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

ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทได้ขยายการลงทุนและพัฒนาธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังานทดแทน ส่งผลให้ทรัพย์สิน
รวมของบริษัทเติบโตก้าวกระโดดจากปี 2558 ทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวภาพ และ พลังงาน
ชวีมวล เพือ่ให้บรษิทัมรีายได้อย่างต่อเนือ่งและยัง่ยนื และสร้างผลตอบแทนทีด่ใีห้แก่ผู้ถอืหุน้ของบรษิทัในอนาคต

บริษัทวางเป้าหมายการขยายธุรกิจด้านพลังงานทดแทน ให้ได้ก�าลังการผลิตรวม 100 เมกกะวัตต์ ภายในปี 
2562 ครอบคลมุท้ังในในด้านพลงังานแสงอาทติย์ พลงังานชวีภาพ พลงังานชีวมวล พลงังานลม และพลงังานขยะ 
ในปัจจบุนับรษิทัอยูร่ะหว่างการศกึษาความเป็นไปได้ของพลงังานลมและขยะ และเตรยีมความพร้อมส�าหรบัการ
เข้าลงทุนหากภาครัฐประกาศให้เข้าร่วมลงทุนในอนาคตอันใกล้นี้ 

บรษิทัยงัคงด�าเนนิงานตามนโยบายในการเป็นผูน้�าด้านการบรหิารจดัการระบบไฟฟ้าและพลงังานของประเทศ 
นอกเหนือจากการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจออกแบบ จ�าหน่าย และติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและการจัดการสภาพ
แวดล้อมที่มีคุณภาพสูง ส�าหรับระบบสื่อสารโทรคมนาคมให้กับหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน อีกทั้งบริษัทยังมุ่ง
มั่นในการด�าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนต่างๆ ตามเป้าหมายที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

นอกจากนีบ้รษิทัยงัคงด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง ในการต่อต้านการคอร์รปัชัน่ ตามทีไ่ด้ประกาศเจตนารมณ์เข้า
ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านคอร์รัปชั่นของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) เพื่อยืนยันแนวทางการท�างานของบริษัทฯในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและบริษัทฯยังมุ่งมั่นในการจัดกิจกรรมให้กับสังคม โดยให้ความส�าคัญกับการรับผิดชอบต่อผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนการตอบแทนสังคม และใส่ใจในสิ่งแวดล้อม 

ในนามของประธานคณะกรรมการบรษิทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ�ากดั (มหาชน) ขอขอบพระคณุผูถ้อืหุน้ 
นักลงทุน พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ให้ความ
ไว้วางใจและการสนบัสนนุบริษทัด้วยดเีสมอมา และขอขอบคณุทมีผูบ้รหิารและพนักงานทกุท่านทีร่่วมแรงร่วมใจ
ในการปฎิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ ช่วยให้ธุรกิจของบริษัทสามารถก้าว
ข้ามอุปสรรคและเติบโตไปพร้อมกัน อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่หยุดยั้งการพัฒนาเพื่อให้เป็นองค์การที่แข็งแกร่ง เติบโตในด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทนที่มีคุณภาพและสามารถตอบแทนผลประโยชน์คืนสู่สังคมและท่านผู้ถือหุ้นต่อไป

ชอแสดงความนับถือ

(นายภาณุ ศีติสาร)
ประธานกรรมการบริษัท

สารจากทา่นประธาน
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นายภาณ ุศตีสิาร
ประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร
(กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม)
อายุ : 48

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์) มหาวิทยาลัย

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 1.51

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -

ประสบการณ์การท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง : 
2555 - ปัจจุบัน 

ประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร บมจ. เพาเวอร์ โซลูช่ัน 
เทคโนโลยี (ธุรกิจออกแบบ จ�าหน่ายและติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้า
และตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม)

2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. กันหา โซล่าพาวเวอร์ (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์)

2551 - 2555
กรรมการ ผู้จัดการ บจ. พระพาย เทคโนโลยี (จัดจ�าหน่าย และ
ให้บริการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานลม)

2545 - 2555
กรรมการ บจ. ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 
(ผลิตและจ�าหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคมและเครื่องมือสื่อสาร)

2541 - ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ. เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น (จ�าหน่ายและติดตั้ง 
อุปกรณ์โทรคมนาคมการสือสาร)

 คณะกรรมการและผูบ้รหิาร
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นายพระนาย 
กงัวาลรตัน์

กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม)
อายุ : 43

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
• มหาวิทยาลัย อีสเทิร์นเอเชีย
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 9.22

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -

ประสบการณ์การท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง : 
2559 - ปัจจุบัน

กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 7 (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน)
กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 8 (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน)
กรรมการ บจ. อรัญ เพาเวอร์ (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ)
กรรมการ บจ. เศรษฐสีพรุรณ ไบโอกรนี เพาเวอร์ (ธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังานชวีภาพ)
กรรมการ บจ. โรงไฟฟ้าสระยายโสม จ�ากัด (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ)
กรรมการ บจ. เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จ�ากัด (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล)

2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ พีเอสที เอนเนอร์ยี (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน)
กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน)
กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์)
กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน)
กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์)
กรรมการ บจ. พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง (ก่อสร้างโรงไฟฟ้า)
กรรมการ บจ. นวรัตน์ บีเวอร์เรส (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ)
กรรมการ บจ.เพาเวอร์ วี กรีน (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์)
กรรมการ บจ. พีเอสที (อุบลราชธานี) (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ)

2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. ไบโอโกกรีน (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล)
กรรมการ บจ. วินด์โกกกรีน (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม)

ก.พ.-พ.ย. 2556
ทีป่รึกษาด้านการพฒันาพลงังานทดแทน สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้า คณุ
ทหารลาดกระบัง (สถานศึกษา)

2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี (ธุรกิจ
ออกแบบ จ�าหน่ายและตดิตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อม)
กรรมการ บจ. โซล่าร์โกกรีน (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์)

2553 - ปัจจุบัน 
กรรมการ บจ. กันหา โซล่าพาวเวอร์ (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์)

2541 - 2544
ผู้จัดการฝ่ายขาย บจ. เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น (ประเทศไทย) (จ�าหน่ายและติด
ตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคมการสือสาร)

คณะกรรมการและผู้บรหิาร



10

คณะกรรมการและผู้บรหิาร

นางสาวอนงค์ 
พานชิเจรญินาน
กรรมการ/กรรมการบริหาร
/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
(กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม)
อายุ : 51

คุณวุฒิทางการศึกษา
• Diploma in Auditing มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท Master of Financial Accounting (MFAcc.)จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย
• Director Certification Program (DCP) 174/2013

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0.34

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -

ประสบการณ์การท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง : 
2559 - ปัจจุบัน

กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 7 (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน)
กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 8 (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน)
กรรมการ บจ. อรัญ เพาเวอร์ (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ)
กรรมการ บจ. เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน
ชีวภาพ)
กรรมการ บจ. โรงไฟฟ้าสระยายโสม จ�ากัด (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ)
กรรมการ บจ. เวลล์ โคราช เอน็เนอร์ย ีจ�ากดั (ธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวล)

2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน)
กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน)
กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์)
กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน)
กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์)
กรรมการ บจ. พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง (ก่อสร้างโรงไฟฟ้า)
กรรมการ บจ. นวรัตน์ บีเวอร์เรส (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ)
กรรมการ บจ.เพาเวอร์ วี กรีน (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์)
กรรมการ บจ. พีเอสที (อุบลราชธานี) (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ)
กรรมการ บจ. วินด์โกกกรีน (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม)
กรรมการ บจ. โซล่าร์โกกรีน (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์)
กรรมการ บจ. กันหา โซล่าพาวเวอร์ (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์)
กรรมการ บจ. ไบโอโกกรีน (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล)

2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี 
(ธุรกิจออกแบบ จ�าหน่ายและติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการ
สภาพแวดล้อม)

2554 - 2557
CFO & Corporate บจ. บิซโปร เอาท์ซอร์ส (บริการคอลเซ็นเตอร์)
Support Division บจ. โลคัส เทเลคอมมูนิเคชั่น อิงค์ (พัฒนาระบบลูกค้า
สัมพันธ์และระบบเครือข่าย)

2544 - 2554
Senior Vice President - Financial Operations Division บมจ. โทเทิ่ล 
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่)
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คณะกรรมการและผู้บรหิาร

นายอณัณพ พุม่กุมาร
กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

(กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม)
อายุ : 43

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• Director Certification Program (DCP) 170/2013
• Director Accreditation Program (DAP) 100/2013

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 2.26

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -

ประสบการณ์การท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง : 
2559 - ปัจจุบัน

กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 7 (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน)
กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 8 (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน)
กรรมการ บจ. โรงไฟฟ้าสระยายโสม จ�ากดั (ธรุกจิโรงไฟฟ้าพลังงานชวีภาพ)
กรรมการ บจ. เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จ�ากัด (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน
ชีวมวล)

2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน)
กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน)
กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์)
กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน)
กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์)
กรรมการ บจ. พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง (ก่อสร้างโรงไฟฟ้า)
กรรมการ บจ.เพาเวอร์ วี กรีน (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์)
กรรมการ บจ. พีเอสที (อุบลราชธานี) (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ)

2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. วินด์โกกกรีน (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม)
กรรมการ บจ. โซล่าร์โกกรีน (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์)

2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. ไบโอโกกรีน (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล)

2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. กันหา โซล่าพาวเวอร์ (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์)

2551 - ปัจจุบัน
กรรมการบรหิาร /ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายปฏบัิตกิาร บมจ. เพาเวอร์ โซลชูัน่ 
เทคโนโลย ี(ธรุกิจออกแบบจ�าหน่ายและตดิตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัด
จัดการสภาพแวดล้อม)
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นายสวุทิย ์สงิหจนัทร์
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 62

คณะกรรมการและผู้บรหิาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
• Director Certification Program (DCP) 176/2013
• Director Accreditation Program (DAP) SET/2012

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0.01

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -

ประสบการณ์การท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง : 
2555 - ปัจจุบัน

กรรมการ / กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. 
เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี (ธุรกิจออกแบบ จ�าหน่ายและติดตั้ง
ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม)

2555 - ปัจจุบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน (ผลิตและ
จ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า)

2553 - 2554
ผู้ช่วยผู้ว่าการประจ�าส�านักผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย

2549 - 2553
ผู้อ�านวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์
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นายพทิยาธร มฤทสุาธร
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 50

คณะกรรมการและผู้บรหิาร

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0.02

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -

ประสบการณ์การท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง : 
2555 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น 
เทคโนโลยี จ�ากัด (ธุรกิจออกแบบ จ�าหน่ายและติดตั้งระบบจ่าย
ไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม)

2551 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ.นภธรา (ที่ปรึกษาธุรกิจ)

2544 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษา บจ. ไนซ์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง คอร์ป (รับจ้างบริหารงาน)
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นายวรพงศ ์จ�าจด
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
อายุ : 53

คณะกรรมการและผู้บรหิาร

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0.02

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -

ประสบการณ์การท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง : 
2556 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น 
เทคโนโลยี (ธุรกิจออกแบบ จ�าหน่ายและติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้า
และตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม)

2554 - ปัจจุบัน
Assistant Managing Director บจ. ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัช (น�า
เข้า-ส่งออกค้าทองค�า)

2551 - 2554
Vice President of Compliance Department ธนาคารกสิกร
ไทย (สถาบันการเงิน)
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นายกัมพล ตตยิกวี
กรรมการอิสระ

อายุ : 58

คณะกรรมการและผู้บรหิาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ University of Texas at 

Arlington
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -

ประสบการณ์การท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง : 
2559 - ปัจจุบัน

กรรมการอสิระ บมจ. เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลย ี(ธรุกจิออกแบบ 
จ�าหน่ายและติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพ
แวดล้อม)

2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ. อมตะวเีอน็ จ�ากัด (ธรุกจิพฒันาอสังหารมิทรพัย์)

2555 - ปัจจุบัน
กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. เมอืงไทยลสีซิง่ จ�ากดั 
(ธุรกิจให้บริการสินเชื่อโดยการจ�าน�าทะเบียนรถและสินเช่ือส่วน
บุคคล)

2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ. วีรีเทล จ�ากัด (ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
ประเภทศูนย์การค้า อาคารสานักงาน และพื้นที่เชิงพาณิชย์)

2555 - 2557
กรรมการ/กรรมการบริหาร บมจ. ทรีซิกตี้ไฟว์ จ�ากัด (ธุรกิจสื่อ 
โฆษณา และประชาสัมพันธ์)

2553 - 2555
กรรมการ คณะกรรมการก�ากับนโยบายรัฐวิสาหกิจ (รับผิดชอบ
การด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ)
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คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า

คุณทหารลาดกระบัง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0.01

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -

ประสบการณ์การท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง : 
2559 - ปัจจุบัน

กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 7 (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน)
กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 8 (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน)
กรรมการ บจ. เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน
ชีวภาพ)
กรรมการ บจ. โรงไฟฟ้าสระยายโสม จ�ากัด (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ)
กรรมการ บจ. เวลล์ โคราช เอน็เนอร์ย ีจ�ากดั (ธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวล)

2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน)
กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน)
กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์)
กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน)
กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์)
กรรมการ บจ. พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง (ก่อสร้างโรงไฟฟ้า)
กรรมการ บจ. กันหา โซล่าพาวเวอร์ (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์)

2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ.เพาเวอร์ วี กรีน (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์)
กรรมการ บจ. พีเอสที (อุบลราชธานี) (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ)

2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. วินด์โกกกรีน (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม)
กรรมการ บจ. โซล่าร์โกกรีน (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์)
กรรมการ บจ. ไบโอโกกรีน (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล)

2555 - ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร/ผู้อ�านวยการอาวุโส บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลย ี
(ธรุกิจออกแบบจ�าหน่ายและตดิตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพ
แวดล้อม)

2552 - 2555
ผู้จัดการภาคพื้นอินโดไชน่า บจ. ซีไอมิโครอิเล็คทรอนิก้า (เซ้าท์อีสเอเซีย) 
(จ�าหน่ายอุปกรณ์สื่อสาร ที่ติดบนเสาสัญญาณโทรศัพท์)

2549 - 2552
ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ดัการ บจ. ไวร์เลส คอมมวินเิคชัน่ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) 
(ผลิตและจ�าหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคมและเครื่องมือสื่อสาร)

คณะกรรมการและผู้บรหิาร

นายเศรษฐวุฒ ิบุญสนทิ
กรรมการบริหาร/
ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
อายุ : 43
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คณะกรรมการบรษิทั

1. นายพิทยาธร มฤทุสาธร
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
2. นายวรพงศ์ จ�าจด
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
3. นายสุวิทย์ สิงหจันทร์
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นายกัมพล ตติยกวี
กรรมการอิสระ
5. นายภาณุ ศีติสาร
ประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร/
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม
6. นายพระนาย กังวาลรัตน์
กรรมการ/ประธานกรรมการบรหิาร /ประธานเจ้าหน้าที่ 
บริหาร/กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

7. นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน
กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการ
เงิน / กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม
8. นายอัณณพ พุ่มกมุาร
กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปฎิบัติการ/กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม
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1
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คณะกรรมการบรหิาร
1. นายเศรษฐวุฒิ บุญสนิท
กรรมการบริหาร/ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
2. นายอัณณพ พุ่มกมุาร
กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปฎิบัติการ/กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม
3. นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน
กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการ
เงิน / กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม
4. นายพระนาย กังวาลรัตน์
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร /ประธานเจ้าหน้าที่ 
บริหาร/กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม
5. นายภาณุ ศีติสาร
ประธานกรรมการ/กรรมการบรหิาร/กรรมการผูม้อี�านาจ
ลงนาม
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31
2

คณะกรรมการตรวจสอบ 

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



20



21

ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลส�าคัญอื่น
ชื่อบริษัท    : บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์   : PSTC
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่   : เลขที่ 325/1 อาคารพีเอสที ถนนพหลโยธิน 
    แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
ลักษณะการประกอบธุรกิจ  : ธุรกิจออกแบบ จ�าหน่าย และติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการ
    สภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพสูง ส�าหรับระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
    และธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนต่างๆ
เลขทะเบียนบริษัท   : 0107557000039
หมายเลขติดต่อ   : โทรศัพท์ 02-993-8982 โทรสาร 02-993-8983
เว็บไซต์    : www.pst.co.th
ทุนจดทะเบียน   : 491,337,613.50 บาท
ทุนเรียกช�าระแล้ว   : 443,190,473.20 บาท
จ�านวนหุ้นสามัญช�าระแล้ว  : 4,431,904,732 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้   : 0.10 บาท
รอบระยะเวลาบัญชี   : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม
ระบบคุณภาพ   ISO9001:2015 และ ISO14001:2015

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์  : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
    อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 
    เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
    โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991 
    Call Center 0-2009-9999 Website: www.tsd.co.th
ผู้สอบบัญชี  : นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบรับใบอนุญาตเลขที่ 4521 
    นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบรับใบอนุญาตเลขที่ 3972 
    นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบรับใบอนุญาตเลขที่ 5659 
    นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบรับใบอนุญาตเลขที่ 5872 
    นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบรับใบอนุญาตเลขที่ 3182 
   
   บริษัท ส�านักงานอี วาย จ�ากัด ส�านักงานใหญ่ ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 
   193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ +66 2264 9090 
   โทรสาร +66 2264 0789-90 Website: www.ey.com

ข้อมูลส�าคัญอื่น   - ไม่มี -

ที่ตั้งโครงการ
1. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ : ก�าลังการผลิต 1 MW 

จ�านวน 2 โครงการ รวมก�าลังการผลิต 2 MW ที่ตั้ง 
อ�าเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

2. โรงไฟฟ้า Solar Roof Top ก�าลังการผลิต 1 MW ที่ตั้ง 
สหกรณ์ประมงแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม

3. โรงไฟฟ้า Solar Roof Top ก�าลังการผลิต 1 MW ที่ตั้ง 
อ�าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

4. โรงไฟฟ้า Solar Roof Top ก�าลงัการผลติ 1 MWบรษิทั
ร่วมทุนในสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 19.99 ที่ตั้ง อ�าเภอ
เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

5. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ก�าลังการผลิต 1 MW ที่
ตั้ง อ�าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

6. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ก�าลังการผลิต 5 MW ที่
ตั้ง อ�าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

7. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ก�าลังการผลิต 5 MW ที่
ตั้ง อ�าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

8. โรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ ก�าลังการผลิต 1 MW ที่ตั้ง 
อ�าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

9. โรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ ก�าลังการผลิต 2 MW ที่ตั้ง 
อ�าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

10. โรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ ก�าลังการผลิต 4 MW ที่ตั้ง 
อ�าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

11. โรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ ก�าลังการผลิต 4.6 MW ที่ตั้ง 
อ�าเภอสระยายโสม จังหวัดสุพรรณบุรี

12. โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ก�าลังการผลิต 1 MW อ�าเภอ
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

13. โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ก�าลังการผลิต 1 MW อ�าเภอ
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

14. โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ก�าลังการผลิต 1 MW อ�าเภอ
ศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

15. โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ก�าลังการผลิต 1 MW อ�าเภอ
คลองขลุง จังหวัดก�าแพงเพชร

16. โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ก�าลังการผลิต 1 MW อ�าเภอ
หนองมโมง จังหวัดชัยนาท

17. โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ก�าลังการผลิต 1 MW อ�าเภอ
สว่างดินแดง จังหวัดสกลนคร

18. โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ก�าลังการผลิต 1 MW อ�าเภอ
ประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

19. โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ก�าลังการผลิต 8 MW อ�าเภอ
หนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
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รายการ จ�านวนเงิน (บาท)

2559 2558

งบก�ำไรขำดทุน ( หน่วย : บำท )

รายได้จากการขายและให้บริการ 622,112,683 484,079,783 

ต้นทุนการขายและให้บริการ 466,643,499 345,468,700 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 7,744,095 5,105,229 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 146,114,748 103,210,499 

ก�าไรขั้นต้น  155,469,184 138,611,083 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน  (39,163,533) (15,169,382)

EBITDA 61,645,839 50,528,426 

ก�าไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ) (38,549,569) 14,754,013 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน ( หน่วย : บำท )

สินทรัพย์หมุนเวียน  697,707,244 354,051,391 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  2,722,991,712 602,278,285 

หนี้สินหมุนเวียน  1,687,252,327 311,677,557 

หนี้สินไม่หมุนเวียน  355,562,774 102,133,970 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  1,377,883,855 542,518,149 

อัตรำส่วนทำงกำรเงิน 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 0.02 3.17

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % -4.35 10.89

อัตราก�าไรขั้นต้น % 22.08 33.99

อัตราก�าไรสุทธิ % -6.71 3.05

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น % 1.5 0.75

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น ( บาทต่อหุ้น ) -0.1 0.01

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ( บาทต่อหุ้น ) 0.31 0.23

ขอ้มูลทางการเงนิที่ส�าคญั
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สดัสว่นรายไดข้องการประกอบธุรกิจ
( หน่วย : ร้อยละ )

ธุรกิจออกแบบ จ�าหน่าย ติดตั้งและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

ธุรกิจออกแบบ จ�าหน่าย ติดตั้ง
และตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

 

! 	

ธุรกิจออกแบบ	จำหน่าย	ติดตั้งและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

สัดส่วนรายได้ของการประกอบธุรกิจ	(หน่วย	:	ร้อยละ)	

ธุรกิจออกแบบ	จำหน่าย	ติดตั้งและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

2559

%

12.20%

86.97%

%

%

%

2558
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

สดัสว่นก�าไรขัน้ตน้และก�าไรสทุธิ

( หน่วย : ล้านบาท )

( หน่วย : ล้านบาท )

ส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินหมุนเวียน

2559

25581,378

356 102

534

3111,678

 สินทรัพย์ไม่หมุนวียน

สินทรัพย์หมุนเวียน

2559

2558

602
2,723

354698
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
  บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)

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

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

ในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ทุกครั้งกรรมการตรวจสอบทุกท่าน ได้
เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม โดยมีเพียงการประชุมครั้งที่ 2/2559 นายวรพงศ์ จ�าจด ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 1 
ครั้ง และได้เชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมตามวาระของผู้ที่เก่ียวข้อง เพื่อช้ีแจงในประเด็นที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ได้
เชิญผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อร่วมช้ีแจงข้อเท็จจริง ผลการตรวจสอบบัญชี และหลักฐาน
ประกอบ ในแต่ละไตรมาส ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัให้มกีารประชุมร่วมกบัผู้สอบบญัชีรบัอนญุาต โดย
ไม่มผีู้บริหารของ บรษิัทฯเข้ารว่มประชุมด้วยอย่างน้อย 1 ครั้ง การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติ
ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่คณะกรรมการบริษัทฯได้อนุมัติไว้อย่างเคร่งครัดและผลการประชุมแต่ละ
ครั้งได้รายงานการปฏิบัติงานโดยสรุปพร้อมข้อเสนอแนะที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารให้คณะกรรมการ 
บริษัทฯทราบ สรุปสาระส�าคัญดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี 2559 ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้
มัน่ใจว่า รายงานทางการเงนิ รายการบญัชกีบับรษิทัทีเ่กีย่วข้องกนัจดัท�าขึน้มคีวามถกูต้องตามทีค่วรตามมาตรฐาน
บญัช ีและข้อก�าหนดทางกฎหมายรวมทัง้มกีารเปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิอย่างเพยีงพอ พร้อมทัง้
ให้ ข้อสังเกตและ รับทราบแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความ
เห็นว่า รายงานทางการเงิน ของ บริษัทฯได้จัดท�าขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีความถูกต้องตามที่
ควร เชื่อถือได้ และการเลือกใช้ นโยบายบัญชี ที่มีความสมเหตุสมผล 

2. สอบทานความเพียงพอของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ มีความ
เหน็ว่ามี ประสทิธผิล และเหมาะสมเพยีงพอโดยไม่มข้ีอบกพร่องทีเ่ป็นสาระส�าคญั และหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน
มีความเป็นอิสระ พร้อมกันนี้ ได้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบ ภายในประจ�าปี 2559 ซึ่งจัดล�าดับงานตรวจ
สอบ ตามความเสี่ยง และมุ่งเน้น เชิงปฏิบัติการ ให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผล และได้มีการพัฒนา
ระบบการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีระบบ การควบคุมภายในที่ดี

3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดตลาดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทย และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้
ปฏิบัติตามข้อก�าหนดและกฎหมายต่างๆ อย่างเหมาะสม สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ามีความสมเหตุสมผลเพื่อประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัทฯและเป็นไปตามกฎหมาย และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยและได้เปิดเผยไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว

4. สอบทานการบริหารความเสี่ยงรายงานผลการตรวจสอบและข้อสังเกตผลการประเมินระบบการควบคุม
ภายในรวมทัง้มกีารแลกเปลีย่นข้อคดิเห็นกบัผูบ้รหิารระดบัสงูโดยบรษิทัฯ ก�าหนดให้มกีารประชมุคณะกรรมการ
บรหิารเป็นประจ�า ทกุเดอืนและมกีารประชุม คณะกรรมการบรษิทัทกุไตรมาสโดยในท่ีประชุมคณะกรรมการ ตรวจ
สอบ ได้กล่าวถงึ ผลการด�าเนนิงานปัจจยัความเส่ียงทีอ่าจเกดิขึน้ผลกระทบและข้อเสนอแนะมาตรการป้องกนัหรอื
ลดทอนความเส่ียงท่ีส�าคญั และได้รายงานความคบืหน้าของผลการด�าเนนิงานโดยผูร้บัผดิชอบอย่าง ต่อเนือ่งแล้ว
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น ว่ามาตรการบริหารความเสี่ยงที่ก�าหนดไว้มีประสิทธิผลและเหมาะสมเพียง
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พอครอบคลมุกระบวนการปฏบิตังิานทีม่คีวาม เสีย่งสงูสอดคล้องกบัสภาพ
แวดล้อมของการด�าเนินธุรกิจปัจจุบัน

5. สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบ ที่
ก�าหนดโดยคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทย ซ่ึงผลการประเมินพบว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่
เพียงพอ และครบถ้วนแล้ว

6. พจิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชโีดยพจิารณาถงึความโปร่งใส และ หลัก
การก�ากับกิจการที่ดี รวมถึงผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีปีที่ ผ่านมา 
โดยค�านึงถึงชื่อเสียงความน่าเชื่อถือความสามารถในการให้บริการตรวจ
สอบและการให้ค�ารับรองงบการเงินได้ทันเวลาอย่างสม�่าเสมอแล้ว คณะ
กรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบเสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อ
ให้พิจารณาเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัท ส�านักงานอี วาย จ�ากัด ประจ�าปี 2560 
โดยมีรายชื่อดังนี้

• นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ 
ผู้สอบรับใบอนุญาตเลขที่ 4521 หรือ

• นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ 
ผู้สอบรับใบอนุญาตเลขที่ 3972 หรือ

• นางสาวรสพร เดชอาคม 
ผู้สอบรับใบอนุญาตเลขที่ 5659 หรือ

• นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์  
ผู้สอบรับใบอนุญาตเลขที่ 5872 หรือ

• นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ 
ผู้สอบรับใบอนุญาตเลขที่ 3182 

โดยให้คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น 
เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน ) และ บริษัทย่อย 15 บริษัท ก�าหนดค่า
ธรรมเนียมบริการงานสอบบัญชีจ�านวน 2,360,000 บาท (สองล้านสาม
แสนหกหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริง 

 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมนิผลการปฏบิตังิานตนเองของคณะ

กรรมการตรวจสอบโดยประเมินในภาพรวมเป็นรายคณะประจ�าปี 2559 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมว่าคณะกรรมการตรวจสอบ 
ได้ปฏิบัติหน้าท่ี ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเพียงพอและ
ครบถ้วนแล้ว

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
 

(นายสุวิทย์ สิงหจันทร์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจ
ของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

1.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

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

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ
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ชื่อบริษัท ลักษณะของธุรกิจ อัตราร้อยละ
ที่ถือหุ้น* (ร้อยละ)

บริษัทย่อย

1. บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 100

2. บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 100

3. บริษัท วินด์โกกรีน จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม 100

4. บริษัท ไบโอโกกรีน จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล 100

5. บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 100

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

7. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ากัด ลงทุนในบริษัทอื่น 100

8. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 100

9. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 100

10. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 100

11. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 100

12. บริษัท พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง จ�ากัด ก่อสร้างโรงไฟฟ้า 100

13. บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ 51

14. บริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ 100

15. บริษัท อรัญ เพาเวอร์ จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ 100

16. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 7 จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 100

17. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 8 จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 100

18. บริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล 100

19. บริษัท โรงไฟฟ้าสระยายโสม จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ 100

บริษัทร่วม

20. บริษัท ทริปเปิล เอส อีโค่ จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 15

21. บริษัท พีวี กรีน จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 19.99

1.2 รายชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม*

1.3 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการประกอบธุรกิจ

วิสัยทัศน์
บริษัทมีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้น�าด้านการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าและพลังงานของประเทศ

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

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน อย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพสูงสุด
3. ด้านธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน มุ่งเน้นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยค�านึงถึงสังคม

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. ด้านธุรกิจพัฒนางานขาย บริการ และโครงการ ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่องในระยะ

กลาง 1-5 ปี เพื่อส่งเสริมให้มีการเจริญเติบโตและมั่นคงอย่างต่อเนื่อง
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5. ด้านธุรกิจบริหารจัดการเชื้อเพลิงจากพืชพลังงาน เพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงาน และหา
พันธมิตรที่เข้มแข็งและเติบโตด้วยกัน เพื่อผลประโยชน์ในระยะยาว

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

เป้าหมายในการด�าเนินงาน
บรษิทัมุง่เน้นในความเอาใจใส่พถิพีถินัในการด�าเนินงานทกุขัน้ตอน ตัง้แต่การให้ค�าปรกึษาแก่ลกูค้า ออกแบบ 

จดัหาและพฒันาผลติภณัฑ์ทีส่ามารถตอบสนองความต้องการของตลาด รวมถงึการดแูลหลงัการขาย เพือ่ให้ธรุกจิ
ของบริษัทเติบโตอย่างม่ันคงบนความไว้วางใจของลูกค้า ด้วยการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้มี
ความเช่ียวชาญ และการพฒันาผลติภณัฑ์ให้สอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้า นอกจากนี ้บรษิทัยังได้ขยายการ
ลงทนุทางด้านโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนดอย่างต่อเนือ่ง เพ่ือให้บรษิทัมรีายได้อย่างสม�า่เสมอ และมกี�าไรทีเ่ตบิโตขึน้

1.4 กลยุทธ์การแข่งขัน

บรษิทัมกีลยทุธ์การแข่งขันโดยมุง่เน้นทีจ่ะเป็นผู้เชีย่วชาญด้านการออกแบบการบรหิารจดัการระบบไฟฟ้าและ
พลังงานทดแทน โดยมีกลยุทธ์ในการแข่งขัน ดังนี้

1) คุณภาพของผลิตภัณฑ์
บรษิทัให้ความส�าคญักับคณุภาพของระบบทีใ่ห้บรกิารแก่ลูกค้าเป็นหลัก โดยมกีารออกแบบและปรับแต่งระบบ

ให้เหมาะสมกบัความต้องการของลกูค้าและการใช้งาน โดยจะส่งทมีวศิวกรเข้าไปท�าการร่วมออกแบบกบัผูว่้าจ้าง
อย่างละเอยีดตัง้แต่ขัน้ตอนการเสนอโครงการ และมกีารควบคุมคุณภาพในการด�าเนนิงานทกุขัน้ตอน และเน้นใน
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้ มีเครื่องตรวจวัดที่มีมาตรฐาน โดยบริษัทได้รับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ISO9001:2015

2) คุณภาพของการให้บริการ
เนื่องจากระบบที่บริษัทให้บริการ เกี่ยวข้องกับความต่อเนื่องในการท�างานของระบบที่ต้องการความต่อเนื่อง

ของการท�างาน ซ่ึงความเสียหายจากความผิดปกติในการท�างานสามารถก่อความเสียหายโดยตรงกับอุปกรณ์ 
หรือความเสียหายทางอ้อมจากการท่ีระบบหยุดท�างานได้ บริษัทจึงเน้นในคุณภาพและความรวดเร็วในการให้
บรกิาร พร้อมให้การบรกิารหลงัการขายทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยมทีีมงานวศิวกรในการให้บรกิารหลงัการขายตลอด 
24 ชั่วโมง ภายใต้ชื่อ “Smile Care” และมีหมายเลขสายด่วนซึ่งสามารถท�าการแจ้งเหตุขัดข้องได้ตลอดเวลา 

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

4) ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
บริษัทมุ่งเน้นในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ตั้งแต่ระดับบริการจนถึงระดับ

ปฏิบัติการ เพื่อสร้างความมั่นใจกับลูกค้าว่าจะได้รับการบริการที่ดี เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบ
ถ้วนถูกต้อง รวมถึงสร้างฐานลูกค้าส�าหรับธุรกิจในอนาคต

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

เอม็.ว.ีท.ี คอมมวินเิคชัน่ จ�ากดั (มหาชน) ร่วมกบักลุม่ผูบ้รหิารแผนกระบบส�ารองไฟฟ้าของ บริษทั เอ็ม.ว.ีท.ี คอม
มวินเิคชัน่ จ�ากดั (มหาชน) เนือ่งจากเลง็เหน็ถงึโอกาสและการขยายตวัของกลุม่ผลติภณัฑ์ด้านระบบส�ารองไฟฟ้า 
โดยในช่วงแรกมวีตัถปุระสงค์เพือ่ประกอบธรุกจิจดัจ�าหน่ายและให้บรกิารระบบส�ารองไฟฟ้าส�าหรบัระบบสือ่สาร
โทรคมนาคม (Telecommunication Power Backup Solution) ทีม่คีณุภาพและมาตรฐานสงู ให้กบัหน่วยงาน
ทัง้ภาครัฐและเอกชน จากนัน้บรษิทัได้ขยายธรุกจิไปในด้านการให้บรกิารระบบตรวจวดัและจดัการสภาพแวดล้อม 
(Monitoring and Management Solution) ธุรกิจด้านพลังงานทดแทน (Renewable Energy Solution) 
และ ธุรกิจด้านการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Saving Solution) นอกจากนี้บริษัทได้ขยายการ ด�าเนินงานไปยัง 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน (Renewable Power Plant ) ประกอบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power) 
พลังงานชีวภาพ (Biogas Power) พลังงานชีวมวล (Bio Mass Power) พลังงานขยะ (Waste Power) และ พลัง
ลม (Wind Power) โดยบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญในอดีต ดังต่อไปนี้
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2544 • จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 5 
ล้านบาท เพือ่ประกอบธรุกจิจดัจ�าหน่ายและให้บรกิารระบบส�ารองไฟฟ้าส�าหรบัระบบ
สื่อสารโทรคมนาคม 

• บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น (ประเทศไทย) จ�ากัด ได้เข้ามาร่วมถือหุ้นในบริษัทใน
สัดส่วนร้อยละ 60 โดยมีนายพระนาย กังวาลรัตน์ และนายเกษียร สุขีโมกข์ ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 10 และ 30 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว ตามล�าดับ

2546 • บริษัทได้ขยายการด�าเนินงานไปสู่ธุรกิจออกแบบ จ�าหน่ายและติดตั้งระบบตรวจสอบ
และจัดการสภาพแวดล้อม (Monitoring and Management Solution)

• บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 10 ล้านบาท (ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม)

2547 • บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น (ประเทศไทย) จ�ากัด ได้ท�าการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นราย
อื่น จนได้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99

• บริษัทได้รับการรับรองการบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2000 โดยบริษัท 
เอสจีเอส ยูไนเต็ด คิงดอม จ�ากัด เป็นผู้ให้การรับรอง

2548 • บริษัทได้ขยายการด�าเนินการไปยังธุรกิจออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell system)

2550 • บรษิทัได้ย้ายทีต่ัง้ส�านกังานมาอยูท่ี ่อาคารพเีอสที เลขที ่325/1 หมูท่ี ่6 ถนนพหลโยธนิ 
แขวงสายไหม กรงุเทพมหานคร 10220 โดยเป็นการเช่าอาคารและทีด่นิจากบรษิทั เอม็.
วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

• บริษัทท�าการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 25 ล้านบาท

2551 • บริษัทได้ท�าการร่วมลงทุนใน บริษัท พระพาย เทคโนโลยี จ�ากัด เพ่ือด�าเนินธุรกิจ
จ�าหน่าย และให้บรกิารระบบผลดิไฟฟ้าพลงังานลม โดยถอืหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 34.99 
ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงเป็นการร่วมทุนกับกลุ่มผู้ถือหุ้นซ่ึงมีความรู้ ความเช่ียวชาญ
ด้านเทคโนโลยีกังหันลมส�าหรับความเร็วต�่า ซึ่งเหมาะสมกับสภาพของกระแสลมใน
ประเทศไทย

2553 • บริษัทขยายการด�าเนินธุรกิจไปยังธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยลงทุนใน
บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ากัด โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียน
และช�าระแล้ว

2554 • บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ากัด เริ่มจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์(Commercial 
Operation Date หรือ COD) ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากโรงงานไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

2555 • บริษัทท�าการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50 ล้านบาทเป็น 175 ล้านบาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจ�านวน 1,250,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) 

• บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ากัด ท�าการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 57 ล้านบาท โดย
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

2556 • บริษัทได้ขยายการด�าเนินงานไปยังธุรกิจออกแบบ จ�าหน่ายและติดตั้งระบบอนุรักษ์
พลังงาน (Energy Saving Solution) โดยมุ่งเน้นในการจัดหาอุปกรณ์หรือระบบที่เพิ่ม
ประสิทธิภาพหรือลดการสูญเสีย เพื่อท�าให้เกิดการประหยัดพลังงาน

• บริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ�ากัด เริ่มจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial 
Operation Date หรือ COD) ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

• บริษัทก่อตั้งบริษัทย่อยอีก 3 บริษัท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานหมุนเวียนประเภทอื่น ได้แก่ บริษัท วินด์โกกรีน 
จ�ากัด (เพื่อด�าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม) , บริษัทโซล่าร์โกกรีน จ�ากัด (เพื่อด�าเนิน
ธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์) และบรษัิท ไบโอโกกรนี จ�ากดั (เพือ่ด�าเนนิธรุกจิโรง
ไฟฟ้าพลงังานชวีมวล) โดยบรษิทัถอืหุน้ร้อยละ 99.97 ของทนุจดทะบยีนและช�าระแล้ว
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2556 • บรษิทัได้ท�าการซือ้อาคารส�านกังานพเีอสทแีละทีด่นิ ตัง้อยูท่ีเ่ลขที ่325/1 หมูท่ี ่6 ถนน 
พหลโยธิน แขวงสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร จากบริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น 
จ�ากัด (มหาชน) เพื่อน�ามาใช้เป็นอาคารส�านักงานใหญ่ของบริษัท

2557 • ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ได้มีมติ ให้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด 
และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 225 ล้านบาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท) และ
น�าหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
MAI และเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 หุ้นสามัญของบริษัทได้เริ่มท�าการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ mai เป็นวันแรก

• บรษิทัท�าการลงทนุในบรษิทั เพาเวอร์ ว ีกรีน จ�ากดั เพือ่ประกอบธรุกจิโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop)

• บริษัทท�าการลงทุนในบริษัท พีวี กรีน จ�ากัด เพื่อประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย์บนหลังคา (Solar PV Rooftop)

• บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ�ากัด เริ่มจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์(Commercial Operation 
Date หรือ COD) ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่
ติดตั้งบนหลังคา

2558 • จัดตั้งบริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ากัด เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนหรือผลิต และจ�าหน่าย
กระแสไฟฟ้าในธรุกจิพลงังานทดแทน และรบัเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า ด้วยทนุจดทะเบยีน 
1 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

• อนุมัติให้ บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ากัด เข้าถือหุ้นในบริษัทร่วมทุน 2 แห่ง คือ บริษัท 
ทริปเปิ้ล เอส อีโค่ จ�ากัด (เพื่อส�ารวจความเป็นไปได้ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม
หรือพลังงานทางเลือกอื่น) และ บริษัท โซล่าร์ ลิสซิ่ง จ�ากัด (เพื่อประกอบธุรกิจน�าเข้า 
ส่งออก จ�าหน่าย ให้เช่าหรอืให้เช่าซือ้อปุกรณ์ เครือ่งมอื เครือ่งจกัรเพือ่ใช้ในกจิการผลิต
ไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์) 

• อนุมัติให้ บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ากัด เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 15 ล้านบาท เพื่อ
ลงทุนในบริษัท ทริปเปิล เอส อีโค่ จ�ากัด และ บริษัท โซล่าร์ ลิสซิ่ง จ�ากัด

• บริษัทเข้าถือหุ้นใน บริษัท เมกกาโซล่าร์เพาเวอร์ จ�ากัด เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนหรือ
ผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าในโครงการ โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ โดยบริษัทถือหุ้น
อยู่ร้อยละ 29.99 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

• อนมุตักิารจดัตัง้บรษิทัย่อยอกี 5 บรษิทั เพือ่รองรบัการขยายตวัทางธรุกจิ ในการลงทนุ
หรือผลิต และจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าในธุรกิจพลังงานทดแทน หรือรับเหมาก่อสร้างโรง
ไฟฟ้า 

• อนุมัติการร่วมทุนกับบริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จ�ากัด ในการจัดตั้ง บริษัท สามารถ โซ
ลาร์ทูเพาเวอร์ จ�ากัด โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนและ
ช�าระแล้ว

• อนมุตัใิห้บรษิทัเข้าซ้ือหุน้ทีอ่อกและจ�าหน่ายแล้วทัง้หมดใน บรษิทั อรญั เพาเวอร์ จ�ากดั 
ผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากน�้าเสีย ขนาดก�าลังการผลิต 4 เมกะวัตต์

• อนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นที่ออกและจ�าหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบ
โอกรีน เพาเวอร์ จ�ากัด ผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากน�้าเสีย ขนาดก�าลัง
การผลิต 2 เมกะวัตต์

2559 • บริษัทได้เพิ่มทุนหุ้นสามัญจาก 2,245,677,500 หุ้น (ลดทุนจาก 2,250,000,000 หุ้น) 
เป็น 4,925,975,333 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท โดยทุนที่ออกและช�าระแล้วเพิ่มจาก
หุ้นสามัญ 2,211,419,375 หุ้นเป็น 4,422,676,824 หุ้น จากการออกหุ้นเพิ่มทุนและ
เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน (Right Offering)

• ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 บริษัทฯได้เข้าซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 100 ของบริษัท อรัญ เพา
เวอร์ จ�ากัด และ บรษิทั เศรษฐสีพุรรณ ไบโอกรนีเพาเวอร์ จ�ากดั เป็นจ�านวนเงนิ 405.00 
ล้านบาท และ จ�านวน 196.99 ล้านบาท ตามล�าดับ 
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ปี พ.ศ. เหตุการณ์ที่ส�าคัญ

2559 • อนุมัติการเพิ่มทุนในบริษัท ทริปเปิ้ล เอส อีโค่ จ�ากัด ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัท พีเอสที เอน
เนอร์ยี จ�ากัด ตามสัดส่วนของการถือหุ้น จ�านวน 3 ล้านบาท

• ในเดือนพฤษภาคม 2559 อนุมัติให้บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยของบริษัทเข้าลงทุนซื้อหุ้นในบริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จ�ากัด จ�านวนหุ้น 
15,400,000 หุ้น คิดเป็นเงินประมาณ 150 ล้านบาท โดยบริษัทมีสัดส่วนการลงทุน
ร้อยละ 55 และด�าเนินการใช้คืนเงินกู้ยืมจากกลุ่มผู้ขายหุ้น เวลล์ โคราช เป็นจ�านวน
เงินประมาณ 200 ล้านบาท บริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จ�ากัด เป็นเจ้าของกรรม
สิทธิทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกับการผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล 
(Biomass) จ�านวน 1 โรงงาน ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุด 8 เมกะวัตต์

• ในเดือนมิถุนายน 2559 อนุมัติให้บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ากัด ลงทุนเพิ่มเติมอีก
ร้อยละ 45 เป็นจ�านวนเงินประมาณ 85 ล้านบาท ในบริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี 
จ�ากดั ส่งผลให้บริษทั พเีอสท ีเอนเนอร์ย ีจ�ากัด ถอืหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100 และอนมุตัิ
การจัดตั้งบริษัทย่อยอีก 2 บริษัท เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจพลังงานทดแทน

• ในเดือนสิงหาคม 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ได้มีมติอนุมัติ
• การออกและเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้น และ/หรือ ระยะยาวในรูปแบบของต๋ัว

แลกเงิน (Bill of Exchange : B/E) และ/หรือ หุ้นกู้ (Bond) ภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 
1,500 ล้านบาท

• ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ก�าลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ (MW) 
ในจังหวัดสระแก้ว

• ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ก�าลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ (MW) ใน
จังหวัดสมุทรสงคราม

• เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัท พี
เอสที เอนเนอร์ยี 2 จ�ากัด จ�านวน 45,700,000 บาท ท�าให้ทุนจดทะเบียน จากเดิม 
20,000,000,000 บาท เป็น 65,700,000 บาท
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ

กลุม่โรงไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์

กลุม่โรงไฟฟ้าจากพลงังานชีวมวล

กลุม่โรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ

กลุม่โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนอื่นๆ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

15%

100% 100%

19.99%

51%100%

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท กันหา โซล่าพาวเว่อร์ จ�ากัด

บริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จ�ากัด

บริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จ�ากัด

บริษัท พีเอสที (อุบลราชธานี) จ�ากัด

บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ�ากัด บริษัท สระยายโสม จ�ากัด

บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ�ากัด

บริษัท โบโอโกกรีน จ�ากัด

บริษัท อรัญ เพาเวอร์ จ�ากัด

บริษัท พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง จ�ากัด

บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี 7 จ�ากัด

บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี 3 จ�ากัด

บริษัท วินด์โกกรีน จ�ากัด

บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี 1 จ�ากัด

บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี จ�ากัด

บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี 8 จ�ากัด

บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี 4 จ�ากัด

บริษัท ทริปเปิล เอส อีโค่ จ�ากัด

บริษัท พีวี กรีน จ�ากัด

บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ�ากัดบริษัท พีเอสที เอนเนอรยี 2 จ�ากัด
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โครงสร้างรายได้ของการประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยสามารถแบ่งออกตามประเภทของการด�าเนินธุรกิจเป็น 2 ธุรกิจ
หลัก ได้แก่ 1) ธุรกิจออกแบบ จ�าหน่าย และติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม (Power 
Supply and Monitoring Solution) และ 2) ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน โดยโครงสร้างรายได้ตามแต่ละ
ประเภทของการด�าเนินธุรกิจในปี 2558 และปี 2559 เป็นดังนี้

การประกอบธุรกจิของแตล่ะสายผลติภณัฑ์
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รายได้ ด�าเนินการโดย ปี 2558 ปี 2559

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ

1. ธุรกิจออกแบบ จ�ำหน่ำย และ
ติดตั้งระบบจ่ำยไฟฟ้ำและตรวจ
วัดจัดกำรสภำพแวดล้อม

420.94 86.97 447.38 71.91

2. ธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนทดแทน 59.06 12.20 151.48 24.35

- พลังงานแสงอาทิตย์

- พลังงานชีวภาพ
- พลังงานชีวมวล

บริษัท / KSP
/ SGG / PWG 
NWR / STS

/ ARW
WKE

59.06 12.20 64.39

44.71
42.38

10.35

7.19
6.81

รวมรายได้จากการขายและบริการ 480.00 99.17 598.86 96.26

รายได้อื่น1/ 4.08 0.83 23.25 3.74

รายได้รวม 484.08 100.00 622.11 100.00

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

โดยลักษณะการด�าเนินงานของแต่ละประเภทธุรกิจหลัก มีรายละเอียด ดังนี้

1. ธุรกิจออกแบบ จ�าหน่าย และติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม

ลักษณะของผลิตภัณฑ์และการบริการ
ธุรกิจออกแบบ จ�าหน่าย และติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม สามารถแบ่งตาม

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

ดังนี้

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

ไฟฟ้ากระแสตรง และ ข) ระบบส�ารองไฟฟ้ากระแสสลับ

ก) ระบบส�ารองไฟฟ้ากระแสตรง
บรษัิทจ�าหน่ายและให้บรกิารระบบส�ารองไฟฟ้ากระแสตรงส�าหรบัอปุกรณ์และระบบส่ือสารโทรคมนาคมเป็น

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

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

อุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (Rectifier)
เป็นอุปกรณ์ที่ท�าหน้าท่ีแปลงสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรง เพื่อท�าหน้าที่จ่ายไฟเข้าอุปกรณ์

โทรคมนาคมที่ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง พร้อมกับจ่ายไฟฟ้าเพื่อใช้ในการส�ารองประจุไฟฟ้าในแบตเตอรี่ โดยอุปกรณ์
แปลงไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นไฟฟ้ากระแสตรงส�าหรบัระบบสือ่สารโทรคมนาคมจะแตกต่างจากระบบทัว่ไปเนือ่งจาก
อุปกรณ์ดังกล่าวจะมีสายดินท่ีเป็นประจุบวก (Positive Ground) โดยบริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทน
จ�าหน่ายของอปุกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นไฟฟ้ากระแสตรงตรา enatel จากบรษิทั Enatel Ltd. (ประเทศ
นิวซีแลนด์) ซ่ึงเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ในด้านระบบพลังงานส�าหรับระบบส่ือสารโทรคมนาคม อุตสาหกรรม รวมถึง
ระบบพลงังานส�าหรบัโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ทีม่กีารจ�าหน่ายไปยงัภมูภิาคต่างๆ ทัว่โลก และผ่านการรบัรอง
ระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 และมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

ตัวอย่างอุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงที่บริษัทจ�าหน่ายและให้บริการ

ตัวอย่างแบตเตอรี่ที่บริษัทจ�าหน่ายและให้บริการ

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

กระแสตรงจากอปุกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (Rectifier) ในขณะทีแ่หล่งจ่ายไฟฟ้าท�างาน
ปกต ิและจะท�าหน้าทีจ่่ายไฟฟ้ากระแสตรงไปยงัระบบขณะทีแ่หล่งจ่ายไฟฟ้าหยดุท�างาน ซึง่จะควบคมุโดยวงจร ส
วทิช์ในระบบ ซึง่จะมขีนาดความจไุฟฟ้าและคณุสมบตัแิตกต่างกนัตามความเหมาะสมในการใช้งาน โดยชนดิของ
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ตัวอย่างอุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับที่บริษัทจ�าหน่ายและให้บริการ

ตัวอย่างอุปกรณ์ตรวจสอบและควบคุมที่บริษัทจ�าหน่ายและให้บริการ

ตัวอย่างอุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้ากระแส

ตรงที่บริษัทจ�าหน่ายและให้บริการ

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

อุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (Inverter)
เป็นอุปกรณ์ที่มีวงจรแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับ เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ส่วนของอุปกรณ์ที่

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

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

สมกับอุปกรณ์ในระบบ

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

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

ข) ระบบส�ารองไฟฟ้ากระแสสลับ 
ระบบส�ารองไฟฟ้ากระแสสลับ มีอุปกรณ์หลัก คือ อุปกรณ์ส�ารองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Un-

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

ทั้งนี้ เคร่ืองส�ารองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ มีความแตกต่างกันไปตามการใช้งานท่ีต้องการ เช่น 
ความจุของแบตเตอรี่ที่แตกต่างกัน หรือบางประเภทไม่มีแบตเตอรี่อยู่ภายในเพื่อให้สามารถเลือกแบตเตอรี่ที่มี
คณุสมบัตติามทีต้่องการมาเช่ือมต่อภายนอกได้ หรอืมวีงจรปรบัแรงดนัไฟฟ้าอตัโนมตั ิ(Stabilizer) ท�าหน้าทีป่รบั
แรงดนัไฟฟ้าให้คงท่ีและสม�า่เสมออยูใ่นระดบัทีป่ลอดภยัต่ออปุกรณ์ไฟฟ้า หรือประเภทของแหล่งจ่ายไฟเข้าทีแ่ตก
ต่างกัน เช่น กระแสไฟฟ้าเฟสเดียวหรือสามเฟส เป็นต้น

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

นอกจากนี้ บริษัทยังจ�าหน่ายอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบส�ารองไฟฟ้า เช่น ตู้ระบบส�ารองไฟฟ้า และ อุ
ปกรณ์อืน่ๆ ทีเ่ป็นส่วนประกอบของระบบส�ารองไฟฟ้า โดยจะท�าการออกแบบระบบให้เหมาะสมกบัอปุกรณ์และ
ระบบสือ่สารโทรคมนาคมทีจ่ะน�าระบบดังกล่าวไปใช้ โดยกลุม่ลกูค้าเป้าหมายของธรุกจินี ้ได้แก่ บรษิทัหรอืองค์กร
สือ่สารโทรคมนาคม หรอืบรษิทัทีต้่องการระบบไฟฟ้าทีม่เีสถยีรภาพ เช่น ธนาคารหรือสถาบนัการเงินต่างๆ เป็นต้น

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

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

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

ตัวอย่างอุปกรณ์และหน้าจอซอฟท์แวร์ระบบตรวจวัดและจัดการที่บริษัทจ�าหน่ายและให้บริการ

ทั้งนี้ บริษัทเน้นการให้บริการระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อมให้กับหน่วยงานที่ต้องมีการตรวจสอบ
ควบคุมการท�างานของอุปกรณ์หรือสภาพแวดล้อมอย่างใกล้ชิด เช่น อุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม หรือ
อุตสาหกรรมพลังงาน เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังประยุกต์ระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อมไปใช้ใน
ผลิตภัณฑ์ส�าหรับกลุ่มลูกค้าอื่นๆ เช่น ชุดฝึกการตรวจวัดสภาพแวดล้อมและการแจ้งเตือน บริษัทได้ท�าการ
ออกแบบและจ�าหน่ายให้กับสถาบนัอดุมศกึษา เพือ่ใช้เป็นส่ือการสอนส�าหรบันกัศกึษาในด้านระบบส่งก�าลังไฟฟ้า
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ รวมถึงการตรวจวัดสภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อเป็นพื้นฐานให้นักศึกษาได้ทราบถึงการ
ควบคุมและผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ในสภาพแวดล้อมที่มีต่ออุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

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

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

ในปัจจุบัน บริษัทให้บริการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนดังต่อไปนี้
ก) พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) โดยระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่บริษัทให้บริการจะเป็น

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

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

ตัวอย่างระบบปั๊มความร้อนที่บริษัทจ�าหน่ายและให้บริการ ตัวอย่างหลอดไฟแอลอีดีที่บริษัทจ�าหน่ายและให้บริการ

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

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

นอกจากนี ้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนดงักล่าวยงัสามารถท�าการติดตัง้แบตเตอรีเ่พือ่เกบ็ประจไุฟฟ้า
ไว้ใช้งานในยามที่ไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อีกด้วย

1.4 ระบบประหยัดพลังงาน (Energy Saving Solution) และระบบอื่นๆ
เน่ืองจากในปัจจุบันต้นทุนพลังงานต่างๆ ได้มีราคาเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งเทคโนโลยีในการประหยัดพลังงานได้มี

ความก้าวหน้าและมีราคาถูกมากขึ้น จึงท�าให้องค์กรต่างๆ หันมาให้ความสนในเรื่องของการประหยัดพลังงาน 
ซึ่งนอกจากระบบประหยัดพลังงานจะสามารถลดต้นทุนการด�าเนินการได้แล้ว ยังสามารถเสริมสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีให้กับองค์กรดังกล่าวอีกด้วย บริษัทจึงเริ่มท�าการขยายธุรกิจไปยังด้านระบบประหยัดพลังงานในปี 2556 โดย
ปัจจบุนั บรษิทัเน้นการให้บรกิารการประหยดัพลงังานส�าหรับพลงังานไฟฟ้า โดยมุง่เน้นไปยงัองค์กรทีม่ค่ีาใช้จ่าย
ไฟฟ้าสูง เช่น โรงแรม อาคารส�านักงาน ห้างสรรพสินค้า หรือโรงงานต่างๆ เป็นต้น โดยจะท�าการศึกษาลักษณะ
การใช้ไฟฟ้าของผู้ว่าจ้าง และออกแบบ เลือกอุปกรณ์ และน�าเสนอระบบประหยัดพลังงานที่เหมาะสมกับความ
ต้องการของผูว่้าจ้าง เช่น ระบบตัง้เวลาเปิดปิดอปุกรณ์ไฟฟ้าอตัโนมตั ิระบบหลอดไฟแอลอีด ีหรอืระบบป๊ัมความ
ร้อน (Heat Pump) เป็นต้น
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นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจ�าหน่ายและให้บริการในระบบอื่นๆ เช่น ระบบเครือข่ายภายในองค์กรความเร็วสูง
และระบบส่งสญัญาณโทรทศัน์ภายในทีบ่รษิทัเป็นผูร้บัเหมาช่วงส�าหรบัโครงการของหน่วยงานของรฐับาล เป็นต้น

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ระบบส�ารองไฟฟ้า และระบบตรวจวัดควบคุมและแจ้งเตือนระบบไฟฟ้าของบริษัทฯ เป็น 

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

อุตสาหกรรมโทรคมนาคม
ตลาดบริการโทรคมนาคมของประเทศไทยสามารถจ�าแนกได้ 3 ประเภทหลัก ได้แก่ 

1. บริการโทรศัพท์ประจ�าที่ (Fixed Line Services) 
ตลาดบริการโทรศัพท์ประจ�าท่ีของประเทศไทยในปี 2558 มีจ�านวนผู้ลงทะเบียนใช้ บริการโทรศัพท์ประจ�า

ที่ (Fixed Line Subscribers) จ�านวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 5.37 ล้านเลขหมาย ลดลงร้อยละ 5.62 เมื่อเปรียบ
เทยีบกบัปีก่อนหน้า หากคดิเป็นสดัส่วนผูล้งทะเบยีนใช้ บรกิารโทรศพัท์ประจ�าทีต่่อจ�านวนครวัเรอืนพบว่า มแีนว
โน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดย ปี2558 คาดการณ์ว่ามีผู้ลงทะเบียนใช้บริการโทรศัพท์ประจ�าที่ 26.08 ต่อจ�านวน
ครัวเรือน 100 ครัว เรือน เนื่องจากภาวะตลาดที่อิ่มตัว ซึ่งมีอัตราการเติบโตชะลอตัวลงและถดถอย จากหลาย
สาเหตุประกอบกัน ท้ังในแง่ของวัฎจักรวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของเทคโนโลยี PSTN ประกอบกับการทดแทนกัน
ของเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างมี ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพวิถีการ
ด�าเนินชีวิตประจ�าวันที่เปลี่ยนแปลงไปจากคุณสมบัติเฉพาะของบริการที่ทดแทนบริการโทรศัพท์ประจ�าที่ ทั้งใน
ด้านความสะดวกสบาย มี รูปแบบการใช้งานได้หลากหลาย ตลอดจนอัตราค่าบริการที่มีแนวโน้มลดต�่าลงหรือ
ต�า่กว่าโดย เปรยีบเทยีบต่างๆ ทัง้หลายเหล่านีล้้วนท�าให้การ�าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดของผูใ้ห้บรกิาร โทรศพัท์
ประจ�าที่จะต้องปรับตัวเพื่อพยายามไม่ให้ตลาดปรับลดรุนแรง ซ่ึงสะท้อนได้จากกลยุทธ์ ทางด้านราคาของผู้ให้
บรกิารต่างๆทีจ่ะพยายามกระตุน้ให้เกดิการใช้บรกิารด้วยการก�าหนด ระดบัราคาในลกัษณะการส่งเสริมการขาย
ต่างๆ ให้ใกล้เคียงตามพฤติกรรมผู้ใช้บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่มาอย่างต่อเนื่อง 

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลและวิจัยเศรษฐกิจโทรคมนาคม ส�านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม ส�านักงาน กสทช.

จ�านวนผู้ลงทะเบียนใช้โทรศัพย์ประจ�าที่ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2554 - 2558f
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: ศนูย์ข้อมลูและวิจยัเศรษฐกิจโทรคมนาคม สํานกัวิชาการและจดัการทรัพยากรโทรคมนาคม สํานกังาน กสทช. 

จาํนวนผู้ลงทะเบียนใช้โทรศัพย์ประจาํที่ ณ สิน้ปี พ.ศ. 2554  - 2558f 

จาํนวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือที่ (Mobile Subscribers) ปี 2554 - 2558f 

ท่ีมา: ศนูย์ข้อมลูและวิจยัเศรษฐกิจโทรคมนาคม สํานกัวิชาการและจดัการทรัพยากรโทรคมนาคม สํานกังาน กสทช. 
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ที่มา: ศูนย์ข้อมูลและวิจัยเศรษฐกิจโทรคมนาคม ส�านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม ส�านักงาน กสทช.

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลและวิจัยเศรษฐกิจโทรคมนาคม ส�านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม ส�านักงาน กสทช.

จ�านวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Subscribers) ปี 2554 - 2558f

สถิติอัตราการเติบโตของจ�านวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: ศนูย์ข้อมลูและวิจยัเศรษฐกิจโทรคมนาคม สํานกัวิชาการและจดัการทรัพยากรโทรคมนาคม สํานกังาน กสทช. 

จาํนวนผู้ลงทะเบียนใช้โทรศัพย์ประจาํที่ ณ สิน้ปี พ.ศ. 2554  - 2558f 

จาํนวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือที่ (Mobile Subscribers) ปี 2554 - 2558f 

ท่ีมา: ศนูย์ข้อมลูและวิจยัเศรษฐกิจโทรคมนาคม สํานกัวิชาการและจดัการทรัพยากรโทรคมนาคม สํานกังาน กสทช. 

2. บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Services) 
ผู้ลงทะเบียนใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Subscribers) ปี 2557 มีจ�านวนรวม ประมาณ 97.10 ล้าน

เลขหมาย ขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 ซึ่งมีจ�านวนผู้ลง ทะเบียนใช้บริการจ�านวน 92.94 ล้าน
เลขหมาย หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.48 และคาดการณ์ว่าปี 2558 มีผู้ลงทะเบียนใช้บริการประมาณ 83.05 ล้านเลข
หมาย หรือลดลงร้อยละ 14.47 เนื่องด้วยปี 2558 นี้ ส�านักงาน กสทช. เชิญชวนลงทะเบียนซิมส�าหรับผู้ใช้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงินต้อง ลงทะเบียนซิมการ์ด เพื่อรักษาสิทธิในการเป็นเจ้าของเลขหมายและร่วมสร้าง
สงัคมปลอดภยั ทัง้นี ้หลงัวนัที ่30 กนัยายน 2558 ไปแล้ว หากผูใ้ช้ บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีแ่บบเตมิเงนิยงัไม่ได้ลง
ทะเบียนเลขหมาย ซิมนั้นจะโดนตัดและ ไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป เมื่อสิ้นสุดเดือนกันยายน 2558 พบว่า เลข
หมายทีย่งัไม่ลงทะเบยีน นัน้ร้อยละ 13.32 ของเลขหมายทีใ่ช้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีแ่บบเตมิเงนิทัง้หมด จงึส่งผล
ให้เลขหมายลดลงเป็นจ�านวนมาก รวมทัง้ผู้ให้บรกิารได้มกีารปรบัฐานลูกค้าหรอืผู้ใช้บรกิารทีไ่ม่มกีารใช้งานอกีด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

   

 

 

  

        เพาเวอร์ จํากดั , บริษัท เศรษฐีสพุรรณ ไบโอโกกรีน จํากดั , บริษัท โรงไฟฟา้สระยายโสม จํากดั 

       2.3   โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล  ดําเนินการโดยบริษัทย่อย คือ บริษัท ไบโอโกกรีน จํากดั และบริษัท เวลล์โคราช 

เอน็เนอร์ยี จํากดั 
 

2.4   โรงไฟฟา้พลงังานขยะ  อยูร่ะหวา่งการศกึษาโดยบริษัทยอ่ย คือ บริษัท ไบโอโกกรีน และ บริษัท พีเอสที  

       (อบุลราชธานี)  จํากดั 

 

สถติอัิตราการเตบิโตของจาํนวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่  

ท่ีมา: ศนูย์ข้อมลูและวิจยัเศรษฐกิจโทรคมนาคม สํานกัวิชาการและจดัการทรัพยากรโทรคมนาคม สํานกังาน กสทช. 

ท่ีมา: ศนูย์ข้อมลูและวิจยัเศรษฐกิจโทรคมนาคม สํานกัวิชาการและจดัการทรัพยากรโทรคมนาคม สํานกังาน กสทช. 
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3. บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet Access Services)
บริการอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยมีพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้ บริการและการใช้งาน

ที่หลากหลาย โดยมีผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider: ISP) ให้บริการโดยตรงแก่ผู้ใช้หรือ
ด�าเนินการให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการโครงข่าย (Network Provider) ที่เป็นเส้น
ทางส�าหรับให้บริการถึงผู้ใช้บริการ และผู้ ให้บริการวงจรระหว่างประเทศ (International Internet Gateway: 
IIG) ที่เป็นผู้ท่ีเชื่อมต่อระหว่าง ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยกับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตต่าง
ประเทศ โดย ปัจจุบันตลาดบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วต�่า (Narrowband Internet) นั้นค่อยๆ เลือนหายไป 
จากตลาดบริการอินเทอร์เน็ต อย่างเช่นเทคโนโลยีในกลุ่ม Dial – up คาดการณ์ว่าลดลงเหลือ สัดส่วนมูลค่าการ
เชือ่มต่ออนิเทอร์เนต็เพยีงประมาณร้อยละ 0.04 ของจ�านวนมลูค่าการเชือ่ม www.nbtc.go.th 73 ต่ออนิเทอร์เนต็
ทัง้หมดของปี 2558 เช่นเดยีวกบัสดัส่วนมลูค่าการเชือ่มต่ออนิเทอร์เนต็ความเรว็สงู (Broadband Internet) ด้วย
เทคโนโลยีในกลุ่ม xDSL (Digital Subscriber Line) คาดการณ์ ว่าลดลงเหลือเพียงร้อยละ 54.18 ของจ�านวน
มูลค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั้งหมดของปี 2558 ซึ่งบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมีการเชื่อมต่อมากที่สุด แต่
ในปัจจุบันบริการอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงมีการเชื่อมต่อได้หลายเทคโนโลยีมากขึ้น และเทคโนโลยีที่มาแรงขณะ
นี้คือ FTTP (Fiber to the Premises) เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ว่าปี 2558 มีสัดส่วนมูลค่า การเชื่อม
ต่ออินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นเป็น 18.53 ของจ�านวนมูลค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั้งหมด ของปี 2558 ซึ่งนับตั้งแต่
ปี 2554 ถึง ปี 2558 บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยี FTTP น้ันมีอัตราเติบโตเฉล่ียสะสมต่อปี 
(CAGR) ร้อยละ 124.87 

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลและวิจัยเศรษฐกิจโทรคมนาคม ส�านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม ส�านักงาน กสทช.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

   

 

 

  

        เพาเวอร์ จํากดั , บริษัท เศรษฐีสพุรรณ ไบโอโกกรีน จํากดั , บริษัท โรงไฟฟา้สระยายโสม จํากดั 

       2.3   โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล  ดําเนินการโดยบริษัทย่อย คือ บริษัท ไบโอโกกรีน จํากดั และบริษัท เวลล์โคราช 

เอน็เนอร์ยี จํากดั 
 

2.4   โรงไฟฟา้พลงังานขยะ  อยูร่ะหวา่งการศกึษาโดยบริษัทยอ่ย คือ บริษัท ไบโอโกกรีน และ บริษัท พีเอสที  

       (อบุลราชธานี)  จํากดั 

 

สถติอัิตราการเตบิโตของจาํนวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่  

ท่ีมา: ศนูย์ข้อมลูและวิจยัเศรษฐกิจโทรคมนาคม สํานกัวิชาการและจดัการทรัพยากรโทรคมนาคม สํานกังาน กสทช. 

ท่ีมา: ศนูย์ข้อมลูและวิจยัเศรษฐกิจโทรคมนาคม สํานกัวิชาการและจดัการทรัพยากรโทรคมนาคม สํานกังาน กสทช. 

สัดส่วนมูลค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ปี 2554 - 2558f

2. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ประกอบด้วย

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

2.2 โรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ ด�าเนินการโดยบริษัทย่อย คือ บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ�ากัด , บริษัท อรัญ
เพาเวอร์ จ�ากัด , บริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอโกกรีน จ�ากัด , บริษัท โรงไฟฟ้าสระยายโสม จ�ากัด

2.3 โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ด�าเนินการโดยบริษัทย่อย คือ บริษัท ไบโอโกกรีน จ�ากัด และบริษัท เวลล์โคราช 
เอ็นเนอร์ยี จ�ากัด

2.4 โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ อยู่ระหว่างการศึกษาโดยบริษัทย่อย คือ บริษัท ไบโอโกกรีน และ บริษัท พีเอสที 
(อุบลราชธานี) จ�ากัด

2.5 โรงไฟฟ้าพลังงานลม อยู่ระหว่างการศึกษาโดยบริษัทย่อย คือ บริษัท วินด์โกกรีน จ�ากัด
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บริษัทย่อย ประเภทของ
พลังงานทดแทน

ที่ตั้ง ก�าลังการ
ผลิต

(เมกกะวัตต์)

คู่สัญญา
ซื้อขายไฟฟ้า

วันเริ่มต้นซื้อขาย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

บจ. กันหา โซล่าพาวเวอร์ พลังงานแสงอาทิตย์ อ�าเภอสร้างคอม 
จังหวัดอุดรธานี

2.0 กฟภ. สิงหาคม 2554

บจ. โซล่าร์โกกรีน พลังงานแสงอาทิตย์
ที่ติดตั้งบนหลังคา

อ�าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสงคราม

1.0 กฟภ. พฤษภาคม 2557

บจ. เพาเวอร์ วี กรีน พลังงานแสงอาทิตย์
ที่ติดตั้งบนหลังคา

อ�าเภอไทรน้อย 
จังหวัดนนทบุรี

1.0 กฟน. ตุลาคม 2557

บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี พลังงานแสงอาทิตย์ อ�าเภอเขาย้อย 
จังหวัดเพชรบุรี 

1.0 กฟภ. ธันวาคม 2558

พลังงานแสงอาทิตย์ อ�าเภอเมือง 
จังหวัดสระแก้ว

5.0 กฟภ. ธันวาคม 2559

บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 พลังงานแสงอาทิตย์ อ�าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม

5.0 กฟภ. ธันวาคม 2559

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

 เทคโนโลยีที่ใช้ในโรงไฟฟ้า

   

 เทคโนโลยีที่ใช้ในโรงไฟฟ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยลักษณะการประกอบธุรกิจและรายละเอียดของโรงไฟฟ้าแต่ละประเภทเป็นดังนี้
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บริษัทย่อย ที่ตั้ง ค่าความเข้มของ
แสงแต่ละพื้นที่

(W/m2)

จ�านวนชั่วโมงที่
รับแสงอาทิตย์

ปริมากระแส
ไฟฟ้าแต่ละ
โครงการที่
ผลิตได้ต่อปี

(หน่วย : Kwh)

บจ. กันหา โซล่าพาวเวอร์ อ�าเภอสร้างคอม 
จังหวัดอุดรธานี

513.94 9.30 ชม./วัน 3,469,815.00

บจ. โซล่าร์โกกรีน อ�าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสงคราม

401.64 9.30 ชม./วัน 1,419,660.00

บจ. เพาเวอร์ วี กรีน อ�าเภอไทรน้อย 
จังหวัดนนทบุรี

397.96 9.30 ชม./วัน 1,407,000.00

บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี อ�าเภอเขาย้อย 
จังหวัดเพชรบุรี 

377.55 9.30 ชม./วัน 1,582,620.00

อ�าเภอเมือง 
จังหวัดสระแก้ว

- - -

บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 อ�าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม

- - -

* เนื่องจากเพิ่งจะ COD ในวันที่ 28 ธันวาคม 2559 จึงยังไม่สามารถน�ามาค�านวณค่าได้

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ท�าการลงทุนในบริษัท พีวี กรีน จ�ากัด เพื่อด�าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่ติด
ตั้งบนหลังคา ในสัดส่วนร้อยละ 19.99 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้วทั้งหมด 18,000,000 บาท โดยบริษัทดัง
กล่าวมผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ คอื บรษิทั วรีบัเบอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั ซึง่เป็นเจ้าของอาคารทีโ่ครงการใช้หลังคาเป็นที่
ติดตั้งและไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา บริษัท วีรับ
เบอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ�ากดั ณ ต�าบลเขาย้อย อ�าเภอเขาย้อย โดยได้รบัการอนมุตักิารจ�าหน่ายไฟฟ้าและเช่ือมต่อเข้า
ระบบจ�าหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง ในลกัษณะผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer หรอื 
VSPP) ส�าหรับอาคารขนาดกลางถึงขนาดใหญ่/โรงงาน ในเดือนมกราคม ปี 2557 และได้ท�าการเชื่อมโยงระบบ
ไฟฟ้าและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 
2557 และได้รับการสนับสนุนในรูปแบบ Feed-in Tariff ในราคา 6.16 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นเวลา 25 ปี 
นบัจากวนัเริม่ต้นซือ้ขายไฟฟ้าเชงิพาณชิย์ โดยได้ท�าการได้ท�าการว่าจ้างบรษิทัในการออกแบบ ตดิตัง้ และทดสอบ
ระบบของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าว
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บริษัทย่อย ประเภทของ
พลังงานทดแทน

ที่ตั้ง ก�าลังการ
ผลิต

(เมกกะวัตต์)

คู่สัญญา
ซื้อขายไฟฟ้า

วันเริ่มต้นซื้อขาย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

บจ. นวรัตน์ บีเวอร์เรส พลังงานชีวภาพ อ�าเภอบ้านใหม่
ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

1.0 กฟภ. พฤษภาคม 2555

บจ. อรัญ เพาเวอร์ พลังงานชีวภาพ อ�าเภอสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี

4.0 กฟภ. มีนาคม 2557

บจ. เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน พลังงานชีวภาพ อ�าเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี

2.0 กฟภ. ตุลาคม 2558

บจ. โรงไฟฟ้าสระยายโสม พลังงานชีวภาพ อ�าเภอสระยายโสม
จังหวัดสุพรรณบุรี

4.6 กฟภ. อยู่ระหว่าง
การก่อสร้าง

บริษัทย่อย ที่ตั้ง ปริมากระแสไฟฟ้าแต่ละ
โครงการที่ผลิตได้ต่อปี

(หน่วย : Kwh)

บจ. นวรัตน์ บีเวอร์เรส อ�าเภอบ้านใหม่
ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

39,040.00

บจ. อรัญ เพาเวอร์ อ�าเภอสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี

11,041,895.00

บจ. เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน อ�าเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี

4,136,303

บจ. โรงไฟฟ้าสระยายโสม อ�าเภอสระยายโสม
จังหวัดสุพรรณบุรี

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

โรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ

แหล่งที่มาของเชื้อเพลิง
น�้าวีแนสที่ได้จากกระบวนการผลิตของโรงงานน�้าตาล

ปริมาณกระแสไฟฟ้าแต่ละโครงการที่ผลิตได้ต่อปี
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บริษัทย่อย ประเภทของ
พลังงานทดแทน

ที่ตั้ง ก�าลังการ
ผลิต

(เมกกะวัตต์)

คู่สัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้า

สถานะปัจจุบัน

บจ. ไบโอโกกรีน พลังงานชีวมวล อ�าเภอทุ่งสง 
จงัหวดันครศรธีรรมราช

1.0 กฟภ. ได้รับ PPA ในรูป
แบบ FiT แล้ว

พลังงานชีวมวล อ�าเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี

1.0 กฟภ. ได้รับ PPA ในรูป
แบบ FiT แล้ว

พลังงานชีวมวล อ�าเภอศรีนคร
จังหวัดสุโขทัย

1.0 กฟภ. ได้รับ PPA ในรูป
แบบ FiT แล้ว

พลังงานชีวมวล อ�าเภอคลองขลุง 
จังหวัดก�าแพงเพชร

1.0 กฟภ. ได้รับ PPA ในรูป
แบบ Adder แล้ว

พลังงานชีวมวล อ�าเภอหนองมโมง 
จังหวัดชัยนาท

1.0 กฟภ. ได้รับ PPA ในรูป
แบบ FiT แล้ว

พลังงานชีวมวล อ�าเภอสว่างดินแดง 
จังหวัดสกลนคร

1.0 กฟภ. ได้รับ PPA ในรูป
แบบ Adder แล้ว

พลังงานชีวมวล อ�าเภอประจักษ์
ศิลปาคม 

จังหวัดอุดรธานี

1.0 กฟภ. ได้รับ PPA ในรูป
แบบ FiT แล้ว

บจ. เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี พลังงานชีวมวล อ�าเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์

8.0 กฟภ. วันเริ่มต้นซื้อ
ขายไฟฟ้าเชิง

พาณิชย์ในเดือน
กรกฎาคม 2558

โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

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

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

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

ด้านความมัน่คงทางพลงังาน (Security) ในการตอบสนองต่อปรมิาณความต้องการพลงังานทีส่อดคล้องกบัอตัรา

ประเภทชื้อเพลิงที่ช้ในการผลิต
ไม้สับ เปลือกไม้สับ ไมใผ่สับ เปลือกมันสัมปหลัง เหง้ามันสัมปหลัง แกลบขี้ไก่ แกลบทั่วไป ซังข้าวโพด เปลือก

ข้าวโพด และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่น�ามาใช้ได้

ปริมาณกระแสไฟฟ้าแต่ละโครงการที่ผลิตได้ต่อปี
บจ. เวลล์ โคราช เอ็นเอนร์ยี 57,024,000  Kwh(หน่วย) ส่วนชีวมวลโครงการอื่นๆที่ก�าลังระหว่างรอใบอนุ

ญาติ แต่ละโครงการจะผลิตได้ที่ 7,840,800 Kwh(หน่วย)/ ปี /โครงการ
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พลังงาน
สัดส่วนพลังงานทดแทน (ร้อยละ)

การใช้พลังงานขั้น
สุดท้าย ณ ปี 2579สถานภาพ 

ณ ปี 2557
เป้าหมาย 
ณ ปี 2579

ไฟฟ้า : ไฟฟ้า 9 15-20 27,789

ความร้อน : ความร้อน 17 30-35 68,413

เชื้อเพลิงชีวภาพ : เชื้อเพลิง 7 20-25 34,798

พลังงานทดแทน : การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 12 30 131,000

เป้าหมายการพัฒนาพลังงานทดแทนภายใต้แผน AEDP ในปี 2579 

การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ อตัราการเพ่ิมของประชากร และอตัราการขยายตวัของเขตเมอืง รวมถงึการกระจาย
สัดส่วนของเชื้อเพลิงให้มีความเหมาะสม (2) ด้านเศรษฐกิจ (Economy) ที่ต้องค�านึงถึงต้นทุนพลังงานที่มีความ
เหมาะสมและไม่เป็นอปุสรรคต่อการพฒันาทางเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศในระยะยาว การปฏริปูโครงสร้าง
ราคาเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุน และให้มีภาระภาษีที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงานของประเทศไม่ให้เกิดการใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือย รวมถึงส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) ด้านสิง่แวดล้อม (Ecology) เพิม่สดัส่วนการผลติพลงังานหมนุเวยีนภายในประเทศ และการผลติพลงังานด้วย
เทคโนโลยีประสิทธิภาพสูง เพื่อลดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมและชุมชน
ในแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ กระทรวงพลังงานได้ทบทวนการจัดท�าแผนพลังงาน 5 แผนหลัก ในช่วงปี 

พ.ศ. 2558-2579 ที่สอดคล้องกับรอบของการจัดท�าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้แก่ แผนพัฒนา
ก�าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย แผนอนุรักษ์พลังงาน แผนพฒันาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก แผนการ
จดัหาก๊าซธรรมชาตขิองไทย และแผนบรหิารจดัการน�า้มนัเชือ้เพลงิ โดยในการจัดท�าแผนพฒันาพลงังานทดแทน
และพลังงานทางเลอืก (Alternative Energy Development Plan : AEDP2015) จะให้ความส�าคัญในการส่งเสรมิ
การผลิตพลังงานจากวัตถุดิบพลังงานทดแทนที่มีอยู่ภายในประเทศให้ได้เต็มตามศักยภาพ การพัฒนาศักยภาพ
การผลติพลงังานทดแทนด้วยเทคโนโลยทีีม่คีวามเหมาะสม และการพัฒนาพลังงานทดแทนเพือ่ผลประโยชน์ร่วม
ในมิติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน

เป้าหมายการพฒันาพลังงานทดแทน การพฒันาพลงังานทดแทนเป็นส่วนหนึง่ของการก�าหนดนโยบายพลงังาน
ในภาพรวมทีจ่�าเป็นต้องบรูณาการร่วมกบัแผนพลังงานอืน่ๆ เพือ่ให้การขบัเคล่ือนสอดคล้องกนั ในการจัดท�าแผน 
AEDP 2015 ได้น�าค่าพยากรณ์ความต้องการใช้พลงังานขัน้สดุท้ายตามแผนอนรุกัษ์พลงังาน (Energy Efficiency 
Plan : EEP 2015) กรณีที่สามารถบรรลุเป้าหมายลดความเข้มการใช้พลังงาน (Energy Intensity) ลงร้อยละ 30 
ในปี 2579 เมื่อ

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

ที่มา : รายงานการใช้ไฟฟ้าและการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย โดยส�านักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

พลังงานหมุนเวียน
เป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนแต่ละประเภทเชื้อเพลิงตามแผน AEDP2015 มีสัดส่วนการผลิต

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนในภาพรวมของทั้งประเทศที่ร้อยละ 20 ของปริมาณความต้องการพลังงาน
ไฟฟ้า (Energy) รวมสุทธิ ซ่ึงสอดคล้องตามกรอบการก�าหนดสัดส่วนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของแผนพัฒนา



54

ประเภทเชื้อเพลิง สถานภาพ สิ้นปี 2557*
(เมกะวัตต์)

เป้าหมาย ปี 2579
(เมกะวัตต์)

1. ขยะชุมชน 65.72 500.00

2. ขยะอุตสาหกรรม - 50.00

3. ชีวมวล 2,451.82 5,570.00

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

5. พลังน�้าขนาดเล็ก 142.01 376.00

6. ก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน) - 680.00

7. พลังงานลม 224.47 3,002.00

8. พลังงานแสงอาทิตย์ 1,298.51 6,000.00

9. พลังน�้าขนาดใหญ่ - 2,906.40

รวมเมกะวัตต์ติดตั้ง (เมกะวัตต์) 4,494.03 19,684.40

รวมพลังงานไฟฟ้า (ล้านหน่วย) 17,217 65,588.07

ความต้องการพลังงานไฟฟ้าทั้งประเทศ (ล้านหน่วย) 174,467 326,119.00

สัดส่วนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (%) 9.87 20.11

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

สถานภาพและเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนแต่ละประเภทเชื้อเพลิง

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

** เป็นก�าลังการผลิตติดตั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน โดยพลังน�้าขนาดใหญ่ถูกรวมเป็น

เป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในแผน AEDP2015

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

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

ประเทศ
กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจพลังงานทดแทน
กลยุทธ์ 2.4 พัฒนากฎหมายด้านพลังงานทดแทน พร้อมทั้งเร่งรัดการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบ

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างเหมาะสม
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ธุรกิจที่แข่งขัน รายชื่อคู่แข่ง

ระบบส�ารองไฟฟ้า บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด

บริษัท อีตั้น อิเล็คทริค จ�ากัด

บริษัท เพาเวอร์เมติค จ�ากัด

บริษัท อิเมอร์สัน อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จ�ากัด

บริษัท เพาเวอร์ วัน คอนโทรล ซิสเต็มส์ จ�ากัด

บริษัท พี ไอ เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนเซาท์ติ้ง จ�ากัด

บริษัท บีเอสบี เพาเวอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ระบบตรวจวัดและจัดการ
สภาพแวดล้อม

บริษัท ซีเมนส์ จ�ากัด

บริษัท ฮันนี่เวลล์ ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด

ระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทน

บริษัท โซลาร์ตรอน จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)

ระบบประหยัดพลังงาน บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จ�ากัด

*หมายเหตุ: ข้อมูลจากผู้บริหารของบริษัท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างจิตส�านึกและเข้าถึงองค์ความรู้ข้อเท็จจริงด้านพลังงานทดแทน
เป้าประสงค์ การสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจต่อการผลิตการใช้พลังงานทดแทนอย่างมี

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

ประโยชน์จากพลังงานทดแทนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
กลยุทธ์ 3.4 พัฒนาเครือข่ายด้านพลังงานทดแทนที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทั้งใน

ระดับประเทศและในระดับนานาชาติ

สภาวะการแข่งขัน
คู่แข่งท่ีส�าคัญของบริษัทในธุรกิจออกแบบ จ�าหน่าย และติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพ

แวดล้อม มีดังนี้

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ลักษณะลูกค้าของบริษัทในธุรกิจออกแบบ จ�าหน่ายและติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพ

แวดล้อม แบ่งออกได้เป็นกลุ่มลูกค้าทางตรง และกลุ่มลูกค้าผู้รับเหมาระบบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ก) กลุ่มลูกค้าทางตรง
บรษิทัมุง่เน้นในการจดัจ�าหน่ายและให้บรกิารกลุ่มลกูค้าทางตรงในงานลักษณะโครงการท่ีมีขนาดกลางถงึขนาด

ใหญ่ คือมีมูลค่าตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งลักษณะของกลุ่มลูกค้าทางตรงของบริษัทจะแตกต่างไปตามประเภท
ของระบบที่ให้บริการ ดังนี้

1. ระบบส�ารองไฟฟ้า กลุม่ลกูค้าเป้าหมายหลกัของระบบส�ารองไฟฟ้าจะแบ่งไปตามประเภทของระบบส�ารอง
ไฟฟ้า คือ ระบบส�ารองไฟฟ้ากระแสตรงจะมุ่งเน้นในกลุ่มลูกค้าสื่อสารโทรคมนาคมเป็นหลัก เนื่องจากมีความ
ต้องการอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง และต้องการระบบส�ารองไฟฟ้าที่ได้รับการออกแบบส�าหรับอุปกรณ์ส่ือสาร
โทรคมนาคมโดยเฉพาะ เช่น มีขนาดเล็ก น�้าหนักเบา สามารถเชื่อมต่อขนานได้ และมีขั้วของสายดินเป็นขั้วบวก 
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เป็นต้น ส�าหรบัระบบส�ารองไฟฟ้ากระแสสลบัจะมุง่เน้นในส่วนของหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ
หรอืองค์กรทีม่รีะบบสารสนเทศขนาดใหญ่ เช่น ธนาคาร และอุตสาหกรรมทีต้่องการเสถยีรภาพของกระแสไฟฟ้า
ในการด�าเนินงาน เช่น อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็คโทรนิคส์ เป็นต้น

2. ระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อม กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของระบบตรวจวัดและจัดการสภาพ
แวดล้อม ได้แก่ หน่วยงานในธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีความ
เสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากความผิดปกติในระบบไฟฟ้าหรือสภาพแวดล้อม เช่น ไฟฟ้าดับ แรงดันไฟฟ้าตก
หรือเกิน แบตเตอรี่ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีการบุกรุก เกิดควันไฟ หรือไฟไหม้ เป็นต้น จึงต้องมีการตรวจ
สอบสภาวะการท�างานของระบบและสภาพแวดล้อมอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันหรือลดความเสียหายที่อาจจะเกิด
ขึ้นได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นการท�าตลาดในกลุ่มผู้ด�าเนินการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 
เช่น แสงอาทิตย์ หรือลม เป็นต้น เนื่องจากสภาวะแวดล้อมจะมีผลอย่างมากกับการด�าเนินงาน อีกทั้งยังสามารถ
ตรวจวัดความผิดปกติต่างๆ ในระบบได้อีกด้วย

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

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

ข) กลุ่มลูกค้าผู้รับเหมาระบบ (System Integrator)
กลุม่ลกูค้าผูร้บัเหมาระบบเป็นผูไ้ด้รบัการว่าจ้างรบัเหมาโครงการจากผู้ว่าจ้าง ซ่ึงประกอบด้วยหลายระบบงาน

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

ก) กลุ่มลูกค้าทางตรง
ส�าหรบักลุม่ลกูค้าทางตรงของบรษัิท แบ่งออกเป็นหน่วยงานเอกชน และหน่วยงานราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ ซึง่

ส�าหรบัลกูค้าหน่วยงานราชการหรอืรฐัวสิาหกจินัน้ บรษิทัจะท�าการตดิตามข่าวสารเกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจ้างจาก
ช่องทางต่างๆ เช่น เวบ็ไซต์ระบบการจดัซือ้จดัจ้างภาครฐั (http://www.gprocurement.go.th) หรอืจากประกาศ
ของหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น จากนั้นจึงท�าการศึกษารายละเอียดของโครงการดังกล่าวเพื่อท�าการออกแบบระบบ
และคัดเลือกอุปกรณ์และส่วนประกอบต่างๆ แล้วจึงส่งรายละเอียดของโครงการเพื่อผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างเพื่อ
พิจารณาความถูกต้องและมีคุณสมบัติท่ีครบถ้วน จากนั้นจึงท�าการประกวดราคาเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้รับ
การว่าจ้างต่อไป หรอืผ่านกระบวนการจดัซ้ือจดัจ้างโดยวิธพีเิศษ ซึง่หน่วยงานดงักล่าวจะตดิต่อกับบรษิทัทีม่คีวาม
เชีย่วชาญในโครงการดงักล่าวโดยตรงเพือ่ท�าการเปรยีบเทยีบคุณสมบตัแิละราคาเพือ่ท�าการคัดเลือกโดยมไิด้ผ่าน
ขัน้ตอนการประมลูราคา โดยบรษิทัจะมพีนักงานฝ่ายขายท�าการประสานงานกับหน่วยงานทีม่ศีกัยภาพในการว่า
จ้างอยูเ่ป็นประจ�า รวมถงึมกีารน�าเสนอข้อมลูของผลิตภณัฑ์และบรกิารของบรษิทัให้แก่หน่วยงานดงักล่าว เพือ่ให้
หน่วยงานนั้นๆ มีความเข้าใจและเล็งเห็นประโยชน์ของระบบและผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจ�าหน่ายและให้บริการ รวม
ถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่บุคลากรในหน่วยงานดังกล่าวอีกด้วย

ส�าหรับหน่วยงานเอกชนน้ัน พนักงานฝ่ายขายของและวิศวกรของบริษัทจะร่วมกันเข้าไปน�าเสนอข้อมูลของ
ระบบและผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทจ�าหน่ายและให้บริการแก่หน่วยงานที่เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซ่ึงหากได้รับความ
สนใจจะท�าการศึกษารายละเอียดความต้องการของลูกค้าดังกล่าว แล้วจึงท�าการออกแบบและท�าข้อเสนอเพื่อ
ให้พิจารณาว่าจ้างต่อไป

ข) กลุ่มลูกค้าผู้รับเหมาระบบ
ส�าหรับกลุ่มลูกค้าผู้รับเหมาระบบน้ัน บริษัทจะท�าการประสานงานกับผู้รับเหมาระบบที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

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

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

กลยุทธ์การแข่งขัน
บรษัิทมกีลยทุธ์การแข่งขนัโดยมุง่เน้นทีจ่ะเป็นผู้เชีย่วชาญด้านการออกแบบการบรหิารจดัการระบบไฟฟ้าและ

พลังงานทดแทน โดยมีกลยุทธ์ในการแข่งขัน ดังนี้

1) คุณภาพของผลิตภัณฑ์
บรษัิทให้ความส�าคญักับคณุภาพของระบบทีใ่ห้บรกิารแก่ลูกค้าเป็นหลัก โดยมกีารออกแบบและปรับแต่งระบบ

ให้เหมาะสมกบัความต้องการของลกูค้าและการใช้งาน โดยจะส่งทมีวศิวกรเข้าไปท�าการร่วมออกแบบกบัผูว่้าจ้าง
อย่างละเอยีดตัง้แต่ขัน้ตอนการเสนอโครงการ และมกีารควบคุมคณุภาพในการด�าเนนิงานทกุขัน้ตอน และเน้นใน
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้ มีเครื่องตรวจวัดที่มีมาตรฐาน โดยบริษัทได้รับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ISO9001:2015

2) คุณภาพของการให้บริการ
เนื่องจากระบบที่บริษัทให้บริการ เกี่ยวข้องกับความต่อเนื่องในการท�างานของระบบที่ต้องการความต่อเนื่อง

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

3) บุคลากรที่มีคุณภาพ
บรษิทัให้ความส�าคญักบัคณุภาพของบคุลากร โดยบรษิทัมกีารจดัอบรมให้แก่พนกังานเพือ่เพิม่เตมิความรูแ้ละ

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

4) ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
บริษัทมุ่งเน้นในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ตั้งแต่ระดับบริการจนถึงระดับ

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

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

เครื่องส�ารองไฟฟ้าและปรับแรงดัน
ไฟฟ้าอัตโนมัติ (Uninterruptible 
Power Supply หรือ UPS)

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

ผลิตภัณฑ์ตราสินค้า Enatel ทุกชนิด

Haze Battery Company 
Limited (สหรัฐอเมริกา)

HAZE ก.ค. 2556 – 
มิ.ย. 2559

ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
บรษิทัจดัหาอปุกรณ์ส�าหรบัธุรกจิการออกแบบ จ�าหน่าย และตดิตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพ

แวดล้อม รวมถึงอุปกรณ์ส�าหรับก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานทดแทนของบริษัทย่อย จากทั้งในและต่างประเทศ 
โดย ทั้งนี้บริษัทเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าให้กับตราสินค้าต่างๆ ดังนี้

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัทได้ตระหนักถึงผลกระทบท่ีจะกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการด�าเนินงานของบริษัท จึงมีมาตรการต่างๆ 

ในการป้องกนัปัญหามลภาวะจากการด�าเนนิงานของบรษิทั โดยบรษิทัได้รบัการรบัรองการจดัการสิง่แวดล้อมของ
บริษัทตามมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 ส�าหรับธุรกิจการด�าเนินธุรกิจออกแบบ จ�าหน่ายและติดตั้งระบบ
จ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม และธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน อีกทั้งยังได้มีการว่าจ้างบุคคล
ภายนอกในการบ�าบัดและจ�ากัดวัสดุปนเปื้อนสารเคมีที่เกิดจากการด�าเนินงานของบริษัทอีกด้วย

ในปัจจุบัน บริษัทไม่มีการปล่อยของเสียท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม หรือมีคดีข้อพิพาทใดๆ ที่เก่ียวกับส่ิง
แวดล้อม โดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนของบริษัททุกโครงการจะต้องผ่านขั้นตอนจัดท�าประชุมรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ก่อนจึงจะสามารถท�าการก่อสร้างหรือติดตั้งได้
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บริษัทมีความเสี่ยงซึ่งอาจส่งผลถึงการด�างานและผลประกอบการอย่างมีนัยส�าคัญ ซึ่งบริษัทมีแนวทางในการ
ป้องกันและแก้ไขความเสี่ยง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

1. ปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อก�าไรของบริษัท 

ความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 

1.1 ความเสี่ยงในโครงการที่บริษัทลงทุนโดยการเข้าซื้อกิจการ 

(1) ความเสี่ยงในการที่อัตราผลตอบแทนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
เนื่องจากปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ และชีวมวลขึ้นอยู่กับปริมาณ
วัตถุดิบซึ่งใช้ผลิตไฟฟ้า ซึ่งหากมีปริมาณวัตถุดิบไม่เพียงพอและต่อเน่ืองก็อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถ
ผลิตไฟฟ้าได้เต็มก�าลังการผลิต ส่งผลให้บริษัทไม่ได้รับรายได้และอัตราผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ 
อย่างไรกด็ ีบรษิทัได้มีการศกึษาความเพยีงพอของปรมิาณวตัถดุบิทีใ่ช้ส�าหรบัโรงไฟฟ้า โดยได้เข้าไปส�ารวจ

ปัจจยัความเสี่ยง
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ปรมิาณเช้ือเพลงิในรศัมทีีส่ามารถขนส่งได้รอบโรงไฟฟ้าว่ามปีรมิาณเพียงพอต่อความต้องการของโรงไฟฟ้า
แล้ว ท�าให้สามารถทราบถงึปัญหาทีอ่าจจะเกดิขึน้และสามารถแก้ไขหรอืปรบัเปลีย่นแผนการด�าเนนิงานได้
ทนัท่วงท ีท�าให้สามารถลดผลกระทบจากความเสีย่งในการทีอ่ตัราผลตอบแทนไม่เป็นไปตามเป้าหมายได้
(2) ความเสี่ยงในการบริหารจัดการโครงการและประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า
การบรหิารจดัการโรงไฟฟ้าจะต้องอาศยับคุลากรทีม่คีวามเช่ียวชาญและมคีวามรูค้วามสามารถ หากบรษิทั
ไม่สามารถจดัให้มบีคุลากรท่ีมคีวามเชีย่วชาญและมคีวามรูค้วามสามารถเพือ่ปฏิบตัหิน้าทีไ่ด้อย่างเพยีงพอ 
อาจจะท�าให้บริษทัไม่สามารถบรหิารจดัการโรงไฟฟ้าได้อย่างมปีระสทิธภิาพ อย่างไรกด็ ีบรษิทัได้พยายาม
จัดหาและรักษาไว้ซ่ึงบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติดังกล่าวในจ�านวนที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ และจะจัด
อบรมพนักงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการโครงการและประสิทธิภาพ
ของโรงไฟฟ้าได้

1.2 ความเสีย่งในโครงการทีบ่รษิทัย่อยจะลงทนุก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลในจงัหวดัทีบ่รษิทัย่อยได้รบั PPA จาก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว

(1) ความเสี่ยงจากการที่บริษัทไม่สามารถด�าเนินการได้ทันตามก�าหนดวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (SCOD) ที่
ก�าหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
ก่อนการเริม่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าชวีมวล บรษิทัย่อยจะต้องด�าเนนิการขอใบอนญุาตทีเ่กีย่วข้อง เช่น ใบอนญุาต
ก่อสร้าง ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน (ร.ง.4) และต้องจดัท�าประชาคมก่อนการขอใบอนญุาตก่อสร้าง 
เป็นต้น และผู้รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) ต้องด�าเนินก่อสร้างโครงการ
ให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ก�าหนด ซึ่งหากไม่สามารถด�าเนินการตามระยะเวลาที่

ก�าหนดในแผนงาน อาจส่งผลให้ไม่สามารถด�าเนนิการผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค
ภายในก�าหนดวนัเริม่ต้นซือ้ขายไฟฟ้าดงัทีร่ะบใุนสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าดงักล่าวได้ ซึง่จะส่งผลให้บรษิทัย่อย
ดังกล่าวรับรู้รายได้จากโครงการข้างต้นล่าช้าออกไป ดังนั้น บริษัทจึงศึกษาขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาต 
พร้อมกับเอกสารและข้อมูลที่ต้องน�าส่ง รวมทั้งบริษัทได้คัดเลือกบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีช่ือเสียง มี
ประสบการณ์และความช�านาญในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า พร้อมกับวางแผนติดตามความคืบหน้าของ
โครงการอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการขอใบอนุญาตและกระบวนการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ
ตามเวลาทีก่�าหนด อย่างไรกด็ ีบรษัิทย่อยสามารถยืน่ขอเลือ่นก�าหนดวนัเริม่ต้นซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้า
ส่วนภมูภิาคได้ โดยจะต้องท�าการชีแ้จงเหตผุลและรายงานความก้าวหน้าของโครงการให้แก่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคทราบ โดยไม่ถือว่าเป็นการผิดสัญญาตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

(2) ความเสี่ยงในการจัดหาเงินลงทุนในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล 
หากบริษัทหรือบริษัทย่อยไม่สามารถจัดหาเงินทุนเพื่อลงทุนในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลดัง
กล่าวได้ ทั้งในส่วนของทุนหรือเงินกู้ยืม จะมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถด�าเนินโครงการได้ตามระยะเวลา
ที่ก�าหนดซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของบริษัทไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ได้ 

อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน บริษัทได้ท�าการเจรจาเบื้องต้นกับสถาบันทางการเงินเพื่อขอวงเงินสินเชื่อโครงการ 
(Project Finance) ส�าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้ บริษัทได้รับ
อนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในการออกต๋ัวแลกเงินหรือหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ในการลงทุน
ในโครงการต่างๆของกิจจการ ความเสี่ยงในการบริหารจัดการโครงการและประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า

การบริหารจัดการโรงไฟฟ้าชีวมวลจะต้องอาศัยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีความรู้ความสามารถ 
หากบริษัทไม่สามารถจัดให้มีบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญและมีความรู้ความสามารถเพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างเพียงพอ อาจจะท�าให้บริษัทไม่สามารถบริหารจัดการโรงไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี 
ในการเตรียมการเพื่อเร่ิมด�าเนินการโรงไฟฟ้าบริษัทจะคัดสรรบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในจ�านวน
ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ และจะจัดอบรมพนักงานดังกล่าวอย่างต่อเน่ืองเพื่อลดความเส่ียงในการ
บริหารจัดการโครงการและประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าได้
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2 ความเสี่ยงจากรายได้ในแต่ละไตรมาสไม่สม�่าเสมอ

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

3. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม

เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยมาจากธุรกิจออกแบบ จ�าหน่ายและติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้า
และตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อม ซึง่มลีกูค้าส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานรฐับาลและเอกชนซึง่ด�าเนินกจิการด้านการ
สื่อสารโทรคมนาคม ท�าให้บริษัทมีความเส่ียงที่จะสูญเสียรายได้หากอุตสาหกรรมการส่ือสารโทรคมนาคมมีการ
ชะลอตัวลง ซ่ึงอาจจะเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น นโยบายการลงทุนในระบบส่ือสารโทรคมนาคมของหน่วยงาน
รัฐบาล หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการให้สัมปทานในระบบสื่อสารต่างๆ เป็นต้น

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

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

 - ไม่มี - 
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1. หลักทรัพย์ของบริษัท

1.1 หุ้นสามัญของบริษัท
บรษิทัมทีนุจดทะเบยีนเท่ากบั 491,337,613.50 บาท (สีร้่อยเก้าสบิเอด็ล้านสามแสนสามหมืน่เจด็พันหกร้อยสบิ

สามบาทห้าสบิสตางค์) แบ่งเป็นหุน้สามญัจ�านวน 4,913,376,135 หุน้ (ส่ีพนัเก้าร้อยสบิสามล้านสามแสนเจด็หมืน่
หกพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้เท่ากับหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) บริษัทจะมีทุนจดทะเบียน
ช�าระแล้วเท่ากบั 443,190,473.20 บาท (สีร้่อยสีส่บิสามล้านหนึง่แสนเก้าหมืน่สีร้่อยเจด็สบิสามบาทยีส่บิสตางค์)

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักโอนหุ้น ณ วัน

ที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังต่อไปนี้

ขอ้มูลหลกัทรพัยแ์ละผู้ถอืหุน้
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ล�าดับ รายชื่อ จ�านวนหุ้น ร้อยละ

1 นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส 532,600,000 12.04

2 บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 532,035,600 12.03

3 นางวัลลภา ไตรโสรัส 510,700,000 11.55

4 นายพระนาย กังวาลรัตน์ 407,896,000 9.22

5 นายพรเทพ บูรณกุลไพโรจน์ 130,980,000 2.96

6 นายอัณณพ พุ่มกุมาร 99,800,000 2.26

7 นายอภิรัตน์ สิโรดม 72,322,400 1.64

8 นายภาณุ ศีติสาร 67,000,000 1.51

9 นายวิพงษ์ รัตนศิริวิไล 41,120,800 0.93

10 นางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์ 39,900,000 0.90

1.2 ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

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

ซึง่ได้จดัประชมุเมือ่วนัที ่23 ธนัวาคม 2558 บรษัิท เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ�ากัด (มหาชน) (“บรษิทั”) มมีติ
เพิม่ทนุของบรษัิทจ�านวน 2,680,297,833 หุน้ เพือ่ระดมทนุในการลงทนุเข้าซ้ือกจิการโรงงานไฟฟ้าชวีภาพ จ�านวน 
2 โครงการ ลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวล จ�านวน 3 โครงการ และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนใน
บริษัท เพื่อลงทุนในโครงการที่จะเกิดในอนาคต โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังนี้

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

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

• จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ�านวนไม่เกิน 26,594,583 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อ
รองรับการปรับสิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิ PSTC-WA เน่ืองจากการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมของบริษัทตามสัดส่วนตามข้อ (2) และการจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1
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บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิของงบ การ
เงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนส�ารองตามกฎหมายและทุนส�ารองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การ
จ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง 
การขยายธุรกิจ ความจ�าเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินงาน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจ ใน
อนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจยัอืน่ๆ ท่ีเกีย่วข้องกบัการด�าเนนิงานและการบรหิารงานของบรษัิท 
โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอส�าหรับการด�าเนินธุรกิจ และการด�าเนินการ ดังกล่าว
จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติจ่ายเงินปันผลจะต้องน�าเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ 
เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้ว
รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

นโยบายการจา่ยเงนิปันผล
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ชื่อ – สกุล ต�าแหน่ง

1. นายภาณุ ศีติสาร ประธานกรรมการ

2. นายพระนาย กังวาลรัตน์ กรรมการ 

3. นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน กรรมการ

4. นายอัณณพ พุ่มกุมาร กรรมการ

5. นายสุวิทย์ สิงหจันทร์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

6. นายพิทยาธร มฤทุสาธร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

7. นายวรพงศ์ จ�าจด กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

8. นายก�าพล ตติยกวี กรรมการอิสระ

1.1 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการของบริษัท มีจ�านวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการซึ่งมีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายพระนาย กังวาลรัตน์ นายภาณุ ศีติสาร นายอัณณพ พุ่ม

กุมาร นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน กรรมการ 2 ใน 4 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันเป็นสองคนและประทับตรา
ส�าคัญของบริษัท 

โครงสรา้งการจัดการ
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ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความสุจริต 

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

การจดัการฝ่ายบรหิาร หรอืบคุคลทีไ่ด้รบัมอบหมาย ให้เป็นไปตามนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทัได้ให้ไว้
3. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการ

อื่นตามความเหมาะสม
4. พจิารณาทบทวนและอนมุตันิโยบาย ทศิทาง กลยทุธ์ แผนงานการด�าเนนิธรุกจิ โครงการลงทนุขนาดใหญ่

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

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

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

เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
10. คณะกรรมการอาจมอบอ�านาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือกรรมการย่อย หรือบุคคลอื่นใด 

ปฏบัิตกิารอย่างหนึง่อย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยูภ่ายใต้การควบคมุขอบคณะกรรมการ หรอืมอบ
อ�านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ�านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่กรรมการ
เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอ�านาจหรือ
อ�านาจนั้นๆได้เมื่อเห็นสมควร

11. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทัหรอื
เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ�ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ�ากัด หรือเป็น
กรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน
กับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะท�าเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ท่ีประชุมผู้
ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

เว้นแต่อ�านาจในการด�าเนินการดังต่อไปนี้ จะกระท�าได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ 
เรื่องที่กรรมการมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่ง
มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแข้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

(1) เรื่องที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(2) การท�ารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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ชื่อ - สกุล คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับ
การแต่งตั้ง

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559

1. นายภาณุ ศีติสาร 8/8 8/8 - - 5 ต.ค. 47

2. นายพระนาย กังวาลรัตน์ 8/8 8/8 - - 25 มิ.ย. 44

3. นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน 8/8 8/8 - - 26 ก.ค. 55

4. นายอัณณพ พุ่มกุมาร 8/8 8/8 - - 6 มิ.ย. 55

5. นายสุวิทย์ สิงหจันทร์ 7/8 8/8 4/4 4/4 26 ก.ค. 55

6. นายพิทยาธร มฤทุสาธร 7/8 8/8 3/4 4/4 26 ก.ค. 55

7. นายวรพงศ์ จ�าจด 7/8 7/8 4/4 3/4 14 ก.พ. 55

8. นายกัมพล ตติยกวี - 4/8 - - 31 พ.ค. 59

เรื่องต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชมุ และจากทีป่ระชุมผุ้ถอืหุน้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญ
(2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
(3) การท�า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญ การมอบ

หมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก�าไร
ขาดทุนกัน

(4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
(5) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
(6) การอื่นใดที่ก�าหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือ ข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้
ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

การเข้าร่วมประชุมและจ�านวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการ
ในปี 2558 และปี 2559 มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจ

สอบโดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการดังนี้
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คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ผู้ช่วยผู้บริหารคณะท�างาน
บริหารความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายพระนาย กังวาลรัตน์

ฝ่
ายวิศวกรรมและปฏิบัติงาน

ผู้
อ�านวยการนาย

พ
ล จันทโรภาสกุล

PSTC Engineering
นายอัณ

ณ
พ
 พุ่

มกุมาร
(รักษาการ)

โรงไฟ
ฟ้
าชีวภาพ

ผู้
อ�านวยการ

นายธีระศักดิ ์ ช�านาญ
ดี

โรงไฟ
ฟ้
าชีวมวล

ผู
้อ�านวยการ

นายไชยภัทร วรอินทร์

ฝ่
ายสนับสนุนกิจกาภายใน

ผู้
อ�านวยการ

คุณ
มลศิริ อุดมประเสรืฐศิริ

ฝ่
ายการเงิน

ผู้
อ�านวยการ (รักษาการ)
นางสาวจิรวดี บุบผ

า

ฝ่
ายบัญ

ชี
ผู้
อ�านวยการ

นางสาวจินตนา ภาคี

ฝ่
ายบริหารงานขาย

นายอัณ
ณ

พ
 พุ่

มกุมาร

เลขานุการบริษัท
นางสาวกนกอร ศรีบุญ

ชู

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ผู้อ�านวยการอาวุโส

นายเศรษฐวุฒิ บุญสนิท

ผู้ช่วยผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร

Safety Div

Human 
Resource Div

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติงาน
นายอัณณพ พุ่มกุมาร

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน

1.2 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และโครงสร้างองค์กร (organization chart) ของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

โดยในปี 2559 บริษัทฯ ว่าจ้างบริษัท อะบันแด็นซ คอนเซาท์ติ้ง จ�ากัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งในอนาคต 
บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ เข้ามาท�าหน้าที่ในส่วนนี้
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ชื่อ – สกุล ต�าแหน่ง

1. นายพระนาย กังวาลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายภาณุ ศีติสาร ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร

3. นายอัณณพ พุ่มกุมาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

4. นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

5. นายเศรษฐวุฒิ บุญสนิท ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

คณะผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจ�านวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

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

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

กิจการของบริษัทเป็นการทั่วไป ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
 1) มีอ�านาจออกค�าสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและ
  ผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการท�างานภายในองค์กร
 2) มีอ�านาจกระท�าการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้อง
  และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
 3) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินงาน
 4) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ืน่ๆ ตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัหรอืคณะกรรมการบรหิาร
  เป็นคราวๆ ไป
 5) อ�านาจอนุมัติอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามขอบเขตอ�านาจการอนุมัติและการสั่งการ
  ในระดับต่างๆ (Level of Authorization) ที่ได้รับการอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการ
  บริษัท ครั้งที่ 2/2557 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

การอนมุติัเพือ่ด�าเนนิการ ตลอดจนการมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารให้ตวัแทน หรอืผูร้บัมอบหมาย
ให้ด�าเนินการเพือ่เข้าท�ารายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มลีกัษณะเป็นการด�าเนนิการเพือ่เข้าท�ารายการทีท่�าให้
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร หรอืตวัแทน หรอืผูร้บัมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารสามารถด�าเนนิการอนมุตัิ
เพือ่เข้าท�ารายการทีต่นหรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง มส่ีวนได้เสยี หรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อืน่ใด
กบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย ซึ่งการอนมุตัดิ�าเนนิการเพือ่เข้าท�ารายการในลกัษณะดงักลา่วจะต้องเสนอต่อทีป่ระชมุ
คณะกรรมการและ/หรือทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นเพือ่พิจารณาและอนมุตั ิและสอบทานรายการดงักล่าวโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ตามข้อบังคบัของบรษิทัและตามทีส่�านกังาน ก.ล.ต. และ/หรอืตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก�าหนด

1.3 เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 
ก�าหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อท�าหน้าที่เกี่ยวกับดูแลการประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทฯ การประชุมผู้ถือหุ้นและกิจกรรมต่าง ๆ ของ คณะกรรมการบริษัทเพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
ปฎบิตัติามกฎหมาย และระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง รวมทัง้สนบัสนนุให้การก�ากบัดแูลกจิการเป็นไปตามมาตรฐานก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี
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 รายนามคณะกรรมการ  จ�านวนค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท

 ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท 15,000 บาทต่อครั้ง

 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท 10,000 บาทต่อครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

 ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาทต่อครั้ง

 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาทต่อครั้ง

 รายนามคณะกรรมการ  จ�านวนค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท

 ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท 15%

 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท 10%

คณะกรรมการตรวจสอบ

 ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ 15%

 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 10%

2.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

2.1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 มีมติอนุมัติการก�าหนดค่าตอบแทนใน

รูปค่าเบ้ียประชุมและค่าบ�าเหน็จของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบประจ�าปี 2559 โดยมี
รายละเอียดดังนี้

ก. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

คา่ตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร

ข. ค่าตอบแทนคณะกรรมการในรูปค่าบ�าเหน็จ
ค่าตอบแทนในรูปค่าบ�าเหน็จของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ จ่ายครั้งเดียวต่อปี โดย

จ่ายด้วยวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท หักด้วยจ�านวนค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการที่จ่ายในปีนั้น และคงเหลือ
เป็นจ�านวนเงินส�าหรับจ่ายค่าบ�าเหน็จประจ�าปี ทั้งนี้การจัดสรรส่วนแบ่งบ�าเหน็จประจ�าปีมีดังนี้
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ชื่อ - สกุล ปี 2558 ปี 2559

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

1. นายภาณุ ศีติสาร 120,000 228,780.00 348,780.00 120,000 214,866 334,866

2. นายพระนาย กังวาลรัตน์ 80,000 152,520.00 232,520.00 80,000 143,243 223,242

3. นางชุตินันท์ กิจส�าเร็จ 80,000 152,520.00 232,520.00 80,000 143,243 223,242

4. นายอัณณพ พุ่มกุมาร 80,000 152,520.00 232,520.00 80,000 143,243 223,242

5. นายสุวิทย์ สิงหจันทร์ 130,000 228,780.00 358,780.00 140,000 214,866 354,866

6. นายพิทยาธร มฤทุสาธร 100,000 152,520.00 252,520.00 120,000 143,243 263,243

7. นายวรพงศ์ จ�าจด 110,000 152,520.00 262,520.00 100,000 143,243 243,243

8. นายกัมพล ตติยกวี - - - 40,000 83,559 123,559

ปี 2558 ปี 2559

จ�านวนผู้บริหาร 6 ท่าน 5 ท่าน

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร 
(เงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง)

23,270,611.08 บาท 19,705,250.00 บาท

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

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

1. นายภาณุ ศีติสาร ประธานกรรมการบริษัท 3,000,000 6.00

2. นายพระนาย กังวาลรัตน์ กรรมการบริษัท / ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

3,000,000 6.00

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

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

5. นายสุวิทย์ สิงหจันทร์ กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการตรวจสอบ

2,000,000 4.00

ในปี 2558 และ ปี 2559 มีค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

2.1.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
  
ค่าตอบแทนผู้บริหาร

2.2 ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน

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

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559

1. ผู้บริหาร 6 5

2. ส�านักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 10 4

3. ฝ่ายวิศวกรรมและปฏิบัติงาน 44 22

4. ฝ่ายบริหารงานขาย 29 19

5. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 7 8

6. ฝ่ายสนับสนุนกิจการภายใน 20 25

7. ฝ่ายบัญชี 11 15

8. ฝ่ายการเงิน 4 3

รวมทั้งสิ้น 131 101

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

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

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

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

8. นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน กรรมการบริษัท 2,500,000 5.00

10. นายเศรษฐวุฒิ บุญสนิท กรรมการบริหาร / ผู้อ�านวย
การอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

2,500,000 5.00

รวม 21,500,000 43.00

ปี 2558 ปี 2559

เงินเดือน ค่าล่วงเวลาและ
โบนัส ค่าตอบแทนอื่นๆ

50,008,901.25 58,712,051.99

2.3 บุคลากร

จ�านวนบุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้นจ�านวน 
131 คน และ 101 คน ตามล�าดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนบุคลากร
ค่าตอบแทนบุคลากรในปี 2558 และ ปี 2559 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนอื่นๆประกอบด้วยเงินสมทบกองทุนส�ารองเลื้ยงชีพและประกันสังคม ค่าใช้จ่ายผล
ประโยชน์พนักงาน ค่าตรวจสุขภาพ และสวัสดิการอื่นๆ

 
นโยบายการพัฒนาพนักงาน 

บริษัทมีการจัดอบรมพนักงานเพื่อให้พนักงานมีความรู้ความช�านาญในเทคนิคต่างๆ ในด้านปฏิบัติงาน และ
เกดิการเรยีนรูม้ปีระสบการณ์และมกีารพัฒนาด้านต่างๆ และให้การปฏบิตังิานของพนกังานมปีระสทิธิภาพ และ
ประสทิธผิลมากขึน้ อกีทัง้ยงัท�าให้เกดิความพงึพอใจ และมกีารพฒันาทีด่ขีึน้ โดยจดัให้มกีารอบรมทัง้ภายในและ
ภายนอกองค์กรและมีการจัดท�าแผนการการฝึกอบรมประจ�าปี โดยเป้าหมายของการฝึกอบรม คือ ให้พนักงาน
ทุกคนผ่านการอบรบหลักสูตรพื้นฐานและหลักสูตรความจ�าเป็นในการปฏิบัติงานและการด�ารงต�าแหน่ง โดยมี
ค่าเป้าหมาย 1 คนต่อ 1 หลักสูตรต่อปี 
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คณะกรรมการบรษิทัฯ ส่งเสรมิให้มกีารด�าเนนิการตามหลกัการก�ากับดแูลกจิการ โดยการก�าหนดนโยบายและ
ทิศทางส�าหรับการด�าเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นถึงกระบวนการท�างานทั้งในส่วนของระบบการควบคุมภายใน ระบบ
การตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเส่ียง ตลอดจนการก�ากับดูแลฝ่ายจัดการให้มีการด�าเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายท่ีได้ก�าหนดไว้ โดยค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดและการสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะ
ยาวของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนฝ่าย ยึดม่ันในการประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจ
สอบได้ มีจริยธรรมในการด�าเนินงาน มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาทบทวนปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ เพื่อให้นโยบายดัง
กล่าวมีความสมบูรณ์ มีความทันสมัยสอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ แบ่งออกได้ดังต่อไปนี้ 
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
6. จรรยาบรรณธุรกิจ

การก�ากบัดแูลกิจการ
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1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนังถึงความส�าคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบในการบริหารงา
นบริษัทฯ ด้วความระมัดระวัง รอบคอบ โดยค�านึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรักษาไว้ซ่ึงผล
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญ โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ดังต่อไปนี้

• สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น
• สิทธิในส่วนแบ่งก�าไรของบริษัทฯ
• สิทธิในการได้รับข้อมูลและข่าวสารของบริษัทฯ อย่างเพียงพอและทันเวลา
• สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการแต่งตั้ง
• ผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก�าหนดหรือการแก้ไขข้อ

บังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การเพิ่มทุนหรือลดทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
• สิทธิในการเสนอวาระส�าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อเป็น

กรรมการของบริษัทฯ
ผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงจะต้องได้รับ

ข้อมูลที่เพียงพอส�าหรับการตัดสินใจลงคะแนน ซึ่งรายละเอียดของแต่ละวาระการประชุมจะต้องจัดส่งให้ผู้ถือ
หุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก่อนวัน
ประชุม และ/หรือ ในระหว่างการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องตระหนักและให้ความส�าคัญกับสิทธิของผู้
ถือหุ้น และต้องหลีกเลี่ยงการกระท�าที่ละเมิดสิทธิเหล่านั้น

การประชุมผู้ถือหุ้น
• บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจ�าทุกปี เรียกว่า “การประชุมสามัญ” ภายใน 4 เดือนนับ
• จากวนัสิน้สดุรอบปีบญัชขีองบรษิทัฯ โดยการประชุมผู้ถอืหุน้คราวอืน่นอกเหนอืจากนีจ้ะจดัข้ึนเมือ่มคีวาม

จ�าเป็นตามแต่ละกรณี โดยการประชุมนี้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ”
• บริษัทฯ สนับสนุนผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสภาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
• ผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับข้อมูลที่เพียงพอและครบถ้วน ส�าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม
• และสามารถเข้าดูข้อมูลดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า
• บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของ
• บริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย
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เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม ภายในเวลาที่กฎหมายก�าหนด (อย่างน้อย 14 วันก่อนวันนัดประชุมผู้
ถือหุ้น) รวมถึงได้มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดอย่าง
ครบถ้วน ทั้งข้อมูลวัน เวลา สถานที่และวาระการประชุม พร้อมทั้งระบุวัตถุประสงค์ เหตุผล และความ
เห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในแต่ละวาระที่เสนออย่างชัดเจน

ทัง้นีเ้พือ่ให้ผูถื้อหุน้ได้รบัทราบถงึเรือ่งทีจ่ะมกีารพจิารณาในทีป่ระชมุ และเพือ่เป็นปัจจัยพจิารณาในการตดัสนิ
ใจเข้าร่วมประชุม พร้อมทัง้ให้ผูถ้อืหุน้ได้รบัข้อมลูประกอบการตดัสนิใจล่วงหน้าก่อนการประชมุโดยบรษิทัฯ หลกี
เลีย่งการเพิม่วาระอืน่ๆ ทีจ่ะต้องมกีารลงมตใินทีป่ระชุมทีไ่ม่ได้ก�าหนดไว้ล่วงหน้าก่อนการประชมุผูถ้อืหุน้ ซึง่ถอืว่า
ไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้มาเข้าร่วมประชุม

• บรษิทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้เสนอระเบยีบวาระการประชมุผู้ถอืหุน้ และเสนอชือ่กรรมการ โดยประกาศ
แจ้งให้ทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อม
แจ้งหลกัเกณฑ์ในการพจิารณาการรบัเรือ่งท่ีเสนอมา นัน้ไว้อย่างละเอยีดชดัเจน โดยผูถ้อืหุน้สามารถเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

• หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ระบุรายละเอียดในวาระการประชุมต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วนพร้อม
ทั้งระบุวัตถุประสงค์ เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในแต่ละวาระที่เสนออย่างชัดเจน

• ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี บริษัทฯ น�าเสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ ได้แก่ ค่าเบี้ย
ประชุม บ�าเหน็จกรรมการ เป็นต้น ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจ�าทุกปี

• บริษัทฯ พิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการก�าหนดวัน เวลาที่จะประชุม นอกจากปัจจัยตามข้อก�าหนด
ของกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสใน
การแสดงความเห็นและตั้งค�าถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

• บรษิทัฯ จะเตรยีมการต่างๆส�าหรบัการประชุมผู้ถอืหุ้น รวมถงึส่ิงอ�านวยความสะดวกต่างๆ ในการมาร่วม
ประชมุ เช่น การลงทะเบยีนและนบัคะแนนโดยใช้ระบบ Barcode เพือ่ความสะดวก รวดเรว็ และถกูต้อง 
และในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถมาประชมุด้วยตนเอง สามารถใช้สทิธมิอบฉนัทะและก�าหนดทศิทางการ
ออกเสียงได้ โดยบริษัทฯ ได้ก�าหนดรายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอ�านาจให้ได้ เป็นต้น 
ทั้งนี้เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

• บรษิทัฯ จัดให้มกีารลงมตวิาระเพือ่พจิารณาเป็นรายวาระ และลงมตเิป็นแต่ละรายการในกรณทีีว่าระนัน้
มีหลายรายการ และได้จัดท�าบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อใช้ในการลงมติที่ประชุมทุกครั้ง

• การประชมุจะต้องด�าเนนิตามล�าดบัขัน้ตอนทีไ่ด้แจ้งไว้ในหนงัสือเชญิประชมุ ในวาระการเลอืกตัง้กรรมการ 
ผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการได้ทีละคน ในระหว่างการประชมุต้องมกีารเปิดโอกาสให้
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ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการที่เกี่ยวข้องตอบข้อซักถามอย่างเพียงพอ อีกทั้งต้อง
มีการสรุปมติที่ประชุมอย่างชัดเจนภายหลังการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม

• การนับคะแนนเสียงมีความชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯ ก�าหนดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็น 
ผูส้งัเกตการณ์ตรวจนบัหรอืตรวจสอบคะแนนเสยีงในการประชมุสามญัและวสิามญัผูถ้อืหุน้ และเปิดเผย
ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

• บริษัทฯ จัดท�ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมรายละเอียดส�าคัญในเรื่อง
ต่างๆ ดังต่อไปนี้

• บันทึกการชี้แจงข้ันตอนการลงคะแนน โดยแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน โดยใช้บัตรลง
คะแนน รวมถึงวิธีการแสดงผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนเริ่มการประชุม

• บนัทกึประเดน็ค�าถามค�าตอบทีเ่ปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นซกัถาม หรอืเสนอความคิดเหน็ในวาระต่างๆ 
ในที่ประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ได้รับทราบ

• บนัทกึมตทิีป่ระชมุไว้อย่างชดัเจน พร้อมทัง้บนัทกึจ�านวนคะแนนเสยีงในแต่ละวาระอย่างชดัแจน 
ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง

• บันทึกรายชื่อ พร้อมต�าแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม เพื่อให้
สามารถตรวจสอบถึงการมีส่วนร่วมของกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง

• ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบ
รษัิทฯ ภายในวนัท�าการถดัไป และเผยแพร่รายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ฉบบับสมบรูณ์ผ่านทางเวบ็ไซต์ของ
บริษัท www.pst.co.th ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลดัง
กล่าวได้โดยไม่ต้องรอถึงประชุมครั้งต่อไป

• บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการทุกคนมีหน้าที่เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง โดยผู้ถือหุ้นสามารถ
ซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้สอบบัญชีของบริษัทในประเด็นที่เกี่ยวข้องได้

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบรษิทัฯ ตระหนกัและให้ความส�าคัญต่อการปฏิบตัต่ิอผู้ถอืหุน้ทกุราย ซึง่รวมถงึผู้ถอืหุน้รายย่อย 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ รวมทั้งนักลงทุนสถาบันอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
จะได้รับการคุ้มครองสิทธิจากการกระท�าที่เป็นการเอาเปรียบไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมของผู้ถือหุ้นที่มีอ�านาจ
ควบคุม จึงมีแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองป้องกันการละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

• ก่อนจดัการประชมุผู้ถอืหุน้ บริษทัฯ จะจดัส่งหนงัสือเชญิประชมุผู้ถอืหุน้และเอกสารประกอบการประชุม 
พร้อมวาระล่วงหน้าก่อนวนัประชมุสามญัผู้ถอืหุน้ พร้อมมรีะเบยีบวาระและความเหน็ของคณะกรรมการ
บริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศทุกคนจะได้รับเอกสารอย่างครบ
ถ้วน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด (ไม่ต�่ากว่า 7 วัน)

• บริษัทฯ ได้ประกาศก�าหนดการประชุมผู้ถือหุ้นและวาระการประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบทั้งหมด
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

• บริษัทฯ อ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดย
มอบฉนัทะให้บคุคลอืน่มาประชมุและออกเสียงลงมตแิทนและบรษิทัได้เสนอช่ือกรรมการอิสระ 1 คน เพือ่
เป็นทางเลอืกในการมอบฉันทะไปพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้ ทัง้นีเ้พือ่ให้ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเข้า
ร่วมประชุมในวันที่ก�าหนดยังคงสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเท่าเทียมกัน

• หนงัสอืมอบฉนัทะทีบ่รษิทัฯ จัดส่งพร้อมกับหนงัสือนดัประชมุได้ระบถุงึรายละเอยีดเอกสาร และหลักฐาน
ที่ใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งแนะน�าขั้นตอนที่สะดวกในการมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
สามารถจัดเตรียมได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ

• ข้อก�าหนดในการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุ้นทีไ่ม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเองน้ัน บรษัิทฯ มไิด้ก�าหนด
กฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขใดท่ีก่อให้เกิดความยุ่งยากต่อการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนแต่
อย่างใด มีเพียงก�าหนดให้รับรองเอกสารโดยตัวผู้มอบฉันทะและตัวผู้รับมอบฉันทะเท่านั้น เพื่อเป็นการ
ยืนยันว่าได้มีการใช้สิทธิและมอบสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่พึงปฏิบัติ

• บรษัิทฯ มกีระบวนการและช่องทางให้ผูถ้อืหุ้นส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการบริหารงานบรษิทัฯ โดยเปิดโอกาส
ให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอระเบยีบวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้และเสนอช่ือบุคคลทีม่คีณุสมบตัิ
เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัทฯ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้
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ประกาศแจ้งรายละเอียดพร้อมหลักเกณฑ์ในการพิจารณาไว้อย่างละเอียดชัดเจนให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่าน
ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความ
มั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการใช้สิทธิเสนอเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของบริษัทฯ 
และสิทธิในการเลือกตั้งกรรมการที่เป็นอิสระมาดูแลผลประโยชน์แทนตนได้

• บริษัทฯ ด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามล�าดับของระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมและไม่
เพิม่วาระการประชมุโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุน้ทราบล่วงหน้า เพือ่ให้ผู้ถอืหุน้ได้มโีอกาสศึกษาข้อมลูประกอบ
การพิจารณาก่อนการออกเสียงลงคะแนน

• ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อ
หนึ่งเสียง ทั้งนี้เพื่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

• บริษัทฯ ก�าหนดแนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ตามมติคณะ
กรรมการบริษทัฯ โดยบรษิทัฯ ถอืเป็นนโยบายส�าคัญทีจ่ะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานใช้โอกาส
จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยระบุไว้ในรายงาน
ประจ�าปี น�าแจกและเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนกังานบรษิทัทกุคนได้รับทราบและปฏิบตัติาม

• กรรมการและผูบ้รหิารบรษิทัฯ มแีนวทางปฏบิติัทีต้่องรายงานการถอืหลกัทรพัย์ของตน คูส่มรสและบตุร
ทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ ซึง่ถอืหลกัทรัพย์ของบรษิทัฯ รวมทัง้รายงานการเปล่ียนแปลงการถอืหลกัทรพัย์ทกุ
ครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ต่อคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันท�าการหลัง
จากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารยังได้รับทราบหน้าที่และ
ความรบัผดิชอบตามทีก่�าหนด รวมถงึบทก�าหนดโทษตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
พ.ศ. 2535 ด้วย

• บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยก�าหนดแนวทางการควบคุม
ภายในเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยบริษัทได้ก�าหนดห้ามผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูล
ภายในกระท�าการใดๆ ซึง่เป็นการขดัต่อมาตรา 241 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง สืบเน่ืองจากแนวทางในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบ
ริษัทฯ ในทุกปีที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยเกิดกรณีที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทใช้ข้อมูลภายในเพื่อหา
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบแต่อย่างใด

• คณะกรรมการบรษิทัฯ มนีโยบายให้กรรมการทีม่ส่ีวนได้เสียในวาระใด งดเว้นการมส่ีวนร่วมในการประชมุ
พิจารณาในวาระนั้น ๆ
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3. การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�าคัญในการดูแลและการปฏิบัติต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุก
ฝ่าย ทั้งผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ บุคลากรของบริษัท (กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน) และผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่ก�าหนดโดยกฎหมายหรือ
โดยข้อตกลงท่ีท�าร่วมกัน ตลอดจนความรบัผดิชอบร่วมกนัต่อเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม เพ่ือช่วยสร้างความ
สามารถในการแข่งขนัและการประกอบธุรกจิทีด่ใีห้แก่บรษิทัฯ อย่างม่ันคงและย่ังยนื ตลอดจนเป็นการสร้างความ
สัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย

พนักงาน บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัในการปฏิบัตต่ิอพนกังานทกุคนของบริษัทฯ ซ่ึงเป็นทรพัยากรทีม่คุีณค่า
และเป็นส่วนส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้ประสบความส�าเร็จ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านการพัฒนาและฝึกอบรมในหลกัสตูรต่างๆ อย่างต่อเนือ่งและสม�า่เสมอ เพือ่ให้พนกังานมคีวามรูแ้ละเชีย่วชาญ
ในการท�างาน ตลอดจนให้มกีารดแูลพนกังานทกุคนอย่างเสมอภาค มคีวามเท่าเทยีมกนัในโอกาสของการจ้างงาน
และความก้าวหน้าในอาชีพการงาน การพิจารณาให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม บริษัทฯ ได้จัดให้มี
สวัสดิการด้านการตรวจสุขภาพพนักงานประจ�าปี สวัสดิการด้านกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการด้านการกู้ยืม
เงินเพื่อการศึกษาต่อและการกู้ยืมเงินในฉุกเฉินตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ดี และค�านึงถึง
สวัสดิภาพของพนักงานให้เกิดความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

ผู้ถือหุ้น บรษิทัฯ ให้ความส�าคัญในการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุ้นทกุราย โดยมีนโยบายและแนวทางปฏบิตัต่ิอ
ผูถ้อืหุน้ทกุรายอย่างเสมอภาคและเท่าเทยีมกนัตามหลกัเกณฑ์การก�ากบัดแูลกิจการทีด่ ีตลอดจนการเปิดโอกาส
ให้ผูถ้อืหุน้ได้เข้าถงึสารสนเทศทีจ่�าเป็น บรษิทัฯ ตระหนกัและให้ความส�าคัญกับการจดัประชมุผู้ถอืหุน้ โดยปฏิบตัิ
ตามหลกัการประเมนิคุณภาพการจดัประชมุสามญัผู้ถอืหุน้ ซ่ึงก�าหนดโดยส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลักทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ และสามาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ทั้งก่อนการประชุม วันประชุม และหลังการประชุม เพื่อ
เป็นการอ�านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายรวมถึงนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุม และได้ใช้สิทธิออก
เสียงในการประชุมโดยเท่าเทียมกัน

ลูกค้า  บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัในการปฏบิติัต่อลกูค้าด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได้ ตลอด
จนการมีความรบัผดิชอบต่อลกูค้า เอาใจใส่และดแูลลกูค้าด้วยการให้บรกิารอย่างใกล้ชดิสนทิเหมอืนญาต ิมุง่เน้น
การให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีคุณภาพ มีมาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว และตรงต่อเวลา 
บรษัิทฯ เอาใจใส่ดแูลตดิตามลกูค้าอย่างใกล้ชดิและให้ความช่วยเหลืออย่างเสมอภาคและเท่าเทยีมกัน โดยมุง่หวงั
ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด ประสบความส�าเร็จในการประกอบอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

คู่ค้า  บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัในการปฏิบตัต่ิอคูค้่าทกุรายของบรษิทัฯ อย่างเป็นธรรมบรษิทัฯ มนีโย
บายในการคดัเลอืกคูค้่าท่ีชัดเจนและเป็นรปูธรรม โดยคดักรองสนิค้าทีด่ ีมคีณุภาพและประสทิธภิาพ มมีาตรฐาน
และมีการให้บริการที่ดีเป็นที่ยอมรับของลูกค้า โดยได้เปิดเผยและสื่อสารถึงแนวทางการปฏิบัติให้ทราบอย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยความโปร่ง เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ตลอดจนมุ่งเน้นการปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีการตกลงกัน
ไว้ และก�าหนดให้มีการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการด�าเนินงานด้านต่างๆ ระหว่างบริษัทฯ และคู่
ค้าอย่างสม�่าเสมอ ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดการรักษาความสัมพันธ์และการพัฒนาปรับปรุงงานในด้านต่าง ๆ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกัน  

เจ้าหนี้ บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อเจ้า
หนี้ทุกรายของบริษัทฯ ทุกราย โดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อตกลง การช�าระเงิน การทบทวนหลัก
ประกัน การบริหารจัดการเงินทุน ตลอดจนการก�าหนดแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในกรณีที่เกิดการผิดนัด
ช�าระหนีไ้ว้อย่างชดัเจน ทัง้นีท้ีผ่่านมาบรษิทัฯ มกีารปฏิบตัต่ิอเจ้าหนีอ้ย่างเคร่งครดั ตรงต่อเวลามาโดยตลอด และ
ไม่เคยมีกรณีท�าผิดข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหนี้ของบริษัทฯ

คู่แข่งขัน บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัในการปฏบัิตต่ิอคูแ่ข่งขนัด้วยการด�าเนนิธรุกจิภายใต้กรอบกตกิาของ
การแข่งขนัทีด่ ีปฏบิตัติามกฎระเบยีบข้อบงัคบัและกฎหมายทีเ่กีย่ข้อง ไม่ท�าลายชือ่เสยีงของคูแ่ข่งขนัทางการค้า
ด้วยการกล่าวหาใส่ร้ายด้วยวิธกีารทีไ่ม่สจุรติปราศจากข้อมลูความจรงิ และไม่แสวงหาความลับของคู่ค้าทีไ่ม่สจุรติ
หรือไม่เหมาะสม และไม่กระท�าการที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มุ่งเน้นการด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจสังคม 
และสิง่แวดล้อม มกีารด�าเนนิงานและปฏบิตัติามกฎระเบยีบข้อบงัคับและกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง โดยการใช้จรยิธรรม
และคุณธรรมในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนมีการด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ยุติธรรม และไม่เอา
รัดเอาเปรียบสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน และไม่ท�าการใดๆ ที่ขัดหรือผิดกฎหมาย 
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เนือ่งด้วยบรษิทัฯ ด�าเนนิธรุกจิท่ีมบีทบาทและส่วนร่วมในการพฒันาสงัคมและชมุชนเพือ่ให้เกดิการสร้างคุณค่าร่วม
กันระหว่างบริษัทฯ เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้มีการสื่อสารและอบรมพัฒนา
บคุลากรอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจในด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม ตลอดจนปลกูฝังจติส�านกึด้าน
สิ่งแวดล้อมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

บรษิทัฯ ได้ผ่านการรบัรองโครงการแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ โดยบรษิทัฯ มนี
โยบายต่อต้านทจุรติคอร์รปัช่ัน ห้ามตดิสนิบนและการคอร์รปัชัน่ทกุรปูแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อมต่อผล
ประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และไม่ยอมรับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น ได้ก�าหนดให้มี
การประเมนิและทบทวนความเสีย่งจากการทจุรติคอร์รปัชัน่อย่างสม�า่เสมอ ตลอดจนมกีารดแูล ตดิตาม ประเมนิ
ผล และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รบัทราบผลการด�าเนนิงานเก่ียวกบัการต่อต้านทจุรติและคอร์รปัชั่
นบริษัทฯ ให้ความส�าคัญอย่างจริงจังกับการติดสินบนและการคอร์รัปช่ันต่างๆ (หากมี) การละเมิดนโยบายน้ี 
บริษัทฯ ถือเป็นเรื่องการกระท�าผิดท่ีร้ายแรง โดยจะมีการด�าเนินการทางวินัยและมีโทษสูงสุดด้วยการเลิกจ้าง
ตามที่กฎหมายก�าหนด

คณะกรรมการบรษัิทฯ มีการบรหิารงานโดยค�านงึถงึสทิธขิองผุมี้ส่วนได้เสียตามทีก่ฎหมายก�าหนดและสนบัสนนุ
ให้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคง สร้างงาน และการสร้างกิจการให้มี
ฐานะทางการเงินอย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้เข้าถึงสารสนเทศที่จ�าเป็น และมี
มาตรการส�าหรับผูม้ส่ีวนได้เสยีในการร้องเรยีน การแสดงความคดิเหน็ และข้อเสนอแนะ ตลอดจนการแจ้งเบาะแส
การกระท�าผดิกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ ทีอ่าจส่อถงึการทจุริตคอร์รปัชัน่ หรอืประพฤตมิิชอบของพนกังาน หรอื
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นของบริษัทฯ 

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
บรษิทัฯ ก�าหนดแนวทางปฎบิติัส�าหรบัการรบัเรือ่งร้องเรยีน ตลอดจนการแจ้งเบาะแสการกระท�าความผดิ หรอื

การกระท�าอันส่อไปในทางประพฤติมิชอบหรืออาจเป็นการกระท�าผิด โดยระบุไว้ใน “ นโยบายต่อต้านคอรัปชั่น 
(Anti-corruption policy) และ นโยบายแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด ”

บรษิทัฯ ได้จดัให้มมีาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรยีนของลกูค้า และผู้มส่ีวนได้เสียทกุภาค
ส่วน โดยสามารถแจ้งเบาะแส ข้องร้องเรียน ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นต่อบริษัทฯ โดยผ่านช่องทางดังนี้
◊ แจ้งผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบโดยตรง (ตั้งแต่ระดับผู้อ�านวยการขึ้นไป
◊ ส่ง E-mail ถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ : auditcommittee@pst.co.th 
◊ ส่งจดหมายถึงเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ดังนี้
 บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
 อาคารพีเอสที 325/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
 หรือส่ง E-mail : info@pst.co.th
 โทรศัพท์ : 02 – 993-8982 ต่อ 1610 (เลขานุการบริษัทฯ) แฟ็กซ์ : 02 – 993-8983
 เว็ปไซต์ : www.pst.co.th
• กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ จะต้องไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย โดยเมื่อพบเห็นการก

ระท�าทีเ่ข้าข่ายการคอร์รปัช่ันทีเ่กีย่วข้องกบับริษทัฯ จะต้องแจ้งผูบ้งัคบับญัชาหรอืบคุคลทีร่บัผดิชอบทราบ 
ตลอดจนต้องให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบ สบืสวน สอบสวนข้อเทจ็จรงิต่างๆ รวมทัง้บรษิทัฯ ต้องจดั
ให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนจากบุคคลภายนอกด้วย

• บริษัทฯ ต้องให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น และผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้อง
เรยีนเรือ่งการคอร์รปัชัน่ โดยบรษิทัฯ จะไม่ลดต�าแหน่ง ลงโทษ หรอืให้ผลทางลบต่อพนกังานทีป่ฏเิสธการ
คอร์รัปชั่น ตลอดจนบริษัทฯ จะต้องเก็บและรักษาความลับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสืบสวนสอบสวน
ต่อการกระท�าอันเป็นการคอร์รัปชั่น

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบรษัิทฯ ให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมลูอย่างถกูต้อง ครบถ้วน เพยีงพอทนัเวลา ทัง้รายงาน
ข้อมลูทางการเงนิและข้อมลูทัว่ไปตามหลกัเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์ตลอดจนข้อมลูทีส่�าคญัทีม่ผีลก
ระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ซึง่มผีลกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจของผู้ลงทนุและผู้มส่ีวนได้เสียของบ
ริษัทฯ เพื่อให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ ท้ังหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลของ
ตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.pst.co.th
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คณะกรรมการบรษัิทฯ ตระหนกัถึงความรบัผดิชอบและมุง่มัน่ทีจ่ะดแูละให้มกีารปฏิบตัติามกฎหมายข้อบงัคบั 
และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด ดังนี้

• บริษทัฯ เผยแพร่ข้อมลูตามเกณฑ์ทีก่�าหนด ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมลู
ประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี (แบบ 56.2) พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทาง 
เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีการดูแลปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอ

• คณะกรรมการรายงายผลการปฏิบัติตามนโยบายก�ากับดูแลกิจการผ่านทางแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2)

• คณะกรรมการจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่ไป
กับรายงานของ ผู้สอบบัญชี และจัดให้มีรายงานการก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบใน
รายงานประจ�าปี (แบบ 56.2)

• คณะกรรมการมีการเปิดเผยรายชื่อ บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 
จ�านวนครั้งของการประชุมและจ�านวนคร้ังที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละปีผ่านทางแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2)

• เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนเรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการ
เปิดเผยข้อมลู เกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ซึง่มกีารเปิดเผยข้อมลูดงัหวัข้อต่อ
ไปนี้ (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ (3) ปัจจัยความเสี่ยง 
(4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ (5) ข้อพิพาททางกฎหมาย (6) ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น 
(7) ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น (8) โครงสร้างการจัดการ (9) การก�ากับดูแลกิจการ (10) ความรับผิด
ชอบต่อสังคม (11) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง (12) รายการระหว่างกัน (13) 
ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ (14) การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ

• คณะกรรมการและผู้บริหารมีการรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์เป็น
ไปตามเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

• กรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากกรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่ต้องจัดท�ารายงานการมีส่วนได้เสีย
ของตนเองและบคุคลทีเ่กีย่วข้องต่อประธานกรรมการบรษิทั และประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ และ
เปิดเผยข้อมลูให้กรรมการทกุท่านทราบ ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2551

• คณะกรรมการได้จดัให้มกีารด�ารงรกัษาไว้ซ่ึงระบบควบคมุภายในทีค่รอบคลุมทุกด้าน ทัง้ด้านการเงนิ การ
ปฏิบัติงาน การด�าเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกตรวจ
สอบถ่วงดุลท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์
ของบริษัทฯ อยู่เสมอ ก�าหนดระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร มีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในที่เป็น
อิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้
เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้
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• คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทุกด้าน ครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธทางธุรกิจ การบริหารจัดการการเงิน การด�าเนินงาน การ
คอร์รัปชั่น และการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ โดยพิจารณาถึงโอกาสและระดับความรุนแรงของผลกระทบ
ก�าหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไข การดูแล และการติดตามผล โดยมีคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง มีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงและน�าเสนอแผนงานการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรม
การบริษัทฯ

• บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อท�าหน้าที่สื่อสารกับบุคคลภายนอกได้แก่ ผู้ถือหุ้น 
นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์ ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

• เปิดเผยสารสนเทศที่ส�าคัญให้ประชาชนทราบ
• เผยแพร่สารสนเทศต่อประชาชนอย่างทั่วถึง
• ชี้แจ้งกรณีที่มีข่าวลือหรือข่าวสารต่างๆ
• การเปิดเผยในเชิงส่งเสริมที่ไม่มีเหตุอันควร
• การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน โดยใช้ข้อมูลภายใน ได้อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทัน

เวลา เท่าเทียม โปร่งใส และเป็นธรรม
• นอกจากนี้ บริษัทฯ ก�าหนดให้บุคคลผู้มีอ�านาจในการใช้ข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ ประธานกรรมการบริหาร 

หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
• บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้บุคคลที่มีอ�านาจในการประสานงานการเปิดเผยข้อมูลกับตลาดหลักทรัพย์ (Con-

tract Person) ดังนี้
• การเปิดเผยสารสนเทศตามเหตกุารณ์ ได้แก่ รายการได้มา/จ�าหน่ายไป ซึง่สนิทรพัย์ รายการเกีย่ว

โยง ก�าหนดวันประชมุผูถ้อืหุน้ การเปลีย่นแปลงกรรมการและผูส้อบบญัช ีการย้ายทีต่ัง้ส�านกังาน
ใหญ่ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และโครงการลงทุน การจ่าย/งดจ่ายเงินปันผล เป็นต้น โดย
กรรมการผู้จัดการ

• การเปิดเผยสารสนเทศตามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ งบการเงินประจ�าปีและงบการเงินราย
ไตรมาส แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) โดย
กรรมการผู้จัดการ 

• การให้ข่าวสารทัว่ไปส�าหรบัการบรหิารองค์กร กบัสือ่สารมวลชนโดยก�าหนดให้ประธานกรรมการบรหิาร 
หรือ กรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวกับการบริหารจัดการองค์กรต่อส่ือสาร
มวลชน

• การให้ข้อมูลข่าวสารทั่วไปส�าหรับการบริหารองค์กรกับสื่อสารมวลชน โดยก�าหนดให้กรรมการผู้จัดการ 
มีหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรต่อสื่อสารมวลชน

• ก�าหนดบุคคลผู้ประสานงาน (Contract Person) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
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ชื่อ – สกุล ต�าแหน่ง

1. นายภาณุ ศีติสาร ประธานกรรมการ

2. นายพระนาย กังวาลรัตน์ กรรมการ

3. นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน กรรมการ

4. นายอัณณพ พุ่มกุมาร กรรมการ

5. นายสุวิทย์ สิงหจันทร์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

6. นายพิทยาธร มฤทุสาธร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

7. นายวรพงศ์ จ�าจด กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

8. นายกัมพล ตติยกวี กรรมการอิสระ

• บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ก�าหนดให้ เลขานุการบริษัท และ นักลงทุน
สัมพันธ์ เป็นผู้ประสานงาน

• ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ก�าหนดให้ เลขานกุารบรษิทั และ
นักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้ประสานงาน

5. ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการในการก�าหนดทิศทาง
และนโยบายการด�าเนินงานของบริษัท การติดตามดูแลการท�างานของฝ่ายจัดการ และการแสดงความรับผิด
ชอบตามหน้าที่ (Accountability) ของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ เป็น
ผู้มีภาวะผู้น�า มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดนโยบายความหลากหลายของกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องสรรหาฯ ส�าหรับผู้ที่จะ
มาปฏบิัตหินา้ทีเ่ป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จ�าเปน็ที่ยงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการรวมทัง้วชิาชพี ความ
เชีย่วชาญเฉพาะด้าน โดยไม่จ�ากดัเพศ ทีจ่ะมาปฏิบตัหิน้าทีเ่ป็นกรรมการแต่อย่างใด เพือ่ให้คณะกรรมการมคีวาม
เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการของบริษัท มีจ�านวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 8 คน ซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณี โดยเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�านวน
กรรมการทั้งหมดและไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและไม่มีผลประโยชน์ใดๆ
หรือความสัมพันธ์ใดๆ ทางธุรกิจของบริษัทฯ

2. กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
3. กรรมการบรษิทัต้องมคีวามหลากหลายทางด้านคณุวฒุ ิทกัษะวชิาชพี และความเชีย่วชาญเฉพาะด้านโดย

ประกอบด้วยผู้มีความรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ ด้านบัญชีและการเงิน ด้านกฎหมาย และอื่นๆ
คณะกรรมการมีการแต่งตั้งกรรมการคนใหม่เพื่อต่อจากวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการคนก่อนหน้าโดยได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท
1. มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลายเพื่อช่วยสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของ 

บรษิทัฯ รวมถึงมคีวามสามารถเฉพาะด้านทีเ่ป็นประโยชน์กับบรษิทั และมกีรรมการทีไ่ม่ได้เป็นกรรมการ
บริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่ได้ค�านึงถึงข้อจ�ากัดเรื่องเพศ
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ชื่อ – สกุล ต�าแหน่ง

1. นายพระนาย กังวาลรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร

2. นายภาณุ ศีติสาร กรรมการบริหาร

3. นายอัณณพ พุ่มกุมาร กรรมการบริหาร

4. นายเศรษฐวุฒิ บุญสนิท กรรมการบริหาร

5. นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน กรรมการบริหาร

2. ไม่มีลักษณะต้องห้ามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชน จ�ากัด และประกาศคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. ไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบ
ริษัทฯ ไม่ว่าจะท�าเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อน
ที่จะมีการแต่งตั้ง

4. กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องสามารถท�าธุรกรรมซ่ึงเป็นปกติทางการค้าทั่วไปของ
บริษัท โดยต้องเป็นธุรกรรมท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ากับคู่
สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าทีป่ราศจากอทิธพิล ทัง้นีย้กเว้นธรุกรรม
ต้องห้ามที่กฏหมายประกาศหรือค�าสั่งของทางการก�าหนด

5. ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการ
บรหิารงาน ทัง้นีบ้รษิทัฯ ได้ก�าหนดขอบเขต อ�านาจ หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั 
ประธานกรรมการบรษัิท คณะกรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการอย่างชดัเจน พร้อมทัง้เปิดเผยราย
ชื่อคณะกรรมการไว้ในรายงานประจ�าปี และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

6. ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
7. ควรผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program 

(DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือเทียบเท่าภายใน 6 เดือน นับจากวัน
ที่ได้รับการแต่งตั้ง

8. เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
9. กรรมการจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมในแต่ละกรณี ดังนี้

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจ�านวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

• เป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมในการบรหิารงานให้แก่กิจการและก�ากับดูแลให้ฝ่ายจดัการด�าเนนิการ
ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ

• มีจ�านวนไม่เกินกึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด

กรรมการอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือ
อยู่โดยผู้เกี่ยวข้องด้วย

2. ไม่มส่ีวนร่วมในการบรหิารงานรวมทัง้ไม่เป็นลกูจ้าง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ด้รบัเงนิเดอืนประจ�าหรอืเป็นผู้
มีอ�านาจควบคุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึง
กรณีที่เคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัทฯ

3. ไม่มีความสมัพันธ์ทางสายโลหติ หรอืการจดทะเบียนในลักษณะทีเ่ป็นบดิามารดา คูส่มรส พีน้่อง และบตุร 
รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอ
ชื่อให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีมูลค่ารายการ ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่ากับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
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รายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุมหรือหุ้นส่วน
ของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็น
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทัสงักดัอยู ่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมา
แล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ เช่นที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมิน
ราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษทัร่วม นติิบคุคลทีเ่ป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี�านาจควบคมุ และไม่เป็นผู้ถอืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี�านาจ
ควบคมุ หรอืหุน้ส่วนของผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลัีกษณะดงักล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนทีมี่นยัในห้างหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการท่ีมส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลกูจ้าง พนกังาน 
ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้นร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษทัฯ ได้มบีทบาทหน้าทีใ่นการก�าหนดนโยบายก�ากบัดูแลกจิการ จรรยาบรรณและจรยิธรรม

ทางธุรกิจ ตลอดจนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการด�าเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงก�ากับดูแล
ให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ ที่ได้ก�าหนดไว้คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีความรับผิด
ชอบตามหน้าที ่(Accountability) ทีม่ต่ีอบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้ และผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุส่วน ทัง้นีค้ณะกรรมการบรษิทัฯ 
มบีทบาทหน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลให้การด�าเนนิงานของบรษิทัฯ เป็นไปโดยถกูต้องตามกฎระเบยีบข้อบงัคับและกฏ
หมายต่างๆ ตลอดจนปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลให้การด�าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎ
ระเบียบข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ ตลอดจนปฏิบัติตามข้อบังคับ วัตถุประสงค์ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ที่ชอบด้วยกฎหมาย

1. คณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นผูก้�าหนดวสิยัทศัน์ พันธกิจ กลยทุธ์ ค่านยิม ตลอดจนเป้าหมายการด�าเนนิงาน
ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยให้มีการพิจารณา
ทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมของบริษัทฯ 

2. คณะกรรมการบรษิทัฯ จดัให้มนีโยบายการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยคณะ
กรรมการเป็นผู้ริเริ่ม มีส่วนร่วมในการจัดท�า และอนุมัตินโยบายดังกล่าว

3. คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีคู่มือจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics) ส�าหรับ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งประกอบด้วยนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์การ
ใช้ข้อมูลภายในเพื่อซ้ือขายหลักทรัพย์ และแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยเผยแพร่ไว้
ในเว็ปไซต์ของบริษัท

4. คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ริเริ่ม มีส่วนร่วมในการจัดท�า และอนุมัตินโยบายดังกล่าว

5. คณะกรรมการบรษัิทฯ มอี�านาจและหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการจัดการบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทและมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยยึดหลัก “ข้อ
พึงปฏิบัติที่ดีส�าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน” ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด
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6. ก�ากับดแูลให้บรษัิทฯ ปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ประกาศคณะกรรมการ
ก�ากบัตลาดทนุ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ อาท ิการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั การได้มาหรอืจ�าหน่าย
ไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�าคัญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

7. ดูแลให้บริษัทฯ ให้มีการบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบ รวมทั้งการมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม 
เพียงพอ เชื่อถือได้ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ 

8. ดแูลให้บรษิทัฯ มกีารตดิตามผลการด�าเนนิงานด้านการลงทนุและการประกอบธรุกจิอืน่ โดยมีการทบทวน
ระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได้ (Risk Appetite) และกระบวนการระบุความเสีย่งทีเ่กดิจากการลงทนุ มรีะบบ
การควบคุมภายในที่เพียงพอ เพื่อให้การลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทฯ เป็นไปตามกรอบ
นโยบายการลงทุน ตามข้อก�าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการด�าเนินธุรกิจ 
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทและงบประมาณที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

9. คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งเป็นการว่าจ้างหน่วยงานภายนอกท�าหน้าที่ผู้
ตรวจสอบภายในเพื่อรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบภายในท�าหน้าที่สอบ
ทานและตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการ และการปฏิบัติงานต่างๆตลอดจนกิจกรรมที่ส�าคัญขอ
งบริษัทฯ ได้ด�าเนินการตามแนวทางที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อก�าหนดทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทั (Compliance Control) และเพือ่ให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน
มีความเป็นอิสระ และสามารถท�าหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการบริษัทฯ จึง
ก�าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รบั
การประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

10. พจิารณาก�าหนดโครงสร้างการบริหารงาน มอี�านาจแต่งต้ังคณะกรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ และ
คณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริหารกรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง ทั้งน้ีการมอบอ�านาจตามขอบเขต
อ�านาจหน้าทีท่ีก่�าหนดนัน้ต้องไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ�านาจทีท่�าให้คณะกรรมการบรหิาร กรรมการผู้
จัดการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง 
มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการ
อนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว 

11. จดัท�ารายงานประจ�าปีของคณะกรรมการ และรบัผิดชอบการจดัท�าและการเปิดเผยงบการเงนิ เพือ่แสดง
ถึงฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
และอนุมัติ

12. คณะกรรมการอาจมอบอ�านาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือกรรมการย่อย หรือบุคคลอื่นใด
ปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรือ
อาจมอบอ�านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ�านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอ�านา
จนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้การมอบอ�านาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจที่ท�าให้บุคคลดัง
กล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอืน่ใดทีจ่ะท�าขึน้กบับรษิทัฯ หรอืบริษัทย่อย (ถ้าม)ี ตามทีน่ยิามไว้
ในประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ และ/หรือตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ/ หรอืประกาศ
อืน่ใดของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเว้นแต่เป็นการอนมุตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ทีค่ณะ
กรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว 

13. พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่น ๆ ที่ส�าคัญอันเกี่ยวกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะด�าเนินการนั้น ๆ เพื่อ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

14. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบด�าเนินการในด้านต่างๆ ในนามของบริษัทหรือคระกรรมการ
เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น การจัดท�ารายงานการ
ประชุม เป็นต้น

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับฝ่ายจัดการ
บรษิทัฯ ได้จดัให้มกีารแบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่วามรบัผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบรษิทัฯ และฝ่ายจดัการไว้

อย่างชัดเจน โดยกรรมการบรษัิทฯ ท�าหน้าทีใ่นการก�าหนดนโยบายบรษิทั และก�ากบัดแูลการด�าเนนิงานของฝ่าย
จัดการ ขณะที่ฝ่ายจัดการท�าหน้าที่บริหารงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนด 
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ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ จึงเป็นบุคคลคนละคนกัน ทั้งสองต�าแหน่งนี้ต้องผ่านการคัดเลือกจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสมที่สุด

คณะกรรมการบรษัิทฯ ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการ ส�าหรบัฝ่ายจดัการประกอบด้วยประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและผู้อ�านวยการ

บทบาทหน้าที่ประธานกรรมการ
1. เป็นประธานฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
2. ก�ากับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ตามแผนงานที่ก�าหนดไว้
3. การลงคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีท่ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสียง และคะแนน

เสียง 2 ข้างเท่ากัน
4. เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (หรือเลขานุการคณะกรรมการเรียกประชุมโดยค�าส่ังของ

ประธานกรรมการ)
5. ท�าหน้าที่ประธานฯ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระที่ก�าหนดไว้
6. เสริมสร้างมาตรฐานการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ
7. พิจารณา ก�าหนด และทบทวน เพื่อปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯให้เป็นไปตาม

หลักการการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเหมาะสม 
8. พิจารณา ก�าหนด และทบทวน เพื่อปรับปรุงข้อก�าหนดที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ ข้อพึง

ปฏิบัติที่ดีแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
9. ติดตาม ดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัทฯ อย่าง

ต่อเนื่องและเหมาะสม
10. รายงานผลการปฏบิตังิานต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ เกีย่วกบัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ พร้อม

ความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม

บทบาทหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1. จดัท�านโยบาย แนวทางยทุธศาสตร์การท�าธรุกจิ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจ�าปี คณะกรรม

การบรษัิทฯอนมุตั ิด�าเนนิการให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางยทุธศาสตร์การท�าธรุกจิ เป้าหมาย แผนงาน
และงบประมาณประจ�าปีของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติ

2. รายงานผลงานและผลประกอบการของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯทราบ พร้อมข้อเสนอแนะ
3. เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย

วาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุก

ครั้ง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก
โดยจ�านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะ
เบยีนบรษิทัฯ นัน้ ให้ใช้วธิจีบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ  ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ยูใ่นต�าแหน่งนานทีส่ดุ
นั้นเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง อย่างไรก็ตามกรรมการที่ออกจากต�าแหน่งอาจถูกเลือกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่ก็ได้

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
ข้อบังคับของบริษัทฯ ก�าหนดให้คณะกรรมการต้องมีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการ

ประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ�าเป็น และมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการ
ประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ�าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ขอ
งบริษัทฯ ซ่ึงในการประชุมทุกคราวจะมีการก�าหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่
ครบถ้วนเพียงพอ โดยจดัส่งให้กบัคณะกรรมการล่วงหน้าเพือ่ให้คณะกรรมการได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอย่างเพยีงพอ
ก่อนเข้าร่วมประชมุ โดยในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั กรรมการทกุคนสามารถอภปิรายและแสดงความคิด
เห็นได้อย่างเปิดเผย นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องโดยตรง ก�าหนดจ�านวนองค์ประชุมขั้นต�่า ณ ขณะ
ที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนคณะกรรมการทั้งหมด
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ชื่อ – สกุล ต�าแหน่ง

1. นายสุวิทย์ สิงหจันทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายพิทยาธร มฤทุสาธร กรรมการตรวจสอบ

3. นายวรพงศ์ จ�าจด กรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นให้คณะกรรมการบริษัท ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน ต่อเนื่องและทันเวลาก่อนการ
ประชมุทกุครัง้ ทัง้นีก้รรมการบรษิทัสามารถติดต่อเลขานกุารบรษิทัได้โดยตรงอย่างอสิระ เลขานกุารบรษิทัมหีน้า
ที่ให้ค�าปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎและระเบียบต่างๆ

คณะกรรมการอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการบริษัท
บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือช่วยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการศึกษา กล่ันกรองและควบคุม

ดูแลงานด้านต่างๆของบริษัท ดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ ท�าหน้าที่สอบทาน

การรายงานทางการเงินให้ถูกต้อง เพียงพอ สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้เกิด
ประสทิธผิล สอบทานการปฎบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง คดัเลอืกและแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีพจิารณารายงานทีเ่กีย่ว
โยงกนัทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ พจิารณาและให้ความเหน็การก�ากบัดแูลกจิการ
และแนวทางปฏบิตัใินเรือ่งการก�ากบัดแูลกจิการและจรยิธรรมทางธรุกจิ พร้อมทัง้ดแูลตดิตามให้มกีารปฏิบตัติาม
นโยบายและหลักปฎิบัติตามกรอบจริยธรรม

คณะกรรมการที่บริหาร (Executive Committee) ประกอบด้วยกรรมการที่ได้รับมอบหมายและแต่งตั้งจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ท�าหน้าที่ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร ประกอบด้วยผู้บริหาร 
และผูจ้ดัการฝ่ายต่างๆทีเ่ก่ียวข้อง ท�าหน้าทีก่ลัน่กรองนโยบาย ทศิทาง กลยทุธ์ในการด�าเนนิธุรกจิ โครงสร้างการ
บริหารงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณประจ�าปี ตลอดจนติดตามดูแลแผนงานกลยุทธ์ แผนธุรกิจประจ�าปีที่ได้
รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนผลการด�าเนินงานทางการเงิน และการบริหารความ
เสี่ยง และด�าเนินการด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะท�างานต่อต้านการคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Committee) ประกอบด้วยผู้บริหารและผู้จัดการฝ่าย
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่ในการพิจารณาและน�าเสนอนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการกระท�าการอันเป็นการ
คอร์รัปชั่น การกระท�าที่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณขององค์กร การสื่อสารให้ความรู้
ความเข้าใจกับพนักงานในทุกระดับอย่างทั่วถึง การก�าหนดแผนงาน มาตรการและแนวทางปฎิบัติในการต่อต้าน
การคอร์รัปชั่น การประเมินและบริหารจัดการความเส่ียงจากการคอร์รัปช่ัน การติดตามประเมินผลการด�าเนิน
งาน ตลอดจนการมส่ีวนร่วมและสนบัสนนุภาคเีครอืข่ายการต่อต้านการคอร์รปัชัน่ ทัง้นีใ้ห้คณะเจ้าหน้าทีต่่อต้าน
การคอร์รัปชั่นรายงานทั้งนี้ให้คณะเจ้าหน้าที่ต่อต้านการคอร์รัปชั่น น�าเสนอผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อพิจารณาและให้ความเห็น และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

 
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจ�านวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

หมายเหต ุ: *นายพิทยาธร มฤทุสาธร เป็นกรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรูค้วามสามารถเพยีงพอทีจ่ะสามารถท�าหน้าทีใ่นการสอบ
ทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยส�าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี และระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
และมีประสบการณ์ท�างานในด้านการเป็นที่ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทส�านักงาน เอสจีวี-ณ ถลาง จ�ากัด โดยมี น.ส.ศรุดา อาชว์
สุนทร ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
2. กรรมการตรวจสอบมีทักษะความช�านาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยมีกรรมการตรวจ

สอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน และมี
ประสบการณ์เพียงพอที่จะท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

3. ให้คณะกรรมการของบริษัทเลือกและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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4. ให้คณะกรรมการตรวจสอบเลือกและแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

และให้คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบท่านหนึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
2. เป็นกรรมการอสิระทีม่คีณุสมบตัติามทีก่�าหนด และมคุีณสมบติัในลกัษณะเดยีวกบัท่ีก�าหนดไว้ในกฏหมาย

มหาชน ประกาศคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ และประกาศตลาดหลักทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

3. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบ
หมายได้อย่างเป็นอสิระ โดยไม่อยูภ่ายใต้การควบคมุของผูบ้ริหารหรอืผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิทัรวมทัง้
ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

4. มคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถท�าหน้าทีใ่นฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นีต้้องมกีรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

5. เป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
6. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัท บริษัท

ใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล�าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษัิท
7. ไม่เป็นกรรมการของบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัย่อยล�าดับเดยีวกนัเฉพาะทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน
8. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการด�าเนินหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
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ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่าง

เพียงพอโดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบในการจัดท�ารายงานทางการ
เงินทั้งรายไตรมาส และประจ�าปี และเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ อย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท

2. สอบทานระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
ของบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจ
สอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจ
สอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ท้ังอาจเสนอแนะให้ผู้สอบ
บญัชีสอบทานหรอืตรวจสอบรายการใดทีเ่หน็ว่าจ�าเป็น และเป็นเร่ืองส�าคญัในระหว่างการตรวจสอบบญัชี
ของบริษัทฯก็ได้ พร้อมท้ังน�าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในท่ีส�าคัญ
และจ�าเป็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และหัวหน้าหน่วย
งานตรวจสอบภายใน หรือบริษัทที่ปรึกษาตรวจสอบภายใน

3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อก�าหนดของตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ รวมทั้งนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฏหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวม
ถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ ตลอดจน
ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการด�าเนินการตรวจสอบขอบเขต แนวทาง แผนงาน 
และปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระส�าคัญ รวมทั้งเข้าร่วม
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ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน และให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการเข้าท�ารายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้
มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
7.  ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าท่ีให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร

หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง
หรือจ�าเป็น

8. ให้มีอ�านาจในการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเม่ือเห็นว่าจ�าเป็นด้วยค่า
ใช้จ่ายของบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบส�าเร็จลุล่วงด้วยดี

9. จัดท�ารายงานการก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี ขอ
งบริษัทฯ ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วย
ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

•  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่น่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
•  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
• ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
• ความเหน็หรอืข้อสงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร 

(Charter)
• รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิด

ชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะ

กรรมการตรวจสอบ ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการด�าเนินงาน
ของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

11. ในการปฏิบัติน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�าดัง
ต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะ
กรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะ
กรรมการตรวจสอบเห็นสมควรต่อไป

• รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส�าคัญในระบบควบคุมภายใน
• การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือ ประกาศส�านักงานคณะ

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของบริษัท 

การประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดต่างๆ
บริษัทฯ ก�าหนดการประชุมและวาระการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆไว้เป็นการล่วงหน้าในแต่ละ

ปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบถึงก�าหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาและเข้าร่วม
ประชุมได้ ดังนี้

• คณะกรรมการบริษัทฯ ประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง
• คณะกรรมการตรวจสอบ ประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง
• คณะกรรมการบริหาร ประชุมอย่างน้อยเดือนละครั้ง
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละครั้ง 1 ครั้ง
• คณะเจ้าหน้าที่คณะอื่นๆ การประชุมให้อยู่ในดุลพินิจของประธานแต่ละคณะ
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• การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

• กรรมการมีหน้าทีเ่ขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ทุกครั้งยกเว้นกรณทีีม่ีความจ�าเปน็จรงิๆ
โดยให้แจ้งประธานกรรมการ หรอืเลขานกุารคณะกรรมการบริษทัฯ หรอืเลขานกุารบรษิทัฯทราบ

• ฝ่ายจดัการควรจดัส่งสารสนเทศแจ้งข้อมลูทีส่�าคัญให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั
ท�าการก่อนวันประชุม และในกรณีที่กรรมการต้องการเอกสารเพิ่มเติมให้ติดต่อขอจากกรรมการ
ผู้จัดการหรือเลขานุการบริษัทฯ ได้ โดยในกรณีที่จ�าเป็นคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถจัดให้มี
ความเหน็อสิระจากทีป่รกึษาหรอืผูป้ระกอบวชิาชพีภายนนอกโดยให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของบรษิทัฯ 

• ประธานกรรมการจดัสรรเวลาอย่างเพยีงพอเพือ่ให้กรรมการพจิารณาและอภปิรายประเดน็ ต่างๆ 
อย่างเหมาะสม และส่งเสริมให้มีการแสดงความความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และเป็นอิสระ

• กรรมการที่มีส่วนได้เสียในแต่ละวาระ คณะกรรมการบริษัท ฯ ก�าหนดให้กรรมการรายงานการ 
มีส่วนได้ส่วนเสีย และไม่อยู่ร่วมในการพิจารณาวาระนั้น เพื่อให้กรรมการท่านอื่นมีการอภิปราย
และลงมติอย่างเป็นอิสระ โดยเปิดเผยบันทึกไว้นรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

 
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการของบรษิทัประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของ

จ�านวนกรรมการทัง้หมดต้องมถ่ิีนทีอ่ยูใ่นราชอาณาจกัร การแต่งตัง้กรรมการน้ันให้ทีป่ระชมุผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตัง้
กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

1.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
1.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคน หรือ
คราวละหลายคน ตามแต่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะเหน็สมควร แต่ในการลงมตแิต่ละครัง้ผูถื้อหุน้ต้องออกเสยีง
ด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1.1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
1.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตาม
ล�าดับลงมา เป็นผูไ้ด้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ เท่าจ�านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้
นั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

2. คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของคณะกรรมการทั้งหมด และ
มีจ�านวนไม่ต�่ากว่าสาม (3) คนซึ่งกรรมการอิสระถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ�านวนทุนจดทะเบียนที่ออกและ
เรียกช�าระแล้วของบรษิทัและบรษิทัทีเ่กีย่วข้อง โดยรวมหุน้ทีถ่อืโดยบคุคลทีเ่กีย่วข้องด้วย และให้มคุีณสมบตัติาม
ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลง
วันที่ 15 ธันวาคม 2551

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ของจ�านวน
กรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุด
กับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธี
จับสลากหรือตกลงกันในคณะกรรมการว่าผู้ใดจะออก และปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุด
เป็นผูอ้อกจากต�าแหน่ง กรรมการซึง่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระในข้อนีอ้าจได้รบัเลอืกตัง้กลบัเป็นกรรมการใหม่ได้

4. ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะมีเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก
บุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัดเข้าเป็นกรรมการแทน
ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซ่ึงเข้าเป็น
กรรมการดงักล่าวจะอยูใ่นต�าแหน่งกรรมการได้เพยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมการทีต่นแทน โดยมตดิงักล่าว
ของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ�านวนกรรมการที่เหลืออยู่

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยสาม (3) คน โดยมีวาระอยู่ในต�าแหน่งคราว

ละสาม (3) ปี บริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
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1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผู้มอี�านาจควบคุมของบริษทั โดยให้นบัรวมหุน้ท่ีถอืโดยผู้ทีเ่กีย่วข้องด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ด้เงินเดอืนประจ�า หรอื
ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่าสอง (2) ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

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

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

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

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสอง (2) ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบริษทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี�านาจควบคมุ หรอื
หุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สอง (2) ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือ
หุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนัทีม่นียักบักิจการของบรษัิทหรือบรษัิทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน 
ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละหน่ึงของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท
10. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสนิใจในการด�าเนนิกจิกรรมของบรษิทั บรษิทั

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

ในตลาดหลักทรัพย์
นอกจากนีก้รรมการอิสระทีด่�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึง่ (1) คน จะต้องเป็นบคุคลทีม่คีวาม

รู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอ ที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ
งบการเงินได้ รวมทั้งบริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่น ๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ความมีจริยธรรม เป็นต้น

หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษัท 
โดยกรรมการตรวจสอบซ่ึงพ้นจากวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้ ในกรณีที่ต�าแหน่ง
กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะมเีหตอุืน่นอกจากถงึคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้บคุคลซึง่
มคีณุสมบตัคิรบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพือ่ให้กรรมการตรวจสอบมจี�านวนครบตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั
ก�าหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
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กรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน และบริษัทต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีที่กรรมการตรวจสอบลาออกหรือ
ถูกให้ออกก่อนครบวาระ

เลขานุการบริษัทฯ
เลขานุการบริษัทฯ มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

รวมทัง้รบัผดิชอบในการดแูลและให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการและผู้บรหิารเกีย่วกบักฎเกณฑ์ต่าง ๆ  ทีต้่องปฏิบตัิ
และหลักการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ และรับผิดชอบจัดการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น 
รวมถึงช่วยคณะกรรมการดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว และการรักษาเอกสารข้อมูล

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ ยึดถือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่าการตัดสินใจใดๆ 

ในการด�าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องท�าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และควรหลีกเลี่ยงการกระท�าที่ก่อ
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยก�าหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณา
ต้องแจ้งให้บรษิทัฯ ทราบถงึความสมัพนัธ์หรอืการมส่ีวนได้เสยีของตนในรายการดงักล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการ
พิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอ�านาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

หากมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นที่มิใช่การด�าเนินการตามธุรกิจปกติหรือ
เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป จะต้องน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติโดยให้คณะ
กรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบเพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ
หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ (แล้วแต่กรณ)ี ทัง้นีบ้รษิทัฯ จะต้องปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน รายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ด้วย

ระบบการควบคุมภายใน
บรษิทัฯ ได้ให้ความส�าคญัต่อระบบควบคมุภายในทัง้ในระดบับรหิารและระดบัปฏบิตังิาน และเพือ่ให้เกดิความ

มปีระสทิธภิาพในการด�าเนนิงาน บรษิทัฯ มกีารก�าหนดภาระหน้าทีแ่ละอ�านาจในการด�าเนนิการของผูป้ฏบิตังิาน
และผูบ้รหิารไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน มกีารควบคมุดแูลการใช้ทรพัย์สนิของบรษิทัฯ ให้เกดิประโยชน์ 
และมกีารแบ่งแยกหน้าทีผู่ป้ฏิบตังิาน และผู้ตดิตามควบคุมและประเมนิผลออกจากกนั โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ 
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าที่ในควบคุมดูแลระบบการสอบทาน ระบบการควบคุมภายใน 
และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม

บริษัทฯ ก�าหนดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในโดยการจ้างบุคคลภายนอกท�าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานหลัก
และกิจกรรมทางการเงินท่ีส�าคัญของบริษัทฯให้ด�าเนินไปในแนวทางที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็น
ไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดท่ีเก่ียข้องกับบริษัทฯควบคุมระบบภายในและตรวจสอบรายการที่ส�าคัญอย่าง
สม�า่เสมอ และจะรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบท�าให้ส่วนตรวจสอบภายในมคีวาม
เป็นอิสระ สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่

การบริหารความเสี่ยง
บรษิทัฯ ได้จัดให้มคีณะท�างานบรหิารความเส่ียง เพือ่ประเมนิความเส่ียงทีม่าจากภายในและภายนอก วเิคราะห์

ปัจจัยที่เป็นสาเหตุ และก�าหนดแนวทางในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง มาตรการใน
การลดความเสี่ยง การประเมินผล และการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้บริษัทฯ 
ก�าหนดให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องได้มกีารตดิตามการบรหิารจดัการความเสีย่งนัน้อย่างสม�า่เสมอ และรายงานความ
คืบหน้าต่อผู้บังคับบัญชาทราบ โดยบริษัทฯ ก�าหนดแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงไว้ใน “ขั้นตอนการ
ด�าเนินงาน เรื่อง การบริหารความเสี่ยง”

รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบจะท�าหน้าทีส่อบทานรายงานทางการเงิน โดยมฝ่ีายบญัชแีละการเงนิและผู้สอบบญัชี

ประชุมร่วมกนั และน�าเสนอรายงานทางการเงนิต่อคณะกรรมการบรษิทัฯทกุไตรมาส โดยคณะกรรมการบรษัิทฯ
เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี โดยการจัด
ท�างบการเงนิดงักล่าวจะต้องเป็นไปตามาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย และตรวจสอบโดยผูส้อบ
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บัญชีรับอนุญาตที่ได้รับอนุญาตจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเลือกใช้
นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

การป้องกันการน�าข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ของผู้บริหาร
บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการน�าข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผย

ต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้
• ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์

ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไย ตามมาตรา 59 และบทก�าหนดโทษตามมาตรา 
275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

• บรษิทัฯ ก�าหนดให้กรรมการและผูบ้รหิารรายงานการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรพัย์ ต่อส�านกังาน
คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันท�าการนับแต่วันที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลง และจัดส่งส�าเนา
รายงานนี้ให้แก่บริษัทฯในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

• บริษัทฯ ก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระ
ส�าคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อน
ที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นเวลา 1 เดือน และควรรอคอยอย่างน้อย 
24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระ
ส�าคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

• บรษิทัฯ ก�าหนดบทลงโทษทางวนิยัหากมกีารฝ่าฝืนน�าข้อมลูภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึง่เริม่ตัง้แต่ 
การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษ
จะพิจารณาจากเจตนาของการกระท�าและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

การต่อต้านการคอร์รัปชั่น
ตระหนกัและให้ความส�าคญัต่อการต่อต้านการคอร์รปัช่ันทัง้ภายในและภายนอกองค์กรบรษิทัฯ ยดึมัน่ต่อการ

ประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ทุกกระบวนการและทุกขั้นตอนของการท�างาน รวมถึง
ได้มีการก�าหนดนโยบายและมาตรการด้านการป้องกันการกระท�าดังกล่าว บริษัทฯมีการส่ือสารถ่ายทอดไปยัง
พนักงานทกุระดบัและก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณขององค์กรให้มคีวามตระหนกัต่อการกระท�าทีเ่ป็นการคอร์รปัช่ัน 
ด้วยเลง็เหน็ว่า การคอร์รปัชัน่เป็นการบ่อนท�าลายธรุกจิสังคม และประเทศชาต ิดงันัน้การด�าเนนิการด้านการต่อ
ต้านการคอร์รปัชัน่ต้องเกดิจากหน่วยงานทกุภาคส่วนร่วมเป็นพลังผลักดนัในการปลูกฝังและสร้างเสรมิสังคมไทย
ให้ปราศจากการกระท�าดังกล่าว

บริษทัฯ มนีโยบายในการสนับสนนุให้คูค้่า พนัธมติร ตลอดจนผู้มส่ีวนได้เสียทุกภาคส่วน ตระหนกัและให้ความ
ส�าคัญในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยให้มีการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ที่เหมาะสมไปยังผู้มีส่วนได้เสีย ตลอด
จนสนับสนุนให้มีการจัดท�าระบบป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปช่ันในองค์กรหรือการเข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคี
เครือข่ายต่างๆ ในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ทั้งนี้เพื่อเป็นการผนึกและรวมก�าลังในการผลักดันให้การคอร์รัปชั่น
ให้หมดไปจากสังคมไทย

ก�ากับดูแล
กรรมการและผูบ้รหิารทกุระดับของบรษิทัฯ จะต้องเป็นแบบอย่างทีด่ใีนการปฏบิตัติามนโยบาย การก�ากบัดแูล

กิจการที่ก�าหนด ฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมให้พนักงานทุก
ระดบัยดึถอืปฏบิตัติามนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการอย่างจรงิจงั ต่อเนือ่ง และสร้างให้เป็นส่วนหนึง่ของวฒันธรรม
องค์กรในการปฏิบัติงาน

จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทฯ ได้ก�าหนดหลักปฏิบัติเก่ียวกับจรรยาบรรณของ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือ

เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจของบริษัทฯด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรมทั้งการปฏิบัติ
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ต่อบรษิทัฯ ผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกกลุม่ รวมทัง้ให้มกีารดแูลและตดิตามการปฏบิตัติามแนวทางดงักล่าวอย่างสม�า่เสมอ
ทัง้นีบ้รษิทัฯ ได้มกีารประกาศและแจ้งให้พนกังานทกุคนรับทราบและยดึปฏบิตัอิย่างเคร่งครดัรวมถงึให้มกีาร

ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว
 
การพิจารณาทบทวน
เพื่อให้นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติของ

ทางการ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้า
ที่ดูแลรับผิดชอบให้มีการทบทวนปรับปรุงตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่
เปลี่ยนแปลง

6. จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญกับความส�าเร็จตามเป้าหมาย และวิธีการที่ให้เพื่อให้ได้มาซึ่งความ
ส�าเร็จนั้นๆ ควบคู่กัน โดยก�าหนดไว้ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งก�าหนดข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจ 
และจริยธรรมทางธุรกิจ ดังนั้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่มีความเข้าใจที่ตรงกัน ก่อให้เกิดความชัดเจน 
ต่อผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงจัดท�าจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อให้ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้
รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่บริษัทฯ คาดหวัง และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน นับตั้งแต่การปฏิบัติต่อ
ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขัน พนักงาน และสังคมส่วนรวม

1. วิสัยทัศน์
 เป็นผู้น�าด้านการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าและพลังงานของประเทศ 

2. พันธกิจ
2.1 ด้านธุรกิจงานขาย จัดหาอุปกรณ์ส�าหรับระบบไฟฟ้า ระบบพลังงานทดแทน และระบบประหยัด
พลังงาน 
2.2 ด้านธุรกิจบริการ ให้ค�าปรึกษา ออกแบบทางวิศวกรรม จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้าง ตลอดจนพัฒนา
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน อย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพสูงสุด
2.3 ด้านธรุกจิพฒันาโครงการและการลงทนุ มุง่เน้นการผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน โดยค�านงึถงึสงัคม
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2.4 ด้านธุรกิจพัฒนางานขาย บริการ และโครงการ ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่องใน
ระยะกลาง 1-5 ปี เพื่อส่งเสริมให้มีการเจริญเติบโตและมั่นคงอย่างต่อเนื่อง
2.5 ด้านธุรกิจบริหารจัดการเชื้อเพลิงจากพืชพลังงาน เพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงาน และหา
พันธมิตรที่เข้มแข็งและเติบโตด้วยกัน เพื่อผลประโยชน์ในระยะยาว
2.6 ด้านผลตอบแทน มุ่งมั่นเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนร่วม 
2.7 ด้านบุคลากร พัฒนาและส่งเสริมขีดความรู้ความสามารถ ตลอดจนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
2.8 ด้านการจัดการ บริหารงานโดยยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

3. วัฒนธรรมองค์กร
Best Quality   : เน้นการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพมาตรฐานสูงสุด รับประกันคุณภาพ
Achievement  : มุ่งมั่นในความส�าเร็จ พยายามอย่างเต็มความสามารถในการปฏิบัติงานให้ส�าเร็จ
    ตามเป้าหมาย รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
Teamwork  : เปิดใจ ร่วมมือท�างานโดยมีเป้าหมายร่วมกัน ประสานงานและมีน�้าใจ
    ช่วยเหลือกัน ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ให้อภัยและให้ก�าลังใจกัน 
Continuous Learning : มุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
    ปฏิบัติงานการบริหารจัดการ และการด�าเนินชีวิต 
Morality  : มีหลักประพฤติปฎิบัติที่ดี มีคุณธรรมที่ดี มีจริยธรรม ท�าแต่สิ่งดีงาม คิดดี ท�าดี 

4. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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❖ บริษัท ฯ ยึดถือการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจและ
การค้า ธุรกิจการเงิน ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนยึดถือปฏิบัติตามหลักจริยธรรมที่พึงปฏิบัติ
ในการประกอบธุรกิจ
❖ บริษัท ฯ เชื่อมั่นว่าการประกอบธุรกิจอย่างซื่อตรง มีจริยธรรมและคุณธรรมเป็นแนวทางการประกอบ
ธุรกิจที่ถูกต้อง มั่นคงและยั่งยืน โดยบริษัทฯ ยึดมั่นต่อการประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม 
ตรวจสอบได้ ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติ
❖ บรษิทั ฯ มนีโยบายในการต่อต้านการคอร์รปัชัน่ทกุรปูแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลมุทกุ
กระบวนการและข้ันตอนการท�างาน ตลอดจนต้องไม่เข้าไปมส่ีวนเกีย่วข้องกบัเรือ่งคอร์รปัช่ัน ทัง้นีบ้รษััทฯ 
ก�าหนดให้ปฏิบัติตาม “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และ มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น” ตลอดจน
ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นในองค์กร
❖ บริษัท ฯ จัดให้มีระบบการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ตลอดจนการแจ้งเบาะแสการกระท�าความผิด 
หรือการกระท�าอันส่อไปในทางประพฤติมิชอบและคอร์รัปชั่นผ่านทางช่องตามที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้ ทั้งนี้
บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมต่อพนักงานที่แจ้งเบาะแสและพนักงานที่ถูกกล่าวหา 
การสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงและมีความเป็นธรรม ตลอดจนการเก็บรักษาความลับของผู้ที่เกี่ยวข้อง
❖ บรษิทั ฯ มกีารปฏิบตัต่ิอคู่แข่งด้วยการด�าเนนิธรุกจิภายใต้กรอบกตกิาของการแข่งขนัทีดี่ ไม่ท�าลายชือ่
เสยีงของคูแ่ข่ง ไม่กล่าวหาว่าร้ายด้วยวธีิการทีไ่ม่สจุรติปราศจากข้อมลูจรงิ ไม่แสวงหาความลบัทีไ่ม่สจุรติ
และไม่เหมาะสม และไม่กระท�าการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องรักษาและไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจการค้า และ/หรือข้อมูล
ความลบัทางธรุกจิของบรษิทั คูค้่า พนัธมติร และผู้มส่ีวนได้เสียอืน่ เว้นแต่ได้รับการอนญุาตจากผู้มอี�านาจ
ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียนั้นๆ แล้ว
❖ กรรมการผู้บริหาร และพนักงานจะไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือแก่บุคคล
ภายนอก โดยเฉพาะอย่างย่ิงข้อมูลท่ีเป็นสาระส�าคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
❖ บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารและส่งเสริมให้พนักงานมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
ตลอดจนนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ในอนาคต เพื่อให้พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับจรรยา
บรรณทางธุรกิจและการสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร น�าไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นอัตลักษณ์ของ
บริษัท
❖ บรษิทัฯ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัจะไม่ท�าการสือ่สาร ตพีมิพ์ประกาศ ทัง้ภายในและภายนอก
องค์กร 
ไม่ว่าจะเป็นการสื่อด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรที่ไม่จริง บิดเบือน ประสงค์ร้าย หรือท�าลายชื่อเสียง
ของบคุคลหรอืกลุม่บคุคล การสือ่สารด้วยวาจาของผู้บรหารและพนกังานต้องใช้ภาษาและน�า้เสียงทีสุ่ภาพ 
และไม่ท�าให้ภาพพจน์และชื่อเสียงของบริษัทฯต้องเสื่อมเสีย
❖บริษัทฯ ยึดมั่นในการสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัยในการท�างาน
ตลอดจน
การเปิดโอกาสให้มีการน�าเสนอและรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และ
ส่วนรวม
❖ พนักงานทุกคนจะต้องมีความตระหนักในการปฏิบัติงานโดยเมื่อพบข้อสงสัย และ/หรือเหตุที่ส่อใน
ทางไม่สุจริตหรือผิดปกติ และ/หรือการละเมิดกฏระเบียบหรือนโยบายของบริษัทฯ ที่จะส่งผลให้เกิด
ความเสื่อมเสียแก่บริษัทฯ พนักงานพึงแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที หรือให้ท�าการแจ้งเบาะแสและ
ข้อร้องเรียนตามที่บริษัทฯ ได้จัดระบบไว้
❖ พนักงานทุกคนต้องมีจิตส�านึกด้านสิ่งแวดล้อมและมีความตระหนักในการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ 
อย่างมีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บรษิทัฯ ก�าหนดนโยบายทีไ่ม่ให้ ผูบ้รหิาร และพนกังานใช้โอกาสจากการเป็น กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอื พนกังาน 

แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงก�าหนดข้อปฏิบัติส�าหรับ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดังนี้
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1.1 ในกรณีที่ ผู้บริหาร หรือ พนักงาน หรือบุคคลในครอบครัว เข้าไปมีส่วนร่วม หรือ เป็นผู้ถือหุ้นใน
กิจการท่ีแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ หรือกิจการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บรษิทัฯ จะต้องแจ้งประธานกรรมการบรษิทัฯ ผ่านทางเลขานกุารบรษัิทฯ ให้ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
1.2 ในกรณทีี ่ผูบ้ริหาร หรอื พนกังาน ไปเป็น กรรมการ หุน้ส่วน หรอืทีป่รกึษาในบรษิทั หรอืองค์กรธรุกจิ
อื่นๆ จะต้องไม่ขัดต่อประโยชน์ของบริษัทฯ และการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงในบริษัทฯ 
1.3 เลขานุการบริษัทฯ จะจัดส่งจดหมายแจ้งขอให้ ผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ เกินกว่า 
5% กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เพื่อท�าปรับปรุงข้อมูลในการเข้าไปมีส่วนร่วม หรือ 
เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ หรือกิจการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์กับบริษัทฯ เป็นประจ�าทุกไตรมาส
1.4 ในกรณทีีม่รีายการทีเ่กีย่วโยงกนัภายใต้ประกาศของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย จะต้องปฏบิติั
ตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และการเปิดเผยข้อมลูรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัจดทะเบยีนอย่างเคร่งครดั

การใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์
บริษัทฯ ถือว่า ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดย

เฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือ ข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบ
ริษัทฯ หรือส่งผลต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ จึงก�าหนดข้อปฏิบัติส�าหรับ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดังนี้

2.1 ผู้บริหาร และพนักงาน จะไม่ใช้โอกาส หรือ ข้อมูลต่างๆ ในการหาประโยชน์ส่วนตน และในการท�า
ธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ หรือท�าธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน
2.2 ผูบ้รหิาร และพนกังาน จะไม่ใช้ ข้อมลูภายในเพือ่ประโยชน์ของตนในการซือ้ขายหุน้ของบรษัิทฯ หรอื
ให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ
2.3 ผู้บริหาร และพนักงาน จะไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดย
เฉพาะคู่แข่งขัน คู่ค้า แม้ว่า ผู้บริหาร หรือ พนักงานจะพ้นจากต�าแหน่งในบริษัทฯ ไปแล้ว 

การดูแลรักษาทรัพย์สินและทรัพยากรของบริษัทฯ
บรษิทัฯ ก�าหนดให้ ผูบ้รหิาร และพนกังานมหีน้าทีด่แูลรกัษาและใช้ทรพัย์สนิและทรพัยากรของบรษิทัฯ อย่าง
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ประหยัดและเกิดประโยขน์สูงสุด มิให้ทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทฯ เสื่อมค่าและสูญหายโดยมิชอบ

การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ
บริษัทฯ ถือว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ และก�าหนดให้

ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดังนี้
1. ห้ามผูบ้รหิาร และพนกังาน น�าซอฟท์แวร์ทีผ่ดิกฎหมายมาใช้ และห้ามคดัลอกซอฟท์แวร์ลขิสทิธิด้์วยเหตุ

ผลใดๆ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทผู้ผลิตซอฟท์แวร์นั้นๆ
2. ห้ามผูบ้รหิาร และพนกังาน เปิดเผยข้อมลูทีอ่ยูใ่นระบบข้อมลูของบรษัิทฯ หรอืข้อมูลทีบ่รษิทัฯ ซือ้มาโดย

ไม่ได้รับอนุญาตจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. ห้ามผู้บริหาร และพนักงานเปิดเผยรหัสประจ�าตัว ที่ใช้ในการเข้าถึงระบบข้อมูลของบริษัทฯ แก่ผู้อื่น
4. ห้ามผู้บริหาร และพนักงาน ท�าลาย ลบทิ้ง เปลี่ยนแปลง ท�าซ�้า ข้อมูลของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต

จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
5. ห้ามผู้บริหาร และพนักงานปรับแต่งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ หรือ ติดตั้งอุปกรณ์ใดๆ ที่นอกเหนือจากอุปกรณ์

มาตรฐานที่บริษัทฯ ติดตั้งให้ 
6. ห้ามผูบ้รหิาร และพนกังานใช้อเีมล์ของบรษิทัฯ ในการส่งข้อความทีก่ล่าวร้าย ท�าให้เส่ือมเสีย หรอืข้อความ

ที่หยาบคาย ลามก ข่มขู่ ก่อกวน หรือสร้างความร�าคาญให้กับผู้อื่น
7. ผู้บริหาร และพนักงาน ไม่ควรใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
8. ผูบ้รหิาร และพนกังาน ควรใช้อนิเตอร์เนต็ในการแสวงหาข้อมลู และความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฎิบตัิ

งาน และละเว้นการเข้าเวปไซต์ที่ผิดกฎหมาย หรือเวปไซด์ที่ผิดต่อศีลธรรมอันดีงาม
9. ผู้บริหาร และพนักงาน ควรใช้อุปกรณ์ส่ือสารต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดให้อย่างมีจิตส�านึกและมีความรับผิด

ชอบ โดยค�านึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส�าคัญ

การรับและให้อามิสสินจ้าง 
1. บริษัทฯ ห้ามมิให้ผู้บริหาร และพนักงาน เรียก หรือ รับผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า ผู้รับเหมา ที่ปรึกษา 

และ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการท�าธุรกิจกับบริษัทฯ
2. ผู้บริหาร และพนักงานควรเลี่ยงที่จะให้หรือรับของขวัญ หรือ ของก�านัลใดๆ จากคู่ค้า หรือ ผู้ที่บริษัทฯ 

ท�าธุรกิจด้วย เว้นแต่เป็นช่วงเทศกาลในมูลค่าที่เหมาะสม และไม่เกี่ยวข้องกับการผูกมัดทางธุรกิจ
3. ผู้บริหาร และพนักงานควรเลี่ยงที่จะให้หรือรับการเล้ียงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าปกติจากบุคคลที่

บริษัทฯ ท�าธุรกิจด้วย

การจัดท�าเอกสาร
บริษัทฯ ก�าหนดให้ ผู้บริหาร และพนักงาน จัดท�าเอกสารต่างๆ ด้วยความสุจริต รอบคอบ และเป็นไปตาม

มาตรฐานที่ก�าหนด และห้ามมิให้ปลอมแปลงรายงาน และเอกสารของบริษัทฯ 

สิทธิทางการเมือง
บริษัทฯ สนับสนุนให้ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้สิทธิของตนเองตามกฎหมาย แต่ห้ามมิให้ ผู้บริหาร และ 

พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทฯ มีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้การสนับสนุนแก่
พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหนึ่ง และ ห้ามมิให้ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อ
สนับสนุนพรรคใดพรรคหนึ่ง หรือกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหนึ่ง

5. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) ให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดหลักปฏิบัติ
เก่ียวกับจรรยาบรรณของฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและเที่ยงธรรม รวมทั้งให้มีการดูแลและติดตามการปฏิบัติตาม
แนวทางดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอ

ทั้งนี้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องรับทราบและเข้าใจ รวมถึงยึดถือตามแนวทางปฏิบัติเพื่อให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละคนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เปิดเผย โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุด
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ของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง

ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

1. ต่อผู้ถือหุ้น
1.1 เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ ทันต่อเวลา มีความโปร่งใสและยุติธรรม 
1.2 ระมัดระวังในการปฏิบัติการใดๆ อันจะให้ผู้ถือหุ้นเกิดความสับสนและส�าคัญผิดในข้อเท็จจริงของ
สารสนเทศ
1.3 ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกัน
1.4 ก�ากับดูแลให้มีการบริหารองค์กรด้วยความระมัดระวังและรอบคอบเพื่อป้องกันความเสียหายต่อผู้
ถือหุ้น

2. ต่อลูกค้า
2.1 ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรม
2.2 ให้บริการที่เป็นเลิศด้วยคุณภาพ และประสิทธิภาพ
2.3 ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
2.4 รักษาความลับของลูกค้า รวมถึงไม่น�าข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์องบริษัทฯ และผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ 
เว้นแต่จ�าเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
2.5 จดัระบบหรือช่องทางเพือ่ให้ลกูค้าสามารถแสดงความคดิเหน็หรอืร้องเรยีนเก่ียวกับบริการและด�าเนนิ
การแก้ไขรวมทั้งแจ้งผลให้ลูกค้าทราบอย่างรวดเร็ว

3. ต่อคู่แข่งขัน
3.1 ด�าเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกามารยาท ต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม มีปฏิบัติต่อคู่แข่งขันด้วย
การด�าเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
3.2 ด�าเนนิธรุกจิโดยไม่ท�าลายชือ่สยีงของคูแ่ข่งขนั ไม่กล่าวหาว่าร้ายด้วยวธิกีารทีไ่ม่สจุรติปราศจากข้อมลู
ความจริงหรือซ�้าเติมคู่แข่งขัน
3.3 ด�าเนินธุรกิจโดยไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
3.4 ไม่กระท�าการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่งขัน และผู้อื่น

4. ต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้
4.1 การจัดหา จัดซื้อ จัดจ้างจะต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบของบริษัทฯ มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจ
สอบได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
4.2 หลีกเลี่ยงการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้างที่ขัดกับผลประโยชน์โดยรวมของบริษัท
4.3 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมจัดหา จัดซื้อ จัดจ้างต้องไม่รับประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากคู่ค้า
และไม่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดจนอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ ในกรณีที่มีการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้างกับ
คู่ค้าท่ีมีความสัมพันธ์ต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสายงานนั้นๆ หรือรายงานต่อกรรมการผู้
จัดการเพื่อทราบและให้ความเห็นเป็นการล่วงหน้า และต้องไม่มีส่วนร่วมในการอนุมัติ
4.4 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทฯ ต้องรายงานความสัมพันธ์ต่อสายการบังคับ
บัญชาหรือรายงานต่อกรรมการผู้จัดการเพื่อทราบเป็นการล่วงหน้า
4.5 เคารพ และด�าเนนิการตามข้อตกลงทีม่กีารเจรจาต่อรอง และเป็นไปตามเงือ่นไขทีไ่ด้รบัการอนมุตัจิาก
 ผู้มีอ�านาจของบริษัท
4.6 หากพบเหน็เหตทุีท่�าให้ไม่สามารถด�าเนนิการตามข้อตกลง หรอืสัญญาได้ ผู้รบัผิดชอบต้องรบีรายงาน
ต่อผู้บังคับบัญชาทันที
4.7 ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริง ไม่หลอกลวงให้เกิดความเข้าใจผิด หรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนแก่คู่ค้า
หรือเจ้าหนี้
4.8 ต้องรักษาและไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจการค้า และ/หรือข้อมูลความลับทางธุรกิจคู่ค้า เจ้าหนี้ 
และผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น
4.9 หลีกเลี่ยงการรับของก�านัล สินน�้าใจ การรับเชิญไปงานเลี้ยงสังสรรค์หรืองานเลี้ยงรับรองจากคู่ค้าที่
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จัดเป็นการเฉพาะเจาะจง เว้นแต่เป็นไปตามโอกาสที่เป็นช่วงเทศกาลในมูลค่าที่เหมาะสม และต้องไม่มี
ข้อผูกมัดทางธุรกิจมาเกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ใน “นโยบาย ต่อต้านการ
คอร์รัปชั่น”

5. ต่อพนักงาน
5.1 ให้ความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกคนและให้ผลตอบแทนและจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม
5.2 ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค และไม่เลือกปฏิบัติ
5.3 เคารพและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของพนักงานทุกคน
5.4 ดูแลเอาใจใส่ในการสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อม สุขอนามัย ความปลอดภัยในการท�างานตลอด
จนสวัสดิภาพความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานทุกคน
5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานในการพัฒนาความรู้และให้ความก้าวหน้าแก่พนักงานตามความ
สามารถและความเหมาะสมของพนักงานอย่างเป็นธรรม
5.6 มีประเมินผลปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม
5.7 เปิดโอกาสให้มกีารเสนอและรบัฟังข้อคิดเหน็ และข้อเสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิทั และส่วนรวม
5.8 สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนค�านึงผลประโยชน์ขององค์กรหรือส่วนรวมมากกว่าผล
ประโยชน์ส่วนตน
5.9 การแต่งตั้งและโยกย้าย การให้ผลตอบแทน รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษกระท�าด้วยความ
สุจริตใจ บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน

6. ต่อทางการและสังคมโดยส่วนรวม
บริษัทฯ ส่งเสริมสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของ

สงัคม ให้ความดแูลใส่ใจต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี เศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดล้อม อย่างมคีณุธรรม จรยิธรรม และจรรยา
บรรณ น�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง มาบูรณาการให้เกดิการด�าเนนิกิจการเป็นการสร้างความส�าเรจ็และ
ประโยชน์สขุ ซึง่จะเป็นผลดต่ีอ ความยัง่ยนืของกิจการ ผูม้ส่ีวนได้เสยี เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อมอย่างแท้จรงิ 
ทั้งนี้ ให้ความส�าคัญกับท้องถิ่นที่บริษัทฯ เข้าไปด�าเนินกิจการ ดูแลรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ปฏิบัติ
ตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

โดยบริษัทฯ จะปลูกฝังจิตส�านึกของพนักงานทุกระดับให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจัง และด�าเนิน
กิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ 
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6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จัดให้มีการควมคุมดูแลและป้องกันธุรกรรมต่างๆ รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกันไม่ให้มีความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์ โดยก�าหนดนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติพร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันให้เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่ก�ากับดูแล

7. การให้ หรือ รับของขวัญ
เพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างเหมาะสม ดังนั้นจึงก�าหนดแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการให้ รับ

ของขวัญ ของก�านัล การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่นใดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ดัง
กล่าวไว้ใน “นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่อง การต่อต้านการคอร์รัปชั่น”

8. การรับข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมธุรกิจ
บริษัทฯ ได้จัดช่องทางพิเศษ หรือช่องทางลับ ในการส่งข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ดังนี้
ทางอีเมล   ceo@pst.co.th
ทางไปรษณีย์  แผนกเลขานุการบริษัท ส�านักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
   บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
   ส�านักงานใหญ่ เลขที่ 325/1 อาคารพีเอสที ถนนพหลโยธิน
   แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)
บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 

หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 หรือนางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ นางสาวรส
พร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด โดยให้คนใดคนหนึ่ง
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในงวดบัญชีปี 2559 เป็นจ�านวนเงิน รวม 2,590,000 บาท (สองล้าน
ห้าแสนเก้าหมื่นบาท)

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

บรษัิทมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาธุรกิจให้เตบิโตอย่างยัง่ยนืควบคูไ่ปกบัการรับผิดชอบต่อสังคม ดงั
น้ันเพือ่ให้การพฒันาธรุกิจของบรษัิทเป็นไปอย่างยัง่ยนื กรรมการบรษัิทจงึก�าหนดนโยบาย
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) โดยมีกรอบ
หลักการแนวทางในการด�าเนินงาน ดังนี้

กรอบแนวทางการด�าเนินการความรับผิดชอบต่อสังคม

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

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

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม
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1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ โดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต
และเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย และยึดกติกาของการ
แข่งขันอย่างเสมอภาคของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย การด�าเนินธุรกิจกับคู่ค้าต้องไม่น�ามาซึ่ง
ความเสือ่มเสยีต่อชือ่เสยีงของบรษิทัและบริษทัย่อย หรอืขดัต่อกฎหมาย โดยมหีลักการในการด�าเนนิธรุกจิดงันี ้คือ

• ไม่เรียกรบั หรอืยนิยอมทีจ่ะรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อืน่ใดซึง่อยูน่อกเหนอืข้อตกลงการค้า หรอืเงือ่นไข
ทางการค้า

• มุง่สร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมอืท่ีด ีและการพฒันาผลิตภัณฑ์ร่วมกบัคู่ค้า เพือ่เสรมิสร้างศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว

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

ให้ผู้บริหาร พนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการท่ีมี
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง และไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระท�าที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

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

• บริษัทและบริษัทย่อยได้ก�าหนดช่องทางการร้องเรียนเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยมีจุดรับเรื่องร้อง
เรียนดังกล่าวที่บริษัท ตลอดจนผ่านเวปไซต์ของบริษัท เป็นต้น

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทและบริษัทย่อยด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดม่ันในความถูกต้อง โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อ
ต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความส�าเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต 
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยก�าหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

• จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้
อ�านาจให้เหมาะสม เพือ่ป้องกนัมิให้พนกังานทจุริต หรอืมส่ีวนเก่ียวข้องกับการทจุรติและคอร์รัปชัน่ต่างๆ

• ห้ามมใิห้กรรมการบรษิทั ผู้บรหิาร และพนกังานกระท�าการใดๆ อันเป็นการเรยีกร้อง หรอืยอมรบัทรพัย์สิน 
หรอืผลประโยชน์อืน่ใด ส�าหรบัตนเองหรอืผูอื้น่ทีส่่อไปในทางจงูใจให้ปฏบิตั ิหรอืละเว้นการปฏบิติัหน้าที่
มิชอบ หรืออาจท�าให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม

• ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด
แก่บุคคลภายนอกเพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระท�าหรือละเว้นกระท�าใดที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อ
ต�าแหน่งหน้าที่ของตน

3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

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

• บริษัทและบริษัทย่อยจะดูแลผลตอบแทนให้พนักงานทุกคนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยพนักงาน
ไม่จ�าเป็นต้องเรียกร้อง

• บริษัทและบริษัทย่อยจะไม่เลือกปฏิบัติ ในขณะเดียวกันจะปฏิบัติต่อพนักงานโดยเท่าเทียมกัน
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• ในกรณีท่ีพนักงานมีข้อร้องทุกข์เกิดขึ้น บริษัทและบริษัทย่อยมีขั้นตอนและวิธีการด�าเนินการเร่ืองการ
ร้องทุกข์ของพนักงานอย่างชัดเจน โดยบริษัทจะหาทางยุติโดยเร็วและเป็นธรรม เพื่อจ�ากัดปัญหาให้อยู่
ในขอบเขตไม่ขยายผลออกไปในวงกว้าง

เนื่องจากบริษัทให้ความส�าคัญและตระหนักถึงความเท่าเทียมกัน โดยมีแนวปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด เป็นไปตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน โดยถือว่าข้อปฏิบัติในคู่มือจริยธรรมเป็นส่วนหน่ึงของ “ระเบียบ
และข้อบงัคบัพนกังาน” ทีพ่นกังานพึงปฏิบตั ิทัง้น้ี บรษิทัได้ด�าเนนิการช้ีแจงเรือ่งจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิ
ให้กับพนักงานทุกคนรับทราบในวันแรกของการเข้าร่วมงานกับบริษัทและยังได้เน้นย�้ารายละเอียดในหลักสูตร
การฝึกอบรมพนักงาน

 
4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

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

• ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพตรงตามความคาดหมายของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม
• ให้ข้อมลูข่าวสารทีถู่กต้อง เพยีงพอ และทนัต่อเหตกุารณ์แก่ลกูค้า เพือ่ให้ทราบเกีย่วกบัสนิค้าและบริการ 

โดยไม่มกีารกล่าวเกนิความเป็นจรงิทีเ่ป็นเหตใุห้ลูกค้าเข้าใจผิดเก่ียวกบัคุณภาพของสินค้าหรอืบรกิารนัน้ๆ 
• ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ไว้วางใจได้ของลูกค้า และจัดให้มีระบบ

กระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้า 
• รักษาความลับของลูกค้า และไม่น�าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
• บรษิทัและบรษิทัย่อยจดัให้มกีารสือ่สารด้านการตลาดหลายวธิ ีได้แก่ การสือ่สารข้อมลูผลติภณัฑ์โดยผ่าน

การแนะน�าของเจ้าหน้าที่ขาย หรือช่องทางการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

5. ความรับผิดชอบต่อสังคนและสิ่งแวดล้อม

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

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

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

1. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 12.03 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว
2. นายภาณุ ศีติสาร ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามของ
บริษัท ประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารของ
บริษัท เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม และผู้ถือหุ้นใหญ่ของเอ็ม.
วี.ที. ในสัดส่วนร้อยละ 41.29 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

นายภาณุ ศีติสาร เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามของบริษัท ประธานคณะกรรมการบริษัท และ
กรรมการบริหารของบริษัท และเป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม โดยถือหุ้นของ
บริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 1.51 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว และผู้ถือหุ้น
ใหญ่ของเอ็ม.วี.ที. ในสัดส่วนร้อยละ 41.29 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

นายพระนาย กังวาลรัตน์ เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามของบริษัทและบริษัทย่อย กรรมการบริหาร 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้น
ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 9.22 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว 

นายสมาน กังวาลรัตน์ เป็นบิดาของนายพระนาย กังวาลรัตน์ (ปัจจุบัน นาย
สมาน กังวาลรัตน์ ได้เสียชีวิตแล้ว)

นายอัณณพ พุ่มกุมาร เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามของบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น
ของบริษัท โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 2.26 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

นายเศรษฐวุฒิ บุญสนิท เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามของบริษัทย่อย เป็นกรรมการ
บริหาร และผู้บริหารของบริษัท โดยถือหุ้นของบริษัทใน
สัดส่วนร้อยละ 0.01 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

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

บริษัท ทีซีซี ลักซ์ชูรีโฮเทลส์ 
แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด

เป็นบริษัทภายใต้การควบคุมของนายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส และนาง
วัลลภา ไตรโสรัสซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วน
การถือหุ้นรวมกันร้อยละ 23.59 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

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

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

เป็นบริษัทภายใต้การควบคุมของนายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส และนาง
วัลลภา ไตรโสรัสซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วน
การถือหุ้นรวมกันร้อยละ 23.59 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

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

เป็นบริษัทภายใต้การควบคุมของนายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส และนาง
วัลลภา ไตรโสรัสซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วน
การถือหุ้นรวมกันร้อยละ 23.59 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ
สิทธิเรียกร้องอิมพีเรียลเวลธ์

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

รายการระหวา่งกนั

1 ลักษณะความสัมพันธ์
 
บริษัทมีการท�ารายการกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งต่างๆ ซึ่งรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการท�า

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

กองทุนรวมรีเจนท์โกลด์
พร็อพเพอร์ตี้ฟันด์

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

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

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิ การเช่าไทยคอม
เมอร์เชียล อินเวสเม้นต์

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

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

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ไทยรีเทล อินเวสเม้นต์

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

บริษัท ไอเซอร์วิสส์แอนด์
ซัพพลาย จ�ากัด

นายพรเทพ บูรณกุลไพโรจน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อย
ละ 2.96 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลง
นาม และผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอเซอร์วิสส์แอนด์ซัพพลาย จ�ากัด  ใน
สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

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

ลักษณะและรายละเอียด
ของรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)
ความจ�าเป็นและความสม
เหตุสมผลของรายการ31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59

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

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

-
-
-
-
-

9,760,651
-
-

10,443,897
2,649,406
7,794,491

บริษัทจ�าหน่ายสินค้าประเภทระบบส�ารอง
ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้แก่เอ็ม.วี.ที. 
โดยมีราคาเป็นไปตามราคาและเงื่อนไข
ทางการค้ามาตรฐานของบริษัท (Price List) 
ตามที่จ�าหน่ายให้แก่ลูกค้ารายอื่นๆทั่วไป
ความเห็นของฝ่ายบริหาร
ในไตรมาสที่ 3 และ 4 ปี 2559 มีการ
จ�าหน่ายสินค้ากับบมจ.เอ็ม.วี.ทีฯ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
รายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นเช่นเดียว
กับฝ่ายบริหารว่ารายการดังกล่าวเป็นการ
ขายสินค้าส�าหรับการด�าเนินงานปกติ
ของบริษัท โดยมีราคาเงื่อนไขทางการ
ค้าเทียบเท่ากับผู้รับบริการรายอื่นๆ

บริษัทซื้อสินค้าจากเอ็ม.วี.ที.
- บริษัทซื้อสินค้า
    ยอดยกมาต้นงวด
    เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
    ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงค้างปลายงวด

-
-
-
-

138,512
-

148,207
148,207

-

บริษัทซื้อสินค้าประเภทอุปกรณ์เครือ
ข่ายคอมพิวเตอร์จากเอ็ม.วี.ที. เพื่อน�ามา
ด�าเนินโครงการให้แก่ลูกค้า ซึ่งเป็นไปตาม
คุณสมบัติของอุปกรณ์ที่ลูกค้าก�าหนด โดย
มีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
ความเห็นของฝ่ายบริหาร
ในไตรมาสที่ 1,3/2559 มีการซื้อสินค้าจา
กบมจ.เอ็ม.วี.ทีฯ ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นการ
ซื้อสินค้าส�าหรับการด�าเนินงานปกติ
ของบริษัท โดยมีราคาเงื่อนไขทางการ
ค้าเทียบเท่ากับผู้ให้บริการรายอื่นๆ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
รายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นเช่น
เดียวกับฝ่ายบริหารว่ารายการดังกล่าว
เป็นการซื้อสินค้าส�าหรับการด�าเนินงาน
ปกติของบริษัท โดยมีราคาเงื่อนไขทางการ
ค้าเทียบเท่ากับผู้ให้บริการรายอื่นๆ

บริษัทว่าจ้างเอ็ม.วี.ที ในการ
ให้บริการส่วนกลางต่างๆ 
ได้แก่ ค่าช่ารถโฟลค์ลิฟท์ ค่า
รับ-ส่งเอกสารและสินค้า และ
ค่าบริการขนส่งสินค้า ตาม
สัญญาการคิดอัตราค่า
บริการ-ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
- บริษัทจ่ายค่าบริการ
บริษัทเช่าอาคารเอ็ม.วี.ที และ
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภครวม
ถึงค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา
สาธารณูปโภค ตามสัญญาเช่า

750,948 794,767

บริษัทว่าจ้างเอ็ม.วี.ที.ในการให้บริการส่วน
กลางต่างๆ สัญญาการคิดอัตราค่าบริการ-
ค่าใช้จ่ายส่วนกลางกับเอ็ม.วี.ที เพื่อใช้
ในการด�าเนินการ ได้แก่ ค่าเช่ารถโฟลค์
ลิฟท์ ค่ารับ-ส่งเอกสารและสินค้า และค่า
บริการขนส่งสินค้า โดยมีการระบุอัตราค่า
บริการไว้ในสัญญา โดยสัญญามีอายุ 1 ปี
บริษัทเช่าอาคารเอ็ม.วี.ที และค่าใช้จ่าย
สาธารณูปโภครวมถึงค่าซ่อมแซมและ
บ�ารุงรักษาสาธารณูปโภค เพื่อใช้ในการ
ด�าเนินการ โดยมีการระบุอัตราค่าเช่า
ไว้ในสัญญา โดยสัญญามีอายุ 3 ปี

2 รายละเอียดรายการระหว่างกัน
 
รายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี  2558 ถึงปี 2559 มีดังนี้
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บุคคล/นิติบุคลที่
อาจมีความขัดแย้ง 
/ ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและรายละเอียด
ของรายการ

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

-บริษัทจ่ายค่าเช่าอาคาร
    ยอดยกมาต้นงวด
    เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
    ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงค้างปลายงวด

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

163,983
197,813

1,012,768
956,488
254,093

ความเห็นของฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความ
เห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นการให้
บริการส�าหรับการด�าเนินงานปกติของ
บริษัท โดยมีราคาเงื่อนไขทางการค้า
เทียบเท่ากับผู้ให้บริการรายอื่นๆ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
รายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นเช่นเดียว
กับฝ่ายบริหารว่ารายการดังกล่าวเป็นการ
ให้บริการส�าหรับการด�าเนินงานปกติ
ของบริษัท โดยมีราคาเงื่อนไขทางการ
ค้าเทียบเท่ากับผู้ให้บริการรายอื่นๆ

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

70,000,000
-

-
-

นายภาณุได้ท�าการค�้าประกันวงเงินสิน
เชื่อจากสถาบันการเงินให้แก่บริษัทร่วม
กับบริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด 
(มหาชน) นายสมศักดิ์ สุรฤทธิ์เชวง และ
นายพระนาย กังวาลรัตน์ ซึ่งเป็นไปตาม
เงื่อนไขของสถาบันการเงินที่ต้องการให้
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือ ผู้บริหารเป็น
ผู้ค�้าประกันวงเงิน โดยไม่คิดค่าธรรมเนีย
มการค�้าประกัน อย่างไรก็ตามบริษัทจะ
ท�าการถอนการค�้าประกันเมื่อได้รับเงื่อนไข
ที่ดีกว่าจากสถาบันการเงิน โดย ณ ปัจจุบัน 
สถาบันการเงินได้ปลดภาระค�้าประกัน 
จ�านวน 70 ล้านบาท เรียบร้อยแล้ว
ความเห็นของฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์กับ
บริษัท นอกจากนี้เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไข
ของสถาบันการเงิน จึงมีความจ�าเป็นที่จะ
ต้องให้มีการค�้าประกันวงเงินส่วนนี้ โดยมี
เงื่อนไขการปลดภาระค�้าประกันดังกล่าว 
เมื่อหุ้นของบริษัท PST ได้ท�าการซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย 
ณ ปัจจุบัน สถาบันการเงินได้ปลดภาระค�้า
ประกัน จ�านวน 70 ล้านบาท เรียบร้อยแล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
รายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นเช่นดียวกับ
ความเห็นของฝ่ายบริหาร และให้บริษัทฯ
พิจารณาปลดภาระค�้าประกันที่คงค้าง
ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกับสถาบันการเงิน

นายภาณุเป็นเจ้าหนี้เงิน
ทดรองจ่ายบริษัท
    ยอดยกมาต้นงวด
    เงินทดรองจ่ายระหว่างงวด
    ช�าระคืนระหว่างงวด
ยอดคงค้างปลายงวด

-
14,206
14,206

-

-
-
-
-

นายภาณุได้ท�าการทดรองจ่ายให้แก่บริษัท
ส�าหรับค่ารับรองและค่าใช้จ่ายส�านักงาน 
ให้แก่บริษัทโดยมีรายละเอียด ดังนี้
ปี 2558
ค่ารับรอง -0- บาท และ ค่าใช้
จ่ายส�านักงาน 14,206 บาท
ปี 2559
ค่ารับรอง -0- บาท และ ค่าใช้
จ่ายส�านักงาน -0- บาท
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บุคคล/นิติบุคลที่
อาจมีความขัดแย้ง 
/ ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและรายละเอียด
ของรายการ

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

ความเห็นของฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวเป็นการทดรองจ่ายค่าใช้
จ่ายในการด�าเนินงานของบริษัท ซึ่งมีความ
จ�าเป็นในการใช้จ่าย และบริษัทได้ช�าระ
คืนเงินทดรองจ่ายในระยะเวลาอันสั้น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
รายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นเช่น
เดียวกับความเห็นของฝ่ายบริหาร

นายพระนาย 
กังวาลรัตน์

ค�้าประกันวงเงินกู้ยืม เลตเตอร์
ออฟเครดิตและ/หรือทรัสต์รีซีท 
วงเงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วสัญญาใช้
เงิน และวงเงินซื้อขายอัตราแลก
เปลี่ยนล่วงหน้า ให้แก่บริษัท
- วงเงินการค�้าประกัน
    สกุลเงินบาท 70,000,000 -

นายพระนายได้ท�าการค�้าประกันวงเงิน
สินเชื่อจากสถาบันการเงินให้แก่บริษัทร่วม
กับบริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด 
(มหาชน) นายสมศักดิ์ สุรฤทธิ์เชวง และ
นายภาณุ ศีติสาร ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข
ของสถาบันการเงินที่ต้องการให้ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ และ/หรือ ผู้บริหารเป็นผู้
ค�้าประกันวงเงิน โดยไม่คิดค่าธรรมเนีย
มการค�้าประกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะ
ท�าการถอนการค�้าประกันเมื่อได้รับเงื่อนไข
ที่ดีกว่าจากสถาบันการเงิน ณ ปัจจุบัน 
สถาบันการเงินได้ปลดภาระค�้าประกัน 
จ�านวน 70 ล้านบาท เรียบร้อยแล้ว
ความเห็นของฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์กับ
บริษัท นอกจากนี้เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไข
ของสถาบันการเงิน จึงมีความจ�าเป็นที่จะ
ต้องให้มีการค�้าประกันวงเงินส่วนนี้ โดยมี
เงื่อนไขการปลดภาระค�้าประกันดังกล่าว 
เมื่อหุ้นของบริษัท PST ได้ท�าการซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย 
ณ ปัจจุบัน สถาบันการเงินได้ปลดภาระค�้า
ประกัน จ�านวน 70 ล้านบาท เรียบร้อยแล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
รายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นเช่นดียวกับ
ความเห็นของฝ่ายบริหาร และให้บริษัทฯ
พิจารณาปลดภาระค�้าประกันที่คงค้าง
ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกับสถาบันการเงิน

นายพระนายเป็นเจ้าหนี้
เงินทดรองจ่ายบริษัท
    ยอดยกมาต้นงวด
    เงินทดรองจ่ายระหว่างงวด
    ช�าระคืนระหว่างงวด
ยอดคงค้างปลายงวด

1,010
889,046
890,056

-

-
307,912
307,912

-

นายพระนายได้ท�าการทดรองจ่าย
ให้แก่บริษัทส�าหรับค่าใช้จ่ายในการ
ด�าเนินงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ปี 2558
ค่ารับรอง 409,679 บาท และ ค่าใช้
จ่ายส�านักงาน 466,277 บาท
ปี 2559
ค่ารับรอง 181,844 บาท และ ค่าใช้
จ่ายส�านักงาน 125,937 บาท
ความเห็นของฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวเป็นการทดรองจ่ายค่าใช้
จ่ายในการด�าเนินงานของบริษัท ซึ่งมีความ
จ�าเป็นในการใช้จ่าย และบริษัทได้ช�าระ
คืนเงินทดรองจ่ายในระยะเวลาอันสั้น



120

บุคคล/นิติบุคลที่
อาจมีความขัดแย้ง 
/ ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและรายละเอียด
ของรายการ

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
รายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นเช่น
เดียวกับความเห็นของฝ่ายบริหาร

นายสมาน 
กังวาลรัตน์

บริษัทเช่าพื้นที่เพื่อใช้
เป็นคลังสินค้า
- ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ยอดคงค้างปลายงวด

20,000
-

-
-

บริษัทท�าการเช่าพื้นที่จากนายสมาน กังวาล
รัตน์ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้น
มา ในอัตราค่าเช่า 10,000 บาทต่อเดือน 
ซึ่งมีอัตราค่าเช่าเป็นไปตามราคาตลาดใน
พื้นที่ใกล้เคียงกัน เพื่อใช้เป็นคลังสินค้าเพื่อ
เก็บวัสดุอุปกรณ์จากพื้นที่ที่ได้รับผลกระ
ทบจากอุทกภัย ปัจจุบัน บริษัทใช้อาคาร
ดังกล่าวส�าหรับการประกอบอุปกรณ์เพื่อ
เตรียมการติดตั้งส�าหรับโครงการขนาด
ใหญ่ ซึ่งหากครบอายุสัญญาเช่าและบริษัท
ยังมีความจ�าเป็นในการใช้งานพื้นที่ดัง
กล่าว บริษัทจะท�าการน�าเสนอต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบเพื่อขอความเห็นชอบ
และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาและอนุมัติการต่ออายุสัญญาเช่า
ตามขั้นตอนการท�ารายการระหว่างกัน 
ปัจจุบันครบสัญญาแล้ว ไม่ได้ต่อสัญญา

ทั้งนี้ ปัจจุบันนายสมาน กังวาลรัตน์ได้เสีย
ชีวิตแล้ว ท�าให้ผู้รับผลประโยชน์ค่าเช่าใน
ปัจจุบันคือนางโสภา กังวาลรัตน์ ซึ่งเป็น
คู่สมรสของนายสมาน กังวาลรัตน์ และ
เป็นมารดาของนายพระนาย กังวาลรัตน์
ความเห็นของฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
ปัจจุบันบริษัทไม่ได้ด�าเนินการต่อสัญญา
การเช่าพื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากคลัง
สินค้าของบริษัทมีที่จัดเก็บเพียงพอแล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
รายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นเช่น
เดียวกับความเห็นของฝ่ายบริหาร

นางชุตินันท์ 
กิจส�าเร็จ

นางชุตินันท์เป็นเจ้าหนี้
เงินทดรองจ่ายบริษัท
    ยอดยกมาต้นงวด
    เงินทดรองจ่ายระหว่างงวด
    ช�าระคืนระหว่างงวด
ยอดคงค้างปลายงวด

-
15,897
15.897

-

-
-
-
-

นางชุตินันท์ได้ท�าการทดรองจ่าย
ให้แก่บริษัทส�าหรับค่าใช้จ่ายในการ
ด�าเนินงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ปี 2558
ค่ารับรอง 3,500 บาท และ ค่าใช้
จ่ายส�านักงาน 11,729 บาท
ปี 2559
ค่ารับรอง -0- บาท และ ค่าใช้
จ่ายส�านักงาน -0- บาท
ความเห็นของฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวเป็นการทดรองจ่ายค่าใช้
จ่ายในการด�าเนินงานของบริษัท ซึ่งมีความ
จ�าเป็นในการใช้จ่าย และบริษัทได้ช�าระ
คืนเงินทดรองจ่ายในระยะเวลาอันสั้น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
รายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นเช่น
เดียวกับความเห็นของฝ่ายบริหาร
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บุคคล/นิติบุคลที่
อาจมีความขัดแย้ง 
/ ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและรายละเอียด
ของรายการ

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

นายอัณณพ 
พุ่มกุมาร

นายอัณณพเป็นเจ้าหนี้
เงินทดรองจ่ายบริษัท
    ยอดยกมาต้นงวด
    เงินทดรองจ่ายระหว่างงวด
    ช�าระคืนระหว่างงวด
ยอดคงค้างปลายงวด

12,598
470,092
482,690

-

-
292,372
292,372

-

นายอัณณพได้ท�าการทดรองจ่าย
ให้แก่บริษัทส�าหรับค่าใช้จ่ายในการ
ด�าเนินงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ปี 2558
ค่ารับรอง 186,648 บาท และ ค่าใช้
จ่ายส�านักงาน 277,055 บาท
ปี 2559
ค่ารับรอง 49,277 บาท และ ค่าใช้
จ่ายส�านักงาน 243,095 บาท
ความเห็นของฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวเป็นการทดรองจ่ายค่าใช้
จ่ายในการด�าเนินงานของบริษัท ซึ่งมีความ
จ�าเป็นในการใช้จ่าย และบริษัทได้ช�าระ
คืนเงินทดรองจ่ายในระยะเวลาอันสั้น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
รายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นเช่น
เดียวกับความเห็นของฝ่ายบริหาร

นายเศรษฐวุฒิ 
บุญสนิท

นายเศรษฐวุฒิเป็นเจ้าหนี้
เงินทดรองจ่ายบริษัท
    ยอดยกมาต้นงวด
    เงินทดรองจ่ายระหว่างงวด
    ช�าระคืนระหว่างงวด
ยอดคงค้างปลายงวด

1,459
414,127
415,586

-

-
412,520
412,520

-

นายเศรษฐวุฒิได้ท�าการทดรองจ่ายให้
แก่บริษัทส�าหรับค่าใช้จ่ายในการด�าเนิน
งานให้แก่บริษัทโดยมีรายละเอียด ดังนี้
ปี 2558
ค่ารับรอง 307,867 บาท และ ค่า
ใช้จ่ายส�านักงาน 102,209 บาท
ปี 2559
ค่ารับรอง 172,358 บาท และ ค่าใช้
จ่ายส�านักงาน 236,928 บาท
ความเห็นของฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวเป็นการทดรองจ่ายค่าใช้
จ่ายในการด�าเนินงานของบริษัท ซึ่งมีความ
จ�าเป็นในการใช้จ่าย และบริษัทได้ช�าระ
คืนเงินทดรองจ่ายในระยะเวลาอันสั้น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
รายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นเช่น
เดียวกับความเห็นของฝ่ายบริหาร

นางสาวอนงค์
พานิชเจริญนาน

นางสาวอนงค์เป็นเจ้าหนี้
เงินทดรองจ่ายบริษัท
    ยอดยกมาต้นงวด
    เงินทดรองจ่ายระหว่างงวด
    ช�าระคืนระหว่างงวด
ยอดคงค้างปลายงวด

-
2,030
2,030

-

-
-
-
-

นางสาวอนงค์ได้ท�าการทดรองจ่ายให้
แก่บริษัทส�าหรับค่าใช้จ่ายในการด�าเนิน
งานให้แก่บริษัทโดยมีรายละเอียด ดังนี้
ปี 2558
ค่ารับรอง -0- บาท และ ค่าใช้
จ่ายส�านักงาน 1,897 บาท
ปี 2559
ค่ารับรอง -0- บาท และ ค่าใช้
จ่ายส�านักงาน -0- บาท
ความเห็นของฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวเป็นการทดรองจ่ายค่าใช้
จ่ายในการด�าเนินงานของบริษัท ซึ่งมีความ
จ�าเป็นในการใช้จ่าย และบริษัทได้ช�าระ
คืนเงินทดรองจ่ายในระยะเวลาอันสั้น
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บุคคล/นิติบุคลที่
อาจมีความขัดแย้ง 
/ ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและรายละเอียด
ของรายการ

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
รายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นเช่น
เดียวกับความเห็นของฝ่ายบริหาร

บริษัท ทีซีซี 
ลักซ์ชูรีโฮเทลส์ 
แอนด์ รีสอร์ท 
จ�ากัด

บริษัทจ�าหน่ายและให้บริการ
ระบบปั๊มความร้อน
- บริษัทให้บริการ
    ยอดยกมาต้นงวด
    เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
    ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงค้างปลายงวด

-
220,000

-
-

220,000

-
220,000

-
-

220,000

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

บริษัท คอนเซพ 
แลนด์ 9 จ�ากัด

บริษัทจ�าหน่ายและให้บริการ
ระบบปั๊มความร้อน
- บริษัทให้บริการ
    ยอดยกมาต้นงวด
    เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
    ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงค้างปลายงวด

-
523,240

-
-

523,240

-
523,240

-
-

523,240

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

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

บริษัทจ�าหน่ายและให้บริการ
ระบบปั๊มความร้อน
- บริษัทให้บริการ
    ยอดยกมาต้นงวด
    เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
    ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงค้างปลายงวด

-
127,333

-
-

127,333

-
127,333

-
-

127,333

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

ลักษณะและรายละเอียด
ของรายการ

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

กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
และสิทธิเรียกร้อง
อิมพีเรียลเวลธ์

บริษัทจ�าหน่ายและให้บริการ
ระบบปั๊มความร้อน
- บริษัทให้บริการ
    ยอดยกมาต้นงวด
    เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
    ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงค้างปลายงวด

-
169,427

-
-

169,427

-
169,427

-
-

169,427

บริษัทท�าการจ�าหน่ายและให้บริการ
ระบบปั๊มความร้อน (Heat Pump) ให้
แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ
สิทธิเรียกร้องอิมพีเรียลเวลธ์ โดยมี
ราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
ความเห็นของฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และ
เป็นการท�ารายการทางการค้าปกติ โดย
มีราคาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียว
กับลูกค้าทั่วไป ยอดลูกหนี้คงค้างเป็น
การค�้าประกันผลงานมีอายุ 3 ปี ครบ
ก�าหนดในเดือน กุมภาพันธ์ 2560
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
รายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวเป็นรายการทางการ
ค้าปกติ โดยมีราคาและเงื่อนไข
ทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป

กองทุนรวมรีเจนท์
โกลด์พร็อพเพอร์ตี้
ฟันด์

บริษัทจ�าหน่ายหลอดไฟแอลอีดี
- บริษัทขายสินค้า
    ยอดยกมาต้นงวด
    เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
    ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงค้างปลายงวด

-
910,357

-
42,854

867,503

-
867,503

-
-

867,503

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

กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
ไทยรีเทล 
อินเวสเม้นต์

บริษัทจ�าหน่ายหลอดไฟแอลอีดี
- บริษัทขายสินค้า
    ยอดยกมาต้นงวด
    เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
    ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงค้างปลายงวด

-
895,590

-
895,590

-

-
-
-
-
-

บริษัทท�าการจ�าหน่ายหลอดไฟแอลอีดี 
(LED) ให้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ไทยรีเทล อินเวสเม้นต์ โดยมีราคา
และเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
ความเห็นของฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความ
เห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการ
ทางการค้าปกติ โดยมีราคาและเงื่อนไข
ทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
รายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวเป็นรายการทางการ
ค้าปกติ โดยมีราคาและเงื่อนไข
ทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป
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บุคคล/นิติบุคลที่
อาจมีความขัดแย้ง 
/ ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและรายละเอียด
ของรายการ

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

บริษัท ไอเซอร์วิสส์
แอนด์ซัพพลาย 
จ�ากัด

บริษัทจ�าหน่ายสินค้าและให้
บริการให้แก่บริษัท ไอเซอร์
วิสส์แอนด์ซัพพลาย จ�ากัด
- บริษัทขายสินค้า
- บริษัทให้บริการ
    ยอดยกมาต้นงวด
    เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
    ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงค้างปลายงวด

15,000
-
-

16,050
16,050

-

-
-
-
-
-
-

บริษัทท�าการให้บริการที่ปรึกษาส�าหรับ
ระบบส�ารองไฟฟ้าของโครงการอิน
เตอร์เน็ทความเร็วสูงและขายสินค้า
ประเภทระบบเครือข่ายกล้องวงจรปิด
และเครื่องส�ารองไฟฟ้า ให้แก่ บริษัท ไอ
เซอร์วิสส์แอนด์ซัพพลาย จ�ากัด โดยมี
ราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
ความเห็นของฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความ
เห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการ
ทางการค้าปกติ โดยมีราคาและเงื่อนไข
ทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
รายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวเป็นรายการทางการ
ค้าปกติ โดยมีราคาและเงื่อนไข
ทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป

บริษัท พีวี กรีน 
จ�ากัด (“PVG”)

PVG ว่าจ้างบริษัท ในการ
ออกแบบและก่อสร้างโรง
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ที่ติดตั้งบนหลังคา
- บริษัทรับก่อสร้างโรงไฟฟ้า
    ยอดยกมาต้นงวด
    เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
    ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงค้างปลายงวด

-
5,467,700

-
5,467,700

-

-
-
-
-
-

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

บริษัทให้กู้ยืมเงินแก่ PVG
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
-เงินให้กู้ยืม
    ยอดยกมาต้นงวด
    เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
    ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงค้างปลายงวด

-ดอกเบี้ยรับ
    ยอดยกมาต้นงวด
    เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
    ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงค้างปลายงวด

-
7,596,200

-
7,596,200

-

-
107,699
162,248
92,090

254,338

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

บริษัทให้ PVG กู้เงิน ตามสัดส่วนการถือ
หุ้น เพื่อน�ามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดย
มีเทอมการช�าระคืนเมื่อทวงถาม อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี ซึ่งอ้างอิงจาก
อัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่
ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) ของ
ธนาคารพาณิชย์ PVG ได้ช�าระคืนเงิน
กู้ดังกล่าวแล้วในเดือนมีนาคม 2558
ความเห็นของฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหารพิจาณาแล้ว มีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวเป็นรายการที่จ�าเป็น
และสมควร โดยเป็นการให้กู้ยืมเงิน
ตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อใช้เป็นเงิน
ทุนหมุนเวียนเพื่อด�าเนินธุรกิจตามปกติ 
และมีการคิดอัตราดอกเบี้ยเทียบเท่ากับ
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บุคคล/นิติบุคลที่
อาจมีความขัดแย้ง 
/ ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและรายละเอียด
ของรายการ

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

อัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน ซึ่ง 
PVG ได้ช�าระคืนเงินกู้ดังกล่าวแล้วความ
เห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
รายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวเป็นรายการที่จ�าเป็นและ
สมควร เช่นเดียวกับความเห็นของฝ่าย
บริหาร ซึ่งมีการคิดอัตราดอกเบี้ยเทียบ
เท่ากับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน
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การวเิคราะหแ์ละค�าอธบิายของฝ่ายจัดการ

ภาพรวมผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา 

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2544 โดย
ในช่วงแรกประกอบธุรกิจจัดจ�าหน่ายและให้บริการระบบส�ารองไฟฟ้าส�าหรับระบบส่ือสารโทรคมนาคม (Tele-
communication Power Backup Solution) ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงให้กับทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมุ่ง
เน้นในการจัดจ�าหน่ายและให้บริการกลุ่มลูกค้าทางตรงในงานลักษณะงานโครงการ จากนั้นบริษัทได้ขยายธุรกิจ
ไปในด้านการให้บริการระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อม (Monitoring and Management Solution) 
และเพ่ือตอบสนองความต้องการในปัจจบุนั บริษัทได้ขยายธรุกจิไปในด้านการออกแบบ จ�าหน่ายและตดิตัง้ระบบ
อนรุกัษ์พลงังาน (Energy Saving Solution) โดยมุง่เน้นในการจัดหาอปุกรณ์หรอืระบบทีเ่พ่ิมประสทิธภิาพในการ
ท�างานหรือลดการสูญเสีย เพื่อท�าให้เกิดการประหยัดพลังงาน

นอกจากนีบ้รษิทัฯ ได้ขยายการด�าเนนิธรุกจิไปยงัธรุกจิโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในด้านต่าง ๆ  และธรุกจิระบบ
ประหยัดพลังงาน โดยในปี 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจากจ�านวน 225.00 ล้านบาท มาเป็น 491.34 
ล้านบาท มีทุนช�าระแล้วในปี 2559 จ�านวน 443.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จ�านวน 222.05 ล้านบาท อัน
เป็นผลมาจากการเพิ่มทุน การใช้สิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิ (PSTC-ESOP) และการใช้สิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 
1 (PSTC-W1) เพ่ือรองรบัการขยายการลงทนุในธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนของบรษิทัฯ โดยปี 2559 บรษิทัฯ
ได้เข้าท�ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท PSTC ดังนี้

• เข้าลงทนุซือ้หุ้นบรษิทัผูเ้ป็นเจ้าของกรรมสทิธทิรพัย์สนิทีเ่กีย่วข้องกบัการผลติและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า
จากพลังงานชีวภาพ 3 บริษัท และพลังงานชีวมวล 1 บริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100

• ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ส�าหรับหน่วยงานราชการและ
สหกรณ์ภาคการเกษตร ซึ่งมีก�าลังการผลิต 4,999 กิโลวัตต์ จ�านวน 2 โครงการ

• เข้าลงทุนซื้อหุ้นในบริษัทผู้ประกอบกิจการขายปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างแบบประหยัดพลังงาน โดยมี
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 10

รายละเอียดการลงทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีดังนี้
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บริษัท ประเภทธุรกิจ ก�าลังการผลิต
ทั้งหมด*

วันที่เริ่มขายไฟฟ้า

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น 
เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)

พลังงานแสงอาทิตย์ 996 กิโลวัตต์ 28 ธันวาคม 2558

พลังงานแสงอาทิตย์ 4,999 กิโลวัตต์ 5 มกราคม 2560

บริษัทย่อย

บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ากัด (“KSP”) พลังงานแสงอาทิตย์ 998 กิโลวัตต์ 15 สิงหาคม 2554

998 กิโลวัตต์ 22 สิงหาคม 2554

บริษัท วินด์โกกรีน จ�ากัด (“WGG”) พลังงานลม - -

บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ�ากัด (“SGG”) พลังงานแสงอาทิตย์ 988 กิโลวัตต์ 8 พฤษภาคม 2557

บริษัท ไบโอโกกรีน จ�ากัด (“BGG”) พลังงานชีวมวล 6,930 กิโลวัตต์ -

บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ�ากัด (“PWG”) พลังงานแสงอาทิตย์ 980 กิโลวัตต์ 10 ตุลาคม 2557

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

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ากัด (“PSTE”) ลงทุนในบริษัท
พลังงานทดแทน

- -

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

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ�ากัด (“PSTE2”) พลังงานแสงอาทิตย์ 4,999 กิโลวัตต์ 12 มกราคม 2560

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

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

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

บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ�ากัด (“NWR”) พลังงานชีวภาพ 950 กิโลวัตต์ 11 พฤษภาคม 2555

บริษัท อรัญ เพาเวอร์ จ�ากัด (“ARW”) พลังงานชีวภาพ 4,000 กิโลวัตต์ 19 มีนาคม 2557

4,000 กิโลวัตต์ -

บริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน
เพาเวอร์ จ�ากัด (“STS”)

พลังงานชีวภาพ 2,000 กิโลวัตต์ 20 ตุลาคม 2558

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 7 จ�ากัด (“PSTE7”) พลังงานทดแทน - -

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 8 จ�ากัด (“PSTE8”) พลังงานทดแทน - -

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย PSTE

บริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จ�ากัด (“WKE”) พลังงานชีวมวล 8,000 กิโลวัตต์ 24 กรกฎาคม 2558

บริษัท โรงไฟฟ้าสระยายโสม จ�ากัด (“SYS”) พลังงานชีวภาพ 4,600 กิโลวัตต์ -

เงินลงทุนอื่น

บริษัท พีวี กรีน จ�ากัด (“PVG”) พลังงานแสงอาทิตย์ 988 กิโลวัตต์ 27 พฤศจิกายน 2557

บริษัท ทริปเปิ้ล เอส อีโค่ จ�ากัด พลังงานลม - -

บริษัท ไลท์อัพ ดีไซน์ จ�ากัด อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง
แบบประหยัดพลังงาน

- -

หมายเหตุ : *ก�าลังการผลิตระบุตามที่ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง



129

รายได้ ด�าเนินการโดย ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ

1. ธุรกิจออกแบบ จ�าหน่ายและ
ติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจ
วัดจัดการสภาพแวดล้อม

357.31 79.72 420.94 86.97 447.38 71.91

- ระบบส�ารองไฟฟ้า บริษัท 231.49 51.65 182.67 37.74 151.58 24.37

- ระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อม บริษัท 8.37 1.87 2.96 0.62 0.52 0.08

- ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน บริษัท 101.08 22.55 135.89 28.07 142.57 22.92

- ระบบประหยัดพลังงานและระบบอื่นๆ บริษัท 16.37 3.65 99.42 20.58 152.71 24.55

2. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 66.65 14.87 59.06 12.20 151.48 24.35

- พลังงานแสงอาทิตย์ บริษัทฯ /
KSP / SGG 

/ PWG

66.65 14.87 59.06 12.20 64.39 10.35

- พลังงานชีวภาพ ARW / STS 
/ NWR

- - - - 44.71 7.19

- พลังงานชีวมวล WKE - - - - 42.38 6.81

รวมรายได้จากการขายและบริการ 423.96 94.59 480.00 99.17 598.86 96.26

รายได้อื่น 24.25 5.41 4.08 0.83 23.25 3.74

รายได้รวม 448.21 100.00 484.08 100.00 622.11 100.00

การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ

รายได้รวม
รายได้รวมของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย รายได้จากการขายและบริการจากธุรกิจออกแบบ จ�าหน่ายและ

ติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม รายได้จากการขายไฟฟ้า และรายได้อื่น โดยระหว่างปี 
2557 – 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 448.21 ล้านบาท 484.11 ล้านบาท และ 622.11 ล้านบาท ตาม
ล�าดับ ซึ่งมีอัตราการเติบโตร้อยละ 8.01 ในปี 2558 และ ร้อยละ 28.51 ในปี 2559 ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่
ส�าหรับปี 2559 มาจากรายได้จากการขายไฟฟ้าจ�านวน 92.42 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.09 ซึ่ง
เป็นผลจากการเข้าซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ 3 โครงการ และพลังงานชีวมวล 1 โครงการ

รายละเอียดรายได้แต่ละประเภทระหว่างปี 2557 – 2559 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

• รายได้จากธุรกิจออกแบบ จ�าหน่าย ติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม
ส�าหรับปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการออกแบบ จ�าหน่าย ติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวัดจัดการสภาพ

แวดล้อม จ�านวน 447.38 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนจ�านวน 26.44 ล้านบาท หรอืคิดเป็นร้อยละ 6.28 เนือ่งจาก
งานติดตั้งแผงโซล่าร์ให้กับหน่วยงานราชการ

ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการออกแบบ ออกแบบ จ�าหน่าย ติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวัดจัดการ
สภาพแวดล้อม จ�านวน 420.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�านวน 63.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.81 
เนื่องจากภาครัฐมีการลงทุนเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับโครงการที่มีการชะลอตัวจากปี 2557 ที่มารับรู้ในปี 2558

• รายได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
ส�าหรบัปี 2559 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมีรายได้จากการขายไฟฟ้า จ�านวน 151.48 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน 

จ�านวน 92.42 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 156.48 เป็นผลมาจากการเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ 2 
โครงการ และพลังงานชีวมวล 1 โครงการ ซึ่งท�าให้กลุ่มบริษัท PSTC มีใบอนุญาตการผลิตและจ�าหน่ายกระแส
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รายละเอียด
ก�าลังการผลิต (กิโลวัตต์)

ปี 2558 ปี 2559

โรงไฟฟ้าที่ด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 4,960 18,960

โรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้าง 7,880 26,478

รวม 12,840 45,438

ไฟฟ้ารวม 13 โครงการ ก�าลังการผลิตรวม 45,438 กิโลวัตต์ (ปี 2558: 7 โครงการ ก�าลังการผลิตรวม 12,840 
กิโลวัตต์) ทั้งนี้กลุ่มบริษัท PSTC คาดว่าจะสามารถด�าเนินการขายไฟเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ทั้งหมดภายในระยะ
เวลาที่ก�าหนด โดยสามารถสรุปรายละเอียดความคืบหน้าได้ดังนี้

ในปี 2558 บริษทัฯและบรษิทัย่อยมรีายได้จากการขายไฟฟ้า จ�านวน 59.06 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จ�านวน 
7.59 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.39 เป็นผลมาจากการขายโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ บริษัท กรีน 
ไบ-โอ มหาสารคาม จ�ากัด

• รายได้อื่น
รายได้อื่นของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ก�าไรจากการ

จ�าหน่ายสินทรัพย์
ส�าหรับปี 2559 มีรายได้อื่น จ�านวน 23.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ�านวน 19.17 ล้านบาท เนื่องมาจา

กบริษัทฯมีการรับรู้ก�าไรส่วนที่เหลือจากการขายบริษัท กรีนไบโอ มหาสารคาม จ�ากัด ในปี 2557 จ�านวน 10.77 
ล้านบาท

ในปี 2558 บรษิทัฯและบรษัิทย่อยมรีายได้อ่ืนจ�านวน 4.08 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 20.17 ล้านบาท เนือ่งจาก
ปี 2557 มีรายได้จากก�าไรการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย จ�านวน 20.30 ล้านบาท

ต้นทุนขายและบริการ และก�าไรขั้นต้น
• ต้นทุนขายและก�าไรขั้นต้นจากธุรกิจออกแบบ จ�าหน่าย ติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวัดจัดการ

สภาพแวดล้อม
ต้นทุนขายและบริการในส่วนของธุรกิจออกแบบ จ�าหน่าย ติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวัดจัดการสภาพ

แวดล้อม ประกอบด้วย ต้นทนุค่าอปุกรณ์ และต้นทนุค่าแรง เป็นหลกั ในระหว่างปี 2557 - 2559 บรษิทัฯมต้ีนทนุ
ขาย 279.85 ล้านบาท 345.47 ล้านบาท และ 370.16 ล้านบาท ตามล�าดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.01 ร้อยละ 
71.97 ร้อยละ 82.74 ของรายได้จากการขายและบรกิารรวมตามล�าดบั ส่งผลให้มอีตัราก�าไรขัน้ต้นร้อยละ 34.00 
ร้อยละ 28.03 ร้อยละ 17.26 ตามล�าดับ การปรับตัวลดลงของอัตราก�าไรขั้นต้นเป็นผลมาจากการแข่งขันที่สูงขึ้น
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• ต้นทุนขายและก�าไรขั้นต้นจากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
ต้นทุนขายธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าเสื่อมราคา ค่าแรง และค่าซ่อมแซม 

เป็นหลัก ในระหว่างปี 2557 - 2559 บริษัทฯมีต้นทุนขาย 15.11 ล้านบาท 16.56 ล้านบาท และ 96.46 ล้าน
บาท ตามล�าดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.47 ร้อยละ 28.04 และร้อยละ 63.68 ของรายได้จากการขายไฟฟ้า
รวมตามล�าดับ ส่งผลให้มีอัตราก�าไรขั้นต้นร้อยละ 72.53 ร้อยละ 71.96 และร้อยละ 36.32 ตามล�าดับ การปรับ
ตัวลดลงของอัตราก�าไรข้ันต้นในปี 2559 เป็นผลมาจากโรงไฟฟ้าชีวภาพและชีวมวลท่ียังมีการปรับปรุงเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าหลังจากการเข้าซื้อของกลุ่มบริษัท PSTC ทั้ง 3 โครงการ จึงท�าให้การผลิตและขาย
ไฟฟ้าไม่เตม็ก�าลงัการผลติทีไ่ด้ตามสญัญาขายไฟ แต่ยงัคงต้องมกีารรบัรูใ้นส่วนของต้นทนุด�าเนนิงานทีเ่กิดขึน้ ส่ง
ผลให้ก�าไรขั้นต้นปรับตัวลดลงค่อนข้างมากจากปี 2558

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย ค่าคอมมิชชั่น ค่าบริการหลังการขาย 

และค่ารับรอง เป็นต้น ในระหว่างปี 2557 - 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขาย 8.52 ล้านบาท 
5.12 ล้านบาท และ 7.74 ล้านบาท ตามล�าดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.38 ร้อยละ 1.22 และร้อยละ1.73 
ของรายได้จากการขายและบริการตามล�าดับ

ส�าหรบัปี 2559 ค่าใช้จ่ายในการขายปรบัตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ 51.17 จากปี 2558 เนือ่งมาจากในปี 2559 บรษิทัฯ
มีการเน้นการให้บริการหลังการขายเพิ่มข้ึน เพื่อใช้เป็นกลยุทธ์ในการแข่งขันกับบริษัทคู่แข่ง จึงท�าให้ค่าบริการ
หลังการขายมีการปรับตัวสูงขึ้นกว่าปีก่อน

ในปี 2558 ค่าใช้จ่ายในการขายปรับตัวลดลงร้อยละ 7.26 เมื่อเทียบกับปี 2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ
ลดลงของค่าบรกิารหลงัการขายส�าหรบัสนิค้าทีม่ปีระกนั และการลดลงของค่าปรบัส่งงานล่าช้าเนือ่งจากสนิค้าที่
อยู่ในระยะรับประกันในปี 2557

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย เงินเดือนและค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่า

สาธารณูปโภค ค่าวิชาชีพ และค่าใช้จ่ายส�านักงาน ในระหว่างปี 2557 - 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร จ�านวน 91.12 ล้านบาท 103.21 ล้านบาท และ 146.11 ล้านบาท ตามล�าดับ หรือคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 20.33 ร้อยละ 21.32 และร้อยละ 23.49 ของรายได้รวมตามล�าดับ

ส�าหรับปี 2559 ค่าใช้จ่ายในการบริหารปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.57 จากปี 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
การการเพิ่มข้ึนของค่าใช้จ่ายด�าเนินงานที่ได้มาจากการเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ 3 โครงการและ
ชีวมวลจ�านวน 1 โครงการ ซึ่งอยู่ในช่วงของการปรับปรุงโรงไฟฟ้า และการเพิ่มขึ้นของพนักงานเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

ในปี 2558 ค่าใช้จ่ายในการบรหิารปรบัตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ 13.26 เมือ่เทยีบกบัปี 2557 มสีาเหตจุากการเพิม่ขึน้
ของพนักงานภายในองค์กรเพื่อรองรับการขยายตัวของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนชีวภาพและชีวมวล
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ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายทางการเงนิของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย ประกอบด้วย ดอกเบีย้จากหุ้นกู ้เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 

และหนีส้นิตามสญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงนิ ในระหว่างปี 2557 – 2559 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมค่ีาใช้จ่าย
ทางการเงิน จ�านวน 28.49 ล้านบาท 15.17 ล้านบาท และ 39.16 ล้านบาท ตามล�าดับ หรือ คิดเป็นอัตราส่วน
ต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 6.36 ร้อยละ 3.13 และ 6.29 ตามล�าดับ

ส�าหรับปี 2559 ค่าใช้จ่ายทางการเงินปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 158.14 จากปี 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
การการออกหุ้นกู้ ตั๋วแลกเงิน และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพื่อรองรับกับการขยายตัวของธุรกิจ
พลังงานทดแทน

ในปี 2558 ค่าใช้จ่ายทางการเงินปรับตัวลดลงร้อยละ 46.75 จากปี 2557 โดยมีสาเหตุจากการที่บริษัทฯออก
จ�าหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อ 15 ธันวาคม 2557 และได้น�าเงินบางส่วนไป
จ่ายคืนภาระหนี้ที่คงค้าง

ความสามารถในการท�าก�าไร
ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิของบริษัทในช่วงระหว่างปี 2557 – 2559 เท่ากับ 38.91 ล้านบาท 14.43 ล้านบาท และ 

-41.77 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 8.61 ร้อยละ 2.98 และ -6.71
ส�าหรับปี 2559 ก�าไรสุทธิปรับตัวลดลงร้อยละ 389.47 จากปี 2558 โดยมีสาเหตุหลักจากโรงไฟฟ้าชีวภาพ

และชีวมวล 3 โครงการ ที่บริษัทฯเข้าซื้อกิจการ และยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ไฟฟ้า แต่ยงัคงต้องมกีารรับรูใ้นส่วนของต้นทนุด�าเนนิงานทีเ่กดิขึน้ การเพิม่ขึน้ของต้นทนุในการขายและบรกิารที่
มกีารแข่งขนัสงู การเพิม่ขึน้ของค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารจากการเพิม่ขึน้ของบคุลากร และการเพิม่ขึน้ของ
ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

ในปี 2558 ก�าไรสุทธิปรับตัวลดลงร้อยละ 61.62 จากปี 2557 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนใน
การขายและบรกิารทีม่กีารแข่งขนัสงู การเพิม่ข้ึนของค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารจากการเพิม่ขึน้ของบคุลากร
เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัท

สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจ�านวน 905.26 ล้านบาท 

956.33 ล้านบาท และ 3,420.70 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยประกอบไปด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 มีมูลค่าเท่ากับ 454.78 ล้านบาท 354.05 

ล้านบาท และ 697.71 ตามล�าดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 50.24 ร้อยละ 37.02 และ ร้อยละ 20.40 ของสินทรัพย์
รวม ตามล�าดบั ซ่ึงสนิทรพัย์หมุนเวยีนส่วนใหญ่ของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยประกอบด้วย เงนิสดและรายการเทยีบ
เท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และสินค้าคงเหลือเป็นหลัก

• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ�านวน 

267.85 ล้านบาท 53.74 ล้านบาท และ 128.51 ล้านบาท โดยการเพิ่มขึ้นในปี 2559 เป็นผลมาจาก
- กระแสเงินสดรับจากการด�าเนินงาน จ�านวน 109.00 ล้านบาท
- กระแสเงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ จ�านวน 1,727.50 ล้านบาท
- กระแสเงินสดจ่ายจาการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน จ�านวน 1,761.70 ล้านบาท

• ลูกหนี้การค้า และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าสุทธิจ�านวน 120.85 ล้าน

บาท 178.00 ล้านบาท และ 186.61 ล้านบาทตามล�าดับ โดยการเพิ่มขึ้นและลดลงของลูกหนี้การค้าในช่วงเวลา
ดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยอดขายของบริษัทและบริษัทย่อย โดยในปี 2557 2558 และ 2559 บริษัท
และบริษัทย่อยมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 96.95 วัน 113.63 วัน และ 111.11 วัน ตามล�าดับ บริษัทมีนโย
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ระยะเวลาคงค้าง (งบการเงินรวม)
31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ

ลูกหนี้การค้า

    ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 53.45 44.23 88.41 49.67 72.20 38.69

    ไม่เกิน 3 เดือน 16.96 14.03 45.77 25.71 20.15 10.80

    มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 12.69 10.50 9.42 5.29 7.92 4.24

    มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 5.18 4.29 0.64 0.36 0.24 0.13

    มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 0.90 0.74 2.38 1.34 3.02 1.62

รวม 89.18 73.79 146.62 82.37 103.53 55.48

ลูกหนี้อื่นๆ 32.51 26.90 33.94 19.07 86.16 46.17

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (0.84) (0.69) (2.57) (1.44) (3.07) (1.65)

รวม-สุทธิ 120.85 100.00 177.99 100.00 186.62 100.00

ระยะเวลาค้างช�าระ

อัตราการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ร้อยละ)

ลูกค้าเอกชนทั่วไป ลูกค้าเอกชนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ลูกค้าหน่วยงาน
ราชการ และ
รัฐวิสาหกิจ

มากกว่า 6-9 เดือน 15 - -

มากกว่า 9-12 เดือน 50 20 20

มากกว่า 12-18 เดือน 100 30 30

มากกว่า 18 เดือน - 100 100

(หน่วย : ล้านบาท)

บายการให้เทอมจ่ายช�าระแก่ลูกค้าโดยพิจารณาจากเทอมการจ่ายช�าระเงินจากผลประกอบการที่ผ่านมา ยอด
การสั่งซื้อ และประวัติการช�าระเงินในอดีต แต่เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีขั้นตอนในการ
ด�าเนินการจ่ายช�าระหลายขั้นตอนจึงท�าให้ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 90 – 120 วัน

ตารางสรุปอายุลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ

จากตารางแสดงอายุลูกหนี้การค้า ลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยจัดอยู่ในกลุ่มที่ยังไม่ถึง
ก�าหนดช�าระ และกลุ่มที่เกินก�าหนดช�าระแล้วไม่เกิน 3 เดือน โดยในปี 2559 สัดส่วนการค้างช�าระของลูกหนี้ใน
แต่ละกลุ่มมีอัตราส่วนที่ลดลงจากปีก่อน ทั้งนี้เป็นผลจากการเร่งรัดและติดตามทวงถามกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด ใน
ส่วนของลกูหนีค้งค้างทีม่อีายมุากกว่า 12 เดอืน คอื ลกูหนีร้ายหนึง่ทีไ่ม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิได้ และอยูใ่นข้ันตอน
ของการบังคับคดีตามกระบวนการยุติธรรม ซึ่งบริษัทได้บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้วทั้งจ�านวน

ลูกหนี้อื่น ณ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จ�านวน 52.22 ล้านบาท เนื่องมากจากรายได้จากการ
ขายไฟฟ้าของบริษัทย่อยให้กับการไฟฟ้าในเดือนธันวาคมที่ยังไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้ และค่าอากรขาเข้ารอขอคืน
จากการสั่งซื้ออุปกรณ์การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จ�านวน 2 โครงการ

บริษัทมีการก�าหนดอัตราการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแยกตามกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯไว้ 3 ประเภท ดังนี้
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31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ

สินค้าส�าเร็จรูป 47.63 79.17 34.00 72.93 30.54 69.44

งานระหว่างท�า 14.57 24.22 12.62 27.07 8.67 19.71

วัตถุดิบ - - - - 1.43 3.25

สินค้าระหว่างทาง 1.25 2.08 - - 4.10 9.33

รวม 63.45 105.47 46.62 100.00 44.74 101.73

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (3.29) (5.47) - - (0.76) (1.73)

รวม-สุทธิ 60.16 100.00 46.62 100.00 43.98 100.00

• สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วยรายการที่ส�าคัญ ดังนี้

สินค้าคงเหลือของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประกอบไปด้วย สินค้าส�าเร็จรูปประเภท แบตเตอรี่ UPS และ 
Rectifier ซึ่งเป็นอุปกรณ์ส�าหรับงานโครงการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และวัตถุดิบของโรงไฟฟ้าชีว
มวลที่บริษัทเข้าซื้อกิจการในปี 2559

บริษัทมีอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือในปี 2557 2558 และ 2559 เท่ากับ 3.53 เท่า 6.47 เท่า และ 
10.30 เท่า ตามล�าดับ ซึ่งคิดเป็นระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 101.87 วัน 56.41 วัน และ 35.43 วัน ตามล�าดับ 
โดยสาเหตุหลักที่ท�าให้บริษัทมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยน้อยลง เนื่องจากบริษัทมีการจัดการที่ดีขึ้นส่งผลให้การ
จัดเก็บสินค้ามีระยะเวลาลดลงจากปีก่อน

สินทรัพยไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 มีมูลค่าเท่ากับ 450.49 ล้านบาท 602.28 

ล้านบาท และ 2,722.99 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49.76 ร้อยละ 62.98 และ ร้อยละ 79.60 ของสินทรัพย์
รวม ตามล�าดบั โดยสนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีนของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยส่วนใหญ่มาจากรายการสนิทรัพย์ถาวร ทีม่า
จากการเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

• ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิรวม

จ�านวน 358.90 ล้านบาท 418.08 ล้านบาท และ 2,268.09 ล้านบาทตามล�าดับ คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม
เท่ากับ ร้อยละ 39.64 ร้อยละ 43.72 และ ร้อยละ 66.30 ตามล�าดับ ซึ่งการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
เป็นผลจากการเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

• สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิรวมจ�านวน 

1.91 ล้านบาท 40.49 ล้านบาท และ 271.49 ล้านบาทตามล�าดับ คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ ร้อย
ละ 0.21 ร้อยละ 4.23 และ ร้อยละ 7.94 ตามล�าดับ เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของสิทธิบัตรที่กลุ่มบริษัทเข้าซื้อ
กิจการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

แหล่งที่มาของเงินทุน

• หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมจ�านวน 388.88 ล้านบาท 

413.81 ล้านบาท และ 2,042.82 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.96 ร้อยละ 43.27 และ ร้อยละ 59.72 ซึ่ง
ประกอบไปด้วย เงินกู้ยืมระยะสั้น เจ้าหนี้การค้า หุ้นกู้ และเงินกู้ยืมระยะยาว โดยหนี้สินที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจาก

(หน่วย : ล้านบาท)
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การเข้าลงทุนและขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

• ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 516.38 ล้าน

บาท 542.52 ล้านบาท และ 1,377.88 ล้านบาท ตามล�าดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57.04 ร้อยละ 56.73 
และ ร้อยละ 40.28ของสินทรัพย์รวมตามล�าดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปี 2557 เท่ากับ 26.14 ล้าน
บาท ซึง่เป็นผลมาจากการเพิม่ทนุของการใช้สิทธใิบส�าคญัแสดงสิทธิ PSTC-ESOP และการเข้าซือ้กจิการโรงไฟฟ้า
พลังงานทดแทนซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปี 2558 เท่ากับ 835.37 ล้าน
บาท ซ่ึงเป็นผลมาจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียน การใช้สิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิ PSTC-ESOP และการใช้สิทธิใบ
ส�าคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1
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รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนญุาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยซึ่ง

ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดง การ
เปลีย่นแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงนิสดรวม ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัและหมายเหตปุระกอบงบ
การเงนิรวม รวมถงึหมายเหตสุรปุนโยบายการบญัชทีีส่�าคญั และได้ตรวจสอบงบการเงนิเฉพาะกิจการของบรษิทั 
เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเหน็ว่างบการเงนิข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 ผลการด�าเนนิงานและกระแส
เงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และ
เฉพาะของบรษิทั เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ�ากดั (มหาชน) โดยถกูต้องตามทีค่วรในสาระส�าคญัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
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เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วน

ของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงาน
ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่
ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนด
เหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ
เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า

ใน การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่าน้ีมา
พิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความ
เห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิานตามความรับผดิชอบทีไ่ด้กล่าวไว้ในส่วนของความรบัผิดชอบของผูส้อบบัญชต่ีอการตรวจ
สอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่อง
เหล่านีด้้วย การปฏบิตังิานของข้าพเจ้าได้รวมวธิกีารตรวจสอบทีอ่อกแบบมาเพือ่ตอบสนองต่อการประเมนิความ
เสีย่งจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ผล
ของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส�าหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม

ข้าพเจ้าได้ก�าหนดเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส�าหรับแต่ละเรื่องดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้
เนื่องจากรายได้จากการขายสินค้า รายได้ค่าบริการ และรายได้จากการขายไฟฟ้าเป็นตัวเลขท่ีมีสาระส�าคัญ

ที่สุดในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของกลุ่มบริษัท และเป็นตัวชี้วัดหลักในแง่ผลการด�าเนินงานของธุรกิจซึ่งผู้ใช้ 
งบการเงินให้ความสนใจ ประกอบกับกลุ่มบริษัทมีรายการขายกับลูกค้าเป็นจ�านวนมากราย ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึง
มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดขึ้นจริงของรายได้และระยะเวลาในการรับรู้รายได้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทโดยการ
• ประเมนิและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในทีส่�าคญัของกลุ่มบริษทัทีเ่กีย่วข้องกบั

วงจรรายได้โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ท�าความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตาม
การควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้

• สุม่ตวัอย่างใบก�ากบัสนิค้าทีอ่อกในระหว่างปีเพือ่ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของการรบัรูร้ายได้
ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุ และสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
• สอบทานใบลดหนี้ที่กลุ่มบริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
• วเิคราะห์เปรยีบเทยีบข้อมลูบัญชีรายได้แบบแยกย่อยเพือ่ตรวจสอบความผดิปกตทิีอ่าจเกดิขึน้ของรายการ

ขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ท�าผ่านใบส�าคัญทั่วไป

การรวมธุรกิจ
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ลงทุนในบริษัท

ย่อยที่ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ และพลังงานชีวมวล ณ วันที่ซื้อกิจการ บริษัทฯและบริษัท
ย่อยได้รบัรูแ้ละวดัมลูค่าสนิทรพัย์ทีร่ะบไุด้ทีไ่ด้มาและหนีส้นิทีร่บัมาด้วยมลูค่ายตุธิรรม โดยใช้วธิกีารจดัสรรราคา
ซื้อ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ให้ความส�าคัญเป็นพิเศษกับรายการซื้อธุรกิจนี้ เนื่องจากเป็นรายการที่มีสาระส�าคัญต่องบ
การเงนิโดยรวมและฝ่ายบรหิารจ�าเป็นต้องใช้ดลุยพนิจิในการประเมนิมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์ทีไ่ด้มาและหนี้
สิน ที่รับมาดังกล่าวท�าให้เกิดความเสี่ยงในการรับรู้และวัดมูลค่าของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อตกลงและเงือ่นไขในสญัญาซือ้ขายธรุกจิ รวมถงึสอบถามกบัฝ่ายบรหิารถงึลกัษณะและ
วตัถปุระสงค์ในการเข้าท�ารายการซือ้ดงักล่าวเพือ่ประเมนิว่ารายการซือ้ธรุกจิดงักล่าวเป็นไปตามค�านยิามของการ
รวมธุรกิจภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรวมธุรกิจหรือไม่ ตรวจ
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สอบมูลค่าการซื้อธุรกิจกับเอกสารประกอบการซื้อธุรกิจและการจ่ายเงิน ทดสอบการค�านวณมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาตามวิธีการจัดสรรราคาซื้อ โดยพิจารณาความเหมาะสมของวิธีการ
และข้อสมมติต่างๆท่ีส�าคัญที่ผู้บริหารใช้ในการค�านวณหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ และหน้ีสิน และทดสอบ
การค�านวณตลอดจนพิจารณาความครบถ้วนและถูกต้องในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการซื้อธุรกิจดังกล่าว
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ข้อมูลอื่น
ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบต่อข้อมลูอืน่ ข้อมลูอืน่ประกอบด้วยข้อมลูซึง่รวมอยูใ่นรายงานประจ�าปี แต่ไม่รวมถงึ 

งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีท่ีอยู่ในรายงานน้ัน ซ่ึงคาดว่ารายงานประจ�าปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้า
ภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเช่ือมั่นต่อ 
ข้อมูลอื่น

ความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการคอื การ
อ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือ
กับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระส�าคัญหรือไม่

เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
ส�าคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลด�าเนิน
การแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้รหิารมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท�าและน�าเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเหล่านีโ้ดยถกู

ต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณา
ว่าจ�าเป็นเพือ่ให้สามารถจดัท�างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีป่ราศจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อ
เท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจดัท�างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของ
กลุม่บรษิทัในการด�าเนนิงานต่อเนือ่ง เปิดเผยเร่ืองทีเ่กีย่วกบัการด�าเนนิงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการ
ใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินการต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�าเนิน
งานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความ
เช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสม
ผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ
ของผูใ้ช้งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการจากการใช้งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัช ีข้าพเจ้าใช้ดุลยพนิจิและการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผู้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินรวม
และงบการเงนิเฉพาะกจิการ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิี
การตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสม
เพือ่เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสีย่งทีไ่ม่พบข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระ
ส�าคญัซึง่เป็นผลมาจากการทจุรติจะสูงกว่าความเส่ียงทีเ่กดิจากข้อผดิพลาด เนือ่งจากการทุจรติอาจเกีย่ว
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กับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่
ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถปุระสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของ การ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและ
จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนิน
งานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ใน
รายงานของ ผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกจิการ หรอื ถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเหน็ของข้าพเจ้าจะเปลีย่นแปลงไป ข้อสรุปของ
ข้าพเจ้าขึน้อยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ด้รบัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้า อย่างไร
ก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง

• ประเมนิการน�าเสนอ โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม รวมถงึ
การเปิดเผยว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่�าให้
มี การน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ
หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบ
ต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิด
ชอบแต่เพียง ผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนัยส�าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุม
ภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารบัรองแก่ผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบติัตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วข้อง
กับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่ง
ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่
ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�าคัญมากที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดปัจจบุนัและก�าหนดเป็นเรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบ 
ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะ
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวใน
รายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทาง
ลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงาน
ฉบับนี้คือ นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์

สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพันธ์ 2560
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หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 128,510,697  53,741,531 98,070,708  30,790,980 

เงินลงทุนชั่วคราว 8 304,685,715  61,833,268 281,646,575  61,822,923 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 6, 9 186,614,916  177,998,399 162,322,505 188,567,582 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6 -  - 677,684,260  49,180,000 

สินค้าคงเหลือ 10 43,978,044  46,620,502 42,736,554  46,620,502 

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้า
ประกันที่มีอายุไม่เกินหนึ่งปี

11 9,107,028 - - -

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 24,810,844  13,857,691 3,753,908  10,785,561 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 697,707,244  354,051,391 1,266,214,510  387,767,548 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน 11 45,262,067  44,724,457 38,138,597  37,688,121 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6 -  - 25,950,000  - 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 12 1,768,651  9,846,201 2,000,000  2,074,975 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 13 -  - 1,009,660,753  185,138,088 

เงินลงทุนอื่น 14 32,598,190  9,598,190 23,598,200  3,598,200 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 2,268,085,477  418,078,778 345,600,938  133,090,571 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 16 271,489,088  40,487,626 1,922,265  2,498,498 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 27 3,385,766  3,996,429 3,316,852  3,996,429 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 100,402,473  75,546,604 25,928,702  58,221,014 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,722,991,712  602,278,285 1,476,116,307  426,305,896 

รวมสินทรัพย์ 3,420,698,956  956,329,676 2,742,330,817  814,073,444 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น 17 764,575,035  116,139,634 745,214,831  116,139,634 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 6, 19 225,589,086  103,002,857 43,371,027  102,926,971 

หุ้นกู้ 18 497,806,603 - 497,806,603 -

เงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปี 20 127,912,912  35,936,259 12,116,635  11,064,259 

เงินกู้ยืมระยะยาวที่จัดเป็นหนี้สินหมุนเวียน 20 46,475,000  32,692,000 -  - 

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่า
การเงินที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

21 1,139,707  1,783,870 79,196  227,048

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6 -  - 23,900,000  29,150,000

(หน่วย : บาท)

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 14,359,000 5,000,000 - -

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 6 2,200,633 2,519,707 2,200,633 2,525,707

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

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 7,194,351  3,103,230 2,335,437  2,220,181 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,687,252,327  311,677,557 1,327,024,362  275,753,800 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่
ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

20 346,000,438  95,511,606 39,266,180  40,442,638 

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน 
- สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

21 1,281,036  1,329,715 66,523  145,717 

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 22 6,996,772  5,292,649 6,414,354  5,292,649 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 1,284,528 - 13,277 -

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 355,562,774  102,133,970 45,760,334  45,881,004 

รวมหนี้สิน 2,042,815,101  413,811,527 1,372,784,696  321,634,804 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 23

 ทุนจดทะเบียน 
     หุ้นสามัญ 4,913,376,135 หุ้น  
     มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท (2558: หุ้นสามัญ 
     2,250,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท) 491,337,614  225,000,000 491,337,614  225,000,000 

 ทุนที่ออกและช�าระแล้ว
     หุ้นสามัญ 4,431,904,732 หุ้น 
     มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท (2558: หุ้นสามัญ 
     2,211,419,375 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท) 443,190,473  221,141,938 443,190,473  221,141,938 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 23 902,634,670  243,431,902 902,634,670  243,431,902 

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 24 3,965,438  619,609 3,965,438  619,609 

ก�าไรสะสม 

 จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย 25

    บริษัทฯ 5,334,904  5,334,904 5,334,904  5,334,904 

    บริษัทย่อย 2,398,354  1,645,647 -  - 

 ยังไม่ได้จัดสรร 1,115,868  47,884,272 14,420,636  21,910,287 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,358,639,707  520,058,272 1,369,546,121  492,438,640 

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัทย่อย

19,244,148  22,459,877 -  - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,377,883,855  542,518,149 1,369,546,121  492,438,640 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,420,698,956  956,329,676 2,742,330,817  814,073,444 

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย : บาท)
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หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ก�าไรขาดทุน:

รายได้

รายได้จากการขาย 6 232,630,437  295,803,746 232,676,917  295,803,746 

รายได้จากการบริการ 6 214,747,627  122,966,110 220,417,627  128,726,110

รายได้จากการขายไฟฟ้า 28 151,479,178  59,058,684 8,433,737  94,273 

รายได้จากการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 6 -  2,167,617 43,800  3,437,017 

ก�าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 10,773,035  - 10,773,035  - 

เงินปันผลรับ 6, 13 -  - 14,050,426  14,135,926 

ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน  -  - 

รายได้อื่น 6 12,482,406  4,083,626 28,511,386  8,583,525 

รวมรายได้ 622,112,683  484,079,783 514,906,928  450,780,597 

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย 6 195,881,313  239,785,946 195,922,953  239,785,946 

ต้นทุนบริการ 174,303,837  86,828,815 174,303,837  86,828,815

ต้นทุนขายไฟฟ้า 96,458,349  16,564,897 2,891,403  22,457 

ต้นทุนจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้า -  2,289,042 29,522  2,751,243 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 7,744,095  5,105,229 7,691,319  5,105,229 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 6 146,114,748  103,210,499 112,646,592  98,240,359 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 1,247,816  583,878 69,707  583,878 

รวมค่าใช้จ่าย 621,750,158  454,368,306 493,555,333  433,317,927 

ก�าไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจาก
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้ 362,525  29,711,477 21,351,595  17,462,670 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 12 (2,675)  (228,674) -  - 

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 359,850  29,482,803 21,351,595  17,462,670 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 6 (39,163,533)  (15,169,382) (20,819,139)  (7,957,545)

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (38,803,683)  14,313,421 532,456  9,505,125 

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 27 (2,961,615)  115,469 (555,979)  115,469 

ก�าไร (ขาดทุน) สาหรับปี (41,765,298)  14,428,890 (23,523)  9,620,594 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้ 22, 27 494,392 - 494,392 -

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย : บาท)
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หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�าไร หรือ
ขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้

494,392 - 494,392 -

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี 494,392 - 494,392 -

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี (41,270,906) 14,428,890 470,869 9,620,594

การแบ่งปันก�าไร

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (38,549,569) 14,754,013 (23,523) 9,620,594

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย (3,215,729)  (325,123)

(41,765,298)  14,428,890 

การแบ่งปันก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (38,055,177)  14,754,013 470,869  9,620,594 

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย (3,215,729)  (325,123)

(41,270,906)  14,428,890 

ก�าไรต่อหุ้น 29

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

    ก�าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (0.0091) 0.0067 (0.0001) 0.0044

    จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (พันหุ้น) 4,223,684 2,200,532 4,223,684 2,200,532

ก�าไรต่อหุ้นปรับลด

   ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.0066 0.0043

   จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (พันหุ้น) 2,236,760 2,236,760

(หน่วย : บาท)

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี (38,803,683)  14,313,421 532,456  9,505,125 

รายการปรับกระทบยอดก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็น

    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�าเนินงาน: 

    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 61,285,989  21,045,623 9,023,821  7,222,121 

    ตัดจ�าหน่ายส่วนลด/ส่วนเกินจากสัญญาซื้อขาย

      เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 480,132  136,883 (136,883)  136,883 

    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 498,748  1,733,928 498,748  1,733,928 

    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็น
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)

(2,594,494)  (3,291,733) 209,659  (3,291,733)

    โอนกลับค่าเผื่อด้อยค่าของที่ดิน 
    อาคารและอุปกรณ์

(17,991,619) - - -

    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 2,675  228,674 -  - 

    ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 2,195,675  1,563,042 1,739,694  1,563,042 

    รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 6,272,004  4,060,415 6,272,004  4,060,415 

    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 112,625  - 40,548  - 

    ขาดทุน (ก�าไร) จากการจ�าหน่ายอุปกรณ์ 15,694,576  811,852 (159,126)  118,744 

    ขาดทุน (ก�าไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

6,122,661  279,559 (755,526)  279,559 

    เงินปันผลรับ -  - (14,050,426)  (14,135,926)

    ดอกเบี้ยรับ (888,181)  (859,262) (14,920,402)  (3,194,876)

    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 34,094,490  12,321,062 17,498,588  5,326,282 

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงใน   

    สินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน 66,481,598  52,343,464 5,793,155  9,323,564

สินทรัพย์ด�าเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) 

    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (8,903,397)  (59,008,481) 28,304,020  (62,923,586)

    สินค้าคงเหลือ 5,290,888  16,828,234 3,674,289  16,828,234 

    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (12,564,495)  (7,268,233) 7,168,536  (5,140,024)

    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (4,576,445)  (47,485,555) 38,072,453  (52,654,541)

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 75,038,021  26,955,865 (42,738,519)  28,574,905 

    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า (319,074)  504,160 (325,074)  510,160 

    หนี้สินหมุนเวียนอื่น (4,573,094)  90,416 115,256  759,681 

    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 1,284,528 - 13,277 -

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน 117,158,530 (17,040,130) 40,077,393 (64,721,607)

    จ่ายภาษีเงินได้ (8,170,212) (3,980,067) (5,780,141) (3,978,557)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน 108,988,318 (21,020,197) 34,297,252 (68,700,164)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น (242,852,447)  (61,623,267) (219,823,652)  (61,822,923)

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกันลดลง (เพิ่มขึ้น) (9,644,638)  5,317,106 (450,476)  5,434,724 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น -  - (628,504,260)  (9,550,000)

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง) -  7,596,200 (25,950,000)  7,596,200 

จ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (731,169,833)  (13,704,000) (824,522,665)  (85,889,663)

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

ขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 7,962,249 - 34,428 -

ซื้อเงินลงทุนอื่น (23,000,000)  (5,999,990) (20,000,000)  - 

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (764,926,322)  (53,710,318) (240,861,062)  (38,387,039)

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 1,170,566  19,786 235,987  19,786 

เงินปันผลรับ -  - 14,050,426  14,135,926 

ดอกเบี้ยรับ 774,243  1,098,923 862,712  1,490,251 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,761,686,182)  (131,080,435) (1,944,928,562)  (169,047,713)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) 648,685,598  (15,519,056) 629,325,394  (15,519,056)

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

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 497,806,603 - 497,806,603 -

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 20,853,746  31,219,174 10,780,826  31,219,174 

เงินสดจ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (70,675,177)  (30,581,826) (10,904,908)  (5,674,739)

เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน (1,898,618)  (731,365) (227,046)  (616,581)

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง (143,339,425)  (5,000,000) -  - 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (64,512,830)  - (5,250,000)  29,150,000 

ดอกเบี้ยจ่าย (29,817,475)  (12,332,470) (13,984,439)  (5,143,850)

เพิ่มทุนจากการแปลงสภาพใบส�าคัญแสดงสิทธิ 927,434  1,141,938 927,434  1,141,938 

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 877,397,694  - 877,397,694  - 

เงินปันผลจ่าย (7,960,520)  (16,279,243) (7,960,520)  (16,279,243)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 1,727,467,030  (62,002,848) 1,977,911,038  4,357,643 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 74,769,166  (214,103,480) 67,279,728 (233,390,234)

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

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7) 128,510,697  53,741,531 98,070,708  30,790,980 

 -  - 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย

    ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้ช�าระเงิน 3,222,983 20,221,874 338,811 20,165,057

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ส่วนของ
ผู้มี

ส่วนได้
เสียที่

ไม่มีอ�านาจ
ควบคุม

ของบริษัท
ย่อย

รวมส่วน
ของ

ผู้ถือหุ้นหมายเหตุ

ทุนเรือน
หุ้นที่ออก
และช�าระ

แล้ว
ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

ส่วนทุน
จากการ

จ่ายโดยใช้
หุ้นเป็น
เกณฑ์

ก�าไรสะสม

 รวม 
 ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น 

 ของบริษัทฯ 

จัดสรรแล้ว - ส�ารอง
ตามกฎหมาย

บริษัทฯ บริษัทย่อย ยังไม่ได้
จัดสรร

ยอดคงเหลือ ณ วัน
ที่ 1 มกราคม 2558

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

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

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

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

เพิ่มทุนจากการแปลง
สภาพใบสาคัญแสดงสิทธิ

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

เพิ่มขึ้นจากการซื้อเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อย

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

การจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็นเกณฑ์

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

โอนก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นส�ารอง - -

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

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

ยอดคงเหลือ ณ วัน
ที่ 31 ธันวาคม 2558

221,141,938 243,431,902 619,609 5,334,904 1,645,647 47,884,272 520,058,272 22,459,877 542,518,149

ยอดคงเหลือ ณ วัน
ที่ 1 มกราคม 2559

221,141,938 243,431,902 619,609 5,334,904 1,645,647 47,884,272 520,058,272 22,459,877 542,518,149

ขาดทุนสาหรับปี  -  -  -  -  - (38,549,569) (38,549,569) (3,215,729) (41,765,298)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี  -  -  -  -  - 494,392 494,392  - 494,392

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  -  -  -  -  - (38,055,177) (38,055,177) (3,215,729) (41,270,906)

ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 23 221,125,744 656,271,950 - - - - 877,397,694 - 877,397,694

เพิ่มทุนจากการแปลง
สภาพใบส�าคัญแสดงสิทธิ

23, 24 922,791 2,930,818 (2,926,175)  -  -  - 927,434  - 927,434

การจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็นเกณฑ์

24  -  - 6,272,004  -  -  - 6,272,004  - 6,272,004

โอนก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นส�ารอง

    ตามกฎหมาย 25  -  -  - - 752,707 (752,707)  -  -  - 

เงินปันผลจ่าย 31  -  -  -  -  - (7,960,520) (7,960,520)  - (7,960,520)

ยอดคงเหลือ ณ วัน
ที่ 31 ธันวาคม 2559

443,190,473 902,634,670 3,965,438 5,334,904 2,398,354 1,115,868 1,358,639,707 19,244,148 1,377,883,855

(หน่วย : บาท)

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

ทุนเรือน
หุ้นที่ออก
และช�าระ

แล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

ส่วนทุนจากการ
จ่ายโดยใช้

หุ้นเป็นเกณฑ์

ก�าไรสะสม (ขาดทุน)
รวมส่วน

ของผู้ถือหุ้น จัดสรรแล้ว 
- ส�ารองตาม

กฎหมาย

ยังไม่ได้จัดสรร
(ขาดทุนสะสม)

ยอดคงเหลือ ณ วัน
ที่ 1 มกราคม 2558

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

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

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี  -  -  -  -  -  - 

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

เพิ่มทุนจากการแปลง
สภาพใบสาคัญแสดงสิทธิ

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

การจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็นเกณฑ์

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

โอนก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นส�ารอง

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

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

ยอดคงเหลือ ณ วัน
ที่ 31 ธันวาคม 2558

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

ยอดคงเหลือ ณ วัน
ที่ 1 มกราคม 2559

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

ขาดทุนสาหรับปี  -  -  -  - (23,523) (23,523)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี  -  -  -  - 494,392 494,392

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  -  -  -  - 470,869 470,869

ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 23 221,125,744 656,271,950 - - - 877,397,694

เพิ่มทุนจากการแปลง
สภาพใบส�าคัญแสดงสิทธิ

23, 24 922,791 2,930,818 (2,926,175)  -  - 927,434

การจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็นเกณฑ์

24  -  - 6,272,004  -  - 6,272,004

เงินปันผลจ่าย 31  -  -  -  - (7,960,520) (7,960,520)

ยอดคงเหลือ ณ วัน
ที่ 31 ธันวาคม 2559

443,190,473 902,634,670 3,965,438 5,334,904 14,420,636 1,369,546,121

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

1. ข้อมูลทั่วไป

บรษิทั เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ�ากัด (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) เป็นบรษิทัมหาชนซ่ึงจดัตัง้และมภีมูลิ�าเนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการจ�าหน่ายและติดตั้งระบบไฟฟ้าควบคุมและระบบส�ารองไฟฟ้าทุกชนิด 
ก่อสร้างโรงไฟฟ้า ผลิต และจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ให้กบัภาครฐั ทีอ่ยูต่ามทีจ่ดทะเบยีนขอ
งบริษัทฯอยู่ที่อาคารพีเอสที เลขที่ 325/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

2.1 งบการเงนินีจ้ดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่�าหนดในพระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 
2547 โดยแสดงรายการในงบการเงนิตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการค้าลงวนัที ่28 กนัยายน 2554 
ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษา
อังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบาย การบัญชี

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

ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้
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ชื่อบริษัท ลักษณะของธุรกิจ จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

อัตราร้อยละที่ถือหุ้น

2559
ร้อยละ

2558
ร้อยละ

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯโดยตรง

บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย 100 100

บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย 100 100

บริษัท วินด์โกกรีน จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ไทย 100 100

บริษัท ไบโอโกกรีน จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล ไทย 100 100

บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย 100 100

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

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ากัด ลงทุนในบริษัทอื่น ไทย 100 100

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ไทย 100 100

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย 100 100

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ไทย 100 100

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ไทย 100 100

บริษัท พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง จ�ากัด ก่อสร้างโรงไฟฟ้า ไทย 100 100

บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ ไทย 51 51

บริษัท อรัญ เพาเวอร์ จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ ไทย 100 -

บริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน 
เพาเวอร์ จ�ากัด

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ ไทย 100 -

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 7 จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ไทย 100 -

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 8 จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ไทย 100 -

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ากัด

บริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี 
จ�ากัด

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล ไทย 100 -

บริษัท โรงไฟฟ้าสระยายโสม จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ ไทย 100 -

ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วน
ได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อ�านาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่าง
มีนัยส�าคัญต่อจ�านวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

ค) บริษัทฯน�างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท�างบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอ�านาจในการ
ควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�าข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญเช่นเดียวกันกับนโยบายการบัญชีที่
ส�าคัญของบริษัทฯ

จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส�าคัญได้ถูก ตัดออกจากงบการ
เงินรวมนี้แล้ว

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

2.3 บริษัทฯจัดท�างบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ริม่มผีลบงัคับในปีบญัชปัีจจบุนัและท่ีจะมผีลบงัคับในอนาคตมรีายละเอยีด
ดังนี้

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) 

และฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ
ปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วน
ใหญ่เป็นการปรบัปรงุถ้อยค�าและค�าศพัท์ การตคีวามและการให้แนวปฏิบตัทิางการบญัชีกบัผู้ใช้มาตรฐาน การน�า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินของบ
ริษัทฯและบริษัทย่อย

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต
ในระหว่างปีปัจจบุนั สภาวชิาชพีบญัชไีด้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตคีวามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่จ�านวนหลายฉบับ 
ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรบัปรงุถ้อยค�าและค�าศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏบิตัิ
ทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่ จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญ
ต่องบการเงินเม่ือน�ามาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปล่ียนแปลงหลักการ
ส�าคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้ก�าหนดทางเลือกเพ่ิมเติมส�าหรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุน

ในการร่วมค้า และเงินลงทุนในบริษัทร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบันทึกตามวิธีส่วนได้เสียได้ ตาม
ที่อธิบายไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ทั้งนี้ 
กิจการต้องใช้วิธีการบันทึกบัญชีเดียวกันส�าหรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและหากกิจการเลือกบันทึกเงินลงทุน
ดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการต้องปรับปรุงรายการดังกล่าวโดยวิธีปรับย้อนหลัง

มาตรฐานฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย เนื่องจากฝ่ายบริหารได้
พิจารณาแล้วว่าจะเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการตามเดิม

4. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

4.1 การรับรู้รายได้
ขายสินค้า
รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยส�าคัญของ

ความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก�ากับสินค้าโดยไม่รวมภาษี
มูลค่าเพิ่ม ส�าหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

ขายไฟฟ้า
รายได้จากการขายไฟฟ้ารับรู้เมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยส�าคัญ ของความเป็นเจ้าของสินค้า

ให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายไฟฟ้าแสดงมูลค่าของราคารับซื้อ และเงินส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า สุทธิจาก
การปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (ค่า Ft) ได้แสดงมูลค่าตามราคาในใบก�ากับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ส�าหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบแล้ว
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รายได้จากการก่อสร้าง
รายได้จากการก่อสร้างรบัรูต้ามวธิอีตัราส่วนของงานทีท่�าเสรจ็ (Percentage of Completion Method) จาก

การประเมินของวิศวกรโครงการ โดยพิจารณาอัตราส่วนของงานที่ท�าเสร็จซึ่งค�านวณโดยการเปรียบเทียบต้นทุน
งานก่อสร้างทีเ่กิดขึน้จรงิจนถงึวนัสิน้ปีกบัต้นทนุงานก่อสร้างทีค่าดว่าจะใช้ตามสัญญาประกอบด้วย บริษทัฯจะตัง้
ค่าเผื่อผลขาดทุนส�าหรับโครงการก่อสร้างทั้งจ�านวนเพื่อทราบ แน่ชัดว่าโครงการก่อสร้างนั้นประสพผลขาดทุน

รายได้ค่าบริการ
รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความส�าเร็จของงาน

ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุน

ระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงก�าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อ
จ�ากัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงมูลค่าตามจ�านวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อ

หนีส้งสัยจะสญูส�าหรบัผลขาดทนุโดยประมาณท่ีอาจเกดิขึน้จากการเกบ็เงินจากลกูหนีไ้ม่ได้ ซ่ึงโดยทัว่ไปพจิารณา
จากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.4 สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใด

จะต�่ากว่า งานระหว่างท�าได้แก่ต้นทุนและค่าแรงในการติดตั้งที่ยังไม่แล้วเสร็จ
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือจะตั้งขึ้นส�าหรับสินค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรือ เสื่อมคุณภาพ

4.5 เงินลงทุน
ก) เงินลงทุนในบริษัทย่อยท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อ

การด้อยค่า (ถ้ามี)
ข) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิ

จากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการค�านวณต้นทุนของเงินลงทุน
ในกรณทีีม่กีารโอนเปลีย่ประเภทเงนิลงทนุจากประเภทหนึง่ไปเป็นอกีประเภทหนึง่ บริษทัฯจะปรบัมลูค่าของ

เงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตาม
บัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอน จะบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน หรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มี การโอนเปลี่ยน

เมื่อมีการจ�าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูก
บันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและ ค่าเผ่ือการ

ด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
 อาคาร     20 ปี
 ส่วนปรับปรุงอาคาร    5 ปี
 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้า  10 และ 20 ปี
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 แผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์อื่น   5, 8, 10 และ 25 ปี
 เครื่องมือและอุปกรณ์   5 ปี
 เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้ส�านักงาน   3 และ 5 ปี
 และคอมพิวเตอร์
 ยานพาหนะ    5 ปี
 อุปกรณ์ส�าหรับให้เช่า   5 ปี
ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชีเมื่อจ�าหน่ายสินทรัพย์ หรือคาดว่า

จะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ�าหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก�าไรหรือขาดทุน
จากการจ�าหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน เมื่อบริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์
นั้นออกจากบัญชี

4.7 ต้นทุนการกู้ยืม
ต้นทนุการกูย้มืของเงนิกู้ทีใ่ช้ในการได้มา การก่อสร้างหรอืการผลิตสินทรพัย์ท่ีต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลง

สภาพให้พร้อมใช้หรอืขาย ได้ถูกน�าไปรวมเป็นราคาทุนของสนิทรพัย์จนกว่าสนิทรพัย์นัน้จะอยูใ่นสภาพพร้อมทีจ่ะ
ใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วย
ดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจาก การกู้ยืมนั้น

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการ

เริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่าสะสม (ถ้า
มี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุ
การให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่า
สินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจ�าหน่ายและวิธีการตัดจ�าหน่าย
ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ�าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือ
ขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดมีดังนี้
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์  3 และ 5 ปี
 สิทธิบัตร    25 ปี

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบ

ริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียง

โดยทางตรงหรอืทางอ้อมซึง่ท�าให้มีอทิธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อบรษิทัฯ ผู้บรหิารส�าคญั กรรมการหรือพนกังาน
ของบริษัทฯ ที่มีอ�านาจในการวางแผนและควบคุมการด�าเนินงานของบริษัทฯ

4.10 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าอุปกรณ์ท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับ ผู้เช่าถือเป็น

สญัญาเช่าการเงนิ สญัญาเช่าการเงนิจะบนัทกึเป็นรายจ่ายฝ่ายทนุด้วยมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์ทีเ่ช่าหรอืมลูค่า
ปัจจุบันสุทธิของจ�านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใด จะต�่ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่า
ใช้จ่ายทางการเงนิจะบนัทึกเป็นหนีส้นิระยะยาว ส่วนดอกเบีย้จ่ายจะบนัทกึในส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุตลอดอายุ
ของสญัญาเช่า สินทรัพย์ทีไ่ด้มาตามสญัญาเช่าการเงนิจะคดิค่าเสือ่มราคาตลอดอายกุารใช้งานของสนิทรพัย์ทีเ่ช่า

สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไป
ให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงาน จ�านวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของ
ก�าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
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4.11 เงินตราต่างประเทศ
บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ ในการด�าเนิน

งานของบรษิทัฯ รายการต่างๆของแต่ละกจิการทีร่วมอยูใ่นงบการเงนิรวมวดัมลูค่าด้วยสกุลเงนิทีใ่ช้ในการด�าเนนิ
งานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์
และหนีส้นิทีเ่ป็นตวัเงนิซึง่อยูใ่นสกลุเงนิตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใช้อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัสิน้
รอบระยะเวลารายงาน

ก�าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค�านวณ ผลการด�าเนินงาน

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะท�าการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯ หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าว อาจด้อยค่า บริษัทฯและ
บริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเม่ือมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์น้ัน ท้ังน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือ
มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใด จะสูงกว่า

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

4.13 ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิด

รายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่าย

สะสมและเงินท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ารองเล้ียงชีพได้แยก
ออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมภีาระส�าหรบัเงนิชดเชยทีต้่องจ่ายให้แก่พนกังานเมือ่ออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน 

ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�าหรับพนักงาน
บรษิทัฯและบรษิทัย่อยค�านวณหนีส้นิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานโดยใช้วธิคีดิลด 

แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท�าการประเมินภาระ
ผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ส�าหรับโครงการผลประโยชน์หลัง
ออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.14 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหน้ีสินไว้ในบัญชีเม่ือภาระผูกพันซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ใน

อดตีได้เกดิขึน้แล้ว และมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะเสยีทรพัยากรเชิงเศรษฐกจิ
ไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่า
เชื่อถือ

4.15 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช�าระด้วยตราสารทุน
บริษัทฯรับรู้โครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เม่ือได้รับบริการจากพนักงานตามมูลค่ายุติธรรม ของสิทธิซ้ือ

หุ้น ณ วันให้สิทธิ โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของระยะเวลาการให้บริการ ของพนักงานที่ก�าหนดไว้ใน
โครงการพร้อมกับรับรู้ “ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” ในส่วนของผู้ถือหุ้น

ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ดังกล่าว ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการ
วัดมูลค่า รวมท้ังสมมติฐานต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม เช่น อายุของสิทธิซื้อหุ้น ความผันผวนของราคาหุ้นและอัตรา
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เงินปันผล เป็นต้น

4.16 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ�านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค�านวณ

จากก�าไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้

สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผล
บังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บรษัิทฯรบัรู้หนีส้นิภาษเีงนิได้รอการตดับัญชขีองผลแตกต่างชัว่คราวทีต้่องเสยีภาษทีกุรายการ แต่รับรูสิ้นทรพัย์
ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชสี�าหรบัผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ช้หกัภาษ ีรวมท้ัง ผลขาดทนุทางภาษท่ีียงัไม่ได้ใช้ในจ�านวน
เท่าทีม่คีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ทีบ่รษิทัฯจะมกี�าไรทางภาษใีนอนาคตเพียงพอทีจ่ะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง
ชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุน ทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและ
จะท�าการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะไม่มีก�าไรทางภาษีเพียง
พอต่อการน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วน มาใช้ประโยชน์

บรษิทัฯจะบนัทกึภาษเีงนิได้รอการตดับญัชโีดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้อืหุ้นหากภาษทีีเ่กดิขึน้เกีย่วข้องกบัรายการ
ที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.17 ตราสารอนุพันธ์
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ลูกหน้ีและเจ้าหน้ีตามสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปล่ียน ณ วัน

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

4.18 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มลูค่ายตุธิรรม หมายถงึ ราคาทีค่าดว่าจะได้รบัจากการขายสนิทรพัย์หรอืเป็นราคาทีจ่ะต้องจ่ายเพ่ือโอนหนีสิ้น

ให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัด
มูลค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
และหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องก�าหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นใน
กรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส�าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อ
ขายในตลาดท่ีมสีภาพคล่องได้ บรษิทัฯและบรษัิทย่อยจะประมาณมลูค่ายตุธิรรมโดยใช้เทคนคิการประเมนิมลูค่า
ทีเ่หมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมลูท่ีสามารถสงัเกตได้ทีเ่ก่ียวข้องกับสินทรัพย์หรือหนีสิ้นทีจ่ะ
วัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ล�าดบัชัน้ของมลูค่ายตุธิรรมทีใ่ช้วดัมลูค่าและเปิดเผยมลูค่ายตุธิรรมของสินทรัพย์และหนีสิ้นใน งบการเงนิแบ่ง
ออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น�ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มี สภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินความจ�าเป็นในการโอนรายการระหว่าง

ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมส�าหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่า
ยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ�า
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5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ

ในการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ และการ
ประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อ
จ�านวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตก
ต่างไปจากจ�านวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�าคัญมีดังนี้

สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสญัญาเช่าด�าเนนิงานหรอืสัญญาเช่าทางการเงนิ ฝ่ายบรหิารได้ใช้

ดลุยพนิจิในการประเมินเงือ่นไขและรายละเอยีดของสัญญาเพือ่พจิารณาว่าบรษิทัฯและบรษิทัย่อยได้โอนหรอืรบั
โอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผล

ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค�านึงถึงประสบการณ์ การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คง
ค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
ในการค�านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องท�าการประมาณอายุ การให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุ การให้ประโยชน์และ
มูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต�่ากว่ามูลค่า ตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ใน
การนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่อง
กับสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทฯจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและขาดทุนทาง

ภาษีที่ไม่ได้ใช้เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์
จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนน้ัน ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯควรรับรู้จ�านวน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจ�านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ�านวนก�าไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดใน
อนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรา
มรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน เป็นต้น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากการรวมธุรกิจ
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่รวมธุรกิจ ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภาย

หลัง ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือ หน่วยของ
สินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด รวมท้ังการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการค�านวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแส
เงินสดนั้นๆ

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ท่ีไม่มีการซื้อขายใน

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

บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท วินด์โกกรีน จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท ไบโอโกกรีน จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท พีเอสที (อุบลราชธานี) จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 7 จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 8 จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท อรัญ เพาเวอร์ จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จ�ากัด บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)

บริษัท โรงไฟฟ้าสระยายโสม จ�ากัด บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)

บริษัท เมกกาโซล่าร์เพาเวอร์ จ�ากัด บริษัทร่วม (จดทะเบียนเลิกบริษัท
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 )

บริษัท สามารถ โซลาร์ทูเพาเวอร์ จ�ากัด บริษัทร่วม

บริษัท โซล่าร์ ลิสซิ่ง จ�ากัด บริษัทร่วม (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย) (ถือ
หุ้นจนถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559)

บริษัท พีวี กรีน จ�ากัด ถือหุ้นโดยบริษัทฯ

บริษัท ไลท์อัพ ดีไซน์ จ�ากัด ถือหุ้นโดยบริษัทฯ

บริษัท ทริปเปิ้ล เอส อีโค่ จ�ากัด ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย

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

บริษัท ไอเซอร์วิสส์แอนด์ซัพพลาย จ�ากัด ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

กลุ่มบริษัทในเครือทีซีซีที่มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

กองทุนรวมรีเจนท์โกลด์พร็อพเพอร์ตี้ฟันด์ ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง อิมพีเรียลเวลธ์ ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การ
เช่าไทยคอมเมอร์เชียล อินเวสเม้นต์

ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยรีเทล อินเวสเม้นต์ ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

กรรมการ กรรมการของบริษัทฯและบริษัทย่อย

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสรุปได้ดังนี้
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งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ นโยบายการก�าหนดราคา

2559 2558 2559 2558

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

 รายได้จากการก่อสร้างโรงไฟฟ้า - - - 1.3 ต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

 รายได้จากการบริการ - - 5.7 5.8 ต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

 เงินปันผลรับ - - 14.1 14.1 ตามที่ประกาศจ่าย

 รายได้อื่น - - 6.3 2.2 ราคาตามสัญญา

 ดอกเบี้ยรับ - - 14.2 2.5 อัตราร้อยละ 5 - 5.5 ต่อปี 
(2558: ร้อยละ 5.5 - 8 ต่อปี)

 ดอกเบี้ยจ่าย - - 0.6 0.2 อัตราร้อยละ 0.9 - 4.5 ต่อปี 
(2558: อัตราร้อยละ 4.5 ต่อปี)

รายการธรุกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั

 รายได้จากการขาย 9.8 - 9.8 - ต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

 ดอกเบี้ยรับ - 0.1 - 0.1 อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี

 ค่าใช้จ่ายอื่น 0.9 0.8 0.9 0.8 ราคาทุนและราคาตามสัญญา

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)

 บริษัทย่อย - - 35,569 20,003

 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้น
 และ/หรือกรรมการ ร่วมกัน)

9,702 1,907 9,702 1,907

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 9,702 1,907 45,271 21,910

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 19)

บริษัทย่อย(ดอกเบี้ยค้างจ่าย) - - 629 2,553

 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้น
 และ/หรือกรรมการ ร่วมกัน)

254 198 254 198

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 254 198 883 2,751

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บริษัทย่อย - - - 6

รวมเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - - 6

ในระหวา่งปี บรษิัทฯและบรษิัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส�าคญักบับุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน รายการธรุกจิ
ดงักล่าวเป็นไปตามเงือ่นไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบรษัิทฯ บรษิทัย่อยและบคุคลหรอืกจิการ
ที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 
มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

(หน่วย : พันบาท)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2558

ในระหว่างปี ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2559เพิ่มขึ้น ลดลง

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

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

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

    บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ�ากัด 10,000 - - 10,000

    บริษัท ไบโอ โกกรีน จ�ากัด - 11,084 - 11,084

    บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ�ากัด 12,000 32,541 (7,000) 37,541

    บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ากัด - 224,318 (12,500) 211,818

    บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ�ากัด - 94,571 (16,614) 77,957

    บริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จ�ากัด - 296,053 - 296,053

    บริษัท อรัญ เพาเวอร์ จ�ากัด - 33,231 - 33,231

49,180 691,798 (63,294) 677,684

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2558

ในระหว่างปี ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2559เพิ่มขึ้น ลดลง

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

    บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ากัด - 25,950 - 25,950

- 25,950 - 25,950

(หน่วย : พันบาท)

(หน่วย : พันบาท)

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และการ

เคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

เงนิให้กูย้มืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนัเป็นเงนิกูย้มืทีไ่ม่มหีลักประกันและถงึก�าหนดช�าระคนืเมือ่ทวงถาม 
โดยคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5.0 ถึง 5.5 ต่อปี (2558: ร้อยละ 5.0 ถึง 8.0 ต่อปี) 

เงินกู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
ยอดคงค้างของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และการ

เคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกันเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันและมีก�าหนดช�าระคืนหลังจาก
ที่บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ากัด ช�าระเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคารเสร็จสิ้น โดยคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 
5.5 ต่อปี
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2558

ในระหว่างปี ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2559เพิ่มขึ้น ลดลง

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

 บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จ�ากัด 24,400 - (500) 23,900

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

29,150 - (5,250) 23,900

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558

ผลประโยชน์ระยะสั้น 19.5 21.1

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 0.8 0.8

ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 2.3 1.3

รวม 22.6 23.2

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

เงินสด 780 230 240 190

เงินฝากธนาคาร 127,731 53,512 97,831 30,601

รวม 128,511 53,742 98,071 30,791

(หน่วย : พันบาท)

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงค้างของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และการ

เคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกันเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันและถึงก�าหนดช�าระคืนเม่ือทวงถาม 
โดยคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 0.9 ถึง 4.5 ต่อปี (2558: ร้อยละ 4.5 ต่อปี)

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปี บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

ภาระค�้าประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทฯมีภาระจากการค�้าประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 33.5

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.37 ถึง 0.375 ต่อปี (2558: 
ร้อยละ 0.125 ถึง 0.375 ต่อปี)
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งบการเงินรวม

2559 2558

ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม

เงินฝากประจ�า 200 200 10 10

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า

    ตราสารหนี้ 304,486 304,486 61,823 61,823

รวม 304,686 304,686 61,833 61,833

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558

ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า

    ตราสารหนี้ 281,647 281,647 61,823 61,823

รวม 281,647 281,647 61,823 61,823

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 9,059 1,264 9,575 1,793

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

-
-
-

643

-
-

643
-

546
569
1,173

12,012

578
617

1,325
12,602

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 9,702 1,907 23,875 16,915

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 63,140 87,150 63,140 87,150

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

20,148
7,920

242
2,376

45,771
9,426

-
2,376

20,148
7,920

242
2,376

45,771
9,426

-
2,376

รวม 93,826 144,723 93,826 144,723

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (3,068) (2,570) (3,068) (2,570)

(หน่วย : พันบาท)

(หน่วย : พันบาท)

9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
(หน่วย : พันบาท)

8. เงินลงทุนชั่วคราว
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งบการเงินรวม
รายการปรับลดราคาทุนให้

ราคาทุน เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

2559 2558 2559 2558 2559 2558

สินค้าส�าเร็จรูป 30,540 34,001 (210) - 30,330 34,001

งานระหว่างท�า 8,673 12,620 - - 8,673 12,620

วัตถุดิบ 1,434 - (555) - 879 -

สินค้าระหว่างทาง 4,096 - - - 4,096 -

รวม 44,743 46,621 (765) - 43,978 46,621

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับลดราคาทุนให้

ราคาทุน เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

2559 2558 2559 2558 2559 2558

สินค้าส�าเร็จรูป 30,302 34,001 (210) - 30,092 34,001

งานระหว่างท�า 8,548 12,620 - - 8,548 12,620

สินค้าระหว่างทาง 4,096 - - - 4,096 -

รวม 42,946 46,621 (210) - 42,736 46,621

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 - สุทธิ 90,758 142,153 90,758 142,153

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 100,460 144,060 114,633 159,068

ลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 3,769 1,303

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 15,500 13,940 5,823 13,938

เงินทดรองจ่ายอื่น 470 389 260 320

ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 17,627 3,692

ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 361 248 303 180

รายได้ค้างรับ 69,824 19,361 19,908 10,067

รวมลูกหนี้อื่น 86,155 33,938 47,690 29,500

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 186,615 177,998 162,323 188,568

(หน่วย : พันบาท)

(หน่วย : พันบาท)

(หน่วย : พันบาท)

10. สินค้าคงเหลือ
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ลักษณะธุรกิจ จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน มูลค่าตามบัญชี

ตามวิธีส่วนได้เสีย
มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีราคาทุน

2559
(ร้อยละ)

2558
(ร้อยละ) 2559 2558 2559 2558

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ

บริษัท เมกกา โซล่าร์
เพาเวอร์ จ�ากัด

ผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์

ไทย - 29.99 - 35 - 75

บริษัท สามารถ 
โซลาร์ทูเพาเวอร์ 
จ�ากัด

ด�าเนินธุรกิจ
โครงการพลังงาน
ทดแทน

ไทย 20.00 20.00 1,769 1,871 2,000 2,000

ถือหุ้นโดยบริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ากัด

บริษัท โซล่าร์ ลิสซิ่ง 
จ�ากัด 

น�าเข้า ส่งออก 
จ�าหน่าย ให้เช่า 
หรือให้เช่าซื้อ
อุปกรณ์เพื่อใช้ใน
กิจการผลิตไฟฟ้า
ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์

ไทย - 40.00 - 7,940 - -

รวม 1,769 9,846 2,000 2,075

11. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน

ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากประจ�า ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยได้น�าไปค�้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
และการออกหนังสือค�้าประกันธนาคารของบริษัทฯและเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อย

12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

เงนิลงทนุในบรษิทัร่วมตามทีแ่สดงในงบการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มรีายละเอยีดดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

ในเดือนมีนาคม 2558 บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ากัด) ได้ลงทุนในบริษัท โซล่าร์ ลิสซิ 
จ�ากัด จ�านวน 8 ล้านบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว

ในเดือนมิถุนายน 2558 บริษัทฯได้ลงทุนในบริษัท เมกกาโซล่าร์เพาเวอร์ จ�ากัด จ�านวน 0.1 ล้านบาท โดยคิด
เป็นร้อยละ 29.99 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว

ในเดือนกันยายน 2558 บริษัทฯได้ลงทุนในบริษัท สามารถ โซลาร์ ทู เพาเวอร์ จ�ากัด จ�านวน 2 ล้านบาท โดย
คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว

ในเดือนมกราคม 2559 บริษัท โซล่าร์ ลิสซิ่ง จ�ากัด ได้ลดทุนจดทะเบียนจาก 20 ล้านบาท เป็น 5 ล้านบาท 
และในเดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทย่อยได้ขายเงินลงทุนในบริษัท โซล่าร์ ลิสซิ่ง จ�ากัด ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เมกกา โซล่าร์ เพาเวอร์ จ�ากัด ได้มีมติให้เลิก
กิจการ บริษัทดังกล่าวจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 และได้ช�าระบัญชี
แล้วในเดือนพฤศจิกายน 2559

ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯได้รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินจ�านวน 0.1 ล้าน
บาท (2558: รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจ�านวน 0.2 ล้านบาท)

ในระหว่างปี 2559 และ 2558 ไม่มีส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ในระหว่างปี 2559 และ 2558 บริษัทฯไม่ได้รับเงินปันผลจากบริษัทร่วม
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บริษัท
ทุนที่เรียกช�าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน

2559 2558 2559
(ร้อยละ)

2558
(ร้อยละ)

2559 2558

บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ากัด 57,000 57,000 100 100 57,000 57,000

บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ�ากัด 20,000 20,000 100 100 20,000 20,000

บริษัท วินด์โกกรีน จ�ากัด 1,000 1,000 100 100 1,000 1,000

บริษัท ไบโอโกกรีน จ�ากัด 18,100 18,100 100 100 18,100 18,100

บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ�ากัด 20,000 20,000 100 100 20,000 20,000

บริษัท พีเอสที (อุบลราชธานี) จ�ากัด 500 250 100 100 500 250

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ากัด 155,000 15,000 100 100 154,999 14,999

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จ�ากัด 25,000 25,000 100 100 24,999 24,999

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ�ากัด 65,700 5,000 100 100 65,700 5,000

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 จ�ากัด 3,925 25 100 100 3,925 25

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 จ�ากัด 5,075 25 100 100 5,075 25

บริษัท พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง จ�ากัด 5,000 25 100 100 5,000 25

บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ�ากัด 50,000 50,000 51 51 23,715 23,715

บริษัท อรัญ เพาเวอร์ จ�ากัด 386,000 - 100 - 405,000 -

บริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน 
เพาเวอร์ จ�ากัด

181,000 - 100 - 196,998 -

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 7 จ�ากัด 2,575 - 100 - 2,575 -

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 8 จ�ากัด 5,075 - 100 - 5,075 -

รวม 1,009,661 185,138

(หน่วย : พันบาท)

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

13.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ในเดือนมีนาคม 2558 บริษัทฯได้จัดตั้งบริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศไทย 
บริษัทย่อยมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยบริษัทฯลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวในอัตราร้อยละ 100

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ากัด ได้เรียกช�าระค่าหุ้นส่วนที่ยังเรียกช�าระ ไม่เต็ม
มูลค่าเป็นจ�านวนเงิน 0.75 ล้านบาท และได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 140,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น
เดิมตามสัดส่วนในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 14 ล้านบาท บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยดัง
กล่าวเป็นจ�านวนเงิน 14 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัทดังกล่าว

ในเดือนกันยายน 2558 บริษัทฯได้จัดตั้งบริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จ�ากัด บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ�ากัด 
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 จ�ากัด บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 จ�ากัด และบริษัท พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง จ�ากัด 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศไทย บริษัทย่อยดังกล่าวมีทุนจดทะเบียนบริษัทละ 0.1 ล้านบาท โดยบริษัทฯลงทุน
ในบริษัทย่อยดังกล่าวในอัตราร้อยละ 100

ในเดือนตุลาคม 2558 บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จ�ากัด ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 9,990,000 หุ้น
เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในราคาหุ้นละ 10 บาท โดยเรียกช�าระค่าหุ้นร้อยละ 25 เป็นเงิน 25 ล้าน
บาท บริษัทฯได้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นจ�านวนเงิน 25 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 100 ในบริษัทดังกล่าว
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มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 10,011 10,011

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 113 113

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (หมายเหตุ 15) 11,183 11,183

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (หมายเหตุ 16) 38,130 -

สินทรัพย์อื่น ๆ 302 302

    รวมสินทรัพย์ 59,739 21,609

หนี้สิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 375 375

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 10,000 10,000

หนี้สินอื่น ๆ 2,864 2,864

    รวมหนี้สิน 13,239 13,239

รวมสินทรัพย์สุทธิ 46,500 8,370

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ) 51

สินทรัพย์สุทธิในสัดส่วนการลงทุนของบริษัท 23,715

หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย (10,011)

เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อบริษัทย่อย 13,704

(หน่วย : พันบาท)

ในเดือนตุลาคม 2558 บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ�ากัด ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 1,990,000 หุ้น
เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในราคาหุ้นละ 10 บาท โดยเรียกช�าระค่าหุ้นร้อยละ 25 รวมเป็นเงิน 5 
ล้านบาท บริษัทฯได้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นจ�านวนเงิน 5 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือ
หุ้นร้อยละ 100 ในบริษัทดังกล่าว

ในเดือนพฤศจิกายน 2558 บริษัทฯได้เข้าซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 51 ของบริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ�ากัด งบการ
เงินรวมนี้ได้รวมงบแสดงฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จตั้งแต่วันที่ลงทุนจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ บริษัทฯได้บันทึกสินทรัพย์สุทธิตามมูลค่ายุติธรรม 
ณ วันที่ซื้อกิจการ

มูลค่ายุติธรรมและมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของบริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ�ากัด ณ วันที่ลงทุนมีดัง
ต่อไปนี้

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 บริษัทฯได้เข้าซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 100 ของบริษัท อรัญ เพาเวอร์ จ�ากัด และ บริษัท 
เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีนเพาเวอร์ จ�ากัด งบการเงินรวมนี้ได้รวมงบแสดงฐานะการเงิน ของกลุ่มบริษัทดังกล่าว 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตั้งแต่วันที่ลงทุน จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ 
บริษัทฯ ได้บันทึกสินทรัพย์สุทธิตามมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อกิจการ

มูลค่ายุติธรรมและมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ของบริษัท อรัญ เพาเวอร์ จ�ากัด ณ วันที่ลงทุนมีดังต่อไปนี้
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มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 13,466 13,466

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 7,028 7,028

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (หมายเหตุ 15) 320,896 320,896

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (หมายเหตุ 16) 26,506 -

สินทรัพย์อื่น ๆ 9,695 9,695

    รวมสินทรัพย์ 377,591 351,085

หนี้สิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 7,588 7,588

หนี้สินอื่น ๆ 253 253

    รวมหนี้สิน 7,841 7,841

รวมสินทรัพย์สุทธิ 369,750 343,244

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ) 100

สินทรัพย์สุทธิในสัดส่วนการลงทุนของบริษัท 369,750

หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย (13,466)

เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อบริษัทย่อย 356,284

(หน่วย : พันบาท)

ในเดือนมีนาคม 2559 บริษัท อรัญ เพาเวอร์ จ�ากัด ได้เรียกช�าระค่าหุ้นจ�านวน 470,000 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 
100 บาท โดยเรียกเก็บช�าระค่าหุ้นร้อยละ 75 ที่บริษัทฯยังค้างช�าระเป็นเงิน 35 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการ
ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัทดังกล่าว

มูลค่ายุติธรรมและมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของบริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีนเพาเวอร์ จ�ากัด ณ 
วันที่ลงทุนมีดังต่อไปนี้
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หนี้สิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 21,676 21,676

หนี้สินอื่น ๆ 140 140

    รวมหนี้สิน 21,816 21,816

รวมสินทรัพย์สุทธิ 163,250 146,854

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ) 100

สินทรัพย์สุทธิในสัดส่วนการลงทุนของบริษัท 163,250

หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย (46,765)

เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อบริษัทย่อย 116,485

มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 46,765 46,765

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 3,174 3,174

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (หมายเหตุ 15) 116,174 116,174

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (หมายเหตุ 16) 16,396 -

สินทรัพย์อื่น ๆ 2,557 2,557

    รวมสินทรัพย์ 185,066 168,670

(หน่วย : พันบาท)

ในเดือนมีนาคม 2559 บริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีนเพาเวอร์ จ�ากัด ได้เรียกช�าระค่าหุ้นจ�านวน 45,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท โดยเรียกช�าระค่าหุ้นร้อยละ 75 ที่บริษัทฯยังค้างช�าระเป็นเงิน 34 ล้านบาท เพื่อรักษา
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัทดังกล่าว

ในเดอืนมนีาคม 2559 บรษิทั พเีอสทซี ีเอนจเินยีริง่ จ�ากดั ได้เรยีกช�าระค่าหุน้ส่วนทีย่งัเรยีกช�าระ ไม่เตม็มลูค่า
เป็นจ�านวน 0.075 ล้านบาท และได้ออกหุน้สามัญเพิม่ทนุจ�านวน 490,000 หุน้ เพือ่เสนอขายต่อผูถ้อืหุน้เดมิตาม
สัดส่วนในราคาหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 4.9 ล้านบาท บริษัทฯได้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยดังกล่าวเป็น
จ�านวน 4.9 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 100

ในเดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทฯได้จัดตั้งบริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 7 จ�ากัด และบริษัท พีเอสที เอนเนอ
ร์ยี 8 จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศไทย บริษัทย่อยดังกล่าวมีทุนจดทะเบียนบริษัทละ 0.1 ล้านบาท โดย
บริษัทฯลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวในอัตราร้อยละ 100

ในเดือนมิถุนายน 2559 บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ากัด ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 1,400,000 หุ้น 
เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในราคาหุ้นละ 100 บาท โดยเรียกช�าระค่าหุ้นร้อยละ 100 เป็นเงิน 140 
ล้านบาท บริษัทฯได้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นจ�านวนเงิน 140 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือ
หุ้นร้อยละ 100 ในบริษัทดังกล่าว

ในเดือนมิถุนายน 2559 บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 จ�ากัด ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 1,530,000 หุ้น 
เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในราคาหุ้นละ 10 บาท โดยเรียกช�าระ ค่าหุ้นร้อยละ 25 เป็นเงิน 3.9 
ล้านบาท บริษัทฯได้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นจ�านวนเงิน 3.9 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือ
หุ้นร้อยละ 100 ในบริษัทดังกล่าว

ในเดือนมิถุนายน 2559 บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 จ�ากัด ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 1,990,000 หุ้น 
เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในราคาหุ้นละ 10 บาท โดยเรียกช�าระ ค่าหุ้นร้อยละ 25 เป็นเงิน 5 ล้าน
บาท บรษิทัฯได้ซือ้หุน้เพิม่ทนุของบรษิทัย่อยดงักล่าวเป็นจ�านวนเงนิ 5 ล้านบาท เพือ่รักษาสดัส่วนการถอืหุน้ร้อย
ละ 100 ในบริษัทดังกล่าว

ในเดือนมิถุนายน 2559 บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 7 จ�ากดั ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทนุจ�านวน 990,000 หุ้น เพื่อ
เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในราคาหุ้นละ 10 บาท โดยเรียกช�าระค่าหุ้นร้อยละ 25 เป็นเงิน 2.5 ล้าน



170

มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 787 787

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 1,374 1,374

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (หมายเหตุ 15) 718,400 718,400

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (หมายเหตุ 16) 171,902 11

สินทรัพย์อื่น ๆ 1,254 1,254

    รวมสินทรัพย์ 893,717 721,826

หนี้สิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 27,456 27,456

หนี้สินอื่น ๆ 630,026 630,026

    รวมหนี้สิน 657,482 657,482

รวมสินทรัพย์สุทธิ 236,235 64,344

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ) 100

สินทรัพย์สุทธิในสัดส่วนการลงทุนของบริษัท 236,235

หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย (787)

เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อบริษัทย่อย 235,448

บาท บริษัทฯได้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นจ�านวนเงิน 2.5 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 100 ในบริษัทดังกล่าว

ในเดือนมิถุนายน 2559 บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 8 จ�ากัด ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 1,990,000 หุ้น 
เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในราคาหุ้นละ 10 บาท โดยเรียกช�าระค่าหุ้นร้อยละ 25 เป็นเงิน 5 ล้าน
บาท บรษิทัฯได้ซือ้หุน้เพิม่ทนุของบรษิทัย่อยดงักล่าวเป็นจ�านวนเงนิ 5 ล้านบาท เพือ่รกัษาสดัส่วนการถอืหุน้ร้อย
ละ 100 ในบริษัทดังกล่าว

ในเดือนมิถุนายน 2559 บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ากัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) ได้ลงทุนในบริษัท เวลล์ 
โคราช เอ็นเนอร์ยี จ�ากัด จ�านวน 135 ล้านบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 45 ของทุน จดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว 
ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2559 ได้เข้าลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มเติมจากกลุ่ม ผู้ถือหุ้นเดิมจ�านวน 101 ล้านบาท มีผลท�าให้
บรษัิทย่อยของบรษิทัฯมสีดัส่วนการลงทนุในบริษทัดงักล่าวเป็นร้อยละ 100 งบการเงนิรวมนีไ้ด้รวมงบแสดงฐานะ
การเงินของบริษัทดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตั้งแต่วันที่ลงทุนจนถึงวันที่ 
31 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ บริษัทฯได้บันทึกสินทรัพย์สุทธิตามมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อกิจการ

มูลค่ายุติธรรมและมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของบริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จ�ากัด ณ วันที่ลงทุน
มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

ในเดือนสิงหาคม 2559 บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ากัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) ได้ลงทุน ในบริษัท โรง
ไฟฟ้าสระยายโสม จ�ากัด จ�านวน 24 ล้านบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุน จดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว 
งบการเงินรวมนี้ได้รวมงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จตั้งแต่วันที่ลงทุนจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ บริษัทฯได้บันทึกสินทรัพย์สุทธิตามมูลค่ายุติธรรม 
ณ วันที่ซื้อกิจการ

มูลค่ายุติธรรมและมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของบริษัท โรงไฟฟ้าสระยายโสม จ�ากัด ณ วันที่ลงทุนมี
ดังต่อไปนี้
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มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 255 255

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 21 21

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (หมายเหตุ 16) 22,966 -

    รวมสินทรัพย์ 23,242 276

หนี้สิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 35 35

    รวมหนี้สิน 35 35

รวมสินทรัพย์สุทธิ 23,207 241

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ) 100

สินทรัพย์สุทธิในสัดส่วนการลงทุนของบริษัท 23.207

หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย (255)

เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อบริษัทย่อย 22,952

บริษัท

สัดส่วนที่ถือโดย
ส่วนได้เสีย

ที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจ
ควบคุมในบริษัทย่อยสะสม

ก�าไรหรือขาดทุนที่แบ่ง
ให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ�านาจควบคุมในบริษัท

ย่อยในระหว่างปี

เงินปันผลจ่ายให้
กับส่วนได้เสีย

ที่ไม่มีอ�านาจควบคุม
ในระหว่างปี

2559
(ร้อยละ)

2558
(ร้อยละ)

2559 2558 2559 2558 2559 2558

บริษัท นวรัตน์ 
บีเวอร์เรส จ�ากัด

49.00 49.00 19,244 22,460 (3,216) (325) - -

(หน่วย : พันบาท)

(หน่วย : พันบาท)

ในเดือนสิงหาคม 2559 บริษัท โรงไฟฟ้าสระยายโสม จ�ากัด ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 2,500,000 หุ้น 
เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ในราคาหุ้นละ 100 บาท โดยเรียกช�าระค่าหุ้นร้อยละ 25 เป็นเงิน 62.5 
ล้านบาท บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ากัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) ได้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยดังกล่าวเป็น
จ�านวนเงิน 62.5 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัทดังกล่าว

ในเดือนสิงหาคม 2559 บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ�ากัด ได้เรียกช�าระค่าหุ้นส่วนที่ยังเรียกช�าระ ไม่เต็ม
มูลค่าเป็นจ�านวนเงิน 15 ล้านบาท และในเดือนตุลาคม 2559 ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 4,570,000 หุ้น 
เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในราคาหุ้นละ 10 บาท โดยเรียกช�าระค่าหุ้นร้อยละ 100 เป็นเงิน 45.7 
ล้านบาท บริษัทฯได้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นจ�านวนเงิน 45.7 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการ
ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัทดังกล่าว

ในเดือนกันยายน 2559 บริษัท พีเอสที (อุบลราชธานี) จ�ากัด ได้เรียกช�าระค่าหุ้นอีกร้อยละ 25 เป็นจ�านวน
เงิน 250,000 บาท

ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยจ�านวน 14.1 ล้านบาท (2558: 14.1 ล้านบาท)
13.2 รายละเอียดของบริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมที่มีสาระส�าคัญ
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2559 2558

สินทรัพย์หมุนเวียน 15,610 16,545

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 54,954 11,274

หนี้สินหมุนเวียน 59,903 18,928

หนี้สินไม่หมุนเวียน 9,536 1,184

2559 2558

รายได้ - 1

ขาดทุน (6,583) (664)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - -

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (6,583) (664)

2559 2558

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงาน (386) (2,916)

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (20,289) (57)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 8,502 6,876

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (12,173) 3,903

งบการเงินรวม

บริษัท
ทุนที่เรียกช�าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน

2559 2558 2559
(ร้อยละ)

2558
(ร้อยละ)

2559 2558

บริษัท พีวี กรีน จ�ากัด 18,000 18,000 19.99 19.99 3,598 3,598

บริษัท ไลท์อัพ ดีไซน์ จ�ากัด 75,800 - 10.00 - 20,000 -

บริษัท ทริปเปิ้ล เอส อีโค่ จ�ากัด 60,000 40,000 15.00 15.00 9,000 6,000

รวม 32,598 9,598

(หน่วย : พันบาท)

(หน่วย : พันบาท)

(หน่วย : พันบาท)

(หน่วย : พันบาท)

13.3 ข้อมูลทางการเงิน โดยสรุปของบริษัทย่อยท่ีมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมที่มีสาระส�าคัญ ซ่ึงเป็น
ข้อมูลก่อนการตัดรายการระหว่างกัน

บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ�ากัด
สรุปรายการฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

สรุปรายการก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

สรุปรายการกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

14. เงินลงทุนอื่น

เงินลงทุนอื่นตามที่แสดงในงบการเงิน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท
ทุนที่เรียกช�าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน

2559 2558 2559
(ร้อยละ)

2558
(ร้อยละ)

2559 2558

บริษัท พีวี กรีน จ�ากัด 18,000 18,000 19.99 19.99 3,598 3,598

บริษัท ไลท์อัพ ดีไซน์ จ�ากัด 75,800 - 10.00 - 20,000 -

รวม 23,598 3,598

(หน่วย : พันบาท)

ในเดือนมีนาคม 2559 บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ากัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) ได้ลงทุนในบริษัท ทริปเปิ้ล 
เอส อีโค่ จ�ากัด จ�านวน 6 ล้านบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว

ในเดอืนมนีาคม 2559 บรษิทั พเีอส ท ีเอนเนอร์ย ีจ�ากดั (บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ) ได้เพิม่ทนุ ใน บรษัิท ทรปิเป้ิล 
เอส อีโค่ จ�ากัด จ�านวน 3 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 15 ในบริษัทดังกล่าว

ในเดือนกรกฎาคม 2559 บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัท ไลท์อัพ ดีไซน์ จ�ากัด จ�านวน 20 ล้านบาท โดย คิดเป็น
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว
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ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 54,513 32,661 81,030 227,624 3,879 13,136 2,610 7,540 - 422,993

ซื้อเพิ่ม 16,335 729 115 790 475 640 - 1,775 48,274 69,133

จ�าหน่าย - (143) - (1,117) (292) (490) (32) - - (2,074)

โอนเข้า (ออก) - - 12,443 31,356 - - - - (43,799) -

เพิ่มขึ้นจากการซื้อเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อย

300 - 17,811 20,874 - - 10,183 - - 49,168

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 71,148 33,247 111,399 279,527 4,062 13,286 12,761 9,315 4,475 539,220

ซื้อเพิ่ม 166,515 653 559 7,035 222 1,080 1,367 - 570,292 747,723

จ�าหน่าย - (158) (4,322) (18,551) (32) (1,070) (501) - - (24,634)

โอนเข้า (ออก) - - (31,458) 31,458 - - - - - -

เพิ่มขึ้นจากการซื้อเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อย

156,389 - 222,158 889,807 - - 20,521 - - 1,288,875

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 394,052 33,742 298,336 1,189,276 4,252 13,296 34,148 9,315 574,767 2,551,184

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 - 11,381 9,943 28,521 2,183 8,705 1,625 1,734 - 64,092

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 1,925 3,102 10,528 627 2,001 268 1,857 - 20,308

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับ
ส่วนที่จ�าหน่าย

- (99) - (424) (261) (452) (8) - - (1,244)

เพิ่มขึ้นจากการซื้อเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อย

- - 1,716 6,570 - - 2,670 - - 10,956

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - 13,207 14,761 45,195 2,549 10,254 4,555 3,591 - 94,112

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 1,888 10,166 35,595 667 1,644 2,483 1,867 - 54,310

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับ
ส่วนที่จ�าหน่าย

- (104) (395) (5,687) (31) (1,056) (493) - - (7,766)

เพิ่มขึ้นจากการซื้อเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อย

- - 28,265 41,684 - - 3,656 - - 73,605

โอนเข้า (ออก) - - (22,204) 22,204 - - - - - -

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559

- 14,991 30,593 138,991 3,185 10,842 10,201 5,458 - 214,261

(หน่วย : พันบาท)

15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
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งบการเงินรวม
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ค่าเผื่อสินทรัพย์ด้อยค่า

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 - - - - - - - - - -

เพิ่มขึ้นจากการซื้อเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อย

- - 11,316 13,913 - - 1,800 - - 27,029

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - - 11,316 13,913 - - 1,800 - - 27,029

เพิ่มขึ้นจากการซื้อเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อย

- - - 59,800 - - - - - 59,800

ลดลง - - (3,891) (14,050) - - (50) - - (17,991)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - - 7,425 59,663 - - 1,750 - - 68,838

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 71,148 20,040 85,322 220,419 1,513 3,032 6,406 5,724 4,475 418,079

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 394,052 18,751 260,318 990,622 1,067 2,454 22,197 3,857 574,767 2,268,085

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

2558 (จ�านวน 16.2 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 20,308

2559 (จ�านวน 44.3 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 54,310

(หน่วย : พันบาท)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 51,850 32,661 - - 3,879 13,136 2,610 7,540 - 111,676

ซื้อเพิ่ม 6,395 729 - - 475 640 - 1,775 43,799 53,813

จ�าหน่าย - (143) - - (292) (490) (32) - - (957)

โอนเข้า (ออก) - - 12,443 31,356 - - - - (43,799) -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 58,245 33,247 12,443 31,356 4,062 13,286 2,578 9,315 - 164,532

ซื้อเพิ่ม 8,000 653 - 64 222 1,080 - - 210,895 220,914

จ�าหน่าย - (158) - - (32) (1,070) (501) - - (1,761)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 66,245 33,742 12,443 31,420 4,252 13,296 2,077 9,315 210,895 383,685

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 - 11,381 - - 2,183 8,705 1,625 1,734 - 25,628

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 1,926 6 17 627 2,001 201 1,857 - 6,635

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับ
ส่วนที่จ�าหน่าย

- (99) - - (262) (452) (8) - - (821)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - 13,208 6 17 2,548 10,254 1,818 3,591 - 31,442

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 1,888 499 1,562 666 1,644 200 1,867 - 8,326

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับ
ส่วนที่จ�าหน่าย

- (104) - - (31) (1,056) (493) - - (1,684)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 14,992 505 1,579 3,183 10,842 1,525 5,458 - 38,084

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 58,245 20,039 12,437 31,339 1,514 3,032 760 5,724 - 133,090

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 66,245 18,750 11,938 29,841 1,069 2,454 522 3,857 210,895 345,601

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

2558 (จ�านวน 2.5 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 6,635

2559 (จ�านวน 4.6 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 8,326

(หน่วย : พันบาท)
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งบการเงินรวม

สิทธิบัตร โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวม

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 - 2,441 2,441

ซื้อเพิ่ม - 1,178 1,178

เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย 38,130 8 38,138

จ�าหน่าย - (5) (5)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 38,130 3,622 41,752

ซื้อเพิ่ม - 208 208

เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย 237,758 18 237,776

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 275,888 3,848 279,736

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 - 531 531

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 148 587 735

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับส่วนที่จ�าหน่าย - (2) (2)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 148 1,116 1,264

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 6,268 708 6,976

เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย - 7 7

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 6,416 1,831 8,247

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 37,982 2,506 40,488

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 269,472 2,017 271,489

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯถูกน�าไปจดจ�านองไว้กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเพื่อ ค�้าประกันวงเงินสิน
เชื่อของบริษัทฯ

ที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร แผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งเป็น ส่วนหนึ่งของโรง
ไฟฟ้าของบรษิทัย่อยบางแห่งถกูน�าไปจดจ�านองเพือ่ค�า้ประกนัเงนิกูร้ะยะยาวจาก สถาบนัการเงนิของบรษิทัย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียานพาหนะและอุปกรณ์ซ่ึงได้มาภายใต้สัญญาเช่าซ้ือ 
โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจ�านวนประมาณ 2.6 ล้านบาท (2558: 5.7 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 0.7 ล้าน
บาท 2558: 1 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอุปกรณ์จ�านวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยัง
ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�านวนเงินประมาณ 16.6 ล้านบาท 
(2558: 14 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 16 ล้านบาท 2558: 14 ล้านบาท)

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(หน่วย : พันบาท)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาในระหว่างปี
สทิธบิตัรทีไ่ด้มาจากการซือ้บรษิทัย่อยออกให้โดยหน่วยงานราชการทีเ่ก่ียวข้องและมรีะยะเวลาการได้รบัสทิธิ

คงเหลือ 23 - 25 ปี นับจากวันที่บริษัทฯซื้อบริษัทย่อยดังกล่าว
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 2,441

ซื้อเพิ่ม 1,178

จ�าหน่าย (5)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 3,614

ซื้อเพิ่ม 121

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 3,735

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 531

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 587

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับส่วนที่จ�าหน่าย (2)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 1,116

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 697

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 1,813

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2,498

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 1,922

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558 2559 2558

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร MOR MOR, FDR + 1.5 5 14 - 14

ตั๋วสัญญาใช้เงิน 4 MLR - 2, 4 50,000 64,000 50,000 64,000

ตั๋วแลกเงิน 4.5 - 695,215 - 695,215 -

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท MLR - 1.5 MLR, MLR - 0.5,
MLR - 1.5, MMR

19,355 52,126 - 52,126

รวม 764,575 116,140 745,215 116,140

(หน่วย : พันบาท)

17. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

(หน่วย : พันบาท)

วงเงนิเบิกเกินบญัชีธนาคารค�า้ประกันโดยเงนิฝากประจ�าของบรษิทัฯและบรษัิทย่อย และเงนิกูย้มืระยะสัน้จาก
สถาบันการเงินค�้าประกันโดยการจ�านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ
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หุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

อายุ ครบก�าหนด งบการเงินรวม/งบการ
เงินเฉพาะกิจการ

2559

ครั้งที่ 1 ชุดที่ 1 5 1 ปี พฤศจิกายน 2560 500,000

หัก: ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้รอตัดจ่าย (2,193)

หุ้นกู้ - สุทธิ 497,807

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - - 2,318

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 180,557 61,905 20,052 61,905

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 254 198 254 198

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 12,600 37,087 5,575 34,652

ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 629 235

ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 4,415 138 3,169 50

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 27,763 3,675 13,692 3,569

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 225,589 103,003 43,371 102,927

(หน่วย : พันบาท)

18. หุ้นกู้
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการออกและ

เสนอขายตราสารหนีร้ะยะสัน้ และ/หรอื ระยะยาวในรปูแบบของตัว๋แลกเงิน และ/หรอื หุน้กูข้องบริษทัฯในวงเงนิ
จ�านวนไม่เกิน 1,500 ล้านบาท หรือเงินสกุลอื่นในวงเงินเทียบเท่าเพื่อใช้ช�าระหนี้เดิม เพื่อรองรับการขยายตัวใน
อนาคต และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันทั้งใน
ประเทศ และ/หรือต่างประเทศ

ในระหว่างวันที่ 9 - 14 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯได้ออกหุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อ ผู้ถือ ไม่มีผู้แทน
ถือหุ้นและไม่ด้อยสิทธิ โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทุน และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ภายในประเทศซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

19. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
(หน่วย : พันบาท)
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เงินกู้
อัตรา

ดอกเบี้ย
 (ร้อยละ)

การช�าระคืน
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

1 MLR ช�าระคืนเงินต้นเป็นรายเดือน เดือนละ 
83,400 บาท ให้เสร็จสิ้นภายในระยะ
เวลา 60 เดือนนับแต่วันเบิกรับเงินกู้

413 1,414 413 1,414

2 MLR ช�าระคืนเงินต้นเป็นรายเดือน เดือนละ 
16,700 บาท ให้เสร็จสิ้นภายในระยะ
เวลา 60 เดือนนับแต่วันเบิกรับเงินกู้

98 299 98 299

3 MLR - 1.25 ช�าระคนืเงนิต้นพร้อมดอกเบีย้เป็นรายเดอืน 
เดือนละ 1.4 ล้านบาท และเดือนสุดท้าย 
1.3 ล้านบาท ให้เสร็จสิ้นภายในระยะ
เวลา 7 ปี 6 เดือนนับแต่วันเบิกรับเงินกู้

33,469 50,629 - -

4 MLR - 1.25 ช�าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นราย
เดือนเดือนละ 0.5 ล้านบาท ตามที่
ระบุในสัญญาให้เสร็จสิ้นภายในระยะ
เวลา 7 ปี นับแต่ วันเบิกรับเงินกู้

13,777 18,575 13,777 18,575

5 MLR - 1.25 ช�าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นราย
เดือน เดือนละ 0.3 - 0.4 ล้านบาท ตาม
ที่ระบุในสัญญาให้เสร็จสิ้นภายในระยะ
เวลา 10 ปี นับแต่วันเบิกรับเงินกู้

32,692 36,204 - -

6 5.75 ช�าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นราย
เดือน เดือนละ 0.35 ล้านบาท ตามที่
ระบุในสัญญาให้เสร็จสิ้นภายในระยะ
เวลา 7 ปี นับแต่วันเบิกรับเงินกู้

21,600 25,800 - -

7 MLR-2.025 ช�าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็น
รายเดือน เดือนละ 0.545 ล้าน
บาท ให้เสร็จสิ้นภายในระยะ
เวลา 7 ปีนับแต่วันเบิกรับเงินกู้

37,095 31,219 37,095 31,219

8 MLR-0.5/
MLR-1/ 
MLR-2

ช�าระคนืเงนิต้นพร้อมดอกเบีย้เป็นรายเดอืน 
เดือนละ 8.92 ล้านบาท ให้เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลา 8 ปีนับแต่วันเบิกรับเงินกู้

371,171 - - -

9 MLR-0.5 ช�าระคนืเงนิต้นพร้อมดอกเบีย้เป็นรายเดอืน 
เดือนละ 98,000 บาท ให้เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลา 56 เดือน นับแต่วันเบิกรับเงินกู้

1,320 - - -

10 MLR-0.5 ช�าระคนืเงนิต้นพร้อมดอกเบีย้เป็นรายเดอืน 
เดือนละ 0.62 ล้านบาท ให้เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลา 56 เดือน นับแต่วันเบิกรับเงินกู้

8,753 - - -

รวม 520,388 164,140 51,383 51,507

หัก: ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (127,913) (35,936) (12,117) (11,064)

หัก: ส่วนที่จัดเป็นหนี้สินหมุนเวียน (46,475) (32,692) - -

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 346,000 95,512 39,266 40,443

(หน่วย : พันบาท)
20. เงินกู้ยืมระยะยาว

เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีหลักประกันคือการจดจ�านองที่ดินพร้อมส่ิง ปลูกสร้างของบ
ริษัทฯและบริษัทย่อย การจ�าน�าแผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของ บริษัทฯและบริษัทย่อย การจ�าน�า
สิทธิการรับเงินฝากธนาคารของบริษัทฯและบริษัทย่อย การโอนสิทธิการรับเงินจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ
การค�้าประกันโดยบริษัทฯ



181

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน 2,756 3,504 164 415

หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจ�าหน่าย (335) (391) (18) (42)

รวม 2,421 3,113 146 373

หัก: ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (1,140) (1,784) (79) (227)

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน 
- สุทธิ จากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 1,281 1,329 67 146

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม

ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่
ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 1,320 1,436 2,756 92 72 164

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/
เช่าการเงิน รอการตัดบัญชี (180) (155) (335) (13) (5) (18)

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่า
ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 1,140 1,281 2,421 79 67 146

สัญญาเงนิกูย้มืได้ระบขุ้อปฏบิตัแิละข้อจ�ากัดบางประการตามทีร่ะบใุนสญัญา เช่น การไม่ลดทุน จดทะเบยีนหรอื
ควบรวมกับนิติบุคคลอื่น การไม่จ่ายเงินปันผล การก่อหนี้อื่น การด�ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนทุนและอัตราส่วน
ความสามารถในการช�าระหนี้ให้เป็นไปตามสัญญา เป็นต้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติตามข้อจ�ากัดบางประการที่ระบุในสัญญา
ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยได้ขอผ่อนผันการผิดเงี่อนไขดังกล่าวจากธนาคาร และได้รับการผ่อนผันแล้วในเดือน
พฤศจิกายน 2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติตามข้อจ�ากัดบางประการที่ระบุในสัญญาได้ 
โดยบริษัทย่อยได้รับจดหมายผ่อนปรนเงื่อนไขจากธนาคารภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2558 อย่างไรก็ตาม เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการรายงานตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปบริษัทย่อยได้แสดงยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2558 ของเงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินทั้งจ�านวน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยสองแห่งไม่สามารถปฏิบัติตามข้อจ�ากัดบางประการที่ระบุในสัญญาได้ 
โดยบริษัทย่อยได้รับจดหมายผ่อนปรนเงื่อนไขจากธนาคารภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2559 อย่างไรก็ตาม เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการรายงานตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปบริษัทย่อยได้แสดงยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2559 ของเงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินทั้งจ�านวน

21. หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน

(หน่วย : พันบาท)

บรษัิทฯได้ท�าสญัญาเช่าการเงินกบับรษิทัลีสซ่ิงเพือ่เช่ายานพาหนะและอปุกรณ์ใช้ในการด�าเนนิงานของกจิการ
โดยมีก�าหนดการช�าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ถึง 4 ปี

บริษัทฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต�่าภายในหนึ่งปีตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้

(หน่วย : พันบาท)
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งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม

ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่
ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 2,024 1,480 3,504 251 164 415

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/
เช่าการเงิน รอการตัดบัญชี (240) (151) (391) (24) (18) (42)

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่า
ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 1,784 1,329 3,113 227 146 373

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 5,650 3,730 5,293 3,730

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน :

    ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 1,721 1,397 1,503 1,397

    ต้นทุนดอกเบี้ย 244 166 236 166

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

    ก�าไรจากการประมาณการตาม
    หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

    ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ
    ด้านประชากรศาสตร์

(1,219) - (1,219) -

    ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน 817 - 817 -

    ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (216) - (216) -

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 6,997 5,293 6,414 5,293

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 6,997 5,293 6,414 5,293

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ต้นทุนขาย 226 - - -

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 1,739 1,563 1,739 1,563

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน 1,965 1,563 1,739 1,563

(หน่วย : พันบาท)

(หน่วย : พันบาท)

(หน่วย : พันบาท)

22. ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จ�านวนเงนิส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซึง่เป็นเงนิชดเชยพนกังานเมือ่ออกจากงานแสดงได้ดงันี้

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน



183

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559
(ร้อยละต่อปี)

2558
(ร้อยละต่อปี)

อัตราคิดลด 1.4 - 2.9 4.5

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 5.0 5.0

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ) 0.0 - 27.0 0.0 - 18.0

2559
งบการเงินรวม

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1

อัตราคิดลด (5,954) 8,264

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 8,207 (5,977)

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน (5,888) 7,291

2559
งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1

อัตราคิดลด (5,440) 7,598

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 7,545 (5,461)

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน (5,380) 6,688

2558
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพิ่มขึ้นร้อยละ0.5 ลดลงร้อยละ0.5

อัตราคิดลด (364) 397

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 393 (364)

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน (185) 195

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ของบริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณ 10 - 24 ปี (31 ธันวาคม 2558: 24 ปี)

สมมติฐานที่ส�าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสมมตฐิานทีส่�าคญัต่อมลูค่าปัจจบุนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

(หน่วย : พันบาท)

(หน่วย : พันบาท)
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งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559
(จ�านวนหุ้นสามัญ)

2559
(บาท)

2558
(จ�านวนหุ้นสามญั)

2558
(บาท)

ทุนจดทะเบียน

ณ วันต้นปี 2,250,000,000 225,000,000 2,250,000,000 225,000,000

เพิ่มทุนจดทะเบียน 2,680,297,833 268,029,783 - -

ลดทุนจดทะเบียน (16,921,698) (1,692,169) - -

ณ วันสิ้นปี 4,913,376,135 491,337,614 2,250,000,000 225,000,000

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว

ณ วันต้นปี 2,211,419,375 221,141,938 2,200,000,000 220,000,000

เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุน 2,211,257,449 221,125,744 - -

เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิ
ใบส�าคัญแสดงสิทธิ

9,227,908 922,791 11,419,375 1,141,938

ณ วันสิ้นปี 4,431,904,732 443,190,473 2,211,419,375 221,141,938

23. ทุนเรือนหุ้น

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 บริษัทฯได้จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจ�านวน 
225,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ�านวน 224,567,750 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้
แล้วแต่ยังไม่ได้จ�าหน่ายจ�านวน 4,322,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท ต่อมาเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 บริษัทฯ
ได้เพิม่ทนุจดทะเบยีนของบริษทัฯ จากทนุจดทะเบยีนจ�านวน 224,567,750 บาท เป็นทนุจดทะเบยีนใหม่จ�านวน 
492,597,533 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 2,680,297,833 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 
และส่วนเกินมูลค่าหุ้นของบริษัทฯเพิ่มจาก 243,431,902 บาท เป็น 899,708,495 บาท

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 บริษัทฯได้จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจ�านวน 
492,597,533.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 491,337,613.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญ ที่ได้จดทะเบียนไว้
แล้วแต่ยังไม่ได้จ�าหน่ายจ�านวน 12,599,198 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท

รายการกระทบยอดทุนเรือนหุ้น

24. ใบส�าคัญแสดงสิทธิ

24.1 ใบส�าคัญแสดงสิทธิ PSTC-ESOP
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 บริษัทฯได้จัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯให้กับพนักงาน

ของบริษัทฯจ�านวน 50,000,000 หน่วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

จ�านวนหลักทรัพย์ที่เสนอ:    50,000,000 หน่วย
จ�านวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ:   50,000,000 หุ้น
อายุใบส�าคัญแสดงสิทธิ:    5 ปี นับแต่วันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ
วันที่จัดสรร:     15 ธันวาคม 2557
วันหมดอายุ:     15 ธันวาคม 2562
ราคาจัดสรร:     ไม่คิดมูลค่าหน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
ราคาการใช้สิทธิ:    0.10 บาทต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิ:    ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ ทั้งนี้อัตรา
     การใช้สิทธิสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วิธีการจัดสรร:     บริษัทฯจะจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิจากจ�านวนทั้งหมด
     ของโครงการให้แก่กรรมการและผู้บริหาร : พนักงาน ในอัตรา
     ร้อยละ 43 : 57
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ระยะเวลาการใช้สิทธิ:

การใช้สิทธิครั้งที่ 1
เมื่อครบก�าหนดระยะ 12 เดือน นับแต่วันออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้

ร้อยละ 25 ของจ�านวนที่ได้รับการจัดสรร โดยสามารถใช้สิทธิได้ในวันก�าหนดการ ใช้สิทธิ และทุก 6 เดือนหลังค
รบก�าหนดใช้สิทธิครั้งนี้ ตลอดอายุใบส�าคัญแสดงสิทธิ

การใช้สิทธิครั้งที่ 2
เมื่อครบก�าหนดระยะ 18 เดือน นับแต่วันออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้

ร้อยละ 19 ของจ�านวนที่ได้รับการจัดสรร โดยสามารถใช้สิทธิได้ในวันก�าหนดการ ใช้สิทธิ และทุก 6 เดือนหลังค
รบก�าหนดใช้สิทธิครั้งนี้ ตลอดอายุใบส�าคัญแสดงสิทธิ

การใช้สิทธิครั้งที่ 3
เมื่อครบก�าหนดระยะ 24 เดือน นับแต่วันออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้

ร้อยละ 28 ของจ�านวนที่ได้รับการจัดสรร โดยสามารถใช้สิทธิได้ในวันก�าหนดการ ใช้สิทธิ และทุก 6 เดือนหลังค
รบก�าหนดใช้สิทธิครั้งนี้ ตลอดอายุใบส�าคัญแสดงสิทธิ

การใช้สิทธิครั้งที่ 4
เมื่อครบก�าหนดระยะ 30 เดือน นับแต่วันออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้

ร้อยละ 14 ของจ�านวนที่ได้รับการจัดสรร โดยสามารถใช้สิทธิได้ในวันก�าหนดการใช้สิทธิ และทุก 6 เดือนหลังค
รบก�าหนดใช้สิทธิครั้งนี้ ตลอดอายุใบส�าคัญแสดงสิทธิ

การใช้สิทธิครั้งที่ 5
เมื่อครบก�าหนดระยะ 36 เดือน นับแต่วันออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้

ร้อยละ 10 ของจ�านวนที่ได้รับการจัดสรร โดยสามารถใช้สิทธิได้ในวันก�าหนดการใช้สิทธิ และทุก 6 เดือนหลังค
รบก�าหนดใช้สิทธิครั้งนี้ ตลอดอายุใบส�าคัญแสดงสิทธิ

การใช้สิทธิครั้งที่ 6
เมื่อครบก�าหนดระยะ 42 เดือน นับแต่วันออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้

ร้อยละ 3 ของจ�านวนที่ได้รับการจัดสรร โดยสามารถใช้สิทธิได้ในวันก�าหนดการ ใช้สิทธิ และทุก 6 เดือนหลังค
รบก�าหนดใช้สิทธิครั้งนี้ ตลอดอายุใบส�าคัญแสดงสิทธิ

การใช้สิทธิครั้งที่ 7
เมื่อครบก�าหนดระยะ 48 เดือน นับแต่วันออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบส�าคัญแสงสิทธิสามารถใช้สิทธิที่ได้

รับทั้งหมด และส่วนที่เหลือจากการใช้สิทธิงวดก่อน โดยสามารถใช้สิทธิได้ใน วันก�าหนดการใช้สิทธิ และทุก 6 
เดือนหลังครบก�าหนดใช้สิทธิครั้งนี้ ตลอดอายุใบส�าคัญแสดงสิทธิ

มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสิทธิซื้อหุ้นแต่ละสิทธิที่ออกเท่ากับ 0.42 บาท ค�านวณโดยใช้แบบจ�าลองการ
ก�าหนดราคาสิทธิตามแบบจ�าลอง Black-Scholes-Merton ข้อมูลน�าเข้าแบบจ�าลอง ได้แก่ ราคาหุ้น ณ วันที่
ก�าหนดราคา ซึ่งเท่ากับ 0.65 บาท ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 0.10 บาท ความคาดหวังอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 
5 อายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิ 5 ปี และอัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยงร้อยละ 2.39

ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯบันทึกค่าใช้จ่ายเป็นจ�านวน 6.3 ล้านบาท (2558: 4.1 ล้านบาท) ซึ่งรวมอยู่ในค่า
ใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์จ�านวน 
4.0 ล้านบาท (2558: 0.6 ล้านบาท)

ในระหว่างปี 2559 มีผู้ใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ PSTC - ESOP จ�านวน 9,216,300 หน่วย (2558: 
11,419,375 หน่วย) และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ยอดคงเหลือของใบส�าคัญแสดงสิทธิ PSTC - ESOP ที่ยัง
ไม่ได้ใช้สิทธิมีจ�านวน 25,041,825 หน่วย (2558: 38,580,625 หน่วย)
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2559 2558

จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิ ณ วันต้นปี 38,580,625 50,000,000

ยกเลิกสิทธิระหว่างปี (4,322,500) -

ใช้สิทธิระหว่างปี (หมายเหตุ 23) (9,216,300) (11,419,375)

จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิ ณ วันปลายปี 25,041,825 38,580,625

งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ

2559

จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิ ณ วันต้นปี -

ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิระหว่างปี 442,251,470

ใช้สิทธิระหว่างปี (หมายเหตุ 23) (11,608)

จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิ ณ วันปลายปี 442,239,862

รายการกระทบยอดจ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิ PSTC - ESOP
(หน่วย : หน่วย)

(หน่วย : หน่วย)

24.2 ใบส�าคัญแสดงสิทธิ PSTC - W1
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 บริษัทฯได้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 (PSTC – W1) เพื่อซื้อ
หุ้นสามัญของบริษัทฯให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

จ�านวนหลักทรัพย์ที่เสนอ:    442,251,470 หน่วย
จ�านวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ:   442,251,470 หุ้น
อายุใบส�าคัญแสดงสิทธิ:    3 ปี นับแต่วันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ
วันที่จัดสรร:     29 มกราคม 2559
วันหมดอายุ:    28 มกราคม 2562
ราคาจัดสรร:     ไม่คิดมูลค่าหน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
ราคาการใช้สิทธิ:    0.50 บาทต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิ:    ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ ทั้งนี้อัตรา
     การใช้สิทธิสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันใช้สิทธิ:     ก�าหนดการใช้สิทธิทุก ๆ 6 เดือน นับแต่วันที่ออก
     ใบส�าคัญแสดงสิทธิ โดยวันก�าหนดใช้สิทธิครั้งแรกคือวันที่ 
     29 กรกฎาคม 2559 และสามารถใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 
     28 มกราคม 2562
เมือ่วนัที ่29 กรกฎาคม 2559 มกีารใช้สทิธใิบส�าคญัแสดงสทิธ ิPSTC-W1 จ�านวน 11,608 หน่วย ซือ้หุ้นสามัญ

จ�านวน 11,608 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.5 บาท บริษัทฯได้รับเงินเพิ่มทุนข้างต้นจ�านวน 5,804 บาท บริษัทฯจด
ทะเบียนเพิ่มทุนช�าระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้รับหุ้นสามัญข้างต้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้วตั้งแต่ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ยอดคงเหลือของใบส�าคัญแสดงสิทธิ PSTC - W1 ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิมี จ�านวน 
442,239,862 หน่วย (2558: ไม่มี)

รายการกระทบยอดจ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิ PSTC - W1
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2559 2558 2559 2558

เงินเดือนและค่าแรงและผล
ประโยชน์อื่นของพนักงาน 87,280 73,395 80,090 73,280

ค่าเสื่อมราคา 54,310 20,308 8,327 6,635

ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน 4,063 4,313 3,180 1,518

ซื้อสินค้าส�าเร็จรูป 451,320 327,073 234,283 327,073

การเปลี่ยนแปลงในสินค้า
ส�าเร็จรูปและงานระหว่างท�า 7,408 15,574 7,771 15,574

งบการเงินรวม

2559 2558

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี 2,475 10

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี: 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว 487 (125)

(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2,962 (115)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี - 10

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี: 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว 556 (125)

(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 556 (115)

(หน่วย : พันบาท)

25. ส�ารองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรร
ก�าไรสทุธปิระจ�าปีส่วนหนึง่ไว้เป็นทนุส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสทุธปิระจ�าปี หกัด้วยยอดขาดทนุสะสม
ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ ทุนจดทะเบียน ส�ารองตามกฎหมายดัง
กล่าวไม่สามารถน�าไปจ่ายเงินปันผลได้

26. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

27. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วยรายการดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

(หน่วย : พันบาท)
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2559 2558 2559 2558

ก�าไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล (38,804) 14,313 532 9,505

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 0, 20 ร้อยละ 0, 20 ร้อยละ 0, 20 ร้อยละ 0, 20

ก�าไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี 536 2,863 (646) 1,901

ผลกระทบทางภาษีจากการตัดรายการระหว่างกัน (46) 2,852 - -

ผลกระทบทางภาษีส�าหรับ:
    การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 28)
    ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
    ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น

(2,810)
426
(20)

(6,839)
713
(10)

(2,810)
302
(18)

(2,719)
713
(10)

รวม (2,404) (6,136) (2,526) (2,016)

ผลขาดทนุทางภาษทีีย่งัไม่ได้ใช้ทีค่าดว่าจะไม่ได้รบัประโยชน์ในอนาคต 4,876 306 3,728 -

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2,962 (115) 556 (115)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 614 514 614 514

    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 42 - 42 -

    ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 1,352 1,059 1,283 1,059

    ก�าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยรอรับรู้ - 2,300 - 2,300

    ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 1,378 123 1,378 123

รวม 3,386 3,996 3,317 3,996

(หน่วย : พันบาท)

จ�านวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลก�าไรจาก
การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

124 -

124 -

(หน่วย : พันบาท )

รายการกระทบยอดจ�านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของก�าไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สามารถแสดงได้ดังนี้

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)
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งบการเงินรวม

ก�าไรส�าหรับปี
จ�านวนหุ้นสามัญ 

ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก ก�าไรต่อหุ้น

(พันบาท) (พันหุ้น) (บาท)

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

    ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 14,754 2,200,532 0.0067

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทีºยบเท่าปรับลด

    ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ออกให้พนักงาน - 36,228

ก�าไรต่อหุ้นปรับลด

    ก�าไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ สมมติ
    ว่ามีการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ 14,754 2,236,760 0.0066

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทาง
ภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จ�านวน 76.2 ล้านบาท (2558: 32.6 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 19.0 ล้านบาท (2558: ไม่มี)) 
ที่ไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯอาจไม่มีก�าไรทาง
ภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะน�าผลแตกต่างชั่วคราวและผลทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้

28. การส่งเสริมการลงทุน

บริษัทฯและบริษัทย่อย 8 แห่งได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส�าหรับการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานชีวภาพ และพลังงานชีวมวล ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1966 
(1)/2554 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554 เลขที่ 1519 (1)/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 เลขที่ 1520 (1)/2557 
เมือ่วนัที ่22 เมษายน 2557 เลขที ่58-2389-1-00-1-0 เมือ่วนัที ่29 ตลุาคม 2558 เลขที ่1127(11)/2556 เมือ่วนั
ที่ 31 มกราคม 2556 เลขที่ 2548(1)/2555 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555 เลขที่179(1)/2556 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 
2556 เลขที่ 1483(1)/2556 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 เลขที่ 59-1440-1-00-1-0 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 
และเลขที่ 59-1442-1-00-1-0 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ทั้งนี้ บัตรส่งเสริมดังกล่าวได้ก�าหนดเงื่อนไขและ
สิทธิพิเศษบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิที่ได้จาก
การประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น 
(วันที่ 15 สิงหาคม 2554 วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 วันที่ 10 ตุลาคม 2557 วันที่ 28 ธันวาคม 2559 วันที่ 24 
กรกฎาคม 2558 วันที่ 19 มีนาคม 2557 วันที่ 20 ตุลาคม 2558 และยังไม่เริ่มจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า ตามล�าดับ) 
และได้รับยกเว้นไม่ต้องน�าเงนิปันผลจากกจิการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิ การลงทนุซึง่ได้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้นติบิคุคลไป
รวมค�านวณเพื่อเสียภาษี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายในประเทศส�าหรับปี 2559 และ 2558 ตาม
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเป็นจ�านวนทั้งสิ้น 151.3 ล้านบาท และ 59.1 ล้านบาท ตามล�าดับ

29. ก�าไรต่อหุ้น

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�านวณโดยหารก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

ก�าไรต่อหุน้ปรบัลดค�านวณโดยหารก�าไร (ขาดทนุ) ส�าหรบัปีทีเ่ป็นของผู้ถือหุน้ของบรษิทัฯ (ไม่รวมก�าไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยผลรวมของจ�านวนถัวเฉล่ียถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปีกับจ�านวนถัวเฉล่ีย
ถ่วงน�า้หนกัของหุน้สามญัทีบ่รษิทัฯอาจต้องออกเพือ่แปลงหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดทัง้สิน้ให้เป็นหุน้สามญั โดย
สมมติว่าได้มกีารแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัต้นงวดหรอื ณ วันออกหุน้สามญัเทยีบเท่า อย่างไรกต็าม ไม่มกีารแสดง
ก�าไรต่อหุ้นปรับลดส�าหรับ ใบแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 24 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2559 เนื่องจากก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดกลับเป็นปรับเพิ่ม

ก�าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานและก�าไรต่อหุน้ปรบัลดส�าหรบัปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 แสดงการค�านวณได้ดังนี้
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก�าไรส�าหรับปี
จ�านวนหุ้นสามัญ 

ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก ก�าไรต่อหุ้น

(พันบาท) (พันหุ้น) (บาท)

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

    ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 9,621 2,200,532 0.0044

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด

    ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ออกให้พนักงาน - 36,228

ก�าไรต่อหุ้นปรับลด

    ก�าไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ สมมติ
    ว่ามีการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ 9,621 2,236,760 0.0043

30. ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานด�าเนินงานที่น�าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้าน
การด�าเนินงานได้รบัและสอบทานอย่างสม�า่เสมอเพ่ือใช้ในการตดัสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรให้กบัส่วนงานและ
ประเมินผลการด�าเนินงานของส่วนงานเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้าง
องค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 
2 ส่วนงาน ดังนี้

• ส่วนงานระบบไฟฟ้าควบคุมและระบบส�ารองไฟฟ้า เป็นส่วนงานที่ท�าการจ�าหน่ายและติดตั้งระบบไฟฟ้า
ควบคุมและระบบส�ารองไฟฟ้าทุกชนิด

• ส่วนงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เป็นส่วนงานที่ท�าการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสง
อาทิตย์ พลังงานชีวมวล และพลังงานชีวภาพ

บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการรวมส่วนงานด�าเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น
ผูม้อี�านาจตดัสนิใจสงูสดุสอบทานผลการด�าเนนิงานของแต่ละหน่วยธรุกจิแยกจากกันเพือ่วตัถปุระสงค์ในการ

ตดัสนิใจเกีย่วกบัการจดัสรรทรพัยากรและการประเมนิผลการปฏบิตังิาน บรษิทัฯและบรษิทัย่อยประเมนิผลการ
ปฏบิตังิานของส่วนงานโดยพจิารณาจากก�าไรหรอืขาดทนุจากการด�าเนนิงานซึง่วดัมลูค่าโดยใช้เกณฑ์เดยีวกับทีใ่ช้
ในการวดัก�าไรหรอืขาดทนุจาก การด�าเนนิงานในงบการเงนิ อย่างไรกต็าม บรษัิทฯและบรษิทัย่อยบรหิารงานด้าน
การจัดหาเงิน ซึ่งท�าให้เกิดค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ทางการเงินและภาษีเงินได้ของทั้งกลุ่ม ดังนั้น รายได้
และค่าใช้จ่ายดังกล่าวจึงไม่มีการปันส่วนให้แต่ละส่วนงานด�าเนินงาน

ก�าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานและก�าไรต่อหุน้ปรบัลดส�าหรบัปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 แสดงการค�านวณได้ดงันี้
การบันทึกบัญชีส�าหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีส�าหรับ

รายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงานถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว
ข้อมูลรายได้และก�าไรของส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 

2558 มีดังต่อไปนี้
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งบการเงินรวม

ส่วนงานระบบ
ไฟฟ้าควบคุม

และระบบส�ารองไฟฟ้า

ส่วนงานผลิต
ไฟฟ้าจาก

พลังงานแสงอาทิตย์ รวมส่วนงาน

รายการปรับปรุง
และตัดรายการ

ระหว่างกัน งบการเงินรวม

2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558

รายได้จากลูกค้า
ภายนอก

447,378 421,032 151,479 58,964 598,857 479,996 - - 598,857 479,996

รายได้ระหว่าง
ส่วนงาน

541,340 7,029 - - 541,340 7,029 (541,340) (7,029) - -

ดอกเบี้ยรับ 14,926 3,195 656 351 15,582 3,546 (14,694) (2,687) 888 859

ดอกเบี้ยจ่าย (18,106) (5,326) (30,682) (9,682) (48,788) (15,008) 14,694 2,687 (34,094) (12,321)

ค่าเสื่อมราคาและ
ค่าตัดจ�าหน่าย

(6,967) (7,222) (49,111) (14,687) (56,078) (21,909) (5,208) 863 (61,286) (21,046)

รายได้ (ค่าใช้
จ่าย) ภาษีเงินได้

(2,962) 115 - - (2,962) 115 - - (2,962) 115

ก�าไรของส่วนงาน 5,222 9,621 (4,770) 19,067 452 28,688 (42,217) (14,259) (41,765) 14,429

สินทรัพย์รวม
ของส่วนงาน 2,892,741 814,073 2,422,660 409,631 5,315,401 1,223,704 (1,894,702) (267,374) 3,420,699 956,330

เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจ่าย
(พันบาท)

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
(บาท)

เงินปันผลประจ�าปี 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อ
วันที่ 28 เมษายน 2559

7,960 0.0018

รวมเงินปันผลส�าหรับปี 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อ
วันที่ 29 เมษายน 2558

16,279 0.0074

(หน่วย : พันบาท)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยด�าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดง
อยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ในปี 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ�านวน 5 ราย เป็นจ�านวนเงินประมาณ 270 
ล้านบาท และ 151 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานระบบไฟฟ้าควบคุมและระบบส�ารองไฟฟ้า และส่วนงานไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทน (2558: บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ�านวน 9 ราย เป็นจ�านวนเงิน
ประมาณ 270 ล้านบาท และ 59 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานระบบไฟฟ้าควบคุมและระบบส�ารองไฟฟ้า และ
ส่วนงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงทดแทน)

31. เงินปันผล

32. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ไทยพาณิชย์มาสเตอร์ ฟันด์ ซึ่ง
เป็นกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพซ่ึงจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและ
พนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพนี้บริหาร
โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ�ากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงาน
ตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ�านวน 
2.4 ล้านบาท (2558: 2.4 ล้านบาท)
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โรงไฟฟ้า
แห่งที่

วันที่ท�าสัญญา ที่ตั้งโครงการ ก�าลังการผลิต วันที่เริ่มขายไฟฟ้า

1 22 ตุลาคม 2551 จังหวัดบุรีรัมย์ 950 กิโลวัตต์ เริ่มด�าเนินการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า
แล้ว เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555

2 28 ตุลาคม 2552 จังหวัดอุดรธานี 998 กิโลวัตต์ เริ่มด�าเนินการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า
แล้ว เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554

3 28 ตุลาคม 2552 จังหวัดอุดรธานี 998 กิโลวัตต์ เริ่มด�าเนินการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า
แล้ว เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2554

4 10 มีนาคม 2553 จังหวัดบุรีรัมย์ 8,000 กิโลวัตต์ เริ่มด�าเนินการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า
แล้ว เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558

5 23 มีนาคม 2555 จังหวัดสุพรรณบุรี 4,000 กิโลวัตต์ เริ่มด�าเนินการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า
แล้ว เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557

6 17 สิงหาคม 2555 จังหวัดสุพรรณบุรี 2,000 กิโลวัตต์ เริ่มด�าเนินการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า
แล้ว เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558

7 16 ธันวาคม 2556 จังหวัดสมุทรสงคราม 988 กิโลวัตต์ เริ่มด�าเนินการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า
แล้ว เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557

8 17 ธันวาคม 2556 จังหวัดนนทบุรี 980 กิโลวัตต์ เริ่มด�าเนินการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า
แล้ว เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557

9 4 สิงหาคม 2558 จังหวัดเพชรบุรี 1,000 กิโลวัตต์ เริ่มด�าเนินการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
แล้ว เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558

10 14 มกราคม 2558 จังหวัด
นครศรีธรรมราช

990 กิโลวัตต์ ยังไม่เริ่มด�าเนินการจ�าหน่ายกระแส
ไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

11 6 กรกฎาคม 
2558

จังหวัดสุโขทัย 990 กิโลวัตต์ ยังไม่เริ่มด�าเนินการจ�าหน่ายกระแส
ไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

12 6 กรกฎาคม 
2558

จังหวัดชัยนาท 990 กิโลวัตต์ ยังไม่เริ่มด�าเนินการจ�าหน่ายกระแส
ไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

13 10 กรกฎาคม 
2558

จังหวัดอุดรธานี 990 กิโลวัตต์ ยังไม่เริ่มด�าเนินการจ�าหน่ายกระแส
ไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

14 11 กันยายน 2558 จังหวัดชลบุรี 990 กิโลวัตต์ ยังไม่เริ่มด�าเนินการจ�าหน่ายกระแส
ไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

15 2 ตุลาคม 2558 จังหวัดก�าแพงเพชร 990 กิโลวัตต์ ยังไม่เริ่มด�าเนินการจ�าหน่าย
กระแสไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

16 2 ตุลาคม 2558 จังหวัดสุพรรณบุรี 4,600 กิโลวัตต์ ยังไม่เริ่มด�าเนินการจ�าหน่าย
กระแสไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

17 13 พฤศจิกายน 
2558

จังหวัดสกลนคร 990 กิโลวัตต์ ยังไม่เริ่มด�าเนินการจ�าหน่าย
กระแสไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

18 30 ธันวาคม 
2559

จังหวัดสระแก้ว 4,999 กิโลวัตต์ ยังไม่เริ่มด�าเนินการจ�าหน่าย
กระแสไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

19 30 ธันวาคม 
2559

จังหวัดสมุทรสงคราม 4,999 กิโลวัตต์ ยังไม่เริ่มด�าเนินการจ�าหน่าย
กระแสไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

33. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

33.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาขายไฟฟ้า
บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ท�าสัญญาขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง 

(กฟน.) ตามจ�านวนและราคาท่ีก�าหนดไว้ในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 5 ถึง 25 ปีนับตั้งแต่วันที่วันที่
ลงนามในสัญญาเเละต่อสัญญาโดยอัตโนมัติครั้งละ 5 ปี จนกว่าจะมีการยุติสัญญา รายละเอียดของสัญญาขาย
ไฟฟ้าดังกล่าวมีดังนี้
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

จ่ายช�าระ

    ภายใน 1 ปี 5.0 3.1 2.0 0.6

    มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 11.4 10.3 1.2 0.8

    เกิน 5 ปี 51.5 53.4 - -

31 ธันวาคม 2559 
งบการเงินรวม

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าตราสารหนี้ - 304,485 - 304,485

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

    ตราสารอนุพันธ์
      สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - (1,838) - (1,838)

33.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�าเนินงาน
บรษิทัฯและบรษิทัย่อยได้เข้าท�าสญัญาเช่าด�าเนนิงานทีเ่กีย่วข้องกบัการเช่าพืน้ทีใ่นอาคาร การเช่าพืน้ท่ีส�าหรบั

โรงผลิตกระแสไฟฟ้า และสัญญาบริการ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 25 ปี

33.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมภีาระผกูพันเกีย่วกบัสญัญาก่อสร้างโรงไฟฟ้าจ�านนวนเงนิ 

32 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 34 ล้านบาท) (2558: ไม่มี) ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้า การ
ปรับปรุงโรงไฟฟ้า และการซื้อเครื่องจักร

บริษัทฯ มีจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงาน และสัญญาบริการที่บอก
เลิกไม่ได้ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

33.4 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯและบรษิัทย่อยมภีาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาที่ปรกึษาเปน็จ�านวน 3.4 ล้าน

บาท (2558: 2.4 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 3.0 ล้านบาท (2558: 2.4 ล้านบาท))

33.5 การค�้าประกัน
(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯค�้าประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเชื่อให้แก่กิจการ ที่เกี่ยวข้องกันและ

กิจการอื่นในวงเงิน 220 ล้านบาท (2558: 220 ล้านบาท)
(2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือค�้าประกันที่ออกโดยธนาคาร ในนามของบ

ริษัทฯและบริษัทย่อยเพื่อค�้าประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาจ�านวนเงินรวมประมาณ 62 ล้านบาท (2558: 71 
ล้านบาท) (เฉพาะบรษิทัฯ: 57 ล้านบาท 2558: 65 ล้านบาท) ซึง่เกีย่วเนือ่งกบัภาระผกูพนัทางปฎบิตับิางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ

34. ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือ
เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)
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31 ธันวาคม 2559 
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าตราสารหนี้ - 281,647 - 281,647

31 ธันวาคม 2558 
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าตราสารหนี้ - 61,823 - 61,823

    สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
     ตราสารอนุพันธ์
      สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - 192 - 192

(หน่วย : พันบาท)

(หน่วย : พันบาท)

35. เครื่องมือทางการเงิน

35.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินท่ีส�าคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 

“การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบ
เท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะสั้น หุ้น
กู้และเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีน
โยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้

ยมื ฝ่ายบรหิารควบคมุความเสีย่งนีโ้ดยการก�าหนดให้มนีโยบายและวธิกีารในการควบคมุสนิเชือ่ทีเ่หมาะสม ดงันัน้
บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระส�าคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้
สนิเชือ่ของบรษิทัฯและบรษัิทย่อยไม่มกีารกระจกุตวัเนือ่งจากบริษทัฯและบริษทัย่อยมฐีานของลูกค้าทีห่ลากหลาย
และมอียูจ่�านวนมากราย จ�านวนเงนิสงูสดุทีบ่รษิทัฯและบรษิทัย่อยอาจต้องสญูเสยีจากการให้สนิเชือ่คอืมลูค่าตาม
บัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินให้

กู้ยืม เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้น หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
ส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบีย้ทีป่รบัขึน้ลงตามอตัราตลาด หรอืมอีตัราดอกเบีย้คงทีซ่ึ่งใกล้เคียงกบัอตัราตลาดในปัจจบุนั

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส�าคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และส�าหรับสินทรัพย์และหนี้
สนิทางการเงนิทีม่อีตัราดอกเบีย้คงทีส่ามารถแยกตามวนัทีค่รบก�าหนด หรอื วนัทีม่กีารก�าหนดอตัราดอกเบีย้ใหม่ 
(หากวันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบีย้
ปรับขึ้น
ลงตาม

ราคาตลาด

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)ภายใน
1 ปี

1 - 5 ปี ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 119 10 129 0.37 - 0.375

เงินลงทุนชั่วคราว - - - 305 305 -

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 187 187 -

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน 45 - - - 45 0.37 - 1.375

45 - 119 502 666

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

745 - 19 - 764 4.0, 4.5, MOR, 
MLR-1.5

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 226 226 -

หุ้นกู้ 498 - - - 498 5.0

เงินกู้ยืมระยะยาว 22 - 324 - 346 5.75, MLR, MLR-0.5, 
MLR-0.75, MLR-1, 
MLR-2, MLR-2.025

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
และ สัญญาเช่าทางการเงิน

1 - - - 1 5.9 - 13.39

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นจาก
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

14 - - - 14 5.0

1,280 - 343 226 1,849

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบีย้
ปรับขึ้น
ลงตาม

ราคาตลาด

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)ภายใน
1 ปี

1 - 5 ปี ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 88 10 98 0.37 - 0.375

เงินลงทุนชั่วคราว - - - 282 282 -

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 162 162 -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

678 - - - 678 5 - 5.5

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน 38 - - - 38 0.37 - 1.375

716 - 88 454 1,258

(หน่วย : ล้านบาท)

(หน่วย : ล้านบาท)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบีย้
ปรับขึ้น
ลงตาม

ราคาตลาด

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)ภายใน
1 ปี

1 - 5 ปี ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย

รวม

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

745 - - - 745 4.0, 4.5

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 43 43 -

หุ้นกู้ 498 - - - 498 5.0

เงินกู้ยืมระยะยาว - - 39 - 39 MLR, MLR - 1.25,
MLR - 2.025

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน

24 - - - 24 0.9 - 4.5

1,267 - 39 43 1,349

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบีย้
ปรับขึ้น
ลงตาม

ราคาตลาด

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)ภายใน
1 ปี

1 - 5 ปี ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 7 47 54 0.125-0.375

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 178 178 -

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน 45 - - - 45 1.0-1.4

45 - 7 225 277

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

50 - 66 - 116 MOR, FDR+1.5, 
MLR-2, 4, MLR-0.5,

MLR-1.5, MMR

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 103 103 -

เงินกู้ยืมระยะยาว 4 22 138 - 164 MLR,MLR-1.25,
MLR-2.025, 5.75

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
และ สัญญาเช่าทางการเงิน

2 1 - - 3 5.12-13.52

56 23 204 103 386

(หน่วย : ล้านบาท)

(หน่วย : ล้านบาท)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบีย้
ปรับขึ้น
ลงตาม

ราคาตลาด

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)ภายใน
1 ปี

1 - 5 ปี ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 1 30 31 0.125-0.375

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 189 189 -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

49 - - - 49 5.5

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน 38 - - - 38 1.0-1.4

87 - 1 219 307

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

50 - 66 - 116 MOR, FDR+1.5,
MLR-2, 4, MLR-0.5,

MLR-1.5, MMR

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 103 103 -

เงินกู้ยืมระยะยาว - - 51 - 51 MLR,MLR-1.25,
MLR-2.025

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและ
สัญญาเช่าทางการเงิน

1 - - - 1 5.12-12.99

51 - 117 103 271

สกุลเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หนี้สินทางการเงิน ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2559 2558 2559 2558 2559 2558

(ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงิน
ตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา - - 4.4 0.9 36.00 36.08

31 ธันวาคม 2559

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ

สกุลเงิน
จ�านวนที่ซื้อ จ�านวนที่ขาย จ�านวนที่ซื้อ จ�านวนที่ขาย

(ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 4.0 - 35.04 - 35.82 -

(หน่วย : ล้านบาท)

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนที่ส�าคัญอันเกี่ยวเน่ืองจากการซ้ือสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ 

บริษัทฯได้ตกลงท�าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯมยีอดคงเหลอืของสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี
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ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2559

มูลค่ายุติธรรม
ก�าไร (ขาดทุน)

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2558

มูลค่ายุติธรรม
ก�าไร (ขาดทุน)

ตราสารอนุพันธ์

    สัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (1,838) 80

31 ธันวาคม 2558

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ

สกุลเงิน
จ�านวนที่ซื้อ จ�านวนที่ขาย จ�านวนที่ซื้อ จ�านวนที่ขาย

(ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.9 - 35.61 – 36.23 -

(หน่วย : พันบาท)

35.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากเครื่องมอืทางการเงินส่วนใหญ่ของบรษิัทฯและบริษทัยอ่ยจัดอยูใ่นประเภทระยะสั้น เงนิใหกู้้ยมืและ

เงนิกูย้มืมอีตัราดอกเบ้ียใกล้เคยีงกบัอตัราดอกเบีย้ในตลาด บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจงึประมาณมลูค่ายตุธิรรมของ
เครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ มีดังนี้

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้
ก) เงินลงทุนในหน่วยลงทุนค�านวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุนที่ประกาศโดยบริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุน
ข) ตราสารอนุพันธ์ แสดงมูลค่ายุติธรรมซ่ึงค�านวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและแบบ

จ�าลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซ่ึงข้อมูลที่น�ามาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สามารถ
สังเกตได้ในตลาดที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราแลกเปลี่ยนทันที อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ เส้น
อัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ย และเส้นราคาล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นต้น บริษัทฯและบริษัทย่อย
ได้ค�านึงถึงผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

36. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส�าคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อ
สนับสนนุการด�าเนนิธรุกจิของบริษทัฯและเสรมิสร้างมลูค่าการถอืหุน้ให้กบัผูถ้อืหุน้ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.5 : 1 (2558: 0.8:1) และเฉพาะบริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้
สินต่อทุนเท่ากับ 1:1 (2558: 0.7:1)

37. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

37.1 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ที่ประชุมกรรมการของบริษัทฯได้มีมติให้บริษัทย่อยของบริษัทฯเข้าลงทุน
ซื้อหุ้นในบริษัท โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง จ�ากัด ซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ โดยมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 
100 ในจ�านวนเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท

37.2 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถ โซลาร์ทูเพาเวอร์ จ�ากัด ได้มี
มติให้เลิกกิจการ และจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 ซึ่งบริษัทดังกล่าว
อยู่ระหว่างการช�าระบัญชี
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37.3 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 มีผู้ใช้สิทธิ์ตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 จ�านวน 714,280 หน่วย ได้
รบัเงนิจากการใช้สทิธเิป็นจ�านวน 71,428 บาท บรษิทัฯจดทะเบยีนเพิม่ทนุช�าระแล้วกบักระทรวงพาณชิย์เมือ่วนั
ที ่7 กมุภาพันธ์ 2560 และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยได้รบัหุน้สามญัข้างต้นเป็นหลักทรพัย์จดทะเบียนแล้ว
ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

38. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2560
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