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1. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

1.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตัง้เมื่อวนัท่ี 25 มิถนุายน 2544 ด าเนินธุรกิจออกแบบ  

จ าหนา่ย และติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟา้และตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อมที่มีคณุภาพสงู ส าหรับระบบสือ่สารโทรคมนาคมให้กบัหนว่ยงาน

ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนต่างๆ ทัง้ในด้านพลงังานแสงอาทิตย์ (Solar Power) พลงังานก๊าซชีวภาพ 

(Biogas Power) และพลงังานชีวมวล (Biomass Power) ซึ่งบริษัทยังอยู่ระหว่างการศึกษาเข้าลงทุนในพลงังานขยะ (MSW) และ

พลังงานลม (Wind Power) นอกจากนีย้ังมีธุรกิจจ าหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว ซึ่งด าเนินการโดย บริษัท บิ๊กแก๊ส 

เทคโนโลยี จ ากดั โดยบริษัทเข้าลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 51  
 

1.2 รายชื่อบริษัทที่บริษัทฯเข้าลงทุน 
 

ชื่อบริษัท ลักษณะของธุรกจิ 
อัตราร้อยละ
ที่ถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 

บริษัทที่ถอืหุ้นโดยบริษัทฯ 

1. บริษัท กนัหา โซลา่พาวเวอร์ จ ากดั ผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทติย์ 100 
2. บริษัท โซลา่ร์โกกรีน จ ากดั ผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทติย์ 100 
3. บริษัท วินด์โกกรีน จ ากดั ผลติไฟฟา้จากพลงังานลม 100 
4. บริษัท ไบโอโกกรีน จ ากดั ผลติไฟฟา้จากพลงังานชีวมวล 100 
5. บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ ากดั ผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทติย์ 100 
6. บริษัท พีเอสที (อบุลราชธานี) จ ากดั ผลติไฟฟา้จากพลงังานขยะ 100 
7. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ ากดั ลงทนุในบริษัทอื่น 100 
8. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จ ากดั ผลติไฟฟา้จากพลงังานชีวมวล 100 
9. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ ากดั ผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทติย์ 100 
10. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 จ ากดั ผลติไฟฟา้จากพลงังานทดแทน 100 
11. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 จ ากดั ผลติไฟฟา้จากพลงังานทดแทน 100 
12. บริษัท พีเอสทีซี เอนจิเนียร่ิง จ ากดั ก่อสร้างโรงไฟฟา้ 100 
13. บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ ากดั ผลติไฟฟา้จากพลงังานชีวภาพ 51 
14. บริษัท อรัญ เพาเวอร์ จ ากดั ผลติไฟฟา้จากพลงังานชีวภาพ 100 
15. บริษัท เศรษฐีสพุรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จ ากดั ผลติไฟฟา้จากพลงังานชีวภาพ 100 
16. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 7 จ ากดั ผลติไฟฟา้จากพลงังานทดแทน 100 
17. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 8 จ ากดั ผลติไฟฟา้จากพลงังานทดแทน 100 
18. บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั ธุรกิจจ าหนา่ยและขนสง่ผลติภณัฑ์

ปิโตรเลยีมเหลว 
51 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
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ชื่อบริษัท ลักษณะของธุรกจิ 
อัตราร้อยละ
ที่ถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 

19. บริษัท ไลท์อพั ดีไซน์ จ ากดั จ าหนา่ยอปุกรณ์ไฟฟา้แสงสวา่งแบบ
ประหยดัพลงังาน 

10 

20. บริษัท พีวี กรีน จ ากดั ผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทติย์ 19.99 

บริษัทที่ถอืหุ้นโดย บริษัท พเีอสที เอนเนอร์ย ีจ ากัด  

21. บริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จ ากดั ผลติไฟฟา้จากพลงังานชีวมวล 100 
22. บริษัท โรงไฟฟา้สระยายโสม จ ากดั ผลติไฟฟา้จากพลงังานชีวภาพ 100 
23. บริษัท โรงไฟฟา้ขนุพดัเพง็ จ ากดั ผลติไฟฟา้จากพลงังานชีวภาพ 100 
24. บริษัท พีเอสที เอ็มเอสดบับลวิ 1 จ ากดั ผลติไฟฟา้จากพลงังานทดแทน 100 
25. บริษัท พีเอสที เอ็มเอสดบับลวิ 2 จ ากดั ผลติไฟฟา้จากพลงังานทดแทน 100 
26. บริษัท ทริปเปิล้ เอส อีโค ่จ ากดั ผลติไฟฟา้จากพลงังานทดแทน 15 
บริษัทที่ถอืหุ้นโดย บริษัท บิก๊แก๊ส เทคโนโลย ีจ ากดั (ถอืหุ้นร้อยละ 100) 
27. บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากดั ขนสง่น า้มนัโดยระบบขนสง่ทางทอ่ 51 

 

1.3 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการประกอบธุรกิจ 
 

Vision (วิสัยทัศน์)  
 

บริษัทฯ มีวิสยัทศัน์ในการเป็นผู้น าด้านการบริหารจดัการระบบไฟฟา้และพลงังานของประเทศ รวมถึงการเป็นผู้ให้บริการ
ทางด้านธุรกิจพลงังานอยา่งครบวงจร 

 

Mission (พันธกิจ)  
 

 1. ด้านธุรกิจงานขาย จดัหาอปุกรณ์ส าหรับระบบไฟฟา้ ระบบพลงังานทดแทน และระบบประหยดัพลงังาน  
 2. ด้านธุรกิจบริการ ให้ค าปรึกษา ออกแบบทางวิศวกรรม จัดหาอุปกรณ์และก่อสร้าง ตลอดจนพฒันาโครงการผลิตไฟฟ้าจาก

พลงังานทดแทน อยา่งมีมาตรฐานและประสทิธิภาพสงูสดุ 
 3. ด้านธุรกิจจ าหนา่ยก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (LPG), ก๊าซธรรมชาติเหลว LNG  (Liquefied Natural Gas) และธุรกิจสถานีขายปลีก

ก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ เพื่อสร้างโครงขา่ยลกูค้าให้มีความมัน่คง 
 4. ด้านธุรกิจให้บริการทางด้านวิศวกรรมพลังงาน โดยเฉพาะธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกันกับก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจรอย่างมี

มาตรฐานเพื่อประสทิธิภาพสงูสดุตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุภาคสว่น 
 5. ด้านธุรกิจให้บริการขนสง่น า้มนัโดยระบบขนสง่ทางทอ่ เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศและสงัคม 
 6. ด้านธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจพลงังาน และการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน โดย

ค านงึถึงสงัคมและเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 
 7. ด้านธุรกิจพฒันางานขาย บริการ และโครงการ ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องในระยะกลาง 1-5 ปี เพื่อ

สง่เสริมให้มีการเจริญเติบโตและมัน่คงอยา่งตอ่เนื่อง 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2560 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

3 
                                  รับรองความถกูต้อง 

 8. ด้านธุรกิจบริหารจดัการเชือ้เพลิงจากพืชพลงังาน เพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลงังาน และหาพนัธมิตรที่เข้มแข็งและ
เติบโตด้วยกนั เพื่อผลประโยชน์ในระยะยาว 

 9. ด้านผลตอบแทน มุง่มัน่เติบโตอยา่งตอ่เนื่องเพื่อสร้างมลูคา่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นร่วม  
 10. ด้านบคุลากร พฒันาและสง่เสริมขีดความรู้ความสามารถ ตลอดจนเสริมสร้างคณุภาพชีวิตที่ดี 
  11. ด้านการจดัการ บริหารงานโดยยดึหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 

เป้าหมายการด าเนินงาน  
 

1. ธุรกิจออกแบบ จ าหนา่ย และติดตัง้ ระบบจ่ายไฟฟา้และตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อม  
บริษัทมุ่งเน้นและความเอาใจใสใ่นการด าเนินงานทกุขัน้ตอน ตัง้แตก่ารให้ค าปรึกษาแก่ลกูค้า ออกแบบ จดัหา และพฒันาผลิตภณัฑ์ที่
สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด รวมถึงการให้บริการหลงัการขาย เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตอยา่งมัน่คงบนความไว้วางใจ
ของลกูค้า โดยพฒันาความรู้ความสามารถของบคุลากรให้มคีวามเช่ียวชาญ โดยบริษัทตัง้เปา้หมายในธุรกิจดงักลา่วคือเติบโตเพิ่มขึน้ไม่
ต ่ากวา่ร้อยละ 20 – 25 ตอ่ปี 
 

2. ธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานทดแทน 
ธุรกิจจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน บริษัทตัง้เป้าหมายที่จะมีสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (PPA) 100 เมกะวตัต์ ภายในปี 2561 และ
สญัญาซือ้ขายไฟฟา้ (PPA) 200 เมกะวตัต์ ภายใน 3 ปีข้างหน้า ครอบคลมุทัง้พลงังานแสงอาทิตย์ พลงังานชีวมวล และพลงังานชีวภาพ 
โดยปลายปี 2560 ที่ผ่านมาบริษัทได้ผ่านการคดัเลือกโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนในแบบ SPP Hybrid Firm จ านวน 1 
โครงการ ปริมาณพลงังานไฟฟ้าเสนอขาย จ านวน 23.42 เมกะวตัต์ โครงการดงักล่าวตัง้อยู่ที่ ต าบลร่องฟอง อ าเภอเมืองแพร่ จงัหวดั
แพร่ ซึ่งปัจจุบนัอยู่ระหว่างการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) เพื่อ
ประกอบการยื่นลงนามสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ (PPA) โดยคาดวา่จะสามารถจ าหนา่ยไฟได้ประมาณปี 2564 
 

3. ธุรกิจจ าหนา่ยและขนสง่ผลติปิโตรเลยีมเหลว 
โดยมีเปา้หมายการด าเนินการ 2 ด้าน ดงันี ้
 

3.1 ธุรกิจจ าหนา่ยก๊าซปิโตรเลยีมเหลวและก๊าซธรรมชาติเหลว บริษัทตัง้เปา้หมายรายได้เพิ่มขึน้ร้อยละ 100 ซึง่รายได้ดงักลา่ว 
มาจากสว่นแบง่ทางการตลาดของการจ าหนา่ยก๊าซทกุประเภท ทัง้นีปี้ 2561 บริษัทมีผลติภณัฑ์ใหมค่ือ LNG ซึง่เป็นก๊าซธรรมชาติใน 
รูปแบบของเหลว ซึง่เป็นผลติภณัฑ์ที่น ามาใช้ทดแทน LPG ดีเซล และน า้มนัเตา ในกลุม่ลกูค้าโรงงานอตุสาหกรรม ซึง่จะให้คา่ความร้อน 
สงูกวา่และเป็นเชือ้เพลงิที่สะอาดกวา่ ซึง่บริษัทจะเป็นคูค้่ารายแรกของ บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ในการน าก๊าซ LPG ไปจ าหนา่ย 
ให้กบักลุม่โรงงานอตุสาหกรรม ซึง่จะเป็นโครงการหลกัที่บริษัท ให้ความสนใจในการด าเนินการในปี 2561  เนื่องจากเป็นโครงการท่ีจะ 
สามารถสร้างรายได้และผลตอบแทนอยา่งเป็นรูปธรรม 
 

3.2 ธุรกิจขนสง่น า้มนัโดยระบบขนสง่ทางทอ่ ด าเนินการโดย บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของ บริษัท  
บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการศกึษาผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม (EIA) ซึง่หากเป็นไปตามแผนงาน ในปี 2564 บริษัทจะ 
สามารถรับรู้รายได้และได้รับผลตอบแทนที่มัน่คงอย่างตอ่เนื่องในระยะยาวจากโครงการดงักลา่ว   
 

1.4 กลยุทธ์การแข่งขัน 

บริษัทมีกลยุทธ์การแข่งขันโดยมุ่งเน้นที่จะเป็นผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าและ
พลงังานทดแทน  โดยมีกลยทุธ์ในการแขง่ขนั ดงันี ้
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1) คณุภาพของผลติภณัฑ์ 
 บริษัทให้ความส าคัญกับคุณภาพของระบบที่ให้บริการแก่ลูกค้าเป็นหลกั โดยมีการออกแบบและปรับแต่งระบบให้

เหมาะสมกับความต้องการของลกูค้าและการใช้งาน โดยจะส่งทีมวิศวกรเข้าไปท าการร่วมออกแบบกับผู้ ว่าจ้างอย่างละเอียดตัง้แต่
ขัน้ตอนการเสนอโครงการ และมีการควบคมุคณุภาพในการด าเนินงานทกุขัน้ตอน และเน้นในคุณภาพของผลติภณัฑ์ที่เลือกใช้ มีเคร่ือง
ตรวจวดัที่มีมาตรฐาน โดยบริษัทได้รับใบรับรองระบบบริหารคณุภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 

 

2) คณุภาพของการให้บริการ 
 เนื่องจากระบบที่บริษัทให้บริการเก่ียวข้องกบัความตอ่เนื่องในการท างานของระบบท่ีต้องการความตอ่เนื่องของการท างาน 

ซึ่งความเสียหายจากความผิดปกติในการท างานสามารถก่อความเสียหายโดยตรงกับอปุกรณ์ หรือความเสียหายทางอ้อมจากการที่
ระบบหยดุท างานได้ บริษัทจึงเน้นในคณุภาพและความรวดเร็วในการให้บริการ พร้อมให้การบริการหลงัการขายที่มีประสทิธิภาพ โดยมี
ทีมงานวิศวกรในการให้บริการหลงัการขายตลอด 24 ชัว่โมง ภายใต้ช่ือ “Smile Care” และมีหมายเลขสายด่วนซึ่งสามารถท าการแจ้ง
เหตขุดัข้องได้ตลอดเวลา 

  
3) บคุลากรท่ีมีคณุภาพ 
 บริษัทให้ความส าคญักบัคณุภาพของบคุลากร โดยบริษัทมีการจดัอบรมให้แก่พนกังานเพื่อเพิ่มเติมความรู้และทกัษะ ให้

เหมาะสมกบังานของแตล่ะหนว่ยงาน โดยจดัให้มีการอบรมทัง้ภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงมีการสง่พนกังานไปท าการอบรมใน
ตา่งประเทศ และมกีารจดัแผนอบรมและงบประมาณประจ าปี อกีทัง้บริษัทยงัมีนโยบายให้ผลตอบแทนและสวสัดิการท่ีสามารถแขง่ขนั
กบับริษัทอื่นๆในอตุสาหกรรมได้ เพื่อจงูใจให้พนกังานท่ีมคีวามรู้ความสามารถท างานกบับริษัทเป็นระยะเวลานาน 
 

4) ความสมัพนัธ์อนัดกีบัลกูค้า 
บริษัทมุง่เน้นในการสร้างความสมัพนัธ์อนัดกีบัลกูค้าและกลุม่ลกูค้าเปา้หมายตัง้แตร่ะดบับริการจนถึงระดบัปฏิบตัิการ เพื่อ

สร้างความมัน่ใจกบัลกูค้าว่าจะได้รับการบริการที่ดี เข้าใจถึงความต้องการของลกูค้าได้อย่างครบถ้วนถกูต้อง รวมถึงสร้างฐานลกูค้า
ส าหรับธุรกิจในอนาคต 
 

1.5 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่ส าคัญในช่วงที่ผ่านมา 

 บริษัท เพาเวอร์ โซลชูั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตัง้เมื่อวนัที่ 25 มิถุนายน 2544 โดยบริษัท เอ็ม.วี.ที. คอม
มิวนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) ร่วมกบักลุม่ผู้บริหารแผนกระบบส ารองไฟฟ้าของ บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) เนื่องจาก
เล็งเห็นถึงโอกาสและการขยายตัวของกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านระบบส ารองไฟฟ้า  โดยในช่วงแรกมีวตัถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจจัด
จ าหน่ายและให้บริการระบบส ารองไฟฟ้าส าหรับระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication Power Backup Solution) ที่มี
คณุภาพและมาตรฐานสงู ให้กบัหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน จากนัน้บริษัทได้ขยายธุรกิจไปในด้านการให้บริการระบบตรวจวดัและ
จัดการสภาพแวดล้อม (Monitoring and Management Solution) ธุรกิจด้านพลงังานทดแทน (Renewable Energy Solution) ธุรกิจ
ด้านการอนุรักษ์พลงังาน (Energy Saving Solution) และธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน (Renewable Power Plant ) ประกอบด้วย
พลงังานแสงอาทิตย์ (Solar Power) พลงังานชีวภาพ (Biogas Power)  พลงังานชีวมวล (Bio Mass Power) พลังงานขยะ (Waste 
Power) และพลงัลม (Wind Power) นอกจากนีบ้ริษัทได้ขยายการด าเนินงานไปยงัธุรกิจจ าหน่ายและขนสง่ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมเหลว 
(Gas & Oil Pipe Line) โดยบริษัทมีการเปลีย่นแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัในอดีต ดงัตอ่ไปนี ้
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ปี พ.ศ. เหตุการณ์ที่ส าคัญ 
2544 - จดทะเบียนก่อตัง้บริษัท เพาเวอร์ โซลชูั่น เทคโนโลยี จ ากัด  ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจจัด

จ าหนา่ยและให้บริการระบบส ารองไฟฟา้ส าหรับระบบสือ่สารโทรคมนาคม  

- บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั ได้เข้ามาร่วมถือหุ้นในบริษัทในสดัสว่นร้อยละ 60 โดยมีนาย
พระนาย กงัวาลรัตน์ และนายเกษียร สขุีโมกข์ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 10 และ 30 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 
ตามล าดบั 

2546 - บริษัทได้ขยายการด าเนินงานไปสู่ธุรกิจออกแบบ จ าหน่ายและติดตัง้ระบบตรวจสอบและจัดการสภาพแวดล้อม 
(Monitoring and Management Solution) 

- บริษัทเพิ่มทนุจดทะเบียน เป็น 10 ล้านบาท (ตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิม) 
2547 - บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั ได้ท าการซือ้หุ้นจากผู้ ถือหุ้นรายอื่น จนได้ถือหุ้นในสดัสว่นร้อย

ละ 99.99 

- บริษัทได้รับการรับรองการบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2000 โดยบริษัท เอสจีเอส ยูไนเต็ด คิงดอม 
จ ากดั เป็นผู้ให้การรับรอง 

2548 - บริษัทได้ขยายการด าเนินการไปยงัธุรกิจออกแบบและติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทิตย์ (Solar cell 
system) 

2550 - บริษัทได้ ย้ายที่ตัง้ส านักงานมาอยู่ที่  อาคารพี เอสที  เลขที่  325/1 หมู่ที่  6 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม 
กรุงเทพมหานคร 10220 โดยเป็นการเช่าอาคารและที่ดินจากบริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

- บริษัทท าการเพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 25 ล้านบาท  
2551 - บริษัทได้ท าการร่วมลงทนุใน บริษัท พระพาย เทคโนโลยี จ ากดั เพื่อด าเนินธุรกิจจ าหน่าย และให้บริการระบบผลิต

ไฟฟ้าพลงังานลม โดยถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 34.99 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นการร่วมทุนกับกลุ่มผู้ ถือหุ้นซึ่งมี
ความรู้ ความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีกงัหนัลมส าหรับความเร็วต ่า ซึง่เหมาะสมกบัสภาพของกระแสลมในประเทศ
ไทย 

2553 - บริษัทขยายการด าเนินธุรกิจไปยงัธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ โดยลงทนุในบริษัท กนัหา โซลา่พาวเวอร์ จ ากดั 
โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 

2554 - บริษัท กนัหา โซลา่พาวเวอร์ จ ากดั เร่ิมจ าหน่ายไฟฟา้เชิงพาณิชย์(Commercial Operation Date หรือ COD) ให้แก่
การไฟฟา้สว่นภมูิภาค จากโรงงานไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์   

2555 - บริษัทท าการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50 ล้านบาทเป็น 175 ล้านบาท โดยการออกหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
1,250,000 หุ้น (มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)  

- บริษัท กนัหา โซลา่พาวเวอร์ จ ากดั ท าการเพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 57 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของ
ทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 

2556 - บริษัทได้ขยายการด าเนินงานไปยังธุรกิจออกแบบ จ าหน่ายและติดตัง้ระบบอนุรักษ์พลังงาน (Energy Saving 
Solution) โดยมุ่งเน้นในการจัดหาอุปกรณ์หรือระบบที่เพิ่มประสิทธิภาพหรือลดการสูญเสีย เพื่อท าให้เกิดการ
ประหยดัพลงังาน 

- บริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ ากดั เร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date หรือ COD) 
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ให้แก่การไฟฟา้สว่นภมูิภาค 

- บริษัทก่อตัง้บริษัทย่อยอีก 3 บริษัท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์และ
พลงังานหมนุเวียนประเภทอื่น ได้แก่ บริษัท วินด์โกกรีน จ ากดั (เพื่อด าเนินธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานลม) , บริษัทโซลา่ร์
โกกรีน จ ากัด (เพื่อด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์) และบริษัท ไบโอโกกรีน จ ากัด (เพื่อด าเนินธุรกิจ
โรงไฟฟา้พลงังานชีวมวล) โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97 ของทนุจดทะบียนและช าระแล้ว 

- บริษัทได้ท าการซือ้อาคารส านักงานพีเอสทีและที่ดิน ตัง้อยู่ที่เลขที่ 325/1 หมู่ที่ 6 ถนน พหลโยธิน แขวงสายไหม 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร จากบริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) เพื่อน ามาใช้เป็นอาคารส านกังานใหญ่
ของบริษัท 

2557 - ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 ได้มีมติ ให้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด และเพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 
225 ล้านบาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 0.10 บาท) และน าหุ้ นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ MAI และเมื่อวนัท่ี 19 ธันวาคม 2557 หุ้นสามญัของบริษัทได้เร่ิมท าการซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์ mai เป็นวนัแรก 

- บริษัทท าการลงทุนในบริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ ากัด เพื่อประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคา 
(Solar Rooftop) 

- บริษัทท าการลงทุนในบริษัท พีวี กรีน จ ากดั เพื่อประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคา (Solar PV 
Rooftop) 

- บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ ากัด เร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์  (Commercial Operation Date หรือ COD) ให้แก่การ
ไฟฟา้สว่นภมูิภาค จากโรงงานไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคา 

2558 - จดัตัง้บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ ากดั เพื่อประกอบธุรกิจลงทนุ ด้วยทนุจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อย
ละ 99.97 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 

- บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ ากัด เข้าถือหุ้นในบริษัทร่วมทุน 2 แห่ง คือ บริษัท ทริปเปิล้ เอส อีโค่ จ ากัด (เพื่อส ารวจ
ความเป็นไปได้ในการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานลมหรือพลงังานทางเลือกอื่น) และ บริษัท โซล่าร์ ลิสซิ่ง จ ากัด (เพื่อ
ประกอบธุรกิจน าเข้า สง่ออก จ าหน่าย ให้เช่าหรือให้เช่าซือ้อปุกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรเพื่อใช้ในกิจการผลิตไฟฟ้า
ด้วยพลงังานแสงอาทิตย์)  

- บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ ากดั เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 15 ล้านบาท เพื่อลงทนุในบริษัท ทริปเปิล เอส อีโค ่จ ากดั และ 
บริษัท โซลา่ร์ ลสิซิ่ง จ ากดั 

- บริษัทเข้าถือหุ้นใน บริษัท เมกกาโซลา่ร์เพาเวอร์ จ ากดั เพื่อประกอบธุรกิจลงทนุหรือผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟา้ใน
โครงการ โรงไฟฟา้พลงัแสงอาทิตย์ โดยบริษัทถือหุ้นอยูร้่อยละ 29.99 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 

- จดัตัง้บริษัทย่อยอีก 5 บริษัท เพื่อรองรับการขยายตวัทางธุรกิจ ในการลงทุนหรือผลิต และจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าใน
ธุรกิจพลงังานทดแทน หรือรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟา้  

- เข้าร่วมทนุกบับริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จ ากดั ในการจดัตัง้ บริษัท สามารถ โซลาร์ทเูพาเวอร์ จ ากดั โดยบริษัทถือหุ้น
ในสดัสว่นร้อยละ 20 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 

2559 - บริษัทได้เพิ่มทุนหุ้ นสามัญจาก 2,245,677,500 หุ้ น (ลดทุนจาก 2,250,000,000 หุ้ น) เป็น  4,925,975,333 หุ้ น 
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มลูค่าหุ้นละ 0.10 บาท โดยทนุที่ออกและช าระแล้วเพิ่มจากหุ้นสามญั 2,211,419,375 หุ้นเป็น 4,422,676,824 หุ้น 
จากการออกหุ้นเพิ่มทนุและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่น (Right Offering) 

- ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 บริษัทฯ ได้เข้าซือ้หุ้ นสามัญร้อยละ 100 ของบริษัท อรัญ เพาเวอร์ จ ากัด และ บริษัท 
เศรษฐีสพุรรณ ไบโอกรีนเพาเวอร์ จ ากัด ผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากน า้เสีย ขนาดก าลงัการผลิต 4     
เมกะวตัต์ และ 2 เมกะวตัต์ ตามล าดบัท่ีจงัหวดัสพุรรณบรีุ  

- เพิ่มทนุในบริษัท ทริปเปิล้ เอส อีโค่ จ ากัด ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ ากดั ตามสดัสว่นของการถือหุ้น 
จ านวน 3 ล้านบาท 

- ในเดือนพฤษภาคม 2559 อนมุตัิให้บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าลงทนุซือ้หุ้นใน
บริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จ ากัด ผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดก าลงัการผลิต 8 เมกะวตัต์ ท่ีจังหวดั
บรีุรัมย์ ในสดัสว่นการลงทนุร้อยละ 55 

- ในเดือนมิถนุายน 2559 อนมุตัิให้บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ ากดั ลงทนุเพิ่มเติมอีกร้อยละ 45 ในบริษัท เวลล์ โคราช 
เอ็นเนอร์ยี จ ากดั สง่ผลให้บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ ากดั ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 และอนมุตัิการจดัตัง้บริษัท
ยอ่ยอีก 2 บริษัท เพื่อรองรับการขยายตวัทางธุรกิจพลงังานทดแทน 

- ในเดือนสงิหาคม 2559 ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 ได้มีมติอนมุตัิ 
  -  การออกและเสนอขายตราสารหนีร้ะยะสัน้ และ/หรือ ระยะยาวในรูปแบบของตัว๋แลกเงิน  
     (Bill of Exchange : B/E) และ/หรือ หุ้นกู้  (Bond) ภายใต้วงเงินรวมไมเ่กิน 1,500 ล้านบาท 
  -  ลงทนุในโครงการโรงไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ ก าลงัการผลติ 5 เมกะวตัต์ ในจงัหวดัสระแก้ว 
  -  ลงทนุในโครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ ก าลงัการผลติ 5 เมกะวตัต์ ในจงัหวดัสมทุรสงคราม 

-     ในเดือนตุลาคม 2559 บริษัทฯ ได้ด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2  จ ากัด จ านวน     
45,700,000 บาท ท าให้ทนุจดทะเบียน จากเดิม 20,000,000 บาท เป็น  65,700,000 บาท 

- 2560 -     ในเดือนมกราคม 2560 บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ ากดั (บริษัทย่อย) เข้าลงทุนซือ้หุ้นใน บริษัท โรงไฟฟ้าขนุพดัเพ็ง 
จ ากดั ผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟา้ก๊าซชีวภาพจากน า้เสยี ขนาดก าลงัการผลติ 1 เมกะวตัต์ 

-     ในเดือนพฤษภาคม 2560 บริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนจดัตัง้บริษัท พีเอสที เอ็มเอสดบับลิว 1 จ ากดั และ บริษัท พี
เอสที เอ็มเอสดบับลิว 2 จ ากดั เพื่อรองรับการขยายตวัทางธุรกิจในการลงทุนหรือผลิต และจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าใน
ธุรกิจพลงังานทดแทน หรือรับเหมาก่อสร้าง โรงไฟฟา้ 

- ในเดือนพฤศจิกายน 2560 ทีป่ระชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 ได้มีมติอนมุตัิ 
- การเข้าซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั 
- การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท พร้อมแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบั

การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท 
- การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
- การแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อรองรับ

การประกอบธุรกิจของบริษัท 
- บริษัทท าการเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 491,337,613.50 บาท เป็น 756,337,613.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญั
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เพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (PP) จ านวน 2,650,000,000 หุ้น (มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท)  

- ในเดือนธนัวาคม 2560  

- บริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วจากเดิม 443,262,741.20 บาท เป็น 644,160,268.70 บาท จาก

การออกหุ้นเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (PP) จ านวน 2,000,000,000 หุ้น และการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดง

สทิธิ (PSTC-WA) ของผู้บริหารและพนกังานของบริษัท จ านวน 8,975,275 หุ้น(มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท) 

- บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จ ากดั (บริษัทย่อย) ได้ผ่านการคดัเลือกโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียน

ในแบบ SPP – Hybride Firm จ านวน 1 โครงการ ปริมาณพลงังานไฟฟา้เสนอขาย 23.42 เมกะวตัต์ 
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โดยมีรายละเอียดการประกอบธุรกิจของแตล่ะบริษัทในกลุม่บริษัทมี ดงันี ้
1.3.1 บริษัทย่อย 
 

1. บริษัท กนัหา โซลา่พาวเวอร์ จ ากดั (หรือ “ KSP ”) 
ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 

57,000,000 บาท โดยบริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ มีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว โดยบริษัท กนัหา โซ
ลา่พาวเวอร์ จ ากดั ได้รับสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ส าหรับการรับซือ้ไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียนขนาดเล็กมาก  (Very Small Power Producer 
หรือ VSPP) ส าหรับพลงังานหมุนเวียนประเภทพลงังานแสงอาทิตย์ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขนาดก าลงัการผลิต 998 กิโลวตัต์ 
จ านวน 2 โครงการ รวมก าลังการผลิตทัง้สิน้ 1.996 เมกะวัตต์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนพลังงานทดแทนของ
ส านกังานนโยบายและพลงังาน กระทรวงพลงังาน ในรูปแบบสว่นเพิ่มราคารับซือ้ไฟฟา้ (Adder) ในราคา 8 บาทตอ่กิโลวตัต์-ชัว่โมง เป็น
เวลา 10 ปี นับจากวนัเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date หรือ COD) ซึ่งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
ดงักลา่ว ตัง้อยู่ที่ต าบลสร้างคอม อ าเภอสร้างคอม จังหวดัอดุรธานี และได้ท าการเช่ือมโยงระบบไฟฟ้าและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิง
พาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD) ส าหรับโครงการที่ 1 ก าลงัการผลิต 998 กิโลวัตต์ ในวนัที่ 15  สิงหาคม 2554 และ 
โครงการท่ี 2 ก าลงัการผลติ 998 กิโลวตัต์ ในวนัท่ี 22 สงิหาคม 2554 
 

2. บริษัท โซลา่ร์โกกรีน จ ากดั (หรือ “ SGG ”) 
ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียน

และช าระแล้ว 20 ล้านบาท โดยบริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ มีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัท โซลา่ร์โกกรีน จ ากดั ได้รับสญัญา
ซือ้ขายไฟฟ้า ส าหรับการรับซือ้ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก  (Very Small Power Producer หรือ VSPP) จากพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคา (Solar PV Rooftop) ส าหรับพลงังานหมนุเวียนประเภทพลงังานแสงอาทิตย์ให้กบัการไฟฟา้สว่นภมูิภาค 
(กฟภ.) ขนาดก าลงัการผลติ 987.84 กิโลวตัต์ ซึง่ได้รับการสนบัสนนุตามมติคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาติ ครัง้ที่ 2/2556 (ครัง้
ที่ 145) ในรูปแบบ Feed-in Tariff ในราคา 6.16 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นเวลา 25 ปี นับจากวนัเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 
(Commercial Operation Date หรือ COD) ซึ่งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ดังกล่าว ตัง้อยู่บนอาคารของสหกรณ์ประมงแม่กลอง 
ต าบลแหลมใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม และได้ท าการเช่ือมโยงระบบไฟฟ้าและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 
(Commercial Operation Date : COD) เมื่อวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2557 

 

3. บริษัท วินด์โกกรีน จ ากดั (หรือ “WGG”) 
ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานลมเพือผลติและจ าหนา่ยไฟฟา้ให้กบัการไฟฟา้สว่นภมูิภาค ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนและ 

ช าระแล้ว 1,000,000 บาท โดยบริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ มีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 100 ในปัจจุบนับริษัทย่อยไม่ได้ประกอบกิจการ
เชิงพาณิชย์ใดๆ 
 

4. บริษัท ไบโอโกกรีน จ ากดั (หรือ “ BGG ”) 
ก่อตัง้เมื่อขึน้เมื่อวนัที่ 18 กุมภาพนัธ์ 2556 เพื่อด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหนา่ยไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค จากพลงังาน

ชีวมวลและพลงังานหมุนเวียนอื่นๆ โดยปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท และทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 18,100,000 บาท   
โดยบริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบนับริษัทย่อยไม่ได้ประกอบกิจการเชิง
พาณิชย์ใดๆ โดยปัจจุบนัได้รับอนมุตัิค าขอจ าหนา่ยไฟฟ้าและการเช่ือมโยงไฟฟ้าแก่ กฟภ. ทัง้สิน้ 7 โครงการ ก าลงัการผลติโครงการละ 
0.99 เมกะวตัต์ รวมก าลงัการผลิตรวมทัง้สิน้  6.93  เมกะวตัต์ ซึ่งแต่ละโครงการจะเป็นในลกัษณะผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very 
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Small Power Producer หรือ VSPP) โดยได้รับอตัราการรับซือ้ในรูปแบบ Feed in Tariff ในราคา 5.84 บาทต่อกิโลวตัต์ - ชั่วโมง เป็น
ระยะเวลา 8 ปีแรก และราคา 5.34 บาทตอ่กิโลวตัต์ - ชัว่โมง เป็นระยะเวลา 12 ปี หลงั 

5.     บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ ากดั (หรือ “ PWG ”) 
ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์เพื่อผลติและจ าหนา่ยไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้านครหลวง ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนและ

ช าระแล้ว 20,000,000 บาท มูลค่าหุ้ นละ 100 บาท โดยบริษัทเป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ มีสดัส่วนการถือหุ้ นร้อยละ 99.99 โดยบริษัท 
เพาเวอร์ วี กรีน จ ากัด  ได้รับสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า ส าหรับการรับซือ้ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก  (Very Small Power 
Producer หรือ VSPP) จากพลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลังคา (Solar PV Rooftop) ส าหรับพลงังานหมุนเวียนประเภทพลงังาน
แสงอาทิตย์ให้กบัการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ขนาดก าลงัการผลิต 980 กิโลวตัต์ ซึ่งได้รับการสนบัสนนุตามมติคณะกรรมการนโยบาย
พลงังานแหง่ชาติ ครัง้ที่ 2/2556 (ครัง้ที่ 145) ในรูปแบบ Feed-in Tariff ในราคา 6.16 บาทตอ่กิโลวตัต์-ชัว่โมง เป็นเวลา 25 ปี นบัจากวนั
เร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date หรือ COD) ซึ่งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ดงักลา่ว ตัง้อยู่บนอาคาร
ของบริษัท พรีคาสท์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ต าบลราษฎร์นิยม อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี และไ ด้ท าการเช่ือมโยงระบบไฟฟ้าและ
จ าหนา่ยกระแสไฟฟา้เชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD) เมื่อวนัท่ี 10 ตลุาคม 2557 

 

6.     บริษัท พีเอสที (อบุลราชธานี) จ ากดั (หรือ “ PSTU ”) 
ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 9 กรกฎาคม 2557 เพื่อด าเนินธุรกิจผลติและจ าหนา่ยไฟฟา้ให้กับการไฟฟา้สว่นภมูิภาค จากขยะ ในรูปแบบ

พลงังานความร้อน (Thermal Process) โดยปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยมีทนุช าระแล้ว 0.5 ล้านบาท โดยบริษัทเป็นผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ มีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียน ปัจจบุนับริษัทยอ่ยไมไ่ด้ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ใดๆ  

 

7.    บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ ากดั (หรือ “ PSTE ”) 
ก่อตัง้เมื่อวนัท่ี 6 มีนาคม 2558 เพื่อประกอบธุรกิจลงทนุ ทนุจดทะเบียน 155,000,000 บาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ของ

ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว  
 

8.    บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จ ากดั (หรือ “PSTE 1”) 
ก่อตัง้เมื่อวนัท่ี 21 กนัยายน 2558 เพื่อลงทนุหรือผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้ในธุรกิจพลงังานทดแทน หรือรับเหมาก่อสร้าง

โรงไฟฟ้าหรือร่วมทุน  ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท ทุนช าระแล้ว 25,000,000 บาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97 ของทุนจด
ทะเบียนช าระแล้ว ปัจจุบันใช้เพื่อด าเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนในแบบ SPP Hybrid Firm จ านวน 1 โครงการ 
(โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลร่องฟอง ต าบลร่องฟอง อ าเภอเมือง จงัหวดัแพร่) มีปริมาณพลงังานไฟฟา้เสนอขายจ านวน 23.42 เมกะวตัต์ 
ซึง่ปัจบุนัอยูร่ะหวา่งการจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม Environmental Impact Assessment (EIA) เพื่อประกอบการ
ยื่นลงนามสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ (PPA) โดยคาดวา่จะสามารถขายไฟได้ภายในปี 2564 

 

9.     บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ ากดั (หรือ “ PSTE 2 ”) 
ก่อตัง้เมื่อวนัที่ 14 กันยายน 2558 ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์และจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ.ปัจจุบนัมีทุนจด

ทะเบียนและทนุช าระแล้ว 65,700,000 บาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว  โดยบริษัท เอสที เอ็นเนอร์ยี 2 
จ ากดั ได้รับสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ส าหรับการรับซือ้ไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียนขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer หรือ VSPP) 
จากพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดิน ส าหรับหนว่ยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ให้กบัการไฟฟา้สว่นภมูิภาค (กฟภ.) 
ขนาดก าลงัการผลิต 4.9999 เมกะวตัต์ ในรูปแบบ Feed-in Tariff ในราคา 5.66 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นเวลา 25 ปี นับจากวัน
เร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date หรือ COD) ซึ่งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ดงักล่าว ตัง้อยู่ที่ อ าเภอ
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เมือง จงัหวดัสระแก้ว และได้ท าการเช่ือมโยงระบบไฟฟ้าและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้เชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD) 
เมื่อวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2559 

 

10.    บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 จ ากดั (หรือ “ PSTE 3 ”) 
ก่อตัง้เมื่อวนัท่ี 25 กนัยายน 2558 เพื่อลงทนุหรือผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้ในธุรกิจพลงังานทดแทน หรือรับเหมาก่อสร้าง

โรงไฟฟ้าหรือร่วมทนุ  ทนุจดทะเบียน 15,400,000 บาท ทนุช าระแล้ว 3,925,000 บาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียน
ช าระแล้ว  ปัจจบุนับริษัทไมไ่ด้ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ใดๆ     

 

11.   บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 จ ากดั (หรือ “ PSTE 4 ”) 
ก่อตัง้เมื่อวนัท่ี 25 กนัยายน 2558 เพื่อลงทนุหรือผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้ในธุรกิจพลงังานทดแทน หรือรับเหมาก่อสร้าง

โรงไฟฟ้าหรือร่วมทุน  ทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท ทุนช าระแล้ว 5,075,000 บาท โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 ของทุนจด
ทะเบียนช าระแล้ว  ปัจจบุนับริษัทไมไ่ด้ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ใดๆ   

                                 
12.   บริษัท พีเอสทซีี เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (หรือ “ PSTCE ”) 
ก่อตัง้เมื่อวนัท่ี 25 กนัยายน 2558 ด าเนินธุรกิจหลกัในการให้บริการก่อสร้าง ทนุจดทะเบียนและทนุช าระแล้ว 5,000,000 บาท 

โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว โดยบริษัทให้บริการก่อสร้างและปรับปรุงโรงไฟฟา้ให้กบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

13.   บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ ากดั ( หรือ “ NRW ”) 
ในเดือน ตุลาคม 2558 บริษัทเข้าซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ ากัด  ทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

50,000,000 บาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 51  บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ ากดั (“นวรัตน์”) ได้รับสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ส าหรับการรับซือ้
ไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียนขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer หรือ VSPP) จากพลงังานชีวภาพ ให้กับการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 
(กฟภ.) ขนาดก าลงัการผลิต 1 เมกะวตัต์ ในรูปแบบ Adder  ในราคา 0.50 บาทต่อกิโลวตัต์-ชัว่โมง เป็นเวลา 7 ปี นบัจากวนัเร่ิมต้นซือ้
ขายไฟฟา้เชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date หรือ COD) ซึง่โรงไฟฟา้พลงังานชีวภาพดงักลา่ว ตัง้อยูท่ี่ ต าบลกู่สวนแตง อ าเภอ
บ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ และคาดว่าจะสามารถท าการเช่ือมโยงระบบไฟฟ้าและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเ ชิงพาณิชย์ 
(Commercial Operation Date : COD) ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2561 

 

14.  บริษัท อรัญ เพาเวอร์ จ ากดั ( หรือ “ ARW ”) 
ในเดือนพฤศจิกายน  2558  บริษัทเข้าลงทุนซือ้หุ้นสามญัของบริษัท อรัญ เพาเวอร์ จ ากัด ทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

386,000,000 บาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100  ซึ่งบริษัท อรัญ เพาเวอร์ จ ากดั (“อรัญ”) ได้รับสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ส าหรับการรับซือ้
ไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียนขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer หรือ VSPP) จากพลงังานชีวภาพ ให้กับการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 
(กฟภ.) ขนาดก าลงัการผลิต 4 เมกะวตัต์ ในรูปแบบ Adder  ในราคา 0.30 บาทต่อกิโลวตัต์-ชัว่โมง เป็นเวลา 7 ปี นบัจากวนัเร่ิมต้นซือ้
ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date หรือ COD) ซึ่งโรงไฟฟ้าพลงังานชีวภาพดงักล่าว ตัง้อยู่ที่ ต าบลวงัลึก อ าเภอ
สามชุก จงัหวดัสพุรรณบรีุ และได้ท าการเช่ือมโยงระบบไฟฟ้าและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : 
COD) เมื่อวนัท่ี 19 มีนาคม 2557 

 

15.  บริษัท เศรษฐีสพุรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จ ากดั ( หรือ “ STS ”) 
ในเดือน พฤศจิกายน  2558 บริษัทเข้าลงทนุซือ้หุ้นสามญัของบริษัท เศรษฐีสพุรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จ ากดั ทนุจดทะเบียน

และทนุช าระแล้ว 180,000,000 บาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100  ซึ่งบริษัท เศรษฐีสพุรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จ ากดั (“เศรษฐี”) ได้รับ
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สญัญาซือ้ขายไฟฟา้ ส าหรับการรับซือ้ไฟฟา้พลงังานหมนุเวียนขนาดเลก็มาก (Very Small Power Producer หรือ VSPP) จากพลงังาน
ชีวภาพ ให้กบัการไฟฟา้สว่นภมูิภาค (กฟภ.) ขนาดก าลงัการผลติ 2 เมกะวตัต์ ในรูปแบบ Adder  ในราคา 0.30 บาทตอ่กิโลวตัต์-ชัว่โมง 
เป็นเวลา 7 ปี นับจากวันเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date หรือ COD) ซึ่งโรงไฟฟ้าพลงังานชีวภาพ
ดงักลา่ว ตัง้อยูท่ี่ ต าบลตลิง่ชนั อ าเภอเมืองสพุรรณบรีุ จงัหวดัสพุรรณบรีุ และได้ท าการเช่ือมโยงระบบไฟฟ้าและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า
เชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD) เมื่อวนัท่ี 20 ตลุาคม 2558 

 

16.    บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 7 จ ากดั (หรือ “ PSTE 7 ”) 
ก่อตัง้เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เพื่อลงทุนหรือผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าในธุรกิจพลงังานทดแทน หรือรับเหมา

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าหรือร่วมทนุ  ทนุจดทะเบียน 10,000,000 บาท ทนุช าระแล้ว 2,750,000 บาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ของทนุจด
ทะเบียนช าระแล้ว  ปัจจบุนับริษัทไมไ่ด้ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ใดๆ 

 

17.    บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 8 จ ากดั (หรือ “ PSTE 8 ”) 
ก่อตัง้เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เพื่อลงทุนหรือผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าในธุรกิจพลงังานทดแทน หรือรับเหมา

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าหรือร่วมทนุ  ทนุจดทะเบียน 20,000,000 บาท ทนุช าระแล้ว 5,075,000 บาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ของทนุจด
ทะเบียนช าระแล้ว  ปัจจบุนับริษัทไมไ่ด้ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ใดๆ 

 

18.   บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั (หรือ “BGT”) 
ในเดือนพฤศจิกายน 2560 บริษัทเข้าลงทนุซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั ทนุจดทะเบียนและทนุช าระแล้ว 

408,160,000 บาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 51 ซึ่งบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั (“BGT”) ประกอบธุรกิจจ าหน่ายเชือ้เพลิงประเภท
ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) ก๊าซธรรมชาติ (NGV) และก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)  

 

19.  บริษัท ไลท์อพั ดีไซน์ จ ากดั (หรือ “Lightup”) 
ในเดือนกรกฎาคม 2559 บริษัทฯลงทนุซือ้หุ้นสามญั บริษัท ไลท์อพั ดีไซน์ จ ากัด ทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 75,800,000 

บาท โดยบริษัทมีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 10  บริษัท ไลท์อพั ดีไซน์ จ ากดั ด าเนินธุรกิจจ าหนา่ยอปุกรณ์ไฟฟ้า แสงสว่างแบบประหยดั
พลงังาน 

 

20.  บริษัท พีวี กรีน จ ากดั (หรือ “PVG”) 
ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน

และช าระแล้ว 18 ล้านบาท โดยบริษัทมีสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 19.99 โดยบริษัทท าการร่วมทุนกับเจ้าของกรรมสิทธิของอาคารที่
โครงการดงักลา่วตัง้อยู่บนหลงัคา ซึ่งบริษัท พีวี กรีน จ ากดั ได้รับสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ส าหรับการรับซือ้ไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียนขนาด
เล็กมาก (Very Small Power Producer หรือ VSPP) จากพลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคา (Solar PV Rooftop) ส าหรับพลงังาน
หมนุเวียนประเภทพลงังานแสงอาทิตย์ให้กับการไฟฟา้สว่นภมูิภาค ขนาดก าลงัการผลติ 987.84 กิโลวตัต์ ซึ่งได้รับการสนบัสนนุตามมติ
คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ ครัง้ที่ 2/2556 (ครัง้ที่ 145) ในรูปแบบ Feed-in Tariff ใน 6.16 บาทต่อกิโลวตัต์-ชั่วโมง เป็น
เวลา 25 ปี นับจากวนัเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date หรือ COD) ซึ่งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
ดงักลา่ว ตัง้อยูบ่นอาคารของบริษัท วีรับเบอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ต าบลเขาย้อย อ าเภอเขาย้อย จงัหวดัเพชรบรีุ และได้ท าการเช่ือมโยง
ระบบไฟฟา้และจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้เชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD) เมื่อวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2557 
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21.    บริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จ ากดั( หรือ “ WKE ”) 
ในเดือนพฤษภาคม 2559  บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ ากดั (บริษัทย่อย) เข้าลงทนุซือ้หุ้นสามญัของบริษัท เวลล์ โคราช เอ็น

เนอร์ยี จ ากัด ทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 280,000,000 บาท โดยบริษัทย่อยดงักลา่วถือหุ้นร้อยละ 100 บริษัท เวลล์ โคราช เอ็น
เนอร์ยี จ ากัด (“เวลล์”) ได้รับสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า ส าหรับการรับซือ้ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก  (Very Small Power 
Producer หรือ VSPP) จากพลงังานชีวมวล ให้กบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค (กฟภ.) ขนาดก าลงัการผลิต 8 เมกะวตัต์ ในรูปแบบ Feed-in 
Tariff  ในราคา 4.54 บาทต่อกิโลวตัต์-ชัว่โมง เป็นเวลา 8 ปีแรก และ ในราคา 4.24 บาทต่อกิโลวตัต์-ชัว่โมง เป็นเวลา 12 ปีหลงั นบัจาก
วนัเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟา้เชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date หรือ COD) ซึง่โรงไฟฟา้พลงังานชีวมวลดงักลา่ว ตัง้อยูท่ี่ต าบลเมือง
ไผ่ อ าเภอหนองก่ี จังหวดับุรีรัมย์ และได้ท าการเช่ือมโยงระบบไฟฟ้าและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation 
Date : COD) เมื่อวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2558 

 

22.    บริษัท โรงไฟฟา้สระยายโสม จ ากดั ( หรือ “ SYS ”) 
ในเดือนมิถนุายน 2559 บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ ากดั (บริษัทย่อย) เข้าลงทนุซือ้หุ้นสามญัของบริษัท โรงไฟฟ้าสระยายโสม 

จ ากดั ทนุจดทะเบียน 251,000,000 บาท ทุนช าระแล้ว  128,000,000 โดยบริษัทย่อยดงักลา่วถือหุ้นร้อยละ 100 บริษัท โรงไฟฟ้าสระ
ยายโสม จ ากดั (“สระยายโสม”) ได้รับสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ ส าหรับการรับซือ้ไฟฟา้พลงังานหมนุเวียนขนาดเลก็มาก (Very Small Power 
Producer หรือ VSPP) จากพลงังานชีวภาพ ให้กบัการไฟฟา้สว่นภมูิภาค (กฟภ.) ขนาดก าลงัการผลิต 4.6 เมกะวตัต์ ในรูปแบบ Adder  
ในราคา 0.30 บาทต่อกิโลวตัต์-ชั่วโมง เป็นเวลา 7 ปี นบัจากวนัเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date หรือ 
COD) ซึ่งโรงไฟฟ้าพลงังานชีวภาพดงักลา่ว ตัง้อยู่ที่ ต าบลสระยายโสม อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสพุรรณบรีุ ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการพฒันา
โครงการ ซึ่งคาดว่าจะสามารถท าการเช่ือมโยงระบบไฟฟ้าและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : 
COD) ได้ในปี 2561 
 

23.    บริษัท โรงไฟฟา้ขนุพดัเพ็ง จ ากดั (หรือ “ KPP ”) 
ในเดือนมกราคม 2559 บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ ากัด (บริษัทย่อย) เข้าลงทุนซือ้หุ้นสามญัของบริษัท โรงไฟฟ้าขุนพดัเพ็ง 

จ ากดั ทนุจดทะเบียนและทนุช าระแล้ว 14,500,000 บาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 บริษัท โรงไฟฟ้าขนุพดัเพ็ง จ ากดั (“ขนุพดัเพ็ง”)  
ได้รับสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ส าหรับการรับซือ้ไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก  (Very Small Power Producer หรือ VSPP) จาก
พลงังานชีวภาพ ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ขนาดก าลงัการผลิต 1 เมกะวัตต์ ในรูปแบบ Adder  ในราคา 0.50 บาทต่อ
กิโลวตัต์-ชั่วโมง เป็นเวลา 7 ปี นับจากวันเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date หรือ COD) ซึ่งโรงไฟฟ้า
พลงังานชีวภาพดงักลา่ว ตัง้อยูท่ี่ ต าบลสระยายโสม อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสพุรรณบรีุ ปัจจบุนัอยู่ระหวา่งการพฒันาโครงการ ซึ่งคาดว่า
จะสามารถท าการเช่ือมโยงระบบไฟฟา้และจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้เชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD) ได้ในปี 2561 
 

24.  บริษัท พีเอสที เอ็มเอสดบับลวิ 1 จ ากดั (หรือ “MSW 1”) 

ก่อตัง้เมื่อวนัที่ 17 พฤษภาคม 2560 เพื่อรองรับการขยายตวัทางธุรกิจ ในการลงทุนหรือผลิต และจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าใน
ธุรกิจพลงังานทดแทน หรือรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า  ทนุจดทะเบียน 100,000 บาท ทนุช าระแล้ว 25,000 บาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 
100 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว  ปัจจบุนับริษัทไมไ่ด้ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ใดๆ 
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25.  บริษัท พีเอสที เอ็มเอสดบับลวิ 2 จ ากดั (หรือ “MSW 2”) 

ก่อตัง้เมื่อวนัที่ 17 พฤษภาคม 2560 เพื่อรองรับการขยายตวัทางธุรกิจ ในการลงทุนหรือผลิต และจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าใน
ธุรกิจพลงังานทดแทน หรือรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า  ทนุจดทะเบียน 100,000 บาท ทนุช าระแล้ว 25,000 บาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 
100 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว ปัจจบุนับริษัทไมไ่ด้ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ใดๆ 
    

26. บริษัท ทริปเปิล้ เอส อีโค ่ 
ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 31 มีนาคม 2558  เพื่อส ารวจความเป็นไปได้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานลมหรือพลงังานทางเลอืก

อื่น และยื่นค าขอจ าหน่ายไฟฟ้าและเช่ือมโยงระบบจ าหน่ายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และ/หรือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (EGAT) ตลอดจนพฒันาโครงการที่ท าการศึกษาร่วมกนั ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 60 ล้านบาท โดยบริษัท พี
เอสที เอนเนอร์ยี จ ากดั (บริษัทยอ่ย) มีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 15 ปัจจบุนัก าลงัอยูใ่นขัน้ตอนศกึษาความเป็นไปได้ในการลงทนุและอยู่
ระหวา่งรอการเปิดยื่นใบขออนญุาตเพื่อจ าหนา่ยไฟฟา้พลงังานลม 

 

27. บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากดั (หรือ “TPN”) 
บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั (บริษัทย่อย) เข้าลงทนุซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากดั (“TPN”) ทนุจด

ทะเบียนและช าระแล้ว 100,000,000 บาท โดยบริษัทย่อยดงักล่าวถือหุ้นร้อยละ 100 บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด ประกอบ
ธุรกิจขนส่งน า้มันโดยระบบขนส่งทางท่อ จากจังหวดั สระบุรี ไปยงั จังหวดั ขอนแก่น โดยปัจจุบันยงัอยู่ระหว่างศึกษาผลกระทบต่อ
สิง่แวดล้อม (EIA) ซึง่คาดวา่จะสามารถรับรู้รายได้ในปี 2564 
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โครงสร้างรายได้ของการประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภณัฑ์ 
การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยสามารถแบ่งออกตามประเภทของการด าเนินธุรกิจเป็น 3 ธุรกิจหลกั ได้แก่ 1) 

ธุรกิจออกแบบ จ าหนา่ย และติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟา้และตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อม 2) ธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานทดแทน และ 3) ธุรกิจ
จ าหน่ายและขนสง่ผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมเหลว โดยโครงสร้างรายได้ตามแตล่ะประเภทของการด าเนินธุรกิจในปี 2559 และปี 2560 เป็น
ดงันี ้                         

                            (หน่วย : ล้านบาท) 

รายได้ ด าเนินการโดย 
ปี 2559 ปี 2560 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

1. ธุรกิจออกแบบ จ าหน่าย และติดตัง้

ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจดัการ

สภาพแวดล้อม 

บริษัท 

 

447.38 71.91 559.18 41.04 

2. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 

       - พลงังานแสงอาทิตย์ 

 

- พลงังานชีวภาพ 

- พลงังานชีวมวล 

 

บริษัท / KSP / 

SGG / PWG / PSTE2  

STS / ARW 

WKE 

151.48 

64.39 

 

44.71 

42.38 

24.35 

10.35 

 

7.19 

6.81 

462.91 

142.14 

 

55.28 

265.49 

33.97 

10.43 

 

4.06 

19.48 

3. ธุรกิจจ าหน่ายและขนส่งผลติภณัฑ์
ปิโตรเลียมเหลว 

BGT - - 322.011/ 23.63 

4. รายได้อื่น2/  23.25 3.74 18.56 1.36 

รายได้รวม  622.11 100 1,362.66 100 
 

    หมายเหต ุ: 1/รายได้ดงักลา่วเป็นจ านวนเงินรวมตัง้แตว่นัที่บริษัทฯเข้าซือ้กิจการจนถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
         2/รายได้อ่ืน ประกอบด้วยดอกเบีย้รับ ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน ก าไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย และรายได้อ่ืนๆ  

 

 
 
 
 
 

 

 

2. การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลิตภณัฑ์ 
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โดยลกัษณะการด าเนินงานของแตล่ะประเภทธุรกิจหลกั มีรายละเอียด ดงันี ้
 

1. ธุรกิจออกแบบ จ าหน่าย และติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อมลักษณะของผลิตภัณฑ์และ
การบริการ 
  ธุรกิจออกแบบ จ าหนา่ย และติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟา้และตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อม ครอบคลมุการบริการทัง้หมด  
4 ประเภท ได้แก่ 
 1) ระบบส ารองไฟฟา้ (Power Backup Solution) ส าหรับอปุกรณ์และระบบสือ่สารโทรคมนาคมเป็นหลกั ที่ต้องการความตอ่เนื่อง

ในการท างาน  
 2) ระบบตรวจวดัและจัดการสภาพแวดล้อม (Power and Environment Monitoring Solution) ท าหน้าที่ตรวจวดั ประมวลผล 

เก็บข้อมลู และแสดงผลของสภาวะระบบสิง่แวดล้อมตา่งๆ  
 3) ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน ด าเนินการออกแบบ จ าหน่าย และติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน โดย

ให้บริการในลกัษณะวิศวกรรมจดัหา และก่อสร้าง (EPC) และแบบเบ็ดเสร็จทัง้โครงการ (Turn Key Project) 
 4) ระบบประหยดัพลงังาน (Energy Saving Solution) และระบบอื่นๆ ให้บริการการประหยดัพลงังานส าหรับพลงังานไฟฟ้า โดย
มุง่เน้นไปยงัองค์กรที่มีคา่ใช้จ่ายไฟฟา้สงู 
 

1.1 ระบบส ารองไฟฟ้า (Power Backup Solution) 
ระบบส ารองไฟฟา้ที่บริษัทจ าหน่ายและให้บริการ แบ่งออกเป็นสองประเภทหลกัๆ ได้แก่ ก) ระบบส ารองไฟฟ้ากระแสตรง และ 

ข) ระบบส ารองไฟฟา้กระแสสลบั 
 

 ก) ระบบส ารองไฟฟา้กระแสตรง 
บริษัทจ าหน่ายและให้บริการระบบส ารองไฟฟ้ากระแสตรงส าหรับอปุกรณ์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมเป็นหลกั เนื่องจาก

ระบบสื่อสารโทรคมนาคม เช่น ระบบชุมสายโทรศพัท์ เสาโทรคมนาคมส าหรับระบบโทรศพัท์เคลื่อนที่ หรือระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
เป็นต้น ต้องการความต่อเนื่องในการท างาน อีกทัง้อุปกรณ์ต่างๆในระบบมีราคาสูง ซึ่งหากเกิดความผิดปกติในระบบไฟฟ้า เช่น 
แรงดนัไฟฟ้าตกหรือกระชาก หรือกระแสไฟฟา้ดบั อาจก่อให้เกิดความเสียหายโดยตรงแก่อปุกรณ์และความเสียหายโดยอ้อมจากการที่
ระบบหยดุท างานได้ ระบบส ารองไฟฟ้าจึงมีความส าคญักบัระบบโทรคมนาคมอย่างมาก โดยท าหน้าที่ป้องกนัความผิดปกติจากระบบ
ไฟฟา้ และท าให้กระแสไฟฟ้าที่เข้าสูร่ะบบมีเสถียรภาพและเหมาะสมแก่การท างานของอปุกรณ์ต่างๆมากขึน้   โดยอปุกรณ์ระบบส ารอง
ไฟฟ้ายงัได้รับการออกแบบให้มีขนาดเล็ก น า้หนกัเบา และมีลกัษณะเป็นหน่วยแยกสว่น (Module) สามารถท าการต่อขยายได้อย่าง
สะดวกส าหรับรองรับการใช้งานเพิ่มเติมในอนาคต สามารถท าการต่อขนานเพื่อเพิ่มเสถียรภาพในการท างาน (Redundant) และ
สามารถควบคมุทางไกลโดยระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ได้ ท าให้เหมาะสมกบัโครงการหรือระบบโทรคมนาคมโดยเฉพาะ 

 

ทัง้นี ้ส่วนประกอบของระบบส าหรับแต่ละโครงการจะต่างกัน โดยบริษัทจะท าการศึกษาความต้องการของผู้ ว่าจ้าง ให้
ค าปรึกษาและออกแบบระบบส ารองไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ผู้ ว่าจ้างก าหนด โดยเลือก
อปุกรณ์ตา่งๆตามความเหมาะสม ซึง่ประกอบด้วยอปุกรณ์หลกั ดงันี ้

 

อปุกรณ์แปลงไฟฟา้กระแสสลบัเป็นไฟฟา้กระแสตรง (Rectifier) 
เป็นอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่แปลงสญัญาณไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นกระแสตรง เพื่อท าหน้าที่จ่ายไฟเข้าอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ใช้

ไฟฟ้ากระแสตรง พร้อมกับจ่ายไฟฟ้าเพื่อใช้ในการส ารองประจุไฟฟ้าในแบตเตอร่ี โดยอุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้า
กระแสตรงส าหรับระบบสือ่สารโทรคมนาคมจะแตกตา่งจากระบบทัว่ไป เนื่องจากอปุกรณ์ดงักลา่วจะมีสายดินท่ีเป็นประจบุวก (Positive 
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Ground) โดยบริษัทได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นตวัแทนจ าหน่ายของอปุกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นไฟฟ้ากระแสตรงตรา enatel จาก
บริษัท Enatel Ltd. (ประเทศนิวซีแลนด์) ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ในด้านระบบพลงังานส าหรับระบบสื่อสารโทรคมนาคม อุตสาหกรรม 
รวมถึงระบบพลงังานส าหรับโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ท่ีมีการจ าหน่ายไปยงัภูมิภาคต่างๆทัว่โลก และผ่านการรับรองระบบคุณภาพ ISO 
9001:2008 และมาตรฐานการจดัการสิง่แวดล้อม ISO 14001:2004 
 

    
 

   
ตวัอยา่ง อปุกรณ์แปลงไฟฟา้กระแสสลบัเป็นไฟฟา้กระแสตรงที่บริษัทจ าหนา่ยและให้บริการ 

 
 

แบตเตอร่ี (Battery) 
 แบตเตอร่ีเป็นอุปกรณ์ส าหรับเก็บประจุไฟฟ้าในระบบส ารองไฟฟ้า โดยจะท าหน้าที่กักเก็บประจุไฟฟ้าก ระแสตรงจาก
อุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นไฟฟ้ากระแสตรง  (Rectifier) ในขณะที่แหล่งจ่ายไฟฟ้าท างานปกติ และจะท าหน้าที่จ่ายไฟฟ้า
กระแสตรงไปยงัระบบขณะที่แหลง่จ่ายไฟฟา้หยดุท างาน ซึง่จะควบคมุโดยวงจรสวิตซ์ในระบบ ซึง่จะมีขนาดความจไุฟฟา้และคณุสมบตัิ
แตกตา่งกนัตามความเหมาะสมในการใช้งาน โดยชนิดของแบตเตอร่ีที่บริษัทให้บริการและจดัจ าหนา่ย เป็นประเภทแบตเตอร่ีตะกัว่-กรด
แบบปิดผนึก (Sealed Lead Acid Battery) ส าหรับระบบสื่อสารโทรคมนาคมโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นแบตเตอร่ีที่ต้องการการบ ารุงรักษาต ่า 
อายุการใช้งานยาวนาน และมีไอกรดที่จะท าให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ต ่ามาก โดยบริษัทได้รับการแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ าหน่าย
แบตเตอร่ีตรา HAZE จากบริษัท Haze Battery Co., Ltd. (สาธารณรัฐประชาชนจีน) นอกจากนี ้บริษัทยงัจ าหน่ายแบตเตอร่ีตรา “PST” 
ของบ ริษัทเอง โดยว่า จ้างบ ริษัท  Haze Battery Co., Ltd ผลิตแบตเตอ ร่ีตาม รูปแบบที่บ ริษัทก าหนด (Original Equipment 
Manufacturer หรือ OEM) แล้วน ามาติดตราสนิค้าของบริษัท  

 
 

 

   
 

ตวัอยา่ง แบตเตอร่ีที่บริษัทจ าหนา่ยและให้บริการ 
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 อปุกรณ์แปลงไฟฟา้กระแสตรงเป็นไฟฟา้กระแสสลบั (Inverter) 
 เป็นอุปกรณ์ที่มีวงจรแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลบั เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ส่วนของอุปกรณ์ที่ต้องการไฟฟ้า
กระแสสลบัในระบบ โดยบริษัทเป็นตัวแทนจ าหน่ายอุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลบัตรา enatel ซึ่งได้รับการ
ออกแบบส าหรับอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมโดยเฉพาะ ซึ่งสญัญาณไฟฟ้ากระแสสลบัที่ได้จะมีลกัษณะเป็นคลื่นรูปไซน์ (Pure Sine 
Wave) และมีสญัญาณรบกวนต ่า 

  
 

ตวัอยา่ง อปุกรณ์แปลงไฟฟา้กระแสตรงเป็นไฟฟา้กระแสสลบัท่ีบริษัทจ าหนา่ยและให้บริการ 
 
 

อปุกรณ์ปรับแรงดนัไฟฟา้กระแสตรง (Converter) 
 เป็นอุปกรณ์ส าหรับปรับแรงดันไฟฟ้า (Voltage) ส าหรับไฟฟ้ากระแสตรงจากแรงดันหนึ่งไปยังแรงดันที่เหมาะสมกับ
อปุกรณ์ในระบบ 

 

  
 

ตวัอยา่ง อปุกรณ์ปรับแรงดนัไฟฟา้กระแสตรงที่บริษัทจ าหนา่ยและให้บริการ 
 
 

อปุกรณ์ตรวจสอบและควบคมุ (Monitoring and Control) 
 เป็นอุปกรณ์ส าหรับตรวจวัด แสดงค่า และควบคุมการท างานของระบบส ารองไฟฟ้า เช่น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าใน
อปุกรณ์ตา่งๆในระบบ ประจไุฟฟ้าที่เหลือในแบตเตอร่ี อณุหภมูิของอปุกรณ์ต่างๆ รวมทัง้มีระบบแจ้งเตือนหากมีความผิดปกติในระบบ
ไฟฟา้ หรือมีความสามารถในการตรวจสอบและควบคมุทางไกลผา่นระบบอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
 

  
 

ตวัอยา่ง อปุกรณ์ตรวจสอบและควบคมุที่บริษัทจ าหนา่ยและให้บริการ 
 
 
 
 

 
 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2560 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

20 
                                  รับรองความถกูต้อง 

ข) ระบบส ารองไฟฟา้กระแสสลบั  
 ระบบส ารองไฟฟ้ากระแสสลบั มีอุปกรณ์หลกั คือ อุปกรณ์ส ารองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Uninterruptible 
Power Supply หรือ UPS) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ประกอบด้วย วงจรแปลงไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (Rectifier) แบตเตอร่ี 
(Battery) วงจรแปลงไฟฟา้กระแสตรงเป็นไฟฟา้กระแสสลบั (Inverter) ซึ่งในช่วงเวลาที่มีกระแสไฟฟา้ปกติ กระแสไฟฟา้จะถกูจ่ายไปยงั
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการ พร้อมกับเข้าสู่วงจรแปลงไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อจ่ายไฟเข้าไปส ารองในแบตเตอร่ี เมื่อ
แหลง่จ่ายไฟฟา้หยดุท างาน วงจรสวิตซ์จะปรับวงจรให้แบตเตอร่ีท าการจ่ายไฟฟา้กระแสตรงเข้าสูว่งจรแปลงไฟฟา้กระแสตรงเป็นไฟฟ้า
กระแสสลบัเพื่อจ่ายไปยงัอปุกรณ์ไฟฟา้จนกวา่แหลง่จ่ายไฟฟา้ท างานเป็นปกติหรือจนกระทัง่กระแสไฟฟา้ในแบตเตอร่ีหมดลง 

 

ทัง้นี ้เคร่ืองส ารองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ มีความแตกต่างกันไปตามการใช้งานที่ต้องการ เช่น ความจุของ
แบตเตอร่ีที่แตกต่างกนั หรือบางประเภทไม่มีแบตเตอร่ีอยู่ภายในเพื่อให้สามารถเลือกแบตเตอร่ีที่มีคณุสมบตัิตามที่ต้องการมาเช่ือมต่อ
ภายนอกได้ หรือมีวงจรปรับแรงดนัไฟฟา้อตัโนมตัิ (Stabilizer) ท าหน้าที่ปรับแรงดนัไฟฟา้ให้คงที่และสม ่าเสมออยูใ่นระดบัท่ีปลอดภยัตอ่
อปุกรณ์ไฟฟา้ หรือประเภทของแหลง่จ่ายไฟเข้าที่แตกตา่งกนั เช่น กระแสไฟฟา้เฟสเดียวหรือสามเฟส เป็นต้น 

 

โดยบริษัทเป็นผู้น าเข้าและเป็นตวัแทนจ าหน่ายในประเทศไทยส าหรับเคร่ืองส ารองไฟฟ้าและปรับแรงดนัไฟฟ้าอตัโนมตัิตรา  
เดลต้า (DELTA) จากบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ จ ากัด (ไต้หวนั) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้น าของโลกในด้านระบบจัดการก าลงัไฟฟ้า ระบบ
ส ารองไฟฟา้และปรับแรงดนัไฟฟ้าอตัโนมตัิ อปุกรณ์อิเลค็โทรนิคส์และชิน้สว่นของอปุกรณ์อิเล็คโทรนิคส์ส าหรับอตุสาหกรรมตา่งๆ เป็น
ต้น โดยมีส านักงาน 106 แห่ง และโรงงานผลิต 31 แห่ง ทั่วโลก (ที่มา : เว็บไซต์ของบริษัท เดลต้า อี เลคโทรนิคส์ จ ากัด 
http://www.deltaww.com) 

 
 

     
ตวัอยา่ง อปุกรณ์เคร่ืองส ารองไฟฟา้และปรับแรงดนัไฟฟา้อตัโนมตัิที่บริษัทจ าหนา่ยและให้บริการ 

 
 

  นอกจากนี ้บริษัทยงัจ าหน่ายอปุกรณ์อื่นๆที่เก่ียวข้องกบัระบบส ารองไฟฟ้า เช่น ตู้ ระบบส ารองไฟฟ้า  และอปุกรณ์อื่นๆที่เป็น
สว่นประกอบของระบบส ารองไฟฟ้าโดยจะท าการออกแบบระบบให้เหมาะสมกับอุปกรณ์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่จะน าระบบ
ดงักล่าวไปใช้ โดยกลุ่มลกูค้าเป้าหมายของธุรกิจนีไ้ด้แก่ บริษัทหรือองค์กรสื่อสารโทรคมนาคม หรือบริษัทที่ต้องการระบบไฟฟ้าที่มี
เสถียรภาพ เช่น ธนาคารหรือสถาบนัการเงินตา่งๆ เป็นต้น  

 

1.2 ระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อม (Power and Environment Monitoring Solution) 

ระบบตรวจวดัและจดัการสภาพแวดล้อมท าหน้าที่ตรวจวดั ประมวลผล เก็บข้อมลู และแสดงผลของสภาวะของระบบรวมถึง
สิง่แวดล้อมตา่งๆ เช่น สถานะการท างานของอปุกรณ์และระบบตา่งๆ แรงดนัไฟฟ้า กระแสไฟฟา้ ประจขุองแบตเตอร่ี ความชืน้ อณุหภมูิ 
ควนัไฟ รวมถึงการตรวจสอบว่ามีการบกุรุกในพืน้ที่หรือไม่ เป็นต้น รวมถึงสามารถท าการสื่อสารและควบคมุทางไกลผ่านระบบสื่อสาร
ตา่งๆ และสามารถท าการแจ้งเตือนไปยงัผู้ที่เก่ียวข้องผา่นช่องทางต่างๆ เช่น ระบบอินเตอร์เน็ต หรือข้อความผา่นโทรศพัท์เคลือ่นท่ีได้อีก
ด้วย ท าให้ระบบตรวจวดัและจดัการสภาพแวดล้อม ช่วยให้สามารถป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้จากความผิดปกติต่างๆได้

http://www.deltaww.com/
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ทนัทว่งที เช่น ไฟฟา้ดบั ไฟไหม้ หรือความผิดปกติของระบบไฟฟา้ เป็นต้น อีกทัง้ยงัสามารถประหยดัคา่ใช้จ่ายในสว่นของบคุลากรท่ีต้อง
ใช้ในการควบคมุดแูลได้ 
 โดยระบบตรวจวดัและจดัการสภาพแวดล้อมประกอบด้วยสว่นประกอบหลกั 3 สว่น ได้แก่ 

1) อปุกรณ์เก็บข้อมลูและแสดงผล (Monitoring and Display Unit) 
 

2) อปุกรณ์ตรวจวดั (Sensor Unit) 
3) โปรแกรมตรวจวดัและจดัการสภาพแวดล้อม (Monitoring Software) 
โดยอปุกรณ์ตรวจวดัต่างๆ เช่น เคร่ืองวดัแรงดนัไฟฟ้า เคร่ืองตรวจจบัอณุหภมูิ เคร่ืองตรวจจบัควนัไฟ จะท าหน้าที่ตรวจวดัค่า

ต่างๆ ตามที่ก าหนด แล้วส่งค่าดงักลา่วไปยงัอปุกรณ์เก็บข้อมูลและแสดงผล ซึ่งจะน าข้อมูลดงักล่าวมาประมวลผลและส่งข้อมลูผ่าน
ระบบเครือขา่ยต่างๆไปยงัศนูย์ควบคมุสว่นกลาง และข้อมลูดงักลา่ว จะได้รับการบนัทกึ ประมวลผล และท าการแสดงผลหรือแจ้งเตือน
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือทางอีเมลล์โดยโปรแกรมตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อมที่บริษัทได้ท าการพัฒนาขึน้เอง  ซึ่งได้รับการ
ออกแบบให้สามารถรองรับอปุกรณ์เก็บข้อมลูและแสดงผลมากกวา่ 1,000 เคร่ืองตอ่ระบบ 

 
 

ตวัอยา่ง อปุกรณ์และหน้าจอซอฟท์แวร์ระบบตรวจวดัและจดัการที่บริษัทจ าหนา่ยและให้บริการ 
 
 

ทัง้นี ้บริษัทเน้นการให้บริการระบบตรวจวดัและจดัการสภาพแวดล้อมให้กบัหนว่ยงานท่ีต้องมีการตรวจสอบควบคมุการท างาน
ของอปุกรณ์หรือสภาพแวดล้อมอยา่งใกล้ชิด เช่น อตุสาหกรรมสือ่สารโทรคมนาคม หรืออตุสาหกรรมพลงังาน เป็นต้น  นอกจากนี ้บริษัท
ยงัประยุกต์ระบบตรวจวดัและจดัการสภาพแวดล้อมไปใช้ในผลิตภณัฑ์ส าหรับกลุม่ลกูค้าอื่นๆ เช่น ชุดฝึกการตรวจวดัสภาพแวดล้อม
และการแจ้งเตือน บริษัทได้ท าการออกแบบและจ าหนา่ยให้กบัสถาบนัอดุมศึกษา เพื่อใช้เป็นสือ่การสอนส าหรับนกัศึกษาในด้านระบบ
สง่ก าลงัไฟฟ้าและอปุกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ รวมถึงการตรวจวดัสภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อเป็นพืน้ฐานให้นกัศึกษาได้ทราบถึงการควบคุม
และผลกระทบจากปัจจยัตา่งๆ ในสภาพแวดล้อมที่มีตอ่อปุกรณ์และเคร่ืองใช้ไฟฟา้ 
 

1.3  ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (Renewable Energy) 

บริษัทด าเนินการออกแบบ จ าหนา่ย และติดตัง้ระบบผลิตไฟฟา้จากพลงังานทดแทน โดยให้บริการในลกัษณะวิศวกรรม จดัหา 

และก่อสร้าง (Engineering Procurement and Construction หรือ EPC) แบบโครงการเบ็ดเสร็จ (Turn-key Project) ทัง้ในรูปแบบ

ระบบผลติไฟฟ้าเพื่อเช่ือมต่อกบัระบบจ าหน่ายไฟ (On-grid System) และระบบผลติไฟฟ้าที่ไม่เช่ือมต่อกบัระบบจ าหน่ายไฟ (Off-Grid 

System) ซึง่จะท าการผลติไฟฟา้เพื่อจ่ายไปยงัอปุกรณ์ในระบบของผู้วา่จ้างเอง เช่น อปุกรณ์ที่ติดตัง้ในเสาสง่สญัญาณโทรคมนาคม เป็น

ต้น โดยบริษัทจะท าการศึกษาถึงความต้องการไฟฟ้าของระบบอปุกรณ์ไฟฟ้า แล้วจึงท าการออกแบบระบบ โดยเลือกสว่นประกอบที่มี

ความเหมาะสมกับทัง้ลกัษณะการใช้งานและสภาวะของแสงอาทิตย์หรือกระแสลมในพืน้ที่โดยรอบ โดยอาจจะมีสว่นของระบบไฟฟ้า
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ส ารองร่วมด้วยตามความเหมาะสมในการใช้งานและตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง ในปัจจุบนับริษัทให้บริการระบบผลิตไฟฟ้าจาก

พลงังานทดแทน ดงัตอ่ไปนี ้

ก) พลงังานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) โดยระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ที่บริษัทให้บริการจะเป็นแบบเซลล์
แสงอาทิตย์ซึง่แปลงพลงังานแสงที่กระทบมาเป็นพลงังานไฟฟา้โดยตรง (Photovoltaics) ซึง่ปัจจบุนั เซลล์แสงอาทิตย์
ที่บริษัทจดัจ าหน่ายและให้บริการเป็นเซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบาง (Amorphus Thin Film) และเซลล์แสงอาทิตย์
แบบเซลล์ซิลคิอนชนิดผลกึเดี่ยว (Mono Crystaline) และผลกึรวมหรือโพลคีริสตอลลนี (Poly Crystaline) 
 

ข) พลังงานลม  (Wind Turbine) จะเป็นการผลิตไฟฟ้าโดยใช้กระแสลมเพื่อหมุนใบพัดของกังหันลมในการสร้าง
กระแสไฟฟา้ ซึง่ขนาดของกงัหนัลมที่เลือกใช้จะพิจารณาจากความเหมาะกบัอปุกรณ์ กระแสลมในพืน้ท่ีโดยรอบ และ
ตามความต้องการของผู้วา่จ้างร่วมกนั โดยกงัหนัลมที่บริษัทจดัจ าหนา่ยและให้บริการจะเป็นประเภทส าหรับความเร็ว
กระแสลมต ่า (Low Wind Speed Wind Turbine) เพื่อให้เหมาะสมกบัสภาวะของกระแสลมในประเทศไทย โดยบริษัท
ท าการน าเข้ากงัหนัลมจากตา่งประเทศ 
 

ค) ระบบผสมผสานระหว่างพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม (Hybrid System) โดยระบบผลิตไฟฟ้าจากระบบ
ผสมผสานระหว่างพลงังานแสงอาทิตย์และพลงังานลมจะมีข้อดีคือ การผลิตกระแสไฟฟ้าจะต่อเนื่องมากกว่า ระบบ
พลงังานแสงอาทิตย์หรือพลงังานลมอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว ซึ่งระบบผสมผสานดงักล่าวสามารถท าการ
ผลติไฟฟา้ได้ในขณะท่ีสภาวะแวดล้อมไมเ่อือ้อ านวยในการผลติกระแสไฟฟา้ส าหรับระบบใดระบบหนึง่ เนื่องจากเซลล์
แสงอาทิตย์จะไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในเวลาที่ไม่มีแสงแดด เช่น กลางคืน หรือ ฝนตก เป็นต้น และกงัหนัลม
จะไมส่ามารถผลติไฟฟา้ได้ในยามที่ความเร็วลมต ่าเกินไป  
 

   
 

ตวัอยา่ง โครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานทดแทนที่บริษัทเป็นผู้ออกแบบ จ าหนา่ย และติดตัง้  

             
  นอกจากนี ้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนดงักลา่วยงัสามารถท าการติดตัง้แบตเตอร่ี  เพื่อเก็บประจุไฟฟ้าไว้ใช้งานใน
ยามที่ไมส่ามารถผลติกระแสไฟฟา้ได้อีกด้วย 
 

1.4 ระบบประหยดัพลังงาน (Energy Saving Solution) และระบบอื่นๆ 

เนื่องจากในปัจจบุนัต้นทนุพลงังานตา่งๆได้มีราคาเพิ่มสงูขึน้ อีกทัง้เทคโนโลยีในการประหยดัพลงังานได้มีความก้าวหน้าและมี
ราคาถกูมากขึน้ จึงท าให้องค์กรตา่งๆหนัมาให้ความสนในเร่ืองของการประหยดัพลงังาน ซึ่งนอกจากระบบประหยดัพลงังานจะสามารถ
ลดต้นทนุการด าเนินการได้แล้ว ยงัสามารถเสริมสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีให้กบัองค์กรดงักลา่วอีกด้วย บริษัทจึงเร่ิมท าการขยายธุรกิจไปยงั
ด้านระบบประหยดัพลงังานในปี 2556  โดยปัจจบุนั บริษัทเน้นการให้บริการการประหยดัพลงังานส าหรับพลงังานไฟฟ้า โดยมุ่นเน้นไป
ยงัองค์กรที่มีค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสงู เช่น โรงแรม อาคารส านกังาน ห้างสรรพสินค้า หรือโรงงานต่างๆ เป็นต้น โดยจะท าการศึกษาลกัษณะ
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การใช้ไฟฟา้ของผู้วา่จ้าง และออกแบบ เลอืกอปุกรณ์ และน าเสนอระบบประหยดัพลงังานที่เหมาะสมกบัความต้องการของผู้วา่จ้าง เช่น 
ระบบตัง้เวลาเปิดปิดอปุกรณ์ไฟฟา้อตัโนมตัิ ระบบหลอดไฟแอลอีดี หรือระบบป๊ัมความร้อน (Heat Pump) เป็นต้น 
  

 

 
 
      
 
 
 

     ตวัอยา่ง  ระบบป๊ัมความร้อนท่ีบริษัทจ าหนา่ยและให้บริการตวัอยา่งหลอดไฟแอลอีดีที่บริษัทจ าหนา่ยและให้บริการ 
  

  นอกจากนี ้บริษัทยงัมีการจ าหน่ายและให้บริการในระบบอื่นๆ เช่น ระบบเครือข่ายภายในองค์กรความเร็วสงูและระบบส่ง
สญัญาณโทรทศัน์ภายในท่ีบริษัทเป็นผู้ รับเหมาช่วงส าหรับโครงการของหนว่ยงานของรัฐบาล เป็นต้น 
 

  1.5 ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System)  
 

  แม้ว่าในปัจจุบนันต้นทนุพลงังานต่าง ๆ จะมีราคาที่เพิ่มสงูขึน้ แต่ส าหรับระบบกกัเก็บพลงังาน หรือ ESS (Energy Storage 
System) นัน้ กลบัมีราคาที่ถกูลง และด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบนัท่ีสามารถท าให้อปุกรณ์กกัเก็บพลงังานมีขนาดนเลก็ น า้หนกัเบาลง และ
สามารถใช้งานได้หลากหลาย ซึ่งในปัจจบุนัระบบกกัเก็บพลงังานไม่ได้มีไว้ใช้เฉพาะกบัพลงังานทดแทน เช่น พลงังานลม หรือ พลงังาน
เซลล์แสงอาทิตย์ อนัเป็นพลงังานจากธรรมชาติ แต่ยงัสามารถใช้กับอาคารบ้านเรือน โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล สถานีบริการ
ประจุไฟฟ้า โรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน Microgrid จึงท าให้องค์กรต่าง ๆ ให้ความสนใจในอปุกรณ์กกัเก็บพลงังานเพื่อใช้ในคราวจ าเป็น
มากขึน้ ซึ่งบริษัทสามารถออกแบบระบบกกัเก็บพลงังานให้ตรงตามความต้องการของลกูค้า อีกทัง้บริษัทยงัเป็นผู้ ค้ารายใหญ่ที่น าเข้า
และจ าหน่ายระบบกกัเก็บพลงังาน ตรา เดลต้า (DELTA) จาก บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ จ ากดั (ไต้หวนั) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้น าของโลก
ในด้านระบบจดัการก าลงัไฟฟา้ 

 
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
 

เนื่องจากผลิตภณัฑ์ระบบส ารองไฟฟ้าและระบบตรวจวดัควบคมุและแจ้งเตือนระบบไฟฟ้าของบริษัทฯ เป็นกลุม่ผลิตภณัฑ์ที่มี
ความส าคญักบัอตุสาหกรรมที่ต้องการระบบปฏิบตัิงานท่ีมีเสถียรภาพสงู บริษัทฯจึงมุ่นเน้นการจดัจ าหนา่ยไปยงัลกูค้ากลุม่ระบบสือ่สาร
โทรคมนาคม ซึ่งต้องการความต่อเนื่องในการท างานของระบบ อีกทัง้อุปกรณ์ต่างๆในระบบมีราคาสูง ดังนัน้การเจริญเติบโต
อตุสาหกรรมโทรคมนาคมจึงสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่กลุม่ผลติภณัฑ์ดงักลา่วของบริษัทฯ 
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1. บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Services)  

 ตลาดโทรคมนาคมแบบไร้สายโดยรวมในปี 2561 ยงัคงมีทิศทางการขยายตวัที่ชะลอตวัลง โดยศนูย์วิจยักสิกรไทย คาดว่าในปี 
2561 มลูค่าตลาดโทรคมนาคมแบบไร้สายโดยรวมของไทยน่าจะมีมลูค่าอยู่ประมาณ 253,930 – 259,580 ล้านบาท ขยายตวัในกรอบ
ร้อยละ 4.7 – 7.1 จากปี 2560 (ค่ากลางอยูท่ี่ร้อยละ 5.9) โดยน่าจะได้รับแรงหนนุหลกัมาจากการท าการตลาดของกลุม่ผู้ประกอบการที่
ผลกัดนัให้มีผู้ ใช้งานแบบรายเดือนเพิ่มขึน้ การผลกัดนัให้ผู้ ใช้รายเดือนเดิมท าการเปลี่ยนแพ็กเกจมาอยู่ในระดบัราคาที่สงูขึน้ โดยมี
แรงจงูใจจากการให้ใช้โมบายอินเทอร์เน็ตในปริมาณมากขึน้ รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคไทยที่ยงัคงใช้โมบายบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต
เพิ่มขึน้ต่อเนื่องเพื่อรับชมวิดีโอออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน ท าให้มลูค่าตลาดบริการสื่อสารข้อมลูยงัคงขยายตวัต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี การ
เติบโตของตลาดบริการสื่อสารข้อมลูดงักลา่วน่าจะมีแนวโน้มการเติบโตที่ชะลอตวัลง โดยศนูย์วิจยักสิกรไทย คาดวา่ ในปี 2561 มลูค่า
ตลาดบริการสื่อสารข้อมูลในไทยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 186,660 – 190,490 ล้านบาท มีอตัราการเติบโตอยู่ในกรอบประมาณร้อยละ  
14.7 – 17.1 ชะลอตวัลงจากปี 2560  ที่คาดว่าจะขยายตวัอยู่ราวร้อยละ 21.8 เนื่องจากอตัราค่าบริการที่ถูกลงจากการแข่งขนัที่เพิ่ม
สงูขึน้ของตลาด 
 ส าหรับตลาดด้านการให้บริการเสียงในปี 2561 ก็ยงัคงหดตวัอยา่งตอ่เนื่อง โดยศนูย์วิจยักสิกรไทย คาดวา่ มลูค่าตลาดด้านการ
ให้บริการเสียงจะมีมูลค่าอยู่ราว 67,270 – 69,090 ล้านบาท หดตวัประมาณร้อยละ 13.3 – 15.6 จากปี 2560 อย่างไรก็ดี การหดตัว
ดงักลา่วเป็นการหดตวัน้อยลงเมื่อเทียบกบัปี 2560 ที่คาดวา่จะหดตวัประมาณร้อยละ 16.1 เพราะมีกลุม่ผู้ ใช้บริการแบบเติมเงินย้ายมา
ใช้บริการแบบรายเดือนเพิ่มสงูขึน้จากการท าการตลาดที่เข้มข้นของผู้ประกอบการ 
 

2. บริการต่ออินเทอร์เน็ต (Internet  Access Services) 
จากการแขง่ขนัที่เข้มข้นในตลาดโทรคมนาคมแบบไร้สายทา่มกลางความท้าทายด้านการบริหารต้นทนุของกลุม่ผู้ประกอบการ

ตามที่กลา่วมาข้างต้น น่าจะเป็นแรงผลกัดนัให้กลุ่มผู้ประกอบการยงัคงท าการตลาดกันอย่างดุเดือดต่อเนื่องในปี 2561 โดยศูนย์วิจัย

กสิกรไทย มองว่า ผู้ประกอบการสว่นใหญ่น่าจะมุ่งเน้นท าการตลาดที่เฉพาะเจาะจงมากขึน้ โดยมุ่งเน้นไปที่กลุม่ศกัยภาพซึ่งสว่นใหญ่

เป็นกลุม่ผู้ ใช้งานรายเดือนที่นิยมใช้โมบายบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสงูในปริมาณมาก โดยมีการน าเสนอแพ็กเกจรายเดือน

ในระดบัราคาที่สงูขึน้และให้ใช้โมบายบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสงูสดุในปริมาณที่เพิ่มขึน้  
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ขณะเดียวกนั ผู้ประกอบการนา่จะยงัคงมุ่งเน้นท าการตลาดส าหรับจูงใจให้กลุม่ผู้ ใช้งานแบบเติมเงินหนัมาใช้งานแบบรายเดือนเพิ่มขึน้ 

โดยมีการออกแพ็กเกจรายเดือนด้วยการเพิ่มปริมาณการใช้โมบายบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตให้มากขึน้ในระดบัราคาที่หลากหลาย เพื่อให้

กลุม่ผู้ ใช้บริการแบบเติมเงินได้เล็งเห็นถึงความคุ้มค่าและหนัมาใช้บริการแบบรายเดือนเพิ่มขึน้ รวมถึงการปรับแพ็กเกจส าหรับลกูค้าที่

ต้องการส่วนลดเมื่อซือ้สมาร์ทโฟนเคร่ืองใหม่ โดยอาจน าเสนอแพ็จเกจการใช้งานรายเดือนในระดบัราคาเร่ิมต้นที่สงูขึน้และให้ใช้โม

บายบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในปริมาณมาก หรือมีการน าเสนอแพ็กเกจในระดบัราคาเร่ิมต้นท่ีไมส่งูมากนกั แตใ่ห้ลกูค้าผกูพนัสญัญา 

แบบรายเดือนนานขึน้จาก 6 – 12 เดือน มาเป็น 18 เดือน หรือมากสดุที่ 36 เดือน เป็นต้น 
 

ศนูย์วิจยักสิกรไทย มองว่า การด าเนินกลยุทธ์ทางการตลาดดงักลา่ว น่าจะเป็นแรงขบัเคลื่อนส าคญัที่ท าให้รายได้รายเดือน

เฉลี่ยต่อเลขหมาย (Average Revenue per User: ARPU) ของกลุ่มผู้ ประกอบการเพิ่มสูงขึน้ และเป็นแรงหนุนหลักที่จะสามารถ

ขบัเคลื่อนให้ตลาดโทรคมนาคมแบบไร้สายมีอตัราการขยายตวัอย่างต่อเนื่องในระยะข้างหน้า ทัง้นี ้ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ในปี 

2561 รายได้รายเดือนเฉลีย่ต่อเลขหมายของกลุม่ผู้ประกอบการโดยรวมจะอยู่ที่ 233.8 – 239.0 บาท และมีอตัราการเติบโตอยูร่าวร้อย

ละ 4.5 – 6.8 จากปี 2560 

ที่มา : ศนูย์วจิยักสกิรไทย 
 

สภาวะการแข่งขัน 
 

ส าหรับคูแ่ขง่ของบริษัทในธุรกิจออกแบบ จ าหนา่ย และติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟา้และตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อม ถงึแม้จะมีผู้ให้
บริการรายยอ่ยในตลาดมากมาย แตคู่แ่ขง่ที่ส าคญัของบริษัทนัน้ยงัคงได้แก่ บริษัท ชไนเดอร์(ไทยแลนด์) จ ากดั, บริษัท เพาเวอร์เมตคิ 
จ ากดั, บริษัท ฮนัน่ีเวลล์ ซิสเตม็ส์ (ไทยแลนด์) จ ากดั, บริษัท กนักลุเอ็นจิเนยีร่ิง จ ากดั (มหาชน), บริษัท ฟิลปิส์อิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั, บริษัท ไทยซมัซุง อเิลคโทรนิคส์ จ ากดั เป็นต้น ซึง่บริษัทดงักลา่วนัน้จะมีบทบาทแบง่ตามประเภทธุรกิจตัง้แต ่ระบบส ารอง
ไฟฟา้ ระบบตรวจวดัและจดัการสภาพแวดล้อม ระบบผลติไฟฟา้จากพลงังานทดแทน ระบบประหยดัพลงังาน และระบบกกัเก็บพลงังาน 
อยา่งไรก็ดี บริษัทยงัคงความได้เปรียบในด้านเทคโนโลยีและการให้บริการเป็นส าคญั ซึง่บริษัทจะเน้นผลติภณัฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีระดบัสงู 
ได้รับมาตรฐาน และมีความปลอดภยั เพื่อประสทิธิภาพในการท างานสงูสดุ รวมทัง้การให้บริการท่ีรวดเร็ว ตอบสนองความต้องการ
ลกูค้าทัง้ในด้านการออกแบบผลติภณัฑ์ และราคาที่ไมส่งูจนเกินไป เพื่อคณุภาพและความคุ้มคา่ให้แก่ลกูค้า ซึง่บริษัทมีความมัน่ใจวา่
จะสามารถเติบโตในตลาดการแขง่ขนัได้ถงึร้อยละ 30 - 50 ในระยะเวลา 3 - 5 ปีข้างหน้าตอ่ไป 

 

ลักษณะลกูค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
 

ลกัษณะลกูค้าของบริษัทในธุรกิจออกแบบ จ าหนา่ยและติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อม แบง่ออกได้

เป็นกลุม่ลกูค้าทางตรง และกลุม่ลกูค้าผู้ รับเหมาระบบ ซึง่มีรายละเอียด ดงันี  ้

ก) กลุม่ลกูค้าทางตรง 

บริษัทมุ่งเน้นในการจดัจ าหนา่ยและให้บริการกลุม่ลกูค้าทางตรงในงานลกัษณะโครงการที่มีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ คือ

มีมูลค่าตัง้แต่ 1 ล้านบาทขึน้ไป ซึ่งลกัษณะของกลุ่มลูกค้าทางตรงของบริษัทจะแตกต่างไปตามประเภทของระบบที่

ให้บริการ ดงันี ้

1. ระบบส ารองไฟฟ้า กลุม่ลกูค้าเปา้หมายหลกัของระบบส ารองไฟฟ้าจะแบง่ไปตามประเภทของระบบส ารองไฟฟ้า คือ 

ระบบส ารองไฟฟา้กระแสตรงจะมุง่เน้นในกลุม่ลกูค้าสือ่สารโทรคมนาคมเป็นหลกั เนื่องจากมีความต้องการอปุกรณ์ที่
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มีประสทิธิภาพสงู และต้องการระบบส ารองไฟฟา้ที่ได้รับการออกแบบส าหรับอปุกรณ์สือ่สารโทรคมนาคมโดยเฉพาะ 

เช่น มีขนาดเล็ก น า้หนกัเบา สามารถเช่ือมตอ่ขนานได้ และมีขัว้ของสายดินเป็นขัว้บวก เป็นต้น ส าหรับระบบส ารอง

ไฟฟา้กระแสสลบั จะมุง่เน้นในสว่นของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีสารสนเทศหรือองค์กรที่มีระบบสารสนเทศ

ขนาดใหญ่ เช่น ธนาคาร และอตุสาหกรรมที่ต้องการเสถียรภาพของกระแสไฟฟา้ในการด าเนินงาน เช่น อตุสาหกรรม

ผลติชิน้สว่นอิเลค็โทรนิคส์ เป็นต้น 

2. ระบบตรวจวดัและจัดการสภาพแวดล้อม กลุ่มลกูค้าเป้าหมายหลกัของระบบตรวจวดัและจัดการสภาพแวดล้อม 

ได้แก่ หน่วยงานในธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงที่จะเกิด

ความเสยีหายจากความผิดปกติในระบบไฟฟา้หรือสภาพแวดล้อม เช่น ไฟฟา้ดบั แรงดนัไฟฟา้ตกหรือเกิน แบตเตอร่ี

ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีการบุกรุก เกิดควนัไฟ หรือไฟไหม้ เป็นต้น จึงต้องมีการตรวจสอบสภาวะการท างาน

ของระบบและสภาพแวดล้อมอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันหรือลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้ได้อย่างทันท่วงที 

นอกจากนี ้บริษัทยงัมุง่เน้นการท าตลาดในกลุม่ผู้ด าเนินการผลติไฟฟา้จากพลงังานทดแทน เช่น แสงอาทิตย์ หรือลม 

เป็นต้น เนื่องจากสภาวะแวดล้อมจะมีผลอย่างมากกบัการด าเนินงาน อีกทัง้ยงัสามารถตรวจวดัความผิดปกติตา่งๆ

ในระบบได้อีกด้วย 

3. ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน กลุม่ลกูค้าเป้าหมายของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน แบ่งออกเป็น

ผู้ประกอบการผลิตกระแสไฟฟา้เพื่อจ าหน่าย และผู้ประกอบการท่ีผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนส าหรับระบบและ

อปุกรณ์ของผู้ว่าจ้างเอง เช่น ระบบหรืออปุกรณ์ในพืน้ที่ที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าหรือมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นช่วงเวลา 

เป็นต้น ซึ่งประกอบด้วยทัง้หน่วยงานเอกชน เช่น ผู้ประกอบการสื่อสารโทรคมนาคม และหน่วยงานราชการ เช่น 

องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าไฟฟ้าแล้ว ยงัสามารถเพิ่ม

ภาพลกัษณ์ในการใสใ่จในสภาพแวดล้อมให้แก่องค์กร ท าให้มีบางหนว่ยงานได้รวมโครงการผลิตไฟฟา้จากพลงังาน

ทดแทนเข้าไปเป็นสว่นหนึง่ของโครงการความรับผิดชอบตอ่สงัคม (Corporate Social Responsibilities หรือ CSR ) 

อีกด้วย นอกจากนี ้กลุ่มลูกค้าของบริษัทในธุรกิจนีย้ังรวมถึงบริษัทย่อยซึ่งจะว่าจ้างบริษัทในลกัษณะโครงการ

เบ็ดเสร็จ (Turn-key Project) ส าหรับการสร้างโรงไฟฟา้จากพลงังานทดแทน อีกด้วย 

4. ระบบประหยดัพลงังาน กลุม่ลกูค้าหลกัของระบบประหยดัพลงังาน ได้แก่ หน่วยงานที่มีค่าใช้จ่ายพลงังานจ านวน

มาก ท าให้การลดสดัส่วนการใช้พลงังานสามารถประหยดัค่าใช้จ่ายได้ เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงพยาบาล 

อาคารส านกังาน หรือโรงงานตา่งๆ เป็นต้น รวมถึงเป็นการสง่เสริมภาพลกัษณ์ที่ดีขององค์กรอีกด้วย 

ข) กลุม่ลกูค้าผู้ รับเหมาระบบ (System Integrator) 

กลุม่ลกูค้าผู้ รับเหมาระบบเป็นผู้ได้รับการวา่จ้างรับเหมาโครงการจากผู้ว่าจ้าง ซึง่ประกอบด้วยหลายระบบงานยอ่ย แล้ว
บริษัทดงักล่าวได้ว่าจ้างบริษัทในการรับเหมาช่วงในส่วนของระบบย่อยที่บริษัทมีความสามารถในการให้บริการ เช่น 
ระบบส ารองไฟฟ้า ระบบตรวจวดัและจดัการสภาพแวดล้อม ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน เป็นต้น ซึง่ลกูค้ากลุม่
ผู้ รับเหมาระบบของบริษัทสว่นใหญ่จะเป็นผู้ รับเหมาระบบสือ่สารโทรคมนาคมหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากระบบ
ดงักลา่ว มีความต้องการระบบที่มีความเสถียรภาพและอปุกรณ์ที่มีประสทิธิภาพสงู 
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การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่ายและให้บริการ 
 

บริษัทมีช่องทางการจ าหนา่ยและให้บริการแก่ลกูค้าทางตรง และกลุม่ลกูค้าผู้ รับเหมาระบบแตกตา่งกนั ดงันี  ้
ก) กลุม่ลกูค้าทางตรง 
 ส าหรับกลุม่ลกูค้าทางตรงของบริษัท แบ่งออกเป็นหน่วยงานเอกชน และหนว่ยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งส าหรับ
ลกูค้าหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจนัน้ บริษัทจะท าการติดตามข่าวสารเก่ียวกบัการจดัซือ้จดัจ้างจากช่องทางต่างๆ เช่น 
เว็บไซต์ระบบการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ (http://www.gprocurement.go.th) หรือจากประกาศของหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น 
จากนัน้จึงท าการศึกษารายละเอียดของโครงการดงักลา่ว เพื่อท าการออกแบบระบบและคดัเลือกอปุกรณ์และส่วนประกอบ
ต่างๆ แล้วจึงส่งรายละเอียดของโครงการ เพื่อผ่านระบบจดัซือ้จดัจ้างเพื่อพิจารณาความถูกต้องและมีคณุสมบตัิที่ครบถ้วน 
จากนัน้จึงท าการประกวดราคาเพื่อพิจารณาคดัเลอืกผู้ที่ได้รับการวา่จ้างต่อไป หรือผา่นกระบวนการจดัซือ้จดัจ้างโดยวิธีพิเศษ 
ซึง่หนว่ยงานดงักลา่วจะติดตอ่กบับริษัทท่ีมีความเช่ียวชาญในโครงการดงักลา่วโดยตรงเพื่อท าการเปรียบเทียบคณุสมบตัิและ
ราคาเพื่อท าการคัดเลือกโดยมิได้ผ่านขัน้ตอนการประมูลราคา โดยบริษัทจะมีพนักงานฝ่ายขายท าการประสานงานกับ
หน่วยงานที่มีศักยภาพในการว่าจ้างอยู่เป็นประจ า รวมถึงมีการน าเสนอข้อมูลของผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทให้แก่
หน่วยงานดงักลา่ว เพื่อให้หน่วยงานนัน้ๆมีความเข้าใจและเล็งเห็นประโยชน์ของระบบและผลิตภณั ฑ์ที่บริษัทจ าหน่ายและ
ให้บริการ รวมถึงเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีแก่บคุลากรในหนว่ยงานดงักลา่วอีกด้วย 
 

 ส าหรับหน่วยงานเอกชนนัน้ พนกังานฝ่ายขายของและวิศวกรของบริษัทจะร่วมกนัเข้าไปน าเสนอข้อมลูของระบบและ
ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจ าหน่ายและให้บริการแก่หน่วยงานที่เป็นกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย ซึ่งหากได้รับความสนใจจะท าการศึกษา
รายละเอียดความต้องการของลกูค้าดงักลา่ว แล้วจึงท าการออกแบบและท าข้อเสนอเพื่อให้พิจารณาวา่จ้างตอ่ไป  
 

ข) กลุม่ลกูค้าผู้ รับเหมาระบบ 
 ส าหรับกลุม่ลกูค้าผู้ รับเหมาระบบนัน้ บริษัทจะท าการประสานงานกบัผู้ รับเหมาระบบที่มีสว่นเก่ียวข้องกับผลิตภณัฑ์
และระบบท่ีบริษัทจ าหนา่ยและให้บริการเป็นประจ า ซึง่หากมีการจดัซือ้จดัจ้างหรือว่าจ้างในโครงการท่ีมีสว่นประกอบเป็นสว่น
ที่บริษัทมีความเช่ียวชาญ บริษัทจะท าการน าเสนอโครงการส าหรับสว่นงานดงักลา่วแก่ผู้ รับเหมาระบบโดยสง่ทีมวิศวกรท างาน
ร่วมกัน เพื่อร่วมกับออกแบบส่วนประกอบต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้ ว่าจ้างมากที่สดุ เพื่อให้
ผู้ รับเหมาระบบด าเนินการยื่นข้อเสนอหรือยื่นประกวดราคาแก่ผู้วา่จ้างตอ่ไป 
นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมและองค์กรต่างๆ เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคม
อตุสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย สมาคมช่างเหมาไฟฟา้และเคร่ืองกลไทย และสมาคมไฟฟ้าแสงสวา่งแห่งประเทศไทย เป็น
ต้น ท าให้บริษัทสามารถรับรู้ขา่วสารท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจในอตุสาหกรรมนัน้ๆ และสามารถขยายฐานลกูค้าในกลุม่อตุสาหกรรม
ดงักลา่วได้ 
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การจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการ 
บริษัทจดัหาอุปกรณ์ส าหรับธุรกิจการออกแบบจ าหน่ายและติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อม รวมถึง

อปุกรณ์ส าหรับก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลงังานทดแทนของบริษัทย่อย จากทัง้ในและต่างประเทศ โดย ทัง้นีบ้ริษัทเป็นตวัแทนจ าหน่าย
สนิค้า ให้กบัตราสนิค้าตา่งๆ ดงันี ้
 

ผู้แต่งตัง้ ตราสินค้า ระยะเวลา สินค้าที่เป็นตวัแทนจ าหน่าย 

Delta Electronics, 
Inc. (ไต้หวนั) 
 

DELTA 
 

1 ม.ค. 2561 - 30 ธ.ค. 2561 

 

เคร่ืองส ารองไฟฟา้และปรับแรงดนัไฟฟา้อตัโนมตัิ 

(Uninterruptible Power Supply หรือ UPS) 

Enatel Ltd. 
(นิวซแีลนด์) 

enatel 1 ก.ค. 2560 - 1 ก.ค. 2562 ผลติภณัฑ์ตราสนิค้า Enatel ทกุชนิด 

Haze Battery 
Company Limited 
(สหรัฐอเมริกา) 

HAZE ก.ค. 2558 - มิ.ย. 2561 
 

ผลติภณัฑ์แบตเตอร่ี 

 
 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
บริษัทได้ตระหนกัถึงผลกระทบที่จะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการด าเนินงานของบริษัท จึงมีมาตรการต่างๆในการป้องกนัปัญหา

มลภาวะจากการด าเนินงานของบริษัท โดยบริษัทได้รับการรับรองการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทตามมาตรฐานสากล ISO 
14001:2015 ส าหรับธุรกิจการด าเนินธุรกิจออกแบบ จ าหน่ายและติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อม และธุรกิจ
โรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน อีกทัง้ยงัได้มีการว่าจ้างบคุคลภายนอกในการบ าบดัและจ ากดัวสัดปุนเปือ้นสารเคมีที่เกิดจากการด าเนินงาน
ของบริษัทอีกด้วย 

 

2. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน   
ณ ปัจจุบนั บริษัทฯและบริษัทย่อย มีก าลงัการผลิตตามสญัญารวมทัง้สิน้ 70 เมกะวตัต์ สามารถแบ่งออกตามประเภทของ

พลงังานทดแทน ได้แก่  
1) โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์  ด าเนินการโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญารวม 15 เมกะวตัต์ ซึ่ง

เป็นโครงการท่ีด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วทัง้สิน้  

2) โรงไฟฟ้าพลงังานชีวภาพ  ด าเนินการโดยบริษัทย่อยมีก าลงัการผลิตไฟฟ้าตามสญัญารวม 17 เมกะวตัต์ แบ่งเป็นโครงการที่

ด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว ซึ่งมีก าลงัการผลิตไฟฟ้าตามสญัญา 6 เมกะวตัต์ และมีโครงการท่ีอยู่ระหว่างการพฒันา มีก าลงั

การผลติไฟฟา้ตามสญัญาอีกกวา่ 11 เมกะวตัต์ 

3) โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล  ด าเนินการโดยบริษัทย่อยมีก าลงัการผลิตไฟฟ้าตามสญัญารวม 38 เมกะวตัต์ แบ่งเป็นโครงการที่

ด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว ซึ่งมีก าลงัการผลิตไฟฟ้าตามสญัญา 8 เมกะวตัต์ และมีโครงการท่ีอยู่ระหว่างการพฒันา มีก าลงั

การผลติไฟฟา้ตามสญัญาอีกกวา่ 30 เมกะวตัต์ 
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โดยลกัษณะการประกอบธุรกิจและรายละเอียดของโรงไฟฟา้แตล่ะประเภทเป็นดงันี ้

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

 
บมจ. เพาเวอร์ โซลชูั่น 

เทคโนโลย ี
บจ. กันหา  

โซล่าพาวเวอร์  
บจ. โซล่าร์ 
โกกรีน    

บจ. เพาเวอร์  
วี กรีน  

บจ. พีเอสที 
เอนเนอร์ย ี 2 

ที่ตัง้ 
อ าเภอเขาย้อย 
จงัหวดัเพชรบรีุ 

อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัสระแก้ว 

อ าเภอสร้างคอม 
จงัหวดัอดุรธาน ี

อ าเภอเมอืง 
จงัหวดั

สมทุรสงคราม 

อ าเภอไทรน้อย 
จงัหวดันนทบรีุ 

อ าเภออมัพวา 
จงัหวดั

สมทุรสงคราม 
ก าลังการผลิต  
(เมกะวตัต์) 

1.0 5.0 2.0 1.0 1.0 5.0 

คู่สัญญาซือ้ขายไฟฟ้า กฟภ. กฟภ. กฟภ. กฟภ. กฟภ. กฟภ. 

วันเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้า
เชิงพาณิชย์ 

28 ธ.ค. 58 5 ม.ค. 60 15 ส.ค. 54 8 พ.ค. 57 10 ต.ค. 57 12 ม.ค. 60 

ค่าความเข้มของแสง
แต่ละพืน้ที่ (W/m2) 

485.16 440.94 422.50 461.59 452.12 495.47 

จ านวนชั่วโมงที่รับ
แสงอาทติย์ 

9.30 ชม./วนั 9.30 ชม./วนั 9.30 ชม./วนั 9.30 ชม./วนั 9.30 ชม./วนั 9.30 ชม./วนั 

ปริมาณกระแสไฟฟ้า
แต่ละโครงการที่ผลติ
ได้ต่อปี (หน่วย : Kwh) 

 
1,504,620 

 
7,055,120 

 
3,297,027 

 
1,410,940 

 
1,363,861 

 
7,350,960 

 
 

เทคโนโลยทีี่ใช้ในโรงไฟฟ้า 
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 นอกจากนี ้บริษัทยงัได้ท าการลงทนุในบริษัท พีวี กรีน จ ากดั เพื่อด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคา ใน
สดัสว่นร้อยละ 19.99 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้วทัง้หมด 18,000,000 บาท โดยบริษัทดงักลา่วมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บริษัท วีรับ
เบอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ซึ่งเป็นเจ้าของอาคารท่ีโครงการใช้หลงัคาเป็นที่ติดตัง้และไม่มีความเก่ียวข้องกบับริษัท โดยโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคา บริษัท วีรับเบอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ณ ต าบลเขาย้อย อ าเภอเขาย้อย โดยได้รับการอนมุตัิการ
จ าหน่ายไฟฟ้าและเช่ือมต่อเข้าระบบจ าหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในลกัษณะผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power 
Producer หรือ VSPP) ส าหรับอาคารขนาดกลางถึงขนาดใหญ่/โรงงาน ในเดือนมกราคม ปี 2557 และได้ท าการเช่ือมโยงระบบไฟฟ้า
และจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้เชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD) เมื่อวนัท่ี 27 พฤศจิกายน  2557 และได้รับการสนบัสนนุ
ในรูปแบบ Feed-in Tariff ในราคา 6.16 บาทต่อกิโลวตัต์-ชัว่โมง เป็นเวลา 25 ปี นบัจากวนัเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โดยได้ท า
การได้ท าการวา่จ้างบริษัทในการออกแบบ ติดตัง้ และทดสอบระบบของโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ดงักลา่ว 
 
 

โรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ 
 

 
บจ. นวรัตน์ 
บีเวอร์เรส  

บจ. อรัญ 
เพาเวอร์ 

บจ. เศรษฐีสุพรรณ 
ไบโอกรีน เพาเวอร์ 

บจ. โรงไฟฟ้าสระ
ยายโสม 

บจ. โรงไฟฟ้า 
ขุนพดัเพ็ง 

ที่ตัง้ 
อ าเภอบ้านใหม่ไชย

พจน์ 
จงัหวดับรีุรัมย์ 

อ าเภอสามชกุ 
จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

อ าเภอสระยายโสม 
จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

อ าเภอสระยายโสม 
จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

ก าลังการผลิต 
(เมกะวตัต์) 

1.0 4.0 2.0 4.6 1.0 

คู่สัญญาซือ้ขายไฟฟ้า กฟภ. กฟภ. กฟภ. กฟภ. กฟภ. 

วันเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้า
เชิงพาณิชย์ 

 ก.พ. 2561 19 มี.ค. 57 20 ต.ค. 58 
อยูร่ะหวา่ง

ด าเนินการก่อสร้าง 
อยูร่ะหวา่ง 

ด าเนินการก่อสร้าง 

แหล่งที่มาของเชือ้เพลิง น า้วีแนสที่ได้จากกระบวนการผลติของโรงงานน า้ตาล 

ปริมาณกระแสไฟฟ้าแต่
ละโครงการที่ผลติได้ต่อ
ปี (หน่วย : Kwh) 

- 10,874,240 7,324,235 - - 
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โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล 

 

 

 นอกจากนีใ้นเดือนธันวาคม 2560 บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ ากดั (บริษัทย่อย) ได้ผ่านการคดัเลือกโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานหมนุเวียนในแบบ SPP – Hybrid Firm จ านวน 1 โครงการ ปริมาณพลงังานไฟฟา้เสนอขาย 23.42 เมกะวตัต์ 
 

อุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนและการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

อตุสาหกรรมพลงังานทดแทนของประเทศไทยยงัอยู่ในช่วงการเติบโต ภาพรวมของการใช้พลงังานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟ้า
ของไทย มีแนวโน้มเติบโตดี โดยมีปัจจยัสนบัสนนุที่ส าคญัจากภาครัฐที่ต้องการผลกัดนัการใช้พลงังานทดแทนให้มากขึน้ เพื่อทดแทน
การใช้เชือ้เพลงิฟอสซิล ให้ได้ร้อยละ 20 ของการใช้พลงังานขัน้สดุท้าย (ปัจจบุนัอยูท่ี่ร้อยละ 12.9 ของการใช้พลงังานขัน้สดุท้าย)ภายใน
ปี 2579 ในสว่นของภาคการผลิตไฟฟ้า ทัง้นี ้เมื่อพิจารณาถึงเป้าหมายที่ทางการได้วางไว้ตามแผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศ
ไทย ปี 2558 - 2579 (PDP 2015) จะพบว่า เป้าหมาย ณ ปี 2579 จะมีการผลกัดนัการใช้พลงังานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟ้าสูงราว 

 บจ.  ไบโอโกกรีน    
บจ. เวลล์ 
โคราช เอน็
เนอร์ย ี

ที่ตัง้ 

อ าเภอทุง่สง 
จงัหวดั

นครศรีธรรมราช 

อ าเภอ 
พนสันิคม 
จงัหวดั
ชลบรีุ 

อ าเภอ 
ศรีนคร 
จงัหวดั
สโุขทยั 

อ าเภอ
คลองขลงุ 
จงัหวดั

ก าแพงเพชร 

อ าเภอ
หนองมะ
โมง 

จงัหวดั
ชยันาท 

อ าเภอสวา่ง
ดินแดน 
จงัหวดั
สกลนคร 

อ าเภอประจกัษ์
ศิลปาคม 

จงัหวดัอดุรธาน ี

อ าเภอหนองก่ี 
จงัหวดับรีุรัมย์ 

ก าลังการผลิต 
(เมกะวตัต์) 

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 8.0 

คู่สัญญาซือ้
ขายไฟฟ้า 

กฟภ. กฟภ. กฟภ. กฟภ. กฟภ. กฟภ. กฟภ. กฟภ. 

วันเร่ิมซือ้ขาย
ไฟฟ้าเชิง
พาณิชย์ 

อยูร่ะหวา่งด าเนินการก่อสร้าง 24 ก.ค. 58 

ประเภทชือ้
เพลิงที่ช้ใน
การผลิต 

ไม้สบั เปลอืกไม้สบั ไม้ไผส่บั เปลือกมนัส าปะหลงั เหง้ามนัส าปะหลงั แกลบขีไ้ก่ แกลบทัว่ไป ซงัข้าวโพด เปลอืกข้าวโพด และ
ผลติภณัฑ์ทางการเกษตรที่น ามาใช้ได้ 

ปริมาณ
กระแสไฟฟ้า
แต่ละโครงการ
ที่ผลิตได้ต่อปี 
(หน่วย : Kwh) 

- - - - - - - 58,477,129 
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19,684.40 เมกะวตัต์ ในขณะท่ีปัจจบุนั มีการด าเนินการผลติตามเปา้หมายไปแล้ว 8,271.24 เมกะวตัต์ หรือร้อยละ 42.0 ของเปา้หมาย
ตามที่ได้คาดการณ์ไว้ ซึ่งปัจจุบันกระทรวงพลงังานอยู่ระหว่างทบทวนแผนพัฒนาก าลงัการผลิตไฟฟ้าระยะยาวของประเทศ (พีดีพี 
2015) โดยมีการเพิ่มสดัสว่นการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนเพิ่มขึน้ ซึ่งจะเน้นพลงังานทดแทน ทัง้พลงัลม พลงัน า้ ขยะ ก๊าซชีวมวล 
และก๊าซชีวภาพ ปัจจุบนักระทรวงพลงังานมีนโยบายสง่เสริมพลงังานทดแทน 100% นอกจากนี ้กระทรวงพลงังานจะสง่เสริมพลงังาน
ทดแทนแบบ SPP Hybrid Firm ซึ่งเป็นการผสมผสานเชือ้เพลิงของพลงังานทดแทน ซึ่งจะช่วยให้สามารถจ่ายไฟเข้าระบบอย่างมี
เสถียรภาพ ดงันัน้ในอนาคตการเปิดรับซือ้ไฟฟ้าแบบ Non Firm จะน้อยลง โดยเร่ิมกระบวนการเปิดรับซือ้ในเดือนตลุาคม 2560 ที่ผ่าน
มา ซึง่จะเป็นตวัชีว้ดัวา่การผลติไฟฟา้พลงังานทดแทนแบบไฮบริดจะเข้ามาทดแทนพลงังานหลกัได้ดีเพียงใด และจะท าให้ราคาต้นทนุคา่
ไฟฟา้ลดลงได้หรือไม ่

 

 ตามนโยบายการขบัเคลือ่นพลงังานไทย 4.0 (Energy 4.0) ปัจจบุนัประเทศไทยน าเข้าพลงังาน 60% คิดเป็นมลูคา่ 2 ล้านล้าน
บาท โดยเป็นการน าเข้าน า้มนัดิบมากถึง 85% ซึ่งกระทรวงพลงังานมีโครงการสง่เสริมการปรับเปลี่ยนอปุกรณ์ประหยดัพลงังานให้กับ
หน่วยงานรัฐและภาคเอกชน ส่งผลให้ประหยดัค่าไฟลงได้ ขณะที่การขนส่งน า้มนั จากเดิมที่ต้องใช้รถบรรทุกขนส่งก็เปลี่ยนเป็นการ
ขนส่งทางท่อน า้มันแทน ล่าสุดโครงการท่อขนส่งน า้มันภาคเหนืออยู่ระหว่างการก่อสร้างและภาคตะวนัออกเฉียงเหนืออยู่ระหว่าง
การศึกษาผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม (EIA) กระทรวงพลงังานมองว่า การสร้างโรงไฟฟ้าของประเทศจะเปลีย่นไปเป็นเทคโนโลยีพลงังาน
ทดแทนมากขึน้ ขณะเดียวกนัจะมีการบริหารจดัการระบบผลิตและระบบสง่ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ รวมทัง้การพฒันาให้เป็น 
ตลาดกลางรับซือ้ไฟฟา้ เพื่อเป็นศนูย์กลางด้านไฟฟา้ในอาเซียน (ASEAN Hub) และต้นทนุคา่ไฟฟา้ที่สามารถแขง่ขนัได้กบัอาเซียน 

 

เป้าหมายการพัฒนาพลงังานทดแทน 
 

เปา้หมายการพฒันาพลงังานทดแทน การพฒันาพลงังานทดแทนเป็นสว่นหนึ่งของการก าหนดนโยบายพลงังานในภาพรวมที่
จ าเป็นต้องบรูณาการร่วมกบัแผนพลงังานอื่นๆ เพื่อให้การขบัเคลื่อนสอดคล้องกัน ในการจดัท าแผน  AEDP 2015 ได้น าค่าพยากรณ์
ความต้องการใช้พลงังานขัน้สดุท้ายตามแผนอนรัุกษ์พลงังาน (Energy Efficiency Plan : EEP 2015) กรณีที่สามารถบรรลเุป้าหมายลด
ความเข้มการใช้พลงังาน (Energy Intensity) ลงร้อยละ 30 ในปี 2579 เมื่อเทียบกบัปี 2553 แล้ว คาดการณ์ความต้องการใช้พลงังานขัน้
สดุท้าย ณ ปี 2579 จะอยูท่ี่ระดบั 131,000 พนัตนั เทียบเทา่น า้มนัดิบ (ktoe) คา่พยากรณ์ความต้องการพลงังานไฟฟา้สทุธิของประเทศ 
จากแผนพฒันา ก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Power Development Plan : PDP 2015) ในปี 2579 มีค่า 326,119 ล้านหน่วยหรือ
เทียบเทา่ 27,789 ktoe คา่พยากรณ์ความต้องการใช้พลงังานความร้อน ในปี 2579 เทา่กบั 68,413 ktoe และคา่พยากรณ์ความต้องการ
ใช้เชือ้เพลงิในภาคขนสง่จากแผนบริหารจัดการน า้มนัเชือ้เพลิง ในปี 2579 มีค่า 34,798 ktoe มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายเพิ่ม
สดัสว่นการใช้พลงังานทดแทน รวมทัง้พิจารณาถึงศกัยภาพแหลง่พลงังานทดแทนที่สามารถน ามาพฒันาได้ ทัง้ในรูปของพลงังานไฟฟ้า 
ความร้อน และเชือ้เพลงิ ชีวภาพภายใต้แผน AEDP2015 เป็นร้อยละ 30 ของการใช้พลงังานขัน้สดุท้ายในปี 2579 

 

 เป้าหมายการพัฒนาพลังงานทดแทนภายใต้แผน AEDP ในปี 2579 
  

 

 

 

 
 

 
ท่ีมา : รายงานการใช้ไฟฟ้าและการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย โดยส านกันโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 
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พลงังานหมนุเวยีน 

 เป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนแต่ละประเภทเชือ้เพลิงตามแผน AEDP2015 มีสดัส่วนการผลิตไฟฟ้าจาก
เชือ้เพลิงพลงังานทดแทนในภาพรวมของทัง้ประเทศ ที่ร้อยละ 20 ของปริมาณความต้องการพลงังานไฟฟ้า (Energy) รวมสุทธิ ซึ่ง
สอดคล้องตามกรอบการก าหนดสดัสว่นเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้าของแผนพฒันาก าลงัผลติไฟฟา้ของประเทศไทย พ.ศ.  2558 - 2579 
(PDP2015) ท่ีระบวุา่จะให้มีสดัสว่นการผลติไฟฟา้จากพลงังานทดแทนอยูใ่นช่วงร้อยละ 15 - 20 ภายในปี 2579 
 

                   สถานภาพและเป้าหมายการผลติไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนแต่ละประเภทเชือ้เพลงิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน 

กระทรวงพลงังานก าหนดยทุธศาสตร์เพื่อสง่เสริมการพฒันาพลงังานทดแทนในปี 2558-2579 ดงันี ้

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเตรียมความพร้อมด้านวัตถุดิบและเทคโนโลยพีลังงานทดแทน 

เปา้ประสงค์  การพฒันาความสามารถในการผลติ บริหารจดัการวตัถดุิบ ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

กลยทุธ์ 1.1  พฒันาวตัถดุิบทางเลอืกอื่น และพืน้ท่ีที่มีศกัยภาพเพื่อผลติพลงังานทดแทน 

กลยทุธ์ 1.2  พฒันาการรูปแบบการบริหารจดัการและการใช้วตัถดุิบพลงังานทดแทนให้มีประสทิธิภาพ 

กลยทุธ์ 1.3  สง่เสริมการพฒันาเทคโนโลยีให้ที่เหมาะสมกบัความสามารถการผลติและการใช้พลงังานทดแทน 

กลยทุธ์ 1.4  ปรับปรุงระบบโครงสร้างพืน้ฐานเพื่อรองรับการผลติการใช้พลงังานทดแทนอยา่งเหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเพิ่มศักยภาพการผลิต การใช้ และตลาดพลังงานทดแทน 

เปา้ประสงค์  การผลกัดนัความสามารถในการผลติและความต้องการพลงังานทดแทน 

กลยทุธ์ 2.1  สนบัสนนุครัวเรือนและชมุชนให้มีสว่นร่วมในการผลติการใช้พลงังานทดแทน 
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กลยทุธ์ 2.2  สง่เสริมให้เกิดการลงทนุด้านพลงังานทดแทนอยา่งเหมาะสมแก่ผู้ผลติและผู้ใช้ทัง้ในและตา่งประเทศ 

กลยทุธ์ 2.3  สง่เสริมการลดต้นทนุการผลติ และเพิ่มประสทิธิภาพธุรกิจพลงังานทดแทน 

กลยทุธ์ 2.4  พฒันากฎหมายด้านพลงังานทดแทน พร้อมทัง้เร่งรัดการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและ กฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการ
พฒันาพลงังานทดแทนอยา่งเหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างจิตส านึกและเข้าถงึองค์ความรู้ข้อเท็จจริงด้านพลงังานทดแทน 

เปา้ประสงค์  การสร้างความตระหนกัและความรู้ความเข้าใจตอ่การผลติการใช้พลงังานทดแทนอยา่งมีประสทิธิภาพและยัง่ยืน 

กลยทุธ์ 3.1  พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจดัการฐานข้อมลูด้านพลงังานทดแทน 

กลยทุธ์ 3.2  เผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ข้อมลูขา่วสาร องค์ความรู้ และข้อมลูสถิติพลงังานทดแทน 

กลยทุธ์ 3.3   พฒันาบคุลากรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านพลงังานทดแทน เพื่อสร้างความสามารถในการใช้ประโยชน์จากพลงังาน
ทดแทนทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ 

กลยทุธ์ 3.4  พฒันาเครือขา่ยด้านพลงังานทดแทนท่ีเก่ียวข้อง และสนบัสนนุการมีสว่นร่วมของเครือข่ายทัง้ 

   ในระดบัประเทศและในระดบันานาชาติ 
 

3.   ธุรกิจจ าหน่ายและขนส่งผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมเหลว 
 

       ด าเนินการโดยกลุม่บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั (“บิ๊กแก๊ส”) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย แบง่ออกตามประเภทของการด าเนินธุรกิจเป็น 3 
ธุรกิจ ได้แก่ 
 

1) ธุรกิจจ าหน่ายก๊าซ โดยบิ๊กแก๊ส ประกอบธุรกิจการค้าก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “บิ๊กแก๊ส” ซึง่ในปี 
2558 บิ๊กแก๊สได้รับใบอนญุาตให้เป็นผู้ ค้าน า้มนัตามมาตรา 7 แหง่พระราชบญัญตัิการค้าน า้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2543 โดยมีช่อง
ทางการจดัจ าหนา่ยก๊าซ ออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 

 
 

1.1 การขายสง่ เป็นการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ก๊าซให้แก่ลกูค้าประเภท สถานีบริการก๊าซ LPG, โรงงานอตุสาหกรรม และ   
โรงบรรจุก๊าซ LPG ในปัจจุบันบิ๊กแก๊สจะน าก๊าซ LPG มาบรรจุลงถังบรรจุก๊าซภายในโรงบรรจุก๊าซซึ่งบิ๊กแก๊สเป็น
ผู้ด าเนินการเอง และจดัสง่ให้กลุม่ลกูค้า ซึง่เป็นร้านค้าก๊าซตามพืน้ท่ีตา่งๆ ในเขตปริมณฑล 

 

1.2 การจ าหน่ายแบบถงับรรจุก๊าซขนาดย่อม (Cylinder) หมายถึงการบรรจุก๊าซ LPG ใส่ในถังบรรจุขนาดย่อม เพื่อขาย
ภาคครัวเรือน ในปัจจบุนัถงับรรจกุ๊าซขนาดยอ่ม มีปริมาตรบรรจทุัง้สิน้ 3 ขนาด คือ ขนาด 4 กิโลกรัม, 15 กิโลกรัม และ 
48 กิโลกรัม จึงท าให้สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานของกลุ่มลกูค้าแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม และ ในปี 
2561 บิ๊กแก๊สมีแผนจะจ าหน่ายก๊าซ LNG  (Liquefied Natural Gas) หรือ “ก๊าซธรรมชาติเหลว” ให้กับกลุ่มลูกค้า
โรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมอื่นๆที่เก่ียวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ทัง้นี ้ลักษณะผลิตภัณฑ์ คือ ก๊าซ
ธรรมชาติที่ถกูลดอณุหภมูิให้อยู่ที่ประมาณ  -160 องศาเซลเซียส จนเนือ้ก๊าซมีปริมาตรลดลงกวา่ 600 เทา่ และเปลีย่น
สภาพเป็นของเหลว 

  
2) ธุรกิจให้บริการทางด้านวิศวกรรมพลงังาน โดยเฉพาะธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกนักับก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร ได้แก่    

2.1 งานปฏิบตัิการดแูลและบ ารุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ในพืน้ที กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล รวมถึงภมูิภาค 1 
กลา่วคือในเขตพืน้ท่ีภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ รวมกวา่ 160 สถานี  
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2.2 งานออกแบบ รับเหมา ก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารสถานี และอุปกรณ์ระบบเติมก๊าซธรรมชาติ ให้กับสถานีบริการก๊าซ
ธรรมชาติทัง้ระบบ 

 

2.3      งานจดัหาและติดตัง้เคร่ืองสบูอดัก๊าซธรรมชาติ (Compressor) พร้อมอปุกรณ์สว่นควบ  
 

2.4      งานซอ่มบ ารุงและดแูลรักษาเคร่ืองสบูอดัก๊าซธรรมชาติ ซ่อมแซมตู้จ่ายก๊าซธรรมชาติและอปุกรณ์ รวมถึงซ่อมแซมท่อ
ก๊าซใต้ดิน ในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ  

 

2.5      งานซอ่มแซมและทดสอบถงัขนสง่ก๊าซธรรมชาติบนรถบรรทกุขนสง่ก๊าซ (Long Tube) 
2.6      งานจ าหนา่ยถงัขนสง่ก๊าซธรรมชาติและชดุอปุกรณ์ โดยให้ท าลาย    

3) ธุรกิจให้บริการขนสง่น า้มนัโดยระบบขนสง่ทางท่อ (Logistics) ด าเนินการโดย บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากดั (“TPN”) 
ซึง่เป็นบริษัทย่อย โดยบิ๊กแก๊สถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 เพื่อพฒันาโครงการทอ่ขนสง่น า้มนัไปยงัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
โดยทอ่ขนสง่น า้มนัดงักลา่วจะให้บริการขนสง่น า้มนัจาก จดุเร่ิมต้นท่ีคลงัน า้มนับริษัท ทอ่สง่ปิโตรเลยีมไทย จ ากดั (Thappline) 
ที่อ าเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบรีุ ไปยงัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือผ่านจงัหวดัสระบรีุ ลพบรีุ นครราชสีมา ชยัภมูิ และมีจุดสิน้สดุที่
ปลายทางซึ่งเป็นคลงัน า้มนัขนาด 150 ล้านลิตร ท่ีจงัหวดัขอนแก่น รวมระยะทางในการให้บริการขนสง่ทางท่อประมาณ 350 
กิโลเมตร ณ คลงัปลายทางที่จงัหวดัขอนแก่นจะเป็นจดุยทุธศาสตร์ในการกระจายน า้มนัเชือ้เพลงิสูภ่มูิภาคและกลุม่ประเทศใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้แก่ ลาว โดยในปัจจบุนัโครงการดงักลา่ว อยูใ่นระหวา่งการศกึษาผลกระทบสิง่แวดล้อม 
(EIA)   

 

อุตสาหกรรมธุรกิจก๊าซและท่อส่งน า้มัน 
 

1.  ธุรกิจจ าหนา่ยก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (LPG), ก๊าซธรรมชาติเหลว LNG  (Liquefied Natural Gas) ภาพรวมการใช้ LPG ปี 2561 คาด
วา่จะมีการใช้เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.00 โดยการใช้ในภาคอตุสาหกรรมจะเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.70 ภาคครัวเรือนเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.50 เป็นไป
ตามแนวโน้มการขยายตวัของเศรษฐกิจ และการใช้ในรถยนต์คาดว่าจะลดลงร้อยละ 10.90 ซึ่งลดลงอย่างต่อเนื่องตัง้แต่ปี 2558 
จากการที่ผู้ใช้บางสว่นเปลีย่นไปใช้น า้มนัซึ่งมีราคาถกูแทน สว่นการใช้ในอตุสาหกรรมปิโตรเคมีจะเพิ่มขึน้ ร้อยละ 17.80 ตามการ
ขยายตวัของอตุสาหกรรมตอ่เนื่องจากเศรษฐกิจโลกที่ขยายตวัดีขึน้ 

 

2.  ธุรกิจให้บริการทางด้านวิศวกรรมพลงังาน บิ๊กแก๊สได้ขยายตลาดทางด้านวิศวกรรม งานทางด้านการวางระบบท่อสง่ก๊าซ ท่อส่ง
น า้มนั รวมทัง้ระบบเชือ้เพลิงก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ส าหรับภาคอตุสาหกรรม ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ ทีมงาน และบคุลากร ท่ีมี
ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ท าให้บิ๊กแก๊ส มีแนวโน้มเพิ่มลกูค้าได้เป็นจ านวนมาก ทัง้นี ้แนวโน้มการใช้เชือ้เพลงิก๊าซธรรมชาติ
เหลว ก าลงัได้รับความสนใจมากขึน้ และมีแนวโน้มจะเป็นเชือ้เพลิงที่ส าคัญของประเทศอีกชนิดหนึ่ง จึงท าให้งานทางด้าน
วิศวกรรมดงักลา่ว มีจ านวนมากขึน้ตามไปด้วย อยา่งไรก็ตาม บิ๊กแก๊สเป็นรายแรกของประเทศที่มีความพร้อมและศกัยภาพในการ
บริหารจดัการโครงการท่ีเก่ียวเนื่องกบัก๊าซธรรมชาติเหลวส าหรับโรงงานอตุสาหกรรมได้อยา่งครบวงจร  

 

3.  ธุรกิจให้บริการขนสง่น า้มนัโดยระบบขนสง่ทางท่อ ซึ่งปัจจุบนัความต้องการใช้น า้มนัในประเทศไทยที่เพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 2-3 
ตอ่ปี โดยสภาพการเติบโตในภาพรวมจะขึน้อยูก่บัหลายปัจจยั เช่น การเติบโตทางเศรษฐกิจ สภาพการขยายตวัของตลาดรถยนต์ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในภมูิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึง่มีการขยายตวัของเศรษฐกิจอยา่งตอ่เนื่อง อนัเป็นตวัช่วยผลกัดนัปริมาณการ
ใช้น า้มนัเพื่อการขนสง่ในภมูิภาค นอกจากนีก้ารใช้น า้มนัในประเทศเพื่อนบ้าน (ลาว) เพิ่มสงูขึน้ โดยในช่วง 5 ปี ท่ีผา่นมา ประเทศ
ไทยสง่ออกน า้มนัไปขายยงัประเทศลาวเพิ่มขึน้เฉลี่ยมากกว่า ร้อยละ 7 ต่อปี เนื่องมาจากการเติบโตของประเทศ รวมถึงการใช้
น า้มนัในการพฒันาโครงการเขื่อนและโรงไฟฟา้ที่มีอยา่งตอ่เนื่อง จะสง่ผลตอ่มีการเติบโตปริมาณการใช้น า้มนัอยา่งมีนยัส าคญั 
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สภาวะการแข่งขัน 
 

1.   ธุรกิจจ าหนา่ยก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (LPG), ก๊าซธรรมชาติเหลว LNG (Liquefied Natural Gas) ปัจจบุนัมีบริษัทท่ีได้รับใบอนญุาต
ให้เป็นผู้ ค้าน า้มนัตามมาตรา 7 แหง่พระราชบญัญตัิการค้าน า้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2543 รวม 14 ราย คูแ่ขง่หลกัของบิ๊กแก๊สมี 5 ราย 
คือ บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน) บริษัท ยนูิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ 
จ ากดั (มหาชน)  บริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จ ากดั และบริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จ ากดั อยา่งไรก็ตาม บิ๊กแก๊ส มีสว่น
แบ่งการตลาดตามปริมาณการขายปี 2560 อยู่ที่ประมาณร้อยละ1.5 ส าหรับสภาวะการแข่งขนั ผู้ประกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG ใน
ประเทศไทยเกือบทกุรายใช้ก๊าซภายในประเทศ มีเพียงปตท.และสยามแก๊ส น าเข้าก๊าซจากตา่งประเทศ ซึง่ก๊าซภายในประเทศและ
น าเข้ามีคณุภาพแตกตา่งกนัเล็กน้อย ถงับรรจกุ๊าซที่ใช้บรรจกุ๊าซได้รับการผลติมาจากโรงงานซึง่มีอยูเ่พียง ไม่ก่ีแห่งในประเทศไทย
และมีมาตรฐานตามที่ก าหนดเหมือนกัน จึงสรุปได้ว่า ผลิตภัณฑ์ของผู้ ค้ามาตรา 7 ทุกรายแทบไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญั มีเพียงบางช่วงที่คุณภาพของก๊าซที่ต่างกันอย่างชัดเจน ทัง้นี ้การแข่งขนัของอุตสาหกรรมนีมุ้่งเน้นไปยงัการแข่งขนั
ทางด้านราคา ด้านกลยทุธ์ทางการตลาดและการให้บริการเป็นส าคญั 

 

 2.  ธุรกิจให้บริการทางด้านวิศวกรรมพลงังาน บิ๊กแก๊สมีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการออกแบบ ก่อสร้าง ติดตัง้ระบบ และการ
ให้บริการ ซ่อมบ ารุง และดูแลหลงัการขาย ท าให้บริษัทได้รับสญัญาบ ารุงรักษาสถานีบริการก๊าซ (NGV) ของบริษัท ปตท จ ากัด 
(มหาชน) จ านวนมากกว่า 160 สถานี จาก 350 สถานี ซึ่งเป็นจ านวนประมาณร้อยละ 46 ของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติส าหรับ
ยานยนต์ (NGV) ท่ี ปตท. ลงทนุทัง้ประเทศ สว่นในสถานีที่เหลอืได้แก่ บริษัท สแกนอินเตอร์ จ ากดั(มหาชน) ประมาณร้อย 27 และ 
บริษัท สยามราช จ ากดั (มหาชน) ประมาณร้อยละ 27 และในสว่นของงาน ก่อสร้างและติดตัง้ระบบ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
ส าหรับยานยนต์ สถานท่ีใช้ก๊าซในภาคอตุสาหกรรม บริษัทมีผู้บริหารและทีมงานท่ีมีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง 
ที่ท าให้สามารถให้บริการได้อยา่งครบวงจร 

 

3.  ธุรกิจให้บริการขนส่งน า้มันโดยระบบขนส่งทางท่อ สภาวะการแข่งขนัในธุรกิจนีน้ัน้ จะเป็นลกัษณะทา งเลือกในการใช้บริการ
เนื่องจากลกูค้าสามารถเลอืกที่จะใช้บริการขนสง่ในประเภทตา่งๆได้ เช่น รถไฟ รถบรรทกุ ซึง่ลกูค้าจะพิจารณาเปรียบเทียบปัจจยั
ตา่งๆ กบัการขนสง่ประเภทอื่น คือ ปัจจยัเร่ืองของต้นทนุ ความรวดเร็ว ความปลอดภยั ดงันัน้ การก าหนดราคาการให้บริการระบบ
ขนสง่น า้มนัทางทอ่จึงต้องใช้หลกัการเชิงเปรียบเทียบเพื่อให้แขง่ขนัได้กบัคา่บริการกบัการขนสง่ในประเภทอื่นๆ และส าหรับปัจจยั
ด้านความรวดเร็วและปลอดภยั การขนสง่ทางทอ่เป็นท่ียอมรับอยูแ่ล้ววา่ดีกวา่การขนสง่ประเภทอื่นๆ 

 

ลักษณะลูกค้าและลูกค้าเป้าหมาย 
 

 

1.  ลกูค้าในธุรกิจจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG), ก๊าซธรรมชาติเหลว LNG  (Liquefied Natural Gas) ธุรกิจจ าหนา่ยก๊าซ LPG 
ของบริษัท มีการจ าหนา่ยให้กบัลกูค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “บิ๊กแก็ส“ สามารถแบง่ออกเป็นกลุม่ใหญ่ๆ ได้ดงันี ้1) กลุม่สถานี
บริการก๊าซ ได้แก่ สถานีบริการท่ีเปิดจ าหนา่ยก๊าซ LPG ให้แก่รถยนต์ ประเภทท่ีใช้ก๊าซ LPG เป็นเชือ้พลงิ 2) กลุม่ร้านค้าก๊าซ ได้แก่ 
ผู้ประกอบการท่ีรับถงับรรจกุ๊าซ (Cylinder) ท่ีมีเคร่ืองหมายการค้า “บิ๊กแก็ส” ที่บรรจกุ๊าซ LPG แล้วจากโรงบรรจกุ๊าซ และจ าหนา่ย
ให้กบัครัวเรือนหรือกลุม่พาณิชย์ต่อไป โดยบิ๊กแก๊สเป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าดงักลา่ว 3) กลุม่โรงงานอตุสาหกรรม ท่ีใช้ก๊าซ 
LPG เป็นเชือ้เพลงิ ได้แก่ อตุสาหกรรมที่ต้องใช้พลงังานความร้อนในการผลติสนิค้าที่อณุหภมูิคงที่  

 

2.  ลกูค้าในธุรกิจให้บริการทางด้านวิศวกรรมพลงังาน บ๊ิกแก๊สให้บริการทางด้านวิศวกรรมตัง้แต่ การออกแบบ จัดหา ติดตัง้ระบบ 
และก่อสร้าง รวมทัง้ บริการหลงัการขาย และซ่อมบ ารุงรักษา (EPCms) ดงันัน้กลุม่ลกูค้าจึงมีหลายกลุม่ ได้แก่ สถานีบริการก๊าซ 
(NGV) สถานีบริการก๊าซ LPG โรงงานอตุสาหกรรมที่ใช้พลงังานก๊าซธรรมชาติ(NG) หรือก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) รวมทัง้ลกูค้า
ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เป็นเชือ้เพลงิ เพื่อรองรับการจ าหนา่ยก๊าซดงักลา่ว  
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  3. ลกูค้าธุรกิจให้บริการขนสง่น า้มนัโดยระบบขนสง่ทางทอ่ ประกอบด้วยผู้ ค้าน า้มนัหลกัในประเทศไทย ได้แก่ ปตท. เอสโซ ่เชฟรอน 
เชลล์ ฯลฯ ซึ่งปัจจุบนัใช้บริการการขนสง่น า้มันทางท่อของ บจก. ท่อสง่ปิโตรเลียมไทย อยู่แล้ว และมีความต้องการใช้การขนส่ง
น า้มนัทางทอ่เพื่อประโยชน์ด้านการลดต้นทนุและความปลอดภยั สามารถสง่น า้มนัผา่นทอ่ตอ่เนื่องไปยงัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
โดยตรง นอกจากนีก้ารขนสง่น า้มนัไปยงัประเทศลาว ซึ่งปัจจุบนัด าเนินการขนสง่ด้วยรถบรรทกุจากโรงกลัน่ ไปยงัด่านชายแดน
ไทย-ลาว ก็จัดเป็นกลุ่มลูกค้าส าคัญอีกกลุ่มที่มีความต้องการใช้บริการขนส่งน า้มันทางท่อจากโรงกลัน่ไปยงัคลงัปลายทางที่
ขอนแก่น ก่อนจะขนสง่น า้มนัด้วยรถบรรทกุไปยงัประเทศลาวตอ่ไป 

 

 

บริษัทมีความเสี่ยงซึ่งอาจส่งผลถึงการด างานและผลประกอบการอย่างมีนยัส าคญั ซึ่งบริษัทมีแนวทางในการป้องกันและแก้ไข
ความเสีย่ง ซึง่สามารถสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

 

1. ธุรกิจออกแบบ จ าหน่าย และติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม  

• ความเสีย่งจากรายได้ในแตล่ะไตรมาสไมส่ม ่าเสมอ 
 

เนื่องจากรายได้สว่นหนึง่ของบริษัทมาจากธุรกิจออกแบบ จ าหนา่ย ติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อม 
โดยมีลกูค้าส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน ซึ่งด าเนินกิจการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม ท าให้บริษัทมีความเสี่ยงที่จะ
สญูเสียรายได้หากอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคมมีการชะลอตัวลง ซึ่งอาจจะเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น นโยบายการลงทุนใน
ระบบสื่อสารโทรคมนาคมของหน่วยงานรัฐบาล หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการให้สมัปทานในระบบสื่อสารต่างๆ เป็นต้น รวมถึง
ลกูค้ากลุม่ดงักลา่วจะมีรอบปีงบประมาณเร่ิมต้นในเดือนตลุาคมของทกุปี โดยจะใช้ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 3 - 6 เดือนจึงจะสง่
มอบงานและรับรู้รายได้ ซึง่สง่ผลให้รายได้ของบริษัทในแตล่ะไตรมาสในงวดปีมีความผนัผวน  

 

ทัง้นี ้เพื่อป้องกนัความเสี่ยงดงักลา่ว บริษัทจึงได้ท าการขยายฐานลกูค้าไปในธุรกิจอื่น เช่น โรงแรม และอาคารส านกังานเป็น
ต้น อีกทัง้ยงัมีการขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจธุรกิจพลงังานประเภทอื่นๆ ท่ีมีศกัยภาพและมีแนวโน้มที่จะเติบโตอยา่งมัน่คงในอนาคต สร้าง
โอกาสในการเพิ่มรายได้และการกระจายความเสีย่งของรายได้จากการด าเนินธุรกิจในปัจจบุนั เพิ่มสภาพคลอ่งให้บริษัทจากกระแสเงิน
สดที่สม ่าเสมอของธุรกิจ 

 

        2.  ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 

• ความเสีย่งในการบริหารจดัการโครงการและประสทิธิภาพของโรงไฟฟ้า 
 

การบริหารจดัการโรงไฟฟ้าจะต้องอาศยับุคลากรที่มีความเช่ียวชาญ และมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน หากบริษัทไม่
สามารถจัดให้มีบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ อาจจะส่ งผลให้บริษัทไม่สามารถบริหารจัดการโรงไฟฟ้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี ในการเตรียมการเพื่อเร่ิมด าเนินการโรงไฟฟ้า บริษัทจะคดัสรรบุคลากรที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมในจ านวนที่
เพียงพอตอ่การปฏิบตัิหน้าที่ และจดัอบรมพนกังานในหนว่ยงานให้มีความรู้ ความสามารถ ท างานทดแทนกนัได้ 

 

• ความเสีย่งในการท่ีอตัราผลตอบแทนไมเ่ป็นไปตามเปา้หมาย 
 

เนื่องจากปริมาณพลงังานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการโรงไฟฟ้าชีวภาพ และชีวมวลขึน้อยู่กบัปริมาณวตัถดุิบซึ่งใช้ผลิตไฟฟ้า 
ซึง่หากมีปริมาณวตัถดุิบไม่เพียงพอและต่อเนื่องก็อาจสง่ผลให้บริษัทไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เต็มก าลงัการผลิต สง่ผลให้บริษัทไมไ่ด้รับ
รายได้และอตัราผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ อย่างไรก็ดี บริษัทได้มีการศกึษาความเพียงพอของปริมาณวตัถดุิบที่ใช้ส าหรับโรงไฟฟ้า 

3. ปัจจัยความเส่ียง 
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โดยได้เข้าไปส ารวจปริมาณเชือ้เพลิงในรัศมีที่สามารถขนสง่ได้รอบโรงไฟฟ้าว่ามีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของโรงไฟฟ้าหรือไม ่
พร้อมกบัได้มีการท าสญัญาการซือ้วตัถดุิบเป็นรายปี ซึ่งท าให้สามารถลดผลกระทบจากความเสีย่งในการท่ีอตัราผลตอบแทนไมเ่ป็นไป
ตามเปา้หมายได้ 
 

• ความเสี่ยงจากการที่บริษัทไม่สามารถด าเนินการได้ทนัตามก าหนดวนัเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้า (SCOD) ที่ก าหนดไว้ใน

สญัญาซือ้ขายไฟฟา้  

ก่อนการเร่ิมก่อสร้างโรงไฟฟ้า บริษัทจะต้องด าเนินการขอใบอนญุาตที่เก่ียวข้อง เช่น ใบอนญุาตก่อสร้าง ใบอนญุาตประกอบ
กิจการโรงงาน (ร.ง.4) และต้องจดัท าประชาคมก่อนการขอใบอนุญาตก่อสร้าง เป็นต้น และผู้ รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบเบ็ดเสร็จ 
(EPC Contractor) ต้องด าเนินก่อสร้างโครงการให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด ซึง่หากไมส่ามารถด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดใน
แผนงาน มีโอกาสท าให้ถูกเพิกถอนใบอนุญาต และส่งผลให้ผลประกอบการไม่เป็นไปตามที่คาด และรับรู้รายได้จากโครงการข้างต้น
ล่าช้าออกไป ดงันัน้ บริษัทจึงศึกษาขัน้ตอนการยื่นขอใบอนุญาต พร้อมกับเอกสารและข้อมูลที่ต้องน าส่ง รวมทัง้บริษัทได้คดัเลือก
ผู้ รับเหมาที่มีช่ือเสียง มีประสบการณ์และความช านาญในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า พร้อมกับวางแผนติดตามความคืบหน้าของโครงการ
อย่างสม ่าเสมอ เพื่อท าให้มั่นใจว่ากระบวนการด าเนินงานจะเป็นไปตามเวลาที่ก าหนดตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า อย่างไรก็ดี บริษัท
สามารถยื่นขอเลื่อนก าหนดวันเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ โดยจะต้องท าการชีแ้จงเหตุผลและรายงาน
ความก้าวหน้าของโครงการให้แก่การไฟฟา้สว่นภมูิภาคทราบ โดยไมถื่อวา่เป็นการผิดสญัญาตามที่ระบใุนสัญญาซือ้ขายไฟฟา้ 

 

       3.     ธุรกิจจ าหน่ายและขนส่งผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมเหลว 

• ความเสี่ยงในการที่อัตราผลตอบแทนมีความไม่แน่นอนจากสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมจ าหน่ายก๊าซ
ปิโตรเลยีมเหลว (LPG) 

แผนการรับมือ ในปี  2561 บริษัทฯมีกลยทุธ์และทีมงานการขายและการตลาดที่มีความรู้ความสามารถเพื่อรักษาฐานลกูค้าใน
กลุม่ยานยนต์ สถานีบริการก๊าซ LPG และเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ก๊าซปิโตรเลยีมเหลวให้กบักลุม่บรรจลุงถงัภาคครัวเรือน 
และขยายฐานลกูค้าไปยงักลุม่โรงงานอตุสาหกรรมมากขึน้  

อีกทัง้ บริษัทฯ มีการเพิ่มผลติภณัฑ์ใหม่ส าหรับจ าหน่ายให้กบัลกูค้า ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เพื่อเป็นทางเลอืกให้กบั
ลกูค้า และเพิ่มอตัราการท าก าไรให้แก่บริษัท โดยก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เป็นพลงังานท่ีสะอาดและให้คา่ความร้อนสงูกวา่ มีต้นทนุที่
ต ่ากวา่ ดงันัน้ คาดวา่จะเป็นผลติภณัฑ์ที่เป็นท่ีต้องการเป็นจ านวนมากจากลกูค้า 

 

• ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ของธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับการให้บริการทางด้านวิศวกรรมพลังงาน 
โดยเฉพาะธรุกิจที่ เก่ียวเนื่องกนักบัก๊าซธรรมชาติ  

เนื่องจากลกูค้ารายใหญ่ของบริษัทในกลุม่ธุรกิจนี ้คือ บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ซึง่โครงการตา่งๆ จะออกมาในรูปแบบการ
ประมูล อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาของสญัญาส่วนใหญ่ คือ 3 ปี โดยโครงการที่บริษัทฯ ด าเนินการอยู่ สญัญาเร่ิมในปี 2561 นี ้ดงันัน้ 
บริษัทฯจึงสามารถรับรู้รายได้ได้อย่างต่อเนื่อง และด้วยความพร้อมทางด้านคุณสมบตัิของบริษัทและความได้เปรียบด้านบุคลากรที่
พร้อมทกุด้าน บริษัทฯสามารถเข้าร่วมประมลูโครงการใหญ่ๆทางด้านวิศวกรรมพลงังานได้เป็นจ านวนมาก เช่น งานวางระบบทอ่สง่ก๊าซ 
และน า้มัน รวมถึงจากการที่บริษัทฯได้มีแผนในการจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ให้กับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อใช้เป็น
เชือ้เพลงินัน้ ในสว่นของงานก่อสร้างสถานท่ีใช้และจดัเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ให้กบักลุม่ลกูค้า ทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดแูลงานสว่น
นีเ้องด้วย 

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถอืหลักทรัพย์ 

-ไมม่ี- 
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ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 
ณ 31 ธนัวาคม 2559 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทมีที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ดงัรายละเอยีดตอ่ไปนี ้

 

รายละเอียดทรัพย์สิน ขนาด 
มลูคา่สทุธิตามบญัชี (ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 
31 ธ.ค. 2559  31 ธ.ค. 2560 

1. ที่ดิน 
1.1) โฉนดเลขที่ 12969 
ที่ตัง้ 60 ต าบลสายไหม อ าเภอสายไหม 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

3 งาน  
90 ตร.วา 

39.00 39.00 บริษัท 
เป็นเจ้าของ 

 

ถกูจ านองเป็นหลกัประกนัเงิน
กู้ยืมกบัสถาบนัการเงิน มี
วงเงินเทา่กบั 231 ล้านบาท 

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

2 ไร่   
42.5 ตร.วา 

12.85 12.85 บริษัท 
เป็นเจ้าของ 

 

ถกูจ านองเป็นหลกัประกนัเงิน
กู้ยืมกบัสถาบนัการเงิน มี
วงเงินเทา่กบั 26.11 ล้านบาท 

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

16 ไร่ 
50.6 ตร.วา 

6.40 6.40 บริษัท 
เป็นเจ้าของ 

 

ถกูจ านองเป็นหลกัประกนัเงิน
กู้ยืมกบัสถาบนัการเงิน มี
วงเงินเทา่กบั 42 ล้านบาท 

1.4) โฉนดเลขที่ 233 
ที่ตัง้ 129 หมูท่ี่ 4 ต าบลหนองมะคา่โมง 
อ าเภอดา่นช้าง จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

10 ไร่ 
3 งาน  

91.9 ตร.วา 

2.33 2.20 บริษัท 
เป็นเจ้าของ 

 

- 

1.5) โฉนดเลขที่ 234 
ที่ตัง้ 129 หมูท่ี่ 4 ต าบลหนองมะคา่โมง 
อ าเภอดา่นช้าง จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

25 ไร่ 
3 งาน  

23.5 ตร.วา 

5.67 5.16 บริษัท 
เป็นเจ้าของ 

 

- 

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

20 ไร่  
76 ตร.วา 

1.14 1.14 บริษัทยอ่ยเป็นเจ้าของ 
 

ถกูจ านองเป็นหลกัประกนัเงิน
กู้ยืมกบัสถาบนัการเงิน มี
วงเงินรวมกบัเคร่ืองจกัรเทา่กบั 
120 ล้านบาท 1.7) น.ส.3ก เลขที่ 816 เลม่ 9ก หน้า 16 

ที่ตัง้ 816 ต าบลสร้างคอม อ าเภอสร้างคอม 
จงัหวดัอดุรธานี 

30 ไร่  
1 งาน  

46 ตร.วา 

1.52 1.52 บริษัทยอ่ยเป็นเจ้าของ 
 

1.8) โฉนดเลขท่ี 5150 
ท่ีตัง้ ต าบลกดุจอก อ าเภอหนองมะโรง 
จงัหวดัชยันาท 

15 ไร่ 3.77 
 

3.77 
 

บริษัทยอ่ยเป็นเจ้าของ 
 

- 

1.9) โฉนดเลขท่ี 40237 
ท่ีตัง้ ต าบลนาวงัหนิ อ าเภอพนสันิคม 
จงัหวดัชลบรีุ 

20 ไร่ 
2 งาน 

30.6 ตร.วา 

6.17 6.17 บริษัทยอ่ยเป็นเจ้าของ 
 

- 

1.10) โฉนดเลขท่ี 34578 
ท่ีตัง้ ต าบลนาโพธ์ิ อ าเภอทุง่สง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช 

3 ไร่ 
1 งาน 

23 ตร.วา 

1.12 1.12 บริษัทยอ่ยเป็นเจ้าของ 
 

- 

1.11) โฉนดเลขท่ี 34579 
ท่ีตัง้ ต าบลนาโพธ์ิ อ าเภอทุง่สง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช 

6 ไร่ 
2 งาน 

66.5 ตร.วา 

5.36 5.36 บริษัทยอ่ยเป็นเจ้าของ 
 

- 

4. ทรัพย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
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1.12) โฉนดเลขท่ี 7844 

ท่ีตัง้ ต าบลหนองแวง อ าเภอพทุไธสง 
จงัหวดับรีุรัมย์ 

12 ไร่ 
6.00 6.00 บริษัทยอ่ยเป็นเจ้าของ 

 
ถกูจ านองเป็นหลกัประกนัเงิน
กู้ยืมกบัสถาบนัการเงิน มี
วงเงินรวมกบัเคร่ืองจกัรเทา่กบั 
35 ล้านบาท 1.13) โฉนดเลขที่ 13230 

ที่ตัง้ ต าบลหนองแวง อ าเภอพทุไธสง 
จงัหวดับรีุรัมย์ 

6 ไร่ 
3 งาน 

33 ตร.วา 

0.30 0.30 บริษัทยอ่ยเป็นเจ้าของ 

1.14) โฉนดเลขที่ 2203 
ที่ตัง้ ต าบลวงัลกึ อ าเภอสามชกุ จงัหวดั
สพุรรณบรีุ 

7 ไร่ 
1 งาน 

32 ตร.วา 

11.00 11.00 บริษัทยอ่ยเป็นเจ้าของ ถกูจ านองเป็นหลกัประกนัเงิน
กู้ยืมกบัสถาบนัการเงิน วงเงิน
รวมกบัเคร่ืองจกัรเทา่กบั 250 
ล้านบาท 1.15) โฉนดเลขที่ 35086 

ที่ตัง้ ต าบลวงัลกึ อ าเภอสามชกุ จงัหวดั
สพุรรณบรีุ 

12 ไร่ 
2 งาน 

58 ตร.วา 

18.97 18.97 บริษัทยอ่ยเป็นเจ้าของ 

1.16) โฉนดเลขที่ 35087 
ที่ตัง้ ต าบลวงัลกึ อ าเภอสามชกุ จงัหวดั
สพุรรณบรีุ 

12 ไร่ 
3 งาน 

40 ตร.วา 

19.28 19.28 บริษัทยอ่ยเป็นเจ้าของ 

1.17) โฉนดเลขที่ 35107 
ที่ตัง้ ต าบลวงัลกึ อ าเภอสามชกุ จงัหวดั
สพุรรณบรีุ 

9 ไร่ 
8 งาน 

8 ตร.วา 

14.28 14.28 บริษัทยอ่ยเป็นเจ้าของ 

1.18) โฉนดเลขที่ 35108 
ที่ตัง้ ต าบลวงัลกึ อ าเภอสามชกุ จงัหวดั
สพุรรณบรีุ 

5 ไร่ 
1 งาน 

41 ตร.วา 

8.03 8.03 บริษัทยอ่ยเป็นเจ้าของ 

1.19) โฉนดเลขที่ 39513 
ที่ตัง้ ต าบลวงัลกึ อ าเภอสามชกุ จงัหวดั
สพุรรณบรีุ 

14 ไร่ 
87 ตร.วา 

7.01 7.01 บริษัทยอ่ยเป็นเจ้าของ 

1.20) โฉนดเลขที่ 27815 
ที่ตัง้ ต าบลเดิมบาง อ าเภอเดิมบางนางบวช  
จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

15 ไร่ 
1 งาน 

12.05 ตร.วา 

5.35 5.35 บริษัทยอ่ยเป็นเจ้าของ - 

1.21) โฉนดเลขที่ 43888 
ที่ตัง้ ต าบลเดิมบาง อ าเภอเดิมบางนางบวช  
จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

42 ไร่ 
1 งาน 

40 ตร.วา 

14.82 14.82 บริษัทยอ่ยเป็นเจ้าของ - 

1.22) โฉนดเลขที่ 27690 
ที่ตัง้ ต าบลเดิมบาง อ าเภอเดิมบางนางบวช  
จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

6 ไร่ 
3 งาน 

20 ตร.วา 

2.38 2.38 บริษัทยอ่ยเป็นเจ้าของ - 

1.23) โฉนดเลขที่ 27692 
ที่ตัง้ ต าบลเดิมบาง อ าเภอเดิมบางนางบวช  
จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

7 ไร่ 
3 งาน 

40 ตร.วา 

3.14 3.14 บริษัทยอ่ยเป็นเจ้าของ - 

1.24) โฉนดเลขที่ 27691 
ที่ตัง้ ต าบลเดิมบาง อ าเภอเดิมบางนางบวช  
จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

7 ไร่ 
3 งาน 

40 ตร.วา 

3.14 3.14 บริษัทยอ่ยเป็นเจ้าของ - 
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1.25) โฉนดเลขที่ 27687 
ที่ตัง้ ต าบลเดิมบาง อ าเภอเดิมบางนางบวช  
จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

8 ไร่ 
3 งาน 

60 ตร.วา 

3.12 3.12 บริษัทยอ่ยเป็นเจ้าของ - 

1.26) โฉนดเลขที่ 43518 
ที่ตัง้ ต าบลเดิมบาง อ าเภอเดิมบางนางบวช  
จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

4 ไร่ 
1 งาน 

14 ตร.วา 

1.50 1.50 บริษัทยอ่ยเป็นเจ้าของ - 

1.27) โฉนดเลขที่ 59613 
ที่ตัง้ ต าบลตลิ่งชนั อ าเภอเมือง จงัหวดั
สพุรรณบรีุ 

7 ไร่ 2 งาน 
58 ตร.วา 

7.65 7.65 บริษัทยอ่ยเป็นเจ้าของ - 

1.28) โฉนดเลขที่ 88040 
ที่ตัง้ ต าบลสนามคลี อ าเภอเมือง จงัหวดั
สพุรรณบรีุ 

4 ไร่ 
2 งาน 

31 ตร.วา 

4.58 4.58 บริษัทยอ่ยเป็นเจ้าของ - 

1.29) โฉนดเลขที่ 59614 
ที่ตัง้ ต าบลตลิ่งชนั อ าเภอเมือง จงัหวดั
สพุรรณบรีุ 

1 งาน 
69 ตร.วา 

0.42 0.42 บริษัทยอ่ยเป็นเจ้าของ - 

1.30) โฉนดเลขที่ 59615 
ที่ตัง้ ต าบลตลิ่งชนั อ าเภอเมือง จงัหวดั
สพุรรณบรีุ 

17 ไร่ 
1 งาน 

9 ตร.วา 

17.28 17.28 บริษัทยอ่ยเป็นเจ้าของ - 

1.31) โฉนดเลขที่ 597 
ที่ตัง้ ต าบลเมืองไผ่ อ าเภอหนองก่ี จงัหวดั
บรีุรัมย์ 

100 ไร่ 
1 งาน 

63 ตร.วา 

35.74 35.74 บริษัทยอ่ยเป็นเจ้าของ - 

1.32) โฉนดเลขที่ 25192 
ที่ตัง้ ต าบลสระยายโสม อ าเภออูท่อง 
จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

6 ไร่ 
2 งาน 

50 ตร.วา 

9.94 9.94 บริษัทยอ่ยเป็นเจ้าของ - 

1.33) โฉนดเลขที่ 25193 
ที่ตัง้ ต าบลสระยายโสม อ าเภออูท่อง 
จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

1 ไร่ 
1 งาน 

94 ตร.วา 

2.23 2.23 บริษัทยอ่ยเป็นเจ้าของ - 

1.34) โฉนดเลขที่ 25194 
ที่ตัง้ ต าบลสระยายโสม อ าเภออูท่อง 
จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

3 ไร่ 
3 งาน 

10 ตร.วา 

5.36 5.36 บริษัทยอ่ยเป็นเจ้าของ - 

1.35) โฉนดเลขที่ 25195 
ที่ตัง้ ต าบลสระยายโสม อ าเภออูท่อง 
จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

10 ไร่ 
73.23 ตร.วา 

15.21 15.21 บริษัทยอ่ยเป็นเจ้าของ - 

1.36) โฉนดเลขที่ 25196 
ที่ตัง้ ต าบลสระยายโสม อ าเภออูท่อง 
จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

4 ไร่ 
2 งาน 

55 ตร.วา 

6.96 6.96 บริษัทยอ่ยเป็นเจ้าของ - 

1.37) โฉนดเลขที่ 25197 
ที่ตัง้ ต าบลสระยายโสม อ าเภออูท่อง 
จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

4 ไร่ 
38.05 ตร.วา 

7.01 7.01 บริษัทยอ่ยเป็นเจ้าของ - 
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1.38) โฉนดเลขที่ 42024 
ที่ตัง้ ต าบลสระยายโสม อ าเภออูท่อง 
จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

27 ไร่ 
1 งาน 

16 ตร.วา 

40.96 40.96 บริษัทยอ่ยเป็นเจ้าของ - 

1.39) โฉนดเลขที่ 46461 
ที่ตัง้ ต าบลบ้านใหม ่อ าเภอปากเกร็ด 
จงัหวดันนทบรีุ 

1 งาน 
48.1 ตร.วา 

- 5.25 บริษัทยอ่ยเป็นเจ้าของ ถกูจ านองเป็นหลกัประกนัเงิน
กู้ยืมกบัสถาบนัการเงิน วงเงิน
รวมเทา่กบั 47.36 ล้านบาท 

1.40) โฉนดเลขที่ 46467 
ที่ตัง้ ต าบลบ้านใหม ่อ าเภอปากเกร็ด 
จงัหวดันนทบรีุ 

73 ตร.วา 
- 2.59 บริษัทยอ่ยเป็นเจ้าของ 

1.41) โฉนดเลขที่ 46468 
ที่ตัง้ ต าบลบ้านใหม ่อ าเภอปากเกร็ด 
จงัหวดันนทบรีุ 

50 ตร.วา 
- 1.78 บริษัทยอ่ยเป็นเจ้าของ 

1.42) โฉนดเลขที่15509 
ที่ตัง้ อ าเภอบางไทร จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 

11 ไร่ 
- 25.92 บริษัทยอ่ยเป็นเจ้าของ ถกูจ านองเป็นหลกัประกนัเงิน

กู้ยืมกบัสถาบนัการเงิน วงเงิน
รวมเทา่กบั 87.88 ล้านบาท 

1.43) สว่นปรับปรุงที่ดิน 
 

37.06 44.65 บริษัทฯและบริษัทยอ่ย
เป็นเจ้าของ 

- 

รวมที่ดิน 394.05 436.54  
2. อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร 
2.1) อาคาร   

 
17.78 27.85 บริษัทฯและบริษัทยอ่ย

เป็นเจ้าของ 
ถกูจ านองเป็นหลกัประกนัเงิน
กู้ยืมกบัสถาบนัการเงิน มี
วงเงินเทา่กบั 231.00 ล้าน
บาท 

2.2) สว่นปรับปรุงอาคาร  1.75 4.65 บริษัทฯและบริษัทยอ่ย
เป็นเจ้าของ 

รวมอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  18.75 32.50  
3. โรงไฟฟา้พลงังานทดแทน 

 

1,250.90 1,621.76 บริษัทฯและบริษัทยอ่ย
เป็นเจ้าของ 

ถกูจ านองเป็นหลกัประกนัเงิน
กู้ยืมกบัสถาบนัการเงิน โดยมี
วงเงินดงันี ้
PST – 42 ล้านบาท และ 164 
ล้านบาท 
KSP – 120 ล้านบาท 
SGG – 40 ล้านบาท 
PWG – 30 ล้านบาท 
PSTE2 – 156 ล้านบาท 
WKE – 495 ล้านบาท 
NWR – 35 ล้านบาท 
ARW – 250 ล้านบาท 

4. เคร่ืองมือและอปุกรณ์  1.07 8.40 บริษัทฯและบริษัทยอ่ย
เป็นเจ้าของ 
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6. ยานพาหนะ 
 22.20 48.04 บริษัทฯและบริษัทยอ่ย

เป็นเจ้าของ 
 

7.อปุกรณ์ส าหรับให้เชา่  3.86 2.00 บริษัทเป็นเจ้าของ  

8. งานระหวา่งก่อสร้าง  
574.77 457.48 บริษัทฯและบริษัทยอ่ย

เป็นเจ้าของ 
 

รวมที่ดินอาคารและอุปกรณ์ 2,268.09 2,612.41   
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สรุปสาระส าคัญของสัญญาที่ส าคัญ      
    

1.  สัญญาเช่าพืน้ที่ ส าหรับโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ที่ติดตัง้บนหลังคา 
 

• สญัญาเช่าพืน้ท่ีส าหรับโครงการของบริษัท โซลา่ร์โกกรีน จ ากดั 

 บริษัท โซลา่ร์โกกรีน จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทท าสญัญาเช่าพืน้ท่ีระยะยาว ส าหรับใช้ด าเนินโครงการผลติไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคา (Solar PV Rooftop) ที่จงัหวดัสมทุรสงคราม โดยมี รายละเอียดดงันี ้

คู่สัญญา : สหกรณ์ประมงแมก่ลอง จ ากดั 
ลงวันที่ : 9 กนัยายน 2556 
ระยะเวลาเช่า : 25 ปี นับแต่วันที่ผู้ เช่าเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทัง้นีผู้้ เช่า

จะแจ้งวนัเร่ิมต้นระยะเวลาเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าทราบภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีได้เร่ิม
จ าหนา่ยไฟฟา้ 

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

การปรับค่าเช่า : ผู้ให้เช่ามีสทิธิที่จะปรับอตัราคา่เชา่ตอ่เดือนเมื่อครบก าหนดระยะเวลาเช่าในปีที่ 5 
ปีที่ 10 ปีที่ 15 และปีที่ 20 โดยการปรับคา่เช่าแต่ละครัง้จะอยู่ในอตัราร้อยละ 10 
ของอตัราคา่เช่าเดิม 
 

• สญัญาเช่าพืน้ท่ีส าหรับโครงการของบริษัท พีวี กรีน จ ากดั 

 บริษัท พีวี กรีน จ ากดั ซึ่งบริษัทท าการลงทนุกบับริษัท วีรับเบอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด มีการท าสญัญาเช่าพืน้ที่ระยะยาว 
ส าหรับใช้ด าเนินโครงการผลติไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ที่ตดิตัง้บนหลงัคา (Solar PV Rooftop) ที่จงัหวดัเพชรบรีุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

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

จะแจ้งวนัเร่ิมต้นระยะเวลาเช่าให้แก่ผู้ เช่าทราบภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที่ได้เร่ิม
จ าหนา่ยไฟฟา้ 

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

ค่าเช่า : คา่เช่าพืน้ท่ี  100,000 บาทตอ่เดือน 
 

• สญัญาเช่าพืน้ท่ีส าหรับโครงการของบริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ ากดั 

 บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทท าสญัญาเช่าพืน้ที่ระยะยาว ส าหรับใช้ด าเนินโครงการผลิต
ไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคา (Solar PV Rooftop) ที่จงัหวดันนทบรีุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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คู่สัญญา : บริษัท พรีคาสท์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั 
ลงวันที่ : 8 เมษายน 2557 
ระยะเวลาเช่า : 25 ปีนบัแต่วนัที่ท าสญัญา โดยหลงัจากท าสญัญาเช่าฉบบันีผู้้ ให้เช่าสญัญาว่าภายใน

ระยะเวลา 52 วนั นบัแต่วนัท าสญัญาฉบบันี ้ผู้ ให้เช่าจะไม่เก็บคา่เช่าจากผู้ เช่าเพราะ
ผู้ให้เช่าให้ระยะเวลาผู้ เช่าเข้าด าเนินการก่อสร้าง ติดตัง้อปุกรณ์ผลติพลงังานไฟฟา้บน
พืน้ท่ีเช่าให้แล้วเสร็จ 

ที่ตัง้ที่ดิน : อาคารและที่ดิน ซึง่ตัง้อยูบ่นที่ดิน ต าบลคลองขวาง อ าเภอไทรน้อย จงัหวดันนทบรีุ  
อาคารท่ี             ระวาง             โฉนดเลขที่        เลขที่ดิน        หน้าส ารวจ 
     2               5037II4250           19587               16                  858 
     2               5037II4250           19588               42                  859 
     3               5037II4250           19585               17                  856 
     3               5037II4250           19586                41                 857 
     3               5037II4250           19584                40                 855 

ค่าเช่า : คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงอตัราคา่เช่า และก าหนดระยะเวลาช าระคา่เช่าดงันี  ้
1. ตกลงค่าเช่าเป็นรายเดือน ช าระเดือนละครัง้ ทุกวนัที่ 30 ของทุกเดือน เร่ิมตัง้แต่

วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2557 และให้ถือวา่เป็นคา่เช่าเดือนมิถนุายน 2557 
2. คา่เช่าปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 คูส่ญัญาตกลงอตัราคา่เช่าเดือนละ 100,000 บาท (หนึง่แสน

บาทถ้วน) 
3. ค่าเช่าปีที่ 6 ถึงปีที่ 10 คู่สญัญาตกลงอัตราค่าเช่าเดือนละ 110,000 บาท (หนึ่ง

แสนหนึง่หมื่นบาทถ้วน) 
4. ค่าเช่าปีที่ 11 ถึงปีที่ 15 คู่สญัญาตกลงอตัราค่าเช่าเดือนละ 120,000 บาท (หนึ่ง

แสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
5. ค่าเช่าปีที่ 16 ถึงปีที่ 20 คู่สญัญาตกลงอตัราค่าเช่าเดือนละ 130,000 บาท (หนึ่ง

แสนสามหมื่นบาทถ้วน) 
6. ค่าเช่าปีที่ 21 ถึงปีที่ 25 คู่สญัญาตกลงอตัราค่าเช่าเดือนละ 140,000 บาท (หนึ่ง

แสนสีห่มื่นบาทถ้วน) 
7. ผู้ให้เช่าตกลงที่จะออกใบเสร็จรับเงิน และ/หรือลงลายมือช่ือการรับเงินค่าเช่าตาม

แบบ และ/หรือระเบียบของผู้ เช่า และยอมให้ผู้ เช่าหภัาษี ณ ท่ีจ่ายตามอตัราที่ทาง
ราชการก าหนด โดยผู้ เช่าตกลงที่จะออกหนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายให้แก่
ผู้ให้เช่าด้วย 
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2.  สัญญาให้ผู้สนับสนุนโครงการด าเนินงานโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์แบบติดตัง้บนพืน้ดนิส าหรับ
หน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2558 ใช้สิทธ์ิขายไฟฟ้าของเจ้าของโครงการ 

 

• สญัญาให้ผู้สนบัสนนุโครงการด าเนินงานส าหรับโครงการของบริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
 บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ท าสญัญาด าเนินการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บน
พืน้ดิน กบัสหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว ที่จงัหวดัสระแก้ว โดยมี รายละเอียดดงันี ้

คู่สัญญา : สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว จ ากดั 
ลงวันที่ : 16 มิถนุายน 2559 
ระยะเวลาด าเนินงาน : 25 ปี นบัแต่วนัที่ผู้สนบัสนนุโครงการเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 

ทัง้นีผู้้ สนับสนุนโครงการจะแจ้งวันเร่ิมต้นระยะเวลาด าเนินงานให้แก่เจ้าของ
โครงการทราบภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีได้เร่ิมจ าหนา่ยไฟฟา้ 

ที่ตัง้ที่ดิน : 10 ถ.สวุรรณศร ต าบลสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จงัหวดัสระแก้ว 
ค่าด าเนินงาน : คา่ด าเนินงาน  364,594.17 บาทตอ่เดือน  

การปรับค่าด าเนินงาน : หากผู้สนบัสนุนโครงการไม่ช าระค่าด าเนินงาน 2 งวดติดต่อกนัตามสญัญาและ
เจ้าของโครงการได้มีหนังสือทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ผู้ สนับสนุน
โครงการต้องช าระคา่ปรับในอตัราวนัละ 5,000 บาท 

 

• สญัญาให้ผู้สนบัสนนุโครงการด าเนินงานส าหรับโครงการของบริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ ากดั 

 บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทท าสญัญาด าเนินการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์แบบ
ติดตัง้บนพืน้ดิน กบัสหกรณ์การเกษตรประมงแมก่ลอง ที่จงัหวดัสมทุรสงคราม โดยมี รายละเอียดดงันี ้

คู่สัญญา : สหกรณ์ประมงแมก่ลอง จ ากดั 
ลงวันที่ : 9 มิถนุายน 2559 
ระยะเวลาด าเนินงาน : 25 ปี นบัแตว่นัท่ีผู้สนบัสนนุโครงการเร่ิมจ าหน่ายไฟฟา้ให้การไฟฟา้สว่นภมูิภาค ทัง้นี ้

ผู้ สนับสนุนโครงการจะแจ้งวันเร่ิมต้นระยะเวลาด าเนินงานให้แก่เจ้าของโครงการ
ทราบภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีได้เร่ิมจ าหนา่ยไฟฟา้ 

ที่ตัง้ที่ดิน : 200-201 หมู5่ ต าบลแหลมใหญ่ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม 
ค่าด าเนินงาน : คา่ด าเนินงาน  416,666.67 บาทตอ่เดือน  

การปรับค่าด าเนินงาน : หากผู้สนบัสนนุโครงการไม่ช าระคา่ด าเนินงาน ผู้สนบัสนนุโครงการต้องช าระค่าปรับ
ในอตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปี ของคา่ด าเนินงานท่ีค้างช าระ 
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3.  สัญญาจ้างปฎิบตัิการและบ ารุงรักษาสถานีบริการธรรมชาติ พืน้ที่ กทม. และปริมณฑล 1 
บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มีการท าสญัญาจ้างปฎิบัติการและบ ารุงรักษาสถานีบริการ

ธรรมชาติ พืน้ท่ี กทม. และปริมณฑล 1 กบั บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) โดยมี รายละเอียดดงันี ้
คู่สัญญา : บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
ลงวันที่ : 3 พฤษภาคม 2559 
ระยะเวลาด าเนินงาน : ภายใน 2 ปีนับถัดจากวันที่ ปตท. แจ้งให้เข้าด าเนินการ (หากระยะเวลา หรือ

วงเงินอยา่งใดอยา่งหนึง่ถึงก าหนดก่อนให้ถือวา่สญัญาสิน้สดุ) 
ค่าด าเนินการ : 240,000,000 บาท 

 

4.  ใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน า้มัน มาตรา 7 
บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ ค้าน า้มัน มาตรา 7  จาก กระทรวง

พลงังาน โดยมี รายละเอียดดงันี ้
ผู้อนุญาต : กระทรวงพลงังาน 
ลงวันที่ : 27 พฤศจิกายน 2558 
ระยะเวลาด าเนินงาน : ไมม่ีวนัหมดอาย ุ
รายละเอียด : อนญุาตให้เป็นผู้ ค้าน า้มนัเชือ้เพลงิประเภทก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 
เงื่อนไข : 1. ช าระคา่ธรรมเนียมรายปี ปีละ 80,000 บาท 

2. ยื่นแบบแสดงปริมาณการค้าน า้มนัประจ าปี 
3. ส ารองน า้มนัเชือ้เพลิงในอตัราร้อยละ 1 ของปริมาณการค้าที่ได้ยื่นขอความ
เห็นชอบ 
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ส าคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัท 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน คือ สทิธิบตัร ซึง่มีมลูคา่เทา่กบั 280,022,037 บาท  
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทไมม่ีข้อพิพาททางกฎหมายใดๆ ซึง่อาจสง่ผลกระทบในด้านลบตอ่สนิทรัพย์ของบริษัท 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 
 

ช่ือบริษัท       : บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
ช่ือยอ่หลกัทรัพย์ : PSTC  
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : 325/1 อาคารพีเอสที ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจออกแบบ จ าหนา่ย และติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟา้และตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อม  

  ที่มีคณุภาพสงู ส าหรับระบบสือ่สารโทรคมนาคม ธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานทดแทนตา่งๆ และ      
  ธุรกิจจ าหนา่ยและขนสง่ผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมเหลว 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107557000039 

หมายเลขติดตอ่ : โทรศพัท์ 02 993 8982   โทรสาร 02 993 8983 

เว็บไซต์ : www.pst.co.th 

ทนุจดทะเบียน : 756,337,613.50 บาท 

ทนุเรียกช าระแล้ว : 644,160,268.70 บาท 

จ านวนหุ้นสามญัช าระแล้ว : 6,441,602,687 หุ้น 

มลูคา่ที่ตราไว้ : 0.10 บาท 

รอบระยะเวลาบญัชี : 1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 

ระบบคณุภาพ : ISO9001:2015 และ ISO14001:2015 

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ 

นายทะเบยีนหลกัทรัพย์                    : บริษัท ศนูย์ฝากหลกัทรัพย์(ประเทศไทย) จ ากดั อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เลขที่ 
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  

 โทรศพัท์ 02 009 9000 โทรสาร 02 009 9991 
 Call Center 02 009 9999 Website: www.tsd.co.th 
ผู้สอบบญัชี นางสาวพิมพ์ใจ  มานติขจรกิจ  ผู้สอบรับใบอนญุาตเลขที่ 4521 
 นายชยพล          ศภุเศรษฐนนท์ ผู้สอบรับใบอนญุาตเลขที่ 3972 
 นางสาวรสพร     เดชอาคม ผู้สอบรับใบอนญุาตเลขที่ 5659 
 นางสาวสมุนา    พนัธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบรับใบอนญุาตเลขที่ 5872 
 นายโสภณ         เพิ่มศิริวลัลภ ผู้สอบรับใบอนญุาตเลขที่ 3182 
 บริษัท ส านกังานอี วาย จ ากดั 

ส านกังานใหญ่ ชัน้ 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 
ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์ 02 264 9090 
โทรสาร 0 2 264 0789 - 90 
Website: www.ey.com 

ข้อมูลส าคัญอื่น  -ไมม่ี- 



    
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกจิการ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2560 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

51 
                               รับรองความถกูต้อง 

 

 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์ผละผู้ถือหุ้น 
 

7.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  บริษัทฯ มีทนุจดทะเบยีนและทนุช าระแล้ว ดงันี ้ 
 

➢ ทนุจดทะเบียน 756,337,613.50 บาท แบง่ออกเป็น 
 หุ้นสามญัจ านวน 7,563,376,135 หุ้น  
 มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

➢ ทนุช าระแล้ว 644,160,268.70 บาท แบง่ออกเป็น 
 หุ้นสามญัจ านวน 6,441,602,687 หุ้น  
 มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

 

7.2  ผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ มีรายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรก ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3  ใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท 
 

 1.)  ใบส าคัญแสดงสทิธิ PSTC-WA 
ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ที่  1/2557 จัดขึน้เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 ได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรร

ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ประเภทระบุช่ือผู้ ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ให้แก่กรรมการและ
พนกังานของบริษัท (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ”) PSTC - WA จ านวน 50,000,000 หน่วย ซึ่งจะท าการจดัสรรพร้อมกบัการเสนอ
ขายหุ้นสามญัแก่ประชาชนทัว่ไปในครัง้นีโ้ดยมีราคาเสนอขาย 0 บาทตอ่หน่วย และใบส าคญัแสดงสทิธิมีอาย ุ5 ปี นบัแตว่นัที่
ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ โดยใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ยมีสทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สทิธิ 0.10 บาท

ล าดับ ชื่อผู้ถอืหุ้น 
จ านวนหุ้นที่ถอื 

หุ้น % 
1. นายโสมพฒัน์                         ไตรโสรัส 533,340,000 12.03 
2. นางวลัลภา                             ไตรโสรัส 510,700,000 11.52 
3. นายพระนาย                           กงัวาลรัตน์ 408,646,000 9.22 
4. นายศกึษิต                              เพชรอ าไพ 159,908,500 3.61 
5. นายพรเทพ                             บรูณกลุไพโรจน์ 130,380,000 2.94 
6. นายภาณ ุ                               ศีติสาร 70,750,000 1.60 
7. นายวศิน                                 เดชกิจวิกรม 64,500,000 1.46 
8. นางสกุญัญา                           วนิชจกัร์วงศ์ 63,900,000 1.44 
9. นายอณัณพ                            พุม่กมุาร 59,800,000 1.35 
10. นายอภิรัตน์                             สโิรดม 44,000,000 0.99 
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ต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่ก าหนด) มีการก าหนดเง่ือนไขในการใช้สิทธิ โดยนบัจากวนัที่
ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 ปี ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถใช้สทิธิครัง้แรกได้ไมเ่กินร้อยละ 25 ของใบส าคญั
แสดงสิทธิทัง้หมดที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับการจดัสรรจากบริษัท และในทกุ ๆ 12 เดือน หลงัจากการใช้สิทธิ
ครัง้แรก ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 50 ร้อยละ 75 และ ร้อยละ 100 ของใบส าคญัแสดงสิทธิ
ทัง้หมดที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัทตามล าดบั  ซึ่งจะท าให้ทุนจดทะเบียนและช าระแล้วของ
บริษัทเท่ากับ 225,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้ นสามัญทัง้หมด 2,250,000,000 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 0.10 บาท 
ภายหลงัจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนแก่ประชาชนทัว่ไปในครัง้นี แ้ละการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกให้แก่
กรรมการและพนกังานของบริษัททัง้หมด 
 

2.)  ใบส าคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 
มติที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ที่  1/2558 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวนัที่ 23 ธันวาคม 2558 บริษัท เพาเวอร์ 

โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติเพิ่มทนุของบริษัทจ านวน  2,680,297,833 หุ้น เพื่อระดมทุนในการลงทุน
เข้าซือ้กิจการโรงงานไฟฟา้ชีวภาพ จ านวน 2 โครงการ ลงทนุในโครงการก่อสร้างโรงงานไฟฟา้ชีวมวล จ านวน 3 โครงการ และ
เพื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียนในบริษัท เพื่อลงทนุในโครงการท่ีจะเกิดในอนาคต โดยมีรายละเอียดการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงันี ้

-  จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 2,211,419,375 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอ
ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่น (Right Offering)  เสนอขายในอตัราสว่น 1 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 1 หุ้นสามญัใหม ่

-  จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทจ านวนไมเ่กิน 442,283,875 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการ
ใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 1 (PSTC-W1) ที่บริษัทจะออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซือ้และได้รับจดัสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วน (Right Offering) ในอตัราส่วน 5 หุ้นสามญัเพิ่มทุน ต่อ 1 
หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิ 

-  จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทจ านวนไม่เกิน 26,594,583 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการ
ปรับสทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ PSTC-WA เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นตามข้อ 
(2) และการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ PSTC-W1 

 

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัราไมต่ ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะ

บริษัทภายหลงัจากหกัภาษีและเงินทนุส ารองตามกฎหมายและทนุส ารองอื่น (ถ้ามี) อยา่งไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว
อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ โดยจะขึน้อยูก่บัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอ่ง การขยายธุรกิจ ความจ าเป็นในการใช้
เงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินงาน แผนการลงทนุและการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจยัอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยูภ่ายใต้เง่ือนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอส าหรับ
การด าเนินธุรกิจ และการด าเนินการดงักลา่วจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

ทัง้นี ้มติคณะกรรมการบริษัทที่อนมุตัจิ่ายเงินปันผลจะต้องน าเสนอเพื่อขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแต ่เป็นการ
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 
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8. โครงสร้างการจัดการ 
 

8.1 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการของบริษัท มีจ านวนทัง้สิน้ 8 ทา่น ซึง่ประกอบด้วย 

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

 

  กรรมการซึ่งมีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายพระนาย กังวาลรัตน์ นายภาณุ ศีติสาร นายอณัณพ พุ่มกุมาร 
นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน  กรรมการ  2  ใน 4 คนนีล้งลายมือช่ือร่วมกนัเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของบริษัท  

  ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
1) จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น ด้วยความสุจริต 

ระมดัระวงั และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 
2) ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมดูแลการบริหารและการ

จดัการฝ่ายบริหาร หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ไว้ 
3) พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ และคณะกรรมการอื่นตาม

ความเหมาะสม 
4) พิจารณาทบทวนและอนมุตัินโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ แผนงานการด าเนินธุรกิจ โครงการลงทนุขนาดใหญ่ของ

บริษัท ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร 
5) ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งตอ่เนื่อง 
6) จดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชี

ของบริษัท 
7) จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้ 
8) จดัให้มีการท างบดลุและงบก าไรขาดทุนของบริษัท ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบญัชี

ตรวจสอบแล้วน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิ 
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9) พิจารณาและอนุมตัิกิจการอื่นๆ ที่ส าคญัอนัเก่ียวกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะด าเนินการนัน้ๆ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท 

10) คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือกรรมการย่อย หรื อบุคคลอื่นใด 
ปฏิบตัิการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมขอบคณะกรรมการ หรือมอบ
อ านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่กรรมการ
เห็นสมควร ซึง่คณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบคุคลที่ได้รับมอบอ านาจหรืออ านาจ
นัน้ๆได้เมื่อเห็นสมควร 

11) กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทหรือเข้า
เป็นหุ้นสว่นในห้างหุ้นสว่นสามญั หรือเป็นหุ้นสว่นไมจ่ ากดัความรับผิดในห้างหุ้นสว่นจ ากดั หรือเป็นกรรมการ
ของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของ
บริษัทไมว่่าจะท าเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแตจ่ะได้แจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมี
มติแตง่ตัง้  

 เว้นแต่อ านาจในการด าเนินการดงัต่อไปนี ้จะกระท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นก่อน ทัง้นี ้เร่ืองที่
กรรมการมีสว่นได้เสีย หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัท หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีสว่นได้เสีย หรือมี
ความขดัแข้งทางผลประโยชน์ดงักลา่วไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

(ก) เร่ืองที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
(ข) การท ารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยระบใุห้ต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
 เร่ืองต่อไปนีจ้ะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่

เข้าร่วมประชมุ และจากที่ประชมุผุ้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุ
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญั 
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่ส าคญั การมอบหมายให้

บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
(จ) การเพิ่มทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  การควบหรือเลกิบริษัท 
(ฉ) การอื่นใดที่ก าหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือ  ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทและที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
ด้วยคะแนนเสยีงดงักลา่วข้างต้น 
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การเข้าร่วมประชุมและจ านวนครัง้การประชุมของคณะกรรมการ 

 ในปี 2559 และปี 2560 มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบโดยมี
รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของกรรมการดงันี ้

 

 

 

 
ชื่อ – สกุล 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการ
แต่งตัง้ ปี 2559 ปี 2560   ปี 2559 ปี 2560   

1. นายภาณ ุ ศีติสาร 8/8 8/8 - - 29  เมษายน 2558 

2. นายพระนาย กงัวาลรัตน์ 8/8 7/8 - - 27 เมษายน 2560 

   3. นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน 8/8 8/8 - - 29  เมษายน 2558 

4. นายอณัณพ พุม่กมุาร 8/8 8/8 - - 27 เมษายน 2560 

5. นายกมัพล ตติยกว ี 4/8 6/8 - - 27 เมษายน 2560 

6. นายสวุิทย์ สงิหจนัทร์ 8/8 8/8 4/4 4/4 28 เมษายน 2559 

7. นายพิทยาธร มฤทสุาธร 8/8 8/8 4/4 4/4 28 เมษายน 2559 

8. นายวรพงศ์ จ าจด 7/8 8/8 3/4 4/4 29  เมษายน 2558 
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ฝ่ายบริหารงานขาย
นายอณัณพ พุ่มกุมาร 
 

 

คณะกรรมการบริษัท 

ผู้ช่วยผู้บริหาร 
 

คณะกรรมการบริหาร 
 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
นายพระนาย กงัวาลรัตน์ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติงาน 
นายอณัณพ พุ่มกมุาร 

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงนิ 
นางสาวอนงค์ พานชิเจริญนาน 

 
ผู้ช่วยผู้บริหาร 

คณะท างานบริหารความเสี่ยง 

ฝ่ายวิศวกรรมและปฏิบตัิงาน 
ผู้อ านวยการ 

นายพล  จนัทโรภาสกุล 

โรงไฟฟ้าชีวภาพ 
ผู้อ านวยการ 

นายไชยภทัร วรอินทร์ 

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
ผู้อ านวยการอาวุโส 

นายเศรษฐวฒิุ บญุสนิท 
 

ฝ่ายการเงนิ 
ผู้อ านวยการ  

นางสาวชนิดา พุกเศรษฐี 

เลขานุการบริษัท 
นางสาวกนกอร ศรีบญุช ู

 

ฝ่ายบญัชี 
ผู้อ านวยการ 

นางสาวจินตนา ภาคี
กิจ 

ผู้ช่วยผู้บริหาร 

Safety Div 

Human Resource Div 

โรงไฟฟ้าชีวมวล 
ผู้อ านวยการ 

นายไชยภทัร  วรอินทร์ 
 

ฝ่ายสนับสนุนกิจกาภายใน 
ผู้อ านวยการ 

คณุมลศิริ อดุมประเสริฐศิริ 

 

8.2 คณะผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และโครงสร้างองค์กร (organization chart) ของบริษัท มีรายละเอียดดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยในปี 2560 บริษัทฯ วา่จ้างบริษัท อะบนัแด็นซ คอนเซาท์ติง้ จ ากดั เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ซึง่ในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายพฒันาบคุลากรของบริษัทฯ เข้ามาท าหน้าที่ในสว่นนี ้
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    คณะผู้บริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีจ านวนทัง้สิน้ 5 ทา่น ซึง่ประกอบด้วย 
 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นายพระนาย กงัวาลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2. นายภาณ ุ ศีติสาร ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร 

3. นายอณัณพ พุม่กมุาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการ 

4. นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 

5. นายเศรษฐวฒุ ิ บญุสนิท ผู้อ านวยการอาวโุสฝ่ายพฒันาธุรกิจ  
 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  

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

ของพนกังานทัง้หมดของบริษัทตัง้แตต่ าแหนง่รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป 
4.  มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ในการบริหารกิจการของบริษัทตามปกติ และอนัจ าเป็นแก่การบริหารกิจการของบริษัทเป็นการ

ทัว่ไป ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
1) มีอ านาจออกค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพื่อให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และ

เพื่อรักษาระเบียบวินยัการท างานภายในองค์กร 
2) มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนบริษัทตอ่บคุคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท 
3) อนมุตัิการแตง่ตัง้ที่ปรึกษาด้านตา่งๆ ท่ีจ าเป็นตอ่การด าเนินงาน 
4) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราวๆไป 
5) อ านาจอนุมตัิอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนีใ้ห้เป็นไปตามขอบเขตอ านาจการอนุมตัิ และการสัง่การในระดับต่างๆ (Level of 

Authorization) ที่ได้รับการอนมุตัิในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2557 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

  การอนมุตัิเพื่อด าเนินการ ตลอดจนการมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้ตวัแทน หรือผู้ รับมอบหมายให้ด าเนินการเพื่อ
เข้าท ารายการดงักลา่วข้างต้นจะต้องไมม่ีลกัษณะเป็นการด าเนินการเพื่อเข้าท ารายการท่ีท าให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือตวัแทน 
หรือผู้ รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถด าเนินการอนมุตัิเพื่อเข้าท ารายการท่ีตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง มี
สว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมตัิด าเนินการเพื่อเข้าท ารายการใน
ลกัษณะดงักลา่วจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิ และสอบทานรายการ
ดงักลา่วโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ตามข้อบงัคบัของบริษัทและตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยก าหนด 

 

8.3  เลขานุการบริษัท 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/1 ก าหนดให้คณะกรรมการต้องจดั
ให้มีเลขานกุารบริษัท เพื่อท าหน้าที่เก่ียวกบัดแูลการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ การประชมุผู้ ถือหุ้นและกิจกรรมต่าง ๆ ของ คณะกรรมการ



 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2560 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 

58 
                               รับรองความถกูต้อง 

บริษัทเพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฎิบตัิตามกฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวข้อง รวมทัง้สนบัสนนุให้การก ากบัดูแลกิจการเป็นไปตาม
มาตรฐานก ากบัดแูลกิจการท่ีดี   

8.4  ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 
 

       1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 
            1.1  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 

ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560  เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2560 มีมติอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนในรูปคา่เบีย้ประชมุและ
คา่บ าเหน็จของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2560  โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

ก. คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

         รายนามคณะกรรมการ      จ านวนค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัท 
     คา่เบีย้ประชมุประธานกรรมการบริษัท 
     คา่เบีย้ประชมุกรรมการบริษัท 

 
15,000  บาท/ครัง้ 
10,000  บาท/ครัง้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
     คา่เบีย้ประชมุประธานกรรมการตรวจสอบ 
     คา่เบีย้ประชมุกรรมการตรวจสอบ 

 
15,000  บาท/ครัง้ 
10,000   บาท/ครัง้ 

 

ข. คา่ตอบแทนคณะกรรมการในรูปคา่บ าเหน็จ 
 ค่าตอบแทนในรูปค่าบ าเหน็จของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ จ่ายครัง้เดียวต่อปี โดยจ่ายด้วย

วงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท หกัด้วยจ านวนค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการที่จ่ายในปีนัน้ และคงเหลือเป็นจ านวนเงินส าหรับจ่ายค่าบ าเหน็จ
ประจ าปี ทัง้นีก้ารจดัสรรสว่นแบง่บ าเหน็จประจ าปีมีดงันี ้

         รายนามคณะกรรมการ      จ านวนค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัท 
     คา่เบีย้ประชมุประธานกรรมการบริษัท 
     คา่เบีย้ประชมุกรรมการบริษัท 

 
15% 
10% 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
     คา่เบีย้ประชมุประธานกรรมการตรวจสอบ 
     คา่เบีย้ประชมุกรรมการตรวจสอบ 

 
15% 
10% 
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 ในปี 2559 และ ปี  2560  มีคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบดงันี ้
 

 
ชื่อ - สกุล 

ปี 2559 ปี 2560 
ค่าเบีย้
ประชุม 

ค่าบ าเหน็จ 
รวม 

 (บาท) 
ค่าเบีย้ 
ประชุม 

ค่าบ าเหน็จ 
รวม  
(บาท) 

1. นายภาณ ุ ศีตสิาร 120,000 214,866 334,866 120,000 203,313 323,313 

2. นายพระนาย  กงัวาลรัตน์ 80,000 143,243 223,242 70,000 135,542 205,542 
3. นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน 80,000 143,243 223,242 80,000 135,542 215,542 
4. นายอณัณพ พุ่มกมุาร 80,000 143,243 223,242 80,000 135,542 215,542 

   5. นายกมัพล ตตยิกวี 40,000 83,559 123,559 50,000 135,542 195,542 
6. นายสุวทิย์ สิงหจนัทร์ 140,000 214,866 354,866 140,000 203,313 343,313 
7. นายพิทยาธร มฤทสุาธร   120,000 143,243 263,243 120,000 135,542 255,542 
8. นายวรพงศ์ จ าจด 100,000 143,243 243,243 120,000 135,542 255,542 

 

1.2  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

  คา่ตอบแทนผู้บริหาร 

 ปี 2559 ปี  2560 

จ านวนผู้บริหาร 5 ทา่น 5 ทา่น 
คา่ตอบแทนรวมของผู้บริหาร  
(เงินเดือน โบนสั และ
ผลประโยชน์เมื่อเลกิจ้าง) 

  19,705,250.00 บาท 25,151,788.73 บาท 

   
 

2.  ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตวัเงนิ 
ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 24 มกราคม 2557 ได้มีมติอนมุตัิการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะ

ซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ประเภทระบช่ืุอผู้ ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัท (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ”) 
จ านวน 50,000,000 หน่วย ซึ่งจะท าการจดัสรรพร้อมกบัการเสนอขายหุ้นสามญัแก่ประชาชนทั่วไปในครัง้นีโ้ดยมีราคาเสนอขาย 0 บาทต่อ
หน่วย และใบส าคญัแสดงสิทธิมีอาย ุ5 ปี นบัแต่วนัที่ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซือ้หุ้น
สามญัได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 0.10 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่ก าหนด) และมีมติอนมุตัิการจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จดัสรรให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัทแต่ละรายทีไ่ด้รับจดัสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ
ทัง้หมด โดยรายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท มีดงันี ้ 
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ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนใบส าคัญแสดง
สิทธิท่ีได้รับจัดสรร 

(หน่วย) 

ร้อยละของจ านวน
ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ี
จัดสรรให้แก่กรรมการ
และพนักงาน (ร้อยละ) 

1. นายภาณ ุ ศีตสิาร ประธานกรรมการบริษัท 3,000,000 6.00 
2. นายพระนาย กงัวาลรัตน์ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 3,000,000 6.00 

3. นายอณัณพ พุ่มกมุาร 
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร/  
ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบตักิาร 

3,000,000 6.00 

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

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

7. นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน 
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร/  
ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน 

2,500,000 5.00 

8. นายเศรษฐวฒุิ บญุสนิท 
กรรมการบริหาร / ผู้อ านวยการอาวโุสฝ่าย
พฒันาธุรกิจ 

2,500,000 5.00 

รวม 19,500,000 38.00 

 

8.5  บุคลากร 

จ านวนบุคลากร  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2559 และ วนัที่ 31 ธันวาคม  2560  บริษัทฯ มีพนกังานทัง้สิน้จ านวน 101 คน และ  116 คน 
ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

        สายงานหลัก 
จ านวนพนักงาน (คน) 

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 
1. ผู้บริหาร 
2. ส านกัประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
3. ฝ่ายวิศวกรรมและปฏิบตัิงาน 
4. ฝ่ายบริหารงานขาย 
5. ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
6. ฝ่ายสนบัสนนุกิจการภายใน 
7. ฝ่ายบญัชี 
8. ฝ่ายการเงิน   

5 5 

4 4 
22 32 
19 22 
8 9 
25 27 
15 14 
3 3 

รวมทัง้สิน้ 101 116 
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ค่าตอบแทนบุคลากร 
 คา่ตอบแทนบคุลากรในปี   2559  และ ปี  2560  มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้      

                                           (หนว่ย : บาท) 
 ปี 2559 ปี  2560 

เงินเดือน คา่ลว่งเวลาและโบนสั 
คา่ตอบแทนอื่นๆ 

58,712,051.99  77,125,230.91  

หมายเหต ุ: คา่ตอบแทนอื่นๆประกอบด้วยเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพและประกนัสงัคม คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์พนกังาน คา่ตรวจสขุภาพ  
      และสวสัดิการอ่ืนๆ 

 

นโยบายการพัฒนาพนักงาน  

บริษัทมีการจัดอบรมพนักงานเพื่อให้พนักงานมีความรู้ความช านาญในเทคนิคต่างๆ ในด้านปฏิบัติงาน และเกิดการเรียนรู้มี
ประสบการณ์และมีการพฒันาด้านต่างๆ และให้การปฏิบตัิงานของพนกังานมีประสิทธิภาพ และประสทิธิผลมากขึน้ อีกทัง้ยงัท าให้เกิดความ
พึงพอใจ และมีการพฒันาที่ดีขึน้ โดยจัดให้มีการอบรมทัง้ภายในและภายนอกองค์กรและมีการจดัท าแผนการการฝึกอบรมประจ าปี โดย
เป้าหมายของการฝึกอบรม คือ ให้พนกังานทุกคนผ่านการอบรบหลกัสตูรพืน้ฐานและหลกัสตูรความจ าเป็นในการปฏิบตัิงานและการด ารง
ต าแหนง่ โดยมีคา่เปา้หมาย 1 คนตอ่ 1 หลกัสตูรตอ่ปี  
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9.  การก ากับดูแลกิจการ 
 

9.1  นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษัท ฯ สง่เสริมให้มีการด าเนินการตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ โดยการก าหนดนโยบายและทิศทางส าหรับการ
ด าเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นถึงกระบวนการท างานทัง้ในส่วนของระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และการบริหารจดัการ
ความเสี่ยง ตลอดจนการก ากบัดแูลฝ่ายจดัการให้มีการด าเนินงานอย่างมีประสทิธิภาพตามนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ โดยค านงึถึงผลประโยชน์
สงูสดุและการสร้างมลูคา่เพิ่มในระยะยาวของผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยีทกุสว่นฝ่าย ยึดมัน่ในการประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม 
ตรวจสอบได้ มีจริยธรรมในการด าเนินงาน มีการปฏิบตัิที่สอดคล้องกบัหลกักฎระเบียบข้อบงัคบัและกฎหมายต่างๆ  ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนมี
ความรับผิดชอบตอ่เศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาทบทวนปรับปรุงนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ เพื่อให้นโยบายดงักลา่วมีความสมบรูณ์ มี
ความทนัสมยัสอดคล้องและเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจบุนั  

 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ แบง่ออกได้ดงัตอ่ไปนี ้  
1.   สทิธิของผู้ ถือหุ้น 
2.   การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั 
3.   การค านงึถึงบทบาทของผู้มีสว่นได้เสยี 
4.   การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 
5.   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
6.   จรรยาบรรณธุรกิจ 

 

1.   สิทธิของผู้ถอืหุ้น 
คณะกรรมการบริษัทฯ  ตระหนักถึงความส าคญัของสิทธิของผู้ ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบในการบริหารงานบริษัทฯ ด้วยความ

ระมดัระวงั รอบคอบ โดยค านงึถึงสทิธิและความเทา่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้นและรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั โดยผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทฯ  มีสทิธิขัน้พืน้ฐานตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

• สทิธิในการซือ้ขายหรือโอนหุ้น 

• สทิธิในสว่นแบง่ก าไรของบริษัทฯ 

• สทิธิในการได้รับข้อมลูและขา่วสารของบริษัทฯ อยา่งเพียงพอและทนัเวลา 

• สทิธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อแตง่ตัง้หรือถอดถอนกรรมการแตง่ตัง้ 

• ผู้สอบบญัชี และเร่ืองที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสือ
บริคณห์สนธิ การเพิ่มทนุหรือลดทนุ และการอนมุตัิรายการพิเศษ เป็นต้น 

• สทิธิในการเสนอวาระส าหรับการประชมุผู้ ถือหุ้น และการเสนอช่ือบคุคลที่มีความเหมาะสมเพื่อเป็น 
กรรมการของบริษัทฯ 
 

ผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนการประชุมผู้ ถือหุ้น รวมถึงจะต้องได้รับข้อมลูที่เพียงพอส าหรับ
การตดัสนิใจลงคะแนน  ซึง่รายละเอียดของแตล่ะวาระการประชมุจะต้องจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ ผู้ ถือหุ้นสามารถซกัถามหรือ
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แสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก่อนวันประชุม และ/หรือ ในระหว่างการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องตระหนกัและให้
ความส าคญักบัสทิธิของผู้ ถือหุ้น และต้องหลกีเลีย่งการกระท าที่ละเมิดสทิธิเหลา่นัน้ 

 

การประชุมผู้ถอืหุ้น 

• บริษัทฯ จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นประจ าทกุปี เรียกวา่ “การประชมุสามญั” ภายใน 4 เดือนนบั 

• จากวนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัทฯ โดยการประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกเหนือจากนีจ้ะจดัขึน้เมื่อมีความจ าเป็นตามแต่
ละกรณี โดยการประชมุนีเ้รียกวา่ “การประชมุวิสามญั” 

• บริษัทฯ สนบัสนนุผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่ รวมถึงผู้ ถือหุ้นประเภทสถาบนัให้เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 

• ผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับข้อมลูที่เพียงพอและครบถ้วน  ส าหรับการประชมุผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ 

• และสามารถเข้าดขู้อมลูดงักลา่วได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ลว่งหน้า 

• บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นนายทะเบียนหุ้นของ 

• บริษัทฯ เป็นผู้จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชมุให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุรายเป็นการลว่งหน้าก่อน
วนัประชุม ภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด (อยา่งน้อย 14 วนัก่อนวนันดัประชุมผู้ ถือหุ้น) รวมถึงได้มีการเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยหนงัสือเชิญประชุมมีรายละเอียดอย่างครบถ้วน ทัง้ข้อมูลวนั เวลา สถานที่และวาระการประชุม 
พร้อมทัง้ระบวุตัถปุระสงค์ เหตผุล และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในแตล่ะวาระท่ีเสนออยา่งชดัเจน 
 

ทัง้นีเ้พื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบถึงเร่ืองที่จะมีการพิจารณาในที่ประชุม และเพื่อเป็นปัจจัยพิจารณาในการตดัสินใจเข้าร่วมประชุม 
พร้อมทัง้ให้ผู้ ถือหุ้นได้รับข้อมลูประกอบการตดัสินใจลว่งหน้าก่อนการประชมุโดยบริษัทฯ หลกีเลีย่งการเพิ่มวาระอื่นๆ ท่ีจะต้องมีการลงมติใน
ที่ประชมุที่ไมไ่ด้ก าหนดไว้ลว่งหน้าก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่ถือวา่ไมเ่ป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นท่ีไมไ่ด้มาเข้าร่วมประชมุ 

 

• บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น และเสนอช่ือกรรมการ โดยประกาศแจ้งให้ทราบผ่าน
ช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  และแจ้งผา่นเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมแจ้งหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาการ
รับเร่ืองที่เสนอมา นัน้ไว้อย่างละเอียดชดัเจน  โดยผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอช่ือกรรมการ
ลว่งหน้าได้โดยตรงผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัท 

• หนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้ น  บริษัทฯ ได้ระบุรายละเอียดในวาระการประชุมต่างๆ  ไว้อย่างครบถ้วนพร้อมทัง้ระบุ
วตัถปุระสงค์ เหตผุล และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในแตล่ะวาระท่ีเสนออยา่งชดัเจน 

• ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  บริษัทฯ น าเสนอค่าตอบแทนกรรมการทกุรูปแบบ  ได้แก่ ค่าเบีย้ประชุม บ าเหน็จ
กรรมการ เป็นต้น ให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิเป็นประจ าทกุปี 

• บริษัทฯ พิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการก าหนดวนั เวลาที่จะประชมุ  นอกจากปัจจยัตามข้อก าหนดของกฎหมายแล้ว  
ทัง้นีป้ระธานในที่ประชุมได้จดัสรรเวลาให้เหมาะสมและสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตัง้ค าถาม
ตอ่ที่ประชมุในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ 

• บริษัทฯ จะเตรียมการตา่งๆส าหรับการประชุมผู้ ถือหุ้น รวมถึงสิง่อ านวยความสะดวกตา่งๆ ในการมาร่วมประชมุ เช่น การ
ลงทะเบียนและนบัคะแนนโดยใช้ระบบ Barcode เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และถกูต้อง  และในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถ
มาประชุมด้วยตนเอง  สามารถใช้สิทธิมอบฉันทะและก าหนดทิศทางการออกเสียงได้ โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดรายช่ือ
กรรมการอิสระท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถมอบอ านาจให้ได้ เป็นต้น ทัง้นีเ้พื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
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• บริษัทฯ จดัให้มีการลงมติวาระเพื่อพิจารณาเป็นรายวาระ และลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที่วาระนัน้มีหลายรายการ 
และได้จดัท าบตัรลงคะแนนเสยีงเพื่อใช้ในการลงมติที่ประชมุทกุครัง้ 

• การประชุมจะต้องด าเนินตามล าดับขัน้ตอนที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ในวาระการเลือกตัง้กรรมการ ผู้ ถือหุ้ น
สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการได้ทีละคน  ในระหว่างการประชุมต้องมีการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือ
แสดงความคิดเห็น โดยกรรมการที่เก่ียวข้องตอบข้อซกัถามอย่างเพียงพอ อีกทัง้ต้องมีการสรุปมติที่ประชุมอย่างชดัเจน
ภายหลงัการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระการประชมุ 

• การนบัคะแนนเสียงมีความชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯ ก าหนดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้สงัเกตการณ์
ตรวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสยีงในการประชุมสามญัและวิสามญัผู้ ถือหุ้น  และเปิดเผยให้ที่ประชมุทราบ พร้อมบนัทึก
ไว้ในรายงานการประชมุ 

• บริษัทฯ จดัท ารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นอยา่งมีประสทิธิภาพ ครอบคลมุรายละเอียดส าคญัในเร่ืองตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี  ้
-  บนัทกึการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนน  โดยแจ้งวิธีการลงคะแนนและนบัคะแนน  โดยใช้บตัรลงคะแนนรวมถึงวิธีการ
แสดงผลคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบก่อนเร่ิมการประชมุ 

-  บนัทกึประเด็นค าถามค าตอบท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม  หรือเสนอความคิดเห็นในวาระต่างๆ ในที่ประชมุ เพื่อ   
เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุ ได้รับทราบ 

-  บนัทึกมติที่ประชุมไว้อย่างชดัเจน พร้อมทัง้บนัทึกจ านวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอย่างชัดแจน ทัง้ที่เห็นด้วย ไม่   
เห็นด้วย และงดออกเสยีงในทกุๆ วาระท่ีต้องมีการลงคะแนนเสยีง 

- บนัทึกรายช่ือ  พร้อมต าแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม เพื่อให้สามารถตรวจสอบถึง  
การมีสว่นร่วมของกรรมการในการประชมุผู้ ถือหุ้นแตล่ะครัง้ 

• ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้เผยแพร่มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในวนัท า
การถดัไป และเผยแพร่รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นฉบบับสมบูรณ์ผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัท  www.pst.co.th   ภายใน 14 
วนันบัจากวนัประชมุผู้ ถือหุ้น  ซึง่ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมลูดงักลา่วได้โดยไมต้่องรอถึงประชมุครัง้ตอ่ไป 

• บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการทกุคนมีหน้าที่เข้าร่วมในการประชุมผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ โดยผู้ ถือหุ้นสามารถซกัถามประธาน
คณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ และผู้สอบบญัชีของบริษัทในประเด็นที่เก่ียวข้องได้ 

 

2.   การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
คณะกรรมการบริษัทฯ  ตระหนกัและให้ความส าคญัต่อการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุราย ซึ่งรวมถึงผู้ ถือหุ้นรายย่อย ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ผู้

ถือหุ้นชาวต่างชาติ รวมทัง้นกัลงทนุสถาบนัอย่างเทา่เทียมและเป็นธรรม โดยผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยจะได้รับการคุ้มครองสทิธิจากการกระท าที่เ ป็น
การเอาเปรียบไมว่า่โดยตรงหรือโดยอ้อมของผู้ ถือหุ้นท่ีมีอ านาจควบคมุ จึงมีแนวทางปฏิบตัิในการคุ้มครองปอ้งกนัการละเมิดสิทธิของผู้ ถือหุ้น 
ดงัตอ่ไปนี ้

• ก่อนจัดการประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุม พร้อมวาระ
ลว่งหน้าก่อนวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น พร้อมมีระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อตลาดหลกัทรัพย์  
โดยผู้ ถือหุ้นทัง้ชาวไทยและชาวตา่งประเทศทกุคนจะได้รับเอกสารอยา่งครบถ้วน  ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด (ไม่
ต ่ากวา่ 7 วนั) 
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• บริษัทฯ ได้ประกาศก าหนดการประชุมผู้ ถือหุ้นและวาระการประชุม  พร้อมทัง้เอกสารประกอบทัง้หมดไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษัท 

• บริษัทฯ อ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง  สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้
บุคคลอื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนและบริษัทได้เสนอช่ือกรรมการอิสระ 1 คน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบ
ฉนัทะไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้นีเ้พื่อให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวนัที่ก าหนดยงัคงสิทธิใน
ฐานะผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเทา่เทียมกนั 

• หนงัสือมอบฉนัทะที่บริษัทฯ จดัสง่พร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุได้ระบถุึงรายละเอียดเอกสาร และหลกัฐานท่ีใช้ในการมอบ
ฉันทะไว้อย่างชัดเจน พร้อมทัง้แนะน าขัน้ตอนที่สะดวกในการมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่าง
ครบถ้วนถกูต้อง และไมเ่กิดปัญหาในการเข้าร่วมประชมุของผู้ รับมอบฉนัทะ 

• ข้อก าหนดในการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเองนัน้ บริษัทฯ มิได้ก าหนดกฎเกณฑ์หรือ
เง่ือนไขใดที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากตอ่การมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนแต่อยา่งใด มีเพียงก าหนดให้รับรอง
เอกสารโดยตวัผู้มอบฉันทะและตวัผู้ รับมอบฉนัทะเท่านัน้ เพื่อเป็นการยืนยนัว่าได้มีการใช้สิทธิและมอบสิทธิในการเข้า
ประชมุผู้ ถือหุ้นอยา่งถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ที่พงึปฏิบตัิ 

• บริษัทฯ มีกระบวนการและช่องทางให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยมีสว่นร่วมในการบริหารงานบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่น
น้อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นและเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น  โดยบริษัทฯ ได้ประกาศแจ้งรายละเอียดพร้อมหลกัเกณฑ์ใน
การพจิารณาไว้อย่างละเอียดชดัเจนให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซต์
ของบริษัท ทัง้นีเ้พื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจให้กบัผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยในการใช้สทิธิเสนอเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัการเปลีย่นแปลง
ที่ส าคญัของบริษัทฯ และสทิธิในการเลือกตัง้กรรมการท่ีเป็นอิสระมาดแูลผลประโยชน์แทนตนได้ 

• บริษัทฯ ด าเนินการประชุมผู้ ถือหุ้นตามล าดับของระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมและไม่เพิ่มวาระการ
ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมลูประกอบการพิจารณาก่อนการออก
เสยีงลงคะแนน 

• ในการประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ทัง้นีเ้พื่อ
ความเทา่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้น 

• บริษัทฯ ก าหนดแนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ 
โดยบริษัทฯ ถือเป็นนโยบายส าคญัที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนกังานบริษัทแสวงหาผลประโยชน์สว่นตน  โดยระบไุว้ในรายงานประจ าปี น าแจกและเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนกังานบริษัททกุคนได้รับทราบและปฏิบตัิตาม 

• กรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบตัิที่ต้องรายงานการถือหลกัทรัพย์ของตน คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติ
ภาวะ ซึ่งถือหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ  รวมทัง้รายงานการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรัพย์ทกุครัง้ที่มีการซือ้ ขาย โอน หรือรับ
โอนหลกัทรัพย์ ตอ่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัท าการหลงัจากวนัท่ีซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ นอกจากนีก้รรมการและ
ผู้บริหารยงัได้รับทราบหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก าหนด  รวมถึงบทก าหนดโทษตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วย 
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• บริษัทฯ ให้ความส าคญัต่อระบบการควบคมุภายในที่มีประสทิธิภาพ  โดยก าหนดแนวทางการควบคมุภายในเพื่อป้องกนั
และลดความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้  โดยบริษัทได้ก าหนดห้ามผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมลูภายในกระท าการใดๆ  ซึ่งเป็นการขดั
ตอ่มาตรา 241  ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง สืบเนื่องจาก
แนวทางในการปอ้งกนัการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ ในทกุปีที่ผา่นมา บริษัทไมเ่คยเกิดกรณีที่กรรมการและผู้บริหารของ
บริษัทใช้ข้อมลูภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบแตอ่ยา่งใด 

• คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใด งดเว้นการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาใน
วาระนัน้ ๆ 

 

3.   การค านึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนกัและให้ความส าคญัในการดูแลและการปฏิบตัิต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย ทัง้ผู้มีสว่นได้เสีย

ภายใน ได้แก่ บคุลากรของบริษัท (กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน) และผู้มีสว่นได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง เจ้าหนี ้ภาครัฐและหน่วย งาน
อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ไม่วา่จะเป็นสิทธิที่ก าหนดโดยกฎหมายหรือโดยข้อตกลงที่ท าร่วมกนั  ตลอดจนความรับผิดชอบร่วมกนัต่อเศรษฐกิจ สงัคม 
และสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขนัและการประกอบธุรกิจที่ดีให้แก่บริษัทฯ อย่างมัน่คงและยัง่ยืน ตลอดจนเป็นการ
สร้างความสมัพนัธ์และความร่วมมือที่ดีระหวา่งบริษัทกบัผู้มีสว่นได้เสยี 

 

พนักงาน บริษัทฯ ให้ความส าคญัในการปฏิบตัิตอ่พนกังานทกุคนของบริษัทฯ ซึง่เป็นทรัพยากรที่มีคณุคา่และเป็นสว่นส าคญัในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้ประสบความส าเร็จ ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้สง่เสริมและสนบัสนนุด้านการพฒันาและฝึกอบรมในหลกัสตูรต่างๆ  อย่าง
ตอ่เนื่องและสม ่าเสมอ เพื่อให้พนกังานมีความรู้และเช่ียวชาญในการท างาน ตลอดจนให้มีการดแูลพนกังานทกุคนอยา่งเสมอภาค มีความเทา่
เทียมกนัในโอกาสของการจ้างงานและความก้าวหน้าในอาชีพการงาน การพิจารณาให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม บริษัทฯ ได้จดัให้
มีสวสัดิการด้านการตรวจสขุภาพพนกังานประจ าปี สวสัดิการด้านกองทนุส ารองเลีย้งชีพ  สวสัดิการด้านการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาต่อและ
การกู้ยืมเงินในฉุกเฉินตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี และค านึงถึงสวสัดิภาพของพนกังานให้เกิดความปลอดภยัและมี
ประสทิธิภาพ 

 

 ผู้ถอืหุ้น  บริษัทฯ ให้ความส าคญัในการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุราย โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันตามหลกัเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้เข้าถึงสารสนเทศที่จ าเป็น บริษัทฯ 
ตระหนกัและให้ความส าคญักบัการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น  โดยปฏิบตัิตามหลกัการประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  ซึง่ก าหนดโดย
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และสามาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ทัง้ก่อนการประชมุ  วนัประชมุ  และหลงัการ
ประชมุ  เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุรายรวมถึงนกัลงทนุสถาบนัได้เข้าร่วมประชมุ และได้ใช้สทิธิออกเสยีงในการประชุม
โดยเทา่เทียมกนั 

 

 ลูกค้า บริษัทฯ ให้ความส าคญัในการปฏิบตัิต่อลกูค้าด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีความรับผิดชอบต่อ
ลกูค้า เอาใจใสแ่ละดแูลลกูค้าด้วยการให้บริการอย่างใกล้ชิดสนิทเหมือนญาติ มุ่งเน้นการให้บริการท่ีตอบสนองความต้องการของลกูค้าอยา่ง
มีคณุภาพ มีมาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว และตรงต่อเวลา บริษัทฯ เอาใจใสดู่แลติดตามลกูค้าอย่างใกล้ชิดและให้ความช่วยเหลืออย่างเสมอ
ภาคและเทา่เทียมกนั โดยมุง่หวงัให้ลกูค้าเกิดความพงึพอใจสงูสดุ ประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ และมีคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ 

 

  คู่ ค้า บริษัทฯ ให้ความส าคญัในการปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมบริษัทฯ มีนโยบายในการคัดเลือกคู่ค้าที่
ชดัเจนและเป็นรูปธรรม โดยคดักรองสนิค้าที่ดี มีคณุภาพและประสทิธิภาพ มีมาตรฐานและมีการให้บริการท่ีดีเป็นท่ียอมรับของลกูค้า โดยได้
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เปิดเผยและสื่อสารถึงแนวทางการปฏิบตัิให้ทราบอยา่งตอ่เนื่อง  ด้วยความโปร่ง เป็นธรรม  และตรวจสอบได้  ตลอดจนมุง่เน้นการปฏิบตัิตาม
ข้อตกลงที่มีการตกลงกนัไว้  และก าหนดให้มีการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการด าเนินงานด้านต่างๆ ระหว่างบริ ษัทฯ และคู่ค้า
อย่างสม ่าเสมอ ทัง้นีเ้พื่อก่อให้เกิดการรักษาความสมัพนัธ์และการพฒันาปรับปรุงงานในด้านต่าง ๆ ให้บรรลวุตัถุประสงค์และเป้าหมาย
ร่วมกนั       

 

   เจ้าหนี ้บริษัทฯ ให้ความส าคญัในการปฏิบตัิตอ่เจ้าหนีอ้ยา่งเป็นธรรมและมีความรับผิดชอบตอ่เจ้าหนีท้กุรายของบริษัทฯ ทกุราย  
โดยเฉพาะเร่ืองการปฏิบตัิตามเง่ือนไข ข้อตกลง การช าระเงิน การทบทวนหลกัประกัน  การบริหารจัดการเงินทุน  ตลอดจนการก าหนด
แนวทางปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรมในกรณีที่เกิดการผิดนดัช าระหนีไ้ว้อย่างชดัเจน ทัง้นีท้ี่ผ่านมาบริษัทฯ มีการปฏิบตัิต่อเจ้าหนีอ้ย่ างเคร่งครัด 
ตรงตอ่เวลามาโดยตลอด และไมเ่คยมีกรณีท าผิดข้อตกลงที่มีตอ่เจ้าหนีข้องบริษัทฯ 

 

   คู่แข่งขัน บริษัทฯ ให้ความส าคญัในการปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่ขนัด้วยการด าเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแขง่ขนัท่ีดี ปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เก่ียวข้อง ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยการกล่าวหาใส่ร้ายด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต
ปราศจากข้อมูลความจริง และไม่แสวงหาความลบัของคู่ค้าท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่กระท าการท่ีเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิหรือ
ทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้อื่น 

 

   สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบตอ่เศรษฐกิจสงัคม และสิง่แวดล้อม มีการ
ด าเนินงานและปฏิบตัิตามกฎระเบียบข้อบงัคบัและกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยการใช้จริยธรรมและคณุธรรมในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนมี
การด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ยตุิธรรม และไม่เอารัดเอาเปรียบสงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อม และผู้มีสว่นได้เสยีทกุสว่น และไม่
ท าการใดๆ ท่ีขดัหรือผิดกฎหมาย เนื่องด้วยบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจที่มีบทบาทและสว่นร่วมในการพฒันาสงัคมและชุมชนเพื่อให้เกิดการสร้าง
คุณค่าร่วมกันระหว่างบริษัทฯ เศรษฐกิจ สงัคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ดังนัน้บริษัทฯ จึงได้มีการสื่อสารและอบรมพัฒนาบุคลากรอย่าง
ตอ่เนื่อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม ตลอดจนปลกูฝังจิตส านกึด้านสิง่แวดล้อมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 

บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ห้ามติดสินบนและการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมต่อ
ผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และไม่ยอมรับพฤติกรรมที่เก่ียวข้องกบัการทุจริตและคอร์รัปชั่น ได้ก าหนดให้มีการประเมินและทบทวน
ความเสี่ยงจากการทจุริตคอร์รัปชัน่อย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนมีการดแูล ติดตาม ประเมินผล และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับ
ทราบผลการด าเนินงานเก่ียวกบัการตอ่ต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่บริษัทฯ ให้ความส าคญัอยา่งจริงจงักบัการติดสนิบนและการคอร์รัปชัน่ตา่งๆ 
(หากมี) การละเมิดนโยบายนี ้บริษัทฯ ถือเป็นเร่ืองการกระท าผิดที่ร้ายแรง โดยจะมีการด าเนินการทางวินยัและมีโทษสูงสดุด้วยการเลิกจ้าง
ตามที่กฎหมายก าหนด 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการบริหารงานโดยค านงึถึงสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีตามที่กฎหมายก าหนดและสนบัสนนุให้มีการร่วมมือกนั
ระหวา่งบริษัทฯ  กบัผู้มีสว่นได้เสยีในการสร้างความมัน่คง สร้างงาน และการสร้างกิจการให้มีฐานะทางการเงินอย่างมัน่คงและยัง่ยืน  บริษัทฯ 
เปิดโอกาสให้ผู้มีสว่นได้เสียได้เข้าถึงสารสนเทศที่จ าเป็น และมีมาตรการส าหรับผู้มีสว่นได้เสียในการร้องเรียน  การแสดงความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะ ตลอดจนการแจ้งเบาะแสการกระท าผิดกฎหมาย  หรือจรรยาบรรณ  ท่ีอาจสอ่ถึงการทุจริตคอร์รัปชัน่ หรือประพฤติมิชอบของ
พนกังาน หรือผู้มีสว่นได้สว่นเสยีอื่นของบริษัทฯ  
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การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
บริษัทฯ ก าหนดแนวทางปฎิบตัิส าหรับการรับเร่ืองร้องเรียน ตลอดจนการแจ้งเบาะแสการกระท าความผิด หรือการกระท าอนัสอ่ไป

ในทางประพฤติมิชอบหรืออาจเป็นการกระท าผิด โดยระบุไว้ใน  “ นโยบายต่อต้านคอรัปชั่น (Anti-corruption policy)  และ นโยบายแจ้ง
เบาะแสการกระท าผิด ” 

บริษัทฯ ได้จดัให้มีมาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนของลกูค้า และผู้มีสว่นได้เสยีทกุภาคสว่น โดยสามารถแจ้ง
เบาะแส ข้อร้องเรียน ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นตอ่บริษัทฯ โดยผา่นช่องทางดงันี ้

➢ แจ้งผู้บงัคบับญัชาที่รับผิดชอบโดยตรง (ตัง้แตร่ะดบัผู้อ านวยการขึน้ไป) 
➢ สง่ E-mail ถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ : auditcommittee@pst.co.th     
➢ สง่จดหมายถึงเลขานกุารบริษัท ตามที่อยูด่งันี ้

บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
อาคารพีเอสที 325/1 ถนนพหลโยธิน  แขวงสายไหม  เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 
หรือสง่ E-mail : info@pst.co.th 
โทรศพัท์ : 02 – 993-8982  ตอ่ 1613 (เลขานกุารบริษัทฯ)   แฟกซ์ : 02 – 993-8983 
เว็บไซต์ : www.pst.co.th 

• กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานทกุระดบัของบริษัทฯ จะต้องไมพ่งึละเลยหรือเพิกเฉย  โดยเมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าขา่ยการ
คอร์รัปชัน่ที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ จะต้องแจ้งผู้บงัคบับญัชาหรือบคุคลที่รับผิดชอบทราบ ตลอดจนต้องให้ความร่วมมือใน
การตรวจสอบ สืบสวน สอบสวนข้อเท็จจริงต่างๆ รวมทัง้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนจาก
บคุคลภายนอกด้วย 

• บริษัทฯ ต้องให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น  และผู้ แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนเร่ืองการ
คอร์รัปชัน่ โดยบริษัทฯ จะไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนกังานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน่ ตลอดจนบริษัทฯ 
จะต้องเก็บและรักษาความลบัของผู้มีสว่นเก่ียวข้องในการสบืสวนสอบสวนตอ่การกระท าอนัเป็นการคอร์รัปชัน่ 
 

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอทนัเวลา  ทัง้รายงานข้อมลูทางการเงิน

และข้อมลูทัว่ไปตามหลกัเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ตลอดจนข้อมลูที่ส าคญัที่มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งมี
ผลกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจของผู้ลงทนุและผู้มีสว่นได้เสียของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ ที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ ทัง้หมดได้รับทราบข้อมลูอย่าง
เทา่เทียมกนั โดยมีการเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.pst.co.th 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบและมุ่งมั่นที่จะดูและให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ และระเบียบที่
เก่ียวข้องเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใสอยา่งเคร่งครัด ดงันี  ้

• บริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่ก าหนด ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 
56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) พร้อมทัง้มีการเผยแพร่ข้อมลูดงักลา่วผา่นทาง เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีการดแูล
ปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัอยา่งสม ่าเสมอ 

• คณะกรรมการรายงานผลการปฏิบตัิตามนโยบายก ากบัดแูลกิจการผา่นทางแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) 
และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

mailto:info@pst.co.th
http://www.pst.co.th/
http://www.pst.co.th/
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• คณะกรรมการจดัให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่ไปกบัรายงานของ 
ผู้สอบบญัชี และจดัให้มีรายงานการก ากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

• คณะกรรมการมีการเปิดเผยรายช่ือ บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จ านวนครัง้ของการ
ประชมุและจ านวนครัง้ที่กรรมการแตล่ะทา่นเข้าร่วมประชมุในแตล่ะปีผา่นทางแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-
1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

• เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนเร่ืองหลกัเกณฑ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล 
เก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมลูดังหวัข้อตอ่ไปนี ้(1) นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ (2) ลกัษณะการประกอบธุรกิจ (3) ปัจจัยความเสี่ยง (4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ (5) ข้อ
พิพาททางกฎหมาย (6) ข้อมูลทัว่ไปและข้อมลูส าคญัอื่น (7) ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น (8) โครงสร้างการจัดการ (9) 
การก ากับดูแลกิจการ (10) ความรับผิดชอบต่อสงัคม (11) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง (12) 
รายการระหวา่งกนั (13) ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั (14) การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

• คณะกรรมการและผู้บริหารมีการรายงานการถือหลกัทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์เป็นไปตามเกณฑ์ของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

• กรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรกนบัจากกรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่ต้องจัดท ารายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและ
บคุคลที่เก่ียวข้องต่อประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ และเปิดเผยข้อมูลให้กรรมการทุก
ทา่นทราบ ตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2551 

• คณะกรรมการได้จดัให้มีการด ารงรักษาไว้ซึง่ระบบควบคมุภายในท่ีครอบคลมุทกุด้าน ทัง้ด้านการเงิน การปฏิบตัิงาน การ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เก่ียวข้อง และจัดให้มีกลไกตรวจสอบถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอในการปกป้องรักษาและดแูลเงินลงทนุของผู้ ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่เสมอ ก าหนดระเบียบปฏิบตัิเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร มีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในท่ีเป็นอิสระ รายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่ตรวจสอบ
การปฏิบตัิงานของทกุหนว่ยงานให้เป็นไปตามระเบียบท่ีวางไว้ 

• คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เก่ียวข้องทุกด้าน ครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับ
วิสยัทศัน์ เป้าหมาย กลยทุธทางธุรกิจ การบริหารจดัการการเงิน การด าเนินงาน การคอร์รัปชัน่ และการปฏิบตัิงานด้าน
อื่นๆ โดยพิจารณาถึงโอกาสและระดบัความรุนแรงของผลกระทบก าหนดมาตรการในการปอ้งกนัแก้ไข การดแูล และการ
ติดตามผล โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงและน าเสนอแผนงานการบริหาร
จดัการความเสีย่งตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ 

• บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ เพื่อท าหน้าที่สือ่สารกบับคุคลภายนอกได้แก่ ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุสถาบนั 
นกัลงทนุทัว่ไป นกัวิเคราะห์ ภาครัฐที่เก่ียวข้อง ดงันี ้
- เปิดเผยสารสนเทศที่ส าคญัให้ประชาชนทราบ 
- เผยแพร่สารสนเทศตอ่ประชาชนอยา่งทัว่ถึง 
- ชีแ้จ้งกรณีที่มีขา่วลอืหรือขา่วสารตา่งๆ 
- การเปิดเผยในเชิงสง่เสริมที่ไมม่ีเหตอุนัควร 
- การซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน โดยใช้ข้อมลูภายใน ได้อยา่งถกูต้อง เพียงพอ ทนัเวลา เทา่เทียม โปร่งใส 

และเป็นธรรม 
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นอกจากนี ้บริษัทฯ ก าหนดให้บุคคลผู้มีอ านาจในการใช้ข้อมูลดงักล่าว ได้แก่ ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร 

• บริษัทฯ ได้ก าหนดให้บคุคลที่มีอ านาจในการประสานงานการเปิดเผยข้อมลูกบัตลาดหลกัทรัพย์ (Contract Person) ดงันี ้
- การเปิดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ ได้แก่ รายการได้มา/จ าหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ รายการเก่ียวโยง ก าหนดวนั

ประชมุผู้ ถือหุ้น การเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้สอบบญัชี การย้ายที่ตัง้ส านกังานใหญ่ รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 
และโครงการลงทนุ การจ่าย/งดจ่ายเงินปันผล เป็นต้น โดยกรรมการผู้จดัการ 

- การเปิดเผยสารสนเทศตามรอบระยะเวลาบญัชี ได้แก่ งบการเงินประจ าปีและงบการเงินรายไตรมาส แบบแสดง
รายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) โดยกรรมการผู้จดัการ  

• การให้ข่าวสารทัว่ไปส าหรับการบริหารองค์กร กับสื่อสารมวลชนโดยก าหนดให้ประธานกรรมการบริหาร หรือ กรรมการ
ผู้จดัการ มีหน้าที่ในการให้ข้อมลูขา่วสารท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการองค์กรตอ่สือ่สารมวลชน 

• การให้ข้อมลูขา่วสารทัว่ไปส าหรับการบริหารองค์กรกบัสื่อสารมวลชน โดยก าหนดให้กรรมการผู้จดัการ มีหน้าที่ในการให้
ข้อมลูขา่วสารท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการองค์กรตอ่สือ่สารมวลชน 

• ก าหนดบคุคลผู้ประสานงาน (Contract Person) กบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 
- บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนดให้ เลขานุการบริษัท และ นักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้

ประสานงาน 
- ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ก าหนดให้ เลขานกุารบริษัท และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

เป็นผู้ประสานงาน 
 

5.  ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการในการก าหนดทิศทางและนโยบายการ

ด าเนินงานของบริษัท การติดตามดูแลการท างานของฝ่ายจัดการ และการแสดงความรับผิดชอบตามหน้าที่ (Accountability) ของ
คณะกรรมการท่ีมีต่อบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีภาวะผู้น า มีวิสยัทศัน์ มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสตัย์สจุริต 
เป็นอิสระในการตดัสนิใจเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดนโยบายความหลากหลายของกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องสรรหาฯ ส าหรับผู้ที่จะมาปฏิบตัิหน้าที่เป็น
กรรมการ โดยพิจารณาจากทกัษะที่จ าเป็นท่ียงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการรวมทัง้วิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน โดยไม่จ ากดัเพศ ท่ีจะมา
ปฏิบตัิหน้าที่เป็นกรรมการแตอ่ยา่งใด เพื่อให้คณะกรรมการมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึน้ 
 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 
 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 
1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอยา่งน้อย 8 คน ซึง่ได้รับการแตง่ตัง้จากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นหรือที่ประชมุคณะกรรมการ

บริษัทแล้วแตก่รณี โดยเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดและไม่น้อยกว่า 3 คน ซึง่มีความเป็นอิสระจากฝ่าย
จดัการและไมม่ีผลประโยชน์ใดๆหรือความสมัพนัธ์ใดๆ ทางธุรกิจของบริษัทฯ 

2. กรรมการไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 
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3. กรรมการบริษัทต้องมีความหลากหลายทางด้านคุณวุฒิ ทักษะวิชาชีพ และความเช่ียวชาญเฉพาะด้านโดยประกอบด้วยผู้มี
ความรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ ด้านบญัชีและการเงิน ด้านกฎหมาย และอื่นๆ 

คณะกรรมการมีการแต่งตัง้กรรมการคนใหม่เพื่อต่อจากวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการคนก่อนหน้าโดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ 

 

 

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท 
 

1) มีความรู้ ทักษะ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลายเพื่อช่วยสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงมี
ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กบับริษัท และมีกรรมการท่ีไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอยา่งน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจของ
บริษัทฯ โดยไมไ่ด้ค านงึถึงข้อจ ากดัเร่ืองเพศ 

2) ไมม่ีลกัษณะต้องห้ามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายวา่ด้วย บริษัทมหาชน จ ากดั และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

3) ไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะท าเพื่อ
ประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแตจ่ะได้แจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีการแตง่ตัง้ 

4) กรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้องสามารถท าธุรกรรมซึง่เป็นปกติทางการค้าทัว่ไปของบริษัท โดยต้องเป็นธุรกรรมที่
เป็นข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญชูนจะพึงกระท ากบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่
ปราศจากอิทธิพล ทัง้นีย้กเว้นธุรกรรมต้องห้ามที่กฏหมายประกาศหรือค าสัง่ของทางการก าหนด 

5) ประธานกรรมการไมเ่ป็นบคุคลเดียวกบักรรมการผู้จดัการ เพื่อให้เกิดการถ่วงดลุและการสอบทานการบริหารงาน ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้
ก าหนดขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และกรรมการ
ผู้จดัการอยา่งชดัเจน พร้อมทัง้เปิดเผยรายช่ือคณะกรรมการไว้ในรายงานประจ าปี และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

6) ไมเ่คยเป็นพนกังานหรือหุ้นสว่นของบริษัทสอบบญัชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยูใ่นช่วง 2 ปีที่ผา่นมา 
7)  ควรผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบตัรการอบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมสง่เสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือเทียบเทา่ภายใน 6 เดือน นบัจากวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 
8) เป็นผู้มีคณุธรรมและจริยธรรม 
9) กรรมการจะต้องมีคณุสมบตัิเพิ่มเติมในแตล่ะกรณี ดงันี ้
 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานให้แก่กิจการและก ากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของ

คณะกรรมการบริษัทฯ 
- มีจ านวนไมเ่กินกึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

 

กรรมการอิสระ 
1) ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม นิติบคุคลที่เป็นผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นีใ้ห้นบัรวมหุ้นท่ีถืออยูโ่ดยผู้ เก่ียวข้องด้วย 
2) ไม่มีสว่นร่วมในการบริหารงานรวมทัง้ไม่เป็นลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ าหรือเป็นผู้มีอ านาจควบคมุเป็น

เวลาไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนได้รับการแตง่ตัง้ ทัง้นีล้กัษณะต้องห้ามดงักลา่วไมร่วมถึงกรณีที่เคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของสว่นราชการ ซึง่
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 
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3) ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือการจดทะเบียนในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของ
บตุรของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอช่ือให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทยอ่ย 

4) ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจที่มมีลูคา่รายการ ตัง้แตร้่อยละสามของสนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิหรือตัง้แต ่20 ล้านบาทขึน้ไป 
แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่ากบับริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคย
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม นิติบคุคลที่เป็นผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุหรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ เช่นที่ปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ซึ่ง
ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุม และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

7) ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ เก่ียวข้องกบั
บริษัทผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

8) ไมป่ระกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมี
นยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นร้อยละ 1 ของจ านวน
หุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

9) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งอิสระ 
 

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีบทบาทหน้าที่ในการก าหนดนโยบายก ากบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ตลอดจน

วิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย และแผนการด าเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงก ากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย 
แผนงาน และงบประมาณที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ ที่ได้ก าหนดไว้
คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีความรับผิดชอบตามหน้าที่ (Accountability) ที่มีต่อบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้ น และผู้ มีส่วนได้เสียทุกส่วน ทัง้นี ้
คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทหน้าที่ในการก ากับดูแลให้การด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับและ
กฏหมายตา่งๆ ตลอดจนปฏิบตัิตามกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ โดยมีรายละเอียดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ดงัต่อไปนี ้

 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการก ากับดูแลให้การด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับและ
กฎหมายตา่งๆ ตลอดจนปฏิบตัิตามข้อบงัคบั วตัถปุระสงค์ และมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีชอบด้วยกฎหมาย 

1) คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ ค่านิยม ตลอดจนเป้าหมายการด าเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้
ผู้บริหารและพนกังานมีจดุมุง่หมายเป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยให้มีการพิจารณาทบทวนและอนมุตัิวิสยัทศัน์ พนัธกิจและคา่นิยมของบริษัท  
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2) คณะกรรมการบริษัทฯ จดัให้มีนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยคณะกรรมการเป็นผู้ ริเร่ิม มี
สว่นร่วมในการจดัท า และอนมุตัินโยบายดงักลา่ว 

3) คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีคู่มือจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics) ส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังาน ซึง่ประกอบด้วยนโยบายเก่ียวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์การใช้ข้อมลูภายในเพื่อซือ้ขายหลกัทรัพย์ และแนวทางการปฏิบตัิตอ่
ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย โดยเผยแพร่ไว้ในเว็ปไซต์ของบริษัท 

4) คณะกรรมการบริษัทฯ จดัให้มีนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยคณะกรรมการบริษัทฯ 
เป็นผู้ ริเร่ิม มีสว่นร่วมในการจดัท า และอนมุตัินโยบายดงักลา่ว 

5) คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ 
ข้อบงัคบัของบริษัทและมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยยึดหลกั “ข้อพึงปฏิบตัิที่ดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน” 
ตามที่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนด 

6) ก ากับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ อาทิ การท ารายการที่เก่ียวโยงกนั การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส าคญั กฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ 

7) ดแูลให้บริษัทฯ ให้มีการบริหารความเสีย่ง การตรวจสอบ รวมทัง้การมีระบบควบคมุภายในท่ีเหมาะสม เพียงพอ เช่ือถือได้ เพื่อให้
การปฏิบตัิงานภายในบริษัทฯ  

8) ดูแลให้บริษัทฯ มีการติดตามผลการด าเนินงานด้านการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่น โดยมีการทบทวนระดบัความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ (Risk Appetite) และกระบวนการระบคุวามเสี่ยงที่เกิดจากการลงทนุ มีระบบการควบคมุภายในที่เพียงพอ เพื่อให้การลงทนุและ
การประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทฯ เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทนุ ตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวข้อง ทิศทาง กลยทุธ์ แผนงานการ
ด าเนินธุรกิจ โครงการลงทนุขนาดใหญ่ของบริษัทและงบประมาณที่ก าหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล   

9) คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งเป็นการว่าจ้างหน่วยงานภายนอกท าหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในเพื่อ
รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบภายในท าหน้าที่สอบทานและตรวจสอบเพื่อให้มัน่ใจว่ากระบวนการ และการ
ปฏิบัติงานต่างๆตลอดจนกิจกรรมที่ส าคญัของบริษัทฯ ได้ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้องกับบริษัท (Compliance Control) และเพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ และ
สามารถท าหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบ
โดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

10) พิจารณาก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน  มีอ านาจแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ และคณะอนกุรรมการอื่น
ตามความเหมาะสม รวมถึงการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกรรมการผู้จดัการ และคณะอนกุรรมการชุดต่างๆ ที่
แต่งตัง้ ทัง้นีก้ารมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดนัน้ต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าให้คณะกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้จดัการและคณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ  ดงักลา่วสามารถพิจารณาและอนมุตัิรายการท่ีอาจมีความขดัแย้ง  มีสว่นได้เสยีหรือมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่
คณะกรรมการพิจารณาและอนมุตัิไว้แล้ว  

11) จดัท ารายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบการจดัท าและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผล
การด าเนินงานในรอบปีที่ผา่นมา และน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิ 
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12) คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือกรรมการย่อย หรือบคุคลอื่นใดปฏิบตัิการอย่างหนึง่อยา่ง
ใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยูภ่ายใต้การควบคมุของคณะกรรมการหรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บคุคลดงักลา่วมอี านาจตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอ านาจ
นัน้ๆ  ได้เมื่อเห็นสมควร  ทัง้นีก้ารมอบอ านาจนัน้ต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าให้บคุคลดงักล่าวสามารถพิจารณาและอนุมตัิ
รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสีย  หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดที่จะท าขึน้กับบริษัทฯ 
หรือบริษัทยอ่ย (ถ้ามี)  ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ/ หรือประกาศ
อื่นใดของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเว้นแตเ่ป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนมุตัิไว้แล้ว  

13) พิจารณาและอนมุตัิกิจการอื่น ๆ ท่ีส าคญัอนัเก่ียวกบับริษัท หรือที่เห็นสมควรจะด าเนินการนัน้ ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่
บริษัท 

14) แต่งตัง้เลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบด าเนินการในด้านต่างๆ ในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการเช่น ทะเบียนกรรมการ 
หนงัสอืนดัประชมุกรรมการ หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น การจดัท ารายงานการประชมุ เป็นต้น 

 

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับฝ่ายจัดการ 
บริษัทฯ ได้จดัให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจดัการไว้อย่างชดัเจน โดย

กรรมการบริษัทฯ ท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายบริษัท และก ากบัดแูลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ ขณะที่ฝ่ายจดัการท าหน้าที่บริหารงาน
ด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนด ประธานกรรมการและกรรมการผู้ จดัการ จึงเป็นบคุคลคนละคนกนั ทัง้สอง
ต าแหนง่นีต้้องผา่นการคดัเลอืกจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ได้บคุคลที่เหมาะสมที่สดุ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการ ส าหรับฝ่ายจัดการประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และผู้อ านวยการ 

 

บทบาทหน้าที่ประธานกรรมการ 
1)  เป็นประธานฯ ในที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 
2)  ก ากบั ติดตาม ดแูลการบริหารงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่นๆ ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ 
3)  การลงคะแนนเสยีงชีข้าดในกรณีที่ ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสยีง และคะแนนเสยีง 2 ข้างเทา่กนั 
4)  เป็นผู้ เรียกประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ (หรือเลขานกุารคณะกรรมการเรียกประชมุโดยค าสัง่ของประธานกรรมการ) 
5)  ท าหน้าที่ประธานฯ ในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และควบคมุการประชมุให้เป็นไปตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ 
6)  เสริมสร้างมาตรฐานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของคณะกรรมการ 
7)  พิจารณา ก าหนด และทบทวน เพื่อปรับปรุงนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัทฯให้เป็นไปตามหลกัการการก ากบัดแูล

กิจการท่ีดีอยา่งเหมาะสม  
8)  พิจารณา ก าหนด และทบทวน เพื่อปรับปรุงข้อก าหนดที่เก่ียวกบัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ข้อพึงปฏิบตัิที่ดีแก่กรรมการ 

ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ 
9)  ติดตาม ดแูลให้มีการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณของบริษัทฯ อยา่งตอ่เนื่องและเหมาะสม 
10) รายงานผลการปฏิบตัิงานตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ พร้อมความเห็นในแนวปฏิบตัิ  

และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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บทบาทหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
1)  จัดท านโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การท าธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจ าปี คณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติ 

ด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางยุทธศาสตร์การท าธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจ าปีของบริษัทฯ 
ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯอนมุตัิ 

2)  รายงานผลงานและผลประกอบการของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯทราบ พร้อมข้อเสนอแนะ 
3)  เร่ืองอื่นๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย 
 

วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี  ซึง่ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้  ให้กรรมการออกจาก

ต าแหนง่ 1 ใน 3  ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกับสว่น 1 ใน 3  กรรมการที่จะต้อง
ออกจากต าแหนง่ในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทฯ นัน้ ให้ใช้วิธีจบัสลากกนัว่าผู้ใดจะออก สว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไปให้กรรมการคน
ที่อยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ อยา่งไรก็ตามกรรมการท่ีออกจากต าแหนง่อาจถกูเลอืกเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหมก็่ได้ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดให้คณะกรรมการต้องมีการประชุมอยา่งน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตาม

ความจ าเป็น  และมีการจดัสง่หนงัสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชุมลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม  เว้น
แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ  ซึ่งในการประชุมทุกคราวจะมีการก าหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน  มี
เอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ  โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่าง
เพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ โดยในการประชมุคณะกรรมการบริษัท กรรมการทกุคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อยา่งเปิดเผย 
นอกจากนีใ้นการประชมุคณะกรรมการบริษัท จะมีการเชิญผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะ
ที่เก่ียวข้องโดยตรง ก าหนดจ านวนองค์ประชุมขัน้ต ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชมุ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกวา่กึ่งหนึ่งของ
จ านวนคณะกรรมการทัง้หมด 

 

บริษัทฯ  มีความมุ่งมัน่ให้คณะกรรมการบริษัท  ได้รับข้อมลูที่เพียงพอ ครบถ้วน ต่อเนื่องและทนัเวลาก่อนการประชุมทกุครั ้ง  ทัง้นี ้
กรรมการบริษัทสามารถติดตอ่เลขานกุารบริษัทได้โดยตรงอยา่งอิสระ เลขานกุารบริษัทมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัท  ในเร่ืองที่
เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิตามกฎและระเบียบตา่งๆ 

 

คณะกรรมการอื่นๆนอกเหนือจากคณะกรรมการบริษัท 
บริษัทฯ ได้จดัตัง้คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการศึกษา กลัน่กรองและควบคมุดแูลงานด้านต่างๆของ

บริษัท ดงันี ้
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้คณะ ท าหน้าที่สอบทานการรายงานทางการเงินให้

ถกูต้อง เพียงพอ สอบทานระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในให้เกิดประสทิธิผล สอบทานการปฎิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
คดัเลือกและแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี พิจารณารายงานที่เก่ียวโยงกนัที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ พิจารณาและให้
ความเห็นการก ากบัดแูลกิจการและแนวทางปฏิบตัิในเร่ืองการก ากบัดแูลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ พร้อมทัง้ดแูลติดตามให้มีการปฏิบตัิ
ตามนโยบายและหลกัปฎิบตัิตามกรอบจริยธรรม 
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คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ประกอบด้วยกรรมการที่ได้รับมอบหมายและแต่งตัง้จากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ท าหน้าที่ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร ประกอบด้วยผู้ บริหาร และผู้จดัการฝ่ายตา่งๆที่เก่ียวข้อง ท าหน้าที่กลัน่กรอง
นโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณประจ าปี ตลอดจนติดตามดแูลแผนงานกล
ยทุธ์ แผนธุรกิจประจ าปีที่ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนผลการด าเนินงานทางการเงิน และการบริหารความ
เสีย่ง และด าเนินการด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

 

คณะท างานต่อต้านการคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption Committee) ประกอบด้วยผู้บริหารและผู้จดัการฝ่ายตา่งๆที่เก่ียวข้อง มีหน้าที่
ในการพิจารณาและน าเสนอนโยบายเก่ียวกบัการปอ้งกนัการกระท าการอนัเป็นการคอร์รัปชัน่ การกระท าที่ขดัตอ่กฎหมาย ศีลธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณขององค์กร การสือ่สารให้ความรู้ความเข้าใจกบัพนกังานในทกุระดบัอยา่งทัว่ถึง การก าหนดแผนงาน มาตรการและแนวทาง
ปฎิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงจากการคอร์รัปชั่น การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
ตลอดจนการมีส่วนร่วมและสนบัสนุนภาคีเครือข่ายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ทัง้นีใ้ห้คณะเจ้าหน้าที่ต่อต้านการคอร์รัปชัน่รายงานทัง้นี ใ้ห้
คณะเจ้าหน้าที่ต่อต้านการคอร์รัปชัน่ น าเสนอผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและให้ความเห็น และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาในเร่ืองที่เก่ียวข้อง 
  

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
    1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระไมน้่อยกวา่ 3 คน 
    2. กรรมการตรวจสอบมีทกัษะความช านาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยมีกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 คน 

ต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะท าหน้าที่ในการสอบทานความ
นา่เช่ือถือของงบการเงิน 

    3. ให้คณะกรรมการของบริษัทเลอืกและแตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบคนหนึง่เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
    4. ให้คณะกรรมการตรวจสอบเลอืกและแตง่ตัง้เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 
    1. ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบแตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบทา่นหนึง่เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 
    2. เป็นกรรมการอิสระที่มีคณุสมบตัิตามที่ก าหนด และมีคณุสมบตัิในลกัษณะเดียวกบัที่ก าหนดไว้ในกฏหมายมหาชน ประกาศ

คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

    3. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบตัิงานตามหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายได้อยา่งเป็นอิสระ 
โดยไมอ่ยูภ่ายใต้การควบคมุของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทรวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้อง หรือญาติสนิทของบคุคลดงักลา่ว 

     4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ต้้องมีกรรมการตรวจสอบอย่าง
น้อย 1 คนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงิน 

     5.  เป็นผู้ที่ได้รับความเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป 
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     6. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

     7. ไมเ่ป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย หรือบริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนัเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
     8.  สามารถอทุิศเวลาอยา่งเพียงพอในการด าเนินหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
    1.  สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเช่ือถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอโดย

ประสานงานกับผู้สอบบญัชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบในการจดัท ารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาส และประจ าปี และเปิดเผย
ข้อมลูที่เก่ียวข้องของบริษัทฯ อยา่งเพียงพอก่อนเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

    2.  สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริษัทฯ ให้มี
ความเหมาะสมและมีประสทิธิผล รวมทัง้พิจารณาความเป็นอิสระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แตง่ตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน ทัง้อาจเสนอแนะ
ให้ผู้สอบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจ าเป็น และเป็นเร่ืองส าคญัในระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯก็ได้ พร้อมทัง้
น าข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่ส าคญัและจ าเป็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับ
ผู้สอบบญัชีภายนอก และหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน หรือบริษัทท่ีปรึกษาตรวจสอบภายใน 

    3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทัง้
นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั และกฏหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

    4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณา
คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้อนมุตัิ ตลอดจนประสานงานกบัผู้สอบบญัชีเก่ียวกบัวตัถปุระสงค์
ในการด าเนินการตรวจสอบขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้ สอบบัญชีเห็นว่าเป็น
สาระส าคญั รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

    5.  พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ให้มีความถกูต้องและครบถ้วน และให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวมทัง้เปิดเผยข้อมลูในการเข้าท ารายการ
ดงักลา่วอยา่งถกูต้องครบถ้วน ทัง้นีเ้พื่อให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 

    6.  สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสีย่งที่เหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 
    7.  ในการปฏิบตัิงานตามขอบเขตหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเชิญให้ฝ่ายจดัการ ผู้บริหารหรือพนกังานของบริษัทฯ 

ที่เก่ียวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชมุหรือสง่เอกสารที่เห็นวา่เก่ียวข้องหรือจ าเป็น 
    8.  ให้มีอ านาจในการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจ าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 

เพื่อให้การปฏิบตัิงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบส าเร็จลลุว่งด้วยดี 
    9.  จดัท ารายงานการก ากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี ของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน

ดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

• ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีนา่เช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

• ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 
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• ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือ
กฏหมายอื่นที่เก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

• ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

• ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

• จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 

• ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัร (Charter) 

• รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท 

  10.  ปฏิบตัิงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ใน
การปฏิบตัิหน้าที่ดงักลา่วข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทฯ 
ยงัคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทฯ ตอ่บคุคลภายนอก 

  11.  ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการกระท าดังต่อไปนี ้ซึ่งอาจมี
ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรตอ่ไป 

• รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

• การทจุริตหรือมีสิง่ผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส าคญัในระบบควบคมุภายใน 

• การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และ/หรือ ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์และ/หรือ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับ ธุรกิจ
ของบริษัท  
 

การประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดต่างๆ 
บริษัทฯ ก าหนดการประชมุและวาระการประชมุของคณะกรรมการชดุตา่งๆไว้เป็นการลว่งหน้าในแตล่ะปี และแจ้งให้กรรมการแตล่ะ

คนทราบถึงก าหนดการดงักลา่ว เพื่อให้กรรมการสามารถจดัสรรเวลาและเข้าร่วมประชมุได้ ดงันี ้
- คณะกรรมการบริษัทฯ ประชมุไมน้่อยกวา่ไตรมาสละ 1 ครัง้ 
- คณะกรรมการตรวจสอบ ประชมุไมน้่อยกวา่ไตรมาสละ 1 ครัง้ 
- คณะกรรมการบริหาร ประชมุอยา่งน้อยเดือนละครัง้ 
- คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ประชมุไมน้่อยกวา่ไตรมาสละครัง้ 1 ครัง้ 
- คณะเจ้าหน้าที่คณะอื่นๆ การประชมุให้อยูใ่นดลุพินิจของประธานแตล่ะคณะ 

• การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะเป็นองค์
ประชมุ 

• กรรมการมีหน้าที่เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ทกุครัง้ยกเว้นกรณีที่มีความจ าเป็นจริงๆโดยให้แจ้งประธานกรรมการ 
หรือเลขานกุารคณะกรรมการบริษัทฯ หรือเลขานกุารบริษัทฯทราบ 

• ฝ่ายจดัการควรจดัสง่สารสนเทศแจ้งข้อมลูที่ส าคญัให้แก่กรรมการเป็นการลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนัท าการก่อนวนัประชุม และ
ในกรณีที่กรรมการต้องการเอกสารเพิ่มเติมให้ติดต่อขอจากกรรมการผู้จดัการหรือเลขานกุารบริษัทฯ ได้ โดยในกรณีที่จ าเป็น
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คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถจดัให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนนอกโดยให้ถือเป็นค่าใช้จ่าย
ของบริษัทฯ  

• ประธานกรรมการจดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอเพื่อให้กรรมการพิจารณาและอภิปรายประเดน็  ตา่งๆ อยา่งเหมาะสม และสง่เสริม
ให้มีการแสดงความความคิดเห็นอยา่งสร้างสรรค์และเป็นอิสระ 

• กรรมการที่มีสว่นได้เสียในแต่ละวาระ คณะกรรมการบริษัท ฯ ก าหนดให้กรรมการรายงานการ มีสว่นได้ส่วนเสีย  และไม่อยู่
ร่วมในการพิจารณาวาระนัน้ เพื่อให้กรรมการทา่นอื่นมีการอภิปรายและลงมติอยา่งเป็นอิสระ  โดยเปิดเผยบนัทกึไว้ในรายงาน
การประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 

  

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท 
1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ

ทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร การแตง่ตัง้กรรมการนัน้ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงันี  ้
1.1   ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
1.2   ในการเลอืกกรรมการอาจใช้วิธีออกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบคุคล คราวละคน หรือคราวละหลายคน ตามแต่       

ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแตล่ะครัง้ผู้ ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1.1 ทัง้หมด จะแบ่ง
คะแนนเสยีงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

1.3   ออกเสยีงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผู้ได้รับการ
เลือกตัง้เป็นกรรมการ เท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ใน
ล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออก
เสยีงชีข้าด 

2. คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของคณะกรรมการทัง้หมด และมีจ านวนไม่ต ่ากว่าสาม 
(3) คนซึง่กรรมการอิสระถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึง่ของจ านวนทนุจดทะเบียนที่ออกและเรียกช าระแล้วของบริษัทและบริษัทท่ีเก่ียวข้อง โดยรวม
หุ้นท่ีถือโดยบคุคลที่เก่ียวข้องด้วย และให้มีคณุสมบตัิตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนญุาตให้เสนอ
ขายหุ้นท่ีออกใหม ่ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 

3. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหนง่หนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการท่ีมีอยู่ทัง้หมด 
ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม กรรมการท่ีจะออกจากต าแหนง่ใน
ปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจบัสลากหรือตกลงกนัในคณะกรรมการว่าผู้ใดจะออก และปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคน
ที่อยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหนง่ กรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระในข้อนีอ้าจได้รับเลอืกตัง้กลบัเป็นกรรมการใหมไ่ด้  

4. ในกรณีที่ต าแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะมีเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลอืกบคุคลซึง่มีคณุสมบตัิและ
ไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระ
กรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ ของ
กรรมการที่ตนแทน โดยมติดงักลา่วของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนกรรมการที่
เหลอือยู ่
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5. ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหนง่ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่
(3/4) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ ถือหุ้นที่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

 

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยสาม (3) คน โดยมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสาม (3) ปี บริษัทมี

นโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ โดยจะต้องมีคณุสมบตัิดงันี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคมุของ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สอง (2) ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

3. ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และ
บตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของ
บริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของผู้ที่มีความส าคญัทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่
ได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตัง้  ทัง้นี ้ความสมัพันธ์ทางธุรกิจให้รวมถึงรายการประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 28/2551 เร่ืองการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 
และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อ ย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีสกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนได้รับ
การแตง่ตัง้ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ งได้รับ
คา่บริการเกินกวา่สอง (2) ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท และ
ไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่
น้อยกวา่สอง (2) ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นที่มี
นยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละหนึง่
ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของ
บริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
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10. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสนิใจในการด าเนินกิจกรรมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัท
ร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

11. ไมเ่ป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย หรือบริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
นอกจากนีก้รรมการอิสระที่ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน จะต้องเป็นบคุคลที่มีความรู้และประสบการณ์

ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอ ที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ รวมทัง้บริษัทจะพิจารณา
คณุสมบตัิในด้านอื่น ๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเช่ียวชาญเฉพาะทางที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจ ความมีจริยธรรม เป็นต้น 

 

หลกัเกณฑ์และวิธีการแตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธีิการแตง่ตัง้กรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบ
ซึง่พ้นจากวาระอาจได้รับการแต่งตัง้ให้กลบัมาด ารงต าแหน่งใหม่ได้ ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะมีเหตอุื่นนอกจากถึง
คราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีคณุสมบตัิครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจ านวน
ครบตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด โดยบคุคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่อง
กรรมการตรวจสอบซึง่ตนทดแทน และบริษัทต้องแจ้งตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทนัทีที่กรรมการตรวจสอบลาออกหรือถกูให้ออกก่อนครบวาระ 

 

เลขานุการบริษัทฯ 
เลขานกุารบริษัทฯ  มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้รับผิดชอบใน

การดแูลและให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเก่ียวกบักฎเกณฑ์ตา่ง ๆ ที่ต้องปฏิบตัิและหลกัการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ  และ
รับผิดชอบจดัการประชมุคณะกรรมการและการประชมุผู้ ถือหุ้น รวมถึงช่วยคณะกรรมการดแูลให้มีการปฏิบตัิตามมติดงักลา่ว และการรักษา
เอกสารข้อมลู 

 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
บริษัทฯ ยึดถือแนวปฏิบัติเก่ียวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลกัการที่ว่าการตัดสินใจใด ๆ  ในการด าเนิน

กิจกรรมทางธุรกิจจะต้องท าเพื่อผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และควรหลีกเลี่ยงการกระท าที่ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์  โดย
ก าหนดให้ผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องหรือมีสว่นได้เสยีกบัรายการท่ีพิจารณาต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสมัพนัธ์หรือการมีสว่นได้เสยีของตนใน
รายการดงักลา่ว และต้องไมเ่ข้าร่วมการพิจารณาตดัสนิใจ รวมถึงไมม่ีอ านาจอนมุตัิในธุรกรรมนัน้ๆ 

 

หากมีรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึน้ท่ีมิใช่การด าเนินการตามธุรกิจปกติหรือเป็นไปตามเง่ือนไขการค้า
ทัว่ไป จะต้องน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมตัิโดยให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมอย่าง
รอบคอบเพื่อน าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ และหรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)  ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์
ของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมทัง้จะได้มีการเปิดเผยไว้ใน
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ด้วย 

 

ระบบการควบคุมภายใน 
บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัต่อระบบควบคมุภายในทัง้ในระดบับริหารและระดบัปฏิบตัิงาน และเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพใน

การด าเนินงาน  บริษัทฯ มีการก าหนดภาระหน้าที่และอ านาจในการด าเนินการของผู้ปฏิบตัิงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่าง
ชดัเจน  มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์  และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงาน และผู้ติดตามควบคุมและ
ประเมินผลออกจากกัน  โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่ในควบคุมดูแลระบบกา รสอบทาน 
ระบบการควบคมุภายใน และระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม 
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บริษัทฯ ก าหนดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในโดยการจ้างบคุคลภายนอกท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบตัิงานหลกัและกิจกรรมทางการ
เงินท่ีส าคญัของบริษัทฯให้ด าเนินไปในแนวทางที่ก าหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพ และเป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ
ควบคมุระบบภายในและตรวจสอบรายการท่ีส าคญัอย่างสม ่าเสมอ และจะรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบท า
ให้สว่นตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถตรวจสอบและถ่วงดลุได้อยา่งเต็มที่ 
 

การบริหารความเสี่ยง 
บริษัทฯ ได้จดัให้มีคณะท างานบริหารความเสี่ยง เพื่อประเมินความเสีย่งที่มาจากภายในและภายนอก วิเคราะห์ปัจจยัที่เป็นสาเหต ุ

และก าหนดแนวทางในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง มาตรการในการลดความเสี่ยง การประเมินผล และการ
รายงานการบริหารจดัการความเสี่ยงไว้อยา่งเป็นระบบ ทัง้นีบ้ริษัทฯ ก าหนดให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้มีการติดตามการบริหารจดัการความ
เสี่ยงนัน้อย่างสม ่าเสมอ และรายงานความคืบหน้าต่อผู้บงัคบับญัชาทราบ โดยบริษัทฯ ก าหนดแนวทางปฏิบตัิในการบริหารความเสี่ยงไว้ใน 
“ขัน้ตอนการด าเนินงาน เร่ือง การบริหารความเสีย่ง” 

 

รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน  โดยมีฝ่ายบญัชีและการเงินและผู้สอบบญัชีประชมุร่วมกนั  และ

น าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัทฯทกุไตรมาส  โดยคณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ  และ
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี   โดยการจดัท างบการเงินดงักลา่วจะต้องเป็นไปตามาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไปใน
ประเทศไทย และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที่ได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดย
เลอืกใช้นโยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบ
การเงิน 

 

การป้องกันการน าข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ของผู้บริหาร 
บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดแูลกรรมการและผู้บริหารในการน าข้อมลูภายในของบริษัทฯ ซึง่ยงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณชนไปใช้เพื่อ

แสวงหาประโยชน์สว่นตน รวมทัง้การซือ้ขายหลกัทรัพย์ ดงันี ้

• ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทัง้ผู้บริหารฝ่ายตา่งๆ เก่ียวกบัหน้าที่ท่ีต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของตน คูส่มรส และบตุรที่
ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไย 
ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

• บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนั
ท าการนบัแต่วนัท่ีเกิดรายการเปลีย่นแปลง และจดัสง่ส าเนารายงานนีใ้ห้แก่บริษัทฯในวนัเดียวกบัวนัที่สง่รายงานตอ่ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

• บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบตัิงานที่เก่ียวข้องที่ได้รับทราบข้อมลูภายในที่เป็นสาระส าคญั ซึง่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์ จะต้องระงบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมลูภายในนัน้จะเปิดเผย
ต่อสาธารณชนเป็นเวลา 1 เดือน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว  
รวมทัง้ห้ามไมใ่ห้เปิดเผยข้อมลูที่เป็นสาระส าคญันัน้ตอ่บคุคลอื่น 
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• บริษัทฯ ก าหนดบทลงโทษทางวินยัหากมีการฝ่าฝืนน าข้อมลูภายในไปใช้หาประโยชน์สว่นตนซึ่งเร่ิมตัง้แต่ การตกัเตือนเป็น
หนงัสือ ตดัค่าจ้าง พกังานชัว่คราวโดยไม่ได้รับจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระท า
และความร้ายแรงของความผิดนัน้ๆ 
 

การต่อต้านการคอร์รัปชั่น 
ตระหนกัและให้ความส าคญัต่อการต่อต้านการคอร์รัปชั่นทัง้ภายในและภายนอกองค์กรบริษัทฯ ยึดมัน่ต่อการประกอบธุรกิจด้วย

ความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ทกุกระบวนการและทกุขัน้ตอนของการท างาน รวมถึงได้มีการก าหนดนโยบายและมาตรการด้านการ
ปอ้งกนัการกระท าดงักลา่ว บริษัทฯมีการสื่อสารถ่ายทอดไปยงัพนกังานทกุระดบัและก าหนดไว้ในจรรยาบรรณขององค์กรให้มีความตระหนกั
ตอ่การกระท าที่เป็นการคอร์รัปชัน่ ด้วยเล็งเห็นว่า การคอร์รัปชัน่เป็นการบอ่นท าลายธุรกิจสงัคม และประเทศชาติ ดงันัน้การด าเนินการด้าน
การต่อต้านการคอร์รัปชั่นต้องเกิดจากหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมเป็นพลงัผลกัดนัในการปลกูฝังและสร้างเสริมสงัคมไทยให้ปราศจากการ
กระท าดงักลา่ว 

 

บริษัทฯ มีนโยบายในการสนบัสนนุให้คูค้่า พนัธมิตร ตลอดจนผู้มีสว่นได้เสยีทกุภาคสว่น ตระหนกัและให้ความส าคญัในการตอ่ต้าน
การคอร์รัปชั่น โดยให้มีการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ  ท่ีเหมาะสมไปยงัผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสนบัสนนุให้มีการจัดท าระบบป้องกนัและ
ต่อต้านการคอร์รัปชัน่ในองค์กรหรือการเข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายต่างๆ ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ทัง้นีเ้พื่อเป็นการผนึกและรวม
ก าลงัในการผลกัดนัให้การคอร์รัปชัน่ให้หมดไปจากสงัคมไทย 

 

ก ากับดูแล 
กรรมการและผู้บริหารทกุระดบัของบริษัทฯ จะต้องเป็นแบบอยา่งที่ดีในการปฏิบตัิตามนโยบาย การก ากบัดแูลกิจการท่ีก าหนด ฝ่าย

จดัการเป็นผู้ รับผิดชอบในการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ และสง่เสริมให้พนกังานทุกระดบัยึดถือปฏิบตัิตามนโยบายการก ากับดูแล
กิจการอยา่งจริงจงั ตอ่เนื่อง และสร้างให้เป็นสว่นหนึง่ของวฒันธรรมองค์กรในการปฏิบตัิงาน 
 

จรรยาบรรณธุรกิจ 
บริษัทฯ ได้ก าหนดหลกัปฏิบตัิเก่ียวกบัจรรยาบรรณของ ฝ่ายบริหาร และพนกังาน เพื่อให้ผู้ เก่ียวข้องยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิ

หน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต และเที่ยงธรรมทัง้การปฏิบตัิตอ่บริษัทฯ  ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ รวมทัง้ให้มีการดแูลและ
ติดตามการปฏิบตัิตามแนวทางดงักลา่วอยา่งสม ่าเสมอ 

 

ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้มีการประกาศและแจ้งให้พนกังานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบตัิอย่างเคร่งครัดรวมถึงให้มีการปฏิบตัิตามแนวทาง
ดงักลา่ว 
  

การพิจารณาทบทวน 
เพื่อให้นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบตัิของทางการ และสอดคล้องกบั

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ  คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบให้มีการทบทวนปรับปรุงตามความ
เหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลีย่นแปลง 
 

6. จรรยาบรรณธุรกิจ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความส าคญักบัความส าเร็จตามเป้าหมาย และวิธีการท่ีให้เพื่อให้ได้มาซึ่งความส าเร็จนัน้ๆ ควบคู่กัน 

โดยก าหนดไว้ในวิสยัทศัน์ พนัธกิจ วฒันธรรมองค์กร รวมทัง้ก าหนดข้อพงึปฏิบตัิทางธุรกิจ และจริยธรรมทางธุรกิจ  ดงันัน้ เพื่อเป็นแนวทางใน
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การปฏิบตัิงานที่มีความเข้าใจที่ตรงกนั ก่อให้เกิดความชดัเจน ต่อผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงจดัท าจรรยาบรรณทางธุรกิจ
เพื่อให้ ผู้บริหาร และพนกังาน ได้รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบตัิที่บริษัทฯ คาดหวงั และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน นบัตัง้แตก่ารปฏิบตัิ
ตอ่ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คูค้่า คูแ่ขง่ขนั พนกังาน และสงัคมสว่นรวม  

 

6.1 วิสัยทัศน์ 
 บริษัทฯ มีวิสยัทศัน์ในการเป็นผู้น าด้านการบริหารจดัการระบบไฟฟ้าและพลงังานของประเทศ รวมถึงการเป็นผู้ ให้บริการทางด้าน
ธุรกิจพลงังานอยา่งครบวงจร 
 

6.2 พันธกิจ 

• ด้านธุรกิจงานขาย จดัหาอปุกรณ์ส าหรับระบบไฟฟา้ ระบบพลงังานทดแทน และระบบประหยดัพลงังาน  

• ด้านธุรกิจบริการ ให้ค าปรึกษา ออกแบบทางวิศวกรรม จัดหาอปุกรณ์และก่อสร้าง ตลอดจนพฒันาโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานทดแทน อยา่งมีมาตรฐานและประสทิธิภาพสงูสดุ 

• ด้านธุรกิจจ าหนา่ยก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (LPG), ก๊าซธรรมชาติเหลว LNG  (Liquefied Natural Gas) และธุรกิจสถานีขายปลีก
ก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ เพื่อสร้างโครงขา่ยลกูค้าให้มีความมัน่คง 

• ด้านธุรกิจให้บริการทางด้านวิศวกรรมพลังงาน โดยเฉพาะธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกันกับก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจรอย่างมี
มาตรฐานเพื่อประสทิธิภาพสงูสดุตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุภาคสว่น 

• ด้านธุรกิจให้บริการขนสง่น า้มนัโดยระบบขนสง่ทางทอ่ เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศและสงัคม 

• ด้านธุรกิจพฒันาโครงการและการลงทุน มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจพลงังาน และการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน โดย
ค านงึถึงสงัคมและเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 

• ด้านธุรกิจพฒันางานขาย บริการ และโครงการ ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯอย่างต่อเนื่องในระยะกลาง 1-5 ปี เพื่อ
สง่เสริมให้มีการเจริญเติบโตและมัน่คงอยา่งตอ่เนื่อง 

• ด้านธุรกิจบริหารจัดการเชือ้เพลิงจากพืชพลงังาน เพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลงังาน และหาพนัธมิตรที่เข้มแข็งและ
เติบโตด้วยกนั เพื่อผลประโยชน์ในระยะยาว 

• ด้านผลตอบแทน มุง่มัน่เติบโตอยา่งตอ่เนื่องเพื่อสร้างมลูคา่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นร่วม  

• ด้านบคุลากร พฒันาและสง่เสริมขีดความรู้ความสามารถ ตลอดจนเสริมสร้างคณุภาพชีวิตที่ดี 

• ด้านการจดัการ บริหารงานโดยยดึหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  
 

6.3 วัฒนธรรมองค์กร 
 

Best Quality : เน้นการปฏิบตัิงานอยา่งมีคณุภาพมาตรฐานสงูสดุ รับประกนัคณุภาพ 
Achievement : มุง่มัน่ในความส าเร็จ พยายามอยา่งเต็มความสามารถในการปฏิบตัิงานให้ส าเร็จตาม 

  เปา้หมายรับผิดชอบตอ่หน้าที่ 
  
Teamwork : เปิดใจ ร่วมมือท างานโดยมีเปา้หมายร่วมกนั ประสานงานและมีน า้ใจช่วยเหลอืกนั ร่วมกนั 

  แก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ ให้อภยัและให้ก าลงัใจกนั 
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Continuous Learning : มุง่มัน่พฒันาตนเองอยา่งตอ่เนื่อง เรียนรู้สิง่ใหม่ๆ  ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิงานการบริหาร 
  จดัการและการด าเนินชีวิต  

Morality  : มีหลกัประพฤติปฎิบตัิที่ดี มีคณุธรรมที่ดี มีจริยธรรม ท าแตส่ิง่ดีงาม คิดดี ท าดี  
 

6.4 การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
▪  บริษัทฯ ยดึถือการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ ข้อบงัคบั  และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจและการค้า ธุรกิจการเงินส านกังาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนยึดถือ
ปฏิบตัิตามหลกัจริยธรรมที่พงึปฏิบตัิในการประกอบธุรกิจ 
▪ บริษัท ฯ เช่ือมัน่วา่การประกอบธุรกิจอยา่งซื่อตรง มีจริยธรรมและคณุธรรมเป็นแนวทางการประกอบธุรกิจที่ถกูต้อง มัน่คงและยัง่ยืน 

โดยบริษัทฯ ยึดมัน่ต่อการประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้เสียทกุภาคส่วนด้วยความเสมอ
ภาคเทา่เทียมกนั และไมเ่ลอืกปฏิบตัิ 
▪ บริษัท ฯ มีนโยบายในการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลมุทกุกระบวนการและขั น้ตอนการ

ท างาน ตลอดจนต้องไม่เข้าไปมีสว่นเก่ียวข้องกบัเร่ืองคอร์รัปชัน่  ทัง้นีบ้ริษัทฯ ก าหนดให้ปฏิบตัิตาม “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ และ 
มาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่” ตลอดจนปลกูฝังคา่นิยมและวฒันธรรมองค์กรในการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ในองค์กร 
▪ บริษัท ฯ จดัให้มีระบบการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ตลอดจนการแจ้งเบาะแสการกระท าความผิด หรือการกระท าอนัสอ่ไปในทาง

ประพฤติมิชอบและคอร์รัปชัน่ผา่นทางช่องตามที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมตอ่พนกังานที่
แจ้งเบาะแสและพนกังานที่ถูกกล่าวหา การสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงและมีความเป็นธรรม ตลอดจนการเก็บรักษาความลบัของผู้ที่
เก่ียวข้อง 
▪ บริษัท ฯ มีการปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่ด้วยการด าเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแขง่ขนัท่ีดี ไมท่ าลายช่ือเสียงของคูแ่ขง่ ไมก่ลา่วหาว่า

ร้ายด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตปราศจากข้อมูลจริง ไม่แสวงหาความลบัท่ีไม่สุจริตและไม่เหมาะสม และไม่กระท าการละเมิดลิขสิทธ์ิหรือ
ทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้อื่น 

 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานต้องรักษาและไมเ่ปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัธุรกิจการค้า และ/หรือข้อมลูความลบัทางธุรกิจของบริษัท 
คูค้่า พนัธมติร และผู้มีสว่นได้เสยีอื่น เว้นแตไ่ด้รับการอนญุาตจากผู้มีอ านาจของบริษัทฯ และผู้มสีว่นได้เสยีนัน้ ๆ แล้ว 

 

▪ กรรมการผู้บริหาร และพนกังานจะไม่ใช้ข้อมลูภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์สว่นตวัหรือแก่บคุคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ข้อมลูที่เป็นสาระส าคญัที่ยงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่สาธารณะตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตลอดจนตามกฎระเบียบของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวข้อง 
▪ บริษัท ฯ จัดให้มีการสื่อสารและส่งเสริมให้พนักงานมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ตลอดจนนโยบายอื่นที่

เก่ียวข้องของบริษัทฯ ในอนาคต เพื่อให้พนกังานมีความตระหนกัเก่ียวกบัจรรยาบรรณทางธุรกิจและการสร้างคณุคา่ให้แก่องค์กร น าไปสู่
การสร้างวฒันธรรมองค์กรที่เป็นอตัลกัษณ์ของบริษัท 
▪ บริษัท ฯ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทจะไม่ท าการสื่อสาร ตีพิมพ์ประกาศ ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร  ไม่ว่าจะเป็นการสื่อ

ด้วยวาจาหรือลายลกัษณ์อกัษรที่ไม่จริง บิดเบือน ประสงค์ร้าย หรือท าลายช่ือเสียงของบคุคลหรือกลุ่มบคุคล การสื่อสารด้วยวาจาของ
ผู้บรหารและพนกังานต้องใช้ภาษาและน า้เสยีงที่สภุาพ และไมท่ าให้ภาพพจน์และช่ือเสยีงของบริษัทฯต้องเสือ่มเสยี 
▪ บริษัท ฯ ยดึมัน่ในการสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อม สขุอนามยั และความปลอดภยัในการท างานตลอดจนการเปิดโอกาสให้มีการ

น าเสนอและรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท ฯ และสว่นรวม 
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▪ พนกังานทกุคนจะต้องมีความตระหนกัในการปฏิบตัิงานโดยเมื่อพบข้อสงสยั และ/หรือเหตทุี่สอ่ในทางไม่สจุริตหรือผิดปกติ และ /
หรือการละเมิดกฏระเบียบหรือนโยบายของบริษัทฯ ท่ีจะสง่ผลให้เกิดความเสือ่มเสยีแก่บริษัท ฯ พนกังานพงึแจ้งผู้บงัคบับญัชาทราบโดย
ทนัที หรือให้ท าการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนตามที่บริษัทฯ ได้จดัระบบไว้ 
▪ พนกังานทกุคนต้องมีจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อมและมีความตระหนกัในการใช้ทรัพยากรของบริษัท ฯ อย่างมีประสิทธิภาพมีความ

คุ้มคา่ และเกิดประโยชน์สงูสดุ 
 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
       บริษัทฯ ก าหนดนโยบายที่ไมใ่ห้ ผู้บริหาร และพนกังานใช้โอกาสจากการเป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือ พนกังาน แสวงหาผลประโยชน์
สว่นตน จึงก าหนดข้อปฏิบตัิส าหรับ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ดงันี ้
 

1) ในกรณีที่ ผู้บริหาร หรือ พนกังาน หรือบุคคลในครอบครัว เข้าไปมีสว่นร่วม หรือ เป็นผู้ ถือหุ้นในกิจการที่แข่งขนักับธุรกิจ
ของบริษัทฯ หรือกิจการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ จะต้องแจ้งประธานกรรมการบริษัทฯ 
ผา่นทางเลขานกุารบริษัทฯ ให้ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร   

2) ในกรณีที่ ผู้บริหาร หรือ พนกังาน ไปเป็น กรรมการ หุ้นสว่น หรือที่ปรึกษาในบริษัท หรือองค์กรธุรกิจอื่นๆ จะต้องไม่ขดัต่อ
ประโยชน์ของบริษัทฯ และการปฏิบตัิหน้าที่โดยตรงในบริษัทฯ  

3) เลขานุการบริษัทฯ จะจัดส่งจดหมายแจ้งขอให้ ผู้ ถือหุ้นที่มีสดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ เกินกว่า ร้อยละ 5 กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ เพื่อท าปรับปรุงข้อมลูในการเข้าไปมีสว่นร่วม หรือ เป็นผู้ ถือหุ้นในกิจการที่แข่งขนักับ
ธุรกิจของบริษัทฯ หรือกิจการใดๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ เป็นประจ าทกุไตรมาส 

4) ในกรณีที่มีรายการที่เก่ียวโยงกันภายใต้ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ 
วิธีการ และการเปิดเผยข้อมลูรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียนอยา่งเคร่งครัด  

 

การใช้ข้อมูลภายในเพื่อซือ้ขายหลักทรัพย์ 
 บริษัทฯ ถือว่า ผู้บริหาร และพนกังาน มีหน้าที่ต้องเก็บรักษาข้อมลูความลบัของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมลู

ภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือ ข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือส่งผลต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ จึง
ก าหนดข้อปฏิบตัิส าหรับ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ดงันี ้

1) ผู้บริหาร และพนกังาน จะไมใ่ช้โอกาส หรือ ข้อมลูต่างๆ ในการหาประโยชน์สว่นตน และในการท าธุรกิจแข่งขนักบับริษัทฯ 
หรือท าธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกนั 

2)     ผู้บริหาร และพนกังาน จะไม่ใช้ ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมลูภายในแก่
บคุคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ 

3)     ผู้บริหาร และพนกังาน จะไม่เปิดเผยข้อมูลความลบัทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งขนั คู่ค้า 
แม้วา่ผู้บริหาร หรือ พนกังานจะพ้นจากต าแหนง่ในบริษัทฯ ไปแล้ว  

การดูแลรักษาทรัพย์สินและทรัพยากรของบริษัทฯ 
บริษัทฯ ก าหนดให้ ผู้บริหาร และพนกังานมีหน้าที่ดแูลรักษาและใช้ทรัพย์สนิและทรัพยากรของบริษัทฯ อยา่งประหยดัและเกิดประ

โยขน์สงูสดุ มิให้ทรัพย์สนิใดๆ ของบริษัทฯ เสือ่มคา่และสญูหายโดยมิชอบ 
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การใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของบริษัทฯ 
บริษัทฯ ถือวา่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีใช้ในการปฏิบตัิงานถือเป็นทรัพย์สนิของบริษัทฯ และก าหนดให้ผู้บริหาร และพนกังาน

ของบริษัทฯ ดงันี ้
        1) ห้ามผู้บริหาร และพนกังาน น าซอฟท์แวร์ที่ผิดกฎหมายมาใช้ และห้ามคดัลอกซอฟท์แวร์ลิขสิทธ์ิด้วยเหตผุลใดๆ โดยมิได้

รับอนญุาตจากบริษัทผู้ผลติซอฟท์แวร์นัน้ๆ 
2) ห้ามผู้บริหาร และพนกังาน เปิดเผยข้อมลูที่อยู่ในระบบข้อมลูของบริษัทฯ หรือข้อมลูที่บริษัทฯ ซือ้มาโดยไมไ่ด้รับอนญุาต

จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
3) ห้ามผู้บริหาร และพนกังานเปิดเผยรหสัประจ าตวั ท่ีใช้ในการเข้าถึงระบบข้อมลูของบริษัทฯ แก่ผู้อื่น 
4) ห้ามผู้บริหาร และพนักงาน ท าลาย ลบทิง้ เปลี่ยนแปลง ท าซ า้ ข้อมูลของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร  
5) ห้ามผู้บริหาร และพนกังานปรับแตง่อปุกรณ์ฮาร์ดแวร์ หรือ ติดตัง้อปุกรณ์ใดๆ ที่นอกเหนือจากอปุกรณ์มาตรฐานท่ีบริษัทฯ 

ติดตัง้ให้   
6) ห้ามผู้บริหาร และพนกังานใช้อีเมล์ของบริษัทฯ ในการสง่ข้อความที่กลา่วร้าย ท าให้เสื่อมเสีย หรือข้อความที่หยาบคาย 

ลามก ขม่ขู ่ก่อกวน หรือสร้างความร าคาญให้กบัผู้อื่น 
7) ผู้บริหาร และพนกังาน ไมค่วรใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์สว่นตวั 
8) ผู้บริหาร และพนกังาน ควรใช้อินเตอร์เน็ตในการแสวงหาข้อมลู และความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฎิบตัิงาน และละเว้น

การเข้าเวปไซต์ที่ผิดกฎหมาย หรือเวปไซด์ที่ผิดตอ่ศีลธรรมอนัดีงาม 
9) ผู้บริหาร และพนกังาน ควรใช้อปุกรณ์สื่อสารต่างๆ ท่ีบริษัทฯ จดัให้อย่างมีจิตส านึกและมีความรับผิดชอบ โดยค านึงถึง

ประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส าคญั 

   
    การรับและให้อามิสสินจ้าง  

1)  บริษัทฯ ห้ามมิให้ผู้บริหาร และพนกังาน เรียก หรือ รับผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า ผู้ รับเหมา ท่ีปรึกษา และ ผู้ที่มีสว่น  ได้
สว่นเสยีในการท าธุรกิจกบับริษัทฯ 

2)  ผู้บริหาร และพนกังานควรเลีย่งที่จะให้หรือรับของขวญั หรือ ของก านลัใดๆ จากคูค้่า หรือ ผู้ที่บริษัทฯ ท าธุรกิจด้วย เว้นแต่
เป็นช่วงเทศกาลในมลูคา่ที่เหมาะสม และไมเ่ก่ียวข้องกบัการผกูมดัทางธุรกิจ 

3) ผู้บริหาร และพนกังานควรเลี่ยงที่จะให้หรือรับการเลีย้งรับรองในลกัษณะที่เกินกวา่ปกติจากบคุคลที่บริษัทฯ ท าธุรกิจด้วย 
 

การจัดท าเอกสาร 
บริษัทฯ ก าหนดให้ ผู้บริหาร และพนกังาน จดัท าเอกสารต่างๆ ด้วยความสจุริต รอบคอบ และเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด และ

ห้ามมิให้ปลอมแปลงรายงาน และเอกสารของบริษัทฯ  
 

สิทธิทางการเมือง 
บริษัทฯ สนบัสนนุให้ ผู้บริหาร และพนกังาน ใช้สทิธิของตนเองตามกฎหมาย แตห้่ามมิให้ ผู้บริหาร และ พนกังานเข้าร่วมกิจกรรม

ใดๆ ที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทฯ มีสว่นเก่ียวข้องหรือให้การสนบัสนนุแก่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือกลุม่พลั งใด
กลุม่พลงัหนึง่ และ ห้ามมิให้ใช้ทรัพย์สนิของบริษัทฯ เพื่อสนบัสนนุพรรคใดพรรคหนึง่ หรือกลุม่พลงัใดกลุม่พลงัหนึง่ 
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6.5. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่อยา่งเทา่เทียมและเป็นธรรมตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่

ดี คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดหลกัปฏิบตัิเก่ียวกบัจรรยาบรรณของฝ่ายบริหาร และพนกังาน เพื่อให้ผู้ เก่ียวข้องยดึถือเป็นแนวทางใน
การปฏิบตัิหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสตัย์ สจุริตและเที่ยงธรรม รวมทัง้ให้มีการดแูลและติดตามการปฏิบตัิตามแนวทาง
ดงักลา่วอยา่งสม ่าเสมอ 

 

ทัง้นีก้รรมการ ผู้บริหาร และพนกังานจะต้องรับทราบและเข้าใจ รวมถึงยดึถือตามแนวทางปฏิบตัิเพื่อให้การปฏิบตัิหน้าที่ของแต่
ละคนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เปิดเผย โปร่งใส ซื่อสตัย์สจุริต ค านงึถึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้มีสว่นไ ด้เสีย
ทกุกลุม่ที่เก่ียวข้อง 

 

ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 
 

1. ต่อผู้ถอืหุ้น 
1.1   เปิดเผยข้อมลูสารสนเทศอยา่งถกูต้องครบถ้วน เพียงพอ ทนัตอ่เวลา มีความโปร่งใสและยตุิธรรม  
1.2   ระมดัระวงัในการปฏิบตัิการใดๆ อนัจะให้ผู้ ถือหุ้นเกิดความสบัสนและส าคญัผิดในข้อเท็จจริงของสารสนเทศ 
1.3   ปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายให้ได้รับความเป็นธรรมอยา่งเทา่เทียมกนั 
1.4   ก ากบัดแูลให้มีการบริหารองค์กรด้วยความระมดัระวงัและรอบคอบเพื่อปอ้งกนัความเสยีหายตอ่ผู้ ถือหุ้น 
 

2. ต่อลูกค้า 
2.1   ปฏิบตัิตอ่ลกูค้าทกุรายอยา่งเป็นธรรม 
2.2   ให้บริการท่ีเป็นเลศิด้วยคณุภาพ และประสทิธิภาพ 
2.3   ดแูลและรักษาผลประโยชน์ของลกูค้าอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม 
2.4   รักษาความลบัของลกูค้า รวมถึงไมน่ าข้อมลูไปใช้เพื่อประโยชน์องบริษัทฯ และผู้ เก่ียวข้องโดยมิชอบเว้นแตจ่ าเป็นต้องปฏิบตัิ   

ตามกฎหมาย 
2.5   จดัระบบหรือช่องทางเพื่อให้ลกูค้าสามารถแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนเก่ียวกบับริการและด าเนินการแก้ไขรวมทัง้แจ้งผล

ให้ลกูค้าทราบอยา่งรวดเร็ว 
 

3. ต่อคู่แข่งขัน 
3.1   ด าเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกามารยาท ต่อต้านการแข่งขนัที่ไม่เป็นธรรม มีปฏิบตัิต่อคู่แข่งขนัด้วยการด าเนินธุรกิจภายใต้

กรอบกติกาของการแขง่ขนัท่ีดี 
3.2   ด าเนินธุรกิจโดยไมท่ าลายช่ือสยีงของคูแ่ขง่ขนั ไมก่ลา่วหาวา่ร้ายด้วยวิธีการท่ีไมส่จุริตปราศจากข้อมลูความจริงหรือซ า้เติมคู่

แขง่ขนั 
3.3   ด าเนินธุรกิจโดยไมแ่สวงหาข้อมลูที่เป็นความลบัของคูแ่ขง่ด้วยวิธีที่ไมส่จุริตหรือไมเ่หมาะสม 
3.4   ไมก่ระท าการละเมิดลขิสทิธ์ิหรือทรัพย์สนิทางปัญญาของคูแ่ขง่ขนั และผู้ อ่ืน 

 

4. ต่อคู่ ค้าและเจ้าหนี ้
4.1   การจดัหา จดัซือ้ จดัจ้างจะต้องอยูภ่ายใต้กฎระเบียบของบริษัทฯ มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ เพื่อประโยชน์สงูสดุ

ของบริษัท 
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4.2   หลกีเลีย่งการจดัหา จดัซือ้ จดัจ้างที่ขดักบัผลประโยชน์โดยรวมของบริษัท 
4.3   ผู้ที่เก่ียวข้องกบักิจกรรมจดัหา จดัซือ้ จดัจ้างต้องไม่รับประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากคู่ค้าและไม่มีความสมัพนัธ์

ใกล้ชิดจนอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจ ในกรณีที่มีการจัดหา จัดซือ้ จัดจ้างกับคู่ค้าที่มีความสมัพนัธ์ต้องรายงานต่อ
ผู้บงัคบับญัชาสงูสดุของสายงานนัน้ๆ หรือรายงานตอ่กรรมการผู้จดัการเพื่อทราบและให้ความเห็นเป็นการลว่งหน้า และต้อง
ไมม่ีสว่นร่วมในการอนมุตัิ 

4.4   กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทฯ ต้องรายงานความสมัพนัธ์ต่อสายการบงัคบับญัชาหรือรายงานต่อ
กรรมการผู้จดัการเพื่อทราบเป็นการลว่งหน้า 

  4.5   เคารพ และด าเนินการตามข้อตกลงทีม่ีการเจรจาตอ่รอง และเป็นไปตามเง่ือนไขที่ได้รับการอนมุตัิจากผู้มีอ านาจของบริษัท 
4.6   หากพบเห็นเหตทุี่ท าให้ไมส่ามารถด าเนินการตามข้อตกลง หรือสญัญาได้ ผู้ รับผิดชอบต้องรีบรายงานตอ่ผู้บงัคบับญัชาทนัที 
4.7   ต้องให้ข้อมลูที่ถกูต้อง เป็นจริง ไมห่ลอกลวงให้เกิดความเข้าใจผิด หรือให้ข้อมลูไมค่รบถ้วนแก่คูค้่าหรือเจ้าหนี ้
4.8   ต้องรักษาและไมเ่ปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัธุรกิจการค้า และ/หรือข้อมลูความลบัทางธุรกิจคูค้่า เจ้าหนี ้และผู้ที่มีสว่นได้เสยีอื่น 
4.9   หลกีเลี่ยงการรับของก านลั สนิน า้ใจ การรับเชิญไปงานเลีย้งสงัสรรค์หรืองานเลีย้งรับรองจากคูค้่าที่จดัเป็นการเฉพาะเจาะจง 

เว้นแต่เป็นไปตามโอกาสที่เป็นช่วงเทศกาลในมลูค่าที่เหมาะสม และต้องไมม่ีข้อผกูมดัทางธุรกิจมาเก่ียวข้อง โดยบริษัทฯ ได้
ก าหนดหลกัเกณฑ์ดงักลา่วไว้ใน “นโยบาย ตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่” 

 

5. ต่อพนักงาน 
5.1   ให้ความเป็นธรรมตอ่พนกังานทกุคนและให้ผลตอบแทนและจดัให้มีสวสัดิการท่ีเหมาะสม 
5.2   ปฏิบตัิตอ่พนกังานด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค และไมเ่ลอืกปฏิบตัิ 
5.3   เคารพและไมล่ะเมิดสทิธิมนษุยชนและศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ของพนกังานทกุคน 
5.4   ดแูลเอาใจใส่ในการสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อม สขุอนามยั ความปลอดภยัในการท างานตลอดจนสวสัดิภาพความ

ปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรัพย์สนิของพนกังานทกุคน 
5.5   ส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานในการพัฒนาความรู้และให้ความก้าวหน้าแก่พนักงานตามความสามารถและความ

เหมาะสมของพนกังานอยา่งเป็นธรรม 
5.6   มีประเมินผลปฏิบตัิงานด้วยความเป็นธรรม 
5.7   เปิดโอกาสให้มีการเสนอและรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท และสว่นรวม 
5.8   สนบัสนนุและสง่เสริมให้พนกังานทกุคนค านงึผลประโยชน์ขององค์กรหรือสว่นรวมมากกวา่ผลประโยชน์สว่นตน 
5.9   การแต่งตัง้และโยกย้าย การให้ผลตอบแทน รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษกระท าด้วยความสจุริตใจ บนพืน้ฐานของ

ความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังาน 

 

6. ต่อทางการและสังคมโดยส่วนรวม 
บริษัทฯ สง่เสริมสนบัสนนุให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ มีสว่นร่วมและเป็นสว่นหนึ่งของสงัคม ให้ความดแูลใสใ่จ

ตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี เศรษฐกิจ สงัคมและสิง่แวดล้อม อยา่งมีคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ น าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มา
บรูณาการให้เกิดการด าเนินกิจการเป็นการสร้างความส าเร็จและประโยชน์สขุ ซึง่จะเป็นผลดีตอ่ ความยัง่ยืนของกิจการ ผู้มีส่วนได้เสีย 
เศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ทัง้นี ้ให้ความส าคญักบัท้องถ่ินที่บริษัทฯ เข้าไปด าเนินกิจการ  ดแูลรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถ่ิน ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องอยา่งครบถ้วน 
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 โดยบริษัทฯ จะปลูกฝังจิตส านึกของพนักงานทุกระดับให้มีความรับผิดชอบต่อสงัคมอย่างจริงจัง และด าเนินกิจกรรมที่มีส่วน
สร้างสรรค์สงัคมอยา่งตอ่เนื่องและสม ่าเสมอ  

 

6.6 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
จดัให้มีการควมคุมดูแลและป้องกันธุรกรรมต่างๆ รวมถึงรายการที่เก่ียวโยงกนัไม่ให้มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยก าหนด

นโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบตัิพร้อมทัง้เปิดเผยข้อมลูรายการท่ีเก่ียวโยงกนัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของหนว่ยงานทางการท่ีก ากบัดแูล 
 

6.7 การให้ หรือ รับของขวัญ 
เพื่อเป็นการรักษาความสมัพนัธ์ทางธุรกิจอยา่งเหมาะสม ดงันัน้จึงก าหนดแนวทางปฏิบตัิเก่ียวกบัการให้ รับของขวญั ของก านลั การ

เลีย้งรับรอง หรือผลประโยชน์อื่นใดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ดงักลา่วไว้ใน “นโยบายและแนวปฏิบตัิ เร่ือง การตอ่ต้าน
การคอร์รัปชัน่” 

 

6.8 การรับข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมธุรกิจ 
 บริษัทฯ ได้จดัช่องทางพิเศษ หรือช่องทางลบั ในการสง่ข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ดงันี  ้
ทางอีเมล   ceo@pst.co.th 
ทางไปรษณีย์  แผนกเลขานกุารบริษัท ส านกัประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
   บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
   ส านกังานใหญ่ เลขที ่325/1 อาคารพีเอสที ถนนพหลโยธิน 
   แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 
 
 

6.9 ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

1. คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี (Audit Fee) 
 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่ นางสาวพิมพ์ใจ  มานิตขจรกิจ  ทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ นายชยพล ศภุเศรษฐนนท์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 3972  หรือ นางสาวรสพร  เดชอาคม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5659 หรือนางสาวสมุนา พนัธ์พงษ์
สานนท์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5872 หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวลัลภ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 บริษัท ส านกังาน อี
วาย จ ากดั โดยให้คนใดคนหนึง่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ยในงวดบญัชีปี 2560 เป็นจ านวนเงิน รวม 3,720,000 บาท (สามล้าน
เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

2. คา่บริการอื่น ๆ (Non Audit Fee) 

 - ไมม่ี – 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

บริษัทมุ่งมัน่ที่จะพฒันาธุรกิจให้เติบโตอย่างยัง่ยืนควบคู่ไปกบัการรับผิดชอบต่อสงัคม ดงันัน้เพื่อให้การพฒันาธุรกิจของบริษัท
เป็นไปอยา่งยัง่ยืน คณะกรรมการบริษัทจึงก าหนดนโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) โดย
มีกรอบหลกัการแนวทางในการด าเนินงาน ดงันี ้ 
 

กรอบแนวทางการด าเนินการความรับผิดชอบต่อสังคม 
การด าเนินธุรกิจภายใต้การก ากบักิจการท่ีดีและยึดหลกัจริยธรรมควบคูไ่ปกบัการใสใ่จดแูลรักษาสิง่แวดล้อมและสงัคม มีส านึก

รับผิดชอบต่อสงัคมอย่างแท้จริง โดยค านึงถึงผู้ที่มีสว่นได้สว่นเสีย (Stakeholders) ที่เก่ียวข้องทัง้ภายในและภายนอกองค์กร ตัง้แต่ผู้ ถือ
หุ้น พนกังาน ลกูค้า ชมุชน ตลอดจนสงัคมวงกว้าง ทัง้นีเ้พื่อน าไปสูก่ารพฒันาธุรกิจอยา่งยัง่ยืน โดยปัจจบุนับริษัทได้ก าหนดแนวทางของ
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมให้ครอบคลมุในหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้

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

 

1. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม  
บริษัทและบริษัทยอ่ยให้ความส าคญัในการด าเนินธุรกิจ โดยปฏิบตัิตามกรอบการแขง่ขนัทางการค้าที่สจุริตและเป็นธรรมภายใต้

กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย และยึดกติกาของการแข่งขันอย่างเสมอภาคของการได้รับ
ผลตอบแทนที่เป็นธรรมทัง้สองฝ่าย การด าเนินธุรกิจกบัคูค้่าต้องไม่น ามาซึ่งความเสือ่มเสียต่อช่ือเสียงของบริษัทและบริษัทยอ่ย หรือ
ขดัตอ่กฎหมาย โดยมีหลกัการในการด าเนินธุรกิจดงันี ้คือ 

- ไมเ่รียกรับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อื่นใดซึง่อยูน่อกเหนือข้อตกลงการค้า หรือเง่ือนไขทางการค้า 
- มุง่สร้างความสมัพนัธ์ ความร่วมมือที่ดี และการพฒันาผลติภณัฑ์ร่วมกบัคูค้่า เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพและประสทิธิภาพในการ
ด าเนินธุรกิจร่วมกนัในระยะยาว 

- รักษาความลบัหรือสารสนเทศของคูค้่า ไมน่ าไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเอง หรือผู้ที่เก่ียวข้องโดยมิชอบ 
- บริษัทและบริษัทย่อยจะไมด่ าเนินการใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา รวมทัง้สง่เสริมให้ผู้บริหาร พนกังาน
ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สนิของบริษัทอยา่งมปีระสทิธิภาพ ใช้สนิค้าและบริการท่ีมีลขิสทิธ์ิถกูต้องและไมส่นบัสนนุสนิค้าหรือการ
กระท าที่เป็นการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา 

- บริษัทและบริษัทยอ่ยตอ่ต้านการแขง่ขนัท่ีไมเ่ป็นธรรม โดยบริษัทและบริษัทยยอ่ยจะไมด่ าเนินการในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้ได้แก่ การ
รวมหวัก าหนดราคา การก าหนดราคาจ าหนา่ยเพื่อก าจดัคูแ่ขง่  โดยการก าหนดราคาของบริษัทจะมาจากการพิจารณาสภาวะ
ตลาด ความต้องการซือ้ ตลอดจนต้นทนุอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง หรืออาจกลา่วได้วา่ เป็นการก าหนดราคาสนิค้าตามต้นทนุสนิค้าและ
คา่ใช้จ่ายตา่งๆ เพื่อให้สามารถแขง่ขนัได้  / นโยบายการจดัซือ้ของบริษัท มีการก าหนด วิธีการจดัหา ขัน้ตอนการด าเนินงานที่
ชดัเจน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม 
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- บริษัทและบริษัทยอ่ยได้ก าหนดช่องทางการร้องเรียนเร่ืองที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยมีจุดรับเร่ืองร้องเรียนดงักลา่วที่บริษัท 
ตลอดจนผา่นเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น 

 

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  
บริษัทและบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชัน่ รวมถึงการสนบัสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลกูฝังให้ผู้บริหารและพนกังาน ปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัที่
เก่ียวข้อง ไมส่นบัสนนุให้มีการสร้างความส าเร็จของงานด้วยวิธีการทจุริต คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบตัิตามกฎหมายต่อต้าน
การทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยก าหนดแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้

- สร้างจิตส านกึ คา่นิยม ทศันคติให้แก่พนกังานในการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์สจุริต (ตามคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ 
(Code of Conduct) ของบริษัท)  

- จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดลุการใช้อ านาจให้เหมาะสม เพื่อ
ปอ้งกนัมิให้พนกังานทจุริต หรือมีสว่นเก่ียวข้องกบัการทจุริตและคอร์รัปชัน่ตา่งๆ 

- ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานกระท าการใดๆ อนัเป็นการเรียกร้อง หรือยอมรับทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อื่น
ใด ส าหรับตนเองหรือผู้อื่นที่สอ่ไปในทางจงูใจให้ปฏิบตัิ หรือละเว้นการปฏิบตัิหน้าที่มิชอบ หรืออาจท าให้บริษัทเสียประโยชน์
อนัชอบธรรม 

- ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บคุคลภายนอกเพื่อจูง
ใจให้บคุคลนัน้กระท าหรือละเว้นกระท าใดที่ผิดตอ่กฎหมายหรือโดยมิชอบตอ่ต าแหนง่หน้าที่ของตน 

 

3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บริษัทและบริษัทยอ่ยมีนโยบายที่จะปฏิบตัิต่อพนักงานทกุคนด้วยความเป็นธรรม โดยไมม่ีเง่ือนไขใดที่จะท าให้บริษัทและบริษัท

ยอ่ยจะต้องปฏิบตัิต่อพนกังานโดยไมเ่ทา่เทียมกนั เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อพนกังานทกุคน บริษัทมีระบบการดแูลพนกังานอย่าง
ทัว่ถึงและเป็นธรรม (ตามข้อบงัคบัเก่ียวกบัการท างานของบริษัท) ดงันี  ้

- บริษัทและบริษัทยอ่ยจะดแูลผลตอบแทนให้พนกังานทกุคนอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม โดยพนกังานไมจ่ าเป็นต้องเรียกร้อง 
- บริษัทและบริษัทยอ่ยจะไมเ่ลอืกปฏิบตัิ ในขณะเดียวกนัจะปฏิบตัิตอ่พนกังานโดยเทา่เทียมกนั 
- ในกรณีที่พนกังานมีข้อร้องทุกข์เกิดขึน้ บริษัทและบริษัทย่อยมีขัน้ตอนและวิธีการด าเนินการเร่ืองการร้องทกุข์ของพนกังาน
อยา่งชดัเจน โดยบริษัทจะหาทางยตุิโดยเร็วและเป็นธรรม เพื่อจ ากดัปัญหาให้อยูใ่นขอบเขตไมข่ยายผลออกไปในวงกว้าง  

 

เนื่องจากบริษัทให้ความส าคญัและตระหนกัถึงความเท่าเทียมกนั  โดยมีแนวปฏิบตัิต่อพนกังานด้วยความเป็นธรรม ไม่เ ลือก
ปฏิบตัิตอ่บคุคลหนึ่งบคุคลใด เป็นไปตามคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานของพนกังาน
ทกุคน โดยถือว่าข้อปฏิบตัิในคู่มือจริยธรรมเป็นส่วนหนึ่งของ “ระเบียบและข้อบงัคบัพนกังาน” ที่พนกังานพึงปฏิบตัิ ทัง้นี ้บริษัทได้
ด าเนินการชีแ้จงเร่ืองจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจให้กบัพนกังานทกุคนรับทราบในวนัแรกของการเข้าร่วมงานกบับริษัทและยงัได้
เน้นย า้รายละเอียดในหลกัสตูรการฝึกอบรมพนกังาน 

 

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
บริษัทและบริษัทย่อยให้ความส าคญัความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่นได้เสยีในห่วงโซ่ธุรกิจ ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คู่ค้า และคู่แข่งทาง

ธุรกิจ และได้ประกาศใช้จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ 
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ด าเนินงานของบริษัท โดยมีแนวปฏิบตัิความรับผิดชอบตอ่ลกูค้า ดงัตอ่ไปนี ้

- สง่มอบสนิค้าและให้บริการท่ีมีคณุภาพตรงตามความคาดหมายของลกูค้าในราคาที่เป็นธรรม 
- ให้ข้อมลูข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทนัต่อเหตกุารณ์แก่ลกูค้า เพื่อให้ทราบเก่ียวกบัสินค้าและบริการ โดยไม่มีการกลา่ว
เกินความเป็นจริงที่เป็นเหตใุห้ลกูค้าเข้าใจผิดเก่ียวกบัคณุภาพของสนิค้าหรือบริการนัน้ๆ  

- ติดต่อกับลกูค้าด้วยความสภุาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ไว้วางใจได้ของลกูค้า และจัดให้มีระบบกระบวนการที่ให้ลกูค้า
ร้องเรียนเก่ียวกบัคณุภาพ ความปลอดภยัของสนิค้า  

- รักษาความลบัของลกูค้า และไมน่ าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เก่ียวข้องโดยมิชอบ 
- บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีการสื่อสารด้านการตลาดหลายวิธี ได้แก่ การสื่อสารข้อมูลผลิตภณัฑ์โดยผ่านการแนะน าของ
เจ้าหน้าที่ขาย หรือช่องทางการสือ่สารผา่นเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น 
  

5. ความรับผิดชอบต่อต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
บริษัทและบริษัทยอ่ยมีนโยบายสง่เสริมและให้ความรู้ด้านสงัคมและสิง่แวดล้อมกบัพนกังานทกุระดบั เพื่อใช้เป็นแนวทางร่วมกนั

ในการพฒันาและดแูลรับผิดชอบชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม โดยสนบัสนนุให้มีโครงการหรือกิจกรรมที่สร้างประโยชน์อยา่งยัง่ยืนแก่
ชมุชนและสงัคม พร้อมทัง้การปฏิบตัิตามกฎหมายข้อบงัคบั และข้อก าหนดอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัสิง่แวดล้อมในการด าเนินธุรกิ จ โดยมี
การประเมินและติดตามผลการด าเนินงาน หรือผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมตา่งๆ อยา่งตอ่เนื่อง 

- มีการก าหนดขัน้ตอนการจดัการของเสยีจากการด าเนินงานอยา่งชดัเจน 
- ดแูลสิง่แวดล้อมรอบข้างโครงการเพื่อจ ากดัผลกระทบจากการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ย 
- ร่วมพฒันาชมุชนในบริเวณรอบโครงการตา่งๆ ของบริษัท 
 

กิจกรรม CSR ในปี 2560 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

ตวัแทนพนกังานเข้าร่วมกิจกรรมวนัผู้สงูอายุ พร้อมมอบสิ่งของให้แก่ผู้สงูอาย ุมอบชดุกีฬาเพ่ือเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬาของเยาวชนในหมู่บ้าน 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

1. การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท 
 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ 2/2560 เมื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2560 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมทัง้ 3 ท่าน 
ได้ประเมินและให้ความเห็นเก่ียวกบัระบบควบคมุภายในของบริษัท โดยการซกัถามข้อมลูจากฝ่ายบริหาร และมีผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ ให้
ข้อมลูประกอบ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนมุตัิตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน ทัง้ 5 สว่น ดงันี ้

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

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่บริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมรวมถึงมีระบบการควบคมุภายในที่
เพียงพอในเร่ืองของการท าธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว  

 

 โดยรายละเอียดของแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท สามารถดไูด้ใน เอกสารแนบที่  6 แบบ
ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 

2. ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชสี าหรับระบบการควบคุมภายในของบริษัท  

 บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ผู้สอบบญัชีของบริษัทได้ท าการสอบทานระบบการควบคมุภายในที่ส าคญัของบริษัท ซึง่ผู้สอบบญัชีได้
มีการตัง้ข้อสงัเกตส าหรับระบบการควบคมุภายในของบริษัทในการตรวจสอบบญัชีส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยสามารถสรุปได้
วา่ไมม่ีประเด็นตรวจพบที่สง่ผลกระทบตอ่ความนา่เช่ือถือของงบการเงินและระบบควบคมุภายในของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั 

การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก าหนด ประจ าปี 2560 

จากการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในตามแบบประเมินที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก าหนด ประจ าปี 2560 โดยพิจารณาข้อมลูจากการสมัภาษณ์ สอบถามผู้บริหาร และสอบทานเอกสารที่เก่ียวข้องตาม
สมควร โดยรวมสรุปได้วา่บริษัทฯ มีการก าหนดมาตรการการควบคมุภายในที่ส าคญั ซึง่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงาน การบริหารจดัการความ
เสีย่งและการก ากบัดแูลติดตามของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการท่ีเพียงพอ  
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12. รายการระหว่างกัน 
 

1. ลักษณะความสัมพนัธ์ 
 บริษัทมีการท ารายการกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งตา่งๆ ซึง่รายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้นัน้เป็นการท ารายการกบักรรมการ และ/หรือ 
ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัซึง่มีบคุคลที่มีความขดัแย้งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ 
ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซึง่สามารถสรุปลกัษณะความสมัพนัธ์ได้ ดงันี ้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ 

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

1. เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 0.23  ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 
2. นายภาณุ  ศีติสาร ซึ่งเป็นกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามของบริษัท ประธานคณะกรรมการบริษัทและ

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

นายภาณ ุศีตสิาร เป็นกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามของบริษัท ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารของบริษัท และเป็น
กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม โดยถือหุ้นของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 1.60 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้วและ    
ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของเอ็ม.วี.ที. ในสดัสว่นร้อยละ 41.29 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 

นายพระนาย กงัวาลรัตน์ เป็นกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามของบริษัทและบริษัทย่อย กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นของบริษัทในสดัสว่นร้อยละ 9.22 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว  

นายอณัณพ พุม่กมุาร เป็นกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามของบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นในสดัส่วน
ร้อยละ 1.35 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 

นายเศรษฐวฒิุ บญุสนิท เป็นกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามของบริษัทย่อย เป็นกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัท โดยถือหุ้นในสดัสว่น
ร้อยละ 0.003 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 

นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน เป็นกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามของบริษัทและบริษัทย่อย กรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัท โดยถือหุ้นของ
บริษัทในสดัสว่นร้อยละ 0.36 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว  

บริษัท ทีซีซี ลกัซ์ชรีูโฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท 
จ ากดั 

เป็นบริษัทภายใต้การควบคมุของนายโสมพฒัน์ ไตรโสรัส และนางวลัลภา ไตรโสรัสซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 23.55 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 

บริษัท คอนเซพ แลนด์ 9 จ ากดั เป็นบริษัทภายใต้การควบคมุของนายโสมพฒัน์ ไตรโสรัส และนางวลัลภา ไตรโสรัสซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 23.55 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 

บริษัท ทีซีซี แวลโูฮเทลส์ จ ากดั 
(ปัจจบุนัเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท แวลโูฮเทลส์ 

จ ากดั) 

เป็นบริษัทภายใต้การควบคมุของนายโสมพฒัน์ ไตรโสรัส และนางวลัลภา ไตรโสรัสซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 23.55 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 

บริษัท พนัธไมตรี จ ากดั 
(ปัจจบุนัเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ทิพย์พฒัน  

อาร์เขต จ ากดั) 

เป็นบริษัทภายใต้การควบคมุของนายโสมพฒัน์ ไตรโสรัส และนางวลัลภา ไตรโสรัสซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 23.55 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิ
เรียกร้องอิมพีเรียลเวลธ์ 

เป็นกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทกองทนุปิด ภายใต้การควบคมุของนายโสมพฒัน์ ไตรโสรัส และนางวลัล
ภา ไตรโสรัสซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสดัส่วนการถือหุ้นรวมกันร้อยละ 23.55 ของทนุจดทะเบียน
และช าระแล้ว 

กองทนุรวมรีเจนท์โกลด์พร็อพเพอร์ตีฟั้นด์ เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทกองทุนปิด ภายใต้การควบคุมของนายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส และ           
นางวัลลภา ไตรโสรัสซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้ นรวมกันร้อยละ 23.55 ของ          
ทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ 

บริษัท ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คชัน่ จ ากดั เป็นบริษัทภายใต้การควบคมุของนายโสมพฒัน์ ไตรโสรัส และนางวลัลภา ไตรโสรัสซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 23.55 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิ การ
เชา่ไทยคอมเมอร์เชียล อินเวสเม้นต์ 

เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทกองทุนปิด ภายใต้การควบคุมของนายโสมพัฒน์  ไตรโสรัส และ           
นางวัลลภา ไตรโสรัสซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้ นรวมกันร้อยละ 23.55 ของ         
ทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 

บริษัท กาแลไนท์บาซาร์ จ ากดั เป็นบริษัทภายใต้การควบคมุของนายโสมพฒัน์ ไตรโสรัส และนางวลัลภา ไตรโสรัสซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 23.55 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทยรีเทล อิน
เวสเม้นต์ 

เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทกองทุนปิด ภายใต้การควบคุมของนายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส และ            
นางวัลลภา ไตรโสรัสซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้ นรวมกันร้อยละ 23.55 ของ          
ทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 

บริษัท ตลาดตอ่ยอด เออีซี จ ากดั เป็นบริษัทภายใต้การควบคมุของนายโสมพฒัน์ ไตรโสรัส และนางวลัลภา ไตรโสรัสซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 23.55 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 

บริษัท ไอเซอร์วิสส์แอนด์ซพัพลาย จ ากดั นายพรเทพ บูรณกุลไพโรจน์ ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้ นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 2.94 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว       
เป็นกรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม และผู้ ถือหุ้ นของบริษัท ไอเซอร์วิสส์แอนด์ซัพพลาย จ ากัด  ในสัดส่วนร้อยละ 
99.99 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 

บริษัท พีวี กรีน จ ากดั เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคา โดยบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้น
อยู่ร้อยละ 19.99 ทนุจดทะเบียนและช าระแล้วทัง้หมด 18 ล้านบาท โดยท าการร่วม ทนุกับบริษัท วีรับเบอร์ คอร์
ปอเรชัน่ จ ากัด ซึง่เป็นเจ้าของอาคารที่โครงการใช้หลงัคาเป็นที่ติดตัง้ของโครงการโรงไฟฟา้ดงักล่าวและถือหุ้นใน
บริษัท พีวี กรีน จ ากดั สดัสว่นร้อยละ 80.01 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 
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2. รายละเอียดรายการระหว่างกัน 
 รายการระหวา่งกนักบับคุคลและนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปี  2559 ถงึปี 2560 มีดงันี ้
บคุคล/นิติบคุลที่อาจมี
ความขดัแย้ง / ลกัษณะ

ธุรกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มลูคา่รายการระหวา่งกนั (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 

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

บริษัทจ าหน่ายสินค้าและให้บริการ
ให้แก่เอ็ม.วี.ที. 

- บริษัทขายสินค้า 
- ให้บริการ 

   ยอดยกมาต้นงวด 
เพ่ิมขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
ยอดคงค้างปลายงวด 

 
 
 
บริษัทซือ้สินค้าจากเอ็ม.วี.ที. 

- บริษัทซือ้สินค้า 
 
ยอดยกมาต้นงวด 
เพ่ิมขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
ยอดคงค้างปลายงวด 

 

 
 

9,760,651 
- 
- 

10,443,897 
2,649,406 

 
 

5,091,531 
- 

7,794,491 
5,578,274 

13,242,429 

บริษัทจ าหน่ายสินค้าประเภทระบบส ารองไฟฟ้าและอปุกรณ์ที่เก่ียวข้องให้แก่เอ็ม.วี.ที. โดยมีราคาเป็นไปตามราคาและ
เง่ือนไขทางการค้ามาตรฐานของบริษัท (Price List) ตามที่จ าหน่ายให้แก่ลกูค้ารายอ่ืนๆทัว่ไป 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ใน ปี 2560 มีการจ าหน่ายสินค้ากับบมจ.เอ็ม.วี.ทีฯ ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นการซือ้
สินค้าส าหรับการด าเนินงานปกติของบริษัท โดยมีราคาเงื่อนไขทางการค้าเทียบเทา่กบัผู้ รับบริการรายอ่ืนๆ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดงักล่าวแล้ว มีความเห็นเชน่เดียวกับฝ่ายบริหารว่ารายการดงักลา่วเป็นการ
ขายสินค้าส าหรับการด าเนินงานปกติของบริษัท โดยมีราคาเงื่อนไขทางการค้าเทียบเทา่กบัผู้ รับบริการรายอ่ืนๆ 
 
 
 
 
บริษัทซือ้สินค้าประเภทอปุกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์จากเอ็ม.วี.ที. เพ่ือน ามาด าเนินโครงการให้แก่ลูกค้า ซึ่งเป็นไปตาม
คณุสมบตัิของอปุกรณ์ที่ลกูค้าก าหนด โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ในไตรมาสที่ 1,3/2559 มีการซือ้สินค้าจากบมจ.เอ็ม.วี.ทีฯ ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่รายการดงักล่าวเป็นการ
ซือ้สินค้าส าหรับการด าเนินงานปกติของบริษัท โดยมีราคาเงื่อนไขทางการค้าเทียบเทา่กบัผู้ ให้บริการรายอ่ืนๆ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดงักล่าวแล้ว มีความเห็นเชน่เดียวกับฝ่ายบริหารว่ารายการดงักลา่วเป็นการ
ซือ้สินค้าส าหรับการด าเนินงานปกติของบริษัท โดยมีราคาเงื่อนไขทางการค้าเทียบเทา่กบัผู้ ให้บริการรายอ่ืนๆ 

7,794,491 130,336 
 
 
 
 

138,512 
 

- 
148,207 
148,207 

 
 
 
 

- 
 

- 
- 
- 

- - 
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บคุคล/นิติบคุลที่อาจมี
ความขดัแย้ง / ลกัษณะ

ธุรกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มลูคา่รายการระหวา่งกนั (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 

 
 

บริษัทวา่จ้างเอ็ม.วี.ที ในการ
ให้บริการสว่นกลางตา่งๆ ได้แก่ 
คา่ชา่รถโฟลค์ลิฟท์ คา่รับ-สง่เอกสาร
และสนิค้า และคา่บริการขนสง่
สินค้า ตามสญัญาการคิดอตัรา
คา่บริการ-คา่ใช้จา่ยสว่นกลาง 

- บริษัทจา่ยคา่บริการ 
บริษัทเชา่อาคารเอ็ม.วี.ที และ
คา่ใช้จา่ยสาธารณปูโภครวมถึงคา่
ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา
สาธารณปูโภค ตามสญัญาเชา่ 

-บริษัทจา่ยคา่เชา่อาคาร 
 
ยอดยกมาต้นงวด 
เพ่ิมขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 

ยอดคงค้างปลายงวด 

 
 
 
 
 
 
 

794,767 
 
 
 

163,983 
 

197,813 
1,012,768 

956,488 

 
 
 
 
 
 
 

840,571 
 
 
 

198,830 
 

254,093 
1,099,103 
1,071,273 

บริษัทวา่จ้างเอ็ม.วี.ที.ในการให้บริการส่วนกลางตา่งๆ สญัญาการคิดอตัราค่าบริการ-ค่าใช้จ่ายสว่นกลางกับเอ็ม.วี.ที เพ่ือ
ใช้ในการด าเนินการ ได้แก่ คา่เช่ารถโฟลค์ลิฟท์ คา่รับ-สง่เอกสารและสินค้า และคา่บริการขนสง่สินค้า โดยมีการระบอุตัรา
คา่บริการไว้ในสญัญา โดยสญัญามีอาย ุ1 ปี 
 
บริษัทเช่าอาคารเอ็ม.วี.ที และค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภครวมถึงค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาสาธารณูปโภค เพื่อใช้ในการ
ด าเนินการ โดยมีการระบอุตัราคา่เชา่ไว้ในสญัญา โดยสญัญามีอาย ุ3  ปี 
 
 
 
 
 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่รายการดงักล่าวเป็นการให้บริการส าหรับการด าเนินงานปกติของบริษัท      โดยมี
ราคาเงื่อนไขทางการค้าเทียบเทา่กบัผู้ ให้บริการรายอ่ืนๆ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดงักล่าวแล้ว มีความเห็นเชน่เดียวกับฝ่ายบริหารว่ารายการดงักล่าวเป็นการ
ให้บริการส าหรับการด าเนินงานปกติของบริษัท โดยมีราคาเงื่อนไขทางการค้าเทียบเทา่กบัผู้ ให้บริการรายอ่ืนๆ 
 
 
 

254,093 281,923 
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บคุคล/นิติบคุลที่อาจมี
ความขดัแย้ง / ลกัษณะ

ธุรกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มลูคา่รายการระหวา่งกนั (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 

 
 

- 
 307,912 

307,912 

 
 

- 
198,093 
198,093 

นายพระนายได้ท าการทดรองจา่ยให้แก่บริษัทส าหรับคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
ปี 2559 
ค่ารบัรอง 181,844 บาท และ ค่าใช้จ่ายส านกังาน 126,068  บาท 
ปี 2560 
ค่ารบัรอง 96,628 บาท, ค่าใช้จ่ายส านกังาน 51,465  บาท และ ค่าการกศุล 50,000 บาท 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นการทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของบริษัท ซึ่งมี
ความจ าเป็นในการใช้จา่ย และบริษัทได้ช าระคืนเงินทดรองจา่ยในระยะเวลาอนัสัน้  
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นเชน่เดียวกบัความเห็นของฝ่ายบริหาร 

- - 
  

นายอณัณพ พุม่กมุาร 
 
 

นายอณัณพเป็นเจ้าหนีเ้งินทดรอง
จา่ยบริษัท 

- ยอดยกมาต้นงวด 
- เงินทดรองจา่ยระหวา่งงวด 
- ช าระคืนระหวา่งงวด 
- ยอดคงค้างปลายงวด 

 
 

- 
292,372 
292,372 

 
 

- 
154,428 
154,428 

นายอณัณพได้ท าการทดรองจา่ยให้แก่บริษัทส าหรับคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน โดยมีรายละเอียด ดงันี  ้
ปี 2559 
ค่ารบัรอง 49,277 บาท และ ค่าใช้จ่ายส านกังาน 243,095 บาท 
ปี 2560 
ค่ารบัรอง 33,139 บาท, ค่าใช้จ่ายส านกังาน 11,289 บาท และ ค่าการกศุล 110,000 บาท 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่รายการดงักล่าวเป็นการทดรองจ่ายคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานของบริษัท      ซึง่มี
ความจ าเป็นในการใช้จา่ย และบริษัทได้ช าระคืนเงินทดรองจา่ยในระยะเวลาอนัสัน้  
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นเชน่เดยีวกบัความเห็นของฝ่ายบริหาร 

- - 
  



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2560 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

100 
                               รับรองความถกูต้อง 

บคุคล/นิติบคุลที่อาจมี
ความขดัแย้ง / ลกัษณะ

ธุรกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มลูคา่รายการระหวา่งกนั (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 

นายเศรษฐวฒิุ บญุสนิท 
 
 
 
 
  
 

นายเศรษฐวฒิุเป็นเจ้าหนีเ้งินทดรอง
จา่ยบริษัท 

- ยอดยกมาต้นงวด 
- เงินทดรองจา่ยระหวา่งงวด 
- ช าระคืนระหวา่งงวด 
- ยอดคงค้างปลายงวด 

 
 

- 
412,520 
412,520 

 
 

- 
292,356 
292,356 

นายเศรษฐวฒิุได้ท าการทดรองจา่ยให้แก่บริษัทส าหรับคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานให้แก่บริษัทโดยมีรายละเอียด ดงันี ้
ปี 2559 
ค่ารบัรอง 172,358  บาท และ ค่าใช้จ่ายส านกังาน 240,162 บาท 
ปี 2560 
ค่ารบัรอง 171,716  บาท, ค่าใช้จ่ายส านกังาน 21,830 บาท, ค่าการกศุล 10,000 บาท และ ค่าอบรม 88,810 บาท 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่รายการดงักล่าวเป็นการทดรองจ่ายคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานของบริษัท      ซึง่มี
ความจ าเป็นในการใช้จา่ย และบริษัทได้ช าระคืนเงินทดรองจา่ยในระยะเวลาอนัสัน้  
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นเชน่เดียวกบัความเห็นของฝ่ายบริหาร 

- - 

  

บริษัท ทีซีซี ลกัซ์ชรีูโฮ
เทลส์ แอนด์ รีสอร์ท 
จ ากดั 

บริษัทจ าหน่ายและให้บริการระบบ
ป๊ัมความร้อน 
   - บริษัทให้บริการ 
    
ยอดยกมาต้นงวด 
เพ่ิมขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
ยอดคงค้างปลายงวด 

 
 

- 
 

220,000 
- 
- 

 
 

- 
 

220,000 
- 
- 

บริษัทท าการจ าหน่ายและให้บริการระบบป๊ัมความร้อน (Heat Pump) ให้แก่ บริษัท ทีซีซี ลักซ์ชรีูโฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท 
จ ากดั โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการค้าเชน่เดียวกบัลกูค้าทัว่ไป 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นการท ารายการทางการค้าปกติ โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการ
ค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป ยอดลูกหนีค้งค้างเป็นยอดค า้ประกันผลงานซึ่งมีอายุ 3 ปี ครบก าหนดในเดือน กุมภาพันธ์ 
2560 (ณ 31 ธันวาคม 2560 อยูใ่นระหวา่งด าเนินการรับช าระคา่เงินประกนัผลงานดงักลา่ว) 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการทางการค้าปกติ  โดย
มีราคาและเง่ือนไขทางการค้าเชน่เดียวกบัลกูค้าทัว่ไป 
 

220,000 220,000 
  



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2560 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

101 
                               รับรองความถกูต้อง 

บคุคล/นิติบคุลที่อาจมี
ความขดัแย้ง / ลกัษณะ

ธุรกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มลูคา่รายการระหวา่งกนั (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 

บริษัท คอนเซพ แลนด์ 9 
จ ากดั 

บริษัทจ าหน่ายและให้บริการระบบ
ป๊ัมความร้อน 
   - บริษัทให้บริการ 
 
ยอดยกมาต้นงวด 
เพ่ิมขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
ยอดคงค้างปลายงวด 

 
 

- 
 

523,240 
- 
- 

 
 

- 
 

523,240 
- 
- 

บริษัทท าการจ าหน่ายและให้บริการระบบป๊ัมความร้อน (Heat Pump) ให้แก่ บริษัท คอนเซพ แลนด์ 9 จ ากดั โดยมีราคา
และเง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการทางการค้าปกติ โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการค้า
เชน่เดียวกบัลกูค้าทัว่ไป ยอดลกูหนีค้งค้างเป็นการค า้ประกนัผลงานมีอาย ุ3 ปี ครบก าหนดในเดือน กมุภาพนัธ์ 2560 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการทางการค้าปกติ  โดย
มีราคาและเง่ือนไขทางการค้าเชน่เดียวกบัลกูค้าทัว่ไป 
 
 

523,240 523,240 
  

บริษัท ทีซีซี แวลโูฮเทลส์ 
จ ากดั 
(ปัจจบุนัเปลี่ยนชื่อเป็น
บริษัท แวลโูฮเทลส์ 
จ ากดั) 

บริษัทจ าหน่ายและให้บริการระบบ
ป๊ัมความร้อน 
   - บริษัทให้บริการ 
 
ยอดยกมาต้นงวด 
เพ่ิมขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
ยอดคงค้างปลายงวด 

 
 

- 
 

127,333 
- 
- 

 
 

- 
 

127,333 
- 

127,333 

บริษัทท าการจ าหน่ายและให้บริการระบบป๊ัมความร้อน (Heat Pump) ให้แก่ บริษัท บริษัท ทีซีซี แวลโูฮเทลส์ จ ากดั โดยมี
ราคาและเง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการทางการค้าปกติ โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการค้า
เชน่เดียวกบัลกูค้าทัว่ไป ยอดลกูหนีค้งค้างเป็นการค า้ประกนัผลงานมีอาย ุ3 ปี ครบก าหนดในเดือน กมุภาพนัธ์ 2560 
ณ 31 ธันวาคม 2560 ได้รับเงินประกนัผลงานเรียบร้อยแล้ว 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการทางการค้าปกติ  โดย
มีราคาและเง่ือนไขทางการค้าเชน่เดียวกบัลกูค้าทัว่ไป 

127,333 - 
  



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2560 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

102 
                               รับรองความถกูต้อง 

บคุคล/นิติบคุลที่อาจมี
ความขดัแย้ง / ลกัษณะ

ธุรกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มลูคา่รายการระหวา่งกนั (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 

กองทนุรวม
อสงัหาริมทรัพย์และสิทธิ
เรียกร้องอิมพีเรียลเวลธ์ 

บริษัทจ าหน่ายและให้บริการระบบ
ป๊ัมความร้อน 
   - บริษัทให้บริการ 
    
ยอดยกมาต้นงวด 
เพ่ิมขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
ยอดคงค้างปลายงวด 

 
 

- 
 

169,427 
- 
- 

 
 

- 
 

169,427 
- 
- 

บริษัทท าการจ าหน่ายและให้บริการระบบป๊ัมความร้อน (Heat Pump) ให้แก่ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง
อิมพีเรียลเวลธ์ โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการที่สมควร และเป็นการท ารายการทางการค้าปกติ โดยมี
ราคาและเง่ือนไขทางการค้าเชน่เดียวกบัลกูค้าทัว่ไป ยอดลกูหนีค้งค้างเป็นการค า้ประกนัผลงานมีอาย ุ3 ปี ครบก าหนดใน
เดือน กมุภาพนัธ์ 2560 (ณ 31 ธันวาคม 2560 อยูใ่นระหวา่งด าเนินการรับช าระเงินประกนัผลงานงานดงักลา่ว) 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการทางการค้าปกติ  โดย
มีราคาและเง่ือนไขทางการค้าเชน่เดียวกบัลกูค้าทัว่ไป 

169,427 169,427 
  

กองทนุรวมรีเจนท์
โกลด์พร็อพเพอร์ตีฟั้นด์ 

บริษัทจ าหน่ายหลอดไฟแอลอีดี 
   - บริษัทขายสินค้า 
    
ยอดยกมาต้นงวด 
เพ่ิมขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
ยอดคงค้างปลายงวด 

 
- 
 

867,503 
- 
- 

 
- 
 

867,503 
732,592 

1,305,095 

บริษัทท าการจ าหน่ายหลอดไฟแอลอีด ี (LED) ให้แก่ กองทนุรวมรีเจนท์โกลด์พร็อพเพอร์ตีฟั้นด์ โดยมีราคาและเง่ือนไข
ทางการค้าทัว่ไป 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการที่สมควร และเป็นการท ารายการทางการค้าปกติ โดยมี
ราคาและเง่ือนไขทางการค้าเชน่เดียวกบัลกูค้าทัว่ไป ยอดลกูหนีค้งค้างเป็นการค า้ประกนัผลงานมีอาย ุ5 ปี ครบก าหนดใน
ปี 2562 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการทางการค้าปกติ  โดย
มีราคาและเง่ือนไขทางการค้าเชน่เดียวกบัลกูค้าทัว่ไป 
 
 
 
 
 

867,503 295,000 
  



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2560 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

103 
                               รับรองความถกูต้อง 

บคุคล/นิติบคุลที่อาจมี
ความขดัแย้ง / ลกัษณะ

ธุรกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มลูคา่รายการระหวา่งกนั (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 

บริษัท ตลาดตอ่ยอด เออี
ซี จ ากดั 

บริษัทก่อสร้างอาคารสถานีไฟฟา้
ยอ่ย 
   - บริษัทก่อสร้าง 
    
ยอดยกมาต้นงวด 
เพ่ิมขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
ยอดคงค้างปลายงวด 

 
 

- 
 

- 
- 
- 

 
 

47,943,750 
 

- 
51,299,813 
49,324,813 

บริษัทท าการก่อสร้างอาคารสถานีไฟฟา้ยอ่ย ให้แก่ บริษัท ตลาดตอ่ยอด เออีซี จ ากดั โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการค้า
ทัว่ไป 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ในปี 2560 มีการก่อสร้างให้กบั บจ.ตลาดตอ่ยอด เออีซี ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็น
รายการที่สมควร และเป็นการท ารายการทางการค้าปกติ โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการค้าเชน่เดียวกบัผู้ รับบริการราย
อ่ืนๆ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดงักลา่วแล้ว มีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการทางการค้าปกติ  โดย
มีราคาและเง่ือนไขทางการค้าเชน่เดียวกบัผู้ รับบริการรายอ่ืนๆ 

- 1,975,000 
 
 

 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
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13. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 
 

งบการเงนิ 
(ก) สรุปรายงานของผู้สอบบัญชี 
 

• รายงานการตรวจสอบบญัชีและงบการเงิน ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 

  ความเห็นของผู้สอบบญัชี : งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560 ผลการ
ด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัทฯและบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัทฯ โดย
ถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

  ผู้สอบบญัชี : คณุพิมพ์ใจ  มานิตขจรกิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4521 
   บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
 

  วนัท่ีในรายงาน : 27 กมุภาพนัธ์ 2561 
 

• รายงานการตรวจสอบบญัชีและงบการเงิน ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 

  ความเห็นของผู้สอบบญัชี : งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่  31 ธันวาคม 2559 ผลการ
ด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัทฯและบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัทฯ โดย
ถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

  ผู้สอบบญัชี : คณุสมุนา  พนัธ์พงษ์สานนท์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 5872 
   บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
 

  วนัท่ีในรายงาน : 24 กมุภาพนัธ์ 2560 
 

• รายงานการตรวจสอบบญัชีและงบการเงิน ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 

  ความเห็นของผู้สอบบญัชี : งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่  31 ธันวาคม 2558 ผลการ
ด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัทฯและบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัทฯ โดย
ถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

  ผู้สอบบญัชี : คณุรสพร  เดชอาคม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 5659 
   บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
 

  วนัท่ีในรายงาน : 26 กมุภาพนัธ์ 2559 
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(ข) ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 

งบแสดงฐานะการเงนิ (งบการเงนิรวม) : บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) 
                                                                                                                                                                                 (หน่วย : ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

งบการเงนิรวม 

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

สนิทรัพย์             
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 53.74 5.62 128.51 3.76 429.86 7.48 
เงินลงทนุชัว่คราว 61.83 6.47 304.69 8.91 3.43 0.06 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 178.00 18.61 186.61 5.45 549.37 9.56 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั - - - - 60.00 1.05 
สนิค้าคงเหลอื 46.62 4.87 43.98 1.29 120.77 2.10 
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค า้ประกันที่มีอายุไม่
เกินหนึง่ปี - - 9.11 0.27 59.14 1.03 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 13.86 1.45 24.81 0.72 61.08 1.06 

รวมสนิทรัพย์หมนุเวียน 354.05 37.02 697.71 20.40 1,283.65 22.34 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนั 44.72 4.68 45.26 1.32 58.31 1.01 
เงินลงทนุในบริษัทร่วม 9.85 1.03 1.77 0.05 - - 
เงินลงทนุอื่น 9.60 1.00 32.60 0.95 32.60 0.57 
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 418.08 43.72 2,268.08 66.30 2,612.41 45.46 
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 40.49 4.23 271.49 7.94 281.50 4.90 
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 4.00 0.42 3.39 0.10 3.52 0.06 
ผลแตกต่างระหว่างเงินสดจ่ายเพื่อซือ้เงินลงทุน
กบัมลูคา่สนิทรัพย์สทุธิของบริษัทยอ่ย - - - - 1,331.82 23.18 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 75.55 7.90 100.40 2.94 142.73 2.48 

รวมสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 602.28 62.98 2.722.99 79.60 4,462.89 77.66 

รวมสนิทรัพย์ 956.33 100.00 3,420.70 100.00 5,746.54 100.00 

หนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้น   
  

  
เงินเบิกเกินบัญ ชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงิน 116.14 12.14 764.57 22.35 609.81 10.61 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 103.00 10.77 225.59 6.59 281.93 4.91 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย - - - - 1.65 0.03 
หุ้นกู้  - 0.00 497.81 14.55 179.35 3.12 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

งบการเงนิรวม 

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

สว่นของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 35.94 3.76 127.91 3.74 205.27 3.57 
เงินกู้ยืมระยะยาวที่จดัเป็นหนีส้นิหมนุเวียน 32.69 3.42 46.48 1.36 397.35 6.91 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าซือ้และสญัญาเช่าการเงิน
ที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 1.78 0.19 1.14 0.03 5.69 0.10 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั 5.00 0.52 14.36 0.42 69.86 1.22 
เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า 2.52 0.26 2.20 0.07 4.01 0.07 
ก าไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยรอรับรู้ 11.50 1.20 - - - - 
หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 3.10 0.32 7.19 0.21 16.87 0.29 

รวมหนีส้นิหมนุเวียน 311.68 32.59 1,687.25 49.32 1,771.79 30.83 
เงินกู้ ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนด
ช าระภายใน 1 ปี 95.51 9.99 346.00 10.12 333.57 5.81 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าซือ้และเช่าการเงิน - สทุธิ
จากสว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 1.33 0.14 1.28 0.04 14.93 0.26 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 5.29 0.55 7.00 0.20 9.93 0.17 

หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น - 0.00 1.29 0.04 1.75 0.03 

รวมหนีส้นิไมห่มนุเวียน 102.13 10.68 355.57 10.40 360.18 6.27 

รวมหนีส้นิ 413.81 43.27 2,042.82 59.72 2,131.97 37.10 

สว่นของผู้ ถือหุ้น   
  

  
ทนุจดทะเบียน 225.00 23.53 491.34 14.36 756.34 13.16 

ทนุท่ีออกและช าระแล้ว 221.14 23.12 443.19 12.96 644.16 11.21 

สว่นเกินมลูคา่หุ้น 243.43 25.45 902.63 26.39 2,131.06 37.08 

สว่นทนุจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 0.62 0.06 3.97 0.12 4.55 0.08 

ก าไร(ขาดทุน)สะสมที่จัดสรรแล้ว - ส ารองตาม
กฎหมาย 6.98 0.73 7.73 0.23 11.67 0.19 

ก าไร(ขาดทนุ)สะสมที่ยงัไมไ่ด้จดัสรร 47.88 5.01 1.12 0.03 40.38 0.70 

สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 520.06 54.38 1,358.64 39.72 2,831.82 49.28 

สว่นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุของ
บริษัทยอ่ย 22.46 2.35 19.24 0.56 782.75 13.62 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 542.52 56.73 1,377.88 40.28 3,614.57 62.90 

รวมหนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้น 956.33 100.00 3,420.70 100.00 5,746.54 100.00 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงนิรวม) : บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) 
         

                                    (หนว่ย : ล้านบาท) 

งบก าไรขาดทุน 

งบการเงนิรวม 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

รายได้จากการขาย 295.80 61.11 232.63 37.39 440.35 32.32 
รายได้จากการขายไฟฟา้ 59.06 12.20 151.48 24.35 462.91 33.97 
รายได้จากการก่อสร้าง 2.17 0.45 - - 16.38 1.20 
รายได้จากการบริการ 122.97 25.40 214.75 34.52 424.46 31.15 
ก าไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย - 0.00 10.77 1.73 - - 
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น - - - - 2.22 0.16 
รายได้อื่น 4.08 0.84 12.48 2.01 16.34 1.20 
รวมรายได้ 484.08 100.00 622.11 100.00 1,362.66 100.00 

ต้นทนุขาย 239.79 49.53 195.88 31.49 398.03 29.21 
ต้นทนุขายไฟฟา้ 16.56 3.42 96.46 15.50 351.97 25.83 
ต้นทนุจากการก่อสร้างโรงไฟฟา้ 2.29 0.47 - - 14.69 1.08 
ต้นทนุบริการ 86.83 17.94 174.30 28.02 300.56 22.06 
คา่ใช้จ่ายในการขาย 5.11 1.05 7.74 1.24 13.08 0.96 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 103.21 21.32 146.12 23.49 131.53 9.65 
ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น 0.58 0.12 1.25 0.20 - - 
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 454.37 93.86 621.75 99.94 1,209.86 88.79 
ก าไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงิน
ลงทุนในบริษัท ร่วม ค่าใช้ จ่ายทาง
การเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 29.71 6.14 0.36 0.06 152.80 11.21 
สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม -0.23 -0.05 - - - - 
คา่ใช้จ่ายทางการเงิน -15.17 -3.13 -39.16 -6.29 -99.68 -7.32 
ภาษีเงินได้ 0.12 0.02 -2.96 -0.48 -7.14 -0.52 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 14.43 2.98 -41.76 -6.71 45.98 3.37 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น:       
รายการที่จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไร
หรือ    ขาดทนุในภายหลงั 

ผลก าไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยั - สทุธิจากภาษีเงินได้ - - 0.49 0.08 - - 
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งบก าไรขาดทุน 

งบการเงนิรวม 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี - - 0.49 0.08 - - 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 14.43 2.98 -41.27 -6.63 45.98 3.37 

การแบ่งปันก าไร   
  

  
สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 14.75 3.05 -38.55 -6.20 43.21 3.17 
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัทยอ่ย -0.32 -0.07 -3.22 -0.52 2.77 0.20 
 14.43 2.98 -41.77 -6.71 45.98 3.37 
การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม       
สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 14.75 3.05 -38.06 -6.12 43.21 3.17 
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัทยอ่ย -0.32 -0.07 -3.22 -0.52 2.77 0.20 

 14.43 2.98 -41.27 -6.63 45.98 3.37 

ก าไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.0067   -0.0091  0.0096  

มลูคา่ที่ตราไว้ (บาท/หุ้น) 0.10   0.10 
 

0.10  

จ านวนหุ้นสามญั (ล้านหุ้น) 2,211   4,431 
 

4,512  

ก าไรตอ่หุ้นปรับลด (Fully Dilute) 0.007   - 
 

0.0092  

มลูคา่ที่ตราไว้ (บาท/หุ้น) 0.10   0.10 
 

0.10  

จ านวนหุ้นสามญั-หลงัเสนอขายหุ้นสามญั
เพิ่มทนุตอ่ประชาชน (ล้านหุ้น) 2,211   4,432 

 
6,442  
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   งบกระแสเงนิสด (งบการเงนิรวม) : บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ัน เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
 

                                                                                                                                                (หน่วย : ล้านบาท) 

งบกระแสเงนิสด 
งบการเงนิรวม 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

กระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน     
ก าไรก่อนภาษี 14.31 -38.80 53.12 

รายการปรับกระทบก าไรสุทธิเป็นเงินสดได้มาจากกิจกรรม
ด าเนินงาน  

 
 

คา่เสือ่มราคาและค่าตดัจ าหนา่ย 21.05 61.29 113.89 
เงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า 0.14 0.48 (0.62) 
ตดัจ าหนา่ยคา่ใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้  - - 0.70 
คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (โอนกลบั) 1.73 0.50 (1.86) 
การปรับลดสนิค้าคงเหลอืเป็นมลูคา่สทุธิที่จะได้รับ (โอนกลบั) (3.29) (2.59) 0.35 
โอนกลบัคา่เผ่ือด้อยคา่ของที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ - (17.99) - 
สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม  0.23 - - 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1.56 2.20 1.90 
รายการจ่ายโดยใชหุ้นเป็นเกณฑ์ 4.06 6.27 0.58 
ก าไรจากการขายเงินลงทนุชัว่คราว - - (0.47) 
(ก าไร)ขาดทนุจากการขายเงินลงทนุในบริษัท ยอ่ย - 0.11 (0.06) 
ผลขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากการเปลีย่นแปลงมลูคา่เงินลงทนุ 

     ชัว่คราว - - 0.02 
ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหนา่ยอปุกรณ์ 0.81 15.69 (0.07) 
ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริง 0.28 6.12 (7.15) 
ดอกเบีย้รับ (0.86) (0.89) (0.66) 
คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ 12.32 34.09 95.50 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และ
หนีส้นิด าเนินงาน 52.34 66.48 255.18 

สินทรัพย์ด าเนินงานลดลง (เพิ่มขึน้)  
 

 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น (59.01) (8.90) 393.10 
สนิค้าคงเหลอื 16.83 5.29 (43.65) 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น (7.27) (12.56) (28.49) 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวีนยอื่น (47.49) (4.58) (29.61) 

หนีส้ินด าเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)   
 

 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 26.96 75.04 (163.66) 
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งบกระแสเงนิสด 
งบการเงนิรวม 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

รับเงินลว่งหน้าจากลกูค้า 0.50 (0.32) 1.80 
หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 0.09 (4.57) 4.98 
หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น - 1.28 0.47 
จ่ายภาษีเงินได้ (3.98) (8.17) (9.08) 

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน (21.02) 108.99 381.04 
    

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน     
เงินลงทนุชัว่คราวเพิ่มขึน้ (61.62) (242.85) 301.70 
เงินฝากธนาคารและตัว๋แลกเงินท่ีมีภาระค า้ประกนัเพิ่มขึน้ 5.32 (9.64) (2.42) 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัเพิ่มขึน้  7.60 - 4.72 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนัเพิ่มขึน้ - - (60.00) 
ซือ้เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย (13.70) (731.17) (1,316.59) 
ซือ้เงินลงทนุในบริษัทอื่น (6.00) (23.00) - 
ซือ้เงินลงทนุในบริษัทร่วม (10.07) - - 
ขายเงินลงทนุในบริษัทร่วม - 7.96 1.83 
ขายเงินลงทนุอื่น - - 3.50 
ซือ้ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์และทรัพย์สนิไมม่ีตวัตน (53.71) (764.93) (275.42) 
เงินสดรับจากการขายอปุกรณ์ 0.02 1.17 5.32 
ดอกเบีย้รับ 1.10 0.77 0.80 
เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน (131.08) (1,761.69) (1,336.56) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ    
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ 
(ลดลง) (15.52) 648.69 (158.31) 
เงินสดจ่ายช าระคืนหุ้นกู้  - - (1,030.76) 
หนีส้นิภายใต้สญัญาโอนสทิธิการรับเงินเพิ่มขึน้ (ลดลง) (13.92) - - 
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้  - 497.81 711.60 
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว 31.22 20.85 575.00 
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (30.58) (70.68) (161.91) 
หนีส้นิตามสญัญาเช่าซือ้และสญัญาเช่าการเงินลดลง (0.73) (1.90) (4.26) 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนัเพิ่มขึน้ (ลดลง) (5.00) (143.34) 52.50 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัลดลง - (64.51) (60.55) 
ดอกเบีย้จ่าย (12.33) (29.82) (95.83) 
เพิ่มทนุจากการแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธิ 1.14 0.93 3.82 
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งบกระแสเงนิสด 
งบการเงนิรวม 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 0.00 877.40 1,425.57 
จ่ายเงินปันผล (16.28) (7.96) - 
เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงนิ (62.00) 1,727.47 1,256.87 
เงนิสดและเงนิฝากสถาบันการเงนิเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ (214.10) 74.77 301.35 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นงวด 267.85 53.74 128.51 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันสิน้งวด 53.74 128.51 429.86 

 

 (ค) ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงนิท่ีส าคัญ 
 

อัตราส่วนทางการเงนิ  
31 ธันวาคม 

2558 
31 ธันวาคม 

2559 
31 ธันวาคม 

2560 

อัตราส่วนสภาพคล่อง  (Liquidity ratio) 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 1.14 0.41 0.72 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่ 0.94 0.37 0.55 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด เทา่ -0.07 0.11 0.22 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า เทา่ 3.21 3.28 3.65 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ วนั 113.63 111.11 99.93 

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลอื เทา่ 6.47 10.30 12.93 

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ วนั 56.41 35.43 28.23 

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ เทา่ 4.28 2.84 4.20 

ระยะเวลาช าระหนี ้ วนั 85.37 128.51 86.95 

Cash cycle วนั 84.66 18.04 41 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร  (Profitability ratio) 

อตัราก าไรขัน้ต้น % 28.03 22.08 20.75 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 6.19 0.06 11.37 

อตัราก าไรอื่น % -0.05 1.73 - 

อตัราสว่นเงินสดตอ่การท าก าไร % -70.75 30,063.67 249.37 

อตัราก าไรสทุธิ % 3.05 -6.71 3.37 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น % 2.79 -4.35 1.84 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  (Efficiency ratio) 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ % 3.17 0.02 3.33 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร % 9.22 1.45 1.88 

อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ เทา่ 1.18 0.28 0.30 
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ภาพรวมผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) (PSTC) ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 25 มิถนุายน 2544 โดยในช่วง
แรกประกอบธุรกิจจัดจ าหน่ายและให้บริการระบบส ารองไฟฟ้าส าหรับระบบสื่อสารโทรคมนา  (Telecommunication Power 
Backup Solution) ที่มีคณุภาพและมาตรฐานสงูให้กบัทัง้ภาครัฐและเอกชน โดยมุง่เน้นในการจดัจ าหนา่ยและให้บริการกลุม่ลกูค้า
ทางตรงในงานลกัษณะงานโครงการ จากนัน้บริษัทได้ขยายธุรกิจไปในด้านการให้บริการระบบตรวจวดัและจดัการสภาพแวดล้อม 
(Monitoring and Management Solution) และเพื่อตอบสนองความต้องการในปัจจุบัน บริษัทได้ขยายธุรกิจไปในด้านการ
ออกแบบ จ าหน่ายและติดตัง้ระบบอนรัุกษ์พลงังาน (Energy Saving Solution) โดยมุ่งเน้นในการจดัหาอปุกรณ์หรือระบบที่เพิ่ม
ประสทิธิภาพในการท างานหรือลดการสญูเสยี เพื่อท าให้เกิดการประหยดัพลงังาน 

ตอ่มาในปี 2558 - 2559 บริษัทฯ ได้ขยายการด าเนินธุรกิจไปยงัธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานทดแทนในด้านตา่ง ๆ  ไมว่า่จะเป็น
โรงไฟฟ้าชีวภาพ โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ และธุรกิจระบบประหยดัพลงังาน และได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 
225.00 ล้านบาท มาเป็น 491.34 ล้านบาท โดยมีทนุช าระแล้วในปี 2559 จ านวน 443.19 ล้านบาท 

ส าหรับปี 2560 บริษัทฯ ยงัคงมีการลงทนุในโรงไฟฟ้าชีวภาพเพิ่มอีกจ านวน 1 โรง ก าลงัการผลิต 0.98 เมกะวตัต์ และยงั
มีการขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจจ าหน่ายและขนสง่ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมเหลว โดยได้มีการเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 491.34 ล้านบาท 
มาเป็น 756.34 ล้านบาท มีทนุช าระแล้วในปี 2560 จ านวน 644.16 ล้านบาท 

รายละเอียดการลงทนุของบริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีดงันี ้
 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ก าลังการผลิต วันที่เร่ิมขายไฟฟ้า 

บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) พลงังานแสงอาทิตย์ 996 กิโลวตัต์ 28 ธันวาคม 2558 

 พลงังานแสงอาทิตย์ 4,999 กิโลวตัต์ 5 มกราคม 2560 
บริษัทย่อย    
บริษัท กนัหา โซลา่พาวเวอร์ จ ากดั (“KSP”) พลงังานแสงอาทิตย์ 998 กิโลวตัต์ 15 สิงหาคม 2554 
  998 กิโลวตัต์ 22 สิงหาคม 2554 
บริษัท วินด์โกกรีน จ ากดั (“WGG”) พลงังานลม - - 
บริษัท โซลา่ร์โกกรีน จ ากดั (“SGG”) พลงังานแสงอาทิตย์ 988 กิโลวตัต์ 8 พฤษภาคม 2557 
บริษัท ไบโอโกกรีน จ ากดั (“BGG”) พลงังานชีวมวล 6,930 กิโลวตัต์. - 
บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ ากดั (“PWG”) พลงังานแสงอาทิตย์ 980 กิโลวตัต์ 10 ตลุาคม 2557 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ  (Financial policy ratio) 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่ 0.80 1.50 0.75 

อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ เทา่ 1.94 0.01 1.53 
อัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน - 
Cash basis เทา่ -0.09 0.05 0.12 

อตัราการจ่ายเงินปันผล % 87.10 - - 

14. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
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บริษัท พีเอสที (อบุลราชธานี) จ ากดั (“PSTU”) พลงังานจากขยะ - - 
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ ากดั (“PSTE”) ลงทนุในบริษัทพลงังานทดแทน - - 
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จ ากดั (“PSTE1”) พลงังานชีวภาพ 23,420 กิโลวตัต์ ปี 2564 
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ ากดั (“PSTE2”) พลงังานแสงอาทิตย์ 4,999 กิโลวตัต์ 12 มกราคม 2560 
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 จ ากดั (“PSTE3”) พลงังานทดแทน - - 
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 จ ากดั (“PSTE4”) พลงังานทดแทน - - 
บริษัท พีเอสทีซี เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (“PSTCE”) ก่อสร้างโรงไฟฟา้ - - 
บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ ากดั (“NWR”) พลงังานชีวภาพ 950 กิโลวตัต์ 11 พฤษภาคม 2555 
บริษัท อรัญ เพาเวอร์ จ ากดั (“ARW”) พลงังานชีวภาพ 4,000 กิโลวตัต์ 19 มีนาคม 2557 
  4,000 กิโลวตัต์ - 
บริษัท เศรษฐีสพุรรณ ไบโอกรีนเพาเวอร์ จ ากดั (“STS”) พลงังานชีวภาพ 2,000 กิโลวตัต์ 20 ตลุาคม 2558 
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 7 จ ากดั (“PSTE7”) พลงังานทดแทน - - 
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 8 จ ากดั (“PSTE8”) พลงังานทดแทน - - 
บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั (“BGT”) จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

เหลว 
- - 

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย PSTE    
บริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จ ากดั (“WKE”) พลงังานชีวมวล 8,000 กิโลวตัต์. 24 กรกฎาคม 2558 
บริษัท โรงไฟฟา้สระยายโสม จ ากดั (“SYS”) 
บริษัท โรงไฟฟา้ขดุพดัเพ็ง จ ากดั (“KPP”) 

พลงังานชวีภาพ 
พลงังานชีวมวล 

4,600 กิโลวตัต์ 
980 กิโลวตัต์ 

- 
16 ตลุาคม 2557  

บริษัท พีเอสที เอ็มเอสดบับลิว 1 จ ากดั (“MSW1”) 
บริษัท พีเอสที เอ็มเอสดบับลิว 2 จ ากดั (“MSW2”) 

พลงังานทดแทน 
พลงังานทดแทน 

- 
- 

- 
- 

    
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย BGT    
บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากดั (“TPN”) ขนสง่น า้มนัทางทอ่ - - 
    
เงนิลงทุนอื่น    
บริษัท พีวี กรีน จ ากดั (“PVG”) พลงังานแสงอาทิตย์ 988 กิโลวตัต์ 27  พฤศจิกายน 2557 
บริษัท ทริปเปิล้ เอส อีโค ่จ ากดั พลงังานลม - - 
บริษัท ไลท์อพั ดีไซน์ จ ากดั  อุปกรณ์ ไฟฟ้ าแสงสว่างแบบ

ประหยดัพลงังาน 
- - 

หมายเหต ุ: *ก าลงัการผลติระบตุามท่ีได้รับสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค และการไฟฟ้านครหลวง 
 

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ 
 

รายได้รวม  
 รายได้รวมของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย รายได้จากการขายและบริการจากธุรกิจออกแบบ จ าหน่ายและติดตัง้ระบบ
จ่ายไฟฟ้า ตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อม และการขายปิโตรเลียมเหลว รายได้จากการขายไฟฟ้า รายได้จากการก่อสร้าง และ
รายได้อื่น โดยระหว่างปี 2558 – 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 484.08 ล้านบาท  622.11 ล้านบาท และ 1,362.66 ล้าน
บาท ตามล าดบั ซึง่มีอตัราการเติบโตร้อยละ 8.01 ในปี 2558  ร้อยละ 28.51 ในปี 2559 และ ร้อยละ 119.04 ในปี 2560  
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 ทัง้นีก้ารเพิ่มขึน้สว่นใหญ่ส าหรับปี 2559 มาจากรายได้จากการขายไฟฟ้าจ านวน 92.42 ล้านบาท คิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้
ร้อยละ 19.09 ซึง่เป็นผลจากการเข้าซือ้โรงไฟฟา้พลงังานชีวภาพ 3 โครงการ และพลงังานชีวมวล 1 โครงการ 

  

 ส าหรับปี 2560 มีรายได้รวมเพิ่มขึน้ 740.55 หรือคิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้ร้อยละ 119.40 การเพิ่มขึน้สว่นใหญ่มาจาก 
 

• รายได้จากการขายและบริการจ านวน 417.43 ล้านบาท คิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้ร้อยละ 93.31 เป็นผลมาจากรายได้จาก

การขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ของบริษัทยอ่ยที่บริษัทเข้าซือ้กิจการในช่วงไตรมาส 4 และจากงานติดตัง้ระบบ

ไฟฟา้พลงังานทดแทนของหนว่ยงานราชการ และงานติดตัง้สถานีไฟฟา้ยอ่ยให้กบัหนว่ยงานเอกชน  

• รายได้จากการขายไฟฟา้ จ านวน 311.4 ล้านบาท คิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้ร้อยละ 205.59 เป็นผลมาจากโรงไฟฟา้ชีวมวล

ขนาดก าลงัการผลิต 8 เมกะวตัต์ ที่จังหวดับุรีรัมย์ที่บริษัทเข้าซือ้กิจการในปี 2559 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์

ขนาดก าลงัการผลติ 10 เมกะวตัต์ ท่ีมีการจ าหนา่ยไฟฟา้เชิงพาณิชย์ในเดือนมกราคม 2560 

• รายได้จากการก่อสร้างจ านวน 16.4 ล้านบาท เป็นผลมาจากการก่อสร้างสถานีให้บริการก๊าซธรรมชาติส าหรับยาน

ยนต์ ของบริษัทยอ่ยที่บริษัทเข้าซือ้กิจการในช่วงไตรมาส 4 
 

รายละเอียดรายได้แต่ละประเภทปี 2558 2559 และ 2560 สรุปได้ดังนี ้
                (หนว่ย: ล้านบาท) 

รายได้ ด าเนินการโดย 
ปี 2558 ปี2559 ปี 2560 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 
1. ธุรกิจออกแบบ จ าหน่ายและติดตัง้ระบบจ่าย

ไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม 
 
 

420.94 86.97 447.38 71.91 559.17 41.04 

- ระบบส ารองไฟฟา้ บริษัท 182.67 37.74 151.58 24.37 167.01 12.26 

- ระบบตรวจวดัและจดัการสภาพแวดล้อม บริษัท 2.96 0.62 0.52 0.08 4.78 0.35 
- ระบบผลิตไฟฟา้จากพลงังานทดแทน บริษัท 135.89 28.07 142.57 22.92 302.15 22.17 
- ระบบประหยดัพลงังานและระบบอ่ืนๆ  บริษัท 99.42 20.58 152.71 24.55 85.23 6.26 

2. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 
 

-  พลงังานแสงอาทิตย์ 
 

- พลงังานชีวภาพ 
- พลงังานชวีมวล 

 
บริษัทฯ / 
KSP /  SGG / 
PWG/ PSTE2 
ARW / STS  
WKE 

59.06 
 

59.06 
 

- 
- 

12.20 
 

12.20 
 

- 
- 

151.48 
 

64.39 
 

44.71 
42.38 

24.35 
 

10.35 
 

7.19 
6.81 

462.91 
 

142.14 
 

55.28 
265.49 

33.97 
 

10.43 
 

4.06 
19.48 

3. ธุรกิจจ าหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม BGT - - - - 305.63 22.43 
4. ธุรกิจก่อสร้าง BGT - - - - 16.38 1.20 
รวมรายได้จากการขายและบริการ  480.00 99.17 598.86 96.26 1,344.10 98.64 
รายได้อ่ืน  4.08 0.83 23.25 3.74 18.56 1.36 
รายได้รวม  484.08 100.00 622.11 100.00 1,362.66 100.00 
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• รายได้จากธุรกิจออกแบบ จ าหน่าย ติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม 
 

ส าหรับปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการออกแบบ ออกแบบ จ าหน่าย ติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวัดจัดการ
สภาพแวดล้อม จ านวน 420.94 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวน 63.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.81 เนื่องจากภาครัฐมี
การลงทนุเพิ่มมากขึน้ ประกอบกบัโครงการท่ีมีการชะลอตวัจากปี 2557 ที่มารับรู้ในปี 2558 

ส าหรับปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการออกแบบ จ าหน่าย ติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวดัจดัการสภาพ แวดล้อม 
จ านวน 447.38 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวน 26.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.28 เนื่องจากงานติดตัง้ระบบไฟฟ้า
พลงังานทดแทนของหนว่ยงานราชการ และงานติดตัง้สถานีไฟฟา้ยอ่ยให้กบัหนว่ยงานเอกชน 

ส าหรับปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการออกแบบ จ าหน่าย ติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวดัจดัการสภาพ แวดล้อม 
จ านวน 559.17 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวน 111.79  ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.99 เนื่องจากงานติดตัง้ระบบไฟฟ้า
พลงังานทดแทนของหนว่ยงานราชการ และงานติดตัง้สถานีไฟฟา้ยอ่ยให้กบัหนว่ยงานเอกชน  

  

• รายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 
 

ส าหรับปี 2558 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีรายได้จากการขายไฟฟา้ จ านวน 59.06 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จ านวน 7.59 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.39 เป็นผลมาจากการขายโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ของ บริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม 
จ ากดั 

ส าหรับปี 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายไฟฟ้า จ านวน 151.48 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน จ านวน 
92.42 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 156.48 เป็นผลมาจากการเข้าซือ้กิจการโรงไฟฟา้พลงังานชีวภาพ 2 โครงการ และพลงังานชีว
มวล 1 โครงการ  
 ส าหรับปี 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายไฟฟ้า จ านวน 462.91 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน จ านวน 
311.43 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 205.59  เป็นผลมาจากโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดก าลงัการผลิต 8 เมกะวตัต์ ท่ีจงัหวดับรีุรัมย์ที่
บริษัทเข้าซือ้กิจการในปี 2559 โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ขนาดก าลงัการผลิต 10 เมกะวตัต์ ท่ีมีการจ าหนา่ยไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
ในเดือนมกราคม 2560  
 

ตารางสรุปก าลังการผลิตของบริษัทฯและบริษัทย่อย 
 

รายละเอียด 
ก าลังการผลิต (กิโลวตัต์) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

โรงไฟฟา้ที่ด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 4,960 18,964 28,962 
โรงไฟฟา้ที่อยูร่ะหวา่งด าเนินการก่อสร้าง 7,880 26,478 17,460 
โรงไฟฟา้ที่รอการลงนามสญัญา PPA                     -                     - 23,420 
รวม 12,840 45,442 69,842 
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• รายได้ธุรกิจจ าหน่ายและขนส่งผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมเหลว 
ในระหว่างไตรมาส 4 ปี 2560 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด  ซึ่งเป็นผู้ จ าหน่ายผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียมเหลว (LPG) จึงท าให้กลุม่บริษัทมีรายได้จากการจ าหน่ายและขนสง่ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมเหลว จ านวน 305.63 ล้าน
บาท   

 

• รายได้ธุรกิจก่อสร้าง 
ในปี 2560 บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั (บริษัทยอ่ย) มีการให้บริการก่อสร้างสถานีให้บริการปิโตรเลยีมเหลวส าหรับ

ยานพาหนะ จึงท าให้กลุม่บริษัทมีรายได้จากการก่อสร้าง จ านวน 16.34 ล้านบาท 

   
• รายได้อื่น 

รายได้อื่นของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประกอบด้วย ดอกเบีย้รับ ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ก าไรจากการจ าหน่าย
สนิทรัพย์  

ส าหรับปี 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้อื่นจ านวน 4.08 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 20.17  ล้านบาท เนื่องจากปี 
2557 มีรายได้จากก าไรการขายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย จ านวน 20.30  ล้านบาท  

ส าหรับปี 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้อื่นจ านวน 23.25 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน จ านวน 19.17 ล้านบาท 
เนื่องมาจากบริษัทฯ มีการรับรู้ก าไรสว่นที่เหลือจากการขายบริษัท กรีนไบโอ มหาสารคาม จ ากดั ในปี 2557 จ านวน 10.77 ล้าน
บาท  

ส าหรับปี 2560 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีรายได้อื่นจ านวน 18.56 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 4.69 ล้านบาท เนื่องจากใน
ปี 2559 มีการรับรู้ก าไรสว่นท่ีเหลอืจากการขายบริษัท กรีนไบโอ มหาสารคาม จ ากดั 10.77 ล้านบาท และในปี 2560 บริษัทยอ่ยมี
รายได้จากการขายวตัถดุิบ จ านวน 9.0 ล้านบาท   

 

ต้นทุนขายและบริการ และก าไรขัน้ต้น 
 

• ต้นทุนขายและก าไรขั ้นต้นจากธุรกิจออกแบบ จ าหน่าย ติดตั ้งระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวัดจัดการ
สภาพแวดล้อม 
 

ต้นทุนขายและบริการในส่วนของธุรกิจออกแบบ จ าหน่าย ติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อม 
ประกอบด้วย ต้นทุนค่าอปุกรณ์ และต้นทุนค่าแรง เป็นหลกั ส าหรับปี 2558 2559 และ 2560 บริษัทฯมีต้นทุนขาย 326.62 ล้าน
บาท 370.18 ล้านบาท และ 417.76 ตามล าดบั คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 67.47 ร้อยละ 82.74 และ 74.71 ของรายได้จากการขาย
และบริการรวมตามล าดบั สง่ผลให้มีอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 22.00 ร้อยละ 17.26 และ 25.29 ตามล าดบั การปรับตวัลดลงของ
อตัราก าไรขัน้ต้นในปี 2558 และ 2559 เป็นผลมาจากการแข่งขนัที่สงูขึน้และงานสว่นใหญ่มาจากหน่วยงานราชการ ในสว่นของปี 
2560 ที่มีอตัราก าไรขัน้ต้นสงูขึน้เนื่องจากมีการรับงานจากภาคเอกชนมากขึน้  

 

• ต้นทุนขายและก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 
 

ต้นทุนขายธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน ประกอบด้วย ค่าวตัถุดิบ ค่าเสื่อมราคา ค่าแรง และค่าซ่อมแซม เป็นหลกั 
ส าหรับปี 2558 2559 และ 2560 บริษัทฯมีต้นทุนขาย 16.56 ล้านบาท 96.46 ล้านบาท และ 351.97 ตามล าดบั คิดเป็นสดัสว่น
ร้อยละ 28.04 ร้อยละ 63.68 และ ร้อยละ 76.03 ของรายได้จากการขายไฟฟ้ารวมตามล าดบั สง่ผลให้มีอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 
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71.96 ร้อยละ 36.32 และ 23.97 ตามล าดบั การปรับตวัลดลงของอตัราก าไรขัน้ต้นในปี 2559 และ 2560 เป็นผลมาจากโรงไฟฟ้า
ชีวภาพที่ยงัมีการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าให้เต็มก าลงัการผลิตตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า แต่ยงัคงต้องมีการ
รับรู้ในสว่นของต้นทนุด าเนินงานท่ีเกิดขึน้ สง่ผลให้ก าไรขัน้ต้นปรับตวัลดลง 

 

•  ต้นทุนขายและก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจจ าหน่ายและขนส่งผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมเหลว 
 

ต้นทนุขายธุรกิจจ าหน่ายและขนสง่ผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมเหลว ประกอบด้วย ค่าวตัถดุิบ คา่ขนสง่ และคา่เสือ่มราคา เป็น
หลกั ต้นทุนดงักล่าวเป็นส่วนของบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทฯเข้าซือ้กิจการในไตรมาส 4 ปี 2560 มีจ านวน 280.82 ล้านบาท คิดเป็น
สดัสว่นร้อยละ 91.88 ของรายได้ดงักลา่ว สง่ผลให้มีอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 8.12  
 

• ต้นทุนขายและก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจก่อสร้าง 
 

ต้นทนุขายธุรกิจก่อสร้าง ประกอบด้วย คา่อปุกรณ์ ค่าแรง และคา่เสือ่มราคา เป็นหลกั ต้นทนุดงักลา่วเป็นสว่นของบริษัท

ย่อย ซึ่งบริษัทฯเข้าซือ้กิจการในไตรมาส 4 ปี 2560 มีจ านวน 14.69 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 89.65 ของรายได้ดงักล่าว 

สง่ผลให้มีอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 10.35  
 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 
ค่าใช้จ่ายในการขายส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย ค่าคอมมิชชั่น ค่าบริการหลงัการขาย และค่า

รับรอง เป็นต้น ในระหวา่งปี 2558 2559 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขาย 5.11 ล้านบาท  7.74 ล้านบาท 
และ 13.08 ล้านบาทตามล าดบั หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 1.22 ร้อยละ1.73 และร้อยละ 1.51 ของรายได้จากการขายและบริการ
ตามล าดบั 

ส าหรับปี 2558 คา่ใช้จ่ายในการขายปรับตวัลดลงร้อยละ 7.26 เมื่อเทียบกบัปี 2557 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการลดลง
ของคา่บริการหลงัการขายส าหรับสนิค้าที่มีประกนั และการลดลงของคา่ปรับสง่งานลา่ช้าเนื่องจากสนิค้าที่อยูใ่นระยะรับประกนัใน
ปี 2557   

ส าหรับปี 2559 คา่ใช้จ่ายในการขายปรับตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 51.17 จากปี 2558 เนื่องมาจากในปี 2559 บริษัทฯมีการเน้น
การให้บริการหลงัการขายเพิ่มขึน้ เพื่อใช้เป็นกลยทุธ์ในการแข่งขนักับบริษัทคู่แข่ง จึงท าให้ค่าบริการหลงัการขายมีการปรับตวั
สงูขึน้กวา่ปีก่อน 

ส าหรับปี 2560 คา่ใช้จ่ายในการขายปรับตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 68.89 จากปี 2559 เนื่องจากในระหวา่งไตรมาสที่ 4 ปี 2560 
บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั ซึ่งเป็นผู้จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมเหลว (LPG) จึงท าให้มีการรับรู้
คา่ใช้จ่ายในการขายของบริษัทยอ่ยดงักลา่วเข้ามาด้วย 
 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย เงินเดือนและค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่า

สาธารณูปโภค ค่าวิชาชีพ และค่าใช้จ่ายส านกังาน ส าหรับปี 2558 2559 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร จ านวน 103.21 ล้านบาท 146.12 ล้านบาท และ 131.53 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 21.32 ร้อยละ 
23.49 และร้อยละ 9.65 ของรายได้รวมตามล าดบั 

ส าหรับปี 2558 ค่าใช้จ่ายในการบริหารปรับตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 13.26 จากปี 2557 มีสาเหตจุากการเพิ่มขึน้ของพนกังาน
ภายในองค์กรเพื่อรองรับการขยายตวัของโรงไฟฟา้พลงังานทดแทนชีวภาพและชีวมวล 
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ส าหรับปี 2559 ค่าใช้จ่ายในการบริหารปรับตัวเพิ่มขึน้ร้อยละ 41.57 จากปี 2558 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการการ
เพิ่มขึน้ของคา่ใช้จ่ายด าเนินงานที่ได้มาจากการเข้าซือ้กิจการโรงไฟฟ้าพลงังานชีวภาพ 3 โครงการและชีวมวลจ านวน 1 โครงการ 
ซึง่อยูใ่นช่วงของการปรับปรุงโรงไฟฟา้ และการเพิ่มขึน้ของพนกังานเพื่อรองรับการขยายตวัของโรงไฟฟา้พลงังานทดแทน  

ส าหรับปี 2560 ค่าใช้จ่ายในการบริหารปรับตวัลดลงร้อยละ 9.98 จากปีก่อน โดยยอดที่ลดลงมีสาเหตมุาจากการปรับ
โครงสร้างภายในองค์กรให้มีความเหมาะสมและมีการบริหารจดัการเก่ียวกบัค่าใช้จ่ายบริหารอื่น จึงท าให้ค่าใช้จ่ายบริหารลดลง 
ถึงแม้วา่จะมีการรับรู้คา่ใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทยอ่ยที่บริษัทฯซือ้กิจการเข้ามาในไตรมาส 4 เพิ่มขึน้ 
 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 
คา่ใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย ประกอบด้วย ดอกเบีย้จากหุ้นกู้  เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน และหนีส้นิ

ตามสญัญาเช่าซือ้และสญัญาเช่าการเงิน ส าหรับปี 2558 2559 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีคา่ใช้จ่ายทางการเงิน จ านวน 
15.17 ล้านบาท 39.16 ล้านบาท และ 99.68 ตามล าดบั หรือ คิดเป็นอตัราส่วนต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 3.13  ร้อยละ 6.29 
และ ร้อยละ 7.32 ตามล าดบั  

ส าหรับปี  2558 ค่าใช้จ่ายทางการเงินปรับตัวลดลงร้อยละ 46.75 จากปี 2557 โดยมีสาเหตุจากการที่บ ริษัทฯ
ออกจ าหน่ายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเมื่อ 15 ธนัวาคม 2557 และได้น าเงินบางสว่นไปจ่ายคืนภาระ
หนีท้ี่คงค้าง 

ส าหรับปี 2559 ค่าใช้จ่ายทางการเงินปรับตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 158.14 จากปี 2558 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการการออก
หุ้นกู้  ตัว๋แลกเงิน และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน เพื่อรองรับกบัการขยายตวัของธุรกิจพลงังานทดแทน  

ส าหรับปี 2560 ค่าใช้จ่ายทางการเงินปรับตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 154.53 จากปี 2559 โดยมีสาเหตุจากการออกตั๋วแลกเงิน 
หุ้นกู้  และเงินกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินเพื่อใช้ในการเข้าซือ้กลุม่บริษัท บ๊ิกแก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั โรงไฟฟ้าชีวภาพและเพื่อการ
ปรับปรุงโรงไฟฟา้ของกลุม่บริษัท 
 

ความสามารถในการท าก าไร 
 ก าไร(ขาดทุน)สทุธิของบริษัทส าหรับปี 2558 และ 2559 เท่ากบั 14.43 ล้านบาท (41.76) ล้านบาท และ 45.98หรือคิด
เป็นอตัราสว่นตอ่รายได้รวมเทา่กบัร้อยละ 2.98  ร้อยละ (6.71) และร้อยละ 3.37  

ส าหรับปี 2558 ก าไรสทุธิปรับตวัลดลงร้อยละ 61.62 จากปี 2557 โดยมีสาเหตหุลกัจากการเพิ่มขึน้ของต้นทนุในการขาย
และบริการที่มีการแข่งขนัสงู การเพิ่มขึน้ของคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารจากการเพิ่มขึน้ของบคุลากรเพื่อรองรับการขยายตวั
ของธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานทดแทน  
 ส าหรับปี 2559 ก าไรสทุธิปรับตวัลดลงร้อยละ 389.47 จากปี 2558 โดยมีสาเหตหุลกัจากโรงไฟฟา้ชีวภาพและชีวมวล 3 
โครงการ ท่ีบริษัทฯเข้าซือ้กิจการ และยงัอยู่ในระหว่างการปรับปรุงประสทิธิภาพการผลิตไฟฟ้า แต่ยงัคงต้องมีการรับรู้ในสว่นของ
ต้นทนุด าเนินงานที่เกิดขึน้ การเพิ่มขึน้ของต้นทนุในการขายและบริการท่ีมีการแขง่ขนัสงู การเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารจากการเพิ่มขึน้ของบคุลากร และการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อรองรับการขยายตวัของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังาน
ทดแทน 

ส าหรับปี 2560 ก าไรสทุธิปรับตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 210.08 จากปี 2559 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากก าไรขัน้ต้นของกลุม่ธุรกิจ
ออกแบบ จ าหนา่ย ติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟา้ และตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อมที่เพิ่มสงูขึน้ การเข้าซือ้กิจการของกลุม่ธุรกิจจ าหนา่ย
และขนสง่ผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมเหลว การเร่ิมจ าหนา่ยไฟฟา้เชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ จ านวน 10 เมกะวตัต์ ใน
เดือนมกราคม 2560 และการบริหารจดัการคา่ใช้จ่ายบริหารที่มีประสทิธิภาพมากขึน้  
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การวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิของกลุ่มบริษัท 
 

สินทรัพย์ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจ านวน 956.33 ล้านบาท 
3,420.70 ล้านบาท และ 5,746.54 ตามล าดบั โดยประกอบไปด้วยรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 

สินทรัพย์หมุนเวียน 
สินทรัพย์หมุนเวียน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 และ 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 354.05 ล้านบาท 697.71 ล้าน

บาท และ 1,283.65 ล้านบาท ตามล าดับ  หรือคิดเป็นร้อยละ 37.02 ร้อยละ 20.40 และ ร้อยละ 22.34 ของสินทรัพย์รวม 
ตามล าดบั ซึ่งสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบ เท่าเงินสด ลกูหนี ้
การค้าและลกูหนีอ้ื่น และสนิค้าคงเหลอืเป็นหลกั  

 

• เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 53.74 

ล้านบาท 128.51 ล้านบาท และ 429.86 ล้านบาท ตามล าดบั  
 

ส าหรับปี 2559 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด เพิ่มขึน้ 74.77 ล้านบาท เป็นผลมาจาก 
กระแสเงินสดรับจากการด าเนินงาน จ านวน 109.00 ล้านบาท  
กระแสเงินสดรับจากการออกตัว๋แลกเงินและหุ้นกู้  จ านวน 1,727.50 ล้านบาท  
กระแสเงินสดจ่ายจาการลงทนุในโรงไฟฟา้พลงังานทดแทน จ านวน 1,761.70 ล้านบาท  
 

ส าหรับปี  2560 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด เพิ่มขึน้ 301.35 ล้านบาท เป็นผลมาจาก 

กระแสเงินสดรับจากการด าเนินงาน จ านวน 381.04 ล้านบาท  
กระแสเงินสดจ่ายจาการลงทนุ จ านวน 1,336.56 ล้านบาท จากการลงทนุในบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั 
กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงิน จ านวน 1,256.87 ล้านบาท จากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

ในช่วงไตรมาส 4  
 

• ลกูหนีก้ารค้า และคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีลกูหนีก้ารค้าสทุธิจ านวน 178.00 ล้านบาท 186.61 
ล้านบาท และ 549.36 ล้านบาทตามล าดบั โดยการเพิ่มขึน้ของลกูหนีก้ารค้าในช่วงเวลาดงักล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
ยอดขายของบริษัทและบริษัทยอ่ย ประกอบกบัมีการรับรู้รายการลกูหนีข้องบิ๊กแก๊ส ท่ีบริษัทฯ เข้าซือ้กิจการในช่วงไตรมาส 4  

โดยในปี 2558 2559 และ 2560  บริษัทและบริษัทย่อยมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ยเท่ากับ 113.63 วนั 111.11 วนั และ 
99.93 วนั ตามล าดบั บริษัทมีนโยบายการให้เทอมจ่ายช าระแก่ลกูค้าโดยพิจารณาจากเทอมการจ่ายช าระเงินจากผลประกอบการ
ที่ผ่านมา ยอดการสัง่ซือ้ และประวตัิการช าระเงินในอดีต แต่เนื่องจากลกูค้าสว่นใหญ่เป็นหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีขัน้ตอนในการ
ด าเนินการจ่ายช าระหลายขัน้ตอนจึงท าให้ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่อยูท่ี่ 90 – 120 วนั 
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ตารางสรุปอายุลูกหนีก้ารค้าของบริษัทฯ 

                               (หนว่ย: ล้านบาท) 

ระยะเวลาคงค้าง  
(งบการเงนิรวม) 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 
มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

ลกูหนีก้ารค้า       
   ยงัไมถ่ึงก าหนดช าระ 88.41 49.67 72.20 38.69 146.60 26.69 
   ไมเ่กิน 3 เดือน 45.77 25.71 20.15 10.80 94.98 17.29 
   มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 9.42 5.29 7.92 4.24 115.47 21.02 
   มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 0.64 0.36 0.24 0.13 31.29 5.69 
   มากกวา่ 12 เดือนขึน้ไป 2.38 1.34 3.02 1.62 28.16 5.12 
รวม 146.62 82.37 103.53 55.48 416.50 75.81 
ลกูหนีอ้ื่นๆ 33.94 19.07 86.16 46.17 136.51 24.85 

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (2.56) (1.44) (3.08) (1.65) (3.65) (0.66) 
รวม-สุทธิ 178.00 100.00 186.61 100.00 549.36 100.00 

 

 จากตารางแสดงอายลุกูหนีก้ารค้า ในปี 2558 - 2559 ลกูหนีก้ารค้าสว่นใหญ่ของบริษัทและบริษัทยอ่ยจดัอยู่ในกลุม่ที่ยงั
ไม่ถึงก าหนดช าระ และกลุม่ที่เกินก าหนดช าระแล้วไม่เกิน 3 เดือน  โดยในปี 2559 สดัสว่นการค้างช าระของลกูหนีใ้นแตล่ะกลุม่มี
อตัราสว่นท่ีลดลงจากปีก่อน ทัง้นีเ้ป็นผลจากการเร่งรัดและติดตามทวงถามกบัลกูค้าอยา่งใกล้ชิด ในสว่นของลกูหนีค้งค้างที่มีอายุ
มากกวา่ 12 เดือน คือ ลกูหนีร้ายหนึง่ที่ไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้ และอยูใ่นขัน้ตอนของการบงัคบัคดีตามกระบวนการยตุิธรรม ซึ่ง
บริษัทได้บนัทกึคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูแล้วทัง้จ านวน 

ในปี 2560 ลกูหนีก้ารค้าสว่นใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยจดัอยู่ในกลุม่ที่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ และกลุม่ที่เกินก าหนด
ช าระแล้วมากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน  โดยในปี 2560 สดัสว่นการค้างช าระของลกูหนีใ้นแตล่ะกลุม่มอีตัราสว่นท่ีเพิ่มขึน้จากปีก่อน 
ทัง้นีเ้ป็นผลจากงานโครงการติดตัง้แผงโซลา่ร์เซลล์กบัหนว่ยงานราชการ ลกูหนีก้ารค้าจากรายได้ขายไฟฟา้ที่มีรายได้ที่เพิ่มขึน้จาก
ปีก่อน และลกูหนีก้ารค้าในธุรกิจจ าหนา่ยปิโตรเลียมเหลวของบิ๊กแก๊ส ที่บริษัทฯ เข้าซือ้กิจการในช่วงไตรมาส 4  ในสว่นของลกูหนี ้
คงค้างที่มีอายุมากกวา่ 12 เดือน คือ ลกูหนีข้องบริษัทฯรายหนึ่งที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และอยู่ในขัน้ตอนของการบงัคบัคดี
ตามกระบวนการยตุิธรรม ซึ่งบริษัทได้บนัทึกค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูแล้วทัง้จ านวน และลกูหนีก้ารค้าจากการก่อสร้างสถานีบริการ
ก๊าซธรรมชาติ (เอ็นจีวี) โดยบริษัทฯคาดวา่จะสามารถเก็บหนีไ้ด้ในปี 2561 เป็นต้นไป 

ลกูหนีอ้ื่น ณ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 33.94 ล้านบาท 86.16 ล้านบาท และ 136.51 ล้าน
บาท โดยลกูหนีอ้ื่นของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย ประกอบไปด้วย ลกูหนีอ้ื่น ดอกเบีย้ค้างรับ และรายได้ค้างรับ   

ณ สิน้ปี 2559 ลกูหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้จากปี 2558 จ านวน 52.22 ล้านบาท เนื่องมากจากรายได้จากการขายไฟฟ้าของบริษัท
ย่อยให้กับการไฟฟ้าในเดือนธันวาคมที่ยงัไม่ได้ออกใบแจ้งหนี ้และค่าอากรขาเข้ารอขอคืนจากการสัง่ซือ้อุปกรณ์การก่อสร้าง
โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์จ านวน 2 โครงการ 
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ณ สิน้ปี 2560 ลกูหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้จากปี 2559 จ านวน 50.36 ล้านบาท เนื่องมากจากรายได้ค้างรับจากการขายไฟฟ้าของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยที่เพิ่มสงูขึน้ตามปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึน้จากโรงไฟฟ้าชีวมวล และโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ 10 เมกะวตัต์ 
ประกอบกบัรายได้ค้างรับจากการก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (เอ็นจีวี)ของบิ๊กแก๊ส 
 

บริษัทมีการก าหนดอตัราการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูแยกตามกลุม่ลกูค้าของบริษัทฯไว้ 3 ประเภท ดงันี ้
 

ระยะเวลาค้างช าระ 

อัตราการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ (ร้อยละ) 

ลูกค้าเอกชนทั่วไป 
ลูกค้าเอกชนในตลาด

หลักทรัพย์ฯ 
ลูกค้าหน่วยงานราชการ 

และรัฐวิสาหกิจ 

มากกวา่ 6 - 9 เดือน 15 - - 

มากกวา่ 9 - 12 เดือน 50 20 20 

มากกวา่ 12 -18 เดือน 100 30 30 

มากกวา่ 18 เดือน - 100 100 

 

• สนิค้าคงเหลอื 
 สนิค้าคงเหลอืของบริษัทและบริษัทยอ่ยประกอบด้วยรายการท่ีส าคญั ดงันี ้

                             (หนว่ย : ล้านบาท) 

 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 
มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

สนิค้าส าเร็จรูป 34.00 72.93 30.54 69.44 65.48 54.22 
งานระหวา่งท า 12.62 27.07 8.67 19.71 13.68 11.33 
วตัถดุิบ - - 1.43 3.25 41.80 34.61 
สนิค้าระหวา่งทาง - - 4.10 9.33 0.92 0.76 
รวม 46.62 100.00 44.74 101.73 121.88 100.92 
หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู - - (0.76) (1.73) (1.11) (0.92) 
รวม-สุทธิ 46.62 100.00 43.98 100.00 120.77 100.00 

 
สนิค้าคงเหลอืของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประกอบไปด้วย สนิค้าส าเร็จรูปประเภท แบตเตอร่ี UPS และ Rectifier ซึ่งเป็น

อปุกรณ์ส าหรับงานโครงการของหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน วตัถดุิบของโรงไฟฟา้ชีวมวลที่บริษัทเข้าซือ้กิจการในปี 2559 และ 
ก๊าซปิโตรเลยีมเหลวของบิ๊กแก๊สที่บริษัทเข้าซือ้กิจการในไตรมาส 4 ปี 2560 

บริษัทมีอตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลอื ณ 31 ธนัวาคม 2558 และ 2559 และ 2560 เทา่กบั 6.47 เทา่ 10.30 เทา่ และ 
12.93 เทา่ ตามล าดบั ซึง่คิดเป็นระยะเวลาขายสนิค้าเฉลี่ย  56.41  วนั  35.43 วนั และ 28.23 วนั ตามล าดบั โดยสาเหตหุลกัที่ท า
ให้บริษัทมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยน้อยลง เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีการจัดการที่ดีขึน้ ประกอบกับธุรกิจจ าหน่าย
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ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมเหลวที่บริษัทเข้าซือ้กิจการในปี 2560 มีระยะเวลาการขายสินค้าที่สัน้ จึงท าให้ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยใน
ภาพรวมลดลงจากปีก่อน 
 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 602.28 ล้านบาท 2,722.99 และ 
4,462.89 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 62.98 ร้อยละ 79.60 และ ร้อยละ 77.66 ของสินทรัพย์รวม ตามล าดับ โดยสินทรัพย์ไม่
หมนุเวียนของบริษัทฯและบริษัทย่อยสว่นใหญ่มาจากรายการสินทรัพย์ถาวร ที่มาจากการเข้าซือ้กิจการโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 
และธุรกิจจ าหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว และรายการผลแตกต่างระหว่างเงินสดจ่ายเพื่อซือ้เงินลงทุนกับมูลค่า
สนิทรัพย์สทุธิของบริษัทยอ่ย 

 

• ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สทุธิรวมจ านวน 
418.08 ล้านบาท 2,268.09 ล้านบาท และ 2,612.41 ล้านบาทตามล าดบั คิดเป็นสดัสว่นต่อสินทรัพย์รวมเท่ากบั ร้อยละ  43.72  
ร้อยละ 66.30 และ ร้อยละ 71.32 ตามล าดบั ซึ่งการเพิ่มขึน้ของที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ ในปี 2559 และ 2560 เป็นผลจากการ
เข้าซือ้กิจการโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน การปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน และการเข้าซือ้กิจการจ าหน่าย
และขนสง่ผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมเหลว 
 

• สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่มีตวัตนสทุธิรวมจ านวน 40.49 ล้าน

บาท 271.49 ล้านบาท และ 281.50 ล้านบาทตามล าดบั คิดเป็นสดัส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ ร้อยละ 4.23 ร้อยละ 7.94 และ 
ร้อยละ 4.90 ตามล าดบั เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของสิทธิบตัรที่กลุม่บริษัทเข้าซือ้กิจการโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนในระหว่างปี 
2559 และ ปี 2560  

 

• ผลแตกตา่งระหวา่งเงินสดจ่ายเพื่อซือ้เงินลงทนุกบัมลูคา่สนิทรัพย์สทุธิของบริษัทยอ่ย 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างระหว่างเงินสดจ่ายเพื่อซื อ้เงินลงทุนกับมูลค่า

สนิทรัพย์ของบริษัทย่อย จ านวน 1,331.82 ล้านบาท ซึง่เป็นผลจากการเข้าลงทนุในกลุม่บริษัทบิ๊กแก๊ส  โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2560 บริษัทอยู่ระหว่างด าเนินการเพื่อจดัให้มีการวดัมูลค่ายตุิธรรมของรายการที่ได้มา และจะมีการปรับปรุงรายการดงักลา่วให้
เหมาะสมภายในระยะเวลา 12 เดือน ตามที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรฐานรายงานทางการเงินเร่ืองการรวมธุรกิจ 

 

แหล่งที่มาของเงนิทุน 

• หนีส้นิ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนีส้ินรวมจ านวน 413.81 ล้านบาท 2,042.82 
ล้านบาท และ 2,131.97 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 43.27  ร้อยละ 59.72 และ ร้อยละ 37.10 ซึ่งประกอบไปด้วย เงินกู้ยืม
ระยะสัน้ เจ้าหนีก้ารค้า หุ้นกู้  และเงินกู้ ยืมระยะยาว โดยหนีส้ินที่เพิ่มขึน้เป็นผลมาจากการเข้าลงทุนและขยายธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลงังานทดแทนในระหวา่งปี 2559 และ 2560 
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• สว่นของผู้ ถือหุ้น 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสว่นของผู้ ถือหุ้นเทา่กบั 542.52 ล้านบาท 1,377.88 
ล้านบาท และ 3,614.57 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 56.73 ร้อยละ 40.28 และ ร้อยละ 62.90 ของสินทรัพย์
รวมตามล าดบั  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้จากปี 2558 เทา่กบั 835.37 ล้านบาท ซึง่เป็น
ผลมาจากการเพิ่มทนุจดทะเบียน การใช้สทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิ PSTC-ESOP และการใช้สทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิ PSTC-W1  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้จาก 31 ธนัวาคม 2559 เทา่กบั 2,236.69 ล้าน
บาท ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน ก าไรสทุธิภายในปี การใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ PSTC-ESOP และการใช้สิทธิ
ใบส าคญัแสดงสทิธิ PSTC-W1  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีฉบบันีแ้ล้วด้วยความระมดัระวงั  บริษัทฯ ขอรับรอง
ว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้ อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ   
นอกจากนี ้ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ 

1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงิน ได้แสดงข้อมลูอยา่งถกูต้องครบถ้วนในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผล
การด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยแล้ว  

2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี  เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่ เป็น
สาระส าคญัทัง้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถกูต้องครบถ้วนแล้ว  รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตาม
ระบบดงักลา่ว 

3) บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี  และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว และบริษัท
ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน  ณ  วันที่  27 กุมภาพันธ์  2561  ต่อผู้ สอบบัญชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัของระบบการ
ควบคมุภายใน รวมทัง้การกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทและ
บริษัทยอ่ย 

ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว 
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใด
ไม่มีลายมือช่ือของ นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน ก ากบัไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมลูที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถกูต้อง
ของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

นายพระนาย  กงัวาลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

นายอณัณพ  พุม่กมุาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการ  

   

ผู้รับมอบอ านาจ 
 

  

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน  

 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมบริษัท 
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เอกสารแนบ 1.1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 

 
 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตกิารอบรม 

สัดส่วน
ในการ
ถือหุ้น
ใน

บริษัท 
(ร้อย
ละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

1.  นายภาณ ุศีตสิาร 
ประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร
(กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม) 
 

49 -  ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบณัทติ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
-  ปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบณัฑิต   (ฟิสกิส์
ประยกุต์)  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบรีุ 
-  Director Certification Program (DCP) 
176/2013 
-  Role of the Chairman Program   (RCP) 
30/2013 
-  Director Accreditation Program   
(DAP) 19/2004 

1.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 2560 - ปัจจบุนั 
 
 
 
2555 - ปัจจบุนั 
 
 
2553 - ปัจจบุนั 
2551 - 2555 
 
2545 - 2555 
 
2541 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการ 
 
 
 
ประธานกรรมการ/
กรรมการบริหาร 
 
กรรมการ 
กรรมการผู้จดัการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 

บจ.บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี  
 
บจ.ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค 
 
บมจ. เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี 
 
 
บจ. กนัหา โซลา่พาวเวอร์  
บจ. พระพาย เทคโนโลยี 
 
บจ. ไวร์เลส คอมมิวนิเคชัน่ 
เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 
บมจ. เอม็.วี.ที. คอมมิวนิเคชัน่ 
 

ธุรกิจจ าหน่ายและขนสง่ผลติภณัฑ์ปิโตรเลียม
เหลว 
ธุรกิจขนสง่น า้มนัโดยระบบขนสง่ทางทอ่ 
 
ธุรกิจออกแบบ จ าหน่ายและตดิตัง้ระบบจา่ย
ไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวด                      
ล้อม 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 
จดัจ าหน่าย และให้บริการระบบผลติไฟฟา้
พลงังานลม 
ผลติและจ าหน่ายอปุกรณ์โทรคมนาคมและ
เคร่ืองมือส่ือสาร 
จ าหน่ายและตดิตัง้ อปุกรณ์โทรคมนาคมการ
สือ่สาร 

2.  นายพระนาย กงัวาลรัตน์ 
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร      
(กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม)      

44 - ปริญญาโท บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต  
มหาวิทยาลยั อีสเทร์ินเอเชีย 
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุ
ทหารลาดกระบงั 

9.22 
 

- 2560 - ปัจจบุนั 
 
2559 - ปัจจบุนั 
 
 

กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
 

บจ. พีเอสที เอม็เอสดบับลวิ 1 
บจ. พีเอสที เอ็มเอสดบับลวิ 2 
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 7  
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 8  
บจ. อรัญ เพาเวอร์  

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวภาพ 
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ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตกิารอบรม 

สัดส่วน
ในการ
ถือหุ้น
ใน

บริษัท 
(ร้อย
ละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 
- Director Certification Program 
(DCP) 170/2013 
- Director Accreditation Program 
(DAP) 33/2005 
 

 
 
 
 
 
2558 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
2556 - ปัจจบุนั 
 
ก.พ.-พ.ย. 2556 
 
2555 - ปัจจบุนั 
 
 

 
 
 
 
 
กรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
ท่ีปรึกษาด้านการพฒันา
พลงังานทดแทน 
กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร  
 

บจ. เศรษฐีสพุรรณ ไบโอกรีน 
เพาเวอร์  
บจ. โรงไฟฟา้สระยายโสม 
บจ. โรงไฟฟา้ขนุพดัเพง็ 
บจ. เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี 
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 
บจ. พีเอสทีซี เอนจิเนียร่ิง 
บจ. นวรัตน์ บีเวอร์เรส 
บจ.เพาเวอร์ วี กรีน 
บจ. พีเอสที (อบุลราชธานี) 
บจ. ไบโอโกกรีน 
บจ. วินด์โกกรีน 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
บมจ. เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี 
 
 

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวภาพ 
 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวภาพ 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวภาพ 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล 
ลงทนุในธุรกิจอ่ืน 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 
ก่อสร้างโรงไฟฟ้า 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวภาพ 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานลม 
สถานศกึษา 
 
ธุรกิจออกแบบ จ าหน่ายและตดิตัง้ระบบจา่ย
ไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวด                      
ล้อม 
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                               รับรองความถกูต้อง 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตกิารอบรม 

สัดส่วน
ในการ
ถือหุ้น
ใน

บริษัท 
(ร้อย
ละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2553 - ปัจจบุนั 
2541 - 2544 

กรรมการ 
กรรมการ ผู้จดัการฝ่ายขาย 

บจ. โซลา่ร์โกกรีน 
บจ. กนัหา โซลา่พาวเวอร์ 
บจ. เอ็ม.วี.ที. คอมมวินิเคชัน่ 
(ประเทศไทย) 

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 
จ าหน่ายและตดิตัง้ อปุกรณ์โทรคมนาคมการ
สือ่สาร 

3. นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน 
กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธาน
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน 
(กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม)      
 

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

0.36 
 

- 2560 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
2559 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
2558 - ปัจจบุนั 
 
 

กรรมการ 
 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
กรมการ 
 
 

บจ.พีเอสที เอ็มเอสดบับลวิ 1 
บจ. พีเอสที เอ็มเอสดบับลวิ 2 
บจ. บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี  
 
บจ.ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค  
 

บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 7  
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 8  
บจ. อรัญ เพาเวอร์  
บจ. เศรษฐีสพุรรณ ไบโอกรีน 
เพาเวอร์  
บจ. โรงไฟฟา้สระยายโสม 
บจ. โรงไฟฟา้ขนุพดัเพง็  
บจ. เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี  
 

บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 
ธุรกิจจ าหน่ายและขนสง่ผลติภณัฑ์ปิโตรเลียม
เหลว  
ธุรกิจการขนสง่น า้มนัโดยระบบขนสง่ทางทอ่ 
 

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวภาพ 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวภาพ 
 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวภาพ 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวภาพ 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล 
 

ลงทนุในธุรกิจอ่ืน 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 
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                               รับรองความถกูต้อง 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตกิารอบรม 

สัดส่วน
ในการ
ถือหุ้น
ใน

บริษัท 
(ร้อย
ละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2555 - ปัจจบุนั 
 
 
2554 - 2557 
 
 

2544 - 2554 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายการเงิน 
 
CFO & Corporate 
Support Division 
 

Senior Vice President -  
Financial Operations 
Division 

บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 
บจ. พีเอสทีซี เอนจิเนียร่ิง 
บจ. นวรัตน์ บีเวอร์เรส 
บจ.เพาเวอร์ วี กรีน 
บจ. พีเอสที (อบุลราชธานี) 
บจ. วินด์โกกรีน 
บจ. โซลา่ร์โกกรีน 
บจ. กนัหา โซลา่พาวเวอร์ 
บจ. ไบโอโกกรีน 
 

บมจ. เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี 
 
 
บจ. บิซโปร เอาท์ซอร์ส 
บจ. โลคสั เทเลคอมมนิูเคชัน่ อิงค ์
 

บมจ. โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมู
นิเคชัน่ 
 

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 
ก่อสร้างโรงไฟฟ้า 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวภาพ 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานลม 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล 
 

ธุรกิจออกแบบ จ าหน่ายและตดิตัง้ระบบจา่ย
ไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวด                      
ล้อม 
บริการคอลเซน็เตอร์ 
พฒันาระบบลกูค้าสมัพนัธ์และระบบเครือข่าย 
 

ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี 
 

4. นายอณัณพ พุ่มกมุาร 
กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธาน

44 - ปริญญาโท บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

1.35 
 

- 2560 - ปัจจบุนั 
 
 

กรรมการ 
 
 

บจ. พีเอสที เอ็มเอสดบับลวิ 1 
บจ. พีเอสที เอ็มเอสดบับลวิ 2 
 

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 
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                               รับรองความถกูต้อง 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตกิารอบรม 

สัดส่วน
ในการ
ถือหุ้น
ใน

บริษัท 
(ร้อย
ละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบตักิาร 
(กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม)      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ 
- Director Certification Program 
(DCP) 170/2013 
- Director Accreditation Program 
(DAP) 100/2013 

2559 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 

 
2557 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
 

2556 - ปัจจบุนั 
 
 

2555 - ปัจจบุนั 
 

2553 - ปัจจบุนั 
 

2551 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการ 
 
 
 
 

 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการ 
 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการบริหาร / ประธาน
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบตักิาร 

บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 7  
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 8  
บจ. โรงไฟฟา้สระยายโสม  
บจ. โรงไฟฟา้ขนุพดัเพง็ 
บจ. เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี  
 

บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 
บจ. พีเอสทีซี เอนจิเนียร่ิง 
บจ.เพาเวอร์ วี กรีน 
บจ. พีเอสที (อบุลราชธานี) 
 

บจ. วินด์โกกรีน 
บจ. โซลา่ร์โกกรีน 
 

บจ. ไบโอโกกรีน 
 

บจ. กนัหา โซลา่พาวเวอร์ 
 

บมจ. เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี 
 

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวภาพ 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวภาพ 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล 
 

ลงทนุในธุรกิจอ่ืน 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 
ก่อสร้างโรงไฟฟ้า 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ 
 

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานลม 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 
 

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล 
 

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 
 

ธุรกิจออกแบบจ าหน่ายและตดิตัง้ระบบจา่ยไฟฟ้า
และตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อม 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2560 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 

130 
                               รับรองความถกูต้อง 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตกิารอบรม 

สัดส่วน
ในการ
ถือหุ้น
ใน

บริษัท 
(ร้อย
ละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

5. นายสวุิทย์ สงิหจนัทร์ 
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

63 - ปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตร
มหาบณัฑิต  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ (นิด้า) 
- ปริญญาตรี  นิตศิาสตรบณัฑิต  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- Director Certification Program 
 (DCP) 176/2013 
- Director Accreditation Program (DAP) 
SET/2012 

0.003 - 2555 - ปัจจบุนั 
 
 

2560 - ปัจจบุนั 
 
 

2555 - ปัจจบุนั 
 
2553 - 2554 
 
2549 - 2553 
 

กรรมการ / กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 

กรรมการอิสระ/ประธาน 
กรรมการตรวจสอบ 
 

ผู้ทรงคณุวฒุ ิ
 
ผู้ช่วยผู้ว่าการประจ าส านกั
ผู้ว่าการ 
ผู้อ านวยการฝ่ายชมุชน
สมัพนัธ์ 

บมจ. เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี 
 
 

บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ 
 
คณะกรรมการก ากบักิจการ
พลงังาน 
 

การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศ
ไทย 
 
 

ธุรกิจออกแบบ จ าหน่ายและตดิตัง้ระบบจา่ย
ไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อม                    
 

วสัดอุตุสาหกรรมและเคร่ืองจกัร 
 
ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 

6. นายพิทยาธร มฤทสุาธร 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
 

51 - ปริญญาโท  บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี  บญัชีบณัฑิต (เกียรตนิิยม)  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- Advanced Audit Committee Program 
(AACP) 21/2015 
- Anti-Corruption for Executive Program 
(ACEP) 14/2015 
- Director Certification Program 
 (DCP) 174/2013 

0.03 - 2555 - ปัจจบุนั 
 
 

2551 - ปัจจบุนั 
 

2544 - ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ 
 

กรรมการ 
 

ท่ีปรึกษา 

บมจ. เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี 
จ ากดั 
 

บจ.นภธรา 
 

บจ. ไนซ์ กรุ๊ป โฮลดิง้ คอร์ป 

ธุรกิจออกแบบ จ าหน่ายและตดิตัง้ระบบจา่ย
ไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อม                       
 

ท่ีปรึกษาธรุกิจ 
 

รับจ้างบริหารงาน 
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                               รับรองความถกูต้อง 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตกิารอบรม 

สัดส่วน
ในการ
ถือหุ้น
ใน

บริษัท 
(ร้อย
ละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

7. นายวรพงศ์ จ าจด 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
 

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

0.003 - 2556 - ปัจจบุนั 
 
 

2554 - ปัจจบุนั 
 
 

2551 - 2554 
 
 

กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ 
 

Assistant Managing 
Director 
Vice President of 
Compliance Department 

บมจ. เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี 
 
 

บจ. ฮัว่เซง่เฮง คอมโมดทิชั 
 
ธนาคารกสกิรไทย 
 
 

ธุรกิจออกแบบ จ าหน่ายและตดิตัง้ระบบจา่ย
ไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อม                      
 

น าเข้า-สง่ออกค้าทองค า 
 

สถาบนัการเงิน 
 
 

8. นายกมัพล ตตยิกวี 
กรรมการอิสระ 

59 - ปริญญาโท วิศวกรรมอตุสาหการ 
University of Texas at  Arlington 
 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรม
เคมี) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- - 2560 - ปัจจบุนั 
 
 
 

2559 - ปัจจบุนั 
 
 

2560 - ปัจจบุนั 
 
 

กรรมการ 
 
 
 

กรรมการอิสระ 
 
 

กรรมการ/ประธาน
กรรมการบริหาร 
 

บจ. บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี 
 
บจ.ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค 
 

บมจ. เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี 
 
 

บมจ. บลสิ-เทล  
 
 

ธุรกิจจ าหน่ายและขนสง่ผลติภณัฑ์ปิโตรเลียม
เหลว 
ธุรกิจขนสง่น า้มนัโดยระบบขนสง่ทางทอ่ 
 

ธุรกิจออกแบบจ าหน่ายและตดิตัง้ระบบจา่ยไฟฟ้า 
และตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อม 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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                               รับรองความถกูต้อง 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตกิารอบรม 

สัดส่วน
ในการ
ถือหุ้น
ใน

บริษัท 
(ร้อย
ละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2555 - ปัจจบุนั 
 
 

2553 - ปัจจบุนั 
 
 
 

2555 - 2561 
 

2555 - 2557 
 

2553 - 2555 
 

กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ 
 

กรรมการ 
 
 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ/กรรมการบริหาร 
 

กรรมการ 
 

บมจ. เมืองไทยลีสซิง่  
 
 

บมจ. วีรีเทล  
 
 
 

บมจ. อมตะวีเอ็น  
 

บมจ. ทรีซกิตีไ้ฟว์ 
 

คณะกรรมการก ากบันโยบาย
รัฐวิสาหกิจ 

ธุรกิจให้บริการสนิเช่ือโดยการจ าน าทะเบียนรถ
และสนิเช่ือสว่นบคุคล 
 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ประเภท            
ศนูย์การค้า อาคารส านกังาน และพืน้ท่ี 
เชิงพาณิชย์ 
 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
 

ธุรกิจ สื่อ โฆษณา และประชาสมัพนัธ์  
 

รับผิดชอบการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
 

9. นายเศรษฐวฒุ ิบญุสนิท 
กรรมการบริหาร/ผู้อ านวยการอาวโุส
ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

44 - ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุ
ทหารลาดกระบงั 

0.003 - 2560 - ปัจจบุนั 
 
 
 
2559 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 

กรรมการ 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
 

บจ.พีเอสที เอ็มเอสดบับลวิ 1 
บจ.พีเอสที เอ็มเอสดบับลวิ 2 
บจ. บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี  
 
 

บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 7  
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 8  
บจ. เศรษฐีสพุรรณ ไบโอกรีน 
เพาเวอร์  
บจ. โรงไฟฟา้สระยายโสม 
บจ. โรงไฟฟา้ขนุพดัเพง็ 

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 
ธุรกิจจ าหน่ายและขนสง่ผลติภณัฑ์ปิโตรเลียม
เหลว 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวภาพ 
 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวภาพ 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังสนชีวภาพ 
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                               รับรองความถกูต้อง 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตกิารอบรม 

สัดส่วน
ในการ
ถือหุ้น
ใน

บริษัท 
(ร้อย
ละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 
 

2558 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 

2557 - ปัจจบุนั 
 
 

2556 - ปัจจบุนั 
 
 
 

2555 - ปัจจบุนั 
 
 
 

2552 - 2555 
 
2549 - 2552 
 

 
 

กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการ 
 
 

กรรมการ 
 
 
 

กรรมการบริหาร/
ผู้อ านวยการอาวโุส 
 

ผู้จดัการภาคพืน้อินโดไชน่า 
 
 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
 

บจ. เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี 
 

บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 
บจ. พีเอสทีซี เอนจิเนียร่ิง 
บจ. กนัหา โซลา่พาวเวอร์ 
 

บจ.เพาเวอร์ วี กรีน 
บจ. พีเอสที (อบุลราชธานี) 
 

บจ. วินด์โกกรีน 
บจ. โซลา่ร์โกกรีน 
บจ. ไบโอโกกรีน 
 

บมจ. เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี 
 
 

บจ. ซีไอมิโครอิเลค็ทรอนิก้า  
(เซ้าท์อีสเอเซีย) 
บจ. ไวร์เลส คอมมิวนิเคชัน่ 
เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล 
 

ลงทนุในธุรกิจอ่ืน 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 
ก่อสร้างโรงไฟฟ้า 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 
 

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ 
 

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานลม 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล 
 

ธุรกิจออกแบบจ าหน่ายและตดิตัง้ระบบจา่ยไฟฟ้า
และตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อม 
 

จ าหน่ายอปุกรณ์สื่อสาร ที่ตดิบนเสาสญัญาณ
โทรศพัท์ 
ผลติและจ าหน่ายอปุกรณ์โทรคมนาคมและ
เคร่ืองมือส่ือสาร 
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                               รับรองความถกูต้อง 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตกิารอบรม 

สัดส่วน
ในการ
ถือหุ้น
ใน

บริษัท 
(ร้อย
ละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

10. นางสาวกนกอร ศรีบญุช ู
เลขานกุารบริษัท 

26 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัทติ   
สาขาการเงินการธนาคาร  มหาวิทยาลยัศรี
ปทมุ 
 

- - 2559 - ปัจจบุนั 
 
 

2557 - 2559 
 
 

นกัลงทนุสมัพนัธ์ 
 
 

นกัลงทนุสมัพนัธ์ 

บมจ. เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี 
 
 

บมจ. โพลาริส แคปปิตลั 

ธุรกิจออกแบบจ าหน่ายและตดิตัง้ระบบจา่ยไฟฟ้า
และตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อม 
 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

เอกสารแนบ 1.2 : รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของกรรมการในบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

 นา
ย 
ภา
ณ
 ุศ
ีตสิ
าร

 

นา
ย 
พร
ะน
าย
 ก
งัว
าล
รัต
น์ 

นา
งส
าว
 อน

งค์
 พ
านิ
ชเ
จริ
ญ
นา
น 

นา
ย 
อณั

ณ
พ 
พุม่

กมุ
าร

 

นา
ย 
สวุ
ิทย์
 ส
ิงห
จนั
ทร์

 

นา
ย 
พิท

ยา
ธร
 ม
ฤท
สุา
ธร

 

นา
ย 
 วร
พง
ศ์ 
จ า
จด

 

นา
ย 
 ก
มัพ

ล 
ตต
ิยก
วี 

นา
ย 
 เศ
รษ
ฐว
ฒุิ
 บ
ญุ
สนิ
ท 

นา
ย 
โส
มพ

ฒั
น์ 
ไต
รโส

รัส
 

นา
ง ว
ลัล
ภา
 ไต
รโส

รัส
 

บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) CH,M D,M D,M D,M D D D D M SH SH 
บริษัทย่อย            
บริษัท กนัหา โซลา่พาวเวอร์ จ ากดั D D D D     D   
บริษัท โซลา่ร์โกกรีน จ ากดั  D D D     D   
บริษัท ไบโอโกกรีน จ ากดั  D D D     D   
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 นา
ย 
ภา
ณ
 ุศ
ีตสิ
าร

 

นา
ย 
พร
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าย
 ก
งัว
าล
รัต
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นา
งส
าว
 อน

งค์
 พ
านิ
ชเ
จริ
ญ
นา
น 

นา
ย 
อณั

ณ
พ 
พุม่

กมุ
าร

 

นา
ย 
สวุ
ิทย์
 ส
ิงห
จนั
ทร์

 

นา
ย 
พิท

ยา
ธร
 ม
ฤท
สุา
ธร

 

นา
ย 
 วร
พง
ศ์ 
จ า
จด

 

นา
ย 
 ก
มัพ

ล 
ตต
ิยก
วี 

นา
ย 
 เศ
รษ
ฐว
ฒุิ
 บ
ญุ
สนิ
ท 

นา
ย 
โส
มพ

ฒั
น์ 
ไต
รโส

รัส
 

นา
ง ว
ลัล
ภา
 ไต
รโส

รัส
 

บริษัท วินด์โกกรีน จ ากดั  D D D     D   
บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ ากดั   D D D     D   
บริษัท พีเอสที (อบุลราชธานี) จ ากดั  D D D     D   
บริษัท พีเอสทีซี เอนจิเนียร่ิง จ ากดั  D D D     D   
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ ากดั  D D D     D   
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จ ากดั  D D D     D   
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ ากดั  D D D     D   
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 จ ากดั  D D D     D   
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 จ ากดั  D D D     D   
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 7 จ ากดั  D D D     D   
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 8 จ ากดั  D D D     D   
บริษัท อรัญ เพาเวอร์ จ ากดั  D D         
บริษัท เศรษฐีสพุรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จ ากดั  D D         
บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ ากดั  D D         
บริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จ ากดั  D D D     D   
บริษัท โรงไฟฟา้สระยายโสม จ ากดั  D D D     D   
บริษัท โรงไฟฟา้ขนุพดัเพ็ง จ ากดั  D D D     D   
บริษัท พีเอสที เอ็มเอสดบับลิว 1 จ ากดั  D D D     D   
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บริษัท พีเอสที เอ็มเอสดบับลิว 2 จ ากดั  D D D     D   
บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั CH,M  D,M     D D,M   
บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากดั D  D     D    
บริษัทที่เกี่ยวข้อง            
บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) D,M,SH           
บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน)     D       
บริษัท นภธรา จ ากดั      D      
บริษัท ฮัว่เซง่เฮง คอมโมดิทชั จ ากดั       M     
บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จ ากดั (มหาชน)        D    
บริษัท วีรีเทล จ ากดั (มหาชน)        D    
บริษัท บลิส-เทล จ ากดั (มหาชน)        D    
บริษัท ทีซีซี ลกัซ์ชรีูโฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท จ ากดั          C,SH C,SH 
บริษัท คอนเซพ แลนด์ 9 จ ากดั          C,SH C,SH 
บริษัท ทีซีซี แวลโูฮเทลส์ จ ากดั  
(ปัจจบุนัเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท แวลโูฮเทลส์ จ ากดั) 

         C,SH C,SH 

 

หมายเหต ุ:     CH = ประธานกรรมการบริษัท 
   

D = กรรมการบริษัท M = กรรมการบริหาร C= ผู้ มีอ านาจควบคมุ SH = ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

เอกสารแนบ 2 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อย 
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เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
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1. นายภาณ ุ                ศีติสาร CH,M D                      CH,M 

2. นายพระนาย       กงัวาลรัตน์ D,M D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D  
3. นายอณัณพ      พุม่กมุาร D,M D D D D D D D D D D D D D D    D D D D D  

4. นางสาวอนงค์      พานิชเจริญนาน D,M D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D,M 

5. นายสวุิทย์         สิงหจนัทร์ D                        

6. นายพิทยาธร  มฤทสุาธร   D                        

7. นายวรพงศ์  จ าจด D                        

8. นายกมัพล ตติยกวี D                       D 
9. นายเศรษฐวฒุิ  บญุสนิท M D D D D D D D D D D D D D D    D D D D D D,M 

10. นายเกียรติ สิทธีอมร                  D       

11. นายชาลา อนสุริุยา                  D       

12. นายธนชั ปวรวิปลุยากร                        D,M 

13. นายสรุเดช มาลยัทอง                        D,M 

14. นางสาวปิยะภทัร์ สวุรรณสงัข์                        D,M 

 
หมายเหต ุ:     CH = ประธานกรรมการบริษัท   D = กรรมการบริษัท  M = กรรมการบริหาร 
   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เอกสารแนบ 3 
รายละเอียดเก่ียวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท 
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เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท 
 

เดือนมกราคม - ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้วา่จ้างหน่วยงานภายนอกคือ บริษัท อะบนัแด็นซ คอนเซาท์ติง้ 
จ ากดั เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ  โดยผู้ตรวจสอบการควบคมุภายในมีคณุสมบตัิ วฒุิการศกึษา และ
ประสบการณ์ในการท างาน ดงัตอ่ไปนี ้

 
 

นางสาวอังศุมาลี  ศรีสุทธิสอาด 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อะบันแดน็ซ คอนเซาท์ติง้ จ ากดั 
 
การศึกษา 

 
 
 

 

ประสบการณ์การท างาน 

 

ประกาศนียบัตร 

 

ผลงานด้านการตรวจสอบภายใน 
 
 
 

 
 
 

 

ปริญญาโท    บญัชีบณัฑิต   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปริญญาตรี    บญัชีบณัฑิต   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2556 -  ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ  บริษัท อะบนัแด็นซ คอนเซาท์ติง้ จ ากดั 
2551 - 2556 AVP - Finance  บริษัท แมนไูลฟ์ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
2539 - 2551 ผู้จดัการฝ่ายตรวจอบบญัชี บญัชี บริษัท ส านกังานอีวาย จ ากดั 

-  การอบรมเชิงปฏิบตักิาร (Workshop) วิธีการประเมินความเสีย่งเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน รุ่นท่ี 1/59 โดย  
   คณุสวุิมล กลุาเลศิ จดัโดยสภาวิชาชีพบญัชี 
-  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 6138 

-  บริษัท บ้านราชประสงค์ จ ากดั (มหาชน) 
-  บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์  จ ากดั (มหาชน) 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เอกสารแนบ 4   
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมนิทรัพย์สิน 
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รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ 
 
  - ไมม่ี -   



 
 
 
 
 
 
 

 
 

เอกสารแนบ 5 
รายละเอียดโครงการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและ

พนักงานของบริษัท (ESOP) 
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รายละเอียดโครงการเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ 
ของบริษัท เพาเวอร์ โซลชูั่น เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) 

ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP) 
 

 ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ให้แก่กรรมการและ
พนกังานของบริษัท (“ใบส าคญัแสดงสทิธิ”) ออกโดย บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จ านวน
ใบส าคญัแสดงสทิธิ 50,000,000 หนว่ย จ านวนหุ้นรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ 50,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตรา
ไว้หุ้นละ 0.10 บาท ใบส าคญัแสดงสิทธิมีอาย ุ5 ปี นบัแต่วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามมติที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
ครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 8
มกราคม 2557 
 

1.    วัตถุประสงค์และความจ าเป็น 
การก าหนดให้มีโครงการเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัทใน

ครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์และความจ าเป็น ดงันี ้

1.1 เพื่อเป็นสิ่งจูงใจและเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัทที่มีส่วนร่วมใน
ความส าเร็จของบริษัทในช่วงเวลาที่ผา่นมา 

1.2 เพื่อให้พนกังานมีสว่นร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท 
1.3 เพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่พนกังานท่ีมีความตัง้ใจ ทุม่เท และความเสยีสละในการท างานให้แกบ่ริษัท 
1.4 เพื่อเป็นสิง่จูงใจบคุลากรที่มีความสามารถ และมีประสิทธิภาพในการท างาน ร่วมท างานให้แก่บริษัท ใน

ระยะยาว 

เมื่อมีการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ บริษัทจะน าเงินที่ได้รับจากการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของใบส าคญัแสดง
สทิธิไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท 
 

2. รายละเอียดของใบส าคัญแสดงสิทธิ 
 บริษัทผู้ เสนอขายหลกัทรัพย์ คือ บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) มีช่ือเป็นภาษาองักฤษ ว่า 
POWER SOLUTION TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED มีที่ตัง้ส านักงานใหญ่  เลขที่  325/1 หมู่ที่  6 
อาคารพีเอสที ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศพัท์ 02-993-8983 โทรสาร 02-
531-8631 ประสงค์จะเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัท 
จ านวน 50,000,000 หนว่ย โดยมีรายละเอียดของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นดงัตอ่ไปนี ้
 

2.1 ลักษณะส าคัญของใบส าคัญแสดงสิทธิ 
 ผู้ เสนอขาย : บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
 ประเภทหลกัทรัพย์ที่เสนอขาย : ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทเสนอขายต่อ

กรรมการ และพนกังานของบริษัท 
 

 ชนิด : ระบช่ืุอผู้ ถือและโอนเปลีย่นมือไมไ่ด้  
 จ านวนที่เสนอขาย : 50,000,000 หนว่ย   
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 จ านวนหุ้นสามญัที่รองรับการใช้สทิธิ : 50,000,000 หุ้ น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 0.10 บาท) หรือคิด
เป็นการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ ร้อยละ 2.86 ของหุ้น
ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดรวม 1,750,000,000 หุ้ น และคิด
เป็นร้อยละ 2.22 ของจ านวนหุ้นภายหลงัจากการเสนอขาย
หุ้นใหม่ต่อประชาชนครัง้แรกนี  ้จ านวน 2,250,000,000 หุ้น 
และภายหลังการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิครัง้นี ้
ทัง้หมด 

ลกัษณะการเสนอขาย : ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทจ านวน 
50,000,000 หน่วย เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงาน
ของบริษัท ซึ่งจะพิจารณาจากรายช่ือกรรมการและพนกังาน
ของบริษัทท่ีมีคณุสมบตัิตามที่บริษัทก าหนด   

 ราคาเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ : 0 บาทตอ่หนว่ย 
 ราคาใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั : 0.10 บาท ต่อ 1 หุ้น (เท่ากบัมลูค่าที่ตราไว้) (เว้นแต่จะมีการ

ปรับสทิธิตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่ก าหนด) 
 อตัราการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั : ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้ นสามัญได้ 1 หุ้ น  

(เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่
ก าหนด) 

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

ปี วันก าหนดการใช้สิทธิของผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิให้
เป็นไปตามเง่ือนไข ตอ่ไปนี ้
ครัง้ที่ 1 ระยะเวลา 3 วนั หลงัจากวนัท่ีบริษัทฯ ออกใบส าคญั
แสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนกังานครบ 1 ปี ใช้สิทธิได้
ร้อยละ 25 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้รับการจดัสรร 
ครัง้ที่ 2 ระยะเวลา 3 วนั หลงัจากวนัท่ีบริษัทฯ ออกใบส าคญั
แสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนกังานครบ 1.5 ปี ใช้สิทธิได้
ร้อยละ 25 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้รับการจดัสรร 
ครัง้ที่ 3 ระยะเวลา 3 วนั หลงัจากวนัที่บริษัท ออกใบส าคญั
แสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนกังานครบ 2 ปี ใช้สิทธิได้
ร้อยละ 50 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้รับการจดัสรร 
ครัง้ที่ 4 ระยะเวลา 3 วนั หลงัจากวนัที่บริษัท ออกใบส าคญั
แสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนกังานครบ 2.5 ปี ใช้สิทธิได้
ร้อยละ 50 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้รับการจดัสรร 
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ครัง้ที่ 5 ระยะเวลา 3 วนั หลงัจากวนัที่บริษัท ออกใบส าคญั
แสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนกังานครบ 3 ปี ใช้สิทธิได้
ร้อยละ 75 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้รับการจดัสรร 
ครัง้ที่ 6 ระยะเวลา 3 วนั หลงัจากวนัที่บริษัท ออกใบส าคญั
แสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนกังานครบ 3.5 ปี ใช้สิทธิได้
ร้อยละ 75 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้รับการจดัสรร 
ครัง้ที่ 7 ระยะเวลา 3 วนั หลงัจากวนัที่บริษัท ออกใบส าคญั
แสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนกังานครบ 4 ปี ใช้สิทธิได้
ทัง้หมดของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้รับการจดัสรร 
ครัง้ที่ 8 ระยะเวลา 3 วนั หลงัจากวนัที่บริษัท ออกใบส าคญั
แสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนกังานครบ 4.5 ปี ใช้สิทธิได้
ทัง้หมดของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้รับการจดัสรร 
ครัง้ที่ 9 ระยะเวลา 7 วัน ก่อนวันที่บริษัทฯ ออกใบส าคัญ
แสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนกังานครบ 5 ปี ใช้สิทธิได้
ทัง้หมดของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้รับการจดัสรร 
 

หมายเหต:ุ ในกรณีที่วนัก าหนดการใช้สิทธิดงักลา่วตรงกบัวนัหยดุท าการของบริษัท ให้เลื่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิ 
เป็นวนัหลงัจากวนัหยดุท าการนัน้ ใบส าคญัแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถกูใช้สิทธิในวนัก าหนดใช้สิทธิ
ใดๆ สามารถสะสมเพื่อน า ไปใช้วนัก าหนดใช้สทิธิครัง้ตอ่ไป ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ 
ใบส าคญัแสดงสิทธิมีระยะเวลาแสดงความจ านงในการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายเป็นระยะเวลา 15 วนัท าการก่อนวนัสิน้
อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ โดยให้ระหวา่งระยะเวลาดงักลา่ว ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถแสดงความจ านงใน
การใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิได้ในวนัท าการใดๆ 

 

2.2 การใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิ 
 

2.2.1    วันก าหนดการใช้สิทธิ และระยะเวลาการใช้สิทธิ 
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถเร่ิมใช้สทิธิได้ครัง้แรกคือ หลงัจากวนัออกใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 ปี ระยะเวลาการ

ใช้สทิธิและวนัก าหนดการใช้สทิธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิให้เป็นไปตามเง่ือนไข ดงัตอ่ไปนี ้ 

ครัง้ที่ 1    ระยะเวลา 3 วนั หลงัจากวนัที่บริษัทฯ ออกใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนกังานครบ 1 ปี 
ใช้สทิธิได้ร้อยละ 25 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้รับการจดัสรร 

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

ครัง้ที่ 3    ระยะเวลา 3 วนั หลงัจากวนัที่บริษัทฯ ออกใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนกังานครบ 2 ปี 
ใช้สทิธิได้ร้อยละ 50 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้รับการจดัสรร 

ครัง้ที่ 4    ระยะเวลา 3 วนั หลงัจากวนัท่ีบริษัทฯ ออกใบส าคญัแสดงสทิธิให้แก่กรรมการและพนกังานครบ 2.5 ปี 
ใช้สทิธิได้ร้อยละ 50 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้รับการจดัสรร 
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ครัง้ที่ 5    ระยะเวลา 3 วนั หลงัจากวนัที่บริษัทฯ ออกใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนกังานครบ 3 ปี 
ใช้สทิธิได้ร้อยละ 75 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้รับการจดัสรร 

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

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

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

ครัง้ที่ 9    ระยะเวลา 7 วนั ก่อนวนัที่บริษัทฯ ออกใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนกังานครบ 5 ปี ใช้
สทิธิได้ทัง้หมดของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้รับการจดัสรร 

การใช้สิทธิครัง้แรก คือวันที่  15 – 17 ธันวาคม 2558 และวันก าหนดการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย คือวันที่  8 - 14 
ธนัวาคม 2562 ทัง้นี ้ในกรณีที่วนัก าหนดการใช้สทิธิดงักลา่วตรงกบัวนัหยดุท าการของบริษัท ให้เลือ่นวนัก าหนดการใช้สทิธิ
เป็นวนัหลงัจากวนัหยดุท าการนัน้ 
 

2.2.2  ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ 
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทได้ตามสถานท่ีติดตอ่ในการ

ใช้สิทธิที่ระบุไว้ในข้อ 2.2.4 ตัง้แต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใช้
สิทธิแต่ละครัง้ ยกเว้นกรณีแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ผู้ ถือใบแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจ านงในการใช้
สทิธิได้ภายใน 15 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย   

 

2.2.3  นายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิ  
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
  

2.2.4  สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ  
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)    

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

2.2.5  ขัน้ตอนการใช้สิทธิ  
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทจะต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขและระยะ 

เวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิตามที่ระบใุนข้อ 2.2.2 โดยน าสง่เอกสารหลกัฐานดงัตอ่ไปนีใ้ห้แก่บริษัทตามสถานที่
ติดตอ่ในการใช้สทิธิที่ระบไุว้ในข้อ 2.2.4 

 ก. แบบแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนแล้วทุก
รายการ พร้อมลงนามโดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ (แบบแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัสามารถติดตอ่ขอรับได้
ที่ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ในช่วงระยะการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ หรือระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้
สทิธิครัง้สดุท้าย)  
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 ข.   ใบส าคญัแสดงสทิธิ ซึง่ลงลายมือช่ือผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิด้านหลงั ตามจ านวนที่ระบอุยูใ่นแบบแจ้งความ 
จ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามข้อ ก. โดยจะต้องเป็นใบส าคญัแสดงสทิธิที่สามารถใช้สทิธิได้ตามข้อก าหนดสทิธิและ
เง่ือนไขการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัท   

 ค.   เอกสารการช าระเงินคา่หุ้นตามจ านวนเงินที่ระบไุว้ในแบบแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั โดยผู้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทจะต้องช าระเงินค่าหุ้นด้วยเงินสดโอนเข้าบญัชี 
เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ หรือตัว๋แลกเงินท่ีสามารถเรียกเก็บได้จากส านกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานครภายในช่วงเวลา
ใช้สิทธิเท่านัน้ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ หรือตัว๋แลกเงินนัน้ จะต้องลงวนัที่ไม่เกินวนัก่อนวนัก าหนดการใช้สทิธิแต่ละ
ครัง้ และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย   

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

 ง.   หลกัฐานประกอบการจองซือ้ ได้แก่ ส าเนาบตัรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง   

 จ.   ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบญัญัติแห่ง 
ประมวลรัษฎากร หรือข้อบงัคบั หรือกฎหมายตา่งๆ ท่ีใช้บงัคบัในการใช้สทิธิ   
 

2.2.6  เงื่อนไขการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  
1.  ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะใช้สทิธิซือ้หุ้นตามใบส าคญัแสดงสทิธิต้องเป็นพนกังานของบริษัทในวนัก าหนด 

การใช้สทิธิของการใช้สทิธิในคราวนัน้ด้วย   
2.  ห้ามโอนเปลีย่นมือ และในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิสิน้สดุสภาพการเป็นพนกังานของบริษัท ไมว่า่ด้วย

เหตใุด ซึง่รวมถึงกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสิน้สดุสภาพการเป็นพนกังานของบริษัทเนื่องจากเกษียณอาย ุการลาออก 
การเลิกจ้างหรือให้ออกจากงาน ไม่ว่าด้วยสาเหตใุดๆ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิดงักลา่วไม่สามารถใช้สิทธิตามใบส าคญั
แสดงสทิธิ (ที่ยงัไมไ่ด้ใช้สทิธิ) ท่ีเหลอือยูไ่ด้อีกตอ่ไป โดยให้ถือวา่ใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่วเป็นอนัถกูยกเลกิไป  
  
2.2.7  เงื่อนไขการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิอื่นๆ  

1.  จ านวนหนว่ยของใบส าคญัแสดงสทิธิที่ขอใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัจะต้องเป็นจ านวนเต็มเทา่นัน้ โดยอตัราการใช้
สทิธิเทา่กบัใบส าคญัแสดงสทิธิหนึง่หนว่ยตอ่หุ้นสามญัหนึง่หุ้นเว้นแต่จะมีการปรับสทิธิ  

 นอกจากนี ้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัไม่ต ่ากว่า 100 หุ้นสามญั ยกเว้นกรณีที่
ใบส าคญัแสดงสิทธิดงักลา่วมีเศษหรือเป็นกรณีการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย อยา่งไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่มี
สทิธิในการซือ้หุ้นต ่ากวา่ 100 หุ้นสามญั จะต้องใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัในครัง้เดียวทัง้จ านวน   

2.  จ านวนหุ้นสามญัที่ออกให้เมื่อมีการใช้สทิธิ จะค านวณโดยการน าจ านวนเงินในการใช้สทิธิ ซึง่ผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสทิธิได้ช าระตามที่กลา่วข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินัน้ โดยบริษัทจะออกหุ้นสามญัเป็น
จ านวนเต็มไมเ่กินจ านวนหนว่ยของใบส าคญัแสดงสทิธิคณูด้วยอตัราการใช้สทิธิ หากมีการปรับราคาการใช้สทิธิ และ/หรือ 
อตัราการใช้สทิธิแล้ว ท าให้มีเศษเหลืออยู่จากการค านวณดงักลา่ว บริษัทจะไม่น าเศษดงักลา่วมาคิดค านวณและจะช าระ
เงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดงักลา่วคืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ภายใน 14 วนันบัจากวนัก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละ
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ครัง้โดยไม่มีดอกเบีย้ ทัง้นี ้บริษัทอาจตกลงกับผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิให้มารับเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดงักล่าวด้วย
ตนเองตามสถานท่ีติดตอ่ในการใช้สทิธิที่ระบไุว้ในข้อ 2.2.4    

3.   หากบริษัทได้รับหลกัฐานใบส าคญัแสดงสทิธิ หรือจ านวนเงินที่บริษัทได้รับช าระไม่ครบตามจ านวนท่ีระบไุว้
ในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิกรอกลงใน
แบบแสดงความจ านงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญันัน้ไมค่รบถ้วนหรือไมถ่กูต้อง ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้องท าการแก้ไขให้
ถกูต้องภายในระยะเวลา 3 วนัท าการภายหลงัวนัก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ หากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ท าการ
แก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาดงักล่าว บริษัทจะถือว่าการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไม่มี
การใช้สิทธิ และบริษัทจะจดัสง่เงินที่ได้รับและใบส าคญัแสดงสทิธิคืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน 14 วนันบัจาก
วนัก าหนดการใช้สทิธิ โดยไมม่ีดอกเบีย้ให้ไมว่า่ในกรณีใดๆ   

ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิช าระจ านวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้ เดียวที่จะ
ด าเนินการประการใดประการหนึง่ตอ่ไปนี ้ 

ก) ถือวา่การแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไมม่ีการใช้สทิธิ หรือ  
ข) ถือว่าจ านวนหุ้นสามญัที่จองซือ้มีจ านวนเท่ากับจ านวนที่จะได้รับตามจ านวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัท

ได้รับช าระไว้จริงตามราคาใช้สทิธิในขณะนัน้ หรือ  
ค) ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ช าระเงินเพิ่มเติมตามจ านวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลา

การแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิในครัง้นัน้ หากบริษัทไม่ได้รับเงินครบตามจ านวนในการใช้สิทธิภายใน
ระยะเวลาดงักล่าว บริษัทจะถือว่าการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้
สทิธิ  

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

 ในกรณีตามข้อ ก) และ ค) ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิมารับเงินท่ีบริษัทได้รับไว้คืนเป็นเช็คระบช่ืุอขดีคร่อมเฉพาะ 
และใบส าคญัแสดงสทิธิซึง่บริษัทถือวา่ไมม่ีการใช้สทิธิดงักลา่วคืนด้วยตนเองตามสถานท่ีติดตอ่ในการใช้สทิธิที่ระบไุว้ในข้อ 
2.2.4 ภายใน 14 วันท าการนับจากวันถัดจากวันก าหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ พร้อมเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) โดยไม่มี
ดอกเบีย้ อย่างไรก็ดี ใบส าคญัแสดงสทิธิที่ยงัไม่มีการใช้สิทธิดงักลา่วยงัมีผลใช้สิทธิต่อไปจนถึงวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้
สดุท้าย   

 ในกรณีข้อ ข) ในกรณีที่บริษัทถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วนคืนให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิมารับใบส าคัญ
แสดงสทิธิสว่นที่เหลือคืนด้วยตนเองตามสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิที่ระบไุว้ในข้อ 2.2.4 ภายใน 14 วนัท าการนบัจากวนั
ถดัจากวนัก าหนดการใช้สทิธิแตล่ะครัง้ พร้อมเงินสว่นที่เหลอื (ถ้ามี) โดยไม่มีดอกเบีย้ อยา่งไรก็ดี ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงั
ไมม่ีการใช้สทิธิดงักลา่วยงัมีผลใช้สทิธิตอ่ไปจนถึงวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย  

4.   เมื่อผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการแจ้งความจ านงใน
การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั กล่าวคือ ได้ส่งมอบทัง้ใบส าคญัแสดงสิทธิ แบบแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั และ
ช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัถกูต้องและครบถ้วนสมบรูณ์ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิจะไมส่ามารถเพิกถอนการใช้สทิธิได้  

5.  เมื่อพ้นวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายแล้ว แต่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิยงัมิได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขของการ
ใช้สิทธิที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบส าคญัแสดงสิทธินัน้ๆ สิน้สภาพลง โดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสทิธิจะใช้สทิธิไมไ่ด้อีกเมื่อพ้นวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย  
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6. ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิสง่มอบใบส าคญัแสดงสทิธิเป็นจ านวนมากกวา่จ านวนท่ีประสงค์จะใช้สทิธิ 
บริษัทจะสง่ใบส าคญัแสดงสทิธิใบใหม่ โดยมีจ านวนของใบส าคญัแสดงสทิธิที่ลดลงให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว 
ภายใน 14 วนัท าการนบัจากวนัก าหนดการใช้สิทธินัน้ๆ หรือให้มารับคืนด้วยตนเอง โดยบริษัทจะท าการยกเลิกใบส าคญั
แสดงสทิธิใบเก่า  

 7.   ในกรณีที่หุ้ นสามัญที่ส ารองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิไม่เพียงพอ บริษัทจะด าเนินการชดใช้ค่าเสียหายที่
เกิดขึน้ให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ไมส่ามารถใช้สทิธิได้ตามข้อ 2.2.1 อยา่งไรก็ตาม บริษัทจะไมช่ดใช้คา่เสยีหายให้แก่
ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ ถึงแม้ว่าจะมีหุ้นสามญัเพียงพอ ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิเป็น
บคุคล    ตา่งด้าวหรือนิติบคุคลตา่งประเทศที่ไมส่ามารถใช้สทิธิได้เพราะจะท าให้การถือหุ้นของคนตา่งด้าวเกินกวา่สดัสว่น
ที่ระบุในกฎหมายหรือในข้อบงัคบับริษัท และ/หรือ ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไมส่ามารถใช้สิทธิได้เพราะจะท าให้
การถือหุ้น เกินกวา่สดัสว่นท่ีกฏหมายก าหนด  

8. การใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัดงักลา่วจะสมบรูณ์ต่อเมื่อบริษัทได้เรียกเก็บเงินจ านวนดงักลา่วได้แล้วเท่านัน้ หาก
เรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุใดๆที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิต้องรับผิดชอบให้ถือว่าผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนา 
ยกเลกิ 
และบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในครัง้นัน้แต่ทัง้นีไ้ม่เป็นการตดัสิทธิที่จะใชสิทธิซือ้หุ้นสามญัในครัง้
ตอ่ไปเว้นแต่เป็นการยกเลกิการใช้สิทธิในครัง้สดุท้ายให้ถือว่าหมดสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว
อีกตอ่ไป 

9.  ในกรณีที่การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิต้องมีภาระภาษีเงินได้ค่าอากรแสตมป์หรือภาษี
อื่นใด (หากมี) ตามประมวลรัษฎากรหรือกฎหมายอื่นใด ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ใช้สทิธิซือ้หุ้นดงักลา่วต้องเป็นผู้ รับภาระ
คา่ภาษีดงักลา่วทัง้สิน้ รวมทัง้ยินยอมให้บริษัทมีสทิธิหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายได้ตามที่กฎหมายก าหนด 

 

2.2.8  เงื่อนไขการปรับสิทธิ  
บริษัทจะด าเนินการปรับราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) และอตัราการใช้สิทธิ (Exercise Ratio) ตลอดอายขุอง

ใบส าคัญแสดงสิทธิเพื่อรักษาผลตอบแทนใดๆที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะได้รับไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิมในกรณีที่เกิด
เหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้  

ก)  เมื่อบริษัทเปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท อนัเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบง่แยกหุ้น 
ซึ่งการเปลี่ยนราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตัง้แต่วันที่ได้มีการจดทะเบียน
เปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทกบักระทรวงพาณิชย์ 

 

 ราคาใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้ 
  Price 1  =  Price 0 x Par 1  

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

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

(ข) เมื่อบริษัทได้เสนอขายหุ้ นสามัญที่ออกใหม่ให้กับผู้ ถือหุ้ นเดิม และ/หรือ ประชาชน และ/หรือ บุคคลใน 
วงจ ากดั โดยราคาสทุธิตอ่หุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหมต่ ่ากวา่ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของ 
บริษัท” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบังคบัทันทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ ซือ้หุ้นน
สามญัจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่ หรือวนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XR 
ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหมแ่ก่ 
ประชาชน และ/หรือ บคุคลในวงจ ากดั แล้วแตก่รณี  

“ราคาสทุธิต่อหุ้นสามญัที่ออกใหม”่ ค านวณได้จากจ านวนเงินทัง้สิน้ที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้น
สามญัที่ออกใหม ่หกัด้วยคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการออกหุ้นสามญันัน้ หารด้วยจ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหม่
ทัง้หมด  

“ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” หมายถึง มูลค่าการซือ้ขายหุ้นสามัญทัง้หมดของบริษัท หารด้วย
จ านวนหุ้นสามญัของบริษัทที่มีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์ ในระหว่างระยะเวลา 5 วนัท าการ 
(วนัท่ีหุ้น สามญัของบริษัทมีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์) ติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีใช้ในการค านวณ   

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดหุ้ นสามัญของบริษัท” เนื่องจากหุ้ นสามัญของบริษัทยังไม่ได้ จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หรือไม่มีการซือ้ขายในช่วงเวลาดงักล่าว ให้ใช้มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (Book 
Value per Share) ตามงบการเงินลา่สดุในการค านวณแทน   

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

อนึ่ง ในกรณีที่เมื่อมีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาเสนอขาย ในเง่ือนไขที่
จะต้องจองซือ้ด้วยกนั ให้น าราคาเสนอขายทกุราคามาค านวณราคาสทุธิต่อหุ้นที่ออกใหม่ แตใ่นกรณีที่การ
เสนอขายดงักลา่วไมอ่ยูภ่ายใต้เง่ือนไขที่จะต้องจองซือ้ด้วยกนั ให้น าเฉพาะจ านวนหุ้นและราคาเสนอขายที่
ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” มาค านวณการเปลีย่นแปลงเทา่นัน้  

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

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

                               [(A x MP) + BX]  

 โดยที่  Price 1  คือ  ราคาใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง  
    Price 0  คือ  ราคาใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง  
    Ratio 1  คือ  อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง  
    Ratio 0  คือ  อตัราการใช้สทิธิเดิมกอ่นการเปลีย่นแปลง  
    MP คือ  ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทตามรายละเอียดที่ก าหนดในข้อ (ข)  
    A           คือ  จ านวนหุ้ นสามัญที่ได้เรียกช าระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันปิดสมุด

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

  B  คือ  จ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหม่จากการเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ 
เสนอขายแกป่ระชาชน และ/หรือ บคุคลในวงจ ากดั แล้วแตก่รณี  

    BX  คือ  จ านวนเงินที่จะได้รับทัง้สิน้ หลังหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหุ้ น
สามญัที่ออกใหม ่ทัง้ในกรณีการเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอ
ขายแก่ประชาชน และ/หรือ บคุคลในวงจ ากดั แล้วแตก่รณี  

(ค) เมื่อบริษัทเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชน และ/หรือ บุคคลใน 
วงจ ากดั โดยหลกัทรัพย์นัน้ให้สทิธิแก่ผู้ ถือหลกัทรัพย์ในการใช้สทิธิแปลงสภาพ หรือเปลีย่นเป็นหุ้นสามญัได้  
หรือให้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั) 
โดยที่ราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหมเ่พื่อรองรับสิทธิดงักลา่วต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาด
ของหุ้นสามญัของบริษัท” ซึ่งการเปลีย่นแปลงราคาใช้สทิธิและอตัราการใชสิทธิจะมีผลบงัคบัทนัที ตัง้แต่วนั
แรกที่ผู้ ซือ้หุ้ นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ข้างต้น หรือวนัแรกที่ตลาด
หลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XR ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/ หรือ 
วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหมใ่ดๆ ข้างต้นที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลีย่นเป็นหุ้นสามญั
ได้ หรือให้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัแก่ประชาชน และ/หรือ บคุคลในวงจ ากดั แล้วแตก่รณี   
“ราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหม่” ค านวณได้จากจ านวนเงินทัง้สิน้ที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอ
ขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหมใ่ดๆ ที่มีสทิธิในการแปลงสภาพหรือเปลีย่นเป็นหุ้นสามญัหกัด้วยคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้
จากการออกหลกัทรัพย์นัน้รวมกบัเงินท่ีจะได้รับจากการใช้สิทธิที่จะซือ้หุ้นนัน้หารด้วยจ านวนหุ้นทัง้สิน้ท่ีต้อง
ออกใหมเ่พื่อรองรับการใช้สทิธินัน้  
 “วนัท่ีใช้ในการค านวณ” หมายถึง วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไมไ่ด้รับสทิธิในการจองซือ้หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่
ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ และ/หรือ เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัได้ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิม และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ และ/หรือ 
เปลีย่นเป็นหุ้นสามญัได้ ส าหรับกรณีเสนอขายแก่ประชาชน และ/หรือ บคุคลในวงจ ากดั แล้วแตก่รณี  
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 ราคาใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้ 
  Price 1  =  Price 0 x [(A x MP) + BX]  

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

                             [(A x MP) + BX]  

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

   A  คือ  จ านวนหุ้ นสามัญที่ได้เรียกช าระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันปิดสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื่อการจองซือ้หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลง
สภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัได้หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญั และ/
หรือ วนัก่อนวนัแรกของการเสนอขาย หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะ
แปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัได้หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญั
ตอ่ประชาชน และ/หรือ บคุคลในวงจ ากดั แล้วแตก่รณี 

   B  คือ  จ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหมเ่พื่อรองรับการใช้สิทธิของหลกัทรัพย์ใดๆ ท่ีมี
สทิธิที่จะแปลงสภาพหรือเปลี่ยนป็นหุ้นสามญัได้หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้น
สามญัตามที่เสนอขายแก่ ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายแก่ประชาชน 
และ/หรือ บคุคลในวงจ ากดั แล้วแตก่รณี  

    BX  คือ  จ านวนเงินที่จะได้ รับทัง้สิน้  หลังหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี ) จากการออก
หลกัทรัพย์ใดๆ ที่มีสทิธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลีย่นเป็นหุ้นสามญัได้ หรือ
ให้สิทธิในการจองซือ้หุ้ นสามัญส าหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 
และ/หรือ เสนอขายแก่ประชาชน และ/หรือ บคุคลในวงจ ากดั แล้วแตก่รณี 
รวมกบัเงินท่ีจะได้รับจากการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั  

(ง) เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัท ซึง่การเปลีย่นแปลง
ราคาใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล 
หรือวนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XD  

 ราคาใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้ 
  Price 1  =  Price 0 x [A]  

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

                           [A]  
 โดยที ่ Price 1 คือ  ราคาใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง  
    Price 0  คือ  ราคาใช้สทิธิเดิมกก่อนการเปลีย่นแปลง  
    Ratio 1  คือ  อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง  
    Ratio 0  คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง  
    A  คือ  จ านวนหุ้ นสามัญที่ได้เรียกช าระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันปิดสมุด

ทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื่อสทิธิในการรับหุ้นปันผล  
    B  คือ  จ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหมใ่นรูปแบบของหุ้นปันผล   

(จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ 90 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ของบริษัท  ตลอด
อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิจะมีผลบงัคบัทนัที  ตัง้แตว่นั
แรกทีผู่้ซือ้หุ้นสามญัจะไมม่ีสทิธิรับเงินปันผล หรือวนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XD  
ทัง้นีอ้ัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นค านวณโดยน าเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการ 
ด าเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชี หารด้วยก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ของผลการด าเนินงานของรอบ 
ระยะบญัชีปีเดียวกนั โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดงักลา่ว ให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหวา่งกาลในแตล่ะ 
รอบบญัชีดงักลา่วด้วย  

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

                      MP  
 อตัราการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้ 
  Ratio 1  =     Ratio 0 x MP 

                       [MP - (D – R)]  

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

90 มาค านวณจากจ านวนหุ้นทัง้หมดที่มีสทิธิได้รับเงินปันผล   
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(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันท าให้ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่
เหตกุารณ์ใดๆ นัน้ ไม่ได้ก าหนดอยู่ในข้อ (ก) – (จ) ให้บริษัทพิจารณาเพื่อก าหนดการเปลี่ยนแปลงราคาใช้
สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิใหม่อย่างเป็นธรรม โดยไม่ท าให้สิทธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิด้อยไป
กวา่เดิม ทัง้นี ้ให้ถือวา่ผลการพิจารณานัน้เป็นที่สดุ   

(ช) การค านวณเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตาม (ก) – (ฉ) เป็นอิสระต่อกันและจะค านวณ
การเปลี่ยนแปลงตามล าดบัเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ก่อนหลงัของการเปรียบเทียบกบัราคาตลาดของหุ้นสามญั
ของบริษัท ส าหรับในกรณีที่เหตกุารณ์ตา่งๆ เกิดขึน้พร้อมกนัให้ค านวณการเปลี่ยนแปลงเรียงล าดบัดงันี ้คือ 
ข้อ  (ก)->(จ)->(ง)->(ข)->(ค)->(ฉ) โดยในแตล่ะล าดบัครัง้ที่ค านวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคา
ใช้สทิธิเป็น ทศนิยม 2 ต าแหนง่ และอตัราการใช้สทิธิเป็นทศนิยม 4 ต าแหนง่  

(ซ) การค านวณการเปลีย่นแปลงราคาใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) – (ฉ) จะไมม่ีการเปลีย่นแปลงซึ่ง 
ท าให้ราคาใช้สิทธิใหมส่งูขึน้ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น และหากราคาใช้สิทธิ
ใหมห่ลงัการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) คณูกบัจ านวนหุ้นสามญั(จ านวนหุ้นสามญัค านวณได้จาก
อตัราการใช้สทิธิใหมค่ณูกบัจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่แจ้งความจ านงในการใช้สทิธิในรอบนัน้เมื่อค านวณ
ได้จ านวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้นให้ตดัเศษของหุ้นนัน้ทิง้) ส าหรับกรณีที่จ านวนเงินที่ค านวณได้เป็นเศษของ
บาทให้ตดัเศษของบาททิง้ ในกรณีที่การเปลีย่นแปลงราคาใช้สทิธิดงักลา่วมีผลท าให้ราคาใช้สทิธิใหมม่ีราคา
ซึง่ต ่ากว่ามลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทก็ให้ใช้มลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทเป็นราคาใช้
สทิธิใหม ่

(ฌ)  การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขที่ได้ก าหนดไว้ข้างต้น บริษัทจะด าเนินการ
แจ้ง ผลการเปลีย่นแปลง โดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการค านวณและเหตผุลที่ต้องมีการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว 
ไปยงัส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อแจ้งราคาใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิที่ก าหนดขึน้มาใหม ่รวมทัง้วนัที่ราคาใช้
สทิธิ และอตัราการใช้สิทธิใหมม่ีผลใช้บงัคบัภายใน 5 วนัท าการนบัจากวนัที่มีผลบงัคบัใช้ราคาใช้สิทธิและ
อตัราการใช้ สทิธิที่เปลีย่นแปลงไปนัน้ 
 

2.2.9  การชดใช้ค่าเสียหายกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิ  

 บริษัทจะชดใช้คา่เสยีหายให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิตามรายละเอียดดงันี ้ 
1.  บริษัทจะชดใช้ค่าเสยีหายให้เฉพาะผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่มาแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิในวนัก าหนด  

การใช้สทิธิแตล่ะครัง้ ซึง่บริษัทไมส่ามารถจดัให้มีหุ้นสามญัเพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิได้
อยา่งเพียงพอ  

2.  การชดใช้ค่าเสียหายตาม 1. บริษัทจะช าระให้เป็นเช็คระบุช่ือขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย โดยให้ผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสทิธิมารับด้วยตนเองตามสถานที่ติดต่อในการใช้สทิธิในข้อ 2.2.4 ภายใน 14 วนัท าการนบัจากวนัที่ผู้
ถือ ใบส าคญัแสดงสทิธิมาแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ  

3.  การค านวณคา่เสยีหายที่บริษัทจะชดใช้ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิตาม 1.มีสตูรการค านวณดงันี ้
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 คา่เสยีหาย ตอ่ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย เทา่กบั B x [MP – EP]  

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

     MP   คือ   ราคาปิดของหุ้นสามญัของบริษัทในวนัก าหนดการใช้สทิธิในแต่ละครัง้ ซึง่ผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิมาแจ้งความจ านงการใช้สทิธิ  

     EP  คือ  ราคาการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือราคาการใช้สิทธิ ตามเง่ือนไข     
การปรับสทิธิหากมีการปรับราคาการใช้สทิธิและ / หรือ อตัราการใช้สทิธิ  

4.   การชดใช้คา่เสยีหายตามข้อนีใ้ห้ถือเป็นสิน้สดุ 
 

2.2.10  มติที่ ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ ออนุมัติการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ และหุ้นเพื่ อรองรับการใช้สิทธิของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ  
ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวนัที่ 24 มกราคม 2557 ได้มีมติให้จดัสรรหุ้นไว้เสนอ

ขายตอ่ประชาชนทัว่ไปจ านวน 450,000,000 หุ้น และส ารองไว้ส าหรับรองรับการแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะออก
ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทจ านวน  50,000,000 หุ้น ทัง้นี ้ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้บริษัทด าเนินการออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น และได้มีมติอนมุตัิมอบอ านาจให้คณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้พิจารณารายละเอียด ระยะเวลา ตลอดจนรายละเอียด
เง่ือนไขตา่งๆ ที่จ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกบัการเสนอขายหุ้นดงักลา่ว ซึง่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัที่ 
8 มกราคม 2557 ได้มอบหมายให้ นายพระนาย กังวาลรัตน์ เป็นผู้ ก าหนดหลกัเกณฑ์การจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ
ดงักลา่ว และด าเนินการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่พนกังานแล้วเสร็จภายใน 1 ปีหลงัจากได้รับการอนมุตัิการออก
ใบส าคญัแสดงสทิธิจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 

2.2.11  จ านวนหุ้นที่รองรับเมื่อรวมกับจ านวนหุ้นที่จัดสรรไว้ครัง้อื่น   
บริษัทมีหุ้นสามญัที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัตามโครงการเสนอขาย

ใบส าคญัแสดงสทิธิของกรรมการและพนกังานรวม 50,000,000 หุ้น   
 

.2.12  รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ   
จ านวนหุ้นที่รองรับการใช้สทิธิ         50, 000,000  หุ้น  
 มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ                           0.10  บาท  
 ราคาการใช้สทิธิ                           0.10  บาท  
 มลูคา่รวมของหุ้นทีไ่ด้จากการใช้สทิธิ                    5,000,000 บาท  
หุ้นที่ส ารองไว้เพื่อรองรับการใช้สทิธิคิดเป็นร้อยละ              2.22 ของจ านวนหุ้ นที่ออกเรียกช าระ

แล้วทัง้หมดรวม 2,250,000,000 
หุ้น 

 

2.2.13  การด าเนินการหากมีหุ้นที่จัดสรรไว้คงเหลือจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  
หากมีหุ้นสามญัที่เหลอืจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิในครัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการ

บริหาร จะเสนอผ่านที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิต่อไป 
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ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามข้อก าหนด เง่ือนไข และวิธีการที่เก่ียวข้องตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์และ
ส านกังานก.ล.ต.   

 

2.2.14  ตลาดรองของใบส าคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย  
ไมม่ี เนื่องจากใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว ไมส่ามารถโอนเปลีย่นมือได้  
 

2.2.15  ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ  
บริษัทจะด าเนินการน าหุ้นเพิ่มทนุที่เกิดจากการแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหนกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

อยา่งไรก็ตามบริษัทอยูร่ะหวา่งการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ก่อนที่บริษัทจะด าเนินการยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพย์เพื่อ
รับหุ้นสามญัของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน บริษัทจึงมีความเสีย่งที่อาจจะไมไ่ด้ด าเนินการยื่นค าขอ และ/หรือ ไมไ่ด้
รับอนญุาตจากตลาดหลกัทรัพย์ในการรับหุ้นสามญัของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน  
 

2.2.16  ผลกระทบที่มีต่อผู้ถอืหุ้น  
เนื่องจากหุ้นของบริษัทยังไม่ได้เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงท าให้ไม่มี 

“ราคาตลาดของหุ้น” ดงันัน้ ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิจึงไมส่ามารถค านวณผลกระทบต่อราคาตลาด
ของหุ้ น (Price Dilution) ได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิทัง้หมดซือ้หุ้ นจ านวน 
50,000,000 หุ้น โดยที่1) บริษัทมีหุ้นที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดจ านวน 1,750,000,000 หุ้น 2) บริษัทมีหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดภายหลงัการจ าหนา่ยหุ้นใหมต่อ่ประชาชนครัง้แรกนีจ้ านวน 2,250,000,000 หุ้น จะมีผลกระทบตอ่สง่แบง่ก าไรหรือ
สทิธิในการออกเสียงของผู้ ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) โดยจะท าให้สว่นแบ่งก าไร หรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ ถือหุ้น
เดิมลดลงในอตัราร้อยละ 2.85 และ ร้อยละ 2.22 ของสว่นแบง่ก าไรหรือสทิธิในการออกเสยีงเดิม ตามล าดบั 

 

2.3  ข้อจ ากัดการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ   
เป็นไปตามข้อ 2.2.6  ข้อ 2 
 

2.4   ที่มาของการก าหนดราคาใบส าคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย  
บริษัทได้ท าการออกใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่พนกังานของบริษัท โดยไม่มีราคาเสนอขาย เพื่อเป็นการตอบแทน

พนกังานที่มีสว่นช่วยให้บริษัทประสบความส าเร็จจนถึงปัจจุบนั และเพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจในการปฏิบตัิงานต่อไปใน
อนาคต   

 

3  ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง  
 - ไมม่ี -  
 

4.   การจอง การจ าหน่าย และการจัดสรร   
 

4.1   วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์  
การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้นี ้ไม่ผ่านผู้ จัดจ าหน่ายและรับประกนัการจัด        

จ าหนา่ยหลกัทรัพย์ และเป็นการจดัสรรโดยมิคิดมลูคา่ให้แก่พนกังานของบริษัท  
  
4.2   ผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 

 - ไมม่ี -  
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4.3  เงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 
 - ไมม่ี -  
 

4.4  ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์  
คา่ใช้จ่ายอื่น 100,000 บาท 
  

4.5   วิธีการขอรับหนังสือชีช้วน  
กรรมการและพนกังานที่ได้รับการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถติดต่อขอรับหนงัสือชีช้วนได้ที่บริษัท โดย

สามารถรับได้ทกุวนัท าการของบริษัท ตัง้แต่วนัท่ีหนงัสอืชีช้วนมผีลบงัคบัใช้ ทัง้นี ้ผู้ ได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถ
ท าการดาวน์โหลด (Download) หนังสือชีช้วนจาก Website ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ได้ที่ www.sec.or.th เพื่อศกึษารายละเอียดการเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิครัง้นี ้

  
4.6   วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ 

บริษัทจะจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั โดยไม่คิดมลูคา่ให้แก่พนกังานของบริษัท ซึ่งเป็นการเสนอ
ขายตามมติที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัท่ี 24 มกราคม 2557 และตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 
ครัง้ที่ 1/2557 เมื่อ วนัท่ี 8 มกราคม 2557 โดยมีหลกัเกณฑ์จดัสรร ดงันี ้ 

 คณุสมบตัิของผู้ รับการจดัสรร    :  เป็นกรรมการหรือพนกังานของบริษัท 
 หลกัเกณฑ์การจดัสรร    :  ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บคุคลที่คณะกรรมการบริษัท

มอบหมายเป็นผู้ ก าหนดรายช่ือของพนักงานของบริษัทที่จะ
ได้รับการจัดสรรและก าหนดจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะ
จดัสรรให้แก่พนกังานแต่ละราย อย่างไรก็ตาม ให้เป็นสิทธิโดย
เด็ดขาดของบริษัทที่จะไม่จัดสรรหลกัทรัพย์ให้แก่พนกังานราย
ใดรายหนึง่หรือหลายรายได้ตามที่เห็นสมควร   

  ทัง้นี ้ในการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่พนกังานแต่ละราย
จะพิจารณาจากต าแหนง่ และอายงุาน ตามความเหมาะสม 

 

4.7   วิธีการจองและช าระเงนิค่าจองซือ้หลักทรัพย์  
การเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิเป็นการเสนอขายให้แก่พนกังานของบริษัทโดยไมค่ิดมลูคา่ พนกังานท่ีได้รับการ

จดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิจะได้รับใบส าคญัแสดงสทิธิตามจ านวนที่ได้รับการจดัสรรโดยไมม่ีการจองซือ้   
  

4.8  การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซือ้หลักทรัพย์เกินกว่าจ านวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย  
 - ไมม่ี -  
  

4.9  วิธีการคืนเงนิค่าจองซือ้หลักทรัพย์  
 - ไมม่ี -   

 

4.10  วิธีการส่งมอบใบส าคัญแสดงสิทธิ  
บริษัทจะด าเนินการสง่มอบใบส าคญัแสดงสทิธิให้กบัผู้ทีไ่ด้รับการจดัสรร โดยวิธีการใดวิธีการหนึง่ ดงันี ้ 
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 1.  บริษัทจะด าเนินการแจ้งให้พนักงานที่ได้รับการจัดสรรมารับใบส าคัญแสดงสิทธิที่ ได้รับการจัดสรรด้วย   
ตนเองที่ส านกังานใหญ่ของบริษัท ตามที่อยูใ่นข้อ 2.2.4   

  2.  บริษัทจะด าเนินการสง่มอบใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ที่ได้รับการจดัสรรตามหนว่ยงานที่พนกังานนัน้สงักดั
อยู ่ 

   
4.11  การส่งมอบหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ  

ในการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามญัของบริษัทตามใบส าคัญแสดงสิทธิ ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ
สามารถเลอืกให้บริษัทด าเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ในสองกรณีดงัตอ่ไปนี ้  

1. ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยให้ออกใบหุ้นในช่ือของผู้ ถือใบส าคัญสิทธิ 
บริษัทจะสง่มอบใบหุ้นตามจ านวนที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้มาให้สิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามช่ือ
และที่อยู่ที่ปรากฏในแบบแสดงความจ านงในการใช้สิทธิภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัก าหนดการใช้สิทธิ
ในแตล่ะครัง้ที่เก่ียวข้อง ในกรณีนี ้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิไมส่ามารถขายหุ้นทีไ่ด้รับจากการใช้สทิธิในตลาด
หลกัทรัพยได้จนกวา่จะได้รับใบหุ้น ซึง่อาจจะได้รับภายหลงัจากที่ตลาดหลกัทรัพย์รับหุ้นสามญัดงักลา่วเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เพิม่เติม  

    ทัง้นี ้บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความสญูหาย หรือ เสียหายอยา่งใดอย่างหนึ่ง ที่อาจเกิดขึน้ในกรณีที่การสง่
ใบหุ้นดงักล่าวสูญหายหลงัจากที่บริษัทได้ส่งเอกสารดังกล่าวทางไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม 
บริษัทอาจตกลงกบัผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิให้มารับเอกสารดงักลา่วไปด้วยตนเองก็ได้    

 

2. ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้ น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ กล่าวคือ ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นที่ได้รับจากการใช้สิทธิไว้ในบัญชีของ
บริษัทหลกัทรัพย์ ซึง่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู่ ในกรณีนี ้บริษัทจะด าเนินการน า
หุ้นตามจ านวนที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิมาใช้สทิธิฝากไว้กบั “บริษัทฯ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” และ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ จะบนัทกึยอดบญัชีจ านวนหุ้นที่บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ฝากหุ้น
อยู ่ในขณะเดียวกนั บริษัทหลกัทรัพย์นัน้จะบนัทกึยอดบญัชีจ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิฝากไว้ และ
ออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัก าหนดการใช้สิทธิ ใน
กรณีนี ้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะสามารถขายหุ้นสามญัที่ได้จากการใชสิทธิในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีที่
ตลาดหลกัทรัพย์รับหุ้นสามญัดงักลา่วเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เพิ่มเติม      



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

เอกสารแนบ 6 
แบบประเมินความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
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บริษัท เพาเวอร์ โซลชูั่น เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

แบบประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน (วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 
การตอบแบบประเมินในแต่ละข้อ ควรอยู่บนพืน้ฐานของการปฏิบตัิจริง  หากประเมินแล้วพบวา่ บริษัทยงัขาดการควบคมุภายในท่ีเพียงพอในข้อใด (ไมว่่าจะเป็นการไม่มีระบบในเร่ือง

นัน้ หรือมีแล้วแตย่งัไมเ่หมาะสม) บริษัทควรอธิบายเหตผุลและแนวทางแก้ไขประกอบไว้ด้วย      
 

สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 

1. องค์กรแสดงถงึความยดึมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 

1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารก าหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลกั
ความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการด าเนินงาน ที่ครอบคลมุถึง  
1.1.1 การปฏิบตัิหน้าที่ประจ าวนั และการตดัสนิใจในเร่ืองตา่ง ๆ   
1.1.2 การปฏิบตัิตอ่คูค้่า ลกูค้า และบคุคลภายนอก   

 
 
 
 
 

 คณะกรรมการบริษัทยดึมัน่ในด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ จึง
จดัท านโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท รวมถึง
นโยบายการต่อต้านการคอรับปชัน่และนโยบายอื่นๆ เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารได้
ยึดถือและปฏิบัติ ซึ่งครอบคลมุการปฏิบตัิหน้าที่ประจ าวนั และการตดัสินใจในเร่ือง
ตา่งๆ รวมทัง้การปฏิบตัิตอ่คู่ค้า ลกูค้า และบคุคลภายนอก และได้เผยแพร่ให้ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคนรับทราบทั่วกันแล้ว นอกจากนี ้จะประกาศให้บุคคลภายนอก
รับทราบผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัท  

1.2 มีข้อก าหนดที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผู้บริหารและพนกังานปฏิบตัิหน้าที่ด้วย
ความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ ท่ีครอบคลมุถึง  
1.2.1 มีข้อก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (code of conduct) ส าหรับผู้บริหาร

 
 
 
 

 อ้างอิงตามค าอธิบายข้อ 1.1 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 
และพนกังาน ที่เหมาะสม  

1.2.2 มีข้อก าหนดห้ามผู้บริหารและพนกังานปฏิบัติตนในลกัษณะที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการ
ห้ามคอร์รัปชัน่อนัท าให้เกิดความเสยีหายตอ่องค์กร2 

1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อก าหนดข้างต้น  
1.2.4 มีการสื่อสารข้อก าหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้ บริหารและ

พนกังาน ทกุคนรับทราบ เช่น รวมอยูใ่นการปฐมนิเทศพนกังานใหม ่
ให้พนกังานลงนามรับทราบข้อก าหนดและบทลงโทษเป็นประจ าทกุ
ปี รวมทัง้มีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงานและ
บคุคลภายนอกได้รับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิตาม Code of Conduct  
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือ

หนว่ยงานก ากบัดแูลการปฏิบตัิ (compliance unit)  
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนกังาน  
1.3.3 การประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

บริษัทก าหนดให้ผู้บริหารและพนกังานตอบแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัข้อพึงปฏิบตัิ
ทางธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจผ่านทางอินเทอร์เนต  โดยก าหนดให้ท าการประเมินปี
ละ 1 ครัง้ โดยเลขานุการบริษัทได้สรุปผลการประเมินดังกล่าวพร้อมทัง้แผนการ
ด าเนินการตอ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดเก่ียวกับ
ความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ 
1.4.1 มีกระบวนการที่ท าให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่

เหมาะสม 
 

 
 
 
 
 
 

 คณะกรรมการบริษัทเช่ือมั่นว่าบริษัทสามารถจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่
ปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ โดยบริษัทได้มีการ
ก าหนดบทลงโทษต่อการกระท าที่ ฝ่าฝืนและขัดต่อหลักความซื่อตรงและรักษา
จรรยาบรรณ ซึง่จะพิจารณาบทลงโทษหรือแนวทางแก้ไขตามแตล่ะกรณี 

                                           
2 บรษิทัควรก ำหนดกำรควบคมุภำยในตำมมำตรกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชัน่ใหเ้หมำะสมกบัควำมเสีย่งของบรษิทั 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 
1.4.2 มีกระบวนการที่ท าให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้

อยา่งเหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 
1.4.3 มีการแก้ไขการกระท าที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษา

จรรยาบรรณอยา่งเหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 
 

 
 

 

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าที่ก ากับดูแล (Oversight) และพัฒนา การด าเนินการด้านการควบคุมภายใน 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 

2.1 มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้
สงวนสทิธ์ิอ านาจเฉพาะของคณะกรรมการบริษัทไว้อยา่งชดัเจน 

  บริษัทมีการก าหนด ขอบเขตอ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมถึงการก าหนดหลกัเกณฑ์อ านาจอนมุตัิในการบริหารงานของ
บริษัท ซึ่งได้มีการแบ่งแยกอ านาจอนุมัติการด าเนินงานและเข้าท าธุรกรรมต่างๆ 
ระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายบริหารไว้อยา่งชดัเจน 

2.2 คณะกรรมการบริษัทก ากบัดแูลให้มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่
ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ งานของผู้ บริหารและ
พนกังาน 

  คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก ากับดูแลให้มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่
ชดัเจนและวดัผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบตัิงาน โดย
พิจารณาถึงความเป็นไปได้และความสมเหตุสมผล รวมทัง้พิจารณาตดัสินในเร่ืองที่มี
สาระส าคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ การได้มาหรือ
จ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิและรายการอื่นใดที่กฎหมายก าหนด  

2.3 คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลให้บริษัทก าหนดบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบตัร ซึ่งครอบคลุม
บทบาทที่ส าคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ สอบบัญชี ผู้ ตรวจสอบ
ภายใน และผู้ รับผิดชอบตอ่รายงานทางการเงิน 

  บริษัทได้ก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ย 
ต่างๆ อย่างชัดเจน รวมทัง้จัดให้มีกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลกัษณ์
อกัษร  

2.4 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้เก่ียวกับธุรกิจของบริษัท และมีความ   คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และ
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 
เช่ียวชาญ ที่ เป็นประโยชน์ต่อบริษัท หรือสามารถขอค าแนะน าจาก
ผู้ เช่ียวชาญในเร่ืองนัน้ๆได้ 

ประสบการณ์ที่หลากหลาย อาทิ การประกอบธุรกิจของบริษัท การเ งิน กฎหมาย 
กฎเกณฑ์ต่างๆที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท ในกรณีที่
คณะกรรมการบริษัทต้องการค าแนะน าจากผู้ เช่ียวชาญเพื่อการตัดสินใจ สามารถ
วา่จ้างที่ปรึกษาและผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านได้ตามความเหมาะสม 

2.5 คณะกรรมการของบ ริษั ทประกอบด้วยกรรมการอิส ระที่ มี ค วาม รู้ 
ความสามารถน่าเช่ือถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่าง
แท้จริง เช่น ไม่มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสมัพนัธ์อื่นใด 
อันอาจมีอิทธิพลต่อ การใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ใน
จ านวนที่เหมาะสมเพียงพอ 

  บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ/ คณะกรรมการอิสระซึง่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ 
และมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

2.6 คณะกรรมการบริษัทก ากบัดแูลการพฒันาและปฏิบตัิเร่ืองการควบคมุภายใน 
ในองค์กร ซึง่ครอบคลมุทัง้การสร้างสภาพแวดล้อมการควบคมุ การประเมิน
ความเสีย่ง กิจกรรมการควบคมุ ข้อมลูและการสือ่สาร และการติดตาม 

  คณะกรรมการบริษัทมีการก ากับดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีตาม
หลกัเกณฑ์ COSO ซึง่ครอบคลมุทัง้ 5 ปัจจยั  
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3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการสั่ งการและ ความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การก ากับ
ดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 
3.1 ผู้บริหารระดบัสงูก าหนดโครงสร้างองค์กรที่สนบัสนนุการบรรลวุตัถปุระสงค์

ของบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทัง้ทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึง
การจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ใน
ส่วนงานที่ส าคัญ ซึ่งท าให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงาน
ตรวจสอบภายในที่ขึน้ตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่
ชดัเจน เป็นต้น  

  บริษัทมีการก าหนดโครงสร้างองค์กรบริษัทให้เหมาะสมกบัสภาพของธุรกิจ โดยมีการ
แบง่แยกอ านาจหน้าที่และการถ่วงดลุในสายการบงัคบับญัชาและการรายงานที่ชดัเจน 
โดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในขึน้ตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

3.2 ผู้บริหารระดับสูงก าหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมเก่ียวกบัอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสือ่สารข้อมลู 

  อ้างอิงตามค าอธิบายข้อ 3.1  
 

3.3 มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากดัอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่าง
เหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้ บริหารระดับสูง ผู้ บริหาร และ
พนกังาน 

  บริษัทมีการก าหนดขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัท ประธานกรรมการบริหารและฝ่ายบริหาร รวมถึงระดบัผู้จดัการและระดบัหวัหน้า
งาน และบริษัทก าหนดอ านาจอนุมตัิเฉพาะของคณะกรรมการบริษัทตามขอบเขตใน
อ านาจด าเนินการ (Level of Authorization)อย่างชัดเจน ทัง้ในระดับคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการบริหาร รวมททัง้ได้ก าหนดหน้าที่การท างานของพนกังานทุก
ต าแหนง่ ( Job Description ) 
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4. องค์กรแสดงถงึความมุ่งม่ันในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 

4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบตัิเพื่อจดัหา พฒันา และรักษาบคุลากรที่มี
ความรู้และความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบาย
และวิธีการปฏิบตัินัน้อยา่งสม ่าเสมอ 

  บริษัทมีการก าหนดหน้าที่การท างาน (Job Description) และมีการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานโดยผู้บริหารและหวัหน้างานทกุปี และบริษัทมีการจดัท าแผนการฝึกอบรม
ประจ าปี 

4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตัิงาน การให้แรงจงูใจหรือรางวลัต่อ
บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่
บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหล่านีใ้ห้ผู้ บริหารและ
พนกังานทราบ 

  บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปี และก าหนดหลกัเกณฑ์การประเมินผล
ที่ชัดเจน โดยผู้บงัคบับัญชาจะประเมินประสิทธิภาพการท างาน    เป้าหมายในการ
ท างานประสทิธิผลของงาน เพื่อประกอบการพิจารณาแรงจงูใจและรางวลัตา่งๆ 

4.3 บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมส าหรับการขาดบคุลากรที่
มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสมอยา่งทนัเวลา 

  บริษัทมีแผนการคัดเลือกบุคคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในต าแหน่งงานบริหารที่
ส าคญัทกุระดบัให้เป็นไปอยา่งเหมาะสมและโปร่งใส และพฒันาผู้บริหารและพนกังาน
ที่มีให้มีความรู้ความสามารถในการท างานมากขึน้และให้สามารถท างานแทนกนัได้ 

4.4 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้ บริหารและพนกังานทุกคน 
เช่น การจดัระบบที่ปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม 

  บริษัทสง่เสริมการพฒันาบคุลากร โดยให้มีการจดัอบรม สมัมนา ฝึกอบรมเพื่อพฒันา
ความรู้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม และการท างานเป็นทีมแก่บคุลากร 

4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดต าแหน่ง (succession plan) 
ที่ส าคญั 

  อ้างอิงตามค าอธิบายข้อ 4.3 
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5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 

5.1 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบงัคบัให้
บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบตัิ ในกรณีที่จ าเป็น 

  บริษัทก าหนดให้พนกังานปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ข้อบังคับ
การท างาน และขัน้ตอนการปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด โดยบริษัทได้สื่อสารและให้
ความรู้แก่พนักงาน เพื่อจะได้เห็นความส าคัญในการเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ
ควบคมุภายในท่ีดี และบริษัทยงัจดัให้มีหน่วยงานอิสระภายนอกซึง่เป็นผู้ เช่ียชาญด้าน
ระบบการควบคุมภายใน ท าหน้าที่ตรวจสอบและรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบตัิงานได้อยา่งเหมาะสม 

5.2 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารก าหนดตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัิงาน การสร้าง
แรงจูงใจ และการให้รางวลั ท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาทัง้เร่ืองการปฏิบตัิตาม 
Code of Conduct และวตัถปุระสงค์ในระยะสัน้และระยะยาวของบริษัท 

  บริษัทก าหนดตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัิงานตาม Job Description แตล่ะต าแหนง่งานอยา่ง
ชดัเจน ให้สอดคล้องคล้องกบัแผนงานและเปา้หมายโดยรวมทัง้ระยะสัน้และยาว ทัง้ยงั
พิจารณารณาควบคู่กับการปฏิบัติตามการก ากับดูแลที่ดีและจรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกิจ คู่มือการท างาน ข้อบงัคบัการท างาน เพื่อประเมินผลตอบแทนพนกังาน 
เงินรางวลัพิเศษ(โบนสั)และสวสัดิการตา่งๆ 

5.3 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวลัอย่าง
ต่อเนื่องโดยเน้นให้สามารถเช่ือมโยงกบัความส าเร็จของหน้าที่ในการปฏิบตัิ
ตามการควบคมุภายในด้วย 

  อ้างอิงตามค าอธิบายข้อ 5.2 

5.4 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่
มากเกินไปในการปฏิบตัิหน้าที่ของบคุลากรแตล่ะคน 

  บริษัทก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและ
เหมาะสม เพื่อให้ผู้ บริหารและพนักงานของบริษัทรับทราบถึงเป้าหมายในการ
ปฏิบตัิงานร่วมกนั โดยไมส่ร้างแรงกดดนัท่ีมากเกินไป 
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การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
 

6. องค์กรก าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 

6.1 บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ รับรองโดยทั่วไป และ
เหมาะสมกบัธุรกิจในขณะนัน้ โดยแสดงได้วา่รายการในรายงานทางการเงิน
มีตวัตนจริง ครบถ้วน แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง มี
มลูคา่เหมาะสม และเปิดเผยข้อมลูครบถ้วน ถกูต้อง 

  บริษัทมีการสอบทานรายงานทางการเงินให้มีการเปิดเผยข้อมลูที่เพียงพอ และถกูต้อง
ตามมาตรฐานการบญัชีที่รองรับโดยทัว่ไป เหมาะสมกับธุรกิจ โดยผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต นโยบายทางบญัชีเป็นไปตามมาตรฐานบญัชี ซึ่งได้รับการ
พิจารณาโดยผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบบญัชีรับอนญุาต 

6.2 บริษัทก าหนดสาระส าคญัของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจยัที่
ส าคญั เช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ 

  อ้างอิงตามค าอธิบายข้อ 6.1 

6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการด าเนินงานของบริษัท 
อยา่งแท้จริง 

  อ้างอิงตามค าอธิบายข้อ 6.1 

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสาร
นโยบาย การบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคนรับทราบและ
ถือปฏิบตัิ จนเป็นสว่นหนึง่ของวฒันธรรมขององค์กร 

 
 
 
 

 
 
 

คู่มือบริหารความเสี่ยงที่ผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ได้ถูกสื่อสารในที่
ประชุมคณะท างานบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้ บริหารและพนักงานทุก
หนว่ยงาน รับทราบและถือปฏิบตัิจนเป็นสว่นหนึง่ของวฒันธรรมขององค์กร 
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7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้ อย่างครอบคลุมทั่วทัง้องค์กร 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 

7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทัง้
ระดบัองค์กร หนว่ยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าที่งานตา่ง ๆ 

  คณะท างานบริหารความเสีย่ง มีการประเมินความเสีย่งทกุประเภทท่ีอาจมีผลกระทบต่อ
การด าเนินธุรกิจทัง้ระดบัองค์กร และระดบัปฏิบตัิงานครอบคลมุหน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน
และหน้าที่งานตา่ง ๆ 

7.2 บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทัง้ปัจจัยภายในและ
ปัจจยัภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสีย่งด้านกลยทุธ์ การด าเนินงาน การ
รายงาน การปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  คณะท างานบริหารความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาทัง้ปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจส่งผลต่อ ด้านกลยุทธ์องค์กร ด้านการด าเนินงาน ด้าน
การเงิน ด้านกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ ของบริษัทและกลุม่บริษัท  

7.3 ผู้บริหารทกุระดบัมีสว่นร่วมในการบริหารความเสีย่ง 
 

  คณะท างานบริหารความเสี่ยง ได้รับข้อมลูสนบัสนนุเพื่อมาพิจารณาความเสี่ยงในด้าน
ตา่งๆ จากผู้บริหารและพนกังานทกุหนว่ยงานตา่งๆภายในบริษัท 

7.4 บริษัทได้ประเมินความส าคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทัง้โอกาสเกิด
เหตกุารณ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึน้   

  บริษัทก าหนดหลกัเกณฑ์ระดับของโอกาสเกิดเหตุการณ์และผลกระทบที่อาจเกิดขึน้
อย่างชดัเจน เพื่อให้คณะท างานบริหารความเสี่ยงระบคุวามเสี่ยงและการวิเคราะห์เพื่อ
จดัล าดบัความเสีย่งที่จะมีผลกระทบตอ่การบรรลเุปา้หมายขององค์กร   

7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบตัิงานเพื่อจดัการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการ
ยอมรับความเสี่ยงนัน้ (acceptance)  การลดความเสี่ยง (reduction)  การ
หลกีเลีย่งความเสีย่ง (avoidance)  หรือการร่วมรับความเสีย่ง (sharing) 

  บริษัทมีการก าหนดมาตรการในด้านบริหารความเสี่ยงโดยได้ก าหนดแผนและมาตรการ
บริหารความเสี่ยงในระดบัต่างๆ โดยประเมินระดบัความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลงัจากปฏิบตัิ
ตามแผน เพื่อรายงานตอ่คณะท างานบริหารความเสีย่ง 
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8. องค์กรได้พิจารณาถงึโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 

8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึน้ โดยครอบคลุมการทุจริตแบบ
ตา่งๆ เช่น การจดัท ารายงานทางการเงินเท็จ  การท าให้สญูเสยีทรัพย์สนิ การ
คอร์รัปชัน่ การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคมุภายใน (management 
override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่ส าคัญ 
การได้มาหรือใช้ไปซึง่ทรัพย์สนิโดยไมถ่กูต้อง เป็นต้น 

  บริษัทมีการประเมินความเสีย่งด้านการทจุริตภายในองค์กรซึง่ครอบคลมุการทจุริตแบบ
ตา่งๆที่อาจเกิดขึน้ และบริษัทได้ก าหนดนโยบายเพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วม
ตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่กบัภาครัฐ 

8.2 บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบตัิงานอยา่งรอบคอบ โดยพิจารณาความ
เป็นไปได้ของเป้าหมายที่ก าหนดแล้ว รวมทัง้ได้พิจารณาความสมเหตสุมผล
ของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลกัษณะ
ส่งเสริมให้พนักงานกระท าไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตัง้เป้าหมายยอดขายของ
บริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริง จนท าให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลข
ยอดขาย เป็นต้น 

  บริษัทมีการก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานโดยพิจาณาถึงความเป็นไปได้ให้ความ
เหมาะสมกบัศกัยภาพของบริษัท ควบคู่กบัผลตอบแทนต่างๆที่พนกังานจะได้รับ โดย
คณะกรรมการบริหารจะติดตามผลการปฏิบัติอย่างน้อยเดือนละครัง้ เพื่อทบทวน
เปา้หมายปฏิบตัิงานให้เหมาะสม  
 
 

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเก่ียวกบัโอกาส ใน
การเกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัทด าเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการ
ทจุริต 

  คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบถามผู้บริหารเก่ียวกบัโอกาสในการเกิดทจุริตและ
มาตรการที่บริษัทด าเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต รวมทัง้ยังได้สอบถาม
หน่วยงานตรวจสอบภายในถึงการประเมินโอกาสในการเกิดทจุริตและเหตกุารณ์ที่ผ่าน
มาที่เก่ียวกับการทุจริตภายในองค์กร โดยให้ผู้ ตรวจสอบภายในมีหน้าที่รายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบหากเกิดเหตกุารณ์ทจุริตในอนาคต เพื่อท่ีจะสามารถด าเนินการ
เพื่อปอ้งกนัหรือแก้ไขการทจุริตตอ่ไป 

8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนว
ปฏิบตัิ ที่ก าหนดไว้ 

  บริษัทก าหนดให้ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทศกึษาข้อก าหนดเก่ียวกบันโยบายการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท รวมทัง้นโยบายและแนว
ปฏิบตัิตา่งๆ และปฏิบตัิตามอยา่งเคร่งครัด ซึง่ได้เผยแพร่ทาง Email ของบริษัท 
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9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 

9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจยัภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อ
การด าเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้
ก าหนดมาตรการตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงนัน้อยา่งเพียงพอแล้ว 

  บริษัทมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานโดยคณะผู้บริหารอย่างสม ่าเสมอ 
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยจากภายนอกองค์กร และการเปลี่ยนแปลงอื่นๆที่มี
ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ นโยบาย การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน 
คณะกรรมการบริหารจะมีการทบทวนเป้าหมาย คู่มือการปฏิบตัิงานและระเบียบต่างๆ 
และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

9.2 บริษัทประเมินการเปลีย่นแปลงรูปแบบการท าธุรกิจ ท่ีอาจมผีลกระทบตอ่การ
ด าเนินธุรกิจ การควบคมุภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนด
มาตรการตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงนัน้อยา่งเพียงพอแล้ว 

  อ้างอิงตามค าอธิบายข้อ 9.1 

9.3 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้น าองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนด
มาตรการตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงนัน้อยา่งเพียงพอแล้ว 

  บริษัทก าหนดเป้าหมาย นโยบาย และแผนงานในการด าเนินธุรกิจที่ชัดเจน โดยมี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ด าเนินการปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งเป็นการ
ท างานร่วมกับผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานอื่นๆ ดังนัน้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้น า
องค์กรในต าแหนง่ใด จึงสามารถถ่ายทอด สือ่สาร การด าเนินงานให้เป็นไปอยา่งตอ่เนื่อง
ตามเปา้หมายการด าเนินธุรกิจได้ 
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มาตรการควบคุม (Control Activities) 
 

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 

10.1 มาตรการควบคุมของบ ริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยงและ
ลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน 
ลกัษณะงาน ขอบเขตการด าเนินงาน รวมถึงลกัษณะเฉพาะอื่น ๆ 

  บริษัทได้ประเมินความเสี่ยงตามลกัษณะเฉพาะของบริษัท และก าหนดกิจกรรมการ
ควบคุมภายในให้เพียงพอเหมาะสม เพื่อจัดท าคู่มือระเบียบการปฏิบัติงานแต่ละ
หนว่ยงาน  

10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่ก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษรและ
ครอบคลมุกระบวนการต่างๆ อยา่งเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธี
ปฏิบัติงานเก่ียวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซือ้ และการบริหารทั่วไป 
ตลอดจนก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที่  และล าดับชัน้การอนุมัติของ
ผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกันการ
ทจุริตได้ เช่น มีการก าหนดขนาดวงเงินและอ านาจอนมุตัิของผู้บริหารแต่ละ
ระดับ ขัน้ตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน ขัน้ตอนการจัดซือ้และวิธีการ
คดัเลือกผู้ขาย การบนัทกึข้อมลูรายละเอียดการตดัสินใจจดัซือ้ ขัน้ตอนการ
เบิกจ่ายวสัดอุปุกรณ์ หรือ การเบิกใช้เคร่ืองมือต่างๆ เป็นต้น โดยได้จดัให้มี
กระบวนการส าหรับกรณีตา่ง ๆ ดงันี ้
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร 
และ ผู้ ที่ เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทัง้บุคคลที่ เก่ียวโยงกัน เพื่อ
ประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการท ารายการระหว่างกัน หรือ
รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้มีการปรับปรุงข้อมลูให้
เป็นปัจจบุนัเสมอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - บริษัทมีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตัิงานที่ชัดเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ส าหรับทกุหนว่ยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- บริษัทก าหนดคูม่ืออ านาจด าเนินการ ซึง่ได้ก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที่ใน

การอนมุตัิรายการตา่งๆไว้อยา่งชดัเจน ทัง้ในระดบัคณะกรรมการบริษัทและ
ระดบัคณะกรรมการบริหาร  
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 
10.2.2 กรณีที่บริษัทอนมุตัิธุรกรรมหรือท าสญัญากบัผู้ที่เก่ียวข้องในลกัษณะ
ที่มีผลผกูพนับริษัทในระยะยาวไปแล้ว เช่น การท าสญัญาซือ้ขายสนิค้า การ
ให้กู้ยืม การค า้ประกนั บริษัทได้ติดตามให้มัน่ใจแล้วว่า มีการปฏิบตัิเป็นไป
ตามเง่ือนไขที่ ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพนับริษัท เช่น ติดตาม
การช าระคืนหนีต้ามก าหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสญัญา 
เป็นต้น 
 

 
 

- บริษัทก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเปิดเผยและรับรองความ
ถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลเก่ียวกับกรรมการและผู้ บริหาร รวมทัง้ผู้ ที่
เก่ียวข้องและบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบุคคลดังกล่าว เพื่อรวบรวมเป็น
ฐานข้อมูลในการติดตามและสอบทานการท ารายการระหว่างกัน หรือ
รายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชผน์ โดยกรรมการและผู้บริหาร
จะต้องแจ้งข้อมูลให้แก่บริษัททราบหากข้อมูลที่แจ้งไว้มีการเปลี่ยนแปลง 
ส าหรับกรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือท าสัญญากับผู้ ที่ เก่ียวข้องใน
ลกัษณะที่มีผลผกูพนัระยะยาวไปแล้ว บริษัทจะมีการติดตามให้มัน่ใจว่าได้
มีการปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ตกลงกนัไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผกูพนั โดยได้
ก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานที่ เก่ียวข้องกับการท าธุรกรรมนัน้ๆ เป็น
ผู้ด าเนินการติดตามและรายงานผลให้ผู้บริหารรับทราบ 

10.3 บริษัทก าหนดให้การควบคมุภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น 
การควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกัน
และติดตาม 

   

10.4 บริษัทก าหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดบัขององค์กร เช่น ทัง้ระดบั 
กลุม่บริษัท หนว่ยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

  หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบในการควบคุมให้มีการปฏิบัติตามระบบการ ควบคุม
ภายในที่วางไว้และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในท าหน้าที่สอบทาน ประเมินความ
เพียงพอและความมีประสทิธิภาพของระบบการควบคมุภายใน 

10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี ้ออกจาก
กนั โดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึง่กนัและกนั กลา่วคือ 
10.5.1 หน้าที่อนมุตัิ  
10.5.2 หน้าที่บนัทกึรายการบญัชีและข้อมลูสารสนเทศ และ  
10.5.3 หน้าที่ในการดแูลจดัเก็บทรัพย์สนิ 

  บริษัทจัดท าเป็นคู่มือฯ เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน โดยแบ่งแยกหน้าที่ความ
รับผิดชอบท่ีมีการตรวจสอบซึ่งกนัและกนั ทัง้หน้าที่ในการอนมุตัิ หน้าที่บนัทกึรายการ
และข้อมลูสารสนเทศ และหน้าที่ในการดแูลจดัเก็บทรัพย์สนิ 
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11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลย ีเพื่อช่วยสนับสนุน การบรรลุวัตถุประสงค์ 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 

11.1 บริษัทควรก าหนดความเก่ียวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กระบวนการปฏิบตัิงานและการควบคมุทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 

  มีการก าหนดคู่มือการปฏิบัติงาน เร่ือง ขัน้ตอนการขอสิทธ์ิเข้าใช้งานในระบบ
คอมพิวเตอร์ วตัถุประสงค์เพื่อเป็นการควบคมุการเข้าถึง (Access Control) ข้อมูล
สารสนเทศขององค์กร ให้สามารถเข้าถึงและเปลีย่นแปลงแก้ไขได้เฉพาะผู้ที่เก่ียวข้อง
เท่านัน้ และมีมีการก าหนดนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านไอที   (IT Security 
Policy) 

11.2 บริษัทควรก าหนดการควบคมุของโครงสร้างพืน้ฐานของระบบเทคโนโลยีให้มี
ความเหมาะสม 

  บริษัทมอบหมายฝ่ายสารสนเทศรับผิดชอบในเร่ืองดังกล่าว โดยมีการก าหนดการ
ควบคมุของโครงสร้างพืน้ฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสมกบัธุรกิจ และ
การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี  

11.3 บริษัทควรก าหนดการควบคมุด้านความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีให้มี 
ความเหมาะสม 

  บริษัทฯ จัดให้มีระบบที่เหมาะสมในการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยี  ตามนโยบายความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 

11.4 บริษัทควรก าหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการ
บ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม 

  บริษัทฯ ก าหนดคู่มือ ระเบียบปฏิบตัิงาน เร่ือง การจดัการและการบ ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศ ครอบคลุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบ ารุงรักษาระบบฯ 
อยา่งเหมาะสม 

 

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้ก าหนดสิ่งที่คาดหวังและขัน้ตอน การปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่ก าหนดไว้นัน้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 

12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การท าธุรกรรมของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดังกลา่ว ต้องผ่านขัน้ตอนการ
อนุมัติที่ก าหนด เช่น ข้อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เกณฑ์ของส านักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือน า

  บริษัทฯ มีนโยบายการท ารายการระหว่างกนั ซึ่งเป็นไปตามข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ 
ห รือ ข้อก าหนดของตลาดหลักท รัพ ย์แห่งประเทศไทย  ห รือของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ  
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 
ผลประโยชน์ของบริษัท ไปใช้สว่นตวั    

12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนมุตัิธุรกรรมกระท าโดยผู้ที่ไมม่ีสว่นได้
เสยีในธุรกรรมนัน้ 

  นโยบายเก่ียวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ก าหนดให้กรรมการซึง่มีสว่นไดเสยีใน
เร่ืองใดไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนมุตัิธุรกรรมค านึงถึงประโยชน์สงูสดุ
ของบริษัทเป็นส าคญั และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระท ากับ
บคุคลภายนอก   (at arms’ length basis) 

   
 

12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัท
ร่วม รวมทัง้ก าหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการหรือ
ผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือร่วมนัน้ ถือปฏิบตัิ  (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนใน
บริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วมไมต้่องตอบข้อนี)้ 

  บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามดแูลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมโดย
สง่ตวัแทนเข้าเป็นกรรมการในบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วมในการบริหารงาน 

12.5 บริษัทก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการน านโยบายและกระบวนการ 
ไปปฏิบตัิโดยผู้บริหารและพนกังาน 

  บริษัทได้มีการประกาศให้ผู้บริหารและพนกังานมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
น านโยบายและคู่มือปฏิบัติงานไปปฏิบัติ โดยมีการเผยแพร่ให้พนักงานทุกคน
รับทราบโดยการติดบอร์ดและจะจดัสง่ Email ให้แก่พนกังาน  

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการน าไปใช้ในเวลาที่
เหมาะสม โดยบคุลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลมุกระบวนการ
แก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบตัิงาน 

  บริษัทจะสื่อสารนโยบายให้ทุกฝ่ายรับทราบทนัทีเมื่อนโยบายและคู่มือปฏิบัติงาน
ฉบับใหม่ของบริษัทมีผลบังคับใช้ โดยผู้ บ ริหารของแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่
ควบคุมดูแลให้พนักงานปฏิบัติตาม โดยเมื่อพบข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน
พนกังานจะรายงานให้ผู้บงัคบับญัชาทราบเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดโดยทนัที  

12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตัิให้มีความเหมาะสมอยูเ่สมอ   บริษัทจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตัิงานให้เหมาะสม กับ
สภาพแวดล้อมการท างานท่ีเปลีย่นแปลงอยา่งสม ่าเสมอ  
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ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 
 

13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่ก าหนดไว้ 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 

13.1 บริษัทก าหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการด าเนินงาน ทัง้ข้อมูลจากภายใน
และภายนอกองค์กร ท่ีมีคณุภาพและเก่ียวข้องตอ่งาน 

  บริษัทจะรวบรวมและพิจารณาข้อมลูเพื่อใช้ในการด าเนิงนงาน แบ่งเป็นข้อมลูภายใน 
จะก าหนดเอกสารประกอบการบนัทึกข้อมลูที่เหมาะสม มีการตรวจสอบและอนมุตัิการ
บนัทึกข้อมูลที่เป็นระบบ ในกรณีที่จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลจากภายนอก บริษัทจะว่าจ้าง
ผู้ เช่ียวชาญเพื่อศกึษาและจดัท าข้อมลูที่จ าเป็นส าหรับการพิจารณาในเร่ืองส าคญั เช่น 
การประเมินราคาทรัพย์สนิ เป็นต้น 

13.2 บริษัทพิจารณาทัง้ต้นทนุและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความ
ถกูต้องของข้อมลู   

  จากข้อ 13.1 บริษัทจะพิจารณาปริมาณและความถกูต้องของข้อมลู เปรียบเทียบกับ
ต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ เพื่อให้บริษัทสามารถพิจารณาข้อมูลต่างได้อย่าง
ครบถ้วน ถกูต้อง และมีประสทิธิภาพอยา่งเหมาะสม 

13.3 บริษัทด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่ส าคัญอย่างเพียงพอ
ส าหรับ ใช้ประกอบการตดัสินใจ ตวัอย่างข้อมลูที่ส าคญั เช่น รายละเอียด
ของเร่ืองที่เสนอ ให้พิจารณา เหตผุล ผลกระทบตอ่บริษัท ทางเลอืกตา่ง ๆ   

  เลขานกุารบริษัทและหน่วยงานต้นเร่ืองเป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในการจัดเตรียมข้อมูลที่
ส าคัญที่เพียงพอเพื่อให้คณะกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณา
อนมุตัิเร่ืองตา่งๆ โดยเลขานกุารบริษัทมีหน้าที่จดัท าหนงัสอืเชิญประชุมคณะกรรมการ 
พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา เพื่อให้กรรมการได้รับข้อมูลที่เพียงพอส าหรับ
ประกอบการตดัสนิใจ 

13.4 บริษัทด าเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนงัสอืนดัประชมุหรือเอกสาร
ประกอบการประชมุที่ระบขุ้อมลูที่จ าเป็นและเพียงพอตอ่การพิจารณาก่อน
การประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขัน้ต ่าตามที่กฎหมาย
ก าหนด   

  เลขานกุารบริษัทจะจดัสง่หนงัสอืเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชมุลว่งหน้า
ก่อนการประชมุ หรือทาง Email ไม่น้อยกวา่ 7 วนั เพื่อให้กรรมการได้รับข้อมลูก่อนการ
ประชมุลว่งหน้า 

13.5 บริษัทด าเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียด
ตามควร  เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลงัเก่ียวกบัความเหมาะสมในการ

  เลขานุการบริษัทมีหน้าที่จดบนัทึกและจดัท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ซึง่ประกอบด้วยรายละเอียดของเร่ืองที่พิจารณา ข้อซกัถามและความเห็นของกรรมการ 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของ
กรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเร่ืองที่พิจารณา 
ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกบัเร่ือง ที่เสนอพร้อมเหตผุล เป็น
ต้น 

รวมถึงผลการอนมุตัิ/พิจารณาในแตล่ะวาระการประชมุ 

13.6 บริษัทมีการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
13.6.1  มีการจดัเก็บเอกสารส าคญั ไว้อยา่งครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 
 
 
13.6.2  กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีหรือผู้ตรวจสอบภายในวา่มีข้อบกพร่องใน

การควบคมุภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนัน้อยา่งครบถ้วนแล้ว   
 

 
 

 
 
 

  
- หนว่ยงานมีหน้าที่รับผิดชอบจดัท าและจดัเก็บเอกสารท่ีส าคญัของหน่วยงาน

ให้เป็นระเบียบ ครบถ้วนเป็นหมวดหมู ่เพื่อสะดวกตอ่การค้นหาและอ้างอิง 
- กรณีบริษัทได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่อง

ในการควบคุมภายใน บริษัทจะพิจารณาแนวทางการด าเนินการแก้ไขโดย
พิจารณาจากข้อเสนอแนะจากผู้สอบบัญชีและ     ผู้ตรวจสอบภายในทนัที
พร้อมทัง้ระบกุ าหนดการแล้วเสร็จและ           ผู้ที่รับผิดชอบอยา่งชดัเจน และ
แจ้งให้ผู้สอบบญัชีหรือผู้ตรวจสอบภายในรับทราบเพื่อติดตามผลการแก้ไข
ตอ่ไป 

 

14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซ่ึงรวมถงึวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จ าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไป
ได้ตามที่วางไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 
14.1 บริษัทมีกระบวนการสือ่สารข้อมลูภายในอยา่งมีประสทิธิภาพและ  

มีช่องทางการสือ่สารท่ีเหมาะสม เพื่อสนบัสนนุการควบคมุภายใน   

  บริษัทจัดให้มีกระบวนการสื่อสารที่ส าคญัแก่พนกังานได้หลายช่องทาง ได้แก่การติด
ประกาศ การใช้ E-mail หรือการออกหนงัสอืให้แก่พนกังานเฉพาะรายบคุคล  

14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่ส าคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่าง     สม ่า
เสมอ และท าให้คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น 
การก าหนดบุคคลที่ เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่น

  เลขานกุารบริษัทและฝ่ายบริหารจะเป็นผู้รายงานข้อมลูที่ส าคญัตอ่คณะกรรมการบริษัท
อย่างสม ่าเสมอ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทสามารถเรียกดูข้อมูลที่ส าคญัเพิ่มเติมเพื่อ
ประกอบการพิจารณาหรือติดต่อขอข้อมลูจากผู้ เช่ียวชาญภายนอกได้ และบริษัทยงัมี
การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการ
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 
นอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทัง้การติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้ สอบ
บัญชี ผู้ ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างและผู้ บริหารตามที่
คณะกรรมการร้องขอ การจดักิจกรรมพบปะหารือระหวา่งคณะกรรมการและ
ผู้บริหารนอกเหนือจากการประชมุคณะกรรมการ เป็นต้น 

ประชมุคณะกรรมการ 

14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ 
ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเก่ียวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต
ภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้อยา่งปลอดภยั 

  บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับ เพื่อให้พนักงานและ
บุคคลภายนอกองค์กรสามารถแจ้งเบาะแสการคอร์รัปชั่น โดยขึน้ที่หน้า Web ของ
บริษัทฯ ซึ่ง Email จะส่งตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะถูกรักษาไว้ เป็น
ความลบัของบริษัทเพื่อคุ้มครองมิให้เกิดผลกระทบตอ่ผู้แจ้งข้อร้องเรียนดงักลา่วซึง่ในปี 
2560 ไมป่รากฎวา่มีข้อร้องเรียนจากผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยีใดๆ 

 

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 

15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมี
ประสทิธิภาพ และมีช่องทางการสือ่สารท่ีเหมาะสม เพื่อสนบัสนนุการควบคมุ
ภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์  ศูนย์รับเร่ือง
ร้องเรียน เป็นต้น 

  บริษัทมีหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์และมีหน้าเวปเพจในการติดต่อนกัลงทุนสมัพนัธ์
โดยเฉพาะ  

15.2 บริษัทจดัให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อให้ผู้มีสว่นได้เสีย
ภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมลูหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริต 
(whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้อยา่งปลอดภยั 

  อ้างอิงตามค าอธิบายข้อ 14.3 
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ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 
 

16.  องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยงัด าเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 

16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและ
ข้อก าหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนกังานปฏิบตัิตนในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ก าหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการ
ปฏิบัติ และรายงานผู้บังคับบัญชาหรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในติดตามการปฏิบตัิ และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น 

   

16.2 บริษัทจดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายในที่วางไว้ 
โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

   

16.3 ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปลี่ยนแปลง
ของบริษัท 

  หน่วยงานตรวจสอบภายในได้จดัท าแผนการตรวจสอบภายในให้ครอบคลมุถึงระบบ
การปฏิบตัิงานทุกหน่วยงาน ซึ่งจะได้รับการอนมุตัิแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี
จากคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทัง้ตรวจสอบการควบคุมภายในและรายงานผล
การปฏิบตัิงาน/ข้อเสนอแนะ โดยตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส   

16.4 ด าเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคมุภายใน โดยผู้ที่มีความรู้
และความสามารถ 

   

16.5 บริษัทก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึน้ตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

   

16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบตัิหน้าที่ตามมาตรฐานสากล การ
ปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the 
Professional Practice of Internal Auditing, IIA) 
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17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซ่ึงรวมถงึผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 

17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และ
ด าเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทนัท่วงที หากผลการด าเนินงานที่เกิดขึน้
แตกตา่งจากเปา้หมาย ที่ก าหนดไว้อยา่งมีนยัส าคญั 

 
 

  ผู้ ตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ มีหน้าที่เสนอผลการตรวจสอบระบบการ
ควบคุมภายในโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบข้อบกพร่องหรือข้อควร
ปรับปรุง หน่วยงานตรวจสอบภายในจะประสานงานกบัหวัหน้าหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
เพื่อหาแนวทางแก้ไข พร้อมกับแจ้งให้ฝ่ายบริหารของบริษัทรับทราบในทันทีรวมถึง
รายงานความคืบหน้าตอ่คณะกรรมการตรวจสอบตอ่ไป 

17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดงันี ้
         17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลนั     ในกรณีที่

เกิดเหตกุารณ์หรือสงสยัว่ามีเหตกุารณ์ทจุริตอยา่งร้ายแรง   มีการปฏิบตัิที่ฝ่า
ฝืนกฎหมาย หรือมีการกระท าที่ผิดปกติอื่น           ซึ่งอาจกระทบต่อช่ือเสียง
และฐานะการเงินของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั 

        
        17.2.2  รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญั พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา 

(แม้ว่าจะได้ เร่ิมด า เนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบ ริษัท /
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอนัควร 

          
        17.2.3  รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญัต่อ

คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตวจสอบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
- บริษัทก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทต้องรายงานให้

บริษัททราบถึงการกระท าที่เข้าข่ายการทจุริตคอร์รัปชัน่ที่เก่ียวข้องกับบริษัท 
โดยแจ้งต่อผู้บงัคบับญัชา หรือบคุคลท่ีรับผิดชอบ และให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงตา่งๆ ตามนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่  

 
- ผู้ บริหารยังมีแนวทางการรายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญ พร้อม

แนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้เร่ิมด าเนินการจัดการแล้ว) ต่อ
คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายใน
ระยะเวลาอนัควร รวมทัง้รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องต่อ
คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ  

  


