิ  

     EP  คือ  ราคาการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ หรือราคาการใช้สทิธิ ตามเง่ือนไข     
การปรับสทิธิหากมีการปรับราคาการใช้สทิธิและ / หรือ อตัราการใช้สทิธิ  

4.   การชดใช้คา่เสยีหายตามข้อนีใ้ห้ถือเป็นสิน้สดุ 
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2.2.10  มติที่ประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่ออนุมตัิการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ และหุ้นเพื่อรองรับการใช้สทิธิของ
ใบส าคัญแสดงสทิธิ  
ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 ซึง่ได้ประชมุไปเมื่อวนัท่ี 24 มกราคม 2557 ได้มีมตใิห้จดัสรรหุ้นไว้เสนอ

ขายตอ่ประชาชนทัว่ไปจ านวน 450,000,000 หุ้น และส ารองไว้ส าหรับรองรับการแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะออก
ให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัทจ านวน  50,000,000 หุ้น ทัง้นี ้ ที่ประชมุได้มมีติอนมุตัิให้บริษัทด าเนินการออก
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น และได้มมีติอนมุตัิมอบอ านาจให้คณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือบคุคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้พจิารณารายละเอยีด ระยะเวลา ตลอดจนรายละเอียด
เง่ือนไขตา่งๆ ที่จ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกบัการเสนอขายหุ้นดงักลา่ว ซึง่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัท่ี 
8 มกราคม 2557 ได้มอบหมายให้ นายพระนาย กงัวาลรัตน์ เป็นผู้ก าหนดหลกัเกณฑ์การจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ
ดงักลา่ว และด าเนินการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิให้แก่พนกังานแล้วเสร็จภายใน 1 ปีหลงัจากได้รับการอนมุตัิการออก
ใบส าคญัแสดงสทิธิจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 
2.2.11  จ านวนหุ้นที่รองรับเมื่อรวมกบัจ านวนหุ้นที่จดัสรรไว้ครัง้อื่น   

บริษัทมีหุ้นสามญัที่ออกเพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัตามโครงการเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสทิธิของกรรมการและพนกังานรวม 50, 000,000 หุ้น   
 
.2.12  รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามญัที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั   

จ านวนหุ้นที่รองรับการใช้สทิธิ         50, 000,000  หุ้น  
 มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ                           0.10  บาท  
 ราคาการใช้สทิธิ                           0.10  บาท  
 มลูคา่รวมของหุ้นทีไ่ด้จากการใช้สทิธิ                    5,000,000 บาท  
หุ้นที่ส ารองไว้เพื่อรองรับการใช้สทิธิคิดเป็นร้อยละ              2.22 ของจ านวนหุ้นท่ีออกเรียกช าระ

แล้วทัง้หมดรวม 2,250,000,000 
หุ้น 

 
2.2.13  การด าเนินการหากมีหุ้นที่จัดสรรไว้คงเหลือจากการใช้สทิธิตามใบส าคัญแสดงสทิธิ  

หากมีหุ้นสามญัที่เหลอืจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิในครัง้นี ้ คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการ
บริหาร จะเสนอผา่นท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัที่เหลอืจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิตอ่ไป 
ทัง้นี ้ ให้เป็นไปตามข้อก าหนด เง่ือนไข และวิธีการท่ีเก่ียวข้องตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์และ
ส านกังานก.ล.ต.   

 
2.2.14  ตลาดรองของใบส าคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย  

ไมม่ี เนื่องจากใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว ไมส่ามารถโอนเปลีย่นมือได้  
 
2.2.15  ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกดิจากการใช้สทิธิของใบส าคัญแสดงสทิธิ  

บริษัทจะด าเนินการน าหุ้นเพิ่มทนุท่ีเกิดจากการแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหนกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
อยา่งไรก็ตามบริษัทอยูร่ะหวา่งการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ กอ่นที่บริษัทจะด าเนินการยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพย์เพื่อ
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รับหุ้นสามญัของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบยีน บริษัทจงึมีความเสีย่งที่อาจจะไมไ่ด้ด าเนินการยื่นค าขอ และ/หรือ ไมไ่ด้
รับอนญุาตจากตลาดหลกัทรัพย์ในการรับหุ้นสามญัของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบยีน  
 
2.2.16  ผลกระทบที่มต่ีอผู้ถอืหุ้น  

เนื่องจากหุ้นของบริษัทยงัไมไ่ด้เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย จึงท าให้ไมม่ ี
“ราคาตลาดของหุ้น” ดงันัน้ ในกรณีที่มีการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิจึงไมส่ามารถค านวณผลกระทบตอ่ราคาตลาด
ของหุ้น (Price Dilution) ได้ อยา่งไรก็ตาม ในกรณีทีม่ีการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้หมดซือ้หุ้นจ านวน 
50,000,000 หุ้น โดยที่1) บริษัทมีหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดจ านวน 1,750,000,000 หุ้น 2) บริษัทมีหุ้นที่จ าหนา่ยได้แล้ว
ทัง้หมดภายหลงัการจ าหนา่ยหุ้นใหมต่อ่ประชาชนครัง้แรกนีจ้ านวน 2,250,000,000 หุ้น จะมีผลกระทบตอ่สง่แบง่ก าไรหรือ
สทิธิในการออกเสยีงของผู้ ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) โดยจะท าให้สว่นแบง่ก าไร หรือสทิธิในการออกเสยีงของผู้ ถือหุ้น
เดิมลดลงในอตัราร้อยละ 2.85 และ ร้อยละ 2.22 ของสว่นแบง่ก าไรหรือสทิธิในการออกเสยีงเดิม ตามล าดบั 

 
2.3  ข้อจ ากัดการโอนใบส าคัญแสดงสทิธิ   

เป็นไปตามข้อ 2.2.6  ข้อ 2 
 

2.4   ที่มาของการก าหนดราคาใบส าคัญแสดงสทิธิที่เสนอขาย  
บริษัทได้ท าการออกใบส าคญัแสดงสทิธิให้แก่พนกังานของบริษัท โดยไมม่ีราคาเสนอขาย เพื่อเป็นการตอบแทน

พนกังานท่ีมีสว่นชว่ยให้บริษัทประสบความส าเร็จจนถงึปัจจบุนั และเพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจในการปฏิบตัิงานตอ่ไปใน
อนาคต   

 
3  ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง  

 - ไมม่ี –  
 

4.   การจอง การจ าหน่าย และการจัดสรร   
 
4.1   วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์  

การเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้นี ้ ไมผ่า่นผู้จดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจดั        
จ าหนา่ยหลกัทรัพย์ และเป็นการจดัสรรโดยมิคดิมลูคา่ให้แก่พนกังานของบริษัท  

  
4.2   ผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 

 - ไมม่ี –  
 

4.3  เงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 
 - ไมม่ี –  
 

4.4  ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์  
คา่ใช้จา่ยอืน่ๆ 100,000   บาท 
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4.5   วิธีการขอรับหนังสอืชีช้วน  

กรรมการและพนกังานท่ีได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถติดต่อขอรับหนงัสอืชีช้วนได้ที่บริษัท โดย
สามารถรับได้ทกุวนัท าการของบริษัท ตัง้แต่วนัท่ีหนงัสอืชีช้วนมีผลบงัคบัใช้ ทัง้นี ้ผู้ ได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถ
ท าการดาวน์โหลด (Download) หนงัสอืชีช้วนจาก Website ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ได้ที่ www.sec.or.th เพื่อศกึษารายละเอียดการเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิครัง้นี ้

  
4.6   วิธีการจดัสรรหลักทรัพย์ 

บริษัทจะจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั โดยไมค่ิดมลูคา่ให้แก่พนกังานของบริษัท ซึง่เป็นการเสนอ
ขายตามมติที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัท่ี 24 มกราคม 2557 และตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 
ครัง้ที่ 1/2557 เมื่อ วนัท่ี 8 มกราคม 2557 โดยมีหลกัเกณฑ์จดัสรร ดงันี ้ 

 คณุสมบตัิของผู้ รับการจดัสรร    :  เป็นกรรมการหรือพนกังานของบริษัท 
 หลกัเกณฑ์การจดัสรร    :  ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บคุคลที่คณะกรรมการบริษัท

มอบหมายเป็นผู้ก าหนดรายช่ือของพนกังานของบริษัทท่ีจะ
ได้รับการจดัสรรและก าหนดจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะ
จดัสรรให้แก่พนกังานแตล่ะราย อยา่งไรก็ตาม ให้เป็นสทิธิโดย
เด็ดขาดของบริษัทท่ีจะไมจ่ดัสรรหลกัทรัพย์ให้แก่พนกังานราย
ใดรายหนึง่หรือหลายรายได้ตามที่เห็นสมควร   

  ทัง้นี ้ในการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิให้แก่พนกังานแตล่ะราย
จะพิจารณาจากต าแหนง่ และอายงุาน ตามความเหมาะสม 

 
4.7   วิธีการจองและช าระเงนิค่าจองซือ้หลักทรัพย์  

การเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิเป็นการเสนอขายให้แก่พนกังานของบริษัทโดยไมค่ิดมลูคา่ พนกังานท่ีได้รับการ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิจะได้รับใบส าคญัแสดงสทิธิตามจ านวนท่ีได้รับการจดัสรรโดยไมม่กีารจองซือ้   

  
4.8  การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซือ้หลกัทรัพย์เกนิกว่าจ านวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย  

 - ไมม่ี -  
  

4.9  วิธีการคนืเงนิค่าจองซือ้หลกัทรัพย์  
 - ไมม่ี -   

 
4.10  วิธีการส่งมอบใบส าคัญแสดงสิทธิ  

บริษัทจะด าเนินการสง่มอบใบส าคญัแสดงสทิธิให้กบัผู้ทีไ่ด้รับการจดัสรร โดยวิธีการใดวิธีการหนึง่ ดงันี ้ 
 1.  บริษัทจะด าเนินการแจ้งให้พนกังานท่ีได้รับการจดัสรรมารับใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้รับการจดัสรรด้วย   

ตนเองที่ส านกังานใหญ่ของบริษัท ตามที่อยูใ่นข้อ 2.2.4   
  2.  บริษัทจะด าเนินการสง่มอบใบส าคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ที่ได้รับการจดัสรรตามหนว่ยงานท่ีพนกังานนัน้สงักดั

อยู ่ 
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4.11  การส่งมอบหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สทิธิของใบส าคัญแสดงสทิธิ  

ในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตามใบส าคญัแสดงสทิธิ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั
สามารถเลอืกให้บริษัทด าเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ในสองกรณีดงัตอ่ไปนี ้  

1. ในกรณีทีผู่้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยให้ออกใบหุ้นในช่ือของผู้ ถือใบส าคญัสทิธิ 
บริษัทจะสง่มอบใบหุ้นตามจ านวนท่ีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิได้มาให้สทิธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามช่ือ
และที่อยูท่ี่ปรากฏในแบบแสดงความจ านงในการใช้สทิธิภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัก าหนดการใช้สทิธิ
ในแตล่ะครัง้ที่เก่ียวข้อง ในกรณีนี ้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิไมส่ามารถขายหุ้นทีไ่ด้รับจากการใช้สทิธิในตลาด
หลกัทรัพยได้จนกวา่จะได้รับใบหุ้น ซึง่อาจจะได้รับภายหลงัจากทีต่ลาดหลกัทรัพย์รับหุ้นสามญัดงักลา่วเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์เพิ่มเติม  

    ทัง้นี ้ บริษัทจะไมรั่บผิดชอบในความสญูหาย หรือ เสยีหายอยา่งใดอยา่งหนึง่ ที่อาจเกิดขึน้ในกรณีที่การสง่
ใบหุ้นดงักลา่วสญูหายหลงัจากทีบ่ริษัทได้สง่เอกสารดงักลา่วทางไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว อยา่งไรก็ตาม 
บริษัทอาจตกลงกบัผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิให้มารับเอกสารดงักลา่วไปด้วยตนเองก็ได้    

 
2. ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิไมป่ระสงค์จะขอรับใบหุ้น แตป่ระสงค์จะใช้บริการของศนูย์รับฝาก

หลกัทรัพย์ กลา่วคือ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นทีไ่ด้รับจากการใช้สทิธิไว้ในบญัชีของ
บริษัทหลกัทรัพย์ ซึง่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู ่ ในกรณีนี ้ บริษัทจะด าเนินการน า
หุ้นตามจ านวนท่ีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิมาใช้สทิธิฝากไว้กบั “บริษัทฯ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” และ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ จะบนัทกึยอดบญัชีจ านวนหุ้นที่บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ฝากหุ้น
อยู ่ในขณะเดียวกนั บริษัทหลกัทรัพย์นัน้จะบนัทกึยอดบญัชีจ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิฝากไว้ และ
ออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัก าหนดการใช้สทิธิ ใน
กรณีนี ้ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิจะสามารถขายหุ้นสามญัทีไ่ด้จากการใชสทิธิในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีที่
ตลาดหลกัทรัพย์รับหุ้นสามญัดงักลา่วเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เพิ่มเติม      
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บริษัท เพาเวอร์ โซลชูั่น เทคโนโลย ีจ ากดั  
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                                                                  อื่นๆ 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2557 
 



  แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2557 
 บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 6 หน้า 1   ...........................................รับรองความถกูต้อง 

เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้น 

         บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน ) 

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัทเพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน ) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 

ทา่น ซึง่เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์เฉพาะด้าน  มีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย  มีความอิสระ ในการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วย 

1. นายสวุิทย์  สงิหจนัทร์         ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายวรพงศ์  จ าจด              กรรมการตรวจสอบ 

3. นายพิทยาธร  มฤทสุาธร     กรรมการตรวจสอบ 

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชมุรวมทัง้สิน้ 7 ครัง้  โดยทกุครัง้กรรมการตรวจสอบทกุทา่นได้เข้าร่วม

ประชมุครบถ้วน คิดเป็นอตัราสว่นร้อยละ 100 และได้เชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชมุตามวาระของผู้ทีเ่ก่ียวข้อง เพื่อชีแ้จงใน

ประเด็นที่เก่ียวข้อง รวมถึงได้เชิญผู้ตรวจสอบภายในผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เพื่อร่วมชีแ้จงข้อเท็จจริง   ผลการตรวจสอบ

บญัชี และหลกัฐานประกอบ ในแตล่ะไตรมาส ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัให้มีการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีรับ

อนญุาต โดยไมม่ีผู้บริหารของ บริษัทฯเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อย  1 ครัง้การประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบได้

ปฏิบตัิตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบท่ีคณะกรรมการบริษัทฯได้อนมุตัิไว้อยา่งเคร่งครัดและผลการประชมุแตล่ะครัง้

ได้รายงานการปฏิบตัิงานโดยสรุปพร้อมข้อเสนอแนะที่ีเห็นวา่เป็นประโยชน์ตอ่ฝ่ายบริหารให้คณะกรรมการบริษัทฯทราบ  

สรุปสาระส าคญัดงันี ้

1.     สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2557 ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้มัน่ใจวา่ 

รายงานทางการเงิน รายการบญัชีกบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัจดัท าขึน้มีความถกูต้องตามที่ควรตามมาตรฐานบญัชี และ

ข้อก าหนดทางกฎหมายรวมทัง้มกีารเปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินอยา่งเพียงพอพร้อมทัง้ให้ ข้อสงัเกตและ 

รับทราบแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ แล้ว  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็วา่ รายงานทางการเงิน 

ของ บริษัทฯได้จดัท าขึน้ตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป  โดยมีความถกูต้องตามที่ควร  เช่ือถือได้  และการเลอืกใช้ 

นโยบายบญัชี ทีม่คีวามสมเหตสุมผล  

2.   สอบทานความเพียงพอของการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน   คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่มี 

ประสทิธิผล และเหมาะสมเพียงพอโดยไมม่ีข้อบกพร่องทีเ่ป็นสาระส าคญั และหนว่ยงานตรวจสอบภายในมคีวามเป็นอิสระ 

พร้อมกนันี ้ได้พิจารณาอนมุตัิแผนการตรวจสอบ ภายในประจ าปี 2557 ซึง่จดัล าดบังานตรวจสอบ ตามความเสีย่ง และ

มุง่เน้น เชิงปฏิบตักิาร ให้เกิดผลงานท่ีมีประสทิธิภาพมีประสทิธิผล  และได้มีการพฒันาระบบการตรวจสอบภายในอยา่ง

ตอ่เนื่องเพื่อให้มีระบบ การควบคมุภายในท่ีดี 



  แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2557 
 บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 6 หน้า 2   ...........................................รับรองความถกูต้อง 

3.   สอบทานการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ข้อก าหนดตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

และ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่  บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามข้อก าหนด

และกฎหมายตา่งๆ อยา่งเหมาะสม   สอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่มคีวามสมเหตสุมผลเพื่อประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯและเป็นไปตามกฎหมาย และ

ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ แหง่ประเทศไทยและได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินแล้ว 

4.   สอบทานการบริหารความเสีย่งรายงานผลการตรวจสอบและข้อสงัเกตผลการประเมินระบบการควบคมุภายในรวมทัง้

มีการแลกเปลีย่นข้อคดิเห็นกบัผู้บริหารระดบัสงูโดยบริษัทฯ ก าหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการบริหารเป็นประจ า ทกุ

เดือนและมีการประชมุ คณะกรรมการบริษัททกุไตรมาสโดยในท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้กลา่วถึง ผลการ

ด าเนินงานปัจจยัความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้ผลกระทบและข้อเสนอแนะมาตรการป้องกนัหรือลดทอนความเสีย่งที่ส าคญั และ

ได้รายงานความคืบหน้าของผลการด าเนินงานโดยผู้ รับผิดชอบอยา่งตอ่เนื่องแล้วคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น วา่

มาตรการบริหารความเสีย่งที่ก าหนดไว้มีประสทิธิผลและเหมาะสมเพียงพอครอบคลมุกระบวนการปฏิบตัิงานท่ีมีความ 

เสีย่งสงูสอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมของการด าเนินธุรกิจปัจจบุนั 

5.   สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน ตามแบบท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ และตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึง่ผลการประเมินพบวา่บริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอ และครบถ้วนแล้ว 

6.  พิจารณาคดัเลอืกผู้สอบบญัชีโดยพิจารณาถงึความโปร่งใส และหลกัการก ากบักิจการท่ีดี รวมถงึผลการปฏิบตัิงานของ

ผู้สอบบญัชีปีที่ผา่นมา โดยค านงึถึงช่ือเสยีงความนา่เช่ือถือความสามารถในการให้บริการตรวจสอบและการให้ค ารับรอง

งบการเงินได้ทนัเวลาอยา่งสม ่าเสมอแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบเสนอ ตอ่คณะกรรมการบริษัทฯเพื่อให้

พิจารณาเสนอขออนมุตัติอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นดงันี ้

เพื่อแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีแหง่ บริษัท ส านกังานอี วาย  จ ากดั  โดยมรีายช่ือตอ่ไปนี ้

นางสาวรสพร เดชอาคม  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่  5659  หรือ  

นางสาวสมุนา พนัธ์พงษ์สานนท์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่  5872  หรือ 

นายโสภณ  เพิ่มศิริวลัลภ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่  3182  หรือ 

นายชยพล ศภุเศรษฐนนท์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่  3972  

 

 

 



  แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2557 
 บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 6 หน้า 3   ...........................................รับรองความถกูต้อง 

โดยให้คนใดคนหนึง่ เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน ) ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี

ประจ าปี พ.ศ.2558  โดยมีคา่ธรรมเนียมบริการงานสอบบญัชีเทา่กบั 1,020,000 บาท (หนึง่ล้านสองหมื่นบาทถ้วน) ทัง้นี ้

ไมร่วมคา่ใช้จา่ยอื่นๆ ซึง่จะเรียกเก็บตามจริง  

     เพื่อแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีแหง่ บริษัท ส านกังานอี วาย  จ ากดั  โดยมีรายช่ือตอ่ไปนี ้

นางสาวรสพร เดชอาคม  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่  5659  หรือ  

นางสาวสมุนา พนัธ์พงษ์สานนท์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่  5872  หรือ 

นายโสภณ  เพิ่มศิริวลัลภ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่  3182  หรือ 

นายชยพล ศภุเศรษฐนนท์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่  3972  

โดยให้คนใดคนหนึง่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย 6  บริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี พ.ศ. 2558 

โดยมีคา่ธรรมเนยีมบริการงานสอบบญัชีเทา่กบั 770,000 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ทัง้นี ้ไมร่วมคา่ใช้จา่ยอื่นๆ ซึง่

จะเรียกเก็บตามจริง 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบโดยประเมินในภาพรวม

เป็นรายคณะประจ าปี 2557  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็โดยรวมวา่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบตัิหน้าที่ 

ตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งเพียงพอและครบถ้วนแล้ว 

 

บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 

 

(นายสวุิทย์  สงิหจนัทร์ ) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 
 

 
 


