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1. ข้อมูลเก่ียวกบัลกัษณะการประกอบธรุกิจและแนวโน้มธรุกิจของบริษทั บริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 

1.1 ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

บรษิทั เพาเวอร ์โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตัง้เมื่อวนัที่ 25 มถุินายน 2544 
ด าเนินธุรกจิออกแบบ จ าหน่าย และตดิตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดลอ้มทีม่คีุณภาพสูง
ส าหรบัระบบสื่อสารโทรคมนาคมให้กบัหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน ซึ่งด าเนินการโดยบรษิัท และธุรกิจ
โรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนต่างๆ ทัง้ในด้านพลงังานแสงอาทติย ์(Solar Power) พลงังานก๊าซชวีภาพ (Biogas 
Power) พลังงานชีวมวล (Biomass Power)  พลังงานขยะ (MSW) และพลังงานลม (Wind Power) ซึ่ง
ด าเนินการโดยบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมของบรษิทั  

1.2 รายช่ือบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม* 

ช่ือบริษทั ลกัษณะของธรุกิจ อตัรารอ้ยละท่ี
ถือหุ้น* 
(รอ้ยละ) 

บริษทัยอ่ย   
1. บรษิทั กนัหา โซล่าพาวเวอร ์จ ากดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทติย ์
100 

2. บรษิทั โซล่ารโ์กกรนี จ ากดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทติย ์

100 

3. บรษิทั วนิดโ์กกรนี จ ากดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังานลม 100 
4. บรษิทั ไบโอโกกรนี จ ากดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังานชวีภาพ

และชวีมวล 
100 

5. บรษิทั เพาเวอร ์ว ีกรนี จ ากดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทติย ์

100 

6. บรษิทั พเีอสท ี(อุบลราชธานี) จ ากดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทติย ์

100 

7. บรษิทั พเีอสท ีเอนเนอรย์ ีจ ากดั ลงทุนในบรษิทัอื่น 100 
8. บรษิทั พเีอสท ีเอนเนอรย์ ี1 จ ากดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 100 
9. บรษิทั พเีอสท ีเอนเนอรย์ ี2 จ ากดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 100 
10. บรษิทั พเีอสท ีเอนเนอรย์ ี3 จ ากดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 100 
11. บรษิทั พเีอสท ีเอนเนอรย์ ี4 จ ากดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 100 
12. บรษิทั พเีอสท ีเอนจเินียริง่ จ ากดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 100 
13. บรษิทันวรตัน์ บเีวอรเ์รส จ ากดั ด าเนินธุรกจิโครงการพลงังาน

ทดแทน 
51 

บริษทัรว่ม   
14. บรษิทั ทรปิเปิล เอส อโีค จ ากดั* ผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 15 
15. บรษิทั พวี ีกรนี จ ากดั* ผลติไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทติย ์
19.99 

16. บรษิทั สามารถ โซลารท์เูพาเวอร*์
จ ากดั 

ด าเนินธุรกจิโครงการพลงังาน
ทดแทน 

20 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 
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ช่ือบริษทั ลกัษณะของธรุกิจ อตัรารอ้ยละท่ี
ถือหุ้น* 
(รอ้ยละ) 

17. บรษิทั เมกกา โซล่ารเ์พาเวอร ์
จ ากดั* 

ผลติไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทติย ์

29.99 

18. บรษิทั โซล่าร ์ลสิซิง่ จ ากดั* น าเขา้ สง่ออก จ าหน่าย ใหเ้ช่า  
หรอืใหเ้ช่าซือ้อุปกรณ์เพื่อใชใ้น
กจิการผลติไฟฟ้าดว้ยพลงังาน
แสงอาทติย ์

40 (ถอืหุน้โดย
บรษิทั พเีอสท ี
เอนเนอรย์ ีจ ากดั 

 

1.3 วิสยัทศัน์ วตัถปุระสงค ์และเป้าหมายในการประกอบธรุกิจ 

วสิยัทศัน์ 
 บรษิทัมวีสิยัทศัน์ในการเป็นผูน้ าดา้นการบรหิารจดัการระบบไฟฟ้าและพลงังานของประเทศ 
  
พนัธกจิ 
1. ดา้นธุรกจิงานขาย จดัหาอุปกรณ์ส าหรบัระบบไฟฟ้า ระบบพลงังานทดแทน และระบบประหยดัพลงังาน  
2. ดา้นธุรกจิบรกิาร ใหค้ าปรกึษา ออกแบบทางวศิวกรรม จดัหาอุปกรณ์และก่อสรา้ง ตลอดจนพฒันาโครงการผลติ
ไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน อย่างมมีาตรฐานและประสทิธภิาพสงูสดุ 
3. ดา้นธุรกจิพฒันาโครงการและการลงทุน มุ่งเน้นการผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน โดยค านึงถงึสงัคมและเป็น
มติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
4. ดา้นธุรกจิพฒันางานขาย บรกิาร และโครงการ ทีส่ามารถสรา้งรายไดใ้หก้บับรษิทัอย่างต่อเนื่องในระยะกลาง 1-5 
ปี เพื่อสง่เสรมิใหม้กีารเจรญิเตบิโตและมัน่คงอย่างต่อเนื่อง 
5. ดา้นธุรกจิบรหิารจดัการเชือ้เพลงิจากพชืพลงังาน เพื่อตอบสนองความตอ้งการดา้นพลงังาน และหาพนัธมติรที่
เขม้แขง็และเตบิโตดว้ยกนั เพื่อผลประโยชน์ในระยะยาว 
6. ดา้นผลตอบแทน มุ่งมัน่เตบิโตอย่างต่อเนื่องเพื่อสรา้งมลูค่าใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นร่วม  
7. ดา้นบุคลากร พฒันาและสง่เสรมิขดีความรูค้วามสามารถ ตลอดจนเสรมิสรา้งคุณภาพชวีติทีด่ ี
8. ดา้นการจดัการ บรหิารงานโดยยดึหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี 
 
เป้าหมายในการด าเนินงาน 
 บรษิทัมุง่เน้นในความเอาใจใสพ่ถิพีถินัในการด าเนินงานทุกขัน้ตอน ตัง้แต่การใหค้ าปรกึษาแก่ลกูคา้ ออกแบบ 
จดัหาและพฒันาผลติภณัฑท์ีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาด รวมถงึการดแูลหลงัการขาย เพื่อใหธุ้รกจิของ
บรษิทัเตบิโตอย่างมัน่คงบนความไวว้างใจของลกูคา้ ดว้ยการพฒันาความรูค้วามสามารถของบุคลากรใหม้คีวาม
เชีย่วชาญ และการพฒันาผลติภณัฑใ์หส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้ นอกจากน้ีบรษิทัยงัไดข้ยายการลงทุน
ทางดา้นโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนดอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหบ้รษิทัมรีายไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมกี าไรทีเ่ตบิโตขึน้ 
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1.4 กลยุทธก์ารแข่งขนั 

บรษิทัมกีลยุทธก์ารแขง่ขนัโดยมุ่งเน้นทีจ่ะเป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้นการออกแบบการบรหิารจดัการระบบไฟฟ้าและ
พลงังานทดแทน  โดยมกีลยุทธใ์นการแขง่ขนั ดงันี้ 

 
1) คุณภาพของผลติภณัฑ ์
บรษิทัใหค้วามส าคญักบัคุณภาพของระบบทีใ่หบ้รกิารแก่ลกูคา้เป็นหลกั โดยมกีารออกแบบและปรบัแต่งระบบ

ใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของลกูคา้และการใชง้าน โดยจะสง่ทมีวศิวกรเขา้ไปท าการร่วมออกแบบกบัผูว้่าจา้งอย่าง
ละเอยีดตัง้แต่ขัน้ตอนการเสนอโครงการ และมกีารควบคุมคุณภาพในการด าเนินงานทุกขัน้ตอน และเน้นในคุณภาพ
ของผลติภณัฑท์ีเ่ลอืกใช ้ มเีครือ่งตรวจวดัทีม่มีาตรฐาน โดยบรษิทัไดร้บัใบรบัรองระบบบรหิารคุณภาพตามมาตรฐาน 
ISO 9001:2008 

 
2) คุณภาพของการใหบ้รกิาร 
เน่ืองจากระบบทีบ่รษิทัใหบ้รกิาร เกีย่วขอ้งกบัความต่อเนื่องในการท างานของระบบทีต่อ้งการความต่อเนื่อง

ของการท างาน ซึง่ความเสยีหายจากความผดิปกตใินการท างานสามารถก่อความเสยีหายโดยตรงกบัอุปกรณ์ หรอื
ความเสยีหายทางออ้มจากการทีร่ะบบหยุดท างานได ้ บรษิทัจงึเน้นในคุณภาพและความรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร พรอ้ม
ใหก้ารบรกิารหลงัการขายทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยมทีมีงานวศิวกรในการใหบ้รกิารหลงัการขายตลอด 24 ชัว่โมง ภายใต้
ชื่อ “Smile Care” และมหีมายเลขสายด่วนซึง่สามารถท าการแจง้เหตุขดัขอ้งไดต้ลอดเวลา  

 
3) บุคลากรทีม่คีุณภาพ 
บรษิทัใหค้วามส าคญักบัคุณภาพของบุคลากร โดยบรษิทัมกีารจดัอบรมใหแ้ก่พนกังานเพื่อเพิม่เตมิความรูแ้ละ

ทกัษะ ใหเ้หมาะสมกบังานของแต่ละหน่วยงาน โดยจดัใหม้กีารอบรมทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร รวมถงึมกีารสง่
พนกังานไปท าการอบรมในต่างประเทศ และมกีารจดัแผนอบรมและงบประมาณประจ าปี อกีทัง้บรษิทัยงัมนีโยบายให้
ผลตอบแทนและสวสัดกิารทีส่ามารถแขง่ขนักบับรษิทัอื่นๆในอุตสาหกรรมได ้ เพื่อจงูใจใหพ้นกังานทีม่คีวามรู้
ความสามารถท างานกบับรษิทัเป็นระยะเวลานาน 

 
4) ความสมัพนัธอ์นัดกีบัลกูคา้ 
บรษิทัมุง่เน้นในการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัลกูคา้และกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย ตัง้แต่ระดบับรกิารจนถงึระดบั

ปฏบิตักิาร เพื่อสรา้งความมัน่ใจกบัลกูคา้ว่าจะไดร้บัการบรกิารทีด่ ี เขา้ใจถงึความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างครบถว้น
ถูกตอ้ง รวมถงึสรา้งฐานลกูคา้ส าหรบัธุรกจิในอนาคต 
 

1.5 ประวติัความเป็นมาและพฒันาการท่ีส าคญัในช่วงท่ีผา่นมา 

 บรษิทั เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ก่อตัง้เมื่อวนัที ่25 มถุินายน 2544 โดยบรษิทั 
เอม็.ว.ีท.ี คอมมวินิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) ร่วมกบักลุ่มผูบ้รหิารแผนกระบบส ารองไฟฟ้าของ บรษิทั เอม็.ว.ีท.ี คอมมวินิ
เคชัน่ จ ากดั (มหาชน) เน่ืองจากเลง็เหน็ถงึโอกาสและการขยายตวัของกลุ่มผลติภณัฑด์า้นระบบส ารองไฟฟ้า โดย
ในช่วงแรกมวีตัถุประสงคเ์พื่อประกอบธุรกจิจดัจ าหน่ายและใหบ้รกิารระบบส ารองไฟฟ้าส าหรบัระบบสือ่สาร
โทรคมนาคม (Telecommunication Power Backup Solution) ทีม่คีุณภาพและมาตรฐานสงู ใหก้บัหน่วยงานทัง้ภาครฐั
และเอกชน จากนัน้บรษิทัไดข้ยายธุรกจิไปในดา้นการใหบ้รกิารระบบตรวจวดัและจดัการสภาพแวดลอ้ม (Monitoring 
and Management Solution) ธุรกจิดา้นพลงังานทดแทน (Renewable Energy Solution) และ ธุรกจิดา้นการอนุรกัษ์
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พลงังาน (Energy Saving Solution)นอกจากนี้บรษิทัไดข้ยายการด าเนินงานไปยงั ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 
(Renewable Power Plant ) ประกอบดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์(Solar Power) พลงังานชวีภาพ (Biogas Power)   
พลงังานชวีมวล (Bio Mass Power) พลงังานขยะ (Waste Power)และ พลงัลม (Wind Power)  
 โดยบรษิทัมกีารเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญัในอดตี ดงัต่อไปนี้ 

ปี 2544  

มถุินายน 2544 : จดทะเบยีนก่อตัง้บรษิทั เพาเวอร ์ โซลชูัน่ เทคโนโลย ี จ ากดั ดว้ยทุนจดทะเบยีนและช าระ
แลว้ 5 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 50,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท เรยีกช าระเตม็มลูค่า เมื่อวนัที ่25 
มถุินายน 2544 เพื่อประกอบธรุกจิจดัจ าหน่ายและใหบ้รกิารระบบส ารองไฟฟ้าส าหรบัระบบสือ่สารโทรคมนาคม โดยผู้
ถอืหุน้หลกัคอืนายพระนาย กงัวาลรตัน์ ซึง่ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ และต่อมาใน
วนัที ่21 กนัยายน 2544 กลุ่มของบรษิทั เอม็.ว.ีท.ี คอมมวินิเคชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (ต่อมาไดท้ าการแปรสภาพและ
เปลีย่นชื่อเป็น  บรษิทั เอม็.ว.ีท.ีคอมมวินิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) ใน เดอืนสงิหาคม 2547) ไดเ้ขา้มาร่วมถอืหุน้ในบรษิทั 
โดยกลุ่มของบรษิทั เอม็.ว.ีท.ี คอมมวินิเคชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั และนายพระนาย กงัวาลรตัน์ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 
60.00 และรอ้ยละ 10.00 ของทนุจดทะเบยีนและช าระแลว้ ตามล าดบั และนายเกษยีร สขุโีมกขถ์อืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 
30.00 ของทุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 

ปี 2546  

ปี 2546 :  บรษิทัเริม่ขยายการด าเนินการไปยงัธุรกจิออกแบบ จ าหน่ายและตดิตัง้ระบบและจดัการ
สภาพแวดลอ้ม (Monitoring and Management Solution)  

ธนัวาคม 2546 : บรษิทัเพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 5 ลา้นบาทเป็น 10 ลา้นบาท เมือ่วนัที ่ 13 ธนัวาคม 2546 
โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 50,000 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท ตามสดัสว่นการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้
เดมิ โดยเสนอขายในราคาเท่ากบัมลูค่าทีต่ราไว ้

 

 

ปี 2547  

เมษายน 2547 : บรษิทั เอม็.ว.ีท.ี คอมมวินิเคชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั ไดท้ าการซือ้หุน้สามญัของบรษิทัจาก
ผูถ้อืหุน้รายอื่น โดยท าการถอืหุน้สามญัของบรษิทัในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 

ตุลาคม 2547 : บรษิทัไดร้บัใบรบัรองระบบบรหิารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2000 โดยบรษิทั เอส
จเีอส ยไูนเตด็ คงิดอม จ ากดั เป็นผูใ้หก้ารรบัรอง 

 

ปี 2548 

ปี 2548 : บรษิทัเริม่ขยายการด าเนินการไปยงัธุรกจิออกแบบ จ าหน่ายและตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าดว้ย
พลงังานแสงอาทติย ์(Solar cell systems)  
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ปี 2550  

กรกฎาคม 2550 : บรษิทัไดย้า้ยส านกังานใหมม่าตัง้อยู่ทีอ่าคาร พเีอสท ี เลขที ่325/1 หมู่ที ่6 ถนนพหลโยธนิ 
แขวงสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 ในเดอืนกรกฎาคม 2550 โดยท าการเช่าอาคารและทีด่นิจากบรษิทั เอม็.ว.ีท.ี 
คอมมวินิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 : บรษิทัท าการเพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 10 ลา้นบาทเป็น 25 ลา้นบาท เมื่อวนัที ่ 27 
กรกฎาคม 2550 โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 150,000 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยเสนอขาย
ในราคาเท่ากบัมลูค่าทีต่ราไว ้ ซึง่มกีลุ่มผูถ้อืหุน้หลกัคอืบรษิทั เอม็.ว.ีท.ี คอมมวินิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) และนายพระ
นาย กงัวาลรตัน์ถอืหุน้รอ้ยละ 80.00 และรอ้ยละ 18.00 ของทุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ ตามล าดบั และนายอณัณพ 
พุ่มกุมารซึง่เป็นกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 2.00 ของทุนจดทะเบยีนและช าระแลว้  

ปี 2551 

มนีาคม 2551 : บรษิทัไดท้ าการรว่มลงทุนในบรษิทั พระพาย เทคโนโลย ี จ ากดั เพื่อด าเนินธุรกจิจดั
จ าหน่าย และใหบ้รกิารระบบผลติไฟฟ้าพลงังานลม เป็นจ านวน 17,496 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท จากทุนจด
ทะเบยีนและช าระแลว้ทัง้หมด 5,000,000 บาท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 34.99 ของทุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ โดยร่วม
ทุนกบัผูถ้อืหุน้อกีกลุ่มหนึ่งซึง่มคีวามรู ้ ความเชีย่วชาญ ดา้นเทคโนโลยกีงัหนัลมส าหรบัความเรว็ลมต ่า ซึง่เหมาะสม
ส าหรบัสภาวะของกระแสลมในประเทศไทย ซึง่สอดคลอ้งกบัการขยายธุรกจิไปยงัธุรกจิพลงังานทดแทนของบรษิทั 

 

ปี 2553  

กุมภาพนัธ ์2553 : บรษิทั พระพาย เทคโนโลย ีจ ากดั มกีารเพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 10 ลา้นบาท เมื่อวนัที ่17 
กุมภาพนัธ ์ 2553 โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 50,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยบรษิทัถอืหุน้
รอ้ยละ 45.00 ของทุนจดทะเบยีนทัง้หมด 

มนีาคม 2553 : บรษิทั พระพาย เทคโนโลย ีจ ากดั มกีารเพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 15 ลา้นบาท เมื่อวนัที ่16 
มนีาคม 2553 โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 50,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยบรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 
45.00 ของทุนจดทะเบยีนทัง้หมด 

มถุินายน 2553 : บรษิทัไดท้ าการเขา้ลงทุนในบรษิทั ควอลิง้ค ์ จ ากดั เพื่อเตรยีมตวัท าการยื่นขอใบอนุญาต
การขายไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนต่อการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค (กฟภ.) เป็นจ านวน 9,994 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 
บาท จากทุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ทัง้หมด 1,000,000 บาท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 99.94 ของทุนจดทะเบยีนและ
ช าระแลว้ แต่อย่างไรกต็าม บรษิทัไดท้ าการขายหุน้ทัง้หมดในบรษิทั ควอลิง้ค ์จ ากดั ในเดอืนตุลาคม 2555 เพื่อท าการ
ปรบัโครงสรา้งกลุ่มบรษิทั เน่ืองจากบรษิทั ไดท้ าการลงทุนในบรษิทัย่อยอกีแหง่ คอื บรษิทั กรนี ไบ-โอ มหาสารคาม 
จ ากดั เพื่อด าเนินธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยเ์พื่อผลติไฟฟ้าเพื่อจ าหน่ายแก ่กฟภ. แลว้ 

กนัยายน 2553 : บรษิทัไดร้บัใบรบัรองระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001:2004 โดยบรษิทั เอสจเีอส 
ยไูนเตด็  คงิดอม จ ากดั เป็นผูใ้หก้ารรบัรอง 

ตุลาคม 2553 : บรษิทัไดร้บัใบรบัรองระบบบรหิารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 โดยบรษิทั เอส
จเีอส ยไูนเตด็  คงิดอม จ ากดั เป็นผูใ้หก้ารรบัรอง 

พฤศจกิายน 2553 : บรษิทัขยายการด าเนินธุรกจิไปยงัธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ โดยท าการลงทุนใน
หา้งหุน้สว่นจ ากดั กนัหา โซล่าพาวเวอร ์ เมื่อวนัที ่ 2 พฤศจกิายน 2553 ดว้ยทุนจดทะเบยีนเริม่ตน้ 1 ลา้นบาท และ
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ต่อมาแปรสภาพเป็นบรษิทั กนัหา โซล่าพาวเวอร ์จ ากดั ในวนัที ่22 ธนัวาคม 2553 โดยบรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 99.97 ของ
ทุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 

ปี 2554  

มนีาคม 2554 : บรษิทั กนัหา โซล่าพาวเวอร ์จ ากดั ท าการเพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 5 ลา้นบาท เมื่อวนัที ่23 
มนีาคม 2554 โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 40,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยบรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 
99.99 ของทุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 

เมษายน 2554 : บรษิทั กนัหา โซล่าพาวเวอร ์จ ากดั ท าการเพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 55 ลา้นบาท เมื่อวนัที ่
30 เมษายน 2554 โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 500,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยบรษิทัถอืหุน้
รอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 

 : บรษิทัท าการเพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 25 ลา้นบาทเป็น 50 ลา้นบาท เมื่อวนัที ่30 เมษายน 
2554 โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 250,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท  ตามสดัสว่นการถอืหุน้
ของผูถ้อืหุน้เดมิ โดยเสนอขายในราคาเท่ากบัมลูค่าทีต่ราไว ้

สงิหาคม 2554 : บรษิทั กนัหา โซล่าพาวเวอร ์ จ ากดั เริม่จ าหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณชิย(์Commercial 
Operation Date หรอื COD) ใหแ้ก่การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค จากโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยโ์รงที ่ 1 ในวนัที ่ 15 
สงิหาคม 2554 และโรงที ่ 2 วนัที ่ 22 สงิหาคม 2554 ซึง่ไดร้บัสว่นเพิม่ราคารบัซือ้ไฟฟ้า (Adder) ส าหรบัผูผ้ลติไฟฟ้า
ขนาดเลก็มากจากพลงังานหมุนเวยีนในอตัรา 8 บาทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง เป็นเวลา 10 ปี นบัตัง้แต่วนัเริม่ตน้ซือ้ขาย
ไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์

ธนัวาคม 2554 : บรษิทัท าการขายหุน้ในบรษิทั พระพาย เทคโนโลย ี จ ากดั จ านวน 675,000 หุน้ มลูค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 45.00 ของทุนจดทะเบยีนทัง้หมด ใหแ้ก่บรษิทั เอ อนิเตอรเ์ทรดดิง้ จ ากดั 
ซึง่เป็นบรษิทัทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบักลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทั เพื่อท าการปรบัโครงสรา้งกลุ่มบรษิทัเนื่องจากผลการ
ด าเนินงานของบรษิทั พระพาย เทคโนโลย ี จ ากดั ขาดทุน อกีทัง้บรษิทัยงัมนีโยบายทีจ่ะน าเขา้กงัหนัลมจาก
ต่างประเทศเพื่อจดัจ าหน่ายและใหบ้รกิารดว้ยตนเอง ซึง่ในปัจจุบนั บรษิทั พระพาย เทคโนโลย ี จ ากดัไดห้ยุดการ
ด าเนินงานในเชงิพาณชิยแ์ลว้ตัง้แต่ปี 2556 

ปี 2555  

มถุินายน 2555 : บรษิทัท าการเพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 50 ลา้นบาทเป็น 175 ลา้นบาท เมื่อวนัที ่6 มถุินายน 
2555 โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 1,250,000 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท รวมจ านวนหุน้สามญั
ทัง้หมดเป็น 1,750,000 หุน้ โดยกลุ่มนายโสมพฒัน์ ไตรโสรสัเขา้มาเป็นผูถ้อืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 30.00 จากทุนจด
ทะเบยีนและช าระแลว้ และนางชุตนินัท ์ กจิส าเรจ็ซึง่เป็นกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัเขา้มาเป็นผูถ้อืหุน้ในสดัสว่น
รอ้ยละ 14.29 จากทุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ โดยเสนอขายในราคาเท่ากบัมลูค่าทีต่ราไว ้ ซึง่บรษิทั       เอม็.ว.ีท.ี 
คอมมวินิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) นายพระนาย กงัวาลรตัน์ และนายอณัณพ พุ่มกมุาร ถอืหุน้รอ้ยละ 22.86 รอ้ยละ 20.00 
และรอ้ยละ 2.86 ของทุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ ตามล าดบั  

 : บรษิทั กนัหา โซล่าพาวเวอร ์จ ากดั ท าการเพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 57 ลา้นบาท เมื่อวนัที ่
24 ธนัวาคม 2555 โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 20,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยบรษิทัถอืหุน้
รอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 
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สงิหาคม 2555 : บรษิทัท าการลงทุนในหา้งหุน้สว่นจ ากดั กรนี ไบ-โอ มหาสารคาม ซึง่ด าเนินธุรกจิโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติยด์ว้ยทุนจดทะเบยีนเริม่ตน้ 6,500,000 บาท และต่อมาแปลงสภาพเป็นบรษิทั กรนี ไบ-โอ 
มหาสารคาม จ ากดั ในวนัที ่24 สงิหาคม 2555 โดยบรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 

ตุลาคม 2555 : บรษิทั กรนี ไบ-โอ มหาสารคาม จ ากดั ท าการเพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 30 ลา้นบาท เมื่อ
วนัที ่8 ตุลาคม 2555 โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 235,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยบรษิทัถอื
หุน้รอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 

 

ปี2556 

ปี 2556 : บรษิทัไดข้ยายการด าเนินงานไปยงัธุรกจิออกแบบ จ าหน่ายและตดิตัง้ระบบอนุรกัษ์
พลงังาน (Energy Saving Solution) โดยมุ่งเน้นในการจดัหาอุปกรณ์หรอืระบบทีเ่พิม่ประสทิธภิาพหรอืลดการสญูเสยี 
เพื่อท าใหเ้กดิการประหยดัพลงังาน 

กุมภาพนัธ ์2556 : บรษิทั กรนี ไบ-โอ มหาสารคาม จ ากดั เริม่จ าหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์ (Commercial 
Operation Date หรอื COD) ใหแ้ก่การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค จากโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นวนัที ่ 8 กมุภาพนัธ ์
2556 ซึง่ไดร้บัสว่นเพิม่ราคารบัซือ้ไฟฟ้า (Adder) ส าหรบัผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเลก็มากจากพลงังานหมุนเวยีนในอตัรา 
6.50 บาทต่อกโิลวตัต-์ชัว่โมง เป็นเวลา 10 ปี นบัตัง้แต่วนัเริม่ตน้ซือ้ขายไฟฟ้าเชงิพาณชิย ์

 : บรษิทัก่อตัง้บรษิทัย่อยอกี 3 บรษิทัเมื่อวนัที ่18 กุมภาพนัธ ์2556 เพื่อประกอบธุรกจิผลติ
และจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยแ์ละพลงังานหมุนเวยีนประเภทอื่น ไดแ้ก่ 

1. บรษิทั วนิดโ์กกรนี จ ากดั ดว้ยทุนจดทะเบยีน 1 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 
10,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท โดยบรษิทัถอืหุน้อยู่รอ้ยละ 99.97 ของทุนจด
ทะเบยีนช าระแลว้ เพื่อด าเนินธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานลม 

2. บรษิทั โซล่ารโ์กกรนี จ ากดั ดว้ยทุนจดทะเบยีน 1 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 
10,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท โดยบรษิทัถอืหุน้อยู่รอ้ยละ 99.97 ของทุนจด
ทะเบยีนช าระแลว้ เพื่อด าเนินธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

3. บรษิทั ไบโอโกกรนี จ ากดั ดว้ยทุนจดทะเบยีน 1 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 
10,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท โดยบรษิทัถอืหุน้อยู่รอ้ยละ 99.97 ของทุนจด
ทะเบยีนช าระแลว้ เพื่อด าเนินธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวล 

มนีาคม 2556 : บรษิทัไดท้ าการชือ้อาคารส านกังานพเีอสทแีละทีด่นิ ซึง่ตัง้อยู่ทีเ่ลขที ่ 325/1 หมู่ที ่ 6 ถนน
พหลโยธนิ แขวงสายไหม จงัหวดักรุงเทพมหานคร จากบรษิทั เอม็.ว.ีท.ี คอมมวินิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) เมื่อวนัที ่25 
มนีาคม 2556 เพื่อน ามาใชเ้ป็นอาคารส านกังานใหญ่ของบรษิทั 

ธนัวาคม 2556 : บรษิทั โซล่ารโ์กกรนี จ ากดั ท าการเพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 20 ลา้นบาท เมื่อวนัที ่ 2 
ธนัวาคม 2556 โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 190,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยบรษิทัถอืหุน้รอ้ย
ละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 

ปี2557 

มกราคม 2557 : บรษิทัท าการลงทุนในบรษิทั เพาเวอร ์ ว ี กรนี จ ากดั เมื่อวนัที ่ 10 มกราคม 2557 เพื่อ
ประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคา (Solar Rooftop) เป็นจ านวน 9,997 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 
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100 บาท จากทุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ทัง้หมด 1,000,000 บาท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 99.97 ของทุนจดทะเบยีน
และช าระแลว้ และไดท้ าการเพิม่ทุนจดทะเบยีนและช าระแลว้เป็น 20,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 200,000 หุน้ มลู
ค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท เมือ่วนัที ่ 7 กุมภาพนัธ ์ 2557 โดยบรษิทัถอืหุน้ในบรษิทั เพาเวอร ์ ว ี กรนี จ ากดัทัง้สิน้ 
199,997 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ โดยบรษิทั 
เพาเวอร ์ ว ี กรนี จ ากดั ไดร้บัสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง ส าหรบัการรบัซือ้ไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีน
ขนาดเลก็มาก (Very Small Power Producer หรอื VSPP) จากพลงังานแสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้บนหลงัคา (Solar PV 
Rooftop) ส าหรบัพลงังานหมุนเวยีนประเภทพลงังานแสงอาทติยใ์หก้บัการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ขนาดก าลงัการผลติ 
980 กโิลวตัต ์

 : ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2557 จดัขึน้เมื่อวนัที ่24 มกราคม 2557 ไดม้มีตดิงันี้ 

1. มมีตพิเิศษใหแ้ปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั 

2. มมีตใิหเ้ปลีย่นแปลงมลูค่าหุน้ทีต่ราไวข้องหุน้สามญัจากหุน้ละ 100 บาท เป็นหุน้ละ 
0.10 บาท 

3. มมีตพิเิศษใหบ้รษิทัเพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 225 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั
จ านวน 2,250 ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท 

4. มตอินุมตักิารออกและเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปจ านวน 450 ลา้นหุน้ มลู
ค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท 

5. มมีตอินุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัในราคา
หุน้ละ 0.00 บาท ใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบรษิทัจ านวน 50 ลา้นหน่วย โดยมี
หุน้ทีร่องรบัการใชส้ทิธทิัง้หมด 50 ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท และ 

6. มมีตอินุมตัใิหน้ าหุน้สามญัของบรษิทัจดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 

 : บรษิทัย่อย คอื บรษิทั ไบโอโกกรนี จ ากดั ไดร้บัหนงัสอืแจง้ผลพจิารณาการรบัซือ้ไฟฟ้าจาก 
กฟภ. เมื่อวนัที ่21 มกราคม 2557 เหน็ชอบใหร้บัซือ้ไฟฟ้าในปรมิาณ 0.99 เมกะวตัต ์จากโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวล ที่
จะก่อสรา้งทีต่ าบลทุ่งต่อ อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั โดยจะไดร้บัสว่นเพิม่ราคารบัซือ้ไฟฟ้า (Adder) 0.50 บาทต่อ
กโิลวตัต-์ชัว่โมง เป็นระยะเวลา 7 ปี นบัจากวนัเริม่ตน้ซือ้ขายไฟฟ้าใหก้บั กฟภ. โดยบรษิทัย่อยจะตอ้งท าการจดัสง่
เอกสารตามทีก่ าหนดเพื่อใชป้ระกอบการพจิารณาขอความเหน็ชอบในการท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าใหก้บั กฟภ. ภายใน
เวลา 60 วนั  
พฤษภาคม 2557 : บรษิทัท าการลงทุนในบรษิทั พวี ี กรนี จ ากดั ซึง่จดัตัง้เมื่อวนัที ่ 4 กนัยายน 2556 เพื่อ
ประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้บนหลงัคา (Solar PV Rooftop) เป็นจ านวน 1,999 หุน้ มลูค่าทีต่รา
ไวหุ้น้ละ 100 บาท จากทุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ทัง้หมด 1,000,000 บาท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 19.99 ของทุนจด
ทะเบยีนและช าระแลว้ โดยร่วมทุนกบัผูถ้อืหุน้อกีกลุ่มหน่ึงซึง่เป็นบุคคลทีไ่ม่เกีย่วขอ้ง ซึง่เป็นผูถ้อืกรรมสทิธิใ์นอาคารที่
โครงการใชห้ลงัคาเป็นทีต่ดิตัง้ และไดท้ าการเพิม่ทุนจดทะเบยีนและช าระแลว้เป็น 18,000,000 บาท เมื่อวนัที ่ 5 
มถุินายน 2557 โดยบรษิทัเพิม่ทุนตามสดัสว่นการถอืหุน้เดมิ ท าใหบ้รษิทัถอืหุน้ในบรษิทั พวี ีกรนี จ ากดัทัง้สิน้ 35,982 
หุน้     มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

 : บรษิทั โซล่ารโ์กกรนี จ ากดั เริม่จ าหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณชิย ์(Commercial Operation Date 
หรอื COD) ใหแ้ก่การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค จากโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้บนหลงัคาในวนัที ่8 พฤษภาคม 
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2557 ซึง่ไดร้บัการสนบัสนุนในรปูแบบ Feed-in Tariff ในราคา 6.16 บาทต่อกโิลวตัต-์ชัว่โมง เป็นเวลา 25 ปี นบัตัง้แต่
วนัเริม่ตน้ซือ้ขายไฟฟ้าเชงิพาณชิย ์

 :  บรษิทัไดล้งนามในบนัทกึขอ้ตกลงจะซือ้จะขาย โดยบรษิทัจะท าการขายหุน้ทัง้หมดใน
บรษิทั กรนี ไบ-โอ มหาสารคาม จ ากดั จ านวน 299,994 หุน้ พรอ้มกบัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยดงักล่าว ซึง่เป็นกรรมการ
และผูบ้รหิารของบรษิทัอกีจ านวน 6 หุน้ รวมเป็นจ านวน 300,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท คดิเป็นสดัสว่น
รอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ ใหแ้ก่บุคคลทีไ่มม่คีวามเกีย่วโยงกนั (“ผูจ้ะซือ้”) ในราคา 68.50 ลา้นบาท 
และผูจ้ะซือ้ตกลงใหบ้รษิทั กรนี ไบ-โอ มหาสารคราม จ ากดั กูย้มืเงนิจากผูจ้ะซือ้เป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 60 ลา้นบาท 
เพื่อน าไปช าระหนี้ทีม่อียู่กบัสถาบนัการเงนิ พรอ้มช าระค่าปรบัส าหรบัการช าระหนี้ก่อนก าหนด รวมทัง้จ่ายเงนิปันผล
ระหว่างกาล  โดยผูจ้ะซือ้รบัทราบว่า บรษิทั กรนี ไบ-โอ มหาสารคาม จ ากดั จะท าการจ่ายเงนิปันผลเป็นจ านวน 
11,367,000 บาท ก่อนทีจ่ะท าการซือ้ขาย และผูซ้ือ้ไดท้ าการช าระเงนิจ านวน 6 ลา้นบาท ณ วนัท าบนัทกึขอ้ตกลงฉบบั
ดงักล่าว เพื่อเป็นค่ามดัจ าในการซือ้ขายหุน้ 

กรกฎาคม 2557 : ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่6/2557 ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัที ่8 กรกฎาคม 2557 ไดม้มีต ิ
ดงันี้ 

มมีตอินุมตักิารก่อตัง้บรษิทัย่อยอกี 1 บรษิทั คอื บรษิทั พเีอสท ี (อุบลราชธานี) จ ากดั 
ซึง่ก่อตัง้เมื่อวนัที ่9 กรกฎาคม 2557 เพื่อประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า
จากขยะ ในรปูแบบพลงังานความรอ้น (Thermal Process) ดว้ยทุนจดทะเบยีน 1 ลา้น
บาท แบง่ออกเป็นหุน้สามญั 10,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท โดยบรษิทัถอืหุน้อยู่
รอ้ยละ 99.97 ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 

พฤศจกิายน 2557 : เมื่อวนัที ่14 พฤศจกิายน 2557 บรษิทัไดท้ าการขายหุ้นสามญัทัง้หมดในบรษิทั กรนี ไบ-โอ 
มหาสารคาม จ ากดั ใหแ้ก่บุคคลทีไ่ม่มคีวามเกีย่วขอ้ง จ านวนทัง้สิน้ 299,994 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของทุนจด
ทะเบยีนและช าระแลว้ โดยมมีลูค่าขนาดของรายการทัง้สิน้ 125 ลา้นบาท  

 
ธนัวาคม 2557        :       เมื่อวนัที ่19 ธนัวาคม 2557 บรษิทัไดเ้ริม่จ าหน่ายหลกัทรพัยก์บัตลาด mai เป็นวนัแรก  

ปี 2558 

มนีาคม 2558        :     จดัตัง้บรษิทั พเีอสท ีเอนเนอรย์ ีจ ากดั เป็นบรษิทัย่อย เพื่อประกอบธุรกจิลงทุนหรอืผลติ

และจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าในธุรกจิพลงังานทดแทน และรบัเหมาก่อสรา้งโรงไฟฟ้า ดว้ยทุนจดทะเบยีน 1 ลา้นบาท แบง่

ออกเป็นหุน้สามญั 10,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท โดยบรษิทัถอืหุน้อยู่รอ้ยละ 99.97 ของทนุจดทะเบยีนช าระแลว้ 

                                   :    อนุมตัใิห ้บรษิทั พเีอสท ีเอนเนอรย์ ี จ ากดั ซึง่บรษิทัย่อยเขา้ไปถอืหุน้ในบรษิทัร่วมทุน 

2 แห่งโดยรายละเอยีดดงันี้ 

      :   บรษิทั ทรปิเป้ิล เอส อโีค่ จ ากดั ก่อตัง้ภายในเดอืนมนีาคม 2558 เพื่อส ารวจความเป็นไปได้

ในการผลติกระแสไฟฟ้าจากพลงังานลมหรอืพลงังานทางเลอืกอืน่ และยื่นค าขอจ าหน่ายไฟฟ้าและ

เชื่อมโยงระบบจ าหน่ายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค (PEA) และ/หรอื การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่
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ประเทศไทย (EGAT) ตลอดจนพฒันาโครงการทีท่ าการศกึษารว่มกนั สดัสว่นการถอืหุน้ 15% 

จ านวนเงนิลงทุน 6 ลา้นบาท 

:     บรษิทั โซล่าร ์ลสิซิง่ จ ากดั ก่อตัง้ภายในเดอืนมนีาคม 2558 เพื่อประกอบธุรกจิน าเขา้ สง่ออก  
จ าหน่าย ใหเ้ช่าหรอืใหเ้ช่าซือ้อุปกรณ์ เครื่องมอื เครื่องจกัรเพื่อใชใ้นกจิการผลติไฟฟ้าดว้ยพลงังาน
แสงอาทติย ์สดัสว่นการถอืหุน้ 40% จ านวนเงนิลงทุน 8 ลา้นบาท 
 

เมษายน 2558      :     อนุมตัใิหบ้รษิทั พเีอสท ีเอน็เนอรย์ ีจ ากดั (บรษิทัย่อย) เพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 15,000,000 
บาท แบง่ออกเป็นหุน้สามญั 150,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท เมื่อวนัที ่8 เมษายน 2558  เพื่อลงทุนในบรษิทั ทรปิ
เปิลเอส อโีค่ จ ากดั และ บรษิทั โซล่าร ์ลสิซิง่ จ ากดั   

 

กรกฎาคม 2558         :    อนุมตัใิหบ้รษิทัเขา้ไปถอืหุน้ในบรษิทัร่วมทุน 1 บรษิทัคอื บรษิทั เมกกาโซล่ารเ์พาเวอร์ 

จ ากดั ซึง่ก่อตัง้วนัที ่29 มถุินายน 2558 เพื่อประกอบธุรกจิลงทนุหรอืผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าในโครงการ

โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย ์ดว้ยทุนจดทะเบยีน  1  ลา้นบาท (ทนุช าระแลว้  250,000 บาท) แบง่ออกเป็นหุน้สามญั  

10,000  หุน้ มลูค่าหุน้ละ  100  บาท โดยบรษิทัถอืหุน้อยู่รอ้ยละ  29.99 ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 

 

สงิหาคม 2558         :     อนุมตัใิหบ้รษิทัและบรษิทัย่อยเขา้ท ารายการดงันี้ 

- อนุมตัใิหบ้รษิทั เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) จดัซือ้ทีด่นิและลงทุนก่อสรา้ง
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์   จงัหวดัเพชรบุร ีก าลงัการผลติ 1 เมกะวตัต ์(MW) ซึง่
ไดร้บัหนงัสอืตอบรบัการรบัซือ้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคแลว้ โดยมมีลูค่าการลงทุนเป็น
จ านวนเงนิ 48 ลา้นบาท 

- อนุมตัใิหบ้รษิทัย่อย คอื บรษิทั ไบโอโกกรนี จ ากดั ลงทุนก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชวี
มวล ก าลงัการผลติ 1 เมกะวตัต ์(MW) ทีจ่งัหวดัชยันาท และ ก าลงัการผลติ 1      เมกะวตัต ์
(MW) ทีจ่งัหวดัชลบุร ีซึง่ไดร้บัสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคแลว้โดยมมีลูค่าเงนิ
ลงทุน โครงการละ 125 ลา้นบาท รวม 250 ลา้นบาท 

- อนุมตักิารจดัตัง้บรษิทัย่อยอกี 5 บรษิทั เพื่อรองรบัการขยายตวัทางธุรกจิ ในการลงทุนหรอืผลติ
และจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าในธุรกจิพลงังานทดแทน หรอืรบัเหมาก่อสรา้งโรงไฟฟ้า  หรอืร่วมทุน
โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

o บรษิทั พเีอสท ีเอนเนอรย์ ี1จ ากดั ซึง่ก่อตัง้ภายในเดอืนกนัยายน 2558 เพื่อลงทุนหรอื
ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าในธุรกจิพลงังานทดแทน หรอืรบัเหมาก่อสรา้งโรงไฟฟ้า
หรอืร่วมทุน  ทุนจดทะเบยีน 100,000  บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั  10,000  หุน้ 
มลูค่าหุน้ละ  10  บาท ทุนช าระแลว้  25,000  บาท โดยบรษิทัถอืหุน้อยู่รอ้ยละ 99.97 
ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 
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o บรษิทั พเีอสท ีเอนเนอรย์ ี2 จ ากดั ซึง่ก่อตัง้ภายในเดอืนกนัยายน 2558 เพื่อลงทุน
หรอืผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าในธุรกจิพลงังานทดแทน หรอืรบัเหมาก่อสรา้ง
โรงไฟฟ้าหรอืร่วมทุน  ทุนจดทะเบยีน 100,000  บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั  10,000  
หุน้ มลูค่าหุน้ละ  10  บาท ทุนช าระแลว้  25,000  บาท โดยบรษิทัถอืหุน้อยู่รอ้ยละ 
99.97 ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 

o บรษิทั พเีอสท ีเอนเนอรย์ ี3 จ ากดั ซึง่ก่อตัง้ภายในเดอืนกนัยายน 2558 เพื่อลงทุน
หรอืผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าในธุรกจิพลงังานทดแทน หรอืรบัเหมาก่อสรา้ง
โรงไฟฟ้าหรอืร่วมทุน  ทุนจดทะเบยีน 100,000  บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั  10,000  
หุน้ มลูค่าหุน้ละ  10  บาท ทุนช าระแลว้  25,000  บาท โดยบรษิทัถอืหุน้อยู่รอ้ยละ 
99.97 ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 

o บรษิทั พเีอสท ีเอนเนอรย์ ี4 จ ากดั ซึง่ก่อตัง้ภายในเดอืนกนัยายน 2558 เพื่อลงทุน
หรอืผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าในธุรกจิพลงังานทดแทน หรอืรบัเหมาก่อสรา้ง
โรงไฟฟ้าหรอืร่วมทุน  ทุนจดทะเบยีน 100,000  บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั  10,000  
หุน้ มลูค่าหุน้ละ  10  บาท ทุนช าระแลว้  25,000  บาท โดยบรษิทัถอืหุน้อยู่รอ้ยละ 
99.97 ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 

o บรษิทั พเีอสท ีเอนจเินียริง่ จ ากดั  (เดมิคอื  บรษิทั พเีอสท ีเอนเนอรย์ ี5 จ ากดั  )ซึ่ง
ก่อตัง้ภายในเดอืนกนัยายน 2558 เพื่อลงทุนหรอืผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าใน
ธุรกจิพลงังานทดแทน หรอืรบัเหมาก่อสรา้งโรงไฟฟ้าหรอืร่วมทนุ  100,000  บาท 
แบ่งออกเป็นหุน้สามญั  10,000  หุน้ มลูค่าหุน้ละ  10  บาท ทุนช าระแลว้  25,000  
บาท โดยบรษิทัถอืหุน้อยู่รอ้ยละ 99.97 ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 

 
- อนุมตักิารจดัตัง้บรษิทัร่วมทุน 1 บรษิทั บรษิทั เมกกาโซล่ารเ์พาเวอร ์จ ากดั เพื่อรองรบัการ

ด าเนินธุรกจิพลงังานทดแทนของสหกรณ์การเกษตร โดยมทีุนจดทะเบยีน  100,000  บาท แบ่ง
ออกเป็นหุน้สามญั  10,000  หุน้ มลูค่าหุน้ละ  10  บาท ทุนช าระแลว้  25,000  บาท โดยบรษิทั
ถอืหุน้อยู่รอ้ยละ 99.97 ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 

กนัยายน  2558         :          อนุมตัิการร่วมทุนกบับรษิัท สามารถ ยู-ทรานส ์จ ากดั โดยจดัตัง้ บรษิัท สามารถ 

โซลารท์ูเพาเวอร์ จ ากดั ทุนจดทะเบยีน 25,000,000  บาท แบ่งออกเป็น 2,500,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 

บาท เรยีกช าระ 10,000,000 ล้านบาท  โดยมบีรษิทั สามารถ ยู-ทรานส ์จ ากดั ถอืหุ้นในสดัส่วน 79.99 % บรษิัท 

เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ถอืหุน้ในสดัสว่น 20 %  และบุคคลธรรมดาถอืหุน้ในสดัส่วน 0.01 %  

และมวีตัถุประสงคเ์พื่อด าเนินการเขา้ร่วมโครงการพลงังานทดแทน รวมถงึวตัถุประสงคอ์ื่นๆ ตามทีเ่สนอ 

- อนุมตัใิห ้บรษิทั สามารถ โซลารท์เูพาเวอร ์จ ากดั จดัตัง้บรษิทัย่อยจ านวน 4 บรษิทั แต่ละ
บรษิทัย่อยมทีุนจดทะเบยีน 10,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 1,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 
10 บาท เรยีกช าระรอ้ยละ 25 โดยมบีรษิทั โซลารท์เูพาเวอร ์จ ากดั ถอืหุน้จ านวน 999,700 หุน้ 
และบุคคลธรรมดาถอืหุน้จ านวน 300 หุน้  และมวีตัถุประสงคเ์พือ่ด าเนินการเขา้ร่วมโครงการ
พลงังานทดแทน  รวมถงึวตัถุประสงคอ์ื่นๆ ตามทีเ่สนอ 
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ตุลาคม   2558           :          อนุมตักิารลงทุนซือ้หุน้สามญัของบรษิทั นวรตัน์ บเีวอรเ์รส จ ากดั ในสดัสว่นการลงทุน 
รอ้ยละ 51  ซึง่บรษิทั นวรตัน์ บเีวอรเ์รส จ ากดั (“นวรตัน์”) ด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชวีภาพ ขนาดก าลงัการ
ผลติ 0.95     เมกะวตัต ์ตัง้อยู่ทีต่ าบลกู่สวนแตง อ าเภอบา้นใหม่ไชยพจน์ จงัหวดับุรรีมัย ์ 

พฤศจกิายน   2558     :      อนุมตัิให้บรษิัท  เขา้ซื้อหุน้ที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดในบรษิัท อรญั เพาเวอร ์

จ ากดั (“อรญัเพาเวอร์”) ผูป้ระกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าก๊าซชวีภาพจากน ้าเสยี ซึง่มกี าลงัการผลติ  4  เมกะวตัต์ (MW) 

โดยมทีีต่ัง้โครงการอยู่ที ่ต าบลวงัลกึ อ าเภอสามชุก จงัหวดัสพุรรณบุร ีและไดเ้ริม่จ าหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์(COD) 

เมื่อเดอืนมนีาคม  2557  

- อนุมตัิให้บรษิทั  เขา้ซือ้หุ้นทีอ่อกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดในบรษิัท เศรษฐสีุพรรณ ไบโอกรนี 

เพาเวอร์ จ ากดั (“เศรษฐสีุพรรณ”) ผู้ประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากน ้าเสยี ซึ่งมี

ก าลังการผลิต 2 เมกะวัตต์ (MW) โดยมีที่ตัง้โครงการอยู่ที่ ต าบลตลิ่งชัน อ าเภอเมือง

สพุรรณบุร ีจงัหวดัสพุรรณบุร ีและไดเ้ริม่จ าหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์(COD) ในเดอืนตุลาคม 

2558  

ธนัวาคม   2558     :      อนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัจ านวน  2,680,297,833  หุน้ เพื่อระดมทุน

ในการลงทุนเขา้ซือ้กจิการโรงงานไฟฟ้าชวีภาพ จ านวน 2 โครงการ ลงทุนในโครงการก่อสรา้งโรงงานไฟฟ้าชวีมวล 

จ านวน 3 โครงการ และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท เพื่อลงทุนในโครงการที่จะเกิดในอนาคต  โดยมี

รายละเอยีดการจดัสรรหุน้เพิม่ทุนดงันี้ 

- จดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 2,211,419,375 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 

0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบรษิัทตามสดัส่วน (Right Offering)  เสนอ

ขายในอตัราสว่น 1 หุน้สามญัเดมิ ต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ 

- จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบริษัทจ านวนไม่เกนิ 442,283,875 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.10 

บาท เพื่อรองรบัการใช้สทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธิครัง้ที่ 1 (PSTC-W1) ที่บริษัทจะออก

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัทีจ่องซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกและเสนอขาย

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วน (Right Offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 

หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

- จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบรษิัทจ านวนไม่เกนิ 26,594,583 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.10 

บาท เพื่อรองรบัการปรบัสทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธ ิPSTC-WA เน่ืองจากการเสนอขายหุน้

สามญัให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบรษิัทตามสดัส่วนตามขอ้ (2) และการจดัสรรใบส าคญัแสดง

สทิธ ิPSTC-W1 
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โดยมรีายละเอยีดการประกอบธรุกจิของแต่ละบรษิทัในกลุ่มบรษิทั ดงันี้ 
1.3.1 บริษทัย่อย 

1. บรษิทั กนัหา โซล่าพาวเวอร ์จ ากดั (หรอื “KSP”) 
ด าเนินธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยเ์พื่อผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก ่ กฟภ. ปัจจุบนัมทีุนจดทะเบยีนและช าระ
แลว้ 57 ลา้นบาท โดยบรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ มสีดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 
โดยบรษิทั กนัหา โซล่าพาวเวอร ์จ ากดั ไดร้บัสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ส าหรบัการรบัซือ้ไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนขนาดเลก็
มาก (Very Small Power Producer หรอื VSPP) ส าหรบัพลงังานหมุนเวยีนประเภทพลงังานแสงอาทติยใ์หก้บัการ
ไฟฟ้าสว่นภูมภิาค ขนาดก าลงัการผลติ 998 กโิลวตัต ์จ านวน 2 โครงการ รวมก าลงัการผลติทัง้สิน้ 1.996 เมกะวตัต ์ซึง่
ไดร้บัการสนบัสนุนจากโครงการสนบัสนุนพลงังานทดแทนของส านกังานนโยบายและพลงังาน กระทรวงพลงังาน ใน
รปูแบบสว่นเพิม่ราคารบัซือ้ไฟฟ้า (Adder) ในราคา 8 บาทต่อกโิลวตัต-์ชัว่โมง เป็นเวลา 10 ปี นบัจากวนัเริม่ตน้ซือ้ขาย
ไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์ (Commercial Operation Date หรอื COD) ซึง่โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยด์งักล่าว ตัง้อยู่ทีต่ าบล
สรา้งคอม อ าเภอสรา้งคอม จงัหวดัอุดรธานี และไดท้ าการเชือ่มโยงระบบไฟฟ้าและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์
(Commercial Operation Date : COD) ส าหรบัโครงการที ่1 ก าลงัการผลติ 998 กโิลวตัต ์ในวนัที ่15 สงิหาคม 2554 
และ โครงการที ่2 ก าลงัการผลติ 998 กโิลวตัต ์ในวนัที ่22 สงิหาคม 2554 
 

2. บรษิทั วนิดโ์กกรนี จ ากดั (หรอื “WGG”) 
ด าเนินธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานลมเพื่อผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค ปัจจบุนัมทีุนจดทะเบยีนและ
ช าระแลว้ 1 ลา้นบาท โดยบรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ มสีดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 99.97 ซึง่ในปัจจุบนับรษิทัย่อย
ดงักล่าวยงัมไิดม้รีายไดเ้ชงิพาณิชย ์
 
 

3. บรษิทั โซล่ารโ์กกรนี จ ากดั (หรอื “SGG”) 
ด าเนินธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยเ์พื่อผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค ปัจจุบนัมทีุนจด
ทะเบยีนและช าระแลว้ 20 ลา้นบาท โดยบรษิทัเป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ มสีดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 โดยบรษิทั โซ
ล่ารโ์กกรนี จ ากดั ไดร้บัสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ส าหรบัการรบัซือ้ไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนขนาดเลก็มาก (Very Small 
Power Producer หรอื VSPP) จากพลงังานแสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้บนหลงัคา (Solar PV Rooftop) ส าหรบัพลงังาน
หมุนเวยีนประเภทพลงังานแสงอาทติยใ์หก้บัการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค (กฟภ.) ขนาดก าลงัการผลติ 987.84 กโิลวตัต ์ ซึง่
ไดร้บัการสนบัสนุนตามมตคิณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ ครัง้ที ่ 2/2556 (ครัง้ที ่ 145) ในรปูแบบ Feed-in 
Tariff ในราคา 6.16 บาทต่อกโิลวตัต-์ชัว่โมง เป็นเวลา 25 ปี นบัจากวนัเริม่ตน้ซือ้ขายไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์ (Commercial 
Operation Date หรอื COD) ซึง่โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยด์งักล่าว ตัง้อยู่บนอาคารของสหกรณ์ประมงแม่กลอง 
ต าบลแหลมใหญ่ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรสงคราม และไดท้ าการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเชงิ
พาณิชย ์(Commercial Operation Date : COD) เมื่อวนัที ่8 พฤษภาคม 2557 
 
 

4. บรษิทั ไบโอโกกรนี จ ากดั (หรอื “BGG”) 
ก่อตัง้เมื่อขึน้เมื่อวนัที ่ 18 กุมภาพนัธ ์ 2556 เพื่อด าเนินธุรกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค จาก
พลงังานชวีมวลและพลงังานหมนุเวยีนอื่นๆ โดยปัจจบุนัมทีุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 1 ลา้นบาท โดยบรษิทัเป็นผูถ้อื
หุน้รายใหญ่ โดยมสีดัสว่นการถอืหุน้อยู่รอ้ยละ 99.97 ของทุนจดทะเบยีน ปัจจุบนับรษิทัย่อยไม่ไดป้ระกอบกจิการเชงิ
พาณิชยใ์ดๆ โดยปัจจุบนัไดร้บัอนุมตัคิ าขอจ าหน่ายไฟฟ้าและการเชื่อมโยงไฟฟ้าแก ่กฟภ. ทัง้สิน้ 7 โครงการ ก าลงัการ
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ผลติโครงการละ 0.99 เมกะวตัต ์รวมก าลงัการผลติรวมทัง้สิน้ 6.93 เมกะวตัต ์ซึง่แต่ละโครงการจะเป็นในลกัษณะผูผ้ลติ
ไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (Very Small Power Producer หรอื VSPP) โดยไดร้บัอตัราการรบัซือ้ในรปูแบบ FiT จ านวน 5 
โครงการ และในรปูแบบ Adder จ านวน 2 โครงการ นอกจากนี้ ปัจจบุนับรษิทั ไบโอโกกรนี จ ากดั ไดท้ าการยื่นแบบค า
ขอจ าหน่ายไฟฟ้าและและการเชือ่มโยงไฟฟ้าแก่ กฟภ. อกี 1 โครงการ ในวนัที ่ 29 กรกฎาคม 2557 ส าหรบัโครงการ
โรงงานไฟฟ้าพลงังานจากขยะ ในรปูแบบพลงังานความรอ้น (Thermal Process) ในลกัษณะผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก 
(Very Small Power Producer หรอื VSPP) ซึง่ไดม้กีารลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืระหว่างองคก์ารบรหิาร
สว่นจงัหวดัสรุนิทรแ์ละบรษิทัย่อยแลว้ในวนัที ่24 ตุลาคม 2557  
 

5. บรษิทั เพาเวอร ์ว ีกรนี จ ากดั (หรอื “PWG”) 
ด าเนินธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยเ์พื่อผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้านครหลวง ปัจจุบนัมทีุนจด
ทะเบยีนและช าระแลว้ 20 ลา้นบาท โดยบรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ มสีดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 99.99โดยบรษิทั 
เพาเวอร ์ ว ี กรนี จ ากดั ไดร้บัสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ส าหรบัการรบัซือ้ไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนขนาดเลก็มาก (Very 
Small Power Producer หรอื VSPP) จากพลงังานแสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้บนหลงัคา (Solar PV Rooftop) ส าหรบัพลงังาน
หมุนเวยีนประเภทพลงังานแสงอาทติยใ์หก้บัการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ขนาดก าลงัการผลติ 980 กโิลวตัต ์ ซึง่ไดร้บั
การสนบัสนุนตามมตคิณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต ิครัง้ที ่2/2556 (ครัง้ที ่145) ในรปูแบบ Feed-in Tariff ใน
ราคา 6.16 บาทต่อกโิลวตัต-์ชัว่โมง เป็นเวลา 25 ปี นบัจากวนัเริม่ตน้ซือ้ขายไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์ (Commercial 
Operation Date หรอื COD) ซึง่โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยด์งักล่าว ตัง้อยู่บนอาคารของบรษิทั พรคีาสท ์เอน็จเินียริง่ 
จ ากดั ต าบลราษฎรน์ิยม อ าเภอไทรน้อย จงัหวดันนทบุร ี และไดท้ าการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า
เชงิพาณิชย ์(Commercial Operation Date : COD) เมื่อวนัที ่10 ตุลาคม 2557 
 

6. บรษิทั พเีอสท ี(อุบลราชธานี) จ ากดั (หรอื “PSTU”) 
ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่9 กรกฎาคม 2557 เพื่อด าเนินธุรกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค จากขยะ ใน
รปูแบบพลงังานความรอ้น (Thermal Process) โดยปัจจุบนัมทีนุจดทะเบยีน 1 ลา้นบาท โดยมทีุนช าระแลว้ 0.25 ลา้น
บาท โดยบรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ มสีดัสว่นการถือหุน้อยู่รอ้ยละ 99.97 ของทุนจดทะเบยีน ปัจจุบนับรษิทัย่อยไม่ได้
ประกอบกจิการเชงิพาณิชยใ์ดๆ ซึง่ในปัจจุบนัก าลงัอยู่ในขัน้ตอนศกึษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนและคดัเลอืก
เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมในการใชง้าน  
 
 

7. บรษิทั พเีอสท ีเอน็เนอรย์ ีจ ากดั (หรอื “PSTE”) 
ก่อตัง้เมื่อวนัที ่ 6 มนีาคม 2558 เพื่อประกอบธุรกจิลงทุนหรอืผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าในธุรกจิพลงังานทดแทน 
และรบัเหมาก่อสรา้งโรงไฟฟ้า ดว้ยทุนจดทะเบยีน 1 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 10,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 
บาท โดยบรษิทัถอืหุน้อยู่รอ้ยละ 99.97 ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้  ปัจจุบนับรษิทัไมไ่ดป้ระกอบกจิการเชงิพาณิชย์
ใดๆ 
 
 
 
 
 
 



 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2558 

 บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)                      

17 
……………………………………………..รับรองความถกูต้อง  

8. บรษิทั พเีอสท ีเอน็เนอรย์ ี1 จ ากดั (หรอื “PSTE 1”) 
ก่อตัง้เมื่อวนัที ่ 21 กนัยายน 2558 เพื่อลงทุนหรอืผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าในธุรกจิพลงังานทดแทน หรอืรบัเหมา
ก่อสรา้งโรงไฟฟ้าหรอืร่วมทุน  ทุนจดทะเบยีน 100,000  บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั  10,000  หุน้ มลูค่าหุน้ละ  10  
บาท ทุนช าระแลว้  25,000  บาท โดยบรษิทัถอืหุน้อยู่รอ้ยละ 99.97 ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้  ปัจจุบนับรษิทัไม่ได้
ประกอบกจิการเชงิพาณิชยใ์ดๆ 
 

9. บรษิทั พเีอสท ีเอน็เนอรย์ ี2 จ ากดั (หรอื “PSTE 2”) 
ก่อตัง้เมื่อวนัที ่ 14 กนัยายน 2558 เพื่อลงทุนหรอืผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าในธุรกจิพลงังานทดแทน หรอืรบัเหมา
ก่อสรา้งโรงไฟฟ้าหรอืร่วมทุน  ทุนจดทะเบยีน 100,000  บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั  10,000  หุน้ มลูค่าหุน้ละ  10  
บาท ทุนช าระแลว้  25,000  บาท โดยบรษิทัถอืหุน้อยู่รอ้ยละ 99.97 ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้  ปัจจุบนับรษิทัไม่ได้
ประกอบกจิการเชงิพาณิชยใ์ดๆ 
 

10. บรษิทั พเีอสท ีเอน็เนอรย์ ี3 จ ากดั (หรอื “PSTE 3”) 
ก่อตัง้เมื่อวนัที ่ 25 กนัยายน 2558 เพื่อลงทุนหรอืผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าในธุรกจิพลงังานทดแทน หรอืรบัเหมา
ก่อสรา้งโรงไฟฟ้าหรอืร่วมทุน  ทุนจดทะเบยีน 100,000  บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั  10,000  หุน้ มลูค่าหุน้ละ  10  
บาท ทุนช าระแลว้  25,000  บาท โดยบรษิทัถอืหุน้อยู่รอ้ยละ 99.97 ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้  ปัจจุบนับรษิทัไม่ได้
ประกอบกจิการเชงิพาณิชยใ์ดๆ 
 

11. บรษิทั พเีอสท ีเอน็เนอรย์ ี4 จ ากดั (หรอื “PSTE 4”) 
ก่อตัง้เมื่อวนัที ่ 25 กนัยายน 2558 เพื่อลงทุนหรอืผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าในธุรกจิพลงังานทดแทน หรอืรบัเหมา
ก่อสรา้งโรงไฟฟ้าหรอืร่วมทุน  ทุนจดทะเบยีน 100,000  บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั  10,000  หุน้ มลูค่าหุน้ละ  10  
บาท ทุนช าระแลว้  25,000  บาท โดยบรษิทัถอืหุน้อยู่รอ้ยละ 99.97 ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้  ปัจจุบนับรษิทัไม่ได้
ประกอบกจิการเชงิพาณิชยใ์ดๆ 
 

12. บรษิทั พเีอสท ีเอน็จเินียริง่ จ ากดั (หรอื “PSTCE ”) 
ก่อตัง้เมื่อวนัที ่ 25 กนัยายน 2558 เพื่อลงทุนหรอืผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าในธุรกจิพลงังานทดแทน หรอืรบัเหมา
ก่อสรา้งโรงไฟฟ้าหรอืร่วมทุน  ทุนจดทะเบยีน 100,000  บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั  10,000  หุน้ มลูค่าหุน้ละ  10  
บาท ทุนช าระแลว้  25,000  บาท โดยบรษิทัถอืหุน้อยู่รอ้ยละ 99.97 ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้  ปัจจุบนับรษิทัไม่ได้
ประกอบกจิการเชงิพาณิชยใ์ดๆ 
 

13. บรษิทั นวรตัน์ บเีวอรเ์รส จ ากดั ( หรอื “ NRW “) 
ในเดอืน ตุลาคม 2558 อนุมตักิารลงทุนซือ้หุน้สามญัของบรษิทั นวรตัน์ บเีวอรเ์รส จ ากดั ในสดัสว่นการลงทุน รอ้ยละ 
51  ซึง่บรษิทั นวรตัน์ บเีวอรเ์รส จ ากดั (“นวรตัน์”) ด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชวีภาพ ขนาดก าลงัการผลติ 0.95     
เมกะวตัต ์ตัง้อยู่ทีต่ าบลกู่สวนแตง อ าเภอบา้นใหม่ไชยพจน์ จงัหวดับุรรีมัย ์ 
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เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 
1. บรษิทั พวี ีกรนี จ ากดั (หรอื “PVG”) 

ด าเนินธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยเ์พื่อผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค ปัจจุบนัมทีุนจด
ทะเบยีนและช าระแลว้ 18 ลา้นบาท โดยบรษิทัมสีดัสว่นการถอืหุน้อยู่รอ้ยละ 19.99 โดยบรษิทัท าการร่วมทุนกบัเจา้ของ
กรรมสทิธขิองอาคารทีโ่ครงการดงักล่าวตัง้อยูบ่นหลงัคา ซึง่บรษิทั พวี ี กรนี จ ากดั ไดร้บัสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ส าหรบั
การรบัซือ้ไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนขนาดเลก็มาก (Very Small Power Producer หรอื VSPP) จากพลงังานแสงอาทติย์
ทีต่ดิตัง้บนหลงัคา (Solar PV Rooftop) ส าหรบัพลงังานหมนุเวยีนประเภทพลงังานแสงอาทติยใ์หก้บัการไฟฟ้าสว่น
ภูมภิาค ขนาดก าลงัการผลติ 987.84 กโิลวตัต ์ ซึง่ไดร้บัการสนบัสนุนตามมตคิณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ 
ครัง้ที ่2/2556 (ครัง้ที ่145) ในรปูแบบ Feed-in Tariff ในราคา 6.16 บาทต่อกโิลวตัต-์ชัว่โมง เป็นเวลา 25 ปี นบัจากวนั
เริม่ตน้ซือ้ขายไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์ (Commercial Operation Date หรอื COD) ซึง่โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยด์งักล่าว 
ตัง้อยู่บนอาคารของบรษิทั วรีบัเบอร ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั ต าบลเขายอ้ย อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุร ีและไดท้ าการ
เชื่อมโยงระบบไฟฟ้าและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเชงิพาณชิย ์ (Commercial Operation Date : COD) เมื่อวนัที ่ 27 
พฤศจกิายน 2557 
 

2. บรษิทั ทรปิเปิลเอส อโีค่  
ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่ 31 มนีาคม 2558  เพื่อส ารวจความเป็นไปไดใ้นการผลติกระแสไฟฟ้าจากพลงังานลมหรอืพลงังาน
ทางเลอืกอื่น และยื่นค าขอจ าหน่ายไฟฟ้าและเชื่อมโยงระบบจ าหน่ายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค (PEA) และ/หรอื 
การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (EGAT) ตลอดจนพฒันาโครงการทีท่ าการศกึษาร่วมกนั สดัสว่นการถอืหุ้น  15 % 
จ านวนเงนิลงทุน  6  ลา้นบาท  ปัจจุบนับรษิทัไมไ่ดป้ระกอบกจิการเชงิพาณิชยใ์ดๆ ซึง่ในปัจจุบนัก าลงัอยู่ในขัน้ตอน
ศกึษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนและอยู่ระหว่างรอการเปิดยื่นใบขออนุญาตเพื่อจ าหน่ายไฟฟ้าพลงังานลม 
 

3. บรษิทั สามารถ โซล่ารท์เูพาเวอร ์ 
ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่21 กนัยายน 2558  ทุนจดทะเบยีน 25,000,000  บาท แบง่ออกเป็น 2,500,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้
หุน้ละ 10 บาท เรยีกช าระ 10,000,000 ลา้นบาท  โดยมบีรษิทั สามารถ ย-ูทรานส ์จ ากดั ถอืหุน้ในสดัสว่น 79.99 %  
บรษิทั เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ถอืหุ้นในสดัสว่น 20 %  และบุคคลธรรมดาถอืหุน้ในสดัสว่น 0.01 
%  และมวีตัถุประสงคเ์พื่อด าเนินการเขา้ร่วมโครงการพลงังานทดแทน รวมถงึวตัถุประสงคอ์ื่นๆ ตามทีเ่สนอ  ปัจจบุนั
บรษิทัไม่ไดป้ระกอบกจิการเชงิพาณิชยใ์ดๆ  
 

4. บรษิทั โซล่าร ์ลสิซิง่ จ ากดั  
ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่26 มนีาคม 2558  เพื่อประกอบธุรกจิน าเขา้ สง่ออก จ าหน่าย ใหเ้ช่าหรอืใหเ้ช่าซือ้อุปกรณ์ เครื่องมอื 
เครื่องจกัรเพื่อใชใ้นกจิการผลติไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์ สดัสว่นการถอืหุน้ 40% จ านวนเงนิลงทุน 8 ลา้นบาท  
ปัจจบุนับรษิทัไม่ไดป้ระกอบกจิการเชงิพาณิชยใ์ดๆ  
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5. บรษิทั เมกกา โซล่ารเ์พาเวอร ์จ ากดั 
ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่29 มถุินายน 2558  เพื่อรองรบัการด าเนินธุรกจิพลงังานทดแทนของสหกรณ์การเกษตร โดยมทีุนจด
ทะเบยีน  100,000  บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั  10,000  หุน้ มลูค่าหุน้ละ  10  บาท ทุนช าระแลว้  25,000  บาท โดย
บรษิทัถอืหุน้อยู่รอ้ยละ 99.97 ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้  ปัจจุบนับรษิทัไมไ่ดป้ระกอบกจิการเชงิพาณิชยใ์ดๆ  
 
 

ความสมัพนัธก์บักลุ่มธรุกิจของผูถื้อหุ้นใหญ่ 
 บรษิทั เอม็.ว.ีท.ี คอมมวินิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“เอม็.ว.ีท.ี”) ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทั  โดยถอืหุน้ใน
บรษิทัในสดัสว่นรอ้ยละ 22.86 ด าเนินธุรกจิทีใ่กลเ้คยีงกนักบัธุรกจิของบรษิทั คอื ธุรกจิใหบ้รกิารและจดัจ าหน่าย 
อุปกรณ์สือ่สารโทรคมนาคม และระบบเครอืขา่ย เช่น ระบบเครอืขา่ยในองคก์ร (Local Area Network Solution) ระบบ
เครอืขา่ยไรส้าย (Wireless Network) และสายใยแกว้น าแสง (Fiber Optic Cable) เป็นตน้ ซึง่ในอนาคต เอม็.ว.ีท.ี มี
โอกาสทีจ่ะเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยท าการแขง่ขนักบับรษิทัทางออ้มได ้ แต่อย่างไรกต็าม เอม็.ว.ีท.ี ไมม่ี
นโยบายทีจ่ะด าเนินธุรกจิแขง่ขนักบับรษิทัทัง้ในทางตรงและทางออ้ม และไดม้กีารลงนามในหนงัสอืใหค้ ารับรองทีจ่ะไม่
ด าเนินธุรกจิแขง่ขนักบับรษิทัในธุรกจิออกแบบ จ าหน่ายและตดิตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดลอ้ม 
และธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนหรอืท าธุรกรรมทีอ่าจเป็นการแขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิทัทัง้ทางตรงและทางออ้ม 
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 โครงสร้างรายได้ของการประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภณัฑ์ 
การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอ่ยสามารถแบง่ออกตามประเภทของการด าเนินธุรกิจเป็น 2 ธุรกิจหลกั 

ได้แก่ 1) ธุรกิจออกแบบ จ าหนา่ย และติดตัง้ระบบจา่ยไฟฟา้และตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อม (Power Supply and 
Monitoring Solution) และ 2) ธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานทดแทน โดยโครงสร้างรายได้ตามแตล่ะประเภทของการด าเนินธุรกิจ
ในปี 2557 และปี 2558 เป็นดงันี ้                            

                  (หนว่ย : ล้านบาท) 

รายได้ ด าเนินการโดย 
ปี 2557 ปี 2558 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

1. ธุรกิจออกแบบ จ าหนา่ย และติดตัง้

ระบบจ่ายไฟฟา้และตรวจวดัจดัการ

สภาพแวดล้อม 

 

 

357.31 79.72 420.94 86.97 

- ระบบส ารองไฟฟา้ บริษัท 231.49 51.65 182.67 37.74 

- ระบบตรวจวดัและจดัการสภาพแวดล้อม บริษัท 8.37 1.87 2.96 0.62 

- ระบบผลติไฟฟา้จากพลงังานทดแทน บริษัท 101.08 22.55 135.8 28.07 

- ระบบประหยดัพลงังานและระบบอื่นๆ  บริษัท 16.37 3.65 99.42 20.58 

2. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 

- พลงังานแสงอาทติย์ 

 

บริษัท / KSP /  

GBM / SGG / 

PWG 

 

66.65 

 

14.87 

 

59.06 

 

12.20 

รวมรายได้จากการขายและบริการ  423.96 94.59 480.00 99.17 

รายได้อื่น1/  24.25 5.41 4.08 0.83 

รายได้รวม  448.21 100.00 484.08 100.00 

           หมายเหต ุ: 1/รายได้อ่ืน ประกอบด้วยดอกเบีย้รับ ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน  ก าไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย  

และรายได้อ่ืนๆ เป็นต้น 

 

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภณัฑ์ 



 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2558 

 บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)                      

21 
……………………………………………..รับรองความถกูต้อง  

 

โดยลกัษณะการด าเนินงานของแต่ละประเภทธุรกจิหลกั มรีายละเอยีด ดงันี้ 
1. ธรุกิจออกแบบ จ าหน่าย และติดตัง้ระบบจา่ยไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดลอ้ม 

ลกัษณะของผลิตภณัฑแ์ละการบริการ 
 ธุรกจิออกแบบ จ าหน่ายและตดิตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดลอ้มสามารถแบ่งตามประเภท

ของระบบทีจ่ดัจ าหน่ายและใหบ้รกิารได ้4 ประเภท ไดแ้ก่ 
1.1 ระบบส ารองไฟฟ้า (Power Backup Solution) 

1.2 ระบบตรวจวดัและจดัการสภาพแวดลอ้ม (Power and Environment Monitoring Solution) 

1.3 ระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน (Renewable Energy) 

1.4 ระบบประหยดัพลงังาน (Energy Saving Solution) และระบบอื่นๆ 
 โดยลกัษณะการประกอบธุรกจิและรายละเอยีดของผลติภณัฑแ์ละการใหบ้รกิารของระบบแต่ละประเภท เป็น

ดงันี้ 
 

1.1 ระบบส ารองไฟฟ้า (Power Backup Solution) 
ระบบส ารองไฟฟ้าทีบ่รษิทัจ าหน่ายและใหบ้รกิาร แบง่ออกเป็นสองประเภทหลกัๆ ไดแ้ก่ ก) ระบบส ารองไฟฟ้า

กระแสตรง และ ข) ระบบส ารองไฟฟ้ากระแสสลบั 
 ก) ระบบส ารองไฟฟ้ากระแสตรง 

บรษิทัจ าหน่ายและใหบ้รกิารระบบส ารองไฟฟ้ากระแสตรงส าหรบัอุปกรณ์และระบบสือ่สารโทรคมนาคมเป็น
หลกั เน่ืองจากระบบสือ่สารโทรคมนาคม เช่น ระบบชุมสายโทรศพัท ์ เสาโทรคมนาคมส าหรบัระบบโทรศพัทเ์คลื่อนที ่
หรอืระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต เป็นตน้ ตอ้งการความต่อเนื่องในการท างาน อกีทัง้อุปกรณ์ต่างๆในระบบมรีาคาสงู ซึง่
หากเกดิความผดิปกตใินระบบไฟฟ้า เช่น แรงดนัไฟฟ้าตกหรอืกระชาก หรอืกระแสไฟฟ้าดบั อาจก่อใหเ้กดิความ
เสยีหายโดยตรงแก่อุปกรณ์และความเสยีหายโดยออ้มจากการทีร่ะบบหยุดท างานได ้ระบบส ารองไฟฟ้าจงึมคีวามส าคญั
กบัระบบโทรคมนาคมอย่างมาก โดยท าหน้าทีป้่องกนัความผดิปกตจิากระบบไฟฟ้า และท าใหก้ระแสไฟฟ้าทีเ่ขา้สูร่ะบบ
มเีสถยีรภาพและเหมาะสมแก่การท างานของอุปกรณ์ต่างๆมากขึน้  โดยอุปกรณ์ระบบส ารองไฟฟ้ายงัไดร้บัการ
ออกแบบใหม้ขีนาดเลก็ น ้าหนกัเบา และมลีกัษณะเป็นหน่วยแยกสว่น (Module) สามารถท าการต่อขยายไดอ้ย่าง
สะดวกส าหรบัรองรบัการใชง้านเพิม่เตมิในอนาคต สามารถท าการต่อขนานเพื่อเพิม่เสถยีรภาพในการท างาน 
(Redundant) และสามารถควบคุมทางไกลโดยระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรไ์ด ้ ท าใหเ้หมาะสมกบัโครงการหรอืระบบ
โทรคมนาคมโดยเฉพาะ 

ทัง้นี้ สว่นประกอบของระบบส าหรบัแต่ละโครงการจะต่างกนั โดยบรษิทัจะท าการศกึษาความตอ้งการของผู้
ว่าจา้ง ใหค้ าปรกึษาและออกแบบระบบส ารองไฟฟ้าใหม้ปีระสทิธภิาพและเหมาะสมกบัระบบสือ่สารโทรคมนาคมทีผู่้
ว่าจา้งก าหนด โดยเลอืกอุปกรณ์ต่างๆตามความเหมาะสม ซึง่ประกอบดว้ยอุปกรณ์หลกั ดงันี้ 
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อุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (Rectifier) 
เป็นอุปกรณ์ทีท่ าหน้าทีแ่ปลงสญัญาณไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นกระแสตรง เพื่อท าหน้าทีจ่า่ยไฟเขา้

อุปกรณ์โทรคมนาคมทีใ่ชไ้ฟฟ้ากระแสตรง พรอ้มกบัจ่ายไฟฟ้าเพื่อใชใ้นการส ารองประจไุฟฟ้าในแบตเตอรี ่
โดยอุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นไฟฟ้ากระแสตรงส าหรบัระบบสือ่สารโทรคมนาคมจะแตกต่างจาก
ระบบทัว่ไปเน่ืองจากอุปกรณ์ดงักล่าวจะมสีายดนิทีเ่ป็นประจุบวก (Positive Ground) โดยบรษิทัไดร้บัการ
แต่งตัง้ใหเ้ป็นตวัแทนจ าหน่ายของ อุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นไฟฟ้ากระแสตรงตรา enatel จากบรษิทั 
Enatel Ltd. (ประเทศนิวซแีลนด)์ ซึง่เป็นผูผ้ลติอุปกรณ์ในดา้นระบบพลงังานส าหรบัระบบสือ่สารโทรคมนาคม 
อุตสาหกรรม รวมถงึระบบพลงังานส าหรบัโรงไฟฟ้าแสงอาทติย ์ ทีม่กีารจ าหน่ายไปยงัภูมภิาคต่างๆทัว่โลก 
และผ่านการรบัรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 และมาตรฐานการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001:2004 

    
 

   
ตวัอย่างอุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นไฟฟ้ากระแสตรงทีบ่รษิทัจ าหน่ายและใหบ้รกิาร 

 
 
แบตเตอรี ่(Battery) 

 แบตเตอรีเ่ป็นอุปกรณ์ส าหรบัเกบ็ประจุไฟฟ้าในระบบส ารองไฟฟ้า โดยจะท าหน้าทีก่กัเกบ็ประจุ
ไฟฟ้ากระแสตรงจากอุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (Rectifier) ในขณะทีแ่หล่งจ่าย
ไฟฟ้าท างานปกต ิ และจะท าหน้าทีจ่่ายไฟฟ้ากระแสตรงไปยงัระบบขณะทีแ่หล่งจ่ายไฟฟ้าหยุดท างาน ซึง่จะ
ควบคุมโดยวงจรสวทิชใ์นระบบ ซึง่จะมขีนาดความจุไฟฟ้าและคุณสมบตัแิตกต่างกนัตามความเหมาะสมใน
การใชง้าน โดยชนิดของแบตเตอรีท่ีบ่รษิทัใหบ้รกิารและจดัจ าหน่าย เป็นประเภทแบตเตอรีต่ะกัว่-กรดแบบปิด
ผนึก (Sealed Lead Acid Battery) ส าหรบัระบบสือ่สารโทรคมนาคมโดยเฉพาะ ซึง่เป็นแบตเตอรีท่ีต่อ้งการ
การบ ารุงรกัษาต ่า อายุการใชง้านยาวนาน และมไีอกรดทีจ่ะท าใหเ้กดิความเสยีหายแก่อุปกรณ์ต ่ามาก โดย
บรษิทัไดร้บัการแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ าหน่ายแบตเตอรีต่รา HAZE จากบรษิทั Haze Battery Co., Ltd. 
(สาธารณรฐัประชาชนจนี) นอกจากน้ี บรษิทัยงัจ าหน่ายแบตเตอรีต่รา “PST” ของบรษิทัเอง โดยว่าจา้งบรษิทั 
Haze Battery Co., Ltd ผลติแบตเตอรีต่ามรปูแบบทีบ่รษิทัก าหนด (Original Equipment Manufacturer หรอื 
OEM) แลว้น ามาตดิตราสนิคา้ของบรษิทั 
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ตวัอย่างแบตเตอรีท่ีบ่รษิทัจ าหน่ายและใหบ้รกิาร 

 
อุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลบั (Inverter) 

เป็นอุปกรณ์ทีม่วีงจรแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลบั เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าใหแ้ก่สว่นของ
อุปกรณ์ทีต่อ้งการไฟฟ้ากระแสสลบัในระบบ โดยบรษิทัเป็นตวัแทนจ าหน่ายอุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสตรง
เป็นไฟฟ้ากระแสสลบัตรา enatel ซึง่ไดร้บัการออกแบบส าหรบัอุปกรณ์สือ่สารโทรคมนาคมโดยเฉพาะ ซึง่
สญัญาณไฟฟ้ากระแสสลบัทีไ่ดจ้ะมลีกัษณะเป็นคลื่นรปูไซน์ (Pure Sine Wave) และมสีญัญาณรบกวนต ่า 

  
ตวัอย่างอุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลบัทีบ่รษิทัจ าหน่ายและใหบ้รกิาร 

 
 
 
 
อุปกรณ์ปรบัแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง (Converter) 

เป็นอุปกรณ์ส าหรบัปรบัแรงดนัไฟฟ้า (Voltage) ส าหรบัไฟฟ้ากระแสตรงจากแรงดนัหนึ่งไปยงัแรงดนัที่
เหมาะสมกบัอุปกรณ์ในระบบ 

  
 

ตวัอย่างอุปกรณ์ปรบัแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงทีบ่รษิทัจ าหน่ายและใหบ้รกิาร 
 

อุปกรณ์ตรวจสอบและควบคมุ (Monitoring and Control) 
 เป็นอุปกรณ์ส าหรบัตรวจวดั แสดงค่า และควบคุมการท างานของระบบส ารองไฟฟ้า เช่น 

แรงดนัไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าในอุปกรณ์ต่างๆในระบบ ประจุไฟฟ้าทีเ่หลอืในแบตเตอรี ่ อุณหภูมขิองอุปกรณ์
ต่างๆ รวมทัง้มรีะบบแจง้เตอืนหากมคีวามผดิปกตใินระบบไฟฟ้า หรอืมคีวามสามารถในการตรวจสอบและ
ควบคุมทางไกลผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต เป็นตน้ 
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ตวัอย่างอุปกรณ์ตรวจสอบและควบคุมทีบ่รษิทัจ าหน่ายและใหบ้รกิาร 
 

ข) ระบบส ารองไฟฟ้ากระแสสลบั  
ระบบส ารองไฟฟ้ากระแสสลบั มอีุปกรณ์หลกั คอื อปุกรณ์ส ารองไฟฟ้าและปรบัแรงดนัไฟฟ้าอตัโนมตั ิ

(Uninterruptible Power Supply หรอื UPS) ซึง่ เป็นอุปกรณ์ทีป่ระกอบดว้ย วงจรแปลงไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นไฟฟ้า
กระแสตรง (Rectifier) แบตเตอรี ่(Battery) วงจรแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลบั (Inverter) ซึง่ในช่วงเวลา
ทีม่กีระแสไฟฟ้าปกต ิ กระแสไฟฟ้าจะถูกจ่ายไปยงัอุปกรณ์ไฟฟ้าทีต่อ้งการ พรอ้มกบัเขา้สูว่งจรแปลงไฟฟ้ากระแสสลบั
เป็นไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อจ่ายไฟเขา้ไปส ารองในแบตเตอรี ่ เมื่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าหยุดท างาน วงจรสวทิชจ์ะปรบัวงจรให้
แบตเตอรีท่ าการจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงเขา้สูว่งจรแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลบัเพื่อจ่ายไปยงัอุปกรณ์
ไฟฟ้าจนกว่าแหล่งจ่ายไฟฟ้าท างานเป็นปกตหิรอืจนกระทัง่กระแสไฟฟ้าในแบตเตอรีห่มดลง 

ทัง้นี้ เครื่องส ารองไฟฟ้าและปรบัแรงดนัไฟฟ้าอตัโนมตั ิ มคีวามแตกต่างกนัไปตามการใชง้านทีต่อ้งการ เช่น 
ความจุของแบตเตอรีท่ีแ่ตกต่างกนั หรอืบางประเภทไม่มแีบตเตอรีอ่ยู่ภายในเพื่อใหส้ามารถเลอืกแบตเตอรีท่ีม่คีุณสมบตัิ
ตามทีต่อ้งการมาเชื่อมต่อภายนอกได ้ หรอืมวีงจรปรบัแรงดนัไฟฟ้าอตัโนมตั ิ (Stabilizer) ท าหน้าทีป่รบัแรงดนัไฟฟ้าให้
คงทีแ่ละสม ่าเสมออยู่ในระดบัทีป่ลอดภยัต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า หรอืประเภทของแหล่งจ่ายไฟเขา้ทีแ่ตกต่างกนั เช่น 
กระแสไฟฟ้าเฟสเดยีวหรอืสามเฟส เป็นตน้ 

 
โดยบรษิทัเป็นผูน้ าเขา้และเป็นตวัแทนจ าหน่ายในประเทศไทยส าหรบัเครื่องส ารองไฟฟ้าและปรบัแรงดนัไฟฟ้า

อตัโนมตัติรา เดลตา้ (DELTA) จากบรษิทั เดลตา้ อเีลคโทรนคิส ์ จ ากดั (ไตห้วนั) ซึง่เป็นหนึ่งในผูน้ าของโลกในดา้น
ระบบจดัการก าลงัไฟฟ้า ระบบส ารองไฟฟ้าและปรบัแรงดนัไฟฟ้าอตัโนมตั ิ อุปกรณ์อเิลค็โทรนิคสแ์ละชิน้สว่นของ
อุปกรณ์อเิลค็โทรนิคสส์ าหรบัอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นตน้ โดยมสี านกังาน 106 แห่ง และโรงงานผลติ 31 แห่ง ทัว่โลก 
(ทีม่า : เวบ็ไซตข์องบรษิทั เดลตา้ อเีลคโทรนิคส ์จ ากดั http://www.deltaww.com) 

 

   
  

ตวัอย่างอุปกรณ์เครื่องส ารองไฟฟ้าและปรบัแรงดนัไฟฟ้าอตัโนมตัทิีบ่รษิทัจ าหน่ายและใหบ้รกิาร 
 

  นอกจากนี้ บรษิทัยงัจ าหน่ายอปุกรณ์อื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบส ารองไฟฟ้า เช่น ตูร้ะบบส ารองไฟฟ้า  และ
อุปกรณ์อื่นๆทีเ่ป็นสว่นประกอบของระบบส ารองไฟฟ้าโดยจะท าการออกแบบระบบใหเ้หมาะสมกบัอุปกรณ์และ
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ระบบสือ่สารโทรคมนาคมทีจ่ะน าระบบดงักล่าวไปใช ้โดยกลุ่มลกูคา้เป้าหมายของธุรกจินี้ไดแ้ก่ บรษิทัหรอืองคก์รสือ่สาร
โทรคมนาคม หรอืบรษิทัทีต่อ้งการระบบไฟฟ้าทีม่เีสถยีรภาพ เชน่ ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิต่างๆ เป็นตน้  
 

1.2 ระบบตรวจวดัและจดัการสภาพแวดลอ้ม (Power and Environment Monitoring Solution) 

ระบบตรวจวดัและจดัการสภาพแวดลอ้มท าหน้าทีต่รวจวดั ประมวลผล เกบ็ขอ้มลู และแสดงผลของสภาวะของ
ระบบรวมถงึสิง่แวดลอ้มต่างๆ เช่น สถานะการท างานของอุปกรณ์และระบบต่างๆ แรงดนัไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ประจุของ
แบตเตอรี ่ความชืน้ อุณหภูม ิควนัไฟ รวมถงึการตรวจสอบว่ามกีารบุกรุกในพืน้ทีห่รอืไม่ เป็นตน้ รวมถงึสามารถท าการ
สือ่สารและควบคุมทางไกลผ่านระบบสือ่สารต่างๆ และสามารถท าการแจง้เตอืนไปยงัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งผ่านช่องทางต่างๆ 
เช่น ระบบอนิเตอรเ์น็ต หรอืขอ้ความผ่านโทรศพัทเ์คลื่อนทีไ่ดอ้กีดว้ย ท าใหร้ะบบตรวจวดัและจดัการสภาพแวดลอ้ม 
ช่วยใหส้ามารถป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้จากความผดิปกตต่ิางๆไดท้นัท่วงท ี เช่น ไฟฟ้าดบั ไฟไหม ้ หรอื
ความผดิปกตขิองระบบไฟฟ้า เป็นตน้ อกีทัง้ยงัสามารถประหยดัค่าใชจ้่ายในสว่นของบุคลากรทีต่อ้งใชใ้นการ
ควบคุมดแูลได ้
 โดยระบบตรวจวดัและจดัการสภาพแวดลอ้มประกอบดว้ยสว่นประกอบหลกั 3 สว่น ไดแ้ก่ 

1) อุปกรณ์เกบ็ขอ้มลูและแสดงผล (Monitoring and Display Unit) 
2) อุปกรณ์ตรวจวดั (Sensor Unit) 
3) โปรแกรมตรวจวดัและจดัการสภาพแวดลอ้ม (Monitoring Software) 
โดยอุปกรณ์ตรวจวดัต่างๆ เช่น เครื่องวดัแรงดนัไฟฟ้า เครื่องตรวจจบัอุณหภูม ิ เครื่องตรวจจบัควนัไฟ จะท า

หน้าทีต่รวจวดัค่าต่างๆ ตามทีก่ าหนด แลว้สง่ค่าดงักล่าวไปยงัอปุกรณ์เกบ็ขอ้มลูและแสดงผล ซึ่งจะน าขอ้มลูดงักล่าวมา
ประมวลผลและสง่ขอ้มลูผ่านระบบเครอืขา่ยต่างๆไปยงัศนูยค์วบคุมสว่นกลาง และขอ้มลูดงักล่าว จะไดร้บัการบนัทกึ 
ประมวลผล และท าการแสดงผลหรอืแจง้เตอืนบนโทรศพัทเ์คลื่อนทีห่รอืทางอเีมลลโ์ดยโปรแกรมตรวจวดัและจดัการ
สภาพแวดลอ้มทีบ่รษิทัไดท้ าการพฒันาขึน้เอง ซึง่ไดร้บัการออกแบบใหส้ามารถรองรบัอุปกรณ์เกบ็ขอ้มลูและแสดงผล
มากกว่า 1,000 เครื่องต่อระบบ 

 
 

ตวัอย่างอุปกรณ์และหน้าจอซอฟทแ์วรร์ะบบตรวจวดัและจดัการทีบ่รษิทัจ าหน่ายและใหบ้รกิาร 
 

ทัง้นี้ บรษิทัเน้นการใหบ้รกิารระบบตรวจวดัและจดัการสภาพแวดลอ้มใหก้บัหน่วยงานทีต่อ้งมกีารตรวจสอบ
ควบคุมการท างานของอุปกรณ์หรอืสภาพแวดลอ้มอย่างใกลช้ดิ เช่น อุตสาหกรรมสือ่สารโทรคมนาคม หรอือุตสาหกรรม
พลงังาน เป็นตน้  นอกจากนี้ บรษิทัยงัประยุกตร์ะบบตรวจวดัและจดัการสภาพแวดลอ้มไปใชใ้นผลติภณัฑส์ าหรบักลุ่ม
ลกูคา้อื่นๆ เช่น ชุดฝึกการตรวจวดัสภาพแวดลอ้มและการแจง้เตอืน บรษิทัไดท้ าการออกแบบและจ าหน่ายใหก้บั
สถาบนัอุดมศกึษา เพื่อใชเ้ป็นสือ่การสอนส าหรบันกัศกึษาในดา้นระบบสง่ก าลงัไฟฟ้าและอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิคส ์รวมถงึ
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การตรวจวดัสภาพแวดลอ้มต่างๆ เพื่อเป็นพืน้ฐานใหน้กัศกึษาไดท้ราบถงึการควบคุมและผลกระทบจากปัจจยัต่างๆ ใน
สภาพแวดลอ้มทีม่ต่ีออุปกรณ์และเครื่องใชไ้ฟฟ้า 

1.3  ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน (Renewable Energy) 

บรษิทัด าเนินการออกแบบ จ าหน่าย และตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน โดยใหบ้รกิารในลกัษณะ

วศิวกรรม จดัหา และก่อสรา้ง (Engineering Procurement and Construction หรอื EPC) แบบโครงการเบด็เสรจ็ (Turn-

key Project) ทัง้ในรปูแบบระบบผลติไฟฟ้าเพื่อเชื่อมต่อกบัระบบจ าหน่ายไฟ (On-grid System) และระบบผลติไฟฟ้า

ทีไ่ม่เชื่อมต่อกบัระบบจ าหน่ายไฟ (Off-Grid System) ซึง่จะท าการผลติไฟฟ้าเพื่อจ่ายไปยงัอุปกรณ์ในระบบของผู้

ว่าจา้งเอง เช่น อุปกรณ์ทีต่ดิตัง้ในเสาสง่สญัญาณโทรคมนาคม เป็นตน้ โดยบรษิทัจะท าการศกึษาถงึความ

ตอ้งการไฟฟ้าของระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า แลว้จงึท าการออกแบบระบบ โดยเลอืกสว่นประกอบทีม่คีวามเหมาะสม

กบัทัง้ลกัษณะการใชง้านและสภาวะของแสงอาทติยห์รอืกระแสลมในพืน้ทีโ่ดยรอบ โดยอาจจะมสีว่นของระบบ

ไฟฟ้าส ารองร่วมดว้ยตามความเหมาะสมในการใขง้านและตามความตอ้งการของผูว้่าจา้ง  ในปัจจุบนั บรษิทั

ใหบ้รกิารระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน ดงัต่อไปนี้ 

ก) พลงังานแสงอาทติย ์ (Solar Cell) โดยระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยท์ีบ่รษิทัใหบ้รกิารจะ
เป็นแบบเซลลแ์สงอาทติยซ์ึง่แปลงพลงังานแสงทีก่ระทบมาเป็นพลงังานไฟฟ้าโดยตรง 
(Photovoltaics) ซึง่ปัจจบุนั เซลลแ์สงอาทติยท์ีบ่รษิทัจดัจ าหน่ายและใหบ้รกิารเป็นเซลลแ์สงอาทติย์
แบบฟิลม์บาง (Amorphus Thin Film) และเซลลแ์สงอาทติยแ์บบเซลลซ์ลิคิอนชนิดผลกึเดีย่ว (Mono 
Crystaline) และผลกึรวมหรอืโพลคีรสิตอลลนี (Poly Crystaline) 

ข) พลงังานลม (Wind Turbine) จะเป็นการผลติไฟฟ้าโดยใชก้ระแสลมเพื่อหมุนใบพดัของกงัหนัลมใน
การสรา้งกระแสไฟฟ้า ซึง่ขนาดของกงัหนัลมทีเ่ลอืกใชจ้ะพจิารณาจากความเหมาะกบัอุปกรณ์ กระแส
ลมในพืน้ทีโ่ดยรอบ และตามความตอ้งการของผูว้่าจา้งร่วมกนั โดยกงัหนัลมทีบ่รษิทัจดัจ าหน่ายและ
ใหบ้รกิารจะเป็นประเภทส าหรบัความเรว็กระแสลมต ่า (Low Wind Speed Wind Turbine) เพื่อให้
เหมาะสมกบัสภาวะของกระแสลมในประเทศไทย โดยบรษิทัท าการน าเขา้กงัหนัลมจากต่างประเทศ 

ค) ระบบผสมผสานระหว่างพลงังานแสงอาทติยแ์ละพลงังานลม (Hybrid System) โดยระบบผลติไฟฟ้า
จากระบบผสมผสานระหว่างพลงังานแสงอาทติยแ์ละพลงังานลมจะมขีอ้ดคีอื การผลติกระแสไฟฟ้าจะ
ต่อเนื่องมากกว่าระบบพลงังานแสงอาทติยห์รอืพลงังานลมอย่างใดอย่างหนึ่งเพยีงอย่างเดยีว ซึง่ระบบ
ผสมผสานดงักล่าวสามารถท าการผลติไฟฟ้าไดใ้นขณะทีส่ภาวะแวดลอ้มไม่เอือ้อ านวยในการผลติ
กระแสไฟฟ้าส าหรบัระบบใดระบบหนึ่ง เน่ืองจากเซลลแ์สงอาทติยจ์ะไม่สามารถผลติกระแสไฟฟ้าได้
ในเวลาทีไ่ม่มแีสงแดด เช่น กลางคนื หรอื ฝนตก เป็นตน้ และกงัหนัลมจะไม่สามารถผลติไฟฟ้าไดใ้น
ยามทีค่วามเรว็ลมต ่าเกนิไป  
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ตวัอย่างโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนทีบ่รษิทัเป็นผูอ้อกแบบ จ าหน่าย และตดิตัง้ 

 
นอกจากนี้ ระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนดงักล่าวยงัสามารถท าการตดิตัง้แบตเตอรีเ่พือ่เกบ็ประจุ

ไฟฟ้าไวใ้ชง้านในยามทีไ่ม่สามารถผลติกระแสไฟฟ้าไดอ้กีดว้ย 
 

1.4 ระบบประหยดัพลงังาน (Energy Saving Solution) และระบบอ่ืนๆ 

เน่ืองจากในปัจจบุนัตน้ทุนพลงังานต่างๆไดม้รีาคาเพิม่สงูขึน้ อกีทัง้เทคโนโลยใีนการประหยดัพลงังานไดม้ี
ความกา้วหน้าและมรีาคาถูกมากขึน้ จงึท าใหอ้งคก์รต่างๆหนัมาใหค้วามสนในเรื่องของการประหยดัพลงังาน ซึง่
นอกจากระบบประหยดัพลงังานจะสามารถลดตน้ทุนการด าเนินการไดแ้ลว้ ยงัสามารถเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหก้บั
องคก์รดงักล่าวอกีดว้ย บรษิทัจงึเริม่ท าการขยายธุรกจิไปยงัดา้นระบบประหยดัพลงังานในปี 2556  โดยปัจจุบนั บรษิทั
เน้นการใหบ้รกิารการประหยดัพลงังานส าหรบัพลงังานไฟฟ้า โดยมุ่นเน้นไปยงัองคก์รทีม่คี่าใชจ้่ายไฟฟ้าสงู เช่น 
โรงแรม อาคารส านกังาน หา้งสรรพสนิคา้ หรอืโรงงานต่างๆ เป็นตน้ โดยจะท าการศกึษาลกัษณะการใชไ้ฟฟ้าของผู้
ว่าจา้ง และออกแบบ เลอืกอุปกรณ์ และน าเสนอระบบประหยดัพลงังานทีเ่หมาะสมกบัความตอ้งการของผูว้่าจา้ง เช่น 
ระบบตัง้เวลาเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าอตัโนมตั ิระบบหลอดไฟแอลอดี ีหรอืระบบปัม๊ความรอ้น (Heat Pump) เป็นตน้ 

 
 

 
      
 
 
 
 

 ตวัอย่างระบบปัม๊ความรอ้นทีบ่รษิทัจ าหน่ายและใหบ้รกิาร  ตวัอย่างหลอดไฟแอลอดีทีีบ่รษิทัจ าหน่าย
และใหบ้รกิาร  

 
นอกจากนี้ บรษิทัยงัมกีารจ าหน่ายและใหบ้รกิารในระบบอื่นๆ เช่น ระบบเครอืขา่ยภายในองคก์รความเรว็สงู

และระบบสง่สญัญาณโทรทศัน์ภายในทีบ่รษิทัเป็นผูร้บัเหมาช่วงส าหรบัโครงการของหน่วยงานของรฐับาล เป็นตน้ 
 
ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 

เน่ืองจากผลติภณัฑร์ะบบส ารองไฟฟ้า และระบบตรวจวดั ควบคุมและแจง้เตอืนระบบไฟฟ้าของบรษิทัฯ เป็น
กลุ่มผลติภณัฑท์ีม่คีวามส าคญักบัอุตสาหกรรมทีต่อ้งการระบบปฏบิตังิานทีม่เีสถยีรภาพสงู บรษิทัฯ จงึมุ่นเน้นการจดั
จ าหน่ายไปยงัลกูคา้กลุ่มระบบสือ่สารโทรคมนาคม ซึง่ตอ้งการความต่อเนื่องในการท างานของระบบ อกีทัง้อุปกรณ์
ต่างๆในระบบมรีาคาสงู ดงันัน้การเจรญิเตบิโตอตุสาหกรรมโทรคมนาคมจงึสง่ผลกระทบโดยตรงต่อกลุ่มผลติภณัฑ์
ดงักล่าวของบรษิทัฯ 
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อตุสาหกรรมโทรคมนาคม 

 ตลาดบรกิารโทรคมนาคมของประเทศไทยสามารถจ าแนกได ้3 ประเภทหลกั ไดแ้ก่  

1. บรกิารโทรศพัทป์ระจ าที ่(Fixed Line Services)  

2. บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่(Mobile Services)  

3. บรกิารเชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ต (Internet  Access Services)  
จากรายงานดชันีชีว้ดัในกจิการโทรคมนาคมของประเทศไทยประจ าปี 2556 โดยส านกังานคณะกรรมการกจิการ

กระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ หรอื กสทช. พบว่า ในปี 2556 ตลาดบรกิาร

โทรคมนาคมของประเทศไทยมมีลูค่าตลาดรวมทัง้สิน้ประมาณ 2.79 แสนลา้นบาท ซึง่คดิเป็นมลูค่าตลาดทีเ่ตบิโต

เพิม่ขึน้จากปี 2554 ประมาณรอ้ยละ 4.7 และตลาดบรกิารโทรคมนาคมหลกัทีม่มีลูค่าสงูสดุ ไดแ้ก่ ตลาดบรกิาร

โทรศพัทเ์คลื่อนทีซ่ึง่มสีดัสว่นรอ้ยละ 76 ในขณะทีม่ลูค่าตลาดบรกิารโทรศพัทป์ระจ าที ่และบรกิารอนิเทอรเ์น็ตมสีดัสว่น

ทีใ่กลเ้คยีงกนัทีร่อ้ยละ 13 และ 11 ของมลูค่าตลาดรวม ตามล าดบั 

โทร พัท์เคล่ือนท่ี
   

โทร พัท์ประจ าท่ี
   

อินเตอร์เน็ต
   

สัดส่วนมูลค่าตลาดบริการโทรคมนาคม ปี    

ท่ีมา: รายงานดชันีชีว้ดัในกิจการโทรคมนาคมของประเท ไทย ประจ าปี           โดยส านกังาน กสทช.

 การจดัสรรคลื่นความถีว่ทิยใุนยา่น 2.1 GHz ในช่วงปลายปี 2555  และการเหน็ชอบการใหบ้รกิารบนย่านคลื่น

ความถีด่งักล่าวนบัตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 2556 นัน้เป็นแรงผลกัดนัใหภ้าคบรกิารโทรคมนาคมมกีารขยายตวัเพิม่สงูขึน้ 

ท าใหก้ารคาดการณ์อตัราการเจรญิเตบิโตของมลูค่าตลาดบรกิารโทรคมนาคมในระยะ 4 ปี หรอืนบัตัง้แต่ปี 2555 -2559 

คาดว่า ในปี 2559 จะเตบิโตเพิม่สงูขึน้ถงึ 5.4 แสนลา้นบาท หรอืมอีตัราเตบิโตเพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 24 จากปีก่อน

หน้า โดยมอีตัราเตบิโตเฉลีย่สะสมต่อปี (CAGR) ประมาณรอ้ยละ 18 อนัเป็นแรงผลกัดนัจากตลาดบรกิาร

โทรศพัทเ์คลื่อนทีซ่ึง่มมีลูค่าตลาดสงูกว่า 4.6 แสนลา้นบาท หรอือตัราเตบิโตเฉลีย่สะสมต่อปี (CAGR) ประมาณรอ้ยละ 

20 อกีทัง้ยงัมแีรงสนบัสนุนจากการฟ้ืนตวัจากภาวะซบเซาของเศรษฐกจิโลก และการเตบิโตของเศรษฐกจิไทยซึง่เป็น

ผลมาจากการขยายตวัของอุปสงคภ์ายในประเทศโดยเฉพาะการใชจ้่ายภาคครวัเรอืน การใชจ้่ายภาครฐั และการลงทุน

ในดา้นการผลติ 
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คาดการณ์มูลค่าตลาดบริการโทรคมนาคม 

ทีม่า: รายงานดชันีชีว้ดัในกจิการโทรคมนาคมของประเทศไทย ประจ าปี 2555-2556 โดยส านกังาน กสทช. 

 

1) ตลาดบรกิารโทรศพัทป์ระจ าที ่(Fixed Line) ภายในประเทศ 

 ตลาดบรกิารโทรศพัทป์ระจ าทีภ่ายในประเทศมผีูใ้หบ้รกิาร 3 ราย ไดแ้ก ่ บมจ.ทโีอท ี (TOT) ซึง่ใหบ้รกิารทุก
จงัหวดัทัว่ประเทศ บมจ.ทร ูคอรป์อเรชัน่ (TRUE) ซึง่ใหบ้รกิารเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล และ บมจ.
ททีแีอนดท์ ี(TT&T) ซึง่ใหบ้รกิารเฉพาะในภมูภิาค  

 การใชง้านโทรศพัทป์ระจ าทีม่แีนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผูใ้ชบ้รกิารโทรศพัทร์ายใหม่นิยมเลอืกใช้
โทรศพัทเ์คลื่อนทีแ่ทนการตดิตัง้โทรศพัทป์ระจ าทีเ่พราะความสะดวกในการใชง้านทีม่ากกว่าและมอีตัราค่าบรกิารทตี ่า
กว่า (โดยเฉพาะส าหรบัการโทรไปโทรศพัทเ์คลื่อนทีห่รอืโทรศพัทท์างไกลภายในประเทศ) อย่างไรกต็ามผูใ้ชบ้รกิาร
โทรศพัทป์ระจ าทีย่งัคงเลง็เหน็ความจ าเป็นในการมโีทรศพัทป์ระจ าทีท่ ัง้ในแง่การท าธุรกจิ การมโีทรศพัทส์ ารองไวใ้นที่
อยู่อาศยั และการใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต จงึท าใหบ้รกิารโทรศพัทป์ระจ าทีม่เีลขหมายในการใหบ้รกิารไม่ไดล้ดลงมากนกั 
ทัง้นี้จากความตอ้งการใชบ้รกิารโทรศพัทป์ระจ าทีท่ีล่ดลง ท าใหผู้ป้ระกอบการตอ้งพยายามรกัษาฐานผูใ้ชบ้รกิารรายเดมิ
ไวแ้ละรกัษารายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต่อเลขหมายไว ้ พรอ้มกบัการเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนักบับรกิาร
โทรศพัทเ์คลื่อนทีโ่ดยพยายามน าเสนอรายการสง่เสรมิการขายใหม้คีวามน่าสนใจและกระตุน้ปรมิาณการใชง้าน
โทรศพัทป์ระจ าทีม่ากขึน้  

 

2) ตลาดบรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่

 ปัจจบุนัตลาดบรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีม่จี านวนผูใ้หบ้รกิาร แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก ่ 
ก. ผูท้ีม่สีทิธใินโครงขา่ย มจี านวนทัง้ สิน้ 9 ราย คอื บมจ. แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ (AIS) บมจ. โท

เทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ (DTAC) บจ. ดจิติอลโฟน จ ากดั (DPC) บจ. ทรมูฟู (True Move) บมจ. กสท โทรคมนาคม 
(CAT CDMA) บมจ. ทโีอท ี(TOT) บจ. แอดวานซ ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ (AWN) บจ. ดแีทค ไตรเน็ต (DTAC Trinet หรอื 
DTN) และ บจ. เรยีล ฟิวเจอร ์(RF) 



 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2558 

 บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)                      

30 
……………………………………………..รับรองความถกูต้อง  

               บริการโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี ไตรมาส3 ปี 2558                                      ส่วนแบ่งตลาดบริการโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี ณ ส้ิน
ไตรมาสท่ี 3 ปี2558 

                                                          

 
   

ทีม่า : กลุ่มงานวชิาการและจดัการทรพัยากรโทรคมนาคม 
 

ข. โครงขา่ยเสมอืนจรงิ หรอื (Mobile Visual Network Operators: MVNOs) ซึง่ประกอบดว้ย
ผูป้ระกอบการรายย่อย ทีใ่หบ้รกิารร่วมกบั TOT3G และบรษิทั เรยีลมฟู จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัในเครอื True ใหบ้รกิารแบ
รนด ์ True Move H ภายใตร้ปูแบบการเป็นตวัแทนขายสง่ขายต่อ (wholesale-resell) จาก CAT CDMA โดยใชค้ลื่น 
850 MHz จ านวน 15 MHz  

 จากฐานขอ้มลูอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย (Thailand Telecom Industry Database) ใน ปี 2556 มจี านวนผู้
ลงทะเบยีนใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีท่ ัง้หมด 92.46 ลา้นเลขหมาย ขยายตวัจากปี 2555 รอ้ยละ 8.76 โดยเมื่อ
พจิารณาสว่นแบง่ตลาดของบรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่ณ สิน้ไตรมาสที ่3 ปี 2556 พบว่า มกีารแขง่ขนัระหว่างผูใ้หบ้รกิาร
รายใหญ่ 3 รายค่อนขา้งสงู โดยบรษิทั AIS บรษิทั DTAC และ บรษิทั True Move มสีว่นแบ่งตลาดรอ้ยละ 35.20 รอ้ย
ละ 31.30 และรอ้ยละ 19.60 ตามล าดบั ในขณะทีผู่ใ้หบ้รกิารรายอื่นๆ ในตลาดมสีว่นแบง่ตลาดรวมกนัรอ้ยละ 13.90  
โดยการแขง่ขนัระหว่างผูใ้หบ้รกิารเป็นการแขง่ขนักนัดา้นราคาสง่ผลใหอ้ตัราค่าบรกิารเฉลีย่ต่อนาทลีดลงเรื่อยๆจนเริม่
เขา้สูจุ่ดอิม่ตวัของบรกิารทางดา้นเสยีง ผูใ้หบ้รกิารสว่นใหญ่จงึปรบักลยุทธก์ารแขง่ขนัโดยหนัมาใหค้วามส าคญักบัการ
รกัษาฐานผูใ้ชบ้รกิารเดมิ รวมทัง้พยายามหารายไดจ้ากการใหบ้รกิารทีไ่มใ่ช่เสยีงหรอืบรกิารเสรมิเพิม่มากขึน้ เช่น การ
สง่ขอ้ความสัน้ (SMS) การสง่ขอ้ความมลัตมิเีดยี (MMS) โดยเฉพาะบรกิารระบบอนิเตอรเ์น็ตผา่นโทรศพัทเ์คลื่อนที ่ซึง่
ยงัมศีกัยภาพในการเจรญิเตบิโตไดอ้กีจากแรงผลกัดนัทางดา้นอุปสงคข์องการสือ่สารทางดา้นขอ้มลูผ่านระบบ
อนิเตอรเ์น็ตไรส้ายทีจ่ะเพิม่มากขึน้ตามล าดบั อกีทัง้ยงัมปัีจจยัทางดา้นอุปทานจากเครื่องโทรศพัท ์ Smartphone ทีม่ี
ราคาต ่าลงและการสรา้ง Contents (Applications & Games) เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารดาวน์โหลดมาใชง้านบน
โทรศพัทเ์คลื่อนที ่
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3) ตลาดบรกิารอนิเตอรเ์น็ต 

 ผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงูรายใหญ่จ านวน 3 ราย คอื บมจ.ทโีอท ี (TOT) บมจ.ทร ูอนิเทอรเ์น็ต (True 
Internet) และบมจ.ทรปิเบลิท ี บอรด์แบนด ์ (3BB) และมจี านวนผูล้งทะเบยีนใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงูประเภท
บุคคลทัว่ไป (Individual หรอื Access) และผูใ้ชผ้่าน Corporate Internet Business เพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิน้
ไตรมาสที ่3 ปี 2556 มผีูล้งทะเบยีนใชบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ตทัง้สิน้ 4.72 ลา้นราย เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน
ถงึ รอ้ยละ 12.9 และเพิม่ขึน้ จากไตรมาสก่อนหน้าทีร่อ้ยละ 3.1โดยผูน้ าบรกิารอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงู ไดแ้ก่ TRUE 
TOT และ 3BB ตามล าดบั 

 จากรายงานดชันีชีว้ดัในกจิการโทรคมนาคมของประเทศไทย โดยศนูยข์อ้มลูและวจิยัเศรษฐกจิโทรคมนาคม 
ส านกัพฒันานโยบายและกฎกตกิา บรกิารอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงูในประเทศไทยมแีนวโน้มการขยายตวัอย่างต่อเนื่อง 
จากปัจจยัทีส่นบัสนุนการเจรญิเตบิโตของตลาดไม่ว่าจะเป็นอตัราค่าบรกิารทีม่แีนวโน้มลดลงจากการแขง่ขนัทีส่งูขึน้ 
และการพฒันาคุณภาพในการใหบ้รกิาร เช่น ความเรว็ในการรบัสง่ขอ้มลูและประสทิธภิาพการเชื่อมต่อต่อราคา ซึ่งเป็น
ปัจจยัส าคญัทีส่ง่ผลต่อการใชบ้รกิารโดยตรง นอกจากนี้ปัจจยัทีจ่ะสนบัสนุนการเจรญิอกีประการหนึ่งทีส่ าคญัคอื การ
ลงทุนของผูใ้หบ้รกิารเพื่อปรบัปรุงโครงขา่ยดว้ยใยแกว้น าแสง (Fiber Optic) เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารและ
ขยายเขตครอบคลุมพืน้ทีใ่นตลาดใหม้ากขึน้ 
 

2. ธรุกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน  ประกอบด้วย 
2.1 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ ด าเนินการโดยบรษิทัเพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และ

บรษิทัย่อย คอื บรษิทั กนัหา โซล่าพาวเวอร ์จ ากดั บรษิทั โซล่ารโ์กกรนีจ ากดั บรษิทั วนิดโ์กกรนี จ ากดั 
บรษิทั ไบโอโกกรนี จ ากดั  บรษิทั เพาเวอร ์ว ีกรนี จ ากดั 

2.2 โรงไฟฟ้าพลงังานชวีภาพ  ด าเนินการโดยบรษิทัย่อย คอื บรษิทั นวรตัน์ บเีวอรเ์รส จ ากดั  
2.3 โรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวล  ด าเนินการโดยบรษิทัย่อย คอื บรษิทั ไบโอโกกรนี จ ากดั 
2.4 โรงไฟฟ้าพลงังานขยะ  ด าเนินการโดยบรษิทัย่อย คอื บรษิทัไบโอโกกรนี และ บรษิทั พเีอสท ี

(อุบลราชธานี)  จ ากดั 
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โดยลกัษณะการประกอบธุรกจิและรายละเอยีดของโรงไฟฟ้าแต่ละประเภทเป็นดงันี้ 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ 

บริษทัยอ่ย 
ประเภทของ

พลงังานทดแทน 
ท่ีตัง้ ก าลงัการผลิต 

คู่สญัญา
ซ้ือขาย
ไฟฟ้า 

วนัเร่ิมต้นซ้ือขาย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์

บจ. กนัหา โซล่าพาวเวอร ์ พลงังาน
แสงอาทติย ์

อ าเภอสรา้งคอม 
จงัหวดัอุดรธาน ี

998 กโิลวตัต ์ กฟภ. 15 สงิหาคม 2554 

พลงังาน
แสงอาทติย ์

อ าเภอสรา้งคอม 
จงัหวดัอุดรธาน ี

998 กโิลวตัต ์ กฟภ. 22 สงิหาคม 2554 

บรษิทั โซล่ารโ์กกรนี จ ากดั   พลงังาน
แสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้
บนหลงัคา 

อ าเภอเมอืง  
จงัหวดั
สมุทรสงคราม 

987.84 
กโิลวตัต ์

กฟภ. 8 พฤษภาคม 2557 

บรษิทั เพาเวอร ์ว ีกรนี จ ากดั พลงังาน
แสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้
บนหลงัคา 

อ าเภอไทรน้อย 
จงัหวดันนทบุร ี

980 กโิลวตัต ์ กฟน. 10 ตุลาคม 2557 

บมจ. เพาเวอรโ์ซลชูัน่ 
เทคโนโลย ี 

พลงังาน
แสงอาทติย ์

อ าเภอเขายอ้ย  
จงัหวดัเพชรบุร ี 

996 กโิลวตัต ์ กฟภ. 28 ธนัวาคม 2558 

 
 นอกจากนี้ บรษิทัยงัไดท้ าการลงทุนในบรษิทั พวี ี กรนี จ ากดั เพื่อด าเนินธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติยท์ี่

ตดิตัง้บนหลงัคา ในสดัสว่นรอ้ยละ 19.99 ของทุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ทัง้หมด 18,000,000 บาท โดยบรษิทั

ดงักล่าวมผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ คอื บรษิทั วรีบัเบอร ์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั ซึง่เป็นเจา้ของอาคารทีโ่ครงการใชห้ลงัคาเป็นที่

ตดิตัง้และไมม่คีวามเกีย่วขอ้งกบับรษิทั โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้บนหลงัคา บรษิทั วรีบัเบอร ์

คอรป์อเรชัน่ จ ากดั ณ ต าบลเขายอ้ย อ าเภอเขายอ้ย โดยไดร้บัการอนุมตักิารจ าหน่ายไฟฟ้าและเชื่อมต่อเขา้ระบบ

จ าหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง ในลกัษณะผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (Very Small Power Producer หรอื VSPP) 

ส าหรบัอาคารขนาดกลางถงึขนาดใหญ่/โรงงาน ในเดอืนมกราคม ปี 2557 และไดท้ าการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าและ

จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเชงิพาณชิย ์(Commercial Operation Date : COD) เมื่อวนัที ่27 พฤศจกิายน 2557และไดร้บัการ

สนบัสนุนในรปูแบบ Feed-in Tariff ในราคา 6.16 บาทต่อกโิลวตัต-์ชัว่โมง เป็นเวลา 25 ปี นบัจากวนัเริม่ตน้ซือ้ขาย

ไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์ โดยไดท้ าการไดท้ าการว่าจา้งบรษิทัในการออกแบบ ตดิตัง้ และทดสอบระบบของโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทติยด์งักล่าว 
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โรงไฟฟ้าพลงังานชีวภาพ  
 

บริษทัยอ่ย 
ประเภทของ

พลงังานทดแทน 
ท่ีตัง้ ก าลงัการผลิต 

คู่สญัญา
ซ้ือขาย
ไฟฟ้า 

วนัเร่ิมต้นซ้ือขาย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์

บรษิทั นวรตัน์ บี
เวอรเ์รส จ ากดั 

พลงังานชวีภาพ อ าเภอบา้นใหม่
ไชยพจน์ จงัหวดั
บุรรีมัย ์ 

995 กโิลวตัต ์ การไฟฟ้า
สว่น

ภูมภิาค 

พฤษภาคม 2555 

 

 
โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล 

 

บริษทั 
ประเภทของ
พลงังาน
ทดแทน 

ท่ีตัง้ 

ปริมาณ
ไฟฟ้าสูงสุด
ท่ีจะจา่ยเขา้

ระบบ 

คู่สญัญา
ซ้ือขาย
ไฟฟ้า 

สถานะปัจจบุนั 

บรษิทั  ไบโอโก
กรนี จ ากดั 

พลงังานชวีมวล อ.ทุ่งสง จ.
นครศรธีรรมราช 

990 กโิลวตัต ์ กฟภ. ไดร้บั PPA ในรปูแบบ 
FiT แลว้ 

พลงังานชวีมวล อ.พนสันิคม จ.ชลบุร ี 990 กโิลวตัต ์ กฟภ. ไดร้บั PPA ในรปูแบบ 
FiT แลว้ 

พลงังานชวีมวล อ.ศรนีคร จ.สโุขทยั 990 กโิลวตัต ์ กฟภ. ไดร้บั PPA ในรปูแบบ 
FiT แลว้ 

พลงังานชวีมวล อ.คลองขลุง  
จ.ก าแพงเพชร 

990 กโิลวตัต ์ กฟภ. ไดร้บั PPA ในรปูแบบ 
Adder  แลว้ 

พลงังานชวีมวล อ.หนองมโมง  
จ.ชยันาท 

990 กโิลวตัต ์ กฟภ. ไดร้บั PPA ในรปูแบบ 
FiT แลว้ 

พลงังานชวีมวล อ.สว่างดนิแดง  
จ.สกลนคร 

990 กโิลวตัต ์ กฟภ. ไดร้บั PPA ในรปูแบบ 
Adder  แลว้ 

พลงังานชวีมวล อ.ประจกัษ์ศลิปาคม  
จ.อุดรธาน ี

990 กโิลวตัต ์ กฟภ. ไดร้บั PPA ในรปูแบบ 
FiT แลว้ 
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โรงไฟฟ้าพลงังานขยะ 
 

บริษทั 
ประเภทของ
พลงังาน
ทดแทน 

ท่ีตัง้ 

ปริมาณ
ไฟฟ้าสูงสุด
ท่ีจะจา่ยเขา้

ระบบ 

คู่สญัญา
ซ้ือขาย
ไฟฟ้า 

สถานะปัจจบุนั 

บรษิทั ไบโอโกกรนี 
จ ากดั 

พลงังานจากขยะ 
ในรปูแบบ
พลงังานความ
รอ้น 

อ.สงัขะ จ.สรุนิทร ์ 8,000 
กโิลวตัต ์

กฟภ. ท าการยื่นแบบค าขอ 
(ลงนามในบนัทกึ
ขอ้ตกลงความร่วมมอื
ส าหรบัก าจดัสิง่เหลอื
ใชใ้นชมุชนแลว้) 

บรษิทัพเีอสท ี
(อุบลราชธานี)  จ ากดั 
 

พลงังานจากขยะ 
ในรปูแบบ
พลงังานความ
รอ้น 

จ.อุบลราชธาน ี 8,000 
กโิลวตัต ์

กฟภ. ระหว่างรอยื่นแบบค า
ขอ 
(ลงนามในบนัทกึ
ขอ้ตกลงความร่วมมอื
ส าหรบัก าจดัสิง่เหลอื
ใชใ้นชมุชนแลว้) 

 

สิทธิประโยชน์จากบตัรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

บรษิทัย่อย คอื บรษิทั กนัหา โซล่าพาวเวอร ์จ ากดั บรษิทั โซล่ารโ์กกรนี จ ากัด บรษิทั เพาเวอร ์ว ีกรนี จ ากดั 
บรษิทั นวรตัน์ บเีวอรเ์รส จ ากดั และเงนิลงทุนในบรษิทัอื่น คอื บรษิทั พวี ี กรนี จ ากดั ไดร้บัสทิธปิระโยชน์จาก
ส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (BOI)  

 
อตุสาหกรรมพลงังานหมุนเวียนและการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน 

กระทรวงพลงังาน ไดว้างกรอบแผนบรูณาการพลงังานแห่งชาต ิทีใ่หค้วามส าคญัใน 3 ดา้น 
ประกอบดว้ย 
 (1) ดา้นความมัน่คงทางพลงังาน (Security) ในการตอบสนองต่อปรมิาณความตอ้งการพลงังาน 
ทีส่อดคลอ้งกบัอตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ อตัราการเพิม่ของประชากร และอตัราการขยายตวัของเขต 
เมอืง รวมถงึการกระจายสดัสว่นของเชือ้เพลงิใหม้คีวามเหมาะสม  
(2) ดา้นเศรษฐกจิ (Economy) ทีต่อ้งค านึงถงึตน้ทุนพลงังานทีม่คีวามเหมาะสมและไม่เป็นอุปสรรคต่อการพฒันาทาง
เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศในระยะยาว การปฏริปูโครงสรา้งราคาเชือ้เพลงิประเภทต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัตน้ทุน 
และใหม้ภีาระภาษทีีเ่หมาะสม เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานของประเทศไมใ่หเ้กดิการใชพ้ลงังานอย่างฟุุมเฟือย 
รวมถงึสง่เสรมิการใชพ้ลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ 
 (3) ดา้นสิง่แวดลอ้ม (Ecology) เพิม่สดัสว่นการผลติ 
พลงังานหมุนเวยีนภายในประเทศ และการผลติพลงังานดว้ยเทคโนโลยปีระสทิธภิาพสงู เพื่อลดผลกระทบต่อ 
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สิง่แวดลอ้มและชุมชน  ในแผนบรูณาการพลงังานแหง่ชาต ิกระทรวงพลงังานไดท้บทวนการจดัท าแผนพลงังาน 5 แผน
หลกั 
ในช่วงปี พ.ศ. 2558 – 2579 ทีส่อดคลอ้งกบัรอบของการจดัท าแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตไิดแ้ก่ 
แผนพฒันาก าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย แผนอนุรกัษ์พลงังาน แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังาน 
ทางเลอืก แผนการจดัหาก๊าซธรรมชาตขิองไทย และแผนบรหิารจดัการน ้ามนัเชือ้เพลงิ โดยในการจดัท า 
แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก (Alternative Energy Development Plan : AEDP2015) 
จะใหค้วามส าคญัในการสง่เสรมิการผลติพลงังานจากวตัถุดบิพลงังานทดแทนทีม่อียู่ภายในประเทศใหไ้ดเ้ตม็ 
ตามศกัยภาพ การพฒันาศกัยภาพการผลติพลงังานทดแทนดว้ยเทคโนโลยทีีม่คีวามเหมาะสม และการพฒันา 
พลงังานทดแทนเพื่อผลประโยชน์ร่วมในมติดิา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้มแก่ชมุชน ) 
 
 
 

เป้าหมายการพฒันาพลงังานทดแทน การพฒันาพลงังานทดแทนเป็นสว่นหนึ่งของการก าหนดนโยบาย

พลงังานในภาพรวมทีจ่ าเป็นตอ้งบรูณาการร่วมกบัแผนพลงังานอื่นๆ เพื่อใหก้ารขบัเคลื่อนสอดคลอ้งกนั ในการจดัท า

แผน  AEDP 2015 ไดน้ าค่าพยากรณ์ความตอ้งการใชพ้ลงังานขัน้สดุทา้ยตามแผนอนุรกัษพ์ลงังาน (Energy Efficiency 

Plan : EEP 2015) กรณีทีส่ามารถบรรลุเปาูหมายลดความเขม้การใชพ้ลงังาน (Energy Intensity) ลงรอ้ยละ 30 ในปี 

2579 เมื่อ 

เทยีบกบัปี 2553 แลว้ คาดการณ์ความตอ้งการใชพ้ลงังานขัน้สดุทา้ย ณ ปี 2579 จะอยูท่ีร่ะดบั 131,000พนัตนั 

เทยีบเท่าน ้ามนัดบิ (ktoe) ค่าพยากรณ์ความตอ้งการพลงังานไฟฟ้าสทุธขิองประเทศ จากแผนพฒันา ก าลงัผลติไฟฟ้า

ของประเทศไทย (Power Development Plan : PDP2015) ในปี 2579 มคี่า 326,119 ลา้น หน่วยหรอืเทยีบเท่า 27,789 

ktoe ค่าพยากรณ์ความตอ้งการใชพ้ลงังานความรอ้น ในปี 2579 เท่ากบั 68,413 ktoe และค่าพยากรณ์ความตอ้งการใช้

เชือ้เพลงิในภาคขนสง่จากแผนบรหิารจดัการน้ ามนัเชือ้เพลงิ ในปี 2579 มคี่า 34,798 ktoe มาเป็นกรอบในการก าหนด

เป้าหมายเพิม่สดัสว่นการใชพ้ลงังานทดแทน รวมทัง้พจิารณาถงึ ศกัยภาพแหล่งพลงังานทดแทนทีส่ามารถน ามาพฒันา

ได ้ทัง้ในรปูของพลงังานไฟฟ้า ความรอ้น และเชือ้เพลงิ ชวีภาพภายใตแ้ผน AEDP2015 เป็นรอ้ยละ 30 ของการใช้

พลงังานขัน้สดุทา้ยในปี 2579 

เป้าหมายการพฒันาพลงังานทดแทนภายใต้แผน AEDP ในปี 2579 

  

 ท่ีมา : รายงานการใช้ไฟฟ้าและการผลิตไฟฟ้าของประเท ไทย โดยส านกันโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

เป้าหมายการพัฒนาพลงังานทดแทน 
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พลงังานหมุนเวยีน 

 เป้าหมายการผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนแต่ละประเภทเชือ้เพลงิตามแผน AEDP2015 มสีดัสว่นการ
ผลติไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิพลงังานทดแทนในภาพรวมของทัง้ประเทศ ทีร่อ้ยละ 20 ของปรมิาณความตอ้งการพลงังาน
ไฟฟ้า (Energy) รวมสทุธ ิ ซึง่สอดคลอ้งตามกรอบการก าหนดสดัสว่นเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้าของแผนพฒันาก าลงั
ผลติไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.  2558 - 2579 (PDP2015) ทีร่ะบุว่าจะใหม้สีดัสว่นการผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน
อยู่ในชว่งรอ้ยละ  

15 - 20 ภายในปี2579 

สถานภาพและเป้าหมายการผลิตไฟฟาูจากพลงังานทดแทนแต่ละประเภทเช้ือเพลิง 

 
 

ยุทธศาสตรส่์งเสริมการพฒันาพลงังานทดแทน 

กระทรวงพลงังานก าหนดยทุธศาสตรเ์พื่อสง่เสรมิการพฒันาพลงังานทดแทนในปี 2558 – 2579 ดงันี้ 

ยุทธศาสตรท์ี ่1 การเตรยีมความพรอ้มดา้นวตัถุดบิและเทคโนโลยพีลงังานทดแทน 

เป้าประสงค ์การพฒันาความสามารถในการผลติ บรหิารจดัการวตัถุดบิ ดว้ยเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 

กลยุทธ ์1.1 พฒันาวตัถุดบิทางเลอืกอื่น และพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพเพื่อผลติพลงังานทดแทน 

กลยุทธ ์1.2 พฒันาการรปูแบบการบรหิารจดัการและการใชว้ตัถุดบิพลงังานทดแทนใหม้ปีระสทิธภิาพ 

กลยุทธ ์1.3 สง่เสรมิการพฒันาเทคโนโลยใีหท้ีเ่หมาะสมกบัความสามารถการผลติและการใชพ้ลงังานทดแทน 

กลยุทธ ์1.4 ปรบัปรุงระบบโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อรองรบัการผลติการใชพ้ลงังานทดแทนอย่างเหมาะสม 
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ยุทธศาสตรท่ี์ 2 การเพ่ิมศกัยภาพการผลิต การใช้ และตลาดพลงังานทดแทน 

เป้าประสงค ์การผลกัดนัความสามารถในการผลติและความตอ้งการพลงังานทดแทน 

กลยุทธ ์2.1 สนบัสนุนครวัเรอืนและชุมชนใหม้สีว่นร่วมในการผลติการใชพ้ลงังานทดแทน 

กลยุทธ ์2.2 สง่เสรมิใหเ้กดิการลงทุนดา้นพลงังานทดแทนอย่างเหมาะสมแก่ผูผ้ลติและผูใ้ชท้ัง้ในและต่างประเทศ 

กลยุทธ ์2.3 สง่เสรมิการลดตน้ทนุการผลติ และเพิม่ประสทิธภิาพธุรกจิพลงังานทดแทน 

กลยุทธ ์ 2.4 พฒันากฎหมายดา้นพลงังานทดแทน พรอ้มทัง้เร่งรดัการปรบัปรุงแกไ้ขกฎหมายและ กฎระเบยีบเพื่อ
สง่เสรมิการพฒันาพลงังานทดแทนอย่างเหมาะสม 

ยุทธศาสตรท่ี์ 3 การสรา้งจิตส านึกและเข้าถึงองคค์วามรูข้้อเทจ็จริงด้านพลงังานทดแทน 

เป้าประสงค ์ การสรา้งความตระหนกัและความรูค้วามเขา้ใจต่อการผลติการใชพ้ลงังานทดแทนอย่างมปีระสทิธภิาพและ
ยัง่ยนื 

กลยุทธ ์3.1 พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อบรหิารจดัการฐานขอ้มลูดา้นพลงังานทดแทน 

กลยุทธ ์3.2 เผยแพร่ ประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสาร องคค์วามรู ้และขอ้มลูสถติพิลงังานทดแทน 

กลยุทธ ์3.3 พฒันาบุคลากรใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจดา้นพลงังานทดแทน เพื่อสรา้งความสามารถในการใชป้ระโยชน์จาก
พลงังานทดแทนทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิ

กลยุทธ ์3.4 พฒันาเครอืขา่ยดา้นพลงังานทดแทนทีเ่กีย่วขอ้ง และสนบัสนุนการมสีว่นร่วมของเครอืขา่ยทัง้ 

ในระดบัประเทศและในระดบันานาชาต ิ
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สภาวะการแข่งขนั 
คู่แขง่ทีส่ าคญัของบรษิทัในธุรกจิออกแบบ จ าหน่าย และตดิตัง้ระบบจา่ยไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการ
สภาพแวดลอ้ม มดีงันี้ 

ธรุกิจท่ีแข่งขนั รายช่ือคู่แข่ง 

ระบบส ารองไฟฟ้า 

บรษิทั ชไนเดอร ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั 
บรษิทั อตีัน้ อเิลค็ทรคิ จ ากดั 
บรษิทั เพาเวอรเ์มตคิ จ ากดั 

บรษิทั อเิมอรส์นั อเิลค็ทรคิ (ประเทศไทย) จ ากดั 
บรษิทั เพาเวอร ์วนั คอนโทรล ซสิเตม็ส ์จ ากดั 

บรษิทั พ ีไอ เอส เอน็จเินียริง่ แอนด ์คอนเซาทต์ิง้ จ ากดั 
บรษิทั บเีอสบ ีเพาเวอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

ระบบตรวจวดัและจดัการสภาพแวดลอ้ม 
บรษิทั ซเีมนส ์จ ากดั 

บรษิทั ฮนัน่ีเวลล ์ซสิเตม็ส ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั 

ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 
บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 

บรษิทั กนักุลเอน็จเินียริง่ จ ากดั (มหาชน) 

ระบบประหยดัพลงังาน 
บรษิทั ไลทต์ิง้ แอนด ์อคีวปิเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั ฟิลปิสอ์เิลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

บรษิทั เลคเิซ่ ไลทต์ิง้ จ ากดั 
*หมายเหตุ: ขอ้มลูจากผูบ้รหิารของบรษิทั 

 
ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
ลกัษณะลกูคา้ของบรษิทัในธุรกจิออกแบบ จ าหน่ายและตดิตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการ

สภาพแวดลอ้ม แบ่งออกไดเ้ป็นกลุ่มลกูคา้ทางตรง และกลุ่มลกูคา้ผูร้บัเหมาระบบ ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้ 

ก) กลุ่มลกูคา้ทางตรง 

บรษิทัมุง่เน้นในการจดัจ าหน่ายและใหบ้รกิารกลุ่มลกูคา้ทางตรงในงานลกัษณะโครงการทีม่ขีนาดกลางถงึ

ขนาดใหญ่ คอืมมีลูค่าตัง้แต่ 1 ลา้นบาทขึน้ไป ซึง่ลกัษณะของกลุ่มลกูคา้ทางตรงของบรษิทัจะแตกต่างไป

ตามประเภทของระบบทีใ่หบ้รกิาร ดงันี้ 

1. ระบบส ารองไฟฟ้า กลุ่มลกูคา้เป้าหมายหลกัของระบบส ารองไฟฟ้าจะแบ่งไปตามประเภทของระบบ

ส ารองไฟฟ้า คอื ระบบส ารองไฟฟ้ากระแสตรงจะมุ่งเน้นในกลุ่มลกูคา้สือ่สารโทรคมนาคมเป็นหลกั 

เน่ืองจากมคีวามตอ้งการอุปกรณ์ทีม่ปีระสทิธภิาพสงู และตอ้งการระบบส ารองไฟฟ้าทีไ่ดร้บัการ

ออกแบบส าหรบัอุปกรณ์สือ่สารโทรคมนาคมโดยเฉพาะ เช่น มขีนาดเลก็ น ้าหนกัเบา สามารถ

เชื่อมต่อขนานได ้ และมขี ัว้ของสายดนิเป็นขัว้บวก เป็นตน้ ส าหรบัระบบส ารองไฟฟ้ากระแสสลบัจะ

มุ่งเน้นในสว่นของ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศหรอืองคก์รทีม่รีะบบสารสนเทศ

ขนาดใหญ่ เช่น ธนาคาร และอุตสาหกรรมทีต่อ้งการเสถยีรภาพของกระแสไฟฟ้าในการด าเนินงาน 

เช่น อุตสาหกรรมผลติชิน้สว่นอเิลค็โทรนิคส ์เป็นตน้ 
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2. ระบบตรวจวดัและจดัการสภาพแวดลอ้ม กลุ่มลกูคา้เป้าหมายหลกัของระบบตรวจวดัและจดัการ

สภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก ่ หน่วยงานในธุรกจิสือ่สารโทรคมนาคม และเทคโนโลยสีารสนเทศ เน่ืองจาก

เป็นธุรกจิทีม่คีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิความเสยีหายจากความผดิปกตใินระบบไฟฟ้าหรอืสภาพแวดลอ้ม 

เช่น ไฟฟ้าดบั แรงดนัไฟฟ้าตกหรอืเกนิ แบตเตอรีไ่ม่อยู่ในสภาพพรอ้มใชง้าน มกีารบุกรุก เกดิควนั

ไฟ หรอืไฟไหม ้ เป็นตน้ จงึตอ้งมกีารตรวจสอบสภาวะการท างานของระบบและสภาพแวดลอ้มอย่าง

ใกลช้ดิ เพื่อป้องกนัหรอืลดความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้ได้อยา่งทนัท่วงท ี นอกจากนี้ บรษิทัยงั

มุ่งเน้นการท าตลาดในกลุ่มผูด้ าเนินการผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน เช่น แสงอาทติย ์ หรอืลม 

เป็นตน้ เน่ืองจากสภาวะแวดลอ้มจะมผีลอย่างมากกบัการด าเนินงาน อกีทัง้ยงัสามารถตรวจวดัความ

ผดิปกตต่ิางๆในระบบไดอ้กีดว้ย 

3. ระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน กลุ่มลกูคา้เป้าหมายของระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 

แบ่งออกเป็นผูป้ระกอบการผลติกระแสไฟฟ้าเพื่อจ าหน่าย และผูป้ระกอบการทีผ่ลติไฟฟ้าจาก

พลงังานทดแทนส าหรบัระบบและอุปกรณ์ของผูว้่าจา้งเอง เชน่ ระบบหรอือุปกรณ์ในพืน้ทีท่ีไ่มม่ี

กระแสไฟฟ้าหรอืมกีารจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นช่วงเวลา เป็นตน้ ซึง่ประกอบดว้ยทัง้หน่วยงานเอกชน 

เช่น ผูป้ระกอบการสือ่สารโทรคมนาคม และหน่วยงานราชการ เช่น องคก์ารบรหิารสว่นทอ้งถิน่ เป็น

ตน้ ซึง่นอกจากจะสามารถลดค่าใชจ้่ายในสว่นของค่าไฟฟ้าแลว้ ยงัสามารถเพิม่ภาพลกัษณ์ในการใส่

ใจในสภาพแวดลอ้มใหแ้ก่องคก์ร ท าใหม้บีางหน่วยงานไดร้วมโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังาน

ทดแทนเขา้ไปเป็นสว่นหนึ่งของโครงการความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social 

Responsibilities หรอื CSR ) อกีดว้ย นอกจากนี้ กลุ่มลกูคา้ของบรษิทัในธุรกจินี้ยงัรวมถงึบรษิทั

ย่อยซึง่จะว่าจา้งบรษิทัในลกัษณะโครงการเบด็เสรจ็ (Turn-key Project) ส าหรบัการสรา้งโรงไฟฟ้า

จากพลงังานทดแทน อกีดว้ย 

4. ระบบประหยดัพลงังาน กลุ่มลกูคา้หลกัของระบบประหยดัพลงังาน ไดแ้ก่ หน่วยงานทีม่คี่าใชจ้่าย

พลงังานจ านวนมาก ท าใหก้ารลดสดัสว่นการใชพ้ลงังานสามารถประหยดัค่าใชจ้่ายได ้ เช่น 

หา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรงพยาบาล อาคารส านกังาน หรอืโรงงานต่างๆ เป็นตน้ รวมถงึเป็นการ

สง่เสรมิภาพลกัษณ์ทีด่ขีององคก์รอกีดว้ย 

ข) กลุ่มลกูคา้ผูร้บัเหมาระบบ (System Integrator) 

กลุ่มลกูคา้ผูร้บัเหมาระบบเป็นผูไ้ดร้บัการว่าจา้งรบัเหมาโครงการจากผูว้่าจา้ง ซึง่ประกอบดว้ยหลาย

ระบบงานย่อย แลว้บรษิทัดงักล่าวไดว้่าจา้งบรษิทัในการรบัเหมาช่วงในสว่นของระบบย่อยทีบ่รษิทัมี

ความสามารถในการใหบ้รกิาร เช่น ระบบส ารองไฟฟ้า ระบบตรวจวดัและจดัการสภาพแวดลอ้ม ระบบ

ผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน เป็นตน้ ซึง่ลกูคา้กลุ่มผูร้บัเหมาระบบของบรษิทัสว่นใหญ่จะเป็นผูร้บัเหมา

ระบบสือ่สารโทรคมนาคมหรอืเทคโนโลยสีารสนเทศ เน่ืองจากระบบดงักล่าว มคีวามตอ้งการระบบทีม่ี

ความเสถยีรภาพและอุปกรณ์ทีม่ปีระสทิธภิาพสงู 
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การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่ายและให้บริการ 
บรษิทัมชี่องทางการจ าหน่ายและใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ทางตรง และกลุ่มลกูคา้ผูร้บัเหมาระบบแตกต่างกนั ดงันี้ 
ก) กลุ่มลกูคา้ทางตรง 
 ส าหรบักลุ่มลกูคา้ทางตรงของบรษิทั แบ่งออกเป็นหน่วยงานเอกชน และหน่วยงานราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ 
ซึง่ส าหรบัลกูคา้หน่วยงานราชการหรอืรฐัวสิาหกจินัน้ บรษิทัจะท าการตดิตามขา่วสารเกีย่วกบัการจดัซือ้จดั
จา้งจากช่องทางต่างๆ เช่น เวบ็ไซตร์ะบบการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั (http://www.gprocurement.go.th) หรอืจาก
ประกาศของหน่วยงานต่างๆ เป็นตน้ จากนัน้จงึท าการศกึษารายละเอยีดของโครงการดงักล่าวเพื่อท าการ
ออกแบบระบบและคดัเลอืกอุปกรณ์และสว่นประกอบต่างๆ แลว้จงึสง่รายละเอยีดของโครงการเพื่อผ่านระบบ
จดัซือ้จดัจา้งเพื่อพจิารณาความถูกตอ้งและมคีุณสมบตัทิีค่รบถว้น จากนัน้จงึท าการประกวดราคาเพื่อพจิารณา
คดัเลอืกผูท้ีไ่ดร้บัการว่าจา้งต่อไป หรอืผ่านกระบวนการจดัซือ้จดัจา้งโดยวธิพีเิศษ ซึง่หน่วยงานดงักล่าวจะ
ตดิต่อกบับรษิทัทีม่คีวามเชีย่วชาญในโครงการดงักล่าวโดยตรงเพื่อท าการเปรยีบเทยีบคุณสมบตัแิละราคาเพื่อ
ท าการคดัเลอืกโดยมไิดผ้่านขัน้ตอนการประมลูราคา โดยบรษิทัจะมพีนกังานฝ่ายขายท าการประสานงานกบั
หน่วยงานทีม่ศีกัยภาพในการว่าจา้งอยู่เป็นประจ า รวมถงึมกีารน าเสนอขอ้มลูของผลติภณัฑแ์ละบรกิารของ
บรษิทัใหแ้กห่น่วยงานดงักล่าว เพื่อใหห้น่วยงานนัน้ๆมคีวามเขา้ใจและเลง็เหน็ประโยชน์ของระบบและ
ผลติภณัฑท์ีบ่รษิทัจ าหน่ายและใหบ้รกิาร รวมถงึเป็นการสรา้งความสมัพนัธท์ีด่แีก่บุคลากรในหน่วยงาน
ดงักล่าวอกีดว้ย 
 ส าหรบัหน่วยงานเอกชนนัน้ พนกังานฝ่ายขายของและวศิวกรของบรษิทัจะร่วมกนัเขา้ไปน าเสนอขอ้มลู
ของระบบและผลติภณัฑท์ีบ่รษิทัจ าหน่ายและใหบ้รกิารแก่หน่วยงานทีเ่ป็นกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย ซึง่หากไดร้บั
ความสนใจจะท าการศกึษารายละเอยีดความตอ้งการของลกูคา้ดงักล่าว แลว้จงึท าการออกแบบและท าขอ้เสนอ
เพื่อใหพ้จิารณาว่าจา้งต่อไป  
ข) กลุ่มลกูคา้ผูร้บัเหมาระบบ 

ส าหรบักลุ่มลกูคา้ผูร้บัเหมาระบบนัน้ บรษิทัจะท าการประสานงานกบัผูร้บัเหมาระบบทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบั
ผลติภณัฑแ์ละระบบทีบ่รษิทัจ าหน่ายและใหบ้รกิารเป็นประจ า ซึง่หากมกีารจดัซือ้จดัจา้งหรอืวา่จา้งในโครงการ
ทีม่สีว่นประกอบเป็นสว่นทีบ่รษิทัมคีวามเชีย่วชาญ บรษิทัจะท าการน าเสนอโครงการส าหรบัสว่นงานดงักล่าว
แก่ผูร้บัเหมาระบบโดยสง่ทมีวศิวกรท างานร่วมกนั เพื่อร่วมกบัออกแบบสว่นประกอบต่างๆ ใหม้ปีระสทิธภิาพ
และตรงกบัความตอ้งการของผูว้า่จา้งมากทีส่ดุ เพื่อใหผู้ร้บัเหมาระบบด าเนินการยื่นขอ้เสนอหรอืยื่นประกวด
ราคาแก่ผูว้่าจา้งต่อไป 
 
นอกจากนี้บรษิทัยงัมกีารเขา้ร่วมเป็นสมาชกิของสมาคมและองคก์รต่างๆ เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทย สมาคมอุตสาหกรรมเซลลแ์สงอาทติยไ์ทย สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย และสมาคมไฟฟ้าแสงสว่าง
แห่งประเทศไทย เป็นตน้ ท าใหบ้รษิทัสามารถรบัรูข้า่วสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิในอุตสาหกรรมนัน้ๆ และสามารถขยาย
ฐานลกูคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมดงักล่าวได ้
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กลยุทธก์ารแข่งขนั 
บรษิทัมกีลยุทธก์ารแขง่ขนัโดยมุ่งเน้นทีจ่ะเป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้นการออกแบบการบรหิารจดัการระบบไฟฟ้าและ

พลงังานทดแทน  โดยมกีลยุทธใ์นการแขง่ขนั ดงันี้ 
 
5) คุณภาพของผลติภณัฑ ์
บรษิทัใหค้วามส าคญักบัคุณภาพของระบบทีใ่หบ้รกิารแก่ลกูคา้เป็นหลกั โดยมกีารออกแบบและปรบัแต่งระบบ

ใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของลกูคา้และการใชง้าน โดยจะสง่ทมีวศิวกรเขา้ไปท าการร่วมออกแบบกบัผูว้่าจา้งอย่าง
ละเอยีดตัง้แต่ขัน้ตอนการเสนอโครงการ และมกีารควบคุมคุณภาพในการด าเนินงานทุกขัน้ตอน และเน้นในคุณภาพ
ของผลติภณัฑท์ีเ่ลอืกใช ้ มเีครือ่งตรวจวดัทีม่มีาตรฐาน โดยบรษิทัไดร้บัใบรบัรองระบบบรหิารคุณภาพตามมาตรฐาน 
ISO 9001:2008 

 
6) คุณภาพของการใหบ้รกิาร 
เน่ืองจากระบบทีบ่รษิทัใหบ้รกิาร เกีย่วขอ้งกบัความต่อเนื่องในการท างานของระบบทีต่อ้งการความต่อเนื่อง

ของการท างาน ซึง่ความเสยีหายจากความผดิปกตใินการท างานสามารถก่อความเสยีหายโดยตรงกบัอุปกรณ์ หรอื
ความเสยีหายทางออ้มจากการทีร่ะบบหยุดท างานได ้ บรษิทัจงึเน้นในคุณภาพและความรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร พรอ้ม
ใหก้ารบรกิารหลงัการขายทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยมทีมีงานวศิวกรในการใหบ้รกิารหลงัการขายตลอด 24 ชัว่โมง ภายใต้
ชื่อ “Smile Care” และมหีมายเลขสายด่วนซึง่สามารถท าการแจง้เหตุขดัขอ้งไดต้ลอดเวลา  

 
7) บุคลากรทีม่คีุณภาพ 
บรษิทัใหค้วามส าคญักบัคุณภาพของบุคลากร โดยบรษิทัมกีารจดัอบรมใหแ้ก่พนกังานเพื่อเพิม่เตมิความรูแ้ละ

ทกัษะ ใหเ้หมาะสมกบังานของแต่ละหน่วยงาน โดยจดัใหม้กีารอบรมทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร รวมถงึมกีารสง่
พนกังานไปท าการอบรมในต่างประเทศ และมกีารจดัแผนอบรมและงบประมาณประจ าปี อกีทัง้บรษิทัยงัมนีโยบายให้
ผลตอบแทนและสวสัดกิารทีส่ามารถแขง่ขนักบับรษิทัอื่นๆในอตุสาหกรรมได ้ เพื่อจงูใจใหพ้นกังานทีม่คีวามรู้
ความสามารถท างานกบับรษิทัเป็นระยะเวลานาน 

 
8) ความสมัพนัธอ์นัดกีบัลกูคา้ 
บรษิทัมุง่เน้นในการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัลกูคา้และกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย ตัง้แต่ระดบับรกิารจนถงึระดบั

ปฏบิตักิาร เพื่อสรา้งความมัน่ใจกบัลกูคา้ว่าจะไดร้บัการบรกิารทีด่ ี เขา้ใจถงึความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างครบถว้น
ถูกตอ้ง รวมถงึสรา้งฐานลกูคา้ส าหรบัธุรกจิในอนาคต 
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การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
บรษิทัจดัหาอุปกรณ์ส าหรบัธุรกจิการออกแบบ จ าหน่าย และตดิตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการ

สภาพแวดลอ้ม รวมถงึอุปกรณ์ส าหรบัก่อสรา้งโรงงานไฟฟ้าพลงังานทดแทนของบรษิทัย่อย จากทัง้ในและต่างประเทศ 
โดย ทัง้นี้บรษิทัเป็นตวัแทนจ าหน่ายสนิคา้ ใหก้บัตราสนิคา้ต่างๆ ดงันี้ 

 
 

ผูแ้ต่งตัง้ ตราสินค้า ระยะเวลา สินค้าท่ีเป็นตวัแทนจ าหน่าย 
Delta 
Electronics, Inc. 
(ไตห้วนั) 
 

DELTA 
 

1 ม.ค. 2557 –  

31 ธ.ค. 2559 

 

เครื่องส ารองไฟฟ้าและปรบั

แรงดนัไฟฟ้าอตัโนมตั ิ

(Uninterruptible Power Supply 

หรอื UPS) 

Enatel Ltd. 
(นิวซแีลนด)์ 

enatel 6 พ.ย. 2555 – 
5 พ.ย. 2559 

ผลติภณัฑต์ราสนิคา้ Enatel ทุก
ชนิด 

Haze Battery 
Company 
Limited 
(สหรฐัอเมรกิา) 

HAZE ก.ค. 2556 –  
ม.ิย. 2559 
 

ผลติภณัฑแ์บตเตอรี ่

 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

บรษิทัไดต้ระหนกัถงึผลกระทบทีจ่ะกระทบต่อสิง่แวดลอ้มจากการด าเนินงานของบรษิทั จงึมมีาตรการต่างๆใน

การป้องกนัปัญหามลภาวะจากการด าเนินงานของบรษิทั โดยบรษิทัไดร้บัการรบัรองการจดัการสิง่แวดลอ้มของบรษิทั

ตามมาตรฐานสากล ISO 14001:2004 ส าหรบัธุรกจิการด าเนินธุรกจิออกแบบ จ าหน่ายและตดิตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและ

ตรวจวดัจดัการสภาพแวดลอ้ม และธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน อกีทัง้ยงัไดม้กีารว่าจา้งบุคคลภายนอกในการบ าบดั

และจ ากดัวสัดุปนเป้ือนสารเคมทีีเ่กดิจากการด าเนินงานของบรษิทัอกีดว้ย 

ในปัจจุบนั บรษิทัไม่มกีารปล่อยของเสยีทีม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม หรอืมคีดขีอ้พพิาทใดๆทีเ่กีย่วกบั

สิง่แวดลอ้ม โดยโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนของบรษิทัทุกโครงการจะตอ้งผ่านขัน้ตอนจดัท าประชุมรบัฟัง

ความคดิเหน็ของประชาชนในพืน้ทีก่่อนจงึจะสามารถท าการก่อสรา้งหรอืตดิตัง้ได้ 
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ปัจจยัความเส่ียง 

บรษิัทมคีวามเสีย่งซึ่งอาจส่งผลถึงการด างานและผลประกอบการอย่างมนีัยส าคญั ซึ่งบรษิัทมแีนวทางในการ
ป้องกนัและแกไ้ขความเสีย่ง ซึง่สามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี้  

1.1 ปัจจยัความเส่ียงซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อก าไรของบริษทั  

ความเสีย่งจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน  

1.1.1 ความเสี่ยงในโครงการที่บริษัทลงทุนโดยการเข้าซื้อกิจการ  ได้แก่ โครงการอรัญเพาเวอร์และ
โครงการเศรษฐสีพุรรณ  

(ก) ความเสีย่งในการทีอ่ตัราผลตอบแทนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

เน่ืองจากปรมิาณพลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติไดจ้ากโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชวีภาพขึน้อยู่กบัปรมิาณวตัถุดบิ
ซึ่งใช้ผลติไฟฟ้า ซึ่งหากมปีรมิาณวตัถุดบิไม่เพียงพอและต่อเนื่องกอ็าจส่งผลให้บรษิัทไม่สามารถ
ผลติไฟฟ้าไดเ้ตม็ก าลงัการผลติ สง่ผลใหบ้รษิทัไม่ไดร้บัรายไดแ้ละอตัราผลตอบแทนตามทีค่าดหมาย
ไว้ อย่างไรก็ดี บรษิัทได้มีการศึกษาความเพียงพอของปรมิาณวตัถุดิบที่ใช้ส าหรบัโรงไฟฟ้าก๊ าซ
ชวีภาพ โดยได้เขา้ไปส ารวจปรมิาณเชื้อเพลงิในรศัมทีี่สามารถขนส่งได้รอบโรงไฟฟ้าว่ามปีรมิาณ
เพียงพอต่อความต้องการของโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพแล้ว  ท าให้สามารถทราบถึงปัญหาที่อาจจะ
เกิดขึ้นและสามารถแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงานได้ทันท่วงที  ท าให้สามารถลด
ผลกระทบจากความเสีย่งในการทีอ่ตัราผลตอบแทนไม่เป็นไปตามเป้าหมายได ้

(ข) ความเสีย่งในการบรหิารจดัการโครงการและประสทิธภิาพของโรงไฟฟ้า 

การบริหารจัดการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจะต้องอาศัยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีความรู้
ความสามารถ หากบรษิัทไม่สามารถจดัใหม้บีุคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญและมคีวามรูค้วามสามารถ
เพื่อปฏบิตัหิน้าที่ไดอ้ย่างเพยีงพอ อาจจะท าให้บรษิัทไม่สามารถบรหิารจดัการโรงไฟฟ้าได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ อย่างไรกด็ ีบรษิทัไดพ้ยายามจดัหาและรกัษาไวซ้ึง่บุคลากรที่มคีุณสมบตัิดงักล่าวใน
จ านวนที่เพยีงพอต่อการปฏบิตัหิน้าที่ และจะจดัอบรมพนักงานดงักล่าวอย่างต่อเน่ืองเพื่อลดความ
เสีย่งในการบรหิารจดัการโครงการและประสทิธภิาพของโรงไฟฟ้าได ้

 

1.1.2 ความเสีย่งในโครงการที่บรษิัทย่อยจะลงทุนก่อสรา้งโรงไฟฟ้าชวีมวล ไดแ้ก่ โครงการโรงไฟฟ้าชวี
มวลทีจ่งัหวดัชลบุร ีจงัหวดัชยันาท จงัหวดันครศรธีรรมราช จงัหวดัสโุขทยั และจงัหวดัอุดรธานี  

(ก) ความเสีย่งจากการทีบ่รษิทัไม่สามารถด าเนินการไดท้นัตามก าหนดวนัเริม่ตน้ซือ้ขายไฟฟ้า (SCOD) 
ทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า  

ก่อนการเริม่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล บรษิัทย่อยจะต้องด าเนินการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวขอ้ง เช่น 
ใบอนุญาตก่อสรา้ง ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน (ร.ง.4) และต้องจดัท าประชาคมก่อนการขอ
ใบอนุญาตก่อสรา้ง เป็นต้น และผู้รบัเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบเบด็เสรจ็ (EPC Contractor) ต้อง
ด าเนินการก่อสร้างโครงการให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด  ซึ่งหากไม่สามารถด าเนินการตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนดในแผนงาน อาจส่งผลใหไ้ม่สามารถด าเนินการผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บัการ
ไฟฟ้าส่วนภูมภิาคภายในก าหนดวนัเริม่ต้นซือ้ขายไฟฟ้าดงัทีร่ะบุในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าดงักล่าวได้ 
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ซึง่จะส่งผลใหบ้รษิทัย่อยดงักล่าวรบัรูร้ายไดจ้ากโครงการขา้งต้นล่าชา้ออกไป ดงันัน้ บรษิทัจงึศกึษา
ขัน้ตอนการยื่นขอใบอนุญาต พร้อมกบัเอกสารและขอ้มูลทีต่้องน าส่ง รวมทัง้บรษิทัไดค้ดัเลอืกบรษิทั
ผูร้บัเหมาก่อสร้างที่มชีื่อเสยีง มปีระสบการณ์และความช านาญในการก่อสรา้งโรงไฟฟ้า พรอ้มกบั
วางแผนตดิตามความคบืหน้าของโครงการอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ากระบวนการขอใบอนุญาต
และกระบวนการก่อสรา้งจะแลว้เสรจ็ตามเวลาทีก่ าหนด อย่างไรกด็ี บรษิัทย่อยสามารถยื่นขอเลื่อน
ก าหนดวนัเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ โดยจะต้องท าการชี้แจงเหตุผลและ
รายงานความก้าวหน้าของโครงการให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบ  โดยไม่ถือว่าเป็นการผิด
สญัญาตามทีร่ะบุในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 

(ข) ความเสีย่งในการจดัหาเงนิลงทุนในการก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล  

หากบรษิทัหรอืบรษิทัย่อยไม่สามารถจดัหาเงนิทุนเพื่อลงทุนในการก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล
ดงักล่าวได้ ทัง้ในส่วนของทุนหรอืเงนิกู้ยืม จะมคีวามเสีย่งที่จะไม่สามารถด าเนินโครงการได้ตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนดซึง่จะสง่ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบรษิทัไม่เป็นไปตามทีค่าดการณ์ได้  

อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน บริษัทได้ท าการเจรจาเบื้องต้นกบัสถาบันทางการเงินเพื่อขอวงเงินสินเชื่อ
โครงการ (Project Finance) ส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนดงักล่าวแล้ว นอกจากนี้ 
บรษิัทมีแผนที่จะใช้เงนิจากการเพิม่ทุนของบรษิัทตามที่จะขออนุมตัิจากที่ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น 
ครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัที่  23  ธนัวาคม  2558 และในส่วนของเงนิทุนซึ่งบรษิัทมแีผนทีจ่ะใชเ้งนิทุน
บางส่วนจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนในครัง้ที่ผ่านมาจ านวนประมาณ 33 ล้านบาท 
ร่วมกบักระแสเงนิสดจากการด าเนินงานของบรษิทั เพื่อใชใ้นการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
ทดแทนดงักล่าว และจะจดัท าแผนการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าตามทีไ่ดร้บัสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าใหเ้หมาะสม
กบัแหล่งเงนิทุน ณ ขณะนัน้จงึท าให้บรษิัทเชื่อมัน่ว่าจะสามารถจดัหาเงนิลงทุนได้เพยีงพอในการ
ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลดงักล่าว  

(ค) ความเสีย่งในการบรหิารจดัการโครงการและประสทิธภิาพของโรงไฟฟ้า 

การบริหารจัดการโรงไฟฟ้าชีวมวลจะต้องอาศัยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีความรู้
ความสามารถ หากบรษิัทไม่สามารถจดัใหม้บีุคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญและมคีวามรู้ความสามารถ
เพื่อปฏบิตัหิน้าที่ไดอ้ย่างเพยีงพอ อาจจะท าให้บรษิัทไม่สามารถบรหิารจดัการโรงไฟฟ้าได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ อย่างไรกด็ ีในการเตรยีมการเพื่อเริม่ด าเนินการโรงไฟฟ้าบรษิทัจะคดัสรรบุคลากรทีม่ี
คุณสมบตัเิหมาะสมในจ านวนทีเ่พยีงพอต่อการปฏบิตัหิน้าที ่และจะจดัอบรมพนักงานดงักล่าวอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อลดความเสีย่งในการบรหิารจดัการโครงการและประสทิธภิาพของโรงไฟฟ้าได ้

(ง) ความเสีย่งในการทีอ่ตัราผลตอบแทนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

เช่นเดยีวกนักบัโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชวีภาพของอรญัเพาเวอรแ์ละเศรษฐสีพุรรณ เน่ืองจากปรมิาณ
พลงังานไฟฟ้าทีผ่ลิตไดจ้ากโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลขึน้อยู่กบัปรมิาณวตัถุดบิซึง่ใชผ้ลติไฟฟ้า ซึ่ง
หากมปีรมิาณวตัถุดบิไม่และต่อเนื่องกอ็าจส่งผลใหบ้รษิทัไม่สามารถผลติไฟฟ้าไดเ้ตม็ก าลงัการผลติ 
ส่งผลให้บริษัทไม่ได้รบัรายได้และอตัราผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ อย่างไรก็ดี บริษัทได้มี
การศกึษาความเพยีงพอของปรมิาณวตัถุดบิและมขีอ้ตกลงกบัผูจ้ าหน่ายวตัถุดบิและไดว้างแผนการ
สัง่ซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าตามแผนการด าเนินงานของแต่ละโครงการ  และมีการประสานงานกับผู้
จ าหน่ายวตัถุดบิอย่างใกล้ชดิ ท าให้สามารถทราบถึงปัญหาที่อาจจะเกดิขึน้และสามารถแก้ไขหรอื
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ปรบัเปลีย่นแผนการด าเนินงานไดท้นัท่วงท ีท าใหส้ามารถลดผลกระทบจากความเสีย่งในการทีอ่ตัรา
ผลตอบแทนไม่เป็นไปตามเป้าหมายได ้

1.2  ความเส่ียงจากรายได้ในแต่ละไตรมาสไม่สม า่เสมอ 

 เน่ืองจากธุรกจิส่วนหนึ่งของบรษิัทมสี่วนที่เป็นลกัษณะงานโครงการออกแบบ จ าหน่ายและติดตัง้ระบบจ่าย
ไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อมซึ่งมีลูกค้าเป็นหน่วยงานของรฐับาล เช่น บรษิัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั 
(มหาชน) เป็นต้น ซึง่ลกูคา้กลุ่มดงักล่าวจะมรีอบปีงบประมาณเริม่ต้นในเดอืนตุลาคมของทุกปี โดยจะใชร้ะยะเวลาหนึ่ง
ในการเตรยีมการจดัซือ้จดัจา้งและจะท าการคดัเลอืกผู้จดัจ าหน่ายหรอืผู้รบัเหมาส าหรบัโครงการของแต่ละหน่วยงาน 
หลงัจากนัน้บรษิทัจะใชเ้วลาในการด าเนินการประมาณ 3 เดอืนถงึ 6 เดอืนจงึจะส่งมอบงานและรบัรูร้ายได ้ท าใหร้ายได้
ของบรษิทัในแต่ละไตรมาสในงวดปีมคีวามผนัผวน โดยมลีกัษณะเป็นวฏัจกัร  

1.3  ความเส่ียงจากการพึ่งพิงอตุสาหกรรมส่ือสารโทรคมนาคม 

 เน่ืองจากรายไดส้่วนใหญ่ของบรษิทัและบรษิัทย่อยมาจากธุรกจิออกแบบ จ าหน่ายและตดิตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้า
และตรวจวดัจดัการสภาพแวดลอ้ม ซึง่มลีกูคา้สว่นใหญ่เป็นหน่วยงานรฐับาลและเอกชนซึง่ด าเนินกจิการดา้นการสือ่สาร
โทรคมนาคม ท าใหบ้รษิทัมคีวามเสีย่งทีจ่ะสญูเสยีรายไดห้ากอุตสาหกรรมการสือ่สารโทรคมนาคมมกีารชะลอตวัลง ซึง่
อาจจะเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น นโยบายการลงทุนในระบบสื่อสารโทรคมนาคมของหน่วยงานรัฐบาล หรือการ
เปลีย่นแปลงนโยบายในการใหส้มัปทานในระบบสือ่สารต่างๆ เป็นตน้ 

 ทัง้นี้ เพื่อป้องกนัความเสีย่งจากการพึง่พงิอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคม บรษิทัจงึไดท้ าการขยายฐาน
ลกูคา้ไปในธุรกจิอื่น เช่น โรงแรม และอาคารส านักงาน เป็นตน้ อกีทัง้ยงัมกีารขยายธุรกจิไปยงัธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังาน
ทดแทน ซึง่มรีายได้ทีค่่อนขา้งแน่นอนในแต่ละไตรมาส ท าใหส้ามารถลดสดัส่วนของรายได้จากลูกค้าในอุตสาหกรรม
การสือ่สารโทรคมนาคมและการพึง่พงิลกูคา้กลุ่มดงักล่าวไดใ้นระดบัหนึ่ง 

 

 

ความเส่ียงต่อการลงทุนของผูถื้อหลกัทรพัย ์

 - ไม่ม ี-   
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ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 

ณ 31 ธนัวาคม 2557 และ 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทมีที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ดงัรายละเอยีดตอ่ไปนี ้

 

รายละเอียดทรัพย์สิน 
ขนาด 
(ไร่) 

มลูคา่สทุธิตามบญัช ี(ล้านบาท) 
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

31 ธ.ค. 2557  31 ธ.ค. 2558 
1. ที่ดิน 
ก) โฉนดเลขที่ 12969 
ที่ตัง้ 60 ต าบลสายไหม อ าเภอสายไหม 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

3 งาน  
90 ตร.วา 

39.00 39.00 บริษัท 
เป็นเจ้าของ 

 

ถกูจ านองเป็นหลกัประกนัเงินกู้ยืม
กบัสถาบนัการเงิน มีวงเงินเทา่กบั 
231.00 ล้านบาท 

ข) โฉนดเลขที่ 52514 
ที่ตัง้  21 ต าบลหมสูี อ าเภอปากชอ่ง 
จงัหวดั นครราช รีมา  

2 ไร่   
42.5 ตร.วา 

12.85 12.85 บริษัท 
เป็นเจ้าของ 

 

ถกูจ านองเป็นหลกัประกนัเงินกู้ยืม
กบัสถาบนัการเงิน มีวงเงินเทา่กบั 
26.11 ล้านบาท 

ค) โฉนดเลขที่ 20384 
ที่ตัง้ 165 หมู ่2 ต าบลสระพงั อ าเภอเขา
ย้อย จงัหวดัเพชรบรีุ 

16 ไร่ 
50.6 ตร.วา 

- 6.40 บริษัท 
เป็นเจ้าของ 

 

ถกูจ านองเป็นหลกัประกนัเงินกู้ยืม
กบัสถาบนัการเงิน มีวงเงินเทา่กบั 

42 ล้านบาท 
ง) น.ส.3ก เลขที่ 2093  เลม่ 21 หน้า 43 
ที่ตัง้ 2093 ต าบลก้ามป ูอ าเภอพยคัฆภมิู
พิสยั จงัหวดัมหาสารคาม  

26 ไร่  
30 ตร.วา 

- - บริษัทยอ่ยเป็นเจ้าของ *ขายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยเม่ือ
วนัที่ 14 พฤ จิกายน 2557 

จ) น.ส.3ก เลขที่ 817  เลม่ 9ก หน้า 17 
ที่ตัง้ 817 ต าบลสร้างคอม อ าเภอสร้างคอม 
จงัหวดัอดุรธานี 

20 ไร่  
76 ตร.วา 

1.14 1.14 บริษัทยอ่ยเป็นเจ้าของ 
 

ถกูจ านองเป็นหลกัประกนัเงินกู้ยืม
กบัสถาบนัการเงิน มีวงเงินรวมกบั
เคร่ืองจกัรเทา่กบั 120.00 ล้าน
บาท ฉ) น.ส.3ก เลขที่ 816 เลม่ 9ก หน้า 16 

ที่ตัง้ 816 ต าบลสร้างคอม อ าเภอสร้างคอม 
จงัหวดัอดุรธานี 

30 ไร่  
1 งาน  

46 ตร.วา 

1.52 1.52 บริษัทยอ่ยเป็นเจ้าของ 
 

ช) โฉนดเลขท่ี 5150 
ท่ีตัง้ ต าบลกดุจอก อ าเภอหนองมะโรง 
จงัหวดัชยันาท 

15 ไร่ - 
 

3.77 บริษัทยอ่ยเป็นเจ้าของ 
 

- 

ซ) โฉนดเลขท่ี 40237 
ท่ีตัง้ ต าบลนาวงัหนิ อ าเภอพนสันิคม 
จงัหวดัชลบรีุ 

20 ไร่ 
2 งาน 

30.6 ตร.วา 

- 6.17 บริษัทยอ่ยเป็นเจ้าของ 
 

- 

ฌ) โฉนดเลขที่ 13230 
ที่ตัง้ ต าบลหนองแวง อ าเภอพทุไธสง 
จงัหวดับรีุรัมย์ 

6 ไร่ 
3 งาน 

33 ตร.วา 
 

- 0.3 บริษัทยอ่ยเป็นเจ้าของ - 

รวมที่ดิน 54.51 71.15  

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 



 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2558 

 บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)                      

47 
……………………………………………..รับรองความถกูต้อง  

รายละเอียดทรัพย์สิน 
ขนาด 
(ไร่) 

มลูคา่สทุธิตามบญัช ี(ล้านบาท) ลกัษณะกรรมสทิธ์ิ ภาระผกูพนั 

31 ธ.ค. 2557  31 ธ.ค.2558   

2. อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร 
ก) อาคาร 

 
 

 
19.12 17.78 บริษัทเป็นเจ้าของ ถกูจ านองเป็นหลกัประกนัเงินกู้ยืม

กบัสถาบนัการเงิน มีวงเงินเทา่กบั 
231.00 ล้านบาท ข) สว่นปรับปรุงอาคาร  1.86 2.26 บริษัทเป็นเจ้าของ 

รวมอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  21.28 20.04  
3. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ 

 

270.21 305.74 บริษัทฯและบริษัทยอ่ย
เป็นเจ้าของ 

ถกูจ านองเป็นหลกัประกนัเงินกู้ยืม
กบัสถาบนัการเงิน มีวงเงินเทา่กบั 
42 ล้านบาท ส าหรับโครงการของ 
บริษัทฯ , มีวงเงินเทา่กบั 120.00 
ล้านบาท ส าหรับโครงการของ 
KSP,  มีวงเงินเทา่กบั 40.00 ล้าน
บาท ส าหรับโครงการของ SGG 
และมีวงเงินเทา่กบั 30.00 ล้าน
บาท ส าหรับโครงการของ PWG 

4. เคร่ืองมือและอปุกรณ์  1.70 1.51 บริษัทเป็นเจ้าของ  
5. เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้ส านกังานและ
คอมพิวเตอร์ 

 
 

4.41 3.03 บริษัทฯและบริษัทยอ่ย
เป็นเจ้าของ  

  

6. ยานพาหนะ  0.99 6.41 บริษัทเป็นเจ้าของ  

7.อปุกรณ์ส าหรับให้เชา่  5.81 5.72   

8. งานระหวา่งก่อสร้าง  - 4.48 บริษัทยอ่ยเป็นเจ้าของ  

รวมที่ดินอาคารและอุปกรณ์ 358.90 418.08   
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สรุปสาระส าคัขของสัขขาที่ส าคัข 
         สัขขาเช่าพืน้ที่ ส าหรับโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ที่ติดตัง้บนหลังคา 
 สญัญาเชา่พืน้ท่ีส าหรับโครงการของบริษัท โซลา่ร์โกกรีน จ ากดั 

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

คู่สัขขา : สหกรณ์ประมงแมก่ลอง จ ากดั 
ลงวันที่ : 9 กนัยายน 2556 
ระยะเวลาเช่า : 25 ปี นบัแตว่นัท่ีผู้ เช่าเร่ิมจ าหนา่ยไฟฟา้ให้การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค ทัง้นีผู้้ เช่า

จะแจ้งวนัเร่ิมต้นระยะเวลาเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าทราบภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีได้เร่ิม
จ าหนา่ยไฟฟา้ 

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 พีวี กรีน จ ากดั 

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

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

จะแจ้งวนัเร่ิมต้นระยะเวลาเช่าให้แก่ผู้ เชา่ทราบภายใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีได้เร่ิม
จ าหนา่ยไฟฟา้ 

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

ค่าเช่า : คา่เช่าพืน้ท่ี  100,000 บาทตอ่เดอืน 
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สญัญาเชา่พืน้ท่ีส าหรับโครงการของบริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ ากดั 

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

คู่สัขขา : บริษัท พรีคาสท์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั 
ลงวันที่ : 8 เมษายน 2557 
ระยะเวลาเช่า : 25 ปีนบัแตว่นัท่ีท าสญัญา โดยหลงัจากท าสญัญาเชา่ฉบบันีผู้้ให้เช่าสญัญาวา่ภายใน

ระยะเวลา 52 วนั นบัแตว่นัท าสญัญาฉบบันี ้ ผู้ให้เช่าจะไมเ่ก็บคา่เช่าจากผู้ เชา่เพราะ
ผู้ให้เชา่ให้ระยะเวลาผู้ เชา่เข้าด าเนินการก่อสร้าง ติดตัง้อปุกรณ์ผลติพลงังานไฟฟา้บน
พืน้ท่ีเช่าให้แล้วเสร็จ 

ที่ตัง้ที่ดิน : อาคารและทีด่ิน ซึง่ตัง้อยูบ่นทีด่ิน ต าบลคลองขวาง อ าเภอไทรน้อย จงัหวดันนทบรีุ  
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 
     3               5037II4250            19584               40                  855 

ค่าเช่า : คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงอตัราคา่เช่า และก าหนดระยะเวลาช าระคา่เช่าดงันี ้
1. ตกลงคา่เช่าเป็นรายเดือน ช าระเดือนละครัง้ ทกุวนัท่ี 30 ของทกุเดือน เร่ิมตัง้แต่

วนัที่ 30 พฤษภาคม 2557 และให้ถือวา่เป็นคา่เชา่เดือนมิถนุายน 2557 
2. คา่เช่าปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 คูส่ญัญาตกลงอตัราคา่เชา่เดือนละ 100,000 บาท (หนึง่แสน

บาทถ้วน) 
3. คา่เช่าปีที่ 6 ถึงปีที่ 10 คูส่ญัญาตกลงอตัราคา่เช่าเดือนละ 110,000 บาท (หนึง่

แสนหนึง่หมื่นบาทถ้วน) 
4. คา่เช่าปีที่ 11 ถึงปีที่ 15 คูส่ญัญาตกลงอตัราคา่เช่าเดือนละ 120,000 บาท (หนึง่

แสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
5. คา่เช่าปีที่ 16 ถึงปีที่ 20 คูส่ญัญาตกลงอตัราคา่เช่าเดือนละ 130,000 บาท (หนึง่

แสนสามหมื่นบาทถ้วน) 
6. คา่เช่าปีที่ 21 ถึงปีที่ 25 คูส่ญัญาตกลงอตัราคา่เช่าเดือนละ 140,000 บาท (หนึง่

แสนสีห่มื่นบาทถ้วน) 
7. ผู้ให้เชา่ตกลงที่จะออกใบเสร็จรับเงิน และ/หรือลงลายมือช่ือการรับเงินคา่เชา่ตาม

แบบ และ/หรือระเบียบของผู้ เชา่ และยอมให้ผู้ เช่าหภัาษี ณ ที่จ่ายตามอตัราที่ทาง
ราชการก าหนด โดยผู้ เช่าตกลงทีจ่ะออกหนงัสอืรับรองการหกัภาษี ณ ที่จา่ยให้แก่
ผู้ให้เชา่ด้วย 
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สินทรัพย์ไม่มตีวัตนที่ส ำคัญในกำรประกอบธุรกจิของบริษทั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไมม่ีตวัตน คือ  

1.  ซอฟต์แวร์บญัชี ซึง่มีมลูคา่เท่ากบั 1,910,134  บาท และ 2,565,608  บาท ตามล าดบั 

2.  สทิธิบตัร ซึง่มีมลูคา่เท่ากบั -0- บาท และ  37,982,018 บาท ตามล าดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2558 

 บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)                      

51 
……………………………………………..รับรองความถกูต้อง  

 
ข้อพิพาททางกฎหมาย 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัไมม่ขีอ้พพิาททางกฎหมายใดๆ ซึง่อาจสง่ผลกระทบในดา้นลบต่อสนิทรพัย์

ของบรษิทั 
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ข้อมูลทัว่ไปและขอ้มูลส าคญัอ่ืน 

ช่ือบริษทั :   บรษิทั เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

ประเภทธรุกิจ :   ธุรกจิออกแบบ จ าหน่าย และตดิตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดลอ้มทีม่ี
คุณภาพสงู ส าหรบัระบบสือ่สารโทรคมนาคม และธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนต่างๆ 

ทุนจดทะเบียน :   225,000,000 บาท 

ทุนท่ีเรียกช าระแลว้ :   221,141,937.50 บาท  

มุลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ :   0.10 บาท 

ส านักงานใหญ่ :   325/1 อาคารพเีอสท ีถนนพหลโยธนิ แขวงสายไหม เขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร 10220 

ระบบคณุภาพ :   ISO9001:2008 และ ISO14001:2004 

โทรศพัท ์ :   02-993-8982 

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

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

  ช่ือย่อหลกัทรพัย ์       :  PSTC 

  ท่ีตัง้โครงการ                     :  

1. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ก าลงัการผลติ 998 kW  จ านวน 2 โครงการ รวมก าลงัผลติ 1.996 MW  ทีต่ัง้ อ าเภอ
สรา้งคอม จงัหวดัอุดรธาน ี

2. โรงไฟฟ้า Solar Roof Top  ก าลงัการผลติ 987.84 kW ทีต่ัง้  สหกรณ์ประมงแม่กลอง จงัหวดัสมุทรสงคราม 

3. โรงไฟฟ้า Solar Roof Top ก าลงัการผลติ 987.84 kW  ทีต่ัง้ อ าเภอไทรน้อย จงัหวดันนทบุร ี

4. บรษิทัร่วมทุนในสดัสว่นการลงทุนรอ้ยละ 19.99  ด าเนินธุรกจิโรงไฟฟ้า Solar Roof Top ก าลงัการผลติ 987.84 kW  
ทีต่ัง้   อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุร ี

5.โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ก าลงัการผลติ 998 kW   ทีต่ัง้   อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุร ี

6.โรงไฟฟ้าพลงังานชวีภาพ ก าลงัการผลติ 1 เมกะวตัต ์ ทีต่ัง้ ต.กู่สวนแตง อ.บา้นใหม่ไชยพจน์ จ.บุรรีมัย์ 

 

 

 

mailto:ir@pst.co.th
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บุคคลอ้างอิงอ่ืนๆ  

นายทะเบียนหลกัทรพัย ์    : บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ าากดั62 อาคารตลาดหลกัทรพัย ์ แหง่
ประเทศไทยถนนรชัดาภเิษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 โทรศพัท ์ 0-229-2800 โทรสาร   
0-2654-5427Website : http://www.tsd.co.th/th/index.html 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต   

1. นายโสภณ เพิม่ศริวิลัลภ            ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต  เลขทะเบยีน 3182   
2. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์         ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต  เลขทะเบยีน 3972   
3. นางสาวสมุนา พนัธพ์งษ์สานนท ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต  เลขทะเบยีน 5872 
4. นางสาวรสพร   เดชอาคม           ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต  เลขทะเบยีน 5659 

บรษิทั ส านกังานอ ีวาย  จ ากดั  ชัน้ 33 อาคารเลครชัดา 193/136-137 ถนนรชัดาภเิษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

ตูป้ณ. 1047 กรุงเทพฯ 10510  โทรศพัท ์+66 2264 9090  โทรสาร  +66 2264 0789-90   

เวปไซต ์: http://www.ey.com   

ข้อมูลส าคญัอ่ืน      - ไมม่ ี- 
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ส่วนท่ี 2  
 

การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 
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1.หลกัทรัพย์ของบริษัท 

1.1 หุ้นสามัญของบริษัท 

บริษัทมีทนุจดทะเบียนเทา่กบั 225,000,000 บาท (สองร้อยยี่สบิห้าล้านบาท) แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 
2,250,000,000 หุ้น (สองพนัสองร้อยห้าสบิล้านหุ้น) มลูคา่หุ้นที่ตราไว้เทา่กบัหุ้นละ 0.10 บาท (สบิสตางค์) บริษัทจะมีทนุจด
ทะเบียนช าระแล้วเทา่กบั 220,000,000 บาท (สองร้อยยี่สบิล้านบาท) 
 
รายช่ือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรก 

รายชื่อผูถ้อืหุน้ทีถ่อืหุน้สงูสุด 10  รายแรก ตามบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนพกัโอนหุน้ ณ วนัที ่29  
ธนัวาคม  2558 มดีงัต่อไปนี้ 

ล าดบั รายชือ่ จ านวนหุน้ รอ้ยละ 
1 บรษิทั เอม็.ว.ีท.ี คอมมวินิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 276,870,500 12.52 
2 นายโสมพฒัน์ ไตรโสรสั 266,300,000 12.04 
3 นางวลัลภา ไตรโสรสั      255,350,000  12.55 
4 นายพระนาย กงัวาลรตัน์      202,098,000  9.14 
5 นางชุตนินัท ์กจิส าเรจ็      118,746,300  5.37 
6 นายพรเทพ บรูณกุลไพโรจน์        65,490,000  2.96 
7 นายอภริตัน์ สโิรดม        50,008,700  2.26 
8 นายอณัณพ พุม่กุมาร        49,750,000  2.25 
9 นายสรุพล ตงัคะประเสรฐิ        25,364,600  1.15 
10 นายวลิาส  วงศส์บืชาต ิ        23,603,300  1.07 

 
1.2 ใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท 

ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 24 มกราคม 2557 ได้มมีติอนมุตัิการออกและจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ประเภทระบช่ืุอผู้ ถือและไมส่ามารถโอนเปลีย่นมือได้ให้แก่กรรมการและ
พนกังานของบริษัท (“ใบส าคญัแสดงสทิธิ”) PST - WA จ านวน 50,000,000 หนว่ย ซึง่จะท าการจดัสรรพร้อมกบัการเสนอขาย
หุ้นสามญัแก่ประชาชนทัว่ไปในครัง้นีโ้ดยมีราคาเสนอขาย 0 บาทตอ่หนว่ย และใบส าคญัแสดงสทิธิมีอาย ุ5 ปี นบัแตว่นัท่ีออก
และเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ โดยใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วยมีสทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สทิธิ 0.10 บาทตอ่
หุ้น (เว้นแตจ่ะมีการปรับสทิธิตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่ก าหนด) มีการก าหนดเง่ือนไขในการใช้สทิธิ โดยนบัจากวนัท่ีออก
และเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 ปี ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถใช้สทิธิครัง้แรกได้ไมเ่กินร้อยละ 25 ของใบส าคญั
แสดงสทิธิทัง้หมดที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิแตล่ะคนได้รับการจดัสรรจากบริษัท และในทกุ ๆ 12 เดือน หลงัจากการใช้สทิธิ
ครัง้แรก ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถใช้สทิธิได้ไมเ่กินร้อยละ 50 ร้อยละ 75 และ ร้อยละ 100 ของใบส าคญัแสดงสทิธิ
ทัง้หมดที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิแตล่ะคนได้รับจดัสรรจากบริษัท ตามล าดบั ซึง่จะท าให้ทนุจดทะเบียนและช าระแล้วของ
บริษัทเทา่กบั 225,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัทัง้หมด 2,250,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 
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ภายหลงัจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุแก่ประชาชนทัว่ไปในครัง้นีแ้ละการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิที่ออกให้แก่
กรรมการและพนกังานของบริษัททัง้หมด 

 
1.3 มติที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ที่ 1/2558 ซึง่ได้จดัประชมุเมื่อวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2558 บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ 
เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) มมีตเิพิ่มทนุของบริษัทจ านวน  2,680,297,833  หุ้น เพื่อระดมทนุในการลงทนุเข้าซือ้
กิจการโรงงานไฟฟา้ชีวภาพ จ านวน 2 โครงการ ลงทนุในโครงการก่อสร้างโรงงานไฟฟา้ชีวมวล จ านวน 3 โครงการ และเพื่อ
เป็นเงินทนุหมนุเวยีนในบริษัท เพือ่ลงทนุในโครงการท่ีจะเกิดในอนาคต  โดยมีรายละเอยีดการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงันี  ้
- จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุของบริษัทจ านวนไมเ่กิน 2,211,419,375 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขาย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่น (Right Offering)  เสนอขายในอตัราสว่น 1 หุ้นสามญัเดมิ ตอ่ 1 หุ้นสามญัใหม่ 
- จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุของบริษัทจ านวนไมเ่กิน 442,283,875 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการ
ใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิครัง้ที่ 1 (PSTC-W1) ท่ีบริษัทจะออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิของบริษัทท่ีจองซือ้และได้รับจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น (Right Offering) ในอตัราสว่น 5 หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ตอ่ 1 
หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิ 
- จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุของบริษัทจ านวนไมเ่กิน 26,594,583 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการ
ปรับสทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ PSTC-WA เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิของบริษัทตามสดัสว่นตามข้อ 
(2) และการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ PSTC-W1 

 
 
นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทมีนโยบายในการจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัราไมต่ า่กวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะ
บริษัทภายหลงัจากหกัภาษีและเงินทนุส ารองตามกฎหมายและทนุส ารองอื่น (ถ้ามี) อยา่งไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว
อาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ โดยจะขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอ่ง การขยายธุรกิจ ความจ าเป็นในการใช้
เงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินงาน แผนการลงทนุและการขยายธรุกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจยัอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยูภ่ายใต้เง่ือนไขที่วา่ บริษัทจะต้องมเีงินสดเพียงพอส าหรับ
การด าเนินธุรกิจ และการด าเนินการดงักลา่วจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้นตามทีค่ณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

ทัง้นี ้มติคณะกรรมการบริษัทที่อนมุตัิจา่ยเงินปันผลจะต้องน าเสนอเพื่อขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแต ่เป็นการ
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ซึง่คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนมุตัิให้จา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลได้ แล้วรายงานให้ที่ประชมุผู้
ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

 
 
 
 
 

 
 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

57 
.................................รับรองความถกูต้อง 

1. โครงสร้างการจัดการ 
 

1.1 คณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัท ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม 2558 มีจ านวนทัง้สิน้ 8 ทา่น ซึง่ประกอบด้วย 

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

โดยมีนางชตุินนัท์ กิจส าเร็จ ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 

กรรมการซึง่มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท คือ นายพระนาย กงัวาลรัตน์ นายภาณ ุศีติสาร นายอณัณพ พุม่กมุาร นาง
ชตุินนัต์ กิจส าเร็จ นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน กรรมการ 2 ใน 5 คนนีล้งลายมือช่ือร่วมกนัเป็นสองคนและประทบัตรา
ส าคญัของบริษัท  

  ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
1) จดัการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยความสจุริต 

ระมดัระวงั และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 
2) ก าหนดเปา้หมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคมุดแูลการบริหารและการ

จดัการฝ่ายบริหาร หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ไว้ 
3) พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ และคณะกรรมการอื่นตาม

ความเหมาะสม 
4) พิจารณาทบทวนและอนมุตัินโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ แผนงานการด าเนินธุรกิจ โครงการลงทนุขนาดใหญ่ของ

บริษัท ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร 
5) ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งตอ่เนื่อง 
6) จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชี

ของบริษัท 
7) จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้ 
8) จดัให้มีการท างบดลุและงบก าไรขาดทนุของบริษัท ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท ซึง่ผู้สอบบญัชี

ตรวจสอบแล้วน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิ 
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9) พิจารณาและอนมุตัิกิจการอื่นๆ ที่ส าคญัอนัเก่ียวกบับริษัท หรือที่เห็นสมควรจะด าเนินการนัน้ๆ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท 

10) คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึง่หรือหลายคน หรือกรรมการยอ่ย หรือบคุคลอื่นใด 
ปฏิบตัิการอยา่งหนึง่อยา่งใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยูภ่ายใต้การควบคมุขอบคณะกรรมการ หรือมอบ
อ านาจเพื่อให้บคุคลดงักลา่วมีอ านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาทีก่รรมการ
เห็นสมควร ซึง่คณะกรรมการอาจยกเลกิเพิกถอนเปลีย่นแปลงหรือแก้ไขบคุคลที่ได้รับมอบอ านาจหรืออ านาจ
นัน้ๆได้เมื่อเห็นสมควร 

11) กรรมการจะต้องไมป่ระกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทหรือเข้า
เป็นหุ้นสว่นในห้างหุ้นสว่นสามญั หรือเป็นหุ้นสว่นไมจ่ ากดัความรับผิดในห้างหุ้นสว่นจ ากดั หรือเป็นกรรมการ
ของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นทีป่ระกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของ
บริษัทไมว่า่จะท าเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแตจ่ะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมี
มติแตง่ตัง้  

 เว้นแตอ่ านาจในการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ จะกระท าได้ก็ตอ่เมื่อได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นก่อน ทัง้นี ้ เร่ืองที่
กรรมการมีสว่นได้เสยี หรือมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัท หรือบริษัทยอ่ย ให้กรรมการซึง่มีสว่นได้เสยี หรือมี
ความขดัแข้งทางผลประโยชน์ดงักลา่วไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

(ก) เร่ืองที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
(ข) การท ารายการท่ีกรรมการมีสว่นได้เสยีและอยูใ่นขา่ยที่กฎหมาย หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศไทยระบใุห้ต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 เร่ืองตอ่ไปนีจ้ะต้องได้รับความเหน็ชอบจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของกรรมการท่ี
เข้าร่วมประชมุ และจากที่ประชมุผุ้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุ
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญั 
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เชา่กิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญั การมอบหมาย

ให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุ
กนั 

(ง) การแก้ไขเพิม่เติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
(จ) การเพิม่ทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  การควบหรือเลกิบริษัท 
(ฉ) การอื่นใดที่ก าหนดไว้ภายใต้บทบญัญตัิของกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์ และ/หรือ ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทและที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
ด้วยคะแนนเสยีงดงักลา่วข้างต้น 
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  โดยในปี 2557 และปี  2558 มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
ดงันี ้

 
ชื่อ - สกุล 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 
1. นายภาณ ุ ศีติสาร 9/9 8/8 - - 

2. นายพระนาย กงัวาลรัตน์ 9/9 8/8 - - 

3. นางชตุินนัท์ กิจส าเร็จ 9/9 7/8 - - 

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

5. นายอณัณพ พุม่กมุาร 9/9 8/8 - - 

6. นายสวุิทย์ สงิหจนัทร์ 9/9 7/8 7/7 4/4 
7. นายพิทยาธร  มฤทสุาธร   9/9 7/8 7/7 3/4 
8. นายวรพงศ์ จ าจด 9/9 7/8 7/7 4/4 
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1.2 คณะผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2558 และโครงสร้างองค์กร (organization chart) ของบริษัท มีรายละเอียดดงันี ้

 
โดยในปี 2558 บริษัทวา่จ้างบริษัท แอค-พลสั คอนซลัแตนท์ จ ากดั เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ซึง่ในอนาคตบริษัทมีนโยบายพฒันาบคุลากรของบริษัทเข้ามาท าหน้าทีใ่นสว่นนี ้
 

ฝ่ายบริหารงานขาย 
นายอณัณพ พุ่มกุมาร 

 
 

คณะกรรมการบริษัท 

ผู้ช่วยผู้บริหาร 
 

คณะกรรมการบริหาร 
 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
นายพระนาย กงัวาลรัตน์ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติงาน 
นายอณัณพ พุ่มกมุาร 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
นางชตุินนัต์ กจิส าเร็จ 

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงนิ 
นางสาวอนงค์ พานชิเจริญนาน 

 
ผู้ช่วยผู้บริหาร 

QMR  
ตวัแทนฝ่ายบริหารระบบคณุภาพ 

ฝ่ายวิศวกรรมและปฏิบตัิงาน 
นายอณัณพ พุ่มกุมาร 

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
ผู้อ านวยการอาวุโส 
นายเศรษฐวฒิุ บญุสนิท 

 

ผู้ช่วยผู้บริหาร 

 
ฝ่ายสนับสนุนกิจการภายใน 

 

ฝ่ายการเงนิ 
ผู้อ านวยการ(รักษาการ) 
นางสาวจิรวดี  บปุผา 

เลขานุการบริษัท 
นางชตุินนัต์ กิจส าเร็จ 

ฝ่ายบญัชี 
ผู้อ านวยการ 

นางสาวจินตนา ภาคีกิจ 

ผู้ช่วยผู้บริหาร 
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คณะผู้บริหาร ณ วนัท่ี   31 ธนัวาคม 2558 มจี านวนทัง้สิน้ 6  ทา่น ซึง่ประกอบด้วย 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
นายพระนาย กงัวาลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

นายภาณ ุ ศีติสาร ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร 

นางชตุินนัท์  กิจส าเร็จ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

นายอณัณพ พุม่กมุาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการ 

นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 

นายเศรษฐวฒุ ิ บญุสนิท ผู้อ านวยการอาวโุสฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
1. เป็นผู้บริหารจดัการและควบคมุดแูลการด าเนินกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานทัว่ไปของบริษัท 
2. ด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร 
3. มีอ านาจจ้าง แตง่ตัง้ โยกย้าย ปลดออก เลกิจ้าง ก าหนดอตัราคา่จ้าง ให้บ าเหน็จรางวลั ปรับขึน้เงินเดือน คา่ตอบแทน เงินโบนสั 

ของพนกังานทัง้หมดของบริษัทตัง้แตต่ าแหนง่รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป 
4.  มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ในการบริหารกิจการของบริษัทตามปกติ และอนัจ าเป็นแก่การบริหารกิจการของบริษัทเป็นการ

ทัว่ไป ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
1) มีอ านาจออกค าสัง่ ระเบยีบ ประกาศ บนัทกึ เพื่อให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และ

เพื่อรักษาระเบยีบวินยัการท างานภายในองค์กร 
2) มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนบริษัทตอ่บคุคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท 
3) อนมุตัิการแตง่ตัง้ที่ปรึกษาด้านตา่งๆ ท่ีจ าเป็นตอ่การด าเนินงาน 
4) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราวๆไป 
5) อ านาจอนมุตัิอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนีใ้ห้เป็นไปตามขอบเขตอ านาจการอนมุตัิและการสัง่การในระดบัตา่งๆ (Level of 

Authorization) ที่ได้รับการอนมุตัิในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2557 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเตมิ 

การอนมุตัเิพื่อด าเนินการ ตลอดจนการมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้ตวัแทน หรือผู้ รับมอบหมายให้ด าเนินการเพื่อเข้า
ท ารายการดงักลา่วข้างต้น จะต้องไมม่ีลกัษณะเป็นการด าเนินการเพื่อเข้าท ารายการท่ีท าให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือตวัแทน 
หรือผู้ รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถด าเนินการอนมุตัเิพื่อเข้าท ารายการท่ีตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง มี
สว่นได้เสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย ซึง่การอนมุตัิด าเนินการเพื่อเข้าท ารายการใน
ลกัษณะดงักลา่วจะต้องเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการและ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพจิารณาและอนมุตัิ และสอบทานรายการ
ดงักลา่วโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ตามข้อบงัคบัของบริษัทและตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทยก าหนด 
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โดยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่  4/ 2558  เมื่อวนัท่ี  13 สงิหาคม 2558 มีมติก าหนดหลกัเกณฑ์อ านาจอนมุตัิใน
การบริหารงานของบริษัทและบริษัทยอ่ย ซึง่มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัที่ 14 สงิหาคม 2558 เป็นต้นมา โดยอ านาจการลงนาม และอนมุตัิ
การด าเนินงานโดยสรุปของแตล่ะฝ่ายเป็นดงันี ้

 

 

เร่ืองที่เสนออนุมัติ 

ผู้มีอ านาจอนุมัติ 
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คณ
ะก
รร
มก
าร
บริ
หา
ร 

ปร
ะธ
าน
เจ้
าห
น้า
ทีบ่

ริห
าร

 

คณ
ะก
รร
มก
าร
ตร
วจ
สอ
บ 

เร่ืองทั่วไป         
การอนมุตัิวงเงินนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดนีแ้ละนอกงบประมาณประจ าปีที่ได้รับการอนุมตั ิ> 
30 ล้านบาทตอ่ราย         

เอกสารก ากบัดแูลกิจการ         

นโยบายทางการเงิน         

กลยทุธ์บริษัท (Business Plan)         

งบประมาณบริษัท         

เร่ืองที่มีความส าคญัมากและไมใ่ชเ่หตกุารณ์ปกติ         

สญัญาการท าธุรกรรมที่มีผลตอ่รายได้และการขายมากๆ > 200 ล้านบาท         

การซือ้/ขอรับใบอนญุาต/สมัปทานที่มีวงเงินลงทนุ > 100 ล้านบาท         

การอนมุตัิวงเงินนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดนีแ้ละนอกงบประมาณประจ าปีที่ได้รับการอนมุตั ิแต่
ไมเ่กิน 30 ล้านบาท         

การขายและการให้บริการมีมลูคา่ไมเ่กิน 200 ล้านบาทตอ่ครัง้         

การซือ้/ขอรับใบอนญุาต/สมัปทานที่มีวงเงินลงทนุไมเ่กิน 100 ล้านบาท         

การเปลี่ยนแปลงสญัญาเชา่อสงัหาริมทรัพย์         

การรับผิดชอบตอ่สงัคม (CSR)         

ปัญหาเก่ียวกบัผลกระทบร้ายแรงเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม         

โครงสร้างองค์กร         

นโยบายบริษัทในการด าเนินธุรกิจปกตขิองบริษัท         

กฏระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท         

การเป็นผู้สนบัสนนุ         

การรับผิดชอบตอ่สงัคม (เงินบริจาคและเงินสนบัสนนุตา่งๆ)         
บัญชีและการรายงานทางการเงนิ         
การเปลี่ยนแปลงหรือเบี่ยงเบนจากมาตรฐานการบญัช ี         
การจัดการด้านการเงิน         
โครงสร้างเงินทนุ         
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นโยบายเงินปันผล         

การออกหุ้นทนุ         

การออกหุ้นกู้          

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         

สญัญาเชา่ด าเนินงาน         

การจดัหาเงินทนุจากสถาบนัการเงินมลูคา่ขนาดไมเ่กิน 50 ล้านบาท         

การบริหารความเสี่ยงตราสารอนพุนัธ์         

สญัญาป้องกนัความเสี่ยงการซือ้ขายแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ         

การออกหนงัสือค า้ประกนัให้แกบ่คุคลภายนอก         
การบริหารจัดการด้านสินทรัพย์         
การได้มา การโอน การจ าหน่าย การบริจาค การท าลาย การให้เชา่ เกินกวา่ 10 ล้านบาท         

หลกัทรัพย์หลกัประกนั เกินกวา่ 50 ล้านบาท         

การปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยน การบ ารุงรักษา         

การได้มา การโอน การจ าหน่าย การบริจาค การท าลาย การให้เชา่ ไมเ่กินกวา่ 10 ล้านบาท         

หลกัทรัพย์หลกัประกนัไมเ่กินกวา่ 50 ล้านบาท         

การประกนัภยั         

การท าลายเอกสารส าคญั (ที่จดัเก็บเกินจากเวลาที่ก าหนดาตมกฎหมายหรือตามนโยบายบริษัท)         

การบริหารจัดการด้านการด าเนินงาน         
การจดัท าสญัญาทีส่ าคญัมาก Business Critical         

การจดัซือ้จดัจ้างนอกงบประมาณประจ าปีที่ได้รับอนมุตัิ         

การจดัซือ้จดัจ้าง การวา่จ้างชว่งในงบประมาณประจ าปีที่ได้รับการอนมุตัิมากกวา่ 50 ล้านบาท         

การลงทนุในโครงการเก่ียวกบัการพฒันาระบบการท างาน งานวิจยั พฒันาผลิตภณัฑ์ไมเ่กิน 20 ล้านบาทตอ่ปี         

ครอบคลมุตามข้อก าหนดของกลต.         

การจดัซือ้จดัจ้าง การวา่จ้างชว่งในงบประมาณประจ าปีที่ได้รับการอนมุตัิไมเ่กินกวา่ 50 ล้านบาท         

การลงทนุในโครงการเก่ียวกบัการพฒันาระบบการท างาน งานวิจยั พฒันาผลิตภณัฑ์ไมเ่กิน 10 ล้านบาทตอ่ปี         
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เร่ืองที่เสนออนุมัติ 

ผู้มีอ านาจอนุมัติ 

คณ
ะก
รร
มก
าร
บริ
ษัท

   

คณ
ะก
รร
มก
าร
บริ
หา
ร 

ปร
ะธ
าน
เจ้
าห
น้า
ทีบ่

ริห
าร

 

คณ
ะก
รร
มก
าร
ตร
วจ
สอ
บ 

การบริหารรายการระหวา่งกนั         

ไมค่รอบคลมุตามข้อก าหนดของกลต.         

การแตง่ตัง้ที่ปรึกษาของบริษัท         
การบริหารความเส่ียง         
ความเสี่ยงทางธุรกิจที่ยอมรับ         
การบริหารจัดการด้านบุคลากร         
คณะกรรมการบริษัท         

ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายบริหาร CEO         

การจดัสรรหุ้นกบัพนกังาน และบคุคลภายนอก         

การเปลี่ยนแปลงอตัราเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ         

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CFO         

ระดบัหวัหน้างาน         

พนกังานอื่นๆ         
การบริหารด้านภาษีและกฎหมาย         
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางกฎหมาย         

คดีความ/ข้อพิพาทที่มีผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานที่เกิน 20 ล้านบาท         

มลูคา่ประนีประนอมยอมความที่เกิน 20 ล้านบาท         

คดีความ/ข้อพิพาทที่มีผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานที่ไมเ่กิน 20 ล้านบาท         

มลูคา่ประนีประนอมยอมความที่ไมเ่กิน 20 ล้านบาท         

ภาษีเงินได้นิติบคุคล         

ภาษีอ่ืนๆ         

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงนิ         

การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวข้องกนัที่ไมค่รอบคลมุตามข้อก าหนดของกลต.         

การติดตอ่สื่อสารกบันกัลงทนุ         

การให้ข้อมลูกบัตลาดหลกัทรัพย์และประชาสมัพนัธ์         
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1.3 เลขานุการบริษัท 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2557 จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 8 มกราคม 2557 ได้มีมติอนมุตักิารแตง่ตัง้ นางชตุินนัท์กิจส าเร็จ เป็น
เลขานกุารบริษัท โดยมีประวตัิและรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจ
ควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 

2 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 
2.2.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

2.2.1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 
ที่ประชมุกรรมการบริษัทครัง้ที่ 3/2557 เมื่อวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2557 ได้มีมติอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนในรูปคา่เบีย้ประชมุ

และคา่บ าเหน็จของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2557 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ก. คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

         รายนามคณะกรรมการ      จ านวนค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัท 
     คา่เบีย้ประชมุประธานกรรมการบริษัท 
     คา่เบีย้ประชมุกรรมการบริษัท 

 
15,000 บาทตอ่ครัง้ 
10,000 บาทตอ่ครัง้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
     คา่เบีย้ประชมุประธานกรรมการตรวจสอบ 
     คา่เบีย้ประชมุกรรมการตรวจสอบ 

 
15,000 บาทตอ่ครัง้ 
10,000 บาทตอ่ครัง้ 

 

ข. คา่ตอบแทนคณะกรรมการในรูปคา่บ าเหน็จ 

 คา่ตอบแทนในรูปคา่บ าเหน็จของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ จา่ยครัง้เดยีวตอ่ปี โดยจ่ายด้วย
วงเงินไมเ่กิน 2,000,000 บาท หกัด้วยจ านวนคา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการท่ีจ่ายในปีนัน้ และคงเหลอืเป็นจ านวนเงินส าหรับจา่ยคา่บ าเหน็จ
ประจ าปี ทัง้นีก้ารจดัสรรสว่นแบง่บ าเหน็จประจ าปีมีดงันี ้

         รายนามคณะกรรมการ      จ านวนค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัท 
     คา่เบีย้ประชมุประธานกรรมการบริษัท 
     คา่เบีย้ประชมุกรรมการบริษัท 

 
15% 
10% 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
     คา่เบีย้ประชมุประธานกรรมการตรวจสอบ 
     คา่เบีย้ประชมุกรรมการตรวจสอบ 

 
15% 
10% 
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  ในปี   2557 และ ปี  2558  มีคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบดงันี ้

 
ช่ือ - สกุล 

ปี 2557 ปี 2558 
ค่าเบีย้ประชุม ค่าบ าเหน็จ รวม (บาท) ค่าเบีย้ประชุม ค่าบ าเหน็จ รวม (บาท) 

1. นายภาณ ุ ศีติสาร 135,000 148,500 283,500 120,000      228,780.00 348,780.00 
2. นายพระนาย กงัวาลรัตน์ 90,000 99,000 189,000 80,000 152,520.00 232,520.00 
3. นางชตุินนัท์ กิจส าเร็จ 90,000 99,000 189,000 70,000 - 70,000.00 
4. นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน 90,000 99,000 189,000 80,000 152,520.00 232,520.00 
5. นายอณัณพ พุม่กมุาร 90,000 99,000 189,000 80,000 152,520.00 232,520.00 
6. นายสวุิทย์ สงิหจนัทร์ 195,000 148,500 343,500 130,000 228,780.00 358,780.00 
7. นายพิทยาธร  มฤทสุาธร   160,000 99,000 259,000 100,000 152,520.00 252,520.00 
8. นายวรพงศ์ จ าจด 160,000 99,000 259,000 110,000 152,520.00 262,520.00 

 
 
 

2.2.1.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

  คา่ตอบแทนผู้บริหาร 

 ปี 2557 ปี  2558 

จ านวนผู้บริหาร 6 ทา่น 6 ทา่น 
คา่ตอบแทนรวมของผู้บริหาร  
(เงินเดือน โบนสั และ
ผลประโยชน์เมื่อเลกิจ้าง) 

15,755,000บาท 23,270,611.08 บาท 

  
 

2.2.2 ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตวัเงนิ 
ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 24 มกราคม 2557 ได้มีมติอนมุตัิการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะ

ซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ประเภทระบช่ืุอผู้ ถือและไมส่ามารถโอนเปลีย่นมือได้ให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัท (“ใบส าคญัแสดงสทิธิ”) 
จ านวน 50,000,000 หนว่ย ซึง่จะท าการจดัสรรพร้อมกบัการเสนอขายหุ้นสามญัแก่ประชาชนทัว่ไปในครัง้นีโ้ดยมีราคาเสนอขาย 0 บาทตอ่
หนว่ย และใบส าคญัแสดงสทิธิมอีาย ุ 5 ปี นบัแตว่นัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ โดยใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ยมสีทิธิซือ้หุ้น
สามญัได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สทิธิ 0.10 บาทตอ่หุ้น (เว้นแตจ่ะมกีารปรับสทิธิตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่ก าหนด) และมีมติอนมุตัิการจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จดัสรรให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัทแตล่ะรายที่ได้รับจดัสรรเกินกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิ
ทัง้หมด โดย รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท มีดงันี ้ 
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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 กิจส าเร็จ 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 จ าจด กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 1,500,000 3.00 

8. นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน กรรมการบริษัท 2,500,000 5.00 

10. นายเศรษฐวฒุิ บญุสนิท 
กรรมการบริหาร / ผู้อ านวยการอาวโุสฝ่าย
พฒันาธุรกิจ 

2,500,000 5.00 

รวม 21,500,000 43.00 

 

 

2.3 บุคลากร 

จ านวนบคุลากร ณ วนัที่ 31  ธนัวาคม 2557 และ วนัที่ 31  ธนัวาคม 2558 บริษัทมีพนกังานทัง้สิน้จ านวน 112 คน และตามล าดบั โดย
มีรายละเอียดดงันี ้

 จ านวนคน 
31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 

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

6 
11 
40 
24 
5 
15 
9 

              2 

6 
10 
44 
29 
7 
20 
11 
4 

รวมทัง้สิน้ 112 131 
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ค่าตอบแทนบุคลากร 

 คา่ตอบแทนบคุลากรในปี   2557 และ ปี  2558  มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
             (หนว่ย : บาท) 

 ปี 2557 ปี  2558 

เงินเดือน คา่ลว่งเวลาและโบนสั 58,046,828.41 43,157,331.12 
คา่ตอบแทนอื่นๆ 4,790,169.43 6,851,570.13 

รวม 62,836,997.84 50,008,901.25 
หมายเหต ุ: คา่ตอบแทนอื่นๆประกอบด้วยเงินสมทบกองทนุส ารองเลืย้งชีพและประกนัสงัคม คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์พนกังาน คา่ตรวจสขุภาพ และสวสัดกิาร

อ่ืนๆ 

 นโยบายการพัฒนาพนักงาน  

 บริษัทมีการจดัอบรมพนกังานเพือ่ให้พนกังานมีความรู้ความช านาญในเทคนิคตา่งๆ ในด้านปฏิบตัิงาน และเกิดการเรียนรู้มี
ประสบการณ์และมีการพฒันาด้านตา่งๆ และให้การปฏิบตัิงานของพนกังานมีประสทิธิภาพ และประสทิธิผลมากขึน้ อีกทัง้ยงัท าให้เกิดความ
พงึพอใจ และมีการพฒันาที่ดีขึน้ โดยจดัให้มีการอบรมทัง้ภายในและภายนอกองค์กรและมีการจดัท าแผนการการฝึกอบรมประจ าปี โดย
เปา้หมายของการฝึกอบรม คือ ให้พนกังานทกุคนผา่นการอบรบหลกัสตูรพืน้ฐานและหลกัสตูรความจ าเป็นในการปฏิบตังิานและการด ารง
ต าแหนง่ โดยมีคา่เปา้หมาย 1 คนตอ่ 1 หลกัสตูรตอ่ปี  
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การก ากบัดูแลกิจการ 
 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยเช่ือวา่ การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี
แสดงถึงการมีระบบบริหารจดัการท่ีมีประสทิธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึง่ช่วยสร้างความเช่ือมัน่และความมัน่ใจตอ่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ ผู้มีสว่น
ได้เสีย และผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย อนัจะน าไปสู่การเพิ่มมูลค่าและการเติบโตของบริษัทในระยะยาวอย่างยั่งยืน บริษัทได้ด าเนินการอย่ าง
ตอ่เนื่องในการสง่เสริมให้มีระบบการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยมุง่หวงัให้คณะกรรมการและฝ่ายจดัการของบริษัท พฒันาระดบัการก ากบัดแูล
กิจการและปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ให้สอดคล้องกบัแนวทางที่เป็นมาตรฐานสากล โดยน าหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีซึ่ง
ก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย มาก าหนดเป็นนโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และก าหนดให้มีการติดตามเพื่อ
ปรับปรุงนโยบายดงักลา่วให้สอดคล้องกบัแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงในอนาคต เพื่อให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกบัสภาพการณ์ที่เปลีย่นแปลงไป โดยมีแนวปฏิบตัิซึง่ครอบคลมุหลกัการ 5 หมวด ดงัตอ่ไปนี ้

หมวดที่ 1  สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

บริษัทได้ตระหนกัและให้ความส าคญัถงึสทิธิของผู้ ถือหุ้น  โดยไมก่ระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือริดรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้น  
รวมถงึสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิของตน โดยสทิธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น ได้แก่  การซือ้ขายหรือการโอนหุ้น  การมีสว่นแบง่ในก าไรของ
บริษัท  การได้รับขา่วสารข้อมลูของบริษัทอยา่งเพียงพอ  การเข้าร่วมประชมุเพื่อใช้สทิธิออกเสยีงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อแตง่ตัง้หรือถอดถอน
กรรมการ  แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี  และเร่ืองที่มีผลกระทบตอ่บริษัท เช่น การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสอื
บริคณห์สนธิ การลดทนุหรือเพิ่มทนุ และการอนมุตัิรายการพิเศษ เป็นต้น 

บริษัทมีการให้ข้อมลู วนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชมุ ตลอดจนข้อมลูทัง้หมดที่เก่ียวข้องกบัเร่ืองที่ต้องตดัสนิใจในท่ีประชมุแก่
ผู้ ถือหุ้นเป็นการลว่งหน้า และแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ตา่งๆ ที่ใช้ในการประชมุ รวมถงึขัน้ตอนการออกเสยีงลงมติ   บริษัทมกีารอ านวย
ความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงอยา่งเต็มที่ และสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตัง้
ค าถามตอ่ที่ประชมุในเร่ืองทีเ่ก่ียวข้องกบับริษัท ได้  รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามลว่งหน้าและมีโอกาสเสนอวาระการประชมุก่อนวนั
ประชมุ   รวมถงึมีสทิธิมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชมุ 

หมวดที่ 2  การปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  

บริษัทมีการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทยีมกนัและเป็นธรรม ทัง้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหาร  ผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร  ผู้ ถือหุ้น
ตา่งชาติ  และผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย   และสร้างความมัน่ใจให้กบัผู้ ถือหุ้นวา่คณะกรรมการและฝ่ายจดัการได้ดแูลให้การใช้เงินของผู้ ถือหุ้ นเป็นไป
อยา่งเหมาะสม ด้วยเช่ือวา่เป็นปัจจยัส าคญัตอ่ความมัน่ใจในการลงทนุกบับริษัท  โดยคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ก ากบัดแูลให้ผู้ ถือหุ้น
ได้รับการปฏิบตัิ และปกปอ้งสทิธิขัน้พืน้ฐานอยา่งเทา่เทียมกนั 

คณะกรรมการบริษัท ได้จดักระบวนการประชมุผู้ ถือหุ้นในลกัษณะที่สนบัสนนุให้มีการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั 
และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสามารถเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท เป็นการลว่งหน้าในเวลาอนัสมควร  รวมถงึ
เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าประชมุด้วยตนเอง  สามารถใช้สทิธิออกเสยีงโดยมอบฉนัทะให้ผู้อื่นมาประชมุและออกเสยีงลงมติแทน
ได้ 
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 คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและปอ้งกนัการใช้ข้อมลูภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษร และแจ้งแนวทาง
ดงักลา่วให้ทกุคนในองค์กรถือปฏิบตัิ 

หมวดที่ 3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทตระหนกัถงึความรับผิดชอบและการปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่ตา่งๆ  และประสานประโยชน์ร่วมกนัอยา่งเหมาะสม เพื่อให้
ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่มัน่ใจวา่สทิธิดงักลา่วได้รับการคุ้มครอง  และปฏิบตัิด้วยดี โดยได้ก าหนดเป็นแนวทางทีต้่องปฏิบตัเิพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีสว่นได้เสยีแตล่ะกลุม่ไว้อยา่งชดัเจนใน “ข้อพงึปฏิบตัิและจริยธรรมทางธุรกิจ” พร้อมทัง้เผยแพร่และรณรงค์ให้คณะกรรมการ
บริษัท ฝ่ายบริหาร ตลอดจนผู้ปฏิบตัิงาน ยดึถือเป็นหลกัปฏิบตัิในการด าเนินงาน และถือเป็นภาระหน้าที่ท่ีส าคญัของทกุคน 

หมวดที่ 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

บริษัทให้ความส าคญักบัการเปิดเผยข้อมลูส าคญัทีเ่ก่ียวข้องกบับริษัท ทัง้ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูที่มิใชข้่อมลูทางการเงินอยา่ง
ถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส ผา่นช่องทางที่เข้าถึงข้อมลูได้งา่ย มีความเทา่เทียมกนัและนา่เช่ือถือ 

ด้วยบริษัทเช่ือวา่คณุภาพของรายงานทางการเงินเป็นเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นและบคุคลภายนอกให้ความส าคญั  คณะกรรมการบริษัท จงึ
ดแูลเพื่อให้เกิดความมัน่ใจวา่ ข้อมลูที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถกูต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป และผา่น
การตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีที่เป็นอิสระ โดยได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระเป็นผู้ รับผิดชอบดแูล
เก่ียวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคมุภายใน  ทัง้นีร้ายงานของคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ  และ
รายงานของผู้สอบบญัชี  มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 

หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทส าคญัในการก ากบัดแูลกิจการเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัท คณะกรรมการบริษัท มคีวาม
รับผิดชอบตอ่ผลการปฏิบตัิหน้าที่ตอ่ผู้ ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ 

คณะกรรมการบริษัท มีภาวะผู้น า วิสยัทศัน์ และมีความเป็นอิสระในการตดัสนิใจเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัท และผู้ ถือหุ้นโดยรวม  
จึงจดัให้มีระบบแบง่แยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจดัการท่ีชดัเจน  และดแูลให้บริษัท มีระบบงาน
ที่ให้ความเช่ือมัน่ได้วา่กิจกรรมตา่งๆ ของบริษัท ได้ด าเนินไปในลกัษณะที่ถกูต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการท่ีมคีณุสมบตัิหลากหลาย ทัง้ในด้านทกัษะ ประสบการณ์  ความสามารถเฉพาะด้านท่ี
เป็นประโยชน์กบับริษัท  รวมทัง้การอทุิศเวลาและความพยายามในการปฏิบตัิหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัท มคีณะกรรมการท่ีเข้มแข็ง 

กระบวนการสรรหาผู้ด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท เพื่อให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้ เป็นไปอยา่งโปร่งใส  ปราศจากอิทธิพลของ
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีอ านาจควบคมุหรือฝ่ายจดัการ  และสร้างความมัน่ใจให้กบับคุคลภายนอก 

เพื่อให้การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท มีประสทิธิภาพ และมีประสทิธิผล  คณะกรรมการบริษัท จงึจดัให้มคีณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อท าหน้าทีช่่วยคณะกรรมการบริษัท ในการปฏิบตัหิน้าที่ก ากบัดแูลเก่ียวกบัความถกูต้องของรายงานทางการเงิน ประสทิธิภาพ
ระบบการควบคมุภายใน และการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบยีบ และหลกัจรรยาบรรณตา่งๆ เพื่อสง่เสริมให้เกิดการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี   

กรรมการบริษัท ทกุคนมคีวามเข้าใจเป็นอยา่งดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัท  
พร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอยา่งเป็นอิสระและปรับปรุงตวัเองให้ทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา  กรรมการบริษัท มีการปฏิบตัิหน้าที่ด้วย
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ความซื่อสตัย์สจุริต ระมดัระวงัและรอบคอบ  โดยค านงึถงึประโยชน์สงูสดุของบริษัท และเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุคน  โดยได้รับข้อมลูที่ถกูต้อง
และครบถ้วน 

 

1.  โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย ผู้ทรงคณุวฒุิทีม่ีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในระดบัต าแหนง่

ผู้บริหารจากองค์กรตา่งๆ จึงสามารถน าประสบการณ์ ความรู้ความสามารถมาพฒันาและก าหนดนโยบายทิศทางการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะมี
บทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทส าคญัในการก ากบัดแูล ตรวจสอบตดิตาม
ผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการและประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้  

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้คณะ 
ปัจจบุนับริษัทมกีรรมการทัง้สิน้จ านวน 8 ทา่น แบง่เป็นกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจ านวน  3 ทา่น และกรรมการท่ีไมเ่ป็น
ผู้บริหารจ านวน 5 ทา่น ซึง่รวมกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ทา่น โครงสร้างกรรมการดงักลา่วจะท าให้เกิดการถว่งดลุในการ
ออกเสยีงเพื่อพิจารณาในเร่ืองตา่งๆ นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทยงัได้แตง่ตัง้อนกุรรมการชดุตา่งๆ เพื่อชว่ยในการก ากบั
ดแูลกิจการของบริษัท ดงันี ้

1) คณะกรรมการบริหาร บริษัทมีกรรมการบริหารทัง้สิน้ 5 ทา่น โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้ก าหนด
แนวทางและกลยทุธ์ในการด าเนนิธุรกิจ ให้เป็นไปตามเปา้หมายที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และเพื่อให้การ
บริหารงานเป็นไปอยา่งคลอ่งตวั  
2) คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทมีกรรมการตรวจสอบทัง้สิน้ 3 ทา่น เพื่อปฏิบตัิหน้าที่เฉพาะเร่ือง และเสนอ
เร่ืองให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและรับทราบ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมีสทิธิหน้าที่ตามที่ได้ก าหนดไว้ใน
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้ กรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 ทา่นจะต้องมคีวามรู้และ
ประสบการณ์ด้านบญัชีเพยีงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินของบริษัทได้  

2. วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท  
ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการบริษัทออกจากต าแหนง่จ านวนหนึง่ในสาม หรือ จ านวน

ใกล้ที่สดุกบัจ านวนหนึง่ในสามของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ โดยกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่อาจได้รับการพิจารณาเสนอ
ช่ือตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลอืกให้กลบัเข้ามารับต าแหนง่ได้  
3.  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

บริษัทก าหนดให้กรรมการบริษัทปฏิบตัิตามข้อพงึปฏิบตัิที่ดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best 
Practices) ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบตัิหน้าทีใ่ห้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจน
มติประชมุด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และค านงึถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเป็น
ผู้ก าหนดนโยบาย เปา้หมายการด าเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัท และก ากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการ
ด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย เปา้หมาย และแผนการท่ีก าหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล เพื่อประโยชน์
สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวม 
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  นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
บริษัทมีการก าหนดมาตรการปอ้งกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้จากการท ารายการระหวา่งกนั

ของบริษัทและบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง วา่ผู้บริหารและผู้มีสว่นได้เสยีจะไมส่ามารถเข้ามามีสว่นในการอนมุตัิรายการ
ดงักลา่วโดยคณะกรรมการบริษัท จะต้องดแูลให้บริษัทปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของส านกังานก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
และการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิท่ีส าคญัของบริษัท รวมถงึปฏิบตัิตามมาตรฐานบญัชีที่ก าหนดโดยสมาคมนกั
บญัชีโดยเร่งรัด 

นอกจากนี ้บริษัทจะจดัให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบญัชี หรือผู้ เช่ียวชาญอิสระ แล้วแตก่รณีพิจารณา
ตรวจสอบและให้ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของราคา และความสมเหตสุมผลของการท ารายการ และจะท าการ
เปิดเผยรายการระหวา่งกนัดงักลา่วไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบญัชี
ของบริษัท แบบแสดงรายงานข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

 

ระบบการควบคุมภายใน 
บริษัทให้ความส าคญัตอ่ระบบการควบคมุภายในส าหรับทัง้ระดบับริหารและระดบัปฏิบตัิการ จงึได้มีการก าหนด

ขอบเขตหน้าทีแ่ละอ านาจด าเนินการอยา่งชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร มกีารควบคมุดแูลการใช้ทรัพย์สนิให้เกิดประโยชน์
มากที่สดุ และมกีารแบง่แยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนมุตั ิ การบนัทกึรายการบญัชีและข้อมลูสารสนเทศ และการ
จดัเก็บดแูลทรัพย์สนิออกจากกนั เพื่อให้เกิดการถว่งดลุและตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม นอกจากนีย้งัมีการ
ควบคมุภายในเก่ียวกบัระบบการเงิน โดยบริษัทจดัให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานท่ีรับผิดชอบ โดย
ส านกัตรวจสอบภายในจะเป็นผู้ รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน และรายงานโดยตรงตอ่
คณะกรรมการตรวจสอบ 

4. การประชุมคณะกรรมการ  
1) บริษัทจดัให้มีการก าหนดการประชมุคณะกรรมการบริษัท เป็นการลว่งหน้า โดยก าหนดให้มีการประชมุไม่

น้อยกวา่ 4 ครัง้ตอ่ปี และต้องประชมุกนัอยา่งน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้ และมีประชมุพิเศษเพิ่มเตมิตามความ
จ าเป็น และแจ้งให้กรรมการบริษัท แตล่ะคนทราบก าหนดการดงักลา่ว พร้อมวาระการประชมุและเอกสาร
ประกอบการประชมุเป็นการลว่งหน้าก่อนการประชมุ 7 วนั เพื่อให้กรรมการบริษัท สามารถจดัเวลาและเข้า
ร่วมประชมุได้ รวมถงึมเีวลาอยา่งเพียงพอในการพิจารณาศกึษาวาระการประชมุและเอกสารประกอบการ
ประชมุ เว้นแตม่เีหตจุ าเป็นเร่งดว่น  

2) ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ และเลขานกุารบริษัทจะร่วมกนั
พิจารณาการเลอืกเร่ืองเข้าวาระการประชมุคณะกรรมการบริษัทตามความส าคญัและจ าเป็น โดยให้แนใ่จวา่
เร่ืองที่ส าคญัได้น าเข้ารวมไว้แล้ว ทัง้นี ้กรรมการบริษัทแตล่ะคนมคีวามเป็นอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองเข้าสูว่าระการ
ประชมุ  
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3) ประธานกรรมการบริษัท มีการจดัสรรเวลาไว้อยา่งเพยีงพอท่ีฝ่ายจดัการจะเสนอเร่ืองและมากพอที่กรรมการ
บริษัท จะอภิปรายปัญหาส าคญักนัอยา่งรอบคอบโดยทัว่กนั และสง่เสริมให้มีการใช้ดลุยพินิจที่รอบคอบ และ
กรรมการบริษัท ทกุคนให้ความสนใจกบัประเด็นทกุเร่ืองที่น าสูท่ี่ประชมุ รวมทัง้ประเด็นการก ากบัดแูลกิจการ  

4) คณะกรรมการบริษัท สนบัสนนุให้กรรมการผู้จดัการเชิญผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการ
บริษัทในวาระท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้ข้อมลูเพิ่มเติมในฐานะท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองนัน้ๆ โดยตรง  

5) คณะกรรมการบริษัท สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จ าเป็นเพิ่มเติม ได้จากกรรมการผู้จดัการ เลขานกุารบริษัท 
หรือผู้บริหารอื่นหรือบคุคลที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่ก าหนดไว้  
 

5. ค่าตอบแทน 
1) คา่ตอบแทนของกรรมการบริษัท จดัอยูใ่นลกัษณะทีเ่ปรียบเทยีบได้กบัระดบัท่ีปฏิบตัิอยูใ่นบริษัทท่ีมีขนาด

ใกล้เคยีงกนั ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and 
Responsibility) รวมถงึประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับจากกรรมการแตล่ะคน และกรรมการท่ีได้รับ มอบหมาย
หน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึน้ เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบ จะได้รับคา่ตอบแทนเพิ่มใน
ระดบัท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบัภาระหน้าที่ของกรรมการท่ีต้องปฏิบตัิเพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวงั
ของผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่ตา่งๆ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

2) คา่ตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จดัการ เป็นไปตามหลกัการและนโยบายที่
คณะกรรมการบริษัทก าหนด และเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัท ระดบัคา่ตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนสั และ
ผลตอบแทนจงูใจในระยะยาว สอดคล้องกบัผลงานของบริษัท  

6. การพัฒนากรรมการบริษัท และผู้บริหาร  
คณะกรรมการบริษัท สง่เสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้ เก่ียวข้องในระบบ

การก ากบัดแูลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร เลขานกุารบริษัท ผู้บริหาร เป็นต้น 
เพื่อให้มกีารปรับปรุงการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เนื่อง การฝึกอบรม และให้ความรู้ มีการกระท าเป็นการภายในบริษัท หรือใช้
บริการของสถาบนัภายนอก  

7. เลขานุการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แตง่ตัง้บคุคลทีเ่หมาะสม 1 คน ให้ด ารงต าแหนง่เลขานกุารบริษัท เพื่อท าหน้าที่ตามที่

กฎหมายก าหนด รวมถงึหน้าที่ตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลท่ีดี  
1) จดัให้มีและด าเนินการเร่ืองการประชมุผู้ ถือหุ้น  

2) จดัท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนงัสอืนดัประชมุและรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท 
หนงัสอืนดัประชมุและรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานประจ าปีของบริษัท  

3) แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เก่ียวข้องทราบ และติดตามการปฏิบตัิ
ตามมติและนโยบายดงักลา่วผา่นประธานกรรมการบริหาร  
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4) เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยีที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู และน าเสนอตอ่ประธาน
กรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด  

5) ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะเบือ้งต้นแกค่ณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ยที่แตง่ตัง้โดย
คณะกรรมการบริษัทในประเด็นกฎหมาย ระเบียบและข้อพงึปฏิบตัิด้านการก ากบัดแูลกิจการ  

6) ดแูลให้หนว่ยงานเลขานกุารบริษัทเป็นศนูย์กลางของข้อมลูองค์กร (Corporate Records) อาท ิ หนงัสอืจด
ทะเบียนนิติบคุคล หนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบั ทะเบียนผู้ ถือหุ้น ใบอนญุาตประกอบธุรกิจประเภทตา่งๆ 
ของบริษัท เป็นต้น  

7) ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในสว่นท่ีรับผิดชอบตอ่หนว่ยงานก ากบัดแูลให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมลูขา่วสารของบริษัท  

8) ดแูลติดตอ่และสือ่สารกบัผู้ ถือหุ้นทัว่ไป ให้ได้รับทราบสทิธิตา่งๆ ของผู้ ถือหุ้นและขา่วสารของบริษัท  

9) ให้ขา่วสารและข้อมลูแก่กรรมการในประเด็นที่เก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ  

10) จดัให้มีการปฐมนิเทศส าหรับกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ใหม ่ 

11) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นใดที่กฎหมายก าหนด  
 
2. คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2558 มีจ านวนทัง้สิน้ 3 ทา่น ซึง่ประกอบด้วย 
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

นายสวุิทย์ สงิหจนัทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
นายพิทยาธร มฤทสุาธร   กรรมการตรวจสอบ 

นายวรพงศ์ จ าจด กรรมการตรวจสอบ 
หมายเหต ุ : *นายพิทยาธร มฤทสุาธรเป็นกรรมการตรวจสอบทีม่ีความรู้ความสามารถเพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทาน

ความนา่เช่ือถือของงบการเงินได้  โดยส าเร็จการศกึษา ระดบัปริญญาตรี สาขาบญัชี และระดบัปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  และมี
ประสบการณ์ท างานในด้านการเป็นท่ีผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัทส านกังาน เอสจีวี-ณ ถลาง จ ากดั  

โดยมีนางกาญน์ธีรา ไทยคง ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจ าปี) ทีถ่กูต้องและเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องของบริษัทอยา่ง

เพียงพอก่อนเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสม 

เพียงพอ และมีประสทิธิภาพ รวมทัง้พิจารณาความเป็นอิสระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ



 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 

75 
.................................รับรองความถกูต้อง 

 

พิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน หรือหนว่ยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบ
ภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการประเมินความเสีย่ง การบริหารความเสีย่งทีเ่หมาะสมเพยีงพอ และมีประสทิธิภาพ 
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฏหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และกฏหมายที่

เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
5. พิจารณาคดัเลอืกเพื่อเสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระและก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัท ประสานงานกบั

ผู้สอบบญัชีเก่ียวกบัวตัถปุระสงค์ในการด าเนินงานตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาที่พบระหวา่งการตรวจสอบ 
และประเด็นที่ผู้สอบบญัชีเห็นวา่เป็นสาระส าคญั รวมทัง้เข้าประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่ง
น้อยปีละ 1 ครัง้ 

6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถกูต้องและครบถ้วน ให้เป็นไปตาม
กฏหมายและข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้เปิดเผยข้อมลูในการท ารายการดงักลา่วอยา่งถกูต้องครบถ้วน ทัง้นีเ้พื่อให้
มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

7. จดัท ารายงานผลการก ากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึง่รายงาน
ดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้
- ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
- ความเห็นเก่ียวกบัความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
- ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฏหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือ

กฏหมายทีเ่ก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
- ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
- ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
- จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
- ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าทีต่ามกฏบตัร (charter)  
- รายการอื่นที่เห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท 
8. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในการปฏิบตัิหน้าที่ตามวรรคหนึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการ
ของบริษัทยงัคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทตอ่บคุคลภายนอก 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีส่อดสอ่งดแูล ฝ่ายจดัการมีหน้าที่รับผิดชอบตอ่การจดัเตรียมงบการเงินของบริษัท และผู้สอบบญัชี
ภายนอกมีหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินดงักลา่ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบร่วมกนัวา่ ฝ่ายจดัการ ผู้ตรวจสอบ
ภายใน และผู้สอบบญัชีภายนอกมีทรัพยากรและเวลา ตลอดจนข้อมลูความรู้เร่ืองบญัชี การตรวจสอบ ระบบควบคมุภายใน และกระบวนการ
จดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทมากกวา่คณะกรรมการตรวจสอบ ฉะนัน้บทบาทการสอดสอ่งดแูลของคณะกรรมการตรวจสอบไมไ่ด้ให้
ประกนัเป็นพิเศษในงบการเงิน และข้อมลูการเงินท่ีบริษัทน าเสนอให้กบัผู้ ถือหุ้นและบคุคลอื่นๆ 
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คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการแก้ไข เปลีย่นแปลง นิยาม คณุสมบตัิ ขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกบักฎเกณฑ์ของส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ฯ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/หรือ 
บทบญัญตัิของกฏหมายอื่นทีเ่ก่ียวข้อง 

 

3. คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2558 มีจ านวนทัง้สิน้ 6 ทา่น ซึง่ประกอบด้วย 
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

นายพระนาย กงัวาลรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร 

นายภาณ ุ ศีติสาร กรรมการบริหาร 

นางชตุินนัท์  กิจส าเร็จ กรรมการบริหาร 

นายอณัณพ พุม่กมุาร กรรมการบริหาร 

นายเศรษฐวฒุ ิ บญุสนิท กรรมการบริหาร 
นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน กรรมการบริหาร 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
1. จดัการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มตขิองที่ประชมุผู้ ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท ด้วยความสจุริต 

ระมดัระวงั และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริหารอยา่งน้อยเดือนละ 1 ครัง้ 
2. มีหน้าที่ด าเนินการในเร่ืองดงัตอ่ไปนีต้ามความจ าเป็นในการประกอบกิจการ โดยต้องน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื่อการ

อนมุตัิหรือให้ความเห็นชอบ 
1. นโยบาย เปา้หมาย และแผนงานประจ าปีของบริษัท 
2. งบประมาณประจ าปีของบริษัท 
3. แนวทาง นโยบาย และเปา้หมายการลงทนุ เพื่อเป็นกรอบการด าเนินการให้ฝ่ายจดัการน าไปถือปฏิบตัิใน    การปฏิบตัิงาน 
4. โครงสร้างอตัราคา่จ้าง สวสัดกิารของพนกังาน เพื่อตอบแทนการท างาน 

3. ด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
4. มีอ านาจจ้าง แตง่ตัง้ โยกย้าย ปลดออก เลกิจ้าง ก าหนดอตัราคา่จ้าง ให้บ าเหน็จรางวลั ปรับขึน้เงินเดือน คา่ตอบแทน เงินโบนสั 

ของพนกังานทัง้หมดของบริษัทตัง้แตต่ าแหนง่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป 
5. มีอ านาจในการอนมุตัิการเปิดบญัชีเงินฝาก และบริหารบญัชีเงินฝาก กบัธนาคารทัง้ในประเทศและตา่งประเทศโดยพจิารณาให้

เหมาะสมกบัการบริหารเงินในภาพรวม  
6. มีอ านาจหน้าทีก่ระท าเก่ียวกบัเร่ืองดงัตอ่ไปนีภ้ายในขอบเขตที่ได้ก าหนดไว้เป็นเร่ืองๆ ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

1) ควบคมุและก าหนดแนวทางการบริหารการลงทนุประกอบธุรกิจอืน่ของบริษัทภายในขอบเขตที่คณะกรรมการมอบหมาย 
และให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

2) มีอ านาจออกค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ บนัทกึ เพื่อให้การปฏิบตังิานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และ
เพื่อรักษาระเบยีบวินยัการท างานภายในองค์กร 
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3) มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนบริษัทตอ่บคุคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท 
4)  อนมุตัิการแตง่ตัง้ที่ปรึกษาด้านตา่งๆ ท่ีจ าเป็นตอ่การด าเนินงาน 
5)  ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆไป 
6) อ านาจอนมุตัิอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนีใ้ห้เป็นไปตามขอบเขตอ านาจการอนมุตัิ ที่ได้รับการอนมุตัใินการประชมุ

คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2556 และที่มีการแก้ไขเพิม่เติม 
 

4. องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการ 
บริษัทไมม่ีคณะกรรมการสรรหาโดยเฉพาะ ซึง่บคุคลที่ได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเป็นบคุคลที่

มีคณุสมบตัคิรบตามมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุ ที่ ทจ. 28/2551 
เร่ืองการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม ่ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 ทกุประการ คณะกรรมการตา่งๆของบริษัทมี
รายช่ือและขอบเขตอ านาจดงัตอ่ไปนี ้

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท 

 ส าหรับการคดัเลอืกบคุคลท่ีจะเข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการของบริษัทไมไ่ด้ผา่นการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา การสรรหา
กรรมการเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ซึง่จะพิจารณาคดัเลอืกตามเกณฑ์คณุสมบตัติามมาตรา 68 แหง่
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทีเ่ก่ียวข้อง นอกจากนี ้
ยงัพิจารณาคดัเลอืกกรรมการจากผู้ทรงคณุวฒุิที่มีพืน้ฐานและความเช่ียวชาญจากหลากหลายด้านซึง่จะสง่ผลดีตอ่การด าเนินงานของบริษัท 
ในการให้ค าแนะน า ข้อคิดเห็นในเร่ืองตา่งๆ ในมมุมองของผู้ที่มปีระสบการณ์ตรง มีภาวะผู้น า วสิยัทศัน์กว้างไกล มีคณุธรรมและจริยธรรม มี
ประวตัิการท างานท่ีโปร่งใส และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ จากนัน้จึงน ารายช่ือเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาแตง่ตัง้ 

 ในการเลอืกตัง้คณะกรรมการของบริษัท จะกระท าโดยที่ประชมุผู้ถือหุ้น ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอยา่งน้อย 5 คน และกรรมการไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

ต้องมถ่ิีนท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร การแตง่ตัง้กรรมการนัน้ ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ดงันี ้

1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
2) ในการเลอืกกรรมการ อาจใช้วธีิออกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบคุคล คราวละคนหรือคราวละหลายคน 

ตามแตท่ี่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะเห็นสมควร แตใ่นการลงมติแตล่ะครัง้ผู้ ถือหุ้นต้องออกเสยีงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1.1 
ทัง้หมด จะแบง่คะแนนเสยีงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

3) การออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการให้ใช้เสยีงข้างมาก บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผู้
ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ เทา่จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการ
เลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธาน
เป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 
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2. คณะกรรมการบริษัทต้องมกีรรมการอิสระไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทัง้หมด และมีจ านวนไมต่ า่กวา่ 3 คน ซึง่
กรรมการอิสระถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึง่ของจ านวนทนุจดทะเบยีนท่ีออกและเรียกช าระแล้วของบริษัท และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง
โดยรวมหุ้นท่ีถือโดยบคุคลที่เก่ียวข้องด้วย และให้มคีณุสมบตัิตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 28/2551 เร่ือง 
การขออนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม ่ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 

3. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหนง่หนึง่ในสามของจ านวนกรรมการท่ีมีอยูท่ัง้หมด ถ้า
จ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม กรรมการท่ีจะออกจาก
ต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจบัสลากหรือตกลงกนัในคณะกรรมการวา่ผู้ใดจะออก และปี
ตอ่ๆไป ให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากต าแหนง่ กรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระในข้อนีอ้าจได้รับ
เลอืกตัง้กลบัเป็นกรรมการใหมไ่ด้ 

4. ในกรณีที่ต าแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะมีเหตอุื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลอืกบคุคลซึง่มีคณุสมบตัิ
และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดัเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป 
เว้นแตว่าระกรรมการจะเหลอืน้อยกวา่สองเดือน โดยบคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการดงักลา่วจะอยูใ่นต าแหนง่กรรมการได้เพียงเทา่
วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการท่ีตนแทน โดยมติดงักลา่วของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามใน
สีข่องจ านวนกรรมการท่ีเหลอือยู ่

5. ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหนง่ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามใน
สีข่องจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

 
 
 

 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอยา่งน้อย 3  คน โดยมวีาระอยูใ่นต าแหนง่คราวละ 3 ปี บริษัทมีนโยบายใน
การสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ โดยจะต้องมคีณุสมบตัิดงันี ้

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนักงงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคมุของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือบริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 
เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

3. ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางโลหิต หรือโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ใหลกัษณะทีเ่ป็น บิดามารดา คูส่มรส พี่น้อง และ
บตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้บริหารหรือ
ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของ
บริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มี
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อ านาจควบคมุของผู้ที่มีความส าคญัทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท เว้นแตไ่ด้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ ทัง้นี ้ความสมัพนัธ์ทาง
ธุรกิจให้รวมถงึรายการประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 28/2551 เร่ืองการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขาย
หุ้นท่ีออกใหม ่

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 
และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนบั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ยอ่ย บริษัทร่วม  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีสกัษณะดงักลา่วมาแล้ว
ไมน้่อยกวา่สองปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถงึการให้บริการท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับ
คา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของ
บริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวชิาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมี
นยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกิน
กวา่ร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึง่ประกอบกิจการท่ีมสีภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการ
แขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
10. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการไห้ตดัสนิใจหากรด าเนินกิตกรรมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัท

ร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 
11. ไมเ่ป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย หรือบริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

นอกจากนีก้รรมการอิสระท่ีด ารงต าแหนง่กรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 คน จะต้องเป็นบคุคลทีม่ีความรู้และประสบการณ์ด้านการ
บญัชีหรือการเงินเพยีงพอ ที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงินได้ รวมทัง้ บริษัทจะพจิารณาคณุสมบตัิในด้าน
อื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเช่ียวชาญเฉพาะทางที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจ ความมีจริยธรรม เป็นต้น 

 หลกัเกณฑ์และวิธีการแตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการแตง่ตัง้กรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบ
ซึง่พ้นจากวาระอาจได้รับการแตง่ตัง้ให้กลบัมาด ารงต าแหนง่ใหมไ่ด้ ในกรณีที่ต าแหนง่กรรมการตรวจสอบวา่งลงเพราะมีเหตอุื่นนอกจากถึง
คราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีคณุสมบตัคิรบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้เป็นกรรมการตรวจสอบมี
จ านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด โดยบคุคลทีเ่ป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูใ่นต าแหนง่กรรมการได้เพียงเทา่วาระท่ียงั
เหลอือยูข่องกรรมการตรวจสอบซึง่ตนทดแทน และบริษัทต้องแจ้งตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทนัท่ีกรรมการตรวจสอบลาออกหรือถกูให้ออกก่อนครบ
วาระ 
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องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร  

 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการอยา่งน้อย 5 คน และต้องด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการบริษัทไมน้่อยกวา่ 3 คน โดยการ
แตง่ตัง้กรรมการบริหารนัน้ ให้ผู้ประชมุคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ เลอืกตัง้ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงันี ้

1. ในกรณีที่ต าแหนง่กรรมการบริหารวา่งลง ให้คณะกรรมการบริษัทเลือ่กบคุคลซึง่มีคณุสมบตัิเหมาะสม และไมม่ีลกัษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดัเข้าเป็นกรรมการบริหารแทนในการประชมุคณะกรรมการบริหารคราวถดัไป 
โดยมติดงักลา่วของคณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนกรรมการบริษัท 

2. ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท อาจลงมตใิห้กรรมการบริหารคนใดออกจากต าแหนง่ได้ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี่
ของจ านวนกรรมการบริษัทท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

3. ให้กรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระยงัคงต้องอยูรั่กษาการในต าแหนง่เพื่อด าเนินกิจการของบริษัทตอ่ไปเพียงเทา่ที่จ าเป็น
จนกวา่จะมีกรรมการคนใหมเ่ข้ารับหน้าที่ 

 
1. การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทจะควบคมุดแูลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมโดยสง่ตวัแทนเข้าเป็นตวัแทนในบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วมในการ
บริหารงาน และปฏิบตัติามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในเร่ืองการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์
ของบริษัทอยา่งเคร่งครัด หากการด าเนินการมีผลกระทบตอ่บริษัทอยา่งมีนยัส าคญั จะต้องขออนมุตัิจากที่ประชมุกรรมการของบริษัทก่อน 

 
2. การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทให้ความส าคญักบัการดแูลการใช้ข้อมลูภายใน ให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยยดึมัน่ในหลกัธรรมาภิบาล 
ความซื่อสตัย์สจุริตในการด าเนินธุรกิจ และเพื่อให้แนใ่จวา่นกัลงทนุในหลกัทรัพย์บริษัทได้รับสารสนเทศที่เช่ือถือได้อยา่งเทา่เทียมและ
ทนัทว่งที บริษัทจงึได้ก าหนดระเบียบการก ากบัการใช้ข้อมลูภายใน และระเบียบการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน ให้
สอดคล้องกบักฎหมายเก่ียวกบัหลกัทรัพย์ และมุง่เน้นความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทท่ีได้รับทราบข้อมลู ต้องไมใ่ช้ข้อมลูทางการเงินของบริษัทหรือข้อมลูภายในท่ีมี
สาระส าคญัตอ่การเปลีย่นแปลงราคาของหลกัทรัพย์ทีย่งัมิได้เปิดเผยตอ่สาธารณชนหรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพื่อ
การซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทอนัน ามาซึง่ผลประโยชน์ของตวัเองและผู้อื่น โดยให้หลกีเลี่ยงหรืองดการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ
บริษัท ในช่วง 1 เดือน  ก่อนการเปิดเผยงบการเงินตอ่สาธารณชน และอยา่งน้อย 24 ชั่วโมงภายหลงัข้อมลูได้เผยแพร่ตอ่
สาธารณชนแล้ว 

2. บริษัทมีหน้าทีเ่ปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการด าเนินงานท่ีส าคญัของบริษัทให้สาธารณชนรับทราบโดยทนัทีและอยา่งทัว่ถึง โดย
ผา่นสือ่และวิธีการท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ และนโยบายเปิดเผยข้อมลูของบริษัทก าหนด และผา่นสือ่อื่นๆของฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
และประชาสมัพนัธ์ เพื่อให้แนใ่จวา่ข้อมลูขา่วสารได้เข้าถงึนกัลงทนุทกุกลุม่อยา่งทนัทว่งทีและเทา่เทียม 

3. บริษัทมีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภยัทางด้านระบบคอมพวิเตอร์และข้อมลูสารสนเทศอยา่งเข้มงวด เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้
ข้อมลูขา่วสารท่ีส าคญัถกูเปิดเผย ทัง้นี ้ บริษัทได้จ ากดัการเข้าถงึข้อมลูภายในซึง่ยงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณชน แตเ่พียงผู้มีหน้าที่
ผู้ เก่ียวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบญัชีและการเงิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ และฝ่ายก ากบัดแูลกิจการ 
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หากมกีารกระท าที่ฝ่าฝืนระเบียบปฎิบตัิดงักลา่วข้างต้น บริษัทจะด าเนินการทางวินยัเพื่อพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณี ได้แก่ 

การตกัเตือนด้วยวาจา ตกัเตือนด้วยหนงัสอื ตดัคา่จ้าง พกังาน เลกิจ้างโดยไมจ่่ายคา่ชดเชย หรือด าเนินคดีตามกฎหมาย 

 

 

3. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี

1. คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี (Audit Fee) 
 บริษัทได้จ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่ นายโสภณ เพิ่มศิริวลัลภ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 3182  หรือ นายชยพล ศภุ
เศรษฐนนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 3972  หรือนางสาวสมุนา พนัธ์พงษ์สานนท์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 5872 หรือ 
นางสาวพิมพ์ใจ      มานิตขจรกิจ  ทะเบียนเลขที่ 4521 จากบริษัท ส านกังาน อวีาย จ ากดั โดยให้คนใดคนหนึง่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและ
บริษัทยอ่ยในงวดบญัชีปี 2559 เป็นจ านวนเงิน รวม 2,590,000 บาท (สองล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 
 

 

2. คา่บริการอื่น ๆ (Non Audit Fee) 

 - ไมม่ี – 
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12. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
12.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่  1/2558 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติอนุมัตินโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 
(Corporate Social Responsibility Policy) โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 
กรอบแนวทางการด าเนินการความรับผิดชอบต่อสังคม 
การด าเนินธุรกิจภายใต้การก ากับกิจการที่ดีและยึดหลกัจริยธรรมควบคู่ไปกับการใส่ใจดแูลรักษาสิ่งแวดล้อมและสงัคม มีส านึก

รับผิดชอบต่อสงัคมอย่างแท้จริง โดยค านึงถึงผู้ที่มีสว่นได้สว่นเสีย (Stakeholders) ที่เก่ียวข้องทัง้ภายในและภายนอกองค์กร ตัง้แต่ผู้ ถือหุ้น 
พนกังาน ลกูค้า ชมุชน ตลอดจนสงัคมวงกว้าง  ทัง้นี ้เพื่อน าไปสูก่ารพฒันาธุรกิจอยา่งยัง่ยืน โดยบริษัทได้ก าหนดแนวทางความรับผิดชอบต่อ
สงัคมให้ครอบคลมุในหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้

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

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความส าคญัในการด าเนินธุรกิจ โดยปฏิบตัิตามกรอบการแข่งขนัทางการค้าที่สจุริตและเป็นธรรม

ภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธรุกิจของบริษัทและบริษัทยอ่ย และยดึกติกาของการแขง่ขนัอยา่งเสมอภาคของการ

ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทัง้สองฝ่าย การด าเนินธุรกิจกบัคูค้่าต้องไมน่ ามาซึง่ความเสือ่มเสยีตอ่ช่ือเสยีงของบริษัทและบริษัท

ยอ่ย หรือขดัตอ่กฎหมาย โดยมีหลกัการในการด าเนินธุรกิจดงันี ้คือ 
- ไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงการค้า หรือเง่ือนไขทาง

การค้า 

- มุ่งสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือที่ดี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับคู่ค้า เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและ

ประสทิธิภาพในการด าเนินธุรกิจร่วมกนัในระยะยาว 

- รักษาความลบัหรือสารสนเทศของคูค้่า ไมน่ าไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเอง หรือผู้ ที่เก่ียวข้องโดยมิชอบ 

- บริษัทและบริษัทยอ่ยจะไมด่ าเนินการใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัการละเมดิทรัพย์สนิทางปัญญา รวมทัง้สง่เสริมให้ผู้บริหาร 

พนกังานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้อง และไม่

สนบัสนนุสนิค้าหรือการกระท าที่เป็นการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา 
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- บริษัทและบริษัทย่อยต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม โดยบริษัทและบริษัทยย่อยจะไม่ด าเนินการในเร่ือง

ดงัต่อไปนี ้ได้แก่ การรวมหวัก าหนดราคา การก าหนดราคาจ าหน่ายเพื่อก าจัดคู่แข่ง  โดยการก าหนดราคาของ

บริษัทจะมาจากการพิจารณาสภาวะตลาด ความต้องการซือ้ ตลอดจนต้นทนุอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง หรืออาจกลา่วได้ว่า 

เป็นการก าหนดราคาสนิค้าตามต้นทนุสนิค้าและคา่ใช้จ่ายตา่งๆ เพื่อให้สามารถแขง่ขนัได้  / นโยบายการจดัซือ้ของ

บริษัท มีการก าหนด วิธีการจดัหา ขัน้ตอนการด าเนินงานท่ีชดัเจน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม 

- บริษัทและบริษัทย่อยได้ก าหนดช่องทางการร้องเรียนเร่ืองที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยมีจุดรับเร่ืองร้องเรียน

ดงักลา่วที่บริษัท ตลอดจนผา่นเวปไซต์ของบริษัท เป็นต้น 
 

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  

บริษัทและบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมัน่ในความถูกต้อง โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชัน่ รวมถึงการสนบัสนนุกิจกรรมที่สง่เสริมและปลกูฝังให้ผู้บริหารและพนกังาน ปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบั

ที่เก่ียวข้อง ไมส่นบัสนนุให้มีการสร้างความส าเร็จของงานด้วยวิธีการทจุริต คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบตัิตามกฎหมาย

ตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยก าหนดแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
- สร้างจิตส านึก ค่านิยม ทศันคติ ให้แก่พนกังานในการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต (ตามคู่มือ

จริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัท)  

- จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจให้

เหมาะสม เพื่อปอ้งกนัมิให้พนกังานทจุริต หรือมีสว่นเก่ียวข้องกบัการทจุริตและคอร์รัปชัน่ตา่งๆ 

- ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานกระท าการใดๆ อนัเป็นการเรียกร้อง หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือ

ผลประโยชน์อื่นใด ส าหรับตนเองหรือผู้อื่นท่ีสอ่ไปในทางจูงใจให้ปฏิบตัิ หรือละเว้นการปฏิบตัิหน้าที่มิชอบ หรืออาจ

ท าให้บริษัทเสยีประโยชน์อนัชอบธรรม 

- ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้ บริหาร และพนักงานให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่

บคุคลภายนอกเพื่อจงูใจให้บคุคลนัน้กระท าหรือละเว้นกระท าใดที่ผิดตอ่กฎหมายหรือโดยมิชอบตอ่ต าแหนง่หน้าที่

ของตน 

-  
 

3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะปฏิบตัิต่อพนกังานทุกคนด้วยความเป็นธรรม โดยไม่มีเง่ือนไขใดที่จะท าให้บริษัทและ

บริษัทย่อยจะต้องปฏิบตัิต่อพนกังานโดยไม่เท่าเทียมกนั เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อพนกังานทกุคน บริษัทมีระบบการดูแล

พนกังานอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม (ตามข้อบงัคบัเก่ียวกบัการท างานของบริษัท) ดงันี  ้
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- บริษัทและบริษัทย่อยจะดูแลผลตอบแทนให้พนักงานทุกคนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยพนักงานไม่

จ าเป็นต้องเรียกร้อง 

- บริษัทและบริษัทยอ่ยจะไมเ่ลอืกปฏิบตัิ ในขณะเดียวกนัจะปฏิบตัิตอ่พนกังานโดยเทา่เทียมกนั 

- ในกรณีที่พนกังานมีข้อร้องทกุข์เกิดขึน้ บริษัทและบริษัทย่อยมีขัน้ตอนและวิธีการด าเนินการเร่ืองการร้องทกุข์ของ

พนกังานอย่างชดัเจน โดยบริษัทจะหาทางยตุิโดยเร็วและเป็นธรรม เพื่อจ ากดัปัญหาให้อยู่ในขอบเขตไม่ขยายผล

ออกไปในวงกว้าง 
 

เนื่องจากบริษัทให้ความส าคญัและตระหนกัถงึความเทา่เทียมกนั  โดยมีแนวปฏิบตัิตอ่พนกังานด้วยความเป็นธรรม ไม่
เลือกปฏิบตัิต่อบคุคลหนึ่งบุคคลใด เป็นไปตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน
ของพนกังานทกุคน โดยถือวา่ข้อปฏิบตัิในคูม่ือจริยธรรมเป็นสว่นหนึง่ของ “ระเบียบและข้อบงัคบัพนกังาน” ที่พนกังานพงึปฏิบตัิ  
ทัง้นี ้บริษัทได้ด าเนินการชีแ้จงเร่ืองจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจให้กบัพนกังานทกุคนรับทราบในวนัแรกของการเข้าร่วมงาน
กบับริษัทและยงัได้เน้นย า้รายละเอียดในหลกัสตูรการฝึกอบรมพนกังาน 
  
4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความส าคญัความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่นได้เสยีในหว่งโซ่ธุรกิจ ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คู่ค้า และคู่แข่ง

ทางธุรกิจ และได้ประกาศใช้จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของบริษัท โดยมีแนว

ปฏิบตัิความรับผิดชอบตอ่ลกูค้า ดงัตอ่ไปนี ้

- สง่มอบสนิค้าและให้บริการท่ีมีคณุภาพตรงตามความคาดหมายของลกูค้าในราคาที่เป็นธรรม 

- ให้ข้อมลูขา่วสารท่ีถกูต้อง เพียงพอ และทนัต่อเหตกุารณ์แก่ลกูค้า เพื่อให้ทราบเก่ียวกบัสินค้าและบริการ โดยไม่มี

การกลา่วเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตใุห้ลกูค้าเข้าใจผิดเก่ียวกบัคณุภาพของสนิค้าหรือบริการนัน้ๆ  

- ติดต่อกบัลกูค้าด้วยความสภุาพ มีประสทิธิภาพ และเป็นที่ไว้วางใจได้ของลกูค้า และจดัให้มีระบบกระบวนการที่

ให้ลกูค้าร้องเรียนเก่ียวกบัคณุภาพ ความปลอดภยัของสนิค้า  

- รักษาความลบัของลกูค้า และไมน่ าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เก่ียวข้องโดยมิชอบ 

- บริษัทและบริษัทย่อยจดัให้มีการสื่อสารด้านการตลาดหลายวิธี ได้แก่ การสื่อสารข้อมูลผลิตภณัฑ์โดยผ่านการ

แนะน าของเจ้าหน้าที่ขาย หรือช่องทางการสื่อสารผา่นเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น 

 

5. ความรับผิดชอบต่อสังคนและสิ่งแวดล้อม 

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายสง่เสริมและให้ความรู้ด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อมกบัพนกังานทุกระดบั เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ร่วมกนัในการพฒันาและดแูลรับผิดชอบชมุชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม โดยสนบัสนนุให้มีโครงการหรือกิจกรรมที่สร้างประโยชน์
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อยา่งยัง่ยืนแก่ชมุชนและสงัคม พร้อมทัง้การปฏิบตัิตามกฎหมายข้อบงัคบั และข้อก าหนดอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัสิง่แวดล้อมในการ

ด าเนินธุรกิจ โดยมีการประเมินและติดตามผลการด าเนินงาน หรือผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมตา่งๆ อยา่งตอ่เนื่อง 
- มีการก าหนดขัน้ตอนการจดัการของเสยีจากการด าเนินงานอยา่งชดัเจน 

- ดแูลสิง่แวดล้อมรอบข้างโครงการเพื่อจ ากดัผลกระทบจากการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

- ร่วมพฒันาชมุชนในบริเวณรอบโครงการตา่งๆ ของบริษัท  

 
การก าหนดแผนการด าเนินการและการรายงานผลการปฏิบัติการ 
ก าหนดให้แผนก CSR ซึ่งมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมที่สง่เสริมให้เป็นไปตามนโยบายด้านความรับผิดขอบต่อ

สงัคมของบริษัท ซึ่งได้ด าเนินการจดัท าแผนงานและงบประมาณในด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเป็น
รายปี  โดยค านงึถึงความเหมาะสมกบัการด าเนินกิจการของบริษัท สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทร และจดัท ารายงาน
สรุปผลการด าเนินงานตอ่คณะกรรมการบริหารอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

 
 แผนก CSR  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดงันี ้

1. ด าเนินการสือ่สารให้พนกังานทกุระดบั คูค้่า และผู้ที่เก่ียวข้องทกุคนรู้ เข้าใจ และเกิดความตระหนกัในด้านความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคม (CSR) 

2. ก าหนดแผนงานท่ีเหมาะสม ให้สอดคล้องกบันโยบายของบริษัท ในการด าเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลเุปา้หมาย 
3. ก าหนดงบประมาณในการด าเนินงานส าหรับปีนัน้ๆ โดยค านึงถึงกรอบแนวทางการด าเนินการความรับผิดชอบต่อสงัคม 

ร่วมกบัความเหมาะสมกบัการด าเนินการของบริษัท สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท 
4. สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความส าเร็จ และประสบการณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR) ระหว่าง

หนว่ยงานภายในและหนว่ยงานภายนอก 
5. ประชมุคณะท างาน และจดัท ารายงานผลการด าเนินงาน น าเสนอตอ่คณะกรรมการบริหารอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
 

โดยในปี 2558 ทางบริษัท ด าเนินกิจกรรม “ ปันรักจากพี่สูน้่อง “ ร่วมกบั โรงเรียนบ้านไร่ดอน (อินทโชติวิริยานสุรณ์) และ
โรงเรียนวดัดอนทราย อ าเภอเขาย้อย จังหวดัเพชรบรีุ เมื่อวนัที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งมีนกัเรียนระดบัชัน้อนุบาล และ
ระดับประถมศึกษา ในโอกาสนี ้บริษัทได้น าอุปกรณ์เคร่ืองเขียนที่เป็นประโยชน์ส าหรับการเรียนการศึกษา และการ
พัฒนาการส าหรับเด็ก รวมถึงอุปกรณ์กีฬา ขนม ของเล่น ของใช้ส าหรับอุปโภคบริโภคต่างๆ มามอบให้กับคุณครูและ
นกัเรียนของทัง้ 2 โรงเรียน 
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โรงเรียนบ้านไร่ดอน (อินทโชติวิริยานสุรณ์) 

 
โรงเรียนบ้านไร่ดอน (อินทโชติวิริยานสุรณ์) 

 

 
โรงเรียนวดัดอนทราย 
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โรงเรียนวดัดอนทราย 

 
โรงเรียนวดัดอนทราย 

 
 
 
12.3 การด าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
 บริษัทฯ มีเจตรมณ์อนัแนว่แนท่ี่จะไมด่ าเนินกิจการใดๆ ท่ีจะสง่ผลเสยีหายตอ่สงัคม ไมว่า่จะโดยทางตรงหรือทางอ้อม  
 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เดินหน้าพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลโดยการลงไปแนะน ารวมถึงให้ความรู้ เก่ียวกับ
รายละเอียดในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล ซึ่งใช้เทคโนโลยีของระบบแก๊สซิฟิเคชัน่ ซึ่งเป็นระบบที่มีผลกระทบต่อชมุชนคอ่นข้าง
น้อย มีการใช้น า้ในปริมาณน้อยและไม่มีน า้เสยีปลอ่ยทิง้ รวมทัง้ยงัได้ชีแ้จงถึงแนวทางการเข้ามาสง่เสริมรายได้ให้กบัชุมชนจากการปลกู
พืชพลงังานทดแทน คือ หญ้าเนเปียร์ซึ่งเป็นพืชพลงังานที่ปลกูได้ง่าย มีระยะเวลาการเจริญเติบโตรวดเร็ว สามารถตดัจ าหน่ายได้หลาย
ครัง้ในหนึง่ปี ซึง่จะช่วยสร้างรายได้ที่แนน่อน สง่เสริมความเป็นอยู่ที่มัน่คง และยกระดบัคณุภาพชีวิตให้กบัชาวบ้านและชมุชน นอกจากนี ้
บริษัทยงัมีแผนท่ีจะร่วมสง่เสริมและพฒันาชมุชนในด้านตา่งๆ เพื่อให้ชมุชนและบริษัทฯ เสมือนหนึง่เป็นครอบครัวเดียวกนั 
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ร่วมชีแ้จงถงึแนวทางการเข้ามาส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชนจากการปลกูพืชพลังงานทดแทน 
ที่ต าบลกุดจอก อ าเภอหนองมะโมง จังหวดัชัยนาท 
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ร่วมชีแ้จงถงึแนวทางการเข้ามาส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชนจากการปลกูพืชพลังงานทดแทน 
ที่ต าบลนาวังหิน อ าเภอพนัสนิคม จังหวดัชลบุรี 
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ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับพลงังานหมุนเวียน พลงังานทางเลือกและโรงไฟฟ้าพลังงานชวีมวล  

ที่ต าบลนาโพธ์ิ อ าเภอทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช 
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

1. การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท 
 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้1/2559 เมื่อวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2559 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุทัง้ 3 ทา่น ได้
ประเมินและให้ความเห็นเก่ียวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยการซกัถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และมีผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ ให้
ข้อมลูประกอบ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนมุตัิตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 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 รวมถงึมีระบบการควบคมุภายในที่
เพียงพอในเร่ืองของการท าธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว  
 โดยรายละเอียดของแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท สามารถดไูด้ใน เอกสารแนบที่  4 แบบ
ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 
  

 

2. ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชสี าหรับระบบการควบคุมภายในของบริษัท  

 บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ผู้สอบบญัชีของบริษัทได้ท าการสอบทานระบบการควบคมุภายในที่ส าคญัของบริษัท ซึง่ผู้สอบบญัชีได้
มีการตัง้ข้อสงัเกตส าหรับระบบการควบคมุภายในของบริษัทในการตรวจสอบบญัชีส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 โดยสามารถสรุปได้
วา่ไมม่ีประเด็นตรวจพบที่สง่ผลกระทบตอ่ความนา่เช่ือถือของงบการเงินและระบบควบคมุภายในของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั 

การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก าหนด ประจ าปี 2557  

จากการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในตามแบบประเมินที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก าหนด ประจ าปี 2557 โดยพิจารณาข้อมลูจากการสมัภาษณ์ สอบถามผู้บริหาร และสอบทานเอกสารทีเ่ก่ียวข้องตาม
สมควร โดยรวมสรุปได้วา่บริษัทฯ มีการก าหนดมาตรการการควบคมุภายในท่ีส าคญั ซึง่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงาน การบริหารจดัการความ
เสีย่งและการก ากบัดแูลตดิตามของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการที่เพียงพอ  
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รายการระหว่างกนั 
 
1 ลักษณะความสัมพันธ์ 
 บริษัทมีการท ารายการกบับคุคลที่อาจมคีวามขดัแย้งตา่งๆ ซึง่รายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้นัน้เป็นการท ารายการกบั 
กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัซึง่มีบคุคลที่มีความขดัแย้ง 
เป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซึง่สามารถสรุปลกัษณะความสมัพนัธ์ได้ ดงันี ้

 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ 

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

1. เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 12.52 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 
2. นายภาณ ุ ศีตสิาร ซึง่เป็นกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามของบริษัท ประธานคณะกรรมการบริษัท และ

กรรมการบริหารของบริษัท เป็นกรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม และผู้ ถือหุ้นใหญ่ของเอ็ม.วี.ที. ในสดัสว่นร้อยละ 
41.29 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 

นายภาณ ุศีตสิาร เป็นกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามของบริษัท ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารของบริษัท และเป็น
กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม โดยถือหุ้นของบริษัท ในสดัสว่นร้อยละ 0.05 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว และผู้ ถือ
หุ้นใหญ่ของเอ็ม.วี.ที. ในสดัสว่นร้อยละ 41.29 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 

นายสมศกัดิ์ สรุฤทธ์ิเชวง เป็นอดีตกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามของบริษัท และเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของเอ็ม.วี.ที โดยถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 
28.43 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว โดยได้ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริษัทเม่ือวนัที่ 28 พฤษภาคม 2555 

นายพระนาย กงัวาลรัตน์ เป็นกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามของบริษัทและบริษัทยอ่ย กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร และผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นของบริษัทในสดัสว่นร้อยละ 9.14 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว  

นายสมาน กงัวาลรัตน์ เป็นบิดาของนายพระนาย กงัวาลรัตน์ (ปัจจุบนั นายสมาน กงัวาลรตัน์ ได้เสียชีวิตแลว้) 
นางชตุินนัท์ กิจส าเร็จ เป็นกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามของบริษัทและบริษัทยอ่ย กรรมการบริหาร ผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

โดยถือหุ้นของบริษัทในสดัสว่นร้อยละ 5.37 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว  
นายอณัณพ พุม่กมุาร เป็นกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามของบริษัทและบริษัทยอ่ย ผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นในสดัสว่นร้อย

ละ 2.25 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 
นายเศรษฐวฒิุ บญุสนิท เป็นกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามของบริษัทยอ่ย เป็นกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัท โดยถือหุ้นของบริษัทใน

สดัสว่นร้อยละ 0.03 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 
นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน เป็นกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามของบริษัทและบริษัทยอ่ย กรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัท โดยถือหุ้นของ

บริษัทในสดัสว่นร้อยละ  0.34  ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว  
บริษัท ทีซีซี ลกัซ์ชรีูโฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท 

จ ากดั 
เป็นบริษัทภายใต้การควบคมุของนายโสมพฒัน์ ไตรโสรัส และนางวลัลภา ไตรโสรัสซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 23.59 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 

บริษัท คอนเซพ แลนด์ 9 จ ากดั เป็นบริษัทภายใต้การควบคมุของนายโสมพฒัน์ ไตรโสรัส และนางวลัลภา ไตรโสรัสซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 23.59 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 

บริษัท ทีซีซี แวลโูฮเทลส์ จ ากดั 
(ปัจจบุนัเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท แวลโูฮเทลส์ 

จ ากดั) 

เป็นบริษัทภายใต้การควบคมุของนายโสมพฒัน์ ไตรโสรัส และนางวลัลภา ไตรโสรัสซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 23.59 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 

บริษัท พนัธไมตรี จ ากดั 
(ปัจจบุนัเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ทิพย์พฒัน  

อาร์เขต จ ากดั) 

เป็นบริษัทภายใต้การควบคมุของนายโสมพฒัน์ ไตรโสรัส และนางวลัลภา ไตรโสรัสซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 23.59 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 
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 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิ
เรียกร้องอิมพีเรียลเวลธ์ 

เป็นกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทกองทนุปิด ภายใต้การควบคมุของนายโสมพฒัน์ ไตรโสรัส และนางวลัลภา 
ไตรโสรัสซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 23.59 ของทนุจดทะเบียนและ
ช าระแล้ว 

กองทนุรวมรีเจนท์โกลด์พร็อพเพอร์ตีฟั้นด์ เป็นกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทกองทนุปิด ภายใต้การควบคมุของนายโสมพฒัน์ ไตรโสรัส และนางวลัลภา 
ไตรโสรัสซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 23.59 ของทนุจดทะเบียนและ
ช าระแล้ว 

บริษัท ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คชัน่ จ ากดั เป็นบริษัทภายใต้การควบคมุของนายโสมพฒัน์ ไตรโสรัส และนางวลัลภา ไตรโสรัสซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 23.59 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิ การ
เชา่ไทยคอมเมอร์เชียล อินเวสเม้นต์ 

เป็นกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทกองทนุปิด ภายใต้การควบคมุของนายโสมพฒัน์ ไตรโสรัส และนางวลัลภา 
ไตรโสรัสซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 23.59 ของทนุจดทะเบียนและ
ช าระแล้ว 
 

บริษัท กาแลไนท์บาซาร์ จ ากดั เป็นบริษัทภายใต้การควบคมุของนายโสมพฒัน์ ไตรโสรัส และนางวลัลภา ไตรโสรัสซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 23.59 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทยรีเทล อิน
เวสเม้นต์ 

เป็นกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทกองทนุปิด ภายใต้การควบคมุของนายโสมพฒัน์ ไตรโสรัส และนางวลัลภา 
ไตรโสรัสซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 23.59 ของทนุจดทะเบียนและ
ช าระแล้ว 
 

บริษัท ไอเซอร์วิสส์แอนด์ซพัพลาย จ ากดั นายพรเทพ บรูณกลุไพโรจน์ ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นบริษัทในสดัสว่นร้อยละ 2.96 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว เป็น
กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม และผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไอเซอร์วิสส์แอนด์ซพัพลาย จ ากดั ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของ
ทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 

บริษัท พีวี กรีน จ ากดั เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟา้พลงัแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคา โดยบริษัทมีสดัสว่นการถือหุ้นอยู่
ร้อยละ 19.99 ทนุจดทะเบียนและช าระแล้วทัง้หมด 18 ล้านบาท โดยท าการร่วมทนุกบับริษัท วีรับเบอร์ คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั ซึง่เป็นเจ้าของอาคารที่โครงการใช้หลงัคาเป็นที่ตดิตัง้ของโครงการโรงไฟฟา้ดงักลา่วและถือหุ้นใน
บริษัท พีวี กรีน จ ากดั สดัสว่นร้อยละ 80.01 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 
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2 รายละเอียดรายการระหว่างกัน 
 รายการระหวา่งกนักบับคุคลและนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปี  2557 ถงึปี 2558 มีดงันี ้
บคุคล/นิติบคุลที่อาจมี
ความขดัแย้ง / ลกัษณะ

ธุรกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มลูคา่รายการระหวา่งกนั (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 

บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอม
มิวนิเคชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 
(“เอ็ม.วี.ที.”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ค า้ประกนัวงเงินกู้ยืม เลตเตอร์
ออฟเครดิตและ/หรือทรัสต์รีซีท 
วงเงินเบิกเกินบญัชี ตัว๋สญัญา
ใช้เงิน และวงเงินซือ้ขายอตัรา 
  - วงเงินการค า้ประกนั  
    สกลุเงินบาท 
    สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 

 
 
 
 
 

665,000,000 
3,250,000 

ดอลลาร์สหรัฐฯ 

 
 
 
 
 

- 
- 
 - 

บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชัน่ จ ากัด (มหาชน) ได้ท าการค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือ จากสถาบนัการเงินให้แกบ่ริษัท
ร่วมกบันายสมศกัดิ์ สรุฤทธ์ิเชวง นายพระนาย กงัวาลรัตน์ และนายภาณ ุ ศีติสาร ซึง่เป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบนั
การเงินที่ต้องการให้ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือ ผู้บริหารเป็นผู้ค า้ประกนัวงเงิน โดยไมค่ิดคา่ธรรมเนียมการค า้ประกนั 
ในเดือนมิถนุายน 2558 บริษัทได้ท าการถอนการค า้ประกนัจากสถาบนัการเงินทัง้หมดเรียบร้อย 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วก่อให้เกิดประโยชน์กบับริษัท นอกจากนีเ้พ่ือให้เป็นไปตาม
เง่ือนไขของสถาบนัการเงิน จงึมีความจ าเป็นที่จะต้องให้มีการค า้ประกนัวงเงินสว่นนี ้ โดยมีเงื่อนไขการปลดภาระค า้
ประกนัดงักลา่ว เม่ือหุ้นของบริษัท PST ได้ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ปัจจบุนัไมมี่ภาระค า้
ประกนัคงเหลือ   
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ   
-  

บริษัทจ าหน่ายสินค้าและ
ให้บริการให้แก่เอ็ม.วี.ที. 

- บริษัทขายสินค้า 
- ให้บริการ 

   ยอดยกมาต้นงวด 
เพ่ิมขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
ยอดคงค้างปลายงวด 

 
 

2,100 
- 

2,087 
2,247 
4,334 

 
 

- 
- 
- 
- 
- 

บริษัทจ าหน่ายสินค้าประเภทระบบส ารองไฟฟา้และอปุกรณ์ที่เก่ียวข้องให้แกเ่อ็ม.วี.ที. โดยมีราคาเป็นไปตามราคา
และเง่ือนไขทางการค้ามาตรฐานของบริษัท (Price List) ตามที่จ าหน่ายให้แกล่กูค้ารายอ่ืนๆทัว่ไป 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ในไตรมาสที่ 4/ 2558 ไมมี่การจ าหน่ายสินค้าและให้บริการกบับมจ.เอ็ม.วี.ทีฯ  
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
- 

- - 
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บคุคล/นิติบคุลที่อาจมี
ความขดัแย้ง / ลกัษณะ

ธุรกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มลูคา่รายการระหวา่งกนั (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

บริษัทซือ้สินค้าจากเอ็ม.วี.ที. 
- บริษัทซือ้สินค้า 

 
ยอดยกมาต้นงวด 
เพ่ิมขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
ยอดคงค้างปลายงวด 

 
 

 
26,000 

 
- 

27,820 
27,820 

 
- 
 

- 
- 
- 

บริษัทซือ้สินค้าประเภทอปุกรณ์เครือขา่ยคอมพิวเตอร์จากเอ็ม.วี.ที. เพ่ือน ามาด าเนินโครงการให้แกล่กูค้า ซึง่เป็นไป
ตามคณุสมบตัขิองอปุกรณ์ที่ลกูค้าก าหนด โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ในไตรมาสที่ 4/ 2558 ไมมี่การซือ้สินค้าจากบมจ.เอ็ม.วี.ทีฯ  
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
- 

- - 
  

บริษัทวา่จ้างเอ็ม.วี.ที ในการ
ให้บริการสว่นกลางตา่งๆ ได้แก่ 
คา่ชา่รถโฟลค์ลิฟท์ คา่รับ-สง่
เอกสารและสินค้า และ
คา่บริการขนสง่สินค้า ตาม
สญัญาการคิดอตัราคา่บริการ-
คา่ใช้จา่ยสว่นกลาง 

- บริษัทจา่ยคา่บริการ 
 
ยอดยกมาต้นงวด 
เพ่ิมขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 

 
 
 
 
 
 
 

798,876 
 

206,210 
854,797 
847,064 

 
 
 
 
 
 
 

750,948 
 

213,943 
803,514 
819,644 

บริษัทวา่จ้างเอ็ม.วี.ที.ในการให้บริการสว่นกลางตา่งๆ สญัญาการคิดอตัราคา่บริการ-คา่ใช้จา่ยสว่นกลางกบัเอ็ม.วี.ที 
เพ่ือใช้ในการด าเนินการ ได้แก่ คา่เชา่รถโฟลค์ลิฟท์ คา่รับ-สง่เอกสารและสนิค้า และคา่บริการขนสง่สินค้า โดยมกีาร
ระบอุตัราคา่บริการไว้ในสญัญา โดยสญัญามีอาย ุ1 ปี 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นการให้บริการส าหรับการด าเนินงานปกติของบริษัท โดยมี
ราคาเงื่อนไขทางการค้าเทียบเทา่กบัผู้ให้บริการรายอ่ืนๆ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นเชน่เดียวกบัฝ่ายบริหารวา่รายการดงักลา่วเป็น
การให้บริการส าหรับการด าเนินงานปกติของบริษัท โดยมีราคาเงื่อนไขทางการค้าเทียบเทา่กบัผู้ ให้บริการรายอ่ืนๆ 
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.................................รับรองความถกูต้อง 

 

บคุคล/นิติบคุลที่อาจมี
ความขดัแย้ง / ลกัษณะ

ธุรกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มลูคา่รายการระหวา่งกนั (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 

 
 
 

ยอดคงค้างปลายงวด 213,943  197,813  
  

นายภาณ ุศีตสิาร 
 
 
  

ค า้ประกนัวงเงินกู้ยืม เลตเตอร์
ออฟเครดิตและ/หรือทรัสต์รีซีท 
วงเงินเบิกเกินบญัชี ตัว๋สญัญา
ใช้เงิน และวงเงินซือ้ขายอตัรา
แลกเปลี่ยนลว่งหน้า ให้แก่
บริษัท 
   - วงเงินการค า้ประกนั  
     สกลุเงินบาท 
     สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 

 
 
 
 
 
 
 

702,000,000 
4,550,000 

ดอลลาร์สหรัฐฯ 

 
 
 
 
 
 
 

70,000,000 
- 
- 

นายภาณไุด้ท าการค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินให้แก่บริษัทร่วมกบับริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) นายสมศกัดิ์ สรุฤทธ์ิเชวง และนายพระนาย กงัวาลรัตน์  ซึง่เป็นไปตามเง่ือนไขของสถาบนัการเงินที่
ต้องการให้ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือ ผู้บริหารเป็นผู้ค า้ประกนัวงเงิน โดยไมค่ิดคา่ธรรมเนียมการค า้ประกนั อยา่งไรก็
ตาม บริษัทจะท าการถอนการค า้ประกนัเม่ือได้รับเง่ือนไขที่ดีกวา่จากสถาบนัการเงิน บริษัทอยูร่ะหวา่งทยอยยกเลิก
การค า้ประกนัดงักลา่ว 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วก่อให้เกิดประโยชน์กบับริษัท นอกจากนีเ้พ่ือให้เป็นไปตาม
เง่ือนไขของสถาบนัการเงิน จงึมีความจ าเป็นที่จะต้องให้มีการค า้ประกนัวงเงินสว่นนี ้ โดยมีเงื่อนไขการปลดภาระค า้
ประกนัดงักลา่ว เม่ือหุ้นของบริษัท PST ได้ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ปัจจบุนัยงัคงมีภาระค า้
ประกนัคงเหลือ เน่ืองจากอยูร่ะหวง่การพิจารณาของสถาบนัการเงิน 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นเชน่ดียวกบัความเห็นของฝ่ายบริหาร และให้
บริษัทฯพิจารณาปลดภาระค า้ประกนัที่คงค้างตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกบัสถาบนัการเงิน 

นายภาณเุป็นเจ้าหนีเ้งินทดรอง
จา่ยบริษัท 

- ยอดยกมาต้นงวด 
- เงินทดรองจา่ยระหวา่งงวด 
- ช าระคืนระหวา่งงวด 
- ยอดคงค้างปลายงวด 

 
 

94,260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
11,345 

105,605 
- 

 
 

- 
14,206 
14,206 

- 

นายภาณไุด้ท าการทดรองจา่ยให้แกบ่ริษัทส าหรับคา่รับรองและคา่ใช้จา่ยส านกังาน ให้แก่บริษัทโดยมีรายละเอียด 
ดงันี ้
ปี 2557 
ค่ารบัรอง 11,345 บาท และ ค่าใช้จ่ายส านกังาน -0- บาท 
ปี 2558 
ค่ารบัรอง -0- บาท และ ค่าใช้จ่ายส านกังาน 14,206 บาท 
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บคุคล/นิติบคุลที่อาจมี
ความขดัแย้ง / ลกัษณะ

ธุรกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มลูคา่รายการระหวา่งกนั (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 

 ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นการทดรองจา่ยคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานของบริษัท ซึง่มี
ความจ าเป็นในการใช้จา่ย และบริษัทได้ช าระคืนเงินทดรองจา่ยในระยะเวลาอนัสัน้  
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นเชน่เดยีวกบัความเห็นของฝ่ายบริหาร 

นายสมศกัดิ์ สรุฤทธ์ิ 
เชวง 

ค า้ประกนัวงเงินกู้ยืม เลตเตอร์
ออฟเครดิตและ/หรือทรัสต์รีซีท 
วงเงินเบิกเกินบญัชี ตัว๋สญัญา
ใช้เงิน และวงเงินซือ้ขายอตัรา
แลกเปลี่ยนลว่งหน้า ให้แก่
บริษัท 
   - วงเงินการค า้ประกนั  
     สกลุเงินบาท 

 
 
 
 
 
 
 

20,000,000 

 
 
 
 
 
 
 

- 

นายสมศกัดิ์ได้ท าการค า้ประกนั วงเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินให้แก่บริษัทร่วมกบับริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) นายภาณ ุศีตสิาร และนายพระนาย กงัวาลรัตน์  ซึง่เป็นไปตามเง่ือนไขของสถาบนัการเงินที่ต้องการ
ให้ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือ ผู้บริหารเป็นผู้ค า้ประกนัวงเงิน โดยไมค่ิดคา่ธรรมเนียมการค า้ประกนั ในเดอืน
พฤษภาคม 2558 บริษัทได้ท าการถอนการค า้ประกนัจากสถาบนัการเงินทัง้หมดเรียบร้อย 
 ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วก่อให้เกิดประโยชน์กบับริษัท นอกจากนีเ้พ่ือให้เป็นไปตาม
เง่ือนไขของสถาบนัการเงิน จงึมีความจ าเป็นที่จะต้องให้มีการค า้ประกนัวงเงินสว่นนี ้ โดยมีเงื่อนไขการปลดภาระค า้
ประกนัดงักลา่ว เม่ือหุ้นของบริษัท PST ได้ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ปัจจบุนั บริษัทได้ท าการ
ถอนการค า้ประกนัจากสถาบนัการเงินทัง้หมดเรียบร้อย 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
-  

นายพระนาย กงัวาลรัตน์ 
 
 
 
 
 

ค า้ประกนัวงเงินกู้ยืม เลตเตอร์
ออฟเครดิตและ/หรือทรัสต์รีซีท 
วงเงินเบิกเกินบญัชี ตัว๋สญัญา
ใช้เงิน และวงเงินซือ้ขายอตัรา
แลกเปลี่ยนลว่งหน้า ให้แก่
บริษัท 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

นายพระนายได้ท าการค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินให้แก่บริษัทร่วมกบับริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) นายสมศกัดิ์ สรุฤทธ์ิเชวง และนายภาณ ุศตีิสาร  ซึง่เป็นไปตามเง่ือนไขของสถาบนัการเงินที่ต้องการ
ให้ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือ ผู้บริหารเป็นผู้ค า้ประกนัวงเงิน โดยไมค่ิดคา่ธรรมเนียมการค า้ประกนั อยา่งไรก็ตาม 
บริษัทจะท าการถอนการค า้ประกนัเม่ือได้รับเง่ือนไขที่ดีกวา่จากสถาบนัการเงิน บริษัทอยูร่ะหวา่งทยอยยกเลิกการค า้
ประกนัดงักลา่ว 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
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บคุคล/นิติบคุลที่อาจมี
ความขดัแย้ง / ลกัษณะ

ธุรกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มลูคา่รายการระหวา่งกนั (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   - วงเงินการค า้ประกนั  
     สกลุเงินบาท 
     สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 

 
702,000,000 

4,550,000 
ดอลลาร์สหรัฐฯ 

 
 70,000,000 

- 
- 

ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วก่อให้เกิดประโยชน์กบับริษัท นอกจากนีเ้พ่ือให้เป็นไปตาม
เง่ือนไขของสถาบนัการเงิน จงึมีความจ าเป็นที่จะต้องให้มีการค า้ประกนัวงเงินสว่นนี ้ โดยมีเงื่อนไขการปลดภาระค า้
ประกนัดงักลา่ว เม่ือหุ้นของบริษัท PST ได้ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ปัจจบุนัยงัคงมีภาระค า้
ประกนัคงเหลือ เน่ืองจากอยูร่ะหวง่การพิจารณาของสถาบนัการเงิน 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นเชน่ดียวกบัความเห็นของฝ่ายบริหาร และให้
บริษัทฯพิจารณาปลดภาระค า้ประกนัที่คงค้างตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกบัสถาบนัการเงิน 

นายพระนายเป็นเจ้าหนีเ้งินทด
รองจา่ยบริษัท 

- ยอดยกมาต้นงวด 
- เงินทดรองจา่ยระหวา่งงวด 
- ช าระคืนระหวา่งงวด 
- ยอดคงค้างปลายงวด 

 
 

341,581 
345,420 
685,991 

 
 

1,010 
 889,046 

890,056 

นายพระนายได้ท าการทดรองจา่ยให้แก่บริษัทส าหรับคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
ปี 2557 
ค่ารบัรอง 258,637 บาท และ ค่าใช้จ่ายส านกังาน 84,590 บาท 
ปี 2558 
ค่ารบัรอง 409,679 บาท และ ค่าใช้จ่ายส านกังาน 466,277 บาท 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นการทดรองจา่ยคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานของบริษัท ซึง่มี
ความจ าเป็นในการใช้จา่ย และบริษัทได้ช าระคืนเงินทดรองจา่ยในระยะเวลาอนัสัน้  
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นเชน่เดยีวกบัความเห็นของฝ่ายบริหาร 

1,010 - 
  

นายสมาน กงัวาลรัตน์ บริษัทเชา่พืน้ที่เพ่ือใช้เป็น
คลงัสินค้า 

- คา่เชา่ที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง 
- ยอดคงค้างปลายงวด 

 

 
 

120,000 

 
 

20,000 

บริษัทท าการเชา่พืน้ที่จากนายสมาน กงัวาลรัตน์ ตัง้แตเ่ดือนกมุภาพนัธ์ 2555 เป็นต้นมา ในอตัราคา่เชา่ 10,000 บาท
ตอ่เดือน ซึง่มีอตัราคา่เชา่เป็นไปตามราคาตลาดในพืน้ทีใ่กล้เคียงกนั เพ่ือใช้เป็นคลงัสินค้าเพื่อเก็บวสัดอุปุกรณ์จาก
พืน้ที่ที่ได้รับผลกระทบจากอทุกภยั ปัจจบุนั บริษัทใช้อาคารดงักลา่วส าหรับการประกอบอปุกรณ์เพ่ือเตรียมการติดตัง้
ส าหรับโครงการขนาดใหญ่ ซึง่หากครบอายสุญัญาเชา่และบริษัทยงัมีความจ าเป็นในการใช้งานพืน้ที่ดงักลา่ว บริษัท
จะท าการน าเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือขอความเห็นชอบและน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา

- - 
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100 
.................................รับรองความถกูต้อง 

 

บคุคล/นิติบคุลที่อาจมี
ความขดัแย้ง / ลกัษณะ

ธุรกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มลูคา่รายการระหวา่งกนั (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 

 และอนมุตัิการตอ่อายสุญัญาเชา่ตามขัน้ตอนการท ารายการระหวา่งกนั ปัจจบุนัครบสญัญาแล้ว ไมไ่ด้ตอ่สญัญา 
ทัง้นี ้ ปัจจุบนันายสมาน กงัวาลรตัน์ได้เสียชีวิตแล้ว ท าให้ผู้รบัผลประโยชน์ค่าเช่าในปัจจุบนัคือนางโสภา กงัวาลรตัน์ 
ซ่ึงเป็นคู่สมรสของนายสมาน กงัวาลรตัน์ และเป็นมารดาของนายพระนาย กงัวาลรตัน์ 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ปัจจบุนับริษัทไมไ่ด้ด าเนินการตอ่สญัญาการเชา่พืน้ที่ดงักลา่ว เน่ืองจาก
คลงัสินค้าของบริษัทมีที่จดัเก็บเพียงพอแล้ว  
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นเชน่เดยีวกบัความเห็นของฝ่ายบริหาร 

นางชตุินนัท์ กิจส าเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางชตุินนัท์เป็นเจ้าหนีเ้งินทด
รองจา่ยบริษัท 

- ยอดยกมาต้นงวด 
- เงินทดรองจา่ยระหวา่งงวด 
- ช าระคืนระหวา่งงวด 
- ยอดคงค้างปลายงวด 

 
 

3,730 
2,500 
6.230 

 
 

- 
15,897 
15,897 

นางชตุินนัท์ได้ท าการทดรองจา่ยให้แกบ่ริษัทส าหรับคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
ปี 2557 
ค่ารบัรอง -0- บาท และ ค่าใช้จ่ายส านกังาน 2,500 บาท 
ปี 2558 
ค่ารบัรอง 3,500 บาท และ ค่าใช้จ่ายส านกังาน 11,729 บาท 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นการทดรองจา่ยคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานของบริษัท ซึง่มี
ความจ าเป็นในการใช้จา่ย และบริษัทได้ช าระคืนเงินทดรองจา่ยในระยะเวลาอนัสัน้  
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นเชน่เดยีวกบัความเห็นของฝ่ายบริหาร 

- - 
  

นายอณัณพ พุม่กมุาร 
 
 
  

นายอณัณพเป็นเจ้าหนีเ้งินทด
รองจา่ยบริษัท 

- ยอดยกมาต้นงวด 
- เงินทดรองจา่ยระหวา่งงวด 

 
 

73,067 
456,507 

 
 

12,598 
470,092 

นายอณัณพได้ท าการทดรองจา่ยให้แกบ่ริษัทส าหรับคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน โดยมีรายละเอียด ดงันี  ้
ปี 2557 
ค่ารบัรอง 306,453 บาท และ ค่าใช้จ่ายส านกังาน 141,721 บาท 
ปี 2558 
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.................................รับรองความถกูต้อง 

 

บคุคล/นิติบคุลที่อาจมี
ความขดัแย้ง / ลกัษณะ

ธุรกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มลูคา่รายการระหวา่งกนั (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 

- ช าระคืนระหวา่งงวด 
- ยอดคงค้างปลายงวด 

516,976 482,690 ค่ารบัรอง 186,648 บาท และ ค่าใช้จ่ายส านกังาน 277,055 บาท 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นการทดรองจา่ยคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานของบริษัท ซึง่มี
ความจ าเป็นในการใช้จา่ย และบริษัทได้ช าระคืนเงินทดรองจา่ยในระยะเวลาอนัสัน้  
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นเชน่เดยีวกบัความเห็นของฝ่ายบริหาร 

12,598 - 

  

นายเศรษฐวฒิุ บญุสนิท 
 
 
 
 
  

บริษัทเป็นเจ้าหนีเ้งินทดรองจา่ย 
- ยอดยกมาต้นงวด 
- เงินทดรองจา่ยระหวา่งงวด 
- ช าระคืนระหวา่งงวด 
- ยอดคงค้างปลายงวด 

 
- 

100,000 
100,000 

 
- 
- 
- 

บริษัทได้ท าการทดรองจา่ยให้แก่นายเศรษฐวฒิุส าหรับคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานในการจดัท าประชมุรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนในพืน้ที่ส าหรับโครงการโรงงานไฟฟา้ชีวมวล 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
- 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 - 
 

- - 
  

 
 
 
 
  

นายเศรษฐวฒิุเป็นเจ้าหนีเ้งิน
ทดรองจา่ยบริษัท 

- ยอดยกมาต้นงวด 
- เงินทดรองจา่ยระหวา่งงวด 
- ช าระคืนระหวา่งงวด 

 
 

11,360 
268,987 
278,888 

 
 

1,459 
414,127 
415,586 

นายเศรษฐวฒิุได้ท าการทดรองจา่ยให้แก่บริษัทส าหรับคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานให้แก่บริษัทโดยมีรายละเอียด ดงันี  ้
ปี 2557 
ค่ารบัรอง 212,034 บาท และ ค่าใช้จ่ายส านกังาน 54,144 บาท 
ปี 2558 
ค่ารบัรอง 307,867 บาท และ ค่าใช้จ่ายส านกังาน 102,209 บาท 
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บคุคล/นิติบคุลที่อาจมี
ความขดัแย้ง / ลกัษณะ

ธุรกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มลูคา่รายการระหวา่งกนั (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 

 - ยอดคงค้างปลายงวด 1,459 - ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นการทดรองจา่ยคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานของบริษัท ซึง่มี
ความจ าเป็นในการใช้จา่ย และบริษัทได้ช าระคืนเงินทดรองจา่ยในระยะเวลาอนัสัน้  
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นเชน่เดยีวกบัความเห็นของฝ่ายบริหาร 

  

นางสาวอนงค์  
พานิชเจริญนาน 

นางสาวอนงค์เป็นเจ้าหนีเ้งินทด
รองจา่ยบริษัท 

- ยอดยกมาต้นงวด 
- เงินทดรองจา่ยระหวา่งงวด 
- ช าระคืนระหวา่งงวด 
- ยอดคงค้างปลายงวด 

 
 

- 
- 
- 

 
 

- 
2,030 
2,030 

นางสาวอนงค์ได้ท าการทดรองจา่ยให้แก่บริษัทส าหรับคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานให้แก่บริษัทโดยมีรายละเอียด ดงันี  ้
ปี 2557 
ค่ารบัรอง -0- บาท และ ค่าใช้จ่ายส านกังาน -0- บาท 
ปี 2558 
ค่ารบัรอง -0- บาท และ ค่าใช้จ่ายส านกังาน 1,897 บาท 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นการทดรองจา่ยคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานของบริษัท ซึง่มี
ความจ าเป็นในการใช้จา่ย และบริษัทได้ช าระคืนเงินทดรองจา่ยในระยะเวลาอนัสัน้  
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นเชน่เดยีวกบัความเห็นของฝ่ายบริหาร 

- - 
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บคุคล/นิติบคุลที่อาจมี
ความขดัแย้ง / ลกัษณะ

ธุรกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มลูคา่รายการระหวา่งกนั (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 

บริษัท ทีซีซี ลกัซ์ชรีูโฮ
เทลส์ แอนด์ รีสอร์ท 
จ ากดั 

บริษัทจ าหน่ายและให้บริการ
ระบบป๊ัมความร้อน 
   - บริษัทให้บริการ 
    
ยอดยกมาต้นงวด 
เพ่ิมขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
ยอดคงค้างปลายงวด 

 
 

- 
 

220,000 
- 
- 

 
 

- 
 

220,000 
- 
- 

บริษัทท าการจ าหน่ายและให้บริการระบบป๊ัมความร้อน (Heat Pump) ให้แก่ บริษัท ทีซีซี ลกัซ์ชรีูโฮเทลส์ แอนด์ รี
สอร์ท จ ากดั โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการค้าเชน่เดียวกบัลกูค้าทัว่ไป 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นการท ารายการทางการค้าปกติ โดยมีราคาและเง่ือนไข
ทางการค้าเชน่เดียวกบัลกูค้าทัว่ไป ยอดลกูหนีค้งค้างเป็นยอดค า้ประกนัผลงานซึง่มีอาย ุ 3 ปี ครบก าหนดในเดอืน 
กมุภาพนัธ์ 2560 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการทางการค้าปกต ิ 
โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการค้าเชน่เดียวกบัลกูค้าทัว่ไป 

220,000 220,000 
  

บริษัท คอนเซพ แลนด์ 9 
จ ากดั 

บริษัทจ าหน่ายและให้บริการ
ระบบป๊ัมความร้อน 
   - บริษัทให้บริการ 
 
ยอดยกมาต้นงวด 
เพ่ิมขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
ยอดคงค้างปลายงวด 

 
 

- 
 

523,240 
- 
- 

 
 

- 
 

523,240 
- 
- 

บริษัทท าการจ าหน่ายและให้บริการระบบป๊ัมความร้อน (Heat Pump) ให้แก่ บริษัท คอนเซพ แลนด์ 9 จ ากดั โดยมี
ราคาและเง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการทางการค้าปกติ โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการค้า
เชน่เดียวกบัลกูค้าทัว่ไป ยอดลกูหนีค้งค้างเป็นการค า้ประกนัผลงานมีอาย ุ3 ปี ครบก าหนดในเดือน กมุภาพนัธ์ 2560 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการทางการค้าปกต ิ 
โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการค้าเชน่เดียวกบัลกูค้าทัว่ไป 523,240 523,240 

  
บริษัท ทีซีซี แวลโูฮเทลส์ 
จ ากดั 
(ปัจจบุนัเปลี่ยนชื่อเป็น
บริษัท แวลโูฮเทลส์ 

บริษัทจ าหน่ายและให้บริการ
ระบบป๊ัมความร้อน 
   - บริษัทให้บริการ 
 

 
 

- 
 

 
 

- 
 

บริษัทท าการจ าหน่ายและให้บริการระบบป๊ัมความร้อน (Heat Pump) ให้แก่ บริษัท บริษัท ทีซีซี แวลโูฮเทลส์ จ ากดั 
โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการทางการค้าปกติ โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการค้า
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บคุคล/นิติบคุลที่อาจมี
ความขดัแย้ง / ลกัษณะ

ธุรกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มลูคา่รายการระหวา่งกนั (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 

จ ากดั) ยอดยกมาต้นงวด 
เพ่ิมขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
ยอดคงค้างปลายงวด 

127,333 
- 
- 

127,333 
- 
- 

เชน่เดียวกบัลกูค้าทัว่ไป ยอดลกูหนีค้งค้างเป็นการค า้ประกนัผลงานมีอาย ุ3 ปี ครบก าหนดในเดือน กมุภาพนัธ์ 2560 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการทางการค้าปกต ิ 
โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการค้าเชน่เดียวกบัลกูค้าทัว่ไป 127,333 127,333 

  

บริษัท พนัธไมตรี จ ากดั 
(ปัจจบุนัเปลี่ยนชื่อเป็น
บริษัท ทิพย์พฒัน  อาร์
เขต จ ากดั) 

บริษัทจ าหน่ายหลอดไฟแอลอีดี 
   - บริษัทขายสินค้า 
 
ยอดยกมาต้นงวด 
เพ่ิมขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
ยอดคงค้างปลายงวด 

 
- 
 

91,579 
- 

91,579 

 
- 
 

  - 
- 
- 

บริษัทท าการจ าหน่ายหลอดไฟแอลอีด ี(LED) ให้แก่ บริษัท พนัธไมตรี จ ากดั โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการทางการค้าปกติ โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการค้า
เชน่เดียวกบัลกูค้าทัว่ไป 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการทางการค้าปกต ิ 
โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการค้าเชน่เดียวกบัลกูค้าทัว่ไป - - 

  

กองทนุรวม
อสงัหาริมทรัพย์และสิทธิ
เรียกร้องอิมพีเรียลเวลธ์ 

บริษัทจ าหน่ายและให้บริการ
ระบบป๊ัมความร้อน 
   - บริษัทให้บริการ 
    
ยอดยกมาต้นงวด 
เพ่ิมขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
ยอดคงค้างปลายงวด 

 
 

- 
 

350,716 
- 

181,289 

 
 

- 
 

169,427 
- 
- 

บริษัทท าการจ าหน่ายและให้บริการระบบป๊ัมความร้อน (Heat Pump) ให้แก่ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิ
เรียกร้องอิมพีเรียลเวลธ์ โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการที่สมควร และเป็นการท ารายการทางการค้าปกต ิ
โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการค้าเชน่เดียวกบัลกูค้าทัว่ไป ยอดลกูหนีค้งค้างเป็นการค า้ประกนัผลงานมีอาย ุ3 ปี ครบ
ก าหนดในเดือน กมุภาพนัธ์ 2560 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการทางการค้าปกต ิ 
โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการค้าเชน่เดียวกบัลกูค้าทัว่ไป 

169,427 169,427 
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105 
.................................รับรองความถกูต้อง 

 

บคุคล/นิติบคุลที่อาจมี
ความขดัแย้ง / ลกัษณะ

ธุรกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มลูคา่รายการระหวา่งกนั (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 

กองทนุรวมรีเจนท์
โกลด์พร็อพเพอร์ตีฟั้นด์ 

บริษัทจ าหน่ายหลอดไฟแอลอีดี 
   - บริษัทขายสินค้า 
    
ยอดยกมาต้นงวด 
เพ่ิมขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
ยอดคงค้างปลายงวด 

 
2,916,955 

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

 
- 
 

910,357 
- 

42,854 

บริษัทท าการจ าหน่ายหลอดไฟแอลอีด ี(LED) ให้แก่ กองทนุรวมรีเจนท์โกลด์พร็อพเพอร์ตีฟั้นด์ โดยมีราคาและเง่ือนไข
ทางการค้าทัว่ไป 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการที่สมควร และเป็นการท ารายการทางการค้าปกต ิ
โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการค้าเชน่เดียวกบัลกูค้าทัว่ไป ยอดลกูหนีค้งค้างเป็นการค า้ประกนัผลงานมีอาย ุ5 ปี ครบ
ก าหนดในปี 2562 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการทางการค้าปกต ิ 
โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการค้าเชน่เดียวกบัลกูค้าทัว่ไป 

910,357 867,503 
  

บริษัท ทีซีซี โฮเทลคอล
เล็คชัน่ จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทจ าหน่ายหลอดไฟแอลอีดี 
   - บริษัทขายสินค้า 
    
ยอดยกมาต้นงวด 
เพ่ิมขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
ยอดคงค้างปลายงวด 

 
512,385 

 
- 

548,251 
548,251 

 
- 
 

- 
- 
- 

บริษัทท าการจ าหน่ายหลอดไฟแอลอีด ี (LED) ให้แก่ บริษัท ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คชัน่ จ ากดั โดยมีราคาและเง่ือนไข
ทางการค้าทัว่ไป 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ในไตรมาสที่ 4/2558 บริษัทไมไ่ด้จ าหน่ายสินค้าให้กบับจ.ทีซีซี โฮเทลคอลเลคชัน่ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
- 

- - 
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.................................รับรองความถกูต้อง 

 

บคุคล/นิติบคุลที่อาจมี
ความขดัแย้ง / ลกัษณะ

ธุรกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มลูคา่รายการระหวา่งกนั (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 

กองทนุรวม
อสงัหาริมทรัพย์และสิทธิ 
การเชา่ไทยคอมเมอร์
เชียล อินเวสเม้นต์ 
 
 
  

บริษัทจ าหน่ายหลอดไฟแอลอีดี 
   - บริษัทขายสินค้า 
    
ยอดยกมาต้นงวด 
เพ่ิมขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
ยอดคงค้างปลายงวด 

 
4,491,055 

 
- 

4,805,429 
4,805,429 

 
- 
 

- 
- 
- 

บริษัทท าการจ าหน่ายหลอดไฟแอลอีด ี (LED) ให้แก่ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่ไทยคอมเมอร์เชียล 
อินเวสเม้นต์ โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ในไตรมาสที่ 4/2558 บริษัทไมไ่ด้จ าหน่ายสินค้าให้กบักองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่ไทยคอมเมอร์เชียล 
อินเวสเม้นต์ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
- - - 

  
 

บริษัท กาแลไนท์บาซาร์ 
จ ากดั 

บริษัทจ าหน่ายสินค้าและ
ให้บริการให้แกบ่ริษัท กาแล
ไนท์บาซาร์ จ ากดั 
 
 - รายได้จากการขาย 
 
ยอดยกมาต้นงวด 
เพ่ิมขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
ยอดคงค้างปลายงวด 

 
 
 
 

119,200 
 

- 
127,544 
127,544 

 
 
 
 

- 
 

- 
- 
- 

บริษัทท าการจ าหน่ายหลอดไฟแอลอีด ี(LED) ให้แก่ บริษัท กาแลไนท์บาซาร์ จ ากดั โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการค้า
ทัว่ไป 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ในไตรมาสที่ 4/2558 บริษัทไมไ่ด้จ าหน่ายสินค้าให้กบับจ.กาแลไนท์บาซาร์ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
- 
 

- - 
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.................................รับรองความถกูต้อง 

 

บคุคล/นิติบคุลที่อาจมี
ความขดัแย้ง / ลกัษณะ

ธุรกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มลูคา่รายการระหวา่งกนั (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 

กองทนุรวม
อสงัหาริมทรัพย์ไทยรีเทล 
อินเวสเม้นต์ 
 
 
  

บริษัทจ าหน่ายหลอดไฟแอลอีดี 
   - บริษัทขายสินค้า 
    
ยอดยกมาต้นงวด 
เพ่ิมขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
ยอดคงค้างปลายงวด 

 
855,000 

 
- 

914,850 
19,260 

 
- 
 

895,590 
- 

895,590 

บริษัทท าการจ าหน่ายหลอดไฟแอลอีด ี (LED) ให้แก่ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทยรีเทล อินเวสเม้นต์ โดยมีราคา
และเง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการทางการค้าปกติ โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการค้า
เชน่เดียวกบัลกูค้าทัว่ไป และในไตรมาสที่ 4/2558 ได้รับช าระยอดหนีด้งักลา่วแล้ว 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการทางการค้าปกต ิ 
โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการค้าเชน่เดียวกบัลกูค้าทัว่ไป 

895,590 - 

  
บริษัท ไอเซอร์วิสส์แอนด์
ซพัพลาย จ ากดั 

บริษัทจ าหน่ายสินค้าและ
ให้บริการให้แกบ่ริษัท ไอ
เซอร์วิสส์แอนด์ซพัพลาย จ ากดั 
   - บริษัทขายสินค้า 
   - บริษัทให้บริการ 
 
ยอดยกมาต้นงวด 
เพ่ิมขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
ยอดคงค้างปลายงวด 

 
 
 

- 
- 
 

17,687,100 
- 

17,687,100 

 
 
 

15,000 
- 
 

- 
16,050 
16,050 

บริษัทท าการให้บริการทีป่รึกษาส าหรับระบบส ารองไฟฟา้ของโครงการอินเตอร์เน็ทความเร็วสงูและขายสนิค้าประเภท
ระบบเครือข่ายกล้องวงจรปิดและเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ให้แก่ บริษัท ไอเซอร์วิสส์แอนด์ซพัพลาย จ ากดั โดยมีราคาและ
เง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการทางการค้าปกติ โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการค้า
เชน่เดียวกบัลกูค้าทัว่ไป และในไตรมาสที่ 4/2558 ได้รับช าระยอดหนีด้งักลา่วแล้ว 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการทางการค้าปกต ิ 
โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการค้าเชน่เดียวกบัลกูค้าทัว่ไป 
 - - 
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.................................รับรองความถกูต้อง 

 

บคุคล/นิติบคุลที่อาจมี
ความขดัแย้ง / ลกัษณะ

ธุรกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มลูคา่รายการระหวา่งกนั (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 

บริษัท พีวี กรีน จ ากดั 
(“PVG”) 

PVG วา่จ้างบริษัท ในการ
ออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟา้
พลงังานแสงอาทิตย์ที่ตดิตัง้บน
หลงัคา 
- บริษัทรับก่อสร้างโรงไฟฟา้ 
 
   ยอดยกมาต้นงวด 
เพ่ิมขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
ยอดคงค้างปลายงวด 
 
   - รายได้รับลว่งหน้า 
 
ยอดยกมาต้นงวด 
เพ่ิมขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
ยอดคงค้างปลายงวด 
 
บริษัทให้กู้ยืมเงินแก ่PVG เพ่ือ
ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 
-เงินให้กู้ยืม 
 เงินกู้ยืม 

 
 
 
 

51,100,000 
 

- 
54,677,000 
49,209,300 

 
 
 
 

- 
 

5,467,700 
- 

5,467,700 

PVG ท าการวา่จ้างบริษัทในการออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟา้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคา ตามใบสัง่ซือ้ลง
วนัที่  22 พฤษภาคม 2557 มลูคา่โครงการตามสญัญาทัง้สิน้ 51,100,000 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม) ซึง่ปัจจบุนัได้
ด าเนินการก่อสร้างเสร็จสิน้แล้ว โดยมีอตัราก าไรขัน้ต้นและเง่ือนไขทางการค้าเชน่เดียวกบัลกูค้าทัว่ไป 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารได้พิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการทางการค้าปกติ  โดยมีอตัรา
ก าไรขัน้ต้นและเง่ือนไขทางการค้าเชน่เดียวกบัลกูค้าทัว่ไป และในเดือนมีนาคม 2558 ได้รับช าระยอดหนีด้งักลา่วแล้ว 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการทางการค้าปกต ิ 
โดยมีอตัราก าไรขัน้ต้นและเง่ือนไขทางการค้าเชน่เดียวกบัลกูค้าทัว่ไป 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
บริษัทให้ PVG กู้ เงิน ตามสดัสว่นการถือหุ้น เพ่ือน ามาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน โดยมีเทอมการช าระคืนเม่ือทวงถาม 
อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 7.50 ตอ่ปี ซึง่อ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้อตัราดอกเบีย้ลกูค้ารายใหญ่ชัน้ดี ประเภทเงินเบิกเกิน
บญัชี (MOR) ของธนาคารพาณิชย์  PVG ได้ช าระคืนเงินกู้ดงักลา่วแล้วในเดอืนมีนาคม 2558 

5,467,700 
 

30,660,000 
 

- 
30,660,000 
30,660,000 

- 
 
 

 
7,596,200 

 

- 
 

- 
 

- 
- 
- 
- 
 
 

 
- 
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บคุคล/นิติบคุลที่อาจมี
ความขดัแย้ง / ลกัษณะ

ธุรกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มลูคา่รายการระหวา่งกนั (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 

ยอดยกมาต้นงวด 
เพ่ิมขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
ยอดคงค้างปลายงวด 
 
-ดอกเบีย้รับ 
 ดอกเบีย้เงินกู้ยืม 
ยอดยกมาต้นงวด 
เพ่ิมขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
ยอดคงค้างปลายงวด 
 

- 
7,596,200 

- 
7,596,200 

 
162,248 

 
- 

162,248 
- 

162,248 

7,596,200 
- 

7,596,200 
- 
 

107,699 
 

162,248 
92,090 

254,338 
- 

ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจาณาแล้ว มีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการที่จ าเป็นและสมควร โดยเป็นการให้กู้ยืมเงินตาม
สดัสว่นการถือหุ้น เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนเพื่อด าเนินธุรกิจตามปกติ และมีการคิดอตัราดอกเบีย้เทียบเทา่กบัอตัรา
ดอกเบีย้ของสถาบนัการเงิน ซึง่ PVG ได้ช าระคืนเงินกู้ดงักลา่วแล้ว 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการที่จ าเป็นและ
สมควร เชน่เดียวกบัความเห็นของฝ่ายบริหาร ซึง่มีการคิดอตัราดอกเบีย้เทียบเทา่กบัอตัราดอกเบีย้ของสถาบนัการเงนิ 
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ส่วนท่ี 3 
 

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
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งบการเงนิ 
(ก) ผู้สอบบัญชีและนโยบายบญัชีที่ส าคัญ 
  

รายงานผู้สอบบญัชีรับอนญุาตประจ าปี 2557  ถึงปี 2558 สามารถสรุปได้ดงันี ้
 

รายงานผู้สอบบญัชีส าหรับงบการเงินของบริษัท ส าหรับปี 2558 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2558 และ 2557 
ซึง่ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน 
ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นวา่งบการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ยแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ผล
การด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัทและบริษัทยอ่ย โดยถกูต้องตามทีค่วรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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(ข) ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
งบแสดงฐานะการเงนิ (งบการเงนิรวม) : บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) 
                                                                                                                                                                (หน่วย : ล้านบาท) 

สรุปรายการ 
งบแสดงฐานะการเงนิ  

งบการเงนิรวม 

ปี 2557 ปี 2558 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

สนิทรัพย์         
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 267.85 29.59 53.74 5.62 
เงินลงทนุชัว่คราว 0.21 0.02 61.83 6.47 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 120.85 13.35 178.00 18.61 
สนิค้าคงเหลอื 60.16 6.65 46.62 4.87 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 5.72 0.63 13.86 1.45 

รวมสนิทรัพย์หมนุเวียน 454.78 50.24 354.05 37.02 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนั 50.04 5.53 44.72 4.68 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้อง 7.60 0.84 - 0.00 
เงินลงทนุในบริษัทร่วม - 0.00 9.85 1.03 
เงินลงทนุอืน่ 3.60 0.40 9.60 1.00 
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 358.90 39.65 418.08 43.72 
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 1.91 0.21 40.49 4.23 
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 3.87 0.43 4.00 0.42 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 24.57 2.71 75.55 7.90 

รวมสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 450.49 49.76 602.28 62.98 

รวมสนิทรัพย์ 905.26 100.00 956.33 100.00 

หนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้น     

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 131.66 14.54 116.14 12.14 
หนีส้นิภายใต้สญัญาโอนสทิธิการรับเงิน 13.92 1.54 - 0.00 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 58.61 6.47 103.00 10.77 
สว่นของเงินกู้ยมืระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 30.39 3.36 35.94 3.76 

เงินกู้ยืมระยะยาวที่จดัเป็นหนีส้นิหมนุเวยีน 62.00 6.85 32.69 3.42 
หนีส้นิตามสญัญาเชา่ซือ้และสญัญาเชา่การเงินท่ีถึงก าหนด
ช าระภายใน 1 ปี 0.62 0.07 1.78 0.19 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั - 0.00 5.00 0.52 
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สรุปรายการ 
งบแสดงฐานะการเงนิ  

งบการเงนิรวม 

ปี 2557 ปี 2558 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า 2.02 0.22 2.52 0.26 
ก าไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยรอรับรู้ 11.50 1.27 11.50 1.20 
หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 2.96 0.33 3.10 0.32 

รวมหนีส้นิหมนุเวียน 313.67 34.65 311.68 32.59 

เงินกู้ยืมระยะยาว - สทุธิจากสว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 71.11 7.86 95.51 9.99 
หนีส้นิตามสญัญาเชา่ซือ้และเช่าการเงิน - สทุธิจากสว่นท่ีถงึ
ก าหนดช าระภายใน 1 ปี 0.37 0.04 1.33 0.14 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3.73 0.41 5.29 0.55 

รวมหนีส้นิไมห่มนุเวียน 75.21 8.31 102.13 10.68 

รวมหนีส้นิ 388.88 42.96 413.81 43.27 

สว่นของผู้ ถือหุ้น     
ทนุจดทะเบียน 225.00 24.85 225.00 23.53 

ทนุท่ีออกและช าระแล้ว 220.00 24.30 221.14 23.12 

สว่นเกินมลูคา่หุ้น 239.81 26.49 243.43 25.45 

สว่นทนุจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 0.18 0.02 0.62 0.06 

ก าไร(ขาดทนุ)สะสมทีจ่ดัสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 4.85 0.54 6.98 0.73 

ก าไร(ขาดทนุ)สะสมทีย่งัไมไ่ด้จดัสรร 51.54 5.69 47.88 5.01 

สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 516.38 57.04 520.06 54.38 

สว่นของผู้มีสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคุมของบริษัทยอ่ย - 0.00 22.46 2.35 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 516.38 57.04 542.52 56.73 

รวมหนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้น 905.26 100.00 956.33 100.00 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ (งบการเงนิรวม) : บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) 
                   (หนว่ย : ล้านบาท) 

สรุปรายการงบก าไรขาดทุน 

งบการเงนิรวม 

ปี 2557 ปี 2558 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

 
รายได้จากการขาย 242.27 54.05 295.80 61.11 
รายได้จากการก่อสร้างโรงไฟฟา้ 89.85 20.05 2.17 0.45 
รายได้จากการขายไฟฟา้ 66.65 14.87 59.06 12.20 
รายได้จากการบริการ 25.20 5.62 122.97 25.40 
ก าไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 20.30 4.53 - 0.00 
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 1.65 0.37 - 0.00 
รายได้อื่น 2.30 0.51 4.08 0.84 

รวมรายได้ 448.21 100.00 484.08 100.00 

ต้นทนุขาย 176.64 39.41 239.79 49.53 
ต้นทนุจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 70.25 15.67 2.29 0.47 
ต้นทนุขายไฟฟา้ 19.55 4.36 16.56 3.42 
ต้นทนุบริการ 13.42 2.99 86.83 17.94 
คา่ใช้จา่ยในการขาย 5.51 1.23 5.11 1.05 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 91.12 20.33 103.21 21.32 
ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น - 0.00 0.58 0.12 

รวมต้นทนุและคา่ใช้จา่ย 376.49 84.00 454.37 93.86 

ก าไรก่อนสว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัท
ร่วม คา่ใช้จ่ายทางการเงินและคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 71.72 16.00 29.71 6.14 

สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม - 0.00 -0.23 -0.05 

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน -28.49 -6.36 -15.17 -3.13 
ภาษีเงินได้ -4.62 -1.03 0.12 0.02 
ผลขาดทนุจากการประมาณการณ์ตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั - 0.00 - 0.00 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 38.61 8.61 14.43 2.98 

การแบง่ปันก าไร     

สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 38.61 8.61 14.75 3.05 
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สรุปรายการงบก าไรขาดทุน 

งบการเงนิรวม 

ปี 2557 ปี 2558 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

สว่นท่ีเป็นของผู้มีสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ
ของบริษัทยอ่ย - 0.00 -0.32 -0.07 

 38.61 8.61 14.43 2.98 

ก าไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.02   0.007   

มลูคา่ที่ตราไว้ (บาท/หุ้น) 0.10   0.10   

จ านวนหุ้นสามญั (ล้านหุ้น) 2,200   2,211   

ก าไรตอ่หุ้น (Fully Dilute) 0.02   0.007   

มลูคา่ที่ตราไว้ (บาท/หุ้น) 0.10   0.10   

จ านวนหุ้นสามญั-หลงัเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ตอ่ประชาชน (ล้านหุ้น)3/ 2,200   2,211   
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งบกระแสเงินสด (งบการเงนิรวม) : บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ัน เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
                                                                                                                                  (หนว่ย : ล้านบาท) 

สรุปรายการงบกระแสเงนิสด 
งบการเงนิรวม 

ปี 2557 ปี 2558 

กระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน     
ก าไรก่อนภาษี 43.23 14.31 

รายการปรับกระทบก าไรสุทธิเป็นเงนิสดได้มาจากกิจกรรม
ด าเนินงาน    

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย 24.86 21.05 
เงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า - 0.14 
คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (โอนกลบั) (0.07) 1.73 
การปรับลดสนิค้าคงเหลอืเป็นมลูคา่สทุธิที่จะได้รับ (โอนกลบั) 1.15 (3.29) 
สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม  - 0.23 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1.33 1.56 
รายการจ่ายโดยใชหุ้นเป็นเกณฑ์ 0.18 4.06 
ก าไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัท ยอ่ย (20.30) - 
ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหนา่ยอปุกรณ์ 0.57 0.81 
ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริง (0.34) 0.28 
ดอกเบีย้รับ  (0.95) (0.86) 
คา่ใช้จา่ยดอกเบีย้ 25.36 12.32 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรัพย์และ
หนีส้นิด าเนินงาน 75.04 52.34 

สินทรัพย์ด าเนินงานลดลง (เพิ่มขึน้)    
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น  6.04 (59.01) 
สนิค้าคงเหลอื  (17.00) 16.83 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 2.86 (7.27) 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวีนยอื่น (4.61) (47.49) 

หนีส้นิด าเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)     
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น (14.32) 26.96 
รับเงินลว่งหน้าจากลกูค้า (0.05) 0.50 
หนีส้นิหมนุเวียนอื่น (1.67) 0.09 
จ่ายภาษีเงินได้ (7.63) (3.98) 

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 38.65 (21.02) 
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สรุปรายการงบกระแสเงนิสด 
งบการเงนิรวม 

ปี 2557 ปี 2558 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน     
เงินลงทนุชัว่คราวเพิ่มขึน้ (0.21) (61.62) 
เงินฝากธนาคารและตัว๋แลกเงินท่ีมีภาระค า้ประกนัเพิ่มขึน้ (19.20) 5.32 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการอื่น ลดลง  -  - 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัเพิ่มขึน้  (7.60) 7.60 
ซือ้เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย (0.13) (13.70) 
ซือ้เงินลงทนุในบริษัทอื่น (3.60) (6.00) 
ซือ้เงินลงทนุในบริษัทร่วม - (10.07) 
ขายเงินลงทนุในบริษัทร่วม  -  - 
ขายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 45.64 0.00 
ซือ้ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์และทรัพย์สนิไมม่ีตวัตน (64.70) (53.71) 
เงินสดรับจากการขายอปุกรณ์ 0.10 0.02 

ดอกเบีย้รับ 0.71 1.10 
เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน (48.99) (131.08) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ    
เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ 
(ลดลง) (51.77) (15.52) 
หนีส้นิภายใต้สญัญาโอนสทิธิการรับเงินเพิ่มขึน้ (ลดลง) 13.92 (13.92) 
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว 70.00 31.22 
เงินสดจา่ยช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (28.08) (30.58) 
หนีส้นิตามสญัญาเชา่ซือ้และสญัญาเชา่การเงินลดลง  (0.41) (0.73) 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนัเพิ่มขึน้ (ลดลง)  -  (5.00) 
ดอกเบีย้จ่าย  (25.52) (12.33) 
เพิ่มทนุจากการแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธิ - 1.14 
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 284.81 0.00 
จ่ายเงินปันผล  -  (16.28) 

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงนิ 262.93 (62.00) 
เงนิสดและเงนิฝากสถาบนัการเงนิเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ 252.60 (214.10) 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นงวด 15.25 267.85 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัสิน้งวด 267.85 53.74 
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(ค) ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราส่วนทางการเงนิ   ปี 2557 ปี 2558 

อัตราส่วนสภาพคล่อง  (Liquidity ratio) 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 1.45 1.14 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่ 1.24 0.94 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด เทา่ 0.11 -0.07 

อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารค้า เทา่ 3.71 3.21 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ วนั 96.95 113.63 

อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิค้าคงเหลอื เทา่ 3.53 6.47 

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ วนั 101.87 56.41 

อตัราสว่นหมนุเวยีนเจ้าหนี ้ เทา่ 4.28 4.28 

ระยะเวลาช าระหนี ้ วนั 84.13 85.37 

Cash cycle วนั 114.69 84.66 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร  (Profitability ratio) 
อตัราก าไรขัน้ต้น % 33.99 28.03 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 11.20 6.19 

อตัราก าไรอื่น % 5.41 -0.05 

อตัราสว่นเงินสดตอ่การท าก าไร % 81.42 -70.75 
อตัราก าไรสทุธิ % 8.61 3.05 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น % 10.89 2.79 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  (Efficiency ratio) 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ % 4.93 3.17 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร % 18.17 8.74 
อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ เทา่ 0.57 1.18 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ  (Financial policy ratio) 
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่ 0.75 0.76 

อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ เทา่ 2.81 1.94 
อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั - 
Cash basis เทา่ 1.35 -0.09 

อตัราการจ่ายเงินปันผล % 50.26 87.10 
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ภาพรวมผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 25 มิถนุายน 2544 โดยในชว่ง
แรกประกอบธุรกิจจดัจ าหนา่ยและให้บริการระบบส ารองไฟฟา้ส าหรับระบบสือ่สารโทรคมนาคม (Telecommunication 
Power Backup Solution) ที่มีคณุภาพและมาตรฐานสงู ให้กบัหนว่ยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน โดยมุง่เน้นในการจดั
จ าหนา่ยและให้บริการกลุม่ลกูค้าทางตรงในงานลกัษณะงานโครงการ จากนัน้บริษัทได้ขยายธุรกิจไปในด้านการให้บริการ
ระบบตรวจวดัและจดัการสภาพแวดล้อม (Monitoring and Management Solution) และเพื่อตอบสนองความต้องการใน
ปัจจบุนั บริษัทได้ขยายธุรกิจไปในด้านการออกแบบ จ าหนา่ยและติดตัง้ระบบอนรัุกษ์พลงังาน (Energy Saving Solution) 
โดยมุง่เน้นในการจดัหาอปุกรณ์หรือระบบท่ีเพิ่มประสทิธิภาพในการท างานหรือลดการสญูเสยี เพื่อท าให้เกิดการประหยดั
พลงังาน 

นอกจากนีบ้ริษัทได้ขยายการด าเนินธุรกิจไปยงัธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานทดแทนโดยการจดัตัง้บริษัทฯและบริษัท
ยอ่ย 14 บริษัท และมีเงินลงทนุในอีก 5 บริษัท รวมทัง้สิน้ 19 บริษัท เพื่อการผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้จากพลงังาน
แสงอาทิตย์ พลงังานลม พลงังานชีวภาพและพลงังานชีวมวลดงันี ้

บริษัท สถานะ จ านวน
โครงการ* 

ก าลังการผลิต
ทัง้หมด* 

ประเภทธุรกิจ 

บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) บริษัทฯ 1 996 กิโลวตัต์ โรงงานไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ 
บริษัท กนัหา โซลา่พาวเวอร์ จ ากดั (“KSP”) บริษัทยอ่ย 2  1,996 กิโลวตัต์ โรงงานไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ 
บริษัท วินด์โกกรีน จ ากดั (“WGG”) บริษัทยอ่ย - - ธุรกิจพลงังานลม 
บริษัท โซลา่ร์โกกรีน จ ากดั (“SGG”) บริษัทยอ่ย 1 987.84 กิโลวตัต์ โรงงานไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ 
บริษัท ไบโอโกกรีน จ ากดั (“BGG”) บริษัทยอ่ย 7 6,930 กิโลวตัต์. โรงงานไฟฟา้พลงังานชีวมวล 
บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ ากดั (“PWG”) บริษัทยอ่ย 1 980 กิโลวตัต์ โรงงานไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ 
บริษัท พีเอสที (อบุลราชธานี) จ ากดั (“PSTU”) บริษัทยอ่ย - - ธุรกิจไฟฟา้จากขยะในรูปแบบ

พลงังานความร้อน 
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ ากดั (“ENG”) บริษัทยอ่ย - - ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จ ากดั (“PSTE1”)       บริษัทยอ่ย - - ธุรกิจพลงังานทดแทน 
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ ากดั (“PSTE2”) บริษัทยอ่ย - - ธุรกิจพลงังานทดแทน 
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 จ ากดั (“PSTE3”) บริษัทยอ่ย - - ธุรกิจพลงังานทดแทน 
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 จ ากดั (“PSTE4”) บริษัทยอ่ย - - ผลิตไฟฟา้จากพลงังานทดแทน 
บริษัท พีเอสทีซี เอนเนอร์ยี จ ากดั (“PSTCE”) บริษัทยอ่ย - - ก่อสร้างโรงไฟฟา้ 
บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ ากดั (“NWR”) บริษัทยอ่ย 1 950 กิโลวตัต์ โรงงานไฟฟา้พลงังานชีวภาพ 
บริษัท พีวี กรีน จ ากดั (“PVG”) เงินลงทนุในบริษัทอ่ืน 1 987.84 กิโลวตัต์ โรงงานไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ 
บริษัท เมกกา โซลา่ร์เพาเวอร์ จ ากดั  
บริษัท สามารถ โซลาร์ทเูพาเวอร์ จ ากดั 
บริษัท โซลา่ร์ ลสิซิ่ง จ ากดั 

เงินลงทนุในบริษัทอ่ืน 
เงินลงทนุในบริษัทอ่ืน 
เงินลงทนุในบริษัทอ่ืน 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

ธุรกิจไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ 
ธุรกิจพลงังานทดแทน 
ธุรกิจพลงังานทดแทน 

บริษัท ทริปเปิล้ เอส อีโค ่จ ากดั เงินลงทนุในบริษัทอ่ืน - - ธุรกิจไฟฟา้พลงังานลม 

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
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หมายเหต ุ: *จ านวนโครงการและก าลงัการผลติระบตุามท่ีได้รับสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค และการไฟฟ้านครหลวง 

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

โดยบริษัท กนัหา โซลา่พาวเวอร์ จ ากดั เร่ิมมีรายได้จากการจ าหนา่ยไฟฟา้เชิงพาณิชย์ให้กบัการไฟฟา้สว่น
ภมูิภาค ส าหรับโครงการท่ี 1 ตัง้แตว่นัท่ี 15 สงิหาคม 2554 และโครงการท่ี 2 ตัง้แต่วนัท่ี 22 สงิหาคม 2554 บริษัท โซลา่ร์
โกกรีน จ ากดั เร่ิมมีรายได้จากการจ าหนา่ยไฟฟา้เชิงพาณิชย์ให้กบัการไฟฟา้สว่นภมูิภาคตัง้แตว่นัที่ 8 พฤษภาคม 2557 
บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ ากดั เร่ิมมีรายได้จากการจ าหนา่ยไฟฟา้เชิงพาณิชย์ให้กบัการไฟฟา้สว่นภมูิภาคตัง้แตว่นัท่ี 10 
ตลุาคม 2557 และ บริษัท พวีี กรีน จ ากดั เร่ิมมีรายได้จากการจ าหนา่ยไฟฟา้เชิงพาณิชย์ให้กบัการไฟฟา้สว่นภมูิภาคตัง้แต่
วนัท่ี 27  พฤศจิกายน 2557 ตามล าดบั   

 ปี 2557 บริษัทได้รับผลกระทบจากภาวะความไมส่งบทางการเมอืงในประเทศ สง่ผลให้ธุรกิจออกแบบ จ าหนา่ย
และติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟา้ และตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อมมรีายได้ลดลง และในปี 2558 หนว่ยงานภาครัฐเลือ่นการ
ลงทนุในโครงการตา่งๆออกไป ประกอบกบัความลา่ช้าภายในของการเบิกจา่ยเงินของภาครัฐ สง่ผลกระทบตอ่รายได้ของ
บริษัทฯ อยา่งไรก็ตามบริษัทได้ขยายการลงทนุเพิ่มเติมในธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานทดแทนอยา่งตอ่เนื่อง สง่ผลให้บริษัทและ
บริษัทยอ่ยมีรายได้เพิ่มขึน้จากธุรกิจดงักลา่ว และบรรเทาผลกระทบจากปัจจยัข้างต้นได้ในระดบัหนึง่  

รายได้  
 ในปี 2557 และปี 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายได้รวมเทา่กบั 448.21 ล้านบาท และ 484.08 ล้านบาท 
ตามล าดบั รายได้รวมของบริษัทสามารถสรุปได้ดงันี ้
             (หน่วย : ล้านบาท) 

รายได้ ด าเนินการโดย 
ปี 2557 ปี 2558 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อย
ละ 

1. ธุรกิจออกแบบ จ าหน่ายและติดตัง้ระบบจ่าย
ไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม 

 
 
 

357.31 79.72 420.94 86.97 

- ระบบส ารองไฟฟา้ บริษัท 231.49 51.65 182.67 37.74 

- ระบบตรวจวดัและจดัการสภาพแวดล้อม บริษัท 8.37 1.87 2.96 0.62 

- ระบบผลิตไฟฟา้จากพลงังานทดแทน บริษัท 101.08 22.55 135.89 28.07 
- ระบบประหยดัพลงังานและระบบอ่ืนๆ  บริษัท 16.37 3.65 99.42 20.58 

2. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 
- พลงังานแสงอาทิตย์ 

บริษัทฯ / 
KSP / GBM / 
SGG / PWG 

 
66.65 

 
14.87 

 
59.06 

 
12.20 

รวมรายได้จากการขายและบริการ  423.96 94.59 480.00 99.17 
รายได้อ่ืน1/  24.253/ 5.41 4.08 0.83 

รายได้รวม  448.21 100.00 484.08 100.0
0 

 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 
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รายได้จากการขายและบริการ 
  โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทยอ่ยใน ปี 2557 และ ปี 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายได้สว่นใหญ่จาก
ธุรกิจออกแบบ จ าหนา่ยและติดตัง้ระบบจา่ยไฟฟา้และตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อม โดยคิดเป็นสดัสว่น ร้อยละ 79.72 
และร้อยละ 86.97 ของรายได้รวมตามล าดบั รายได้จากธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานทดแทนคดิเป็นอตัราสว่น ร้อยละ 14.87 
และร้อยละ 12.20 ของรายได้รวมตามล าดบั และรายได้อื่น คดิเป็นสดัสว่น ร้อยละ 5.41 และร้อยละ 0.83 ของรายได้รวม
ตามล าดบั  

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายได้รวมเทา่กบั 448.21 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 35.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัรา
การขยายตวัร้อยละ 0.84  จากในปี 2556  เนื่องจากรายได้จากธรุกิจออกแบบ จ าหนา่ยและติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟา้และ
ตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อมของปี 2557 ลดลงจากปี 2556 เทา่กบั 24.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 
6.53  เนื่องจากมีโครงการของหนว่ยงานรัฐบาลบางสว่นชะลอมาลงนามในสญัญาในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 จาก
กระบวนการจดัซือ้จดัจ้างของหนว่ยงานรัฐบาลท าให้บริษัทมีการรับรู้รายได้เลือ่นมาจากที่คาดการณ์ไว้วา่จะรับรู้ได้ในงวด
คร่ึงปีแรก ของปี 2558 ในขณะเดยีวกนัรายได้จากธุรกิจโรงฟา้พลงังานทดแทนของปี 2557 ปรับตวัสงูขึน้ จากปี 2556 
เทา่กบั 11.64  ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 21.16 เนื่องจากในปี 2557 บริษัทเร่ิมรับรู้รายได้จากโรงไฟฟา้
พลงังานแสงอาทิตย์ของ บริษัท โซลา่ร์ โกกรีน จ ากดัและบริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ ากดั  อีกทัง้ยงัมกีาร ปรับปรุง
ประสทิธิภาพของโรงงานไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ของบริษัท กนัหา     โซลา่พาวเวอร์ จ ากดั ให้สามารถผลติไฟฟา้ได้มี
ประสทิธิภาพมากขึน้ 

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายได้รวมเทา่กบั 484.08 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 35.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัรา
การขยายตวัร้อยละ 7.99  จากในปี 2557  เนื่องจากรายได้จากธุรกิจออกแบบ จ าหนา่ยและตดิตัง้ระบบจ่ายไฟฟา้และ
ตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อมของปี 2558 เพิ่มขึน้จากปี 2557 เทา่กบั 63.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพิม่ขึน้ร้อย
ละ 17.81 เนื่องจากภาครัฐมีการลงทนุเพิม่มากขึน้ ในขณะเดยีวกนัรายได้จากธุรกิจโรงฟา้พลงังานทดแทนของปี 2558 
ปรับตวัลดลง จากปี 2557 เทา่กบั 7.59  ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 11.39 เนื่องจากในปี 2557 บริษัทได้
มีการขายโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ของ บริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ ากดั 
 
รายได้อื่น 

ใน ปี 2557 และปี 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายได้อื่นจ านวน 24.25 ล้านบาท และ 4.08 ล้านบาท 
ตามล าดบั ซึง่คดิเป็นสดัสว่นตอ่รายได้รวม ร้อยละ 5.41 และร้อยละ 0.84 ของรายได้รวมตามล าดบั โดยรายได้อื่นของ
บริษัทและบริษัทยอ่ย ประกอบด้วย  ดอกเบีย้รับ และรายได้อื่นๆ ตามตารางด้านลา่งนี ้
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                      (หนว่ย : ล้านบาท) 
 รายได้อื่นๆ 

(งบการเงนิรวม) 
ปี 2557 ปี 2558 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 
ดอกเบีย้รับ 0.95 3.92 0.86 21.08 
ก าไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 20.30 83.71 - - 
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 1.65 6.80 - - 
ก าไรจากการจ าหนา่ยทรัพย์สนิ - - - - 
รายได้อื่นๆ 1.35 5.57 3.22 78.92 

รวม 24.25 100.00 4.08  100.00 
 
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 
ปี 2558 รายได้อื่นลดลง 20.17  ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 83.18  จากปี 2557  เนื่องจากปี 

2557 มีรายได้จากก าไรการขายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย จ านวน 20.30  ล้านบาท ในขณะท่ีรายได้อื่นๆเพิ่มขึน้ จ านวน 0.13 
ล้านบาท 
 
ต้นทนุขายและบริการ และก าไรขัน้ต้น 

 
ใน ปี 2557 และปี 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมต้ีนทนุขายและบริการรวม 279.85 ล้านบาท และ 345.47 ล้าน

บาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัสว่น ร้อยละ  66.01 และร้อยละ 71.97 ของรายได้จากการขายและบริการรวมตามล าดบั สง่ผล
ให้ในปี 2557 และปี 2558 มีอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 34.00 และร้อยละ 28.03 ตามล าดบั เนื่องจากธุรกิจมกีารแขง่ขนัสงู 
สง่ผลให้อตัราก าไรขัน้ต้นของบริษัทลดลง 
 
คา่ใช้จา่ยในการขายและการบริหาร 

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารของบริษัทและบริษัทยอ่ยในปี 2557 และปี 2558 เทา่กบั 96.63  ล้านบาท และ 
108.32 ตามล าดบั หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ  21.56 และ 22.38 ของรายได้รวม ตามล าดบั โดยแบง่เป็นคา่ใช้จา่ยในการ
ขาย และคา่ใช้จา่ยในการบริหารได้ดงันี ้
                    (หน่วย : ล้านบาท) 

 ปี 2557 ปี 2558 
คา่ใช้จา่ยในการขาย 5.51 5.11 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 91.12 103.21 

รวม 96.63 108.32 
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คา่ใช้จา่ยในการขายสว่นใหญ่ของบริษัทและบริษัทยอ่ยประกอบด้วย คา่คอมมชิชัน่พนกังาน คา่ขนสง่ออก และ
คา่รับรอง เป็นต้น โดยในปี 2557 และปี 2558 คา่ใช้จา่ยในการขายของบริษัทและบริษัทยอ่ยเทา่กบั 5.51 ล้านบาท และ 
5.11 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 1.23 และร้อยละ 1.05  ของรายได้รวมตามล าดบั  

ในปี 2557 คา่ใช้จา่ยในการขายปรับตวัลดลงร้อยละ 35.33 เมื่อเทียบกบัปี 2556 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการ
ลดลงของคา่รับรอง  

ในปี 2558 คา่ใช้จ่ายในการขายปรับตวัลดลงร้อยละ 7.26 เมือ่เทียบกบัปี 2557 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการ
ลดลงของคา่บริการหลงัการขายส าหรับสนิค้าที่มีประกนั และคา่ปรับสง่งานลา่ช้าเนื่องจากสนิค้าที่อยูใ่นระยะรับประกนัได้
มีการเข้าไปบ ารุงรักษาและมกีารเปลีย่นอปุกรณ์ส าหรับโครงการใหญ่ๆไปแล้วในปี 2557   

คา่ใช้จา่ยในการบริหารของบริษัทและบริษัทยอ่ยเทา่กบั 91.12 ล้านบาท และ 103.21 ล้านบาท ตามล าดบั หรือ
คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 20.33 และร้อยละ 21.32 ของรายได้รวมตามล าดบั โดยมีสว่นประกอบหลกัคือ เงินเดือนและ
สวสัดิการพนกังานซึง่เป็นคา่ใช้จา่ยคงที่ คา่ที่ปรึกษา และคา่ใช้จา่ยในการเดินทาง  

ในปี 2557 คา่ใช้จ่ายในการบริหารปรับตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ 11.89 เมื่อเทียบกบัปี 2556 มีสาเหตจุากการเพิ่มขึน้
ของการปรับเงินเดือนประจ าปี และการปรับเพิ่มสวสัดิการให้กบัพนกังาน 

ในปี 2558 คา่ใช้จ่ายในการบริหารปรับตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ 13.26 เมื่อเทียบกบัปี 2557 มีสาเหตจุากการเพิ่มขึน้
ของพนกังานภายในองค์กรเพื่อรองรับการขยายตวัของโรงไฟฟา้พลงังานทดแทนชีวภาพและชีวมวล 
 
 
 
คา่ใช้จา่ยทางการเงิน 

คา่ใช้จา่ยทางการเงินในปี 2557 และ 2558 ประกอบด้วย ดอกเบีย้จากเงินกู้ยมืจากสถาบนัการเงิน และดอกเบีย้
จากการเช่าซือ้ยานพาหนะตดัจา่ย คา่ใช้จา่ยทางการเงินรวมของบริษัท และบริษัทยอ่ย เทา่กบั 28.49 ล้านบาท และ 
15.17 ล้านบาท ตามล าดบั หรือ คิดเป็นอตัราสว่นตอ่รายได้รวมเทา่กบัร้อยละ 6.36 และร้อยละ 3.13 ตามล าดบั ส าหรับปี 
2558 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีคา่ใช้จ่ายทางการเงินรวมเทา่กบั 15.17  ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 3.13 ของรายได้รวม
ตามล าดบั โดยคา่ใช้จ่ายทางการเงินท่ีลดลง สาเหตหุลกัเกิดจากการที่บริษัทฯออกจ าหนา่ยหุ้นสามญัเพิ่มทนุในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเมื่อ 15 ธนัวาคม 2557 
 
ภาษีเงินได้  
บริษัทและบริษัทยอ่ย มีคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ ส าหรับปี 2557 และปี 2558 จ านวน 4.62 ล้านบาท และ -0.12 ล้านบาท 
ตามล าดบั  
 
อตัราก าไรสทุธิ 

ก าไรสทุธิของบริษัทในปี 2557 เทา่กบั 38.61 ล้านบาท หรือปรับตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ 169.44 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 
2556 เนื่องจากก าไรขัน้ต้นท่ีสงูขึน้ จากการบริหารต้นทนุในการขายและบริการได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้ และการ
ควบคมุคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร สง่ผลให้ก าไรสทุธิปรับตวัสงูขึน้ 
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ก าไรสทุธิของบริษัทในปี 2558 เทา่กบั 14.43 ล้านบาท หรือปรับตวัลดลงร้อยละ 61.62 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 
2557 เนื่องจากก าไรขัน้ต้นท่ีต ่าลง จากการเพิ่มขึน้ของต้นทนุในการขายและบริการทีม่ีการแขง่ขนัสงู และการเพิ่มขึน้ของ
คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารจากการเพิม่ขึน้ของบคุลากรเพื่อรองรับ การขยายตวัของธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานทดแทน
ด้านชีวภาพและชีวมวล สง่ผลให้ก าไรสทุธิปรับตวัลดลง อกีทัง้ในปี 2557 บริษัทมีก าไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทย่อย
จากการขายกิจการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ขนาดก าลงัการผลติ 1 MW ที่จงัหวดัมหาสารคาม 
 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 
 อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น ในปี 2557 และปี 2558 เทา่กบัร้อยละ 10.89 และร้อยละ  2.79 ตามล าดบั โดยบริษัท
และบริษัทยอ่ยมีสว่นของผู้ ถือหุ้นเทา่กบั  516.38 ล้านบาท และ 542.52 ล้านบาทตามล าดบั อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นใน
ปี 2557 เพิ่มขึน้จากในปี 2556  มีสาเหตหุลกัจากการเพิ่มทนุจาก 175  ล้านบาท เป็น 220 ล้านบาท ซึง่มีสว่นเกินมลูคา่หุ้น
จ านวน 239.81  ล้านบาท   
 ในปี 2558 การลดลงของอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นจากปี 2557 มีผลมาจากการปรับตวัเพิ่มขึน้ของต้นทนุขาย
และบริการ สง่ผลให้อตัราก าไรขัน้ต้นท่ีปรับตวัลดลง จงึสง่ผลตอ่ก าไรสทุธิ 

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

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

สนิทรัพย์ 
บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสนิทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2558 มีมลูคา่เทา่กบั 905.26  ล้านบาท 

และ 956.33  ล้านบาทตามล าดบั ทัง้นีส้นิทรัพย์ของบริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
สนิทรัพย์หมนุเวียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2558 มีมลูคา่เทา่กบั 454.78 ล้านบาท และ 354.05 ล้าน

บาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 50.24 และร้อยละ 37.02 ของสนิทรัพย์รวม ตามล าดบั ซึง่สนิทรัพย์หมนุเวยีนสว่นใหญ่
ของบริษัทและบริษัทยอ่ยประกอบด้วยลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น และสนิค้าคงเหลอืเป็นหลกั ซึง่เป็นไปตามลกัษณะของ
การประกอบธุรกิจของบริษัท โดยรายการสนิทรัพย์หมนุเวียนดงักลา่วจะปรับตวัไปในทิศทางเดยีวกนักบัยอดขาย 
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บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2558 มีมลูคา่เทา่กบั 450.49 ล้าน
บาท และ 602.28 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49.76 และร้อยละ 62.98  ของสนิทรัพย์รวม ตามล าดบั โดยสนิทรัพย์ไม่
หมนุเวยีนของบริษัทและบริษัทยอ่ยสว่นใหญ่มากจากสนิทรัพย์ถาวร 
 
ลกูหนีก้ารค้า และคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีลกูหนีก้ารค้าสทุธิจ านวน 120.85 ล้านบาท และ 
178.00 ล้านบาท ตามล าดบั โดยการเพิ่มขึน้และลดลงของลกูหนีก้ารค้าในช่วงเวลาดงักลา่วเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบั
ยอดขายของบริษัทและบริษัทย่อย โดยในปี 2557 และปี 2558    บริษัทและบริษัทย่อยมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ยเท่ากับ 
96.95 วนั และ 113.63 วนั ตามล าดบั บริษัทมีนโยบายการให้เทอมจ่ายช าระแก่ลกูค้าโดยพิจารณาจากเทอมการจ่ายช าระ
เงินจากผลประกอบการท่ีผา่นมา ยอดการสัง่ซือ้ และประวตัิการช าระเงินในอดตี ในปี 2557 บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่
เพิ่มขึน้จากปี 2556 เนื่องจากความไม่สงบทางการเมืองในช่วงปลายปี 2556 ถึงปลายปี 2557 และส าหรับปี 2558 การที่
บริษัทมีระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉลี่ยค่อนข้างสงูแต่ไม่เกินกว่านโยบายการให้เครดิตเทอม  เป็นผลมาจากการชะลอการจ่าย
ช าระเงินของลกูค้าหนว่ยงานภาครัฐ 

 

ตารางสรุปอายุลูกหนีก้ารค้าของบริษัทฯ 

                      (หนว่ย: ล้านบาท) 
ระยะเวลาคงค้าง  
(งบการเงนิรวม) 

31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค 2558 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 53.45 44.23 88.41 49.67 

ไมเ่กิน 3 เดือน 16.96 14.03 45.77 25.71 

มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 
เดือน 

12.69 10.50 9.42 5.29 

มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 
เดือน 

5.18 4.29 0.64 0.36 

มากกวา่ 12 เดือนขึน้ไป 0.90 0.74 2.38 1.34 
รวม 89.18 73.79 146.62 82.37 

รวมลกูหนีก้ารค้าอื่นๆ 32.51 26.90 33.94 19.07 

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (0.84) (0.69) (2.57) (1.44) 
รวม-สุทธิ 120.85 100.00 177.99 100.00 

จากตารางแสดงอายุลูกหนีก้ารค้า ลูกหนีก้ารค้าส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยจัดอยู่ในกลุ่มที่ยังไม่ถึง
ก าหนดช าระ และกลุ่มที่เกินก าหนดช าระแล้วไม่เกิน 3 เดือน  โดยปี 2557 และ ปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีลกูหนี ้
การค้ากลุม่ที่เกินก าหนดช าระแล้วแตไ่มเ่กิน 3 เดือนในสดัสว่นร้อยละ 14.03 และร้อยละ 25.71 ของลกูหนีก้ารค้ารวมสทุธิ
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ตามล าดบั  ทัง้นี ้ในปี 2557  สดัสว่นของลกูหนีก้ารค้าที่เกินก าหนดช าระแล้วเกิน 3 เดือน เทา่กบั 18.77   ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 15.53 ของลกูหนีก้ารค้ารวมสทุธิ ซึ่งประกอบด้วยลกูหนีค้งค้างที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือนเท่ากับ 
12.69  ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจากการที่ลกูค้ายงัได้รับสินค้าไม่ครบถ้วน ซึ่งจะท าการจ่ายเงินค่าสินค้าทัง้หมดในครัง้
เดียวหลงัจากได้รับสนิค้าทัง้หมดแล้ว โดยบริษัทได้ท าการออกใบแจ้งหนีใ้ห้แก่ลกูค้าตามงวดการสง่ของ และลกูหนีค้งค้าง
ที่มีอายมุากกวา่ 12 เดือน มีสาเหตมุาจากการลา่ช้าในการช าระหนีข้องสถาบนัการศกึษาแหง่หนึง่  

ในปี 2558  สดัส่วนของลกูหนีก้ารค้าที่เกินก าหนดช าระแล้วเกิน 3 เดือน เท่ากบั 12.44   ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 6.99 ของลกูหนีก้ารค้ารวมสทุธิ ซึ่งประกอบด้วยลกูหนีค้งค้างที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือนเท่ากับ 9.42  
ล้านบาท เนื่องจากการเบิกช าระเงินลา่ช้าของหนว่นงานภาครัฐ และลกูหนีค้งค้างที่มีอายมุากกว่า 12 เดือน มีสาเหตหุลกั
มาจากการท่ีมีลกูหนีร้ายหนึ่งที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ซึง่อยูใ่นขัน้ตอนทางกฎหมาย ซึง่บริษัทได้บนัทกึค่าเผ่ือหนีส้งสยั
จะสญูแล้วทัง้จ านวน  

บริษัทมีการก าหนดอตัราการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูแยกตามกลุม่ลกูค้าของบริษัทฯไว้ 3 ประเภท ดงันี ้

กลุม่ลกูค้าเอกชนทัว่ไป 
- ลกูหนีค้้างช าระมากกวา่ 6-9 เดือน ตัง้ส ารองอตัราร้อยละ 15 
- ลกูหนีค้้างช าระมากกวา่ 9-12 เดือน ตัง้ส ารองอตัราร้อยละ 50 
- ลกูหนีค้้างช าระมากกวา่ 12 เดือน ตัง้ส ารองอตัราร้อยละ 100 

กลุม่ลกูค้าเอกชน ซึง่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
- ลกูหนีค้้างช าระมากกวา่ 9-12 เดือน ตัง้ส ารองอตัราร้อยละ 20 
- ลกูหนีค้้างช าระมากกวา่ 12-18 เดือน ตัง้ส ารองอตัราร้อยละ 30 
- ลกูหนีค้้างช าระมากกวา่ 18 เดือน ตัง้ส ารองอตัราร้อยละ 100 

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

ในปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ เท่ากับ 0.84 ล้านบาท และ 2.57 ล้านบาท 
ตามล าดบั ซึง่คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 0.69 และ ร้อยละ 1.44 ของลกูหนีก้ารค้าสทุธิ ตามล าดบั  
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สนิค้าคงเหลอื 
 สนิค้าคงเหลอืของบริษัทและบริษัทยอ่ยประกอบด้วยรายการท่ีส าคญั ดงันี ้

                   (หนว่ย : ล้านบาท) 
 31 ธ.ค. 2557  31 ธ.ค. 2558 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 
สนิค้าส าเร็จรูป 47.63 79.17 34.00 72.93 
งานระหวา่งท า 14.57 24.22 12.62 27.07 
สนิค้าระหวา่งทาง 1.25 2.08 - - 

รวม 63.45 105.47 46.62 100.00 
หกั คา่เผ่ือมลูคา่สนิค้าลดลง (3.29) -5.47 - - 

สินค้าคงเหลือ-สุทธิ 60.16 100.00 46.62 100.00 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือสทุธิรวมจ านวน 60.16 ล้านบาท 
และ 46.62 ล้านบาทตามล าดบั  

ในปี 2557 บริษัทมีสินค้าคงเหลือสทุธิลดลงจาก ปี 2556 เท่ากบั 38.06  ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 
38.75  เนื่องจากณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีงานระหว่างท าและสินค้าระหว่างทางส าหรับก่อสร้างและติดตัง้
โครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคาของ บริษัท โซลา่ร์โกกรีน จ ากดั  

ในปี 2558 บริษัทมีสินค้าคงเหลือสทุธิลดลงจาก ปี 2557 เท่ากบั 13.54  ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 
22.51  เนื่องจากณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีรับเข้าสินค้าส าเร็จรูป Battery, DC Power Supply ส าหรับงานขาย
พร้อมติดตัง้ หลายโครงการของหนอ่ยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน  

บริษัทมีอตัราสว่นหมุนเวียนสินค้าคงเหลือในปี 2557 และปี 2558 เท่ากบั 3.53 เท่า และ  6.47 เท่า ตามล าดบั 
ซึง่คิดเป็นระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ 101.87 วนั และ 56.41  วนั ตามล าดบั โดยสาเหตหุลกัที่ท าให้บริษัทมีระยะเวลาขาย
สนิค้าเฉลี่ยสงู เนื่องจากธุรกิจจดัจ าหน่ายและให้บริการระบบส ารองไฟฟ้าส าหรับระบบสือ่สารโทรคมนาคม บริษัทจึงต้อง
สัง่ซือ้สนิค้าเก็บไว้ก่อนระยะเวลาหนึง่ส าหรับใช้ในโครงการตา่งๆ เนื่องจากผู้จ าหน่ายสนิค้าต่างประเทศบางรายของบริษัท
ใช้เวลาในการจดัสง่นาน อีกทัง้การสัง่ซือ้ในปริมาณมากท าให้ได้รับสว่นลดทางการค้ามากขึน้   บริษัทจึงมีการจดัเก็บสนิค้า
คงคลงัไว้จ านวนหนึง่ ทัง้นีใ้นปี 2558 บริษัทมีการจดัการท่ีดีขึน้จึงท าให้การจดัเก็บสนิค้ามีระยะเวลาลดลงจากปีก่อน 

ในปี 2557 บริษัทมีการตัง้คา่เผ่ือการลดมลูคา่สนิค้าเทา่กบั  3.29 ล้านบาท ตามล าดบั  หรือคิดเป็นสดัสว่นตอ่
สนิค้าคงเหลอืสทุธิเทา่กบัร้อยละ 5.47 และในปี 2558 ไมม่ีการตัง้คา่เผ่ือการลดมลูคา่สนิค้า 

 

 

 

 

 

 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  

128 
.................................รับรองความถกูต้อง 

 

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2558 บริษัทมเีงินลงทนุในบริษัทยอ่ย เทา่กบั 99.25 ล้านบาท และ 185.14  
ล้านบาท ประกอบด้วย 
 

              (หน่วย : ล้านบาท) 
เงนิลงทุนในบริษัทย่อย ปี 2557 ปี 2558 

บริษัท กนัหา โซลา่พาวเวอร์ จ ากดั 57.00 57.00 
บริษัท โซลา่ร์ โกกรีน จ ากดั 20.00 20.00 
บริษัท วินด์โกกรีน จ ากดั 1.00 1.00 
บริษัท ไบโอโกกรีน จ ากดั 1.00 18.10 
บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ ากดั 20.00 20.00 
บริษัท พีเอสที (อบุลราชธานี) จ ากดั 0.25 0.25 
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ ากดั - 14.99 
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จ ากดั - 24.99 
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ ากดั - 5.00 
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 จ ากดั - 0.03 
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 จ ากดั - 0.03 
บริษัท พีเอสทีซี เอนจิเนียร่ิง จ ากดั - 0.03 
บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ ากดั - 23.72 

รวม 99.25 185.14 

 

เงินลงทนุอื่น 
 บริษัทท าการลงทนุในบริษัท พีวี กรีน จ ากดั ซึง่ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์เพื่อผลติและจ าหนา่ย
ไฟฟา้ให้กบัการไฟฟา้สว่นภมูิภาค ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบยีนและช าระแล้ว 18 ล้านบาท โดยบริษัทมีสดัสว่นการถือหุ้นอยู่
ร้อยละ 19.99 ของทนุจดทะเบียนท่ีออกและช าระแล้ว หรือเทา่กบั 3,598,000 บาท โดยบริษัทท าการร่วมทนุกบัเจ้าของ
กรรมสทิธิของอาคารท่ีโครงการดงักลา่วตัง้อยูบ่นหลงัคา และในเดอืนมีนาคม 2558 บริษัทยอ่ยแหง่หนึง่ (บริษัท พีเอสที 
เอนเนอร์ยี จ ากดั) ได้ลงทนุในบริษัท ทริปเปิล้ เอส อีโค ่จ ากดั จ านวน 6 ล้านบาท โดยคดิเป็นร้อยละ 15 ของทนุจด
ทะเบียนของบริษัทดงักลา่ว 
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ที่ดินอาคารและอปุกรณ์ 
              (หน่วย : ล้านบาท) 

  
  

31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

ที่ดิน 54.51 15.19 71.15 17.02 

อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร 21.28 5.93 20.04 4.79 

โรงไฟฟา้ 270.19 75.28 305.74 73.13 

เคร่ืองมือและอปุกรณ์ 1.70 0.47 1.51 0.36 

เคร่ืองตกแตง่ เคร่ืองใช้
ส านกังานและคอมพวิเตอร์ 

4.43 1.23 3.03 0.72 

ยานพาหนะ 0.99 0.28 6.41 1.53 

อปุกรณ์ส าหรับให้เช่า 5.81 1.62 5.72 1.37 

งานระหวา่งก่อสร้าง 0.00 0.00 4.48 1.07 

รวม 358.90 100.00 418.08 100.00 

 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมทีี่ดินอาคารและอปุกรณ์สทุธิรวมจ านวน 358.90 
ล้านบาท และ 418.08 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัสว่นตอ่สนิทรัพย์รวมเทา่กบั ร้อยละ 39.64 และร้อยละ  43.72 
ตามล าดบั 
 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีการลงทนุในท่ีดินอาคารและอปุกรณ์ ในปี 2557 และปี 2558  เทา่กบั 63.18 ล้านบาท  
และ 118.30 ล้านบาท ตามล าดบั โดยมีการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัในที่ดินอาคารและอปุกรณ์ที่ส าคญัของบริษัทและบริษัท
ยอ่ยดงันี ้ 

- ในปี 2557 บริษัทมกีารลงทนุในโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติย์ทีต่ิดตัง้บนหลงัคาของบริษัท โซลา่ร์โกกรีน 
จ ากดั เทา่กบั 57.77 ล้านบาท และ บริษัท เพาเวอร์ วีกรีน จ ากดั เทา่กบั 60.89 ล้านบาท และ บริษัทได้
จ าหนา่ยทรัพย์สนิโรงไฟฟา้พร้อมที่ดินของบริษัท กรีน ไบ- โอ มหาสารคาม จ ากดั จากการขายเงินลงทนุใน
บริษัทยอ่ยแหง่นีใ้ห้กบันิติบคุคลที่ไมเ่ก่ียวข้องกนักบับริษัทและบริษัทยอ่ย 

- ปี 2558 บริษัทมกีารลงทนุในโรงไฟฟา้ชีวภาพของบริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ ากดั เทา่กบั 49.17 ล้านบาท 
และลงทนุในโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ ที่จงัหวดั เพชรบรีุ เทา่กบั 43.80 ล้านบาท และ
บริษัทยอ่ยได้ซือ้ที่ดินเพื่อใช้ในกิจการพลงังานทดแทน เทา่กบั 16.34 ล้านบาท 
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สภาพคลอ่ง 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน 
 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 
 ในปี 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีเงินสดสทุธิที่ได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานติดลบ 21.02 ล้านบาท ซึง่ลดลงจาก
ปี 2557 โดยมีสาเหตหุลกัจากก าไรก่อนภาษีเงินได้จ านวน 14.31 ล้านบาท ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้จ านวน 
59.01 ล้านบาท สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้จ านวน  47.49  ล้านบาท และสนิทรัพย์หมนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้จ านวน 7.27 
ล้านบาท  
 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ   
 ในปี 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีการใช้เงินสดเพื่อกิจกรรมลงทนุ 48.99 ล้านบาท โดยมีรายการท่ีส าคญั คือ 
รายการเงินฝากธนาคารและตัว๋แลกเงินท่ีมีภาระค า้ประกนัเพิ่มขึน้จ านวน 19.20 ล้านบาท และรายการซือ้ที่ดิน อาคาร 
และอปุกรณ์ และทรัพย์สนิไมม่ีตวัตนจ านวน 64.70 ล้านบาท โดยเป็นการลงทนุในโรงไฟฟา้ของบริษัท โซลา่ร์โกกรีน จ ากดั 
และบริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ ากดั และการขายเงินลงทนุในบริษัทกรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ ากดั จ านวน 45.64 ล้านบาท 

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีเงินสดได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงินตามงบการเงินทัง้สิน้ติดลบ 131.08 ล้าน
บาท โดยมีสาเหตหุลกัจากเงินลงทนุชัว่คราวเพิ่มขึน้ 61.62 ล้านบาท เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยเพิม่ขึน้ 13.70 ล้านบาท และ
เงินลงทนุในบริษัทร่วมเพิ่มขึน้ 10.07  ล้านบาท  
 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน  
 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 

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีเงินสดได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงินตามงบการเงินทัง้สิน้ติดลบ 62.00 ล้านบาท 
โดยมีสาเหตหุลกัจากเงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินลดลง 15.52 ล้านบาท หนีส้นิภายใต้
สญัญาโอนสทิธิการรับเงินลดลง 13.92 ล้านบาท เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกู้ยมืระยะยาว 30.58  ล้านบาท ดอกเบีย้จ่าย 
12.33 ล้านบาท และเงินปันผลจ่าย 16.28 ล้านบาท 
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อัตราส่วนทางการเงนิ 

- อัตราส่วนสภาพคล่อง 
 ในปี 2557 และปี 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งเทา่กบั 1.45 เทา่ และ 1.14 เทา่ ตามล าดบั 
และมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็วในช่วงเวลาเดียวกนัเทา่กบั 1.24 เทา่ และ 0.94 เทา่ ตามล าดบั โดยอตัราสว่นสภาพ
คลอ่งของบริษัทในปี 2558 ลดลง มีสาเหตหุลกัจากการท่ีบริษัทมีการลงทนุในโครงการโรงไฟฟา้พลงังานทดแทนอยา่ง
ตอ่เนื่อง ซึง่เป็นโครงการท่ีใช้เงินลงทนุสงูตอนเร่ิมต้นโครงการ และจะทยอยรับรู้รายได้และกระแสเงินสดตามระยะเวลาขาย
ไฟฟา้ ท าให้มีผลกระทบตอ่สภาพคลอ่งของบริษัท 

ในปี 2557 อตัราสว่นสภาพคลอ่งและสภาพคลอ่งหมนุเร็วปรับตวัเพิ่มขึน้จากปี 2556 เนื่องจากการออกจ าหนา่ย
หุ้นสามญัเพิ่มทนุในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเมื่อวนัท่ี 15 ธนัวาคม  2557 

ในปี 2558 อตัราสว่นสภาพคลอ่งและสภาพคลอ่งหมนุเร็วปรับตวัลดลงจากปี 2557 เนื่องจากบริษัทมีการลงทนุ
ในโครงการโรงไฟฟา้พลงังานทดแทน 

- อัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน - Cash basis 
ในปี 2557 และปี 2558 บริษัทมอีตัราสว่นความสามารถในการช าระภาระผกูพนั – Cash Basis เทา่กบั 1.35 เทา่ 

และ 0.09 เทา่ ตามล าดบั อตัราสว่นความสามารถในการช าระภาระผกูพนั – Cash Basis ในปี 2557 ปรับตวัเพิม่ขึน้จากปี 
2556 เป็น 1.35 เทา่ เนื่องจากบริษัทได้รับกระแสเงินสดจากการออกจ าหนา่ยหุ้นสามญัเพิ่มทนุในตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย ในเดือนธนัวาคม 2558 อตัราสว่นปรับตวัลดลงจากปี 2557 คงเหลอืติดลบ 0.09 เกิดจากระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงานท่ีตดิลบจากลกูหนีก้ารค้า เนื่องจากในชว่งปลายปี บริษัทมียอดขายเพิม่ขึน้ ประกอบกบับริษัทมีสนิทรัพย์
หมนุเวยีนอื่นและสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น เพิม่ขึน้ด้วย 

- โครงสร้างเงนิทุน 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่กบั 0.75  
เทา่ และ 0.76  เทา่ตามล าดบั เนื่องจากในปี 2557 บริษัทเพิม่ทนุจดทะเบยีนเป็น 220  ล้านบาท จาก 175 ล้านบาท โดย 
ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2557 และ 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีทนุจดทะเบยีนที่ออกและช าระแล้ว  เทา่กบั  220  ล้านบาท 
และ 221 ล้านบาทตามล าดบั 
 

แหลง่ที่มาของเงินทนุ 

หนีส้นิ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีหนีส้นิรวมเทา่กบั 388.88 ล้านบาท และ 413.81  

ล้านบาทตามล าดบั หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 42.96 และร้อยละ 43.27 ของสนิทรัพย์รวมตามล าดบั โดยแบง่เป็นหนีส้นิ
หมนุเวยีนจ านวน 313.67 ล้านบาท และ 311.68 ล้านบาทตามล าดบั หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 80.66 และร้อยละ 75.32 
ของหนีส้นิรวมตามล าดบั และมีสว่นของหนีส้นิไมห่มนุเวียนเทา่กบั 75.21 ล้านบาท และ 102.13 ล้านบาทตามล าดบั หรือ
คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 19.34 และร้อยละ 24.68 ของหนีส้นิรวมตามล าดบั  โดยมีรายละเอียดของหนีส้นิรายการส าคญัดงันี ้
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- เงนิเบกิเกินบัญชีและเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ย มเีงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน

เทา่กบั 131.66ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 33.86 ของหนีส้นิรวม ลดลงจากในปี 2556 เป็นจ านวน 55.19 ล้าน
บาท เนื่องจากบริษัทมีการช าระคืนในสว่นของทรัสต์รีซีท และตัว๋สญัญาใช้เงินเพื่อใช้ในการสัง่ซือ้อปุกรณ์เพื่อก่อสร้าง
โรงไฟฟา้พลงัแสงอาทติย์ที่ตดิตัง้บนหลงัคาของบริษัทยอ่ย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ย มเีงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน
เทา่กบั 116.14 ล้านบาท หรือคดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 37.26 ของหนีส้นิรวม ลดลงจากในปี 2557 เป็นจ านวน 15.52 ล้าน
บาท เนื่องจากบริษัทมีการช าระคืนในสว่นเงินเบกิเกินบญัชี 

- เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 
บริษัทและบริษัทยอ่ยมีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2558 เทา่กบั 58.61 ล้าน

บาท  และ 103 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 15.07  และร้อยละ 33.05  ของหนีส้นิรวมตามล าดบั ซึง่
สามารถค านวนระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลีย่ได้เทา่กบั 84.13 วนั และ 85.37 วนั ตามล าดบั เจ้าหนีก้ารค้าที่เพิ่มขึน้ในปี 2558 
เกิดจากบริษัทมีการสัง่ซือ้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ส าหรับการด าเนินงานของโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนพืน้ดิน 
จงัหวดัเพชรบรีุ รวมถงึการสัง่ซือ้อปุกรณ์สือ่สารและอปุกรณ์ติดตัง้ ส าหรับงานระบบสือ่สารและเครือขา่ย หนว่ยงานรัฐบาล 

- เงนิกู้ยมืระยะยาว                (หน่วย : ล้านบาท) 
 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระภายใน 1 ปี 30.39 35.94 
เงินกู้ยืมระยะยาวที่จดัเป็นหนีส้นิหมนุเวยีน 62.00 32.69 
เงินกู้ยืมระยะยาว - สทุธิจากสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 71.11 95.51 

รวม 163.50 164.14 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และปี 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสว่นของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ทัง้หมด รวมสว่นท่ีถงึก าหนดช าระภายใน 1 ปี และสว่นท่ีจดัเป็นหนีส้นิหมนุเวียน เทา่กบั 163.50 ล้านบาท และ 164.14 
ล้านบาทตามล าดบั หรือคดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 42.04 และร้อยละ 39.67 ของหนีส้นิรวมตามล าดบั   

 ในปี 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลง 12.58  ล้านบาท จากปี 2556 มา
จากการจา่ยช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  

               ในปี 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมเีงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลง 30.58  ล้านบาท จากปี 2557 มา
จากการจา่ยช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมสีว่นของผู้ ถือหุ้นเทา่กบั 516.38 ล้านบาท และ 
542.52 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 57.04 และร้อยละ 56.73 ของสนิทรัพย์รวมตามล าดบั  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสว่นของผู้ ถือหุ้นเทา่กบั 516.38 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปี 2556 
เทา่กบั 323.60 ล้านบาท ซึง่เป็นผลมาจากการเพิ่มทนุของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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              ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสว่นของผู้ ถือหุ้นเทา่กบั 542.52 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2557 
เทา่กบั 26.14 ล้านบาท ซึง่เป็นผลมาจากการเพิ่มทนุของการใช้สทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิ PSTC-ESOP และการลงทนุใน
บริษัทยอ่ยเก่ียวกบัโรงไฟฟา้พลงังานทดแทน 
 



  แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2558 
 บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
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สว่นท่ี 4หน้า 1   ...........................................รับรองความถกูต้อง 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีฉบบันีแ้ล้วด้วยความระมดัระวงั  บริษัทขอรับรองวา่ 
ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไมเ่ป็นเทจ็ ไมท่ าให้ผู้อื่นส าคผัผิด หรือไมข่าดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคผั   นอกจากนี ้
ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ 

1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงิน ได้แสดงข้อมลูอยา่งถกูต้องครบถ้วนในสาระส าคผัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผล
การด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว  

2) บริษัทได้จดัให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมลูที่ดี เพื่อให้แนใ่จวา่บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นท่ีเป็น
สาระส าคผัทัง้ของบริษัทและบริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว  รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว 

3) บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว และบริษัทได้
แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน  ณ  วนัท่ี  26 กมุภาพนัธ์  2559  ตอ่ผู้สอบบผัชีและกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทแล้ว ซึง่ครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลีย่นแปลงที่ส าคผัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การกระท าที่
มิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัท่ีบริษัทได้รับรองความถกูต้องแล้ว บริษัท
ได้มอบหมายให้ นางสาวอนงค์ พานิชเจริผนาน เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไมม่ี
ลายมือช่ือของ นางสาวอนงค์ พานิชเจริผนาน ก ากบัไว้ ข้าพเจ้าจะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถกูต้องของ
ข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 
 
 

 ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
 

1. นายพระนาย กงัวาลรัตน์ 
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2. นายภาณ ุศตีิสาร 
ประธานกรรมการบริษัท และ

กรรมการบริหาร 

   

 
ผู้รับมอบอ านาจ   

1. นางสาวอนงค์ พานิชเจริผนาน 
กรรมการ กรรมการบริหาร และ 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 

 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 
 
 

                 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 

     ..........................................รับรองความถกูต้อง 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 
 

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) 
กรรมการบริหาร 
 

47 - ปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบณัฑิต 
(ฟิสิกส์ประยกุต์)  มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 
- ปริญญาโท  เศรษฐศาสตรมหา
บณัฑิต  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- Director Certification Program 
(DCP) 176/2013 
- Director Accreditation Program 
(DAP) 19/2004 
- Role of the Chairman Program 
(RCP) 30/2013 

12.57 
 

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

ประธานกรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร 
 
 
 
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
ระบบจา่ยไฟฟา้และ
ตรวจวดัจดัการ
สภาพแวดล้อม
จ าหน่ายและติดตัง้ 
อปุกรณ์โทรคมนาคม
การสื่อสาร 
ธุรกิจโรงไฟฟา้
พลงังานแสงอาทิตย์
ผลิตและจ าหน่าย
อปุกรณ์โทรคมนาคม
และเคร่ืองมือสื่อสาร 
จดัจ าหน่าย และ
ให้บริการระบบผลิต
ไฟฟา้พลงังานลม 

นายพระนาย กงัวาลรัตน์ 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
กรรมการ (มีอ านาจลงนามผกูพนั) 
 

42 - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร
บณัฑิต สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
มหาวิทยาลยั อีสเทิร์นเอเชีย 

9.14 
 

- 2555 - ปัจจบุนั 
 
 
 

กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  
 

บมจ. เพาเวอร์ โซลชูัน่ 
เทคโนโลยี 
 
 

ธุรกิจออกแบบ 
จ าหน่ายและติดตัง้
ระบบจา่ยไฟฟา้และ
ตรวจวดัจดัการ



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 

     ..........................................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 

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร
มหาบณัฑิต สถาบนัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
- Director Certification Program 
(DCP) 170/2013 
- Director Accreditation Program 
(DAP) 33/2005 

 
2553 - ปัจจบุนั 
 
2555 - พ.ย.57 
 
2555 - ปัจจบุนั 
 
2556 - ปัจจบุนั 
 
2556 - ปัจจบุนั 
 
2557 - ปัจจบุนั 
 
2557 - ปัจจบุนั 
 
 
2558 - ปัจจบุนั 
2558 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 

 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
 
 
 

 
บจ. กนัหา โซลา่พาวเวอร์ 
 
บจ. กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม 
 
บจ. โซลา่ร์โกกรีน 
 
บจ. ไบโอโกกรีน 
 
บจ. วินด์โกกกรีน 
 
บจ.เพาเวอร์ วี กรีน 
 
บจ. พีเอสที (อบุลราชธานี) 
 
 
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 
บจ. พีเอสทีซี เอนจิเนียร่ิง 

สภาพแวดล้อม 
ธุรกิจโรงไฟฟา้
พลงังานแสงอาทิตย์ 
ธุรกิจโรงไฟฟา้
พลงังานแสงอาทิตย์ 
ธุรกิจโรงไฟฟา้
พลงังานแสงอาทิตย์
ธุรกิจโรงไฟฟา้
พลงังานชีวมวล 
ธุรกิจโรงไฟฟา้
พลงังานลม 
ธุรกิจโรงไฟฟา้
พลงังานแสงอาทิตย์ 
ธุรกิจโรงไฟฟา้จาก
ขยะในรูปแบบ
พลงังานความร้อน 
ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
ธุรกิจโรงไฟฟา้
พลงังานทดแทน 
 
 
 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 

     ..........................................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 

2558 - ปัจจบุนั 
 
ก.พ.-พ.ย. 2556 
 
2541 - 2544 
 
 

กรรมการ 
 
ที่ปรึกษาด้านการพฒันา
พลงังานทดแทน 
ผู้จดัการฝ่ายขาย 
 
 

บจ. นวรัตน์ บีเวอร์เรส 
 
สถาบนัเทคโนโดลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
บจ. เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชัน่ 
(ประเทศไทย) 
 

ธุรกิจโรงไฟฟา้
พลงังานชีวภาพ 
 
สถานศกึษา 
จ าหน่ายและติดตัง้ 
อปุกรณ์โทรคมนาคม
การสื่อสาร 

นางชตุินนัท์ กิจส าเร็จ 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กรรมการ (มีอ านาจลงนามผกูพนั) 
เลขานกุารบริษัท 

52 - ปริญญาตรี  รัฐศาสตรบณัฑิต 
(บริหารรัฐกิจ)  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตร
มหาบณัฑิต (นโยบายสาธารณะและ
การบริหารโครงการ) สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
- Director Accreditation Program 
(DAP) 
- Anti-Corruption for Executive 
Program (ACEP 13/2014) 
- Effective Minute Taking (EMT) 
- Board Reporting Program 
- Company Reporting Program 
- Company Secretary Program 

5.37 
 

- 2555 - ปัจจบุนั 
 
 
 
2553 - ปัจจบุนั 
 
2555 - พ.ย.57 
 
2556 - ปัจจบุนั 
 
2558 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 

กรรมการ / กรรมการบริหาร 
รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร 
เลขานกุารบริษัท 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 

บมจ. เพาเวอร์ โซลชูัน่ 
เทคโนโลยี 
 
 
บจ. กนัหา โซลา่พาวเวอร์  
 
บจ. กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม  
 
บจ. โซลา่ร์โกกรีน 
 
บจ. ไบโอโกกรีน 
บจ. วินด์โกกรีน 
 
บจ. เพาเวอร์ วี กรีน 
 

ธุรกิจออกแบบ จ าหน่าย
และตดิตัง้ระบบจา่ย
ไฟฟา้และตรวจวดั
จดัการสภาพแวดล้อม 
ธุรกิจโรงไฟฟา้
พลงังานแสงอาทิตย์
ธุรกิจโรงไฟฟา้
พลงังานแสงอาทิตย์ 
ธุรกิจโรงไฟฟา้
พลงังานแสงอาทิตย์ 
ธุรกิจโรงไฟฟา้ชีวมวล 
ธุรกิจโรงไฟฟา้
พลงังานลม 
ธุรกิจโรงไฟฟา้
พลงังานแสงอาทิตย์ 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 

     ..........................................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 

 2558 - ปัจจบุนั 
 
 
2558 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
2546 - 2547 
 
 

กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
 
 
 
กรรมการ 

บจ. พีเอสที (อบุลราชธานี) 
 
 
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 
บจ. พีเอสทีซี เอนจิเนียร่ิง 
บมจ. เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิ
เคชัน่ 

ธุรกิจโรงไฟฟา้จาก
ขยะในรูปแบบ
พลงังานความร้อน 
ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
ธุรกิจโรงไฟฟา้
พลงังานทดแทน 
 
 
 
จ าหน่ายและติดตัง้ 
อปุกรณ์โทรคมนาคม
การสื่อสาร 

นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน 
กรรมการ (มีอ านาจลงนามผกูพนั) 
กรรมการบริหาร 
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายการเงิน 

50 - Diploma in Auditing  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี  บญัชีบณัฑิต  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาโท  Master of Financial 
Accounting (MFAcc.)  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- Director Certification Program 
(DCP) 174/2013 
 

0.34 
 

- 2555 - ปัจจบุนั 
 
2558 - ปัจจบุนั 
 
 
2558 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 

กรรมการ 
 
กรรมการบริหาร / ประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 
 
กรรมการ 
 
 
 
 

บมจ. เพาเวอร์ โซลชูัน่ 
เทคโนโลยี 
บมจ. เพาเวอร์ โซลชูัน่ 
เทคโนโลยี 
 
บจ. กนัหา โซลา่พาวเวอร์ 
 
บจ. โซลา่ร์โกกรีน 
 
บจ. ไบโอโกกรีน 

ธุรกิจออกแบบ 
จ าหน่ายและติดตัง้
ระบบจา่ยไฟฟา้และ
ตรวจวดัจดัการ
สภาพแวดล้อม 
ธุรกิจโรงไฟฟา้
พลงังานแสงอาทิตย์ 
ธุรกิจโรงไฟฟา้
พลงังานแสงอาทิตย์ 
ธุรกิจโรงไฟฟา้ชีวมวล 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 

     ..........................................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 

2558 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2554 - 2557 
 
 
 
2544 - 2554 
 
 

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

บจ. วินด์โกกรีน 
 
บจ. เพาเวอร์ วี กรีน 
 
บจ. พีเอสที (อบุลราชธานี) 
 
 
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 
บจ. พีเอสทีซี เอนจิเนียร่ิง 
บจ. นวรัตน์ บีเวอร์เรส 
 
บจ. บิซโปร เอาท์ซอร์ส 
บจ. โลคสั เทเลคอมมนิูเคชัน่ 
อิงค์ 
 
บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมู
นิเคชัน่ 
 

ธุรกิจโรงไฟฟา้
พลงังานลม 
ธุรกิจโรงไฟฟา้
พลงังานแสงอาทิตย์ 
ธุรกิจโรงไฟฟา้จาก
ขยะในรูปแบบ
พลงังานความร้อน 
ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
ธุรกิจโรงไฟฟา้
พลงังานทดแทน 
 
 
 
ธุรกิจโรงไฟฟา้
พลงังานชีวภาพ 
บริการคอลเซ็นเตอร์ 
พฒันาระบบลกูค้า
สมัพนัธ์และระบบ
เครือข่าย 
ให้บริการ
โทรศพัท์เคลื่อนที่ 
 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 

     ..........................................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 

นายอณัณพ พุม่กมุาร 
กรรมการ (มีอ านาจลงนามผกูพนั) 
กรรมการบริหาร 
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายปฏิบตัิการ 

42 - ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร
บณัฑิต  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบรีุ 
- ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- Director Certification Program 
(DCP) 170/2013 
- Director Accreditation Program 
(DAP) 100/2013 
 

2.25 
 

- 2555 - ปัจจบุนั 
 
2551 - 2554 
 
2553 - ปัจจบุนั 
 
2555 - ปัจจบุนั 
2556 - ปัจจบุนั 
 
 
 
2557 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
2557 - ปัจจบุนั 

กรรมการบริหาร / ประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการ 
ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
กรรมการ 

บมจ. เพาเวอร์ โซลชูัน่ 
เทคโนโลยี 
 
 
บจ. กนัหา โซลา่พาวเวอร์ 
 
บจ. ไบโอโกกรีน 
บจ. โซลา่ร์โกกรีน 
 
บจ. วินด์โกกกรีน 
 
บจ. เพาเวอร์ วี กรีน 
 
บจ. พีเอสที (อบุลราชธานี) 
 
 
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 
บจ. พีเอสทีซี เอนจิเนียร่ิง 

ธุรกิจออกแบบ จ าหน่าย
และตดิตัง้ระบบจา่ย
ไฟฟา้และตรวจวดั
จดัการสภาพแวดล้อม 
ธุรกิจโรงไฟฟา้
พลงังานแสงอาทิตย์ 
ธุรกิจโรงไฟฟา้ชีวมวล 
ธุรกิจโรงไฟฟา้
พลงังานแสงอาทิตย์ 
ธุรกิจโรงไฟฟา้
พลงังานลม 
ธุรกิจโรงไฟฟา้
พลงังานแสงอาทิตย์ 
ธุรกิจโรงไฟฟา้จาก
ขยะในรูปแบบ
พลงังานความร้อน 
ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
ธุรกิจโรงไฟฟา้
พลงังานทดแทน 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 

     ..........................................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 

นายสวุิทย์ สิงหจนัทร์ 
กรรมการ 
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

61 - ปริญญาตรี  นิติศาสตรบณัฑิต  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- ปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตร
มหาบณัฑิต  สถาบนับณัฑิตพฒัน 
บริหารศาสตร์ (นิด้า) 
- Director Certification Program 
(DCP) 176/2013 
- Director Accreditation Program 
(DAP) SET/2012 

0.02 - 2555 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
2555 - ปัจจบุนั 
 
2553 - 2554 
 
2549 - 2553 
 

กรรมการ / กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
 
ผู้ทรงคณุวฒิุ 
 
ผู้ชว่ยผู้วา่การประจ า
ส านกัผู้วา่การ 
ผู้อ านวยการฝ่ายชมุชน
สมัพนัธ์ 
 

บมจ. เพาเวอร์ โซลชูัน่ 
เทคโนโลยี 
 
 
 
คณะกรรมการก ากบักิจการ
พลงังาน 
การไฟฟา้ฝ่ายผลิตแหง่
ประเทศไทย 
 
 

ธุรกิจออกแบบ 
จ าหน่ายและติดตัง้
ระบบจา่ยไฟฟา้และ
ตรวจวดัจดัการ
สภาพแวดล้อม 
 
 
ผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟา้ 

นายพิทยาธร มฤทสุาธร 
กรรมการ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
 

49 - ปริญญาตรี  บญัชีบณัฑิต (เกียรติ
นิยม)  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- Director Certification Program 
(DCP) 174/2013 
- Advanced Audit Committee 
Program (AACP) 21/2015 
- Anti-Corruption for Executive 
Program (ACEP) 14/2015 

0.02 - 2555 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
2551 - ปัจจบุนั 
2544 - ปัจจบุนั 

กรรมการ / กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
กรรมการ 
ที่ปรึกษา 

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

ธุรกิจออกแบบ 
จ าหน่ายและติดตัง้
ระบบจา่ยไฟฟา้และ
ตรวจวดัจดัการ
สภาพแวดล้อม 
ที่ปรึกษาธุรกิจ 
รับจ้างบริหารงาน 
 
 
 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 

     ..........................................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 
กรรมการ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
 

52 - ปริญญาตรี  บญัชีบณัฑิต  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี  นิติศาสตรบณัฑิต  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- Director Accreditation Program 
(DAP) 103/2013 
- Advanced Audit Committee 
Program (AACP) 17/2014 
- Anti-Corruption for Executive 
Program (ACEP) 14/2015 

0.02 - 2556 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
2554 - ปัจจบุนั 
 
2551 - 2554 
 
 

กรรมการ / กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
Assistant Managing 
Director 
Vice President of 
Compliance 
Department 

บมจ. เพาเวอร์ โซลชูัน่ 
เทคโนโลยี 
 
 
 
บจ. ฮัว่เซง่เฮง คอมโมดิทชั 
 
ธนาคารกสิกรไทย 
 
 

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

นายเศรษฐวฒิุ บญุสนิท 
กรรมการบริหาร 
ผู้อ านวยการอาวโุสฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

42 - ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร
บณัฑิต สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

0.03 - 2555 - ปัจจบุนั 
 
 
 
2556 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 

กรรมการบริหาร 
ผู้อ านวยการอาวโุส 
 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 

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

ธุรกิจออกแบบจ าหน่าย
และตดิตัง้ระบบจา่ย
ไฟฟา้และตรวจวดั
จดัการสภาพแวดล้อม 
ธุรกิจโรงไฟฟา้
พลงังานแสงอาทิตย์
ธุรกิจโรงไฟฟา้
พลงังานชีวมวล 
ธุรกิจโรงไฟฟา้
พลงังานลม 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 

     ..........................................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 
 
 
 
 
2558 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2552 - 2555 
 

กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
ผู้จดัการภาคพืน้อินโดไช
น่า 

บจ. เพาเวอร์ วี กรีน 
 
บจ. พีเอสที (อบุลราชธานี) 
 
 
บจ. กนัหา โซลา่พาวเวอร์ 
 
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 
บจ. พีเอสทีซี เอนจิเนียร่ิง 
บจ. ทริปเปิล้ เอส อีโค ่
 
บจ. ซีไอมิโครอิเล็คทรอนิก้า 
(เซ้าท์อีสเอเซีย) 

ธุรกิจโรงไฟฟา้
พลงังานแสงอาทิตย์ 
ธุรกิจโรงไฟฟา้จาก
ขยะในรูปแบบ
พลงังานความร้อน 
ธุรกิจโรงไฟฟา้
พลงังานแสงอาทิตย์ 
ลงทนุในบริษัทอ่ืน 
ธุรกิจโรงไฟฟา้
พลงังานทดแทน 
 
 
 
ธุรกิจโรงไฟฟา้
พลงังานลม 
จ าหน่ายอปุกรณ์
สื่อสาร ที่ติดบนเสา
สญัญาณโทรศพัท์ 
 

 

 
 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 

     ..........................................รับรองความถกูต้อง 

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

S,D, M, 
CEO,SH 

S,D,M, 
SH 

S,D,M, 
SH 

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 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    S,D       

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

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

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

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ ากดั  S,D S,D S,D S,D    S,D       

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จ ากดั  S,D S,D S,D S,D    S,D       

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ ากดั  S,D S,D S,D S,D    S,D       

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 จ ากดั  S,D S,D S,D S,D    S,D       

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 จ ากดั  S,D S,D S,D S,D    S,D       

บริษัท พีเอสทีซี เอนจิเนียร่ิง จ ากดั  S,D S,D S,D S,D    S,D       

บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ ากดั  S,D  S,D            

บริษัท พีวี กรีน จ ากดั                 

บริษัท เมกกา โซลา่ร์เพาเวอร์ จ ากดั    S,D            



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 

     ..........................................รับรองความถกูต้อง 
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บริษัท ทริปเปิล้ เอส อีโค ่จ ากดั         S,D       

บริษัท สามารถ โซลาร์ทเูพาเวอร์ จ ากดั   S,D             

บริษัท โซลาร์ ลสีซิ่ง จ ากดั    S,D            

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

บริษัท นภธรา จ ากดั       D,S,SH         

บริษัท ฮัว่เซง่เฮง คอมโมดิทชั จ ากดั        M        

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 การเชา่ไทยคอม
เมอร์เชียล อินเวสเม้นต์ 

            C,SH C,SH  

บริษัท กาแลไนท์บาซาร์ จ ากดั             C,SH C,SH  



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 

     ..........................................รับรองความถกูต้อง 
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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 2558 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 2 

 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2558 
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 PSTE PSTE1 PSTE2 PSTE3 PSTE4 PSTCE NWR 

นายภาณ ุ                ศีติสาร CH,S,D S,D             

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

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

นางสาวอนงค์      พานิชเจริญนาน S,D S,D S,D S,D S,D S,D S,D S,D S,D S,D S,D S,D S,D S,D 

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



 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 3 
 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 

  ...........................................รับรองความถกูต้อง 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท 
 

เดือนมกราคม – กนัยายน 2558 บริษัทได้วา่จ้างหนว่ยงานภายนอก คือ บริษัท แอค-พลสั คอนซลัแตนท์ 
จ ากดั เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคมุภายในของบริษัท โดยผู้ตรวจสอบการควบคมุภายใน มีคณุสมบตัิ วฒุิการศกึษา และ
ประสบการณ์ในการท 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 2558 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 

  ...........................................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) 



1 
 ...........................................รับรองความถกูต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 4 
 
 

รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 ...........................................รับรองความถกูต้อง 

รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 
 
  - ไม่มี -   
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รายละเอียดโครงการเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธิ 
ที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP) 
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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   
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 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



  แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

                                 ..........................................รับรองความถกูต้อง 

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 หลงัจากวนัที่บริษัทฯ 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 
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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 าคญัแสดงสทิธิให้แก่กรรมการและพนกังานครบ 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 คอืวนัท่ี 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 านงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัทีไ่ด้กรอกข้อความถกูต้องชดัเจนและครบถ้วนแล้วทกุ
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 านวนที่ระบไุว้
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 
เสนอขายแกป่ระชาชน 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 านวนหุ้นสามญัทีไ่ด้เรียกช 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]  
 โดยที ่ Price 1 คือ  ราคาใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง  
    Price 0  คือ  ราคาใช้สทิธิเดิมกก่อนการเปลีย่นแปลง  
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    Ratio 1  คือ  อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง  
    Ratio 0  คือ อตัราการใช้สทิธิเดมิก่อนการเปลีย่นแปลง  
    A  คือ  จ านวนหุ้นสามญัทีไ่ด้เรียกช 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 ให้รวมถงึเงินปันผลทีจ่่ายระหวา่งกาลในแตล่ะ 
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 านวนหุ้นสามญัทีไ่มส่ามารถจดัให้มี 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 าคญัแสดงสิทธิตอ่ไป 
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  
คา่ใช้จา่ยอื่นๆ 100,000   บาท 
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4.5   วิธีการขอรับหนังสอืชีช้วน  

กรรมการและพนกังานท่ีได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถติดต่อขอรับหนงัสอืชีช้วนได้ที่บริษัท โดย
สามารถรับได้ทกุวนัท าการของบริษัท ตัง้แต่วนัท่ีหนงัสอืชีช้วนมีผลบงัคบัใช้ ทัง้นี ้ผู้ ได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถ
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 ่ 



  แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2558 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

                                 ..........................................รับรองความถกูต้อง 

   
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
หลกัทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์เพิม่เติม  

    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      




