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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 

 

 

บริษทั เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 

สารสนเทศบญัชี (2) เก่ียวกบัการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์

 

 

รายการน าเสนอต่อผูถื้อหุ้นพิจารณา 

รายการท่ี 1 บริษัท เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) เข้าลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทติยร์่วมกบัสหกรณ์การเกษตรเมอืงสระแก้ว จ ากดั ในพื้นทีจ่งัหวดัสระแกว้ ขนาดก าลงัการผลติ 5  
เมกะวตัต ์(MW) มลูค่าเงนิลงทุนไม่เกนิ 321.9 ลา้นบาท 

รายการท่ี 2 บรษิทั พเีอสท ีเอนเนอรย์ ี2 จ ากดั เขา้ลงทุนในโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ร่วมกบัสหกรณ์
การประมงแม่กลอง จ ากดั ในพืน้ทีจ่งัหวดัสมุทรสงคราม ขนาดก าลงัการผลติ 5 เมกะวตัต์ (MW) มลูค่าเงนิ
ลงทุนไม่เกนิ 337.5 ลา้นบาท 

 
 

 

 

 

 

เพ่ือประกอบการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครัง้ท่ี 1 / 2559 

วนัท่ี 30 สิงหาคม 2559 
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วนัที ่25 กรกฎาคม 2559 

เรื่อง สารสนเทศเกีย่วกบัรายการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์

เรยีน กรรมการผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ตามทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทั เพาเวอร ์โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ("บรษิัท") ครัง้ที ่6/2559 เมื่อวนัที ่
11 กรกฎาคม 2559 ไดม้มีตอินุมตั ิ

รายการที ่1 พจิารณาอนุมตัใิหบ้รษิัทเขา้ลงทุนในโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยต์ามสญัญาใชส้ทิธขิายไฟฟ้าฯ
กบัสหกรณ์การเกษตรเมอืงสระแกว้ จ ากดั ขนาดก าลงัการผลติ 5 เมกะวตัต ์(MW) โครงการตัง้อยู่ที ่ต าบลบา้น
แกง้ อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ โดยมมีลูค่าเงนิลงทุนไม่เกนิ 321.9 ลา้นบาท  

รายการที ่2 พจิารณาอนุมตัิให้บรษิัทย่อยเขา้ลงทุนในโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ตามสญัญาใช้สทิธขิาย
ไฟฟ้าฯ กบัสหกรณ์ประมงแม่กลอง จ ากดั ขนาดก าลงัการผลติ 5 เมกะวตัต์ (MW) โครงการตัง้อยู่ที ่ต าบลยีส่าร 
อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม โดยมมีลูค่าเงนิลงทุนไม่เกนิ 337.5 ลา้นบาท 

โครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ทัง้รายการที่ 1 และ 2 ด าเนินการตามระเบยีบคณะกรรมการก ากบักจิการ
พลงังาน (กกพ.) ว่าด้วยการรบัซือ้ไฟฟ้าจากโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์แบบตดิตัง้บนพื้นดนิส าหรบัหน่วยงาน
ราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2558 (ประกาศในราชกจิานุเบกษา เมื่อวนัที่ 13 มีนาคม 2558) ซึ่งก าหนดให้หน่วย
ราชการ หรอื สหกรณ์ภาคการเกษตร (หมายถึง สหกรณ์ที่ไดจ้ดทะเบยีนเป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม 
และสหกรณ์ประมงตามกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์) เป็นผูย้ื่นเสนอความจ านงขอเขา้ร่วมโครงการตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไข
ตามทีค่ณะกรรมการบรหิารมาตรการส่งเสรมิการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนไดก้ าหนดไว ้โดยมบีรษิทั และบรษิัท พเีอสท ี
เอนเนอรย์ี 2 จ ากดั เป็นผู้สนับสนุนโครงการในการด าเนินการจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ การก่อสร้างการท าสญัญาขายไฟฟ้ากบัการ
ไฟฟ้าสว่นภูมภิาค และด าเนินการบรหิารจดัการโครงการอื่นตามเงื่อนไขของสญัญาใชส้ทิธขิายไฟฟ้าฯ 

การได้มาซึง่สนิทรพัยข์องบรษิัทขา้งต้นไม่เขา้ข่ายเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามกฎรายการที่เกีย่วโยงกนัตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ เรื่องการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตัิการของบรษิัทจดทะเบยีนในรายการที่เกี่ยวโยงกนั พ.ศ. 
2546 (“กฎรายการท่ีเก่ียวโยงกนั”)  

อย่างไรกด็ ีเมื่อพจิารณาขนาดรายการเทยีบกบังบการเงนิรวมของบรษิทังวดสิน้สุด ณ วนัที ่31 มนีาคม 2559 ซึง่ไดร้บั
การสอบทานโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทั การไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัขา้งตน้เขา้ขา่ยเป็นการไดม้าซึง่สนิทรพัยท์ีม่นียัส าคญัของ
บรษิทัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 20/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีม่นีัยส าคญัทีเ่ข้าขา่ยเป็นการ
ไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการ
ปฏบิตัขิองบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่องการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป”) โดย
เมื่อรวมการค านวณขนาดของรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยร์ายการที ่1 และรายการที ่2 ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทนคดิเป็น
รอ้ยละ 37.12 ของมลูค่าสนิทรพัยข์องบรษิทั และเมื่อรวมการค านวนรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยท์ีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 6 เดอืนก่อนการ
เขา้ท ารายการในครัง้นี้ จะท าให้ขนาดของรายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์มมีูลค่าสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทนคดิเป็น 
รอ้ยละ 84.69 ของมูลค่าสนิทรพัย์รวมของบรษิทั เขา้ข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ทีม่ขีนาดรายการเท่ากบัหรอืสงูกว่ารอ้ยละ 50  
แต่ต ่ากว่ารอ้ยละ 100 



 

- 3 - 
 

 

ดงันัน้บรษิัทจงึมีหน้าที่ต้องจดัท าสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและจดัให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตัิการเข้าท ารายการ
ดงักล่าวดว้ยคะแนนเสยีงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนโดยไม่
นบัสว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี โดยบรษิทัจะจดัสง่หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้โดยมสีารสนเทศอย่างน้อยตามทีป่ระกาศเรื่องการ
ไดม้าและจ าหน่ายไปก าหนด พรอ้มความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 
วนั โดยบรษิัทได้แต่งตัง้บรษิัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั ให้เป็นที่ปรกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้น
เกีย่วกบัการเขา้ท ารายการไดม้าซึง่สนิทรพัยใ์นครัง้นี้ 

คณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตเิสนอการลงทุนดงักล่าวใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2559 ใน
วนัองัคารที ่30 สงิหาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม ภตัตาคารจติรโภชนา 

การเขา้ลงทุนในโครงการผลติกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยด์งักล่าว มรีายละเอยีดการเขา้ท ารายการ ดงัน้ี  

 

(1) สารสนเทศตามบญัชี (1) 

 

รายการท่ี 1 การลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ตามสัญญาใช้สิทธิขายไฟฟ้าฯ ของบริษัท 
เพาเวอร ์โซลูชัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) กบั สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว จ ากดั ขนาด
ก าลงัการผลิต 5 เมกะวตัต ์(MW) จงัหวดัสระแก้ว 

บรษิทัจะเขา้ลงทุนในโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บนพืน้ดนิตามสญัญาใชส้ทิธขิายไฟฟ้าฯ กบั
สหกรณ์การเกษตรเมอืงสระแกว้ จ ากดั ในพืน้ทีข่องสหกรณ์การเกษตรเมอืงสระแกว้ จ ากดั (“สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว”) 
ขนาดก าลงัการผลติ 5 เมกะวตัต์ (MW) โครงการตัง้อยู่ที ่ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอเมอืงสระแก้ว จงัหวดัสระแก้ว มมีูลค่าเงนิลงทุน
เป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 321.9 ลา้นบาท  

 

1. วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ 

บรษิัทจะเขา้ท ารายการภายหลงัได้รบัอนุมตัิจากที่ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นของบรษิัทครัง้ที่ 1/2559 ซึง่ก าหนดจดัขึน้ใน
วนัที ่30 สงิหาคม 2559 และเมื่อบรษิทัไดด้ าเนินการตามเงื่อนไขต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งแลว้เสรจ็ คาดว่าภายใน เดอืนธนัวาคม 
2559 

 

2. คู่กรณีท่ีเก่ียวข้องและความสมัพนัธก์บับริษทัจดทะเบียน 

2.1 สญัญาให้ผู้สนับสนุนโครงการด าเนินการโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพื้นดิน
ส าหรบัหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2558 ใชส้ทิธขิายไฟฟ้าของเจา้ของโครงการ 

เจา้ของโครงการ : สหกรณ์การเกษตรเมอืงสระแกว้ 
ผูส้นบัสนุนโครงการ : บรษิทั 

คู่กรณีทีเ่กีย่วขอ้ง (หมายถงึเจา้ของโครงการ) ไม่มคีวามสมัพนัธใ์ดๆ และไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกบับรษิทัตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัและ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยขอ้มลูและการปฎบิตักิารของบรษิทัจด
ทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 
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2.2 หนงัสอืยนิยอมใหใ้ชป้ระโยชน์ในทีด่นิ 

2.2.1 หนังสอืยนิยอมให้ใช้ประโยชน์ในที่ดนิระหว่างนายพายพั รอดประเสรฐิ กบัสหกรณ์การเกษตรเมอืง
สระแกว้ ลงวนัที ่16 มถุินายน 2559 

ผูใ้หค้วามยนิยอม 
(เจา้ของกรรมสทิธิ)์ 

: นายพายพั รอดประเสรฐิ (เป็นสมาชกิสหกรณ์) 

ผูร้บัความยนิยอม 
(เจา้ของโครงการ) 

: สหกรณ์การเกษตรเมอืงสระแกว้ 

คู่กรณีทีเ่กีย่วขอ้ง (หมายถงึ เจา้ของกรรมสทิธ ิและเจา้ของโครงการ) ไม่มคีวามสมัพนัธใ์ดๆ และไม่เป็นบุคคลที่
เกีย่วโยงกบับรษิทัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 21/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการ
ทีเ่กีย่วโยงกนัและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยขอ้มลูและการปฎบิตัิ
การของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 

2.2.2 หนังสอืยนิยอมให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินระหว่างสหกรณ์การเกษตรเมอืงสระแก้ว กบับรษิัท เพาเวอร ์
โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ลงวนัที ่16 มถุินายน 2559 

ผูใ้หค้วามยนิยอม 
(เจา้ของโครงการ) 

: สหกรณ์การเกษตรเมอืงสระแกว้ 

ผูร้บัความยนิยอม 
(ผูส้นบัสนุนโครงการ) 

: บรษิทั เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

คู่กรณีทีเ่กีย่วขอ้ง (หมายถงึ เจา้ของโครงการ) ไม่มคีวามสมัพนัธใ์ดๆ และไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกบับรษิทัตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัและ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยขอ้มลูและการปฎบิตักิารของบรษิทัจด
ทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 

 

2.3 สญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 

บรษิทัไดร้บัหนังสอืจากการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคเลขที ่มท 5303.12/27206 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559 แจง้
ผลพจิารณาการรบัซือ้ไฟฟ้า และค่าใชจ้่ายในการเชื่อมโยมระบบไฟฟ้า แจง้ใหบ้รษิทัด าเนินการจดัท าเอกสาร
ประกอบการท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคปจัจุบนับรษิทัไดด้ าเนินการจดัส่งเอกสารเพื่อใช้
ประกอบการพจิารณาขอความเหน็ชอบในการท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคเป็นทีเ่รยีบรอ้ย
แลว้ และสญัญาอยู่ระหว่างการพจิารณาของการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 

 

3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

บรษิัทจะเขา้ลงทุนในโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพื้นดนิ ส าหรบัหน่วยงานราชการและ
สหกรณ์ภาคการเกษตร ในพืน้ทีข่องสหกรณ์การเกษตรเมอืงสระแกว้ ซึง่มกี าลงัการผลติขนาด 5 เมกะวตัต ์(MW) ทีต่ าบลบา้นแกง้ 
อ าเภอเมืองสระแก้ว จงัหวดัสระแก้ว ซึ่งรวมถึงการเข้าท าสญัญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การยื่นขอ
ใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการ เช่น กฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
กฎหมายว่าดว้ยการผงัเมอืง กฎหมายว่าด้วยการพฒันาและส่งเสรมิพลงังาน กฎหมายว่าดว้ยการประกอบกจิการพลงังาน การ
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จดัหาอุปกรณ์เครื่องจกัรในการก่อสรา้ง และสทิธใินการใชท้ีด่นิ รวมทัง้ด าเนินการก่อสรา้ง ปรบัปรุง และตดิตัง้อุปกรณ์ผลติพลงังาน
ไฟฟ้า ตลอดจนการขออนุญาตด าเนินการใดๆ ทีเ่กีย่วกบัการประกอบกจิการ  ทัง้น้ี บรษิทัไดเ้ขา้ท าสญัญาใชส้ทิธขิายไฟฟ้าฯ กบั
สหกรณ์การเกษตรเมอืงสระแกว้ เมื่อวนัที ่16 มถุินายน 2559 โดยในฐานะผูส้นับสนุนโครงการ บรษิทัจะตอ้งด าเนินการผลติไฟฟ้า
จากพลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บนพืน้ดนิ ตามระเบยีบคณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน (“กกพ.”) ว่าดว้ยการรบัซือ้ไฟฟ้า
จากโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บนพืน้ดนิส าหรบัหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 
2558 (“ระเบียบ กกพ.”) และหนังสอืเลขที ่สกพ 5502/ว 4541 ลงวนัที ่29 เมษายน 2559 โดยมรีะยะเวลาตามสทิธขิายไฟฟ้าของ
สหกรณ์การเกษตรเมอืงสระแกว้ เป็นระยะเวลา 25 ปี นับตัง้แต่วนัทีจ่่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชย ์(SCOD) ปจัจุบนับรษิทัได้มี
การจดัส่งเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัสญัญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นที่เรยีบร้อยและอยู่ระหว่างการตอบรบัจากการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคทัง้นี้ 
ภายใตม้ต ิกกพ. ทีเ่กีย่วขอ้ง บรษิทัจะตอ้งเริม่จ าหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์(SCOD) ภายในวนัที ่30 ธนัวาคม 2559 
 

4. การค านวณขนาดของรายการ 

การค านวณขนาดรายการตามประกาศการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปตามเกณฑก์ารค านวณทัง้ 4 เกณฑ์ โดยมรีายละเอยีด
ดงัต่อไปนี้  

หลกัเกณฑ ์ สูตรการค านวณ ขนาดรายการ 
1. เกณฑม์ลูค่าสนิทรพัย ์

(NTA) 
NTA ตามสดัสว่นทีไ่ดม้า 

NTA ของบรษิทัจดทะเบยีน 
ไม่สามารถค านวณได้เนื่ องจาก
สนิทรพัยท์ีล่งทุนไม่ม ีNTA 

2. เกณฑก์ าไรสทุธ ิ ก าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากทรพัยส์นิตามสดัสว่นทีไ่ดม้า

ก าไรสทุธขิองบรษิทั
 

ไม่สามารถค านวณได้เนื่ องจาก
สนิทรพัยท์ีล่งทุนยงัไม่มกี าไรสทุธ ิ

3. เกณฑ์มูลค่ารวมของ
สิง่ตอบแทน 

มลูค่าสิง่ตอบแทนทีช่ าระให้

มลูค่าสนิทรพัยร์วมของบรษิทั
 รอ้ยละ 18.12 

4. เก ณ ฑ์ มู ล ค่ า ข อ ง
หลกัทรพัย ์

จ านวนหุน้ทีอ่อกเพื่อช าระค่าสนิทรพัย์

จ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ของบรษิทั
 

ไม่สามารถค านวณได ้เน่ืองจากไม่
มี ก า ร อ อ ก หุ้ น เพื่ อ ช า ร ะ ค่ า
สนิทรพัย ์

เกณฑส์งูสดุ 
 รอ้ยละ 18.12 

จากรายงานการสอบทานงบการเงนิรวมระหว่างกาล ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2559 บรษิทัมมีลูค่า
สนิทรพัยร์วม 1,776.1 ลา้นบาท 

 
การค านวณขนาดของรายการนับรวมในช่วง 6 เดือนท่ีผา่นมา 

เกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน 6 เดอืนก่อนหน้า รายการที ่1 รวม 
รอ้ยละ 47.57 18.12 65.69 

 

การไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัขา้งต้นไม่เขา้ขา่ยเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่
ทจ. 21/2551 เรื่องหลกัเกณฑ์ในการท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
เรื่องการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 (“กฎรายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) 
อย่างไรกด็ ีเมื่อพจิารณางบการเงนิรวมของบรษิทังวดสิน้สุด ณ วนัที ่31 มนีาคม 2559 ซึง่ไดร้บัการสอบทานโดยผูส้อบบญัชขีอง
บรษิทัการไดม้าซึ่งสนิทรพัยข์องบรษิทัขา้งต้นเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปตามประกาศเรื่องการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่
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ขนาดของรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยม์มีูลค่าสงูสุดเมื่อค านวณตามเกณฑม์ูลค่าสิง่ตอบแทนคดิเป็นรอ้ยละ18.12 ของมูลค่าสนิทรพัย์
ของบรษิทั และเมื่อรวมการค านวณรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยท์ีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 6 เดอืนก่อนการเขา้ท าธุรกรรมในครัง้นี้ จะท าให้
ขนาดของรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยม์มีลูค่าสงูสดุตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทนซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 65.69 ของมลูค่าสนิทรพัย์
ของบรษิทั เขา้ขา่ยเป็นรายการประเภทที ่1 ทีม่ขีนาดรายการเท่ากบัหรอืสงูกว่ารอ้ยละ 50 แต่ต ่ากว่ารอ้ยละ 100 

ทัง้นี้ บรษิัทจงึมีหน้าที่ต้องจดัท าสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและจดัให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตัิการเข้าท ารายการ
ดงักล่าวดว้ยคะแนนเสยีงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนโดยไม่
นบัสว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี โดยบรษิทัจะจดัสง่หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้โดยมสีารสนเทศอย่างน้อยตามทีป่ระกาศเรื่องการ
ไดม้าและจ าหน่ายไปก าหนด พรอ้มความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 
วนั โดยบรษิัทได้แต่งตัง้บรษิัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั ให้เป็นที่ปรกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้น
เกีย่วกบัการเขา้ท ารายการไดม้าซึง่สนิทรพัยใ์นครัง้นี้ 

 

5. รายละเอียดสินทรพัยท่ี์ได้มา 

5.1 สญัญาให้ผูส้นับสนุนโครงการด าเนินโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์แบบติดตัง้บนพื้นดนิส าหรบั
หน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2558 ใชส้ทิธขิายไฟฟ้าของเจา้ของโครงการ 

สญัญาเลขที ่  : PST.COOP.002/2559 

วนัที ่   : 16 มถุินายน 2559 

เจา้ของโครงการ  : สหกรณ์การเกษตรเมอืงสระแกว้ จ ากดั 

ผูส้นบัสนุนโครงการ : บรษิทั เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

อายุสญัญา : 25 ปีนบัแต่วนัทีจ่่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชย ์(Schedule Commercial 
Operation Date) 

 

5.2 หนงัสอืยนิยอมใหใ้ชป้ระโยชน์ในทีด่นิ 

บรษิทัไดร้บัหนังสอืยนิยอมใหใ้ชป้ระโยชน์ในทีด่นิเพื่อก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยต์ามขอ้ก าหนดของ
สญัญาใชส้ทิธขิายไฟฟ้าฯ 

สญัญาระหว่างนายพายพั รอดประเสรฐิ กบั สหกรณ์การเกษตรเมอืงสระแกว้ จ ากดั 

โฉนดทีด่นิเลขที ่  : 33292 และ 33293 (รวมเน้ือที ่60 ไร่) 

ทีต่ัง้   : ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ 

วนัที ่   : 16 มถุินายน 2559 

เจา้ของกรรมสทิธิ ์  : นายพายพั รอดประเสรฐิ )เป็นสมาชกิสหกรณ์(  

ผูร้บัความยนิยอม  : สหกรณ์การเกษตรเมอืงสระแกว้ จ ากดั 

อายุสญัญา : 26 ปีนบัจากวนัที ่16 มถุินายน 2559 

 



 

- 7 - 
 

 

สญัญาระหว่างสหกรณ์การเกษตรเมอืงสระแกว้จ ากดั กบั บรษิทั 

โฉนดทีด่นิเลขที ่  : 33292 และ 33293 (รวมเน้ือที ่60 ไร่) 

ทีต่ัง้   : ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ 

วนัที ่   : 16 มถุินายน 2559 

ผูใ้หค้วามยนิยอม  : สหกรณ์การเกษตรเมอืงสระแกว้ จ ากดั 

ผูร้บัความยนิยอม  : บรษิทั เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน)  

อายุสญัญา : 26 ปีนบัจากสหกรณ์ไดร้บัสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (PPA) 
 

6. มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน 

มลูค่าเงนิลงทุนรวมทัง้สิน้ไม่เกนิ 321.9 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 

รายการลงทุน มูลค่า (ล้านบาท) 

ค่าอุปกรณ์  91.5 

ค่าก่อสรา้ง 117.6 

ค่าตอบแทนการขายไฟฟ้าแก่สหกรณ์ 109.4 

ค่าใชจ้่ายบรหิารโครงการ 3.4 

รวม 321.9 
 

7. เกณฑท่ี์ใช้ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน 

เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าสิง่ตอบแทนของการเข้าลงทุนในครัง้นี้เป็นไปตามข้อตกลงร่วมกนัระหว่างบรษิัทกับ
สหกรณ์การเกษตรเมอืงสระแกว้ตามสญัญาใชส้ทิธขิายไฟฟ้าฯ โดยบรษิทัจะต้องเป็นผูล้งทุนในการด าเนินการจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ 
ด าเนินการก่อสรา้ง ปรบัปรุง และตดิตัง้อุปกรณ์ผลติพลงังานไฟฟ้า ตลอดจนการขออนุญาตด าเนินการใดๆ ทีเ่กีย่วกบัการประกอบ
กจิการ และด าเนินการบรหิารจดัการโครงการตามสญัญา 
 

8. มูลค่าสินทรพัยท่ี์ได้มา 

จากมลูค่าเงนิลงทุนจ านวนไม่เกนิ 321.9 ลา้บาท บรษิทัมกีารจดัท าประมาณการผลตอบแทนจากโครงการ โดยพจิารณา
มลูค่าผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) โดยค านวณมลูค่าของความสามารถในการท าก าไรของโครงการโดยวธิคี านวณหากระแส
เงนิสดที่คาดว่าจะได้รบัในอนาคตจากประมาณการทางการเงนิ  ทัง้นี้ บรษิัทได้ประเมินกระแสเงนิสดรบัและจ่ายที่จะได้รบัใน
อนาคตจากการผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้าสว่นภูมภิาคตามก าหนดระยะเวลาทีร่ะบุในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า โดย
ก าหนดอตัราการรบัซือ้ไฟฟ้า FiT (Feed-in Tariff) เท่ากบั 5.66 บาทต่อหน่วย (ส าหรบัก าลงัการผลติไฟฟ้าในส่วนทีไ่ม่เกนิก าลงั
การผลติทีก่ าหนดโดยการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค) และอตัราการรบัซือ้ไฟฟ้าเท่ากบั 3.6885 บาทต่อหน่วย (ส าหรบัก าลงัการผลติไฟฟ้า
ในสว่นทีเ่กนิก าลงัการผลติ) เมื่อรวมการประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งรวมถงึค่าตอบแทนตามสญัญาใชส้ทิธิข์ายไฟฟ้าฯ บรษิทั
จะไดร้บัผลตอบแทนจากการเขา้ท าสญัญาใชส้ทิธขิายไฟฟ้าฯกบั สหกรณ์การเกษตรสระแกว้ จ ากดั คดิเป็นอตัราผลตอบแทนจาก
การลงทุน (IRR) รอ้ยละ 10.84 
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9. ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้กบับริษทั 

การเขา้ลงทุนในธุรกจิผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยส์อดคลอ้งกบัแผนและกลยุทธใ์นการลงทุนและการด าเนินธุรกจิ
ของบรษิทัที่ต้องการเขา้สู่ธุรกจิพลงังานทางเลอืก  โดยมสีัญญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาว ที่ก าหนดปรมิาณและราคารบัซือ้ไฟฟ้าไว้
อย่างแน่นอนในแต่ละช่วงเวลา จะท าใหบ้รษิทัมรีายไดท้ีค่งที ่ลดความเสีย่งทางธุรกจิ ก่อใหเ้กดิศกัยภาพใหก้บับรษิทัในอนาคต 

 

10. แหล่งเงินทุนท่ีใช้ 

บรษิทัจะใชก้ระแสเงนิสดหรอืเงนิทุนหมุนเวยีนจากการด าเนินงานของบรษิทัและ/หรอืเงนิกูย้มืจากธนาคาร 

 

11. เง่ือนไขในการเข้าท ารายการ 

บรษิทัต้องไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 ดว้ยคะแนนเสยีงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนโดยไม่นบัสว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี   
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รายการท่ี 2 การลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยต์ามสญัญาใช้สิทธิขายไฟฟ้าฯ ของบริษทั พีเอสที 
เอนเนอรยี์ 2 จ ากดั (“พีเอสที 2”) กบั สหกรณ์ประมงแม่กลอง จ ากดั ขนาดก าลงัการผลิต 5 เมกะวตัต ์
(MW) จงัหวดัสมุทรสงคราม 

บรษิัท พเีอสท ีเอนเนอรย์ ี2 จ ากดัเป็นบรษิัทย่อยซึง่บรษิัทเป็นผู้ถอืหุ้นในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีน จะ
เขา้ลงทุนในโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บนพืน้ดนิตามสญัญาใชส้ทิธขิายไฟฟ้าฯ กบั สหกรณ์ประมงแม่
กลอง จ ากดั (“สหกรณ์ประมงแม่กลอง”) ขนาดก าลงัการผลติ 5 เมกะวตัต์ (MW) โครงการตัง้อยู่ที่ต าบลยี่สาร อ าเภออมัพวา 
จงัหวดัสมุทรสงคราม โดยมมีลูค่าเงนิลงทุนเป็นจ านวนไม่เกนิ 337.5 ลา้นบาท 

 

1. วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ 

พเีอสท ี2 จะเขา้ท ารายการภายหลงัไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ครัง้ที ่1/2559 ซึง่ก าหนดจดัขึน้
ในวนัที ่30 สงิหาคม 2559 และเมื่อพเีอสท ี2 ไดด้ าเนินการตามเงื่อนไขต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งแลว้เสรจ็ คาดว่าภายใน เดอืน
ธนัวาคม 2559 

 

2. คู่กรณีท่ีเก่ียวข้องและความสมัพนัธก์บับริษทัจดทะเบียน 

2.1 สญัญาให้ผู้สนับสนุนโครงการด าเนินการโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพื้นดิน
ส าหรบัหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2558 ใชส้ทิธขิายไฟฟ้าของเจา้ของโครงการ 

เจา้ของโครงการ : สหกรณ์ประมงแม่กลอง 
ผูส้นบัสนุนโครงการ : พเีอสท ี2 

คู่กรณีทีเ่กีย่วขอ้ง (หมายถงึเจา้ของโครงการ) ไม่มคีวามสมัพนัธใ์ดๆ และไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกบับรษิทัตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัและ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยขอ้มลูและการปฎบิตักิารของบรษิทัจด
ทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 
 

2.2 หนงัสอืยนิยอมใหใ้ชป้ระโยชน์ในทีด่นิ 

2.2.1 หนงัสอืยนิยอมใหใ้ชป้ระโยชน์ในทีด่นิระหว่างนายด ารงค ์ประเสรฐิลกัษณา กบัสหกรณ์ประมงแม่กลอง 
ลงวนัที ่13 พฤษภาคม 2559 

ผูใ้หค้วามยนิยอม 
(เจา้ของกรรมสทิธิ)์ 

: นายด ารงค ์ประเสรฐิลกัษณา (เป็นสมาชกิสหกรณ์) 

ผูร้บัความยนิยอม 
(เจา้ของโครงการ) 

: สหกรณ์ประมงแม่กลอง 

คู่กรณีทีเ่กีย่วขอ้ง (หมายถงึ เจา้ของกรรมสทิธ ิและเจา้ของโครงการ) ไม่มคีวามสมัพนัธใ์ดๆ และไม่เป็นบุคคลที่
เกีย่วโยงกบับรษิทัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 21/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการ
ทีเ่กีย่วโยงกนัและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยขอ้มลูและการปฎบิตัิ
การของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 
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2.2.2 หนงัสอืยนิยอมใหใ้ชป้ระโยชน์ในทีด่นิระหว่างสหกรณ์ประมงแม่กลอง กบับรษิทั พเีอสท ีเอนเนอรย์ ี2 
จ ากดั ลงวนัที ่16 พฤษภาคม 2559 

ผูใ้หค้วามยนิยอม 
(เจา้ของโครงการ) 

: สหกรณ์ประมงแม่กลอง 

ผูร้บัความยนิยอม 
(ผูส้นบัสนุนโครงการ) 

: พเีอสท ี2 

คู่กรณีทีเ่กีย่วขอ้ง (หมายถงึ เจา้ของโครงการ) ไม่มคีวามสมัพนัธใ์ดๆ และไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกบับรษิทัตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัและ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยขอ้มลูและการปฎบิตักิารของบรษิทัจด
ทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 

 

2.3 สญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 

บรษิัทไดร้บัหนังสอืจากการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเลขที่ มท 5303.12/27299 ลงวนัที่ 27 มถุินายน 2559 แจ้งผล
พจิารณาการรบัซือ้ไฟฟ้า และค่าใชจ้่ายในการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า แจง้ให้พเีอสท ี2 ด าเนินการจดัท าเอกสาร
ประกอบการท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ปจัจุบนัพเีอสท ี2 ไดด้ าเนินการจดัสง่เอกสารเพื่อ
ใช้ประกอบการพิจารณาขอความเห็นชอบในการท าสญัญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นที่
เรยีบรอ้ยแลว้ และสญัญาอยู่ระหว่างการพจิารณาของการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 

 

3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

พเีอสท ี2 จะเขา้ลงทุนในโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บนพืน้ดนิส าหรบัหน่วยงานราชการและ
สหกรณ์ภาคการเกษตร ในพืน้ทีข่องสหกรณ์ประมงแม่กลอง ซึ่งมกี าลงัการผลติ 5 เมกะวตัต์ (MW) ทีต่ าบลยีส่าร อ าเภออมัพวา 
จงัหวดัสมุทรสงคราม ซึง่รวมถงึการเขา้ท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค (PPA) การยื่นขอใบอนุญาตตามกฎหมาย
ทีเ่กี่ยวขอ้งในการด าเนินโครงการ เช่น กฎหมายว่าดว้ยโรงงาน กฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าดว้ยการผงัเมอืง 
กฎหมายว่าดว้ยการพฒันาและสง่เสรมิพลงังาน กฎหมายว่าดว้ยการประกอบกจิการพลงังาน การยื่นขอใบอนุญาตทีเ่กีย่วขอ้ง การ
จดัหาอุปกรณ์เครื่องจกัรในการก่อสรา้ง และสทิธใินการใชท้ีด่นิ รวมทัง้ด าเนินการก่อสรา้ง ปรบัปรุง และตดิตัง้อุปกรณ์ผลติพลงังาน
ไฟฟ้า ตลอดจนการขออนุญาตด าเนินการใดๆ ทีเ่กีย่วกบัการประกอบกจิการ  ทัง้นี้ พเีอสท ี2 ไดเ้ขา้ท าสญัญาใชส้ทิธขิายไฟฟ้าฯ 
กบัสหกรณ์ประมงแม่กลอง เมื่อวนัที ่9 มถุินายน 2559 ในฐานะผู้สนับสนุนโครงการ โดยพเีอสท ี2 จะต้องด าเนินการผลติไฟฟ้า
จากพลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บนพืน้ดนิ ตามระเบยีบคณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน (“กกพ.”) ว่าดว้ยการรบัซือ้ไฟฟ้า
จากโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บนพืน้ดนิส าหรบัหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 
2558 (“ระเบียบ กกพ.”) และหนังสอืเลขที ่สกพ 5502/ว 4541 ลงวนัที ่29 เมษายน 2559 โดยมรีะยะเวลาตามสทิธขิายไฟฟ้าของ
สหกรณ์การเกษตรเมอืงแม่กลอง จ ากดั เป็นระยะเวลา 25 ปีนบัตัง้แต่วนัทีจ่่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชย ์(SCOD) ปจัจุบนัพเีอสท ี
2 ไดม้กีารจดัส่งเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัสญัญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นที่เรยีบร้อยและอยู่ระหว่างการตอบรบัจากการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
ทัง้นี้ ภายใตม้ต ิกกพ. ทีเ่กีย่วขอ้ง พเีอสท ี2 จะตอ้งเริม่จ าหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์(SCOD) ภายในวนัที ่30 ธนัวาคม 2559 

 
 
 

 



 

- 11 - 
 

 

4. การค านวณขนาดของรายการ 

การค านวณขนาดรายการตามประกาศการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปตามเกณฑก์ารค านวณทัง้ 4 เกณฑ์ โดยมรีายละเอยีด
ดงัต่อไปนี้ 

หลกัเกณฑ ์ สูตรการค านวณ ขนาดรายการ 
1. เกณฑม์ลูค่า

สนิทรพัย ์(NTA) 
NTA ตามสดัสว่นทีไ่ดม้า 

NTA ของบรษิทัจดทะเบยีน 
ไม่ ส าม ารถค าน วณ ได้ เนื่ อ งจ าก
สนิทรพัยท์ีล่งทุนไม่ม ีNTA 

2. เกณฑก์ าไรสทุธ ิ ก าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากทรพัยส์นิตามสดัสว่นทีไ่ดม้า

ก าไรสทุธขิองบรษิทั
 

ไม่ ส าม ารถค าน วณ ได้ เนื่ อ งจ าก
สนิทรพัยท์ีล่งทุนยงัไม่มกี าไรสทุธ ิ

3. เกณฑ์มูลค่ ารวม
ของสิง่ตอบแทน 

มลูค่าสิง่ตอบแทนทีช่ าระให้

มลูค่าสนิทรพัยร์วมของบรษิทั
 รอ้ยละ 19.00 

4. เกณฑ์มูลค่าของ
หลกัทรพัย ์

จ านวนหุน้ทีอ่อกเพื่อช าระคา่สนิทรพัย์

จ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ของบรษิทั
 

ไม่สามารถค านวณได้ เนื่องจากไม่มี
การออกหุน้เพื่อช าระค่าสนิทรพัย ์

เกณฑส์งูสดุ 
 รอ้ยละ 19.00 

จากรายงานการสอบทานงบการเงนิรวมระหว่างกาล ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2559 บรษิทัมมีลูค่า
สนิทรพัยร์วม 1,776.1 ลา้นบาท 

 
การค านวณขนาดของรายการนับรวมในช่วง 6 เดือนท่ีผา่นมา 

เกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน 6 เดอืนก่อนหน้า รายการที ่1 รายการที ่2 รวม 
รอ้ยละ 47.57 18.12 19.00 84.69 
 

การไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัขา้งต้นไม่เขา้ขา่ยเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่
ทจ. 21/2551 เรื่องหลกัเกณฑ์ในการท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
เรื่องการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 (“กฎรายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) 
อย่างไรกด็ ีเมื่อพจิารณางบการเงนิรวมของบรษิทังวดสิน้สุด ณ วนัที ่31 มนีาคม 2559 ซึง่ไดร้บัการสอบทานโดยผูส้อบบญัชขีอง
บรษิทัการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัขา้งต้นเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปตามประกาศเรื่องการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่
ขนาดของรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยม์มีลูค่าสงูสดุเมื่อค านวณตามเกณฑม์ลูค่าสิง่ตอบแทนคดิเป็นรอ้ยละ 19.00 ของมลูค่าสนิทรพัย์
ของบรษิัท และเมื่อรวมการค านวณรายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ที่เกดิขึน้ในระหว่าง 6 เดอืนก่อนการเขา้ท าธุรกรรมในครัง้นี้ และ 
รายการที ่1 ทีจ่ะท าพรอ้มกบักบัรายการที ่2 จะท าใหข้นาดของรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยม์มีลูค่าสงูสดุตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่
ตอบแทนซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 84.69 ของมลูค่าสนิทรพัยข์องบรษิทั เขา้ขา่ยเป็นรายการประเภทที่ 1 ทีม่ขีนาดรายการเท่ากบัหรอืสงู
กว่ารอ้ยละ 50 แต่ต ่ากว่ารอ้ยละ 100 

ทัง้นี้ บรษิัทจงึมีหน้าที่ต้องจดัท าสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและจดัให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตัิการเข้าท ารายการ
ดงักล่าวดว้ยคะแนนเสยีงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนโดยไม่
นบัสว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี โดยบรษิทัจะจดัสง่หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้โดยมสีารสนเทศอย่างน้อยตามทีป่ระกาศเรื่องการ
ไดม้าและจ าหน่ายไปก าหนด พรอ้มความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 
วนั โดยบรษิัทได้แต่งตัง้บรษิัท ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั ให้เป็นที่ปรกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้น
เกีย่วกบัการเขา้ท ารายการไดม้าซึง่สนิทรพัยใ์นครัง้นี้ 
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5. รายละเอียดสินทรพัยท่ี์ได้มา 

5.1 สญัญาให้ผูส้นับสนุนโครงการด าเนินโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์แบบติดตัง้บนพื้นดนิส าหรบั
หน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2559 ใชส้ทิธขิายไฟฟ้าของเจา้ของโครงการ 

สญัญาเลขที ่  : PSTE2-001-2559 

วนัที ่   : 9 มถุินายน 2559 

เจา้ของโครงการ  : สหกรณ์ประมงแม่กลอง จ ากดั 

ผูส้นบัสนุนโครงการ : บรษิทั พเีอสท ีเอนเนอรย์ ี2 จ ากดั   

อายุสญัญา : 25 ปีนบัแต่วนัทีจ่่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชย ์(Schedule Commercial 
Operation Date) 

5.2 หนงัสอืยนิยอมใหใ้ชป้ระโยชน์ในทีด่นิ 

บรษิทัไดร้บัหนังสอืยนิยอมใหใ้ชป้ระโยชน์ในทีด่นิเพื่อก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยต์ามขอ้ก าหนดของ
สญัญาใชส้ทิธขิายไฟฟ้าฯ 

สญัญาระหว่างนายด ารงค ์ประเสรฐิลกัษณา กบั สหกรณ์ประมงแม่กลอง จ ากดั 

โฉนดทีด่นิเลขที ่  : 14583, 14589 และ 14200 (รวมเน้ือที ่52 ไร่ 69 ตารางวา) 

ทีต่ัง้   : ต าบลยีส่าร อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม 

วนัที ่   : 13 พฤษภาคม 2559 

เจา้ของกรรมสทิธิ ์  : นายด ารงค ์ประเสรฐิลกัษณา (เป็นสมาชกิสหกรณ์)  

ผูร้บัความยนิยอม  : สหกรณ์ประมงแม่กลอง จ ากดั 

อายุสญัญา : 26 ปีนบัแต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2559 )ตามหนงัสอืสญัญาเช่าทีด่นิ(  
 

สญัญาระหว่างสหกรณ์ประมงแม่กลอง จ ากดั กบั บรษิทั พเีอสท ีเอนเนอรย์ ี2 จ ากดั 

โฉนดทีด่นิเลขที ่  : 14583, 14589 และ 14200 (รวมเน้ือที ่52 ไร่ 69 ตารางวา) 

ทีต่ัง้   : ต าบลยีส่าร อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม 

วนัที ่   : 16 พฤษภาคม 2559 

ผูใ้หค้วามยนิยอม  : สหกรณ์ประมงแม่กลอง จ ากดั 

ผูร้บัความยนิยอม  : บรษิทั พเีอสท ีเอนเนอรย์ ี2 จ ากดั 

อายุสญัญา : 26 ปีนบัแต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2559 

 

 

 



 

- 13 - 
 

 

6. มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน 

มลูค่าเงนิลงทุนรวมทัง้สิน้ไม่เกนิ 337.5 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 

รายการลงทุน มูลค่า (ล้านบาท) 

ค่าอุปกรณ์ 91.5 

ค่าก่อสรา้ง 113.1 

ค่าตอบแทนการขายไฟฟ้าแก่สหกรณ์ 125.0 

ค่าใชจ้่ายบรหิารโครงการ 7.9 

รวม 337.5 

 

7. เกณฑท่ี์ใช้ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน 

เกณฑ์ทีใ่ชใ้นการก าหนดมูลค่าสิง่ตอบแทนของการเขา้ลงทุนในครัง้นี้เป็นไปตามขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่างพเีอสท ี2 กบั
สหกรณ์ประมงแม่กลองตามสญัญาใช้สทิธิขายไฟฟ้าฯ โดยพีเอสที 2 จะต้องเป็นผู้ลงทุนในการด าเนินการจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ 
ด าเนินการก่อสรา้ง ปรบัปรุง และตดิตัง้อุปกรณ์ผลติพลงังานไฟฟ้า ตลอดจนการขออนุญาตด าเนินการใดๆ ทีเ่กีย่วกบัการประกอบ
กจิการ และด าเนินการบรหิารจดัการโครงการตามสญัญา 

 

8. มูลค่าสินทรพัยท่ี์ได้มา 

จากมูลค่าเงนิลงทุนจ านวนไม่เกนิ 337.5 ล้านบาท พีเอสท ี2 มกีารจดัท าประมาณการผลตอบแทนจากโครงการ โดย
พจิารณามลูค่าผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) โดยค านวณมลูค่าของความสามารถในการท าก าไรของโครงการโดยวธิคี านวณหา
กระแสเงนิสดที่คาดว่าจะได้รบัในอนาคตจากประมาณการทางการเงนิ  ทัง้นี้ พเีอสท ี2 ไดป้ระเมนิกระแสเงนิสดรบัและจ่ายที่จะ
ไดร้บัในอนาคตจากการผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคตามก าหนดระยะเวลาที่ระบุในสญัญาซือ้ขาย
ไฟฟ้า โดยก าหนดอตัราการรบัซือ้ไฟฟ้า FiT (Feed-in Tariff) เท่ากบั 5.66 บาทต่อหน่วย (ส าหรบัก าลงัการผลติไฟฟ้าในสว่นทีไ่ม่
เกนิก าลงัการผลติทีก่ าหนดโดยการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค) และอตัราการรบัซือ้ไฟฟ้าเท่ากบั 3.6885 บาทต่อหน่วย (ส าหรบัก าลงัการ
ผลติไฟฟ้าในส่วนที่เกนิก าลงัการผลติ) เมื่อรวมการประมาณการค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งรวมถึงค่าตอบแทนตามสญัญาใช้สทิธิข์าย
ไฟฟ้าฯ พเีอสท ี2 จะไดร้บัผลตอบแทนจากการเขา้ท าสญัญาใช้สทิธขิายไฟฟ้าฯ กบัสหกรณ์ประมงแม่กลอง จ ากดั คดิเป็นอตัรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) รอ้ยละ 10.52 

 

9. ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้กบับริษทั 

การเขา้ลงทุนในธุรกจิผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยส์อดคลอ้งกบัแผนและกลยุทธใ์นการลงทุน และการด าเนินธุรกจิ
ของบรษิัทที่ต้องการเขา้สู่ธุรกจิพลงังานทางเลอืก โดยมสีญัญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวที่ก าหนดปรมิาณและราคารบัซือ้ไฟฟ้าไว้
อย่างแน่นอนในแต่ละช่วงเวลา จะท าใหบ้รษิทัมรีายไดท้ีค่งที ่ลดความเสีย่งทางธุรกจิ ก่อใหเ้กดิศกัยภาพใหก้บับรษิทัในอนาคต 

 

10. แหล่งเงินทุนท่ีใช้ 

พเีอสท ี2 จะใชก้ระแสเงนิสดหรอืเงนิทุนหมุนเวยีนจากการด าเนินงานของบรษิทัและ/หรอืเงนิกูย้มืจากธนาคาร 



 

- 14 - 
 

 

11. เง่ือนไขในการเข้าท ารายการ 

บรษิทัต้องไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 ดว้ยคะแนนเสยีงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนโดยไม่นบัสว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี 

 

(ก) ความเหน็คณะกรรมการเก่ียวกบัการเข้าท ารายการ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2559 เมื่อวนัที่ 11 กรกฎาคม 2559 ซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการดงัมี

รายนามต่อไปนี้ 
 1. คุณภาณุ ศตีสิาร 

 2. คุณพระนาย กงัวาลรตัน์ 

 3. คุณอนงค ์พานิชเจรญินาน 

 4. คุณอณัณพ พุ่มกุมาร 

 5. คุณสวุทิย ์สงิหจนัทร ์

 6. คุณพทิยาธร มฤทุสาธร 

 7. คุณวรพงศ ์จ าจด 

 8. คุณกมัพล ตตยิกว ี

 คณะกรรมการบรษิัทพจิารณาแลว้เหน็ว่า การเขา้ท ารายการในครัง้นี้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบรษิัทและผู้ถอืหุ้น
ของบรษิทัเน่ืองจากเป็นการเพิม่ศกัยภาพในการด าเนินธุรกจิพลงังานทางเลอืกของบรษิทั อกีทัง้เป็นการสรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่ผูถ้อื
หุน้ในระยะยาว จงึมมีตอินุมตัใิหเ้ขา้ท ารายการดงักล่าว 

 
(ข)  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทท่ีแตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษทัตามข้อ (ก)  

-ไม่ม-ี 
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สารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์ตามบญัชี 2 

ของ 

บริษทั เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 

(1) ข้อมูลเก่ียวกบัลกัษณะการประกอบธรุกิจและแนวโน้มธรุกิจของบริษทั บริษทัย่อย และบริษทัรว่ม 

1. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตัง้เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2544 ด าเนินธุรกิจ
ออกแบบ จ าหน่าย และติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพสูง ส าหรับระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมให้กับหน่วยงานทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน และธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนต่างๆ ทัง้ในด้านพลังงาน
แสงอาทติย ์(Solar Power) พลงังานก๊าซชวีภาพ (Biogas Power) พลงังานชวีมวล (Biomass Power) พลงังานขยะ (MSW) 
และพลงังานลม (Wind Power) ซึง่ด าเนินการโดยบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมของบรษิทั 

โดยลกัษณะการด าเนินธุรกจิของแต่ละประเภทธุรกจิหลกัทัง้ 4 ประเภท มรีายละเอยีด ดงันี้ 

1.1. ระบบไฟฟ้าส ารอง (Power Backup Solution) 

ระบบส ารองไฟฟ้าที่บรษิัทจ าหน่ายและให้บรกิาร แบ่งออกเป็นสองประเภทหลกัๆ ได้แก่ ระบบส ารองไฟฟ้า
กระแสตรง และระบบส ารองไฟฟ้ากระแสสลบั ซึง่มรีายละเอยีดงัน้ี 

ก. ระบบส ารองไฟฟ้ากระแสตรง   

บรษิัทจ าหน่ายและใหบ้รกิารระบบส ารองไฟฟ้ากระแสตรงส าหรบัอุปกรณ์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม
เป็นหลกั เนื่องจากระบบสื่อสารโทรคมนาคมต้องการความต่อเน่ืองในการท างาน อกีทัง้อุปกรณ์ต่างๆ ในระบบมรีาคาสงู ซึ่ง
หากเกิดความผดิปกติในระบบไฟฟ้า อาจก่อให้เกดิความเสยีหายโดยตรงกบัอุปกรณ์และความเสยีหายโดยอ้อมจากการที่
ระบบหยุดท างาน ดงันัน้ระบบส ารองไฟฟ้าจงึมคีวามส าคญักบัระบบโทรคมนาคมอย่างมาก โดยอุปกรณ์ส ารองไฟฟ้ายงัไดร้บั
การออกแบบใหม้ขีนาดเลก็ น ้าหนักเบา และมลีกัษณะเป็นหน่วยแยกสว่น (Module) สามารถท าการต่อขยายไดอ้ย่างสะดวก
ส าหรบัรองรบัการใช้งานที่เพิ่มขึ้นในอนาคต สามารถท าการต่อขนานเพื่อเพิ่มเสถียรภาพในการท างาน (Redundant)และ
สามารถควบคุมทางไกลโดยระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ท าใหเ้หมาะสมกบัโครงการหรอืระบบโทรคมนาคมโดยเฉพาะ 

ทัง้นี้สว่นประกอบของระบบส าหรบัแต่ละโครงการอาจต่างกนั โดยบรษิทัจะท าการศกึษาความตอ้งการของ
ผูว้่าจา้ง ใหค้ าปรกึษาและออกแบบระบบส ารองไฟฟ้าใหม้ปีระสทิธภิาพและเหมาะสมกบัระบบสื่อสารโทรคมนาคมทีผู่ว้่าจา้ง
ก าหนด โดยเลอืกอุปกรณ์ต่างๆ ตามความเหมาะสม ซึง่ประกอบดว้ยอุปกรณ์หลกัๆ ดงันี้  

o อุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (Rectifier) 
o แบตเตอรี ่(Battery) 
o อุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลบั (Inverter) 
o อุปกรณ์ปรบัแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง (Converter) 
o อุปกรณ์ตรวจสอบและควบคุม (Monitoring and Control) 

 



 

- 16 - 
 

ข. ระบบส ารองไฟฟ้ากระแสสลบั 

ระบบส ารองไฟฟ้ากระแสสลบั มอุีปกรณ์หลกั คือ อุปกรณ์ส ารองไฟฟ้าและปรบัแรงดนัไฟฟ้าอตัโนมตั ิ
(Uninterruptible Power Supply หรอื UPS) ซึง่เป็นอุปกรณ์ทีป่ระกอบดว้ย วงจรแปลงไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นไฟฟ้ากระแสตรง 
(Rectifier) แบตเตอรี ่วงจรแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลบั (Inverter) ซึง่ในช่วงเวลาทีม่กีระแสไฟฟ้าปกต ิกระแสไฟฟ้า
จะถูกจ่ายไปยงัอุปกรณ์ไฟฟ้าทีต่อ้งการ พรอ้มกบัเขา้สู่วงจรแปลงไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อจ่ายเขา้ไปส ารอง
ในแบตเตอรี ่แต่เมื่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าหยุดท างาน วงจรสวทิชจ์ะปรบัวงจรใหแ้บตเตอรีท่ าการจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงเขา้สู่วงจร
แปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลบั เพื่อจ่ายไปยงัอุปกรณ์ไฟฟ้าจนกว่าแหล่งจ่ายไฟฟ้าจะท างานเป็นปกติ หรอื
จนกระทัง่กระแสไฟฟ้าในแบตเตอรีห่มดลง 

ทัง้น้ี เครื่องส ารองไฟฟ้าและปรบัแรงดนัไฟฟ้าอตัโนมตัิ มคีวามแตกต่างกนัไปตามสภาพการใช้งานที่
ต้องการ เช่น ความจุของแบตเตอรี่ หรอืบางประเภทไม่มแีบตเตอรีอ่ยู่ภายใน เพื่อให้สามารถเลอืกแบตเตอรี่ที่มคีุณสมบตัิ
ตามที่ต้องการมาเชื่อมต่อภายนอกได ้หรอือาจมวีงจรปรับแรงดนัไฟฟ้าอตัโนมตัิ (Stabilizer) ท าหน้าที่ปรบัแรงดนัไฟฟ้าให้
คงทีแ่ละสม ่าเสมออยู่ในระดบัทีป่ลอดภยัต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า หรอืประเภทของแหล่งจ่ายไฟเขา้ทีแ่ตกต่างกนั เช่น กระแสไฟฟ้า
เฟสเดยีวหรอืสามเฟส เป็นตน้  

โดยบริษัทเป็นผู้น าเข้าและเป็นตัวแทนจ าหน่ายในประเทศไทยส าหรับเครื่องส ารองไฟฟ้าและปรับ
แรงดนัไฟฟ้าอตัโนมตัติรา "เดลตา้ (DELTA)" จากบรษิทั เดลต้า อเีลคโทรนิคส ์จ ากดั (ไตห้วนั) ซึง่เป็นหนึ่งในผูน้ าของโลกใน
ดา้นระบบจดัการก าลงัไฟฟ้า ระบบส ารองไฟฟ้าและปรบัแรงดนัไฟฟ้าอตัโนมตั ิอุปกรณ์อเิลคโทรนิคสแ์ละชิน้สว่นของอุปกรณ์
อเิลคโทรนิคสส์ าหรบัอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นตน้ 

นอกจากน้ีบรษิทัยงัจ าหน่ายอุปกรณ์อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบส ารองไฟฟ้า เช่น ตูร้ะบบส ารองไฟฟ้า และ
อุปกรณ์อื่นๆ ทีเ่ป็นส่วนประกอบของระบบส ารองไฟฟ้า โดยจะท าการออกแบบระบบใหเ้หมาะสมกบัอุปกรณ์และระบบสือ่สาร
โทรคมนาคมทีจ่ะน าระบบดงักล่าวไปใช ้โดยกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของธุรกจิ ไดแ้ก่ บรษิทัหรอืองคก์รสือ่สารโทรคมนาคม หรอื
บรษิทัทีต่อ้งการระบบไฟฟ้าทีม่เีสถยีรภาพ เช่น ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิ เป็นตน้  

 

1.2. ระบบตรวจวดัและจดัการสภาพแวดลอ้ม (Power and Environment Monitoring Solution) 

ระบบตรวจวดัและจดัการสภาพแวดลอ้มท าหน้าทีต่รวจวดั ประมวลผล เกบ็ขอ้มลู และแสดงผลของสภาวะของ
ระบบรวมถงึสิง่แวดลอ้มต่างๆ เช่น สถานะการท างานของอุปกรณ์และระบบต่างๆ เช่น แรงดนัไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ประจุของ
แบตเตอรี่ ความชื้น อุณหภูมิ ควนัไฟ รวมถึงการตรวจสอบว่ามีการบุกรุกในพื้นที่ห รอืไม่ เป็นต้น รวมถึงสามารถท าการ
สือ่สารและควบคุมทางไกลผ่านระบบการสือ่สารต่างๆ และสามารถท าการแจง้เตอืนไปยงัผูเ้กีย่วขอ้งผ่านช่องทางสื่อสารแบบ
ต่างๆ เช่น ระบบอนิเตอรเ์น็ต หรอืการส่งขอ้ความสัน้ (SMS) ผ่านระบบโทรศพัทเ์คลื่อนทีไ่ดอ้กีดว้ย ท าใหร้ะบบตรวจวดัและ
จดัการสภาพแวดลอ้มช่วยให้สามารถป้องกนัความเสยีหายที่อาจเกดิจากความผดิปกติต่างๆ ได้ทนัท่วงท ีไม่ว่าจะเป็นเหตุ
ไฟฟ้าดบั เพลงิไหม ้หรอืความผดิปกตขิองระบบไฟฟ้า เป็นตน้ อกีทัง้ยงัสามารถประหยดัค่าใชจ้่ายในสว่นของบุคลากรทีต่อ้ง
ใชใ้นการควบคุมดแูลระบบไดอ้กีดว้ย  

ระบบตรวจวดัและจดัการสภาพแวดลอ้มประกอบดว้ยสว่นประกอบหลกั 3 สว่น ไดแ้ก่ 

ก.  อุปกรณ์จดัเกบ็ขอ้มลูและแสดงผล (Monitoring and Display Unit) 
ข. ระบบตรวจวดั (Sensor Unit) 
ค. โปรแกรมตรวจวดัและจดัการสภาพแวดลอ้ม (Monitoring Software) 
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โดยอุปกรณ์ตรวจวดัต่างๆ เช่น เครื่องวดัแรงดนัไฟฟ้า เครื่องตรวจจบัอุณหภูม ิจะท าหน้าทีต่รวจวดัค่าต่างๆ 
ตามทีก่ าหนด แลว้ส่งค่าทีว่ดัไดด้งักล่าวไปยงัอุปกรณ์จดัเกบ็ขอ้มูลและแสดงผล ซึง่จะน าขอ้มูลดงักล่าวมาประมวลผลและส่ง
ขอ้มูลผ่านระบบเครื่อข่ายต่างๆ ไปยงัศูนย์ควบคุมส่วนกลาง และขอ้มูลเหล่านี้จะได้รบัการบนัทกึ ประมวลผล และท าการ
แสดงผลหรอืแจง้เตอืนบนโทรศพัทเ์คลื่อนที่หรอืทางอเีมล์ โดยโปรแกรมตรวจวดัและจดัการสภาพแวดลอ้ที่บรษิัทได้ท าการ
พฒันาขึน้เอง ซึง่ไดร้บัการออกแบบใหส้ามารถรองรบัอุปกรณ์เกบ็ขอ้มลูและแสดงผลมากกว่า 1,000 เครื่องต่อระบบ  

ทัง้นี้บรษิทัเน้นการใหบ้รกิารระบบตรวจวดัและจดัการสภาพแวดลอ้มใหก้บัหน่วยงานทีต่อ้งการมกีารตรวจสอบ
ควบคุมการท างานของอุปกรณ์หรอืสภาพแวดล้อมอย่างใกล้ชดิ เช่น อุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม หรอือุตสาหกรรม
พลงังาน เป็นต้น นอกจากนี้ บรษิัทยงัประยุกต์ระบบตรวจวดัและจดัการสภาพแวดลอ้มไปใชใ้นผลติภณัฑส์ าหรบักลุ่มลูกค้า
อื่นๆ เช่น ชุดฝึกการตรวจวดัสภาพแวดลอ้มและการแจง้เตอืน บรษิทัไดท้ าการออกแบบและจ าหน่ายใหก้บัสถาบนัอุดมศกึษา 
เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนส าหรับนักศึกษาในด้านระบบส่งก าลังไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์ รวมถึงการตรวจวัด
สภาพแวดลอ้มต่างๆ เพื่อเป็นพืน้ฐานใหน้ักศึกษาไดท้ราบถงึการควบคุมและผลกระทบจากปจัจยัต่างๆ ในสภาพแวดลอ้มทีม่ี
ต่ออุปกรณ์และเครื่องใชไ้ฟฟ้า  

1.3. ระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน (Renewal Energy) 

บรษิทัด าเนินการออกแบบ จ าหน่าย และตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน โดยใหบ้รกิารในลกัษณะ 
วศิวกรรม จดัหา และก่อสร้าง (Engineering Procurement and Construction หรอื EPC) แบบโครงการเบด็เสรจ็ (Turnkey 
Project) ทัง้ในรูปแบบระบบผลติไฟฟ้าเพื่อเชื่อมต่อกบัระบบจ าหน่ายไฟ (On-grid System) และระบบผลติไฟฟ้าทีไ่ม่เชื่อมต่อ
กบัระบบจ าหน่ายไฟ (Off-Grid System) ซึง่จะท าการผลติไฟฟ้าเพื่อจ่ายไปยงัอุปกรณ์ในระบบของผูว้่าจา้งเอง เช่น อุปกรณ์ที่
ตดิตัง้ในเสาส่งสญัญาณโทรคมนาคม เป็นต้น โดยบรษิทัจะท าการศกึษาถงึความตอ้งการไฟฟ้าของระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า แลว้
จงึท าการออกแบบระบบ โดยเลอืกส่วนประกอบทีม่คีวามเหมาะสม กบัทัง้ลกัษณะการใชง้านและสภาวะของแสงอาทติยห์ รอื
กระแสลมในพื้นที่โดยรอบ โดยอาจจะมสี่วนของระบบไฟฟ้าส ารองร่วมด้วยตามความเหมาะสมในการใชง้านและตามความ
ตอ้งการของผูว้่าจา้ง  ในปจัจุบนับรษิทัใหบ้รกิารระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน ดงัต่อไปน้ี  

1.3.1. พลงังานแสงอาทติย์  (Solar Cell) โดยระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยท์ีบ่รษิทัใหบ้รกิารจะ
เป็นแบบเซลล์แสงอาทติย์ซึ่งแปลงพลงังานแสงทีต่กกระทบมาเป็นพลงังานไฟฟ้าโดยตรง (Photovoltaics) ซึง่ปจัจุบนั เซลล์
แสงอาทติยท์ีบ่รษิทัจดัจ าหน่ายและใหบ้รกิารเป็นเซลลแ์สงอาทติยแ์บบฟิลมบ์าง (Amorphus Thin Film) และเซลลแ์สงอาทติย์
แบบเซลลว์ลิคิอนชนิดผลกึเดีย่ว (Mono Crystaline) และผลกึรวมหรอืโพลคีรสิตอลลนี (Poly Crystaline) 

1.3.2. พลงังานลม (Wind Turbine) จะเป็นการผลติไฟฟ้าโดยใช้กระแสลมเพื่อหมุนใบพดัของกงัหนัลมใน
การสรา้งกระแสไฟฟ้า ซึง่ขนาดของกงัหนัลมทีเ่ลอืกใชจ้ะพจิารณาจากความเหมาะสมของอุปกรณ์ กระแสลมในพืน้ทีโ่ดยรอบ 
และตามความต้องการของผู้ว่าจ้างร่วมกนั โดยกงัหนัลมที่บรษิัทจดัจ าหน่ายและให้บรกิารจะเป็นประเภทส าหรบัความเรว็
กระแสลมต ่า (Low Wind Speed Turbine) เพื่อใหเ้หมาะสมกบัสภาวะของกระแสลมในประเทศไทย โดยบรษิทัท าการน าเขา้
กงัหนัลมจากต่างประเทศ 

1.3.3. ระบบผสมผสานระหว่างพลงังานแสงอาทิตยแ์ละพลงังานลม (Hybrid System) เป็นการผลติไฟฟ้า
จากระบบผสมผสานระหว่างพลงังานแสงอาทติยแ์ละพลงังานลม ซึง่มขีอ้ด ีคอื การผลติกระแสไฟฟ้าจะต่อเน่ืองมากกว่าระบบ
พลงังานแสงอาทติยห์รอืพลงังานลมอย่างในอย่างหนึ่งเพยีงอย่างเดยีว ซึง่ระบบผสมผสานดังกล่าวสามารถก าหนดการผลติ
ไฟฟ้าไดใ้นขณะที่สภาวะแวดล้อมไม่เอือ้อ านวยในการผลติไฟฟ้าส าหรบัระบบใดระบบหน่ึง เน่ืองจากเซลลแ์สงอาทติย์จะไม่
สามารถผลติกระแสไฟฟ้าได้ในเวลาที่ไม่มแีสงแดด เช่น เวลากลางคืน หรอื เวลาที่ท้องฟ้าคลึ้มมีฝนตก เป็นต้น ในขณะที่
กงัหนัลมจะไม่สามารถผลติไฟฟ้าไดใ้นเวลาทีค่วามเรว็ลมต ่าเกนิไป  
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นอกจากกน้ี ระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนดงักล่าวยงัสามารถท าการตดิตัง้แบตเตอรีเ่พื่อเกบ็ประจุไฟฟ้า
ไวใ้ชง้านในเวลาทีไ่ม่สามารถผลติกระแสไฟฟ้าไดอ้กีดว้ย 

1.4. ระบบประหยดัพลงังาน (Energy Saving Solution) และระบบอื่นๆ  

เน่ืองจากในปจัจุบนัต้นทุนพลงังานประเภทต่างๆ ได้ปรบัตวัเพิม่สูงขึน้อย่างต่อเน่ือง อกีทัง้เทคโนโลยใีนการ
ประหยดัพลงังานมคีวามกา้วหน้าและมตี้นทุนทีต่ ่าลงมาก จงึท าใหอ้งคก์รต่างๆ หนัมาใหค้วามสนใจในเรื่องของการประหยดั
พลงังาน ซึง่นอกจากระบบประหยดัพลงังานจะสามารถลดต้นทุนการด าเนินการไดแ้ลว้ ยงัสามารถเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ที่ดี
ใหก้บัองคก์รดงักล่าวอกีดว้ย  

บรษิัทจงึเริม่ท าการขยายธุรกจิไปสู่ระบบประหยดัพลงังานในปี 2556 โดยปจัจุบนับรษิัทเน้นการใหบ้รกิารการ
ประหยัดพลังงานส าหรับพลังงานไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นองค์กรที่มีค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสูง เช่น ธุรกิจโรงแรม อาคารส านักงาน 
ห้างสรรพสนิค้า หรอืโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยจะท าการศึกษาลกัษณะการใช้ไฟฟ้าของผู้ว่าจ้าง ออกแบบ คดัเลอืก
อุปกรณ์ และน าเสนอระบบประหยดัพลงังานทีเ่หมาะสมกบัความต้องการของผูว้่าจา้ง เช่น ระบบตัง้เวลาเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า
อตัโนมตั ิระบบหลอดไฟแอลอดี ีหรอืระบบป ัม้ความรอ้น (Heat Pump) เป็นตน้  

นอกจากนี้ บรษิัทยงัมกีารจ าหน่ายและให้บรกิารในระบบอื่นๆ เช่น ระบบเครอืข่ายภายในองคก์รความเรว็สูง 
และระบบสง่สญัญาณโทรทศัน์ภายใน ทีบ่รษิทัเป็นผูร้บัเหมาช่วงส าหรบัโครงการของหน่วยงานของรฐับาล เป็นตน้ 

 

2. ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน  

ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน ทีบ่รษิทัด าเนินการอยู่ในขณะน้ี ประกอบดว้ย 

2.1. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ด าเนินการโดย  

บรษิทั 
ประเภทของ
พลงังานทดแทน 

ทีต่ัง้โครงการ 
ก าลงั 

การผลติ 
คู่สญัญา 

ซือ้ขายไฟฟ้า 
วนัเริม่ตน้ซือ้ขาย
ไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์

บจ.กนัหา โซล่าเพาเวอร ์ พลงังาน 
แสงอาทติย ์

อ าเภอสรา้งคอม 
จงัหวดัอุดรธาน ี

998 KW กฟภ. 15 สงิหาคม 2554 

พลงังาน 
แสงอาทติย ์

อ าเภอสรา้งคอม 
จงัหวดัอุดรธาน ี

998 KW กฟภ. 22 สงิหาคม 2554 

บจ.โซล่ารโ์กกรนี พลงังาน 
แสงอาทติย ์

อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัสมุทรสงคราม 

997 KW กฟภ. 8 พฤษภาคม2557 

บจ. เพาเวอร ์ว ีกรนี  พลงังาน 
แสงอาทติย ์

อ าเภอไทรน้อย 
จวัหวดันนทบุร ี

980 KW กฟน. 10 ตุลาคม 2557 

บมจ. เพาเวอร ์โซลชูัน่ 
เทคโนโลย ี

พลงังาน 
แสงอาทติย ์

อ าเภอเขายอ้ย 
จงัหวดัเพชรบุร ี

995 KW กฟภ. 28 ธนัวาคม 2558 

บมจ. เพาเวอร ์โซลชูัน่ 
เทคโนโลย ี

พลงังาน 
แสงอาทติย ์

อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัสระแกว้ 

5 MW กฟภ. ท าการยื่นแบบค า
ขอ PPA แลว้  

บจ. พเีอสท ีเอนเนอรย์ ี2 พลงังาน 
แสงอาทติย ์

อ าเภออมัพวา 
จงัหวดัสมุทรสงคราม 

5 MW กฟภ. ท าการยื่นแบบค า
ขอ PPA แลว้ 
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2.2. โรงไฟฟ้าพลงังานชวีภาพ ด าเนินการโดย 

บรษิทั 
ประเภทของ

พลงังานทดแทน 
ทีต่ัง้โครงการ 

ก าลงั 
การผลติ 

คู่สญัญา 
ซือ้ขายไฟฟ้า 

วนัเริม่ตน้ซือ้ขาย
ไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์

บจ.นวรตัน์ บเีวอรเ์รส พลงังานชวีภาพ อ าเภอบา้นใหม่ไชยพจน์ 
จงัหวดับุรรีมัย ์

995 KW กฟภ. พฤษภาคม 2555 

บรษิทั อรญั เพาเวอร ์
จ ากดั 

พลงังานชวีภาพ อ าเภอสามชุก  
จงัหวดัสพุรรณบุร ี

4.0 MW กฟภ. มนีาคม 2557 

บรษิทั เศรษฐสีพุรรณ 
ไบโอกรนีเพาเวอร ์จ ากดั 

พลงังานชวีภาพ อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัสพุรรณบุร ี

2.0 MW กฟภ. ตุลาคม 2558 

 

2.3. โรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวล ด าเนินการโดย 

บรษิทั 
ประเภทของ

พลงังานทดแทน 
ทีต่ัง้โครงการ 

ก าลงั 
การผลติ 

คู่สญัญา 
ซือ้ขายไฟฟ้า 

วนัเริม่ตน้ซือ้ขาย
ไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์

บจ. ไบโอโกกรนี พลงังานชวีมวล อ าเภอทุ่งสง 
จ.นครศรธีรรมราช 

990 KW กฟภ. ไดร้บั PPA  
ในรปูแบบ FiT แลว้ 

พลงังานชวีมวล อ าเภอพนสันิคม 
จงัหวดัชลบุร ี

990 KW กฟภ. ไดร้บั PPA  
ในรปูแบบ FiT แลว้ 

พลงังานชวีมวล อ าเภอศรนีคร 
จงัหวดัสโุขทยั 

990 KW กฟภ. ไดร้บั PPA  
ในรปูแบบ FiT แลว้ 

พลงังานชวีมวล อ าเภอคลองขลุง 
จงัหวดัก าแพงเพชร 

990 KW กฟภ. ไดร้บั PPA  
ในรปูแบบ FiT แลว้ 

พลงังานชวีมวล อ าเภอหนองมโมง 
จงัหวดัชยันาท 

990 KW กฟภ. ไดร้บั PPA  
ในรปูแบบ FiT แลว้ 

พลงังานชวีมวล อ าเภอสว่างดนิแดง 
จงัหวดัสกลนคร 

990 KW กฟภ. ไดร้บั PPA  
ในรปูแบบ FiT แลว้ 

พลงังานชวีมวล อ.ประจกัษ์ศลิปาคม 
จงัหวดัอุดรธาน ี

990 KW กฟภ. ไดร้บั PPA  
ในรปูแบบ FiT แลว้ 

บรษิทั เวลล ์โคราช เอน็
เนอรย์ ีจ ากดั 

พลงังานชวีมวล อ าเภอหนองกี ่จงัหวดั
บุรรีมัย ์

8.0 MW กฟภ. กรกฎาคม 2558 

 

2.4. โรงไฟฟ้าพลงังานขยะ ด าเนินการโดย 

บรษิทั 
ประเภทของ

พลงังานทดแทน 
ทีต่ัง้โครงการ 

ก าลงั 
การผลติ 

คู่สญัญา 
ซือ้ขายไฟฟ้า 

วนัเริม่ตน้ซือ้ขาย 
ไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์

บจ. ไบโอโกกรนี พลงังานจากขยะ 
ในรปูแบบพลงังาน
ความรอ้น 

อ าเภอสงัขะ 
จงัหวดัสรุนิทร ์

8 MW กฟภ. ท าการยื่นแบบค าขอ  
(ลงนามในบนัทกึขอ้ตกลง
ความร่วมมอืส าหรบัก าจดั
สิง่เหลอืใชใ้นชมุชนแลว้) 
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บจ. พเีอสท ี
(อุบลราชธานี)  

พลงังานจากขยะ 
ในรปูแบบพลงังาน
ความรอ้น 

จงัหวดั
อุบลราชธาน ี

8 MW กฟภ. ท าการยื่นแบบค าขอ  
(ลงนามในบนัทกึขอ้ตกลง
ความร่วมมอืส าหรบัก าจดั
สิง่เหลอืใชใ้นชมุชนแลว้) 

 

3. รายชื่อบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม 

 

ช่ือบริษทัยอ่ย ลกัษณะธรุกิจ 
การถือหุ้น 
(รอ้ยละ) 

1. บรษิทั กนัหา โซล่าพาวเวอร ์จ ากดั  ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ 100 
2. บรษิทั โซล่ารโ์กกรนี จ ากดั  ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ 100 
3. บรษิทั วนิดโ์กกรนี จ ากดั  ผลติไฟฟ้าจากพลงังานลม 100 
4. บรษิทั ไบโอโกกรนี จ ากดั  ผลติไฟฟ้าจากพลงังานชวีมวล 100 
5. บรษิทั เพาเวอร ์ว ีกรนี จ ากดั  ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ 100 
6. บรษิทั พเีอสท ี(อุบลราชธานี) จ ากดั  ผลติไฟฟ้าจากพลงังานขยะ 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 พเีอสทซี ีเอนจเินียริง่ จ ากดั ก่อสรา้งโรงไฟฟ้า 100 
13. บรษิทั นวรตัน์ บเีวอรเ์รส จ ากดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังานชวีภาพ 51 
14. บรษิทั อรญั เพาเวอร ์จ ากดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังานชวีภาพ 100 
15. บริษัท  เศรษฐีสุพ รรณ  ไบโอกรีน
เพาเวอร ์จ ากดั 
16. บรษิทั พเีอสท ีเอนเนอรย์ ี7 จ ากดั 
17. บรษิทั พเีอสท ีเอนเนอรย์ ี8 จ ากดั 
18. บรษิทั เวลล ์โคราช เอน็เนอรย์ ีจ ากดั 

ผลติไฟฟ้าจากพลงังานชวีภาพ 
 
ผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 
ผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 
ผลติไฟฟ้าจากพลงังานชวีมวล 

100 
 

100 
100 
100 

 

ช่ือบริษทัรว่ม ลกัษณะธรุกิจ 
การถือหุ้น 
(รอ้ยละ) 

1. บรษิทั ทรปิเปิล เอส อโีค่ จ ากดั  ผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 15.00 
2. บรษิทั พวี ีกรนี จ ากดั  ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ 19.99 
3. บรษิทั สามารถ โซลารท์เูพาเวอร ์ จ ากดั  ด าเนินธุรกจิโครงการพลงังานทดแทน 20.00 
4. บรษทั เมกกา โซล่ารเ์พาเวอร ์จ ากดั   ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ 29.99 
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4. เป้าหมายในการด าเนินธุรกจิ 

บรษิัทมุ่งมัน่เน้นในความเอาใจใส่ด้วยความพิถีพิถันในการด าเนินงานทุกขัน้ตอน ตัง้แต่การให้ค าปรกึษาแก่ลูกค้า 
ออกแบบ จดัหา และพฒันาผลติภณัฑ ์ทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาด รวมถงึการดแูลหลงัการขาย เพื่อใหธุ้รกจิ
ของบรษิทัเตบิโตอย่างมัน่คงบนความไวว้างใจของลกูคา้ ดว้ยการพฒันาความรูค้วามสามารถของบุคลากรใหม้คีวามเชีย่วชาญ 
และการพฒันาผลติภณัฑใ์หส้อดคลอ้งกบัความต้องการของลูกคา้  นอกจากนี้ บรษิทัยงัไดข้ยายการลงทุนทางดา้นโรงไฟฟ้า
พลงังานทดแทนอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหบ้รษิทัมรีายไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมกี าไรทีเ่ตบิโตขีน้ 

 

5. กลยุทธก์ารแขง่ขนั 

บรษิทัมกีลยุทธก์ารแขง่ขนัโดยมุ่งเน้นทีจ่ะเป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้นการออกแบบการบรหิารจดัการระบบไฟฟ้าและพลงังาน
ทดแทน โดยมกีลยุทธก์ารแขง่ขนั ดงันี้ 

1) คุณภาพผลติภณัฑ ์ 
บรษิทัใหค้วามส าคญักบัคุณภาพของระบบทีใ่หบ้รกิารแก่ลูกคา้เป็นหลกั โดยมกีารออกแบบและปรบัแต่งระบบ

ใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของลกูคา้และการใชง้าน โดยจะสง่ทมีวศิวกรเขา้ไปท าการร่วมออกแบบกบัผูว้่าจา้งอย่างละเอยีด 
ตัง้แต่ขัน้ตอนการเสนอโครงการ และมีการควบคุมคุณภาพในการด าเนินงานทุกขัน้ตอน โดยเน้นคุณภาพของผลติภณัฑ์ที่
เลอืกใช ้มเีครื่องตรวจวดัทีม่มีาตรฐาน โดยบรษิทัไดร้บัใบรบัรองระบบบรหิารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 

2) คุณภาพการใหบ้รกิาร 
เน่ืองจากระบบทีบ่รษิทัใหบ้รกิาร เกีย่วขอ้งกบัความต่อเนื่องในการท างานของระบบทีต่อ้งการความต่อเนื่องของ

การท างาน ซีง่ความเสยีหายจากความผดิปกตใินการท างานสามารถก่อความเสยีหายโดยตรงกบัอุปกรณ์ หรอืความเสยีหาย
ทางออ้มจากการทีร่ะบบหยุดท างานได ้บรษิทัจงึเน้นในคุณภาพและความรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร พรอ้มใหก้ารบรกิารหลงัการ
ขายที่มีประสทิธิภาพ โดยมีทีมงานวศิวกรในการให้บรกิารหลงัการขายตลอด 24 ชัว่โมง ภายใต้ ชื่อ “Smile Care” และมี
หมายเลขสายด่วนซึง่สามารถท าการแจง้เหตุขดัขอ้งไดต้ลอดเวลา 

3) บุคลากรทีม่คีุณภาพ 
บรษิทัใหค้วามส าคญักบัคุณภาพของบุคลากร โดยบรษิทัมกีารจดัอบรมใหแ้ก่พนกังานเพื่อเพิม่ความรู้และทกัษะ

ความสามารถให้เหมาะสมกบังานของแต่ละหน่วยงาน โดยจดัใหม้กีารอบรมทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร รวมถงึมกีารส่ง
พนักงานไปรบัการอบรมในต่างประเทศ และมีการจดัแผนอบรมและงบประมาณประจ าปี อีกทัง้บริษัทยังมีนโยบายให้
ผลตอบแทนและสวัสดิการที่สามารถแข่งขันกับบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมได้ เพื่อจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้และ
ความสามารถท างานกบับรษิทัเป็นระยะเวลานาน 

4) ความสมัพนัธท์ีด่กีบัลกูคา้ 
บรษิัทมุ่งเน้นในการสร้างความสมัพนัธ์อนัดกีบัลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ตัง้แต่ระดบับรหิารจนถึงระดบั

ปฏบิตักิาร เพื่อสรา้งความมัน่ใจกบัลกูคา้ว่าจะไดร้บัการบรกิารทีด่ ีเขา้ใจถงึความต้องการของลูกคา้ไดอ้ย่างครบถ้วนถูกต้อง 
รวมถงึสรา้งฐานลกูคา้ส าหรบัธุรกจิในอนาคต 

 

 

 

 



 

- 22 - 
 

 

6. ประวตัคิวามเป็นมาและพฒันาการทีส่ าคญัในช่วงทีผ่่านมา 
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2544 - จดทะเบยีนก่อตัง้บรษิัท เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั  ด้วยทุนจดทะเบยีน 5 ล้านบาท เพื่อ

ประกอบธุรกจิจดัจ าหน่ายและใหบ้รกิารระบบส ารองไฟฟ้าส าหรบัระบบสือ่สารโทรคมนาคม  

- บรษิทั เอม็.ว.ีท.ี คอมมวินิเคชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั ไดเ้ขา้มาร่วมถอืหุน้ในบรษิทัในสดัส่วนรอ้ยละ 
60 โดยมนีายพระนาย กงัวาลรตัน์ และนายเกษียร สขุโีมกข ์ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 10 และ 30 ของ
ทุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ ตามล าดบั 

2546 - บริษัทได้ขยายการด าเนินงานไปสู่ธุรกิจออกแบบ จ าหน่ายและติดตัง้ระบบตรวจสอบและจดัการ
สภาพแวดลอ้ม (Monitoring and Management Solution) 

- บรษิทัเพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 10 ลา้นบาท (ตามสดัสว่นการถอืหุน้เดมิ) 
2547 - บรษิัท เอม็.ว.ีท.ี คอมมวินิเคชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั ไดท้ าการซือ้หุน้จากผูถ้ือหุ้นรายอื่น จนไดถ้ือ

หุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 

- บริษัทได้รับการรบัรองการบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2000 โดยบริษัท เอสจีเอส 
ยไูนเตด็ คงิดอม จ ากดั เป็นผูใ้หก้ารรบัรอง 

2548 - บรษิทัไดข้ยายการด าเนินการไปยงัธุรกจิออกแบบและตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์
(Solar cell system) 

2550 - บรษิัทได้ย้ายที่ตัง้ส านักงานมาอยู่ที่ อาคารพเีอสท ีเลขที่ 325/1 หมู่ที่ 6 ถนนพหลโยธนิ แขวงสาย
ไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โดยเป็นการเช่าอาคารและที่ดนิจากบรษิัท เอม็.ว.ีท.ี คอมมวินิเคชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) 

- บรษิทัท าการเพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 25 ลา้นบาท  
2551 - บรษิัทได้ท าการร่วมลงทุนใน บริษัท พระพาย เทคโนโลยี จ ากดั เพื่อด าเนินธุรกิจจ าหน่าย และ

ใหบ้รกิารระบบผลดิไฟฟ้าพลงังานลม โดยถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 34.99 ของทุนจดทะเบยีน ซึง่เป็น
การร่วมทุนกบักลุ่มผู้ถอืหุน้ซึง่มคีวามรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยกีงัหนัลมส าหรบัความเรว็ต ่า 
ซึง่เหมาะสมกบัสภาพของกระแสลมในประเทศไทย 

2553 - บรษิัทขยายการด าเนินธุรกจิไปยงัธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์โดยลงทุนในบรษิทั กนัหา โซ
ล่าพาวเวอร ์จ ากดั โดยบรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 99.97 ของทุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 

2554 - บรษิัท กนัหา โซล่าพาวเวอร์ จ ากดั เริม่จ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date 
หรอื COD) ใหแ้ก่การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค จากโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์  

2555 - บรษิทัท าการเพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 50 ล้านบาทเป็น 175 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุน
จ านวน 1,250,000 หุน้ (มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท)  

- บรษิทั กนัหา โซล่าพาวเวอร ์จ ากดั ท าการเพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 57 ลา้นบาท โดยบรษิทัถอืหุน้รอ้ย
ละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 

2556 - บรษิทัไดข้ยายการด าเนินงานไปยงัธุรกจิออกแบบ จ าหน่ายและตดิตัง้ระบบอนุรกัษ์พลงังาน (Energy 
Saving Solution) โดยมุ่งเน้นในการจดัหาอุปกรณ์หรอืระบบที่เพิ่มประสทิธภิาพหรอืลดการสูญเสยี 
เพื่อท าใหเ้กดิการประหยดัพลงังาน 
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- บรษิทั กรนี ไบ-โอ มหาสารคาม จ ากดั เริม่จ าหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์(Commercial Operation Date 
หรอื COD) ใหแ้ก่การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 

- บรษิัทก่อตัง้บรษิัทย่อยอกี 3 บรษิัท เพื่อประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตย์และพลงังานหมุนเวยีนประเภทอื่น ได้แก่ บรษิัท วนิด์โกกรนี จ ากดั (เพื่อด าเนินธุรกิจ
โรงไฟฟ้าพลงังานลม) , บรษิทั โซล่ารโ์กกรนี จ ากดั (เพื่อด าเนินธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย)์ 
และบรษิัท ไบโอโกกรนี จ ากดั (เพื่อด าเนินธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวล) โดยบรษิัทถือหุ้นรอ้ยละ 
99.97 ของทุนจดทะบยีนและช าระแลว้ 

- บริษัทได้ท าการซื้ออาคารส านักงานพีเอสทีและที่ดิน ตัง้อยู่ที่เลขที่ 325/1 หมู่ที่ 6 ถนนพหลโยธิน 
แขวงสายไหม จงัหวดักรุงเทพมหานคร จากบรษิัท เอม็.ว.ีที. คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) เพื่อ
น ามาใชเ้ป็นอาคารส านกังานใหญ่ของบรษิทั 

2557 - ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2557 ไดม้มีตใิหแ้ปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั และเพิม่ทุนจด
ทะเบียนเป็น 225 ล้านบาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท) และน าหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจด
ทะเบียนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ mai และเมื่อวนัที่ 19 ธนัวาคม 2557 หุ้น
สามญัของบรษิทัไดเ้ริม่ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์mai เป็นวนัแรก 

- บรษิทัท าการลงทุนในบรษิทั เพาเวอร ์ว ีกรนี จ ากดั เพื่อประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์
บนหลงัคา (Solar Rooftop) 

- บรษิัทท าการลงทุนในบริษัท พีวี กรนี จ ากดั เพื่อประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์บน
หลงัคา (Solar PV Rooftop) 

- บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ ากัด เริ่มจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date หรือ 
COD) ใหแ้ก่การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค จากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้บนหลงัคา 

2558 - จดัตัง้บรษิทั พเีอสท ีเอนเนอรย์ ีจ ากดั เพื่อประกอบธุรกจิลงทุนหรอืผลติ และจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าใน
ธุรกจิพลงังานทดแทน และรบัเหมาก่อสรา้งโรงไฟฟ้า ดว้ยทุนจดทะเบยีน 1 ลา้นบาท โดยบรษิทัถอืหุน้
รอ้ยละ 99.97 ของทนุจดทะเบยีนและช าระแลว้ 

- อนุมตัใิห ้บรษิทั พเีอสท ีเอนเนอรย์ ีจ ากดั เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัร่วมทุน 2 แห่ง คอื บรษิทั ทรปิเป้ิล เอส 
อโีค่ จ ากดั (เพื่อส ารวจความเป็นไปไดใ้นการผลติไฟฟ้าจากพลงังานลมหรอืพลงังานทางเลอืกอื่น) และ 
บรษิัท โซล่าร ์ลสิซิง่ จ ากดั (เพื่อประกอบธุรกจิน าเขา้ ส่งออก จ าหน่าย ให้เช่าหรอืให้เช่าซื้ออุปกรณ์ 
เครื่องมอื เครื่องจกัรเพื่อใชใ้นกจิการผลติไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทติย)์  

- อนุมตัิให้ บรษิัท พเีอสท ีเอนเนอร์ย ีจ ากดั เพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 15 ล้านบาท เพื่อลงทุนในบรษิัท 
ทรปิเปิล เอส อโีค่ จ ากดั และ บรษิทั โซล่ารล์สิซิง่ จ ากดั 

- บรษิทัเขา้ถอืหุน้ใน บรษิทั เมกกาโซล่ารเ์พาเวอร ์จ ากดั เพื่อประกอบธุรกจิลงทุนหรอืผลติและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าในโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 29.99 ของทุนจด
ทะเบยีนและช าระแลว้ 

- อนุมตัิการจดัตัง้บรษิัทย่อยอกี 5 บรษิัท เพื่อรองรบัการขยายตวัทางธุรกจิในการลงทุนหรอืผลติ และ
จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าในธุรกจิพลงังานทดแทน หรอืรบัเหมาก่อสรา้งโรงไฟฟ้า 
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ปี พ.ศ. เหตกุารณ์ท่ีส าคญั 

- อนุมตักิารร่วมทุนกบับรษิัท สามารถ ยู-ทรานส ์จ ากดั ในการจดัตัง้ บรษิัท สามารถ โซลารท์ูเพาเวอร ์
จ ากดั โดยบรษิทัถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 20 ของทุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 

- อนุมตัิให้บรษิัทเข้าซื้อหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดในบรษิัท อรญั เพาเวอร์ จ ากดั ผู้ประกอบ
ธุรกจิโรงไฟฟ้าก๊าซชวีภาพจากน ้าเสยี ขนาดก าลงัการผลติ 4 เมกะวตัต ์

- อนุมตัใิหบ้รษิทัเขา้ซือ้หุ้นทีอ่อกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดในบรษิทั เศรษฐสีุพรรณ ไบโอกรนี เพาเวอร ์
จ ากดั  ผูป้ระกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าก๊าซชวีภาพจากน ้าเสยี ขนาดก าลงัการผลติ 2 เมกะวตัต ์

2559 - บริษั ท ได้ เพิ่ มทุ นหุ้ นสามัญ จาก  2,245,677,500 หุ้ น  (ลดทุ นจาก  2,250,000,000 หุ้ น ) เป็ น 
4,925,975,333 หุ้น  มู ลค่ าหุ้นละ 0.10 บาท  โดยทุนที่ ออกและช าระแล้วเพิ่ม จากหุ้นสามัญ 
2,211,419,375 หุ้น เป็น 4,422,676,824 หุ้น จากการออกหุ้นเพิม่ทุนและเสนอขายใหแ้ก่ผู้ถอืหุ้นเดมิ
ของบรษิทัตามสดัสว่น (Right Offering) 

- ในเดอืนกุมภาพนัธ ์2559 บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ซือ้หุน้สามญัรอ้ยละ 100 ของบรษิทั อรญั เพาเวอร ์จ ากดั และ 
บริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จ ากัด เป็นจ านวนเงิน 405.00 ล้านบาท และ จ านวน 
196.99 ลา้นบาทตามล าดบั 

- อนุมตัิการเพิม่ทุนในบรษิัท ทรปิเป้ิล เอส อโีค่ จ ากดั ซึ่งถือหุ้นโดยบรษิัท พีเอสที เอนเนอร์ย ีจ ากดั 
ตามสดัสว่นของการถอืหุน้ จ านวน 3 ลา้นบาท 

- ในเดอืนพฤษภาคม 2559 อนุมตัใิห้บรษิัท พเีอสท ีเอนเนอรย์ ีจ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัเขา้
ลงทุนซือ้หุน้ในบรษิทั เวลล ์โคราช เอน็เนอรย์ ีจ ากดั จ านวนหุน้ 15,400,000 หุน้ คดิเป็นเงนิประมาณ 
150 ลา้นบาท โดยบรษิทัมสีดัส่วนการลงทุนรอ้ยละ 55 และด าเนินการใชค้นืเงนิกูย้มืจากกลุ่มผูข้ายหุน้ 
เวลล ์โคราช เป็นจ านวนเงนิประมาณ 200 ลา้นบาท บรษิทั เวลล ์โคราช เอน็เนอรย์ ีจ ากดั เป็นเจา้ของ
กรรมสทิธิท์รพัย์สนิที่เกี่ยวขอ้งกบัการผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานชวีมวล (Biomass) 
จ านวน 1 โรงงาน ที่จงัหวดับุรรีมัย์ ตามสญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ใน
ปรมิาณพลงัไฟฟ้าสงูสดุ 8 เมกะวตัต ์

- ในเดือนมถุินายน 2559 อนุมตัิให้บรษิัท พเีอสท ีเอนเนอรย์ี จ ากดั ลงทุนเพิม่เติมอกีร้อยละ 45 เป็น
จ านวนเงนิประมาณ 85 ลา้นบาท ในบรษิทั เวลล ์โคราช เอน็เนอรย์ ีจ ากดั ส่งผลใหบ้รษิทั พเีอสท ีเอน
เนอรย์ ีจ ากดั ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 และอนุมตักิารจดัตัง้บรษิทัย่อยอกี 2 บรษิทั เพื่อรองรบัการ
ขยายตวัทางธุรกจิพลงังานทดแทน 
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(2) ค าอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา และปีปัจจุบนัจนถึง 
ไตรมาสล่าสุด 
 

1. ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

 

บริษทั เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน  
 

 
 

  หน่วยพนับาท 

 

งบการเงินรวม 

ณ 31 ธ.ค. 56 ณ 31 ธ.ค. 57 ณ 31 ธ.ค. 58 ณ 31 มี.ค. 59 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

สินทรพัย ์  
 

 
 

 
 

 
 

สินทรพัยห์มนุเวียน 
 

 
 

 
 

 
 

 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 15,247  2.31 267,845  29.59 53,742  5.62 100,904  5.68 

เงนิลงทุนชัว่คราว -  - 210  0.02 61,833  6.47 362,576  20.41 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ 140,462  21.29 120,851  13.35 177,998  18.61 126,909  7.14 

สนิคา้คงเหลอื 98,224  14.89 60,157  6.65 46,621  4.87 75,776  4.27 
เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค ้าประกนัทีม่อีายุไมเ่กนิ
หนึ่งปี        -  -         -  -     -  -   9,092  0.51 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 8,572  1.30 5,716  0.63 13,858  1.45 54,412  3.06 

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 262,505  39.79 454,778  50.24 354,051  37.02 729,669  41.08 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 
 

 
 

 
 

 
 

 

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค ้าประกนั 33,513  5.08 50,042  5.53 44,724  4.68 44,784  2.52 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั -  - 7,596  0.84 -  - -  - 

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม -  - -  - 9,846  1.03 3,708  0.21 

เงนิลงทุนอื่น -  - 3,598  0.40 9,598  1.00 12,598  0.71 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 339,567  51.47 358,901  39.65 418,079  43.72 874,695  49.25 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 448  0.07 1,910  0.21 40,488  4.23 71,536  4.03 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 1,089  0.16 3,871  0.43 3,996  0.42 2,103  0.12 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 22,562  3.42 24,567  2.71 75,547  7.90 37,011  2.08 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 397,178  60.21 450,486  49.76 602,278  62.98 1,046,435  58.92 

รวมสินทรพัย ์ 659,683  100.00 905,264  100.00 956,330  100.00 1,776,104  100.00 
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บริษทั เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
 

    หน่วยพนับาท 

 

งบการเงินรวม 

ณ 31 ธ.ค. 56 ณ 31 ธ.ค. 57 ณ 31 ธ.ค. 58 ณ 31 มี.ค. 59 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 
 

 
 

 
 

 
 

 

หน้ีสินหมนุเวียน 
 

 
 

 
 

 
 

 
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จาก

สถาบนัการเงนิ 186,845  28.32 131,662  14.54 116,140  12.14 54,133  3.05 

หนี้สนิภายใตส้ญัญาโอนสทิธกิารรบัเงนิ -  - 13,920  1.54 -  - -  - 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 72,189  10.94 58,608  6.47 103,003  10.77 87,880  4.95 

เงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี   28,831  4.37  30,387  3.36  35,936  3.76  35,477  1.99 

เงนิกูย้มืระยะยาวทีจ่ดัเป็นหนี้สนิหมนุเวยีน 67,832  10.28 62,004  6.85 32,692  3.42 52,342  2.95 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าซื้อและสญัญาเช่าการเงนิที่

ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 612  0.10 620  0.07 1,784  0.19 1,534  0.09 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนั -  - -  - 5,000  0.52 9,459  0.53 

เงนิรบัล่วงหน้าจากลกูคา้ 23,070  3.50 2,016  0.22 2,520  0.26 8,633  0.49 

ก าไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยรอรบัรู ้ -  - 11,500  1.27 11,500  1.20 -  - 

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 4,918  0.74 2,957  0.33 3,103  0.32 7,263  0.41 

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 384,298  58.25 313,673  34.65 311,678  32.59 256,721  14.45 

หน้ีสินไม่หมนุเวียน 
 

 
 

 
 

 
 

 
เงนิกูย้มืระยะยาว - สุทธ ิจากส่วนทีถ่งึก าหนด

ช าระภายในหนึ่งปี 79,417  12.04 71,111  7.86 95,512  9.99 79,415  4.47 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าซื้อและสญัญาเช่าการเงนิ - 

สุทธ ิจากส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 789  0.12 369  0.04 1,330  0.14 1,046  0.06 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,395  0.36 3,730  0.41 5,293  0.55 5,727  0.32 

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 82,601  12.52 75,210  8.31 102,135 10.68 86,188  4.85 

รวมหน้ีสิน 466,898  70.78 388,883  42.96 413,811 43.27 342,909  19.31 
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บริษทั เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
 

 
 

  หน่วยพนับาท 

 

งบการเงินรวม 

ณ 31 ธ.ค. 56 ณ 31 ธ.ค. 57 ณ 31 ธ.ค. 58 ณ 31 มี.ค. 59 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ส่วนของผูถ้ือหุ้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

ทุนเรอืนหุน้ 
 

 
 

 
 

 
 

 

ทุนจดทะเบยีน 175,000   225,000   225,000   492,598   

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้ 175,000  26.53 220,000  24.30 221,142  23.12 442,268  24.91 

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ -  - 239,806  26.49 243,432  25.45 899,943  50.67 

ส่วนทนุจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -  - 185  0.02 620  0.06 1,554  0.09 

ก าไรสะสม 
 

 
 

 
 

 
 

 

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 
 

 
 

 
 

 
 

 

บรษิทัฯ 3,325  0.50 4,854  0.54 5,335  0.56 5,335  0.30 

บรษิทัย่อย -  - -  - 1,646  0.17 1,646  0.09 

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 14,460  2.19 51,536  5.69 47,884  5.01 60,868  3.43 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 192,785  29.22 516,381  57.04 520,059 54.38 1,411,614  79.48 
ส่วนของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุมของ
บรษิทัย่อย -  - -  - 22,460  2.35 21,581  1.21 

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 192,785  29.22 516,381  57.04 542,519 56.73 1,433,195  80.69 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 659,683  100.00 905,264  100.00 956,330  100.00 1,776,104  100.00 
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บริษทั เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็  

 
  หน่วยพนับาท 

 
งบการเงินรวม 

 
2556 2557 2558 งวดส้ินสดุ 31 มี.ค. 59 

 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

รายได้ 
 

 
 

 
 

 
 

 
รายไดจ้ากการขาย 316,343  71.17 242,269  54.05 295,804  61.11 45,633  40.09 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 55,015  12.38 66,646  14.87 59,059  12.20 22,536  19.80 

รายไดจ้ากการก่อสรา้งโรงไฟฟ้า   -  - 89,850  20.05 2,168  0.45 -  - 
รายไดจ้ากการบรกิาร 65,940  14.84 25,196  5.62 122,966  25.40 33,336  29.29 
ก าไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย -  - 20,297  4.53 -  - - - 
เงนิปนัผลรบั -  - -  - -  - -  - 
ก าไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย -  - -  - -  - 10,814  9.50 
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น -  - 1,655  0.37 -  - -  - 
รายไดอ้ื่น 7,178  1.61 2,298  0.51 4,084  0.84 1,499  1.32 

รวมรายได้ 444,477  100.00 448,211  100.00 484,080  100.00 113,818  100.00 

ค่าใช้จ่าย 
 

 
 

 
 

 
 

 
ตน้ทุนขาย 274,402  61.74 176,638  39.41 239,786  49.53 37,147  32.64 
ตน้ทุนขายไฟฟ้า 15,113  3.40 19,553  4.36 16,565  3.42 8,879  7.80 
ตน้ทุนจากการก่อสรา้งโรงไฟฟ้า   -  - 70,247  15.67 2,289  0.47 -  - 
ตน้ทุนบรกิาร 21,727  4.89 13,416  2.99 86,829  17.94 16,057  14.11 
ค่าใชจ้่ายในการขาย 8,517  1.92 5,512  1.23 5,105  1.05 2,157  1.90 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 81,438  18.32 91,121  20.33 103,210  21.32 30,682  26.96 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น 254  0.06 -  - 584  0.12 151  0.13 

รวมค่าใช้จ่าย 401,451  90.32 376,488  84.00 454,368  93.86 95,073  83.53 
ก าไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน
ในบริษทัร่วม 

 
 

 
 

 
 

 
 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 43,026  9.68 71,722  16.00 29,711  6.14 18,745  16.47 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม   -  - -  -  (229) (0.05)  (138) (0.12) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 43,026  9.68 71,722  16.00 29,483  6.09 18,607  16.35 

ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ (26,750) (6.02)  (28,493) (6.36) (15,169) (3.13)  (4,609) (4.05) 

ก าไร (ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 16,276  3.66 43,229  9.64 14,313  2.96 13,998  12.30 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย)ภาษเีงนิได ้ (1,947) (0.44)  (4,624) (1.03) 115  0.02  (1,893) (1.6) 

ก าไร (ขาดทุน)ส าหรบังวด 14,329 3.22 38,605 8.61 14,429 2.98 12,105 10.64 

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน: 
 

 
 

 
 

 
 

 

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืนส าหรบังวด - - - - - - - - 

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด 14,329 3.22 38,605 8.61 14,429 2.98 12,105 10.64 

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน(หน่วยบาท) 0.01 0.022 0.007 0.0036 
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บริษทั เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกระแสเงินสด 
  

หน่วยพนับาท 

 

งบการเงินรวม 

2556 2557 2558 
งวดส้ินสดุ  
31 มี.ค. 59 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
    ก าไร (ขาดทุน)ก่อนภาษ ี 16,276  43,229  14,313  13,998  

รายการปรบักระทบยอดก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็น 
    เงินสดรบั (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน: -  -  -  -  

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 20,400  24,860  21,046  7,698  
ตดัจ าหน่ายส่วนลด/ส่วนเกนิจากสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า -  -  137   (20) 

โอนกลบัค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู 834   (70) 1,734  -  
การปรบัลดสนิคา้คงเหลอืเป็นมลูค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บั  (121) 1,150   (3,292) 661  
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม -  -  229  138  

ก าไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิจากการเปลีย่นแปลงมลูค่าเงนิลงทุนชัว่คราว 632  1,334  1,563  -  

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน -  185  4,060  435  

รายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์  -   (20,297) -  934  
ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายอุปกรณ์  (26) 574  812   (157) 
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ 625   (342) 280   (907) 
เงนิปนัผลรบั -  -  -  -  
ดอกเบีย้รบั  (560)  (951)  (859)  (161) 
ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ 23,296  25,365  12,321  3,646  
ก าไร (ขาดทุน)จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรพัย์
และหน้ีสินด าเนินงาน 61,356  75,038  52,343  26,265  

สินทรพัยด์ าเนินงานลดลง (เพ่ิมขึ้น) 
    ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่  (33,736) 6,038   (59,008) 49,892  

สนิคา้คงเหลอื  (38,322)  (17,003) 16,828   (29,817) 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่  (3,232) 2,860   (7,268)  (37,453) 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 1,056   (4,609)  (47,486) 50,565  

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 
    เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น  (32,509)  (14,322) 26,956   (13,960) 

เงนิรบัล่วงหน้าจากลกูคา้ 22,959   (54) 504  6,114  
  หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 1,045  (1,660) 90  3,936  

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน  (21,383) 46,287   (17,040) 55,542  
จ่ายภาษเีงนิได ้  (2,959)  (7,634)  (3,980)  (2,857) 

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน  (24,342) 38,653   (21,020) 52,685  
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บริษทั เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
  

หน่วยพนับาท 

 

งบการเงินรวม 

2556 2557 2558 
งวดส้ินสดุ 
31 มี.ค. 59 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

   
 

เงนิลงทุนชัว่คราวเพิม่ขึน้ -   (210)  (61,623) (300,743) 
เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค ้าประกนัเพิม่ขึน้  (13,063)  (19,204) 5,317   (9,152) 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัเพิม่ขึน้ -  -  -  -  
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัเพิม่ขึน้ -   (7,596) 7,596  -  
ซื้อเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย -   (132)  (13,704) (472,237) 
ขายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย -  45,641  -  - 
เงนิสดรบัจากการลดทุนของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม -  -   (10,075) 6,000  
เพิม่ทุนเงนิลงทุนอื่น -   (3,598)  (6,000)  (3,000) 
ซื้อทีด่นิอาคารและอุปกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน  (64,909)  (64,697)  (53,710)  (46,144) 
เงนิสดรบัจากการขายอุปกรณ์ 28  103  20  227  
เงนิปนัผลรบั -  -  -  -  
ดอกเบีย้รบั 441  705  1,099  61  

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (77,504)  (48,988) (131,080) (824,988) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

   
 

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิลดลง 29,530   (51,774)  (15,519)  (61,766) 
หนี้สนิภายใตส้ญัญาโอนสทิธกิารรบัเงนิลดลง  (3,948) 13,920   (13,920) -  
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาว 71,583  70,000  31,219  10,781  
เงนิสดจ่ายช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาว  (24,388)  (28,083)  (30,582)  (7,686) 
เงนิสดจ่ายช าระคนืหนี้สนิตามสญัญาเช่าซื้อและสญัญาเช่าการเงนิ  (526)  (412)  (731)  (532) 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนัเพิม่ขึน้ -  -   (5,000) 4,459  
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัลดลง -  -  -  -  
ดอกเบีย้จ่าย  (23,665)  (25,524)  (12,332)  (3,427) 
เพิม่ทุนจากการแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธ ิ -  -  1,142  -  
เงนิสดรบัจากการออกหุน้สามญัเพิม่ทุน 50,191  284,806  -  877,636  
เงนิปนัผลจ่าย -  -   (16,279) -  

เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 98,776  262,934   (62,003) 819,465  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ  (3,069) 252,598  (214,103) 47,162  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด 18,316  15,247  267,845  53,742  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 15,247  267,845  53,742  100,904  
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2. ตารางแสดงอตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญั 

บริษทั เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

 

งบการเงินรวม 

หน่วย 2556 2557 2558 31/3/59 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 

อตัราสว่นสภาพคล่อง เท่า 0.68 1.45 1.14 2.84 

อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็ เท่า 0.41 1.24 0.94 2.30 
อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนี้การคา้ เท่า 3.53 3.24 3.21 2.66 
ระยะเวลาการเกบ็หนี้เฉลีย่ วนั 103.46 112.49 113.63 137.05 
อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื เท่า 3.94 3.53 6.47 4.06* 
ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ วนั 92.65 103.28 56.41 89.95 
อตัราสว่นหมนุเวยีนเจา้หนี้ เท่า 3.51 4.28 4.28 2.60* 
ระยะเวลาช าระหนี้ วนั 103.91 85.30 85.37 140.28 
Cash cycle วนั 92.19 130.47 84.66 86.72 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio) 

อตัราก าไรขัน้ตน้ % 28.83 33.99 28.03 38.84 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 8.26 11.20 5.46 6.49 
อตัราก าไรสุทธ ิ % 3.22 8.61 2.98 10.64 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ % 8.91 10.89 2.73 4.90* 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio) 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ % 2.41 4.93 1.55 3.54* 

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio) 

อตัราสว่นหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่า 2.42 0.75 0.76 0.24 

*ประมาณการเตม็ปี 
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3. การวเิคราะหแ์ละอธบิายของฝา่ยจดัการ 

วิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

3.1. รายไดจ้ากการขายและบรกิาร   

ในปี 2556 รายไดร้วมของบรษิทัและบรษิัทย่อยเท่ากบั 444.48 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 9.31 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น
อตัราการขยายตวัร้อยละ 2.14 จากปี 2555 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการขยายตัวของธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนของ
บรษิทั เน่ืองจากบรษิทัท าการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์องบรษิทั กรนี ไบ-โอ มหาสารคาม จ ากดั ก าลงัการผลติ 
952 กโิลวตัต์ ได้เริม่จ าหน่ายไฟให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ในเดอืนกุมภาพนัธ ์ปี 2556 ส่งผลให้รายได้จากการจ าหน่าย
ไฟฟ้าเพิม่ขึน้ 19.13 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 53.30 ของรายไดจ้ากธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนในปี
ก่อนหน้า ในขณะเดยีวกนัรายไดจ้ากธุรกจิออกแบบ จ าหน่ายและตดิตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดลอ้มในปี 
2556 ลดลง 10.60 ลา้นบาท จากในปี 2555 หรอืคดิเป็นอตัราการลดลงรอ้ยละ 2.70 เน่ืองจากกลุ่มลูกคา้ไดร้บัผลกระทบจาก
สถานการณ์ทางการเมอืง ท าใหโ้ครงการลงทุนต่างๆ ลดลง สง่ผลต่อรายไดข้องบรษิทั 

ในปี 2557 บรษิัทและบรษิัทย่อยมรีายได้รวมเท่ากบั 448.21 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3.73 ล้านบาท หรอืคดิเป็น
อตัราการขยายตัวร้อยละ 0.84 จากปี 2556 เน่ืองจากรายได้จากธุรกิจออกแบบ จ าหน่ายและติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและ
ตรวจวดัจดัการสภาพแวดลอ้มในปี 2557 ลดลงจากปี 2556 เท่ากบั 24.97 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราการลดลงรอ้ยละ 6.53 
เน่ืองจากมโีครงการของหน่วยงานรฐับาลบางส่วนชะลอมาลงนามในสญัญาในช่วงไตรมาสที ่4 ของปี 2557 จากกระบวนการ
จดัซือ้จดัจา้งของหน่วยงานรฐับาล ท าใหบ้รษิทัมกีารรบัรูร้ายไดเ้ลื่อนมาจากทีค่าดการณ์ไวว้่าจะรบัรูไ้ดใ้นงวดครึง่ปีแรกของปี 
2558 ในขณะเดยีวกนัรายได้จากธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนของปี 2557 ปรบัตวัสงูขึน้จากปี 2556 เท่ากบั 11.64 ลา้น
บาท หรอืคดิเป็นอตัราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 21.16 เนื่องจากในปี 2557 บรษิทัเริม่รบัรูร้ายไดจ้ากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์
ของบรษิทั โซล่ารโ์กกรนี จ ากดั และบรษิทั เพาเวอร ์ว ีกรนี จ ากดั อกีทัง้ยงัมกีารปรบัปรุงประสทิธภิาพของโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติยข์องบรษิทั กนัหา โซล่าพาวเวอร ์จ ากดั ใหส้ามารถผลติไฟฟ้าไดม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

ในปี 2558 บรษิัทและบรษิัทย่อยมรีายไดร้วมเท่ากบั 484.08 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 35.87 ล้านบาท หรอืคดิเป็น
อตัราการขยายตัวร้อยละ 8.00 จากในปี 2557 เน่ืองจากรายได้จากธุรกจิออกแบบ จ าหน่ายและติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและ
ตรวจวดัจดัการสภาพแวดลอ้มของปี 2558 เพิม่ขึน้จากปี 2557 เท่ากบั 63.64 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
17.81 เน่ืองจากภาครฐัมกีารลงทุนเพิม่มากขึน้ ในขณะเดยีวกนัรายไดจ้ากธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนของปี 2558 ปรบัตวั
ลดลงจากปี 2557 เท่ากบั 7.59 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 11.39 เนื่องจากในปี 2557 บรษิัทไดม้กีารขาย
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์อง บรษิทั กรนี ไบ-โอ มหาสารคาม จ ากดั 

ส าหรบัผลประกอบการในช่วง 3 เดอืนแรกของปี 2559 สิน้สดุ 31 มนีาคม 2559 บรษิทัและบรษิทัย่อยมรีายได้
เท่ากบั 113.82 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปี 2558 จ านวน 21.21 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 22.90 
เน่ืองจากรายไดจ้ากการขายและบรกิารในไตรมาสที ่1 ปี 2559 จ านวน 78.97 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปี 2558 
จ านวน 5.17 ลา้นบาท คดิเป็นเพิม่รอ้ยละ 7.01 มาจากโครงการพลงังานแสงอาทติยข์องหน่วยงานราชการทหาร นอกจากนี้ 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าส าหรบัไตรมาสที ่1 ปี 2559 จ านวน 22.54 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปี 2558 จ านวน 
8.07 ล้านบาท คดิเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 55.77 เป็นผลมาจาการรบัรู้รายได้ของโรงไฟฟ้าชวีภาพจ านวน 2 โครงการที่จงัหวดั
สพุรรณบุรแีละโรงไฟฟ้าแสงอาทติยท์ีจ่งัหวดัเพชรบุร ี

3.2. รายไดอ้ื่น   

ในปี 2557 ปี 2558 และไตรมาสที่ 1 ปี 2559 บรษิัทและบรษิัทย่อยมรีายได้อื่นจ านวน 24.25 ลา้นบาท 4.08
ลา้นบาท และ 12.31 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้รวมร้อยละ 5.41, ร้อยละ 0.84 และรอ้ยละ 1.32 ของ
รายไดร้วมตามล าดบั โดยรายไดอ้ื่นของบรษิทัและบรษิทัย่อย ประกอบดว้ย ดอกเบีย้รบั และรายไดอ้ื่นๆ ดงันี้ 
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(หน่วยลา้นบาท) 

รายไดอ้ื่น 
ปี 2557 ปี 2558 ไตรมาสที ่1/2559 

มลูค่า รอ้ยละ มลูค่า รอ้ยละ มลูค่า รอ้ยละ 
ดอกเบีย้รบั 0.95 3.92 0.86 21.08 0.16 1.30 
ก าไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 20.30 83.71 - - 10.81 87.81 
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 1.65 6.80 - - - - 
ก าไรจากการจ าหน่ายทรพัยส์นิ - - - - - - 
รายไดอ้ื่นๆ 1.35 5.57 3.22 78.92 1.34 10.89 

รวม 24.25 100.00 4.08 100.00 12.31 100.00 
 

ปี 2557 รายได้อื่นเพิ่มขึ้น 17.06  ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 237.27 จากปี 2556  
เน่ืองจากรายได้จากก าไรจากการขายเงนิลงทนุในบรษิัทย่อย จ านวน 20.30 ล้านบาท ในขณะที่รายได้อื่นๆ ลดลง จ านวน 
5.20 ลา้นบาท 

ปี 2558 รายได้อื่นลดลง 20.17  ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราการลดลงรอ้ยละ 83.18 จากปี 2557 เนื่องจากปี 
2557 มรีายได้จากก าไรจากการขายเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย จ านวน 20.30  ลา้นบาท ในขณะที่รายไดอ้ื่นๆ เพิม่ขึ้น จ านวน 
0.13 ลา้นบาท 

ในไตรมาสที ่1 ปี 2559 บรษิทัมกีารรบัรูก้ าไรจากการขายเงนิลงทุนของบรษิทั กรนี-ไบโอ มหาสารคาม จ ากดั 
จ านวน 10.81 ลา้นบาท 

 

3.3. ตน้ทุนขายและก าไรขัน้ตน้   

ในปี 2557 และปี 2558 บรษิทัและบรษิทัย่อยมตีน้ทุนขายและบรกิารรวม 279.85 ลา้นบาท และ 345.47 ลา้น
บาท ตามล าดบั คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 66.01 และรอ้ยละ 71.97 ของรายไดจ้ากการขายและบรกิารรวมตามล าดบั สง่ผลใหใ้น
ปี 2557 และปี 2558 มอีตัราก าไรขัน้ต้นรอ้ยละ 34.00 และรอ้ยละ 28.03 ตามล าดบั เน่ืองจากธุรกจิมกีารแข่งขนัสูงส่งผลให้
อตัราก าไรขัน้ตน้ของบรษิทัลดลง  

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 บรษิัทและบรษิัทย่อยมตี้นทุนขายและบรกิารรวม จ านวน 62.08 ล้านบาท คดิเป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 61.16 ของรายไดจ้ากการขายและบรกิารรวมสง่ผลใหใ้นไตรมาสที ่1 ปี 2559 มอีตัราก าไรขัน้ต้นรอ้ยละ 38.84 
โดยมกี าไรขัน้ต้นจ านวน 39.42 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปี 2558 จ านวน 12.44 ล้านบาท คดิเป็นการเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 48.09 เน่ืองจากความสามารถในการบรหิารต้นทุนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพดขีึน้ 

 

3.4. ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารของบรษิทัและบรษิทัย่อยในปี 2557 และปี 2558 เท่ากบั 96.63 ลา้นบาท และ 
108.32 ตามล าดบั หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 21.56 และ 22.38 ของรายไดร้วม ตามล าดบั  ในไตรมาสที ่1 ปี 2559 ค่าใชจ้่าย
ในการขายและบรหิารของบรษิทัและบรษิทัย่อย เท่ากบั 32.84 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 28.86 ของรายไดร้วม โดย
แบ่งเป็นค่าใชจ้่ายในการขายและค่าใชจ้่ายในการบรหิารไดด้งันี้ 
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   (หน่วยลา้นบาท) 

รายไดอ้ื่น 
ปี 2557 ปี 2558 ไตรมาสที ่1/2559 

มลูค่า รอ้ยละ มลูค่า รอ้ยละ มลูค่า รอ้ยละ 
ค่าใชจ้่ายในการขาย 5.51 5.70 5.11 4.72 2.16 6.58 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 91.12 94.30 103.21 95.28 30.68 93.42 

รวม 96.63 100.00 108.32 100.00 32.84 100.00 
 

ค่าใชจ้่ายในการขายสว่นใหญ่ของบรษิทัและบรษิทัย่อยประกอบดว้ย ค่าคอมมชิชัน่พนกังาน ค่าขนสง่ออก และ 
ค่ารบัรอง เป็นตน้ โดยในปี 2557 และปี 2558 ค่าใชจ้่ายในการขายของบรษิทัและบรษิทัย่อยเท่ากบั 5.51 ลา้นบาท และ 5.11 
ลา้นบาท ตามล าดบั หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 1.23 และรอ้ยละ 1.05  ของรายไดร้วมตามล าดบั  สว่นในไตรมาสที ่1 ปี 2559 
ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทและบรษิัทย่อยเท่ากบั 2.16 ล้านบาทหรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 1.90 ของรายได้รวมโดย
เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปี 2558 จ านวน 0.81 ลา้นบาท คดิเป็นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 60.45 เนื่องมาจากค่าใชจ้่ายหลงัการขาย
ส าหรบัสนิคา้ทีม่ปีระกนั 

ในปี 2557 ค่าใชจ้่ายในการขายปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 35.33 เมื่อเทยีบกบัปี 2556 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการ
ลดลงของค่ารบัรอง   

ในปี 2558 ค่าใชจ้่ายในการขายปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 7.26 เมื่อเทยีบกบัปี 2557 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการ
ลดลงของค่าบรกิารหลงัการขายส าหรบัสนิคา้ทีม่ปีระกนั และค่าปรบัสง่งานล่าชา้เน่ืองจากสนิคา้ทีอ่ยู่ในระยะรบัประกนัไดม้กีาร
เขา้ไปบ ารุงรกัษาและมกีารเปลีย่นอุปกรณ์ส าหรบัโครงการใหญ่ๆ ไปแลว้ในปี 2557 

ค่าใช้จ่ายในการบรหิารของบรษิัทและบรษิัทย่อยเท่ากบั 91.12 ล้านบาท และ 103.21 ล้านบาท ตามล าดบั 
หรอืคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 20.33 และร้อยละ 21.32 ของรายได้รวมตามล าดบั โดยมีส่วนประกอบหลกั คือ เงินเดือนและ
สวสัดิการพนักงานซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ ค่าบรกิารที่ปรกึษา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ส่วน ในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิารของบรษิทัและบรษิทัย่อยเท่ากบั 30.68 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 26.96 ของรายไดร้วมโดย
เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัในปี 2558 จ านวน 4.89 ล้านบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 18.98 เนื่องมาจากการเพิม่ขึน้ของพนักงานเพื่อ
รองรบัการขยายตวัของธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนชวีภาพและชวีมวล 

ในปี 2557 ค่าใชจ้่ายในการบรหิารปรบัตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 11.89 เมื่อเทยีบกบัปี 2556 มสีาเหตุจากการเพิม่ขึน้
ของการปรบัเงนิเดอืนประจ าปี และการปรบัเพิม่สวสัดกิารใหก้บัพนกังาน 

ในปี 2558 ค่าใชจ้่ายในการบรหิารปรบัตัวเพื่มขึน้รอ้ยละ 13.26 เมื่อเทยีบกบัปี 2557 มสีาเหตุจากการเพิม่ขึน้
ของพนกังานภายในองคก์ร เพื่อรองรบัการขยายตวัของโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนชวีภาพและชวีมวล  

 

3.5. ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ  

ค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี 2557 และ 2558 ประกอบด้วย ดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ
ดอกเบีย้จากการเช่าซือ้ยานพาหนะตดัจ่าย ค่าใชจ้่ายทางการเงนิรวมของบรษิทั และบรษิทัย่อย เท่ากบั 28.49 ลา้นบาท และ 
15.17 ลา้นบาท ตามล าดบั หรอืคดิเป็นอตัราสว่นต่อรายไดร้วมเท่ากบัรอ้ยละ 6.36 และรอ้ยละ 3.13 ตามล าดบั  
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ส าหรบัปี 2558 บรษิทัและบรษิทัย่อย มคี่าใชจ้่ายทางการเงนิรวมเท่ากบั 15.17 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 3.13 
ของรายไดร้วม ตามล าดบั โดยค่าใชจ้่ายทางการเงนิทีล่ดลง มสีาเหตุหลกัจากการทีบ่รษิทัฯ ออกจ าหน่ายหุน้สามญัเพิม่ทุนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (เมื่อ 15 ธนัวาคม 2557) 

ในไตรมาสที ่1 ปี 2559 บรษิทัและบรษิทัย่อย มคี่าใชจ้่ายทางการเงนิรวมเท่ากบั 4.61 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 
4.05 ของรายไดร้วม  

3.6. อตัราก าไรสทุธ ิ  

อตัราก าไรสทุธใินปี 2556 ปรบัตวัเพิม่ขึน้เท่ากบั 11.52 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัปี 2555 เน่ืองจากการลดลงของ
ตน้ทุนการขายและบรกิาร ค่าใชจ้่ายในการขายและภาษเีงนิได ้สง่ผลต่อก าไรขัน้ตน้และก าไรสทุธติามล าดบั 

ก าไรสทุธขิองบรษิทัในปี 2557 เท่ากบั 38.61 ลา้นบาท หรอืปรบัตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 169.44 เมื่อเปรยีบเทยีบกบั
ปี 2556 เนื่องจากก าไรขัน้ต้นที่สูงขึน้ รวมทัง้จากการลดลงของต้นทุนในการขายและบรกิาร และค่าใช้จ่ายในการข ายและ
บรกิาร สง่ผลใหก้ าไรสทุธปิรบัตวัเพิม่ขึน้ 

ก าไรสุทธขิองบรษิทัในปี 2558 เท่ากบั 14.43 ลา้นบาท หรอืปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 61.62 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 
2557 เนื่องจากก าไรขัน้ต้นที่ต ่าลงจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนในการขายและบรกิารที่มีการแข่งขนัสูง และการเพิ่มขึน้ขอ ง
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารจากการเพิม่ขึน้ของบุคลากรเพื่อรองรบัการขยายตวัของธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนดา้น
ชวีภาพและชวีมวล ส่งผลใหก้ าไรสุทธปิรบัตวัลดลง อกีทัง้ในปี 2557 บรษิัทมกี าไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษิัทย่อย และ
จากการขายกจิการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์นาดก าลงัการผลติ 1 MW ทีจ่งัหวดัมหาสารคาม 

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิเท่ากบั 12.11 ล้านบาท เมื่อเปรยีบเทียบกบัช่วง
เดยีวกนัในปี 2558 ทีม่ผีลขาดสุทธเิท่ากบั 2.21 ลา้นบาท เนื่องจากก าไรขัน้ต้นเพิม่ขึน้จากรายไดร้วมเพิม่ขึน้และการบรหิาร
ตน้ทุนขายและบรกิารทีล่ดลง     
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วิเคราะหฐ์านะทางการเงิน 

3.7. สนิทรพัย ์ 

บรษิัทและบรษิัทย่อยมสีนิทรพัย์รวม ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2557, วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ 31 มนีาคม 
2559 มมีูลค่าเท่ากบั 905.26 ล้านบาท, 956.33 ลา้นบาท และ 1,776.10 ลา้นบาท ตามล าดบั ทัง้นี้สนิทรพัยข์องบรษิัทและ
บรษิทัย่อย มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

สนิทรพัย์หมุนเวียน ณ วนัที่  31 ธนัวาคม 2557, วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ 31 มีนาคม 2559 มีมูลค่า
เท่ากบั 454.78 ลา้นบาท, 354.05 ลา้นบาท และ 729.67 ลา้นบาท ตามล าดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 50.24, รอ้ยละ 37.02 และ
รอ้ยละ 41.08 ของสนิทรพัย์รวม ตามล าดบั ซึ่งสนิทรพัย์หมุนเวยีนส่วนใหญ่ของบรษิัทและบรษิัทย่อย ประกอบด้วยลูกหนี้
การค้าและลูกหนี้อื่น และสินค้าคงเหลือเป็นหลัก ซึ่งเป็นไปตามลกัษณะของการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยรายการ
สนิทรพัยห์มนุเวยีนดงักล่าวจะปรบัตวัไปในทศิทางเดยีวกนักบัยอดขาย 

บรษิทัและบรษิทัย่อยมสีนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2557, วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ 31 
มนีาคม 2559 มมีูลค่าเท่ากบั 450.49 ลา้นบาท, 602.28 ลา้นบาท และ 1,046.44 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 49.76, รอ้ยละ 
62.98 และรอ้ยละ 58.92 ของสนิทรพัยร์วม ตามล าดบั โดยสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนของบรษิทัและบรษิทัย่อยส่วนใหญ่มาจาก
การเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยถ์าวร 

3.8. ลกูหนี้การคา้ และค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญ ู 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557, วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ 31 มีนาคม 2559 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีลูกหนี้
การคา้สทุธจิ านวน 120.85 ลา้นบาท, 178.00 ลา้นบาท และ 126.91 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยการเพิม่ขึน้และลดลงของลกูหนี้
การคา้ในช่วงเวลาดงักล่าวเป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัยอดขายของบรษิทัและบรษิทัย่อย โดยในปี 2557, ปี 2558 และในไตร
มาสที่ 1 ปี 2559 บรษิัทและบรษิัทย่อยมรีะยะเวลาเกบ็หนี้เฉลี่ยเท่ากบั 96.95 วนั, 113.63 วนั และ 137.05 วนั ตามล าดบั 
บรษิทัมนีโยบายการใหร้ะยะเวลาจ่ายช าระแก่ลูกคา้โดยพจิารณาจากการจ่ายช าระเงนิจากผลประกอบการทีผ่่านมา ยอดการ
สัง่ซือ้ และประวตักิารช าระเงนิในอดตี  

ในปี 2557 บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปี 2556 เนื่องจากความไม่สงบทางการเมืองในช่วง
ปลายปี 2556 ถึงปลายปี 2557 และส าหรบัปี 2558 และไตรมาสที่ 1 ปี 2559 การที่บริษัทมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย
ค่อนขา้งสงูแต่ไม่เกนิกว่านโยบายการใหเ้ครดติเทอม เป็นผลมาจากการชะลอการจ่ายช าระเงนิของลกูคา้หน่วยงานภาครฐั 

 

 (หน่วยลา้นบาท) 
ระยะเวลาคงคา้ง  
(งบการเงนิรวม) 

31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 31 ม.ีค. 59 
มลูค่า รอ้ยละ มลูค่า รอ้ยละ มลูค่า รอ้ยละ 

ยงัไม่ถงึก าหนดช าระ 53.45 44.23 88.41 49.67 78.00 61.46 
ไม่เกนิ 3 เดอืน 16.96 14.03 45.77 25.71 20.85 16.43 
มากกว่า 3 เดอืน แต่ไม่เกนิ 6 เดอืน 12.69 10.50 9.42 5.29 3.66 2.89 
มากกว่า 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 12 เดอืน 5.18 4.29 0.64 0.36 - - 
มากกว่า 12 เดอืนขึน้ไป 0.90 0.74 2.38 1.34 3.02 2.38 

รวม 89.19 73.79 146.62 82.37 105.53 83.15 
รวมลกูนี้การคา้อื่นๆ 32.51 26.90 33.94 19.07 23.95 18.87 
หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (0.84) (0.69) (2.57) (1.44) (2.57) (2.02) 

รวม (สุทธิ) 120.85 100.00 177.99 100.00 126.91 100.00 
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จากตารางแสดงอายุลูกหนี้การคา้ พบว่าลูกหนี้การคา้สว่นใหญ่ของบรษิทัและบรษิทัย่อยจดัอยู่ในกลุ่มทีย่งัไม่
ถงึก าหนดช าระ และกลุ่มทีเ่กนิก าหนดช าระแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน  โดยปี 2557,  ปี 2558 และไตรมาสที ่1 ปี 2559 บรษิทัและ
บรษิัทย่อยมลีูกหนี้การค้ากลุ่มที่เกนิก าหนดช าระแล้วแต่ไม่เกนิ 3 เดอืน ในสดัส่วนรอ้ยละ 14.03, รอ้ยละ 25.71 และรอ้ยละ 
16.43 ของลูกหนี้การคา้รวมสุทธ ิตามล าดับ  ทัง้นี้ ในปี 2557 สดัส่วนของลูกหนี้การค้าที่เกนิก าหนดช าระแล้วเกนิ 3 เดอืน 
เท่ากบั 18.77 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 15.53 ของลูกหนี้การคา้รวมสุทธ ิซึง่ประกอบดว้ยลูกหนี้คงคา้งทีม่อีายุมากกว่า 3 
เดอืน ถงึ 6 เดอืน เท่ากบั 12.69  ลา้นบาท โดยมสีาเหตุมาจากการที่ลกูคา้ยงัไดร้บัสนิคา้ไม่ครบถว้น ซึง่จะท าการจ่ายเงนิค่า
สนิคา้ทัง้หมดในครัง้เดยีวหลงัจากไดร้บัสนิคา้ทัง้หมดแลว้ โดยบรษิทัไดท้ าการออกใบแจง้หนี้ใหแ้ก่ลูกคา้ตามงวดการส่งของ 
และลกูหนี้คงคา้งทีม่อีายุมากกว่า 12 เดอืน มสีาเหตุมาจากการล่าชา้ในการช าระหนี้ของสถาบนัการศกึษาแห่งหนึ่ง 

ในปี 2558 สดัส่วนของลูกหนี้การคา้ทีเ่กนิก าหนดช าระแลว้เกนิ 3 เดอืน เท่ากบั 12.44 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น
รอ้ยละ 6.99 ของลกูหนี้การคา้รวมสทุธ ิซึง่ประกอบดว้ยลกูหนี้คงคา้งทีม่อีายุคงคา้งมากกว่า 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน เท่ากบั 9.42  
ลา้นบาท เน่ืองจากการเบกิช าระเงนิล่าชา้ของหน่วยงานภาครฐั และลูกหนี้คงคา้งทีม่อีายุมากกว่า 12 เดอืน มสีาเหตุหลกัมา
จากการทีม่ลีกูหนี้รายหนึ่งทีไ่มส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิได ้ซึง่อยู่ในขัน้ตอนทางกฎหมาย ซึง่บรษิทัไดบ้นัทกึค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู
แลว้ทัง้จ านวน 

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 สดัส่วนของลูกหนี้การค้าที่เกนิก าหนดช าระแล้วเกนิ 3 เดอืน เท่ากบั 6.68 ลา้นบาท 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 5.26 ของลูกหนี้การคา้รวมสทุธ ิซึง่ประกอบดว้ยลกูหนี้คงคา้งทีม่อีายุมากกว่า 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืนเท่ากบั 
3.66 ลา้นบาท เป็นผลมาจากจากลกูหนี้รายหนึ่งมกีารเปลีย่นแปลงผูม้อี านาจลงนามการท าธุรกรรม ท าใหต้อ้งมแีกไ้ขเอกสาร
การท าธุรกรรมการเงนิ 

ในปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีการตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ เท่ากับ 0.84 ล้านบาท และ 2.57 ล้านบาท 
ตามล าดบั ซึง่คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 0.69 และรอ้ยละ 1.44 ของลกูหนี้การคา้สทุธ ิตามล าดบั ในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 บรษิทัไม่
มตีัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูเพิม่เตมิ 

3.9. สนิคา้คงเหลอื   

สนิคา้คงเหลอืของบรษิทัและบรษิทัย่อยประกอบดว้ยรายการทีส่ าคญั ดงันี้ 

   (หน่วยลา้นบาท) 

 
31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 31 ม.ีค. 59 

มลูค่า รอ้ยละ มลูค่า รอ้ยละ มลูค่า รอ้ยละ 
สนิคา้ส าเรจ็รปู 47.63 79.17 34.00 72.93 56.10 74.03 
งานระหว่างท า 14.57 24.22 12.62 27.07 18.92 24.97 
สนิคา้ระหว่างท า 1.25 2.08 - - 0.76 - 

รวม 63.45 105.47 46.62 100.00 75.78 100.00 
หกั ค่าเผื่อมลูค่าสนิคา้ลดลง (3.29) (5.47) - - - - 

สินค้าคงเหลือ (สุทธิ) 60.16 100.00 46.62 100.00 75.78 100.00 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557, วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ 31 มีนาคม 2559 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีสนิค้า
คงเหลอืสทุธริวมจ านวน 60.16 ลา้นบาท, 46.62 ลา้นบาท และ 75.78 ลา้นบาท ตามล าดบั   

ในปี 2557 บรษิัทมสีนิค้าคงเหลอืสุทธลิดลงจากปี 2556 เท่ากบั 38.06 ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 
38.75 เนื่องจาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัมงีานระหว่างท าและสนิคา้ระหว่างทางส าหรบัก่อสรา้งและตดิตัง้โครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้บนหลงัคาของ บรษิทั โซล่ารโ์กกรนี จ ากดั   
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ในปี 2558 บรษิัทมสีนิค้าคงเหลอืสุทธลิดลงจากปี 2557 เท่ากบั 13.54 ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 
22.51 เน่ืองจาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัมกีารรบัเขา้สนิคา้ส าเรจ็รูป Battery, DC Power Supply ส าหรบังานขาย 
พรอ้มตดิตัง้หลายโครงการของหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน 

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 บรษิัทมสีนิค้าคงเหลอืสุทธเิพิม่ขึน้จากปี 2558 เท่ากบั 29.15 ล้านบาท หรอืคดิเป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 62.50 เน่ืองจากการมสีัง่สนิคา้เพิม่ขึน้เพื่อรองรบัการเริม่ด าเนินโครงการตามสญัญา 

บรษิัทมอีตัราส่วนหมุนเวยีนสนิค้าคงเหลอืในปี 2557, ปี 2558 และไตรมาสที่ 1 ปี 2559 เท่ากบั 3.53 เท่า, 
6.47 เท่า และ 4.06 เท่า ตามล าดบั ซึ่งคดิเป็นระยะเวลาขายสนิค้าเฉลี่ย 101.87 วนั, 56.41 วนั และ 89.95 วนั ตามล าดบั 
โดยสาเหตุหลกัทีท่ าใหบ้รษิทัมรีะยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่สงู เน่ืองจากธุรกจิจดัจ าหน่ายและใหบ้รกิารระบบส ารองไฟฟ้าส าหรบั
ระบบสือ่สารโทรคมนาคม บรษิทัจงึตอ้งสัง่ซือ้สนิคา้เกบ็ไวก้่อนระยะเวลาหนึ่งส าหรบัใชใ้นโครงการต่างๆ  เนื่องจากผูจ้ าหน่าย
สนิค้าในต่างประเทศบางรายของบรษิัทใช้เวลาในการจดัส่งนาน อีกทัง้การสัง่ซื้อในปรมิาณมากท าให้ได้รบัส่วนลดการค้า
เพิม่ขึน้ บรษิัทจงึมกีารจดัเกบ็สนิค้าคงคลงัไว้จ านวนหนึ่ง  ทัง้นี้ ในปี 2558 บรษิัทมกีารจดัการที่ดขี ึน้ จงึท าให้การจดัเก็บ
สนิคา้มรีะยะเวลาลดลงจากปีก่อน  

ในปี 2557 บรษิัทมกีารตัง้ค่าเผื่อการลดมูลค่าสนิค้าเท่ากบั 3.29 ลา้นบาท ตามล าดบั หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อ
สนิคา้คงเหลอืสทุธเิท่ากบัรอ้ยละ 5.47 และในปี 2558 และไตรมาสแรกปี 2559 บรษิทัไม่มกีารตัง้ค่าเผื่อการลดมลูค่าสนิคา้ 

3.10. เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย   

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557, วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ 31 มนีาคม 2559 บรษิัทมเีงนิลงทุนในบรษิัทย่อย
เท่ากบั 99.25 ลา้นบาท, 185.14 ลา้นบาท และ 792.11 ลา้นบาท ตามล าดบั ประกอบดว้ย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  (หน่วยลา้นบาท) 
บริษทั 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 31 มี.ค. 59 

บรษิทั กนัหา โซล่าพาวเวอร ์จ ากดั 57.00 57.00 57.00 
บรษิทั โซล่าร ์โกกรนี จ ากดั 20.00 20.00 20.00 
บรษิทั วนิดโ์กกรนี จ ากดั 1.00 1.00 1.00 
บรษิทั ไบโอโกกรนี จ ากดั 1.00 18.10 18.10 
บรษิทั เพาเวอร ์ว ีกรนี จ ากดั 20.00 20.00 20.00 
บรษิทั พเีอสท ี(อุบลราชธานี) จ ากดั - 0.25 0.25 
บรษิทั พเีอสท ีเอนเนอรย์ ีจ ากดั - 14.99 14.99 
บรษิทั พเีอสท ีเอนเนอรย์ ี1 จ ากดั - 24.99 24.99 
บรษิทั พเีอสท ีเอนเนอรย์ ี2 จ ากดั - 5.00 5.00 
บรษิทั พเีอสท ีเอนเนอรย์ ี3 จ ากดั - 0.03 0.03 

บรษิทั พเีอสท ีเอนเนอรย์ ี4 จ ากดั - 0.03 0.03 
บรษิทั พเีอสทซี ีเอนจเินียริง่ จ ากดั - 0.03 0.03 
บรษิทั นวรตัน์ บเีวอรเ์รส จ ากดั - 23.72 23.72 
บรษิทั อรญั เพาเวอร ์จ ากดั - - 405.00 
บรษิทั เศรษฐสีพุรรณ ไบโอกรนีเพาเวอร ์จ ากดั - - 196.99 

รวม 99.25 185.14 792.11 
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ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 บริษัทฯได้เข้าซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 100 ของบริษัท อรญั เพาเวอร์ จ ากัด และ 
บรษิทั เศรษฐสีพุรรณ ไบโอกรนี เพาเวอร ์จ ากดั เป็นจ านวนเงนิ 405.00 ลา้นบาท และจ านวน 196.99 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 
มูลค่าสินทรพัยแ์ละหน้ีสิน (ณ วนัลงทุน) หน่วยพนับาท 

สินทรพัย ์/ หน้ีสิน 
บจ. อรญั เพาวเวอร ์ บจ. เศรษฐีสพุรรณฯ 
มูลค่า

ยุติธรรม 
มูลค่าตาม

บญัชี 
มูลค่า

ยุติธรรม 
มูลค่าตาม

บญัชี 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  13,998 13,998 46,765 46,765 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 7,028 7,028 3,174 3,174 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธ ิ 320,897 320,897 116,174 116,174 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 20,847 - 10,846 - 
สนิทรพัยอ์ื่นๆ 9,695 9,695 2,557 2,557 

รวมสินทรพัย ์ 372,465 351,618 179,516 168,670 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 2,462 2,462 16,126 16,126 
หนี้สนิอื่นๆ 253 253 140 140 

รวมหน้ีสิน 2,715 2,715 16,266 16,266 
รวมสินทรพัย ์- สุทธิ 369,750 348,903 163,250 152,404 
 

3.11. เงนิลงทุนอื่น   

บรษิทัลงทุนในบรษิทั พวี ีกรนี จ ากดั เป็นจ านวนเงนิลงทุน 3.598 ลา้นบาท ซึง่ด าเนินธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติยเ์พื่อผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ปจัจุบนัมทีุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 18 ลา้นบาท โดย
บรษิัทมีสดัส่วนการถือหุ้นอยู่ร้อยละ 19.99 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและช าระแล้ว โดยบริษัทท าการร่วมทุนกบัเจ้าของ
กรรมสทิธิข์องอาคารทีโ่ครงการดงักล่าวตัง้อยู่บนหลงัคา  

และในเดอืนมนีาคม 2558 บรษิทัย่อยแห่งหนึ่ง (บรษิทั พเีอสท ีเอนเนอรย์ ีจ ากดั) ไดล้งทุนในบรษิทั ทรปิเป้ิล 
เอส อโีค่ จ ากดั จ านวน 6 ลา้นบาท โดยคดิเป็นรอ้ยละ 15 ของทนุจดทะเบยีนของบรษิทัดงักล่าว 

ในเดอืนมนีาคม 2559 บรษิัท พเีอสท ีเอนเนอรย์ ีจ ากดั ไดร้บัอนุมตัิการเพิม่ทุนในบรษิัท ทรปิเป้ิล เอส อโีค่ 
จ ากดั จ านวนเงนิ 3 ลา้นบาท เพื่อรกัษาสดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 15 ในบรษิทัดงักล่าว 

 

 งบการเงินรวม 
ทุนช าระแลว้ (พนับาท) สดัสว่นเงนิลงทุน (%) ราคาทุน (พนับาท) 
31 ธ.ค. 58  31 ม.ีค. 59  31 ธ.ค. 58 31 ม.ีค. 59  31 ธ.ค. 58  31 ม.ีค. 59 

บรษิทั พวี ีกรนี จ ากดั 18,000 18,000 19.99 19.99 3,598 3,598 
บรษิทั ทรปิเป้ิล เอส อโีค่ จ ากดั 40,000 60,000 15.00 15.00 6,000 6,000 

รวม  9,598 12,598 
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3.12. ทีด่นิอาคารและอุปกรณ์ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557, วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ 31 มีนาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์สุทธริวมจ านวน 358.90 ลา้นบาท, 418.08 ลา้นบาท และ 874.69 ลา้นบาท ตามล าดบั คดิเป็นสดัส่วนต่อ
สนิทรพัยร์วมเท่ากบัรอ้ยละ 39.64, รอ้ยละ 43.72 และรอ้ยละ 49.25 ตามล าดบั 

บรษิัทและบรษิทัย่อยมกีารลงทุนในทีด่นิอาคารและอปุกรณ์ ในปี 2557 และปี 2558 เท่ากบั 63.18 ลา้นบาท  
และ 118.30 ล้านบาท ตามล าดบั และส าหรบัไตรมาสแรกปี 2559 บรษิัทมรีายการซื้อเพิ่มขึ้นระหว่างงวดเป็นจ านวนเงิน 
26.59 ลา้นบาท และการเพิม่ขึน้จากการซื้อเงนิลงทุนในบรษิัทย่อยเท่ากบั 437.07 ล้านบาท โดยมกีารเปลีย่นแปลงในที่ดนิ
อาคารและอุปกรณ์ทีส่ าคญัของบรษิทัและบรษิทัย่อยดงันี้ 

-   ในปี 2557 บรษิัทมกีารลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีต่ิดตัง้บนหลงัคาของบรษิทั โซล่ารโ์กกรนี 
จ ากดั เท่ากบั 57.77 ล้านบาท และบรษิทั เพาเวอร ์วี กรนี จ ากดั เท่ากบั 60.89 ล้านบาท และบรษิัทได ้จ าหน่ายทรพัย์สนิ
โรงไฟฟ้าพรอ้มทีด่นิของบรษิทั กรนี ไบ-โอ มหาสารคาม จ ากดั จากการขายเงนิลงทนุในบรษิทัย่อยแห่งนี้ใหก้บันิตบิคุคลทีไ่ม่
เกีย่วขอ้งกนักบับรษิทัและบรษิทัยอ่ย  

-  ปี 2558 บรษิทัมกีารลงทุนในโรงไฟฟ้าชวีภาพของบรษิทั นวรตัน์ บเีวอรเ์รส จ ากดั เท่ากบั 49.17 ลา้นบาท 
และลงทนุในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์องบรษิทัฯ ทีจ่งัหวดัเพชรบุร ีเท่ากบั 43.80 ลา้นบาท และบรษิทัย่อยไดซ้ือ้ทีด่นิ
เพื่อใชใ้นกจิการพลงังานทดแทนเท่ากบั 16.34 ลา้นบาท 

-  ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2559 บรษิัทฯ ได้เขา้ซื้อหุ้นสามญัร้อยละ 100 ของบรษิัท อรญั เพาเวอร์ จ ากดั และ 
บรษิทั เศรษฐสีพุรรณ ไบโอกรนี เพาเวอร ์จ ากดั งบการเงนิรวมนี้ไดร้วมงบแสดงฐานะการเงนิของกลุ่มบรษิทัดงักล่าว ณ วนัที ่
31 มนีาคม 2559 และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ตัง้แต่วนัทีล่งทุนจนถงึวนัที ่31 มนีาคม 2559  ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดบ้นัทกึสนิทรพัย์
สทุธติามมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัทีซ่ือ้กจิการ 

 
 หน่วยพนับาท 

มูลค่าท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 
ณ วนัท่ีลงทุน 

มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบญัชี 
บรษิทั อรญั เพาวเวอร ์จ ากดั  320,897 320,897 
บรษิทั เศรษฐสีพุรรณ ไบโอกรนีเพาเวอร ์จ ากดั 116,174 116,174 

รวม 437,071 437,071 
 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2559 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมยีานพาหนะและอุปกรณ์ซึง่ไดม้าภายใตส้ญัญาเช่าซือ้ โดยมี
มลูค่าสทุธติามบญัชเีป็นจ านวนประมาณ 5.4 ลา้นบาท 

 

4. ปจัจยัความเสีย่งของธุรกจิซึง่อาจมผีลกระทบต่อก าไรของบรษิทั 

ความเสีย่งซึง่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและผลประกอบการของบรษิทัอย่างมนีัยส าคญั ซึง่บรษิทัมแีนวทางใน
การป้องกนัและควบคุมผลกระทบจากความเสีย่ง ซึง่สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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4.1. ความเสีย่งซึง่อาจมผีลกระทบต่อก าไรของบรษิทั 

4.1.1. ความเสีย่งในโครงการทีบ่รษิทัลงทุนโดยการเขา้ซือ้กจิการ  

4.1.1.1. ความเสีย่งจากอตัราผลตอบแทนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

เน่ืองจากปรมิาณพลงังานไฟฟ้าที่ผลติได้จากโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชวีภาพและชวีมวลขึน้อยู่กบัปรมิาณ
วตัถุดบิซีง่ใชผ้ลติไฟฟ้า หากมปีรมิาณวตัถุดบิไม่เพยีงพอและต่อเน่ืองกอ็าจส่งผลใหบ้รษิทัไม่สามารถผลติไฟฟ้าไดเ้ตม็ก าลงัการ
ผลติ สง่ผลใหบ้รษิทัไม่ไดร้บัรายไดแ้ละอตัราผลตอบแทนตามทีค่าดไว ้ อย่างไรกด็ ีบรษิทัไดม้กีารศกึษาความเพยีงพอของปรมิาณ
วตัถุดบิทีใ่ชส้ าหรบัโรงไฟฟ้าก๊าซชวีภาพและชวีมวล โดยไดเ้ขา้ไปส ารวจปรมิาณเชือ้เพลงิในรศัมทีีส่ามารถขนส่งไดร้อบโรงไฟฟ้า
ว่ามปีรมิาณเพยีงพอต่อความต้องการของโรงไฟฟ้าก๊าซชวีภาพและชวีมวลแลว้ ท าใหส้ามารถทราบถงึปญัหาทีอ่าจจะเกดิขึน้และ
สามารถแก้ไขหรอืปรบัเปลี่ยนแผนการด าเนินงานได้ทนัท่วงที ท าให้สามารถลดผลกระทบความเสีย่งจากอตัราผลตอบแทนไม่
เป็นไปตามเป้าหมายได ้

4.1.1.2. ความเสีย่งในการบรหิารจดัการโครงการและประสทิธภิาพของโรงไฟฟ้า 

การบริหารจัดการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจะต้องอาศัยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีความรู ้
ความสามารถ หากบรษิัทไม่สามารถจดัให้มบีุคลากรที่มคีวามเชี่ยวชาญและมคีวามรู้ความสามารถ เพื่อปฏิบตัิหน้าที่ได้อย่าง
เพยีงพอ อาจจะท าใหบ้รษิทัไม่สามารถบรหิารจดัการโรงไฟฟ้าได้อย่างมปีระสทิธภิาพ  อย่างไรกด็ี บรษิทัไดพ้ยายามจดัหาและ
รกัษาไวซ้ึง่บุคลากรที่มคีุณสมบตัดิงักล่าวในจ านวนทีเ่พยีงพอต่อการปฏบิตัิหน้าที่ และจะจดัอบรมพนักงานเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง
เพื่อลดความเสีย่งในการบรหิารจดัการโครงการและประสทิธภิาพของโรงไฟฟ้า 

4.1.2. ความเสีย่งในโครงการทีบ่รษิทัย่อยจะลงทุนก่อสรา้งโรงไฟฟ้าชวีมวล  

4.1.2.1. ความเสีย่งจากการไม่สามารถด าเนินการไดท้นัตามก าหนดวนัเริม่ต้นซือ้ขายไฟฟ้า (SCOD) ทีก่ าหนดไวใ้น
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 

ก่อนการเริม่ก่อสรา้งโรงไฟฟ้าชวีมวล บรษิทัย่อยจะต้องด าเนินการขอใบอนุญาตทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ใบอนุญาต
ก่อสร้าง ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) และต้องจัดท าประชาคมก่อนการขอใบอนุญาตก่อสร้าง เป็นต้น และ
ผูร้บัเหมาก่อสรา้งโรงไฟฟ้าแบบเบด็เสรจ็ (EPC Contractor) ต้องด าเนินการก่อสรา้งโครงการให้แลว้เสรจ็ตามเวลาที่ก าหนด ซึ่ง
หากไม่สามารถด าเนินการตามระยะเวลาทีก่ าหนดในแผนงาน อาจส่งผลใหไ้ม่สามารถด าเนินการผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บ้การ
ไฟฟ้าส่วนภูมภิาคภายในก าหนดวนัเริม่ต้นซื้อขายไฟฟ้าดงัที่ระบุในสญัญาซื้อขายไฟฟ้าดงักล่าวได้ ซึ่งจะส่งผลให้บรษิัทย่อย
ดงักล่าวรบัรูร้ายได้จากโครงการขา้งต้นล่าช้าออกไป  ดงันัน้ บรษิัทจงึศกึษาขัน้ตอนการยื่นขอใบอนุญาต พรอ้มกบัเอกสารและ
ขอ้มูลทีต่อ้งน าส่ง รวมทัง้บรษิทัไดค้ดัเลอืกผูร้บัเหมาก่อสรา้งทีม่ชีีอ่เสยีง มปีระสบการณ์และความช านาญในการก่อสรา้งโรงไฟฟ้า 
พร้อมกบัวางแผนติดตามความคบืหน้าของโครงการอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้มัน่ใจว่ากระบวนการขอใบอนุญาต และกระบวนการ
ก่อสรา้งจะแลว้เสรจ็ตามเวลาที่ก าหนด  อย่างไรกด็ี บรษิัทย่อยสามารถยื่นขอเลื่อนก าหนดวนัเริม่ต้นซื้อขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้า
สว่นภูมภิาคได ้โดยจะตอ้งท าการชีแ้จงเหตุผลและรายงานความกา้วหน้าของโครงการใหแ้ก่การไฟฟ้าสว่นภูมภิาคทราบ โดยไม่ถอื
ว่าเป็นการผดิสญัญาตามทีร่ะบุในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 

4.1.2.2. ความเสีย่งในการจดัหาแหล่งเงนิทุนในการก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล 

หากบริษัทหรือบริษัทย่อยไม่สามารถจดัหาเงนิทุนเพื่อลงทุนในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล
ดงักล่าวได ้ทัง้ในส่วนของทุนหรอืเงนิกูย้มื จะมคีวามเสีย่งทีจ่ะไม่สามารถด าเนินโครงการได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด ซึง่จะส่งผล
กระทบต่อผลการด าเนินงานของบรษิทัไม่เป็นไปตามทีค่าดการณ์ไว ้ อย่างไรกด็ ีปจัจุบนับรษิทัไดท้ าการเจรจาเบือ้งต้นกบัสถาบนั
ทางการเงนิเพื่อขอวงเงนิสนิเชื่อโครงการ (Project Finance) ส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนดงักล่าวแลว้ นอกจากนี้ 
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บรษิัทมีแผนที่จะใช้เงนิจากการเพิ่มทุนของบริษัทตามที่ได้ขออนุมตัิจากที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัที่ 23  
ธนัวาคม 2558 และในสว่นของเงนิทุนซึง่บรษิทัมแีผนทีจ่ะใชเ้งนิทุนบางส่วนจากการเสนอขายหุน้สามญัแก่ประชาชนในครัง้ทีผ่่าน
มาจ านวนประมาณ 33 ล้านบาท ร่วมกบักระแสเงนิสดจากการด าเนินงานของบรษิัท เพื่อใช้ในการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานทดแทนดงักล่าว และจะจดัท าแผนการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าตามทีไ่ดร้บัสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าให้เหมาะสมกบัแหล่งเงนิทุน ณ 
ขณะนัน้ จงึท าใหบ้รษิทัเชื่อมัน่ว่าจะสามารถจดัหาเงนิลงทุนไดเ้พยีงพอเพื่อลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลดงักล่าว 

4.1.2.3. ความเสีย่งในการบรหิารจดัการโครงการและประสทิธภิาพของโรงไฟฟ้า 

การบรหิารจดัการโรงไฟฟ้าชวีมวลจะตอ้งอาศยับุคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญและมคีวามรู ้ความสามารถ หาก
บรษิัทไม่สามารถจดัให้มบีุคลากรที่มคีวามเชี่ยวชาญและมคีวามรูค้วามสามารถเพื่อปฏบิตัิหน้าที่ได้อย่างเพยีงพอ อาจจะท าให้
บรษิทัไม่สามารถบรหิารจดัการโรงไฟฟ้าไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ อย่างไรกด็ใีนการเตรยีมการเพื่อเริม่ด าเนินการโรงไฟฟ้าบรษิทัจะ
คดัสรรบุคลากรที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมในจ านวนที่เพยีงพอต่อการปฏบิตัิหน้าที่ และจะจดัอบรมพนักงานดงักล่าวอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อลดความเสีย่งในการบรหิารจดัการโครงการและประสทิธภิาพของโรงไฟฟ้าได ้

4.1.2.4. ความเสีย่งจากอตัราผลตอบแทนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

เน่ืองจากปรมิาณพลงังานไฟฟ้าที่ผลติไดจ้ากโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลขึน้อยู่กบัปรมิาณวตัถุดบิซึง่ใชผ้ลติ
ไฟฟ้า ซึง่หากมปีรมิาณวตัถุดบิไม่ต่อเน่ืองกอ็าจส่งผลใหบ้รษิทัไม่สามารถผลติไฟฟ้าไดเ้ตม็ก าลงัการผลติ ส่งผลใหบ้รษิทัไม่ไดร้บั
รายไดแ้ละอตัราผลตอบแทนตามทีค่าดหมายไว ้ อย่างไรกด็ ีบรษิทัไดม้กีารศกึษาความเพยีงพอของปรมิาณวตัถุดบิและมขีอ้ตกลง
กบัผูจ้ าหน่ายวตัถุดบิ และไดว้างแผนการสัง่ซือ้วตัถุดบิล่วงหน้าตามแผนการด าเนินงานของแต่ละโครงการ และมกีารประสานงาน
กบัผู้จ าหน่ายวตัถุดิบอย่างใกล้ชิด ท าให้สามารถทราบถึงปญัหาที่อาจจะเกิดขี้น และสามารถแก้ไขหรอืปรบัเปลี่ยนแผนการ
ด าเนินงานไดท้นัท่วงท ีท าใหส้ามารถลดผลกระทบจากความเสีย่งในการที่อตัราผลตอบแทนไม่เป็นไปตามเป้าหมายได ้

4.2. ความเสีย่งจากรายไดใ้นแต่ละไตรมาสไม่สม ่าเสมอ 

เน่ืองจากธุรกจิส่วนหน่ึงของบรษิัทเป็นลกัษณะงานโครงการออกแบบ จ าหน่ายและติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดั
จดัการสภาพแวดลอ้มซึง่มลีูกคา้เป็นหน่วยงานของรฐับาล เช่น บรษิทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) เป็นต้น ซึง่ลูกคา้กลุ่ม
ดงักล่าวจะมปีีงบประมาณเริม่ตน้ในเดอืนตุลาคมของทุกปี โดยจะใชร้ะยะเวลาหนึ่งในการเตรยีมจดัซือ้จดัจา้งและจะท าการคดัเลอืก
ผูจ้ดัจ าหน่ายหรอืผูร้บัเหมาส าหรบัโครงการของแต่ละหน่วยงาน หลงัจากนัน้บรษิทัจะใชเ้วลาในการด าเนินการประมาณ 3-6 เดอืน 
จงึจะสามารถส่งมอบงานและรบัรูร้ายได ้ท าให้รายไดข้องบรษิทัในแต่ละไตรมาสในงวดปีเดยีวกนัมคีวามผนัผวน โดยมลีกัษณะ
เป็นวฏัจกัร 

4.3. ความเสีย่งจากการพึง่พงิอุตสาหกรรมสือ่สารโทรคมนาคม 

เน่ืองจากรายได้ส่วนใหญ่ของบรษิัทและบรษิัทย่อยมาจากธุรกจิออกแบบ จ าหน่ายและตดิตัง้ระบบไฟฟ้าและตรวจวดั
จดัการสภาพแวดลอ้ม ซึ่งมลีูกคา้ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานรฐับาลและเอกชนซึ่งด าเนินกจิการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม ท าให้
บรษิทัมคีวามเสีย่งทีจ่ะสญูเสยีรายไดห้ากอุตสาหกรรมการสือ่สารโทรคมนาคมมกีารชะลอตวัลง ซึง่อาจจะเกดิจากปจัจยัต่างๆ เช่น 
นโยบายการลงทุนในระบบสื่อสารโทรคมนาคมของหน่วยงานรัฐบาล หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการให้สมัปทานใน
ระบบสือ่สารต่างๆ ในอนาคต เป็นตน้ 

ทัง้น้ี เพื่อป้องกนัความเสีย่งจากการพึง่พงิอุตสาหกรรมการสือ่สารโทรคมนาคม บรษิทัจงึไดท้ าการขยายฐานลูกคา้ไปใน
ธุรกจิอื่น เช่น โรงแรม และอาคารส านักงาน เป็นต้น อกีทัง้ยงัมกีารขยายธุรกจิไปยงัธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน ซึง่มรีายได้
ค่อนขา้งแน่นอนในแต่ละไตรมาส ท าใหส้ามารถลดสดัสว่นของรายไดจ้ากลกูคา้ในอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคมและลดการ
พึง่พาลกูคา้กลุ่มดงักล่าวไดใ้นระดบัหนึ่ง 
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(3) ภาระหน้ีสินในปัจจบุนัและท่ีอาจจะเกิดขึน้ในภายหน้า 

1. ยอดรวมของตราสารหนี้ทีอ่อกจ าหน่ายและทีย่งัมไิดอ้อกจ าหน่ายตามทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตไิว้ 

- ไม่ม ี-  

2. ยอดรวมของเงนิกูย้มืทีม่กี าหนดระยะเวลา  

งบการเงินรวม  หน่วย:พนับาท 

 เง่ือนไขการช าระคืนเงินต้น 
อตัราดอกเบี้ย 
(รอ้ยละต่อปี) 

ภาระหน้ีคงเหลือ 
31 ธ.ค. 58 31 มี.ค. 59 

1 ช าระคนืเงนิตน้เป็นรายเดอืนๆ ละ 83,400 บาทใหเ้สรจ็
สิน้ภายในระยะเวลา 60 เดอืนนบัแต่วนัเบกิรบัเงนิกู ้

MLR 
 

1,414 
 

1,164 
 

2 ช าระคนืเงนิตน้เป็นรายเดอืนๆ ละ 16,700 บาทใหเ้สรจ็
สิน้ภายในระยะเวลา 60 เดอืนนบัแต่วนัเบกิรบัเงนิกู ้

MLR 
 

299 
 

248 
 

3 ช าระคนืเงนิตน้พรอ้มดอกเบีย้เป็นรายเดอืนๆ ละ 1.4 
ลา้นบาท และเดอืนสดุทา้ย 1.3 ลา้นบาท ใหเ้สรจ็สิน้
ภายในระยะเวลา 7 ปี 6 เดอืนนบัแต่วนัเบกิรบัเงนิกู ้

MLR -1.25 
 
 

50,629 
 
 

46,339 
 
 

4 ช าระคนืเงนิตน้พรอ้มดอกเบีย้เป็นรายเดอืนๆ ละ 0.5 
ลา้นบาท ตามทีร่ะบุในสญัญาใหเ้สรจ็สิน้ภายใน
ระยะเวลา 7 ปีนบัแต่วนัเบกิรบัเงนิกู ้

MLR -1.25 
 
 

18,575 
 
 

17,405 
 
 

5 ช าระคนืเงนิตน้พรอ้มดอกเบีย้เป็นรายเดอืนๆ ละ 0.3 - 
0.4 ลา้นบาท ตามทีร่ะบใุนสญัญาใหเ้สรจ็สิน้ภายใน
ระยะเวลา 10 ปี  นบัแต่วนัเบกิรบัเงนิกู ้

MLR 
 
 

36,204 
 
 

35,328 
 
 

6 ช าระคนืเงนิตน้พรอ้มดอกเบีย้เป็นรายเดอืนๆ ละ 0.35 
ลา้นบาท ตามทีร่ะบุในสญัญาใหเ้สรจ็สิน้ภายใน
ระยะเวลา 7 ปี   นบัแต่วนัเบกิรบัเงนิกู ้

5.75 
 
 

25,800 
 
 

24,750 
 
 

7 ช าระคนืเงนิตน้พรอ้มดอกเบีย้เป็นรายเดอืนๆ ละ 0.545 
ลา้นบาทใหเ้สรจ็สิน้ภายในระยะเวลา 7  ปีนบัแต่วนัเบกิ
รบัเงนิกู ้

MLR-2.025 
 
 

31,219 
 
 

42,000 
 
 

 รวม  164,140 167,234 

เงนิกูย้มืระยะยาวของบรษิทัและบรษิทัย่อยมหีลกัประกนั ดงันี้ 

1) การจดจ านองทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งของบรษิทัและบรษิทัย่อย 
2) การจ าน าแผงโซล่าเซลลแ์ละอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทัและบรษิทัย่อย  
3) การจ าน าสทิธกิารรบัเงนิฝากธนาคารของบรษิทัและบรษิทัย่อย  
4) การโอนสทิธกิารรบัเงนิจากการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค และการไฟฟ้านครหลวง  
5) การค ้าประกนัโดยบรษิทั 
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3. เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 

งบการเงินรวม   หน่วยพนับาท 

ประเภทหน้ีสิน 
อตัราดอกเบี้ย 
(รอ้ยละต่อปี) 

31 ธ.ค. 58 31 มี.ค. 59 

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร MOR 14 2,417 

ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ MRR 64,000 50,000 

เจา้หนี้ทรสัตร์ซีที MLR - 1.5 52,129 1,716 

รวมทัง้ส้ิน  116,140 54,133 

1) วงเงนิเบิกเกินบัญชีธนาคารค ้าประกนัโดยเงินฝากประจ าของบรษิัทและบริษัทย่อย และการค ้าประกนัโดย
กรรมการของบรษิทัและบรรษทัประกนัสนิเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม  

2) เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิค ้าประกนัโดยการจ านองทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งของบรษิทั 

 

4. เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น  

งบการเงินรวม  หน่วยพนับาท 
ประเภทหน้ีสิน 31 ธ.ค. 58 31 มี.ค. 59 

เจา้หนี้การคา้ 61,905 65,064 

เจา้หนี้อื่น 37,285 7,939 

เงนิทดรองจากกรรมการ - 10,019 

ดอกเบีย้คา้งจ่าย 138 359 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 3,675 4,499 

รวมทัง้ส้ิน 103,003 87,880 

 

5. ตราสารหนี้ระยะสัน้ 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่6/2559 เมื่อวนัที ่11 กรกฎาคม 2559 ไดม้มีตอินุมตักิารออกและเสนอขายตราสาร
หนี้ระยะสัน้ในรปูแบบของตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange : B/E) ภายใตว้งเงนิ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกนิ 500 ลา้นบาท เพื่อน าเงนิ
ไปใชใ้นการลงทุนขยายธุรกจิ และช าระคนืหนี้ทีค่รบก าหนดรวมถงึใชเ้ป็นเงนิหมุนเวยีนของบรษิทั  

รายละเอยีดของตราสารหนี้ 
วนัทีอ่อกตัว๋    13 กรกฎาคม 2559 
มลูค่าหน้าตัว๋     200 ลา้นบาท  
อายุ      184 วนั  
อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ    4.50 ต่อปี  
หลกัประกนั    ไม่ม ี
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6. หนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้า 

ภาระผกูพนัเกีย่วกบัสญัญาเช่าด าเนินงานและสญัญาบรกิาร 

   หน่วย พนับาท 
รายละเอยีด ไม่เกนิ 1 ปี 1 - 5 ปี เกนิกว่า 5 ปี 

ค่าเช่าจ่ายตามสญัญาด าเนินงาน 3,351.85 10,335.05 54,014.54 
สญัญาทีป่รกึษา 1,380.00 1,200.00 - 

 
หน้ีสนิจากการกูย้มืเพื่อก่อสรา้งโรงไฟฟ้า 

   ลา้นบาท 
โครงการ จงัหวดัท่ีตัง้

โครงการ 
ประมาณ

การเงินลงทุน 
ประมาณการ
วงเงินเงินกู้ 

โครงการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าชีวมวล 610.0 305.0 

1. ขนาด 990 KW  ชลบุร ี 125.0 62.5 

2. ขนาด 990 KW  ชยันาท 125.0 62.5 

3. ขนาด 990 KW  นครศรธีรรมราช 120.0 60.0 

4. ขนาด 990 KW  สโุขทยั 120.0 60.0 

5. ขนาด 990 KW  อุดรธานี 120.0 60.0 

โครงการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ 425.0 364.4 

1. สหกรณ์การเกษตรเมอืงสระแกว้ (ขนาด 5 MW) สระแกว้ 212.5 186.5 

2. สหกรณ์การประมงแม่กลอง (ขนาด 5 MW) สมุทรสงคราม 212.5 177.9 

รวมทัง้ส้ิน  1,035.0 669.4 

 

(4) รายช่ือผูบ้ริหารและรายช่ือผูถื้อหุ้น 10 รายแรก 

1. รายชื่อกรรมการบรษิทั 

รายชื่อกรรมการ ณ วนัที ่11 กรกฎาคม 2559 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
1. คุณภาณุ ศตีสิาร ประธานกรรมการ / กรรมการ / กรรมการบรหิาร 

2. คุณพระนาย กงัวาลรตัน์ กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

3. คุณอนงค ์พานชิเจรญินาน กรรมการ / กรรมการบรหิาร / ประธานเจา้หน้าทีฝ่า่ยการเงนิ 

4. คุณอณัณพ พุ่มกมุาร กรรมการ / กรรมการบรหิาร / ประธานเจา้หน้าทีฝ่า่ยปฏบิตักิาร 

5. คุณสวุทิย ์สงิหจนัทร ์ กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

6. คุณพทิยาธร มฤทุสาธร กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

7. คุณวรพงศ ์จ าจด กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
8. คุณกมัพล ตตยิกว ี กรรมการอสิระ  

 



 

- 46 - 
 

 

2. รายชื่อผูถ้อืหุน้ 10 รายแรก  

รายชื่อผูถ้อืหุน้ 10 รายแรก ณ วนัที ่15 มนีาคม 2559 
รายชื่อกรรมการ จ านวนหุน้ (หุน้) รอ้ยละ 

1. บรษิทั เอม็.ว.ีท.ี คอมมวินิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน)  705,820,500 15.96 
2. นายโสมพฒัน์ ไตรโสรสั 532,600,000 12.04 
3. นางวลัลภา ไตรโสรสั 510,700,000 11.55 
4. นายพระนาย กงัวาลรตัน์ 406,696,000 9.20 
5. นายพรเทพ บรูณกุลไพโรจน์ 130,980,000 2.96 
6. นางชตุนินัท ์กจิส าเรจ็ 111,121,300 2.51 
7. นายอณัณพ พุ่มกมุาร 99,800,000 2.26 
8. นายอภริตัน์ สโิรดม 97,817,400 2.21 
9. นายวพิงษ์ รตันศริวิไิล 41,120,800 0.93 
10.นางสกุญัญา วนชิจกัรว์งศ ์ 39,900,000 0.90 

 

(5) ข้อมูลอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนอย่างมีนัยส าคญั 

-  ไม่ม ี- 

 

(6) ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน 

การท ารายการในครัง้นี้ บรษิทัจะใชเ้งนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิกบักระแสเงนิสดจากการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัและ
การออกและเสนอขายตราสารหนี้ระยะสัน้และ/หรอืระยะยาวตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท  ครัง้ที ่6/2559 เมื่อ
วนัที ่11 กรกฎาคม 2559 บรษิทัจงึมคีวามเพยีงพอของเงนิทุนหมุนเวยีนในการท ารายการในครัง้นี้ 

 

(7) คดีหรอืข้อเรียกรอ้งท่ีมีส าระส าคญัซ่ึงอยู่ระหว่างด าเนินการ 

 - ไม่ม ี– 

 

(8) ผลประโยชน์หรือรายการท่ีเก่ียวข้องกนัระหว่างบริษัทกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นท่ีถือหุ้นทัง้ทางตรง
หรอืทางอ้อมตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไป 

1. ลกัษณะของความสมัพนัธ ์ 
 บรษิัทมกีารท ารายการกบับุคคลที่เกีย่วโยงกนัหลายรายการ ซึ่งรายการระหว่างกนัที่เกดิขึน้นัน้เป็นการท ารายการกบั

กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีบุ คคลที่มีความขดัแย้ง

ผลประโยชน์เป็นกรรมการ และ/หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ซึง่สามารถสรุปลกัษณะความสมัพนัธไ์ดด้งันี้  
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บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง
ผลประโยชน์ 

ความสมัพนัธ ์

บรษิทั เอม็.ว.ีท.ี คอมมวินิเคชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) (“เอม็.ว.ีท.ี”) 

1. เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั โดยถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 15.96 ของทุน
จดทะเบยีนและช าระแลว้ 

2. นายภาณุ ศตีสิารซึง่เป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามของบรษิทั ประธาน
คณะกรรมการบรษิทั และกรรมการบรหิารของบรษิทั เป็นกรรมการผูม้ี
อ านาจลงนาม และผูถ้อืหุน้ใหญ่ของเอม็.ว.ีท.ี ในสดัสว่นรอ้ยละ 41.29 ของ
ทุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 

นายภาณุ ศตีสิาร เป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามของบรษิทั ประธานคณะกรรมการบรษิทั และ
กรรมการบรหิารของบรษิทั และเป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนาม โดยถอืหุน้ของ
บรษิทั ในสดัสว่นรอ้ยละ 0.45 ของทุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ และผูถ้อืหุน้
ใหญ่ของเอม็.ว.ีท.ี ในสดัสว่นรอ้ยละ 41.29 ของทุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 

นายพระนาย กงัวาลรตัน์ เป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามของบรษิทัและบรษิทัย่อย กรรมการบรหิาร 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั โดยถอืหุน้ของ
บรษิทัในสดัสว่นรอ้ยละ 9.20 ของทุนจดทะเบยีนและช าระแลว้  

นายสมาน กงัวาลรตัน์ เป็นบดิาของนายพระนาย กงัวาลรตัน์ (ปจัจุบนั นายสมาน กงัวาลรตัน์ ได้
เสยีชวีติแลว้) 

นางชุตนินัท ์กจิส าเรจ็ เป็นอดตีกรรมการผูม้อี านาจลงนามของบรษิทัและบรษิทัย่อย กรรมการบรหิาร 
ผูบ้รหิาร และผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั โดยถอืหุน้ของบรษิทัในสดัสว่นรอ้ย
ละ 2.51 ของทุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ โดยไดล้าออกจากต าแหน่งกรรมการ
บรษิทัเมื่อวนัที ่26 กมุภาพนัธ ์2559 

นายอณัณพ พุ่มกมุาร เป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามของบรษิทัและบรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร และผูถ้อืหุน้
ของบรษิทั โดยถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 2.26 ของทุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 

นายเศรษฐวุฒ ิบุญสนิท เป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามของบรษิทัย่อย เป็นกรรมการบรหิาร และ
ผูบ้รหิารของบรษิทัโดยถอืหุน้ของบรษิทัในสดัสว่นรอ้ยละ 0.01 ของทุนจด
ทะเบยีนและช าระแลว้ 

นางสาวอนงค ์พานิชเจรญินาน เป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามของบรษิทัและบรษิทัย่อย กรรมการบรหิารและ
ผูบ้รหิารของบรษิทั โดยถอืหุน้ของบรษิทัในสดัสว่นรอ้ยละ  0.34  ของทุนจด
ทะเบยีนและช าระแลว้  

บรษิทั ทซีซี ีลกัซช์รูโีฮเทลส ์
แอนด ์รสีอรท์ จ ากดั 

เป็นบรษิทัภายใตก้ารควบคมุของนายโสมพฒัน์ ไตรโสรสั และนางวลัลภา ไตร
โสรสั ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั โดยมสีดัสว่นการถอืหุน้รวมกนัรอ้ยละ 
23.59 ของทุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 

บรษิทั คอนเซพ แลนด ์9 จ ากดั เป็นบรษิทัภายใตก้ารควบคมุของนายโสมพฒัน์ ไตรโสรสั และนางวลัลภา ไตร
โสรสั ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั โดยมสีดัสว่นการถอืหุน้รวมกนัรอ้ยละ 
23.59 ของทุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 

บรษิทั ทซีซี ีแวลโูฮเทลส ์จ ากดั 
(ปจัจุบนัเปลีย่นชื่อเป็นบรษิทั 
แวลโูฮเทลส ์จ ากดั) 

เป็นบรษิทัภายใตก้ารควบคมุของนายโสมพฒัน์ ไตรโสรสั และนางวลัลภา ไตร
โสรสั ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั โดยมสีดัสว่นการถอืหุน้รวมกนัรอ้ยละ 
23.59 ของทุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 



 

- 48 - 
 

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง
ผลประโยชน์ 

ความสมัพนัธ ์

บรษิทั พนัธไมตร ีจ ากดั 
(ปจัจุบนัเปลีย่นชื่อเป็นบรษิทั 
ทพิยพ์ฒัน  อารเ์ขต จ ากดั) 

เป็นบรษิทัภายใตก้ารควบคมุของนายโสมพฒัน์ ไตรโสรสั และนางวลัลภา ไตร
โสรสั ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั โดยมสีดัสว่นการถอืหุน้รวมกนัรอ้ยละ 
23.59 ของทุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์
และสทิธเิรยีกรอ้งอมิพเีรยีล
เวลธ ์

เป็นกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์ประเภทกองทุนปิด ภายใตก้ารควบคุมของ
นายโสมพฒัน์ ไตรโสรสั และนางวลัลภา ไตรโสรสั ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของ
บรษิทั โดยมสีดัสว่นการถอืหุน้รวมกนัรอ้ยละ 23.59 ของทุนจดทะเบยีนและ
ช าระแลว้ 

กองทุนรวมรเีจนทโ์กลดพ์รอ็พ
เพอรต์ีฟ้นัด ์

เป็นกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์ประเภทกองทุนปิด ภายใตก้ารควบคุมของ
นายโสมพฒัน์ ไตรโสรสั และนางวลัลภา ไตรโสรสั ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของ
บรษิทั โดยมสีดัสว่นการถอืหุน้รวมกนัรอ้ยละ 23.59 ของทุนจดทะเบยีนและ
ช าระแลว้ 

บรษิทั ทซีซี ีโฮเทลคอลเลค็ชัน่ 
จ ากดั 

เป็นบรษิทัภายใตก้ารควบคมุของนายโสมพฒัน์ ไตรโสรสั และนางวลัลภา ไตร
โสรสั ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั โดยมสีดัสว่นการถอืหุน้รวมกนัรอ้ยละ 
23.59 ของทุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์
และสทิธ ิการเช่าไทยคอมเมอร์
เชยีล อนิเวสเมน้ต ์

เป็นกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์ประเภทกองทุนปิด ภายใตก้ารควบคุมของ
นายโสมพฒัน์ ไตรโสรสั และนางวลัลภา ไตรโสรสั ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของ
บรษิทั โดยมสีดัสว่นการถอืหุน้รวมกนัรอ้ยละ 23.59 ของทุนจดทะเบยีนและ
ช าระแลว้ 
 

บรษิทั กาแลไนทบ์าซาร ์จ ากดั เป็นบรษิทัภายใตก้ารควบคมุของนายโสมพฒัน์ ไตรโสรสั และนางวลัลภา ไตร
โสรสั ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั โดยมสีดัสว่นการถอืหุน้รวมกนัรอ้ยละ 
23.59 ของทุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์
ไทยรเีทล อนิเวสเมน้ต ์

เป็นกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์ประเภทกองทุนปิด ภายใตก้ารควบคุมของ
นายโสมพฒัน์ ไตรโสรสั และนางวลัลภา ไตรโสรสั ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของ
บรษิทั โดยมสีดัสว่นการถอืหุน้รวมกนัรอ้ยละ 23.59 ของทุนจดทะเบยีนและ
ช าระแลว้ 
 

บรษิทั ไอเซอรว์สิสแ์อนดซ์พั
พลาย จ ากดั 

นายพรเทพ บรูณกุลไพโรจน์ ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้บรษิทัในสดัสว่นรอ้ยละ 2.96 ของ
ทุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ เป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนาม และผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทั ไอเซอรว์สิสแ์อนดซ์พัพลาย จ ากดั ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 ของทุนจด
ทะเบยีนและช าระแลว้ 

บรษิทั พวี ีกรนี จ ากดั เป็นบรษิทัร่วมของบรษิทั ด าเนินธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้บน
หลงัคา โดยบรษิทัมสีดัสว่นการถอืหุน้อยู่รอ้ยละ 19.99 ทุนจดทะเบยีนและ
ช าระแลว้ทัง้หมด 18 ลา้นบาท โดยท าการร่วมทุนกบับรษิทั วรีบัเบอร ์คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั ซึง่เป็นเจา้ของอาคารทีโ่ครงการใชห้ลงัคาเป็นทีต่ดิตัง้ของ
โครงการโรงไฟฟ้าดงักล่าวและถอืหุน้ในบรษิทั พวี ีกรนี จ ากดั สดัสว่นรอ้ยละ 
80.01 ของทุนจดทะเบยีนและช าระแลว้ 
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2. รายการระหว่างกนักบับุคคลและนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ผลประโยชน์ ในปี 2558 และงวด 3 เดอืนแรกของปี 2559 มดีงันี้ 

บุคคล/นิตบิุคลทีอ่าจมี
ความขดัแยง้ผลประโยชน์ 

/ ลกัษณะธุรกจิ 
ลกัษณะและรายละเอยีดของรายการ 

มลูค่ารายการระหว่างกนั (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 58 31 ม.ีค. 59 

บริษัท  เอ็ม .วี.ที . คอม
มิ ว นิ เ ค ชั ่ น  จ า กั ด 
(มหาชน)  
(“เอม็.ว.ีท.ี”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรษิทัซื้อสนิคา้จากเอม็.ว.ีท.ี 
- บริษทัซ้ือสินค้า 

 
ยอดยกมาตน้งวด 
เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 
ลดลงระหว่างงวด 
ยอดคงคา้งปลายงวด 

 
 
 
 

บรษิทัว่าจา้งเอม็.ว.ีท ีในการใหบ้รกิาร
ส่วนกลางต่างๆ ไดแ้ก่ ค่าช่ารถโฟลค์
ลฟิท ์ค่ารบั-ส่งเอกสารและสนิคา้ และ
ค่าบรกิารขนส่งสนิคา้ ตามสญัญาการ
คดิอตัราค่าบรกิาร-ค่าใชจ้่าย
ส่วนกลาง 
- บริษทัจ่ายค่าบริการ 
 
 

 
- 
 
- 
- 
- 

 
80,040 

 
- 

85,642 
- 

บรษิัทซื้อสนิคา้ประเภทอุปกรณ์เครอืข่ายคอมพวิเตอร์จากเอ็ม.ว.ีท.ี เพื่อน ามาด าเนินโครงการให้แก่ลูกค้า 
ซึง่เป็นไปตามคุณสมบตัขิองอุปกรณ์ทีล่กูคา้ก าหนด โดยมรีาคาและเงือ่นไขทางการคา้ทัว่ไป 
ความเหน็ของฝา่ยบรหิาร 
ในไตรมาสที่ 1/2559 มกีารซื้อสนิค้าจากบมจ.เอ็ม.ว.ีทีฯ ฝ่ายบรหิารพิจารณาแล้วมคีวามเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวเป็นการซื้อสนิคา้ส าหรบัการด าเนินงานปกตขิองบรษิทั โดยมรีาคาเงือ่นไขทางการคา้เทยีบเท่ากบัผู้
ใหบ้รกิารรายอื่นๆ 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการดงักล่าวแล้ว มคีวามเห็นเช่นเดยีวกบัฝ่ายบรหิารว่ารายการ
ดงักล่าวเป็นการซื้อสนิคา้ส าหรบัการด าเนินงานปกตขิองบรษิทั โดยมรีาคาเงือ่นไขทางการคา้เทยีบเท่ากบัผู้
ใหบ้รกิารรายอื่นๆ 
 
บรษิัทว่าจ้างเอ็ม.ว.ีท.ีในการให้บรกิารส่วนกลางต่างๆ สญัญาการคดิอตัราค่าบรกิาร-ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
กบัเอ็ม.ว.ีท ีเพื่อใชใ้นการด าเนินการ ไดแ้ก่ ค่าเช่ารถโฟลค์ลฟิท์ ค่ารบั-ส่งเอกสารและสนิคา้ และค่าบรกิาร
ขนส่งสนิคา้ โดยมกีารระบุอตัราค่าบรกิารไวใ้นสญัญา โดยสญัญามอีายุ 1 ปี 
 
 
 
 

- 85,642 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

750,948 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

190,824 
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บุคคล/นิตบิุคลทีอ่าจมี
ความขดัแยง้ผลประโยชน์ 

/ ลกัษณะธุรกจิ 
ลกัษณะและรายละเอยีดของรายการ 

มลูค่ารายการระหว่างกนั (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 58 31 ม.ีค. 59 

 
 

บรษิทัเช่าอาคารเอม็.ว.ีท ีและ
ค่าใชจ้่ายสาธารณูปโภครวมถงึค่า
ซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา
สาธารณูปโภค ตามสญัญาเช่า 
 

-บริษทัจ่ายค่าเช่าอาคาร 
 
ยอดยกมาตน้งวด 
เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 
ลดลงระหว่างงวด 

ยอดคงคา้งปลายงวด 

 
 
 
 
 

- 
 

213,943 
803,514 
819,644 

 
 
 
 
 

25,040 
 

197,813 
230,974 
204,233 

บรษิทัเช่าอาคารเอม็.ว.ีท ีและค่าใชจ้่ายสาธารณูปโภครวมถงึค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาสาธารณูปโภค เพื่อ
ใชใ้นการด าเนินการ โดยมกีารระบุอตัราค่าเช่าไวใ้นสญัญา โดยสญัญามอีายุ 3 ปี 
 
ความเหน็ของฝา่ยบรหิาร 
ฝ่ายบรหิารพจิารณาแล้วมคีวามเห็นว่ารายการดงักล่าวเป็นการให้บรกิารส าหรบัการด าเนินงานปกติของ
บรษิทั โดยมรีาคาเงือ่นไขทางการคา้เทยีบเท่ากบัผูใ้หบ้รกิารรายอื่นๆ 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการดงักล่าวแล้ว มคีวามเห็นเช่นเดยีวกบัฝ่ายบรหิารว่ารายการ
ดงักล่าวเป็นการใหบ้รกิารส าหรบัการด าเนินงานปกตขิองบรษิทั โดยมรีาคาเงือ่นไขทางการคา้เทยีบเท่ากบัผู้
ใหบ้รกิารรายอื่นๆ 

197,813 224,554 

นายภาณุ ศตีสิาร 
 
 
 

ค ้าประกนัวงเงนิกูย้มื เลตเตอรอ์อฟ
เครดติและ/หรอืทรสัตร์ซีที วงเงนิ
เบกิเกนิบญัช ีตัว๋สญัญาใชเ้งนิ และ
วงเงนิซื้อขายอตัราแลกเปลีย่น
ล่วงหน้า ใหแ้ก่บรษิทั 
   - วงเงินการค า้ประกนั  
     สกุลเงนิบาท 
     สกุลเงนิดอลลารส์หรฐัฯ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

70,000,000 
- 
 

 
 
 
 
 
 

70,000,000 
- 
 

นายภาณุไดท้ าการค ้าประกนัวงเงนิสนิเชือ่จากสถาบนัการเงนิใหแ้ก่บรษิทัร่วมกบับรษิทั เอม็.ว.ีท.ี คอมมวินิ
เคชัน่ จ ากดั (มหาชน) นายสมศกัดิ ์สุรฤทธิเ์ชวง และนายพระนาย กงัวาลรตัน์  ซึ่งเป็นไปตามเงือ่นไขของ
สถาบันการเงินที่ต้องการให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือ ผู้บริหารเป็นผู้ค ้าประกันวงเงิน โดยไม่คิด
ค่าธรรมเนียมการค ้าประกนั อย่างไรกต็าม บรษิทัจะท าการถอนการค ้าประกนัเมือ่ไดร้บัเงื่อนไขทีด่กีว่าจาก
สถาบนัการเงนิ บรษิทัอยู่ระหว่างทยอยยกเลกิการค ้าประกนัดงักล่าว 
ความเหน็ของฝา่ยบรหิาร 
ฝ่ายบรหิารพิจารณาแล้วมคีวามเห็นว่ารายการดงักล่าวก่อให้เกิดประโยชน์กบับรษิัท นอกจากนี้ เพื่อให้
เป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบนัการเงนิ จงึมคีวามจ าเป็นที่จะต้องให้มีการค ้าประกนัวงเงนิส่วนนี้  โดยมี
เงือ่นไขการปลดภาระค ้าประกนัดงักล่าว เมือ่หุน้ของบรษิัท PST ไดท้ าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย ปจัจุบนัยงัคงมภีาระค ้าประกนัคงเหลอื เนื่องจากอยู่ระหว่งการพจิารณาของสถาบนัการเงนิ 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการดงักล่าวแลว้ มคีวามเหน็เช่นดยีวกบัความเหน็ของฝ่ายบรหิาร 
และใหบ้รษิทัฯพจิารณาปลดภาระค ้าประกนัทีค่งคา้งตามเงือ่นไขทีไ่ดต้กลงกบัสถาบนัการเงนิ 
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บุคคล/นิตบิุคลทีอ่าจมี
ความขดัแยง้ผลประโยชน์ 

/ ลกัษณะธุรกจิ 
ลกัษณะและรายละเอยีดของรายการ 

มลูค่ารายการระหว่างกนั (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 58 31 ม.ีค. 59 

นายภาณุเป็นเจา้หนี้เงนิทดรองจ่าย
บรษิทั 
- ยอดยกมาตน้งวด 
- เงนิทดรองจ่ายระหว่างงวด 
- ช าระคนืระหว่างงวด 
- ยอดคงคา้งปลายงวด 

 
 
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

14,206 
14,206 

- 

 
 
- 
- 
- 
- 
 

นายภาณุได้ท าการทดรองจ่ายให้แก่บรษิัทส าหรบัค่ารบัรองและค่าใช้จ่ายส านักงาน ให้แก่บรษิัทโดยมี
รายละเอยีด ดงันี้ 
ปี 2558 
ค่ารบัรอง -0- บาท และ ค่าใชจ้่ายส านกังาน 14,206 บาท 
งวด 3 เดอืนแรกของปี 2559 
ค่ารบัรอง -0- บาท และ ค่าใชจ้่ายส านกังาน -0-  บาท 
ความเหน็ของฝา่ยบรหิาร 
ฝ่ายบรหิารพจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าวเป็นการทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของ
บรษิทั ซึง่มคีวามจ าเป็นในการใชจ้่าย และบรษิทัไดช้ าระคนืเงนิทดรองจ่ายในระยะเวลาอนัสัน้  
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการดงักล่าวแลว้ มคีวามเหน็เช่นเดยีวกบัความเหน็ของฝา่ยบรหิาร 

นายพระนาย กงัวาลรตัน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ้าประกนัวงเงนิกูย้มื เลตเตอรอ์อฟ
เครดติและ/หรอืทรสัตร์ซีที วงเงนิ
เบกิเกนิบญัช ีตัว๋สญัญาใชเ้งนิ และ
วงเงนิซื้อขายอตัราแลกเปลีย่น
ล่วงหน้า ใหแ้ก่บรษิทั 
- วงเงินการค า้ประกนั  
     สกุลเงนิบาท 
     สกุลเงนิดอลลารส์หรฐัฯ 

 
 
 
 
 
 

70,000,000 
- 

 
 
 
 
 
 

70,000,000 
- 
 

นายพระนายไดท้ าการค ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อจากสถาบนัการเงนิใหแ้ก่บรษิทัร่วมกบับรษิทั เอม็.ว.ีท.ี คอม
มวินิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน)นายสมศกัดิ ์สุรฤทธิเ์ชวง และนายภาณุ ศตีิสาร  ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของ
สถาบันการเงินที่ต้องการให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือ ผู้บริหารเป็นผู้ค ้าประกันวงเงิน โดยไม่คิด
ค่าธรรมเนียมการค ้าประกนั อย่างไรกต็าม บรษิทัจะท าการถอนการค ้าประกนัเมือ่ไดร้บัเงือ่นไขทีด่กีว่าจาก
สถาบนัการเงนิ บรษิทัอยู่ระหว่างทยอยยกเลกิการค ้าประกนัดงักล่าว 
ความเหน็ของฝา่ยบรหิาร 
ฝ่ายบรหิารพิจารณาแล้วมคีวามเห็นว่ารายการดงักล่าวก่อให้เกิดประโยชน์กบับรษิัท นอกจากนี้ เพื่อให้
เป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบนัการเงนิ จงึมคีวามจ าเป็นที่จะต้องให้มกีารค ้าประกนัวงเงนิส่วนนี้  โดยมี
เงือ่นไขการปลดภาระค ้าประกนัดงักล่าว เมือ่หุน้ของบรษิัท PST ไดท้ าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย ปจัจุบนัยงัคงมภีาระค ้าประกนัคงเหลอื เนื่องจากอยู่ระหว่งการพจิารณาของสถาบนัการเงนิ 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการดงักล่าวแลว้ มคีวามเหน็เช่นดยีวกบัความเหน็ของฝ่ายบรหิาร 
และใหบ้รษิทัฯพจิารณาปลดภาระค ้าประกนัทีค่งคา้งตามเงือ่นไขทีไ่ดต้กลงกบัสถาบนัการเงนิ 
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บุคคล/นิตบิุคลทีอ่าจมี
ความขดัแยง้ผลประโยชน์ 

/ ลกัษณะธุรกจิ 
ลกัษณะและรายละเอยีดของรายการ 

มลูค่ารายการระหว่างกนั (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 58 31 ม.ีค. 59 

นายพระนายเป็นเจา้หนี้เงนิทดรอง
จ่ายบรษิทั 
- ยอดยกมาตน้งวด 
- เงนิทดรองจ่ายระหว่างงวด 
- ช าระคนืระหว่างงวด 
- ยอดคงคา้งปลายงวด 

 
 

1,010 
889,046 
890,056 

 
 
- 

 42,756 
42,756 

นายพระนายไดท้ าการทดรองจ่ายใหแ้ก่บรษิทัส าหรบัค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
ปี 2558 
ค่ารบัรอง 409,679 บาท และ ค่าใชจ้่ายส านกังาน 466,277 บาท 
งวด 3 เดอืนแรกของปี 2559 
ค่ารบัรอง 35,016 บาท และ ค่าใชจ้่ายส านกังาน 7,740  บาท 
ความเหน็ของฝา่ยบรหิาร 
ฝ่ายบรหิารพจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าวเป็นการทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของ
บรษิทั ซึง่มคีวามจ าเป็นในการใชจ้่าย และบรษิทัไดช้ าระคนืเงนิทดรองจ่ายในระยะเวลาอนัสัน้  
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการดงักล่าวแลว้ มคีวามเหน็เช่นเดยีวกบัความเหน็ของฝา่ยบรหิาร 

- - 
  

นายสมาน กงัวาลรตัน์ บรษิทัเช่าพืน้ทีเ่พือ่ใชเ้ป็นคลงัสนิคา้ 
- ค่าเช่าทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง 
- ยอดคงคา้งปลายงวด 

 
 

 
20,000 

 
- 

บรษิัทท าการเช่าพื้นที่จากนายสมาน กงัวาลรตัน์ ตัง้แต่เดอืนกุมภาพนัธ์ 2555 เป็นต้นมา ในอตัราค่าเช่า 
10,000 บาทต่อเดอืน ซึ่งมอีตัราค่าเช่าเป็นไปตามราคาตลาดในพื้นทีใ่กลเ้คยีงกนั เพื่อใชเ้ป็นคลงัสนิคา้เพื่อ
เก็บวสัดุอุปกรณ์จากพื้นที่ที่ได้รบัผลกระทบจากอุทกภัย ปจัจุบัน บริษัทใช้อาคารดังกล่าวส าหรบัการ
ประกอบอุปกรณ์เพื่อเตรยีมการตดิตัง้ส าหรบัโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งหากครบอายุสญัญาเช่าและบรษิทัยงัมี
ความจ าเป็นในการใช้งานพื้นทีด่งักล่าว บรษิัทจะท าการน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อขอความ
เหน็ชอบและน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาและอนุมตักิารต่ออายุสญัญาเช่าตามขัน้ตอนการ
ท ารายการระหว่างกนัปจัจุบนัครบสญัญาแลว้ ไมไ่ดต่้อสญัญา 
ทัง้นี้  ปจัจุบนันายสมาน กงัวาลรตัน์ได้เสยีชวีติแล้ว ท าให้ผู้รบัผลประโยชน์ค่าเช่าในปจัจุบนัคอืนางโสภา 
กงัวาลรตัน์ ซึง่เป็นคู่สมรสของนายสมาน กงัวาลรตัน์ และเป็นมารดาของนายพระนาย กงัวาลรตัน์ 
ความเหน็ของฝา่ยบรหิาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าปจัจุบันบรษิัทไม่ได้ด าเนินการต่อสัญญาการเช่าพื้นที่ด ังกล่าว 
เนื่องจากคลงัสนิคา้ของบรษิทัมทีีจ่ดัเกบ็เพยีงพอแลว้  
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการดงักล่าวแลว้ มคีวามเหน็เช่นเดยีวกบัความเหน็ของฝา่ยบรหิาร 

- - 

  



 

- 53 - 
 

บุคคล/นิตบิุคลทีอ่าจมี
ความขดัแยง้ผลประโยชน์ 

/ ลกัษณะธุรกจิ 
ลกัษณะและรายละเอยีดของรายการ 

มลูค่ารายการระหว่างกนั (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 58 31 ม.ีค. 59 

นางชุตนินัท ์กจิส าเรจ็ 
 
 
 
 
 
 
 

นางชุตนินัทเ์ป็นเจา้หนี้เงนิทดรองจ่าย
บรษิทั 
- ยอดยกมาตน้งวด 
- เงนิทดรองจ่ายระหว่างงวด 
- ช าระคนืระหว่างงวด 
- ยอดคงคา้งปลายงวด 

 
 
- 

15,897 
15.897 

 
 
- 
- 
- 

นางชุตนินัทไ์ดท้ าการทดรองจ่ายใหแ้ก่บรษิทัส าหรบัค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานโดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
ปี 2558 
ค่ารบัรอง 3,500 บาท และ ค่าใชจ้่ายส านกังาน 11,729 บาท 
งวด 3 เดอืนแรกของปี 2559 
ค่ารบัรอง -0- บาท และ ค่าใชจ้่ายส านกังาน -0-  บาท 
ความเหน็ของฝา่ยบรหิาร 
ฝ่ายบรหิารพจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าวเป็นการทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของ
บรษิทั ซึง่มคีวามจ าเป็นในการใชจ้่าย และบรษิทัไดช้ าระคนืเงนิทดรองจ่ายในระยะเวลาอนัสัน้  
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการดงักล่าวแลว้ มคีวามเหน็เช่นเดยีวกบัความเหน็ของฝา่ยบรหิาร 

- - 
  

นายอณัณพ พุ่มกุมาร 
 
 

นายอณัณพเป็นเจา้หนี้เงนิทดรองจ่าย
บรษิทั 
- ยอดยกมาตน้งวด 
- เงนิทดรองจ่ายระหว่างงวด 
- ช าระคนืระหว่างงวด 
- ยอดคงคา้งลายงวด 

 

 
12,598 

470,092 
482,690 

 

 
- 

40,444 
40,444 

นายอณัณพไดท้ าการทดรองจ่ายใหแ้ก่บรษิทัส าหรบัค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
ปี 2558 
ค่ารบัรอง 186,648 บาท และค่าใชจ้่ายส านกังาน 277,055 บาท 
งวด 3 เดอืนแรกของปี 2559 
ค่ารบัรอง 39,439 บาท และค่าใชจ้่ายส านกังาน 1,005 บาท 
ความเหน็ของฝา่ยบรหิาร 
ฝ่ายบรหิารพจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าวเป็นการทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของ
บรษิทั ซึง่มคีวามจ าเป็นในการใชจ้่าย และบรษิทัไดช้ าระคนืเงนิทดรองจ่ายในระยะเวลาอนัสัน้  
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการดงักล่าวแลว้ มคีวามเหน็เช่นเดยีวกบัความเหน็ของฝา่ยบรหิาร 

- - 
  



 

- 54 - 
 

บุคคล/นิตบิุคลทีอ่าจมี
ความขดัแยง้ผลประโยชน์ 

/ ลกัษณะธุรกจิ 
ลกัษณะและรายละเอยีดของรายการ 

มลูค่ารายการระหว่างกนั (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 58 31 ม.ีค. 59 

นายเศรษฐวุฒ ิบุญสนิท 
 
 
 
 
 
 

นายเศรษฐวุฒเิป็นเจา้หนี้เงนิทดรอง
จ่ายบรษิทั 
- ยอดยกมาตน้งวด 
- เงนิทดรองจ่ายระหว่างงวด 
- ช าระคนืระหว่างงวด 
- ยอดคงคา้งปลายงวด 

 
 

1,459 
414,127 
415,586 

 
 
- 

18,208 
18,208 

นายเศรษฐวุฒิได้ท าการทดรองจ่ายให้แก่บริษัทส าหรบัค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานให้แก่บริษัทโด ยมี
รายละเอยีด ดงันี้ 
ปี 2558 
ค่ารบัรอง 307,867 บาท และค่าใชจ้่ายส านกังาน 102,209 บาท 
งวด 3 เดอืนแรกของปี 2559 
ค่ารบัรอง 3,923  บาท และค่าใชจ้่ายส านกังาน 13,769 บาท 
ความเหน็ของฝา่ยบรหิาร 
ฝ่ายบรหิารพจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าวเป็นการทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของ
บรษิทั ซึง่มคีวามจ าเป็นในการใชจ้่าย และบรษิทัไดช้ าระคนืเงนิทดรองจ่ายในระยะเวลาอนัสัน้  
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการดงักล่าวแลว้ มคีวามเหน็เช่นเดยีวกบัความเหน็ของฝา่ยบรหิาร 

- - 

  

นางสาวอนงค ์ 
พานิชเจรญินาน 

นางสาวอนงคเ์ป็นเจา้หนี้เงนิทดรอง
จ่ายบรษิทั 
- ยอดยกมาตน้งวด 
- เงนิทดรองจ่ายระหว่างงวด 
- ช าระคนืระหว่างงวด 
- ยอดคงคา้งปลายงวด 

 
 
- 

2,030 
2,030 

 
 
- 
- 
- 

นางสาวอนงค์ได้ท าการทดรองจ่ายให้แก่บริษัทส าหรบัค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานให้แก่บริษัทโดยมี
รายละเอยีด ดงันี้ 
ปี 2558 
ค่ารบัรอง -0- บาท และ ค่าใชจ้่ายส านกังาน 1,897 บาท 
งวด 3 เดอืนแรกของปี 2559 
ค่ารบัรอง -0- บาท และ ค่าใชจ้่ายส านกังาน -0-  บาท 
ความเหน็ของฝา่ยบรหิาร 
ฝ่ายบรหิารพจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าวเป็นการทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของ
บรษิทั ซึง่มคีวามจ าเป็นในการใชจ้่าย และบรษิทัไดช้ าระคนืเงนิทดรองจ่ายในระยะเวลาอนัสัน้  
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการดงักล่าวแลว้ มคีวามเหน็เช่นเดยีวกบัความเหน็ของฝา่ยบรหิาร 

- - 
  



 

- 55 - 
 

บุคคล/นิตบิุคลทีอ่าจมี
ความขดัแยง้ผลประโยชน์ 

/ ลกัษณะธุรกจิ 
ลกัษณะและรายละเอยีดของรายการ 

มลูค่ารายการระหว่างกนั (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 58 31 ม.ีค. 59 

บริษัท ทีซีซี ลักซ์ชูรีโฮ
เท ลส์  แ อน ด์  รีส อ ร์ท 
จ ากดั 

บรษิทัจ าหน่ายและใหบ้รกิารระบบป ัม๊
ความรอ้น 
   - บรษิทัใหบ้รกิาร 
 
ยอดยกมาตน้งวด 
เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 
ลดลงระหว่างงวด 
ยอดคงคา้งปลายงวด 

 
 
- 
 

220,000 
- 
- 

 
 
- 
 

220,000 
- 
- 

บรษิทัท าการจ าหน่ายและใหบ้รกิารระบบป ัม๊ความรอ้น (Heat Pump) ใหแ้ก่ บรษิัท ทซีซีี ลกัซ์ชูรโีฮเทลส ์
แอนด ์รสีอรท์ จ ากดั โดยมรีาคาและเงือ่นไขทางการคา้เช่นเดยีวกบัลกูคา้ทัว่ไป 
ความเหน็ของฝา่ยบรหิาร 
ฝ่ายบรหิารพจิารณาแลว้มคีวามเห็นว่ารายการดงักล่าวเป็นการท ารายการทางการค้าปกติ โดยมรีาคาและ
เงือ่นไขทางการคา้เช่นเดยีวกบัลูกคา้ทัว่ไป ยอดลูกหนี้คงค้างเป็นยอดค ้าประกนัผลงานซึ่งมอีายุ 3 ปี ครบ
ก าหนดในเดอืนกุมภาพนัธ ์2560 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการดงักล่าวแล้ว มคีวามเห็นว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการทาง
การคา้ปกต ิโดยมรีาคาและเงือ่นไขทางการคา้เช่นเดยีวกบัลกูคา้ทัว่ไป 

220,000 220,000 
  

บรษิทั คอนเซพ แลนด ์9 
จ ากดั 

บรษิทัจ าหน่ายและใหบ้รกิารระบบป ัม๊
ความรอ้น 
   - บรษิทัใหบ้รกิาร 
 
ยอดยกมาตน้งวด 
เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 
ลดลงระหว่างงวด 
ยอดคงคา้งปลายงวด 

 
 

- 
 

523,240 
- 
- 

 
 

- 
 

523,240 
- 
- 

บรษิทัท าการจ าหน่ายและใหบ้รกิารระบบป ัม๊ความรอ้น (Heat Pump) ใหแ้ก่ บรษิทั คอนเซพ แลนด ์9 จ ากดั 
โดยมรีาคาและเงือ่นไขทางการคา้ทัว่ไป 
ความเหน็ของฝา่ยบรหิาร 
ฝา่ยบรหิารพจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการทางการคา้ปกต ิโดยมรีาคาและเงือ่นไข
ทางการค้าเช่นเดยีวกบัลูกค้าทัว่ไป ยอดลูกหนี้คงค้างเป็นการค ้าประกนัผลงานมอีายุ 3 ปี ครบก าหนดใน
เดอืนกุมภาพนัธ ์2560 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการดงักล่าวแล้ว มคีวามเห็นว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการทาง
การคา้ปกต ิโดยมรีาคาและเงือ่นไขทางการคา้เช่นเดยีวกบัลกูคา้ทัว่ไป 

523,240 523,240 
  

บรษิทั ทซีซี ีแวลโูฮเทลส ์
จ ากดั 
(ปจัจุบนัเปลีย่นชือ่เป็น
บรษิทั แวลโูฮเทลส ์
จ ากดั) 

บรษิทัจ าหน่ายและใหบ้รกิารระบบป ัม๊
ความรอ้น 
   - บรษิทัใหบ้รกิาร 
 
ยอดยกมาตน้งวด 
เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 

 
 

- 
 

127,333 
- 

 
 

- 
 

127,333 
- 

บรษิัทท าการจ าหน่ายและให้บรกิารระบบป ัม๊ความร้อน (Heat Pump) ให้แก่ บรษิัท บรษิัท ทีซีซี แวลูโฮ
เทลส ์จ ากดั โดยมรีาคาและเงือ่นไขทางการคา้ทัว่ไป 
ความเหน็ของฝา่ยบรหิาร 
ฝา่ยบรหิารพจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการทางการคา้ปกต ิโดยมรีาคาและเงือ่นไข
ทางการค้าเช่นเดยีวกบัลูกค้าทัว่ไป ยอดลูกหนี้คงค้างเป็นการค ้าประกนัผลงานมอีายุ 3 ปี ครบก าหนดใน
เดอืนกุมภาพนัธ ์2560 



 

- 56 - 
 

บุคคล/นิตบิุคลทีอ่าจมี
ความขดัแยง้ผลประโยชน์ 

/ ลกัษณะธุรกจิ 
ลกัษณะและรายละเอยีดของรายการ 

มลูค่ารายการระหว่างกนั (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 58 31 ม.ีค. 59 

ลดลงระหว่างงวด 
ยอดคงคา้งปลายงวด 

- - ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการดงักล่าวแล้ว มคีวามเห็นว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการทาง
การคา้ปกต ิโดยมรีาคาและเงือ่นไขทางการคา้เช่นเดยีวกบัลกูคา้ทัว่ไป 

127,333 127,333 
  

กองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธิ
เรยีกรอ้งอมิพเีรยีลเวลธ ์

บรษิทัจ าหน่ายและใหบ้รกิารระบบป ัม๊
ความรอ้น 
   - บรษิทัใหบ้รกิาร 
 
ยอดยกมาตน้งวด 
เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 
ลดลงระหว่างงวด 
ยอดคงคา้งปลายงวด 

 
 

- 
 

169,427 
- 
- 

 
 

- 
 

169,427 
- 
- 

บรษิทัท าการจ าหน่ายและใหบ้รกิารระบบป ัม๊ความรอ้น (Heat Pump) ใหแ้ก่ กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละ
สทิธเิรยีกรอ้งอมิพเีรยีลเวลธ ์โดยมรีาคาและเงือ่นไขทางการคา้ทัว่ไป 
ความเหน็ของฝา่ยบรหิาร 
ฝา่ยบรหิารพจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการทีส่มควร และเป็นการท ารายการทางการ
ค้าปกติ โดยมรีาคาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกบัลูกค้าทัว่ไป ยอดลูกหนี้คงค้างเป็นการค ้าประกนั
ผลงานมอีายุ 3 ปี ครบก าหนดในเดอืนกุมภาพนัธ ์2560 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการดังกล่าวแล้ว มคีวามเห็นว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการทาง
การคา้ปกต ิโดยมรีาคาและเงือ่นไขทางการคา้เช่นเดยีวกบัลกูคา้ทัว่ไป 

169,427 169,427 

  
กองทุนรวมรเีจนท์
โกลดพ์รอ็พเพอรต์ี้ฟนัด ์

บรษิทัจ าหน่ายหลอดไฟแอลอดี ี
   - บรษิทัขายสนิคา้ 
 
ยอดยกมาตน้งวด 
เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 
ลดลงระหว่างงวด 
ยอดคงคา้งปลายงวด 

 
- 
 

910,357 
- 

42,854 

 
- 
 

867,503 
- 
- 

บรษิทัท าการจ าหน่ายหลอดไฟแอลอดี ี(LED) ใหแ้ก่ กองทุนรวมรเีจนทโ์กลดพ์รอ็พเพอร์ตี้ฟนัด ์โดยมรีาคา
และเงือ่นไขทางการคา้ทัว่ไป 
ความเหน็ของฝา่ยบรหิาร 
ฝา่ยบรหิารพจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการทีส่มควร และเป็นการท ารายการทางการ
ค้าปกติ โดยมรีาคาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกบัลูกค้าทัว่ไป ยอดลูกหนี้คงค้างเป็นการค ้าประกนั
ผลงานมอีายุ 5 ปี ครบก าหนดในปี 2562 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการดงักล่าวแล้ว มคีวามเห็นว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการทาง
การคา้ปกต ิโดยมรีาคาและเงือ่นไขทางการคา้เช่นเดยีวกบัลกูคา้ทัว่ไป 

867,503 867,503 
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บุคคล/นิตบิุคลทีอ่าจมี
ความขดัแยง้ผลประโยชน์ 

/ ลกัษณะธุรกจิ 
ลกัษณะและรายละเอยีดของรายการ 

มลูค่ารายการระหว่างกนั (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 58 31 ม.ีค. 59 

กองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัยไ์ทยรเีทล 
อนิเวสเมน้ต ์
 
 
 

บรษิทัจ าหน่ายหลอดไฟแอลอดี ี
   - บรษิทัขายสนิคา้ 
 
ยอดยกมาตน้งวด 
เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 
ลดลงระหว่างงวด 
ยอดคงคา้งปลายงวด 

 
- 
 

895,590 
- 

895,590 

 
- 
 
- 
- 
- 

บรษิทัท าการจ าหน่ายหลอดไฟแอลอดี ี(LED) ใหแ้ก่ กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยไ์ทยรเีทล อนิเวสเมน้ต์ โดย
มรีาคาและเงือ่นไขทางการคา้ทัว่ไป 
ความเหน็ของฝา่ยบรหิาร 
ฝา่ยบรหิารพจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการทางการคา้ปกต ิโดยมรีาคาและเงือ่นไข
ทางการคา้เช่นเดยีวกบัลกูคา้ทัว่ไป 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการดงักล่าวแล้ว มคีวามเห็นว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการทาง
การคา้ปกต ิโดยมรีาคาและเงือ่นไขทางการคา้เช่นเดยีวกบัลกูคา้ทัว่ไป 

- - 

  
บรษิทั ไอเซอรว์สิสแ์อนด์
ซพัพลาย จ ากดั 

บรษิทัจ าหน่ายสนิคา้และใหบ้รกิาร
ใหแ้ก่บรษิทั ไอเซอรว์สิสแ์อนดซ์พั
พลาย จ ากดั 
   - บรษิทัขายสนิคา้ 
   - บรษิทัใหบ้รกิาร 
 
ยอดยกมาตน้งวด 
เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 
ลดลงระหว่างงวด 
ยอดคงคา้งปลายงวด 

 
 
 

15,000 
- 
 
- 

16,050 
16,050 

 
 
 

- 
- 
 
- 
- 
- 

บรษิัทท าการให้บรกิารที่ปรกึษาส าหรบัระบบส ารองไฟฟ้าของโครงการอินเตอร์เน็ทความเรว็สูงและขาย
สนิคา้ประเภทระบบเครอืขา่ยกลอ้งวงจรปิดและเครือ่งส ารองไฟฟ้าใหแ้ก่ บรษิทั ไอเซอร์วสิส์แอนดซ์พัพลาย 
จ ากดั โดยมรีาคาและเงือ่นไขทางการคา้ทัว่ไป 
ความเหน็ของฝา่ยบรหิาร 
ฝา่ยบรหิารพจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการทางการคา้ปกต ิโดยมรีาคาและเงือ่นไข
ทางการคา้เช่นเดยีวกบัลกูคา้ทัว่ไป 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการดงักล่าวแล้ว มคีวามเห็นว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการทาง
การคา้ปกต ิโดยมรีาคาและเงือ่นไขทางการคา้เช่นเดยีวกบัลกูคา้ทัว่ไป 
 - - 

  
บรษิทั พวี ีกรนี จ ากดั 
(รษิทั  

PVG ว่าจา้งบรษิทั ในการออกแบบ
และก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้บนหลงัคา 
- บรษิทัรบัก่อสรา้งโรงไฟฟ้า 
 

 
 
 
- 
 

 
 
 
- 
 

PVG ท าการว่าจา้งบรษิทัในการออกแบบและก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ทีต่ดิตัง้บนหลงัคา ตาม
ใบสัง่ซื้อลงวันที่  22 พฤษภาคม 2557 มูลค่าโครงการตามสัญญาทัง้สิ้น  51,100,000 บาท (ไม่รวม
ภาษีมลูค่าเพิม่) ซึ่งปจัจุบนัไดด้ าเนินการก่อสรา้งเสรจ็สิ้นแลว้โดยมอีตัราก าไรขัน้ต้นและเงือ่นไขทางการคา้
เช่นเดยีวกบัลกูคา้ทัว่ไป 
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บุคคล/นิตบิุคลทีอ่าจมี
ความขดัแยง้ผลประโยชน์ 

/ ลกัษณะธุรกจิ 
ลกัษณะและรายละเอยีดของรายการ 

มลูค่ารายการระหว่างกนั (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 58 31 ม.ีค. 59 

ยอดยกมาตน้งวด 
เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 
ลดลงระหว่างงวด 
ยอดคงคา้งปลายงวด 
 
   - รายไดร้บัล่วงหน้า 
ยอดยกมาตน้งวด 
เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 
ลดลงระหว่างงวด 
ยอดคงคา้งปลายงวด 
 
บรษิทัใหกู้ย้มืเงนิแก่ PVG เพือ่ใชเ้ป็น
เงนิทุนหมนุเวยีน 
-เงนิใหกู้ย้มื 
 
เงนิกูย้มื 
ยอดยกมาตน้งวด 
เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 
ลดลงระหว่างงวด 
ยอดคงคา้งปลายงวด 

5,467,700 
- 

5,467,700 

- 
- 
- 

ความเหน็ของฝา่ยบรหิาร 
ฝา่ยบรหิารไดพ้จิารณารายการดงักล่าวแลว้ มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการทางการคา้ปกต ิโดย
มอีตัราก าไรขัน้ตน้และเงือ่นไขทางการคา้เช่นเดยีวกบัลกูคา้ทัว่ไป และในเดอืนมนีาคม 2558 ไดร้บัช าระยอด
หนี้ดงักล่าวแลว้ 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการดงักล่าวแล้ว มคีวามเห็นว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการทาง
การคา้ปกต ิโดยมอีตัราก าไรขัน้ตน้และเงือ่นไขทางการคา้เช่นเดยีวกบัลกูคา้ทัว่ไป 
 
 
 
 
บรษิทัให ้PVG กูเ้งนิ ตามสดัส่วนการถอืหุน้ เพื่อน ามาใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีน โดยมเีทอมการช าระคืนเมือ่
ทวงถาม อตัราดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี ซึ่งอ้างอิงจากอตัราดอกเบี้ยอตัราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชัน้ด ี
ประเภทเงนิเบกิเกนิบญัช ี(MOR) ของธนาคารพาณิชย์  PVG ไดช้ าระคนืเงนิกูด้งักล่าวแลว้ในเดอืนมนีาคม 
2558 
 
ความเหน็ของฝา่ยบรหิาร 
ฝา่ยบรหิารพจิาณาแลว้ มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการทีจ่ าเป็นและสมควร โดยเป็นการใหกู้ย้มื
เงนิตามสดัส่วนการถอืหุน้ เพือ่ใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีนเพือ่ด าเนินธุรกจิตามปกต ิและมกีารคดิอตัราดอกเบี้ย
เทยีบเท่ากบัอตัราดอกเบีย้ของสถาบนัการเงนิซึง่ PVG ไดช้ าระคนืเงนิกูด้งักล่าวแลว้ 

- 
 

- 
- 
- 
- 
- 
 
 

 
- 
 
 

7,596,200 
- 

7,596,200 

- 
 

- 
- 
- 
- 
- 
 
 

 
- 
 
 
- 
- 
- 

- - 
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บุคคล/นิตบิุคลทีอ่าจมี
ความขดัแยง้ผลประโยชน์ 

/ ลกัษณะธุรกจิ 
ลกัษณะและรายละเอยีดของรายการ 

มลูค่ารายการระหว่างกนั (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 58 31 ม.ีค. 59 

 
-ดอกเบีย้รบั 
 
ยอดยกมาตน้งวด 
ดอกเบีย้เงนิกูย้มืยอดยกมตน้งวด 
เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 
ลดลงระหว่างงวด 
ยอดคงคา้งปลายงวด 

 
107,699 

 
 

162,248 
92,090 

254,338 

 
- 
 
 
- 
- 
- 

 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการดงักล่าวแลว้ มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการทีจ่ าเป็น
และสมควร เช่นเดยีวกบัความเหน็ของฝา่ยบรหิาร ซึง่มกีารคดิอตัราดอกเบี้ยเทยีบเท่ากบัอตัราดอกเบีย้ของ
สถาบนัการเงนิ 

- - 
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(9) สรปุสาระของสญัญาท่ีส าคญัๆ ในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา  

1. สญัญาเงนิกูย้มืกบัสถาบนัการเงนิ 
1) สญัญากู้ยืมเงิน เลขที่ L828/034005/2557 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ระหว่าง ธนาคารกสิกรไทย กับ 

บรษิทั โซล่ารโ์กกรนี จ ากดั วงเงนิกู ้40,000,000 บาท (สีส่บิลา้นบาท) 

2) สญัญากูย้มืเงนิ ระหว่าง ธนาคารทหารไทย กบั บรษิทั เพาเวอร ์ว ีกรนี จ ากดั ลงวนัที ่8 ธนัวาคม 2557 วงเงนิ

กู ้30,000,000 บาท  

3) สญัญากูย้มืเงนิ ระหว่าง ธนาคารทหารไทย กบั บรษิทั บรษิทั เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ลง

วนัที ่7 ตุลาคม 2558 วงเงนิกู ้42,000,000 บาท  

2. สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า  

 
บริษทั ท่ีตัง้โครงการ ก าลงัการผลิต 

คู่สญัญาซ้ือ
ขายไฟฟ้า 

วนัเร่ิมต้นซ้ือขาย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์

พลงังานแสงอาทิตย ์

1 บจ.กนัหา โซล่าเพาเวอร ์ อ าเภอสรา้งคอม อุดรธานี 998 KW กฟภ. 15-ส.ค.-54 

2 บจ.กนัหา โซล่าเพาเวอร ์ อ าเภอสรา้งคอม อุดรธานี 998 KW กฟภ. 22-ส.ค.-54 

3 บจ.โซล่ารโ์กกรนี อ าเภอเมอืง สมทุรสงคราม 997 KW กฟภ. 8-พ.ค.-57 

4 บจ. เพาเวอร ์ว ีกรนี อ าเภอไทรน้อย จวัหวดันนทบุร ี 980 KW กฟน. 10-ต.ค.-57 

5 
บมจ. เพาเวอร ์โซลชู ัน่ 
เทคโนโลย ี

อ าเภอเขายอ้ย เพชรบุร ี 995 KW กฟภ. 28-ธ.ค.-58 

พลงังานชีวภาพ 

6 บจ.นวรตัน์ บเีวอรเ์รส 
อ าเภอบา้นใหม่
ไชยพจน์ 

บุรรีมัย ์ 995 KW กฟภ. 11-พ.ค.-55 

7 
บรษิทั อรญั เพาเวอร ์
จ ากดั 

อ าเภอสามชุก สุพรรณบุร ี 4.0 MW กฟภ. 19-ม.ีค.-57 

8 
บรษิทั เศรษฐสีุพรรณ ไบ
โอกรนี เพาเวอร ์จ ากดั 

อ าเภอเมอืง สุพรรณบุร ี 2.0 MW กฟภ. 20-ต.ค.-58 

พลงังานชีวมวล 

9 บจ. ไบโอโกกรนี อ าเภอทุ่งสง นครศรธีรรมราช 990 KW กฟภ. 30-ก.ย.-60 

10 บจ. ไบโอโกกรนี อ าเภอพนสันิคม ชลบุร ี 990 KW กฟภ. 31-ม.ีค.-60 

11 บจ. ไบโอโกกรนี อ าเภอศรนีคร สุโขทยั 990 KW กฟภ. 22-ม.ค.-60 

12 บจ. ไบโอโกกรนี อ าเภอคลองขลุง ก าแพงเพชร 990 KW กฟภ. 30-ก.ย.-60 

13 บจ. ไบโอโกกรนี อ าเภอหนองมโมง ชยันาท 990 KW กฟภ. 22-ม.ค.-60 

14 บจ. ไบโอโกกรนี 
อ าเภอสว่างดนิ
แดง 

สกลนคร 990 KW กฟภ. 31-ธ.ค.-63 

15 บจ. ไบโอโกกรนี 
อ าเภอประจกัษ์
ศลิปาคม 

อุดรธานี 990 KW กฟภ. 31-ธ.ค.-61 

16 บจ. เวลล ์โคราช เอน็เนอรย์ ี อ าเภอหนองกี ่ บุรรีมัย ์ 8.0 MW กฟภ. 24-ก.ค.-58 
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3. โครงการทีอ่ยู่ระหว่างการยื่นขอท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า  

 
บริษทั ท่ีตัง้โครงการ ก าลงัการผลิต 

คู่สญัญาซ้ือ
ขายไฟฟ้า 

วนัเร่ิมต้นซ้ือขาย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์

พลงังานแสงอาทิตย ์

17 
บมจ. เพาเวอร ์โซลชู ัน่ 
เทคโนโลย ี

อ าเภอเมอืง  สระแกว้ 5.0 MW กฟภ. 
อยู่ระหว่างการยืน่แบบ
ค าขอ PPA 

18 บจ. พเีอสท ีเอนเนอรย์ ี2 
อ าเภออมัพวา สมทุรสงคราม 

5.0 MW กฟภ. 
อยู่ระหว่างการยืน่แบบ
ค าขอ PPA 

พลงังานจากขยะในรปูแบบพลงังานความร้อน 

19 บจ. ไบโอโกกรนี* อ าเภอสงัขะ สุรนิทร ์ 8 MW กฟภ. 
อยู่ระหว่างการยืน่แบบ
ค าขอ PPA 

20 บจ. พเีอสท ี(อุบลราชธานี)* 
 

อุบลราชธาน ี 8 MW กฟภ. 
อยู่ระหว่างการยืน่แบบ
ค าขอ PPA 

*ลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืส าหรบัก าจดัสิง่เหลอืใชใ้นชุมชนแลว้ 

 

(10) รายงานของผูเ้ช่ียวชาญอ่ืนๆ ส าหรบัน าเสนอให้แก่ผูถื้อหุ้นพิจารณา 

รายงานทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระของบรษิทั ดสิคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเหน็ว่า รายการได้มาซึง่สนิทรพัย์ทัง้สองรายการมคีวามเหมาะสม เน่ืองจากเป็นการ
ลงทุนในกจิการทีม่ศีกัยภาพ และสอดคลอ้งกบักลยุทธใ์นการด าเนินธุรกจิของบรษิทัทีมุ่่งเขา้สู่ธุรกจิพลงังานทางเลอืก  เงื่อนไขของ
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าจะท าใหบ้รษิทัมรีายไดท้ีส่ม ่าเสมอในระยะยาว และลดความเสีย่งทางธุรกจิ ก่อใหเ้กดิศกัยภาพใหก้บับรษิทัใน
อนาคต ทัง้นี้สามารถพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากรายงานของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระตามเอกสารแนบทีส่ง่มาดว้ย 3 

 

(11) ข้อมูลอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนอย่างมีนัยส าคญั 

- ไม่ม ี- 
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(12) ความรบัผิดชอบของกรรมการท่ีมีต่อสารสนเทศ 

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบในขอ้มลูทีร่ะบุไวใ้นสารสนเทศนี้ และเอกสารทีส่ง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ และขอรบัรองว่าไม่
มขีอ้ความอนัเป็นเทจ็ และไม่ไดม้กีารละเวน้ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญั ซึง่จ าเป็นตอ้งม ีหรอืตอ้งระบุไวใ้นสารสนเทศนี้ ตลอดจน
ไม่มขีอ้ความทีก่่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิแต่อย่างใด 

ขา้พเจ้าขอรบัรองว่าขอ้มูลในสารสนเทศฉบบันี้ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าให้บุคคลอื่นส าคญัผดิ และไม่ขาด
ขอ้มลูทีค่วรแจง้ในสาระส าคญั 

 

จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

 

 

 

   

นายภาณุ ศตีสิาร  นางสาวอนงค ์พานิชเจรญินาน 
กรรมการ  กรรมการ 

 


