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

ส�าหรับการด�าเนินงานในปี 2560 เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง การเติบโตของ PSTC ในหลายด้าน และ
นับว่าเป็นปีที่ดี สืบเนื่องมาจากในช่วงระยะเวลา 2-3 ปี ที่ผ่านมานั้น บริษัทได้มีการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน 
หลากหลายประเภท ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีโรงไฟฟ้าที่สามารถจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ทั้งหมด 3 ประเภท คือ โรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล และโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ ส่งผลให้รายได้ในปี 2560 มีสัดส่วนของ 
รายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เนื่องมาจากโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ของบริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จ�ากัด  
ก�าลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ สามารถผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเป็นการรับรู้รายได้แบบเต็มปี 
ส�าหรบัในส่วนของการเข้าร่วมประมลูโครงการของภาครฐันัน้ นบัว่าเป็นข่าวดส่ีงท้ายปีให้แก่บรษัิท โดยบรษัิทสามารถผ่าน
การคัดเลือกโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ SPP Hybrid Firm จ�านวน 1 โครงการ มีปริมาณพลังงาน
ไฟฟ้าเสนอขาย จ�านวน 23.42 เมกะวัตต์ ซ่ึงโครงการดังกล่าวตั้งอยู่ต�าบลร่องฟอง อ�าเภอเมือง จังหวัดแพร่ ปัจจุบัน 
อยู่ระหว่างการท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA : Environmental Impact Assessment)  
เพือ่ประกอบการยืน่ลงนามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (PPA) ซ่ึงคาดว่าโรงไฟฟ้าดงักล่าวจะสามารถจ�าหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย์
ได้ในช่วงปี 2564 ปัจจุบันบริษัทมีก�าลังการผลิต รวมทั้งส้ิน 69.72 เมกะวัตต์ และคาดว่าจะมีก�าลังการผลิตครบ  
100 เมกะวัตต์ ภายในปี 2561 ตามเป้าหมายที่บริษัทได้วางไว้

นอกจากนี้ที่บริษัทได้เข้าร่วมลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ�ากัด (BGT) 
สัดส่วนการถอืหุน้ร้อยละ 51 ในช่วงปลายปี 2560 ซ่ึงประกอบธรุกจิจ�าหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว ส�าหรบั
การเข้าลงทุนในกิจการดังกล่าวนั้น บริษัทเล็งเห็นว่าการลงทุนในครั้งนี้เป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจ และมีความเชื่อมั่นว่า
ธุรกิจจ�าหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว จะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่จะเข้ามาเสริมความแข่งแกร่ง ความมั่นคงและ
ยั่งยืน สร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต

บรษัิทยงัคงด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง ในการต่อต้านการคอร์รปัชัน่ ตามทีไ่ด้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชั่นของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
เพื่อยืนยันแนวทางการท�างานของบริษัทฯในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัท 
ยงัมุง่มัน่ในการจัดกจิกรรมให้กบัสังคม โดยให้ความส�าคญักบัการรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องทกุฝ่ายอย่างเท่าเทยีม
กัน ตลอดจนการตอบแทนสังคม และใส่ใจในสิ่งแวดล้อม 

ในนามบริษัท  เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)  ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น  นักลงทุน  พันธมิตร
ทางธรุกจิ  ลูกค้า  สถาบนัการเงิน หน่วยงานราชการ  ตลอดจนผูม้ส่ีวนได้เสียทกุฝ่ายทีใ่ห้ความไว้วางใจและการสนบัสนนุ
บริษัทด้วยดีเสมอมา  และขอขอบคุณทีมผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจในการปฎิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์และรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ  ช่วยให้ธุรกิจของบริษัทสามารถก้าวข้ามอุปสรรคและเติบโตไปพร้อมกัน 
อย่างยั่งยืน

ท้ายนี ้บรษัิทจะไม่หยดุยัง้การพฒันาเพือ่ให้เป็นองค์การทีแ่ขง็แกร่ง เตบิโตในด้านพลังงานครบวงจรทีม่คีณุภาพ
และสามารถตอบแทนผลประโยชน์คืนสู่สังคมและท่านผู้ถือหุ้น

ขอแสดงความนับถือ
นายภาณุ  ศีติสาร

ประธานกรรมการบริษัท
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นายภาณุ ศีติสาร
ประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร
(กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม)
อายุ 49 ปี

คณะกรรมการและผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม:
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณทิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต   (ฟิสิกส์ประยุกต์)   

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

สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ): 1.60

ประสบการณ์ท�างาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง:
2560 – ปัจจุบัน

กรรมการ บจ.บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี (ธุรกิจจ�าหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว)
กรรมการ บจ. ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค (ธุรกิจขนส่งน�้ามันโดยระบบขนส่งทางท่อ)

2555 - ปัจจุบัน 
ประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี  
(ธุรกิจออกแบบ จ�าหน่ายและติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม)

2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. กันหา โซล่าพาวเวอร์ (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์)

2551 - 2555
กรรมการผู้จัดการ บจ. พระพาย เทคโนโลยี  
(จัดจ�าหน่าย และให้บริการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานลม)

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

2541 - ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ. เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น  
(จ�าหน่ายและติดตั้ง อุปกรณ์โทรคมนาคมการสือสาร)
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คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม:
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย อีสเทิร์นเอเชีย
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
• Director Certification Program (DCP) 170/2013
• Director Accreditation Program (DAP) 33/2005

สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ): 9.22

ประสบการณ์ท�างาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง:
2560 – ปัจจุบัน

กรรมการ บจ. พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 1 (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน)
กรรมการ บจ. พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 2 (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน)

2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 7 (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน)
กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 8 (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน)
กรรมการ บจ. อรัญ เพาเวอร์ (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ)
กรรมการ บจ. เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ)
กรรมการ บจ. โรงไฟฟ้าสระยายโสม (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ)
กรรมการ บจ. โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ)
กรรมการ บจ. เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล)

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

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

ก.พ.-พ.ย. 2556
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาพลังงานทดแทน  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สถานศึกษา)

2555 – ปัจจุบัน
กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี  
(ธุรกิจออกแบบ จ�าหน่ายและติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม)
กรรมการ บจ. โซล่าร์โกกรีน (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์)

2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. กันหา โซล่าพาวเวอร์ (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์)

2541 - 2544
ผู้จัดการฝ่ายขาย บจ. เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น (ประเทศไทย)  
(จ�าหน่ายและติดตั้ง อุปกรณ์โทรคมนาคมการสือสาร)

นายพระนาย กังวาลรัตน์
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม)    
อายุ 44 ปี
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นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน
กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
(กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม)
อายุ 52 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม:
• Diploma in Auditing มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท  Master of Financial Accounting (MFAcc.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี  บัญชีบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Director Certification Program (DCP) 174/2013

สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ): 0.36

ประสบการณ์ท�างาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง:
2560 – ปัจจุบัน

กรรมการ บจ. พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 1 (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน)
กรรมการ บจ. พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 2 (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน)
กรรมการ บจ. บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี (ธุรกิจจ�าหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว)
กรรมการ บจ. ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค (ธุรกิจขนส่งน�้ามันโดยระบบขนส่งทางท่อ)

2559 - ปัจจุบัน 
กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 7 (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน)
กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 8 (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน)
กรรมการ บจ. อรัญ เพาเวอร์ (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ)
กรรมการ บจ. เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ)
กรรมการ บจ. โรงไฟฟ้าสระยายโสม (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ)
กรรมการ บจ. โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ)
กรรมการ บจ. เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

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

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

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

2544 - 2554
Senior Vice President - Financial Operations Division 
บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่)
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คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม:
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
• Director Certification Program (DCP) 170/2013
• Director Accreditation Program (DAP) 100/2013

สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ): 1.35

ประสบการณ์ท�างาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง:
2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ บจ. พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 1 (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน)
กรรมการ บจ. พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 2 (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน)

2559 - ปัจจุบัน 
กรรมการ บจ.พีเอสที เอนเนอร์ยี7 (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน)
กรรมการ บจ.พีเอสที เอนเนอร์ยี 8 (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน)
กรรมการ  บจ.โรงไฟฟ้าสระยายโสม (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ)
กรรมการ บจ.โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง (ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวภาพ)
กรรมการ บจ. เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล)

2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี (ลงทุนในธุรกิจอื่น)
กรรมการ บจ.พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล)
กรรมการ บจ.พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์)
กรรมการ บจ.พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน)
กรรมการ บจ.พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน)
กรรมการ บจ. พีเอสที เอนจิเนียริ่ง (ธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้า)
กรรมการ บจ.เพาเวอร์ วีกรีน (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์)
กรรมการ บจ.พีเอสที (อุบลราชธานี) (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ)

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

2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ.ไบโอโกกรีน (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล)

2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ  บจ.กันหา โซล่าร์พาวเวอร์ (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์)

2551 - ปัจจุบัน 
กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ   บจ.บมจ.เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี 
(ธุรกิจออกแบบ จ�าหน่ายและติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม)

นายอัณณพ พุ่มกุมาร
กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 
(กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม)     
อายุ 44 ปี
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นายสุวิทย์ สิงหจันทร์
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 63 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม:
• ปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
• ปริญญาตรี  นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• Director Certification Program  (DCP) 176/2013
• Director Accreditation Program (DAP) SET/2012

สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ): 0.003

ประสบการณ์ท�างาน ในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง:
2555 – ปัจจุบัน

กรรมการ / กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี
(ธุรกิจออกแบบ จ�าหน่ายและติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อมกรรมการ)
ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน (ผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า)

2553 - 2554
ผู้ช่วยผู้ว่าการประจ�าส�านักผู้ว่าการกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

2549 - 2553
ผู้อ�านวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์
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คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม:
• ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี  บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Advanced Audit Committee Program (AACP) 21/2015
• Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 14/2015
• Director Certification Program (DCP) 174/2013

สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ): 0.025

ประสบการณ์ท�างาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง:
2555 – ปัจจุบัน

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

2551 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. นภธรา ปรึกษาธุรกิจ

2544 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษา บจ. ไนซ์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง คอร์ป รับจ้างบริหารงาน

นายพิทยาธร มฤทุสาธร
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  
อายุ 51 ปี



10

นายวรพงศ์ จ�าจด
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
อายุ 54 ปี

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

สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ): 0.003

ประสบการณ์ท�างาน ในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง:
2556 – ปัจจุบัน

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

2554 - ปัจจุบัน
Assistant Managing Director บจ. ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัช น�าเข้า-ส่งออกค้าทองค�า

2551 - 2554
Vice President of Compliance Department ธนาคารกสิกรไทย (สถาบันการเงิน)
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คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม:
• ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ University of Texas at  Arlington
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ): -

ประสบการณ์ท�างาน ในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง:
2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ บจ. บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี (ธุรกิจจ�าหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว)
กรรมการ บจ. ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค (ธุรกิจขนส่งน�้ามันโดยระบบขนส่งทางท่อ)

2559 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี 
(ธุรกิจออกแบบ จ�าหน่ายและติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม)

2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ. อมตะวีเอ็น (ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. เมืองไทยลีสซิ่ง
(ธุรกิจให้บริการสินเชื่อโดยการจ�าน�าทะเบียนรถและสินเชื่อส่วนบุคคล)

2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ. วีรีเทล (ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทศูนย์การค้า 
อาคารส�านักงาน และพื้นที่เชิงพาณิชย์)

2555 - 2557
กรรมการ/กรรมการบริหาร บมจ. ทรีซิกตี้ไฟว์ (ธุรกิจ สื่อ โฆษณา และประชาสัมพันธ์)

2553 - 2555
กรรมการ คณะกรรมการก�ากับนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(รับผิดชอบการด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ)

นายกัมพล ตติยกวี
กรรมการอิสระ  
อายุ 59 ปี



12

นายเศรษฐวุฒิ บุญสนิท
กรรมการบริหาร/ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
อายุ 44 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม:
• ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ): 0.003

ประสบการณ์ท�างาน ในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง:
2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ บจ. พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 1 (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน)
กรรมการ บจ. พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 2 (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน)
กรรมการ บจ. บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี (ธุรกิจจ�าหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว)
กรรมการ บจ. ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค (ธุรกิจขนส่งน�้ามันโดยระบบขนส่งทางท่อ)

2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 7 (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน)
กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 8 (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน)
กรรมการ บจ. เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ)
กรรมการ บจ. โรงไฟฟ้าสระยายโสม (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ)
กรรมการ บจ. โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ)
กรรมการ บจ. เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล)

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

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

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

2555 - ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร/ผู้อ�านวยการอาวุโส บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี
(ธุรกิจออกแบบจ�าหน่ายและติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม)

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

2549 - 2552
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจ. ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น เทคโนโลยี (ประเทศไทย)
(ผลิตและจ�าหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคมและเครื่องมือสื่อสาร)
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แถวบน (เริ่มจากซ้ายไปขวา)

1. นายพิทยาธร มฤทุสาธร 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

2. นายวรพงศ์ จ�าจด 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

3. นายสุวิทย์ สิงหจันทร์ 
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

4. นายกัมพล ตติยกวี 
กรรมการอิสระ

5. นายภาณุ ศีติสาร 
ประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

คณะกรรมการบริษัท

แถวล่าง (เริ่มจากซ้ายไปขวา)

6. นายพระนาย กังวาลรัตน์ 
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

7. นางสาววอนงค์ พานิชเจริญนาน 
กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าที่ฝ่ายการเงิน/ 
กรรมผู้มีอ�านาจลงนาม

8. นายอัณณพ พุ่มกุมาร 
กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ/
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม
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(เริ่มจากซ้ายไปขวา)

1. นายเศรษฐวุฒิ บุญสนิท 
กรรมการบริหาร/ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

2. นายอัณณพ พุ่มกุมาร 
กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ/กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

3. นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน 
กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน/กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

4. นายพระนาย กังวาลรัตน์ 
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

5. นายภาณุ ศีติสาร 
ประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

คณะกรรมการบริหาร
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(เริ่มจากซ้ายไปขวา)

1. นายพิทยาธร มฤทุสาธร 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

2. นายวรพงศ์ จ�าจด  
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

3. นายสุวิทย์ สิงหจันทร์ 
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ
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ชื่อบริษัท   : บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์  : PSTC
ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่  : เลขที่ 325/1 อาคารพีเอสที ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ : ธุรกิจออกแบบ จ�าหน่ายและติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม ที่มีคุณภาพสูงส�าหรับ
     ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ต่างๆ และธุรกิจจ�าหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์
     ปิโตรเลียมเหลว
เลขทะเบียนบริษัท  : 0107557000039
หมำยเลขติดต่อ  : โทรศัพท์ 02-993-8982 โทรสาร 02-993-8983
เว็บไซต์    : www.pst.co.th
ทุนจดทะเบียน  : 756,337,613.50 บาท
ทุนเรียกช�ำระแล้ว  : 644,160,268.70 บาท
จ�ำนวนหุ้นสำมัญช�ำระแล้ว : 6,441,602,687 หุ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้  : 0.10 บาท
รอบระยะเวลำบัญชี	 : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม
ระบบคุณภำพ  : ISO9001:2015 และ ISO14001:2015

บุคคลอ้ำงอิงอื่นๆ 
นำยทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
     อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
     เลขที ่93 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400
     โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991 Call Center 0-2009-9999 Website: www.tsd.co.th
ผู้สอบบัญชี  : นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบรับใบอนุญาตเลขที่ 4521
     นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบรับใบอนุญาตเลขที่ 3972
     นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบรับใบอนุญาตเลขที่ 5659
     นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบรับใบอนุญาตเลขที่ 5872
     นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบรับใบอนุญาตเลขที่ 3182

     บริษัท ส�านักงานอี วาย จ�ากัด
     ส�านักงานใหญ่ ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
     โทรศัพท์ +66 2264 9090 โทรสาร +66 2264 0789-90 Website: www.ey.com

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น
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	ข้อมูลทำงกำรเงินที่ส�ำคัญ

รำยกำร
จ�ำนวนเงิน	(บำท)

2560 2559

งบก�ำไรขำดทุน

รายได้จากการขายและให้บริการ 1,344,096,961 598,857,242 

ต้นทุนการขายและให้บริการ 1,065,243,993  466,643,499 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 13,078,911  7,744,095 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 131,532,533  146,114,748 

ก�าไรขั้นต้น 278,852,968 132,213,743

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (99,681,350)  (39,163,533)

EBITDA 266,691,808  61,645,839 

ก�าไรสุทธิ 43,205,183  (38,549,569)

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน

สินทรัพย์หมุนเวียน 1,283,645,183  697,707,244 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,462,894,948  2,722,991,712 

หนี้สินหมุนเวียน 1,771,789,012  1,687,252,327 

หนี้สินไม่หมุนเวียน 360,176,630  355,562,774 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,614,574,489  1,377,883,855 

อัตรำส่วนทำงกำรเงิน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  % 3.33 0.02

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น   % 1.84 -4.35

อัตราก�าไรขั้นต้น  % 20.75 22.08

อัตราก�าไรสุทธิ   % 3.37 -6.71

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น   % 0.75 1.5

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น ( บาทต่อหุ้น ) 0.01 -0.1

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น  ( บาทต่อหุ้น ) 0.56 0.31

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ
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สัดส่วนรายได้ของการประกอบธุรกิจ

(Ë¹‹ÇÂ : ÃŒÍÂÅÐ)

รายไดจากการขายไฟฟา 
พลังงานชีวภาพ

รายไดอื่นๆ

รายไดจากการขายไฟฟา 
พลังงานชีวมวล

รายไดจากการขายไฟฟา 
พลังงานแสงอาทิตย

ธุรกิจจำหนายและขนสง
ผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลว

รายไดอื่นๆ

รายไดจากการขายไฟฟา 
พลังงานชีวภาพ

รายไดจากการขายไฟฟา 
พลังงานชีวมวล

รายไดจากการขายไฟฟา 
พลังงานแสงอาทิตย

ธุรกิจออกแบบ จำหนาย 
และติดตั้งระบบจายไฟฟา
และตรวจวัดจัดการ
สภาพแวดลอม

ธุรกิจออกแบบ จำหนาย 
และติดตั้งระบบจายไฟฟา
และตรวจวัดจัดการ
สภาพแวดลอม

FY2560
1,363 MB

FY2559
622 MB
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งบแสดงฐานะการเงิน
(Ë¹‹ÇÂ:ÅŒÒ¹ºÒ·)

สินทรัพยไมหมุนเวียน

สินทรัพยหมุนเวียน

สวนของผูถือหุน

หนี้สินไมหมุนเวียน

หนี้สินหมุนเวียน

5,747 MB

FY 2560

3,421 MB

FY 2559

5,747 MB

FY 2560

3,421 MB

FY 2559

1,687

356

1,378

698

2,723

1,283

4,463

1,772

360

3,615

(Ë¹‹ÇÂ:ÅŒÒ¹ºÒ·)
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สัดส่วนก�าไรขั้นต้นและก�าไรสุทธิ

(Ë¹‹ÇÂ:ÅŒÒ¹ºÒ·)
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Gross Profit
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132.21
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-38.55
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EBIT Net Profit
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เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
       
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัทเพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน ) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ  

3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์เฉพาะด้าน  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย  มีความอิสระ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประกอบด้วย

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

 ในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชมุรวมทัง้สิน้ 4 ครัง้  ทกุครัง้กรรมการตรวจสอบทกุท่านได้เข้าร่วม
ประชุมครบองค์ประชุม และได้เชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมตามวาระของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช้ีแจงในประเด็นที่เกี่ยวข้อง  
รวมถงึได้เชญิผูต้รวจสอบภายใน ผู้สอบบญัชรีบัอนญุาต เพือ่ร่วมชีแ้จงข้อเทจ็จริง ผลการตรวจสอบบญัช ีและหลกัฐานประกอบ 
ในแต่ละไตรมาส ท้ังน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยไม่มีผู้บริหารของ 
บริษัทฯเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย  1 ครั้ง การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่คณะกรรมการบริษัทฯได้อนุมัติไว้อย่างเคร่งครัดและผลการประชุมแต่ละครั้งได้รายงานการปฏิบัติงานโดยสรุป
พร้อมข้อเสนอแนะที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารให้คณะกรรมการบริษัทฯทราบ  สรุปสาระส�าคัญดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี  2560  ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้
มั่นใจว่า รายงานทางการเงิน รายการบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจัดท�าขึ้นมีความถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานบญัช ีและข้อก�าหนดทางกฎหมายรวมทัง้มกีารเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิอย่างเพยีง
พอพร้อมท้ังให้ ข้อสงัเกตและ รบัทราบแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกดิประโยชน์แก่บรษิทัฯ ซึง่คณะกรรมการตรวจ
สอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงิน ของ บริษัทฯได้จัดท�าขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  โดยมี 
ความถูกต้องตามที่ควร  เชื่อถือได้  และการเลือกใช้ นโยบายบัญชี ที่มีความสมเหตุสมผล 

2.    สอบทานความเพยีงพอของการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็
ว่าม ีประสทิธผิล และเหมาะสมเพยีงพอโดยไม่มข้ีอบกพร่องทีเ่ป็นสาระส�าคญั และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
มีความเป็นอิสระ พร้อมกันนี้ ได้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบ ภายในประจ�าปี 2560 ซึ่งจัดล�าดับงาน
ตรวจสอบ ตามความเสี่ยง และมุ่งเน้น เชิงปฏิบัติการ ให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผล และได้มี
การพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีระบบ การควบคุมภายในที่ดี

3.    สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ
ได้ปฏบิตัติามข้อก�าหนดและกฎหมายต่างๆ อย่างเหมาะสม สอบทานรายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจ
มคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นว่ามคีวามสมเหตสุมผลเพือ่ประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัทฯและเป็นไปตามกฎหมาย และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยและได้เปิดเผยไว ้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว

4.    สอบทานการบรหิารความเสีย่งรายงานผลการตรวจสอบและข้อสงัเกตผลการประเมนิระบบการควบคมุภายใน
รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหารระดับสูงโดยบริษัทฯ ก�าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารเป็นประจ�า ทกุเดอืนและมกีารประชมุ คณะกรรมการบรษัิททกุไตรมาสโดยในทีป่ระชมุคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ได้กล่าวถึง ผลการด�าเนินงานปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นผลกระทบและข้อเสนอแนะมาตรการ
ป้องกันหรือลดทอนความเสี่ยงที่ส�าคัญ และได้รายงานความคืบหน้าของผลการด�าเนินงานโดยผู้รับผิดชอบ
อย่างต่อเนือ่งแล้วคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ ว่ามาตรการบรหิารความเสีย่งทีก่�าหนดไว้มปีระสทิธผิล

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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และเหมาะสมเพียงพอครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความ เสี่ยงสูงสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 
ของการด�าเนินธุรกิจปัจจุบัน

5.    สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงผลการประเมินพบว่าบริษทัมรีะบบการควบคุมภายในท่ีเพยีงพอ และ
ครบถ้วนแล้ว

6.   พจิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชโีดยพจิารณาถงึความโปร่งใส และหลกัการก�ากบักจิการทีด่ ีรวมถงึผลการปฏิบตัิ
งานของผู้สอบบัญชีปีท่ีผ่านมา โดยค�านึงถึงชื่อเสียงความน่าเชื่อถือความสามารถในการให้บริการตรวจสอบ
และการให้ค�ารับรองงบการเงินได้ทันเวลาอย่างสม�่าเสมอแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบ 
เสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อให้พิจารณาเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

       แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัท ส�านักงานอี วาย  จ�ากัด ประจ�าปี 2561 โดยมีรายชื่อดังนี้
• นางสาวพิมพ์ใจ  มานิตขจรกิจ  ผู้สอบรับใบอนุญาตเลขที่  4521  หรือ
• นายชยพล  ศุภเศรษฐนนท์  ผู้สอบรับใบอนุญาตเลขที่  3972   หรือ
• นางสาวรสพร   เดชอาคม   ผู้สอบรับใบอนุญาตเลขที่ 5659 หรือ
• นางสาวสุมนา  พันธ์พงษ์สานนท์  ผู้สอบรับใบอนุญาตเลขที่  5872 หรือ
• นายโสภณ  เพิ่มศิริวัลลภ  ผู้สอบรับใบอนุญาตเลขที่  3182 

  โดยให้คนใดคนหนึง่ เป็นผูส้อบบญัชขีองบริษทั เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ�ากดั (มหาชน ) และ บรษัิท
ย่อย 16 บรษิทั ก�าหนดค่าธรรมเนยีมบรกิารงานสอบบญัชจี�านวน 4,300,000 บาท (สามล้านสามแสนหกหมืน่
สองพันห้าร้อยบาท) ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริง 

       
  คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมนิผลการปฏบิตังิานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบโดยประเมนิในภาพรวม

เป็นรายคณะประจ�าปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมว่าคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่  
ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเพียงพอและครบถ้วนแล้ว

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)

(นำยสุวิทย์		สิงหจันทร์)
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
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ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ
และแนวโน้มธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

	ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2544 ด�าเนินธุรกิจ

ออกแบบ จ�าหน่าย และติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพสูง ส�าหรับระบบส่ือสาร
โทรคมนาคมให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนต่างๆ ทั้งในด้านพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Power) พลงังานก๊าซชวีภาพ (Biogas Power) และพลังงานชีวมวล (Biomass Power) ซ่ึงบรษิทัยงัอยูร่ะหว่างการศึกษา
เข้าลงทุนในพลังงานขยะ (MSW) และพลังงานลม (Wind Power) ธุรกิจจ�าหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว  
ซึ่งด�าเนินการโดย บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ�ากัด โดยบริษัทเข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 51 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ



26

 รำยชื่อที่บริษัทฯเข้ำลงทุน

ชื่อบริษัท ลักษณะของธุรกิจ
อัตรำร้อยละ

ที่ถือหุ้น	(ร้อยละ)

บริษัทที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ

 1. บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 100

 2. บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 100

 3. บริษัท วินด์โกกรีน จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม 100

 4. บริษัท ไบโอโกกรีน จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล 100

 5. บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 100

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

 7. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ากัด ลงทุนในบริษัทอื่น 100

 8. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 100

 9. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 100

10. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 100

11. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 100

12. บริษัท พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง จ�ากัด ก่อสร้างโรงไฟฟ้า 100

13. บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ 51

14. บริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ 100

15. บริษัท อรัญ เพาเวอร์ จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ 100

16. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 7 จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 100

17. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 8 จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 100

18. บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ�ากัด ธุรกิจจ�าหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว 51

19. บริษัท ไลท์อัพ ดีไซน์ จ�ากัด จ�าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างแบบประหยัดพลังงาน 10

20. บริษัท พีวี กรีน จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 19.99

บริษัทที่ถือหุ้นโดย	บริษัท	พีเอสที	เอนเนอร์ยี	จ�ำกัด	

21. บริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล 100

22. บริษัท โรงไฟฟ้าสระยายโสม จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ 100

23. บริษัท โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ 100

24. บริษัท พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 1 จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 100

25. บริษัท พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 2 จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 100

26. บริษัท ทริปเปิ้ล เอส อีโค่ จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 15

บริษัทที่ถือหุ้นโดย	บริษัท	บิ๊กแก๊ส	เทคโนโลยี	จ�ำกัด	(ถือหุ้นร้อยละ	100)

27. บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ�ากัด ขนส่งน�้ามันโดยระบบขนส่งทางท่อ 51
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	วิสัยทัศน์	วัตถุประสงค์	และเป้ำหมำยในกำรประกอบธุรกิจ

 Vision	(วิสัยทัศน์)	
บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้น�าด้านการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าและพลังงานของประเทศ รวมถึงการเป็นผู้ให้

บริการทางด้านธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร
 Mission	(พันธกิจ)	

 1. ด้านธุรกิจงานขาย จัดหาอุปกรณ์ส�าหรับระบบไฟฟ้า ระบบพลังงานทดแทน และระบบประหยัดพลังงาน 
 2. ด้านธุรกิจบริการ ให้ค�าปรึกษา ออกแบบทางวิศวกรรม จัดหาอุปกรณ์และก่อสร้าง ตลอดจนพัฒนาโครงการ

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน อย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพสูงสุด
 3. ด้านธุรกิจจ�าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG), ก๊าซธรรมชาติเหลว LNG  (Liquefied Natural Gas) และ

ธุรกิจสถานีขายปลีกก๊าซธรรมชาติส�าหรับยานยนต์ เพื่อสร้างโครงข่ายลูกค้าให้มีความมั่นคง
 4. ด้านธรุกจิให้บรกิารทางด้านวศิวกรรมพลงังาน โดยเฉพาะธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกนักบัก๊าซธรรมชาตแิบบครบวงจร

อย่างมีมาตรฐานเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
 5. ด้านธุรกิจให้บริการขนส่งน�้ามันโดยระบบขนส่งทางท่อ เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศและสังคม
 6. ด้านธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจพลังงาน และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

ทดแทน โดยค�านึงถึงสังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 7. ด้านธรุกจิพฒันางานขาย บรกิาร และโครงการ ทีส่ามารถสร้างรายได้ให้กบับรษิทัฯอย่างต่อเนือ่งในระยะกลาง 

1-5 ปี เพื่อส่งเสริมให้มีการเจริญเติบโตและมั่นคงอย่างต่อเนื่อง
 8. ด้านธุรกิจบริหารจัดการเชื้อเพลิงจากพืชพลังงาน เพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงาน และหาพันธมิตร

ที่เข้มแข็งและเติบโตด้วยกัน เพื่อผลประโยชน์ในระยะยาว
 9. ด้านผลตอบแทน มุ่งมั่นเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนร่วม 
10. ด้านบุคลากร พัฒนาและส่งเสริมขีดความรู้ความสามารถ ตลอดจนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
11. ด้านการจัดการ บริหารงานโดยยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	Goal	(เป้ำหมำย) 
1.	 ธุรกิจออกแบบ	จ�ำหน่ำย	และติดตั้ง	ระบบจ่ำยไฟฟ้ำและตรวจวัดจัดกำรสภำพแวดล้อม	

 บริษัทมุ่งเน้นและความเอาใจใส่ในการด�าเนินงานทุกขั้นตอน ตั้งแต่การให้ค�าปรึกษาแก่ลูกค้า ออกแบบ 
จัดหา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด รวมถึงการให้บริการหลังการขาย 
เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตอย่างม่ันคงบนความไว้วางใจของลูกค้า โดยพัฒนาความรู้ความสามารถของ
บคุลากรให้มคีวามเชีย่วชาญ โดยบรษิทัตัง้เป้าหมายในธรุกจิดงักล่าวคอืเตบิโตเพิม่ขึน้ไม่ต�า่กว่าร้อยละ 20 - 25 
ต่อปี

2.	 ธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนทดแทน
  ธุรกิจจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน บริษัทต้ังเป้าหมายที่จะมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (PPA) 100  

เมกะวัตต์ ภายในปี 2561 และสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) 200 เมกะวัตต์ ภายใน 3 ปีข้างหน้า ครอบคลุมทั้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล และพลังงานชีวภาพ โดยปลายปี 2560 ที่ผ่านมาบริษัทได้ผ่านการ 
คัดเลือกโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ SPP Hybrid Firm จ�านวน 1 โครงการ ปริมาณ
พลังงานไฟฟ้าเสนอขาย จ�านวน 23.42 เมกะวัตต์ โครงการดังกล่าวตั้งอยู่ที่ ต�าบลร่องฟอง อ�าเภอเมืองแพร่ 
จังหวัดแพร่ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Impact Assessment : EIA) เพื่อประกอบการยื่นลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) โดยคาดว่าจะสามารถ
จ�าหน่ายไฟได้ประมาณปี 2564

3.	 ธุรกิจจ�ำหน่ำยและขนส่งผลิตปิโตรเลียมเหลว
  โดยมีเป้าหมายการด�าเนินการ 2 ด้าน ดังนี้
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3.1 ธรุกจิจ�าหน่ายก๊าซปิโตรเลยีมเหลวและก๊าซธรรมชาตเิหลว บรษิทัต้ังเป้าหมายรายได้เพิม่ขึน้ร้อยละ 100 ซึง่ราย
ได้ดังกล่าว

มาจากส่วนแบ่งทางการตลาดของการจ�าหน่ายก๊าซทกุประเภท ทัง้นีปี้ 2561 บรษิทัมผีลติภณัฑ์ใหม่คอื LNG ซ่ึงเป็น
ก๊าซธรรมชาติในรูปแบบของเหลว ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่น�ามาใช้ทดแทน LPG ดีเซล และน�้ามันเตา ในกลุ่มลูกค้าโรงงาน
อตุสาหกรรม ซึง่จะให้ค่าความร้อนสงูกว่าและเป็นเช้ือเพลิงทีส่ะอาดกว่า ซึง่บรษิทัจะเป็นคูค้่ารายแรกของ บรษิทั ปตท. จ�ากดั 
(มหาชน) ในการน�าก๊าซ LPG ไปจ�าหน่ายให้กับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นโครงการหลักที่บริษัท ให้ความสนใจใน
การด�าเนินการในปี 2561  เนื่องจากเป็นโครงการที่จะสามารถสร้างรายได้และผลตอบแทนอย่างเป็นรูปธรรม

3.2 ธุรกิจขนส่งน�้ามันโดยระบบขนส่งทางท่อ ด�าเนินการโดย บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยของบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ�ากัด ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งหากเป็นไปตาม
แผนงาน ในปี 2564 บริษัทจะสามารถรับรู้รายได้และได้รับผลตอบแทนที่มั่นคงอย่างต่อเนื่องในระยะยาวจากโครงการดัง
กล่าว  

	กลยุทธ์กำรแข่งขัน
บริษัทมีกลยุทธ์การแข่งขันโดยมุ่งเน้นที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าและ

พลังงานทดแทน  โดยมีกลยุทธ์ในการแข่งขัน ดังนี้
1) คุณภาพของผลิตภัณฑ์
  บรษิทัให้ความส�าคญักับคณุภาพของระบบทีใ่ห้บรกิารแก่ลกูค้าเป็นหลัก โดยมกีารออกแบบและปรบัแต่ง

ระบบให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าและการใช้งาน โดยจะส่งทีมวิศวกรเข้าไปท�าการร่วมออกแบบกับ
ผู้ว่าจ้างอย่างละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอโครงการ และมีการควบคุมคุณภาพในการด�าเนินงานทุกขั้นตอน 
และเน้นในคณุภาพของผลติภณัฑ์ทีเ่ลอืกใช้ มเีครือ่งตรวจวดัทีม่มีาตรฐาน โดยบรษิทัได้รบัใบรบัรองระบบบรหิาร
คุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

2) คุณภาพของการให้บริการ
  เนื่องจากระบบที่บริษัทให้บริการ เกี่ยวข้องกับความต่อเนื่องในการท�างานของระบบที่ต้องการความต่อ

เนือ่งของการท�างาน ซึง่ความเสยีหายจากความผิดปกตใินการท�างานสามารถก่อความเสียหายโดยตรงกบัอุปกรณ์ 
หรือความเสียหายทางอ้อมจากการที่ระบบหยุดท�างานได้ บริษัทจึงเน้นในคุณภาพและความรวดเร็วในการให้
บรกิาร พร้อมให้การบรกิารหลงัการขายทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยมทีมีงานวศิวกรในการให้บรกิารหลังการขายตลอด 
24 ชั่วโมง ภายใต้ชื่อ “Smile Care” และมีหมายเลขสายด่วนซึ่งสามารถท�าการแจ้งเหตุขัดข้องได้ตลอดเวลา

 3) บุคลากรที่มีคุณภาพ
  บรษิทัให้ความส�าคญักบัคณุภาพของบคุลากร โดยบรษิทัมกีารจดัอบรมให้แก่พนกังานเพือ่เพิม่เตมิความ

รู้และทักษะ ให้เหมาะสมกับงานของแต่ละหน่วยงาน โดยจัดให้มีการอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวม
ถงึมกีารส่งพนกังานไปท�าการอบรมในต่างประเทศ และมกีารจัดแผนอบรมและงบประมาณประจ�าปี อกีทัง้บรษิทั
ยงัมนีโยบายให้ผลตอบแทนและสวสัดกิารทีส่ามารถแข่งขนักบับรษิทัอืน่ๆในอตุสาหกรรมได้ เพือ่จงูใจให้พนกังาน
ที่มีความรู้ความสามารถท�างานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน

4) ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
  บริษัทมุ่งเน้นในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายตั้งแต่ระดับบริการจนถึง

ระดบัปฏบิตักิาร เพือ่สร้างความมัน่ใจกบัลกูค้าว่าจะได้รบัการบรกิารทีด่ ีเข้าใจถงึความต้องการของลกูค้าได้อย่าง
ครบถ้วนถูกต้อง รวมถึงสร้างฐานลูกค้าส�าหรับธุรกิจในอนาคต
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	ประวัติควำมเป็นมำและพัฒนำกำรที่ส�ำคัญในช่วงที่ผ่ำนมำ
 บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2544 โดยบริษัท เอ็ม.

ว.ีท.ี คอมมวินเิคชัน่ จ�ากดั (มหาชน) ร่วมกบักลุม่ผูบ้รหิารแผนกระบบส�ารองไฟฟ้าของ บรษิทั เอม็.ว.ีท.ี คอมมวินเิคชัน่ จ�ากดั 
(มหาชน) เนือ่งจากเลง็เหน็ถงึโอกาสและการขยายตวัของกลุม่ผลติภณัฑ์ด้านระบบส�ารองไฟฟ้า โดยในช่วงแรกมวีตัถปุระสงค์
เพื่อประกอบธุรกิจจัดจ�าหน่ายและให้บริการระบบส�ารองไฟฟ้าส�าหรับระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication 
Power Backup Solution) ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จากนั้นบริษัทได้ขยายธุรกิจ
ไปในด้านการให้บริการระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อม (Monitoring and Management Solution) ธุรกิจด้าน
พลงังานทดแทน (Renewable Energy Solution) และ ธรุกจิด้านการอนรุกัษ์พลังงาน (Energy Saving Solution) นอกจาก
นี้บริษัทได้ขยายการด�าเนินงานไปยัง ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน (Renewable Power Plant ) ประกอบด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ (Solar Power) พลังงานชีวภาพ (Biogas Power)  พลังงานชีวมวล (Bio Mass Power) พลังงานขยะ (Waste 
Power) และ พลังลม (Wind Power) โดยบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญในอดีต ดังต่อไปนี้

ปี	พ.ศ. เหตุกำรณ์ที่ส�ำคัญ

2544 • จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด  ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท เพื่อประกอบ
ธุรกิจจัดจ�าหน่ายและให้บริการระบบส�ารองไฟฟ้าส�าหรับระบบสื่อสารโทรคมนาคม 

• บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น (ประเทศไทย) จ�ากัด ได้เข้ามาร่วมถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 60 โดย
มีนายพระนาย กังวาลรัตน์ และนายเกษียร สุขีโมกข์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10 และ 30 ของทุนจดทะเบียน
และช�าระแล้ว ตามล�าดับ

2546 • บรษิทัได้ขยายการด�าเนนิงานไปสูธ่รุกิจออกแบบ จ�าหน่ายและตดิตัง้ระบบตรวจสอบและจดัการสภาพแวดล้อม 
(Monitoring and Management Solution)

• บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 10 ล้านบาท (ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม)

2547 • บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น (ประเทศไทย) จ�ากัด ได้ท�าการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายอื่น จนได้ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 99.99

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

2548 • บริษัทได้ขยายการด�าเนินการไปยังธุรกิจออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar 
cell system)

2550 • บริษัทได้ย้ายที่ต้ังส�านักงานมาอยู่ที่ อาคารพีเอสที เลขท่ี 325/1 หมู่ที่ 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม 
กรงุเทพมหานคร 10220 โดยเป็นการเช่าอาคารและทีด่นิจากบรษิทั เอม็.ว.ีท.ี คอมมวินเิคชัน่ จ�ากดั (มหาชน)

• บริษัทท�าการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 25 ล้านบาท 

2551 • บรษิทัได้ท�าการร่วมลงทนุใน บรษิทั พระพาย เทคโนโลย ีจ�ากดั เพือ่ด�าเนนิธรุกจิจ�าหน่าย และให้บรกิารระบบ
ผลดิไฟฟ้าพลังงานลม โดยถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 34.99 ของทุนจดทะเบยีน ซึง่เป็นการร่วมทุนกบักลุ่มผูถ้ือ
หุ้นซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีกังหันลมส�าหรับความเร็วต�่า ซึ่งเหมาะสมกับสภาพของกระแส
ลมในประเทศไทย

2553 • บรษิทัขยายการด�าเนนิธรุกจิไปยงัธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ โดยลงทนุในบรษิทั กนัหา โซล่าพาวเวอร์ 
จ�ากัด โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

2554 • บรษิทั กนัหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ากัด เริม่จ�าหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณชิย์(Commercial Operation Date หรอื COD) 
ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  

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

• บรษิทั กนัหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ากดั ท�าการเพิม่ทนุจดทะเบยีนเป็น 57 ล้านบาท โดยบริษัทถอืหุน้ร้อยละ 99.99 
ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว
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2556 • บรษิทัได้ขยายการด�าเนนิงานไปยงัธรุกิจออกแบบ จ�าหน่ายและตดิตัง้ระบบอนรุกัษ์พลงังาน (Energy Saving 
Solution) โดยมุ่งเน้นในการจัดหาอุปกรณ์หรือระบบที่เพิ่มประสิทธิภาพหรือลดการสูญเสีย เพื่อท�าให้เกิด
การประหยัดพลังงาน

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

• บรษิทัก่อตัง้บริษัทย่อยอกี 3 บริษัท เพือ่ประกอบธรุกจิผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์
และพลังงานหมุนเวียนประเภทอื่น ได้แก่ บริษัท วินด์โกกรีน จ�ากัด (เพื่อด�าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม) , 
บริษัทโซล่าร์โกกรีน จ�ากัด (เพื่อด�าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์) และบริษัท ไบโอโกกรีน จ�ากัด 
(เพื่อด�าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล) โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะบียนและช�าระแล้ว

• บริษัทได้ท�าการซื้ออาคารส�านักงานพีเอสทีและที่ดิน ตั้งอยู่ที่เลขที่ 325/1 หมู่ที่ 6 ถนน พหลโยธิน แขวง
สายไหม จงัหวดักรงุเทพมหานคร จากบรษิทั เอม็.ว.ีท.ี คอมมวินเิคช่ัน จ�ากดั (มหาชน) เพือ่น�ามาใช้เป็นอาคาร
ส�านักงานใหญ่ของบริษัท

2557 • ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2557 ได้มมีต ิให้แปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ�ากดั และเพิม่ทนุจดทะเบยีน
เป็น 225 ล้านบาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท) และน�าหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลัก
ทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ MAI และเมือ่วนัที ่19 ธนัวาคม 2557 หุน้สามญัของบรษิทัได้เริม่ท�าการ
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai เป็นวันแรก

• บรษิทัท�าการลงทุนในบรษัิท เพาเวอร์ ว ีกรนี จ�ากัด เพือ่ประกอบธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์บนหลงัคา 
(Solar Rooftop)

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

• บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ�ากัด เริ่มจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date หรือ COD) ให้
แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา

2558 •  จัดตั้งบริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ากัด เพื่อประกอบธุรกิจลงทุน ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยบริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

• บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ากัด เข้าถือหุ้นในบริษัทร่วมทุน 2 แห่ง คือ บริษัท ทริปเปิ้ล เอส อีโค่ จ�ากัด  
(เพื่อส�ารวจความเป็นไปได้ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมหรือพลังงานทางเลือกอื่น) และ บริษัท โซล่าร์  
ลิสซิ่ง จ�ากัด (เพื่อประกอบธุรกิจน�าเข้า ส่งออก จ�าหน่าย ให้เช่าหรือให้เช่าซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร
เพื่อใช้ในกิจการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์) 

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

• บรษิทัเข้าถอืหุน้ใน บรษิทั เมกกาโซล่าร์เพาเวอร์ จ�ากัด เพือ่ประกอบธรุกจิลงทนุหรอืผลติและจ�าหน่ายกระแส
ไฟฟ้าในโครงการ โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 29.99 ของทุนจดทะเบียนและช�าระ
แล้ว

• จัดตั้งบริษัทย่อยอีก 5 บริษัท เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ ในการลงทุนหรือผลิต และจ�าหน่ายกระแส
ไฟฟ้าในธุรกิจพลังงานทดแทน หรือรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

• เข้าร่วมทุนกับบริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จ�ากัด ในการจัดตั้ง บริษัท สามารถ โซลาร์ทูเพาเวอร์ จ�ากัด โดย
บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน

• อนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นที่ออกและจ�าหน่ายแล้วทั้งหมดใน บริษัท อรัญ เพาเวอร์ จ�ากัด ผู้ประกอบธุรกิจโรง
ไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากน�้าเสีย ขนาดก�าลังการผลิต 4 เมกะวัตต์

• อนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นที่ออกและจ�าหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จ�ากัด  
ผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากน�้าเสีย ขนาดก�าลังการผลิต 2 เมกะวัตต์

2559 • บริษัทได้เพิ่มทุนหุ้นสามัญจาก 2,245,677,500 หุ้น (ลดทุนจาก 2,250,000,000 หุ้น) เป็น 4,925,975,333 
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท โดยทุนท่ีออกและช�าระแล้วเพิ่มจากหุ้นสามัญ 2,211,419,375 หุ้นเป็น 
4,422,676,824 หุ้น จากการออกหุ้นเพิ่มทุนและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน (Right 
Offering)
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100%

ºÃÔÉÑ· à¾ÒàÇÍÃ� â«ÅÙªÑ่¹ à·¤â¹âÅÂÕ ¨Ó¡Ñ´

¡ÅØ‹ÁâÃ§ä¿¿‡Ò¾ÅÑ§§Ò¹áÊ§ÍÒ·ÔµÂ� ¡ÅØ‹ÁâÃ§ä¿¿‡Ò¾ÅÑ§§Ò¹ªÕÇÀÒ¾

100%

ºÃÔÉÑ· àÈÃÉ°ÕÊØ¾ÃÃ³ äºâÍ¡ÃÕ¹ à¾ÒàÇÍÃ� ¨Ó¡Ñ́
100%

ºÃÔÉÑ· ¡Ñ¹ËÒ â«Å‹Ò¾ÒÇàÇÍÃ� ¨Ó¡Ñ´

100%

ºÃÔÉÑ· â«Å‹ÒÃ�â¡¡ÃÕ¹� ¨Ó¡Ñ´

100%

ºÃÔÉÑ· à¾ÒàÇÍÃ� ÇÕ ¡ÃÕ¹ ¨Ó¡Ñ´

100%

ºÃÔÉÑ· ¾ÕàÍÊ·Õ àÍ¹à¹ÍÃ�ÂÕ 2 ¨Ó¡Ñ´

19.99%

ºÃÔÉÑ· ¾ÕÇÕ ¡ÃÕ¹ ¨Ó¡Ñ´

¡ÅØ‹ÁâÃ§ä¿¿‡Ò¾ÅÑ§§Ò¹ªÕÇÁÇÅ

100%

ºÃÔÉÑ· àÇÅÅ� â¤ÃÒª àÍ็¹à¹ÍÃ�ÂÕ ¨Ó¡Ñ´

100%

ºÃÔÉÑ· äºâÍâ¡¡ÃÕ¹ ¨Ó¡Ñ´

100%

ºÃÔÉÑ· ÍÃÑÞ à¾ÒàÇÍÃ� ¨Ó¡Ñ´

100%

ºÃÔÉÑ· âÃ§ä¿¿‡ÒÊÃÐÂÒÂâÊÁ ¨Ó¡Ñ´

ºÃÔÉÑ· âÃ§ä¿¿‡Ò¢Ø¹¾Ñ´à¾็§ ¨Ó¡Ñ´

51%

ºÃÔÉÑ· ¹ÇÃÑµ¹� ºÕàÇÍÃ�àÃÊ ¨Ó¡Ñ´

¡ÅØ‹ÁâÃ§ä¿¿‡Ò¾ÅÑ§§Ò¹·´á·¹Í×่¹æ

100%

ºÃÔÉÑ· ¾ÕàÍÊ·Õ (ÍØºÅÃÒª¸Ò¹Õ) ¨Ó¡Ñ´

100%

ºÃÔÉÑ· ¾ÕàÍÊ·Õ àÍ¹à¹ÍÃ�ÂÕ 3 ¨Ó¡Ñ´

100%

ºÃÔÉÑ· ¾ÕàÍÊ·Õ àÍ¹à¹ÍÃ�ÂÕ 4 ¨Ó¡Ñ´

100%

ºÃÔÉÑ· ¾ÕàÍÊ·Õ àÍ¹à¹ÍÃ�ÂÕ 7 ¨Ó¡Ñ´

100%

ºÃÔÉÑ· ¾ÕàÍÊ·Õ àÍ¹à¹ÍÃ�ÂÕ 8 ¨Ó¡Ñ´

100%

ºÃÔÉÑ· ÇÔ¹´�â¡¡ÃÕ¹ ¨Ó¡Ñ´

100%

ºÃÔÉÑ· ¾ÕàÍÊ·Õ àÍ็ÁàÍÊ´ÑººÅÔÇ 1 ¨Ó¡Ñ´

100%

ºÃÔÉÑ· ¾ÕàÍÊ·Õ àÍ็ÁàÍÊ´ÑººÅÔÇ 2 ¨Ó¡Ñ´

15%

ºÃÔÉÑ· ·ÃÔ»à»�œÅ àÍÊ ÍÕâ¤‹ ¨Ó¡Ñ´

100%

ºÃÔÉÑ· ¾ÕàÍÊ·Õ àÍ¹à¹ÍÃ�ÂÕ 1 ¨Ó¡Ñ´

¡ÅØ‹Á¸ØÃ¡Ô¨¨ÓË¹‹ÒÂáÅÐ¢¹Ê‹§
¼ÅÔµÀÑ³±�»�âµÃàÅÕÂÁàËÅÇ

51%

ºÃÔÉÑ· ºÔ๊¡á¡�Ê à·¤â¹âÅÂÕ ¨Ó¡Ñ´

51%

ºÃÔÉÑ· ä·Â ä»»ŠäÅ¹� à¹็µàÇÔÃ�¤ ¨Ó¡Ñ´*

¡ÅØ‹Á¸ØÃ¡Ô¨Í×่¹æ

100%

ºÃÔÉÑ· ¾ÕàÍÊ·Õ àÍ¹à¹ÍÃ�ÂÕ ¨Ó¡Ñ´

100%

ºÃÔÉÑ· ¾ÕàÍÊ·Õ«Õ àÍ¹¨Ôà¹ÕÂÃÔ่§ ¨Ó¡Ñ´

10%

ºÃÔÉÑ· äÅ·�ÍÑ¾ ´Õä«¹� ¨Ó¡Ñ´

*¶×ÍËØŒ¹â´ÂºÃÔÉÑ· ºÔ๊¡á¡�Ê à·¤â¹âÅÂÕ ¨Ó¡Ñ´ ã¹ÊÑ´Ê‹Ç¹ÃŒÍÂÅÐ 100
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• ในเดอืนกมุภาพนัธ์ 2559 บรษิทัฯ ได้เข้าซือ้หุ้นสามญัร้อยละ 100 ของบรษิทั อรญั เพาเวอร์ จ�ากดั และ บริษัท 
เศรษฐสีพุรรณ ไบโอกรนีเพาเวอร์ จ�ากดั ผูป้ระกอบธรุกจิโรงไฟฟ้าก๊าซชวีภาพจากน�า้เสยี ขนาดก�าลงัการผลติ 
4 เมกะวัตต์ และ 2 เมกะวัตต์ ตามล�าดับที่จังหวัดสุพรรณบุรี 

• เพิ่มทุนในบริษัท ทริปเปิ้ล เอส อีโค่ จ�ากัด ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ากัด ตามสัดส่วนของการ
ถือหุ้น จ�านวน 3 ล้านบาท

• ในเดือนพฤษภาคม 2559 อนุมัติให้บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าลงทุน
ซื้อหุ้นในบริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จ�ากัด ผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดก�าลังการผลิต 8 เมกะ
วัตต์ ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ในสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 55

• ในเดอืนมถินุายน 2559 อนมุตัใิห้บรษิทั พเีอสท ีเอนเนอร์ย ีจ�ากดั ลงทนุเพิม่เตมิอกีร้อยละ 45 ในบรษัิท เวลล์ 
โคราช เอ็นเนอร์ยี จ�ากัด ส่งผลให้บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ากัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 และอนุมัติ
การจัดตั้งบริษัทย่อยอีก 2 บริษัท เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจพลังงานทดแทน

• ในเดือนสิงหาคม 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ได้มีมติอนุมัติ

   • การออกและเสนอขายตราสารหนีร้ะยะสัน้ และ/หรอื ระยะยาวในรปูแบบของตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange 
: B/E) และ/หรอื หุน้กู้ (Bond) ภายใต้วงเงนิรวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท

• ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ก�าลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ ในจังหวัดสระแก้ว

 • ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ก�าลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ ในจังหวัดสมุทรสงคราม

• ในเดอืนตลุาคม 2559 บรษิทัฯ ได้ด�าเนนิการจดทะเบยีนเพิม่ทนุของบรษัิท พเีอสท ีเอนเนอร์ยี 2 จ�ากดั จ�านวน     
45,700,000 บาท ท�าให้ทุนจดทะเบียน จากเดิม 20,000,000 บาท เป็น 65,700,000 บาท

2560 • ในเดือนมกราคม 2560 บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ากัด (บริษัทย่อย) เข้าลงทุนซื้อหุ้นใน บริษัท โรงไฟฟ้า 
ขุนพัดเพ็ง จ�ากัด ผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากน�้าเสีย ขนาดก�าลังการผลิต 1 เมกะวัตต์

• ในเดือนพฤษภาคม 2560 บริษัทได้ด�าเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 1 จ�ากัด และ 
บริษัท พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 2 จ�ากัด เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในการลงทุนหรือผลิต และจ�าหน่าย
กระแสไฟฟ้าในธุรกิจพลังงานทดแทน หรือรับเหมาก่อสร้าง โรงไฟฟ้า

• ในเดือนพฤศจิกายน 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ได้มีมติอนุมัติ

• การเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ�ากัด

• การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท พร้อมแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

• การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจ�ากัด (Private Placement)

• การแก้ไขเพิม่เตมิวตัถปุระสงค์ของบรษิทั และการแก้ไขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณห์สนธขิองบรษิทั ข้อ 3 เพือ่
รองรับการประกอบธุรกิจของบริษัท

• บริษัทท�าการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 491,337,613.50 บาท เป็น 756,337,613.50 บาท โดยการออก
หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ�ากัด (PP) จ�านวน 2,650,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 
บาท) 

• ในเดือนธันวาคม 2560 

• บรษิทัจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทนุช�าระแล้วจากเดมิ 443,262,741.20 บาท เป็น 644,160,268.70 บาท 
จากการออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ�ากัด (PP) จ�านวน 2,000,000,000 หุ้น และการใช้สิทธิของ 
ใบส�าคัญแสดงสิทธิ (PSTC-WA) ของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท จ�านวน 8,975,275 หุ้น(มูลค่า 
ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท)

• บรษิทั พเีอสท ีเอนเนอร์ย ี1 จ�ากดั (บรษิทัย่อย) ได้ผ่านการคดัเลอืกโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน
ในแบบ SPP– Hybride Firm จ�านวน 1 โครงการ ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขาย 23.42 เมกะวัตต์
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100%

ºÃÔÉÑ· à¾ÒàÇÍÃ� â«ÅÙªÑ่¹ à·¤â¹âÅÂÕ ¨Ó¡Ñ´

¡ÅØ‹ÁâÃ§ä¿¿‡Ò¾ÅÑ§§Ò¹áÊ§ÍÒ·ÔµÂ� ¡ÅØ‹ÁâÃ§ä¿¿‡Ò¾ÅÑ§§Ò¹ªÕÇÀÒ¾

100%

ºÃÔÉÑ· àÈÃÉ°ÕÊØ¾ÃÃ³ äºâÍ¡ÃÕ¹ à¾ÒàÇÍÃ� ¨Ó¡Ñ́
100%

ºÃÔÉÑ· ¡Ñ¹ËÒ â«Å‹Ò¾ÒÇàÇÍÃ� ¨Ó¡Ñ´

100%

ºÃÔÉÑ· â«Å‹ÒÃ�â¡¡ÃÕ¹� ¨Ó¡Ñ´

100%

ºÃÔÉÑ· à¾ÒàÇÍÃ� ÇÕ ¡ÃÕ¹ ¨Ó¡Ñ´

100%

ºÃÔÉÑ· ¾ÕàÍÊ·Õ àÍ¹à¹ÍÃ�ÂÕ 2 ¨Ó¡Ñ´

19.99%

ºÃÔÉÑ· ¾ÕÇÕ ¡ÃÕ¹ ¨Ó¡Ñ´

¡ÅØ‹ÁâÃ§ä¿¿‡Ò¾ÅÑ§§Ò¹ªÕÇÁÇÅ

100%

ºÃÔÉÑ· àÇÅÅ� â¤ÃÒª àÍ็¹à¹ÍÃ�ÂÕ ¨Ó¡Ñ´

100%

ºÃÔÉÑ· äºâÍâ¡¡ÃÕ¹ ¨Ó¡Ñ´

100%

ºÃÔÉÑ· ÍÃÑÞ à¾ÒàÇÍÃ� ¨Ó¡Ñ´

100%

ºÃÔÉÑ· âÃ§ä¿¿‡ÒÊÃÐÂÒÂâÊÁ ¨Ó¡Ñ´

ºÃÔÉÑ· âÃ§ä¿¿‡Ò¢Ø¹¾Ñ´à¾็§ ¨Ó¡Ñ´

51%

ºÃÔÉÑ· ¹ÇÃÑµ¹� ºÕàÇÍÃ�àÃÊ ¨Ó¡Ñ´

¡ÅØ‹ÁâÃ§ä¿¿‡Ò¾ÅÑ§§Ò¹·´á·¹Í×่¹æ

100%

ºÃÔÉÑ· ¾ÕàÍÊ·Õ (ÍØºÅÃÒª¸Ò¹Õ) ¨Ó¡Ñ´

100%

ºÃÔÉÑ· ¾ÕàÍÊ·Õ àÍ¹à¹ÍÃ�ÂÕ 3 ¨Ó¡Ñ´

100%

ºÃÔÉÑ· ¾ÕàÍÊ·Õ àÍ¹à¹ÍÃ�ÂÕ 4 ¨Ó¡Ñ´

100%

ºÃÔÉÑ· ¾ÕàÍÊ·Õ àÍ¹à¹ÍÃ�ÂÕ 7 ¨Ó¡Ñ´

100%

ºÃÔÉÑ· ¾ÕàÍÊ·Õ àÍ¹à¹ÍÃ�ÂÕ 8 ¨Ó¡Ñ´

100%

ºÃÔÉÑ· ÇÔ¹´�â¡¡ÃÕ¹ ¨Ó¡Ñ´

100%

ºÃÔÉÑ· ¾ÕàÍÊ·Õ àÍ็ÁàÍÊ´ÑººÅÔÇ 1 ¨Ó¡Ñ´

100%

ºÃÔÉÑ· ¾ÕàÍÊ·Õ àÍ็ÁàÍÊ´ÑººÅÔÇ 2 ¨Ó¡Ñ´

15%

ºÃÔÉÑ· ·ÃÔ»à»�œÅ àÍÊ ÍÕâ¤‹ ¨Ó¡Ñ´

100%

ºÃÔÉÑ· ¾ÕàÍÊ·Õ àÍ¹à¹ÍÃ�ÂÕ 1 ¨Ó¡Ñ´

¡ÅØ‹Á¸ØÃ¡Ô¨¨ÓË¹‹ÒÂáÅÐ¢¹Ê‹§
¼ÅÔµÀÑ³±�»�âµÃàÅÕÂÁàËÅÇ

51%

ºÃÔÉÑ· ºÔ๊¡á¡�Ê à·¤â¹âÅÂÕ ¨Ó¡Ñ´

51%

ºÃÔÉÑ· ä·Â ä»»ŠäÅ¹� à¹็µàÇÔÃ�¤ ¨Ó¡Ñ´*

¡ÅØ‹Á¸ØÃ¡Ô¨Í×่¹æ

100%

ºÃÔÉÑ· ¾ÕàÍÊ·Õ àÍ¹à¹ÍÃ�ÂÕ ¨Ó¡Ñ´

100%

ºÃÔÉÑ· ¾ÕàÍÊ·Õ«Õ àÍ¹¨Ôà¹ÕÂÃÔ่§ ¨Ó¡Ñ´

10%

ºÃÔÉÑ· äÅ·�ÍÑ¾ ´Õä«¹� ¨Ó¡Ñ´

*¶×ÍËØŒ¹â´ÂºÃÔÉÑ· ºÔ๊¡á¡�Ê à·¤â¹âÅÂÕ ¨Ó¡Ñ´ ã¹ÊÑ´Ê‹Ç¹ÃŒÍÂÅÐ 100
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โครงสร้างรายได้ของการประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยสามารถแบ่งออกตามประเภทของการด�าเนินธุรกิจเป็น 3 ธุรกิจหลัก 

ได้แก่ 1) ธุรกิจออกแบบ จ�าหน่าย และติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม (Power Supply and 
Monitoring Solution)  2) ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน และ 3) ธุรกิจจ�าหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว  
โดยโครงสร้างรายได้ตามแต่ละประเภทของการด�าเนินธุรกิจในปี 2559 และปี 2560 เป็นดังนี้ 

						(หน่วย	:	ล้ำนบำท)

รำยได้ ด�ำเนินกำรโดย
ปี	2559 ปี	2560

มูลค่ำ ร้อยละ มูลค่ำ ร้อยละ

1. ธรุกจิออกแบบ จ�าหน่าย และตดิตัง้ระบบ

จ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจดัการสภาพแวดล้อม
บริษัท 447.38 71.91 559.18 41.04

2. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

• พลังงานแสงอาทิตย์

• พลังงานชีวภาพ

• พลังงานชีวมวล

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�าหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียมเหลว
BGT - - 322.011/ 23.63

4. รายได้อื่น2/ 23.25 3.74 18.56 1.36

รำยได้รวม 622.11 100 1,362.66 100

หมายเหตุ : 1/รายได้ดังกล่าวเป็นจ�านวนเงินรวมตั้งแต่ที่วันที่บริษัทฯเข้าซื้อกิจการจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
   2/รายได้อื่น ประกอบด้วยดอกเบี้ยรับ ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ก�าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย และรายได้อื่นๆ 

โดยลักษณะการด�าเนินงานของแต่ละประเภทธุรกิจหลัก มีรายละเอียด ดังนี้
	 1.	 ธุรกิจออกแบบ	 จ�ำหน่ำย	 และติดตั้งระบบจ่ำยไฟฟ้ำและตรวจวัดจัดกำรสภำพแวดล้อมลักษณะของผลิตภัณฑ์ 

และกำรบริกำร	
ธรุกิจออกแบบ จ�าหน่าย และตดิตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อม ครอบคลมุการบรกิารท้ังหมด 

4 ประเภท ได้แก่
1) ระบบส�ารองไฟฟ้า (Power Backup Solution) ส�าหรบัอปุกรณ์และระบบสือ่สารโทรคมนาคมเป็นหลัก ทีต้่องการ

ความต่อเนื่องในการท�างาน 
2) ระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อม (Power and Environment Monitoring Solution) ท�าหน้าที่ตรวจ

วัด ประมวลผล เก็บข้อมูล และแสดงผลของสภาวะระบบสิ่งแวดล้อมต่างๆ 
3) ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ด�าเนินการออกแบบ จ�าหน่าย และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

ทดแทน โดยให้บรกิารในลกัษณะวศิวกรรมจดัหา และก่อสร้าง (EPC) และแบบเบด็เสรจ็ทัง้โครงการ (Turn Key 
Project)

4) ระบบประหยัดพลังงาน (Energy Saving Solution) และระบบอื่นๆ ให้บริการการประหยัดพลังงานส�าหรับ
พลังงานไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นไปยังองค์กรที่มีค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสูง

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
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	1.1	ระบบส�ำรองไฟฟ้ำ	(Power	Backup	Solution)
ระบบส�ารองไฟฟ้าที่บริษัทจ�าหน่ายและให้บริการ แบ่งออกเป็นสองประเภทหลักๆ ได้แก่ ก) ระบบส�ารอง

ไฟฟ้ากระแสตรง และ ข) ระบบส�ารองไฟฟ้ากระแสสลับ

 ก)	ระบบส�ำรองไฟฟ้ำกระแสตรง
บริษัทจ�าหน่ายและให้บริการระบบส�ารองไฟฟ้ากระแสตรงส�าหรับอุปกรณ์และระบบสื่อสาร

โทรคมนาคมเป็นหลัก เนื่องจากระบบสื่อสารโทรคมนาคม เช่น ระบบชุมสายโทรศัพท์ เสาโทรคมนาคม
ส�าหรับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นต้น ต้องการความต่อเนื่องในการ
ท�างาน อีกทั้งอุปกรณ์ต่างๆในระบบมีราคาสูง ซึ่งหากเกิดความผิดปกติในระบบไฟฟ้า เช่น แรงดันไฟฟ้า
ตกหรือกระชาก หรือกระแสไฟฟ้าดับ อาจก่อให้เกิดความเสียหายโดยตรงแก่อุปกรณ์และความเสียหาย
โดยอ้อมจากการทีร่ะบบหยดุท�างานได้ ระบบส�ารองไฟฟ้าจงึมคีวามส�าคญักบัระบบโทรคมนาคมอย่างมาก 
โดยท�าหน้าท่ีป้องกันความผิดปกติจากระบบไฟฟ้า และท�าให้กระแสไฟฟ้าที่เข้าสู่ระบบมีเสถียรภาพและ
เหมาะสมแก่การท�างานของอุปกรณ์ต่างๆมากขึ้น โดยอุปกรณ์ระบบส�ารองไฟฟ้ายังได้รับการออกแบบให้
มีขนาดเล็ก น�้าหนักเบา และมีลักษณะเป็นหน่วยแยกส่วน (Module) สามารถท�าการต่อขยายได้อย่าง
สะดวกส�าหรับรองรับการใช้งานเพิ่มเติมในอนาคต สามารถท�าการต่อขนานเพื่อเพิ่มเสถียรภาพในการ
ท�างาน (Redundant) และสามารถควบคมุทางไกลโดยระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ได้ ท�าให้เหมาะสมกบั
โครงการหรือระบบโทรคมนาคมโดยเฉพาะ

ทั้งนี้ ส่วนประกอบของระบบส�าหรับแต่ละโครงการจะต่างกัน โดยบริษัทจะท�าการศึกษาความ
ต้องการของผู้ว่าจ้าง ให้ค�าปรึกษาและออกแบบระบบส�ารองไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ผู้ว่าจ้างก�าหนด โดยเลือกอุปกรณ์ต่างๆตามความเหมาะสม ซึ่งประกอบด้วย
อุปกรณ์หลัก ดังนี้

อุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (Rectifier)
เป็นอปุกรณ์ทีท่�าหน้าทีแ่ปลงสญัญาณไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นกระแสตรง เพือ่ท�าหน้าทีจ่่ายไฟเข้า

อปุกรณ์โทรคมนาคมท่ีใช้ไฟฟ้ากระแสตรง พร้อมกบัจ่ายไฟฟ้าเพือ่ใช้ในการส�ารองประจไุฟฟ้าในแบตเตอรี่ 
โดยอปุกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นไฟฟ้ากระแสตรงส�าหรับระบบส่ือสารโทรคมนาคมจะแตกต่างจาก
ระบบทั่วไปเนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวจะมีสายดินที่เป็นประจุบวก (Positive Ground) โดยบริษัทได้รับ
การแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ�าหน่ายของ อุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงตรา enatel 
จากบริษัท Enatel Ltd. 

(ประเทศนวิซแีลนด์) ซึง่เป็นผู้ผลิตอปุกรณ์ในด้านระบบพลงังานส�าหรบัระบบสือ่สารโทรคมนาคม 
อตุสาหกรรม รวมถงึระบบพลงังานส�าหรบัโรงไฟฟ้าแสงอาทติย์ ท่ีมกีารจ�าหน่ายไปยงัภูมภิาคต่างๆทัว่โลก 
และผ่านการรบัรองระบบคณุภาพ ISO 9001:2008 และมาตรฐานการจดัการสิง่แวดล้อม ISO 14001:2004

ตัวอย่าง อุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงที่บริษัทจ�าหน่ายและให้บริการ
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แบตเตอรี่ (Battery)
แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์ส�าหรับเก็บประจุไฟฟ้าในระบบส�ารองไฟฟ้า โดยจะท�าหน้าที่กักเก็บ

ประจุไฟฟ้ากระแสตรงจากอุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (Rectifier) ในขณะท่ี 
แหล่งจ่ายไฟฟ้าท�างานปกติ และจะท�าหน้าที่จ่ายไฟฟ้ากระแสตรงไปยังระบบขณะที่แหล่งจ่ายไฟฟ้าหยุด
ท�างาน ซึ่งจะควบคุมโดยวงจรสวิทช์ในระบบ ซ่ึงจะมีขนาดความจุไฟฟ้าและคุณสมบัติแตกต่างกันตาม
ความเหมาะสมในการใช้งาน โดยชนิดของแบตเตอรี่ที่บริษัทให้บริการและจัดจ�าหน่าย เป็นประเภท
แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดแบบปิดผนึก (Sealed Lead Acid Battery) ส�าหรับระบบสื่อสารโทรคมนาคมโดย
เฉพาะ ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่ต้องการการบ�ารุงรักษาต�่า อายุการใช้งานยาวนาน และมีไอกรดที่จะท�าให้เกิด
ความเสยีหายแก่อปุกรณ์ต�า่มาก โดยบรษิทัได้รบัการแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ�าหน่ายแบตเตอรีต่รา HAZE จาก
บริษัท Haze Battery Co., Ltd. (สาธารณรัฐประชาชนจีน) นอกจากนี้ บริษัทยังจ�าหน่ายแบตเตอรี่ตรา 
“PST” ของบริษัทเอง โดยว่าจ้างบริษัท Haze Battery Co., Ltd ผลิตแบตเตอรี่ตามรูปแบบท่ีบริษัท
ก�าหนด (Original Equipment Manufacturer หรือ OEM) แล้วน�ามาติดตราสินค้าของบริษัท 

ตัวอย่าง แบตเตอรี่ที่บริษัทจ�าหน่ายและให้บริการ

อุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (Inverter)
เป็นอปุกรณ์ทีม่วีงจรแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลบั เพือ่จ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ส่วนของ

อุปกรณ์ที่ต้องการไฟฟ้ากระแสสลับในระบบ โดยบริษัทเป็นตัวแทนจ�าหน่ายอุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแส
ตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลบัตรา enatel ซึง่ได้รบัการออกแบบส�าหรบัอปุกรณ์สือ่สารโทรคมนาคมโดยเฉพาะ 
ซึง่สญัญาณไฟฟ้ากระแสสลบัทีไ่ด้จะมลีกัษณะเป็นคล่ืนรปูไซน์ (Pure Sine Wave) และมสัีญญาณรบกวนต�า่

ตัวอย่าง อุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับที่บริษัทจ�าหน่ายและให้บริการ

อุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (Converter)
เป็นอุปกรณ์ส�าหรับปรับแรงดันไฟฟ้า (Voltage) ส�าหรับไฟฟ้ากระแสตรงจากแรงดันหนึ่งไปยัง

แรงดันที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ในระบบ

ตัวอย่าง อุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่บริษัทจ�าหน่ายและให้บริการ
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อุปกรณ์ตรวจสอบและควบคุม (Monitoring and Control)
เป็นอุปกรณ์ส�าหรับตรวจวัด แสดงค่า และควบคุมการท�างานของระบบส�ารองไฟฟ้า เช่น  

แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าในอุปกรณ์ต่างๆในระบบ ประจุไฟฟ้าที่เหลือในแบตเตอรี่ อุณหภูมิของอุปกรณ์
ต่างๆ รวมทัง้มรีะบบแจ้งเตอืนหากมคีวามผดิปกตใินระบบไฟฟ้า หรอืมคีวามสามารถในการตรวจสอบและ
ควบคุมทางไกลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

ตัวอย่าง อุปกรณ์ตรวจสอบและควบคุมที่บริษัทจ�าหน่ายและให้บริการ

 ข)	ระบบส�ำรองไฟฟ้ำกระแสสลับ	
ระบบส�ารองไฟฟ้ากระแสสลับ มีอุปกรณ์หลัก คือ อุปกรณ์ส�ารองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ  

(Uninterruptible Power Supply หรือ UPS) ซึ่ง เป็นอุปกรณ์ที่ประกอบด้วย วงจรแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็น
ไฟฟ้ากระแสตรง (Rectifier) แบตเตอรี่ (Battery) วงจรแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (Inverter)  
ซึ่งในช่วงเวลาที่มีกระแสไฟฟ้าปกติ กระแสไฟฟ้าจะถูกจ่ายไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการ พร้อมกับเข้าสู่วงจรแปลง
ไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อจ่ายไฟเข้าไปส�ารองในแบตเตอรี่ เมื่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าหยุดท�างาน วงจร 
สวิทช์จะปรับวงจรให้แบตเตอร่ีท�าการจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงเข้าสู่วงจรแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ
เพื่อจ่ายไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าจนกว่าแหล่งจ่ายไฟฟ้าท�างานเป็นปกติหรือจนกระทั่งกระแสไฟฟ้าในแบตเตอรี่หมดลง

ทัง้นี ้เครือ่งส�ารองไฟฟ้าและปรบัแรงดนัไฟฟ้าอตัโนมติั มีความแตกต่างกนัไปตามการใช้งานทีต้่องการ เช่น 
ความจุของแบตเตอรี่ที่แตกต่างกัน หรือบางประเภทไม่มีแบตเตอรี่อยู่ภายในเพื่อให้สามารถเลือกแบตเตอรี่ที่มี
คุณสมบัติตามที่ต้องการมาเชื่อมต่อภายนอกได้ หรือมีวงจรปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Stabilizer) ท�าหน้าที่ปรับ
แรงดันไฟฟ้าให้คงที่และสม�่าเสมออยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า หรือประเภทของแหล่งจ่ายไฟเข้าที่แตก
ต่างกัน เช่น กระแสไฟฟ้าเฟสเดียวหรือสามเฟส เป็นต้น

โดยบริษัทเป็นผู้น�าเข้าและเป็นตัวแทนจ�าหน่ายในประเทศไทยส�าหรับเครื่องส�ารองไฟฟ้าและปรับแรงดัน
ไฟฟ้าอัตโนมัติตรา เดลต้า (DELTA) จากบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ จ�ากัด (ไต้หวัน) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้น�าของโลก 
ในด้านระบบจดัการก�าลงัไฟฟ้า ระบบส�ารองไฟฟ้าและปรบัแรงดันไฟฟ้าอตัโนมตั ิอปุกรณ์อเิลค็โทรนคิส์และชิน้ส่วน
ของอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคส์ส�าหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นต้น โดยมีส�านักงาน 106 แห่ง และโรงงานผลิต 31 แห่ง 
ทั่วโลก (ที่มา : เว็บไซต์ของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ จ�ากัด http://www.deltaww.com)

ตัวอย่าง อุปกรณ์เครื่องส�ารองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติที่บริษัทจ�าหน่ายและให้บริการ

นอกจากนี้ บริษัทยังจ�าหน่ายอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบส�ารองไฟฟ้า เช่น ตู้ระบบส�ารองไฟฟ้า และอุปกรณ์
อื่นๆที่เป็นส่วนประกอบของระบบส�ารองไฟฟ้าโดยจะท�าการออกแบบระบบให้เหมาะสมกับอุปกรณ์และระบบสื่อสาร
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โทรคมนาคมทีจ่ะน�าระบบดงักล่าวไปใช้ โดยกลุม่ลูกค้าเป้าหมายของธรุกจินีไ้ด้แก่ บรษิทัหรือองค์กรส่ือสารโทรคมนาคม หรอื
บริษัทที่ต้องการระบบไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพ เช่น ธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ เป็นต้น 

	1.2	ระบบตรวจวัดและจัดกำรสภำพแวดล้อม	(Power	and	Environment	Monitoring	Solution)
ระบบตรวจวดัและจดัการสภาพแวดล้อมท�าหน้าทีต่รวจวดั ประมวลผล เกบ็ข้อมลู และแสดงผลของสภาวะ

ของระบบรวมถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น สถานะการท�างานของอุปกรณ์และระบบต่างๆ แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า 
ประจุของแบตเตอรี่ ความชื้น อุณหภูมิ ควันไฟ รวมถึงการตรวจสอบว่ามีการบุกรุกในพื้นที่หรือไม่ เป็นต้น รวมถึง
สามารถท�าการสื่อสารและควบคุมทางไกลผ่านระบบส่ือสารต่างๆ และสามารถท�าการแจ้งเตือนไปยังผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบอินเตอร์เน็ต หรือข้อความผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้อีกด้วย ท�าให้ระบบตรวจวัดและ
จดัการสภาพแวดล้อม ช่วยให้สามารถป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้จากความผดิปกตต่ิางๆได้ทนัท่วงท ีเช่น 
ไฟฟ้าดบั ไฟไหม้ หรือความผดิปกตขิองระบบไฟฟ้า เป็นต้น อกีทัง้ยงัสามารถประหยดัค่าใช้จ่ายในส่วนของบคุลากร
ที่ต้องใช้ในการควบคุมดูแลได้

โดยระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อมประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่
1) อุปกรณ์เก็บข้อมูลและแสดงผล (Monitoring and Display Unit)
2) อุปกรณ์ตรวจวัด (Sensor Unit)
3) โปรแกรมตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อม (Monitoring Software)

โดยอุปกรณ์ตรวจวัดต่างๆ เช่น เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า เครื่องตรวจจับอุณหภูมิ เครื่องตรวจจับควันไฟ จะ
ท�าหน้าที่ตรวจวัดค่าต่างๆ ตามที่ก�าหนด แล้วส่งค่าดังกล่าวไปยังอุปกรณ์เก็บข้อมูลและแสดงผล ซึ่งจะน�าข้อมูลดัง
กล่าวมาประมวลผลและส่งข้อมลูผ่านระบบเครอืข่ายต่างๆไปยงัศนูย์ควบคมุส่วนกลาง และข้อมลูดงักล่าว จะได้รบั
การบันทึก ประมวลผล และท�าการแสดงผลหรือแจ้งเตือนบนโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือทางอีเมลล์โดยโปรแกรมตรวจ
วัดและจัดการสภาพแวดล้อมท่ีบริษัทได้ท�าการพัฒนาข้ึนเอง ซึ่งได้รับการออกแบบให้สามารถรองรับอุปกรณ์เก็บ
ข้อมูลและแสดงผลมากกว่า 1,000 เครื่องต่อระบบ

ตัวอย่าง อุปกรณ์และหน้าจอซอฟท์แวร์ระบบตรวจวัดและจัดการที่บริษัทจ�าหน่ายและให้บริการ

ทั้งนี้ บริษัทเน้นการให้บริการระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อมให้กับหน่วยงานที่ต้องมีการตรวจ
สอบควบคุมการท�างานของอุปกรณ์หรือสภาพแวดล้อมอย่างใกล้ชิด เช่น อุตสาหกรรมส่ือสารโทรคมนาคม หรือ
อุตสาหกรรมพลังงาน เป็นต้น นอกจากน้ี บริษัทยังประยุกต์ระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อมไปใช้ใน
ผลติภณัฑ์ส�าหรบักลุม่ลกูค้าอืน่ๆ เช่น ชดุฝึกการตรวจวดัสภาพแวดล้อมและการแจ้งเตอืน บริษทัได้ท�าการออกแบบ
และจ�าหน่ายให้กับสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใช้เป็นส่ือการสอนส�าหรับนักศึกษาในด้านระบบส่งก�าลังไฟฟ้าและ 
อปุกรณ์อเิลก็ทรอนคิส์ รวมถงึการตรวจวดัสภาพแวดล้อมต่างๆ เพือ่เป็นพืน้ฐานให้นกัศกึษาได้ทราบถงึการควบคุม
และผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ในสภาพแวดล้อมที่มีต่ออุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

	1.3	ระบบผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทน	(Renewable	Energy)
บริษัทด�าเนินการออกแบบ จ�าหน่าย และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยให้บริการใน

ลกัษณะวศิวกรรม จดัหา และก่อสร้าง (Engineering Procurement and Construction หรอื EPC) แบบโครงการ
เบ็ดเสร็จ (Turn-key Project) ทั้งในรูปแบบระบบผลิตไฟฟ้าเพื่อเชื่อมต่อกับระบบจ�าหน่ายไฟ (On-grid System) 
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และระบบผลิตไฟฟ้าที่ไม่เชื่อมต่อกับระบบจ�าหน่ายไฟ (Off-Grid System) ซ่ึงจะท�าการผลิตไฟฟ้าเพื่อจ่ายไปยัง
อุปกรณ์ในระบบของผู้ว่าจ้างเอง เช่น อุปกรณ์ที่ติดตั้งในเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม เป็นต้น โดยบริษัทจะท�าการ
ศึกษาถึงความต้องการไฟฟ้าของระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า แล้วจึงท�าการออกแบบระบบ โดยเลือกส่วนประกอบท่ีมี 
ความเหมาะสมกับทั้งลักษณะการใช้งานและสภาวะของแสงอาทิตย์หรือกระแสลมในพื้นที่โดยรอบ โดยอาจจะมี
ส่วนของระบบไฟฟ้าส�ารองร่วมด้วยตามความเหมาะสมในการใช้งานและตามความต้องการของผูว่้าจ้าง ในปัจจบุนั
บริษัทให้บริการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ดังต่อไปนี้

ก)	พลังงำนแสงอำทิตย์	(Solar	Cell) โดยระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่บริษัทให้บริการจะ
เป็นแบบเซลล์แสงอาทติย์ซึง่แปลงพลังงานแสงทีก่ระทบมาเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรง (Photovoltaics) 
ซึ่งปัจจุบัน เซลล์แสงอาทิตย์ท่ีบริษัทจัดจ�าหน่ายและให้บริการเป็นเซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบาง 
(Amorphus Thin Film) และเซลล์แสงอาทิตย์แบบเซลล์ซิลิคอนชนิดผลึกเดี่ยว (Mono Crystaline) 
และผลึกรวมหรือโพลีคริสตอลลีน (Poly Crystaline)

ข)	พลังงำนลม	 (Wind	 Turbine)	 จะเป็นการผลิตไฟฟ้าโดยใช้กระแสลมเพื่อหมุนใบพัดของกังหันลม 
ในการสร้างกระแสไฟฟ้า ซึง่ขนาดของกงัหนัลมทีเ่ลอืกใช้จะพจิารณาจากความเหมาะกับอปุกรณ์ กระแส
ลมในพื้นท่ีโดยรอบ และตามความต้องการของผู้ว่าจ้างร่วมกัน โดยกังหันลมที่บริษัทจัดจ�าหน่ายและ
ให้บริการจะเป็นประเภทส�าหรับความเร็วกระแสลมต�่า (Low Wind Speed Wind Turbine) เพื่อให้
เหมาะสมกับสภาวะของกระแสลมในประเทศไทย โดยบริษัทท�าการน�าเข้ากังหันลมจากต่างประเทศ

ค)	ระบบผสมผสำนระหว่ำงพลังงำนแสงอำทิตย์และพลังงำนลม	 (Hybrid	 System) โดยระบบผลิต
ไฟฟ้าจากระบบผสมผสานระหว่างพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมจะมีข้อดีคือ การผลิตกระแส
ไฟฟ้าจะต่อเน่ืองมากกว่าระบบพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานลมอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว 
ซ่ึงระบบผสมผสานดังกล่าวสามารถท�าการผลิตไฟฟ้าได้ในขณะท่ีสภาวะแวดล้อมไม่เอื้ออ�านวยในการ
ผลติกระแสไฟฟ้าส�าหรับระบบใดระบบหนึง่ เนือ่งจากเซลล์แสงอาทติย์จะไม่สามารถผลติกระแสไฟฟ้า
ได้ในเวลาที่ไม่มีแสงแดด เช่น กลางคืน หรือ ฝนตก เป็นต้น และกังหันลมจะไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 
ในยามที่ความเร็วลมต�่าเกินไป 

ตัวอย่าง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่บริษัทเป็นผู้ออกแบบ จ�าหน่าย และติดตั้ง

นอกจากนี้ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนดังกล่าวยังสามารถท�าการติดตั้งแบตเตอรี่ เพ่ือเก็บ
ประจุไฟฟ้าไว้ใช้งานในยามที่ไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อีกด้วย

	1.4	ระบบประหยัดพลังงำน	(Energy	Saving	Solution)	และระบบอื่นๆ
เน่ืองจากในปัจจุบันต้นทุนพลังงานต่างๆได้มีราคาเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งเทคโนโลยีในการประหยัดพลังงานได้

มีความก้าวหน้าและมีราคาถูกมากข้ึน จึงท�าให้องค์กรต่างๆหันมาให้ความสนในเรื่องของการประหยัดพลังงาน  
ซึง่นอกจากระบบประหยดัพลงังานจะสามารถลดต้นทนุการด�าเนนิการได้แล้ว ยงัสามารถเสรมิสร้างภาพลกัษณ์ทีด่ี
ให้กบัองค์กรดงักล่าวอกีด้วย บรษิทัจึงเริม่ท�าการขยายธรุกจิไปยงัด้านระบบประหยดัพลงังานในปี 2556 โดยปัจจบุนั 
บริษัทเน้นการให้บริการการประหยัดพลังงานส�าหรับพลังงานไฟฟ้า โดยมุ่นเน้นไปยังองค์กรที่มีค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสูง 
เช่น โรงแรม อาคารส�านักงาน ห้างสรรพสินค้า หรือโรงงานต่างๆ เป็นต้น โดยจะท�าการศึกษาลักษณะการใช้ไฟฟ้า
ของผูว่้าจ้าง และออกแบบ เลอืกอปุกรณ์ และน�าเสนอระบบประหยดัพลงังานทีเ่หมาะสมกบัความต้องการของผูว่้า
จ้าง เช่น ระบบตัง้เวลาเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าอตัโนมตั ิระบบหลอดไฟแอลอดีี หรอืระบบป๊ัมความร้อน (Heat Pump) 
เป็นต้น
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ตัวอย่าง ระบบปั๊มความร้อนที่บริษัทจ�าหน่ายและให้บริการตัวอย่างหลอดไฟแอลอีดีที่บริษัทจ�าหน่ายและให้บริการ

นอกจากนี ้บริษทัยงัมกีารจ�าหน่ายและให้บรกิารในระบบอืน่ๆ เช่น ระบบเครอืข่ายภายในองค์กรความเร็ว
สงูและระบบส่งสญัญาณโทรทศัน์ภายในทีบ่รษิทัเป็นผู้รบัเหมาช่วงส�าหรบัโครงการของหน่วยงานของรฐับาล เป็นต้น

	1.5	ระบบกักเก็บพลังงำน	(Energy	Storage	System)	
แม้ว่าในปัจจุบันนต้นทุนพลังงานต่าง ๆ จะมีราคาที่เพิ่มสูงขึ้น แต่ส�าหรับระบบกักเก็บพลังงาน หรือ ESS 

(Energy Storage System) นั้น กลับมีราคาที่ถูกลง และด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันที่สามารถท�าให้อุปกรณ์กักเก็บ
พลังงานมีขนาดนเล็ก น�้าหนักเบาลง และสามารถใช้งานได้หลากหลาย ซึ่งในปัจจุบันระบบกักเก็บพลังงานไม่ได้มี
ไว้ใช้เฉพาะกับพลังงานทดแทน เช่น พลังงานลม หรือ พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ อันเป็นพลังงานจากธรรมชาติ แต่
ยังสามารถใช้กับอาคารบ้านเรือน โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล สถานีบริการประจุไฟฟ้า โรงไฟฟ้าพลังงาน
ทดแทน Microgrid จึงท�าให้องค์กรต่าง ๆ  ให้ความสนใจในอุปกรณ์กักเก็บพลังงานเพื่อใช้ในคราวจ�าเป็นมากขึ้น ซึ่ง
บริษัทสามารถออกแบบระบบกักเก็บพลังงานให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า อีกทั้งบริษัทยังเป็นผู้ค้ารายใหญ่
ที่น�าเข้าและจ�าหน่ายระบบกักเก็บพลังงาน ตรา เดลต้า (DELTA) จาก บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ จ�ากัด (ไต้หวัน) 
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้น�าของโลกในด้านระบบจัดการก�าลังไฟฟ้า

 ภำวะอุตสำหกรรมและกำรแข่งขัน
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ระบบส�ารองไฟฟ้าและระบบตรวจวัดควบคุมและแจ้งเตือนระบบไฟฟ้าของบริษัทฯ 

เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความส�าคัญกับอุตสาหกรรมที่ต้องการระบบปฏิบัติงานที่มีเสถียรภาพสูง บริษัทฯจึงมุ่นเน้น
การจัดจ�าหน่ายไปยังลูกค้ากลุ่มระบบสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งต้องการความต่อเนื่องในการท�างานของระบบ อีกทั้ง
อุปกรณ์ต่างๆในระบบมีราคาสูง ดังนั้นการเจริญเติบโตอุตสาหกรรมโทรคมนาคมจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวของบริษัทฯ
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 อุตสำหกรรมโทรคมนำคม 
1.	บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่	(Mobile	Services)	

ตลาดโทรคมนาคมแบบไร้สายโดยรวมในปี 2561 ยังคงมีทิศทางการขยายตัวที่ชะลอตัวลง โดยศูนย์วิจัย
กสกิรไทย คาดว่าในปี 2561 มลูค่าตลาดโทรคมนาคมแบบไร้สายโดยรวมของไทยน่าจะมมีลูค่าอยู่ประมาณ 253,930 
– 259,580 ล้านบาท ขยายตัวในกรอบร้อยละ 4.7 – 7.1 จากปี 2560 (ค่ากลางอยู่ที่ร้อยละ 5.9) โดยน่าจะได้รับ
แรงหนุนหลักมาจากการท�าการตลาดของกลุ่มผู้ประกอบการที่ผลักดันให้มีผู ้ใช้งานแบบรายเดือนเพิ่มข้ึน  
การผลกัดนัให้ผูใ้ช้รายเดอืนเดมิท�าการเปลีย่นแพก็เกจมาอยูใ่นระดบัราคาทีสู่งขึน้ โดยมแีรงจูงใจจากการให้ใช้โมบาย
อินเทอร์เน็ตในปริมาณมากขึ้น รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคไทยที่ยังคงใช้โมบายบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น
ต่อเนื่องเพื่อรับชมวิดีโอออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน ท�าให้มูลค่าตลาดบริการสื่อสารข้อมูลยังคงขยายตัวต่อเนื่อง  
อย่างไรก็ดี การเติบโตของตลาดบริการสื่อสารข้อมูลดังกล่าวน่าจะมีแนวโน้มการเติบโตที่ชะลอตัวลง โดยศูนย์วิจัย
กสกิรไทย คาดว่า ในปี 2561 มลูค่าตลาดบรกิารสือ่สารข้อมูลในไทยน่าจะอยูท่ีป่ระมาณ 186,660 – 190,490 ล้าน
บาท มีอัตราการเติบโตอยู่ในกรอบประมาณร้อยละ 14.7 – 17.1 ชะลอตัวลงจากปี 2560  ที่คาดว่าจะขยายตัวอยู่
ราวร้อยละ 21.8 เนื่องจากอัตราค่าบริการที่ถูกลงจากการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นของตลาด

 ส�าหรับตลาดด้านการให้บริการเสียงในปี 2561 ก็ยังคงหดตัวอย่างต่อเนื่อง โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย  
คาดว่า มูลค่าตลาดด้านการให้บริการเสียงจะมีมูลค่าอยู่ราว 67,270 – 69,090 ล้านบาท หดตัวประมาณร้อยละ 
13.3 – 15.6 จากปี 2560 อย่างไรก็ดี การหดตัวดังกล่าวเป็นการหดตัวน้อยลงเมื่อเทียบกับปี 2560 ที่คาดว่าจะ 
หดตัวประมาณร้อยละ 16.1 เพราะมีกลุ่มผู้ใช้บริการแบบเติมเงินย้ายมาใช้บริการแบบรายเดือนเพิ่มสูงขึ้นจากการ
ท�าการตลาดที่เข้มข้นของผู้ประกอบการ

2.	บริกำรต่ออินเทอร์เน็ต	(Internet		Access	Services)
จากการแข่งขนัทีเ่ข้มข้นในตลาดโทรคมนาคมแบบไร้สายท่ามกลางความท้าทายด้านการบริหารต้นทนุของ

กลุ่มผู้ประกอบการตามท่ีกล่าวมาข้างต้น น่าจะเป็นแรงผลักดันให้กลุ่มผู้ประกอบการยังคงท�าการตลาดกันอย่างดุ
เดือดต่อเนื่องในปี 2561 โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่น่าจะมุ่งเน้นท�าการตลาดที่เฉพาะ
เจาะจงมากขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มศักยภาพซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ใช้งานรายเดือนที่นิยมใช้โมบายบรอดแบนด์
อนิเทอร์เนต็ทีม่คีวามเรว็สงูในปรมิาณมาก โดยมกีารน�าเสนอแพก็เกจรายเดอืนในระดบัราคาทีสู่งขึน้และให้ใช้โมบาย
บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงสุดในปริมาณที่เพิ่มขึ้น
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ขณะเดยีวกัน ผูป้ระกอบการน่าจะยงัคงมุง่เน้นท�าการตลาดส�าหรบัจงูใจให้กลุ่มผู้ใช้งานแบบเตมิเงนิหนัมา
ใช้งานแบบรายเดือนเพิ่มขึ้น โดยมีการออกแพ็กเกจรายเดือนด้วยการเพิ่มปริมาณการใช้โมบายบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ตให้มากขึ้นในระดับราคาที่หลากหลาย เพื่อให้กลุ่มผู้ใช้บริการแบบเติมเงินได้เล็งเห็นถึงความคุ้มค่าและ
หันมาใช้บริการแบบรายเดือนเพิ่มขึ้น รวมถึงการปรับแพ็กเกจส�าหรับลูกค้าที่ต้องการส่วนลดเมื่อซื้อสมาร์ทโฟน
เครื่องใหม่ โดยอาจน�าเสนอแพ็จเกจการใช้งานรายเดือนในระดับราคาเริ่มต้นที่สูงขึ้นและให้ใช้โมบายบรอดแบนด์
อนิเทอร์เนต็ในปรมิาณมาก หรอืมกีารน�าเสนอแพก็เกจในระดบัราคาเริม่ต้นทีไ่ม่สงูมากนกั แต่ให้ลกูค้าผกูพนัสัญญา

แบบรายเดือนนานขึ้นจาก 6 – 12 เดือน มาเป็น 18 เดือน หรือมากสุดที่ 36 เดือน เป็นต้น

ศนูย์วจิยักสกิรไทย มองว่า การด�าเนนิกลยทุธ์ทางการตลาดดงักล่าว น่าจะเป็นแรงขบัเคล่ือนส�าคญัทีท่�าให้
รายได้รายเดือนเฉลี่ยต่อเลขหมาย (Average Revenue per User: ARPU) ของกลุ่มผู้ประกอบการเพิ่มสูงขึ้น และ
เป็นแรงหนนุหลกัทีจ่ะสามารถขบัเคลือ่นให้ตลาดโทรคมนาคมแบบไร้สายมอีตัราการขยายตัวอย่างต่อเนือ่งในระยะ
ข้างหน้า ท้ังน้ี ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ในปี 2561 รายได้รายเดือนเฉล่ียต่อเลขหมายของกลุ่มผู้ประกอบการ 
โดยรวมจะอยู่ที่ 233.8 – 239.0 บาท และมีอัตราการเติบโตอยู่ราวร้อยละ 4.5 – 6.8 จากปี 2560
ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

 สภำวะกำรแข่งขัน
ส�าหรับคู่แข่งของบริษัทในธุรกิจออกแบบ จ�าหน่าย และติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพ

แวดล้อม ถึงแม้จะมีผู้ให้บริการรายย่อยในตลาดมากมาย แต่คู่แข่งที่ส�าคัญของบริษัทนั้นยังคงได้แก่ บริษัท  
ชไนเดอร์(ไทยแลนด์) จ�ากัด, บริษัท เพาเวอร์เมติค จ�ากัด, บริษัท ฮันนี่เวลล์ ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด, บริษัท  
กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน), บริษัท ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด, บริษัท ไทยซัมซุง  
อเิลคโทรนคิส์ จ�ากดั เป็นต้น ซ่ึงบรษิทัดงักล่าวนัน้จะมบีทบาทแบ่งตามประเภทธรุกจิตัง้แต่ ระบบส�ารองไฟฟ้า ระบบ
ตรวจวดัและจดัการสภาพแวดล้อม ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ระบบประหยดัพลังงาน และระบบกกัเกบ็
พลังงาน อย่างไรก็ดี บริษัทยังคงความได้เปรียบในด้านเทคโนโลยีและการให้บริการเป็นส�าคัญ ซึ่งบริษัทจะเน้น
ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้เทคโนโลยีระดับสูง ได้รับมาตรฐาน และมีความปลอดภัย เพื่อประสิทธิภาพในการท�างานสูงสุด  
รวมทัง้การให้บรกิารท่ีรวดเรว็ ตอบสนองความต้องการลกูค้าทัง้ในด้านการออกแบบผลติภณัฑ์ และราคาทีไ่ม่สงูจน
เกนิไป เพือ่คณุภาพและความคุม้ค่าให้แก่ลกูค้า ซึง่บรษิทัมคีวามม่ันใจว่าจะสามารถเตบิโตในตลาดการแข่งขนัได้ถึง
ร้อยละ 30 – 50 ในระยะเวลา 3 – 5 ปีข้างหน้าต่อไป

 ลักษณะลูกค้ำและกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย
ลักษณะลูกค้าของบริษัทในธุรกิจออกแบบ จ�าหน่ายและติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการ 

สภาพแวดล้อม แบ่งออกได้เป็นกลุ่มลูกค้าทางตรง และกลุ่มลูกค้าผู้รับเหมาระบบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

 ก)	กลุ่มลูกค้ำทำงตรง
  บริษัทมุ่งเน้นในการจัดจ�าหน่ายและให้บริการกลุ่มลูกค้าทางตรงในงานลักษณะโครงการที่ 

มีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ คือมีมูลค่าตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งลักษณะของกลุ่มลูกค้าทางตรงของ
บริษัทจะแตกต่างไปตามประเภทของระบบที่ให้บริการ ดังนี้

1. ระบบส�ำรองไฟฟ้ำ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของระบบส�ารองไฟฟ้าจะแบ่งไปตามประเภท
ของระบบส�ารองไฟฟ้า คือ ระบบส�ารองไฟฟ้ากระแสตรงจะมุ่งเน้นในกลุ่มลูกค้าสื่อสาร
โทรคมนาคมเป็นหลัก เนื่องจากมีความต้องการอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง และต้องการ
ระบบส�ารองไฟฟ้าที่ได้รับการออกแบบส�าหรับอุปกรณ์ส่ือสารโทรคมนาคมโดยเฉพาะ เช่น  
มีขนาดเล็ก น�้าหนักเบา สามารถเชื่อมต่อขนานได้ และมีขั้วของสายดินเป็นขั้วบวก เป็นต้น 
ส�าหรบัระบบส�ารองไฟฟ้ากระแสสลบัจะมุง่เน้นในส่วนของ หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือองค์กรที่มีระบบสารสนเทศขนาดใหญ่ เช่น ธนาคาร และอุตสาหกรรมที่
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ต้องการเสถียรภาพของกระแสไฟฟ้าในการด�าเนินงาน เช่น อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน 
อิเล็คโทรนิคส์ เป็นต้น

2. ระบบตรวจวัดและจัดกำรสภำพแวดล้อม กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของระบบตรวจวัดและ
จดัการสภาพแวดล้อม ได้แก่ หน่วยงานในธรุกจิส่ือสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากความผิดปกติในระบบไฟฟ้าหรือ
สภาพแวดล้อม เช่น ไฟฟ้าดับ แรงดันไฟฟ้าตกหรือเกิน แบตเตอรี่ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
มีการบุกรุก เกิดควันไฟ หรือไฟไหม้ เป็นต้น จึงต้องมีการตรวจสอบสภาวะการท�างานของ
ระบบและสภาพแวดล้อมอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันหรือลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น 
ได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นการท�าตลาดในกลุ่มผู้ด�าเนินการผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานทดแทน เช่น แสงอาทติย์ หรอืลม เป็นต้น เนือ่งจากสภาวะแวดล้อมจะมผีลอย่างมาก
กับการด�าเนินงาน อีกทั้งยังสามารถตรวจวัดความผิดปกติต่างๆในระบบได้อีกด้วย

3. ระบบผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนทดแทน กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของระบบผลติไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทน แบ่งออกเป็นผู้ประกอบการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจ�าหน่าย และผู้ประกอบการที่ 
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนส�าหรับระบบและอุปกรณ์ของผู้ว่าจ้างเอง เช่น ระบบหรือ
อุปกรณ์ในพื้นท่ีท่ีไม่มีกระแสไฟฟ้าหรือมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นช่วงเวลา เป็นต้น  
ซึ่งประกอบด้วยทั้งหน่วยงานเอกชน เช่น ผู้ประกอบการสื่อสารโทรคมนาคม และหน่วยงาน
ราชการ เช่น องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วน
ของค่าไฟฟ้าแล้ว ยังสามารถเพิม่ภาพลกัษณ์ในการใส่ใจในสภาพแวดล้อมให้แก่องค์กร ท�าให้
มีบางหน่วยงานได้รวมโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities หรือ CSR)  
อีกด้วย นอกจากน้ี กลุ่มลูกค้าของบริษัทในธุรกิจนี้ยังรวมถึงบริษัทย่อยซึ่งจะว่าจ้างบริษัท 
ในลักษณะโครงการเบ็ดเสร็จ (Turn-key Project) ส�าหรับการสร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทน อีกด้วย

4. ระบบประหยัดพลังงำน กลุ่มลูกค้าหลักของระบบประหยัดพลังงาน ได้แก่ หน่วยงานที่มีค่า
ใช้จ่ายพลังงานจ�านวนมาก ท�าให้การลดสัดส่วนการใช้พลังงานสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 
เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงพยาบาล อาคารส�านักงาน หรือโรงงานต่างๆ เป็นต้น  
รวมถึงเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรอีกด้วย

	ข)	กลุ่มลูกค้ำผู้รับเหมำระบบ	(System	Integrator)
  กลุม่ลกูค้าผูร้บัเหมาระบบเป็นผูไ้ด้รบัการว่าจ้างรบัเหมาโครงการจากผูว่้าจ้าง ซึง่ประกอบด้วย

หลายระบบงานย่อย แล้วบรษิทัดงักล่าวได้ว่าจ้างบรษิทัในการรบัเหมาช่วงในส่วนของระบบย่อยทีบ่รษิทั
มคีวามสามารถในการให้บริการ เช่น ระบบส�ารองไฟฟ้า ระบบตรวจวัดและจดัการสภาพแวดล้อม ระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เป็นต้น ซ่ึงลูกค้ากลุ่มผู้รับเหมาระบบของบริษัทส่วนใหญ่จะเป็น 
ผูร้บัเหมาระบบสือ่สารโทรคมนาคมหรือเทคโนโลยสีารสนเทศ เนือ่งจากระบบดงักล่าว มคีวามต้องการ
ระบบที่มีความเสถียรภาพและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง

 กำรจ�ำหน่ำยและช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยและให้บริกำร
บริษทัมช่ีองทางการจ�าหน่ายและให้บรกิารแก่ลกูค้าทางตรง และกลุม่ลกูค้าผูร้บัเหมาระบบแตกต่างกนั ดงันี้

	ก)	กลุ่มลูกค้ำทำงตรง
  ส�าหรบักลุม่ลกูค้าทางตรงของบรษิทั แบ่งออกเป็นหน่วยงานเอกชน และหน่วยงานราชการหรอื

รัฐวิสาหกิจ ซ่ึงส�าหรับลูกค้าหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจนั้น บริษัทจะท�าการติดตามข่าวสาร 
เกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจ้างจากช่องทางต่างๆ เช่น เวบ็ไซต์ระบบการจดัซือ้จดัจ้างภาครฐั (http://www.
gprocurement.go.th) หรือจากประกาศของหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น จากนั้นจึงท�าการศึกษา 
รายละเอียดของโครงการดังกล่าวเพื่อท�าการออกแบบระบบและคัดเลือกอุปกรณ์และส่วนประกอบ
ต่างๆ แล้วจึงส่งรายละเอียดของโครงการเพื่อผ่านระบบจัดซ้ือจัดจ้างเพื่อพิจารณาความถูกต้องและ 
มีคุณสมบัติท่ีครบถ้วน จากน้ันจึงท�าการประกวดราคาเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้รับการว่าจ้างต่อไป 



45

หรือผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวจะติดต่อกับบริษัทที่มีความ
เชี่ยวชาญในโครงการดังกล่าวโดยตรงเพื่อท�าการเปรียบเทียบคุณสมบัติและราคาเพื่อท�าการคัดเลือก
โดยมไิด้ผ่านข้ันตอนการประมลูราคา โดยบรษิทัจะมพีนกังานฝ่ายขายท�าการประสานงานกบัหน่วยงาน
ทีม่ศีกัยภาพในการว่าจ้างอยูเ่ป็นประจ�า รวมถงึมกีารน�าเสนอข้อมลูของผลิตภัณฑ์และบรกิารของบรษิทั
ให้แก่หน่วยงานดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานนั้นๆมีความเข้าใจและเล็งเห็นประโยชน์ของระบบและ
ผลติภณัฑ์ทีบ่รษิทัจ�าหน่ายและให้บรกิาร รวมถงึเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ทีด่แีก่บุคลากรในหน่วยงาน
ดังกล่าวอีกด้วย

  ส�าหรับหน่วยงานเอกชนนั้น พนักงานฝ่ายขายของและวิศวกรของบริษัทจะร่วมกันเข้าไป 
น�าเสนอข้อมูลของระบบและผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทจ�าหน่ายและให้บริการแก่หน่วยงานท่ีเป็นกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย ซึง่หากได้รบัความสนใจจะท�าการศกึษารายละเอยีดความต้องการของลกูค้าดงักล่าว แล้วจงึ
ท�าการออกแบบและท�าข้อเสนอเพื่อให้พิจารณาว่าจ้างต่อไป 
	ข)	กลุ่มลูกค้ำผู้รับเหมำระบบ

  ส�าหรับกลุ่มลูกค้าผู้รับเหมาระบบนั้น บริษัทจะท�าการประสานงานกับผู้รับเหมาระบบที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และระบบที่บริษัทจ�าหน่ายและให้บริการเป็นประจ�า ซึ่งหากมีการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือว่าจ้างในโครงการท่ีมีส่วนประกอบเป็นส่วนที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ บริษัทจะท�าการน�าเสนอ
โครงการส�าหรับส่วนงานดังกล่าวแก่ผู้รับเหมาระบบโดยส่งทีมวิศวกรท�างานร่วมกัน เพื่อร่วมกับ
ออกแบบส่วนประกอบต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้ว่าจ้างมากที่สุด เพื่อให้
ผู้รับเหมาระบบด�าเนินการยื่นข้อเสนอหรือยื่นประกวดราคาแก่ผู้ว่าจ้างต่อไป

  นอกจากนีบ้รษัิทยงัมกีารเข้าร่วมเป็นสมาชกิของสมาคมและองค์กรต่างๆ เช่น สภาอตุสาหกรรม
แห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย 
และสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย เป็นต้น ท�าให้บริษัทสามารถรับรู้ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจในอุตสาหกรรมนั้นๆ และสามารถขยายฐานลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวได้

 กำรจัดหำผลิตภัณฑ์และบริกำร
บริษัทจัดหาอุปกรณ์ส�าหรับธุรกิจการออกแบบจ�าหน่ายและติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการ

สภาพแวดล้อม รวมถึงอุปกรณ์ส�าหรับก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานทดแทนของบริษัทย่อย จากทั้งในและต่าง
ประเทศ โดย ทั้งนี้บริษัทเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้า ให้กับตราสินค้าต่างๆ ดังนี้

ผู้แต่งตั้ง ตราสินค้า ระยะเวลา สินค้าที่เป็นตัวแทนจ�าหน่าย

Delta Electronics, Inc. (ไต้หวัน) DELTA 1 ม.ค. 2561 - 30 ธ.ค. 2561

เครือ่งส�ำรองไฟฟ้ำและปรบัแรงดนัไฟฟ้ำ

อัตโนมัติ (Uninterruptible Power 

Supply หรือ UPS)

Enatel Ltd. (นิวซีแลนด์) enatel 1 ก.ค. 2560 - 1 ก.ค. 2562 ผลิตภัณฑ์ตรำสินค้ำ Enatel ทุกชนิด

Haze Battery Company Limited 

(สหรัฐอเมริกำ)
HAZE ก.ค. 2558 - มิ.ย. 2561 ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่

 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัทได้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการด�าเนินงานของบริษัท จึงมีมาตรการ

ต่างๆในการป้องกนัปัญหามลภาวะจากการด�าเนนิงานของบริษัท โดยบรษิทัได้รบัการรบัรองการจดัการสิง่แวดล้อม
ของบรษิทัตามมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 ส�าหรบัธรุกจิการด�าเนนิธรุกจิออกแบบ จ�าหน่ายและตดิตัง้ระบบ
จ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม และธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน อีกทั้งยังได้มีการว่าจ้างบุคคล
ภายนอกในการบ�าบัดและจ�ากัดวัสดุปนเปื้อนสารเคมีที่เกิดจากการด�าเนินงานของบริษัทอีกด้วย

ในปัจจุบัน บริษัทไม่มีการปล่อยของเสียที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม หรือมีคดีข้อพิพาทใดๆที่เกี่ยวกับ 
สิ่งแวดล้อม โดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนของบริษัททุกโครงการจะต้องผ่านขั้นตอนจัดท�าประชุม 
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ก่อนจึงจะสามารถท�าการก่อสร้างหรือติดตั้งได้
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	2.	ธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนทดแทน	ประกอบด้วย
ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีก�าลังการผลิตตามสัญญารวมทั้งสิ้น 70 เมกะวัตต์ สามารถแบ่งออกตามประเภท

ของพลังงานทดแทน ได้แก่ 
1) โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์	 ด�าเนินการโดยบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท

ย่อย มีก�าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 15 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นโครงการที่ด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วทั้งสิ้น 
2)	 โรงไฟฟ้ำพลงังำนชวีภำพ	 ด�าเนนิการโดย บรษิทัย่อย มกี�าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 17 เมกะวัตต์ แบ่ง

เป็นโครงการทีด่�าเนนิการเชงิพาณชิย์แล้ว ซึง่มกี�าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญา 6 เมกะวตัต์ และมโีครงการทีอ่ยู่
ระหว่างการพัฒนา มีก�าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาอีกกว่า 11 เมกะวัตต์

3) โรงไฟฟ้ำพลงังำนชวีมวล  ด�าเนนิการโดย บริษทัย่อย มกี�าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 38 เมกะวตัต์ แบ่ง
เป็นโครงการทีด่�าเนนิการเชงิพาณชิย์แล้ว ซึง่มกี�าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญา 8 เมกะวตัต์ และมโีครงการทีอ่ยู่
ระหว่างการพัฒนา มีก�าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาอีกกว่า 30 เมกะวัตต์

โดยลักษณะการประกอบธุรกิจและรายละเอียดของโรงไฟฟ้าแต่ละประเภทเป็นดังนี้

โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์

โครงกำร บมจ.	เพำเวอร์	โซลูชั่น	เทคโนโลยี
บจ.	กันหำ	

โซล่ำพำวเวอร์

บจ.	โซล่ำร์

โกกรีน		

บจ.	เพำเวอร์	

วี	กรีน

บจ.	พีเอสที

เอนเนอร์ยี		2

ที่ตั้ง
อ�าเภอเขาย้อย

จังหวัดเพชรบุรี

อ�าเภอเมือง

จังหวัดสระแก้ว

อ�าเภอสร้างคอม

จังหวัดอุดรธานี

อ�าเภอเมือง

จังหวัด

สมุทรสงคราม

อ�าเภอไทรน้อย

จังหวัดนนทบุรี

อ�าเภออัมพวา

จังหวัด

สมุทรสงคราม

ก�ำลังกำรผลิต	

(เมกกะวัตต์)
1.0 5.0 2.0 1.0 1.0 5.0

คู่สัญญำ

ซื้อขำยไฟฟ้ำ
กฟภ. กฟภ. กฟภ. กฟภ. กฟภ. กฟภ.

วันเริ่มต้น

ซื้อขำยไฟฟ้ำ

เชิงพำณิชย์

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

ค่ำควำมเข้มของ

แสงแต่ละพื้นที่	

(W/m2)

485.16 440.94 422.50 461.59 452.12 495.47

จ�ำนวนชั่วโมง

ที่รับแสงอำทิตย์
9.30 ชม./วัน 9.30 ชม./วัน 9.30 ชม./วัน 9.30 ชม./วัน 9.30 ชม./วัน 9.30 ชม./วัน

ปริมำณกระแส

ไฟฟ้ำแต่ละ

โครงกำรที่ผลิต

ได้ต่อปี	(หน่วย	:	

Kwh)

1,504,620 7,055,120 3,297,027 1,410,940 1,363,861 7,350,960
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เทคโนโลยีที่ใช้ในโรงไฟฟ้ำ

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ท�าการลงทุนในบริษัท พีวี กรีน จ�ากัด เพื่อด�าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่
ติดตั้งบนหลังคา ในสัดส่วนร้อยละ 19.99 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้วทั้งหมด 18,000,000 บาท โดยบริษัท
ดังกล่าวมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บริษัท วีรับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ซึ่งเป็นเจ้าของอาคารที่โครงการใช้หลังคาเป็น
ที่ติดตั้งและไม่มีความเก่ียวข้องกับบริษัท โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา บริษัท  
วีรับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ณ ต�าบลเขาย้อย อ�าเภอเขาย้อย โดยได้รับการอนุมัติการจ�าหน่ายไฟฟ้าและเชื่อมต่อ
เข้าระบบจ�าหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในลักษณะผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Produc-
er หรือ VSPP) ส�าหรับอาคารขนาดกลางถึงขนาดใหญ่/โรงงาน ในเดือนมกราคม ปี 2557 และได้ท�าการเชื่อมโยง
ระบบไฟฟ้าและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าเชงิพาณชิย์ (Commercial Operation Date : COD) เมือ่วนัที ่27 พฤศจกิายน  
2557 และได้รับการสนับสนุนในรูปแบบ Feed-in Tariff ในราคา 6.16 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นเวลา 25 ปี  
นับจากวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โดยได้ท�าการได้ท�าการว่าจ้างบริษัทในการออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบ
ระบบของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าว
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โรงไฟฟ้ำพลังงำนชีวภำพ

โครงกำร
บจ.	นวรัตน์	

บีเวอร์เรส	

บจ.	อรัญ	

เพำเวอร์

บจ.	เศรษฐีสพุรรณ	

ไบโอกรนี	เพำเวอร์	

บจ.	โรงไฟฟ้ำ

สระยำยโสม

บจ.	โรงไฟฟ้ำ

ขุนพัดเพ็ง

ที่ตั้ง

อ�าเภอบ้านใหม่ไชย

พจน์

จังหวัดบุรีรัมย์

อ�าเภอสามชุก

จังหวัดสุพรรณบุรี

อ�าเภอเมือง

จังหวัดสุพรรณบุรี

อ�าเภอ

สระยายโสม

จังหวัดสุพรรณบุรี

อ�าเภอ

สระยายโสม

จังหวัดสุพรรณบุรี

ก�ำลังกำรผลิต	

(เมกกะวัตต์)
1.0 4.0 2.0 4.6 1.0

คู่สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ กฟภ. กฟภ. กฟภ. กฟภ. กฟภ.

วันเริ่มต้นซื้อขำยไฟฟ้ำ

เชิงพำณิชย์
 กุมภาพันธ์ 2561 19 มี.ค. 57 20 ต.ค. 58

อยู่ระหว่างด�าเนิน

การก่อสร้าง

อยู่ระหว่างด�าเนิน

การก่อสร้าง

แหล่งที่มำ

ของเชื้อเพลิง
น�้าวีแนสที่ได้จากกระบวนการผลิตของโรงงานน�้าตาล

ปริมำณกระแสไฟฟ้ำ

แต่ละโครงกำรที่ผลิตได้

ต่อปี	(หน่วย	:	Kwh)

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

โรงไฟฟ้ำพลังงำนชีวมวล

โครงกำร บจ.		ไบโอโกกรีน		

บจ.	เวลล์	

โครำช	เอ็น

เนอร์ยี

ที่ตั้ง

อ�าเภอทุ่งสง

จังหวัด

นครศรี

ธรรมราช

อ�าเภอ

พนัสนิคม

จังหวัดชลบุรี

อ�าเภอ

ศรีนคร

จังหวัด

สุโขทัย

อ�าเภอ

คลองขลุง

จังหวัด

ก�าแพงเพชร

อ�าเภอ

หนองมโมง

จังหวัด

ชัยนาท

อ�าเภอสว่าง

ดินแดน

จังหวัด

สกลนคร

อ�าเภอ

ประจักษ์

ศิลปาคม

จังหวัด

อุดรธานี

อ�าเภอหนองกี่

จังหวัดบุรีรัมย์

ก�ำลัง

กำรผลิต	

(เมกกะวัตต์)

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 8.0

คู่สัญญำซื้อ

ขำยไฟฟ้ำ
กฟภ. กฟภ. กฟภ. กฟภ. กฟภ. กฟภ. กฟภ. กฟภ.

วันเริ่มซื้อขำย

ไฟฟ้ำเชิง

พำณิชย์

อยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้าง 24 ก.ค. 58

ประเภท 

เฃื้อเพลิงที่ใช้

ในกำรผลิต

ไม้สับ เปลือกไม้สับ ไม้ไผ่สับ เปลือกมันส�าปะหลัง เหง้ามันส�าปะหลัง แกลบขี้ไก่ 

แกลบทั่วไป ซังข้าวโพด เปลือกข้าวโพด และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่น�ามาใช้ได้

ปริมำณกระแส

ไฟฟ้ำแต่ละ

โครงกำรที่ผลิต

ได้ต่อปี	 

(หน่วย	:	Kwh)

- - - - - - - 58,477,129

นอกจากนี้ในเดือนธันวาคม 2560 บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ากัด (บริษัทย่อย) ได้ผ่านการคัดเลือกโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

ในแบบ SPP – Hybrid Firm จ�านวน 1 โครงการ ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขาย 23.42 เมกะวัตต์
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	อุตสำหกรรมพลังงำนหมุนเวียนและกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน
อตุสาหกรรมพลงังานทดแทนของประเทศไทยยงัอยู่ในช่วงการเตบิโต ภาพรวมของการใช้พลงังานทดแทน

เพื่อการผลิตไฟฟ้าของไทย มีแนวโน้มเติบโตดี โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่ส�าคัญจากภาครัฐที่ต้องการผลักดันการใช้
พลังงานทดแทนให้มากข้ึน เพื่อทดแทนการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิล ให้ได้ร้อยละ 20 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 
(ปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 12.9 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย)ภายในปี 2579 ในส่วนของภาคการผลิตไฟฟ้า ทั้งนี้ เมื่อ
พิจารณาถึงเป้าหมายท่ีทางการได้วางไว้ตามแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2558 - 2579 (PDP 
2015) จะพบว่า เป้าหมาย ณ ปี 2579 จะมกีารผลกัดนัการใช้พลงังานทดแทนเพือ่การผลติไฟฟ้าสงูราว 19,684.40 
เมกะวัตต์ ในขณะที่ปัจจุบัน มีการด�าเนินการผลิตตามเป้าหมายไปแล้ว 8,271.24 เมกะวัตต์ หรือร้อยละ 42.0 ของ
เป้าหมายตามทีไ่ด้คาดการณ์ไว้ ซึง่ปัจจบุนักระทรวงพลงังานอยูร่ะหว่างทบทวนแผนพฒันาก�าลงัการผลิตไฟฟ้าระยะ
ยาวของประเทศ (พีดีพี 2015) โดยมีการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเน้นพลังงาน
ทดแทน ทั้งพลังลม พลังน�้า ขยะ ก๊าซชีวมวล และก๊าซชีวภาพ ปัจจุบันกระทรวงพลังงานมีนโยบายส่งเสริมพลังงาน
ทดแทน 100% นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานจะส่งเสริมพลังงานทดแทนแบบ SPP Hybrid Firm ซ่ึงเป็นการ 
ผสมผสานเชื้อเพลิงของพลังงานทดแทน ซึ่งจะช่วยให้สามารถจ่ายไฟเข้าระบบอย่างมีเสถียรภาพ ดังนั้นในอนาคต
การเปิดรับซ้ือไฟฟ้าแบบ Non Firm จะน้อยลง โดยเริ่มกระบวนการเปิดรับซื้อในเดือนตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา  
ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนแบบไฮบริดจะเข้ามาทดแทนพลังงานหลักได้ดีเพียงใด และจะ
ท�าให้ราคาต้นทุนค่าไฟฟ้าลดลงได้หรือไม่

 ตามนโยบายนี้การขับเคลื่อนพลังงานไทย 4.0 (Energy 4.0) ปัจจุบันประเทศไทยน�าเข้าพลังงาน 60% 
คดิเปน็มลูค่า 2 ลา้นล้านบาท โดยเปน็การน�าเขา้น�า้มนัดบิมากถงึ 85% ซึง่กระทรวงพลงังานมโีครงการสง่เสรมิการ
ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดพลังงานให้กับหน่วยงานรัฐและภาคเอกชน ส่งผลให้ประหยัดค่าไฟลงได้ ขณะที่การ 
ขนส่งน�้ามัน จากเดิมที่ต้องใช้รถบรรทุกขนส่งก็เปลี่ยนเป็นการขนส่งทางท่อน�้ามันแทน ล่าสุดโครงการท่อขนส่ง 
น�า้มนัภาคเหนอือยูร่ะหว่างการก่อสร้างและภาคตะวันออกเฉยีงเหนอือยูร่ะหว่างการศกึษาผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 
(EIA) กระทรวงพลังงานมองว่า การสร้างโรงไฟฟ้าของประเทศจะเปลี่ยนไป เป็นเทคโนโลยีพลังงานทดแทนมากขึ้น 
ขณะเดยีวกนัจะมกีารบรหิารจดัการระบบผลติและระบบส่งไฟฟ้าให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ รวมทัง้การพฒันาให้
เป็น ตลาดกลางรับซื้อไฟฟ้า เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านไฟฟ้าในอาเซียน (ASEAN Hub) และต้นทุนค่าไฟฟ้าที่สามารถ
แข่งขันได้กับอาเซียน

 เป้ำหมำยกำรพัฒนำพลังงำนทดแทน
เป้าหมายการพัฒนาพลังงานทดแทน การพัฒนาพลังงานทดแทนเป็นส่วนหนึ่งของการก�าหนดนโยบาย

พลังงานในภาพรวมท่ีจ�าเป็นต้องบูรณาการร่วมกับแผนพลังงานอื่นๆ เพื่อให้การขับเคลื่อนสอดคล้องกัน ในการ 
จัดท�าแผน  AEDP 2015 ได้น�าค่าพยากรณ์ความต้องการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (Energy 
Efficiency Plan : EEP 2015) กรณีที่สามารถบรรลุเป้าหมายลดความเข้มการใช้พลังงาน (Energy Intensity)  
ลงร้อยละ 30 ในปี 2579 เมื่อเทียบกับปี 2553 แล้ว คาดการณ์ความต้องการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ณ ปี 2579 จะ
อยู่ที่ระดับ 131,000 พันตัน เทียบเท่าน�้ามันดิบ (ktoe) ค่าพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้าสุทธิของประเทศ 
จากแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Power Development Plan : PDP 2015) ในปี 2579 มีค่า 
326,119 ล้าน หน่วยหรือเทยีบเท่า 27,789 ktoe ค่าพยากรณ์ความต้องการใช้พลังงานความร้อน ในปี 2579 เท่ากบั 
68,413 ktoe และค่าพยากรณ์ความต้องการใช้เชื้อเพลิงในภาคขนส่งจากแผนบริหารจัดการน�้ามันเช้ือเพลิง ในปี 
2579 มีค่า 34,798 ktoe มาเป็นกรอบในการก�าหนดเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน รวมทั้งพิจารณา
ถึงศักยภาพแหล่งพลังงานทดแทนที่สามารถน�ามาพัฒนาได้ ทั้งในรูปของพลังงานไฟฟ้า ความร้อน และเช้ือเพลิง 
ชีวภาพภายใต้แผน AEDP2015 เป็นร้อยละ 30 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในปี 2579
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เป้ำหมำยกำรพัฒนำพลังงำนทดแทนภำยใต้แผน	AEDP	ในปี	2579

พลังงาน
สัดส่วนพลังงานทดแทน (ร้อยละ) การใช้พลังงานขั้น

สุดท้าย ณ ปี 2579สถานภาพ ณ ปี 2557 เป้าหมาย ณ ปี 2579

ไฟฟ้า : ไฟฟ้า 9 15-20 27,789

ความร้อน : ความร้อน 17 30-35 68,413

เชื้อเพลิงชีวภาพ : เฃื้อเพลิง 7 20-25 34,798

พลังงานทดแทน : การใช้พลงังานข้ันสดุท้าย 12 30 131,000

ที่มา : รายงานการใช้ไฟฟ้าและการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย โดยส�านักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

 พลังงำนหมุนเวียน
เป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนแต่ละประเภทเชื้อเพลิงตามแผน AEDP2015 มีสัดส่วนการ

ผลิตไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิพลงังานทดแทนในภาพรวมของทัง้ประเทศ ทีร้่อยละ 20 ของปรมิาณความต้องการพลังงาน
ไฟฟ้า (Energy) รวมสทุธ ิซึง่สอดคล้องตามกรอบการก�าหนดสัดส่วนเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของแผนพฒันาก�าลัง
ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.  2558 - 2579 (PDP2015) ที่ระบุว่าจะให้มีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทนอยู่ในช่วงร้อยละ 15 - 20 ภายในปี 2579

สถำนภำพและเป้ำหมำยกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทนแต่ละประเภทเชื้อเพลิง

ประเภทเชื้อเพลิง
สถำนภำพ	สิ้นปี	2557*

(เมกะวัตต์)

เป้าหมาย ปี 2579

(เมกะวัตต์)

1. ขยะชุมชน 65.72 500.00

2. ขยะอุตสาหกรรม - 50.00

3. ชีวมวล 2,451.82 5,570.00

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

ประเภทเชื้อเพลิง
สถำนภำพ	สิ้นปี	2557*

(เมกะวัตต์)

เป้าหมาย ปี 2579

(เมกะวัตต์)

5. พลังน�้าขนาดเล็ก 142.01 376.00

6. ก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน) - 680.00

7. พลังงานลม 224.47 3,002.00

8. พลังงานแสงอาทิตย์ 1,298.51 6,000.00

9. พลังน�้าขนาดใหญ่  - 2,906.40

รวมเมกะวัตต์ติดตั้ง	(เมกะวัตต์)	 4,494.03 19,684.40

รวมพลังงานไฟฟ้า (ล้านหน่วย) 17,217 65,588.07

ความต้องการพลงังานไฟฟ้าทัง้ประเทศ (ล้านหน่วย) 174,467 326,119.00

สัดส่วนผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทน	(%)	 9.87 20.11

* รวมการผลติไฟฟ้านอกระบบ (Including off grid power generation) และไม่รวมการผลติไฟฟ้าจากพลงัน�า้ขนาดใหญ่

** เป็นก�าลงัการผลิตติดต้ังท่ีมีอยูแ่ล้วในปัจจุบัน โดยพลังน�า้ขนาดใหญ่ถูกรวมเป็นเป้าหมายการผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนในแผน AEDP2015

	ยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรพัฒนำพลังงำนทดแทน
กระทรวงพลังงานก�าหนดยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนในปี 2558-2579 ดังนี้
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	ยุทธศำสตร์ที่	1		กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนวัตถุดิบและเทคโนโลยีพลังงำนทดแทน
เป้าประสงค์  การพัฒนาความสามารถในการผลิต บริหารจัดการวัตถุดิบ ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กลยุทธ์ 1.1  พัฒนาวัตถุดิบทางเลือกอื่น และพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อผลิตพลังงานทดแทน
กลยุทธ์ 1.2  พัฒนาการรูปแบบการบริหารจัดการและการใช้วัตถุดิบพลังงานทดแทนให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ 1.3  ส่งเสรมิการพฒันาเทคโนโลยใีห้ทีเ่หมาะสมกบัความสามารถการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน
กลยุทธ์ 1.4 ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการผลิตการใช้พลังงานทดแทนอย่างเหมาะสม

	ยุทธศำสตร์ที่	2	กำรเพิ่มศักยภำพกำรผลิต	กำรใช้	และตลำดพลังงำนทดแทน
เป้าประสงค์ การผลักดันความสามารถในการผลิตและความต้องการพลังงานทดแทน
กลยุทธ์ 2.1  สนับสนุนครัวเรือนและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการผลิตการใช้พลังงานทดแทน
กลยุทธ์ 2.2  ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านพลังงานทดแทนอย่างเหมาะสมแก่ผู้ผลิตและผู้ใช้ทั้งในและ 
  ต่างประเทศ
กลยุทธ์ 2.3  ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจพลังงานทดแทน
กลยุทธ์ 2.4  พฒันากฎหมายด้านพลังงานทดแทน พร้อมทัง้เร่งรดัการปรบัปรงุแก้ไขกฎหมายและ กฎระเบยีบ 
  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างเหมาะสม

	ยุทธศำสตร์ที่	3	กำรสร้ำงจิตส�ำนึกและเข้ำถึงองค์ควำมรู้ข้อเท็จจริงด้ำนพลังงำนทดแทน
เป้าประสงค์  การสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจต่อการผลิตการใช้พลังงานทดแทนอย่าง 
  มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
กลยุทธ์ 3.1  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านพลังงานทดแทน
กลยุทธ์ 3.2  เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ และข้อมูลสถิติพลังงานทดแทน
กลยุทธ์ 3.3  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานทดแทน เพื่อสร้างความสามารถในการ 
  ใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
กลยุทธ์ 3.4  พฒันาเครอืข่ายด้านพลงังานทดแทนทีเ่กีย่วข้อง และสนบัสนนุการมส่ีวนร่วมของเครอืข่ายทัง้
  ในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ

	3.	ธุรกิจจ�ำหน่ำยและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว	
ด�าเนินการโดยบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย แบ่งออกตามประเภทของธุรกิจเป็น 3 ธุรกิจ 

ได้แก่
	1)	ธุรกิจจ�ำหน่ำยก๊ำซ	

โดยบริษัท ประกอบธุรกิจการค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภายใต้เครื่องหมายการค้า “บ๊ิกแก๊ส” ซึ่ง 
ในปี 2558 บริษัทฯได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ค้าน�้ามันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน�้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 
2543 โดยบริษัทมีช่องการการจัดจ�าหน่ายก๊าซ ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ

1.1 การขายส่ง เป็นการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ก๊าซให้แก่ลูกค้าประเภท สถานีบริการก๊าซ LPG, โรงงาน
อุตสาหกรรม และ   โรงบรรจุก๊าซ LPG อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบัน โดยบริษัทจะน�าก๊าซ LPG มา 
บรรจุลงถังบรรจุก๊าซภายในโรงบรรจุก๊าซซึ่งบริษัทเป็นผู้ด�าเนินการเอง และจัดส่งให้กลุ่มลูกค้า  
ซึ่งเป็นร้านค้าก๊าซตามพื้นที่ต่างๆ ในเขตปริมณฑล

1.2 การจ�าหน่ายแบบ ถังบรรจกุ๊าซขนาดย่อม (Cylinder) หมายถงึการบรรจกุ๊าซ LPG ใส่ในถงับรรจขุนาด
ย่อม เพื่อขายภาคครัวเรือน โดยในปัจจุบัน ถังบรรจุก๊าซขนาดย่อมของบริษัท มีปริมาตร บรรจุทั้งสิ้น 
3 ขนาด คือ ขนาด 4 กิโลกรัม, 15 กิโลกรัม และ 48 กิโลกรัม จึงท�าให้บริษัท สามารถตอบสนอง
ความต้องการใช้งานของกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม และ ในปี 2561 บริษัทมีแผน 
จะจ�าหน่ายก๊าซ LNG  (Liquefied Natural Gas) หรอื “ก๊าซธรรมชาตเิหลว” ให้กบักลุม่ลกูค้าโรงงาน
อุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ลักษณะผลิตภัณฑ์ คือ 
ก๊าซธรรมชาติท่ีถูกลดอุณหภูมิให้อยู่ที่ประมาณ  -160 องศาเซลเซียส จนเน้ือก๊าซมีปริมาตรลดลง 
กว่า 600 เท่า และเปลี่ยนสภาพเป็นของเหลว 
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	2)	ธุรกิจให้บริกำรทำงด้ำนวิศวกรรมพลังงำน 
 โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันกับก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร ได้แก่  

2.1 งานปฏิบัติการดูแลและบ�ารุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ในพื้นที กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล 
รวมถึงภูมิภาค 1 กล่าวคือในเขตพื้นทีภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมกว่า 
160 สถานี 

2.2 งานออกแบบ รับเหมา ก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารสถานี และอุปกรณ์ระบบเติมก๊าซธรรมชาติ ให้กับ
สถานีบริการก๊าซธรรมชาติทั้งระบบ

2.3 งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบอัดก๊าซธรรมชาติ (Compressor) พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ 
2.4 งานซ่อมบ�ารุงและดูแลรักษาเคร่ืองสูบอัดก๊าซธรรมชาติ ซ่อมแซมตู้จ่ายก๊าซธรรมชาติและอุปกรณ์ 

รวมถึงซ่อมแซมท่อก๊าซใต้ดิน ในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 
2.5 งานซ่อมแซมและทดสอบถังขนส่งก๊าซธรรมชาติบนรถบรรทุกขนส่งก๊าซ (Long Tube)
2.6 งานจ�าหน่ายถังขนส่งก๊าซธรรมชาติและชุดอุปกรณ์ โดยให้ท�าลาย  

	3)	ธุรกิจให้บริกำรขนส่งน�้ำมันโดยระบบขนส่งทำงท่อ	(Logistics)	
ด�าเนินการโดย บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ�ากัด (TPN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยถือหุ้น 100% เพื่อ

พัฒนาโครงการท่อขนส่งน�้ามันไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยท่อขนส่งน�้ามันดังกล่าวจะให้บริการขนส่งน�้ามัน
จาก จุดเริ่มต้นที่คลังน�้ามันบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ�ากัด (Thappline) ที่อ�าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ไปยัง
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืผ่านจงัหวัดสระบรุ ีลพบรุ ีนครราชสมีา ชยัภมู ิและมจีดุสิน้สดุทีป่ลายทางซึง่เป็นคลงัน�า้มนั
ขนาด 150 ล้านลิตร ท่ีจังหวัดขอนแก่น รวมระยะทางในการให้บริการขนส่งทางท่อประมาณ 350 กิโลเมตร  
ณ คลังปลายทางที่จังหวัดขอนแก่นจะเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการกระจายน�้ามันเชื้อเพลิงสู่ภูมิภาคและกลุ่มประเทศ
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้แก่ ลาว โดยในปัจจุบันโครงการดังกล่าว อยู่ในระหว่างการศึกษา 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

	อุตสำหกรรมธุรกิจจ�ำหน่ำยและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว
	1.		ธรุกจิจ�ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว	(LPG),	ก๊ำซธรรมชำติเหลว	LNG		(Liquefied	Natural	Gas)	

ภาพรวมการใช้ LPG ปี 2561 คาดว่าจะมีการใช้เพิ่มขึ้น 5.0% โดยการใช้ในภาคอุตสาหกรรม
จะเพิ่มขึ้น 5.70% ภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้น 2.50% เป็นไปตามแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจ และการ
ใช้ในรถยนต์คาดว่าจะลดลง 10.90% ซึ่งลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 จากการที่ผู้ใช้บางส่วนเปลี่ยน
ไปใช้น�้ามันซึ่งมีราคาถูกแทน ส่วนการใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีจะเพิ่มขึ้น 17.80% ตามการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากเศรษฐกิจโลกที่ขยายตัวดีขึ้น

	2.		ธุรกิจให้บริกำรทำงด้ำนวิศวกรรมพลังงำน	
บริษัทฯได้ขยายตลาดทางด้านวิศวกรรม งานทางด้านการวางระบบท่อส่งก๊าซ ท่อส่งน�้ามัน  

รวมท้ังระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ส�าหรับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ ทีมงาน 
และบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ท�าให้บริษัทฯ มีแนวโน้มเพิ่มลูกค้าได้เป็นจ�านวนมาก 
ทั้งนี้ แนวโน้มการใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเหลว ก�าลังได้รับความสนใจมากขึ้น และมีแนวโน้มจะเป็น 
เชือ้เพลงิท่ีส�าคญัของประเทศอกีชนดิหนึง่ จงึท�าให้งานทางด้านวศิวกรรมดงักล่าว มจี�านวนมากขึน้ตามไป
ด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯเป็นรายแรกของประเทศที่มีความพร้อมและศักยภาพในการบริหารจัดการ
โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติเหลวส�าหรับโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างครบวงจร 

	3.		ธุรกิจให้บริกำรขนส่งน�้ำมันโดยระบบขนส่งทำงท่อ	
ปัจจบุนัความต้องการใช้น�า้มนัในประเทศไทยทีเ่พิม่ขึน้ในอตัรา 2-3% ต่อปี โดยสภาพการเตบิโต 

ในภาพรวมจะข้ึนอยู่กับหลายปัจจัย เช่น การเติบโตทางเศรษฐกิจ สภาพการขยายตัวของตลาดรถยนต์  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง อันเป็น
ตัวช่วยผลักดันปริมาณการใช้น�้ามันเพื่อการขนส่งในภูมิภาค นอกจากนี้การใช้น�้ามันในประเทศเพื่อนบ้าน 
(ลาว) เพิ่มสูงขึ้น โดยในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา ประเทศไทยส่งออกน�้ามันไปขายยังประเทศลาวเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
มากกว่า 7% ต่อปี เน่ืองมาจากการเติบโตของประเทศ รวมถึงการใช้น�้ามันในการพัฒนาโครงการเขื่อน
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และโรงไฟฟ้าที่มีอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลต่อมีการเติบโตปริมาณการใช้น�้ามันอย่างมีนัยส�าคัญ

	ลักษณะลูกค้ำและลูกค้ำเป้ำหมำย	
	 1.	 ลูกค้ำในธุรกิจจ�ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว	 (LPG),	 ก๊ำซธรรมชำตเิหลว	 LNG	 (Liquefied	 

											Natural	Gas)	
ธุรกิจจ�าหน่ายก๊าซ LPG ของบริษัท มีการจ�าหน่ายให้กับลูกค้าของบริษัท ภายใต้เครื่องหมาย 

การค้า “บิ๊กแก๊ส“ สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ดังนี้ 1) กลุ่มสถานีบริการก๊าซ ได้แก่ สถานีบริการ
ที่เปิดจ�าหน่ายก๊าซ LPG ให้แก่รถยนต์ ประเภทที่ใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิง 2) กลุ่มร้านค้าก๊าซ ได้แก่ ผู้
ประกอบการที่รับถังบรรจุก๊าซ (Cylinder) ที่มีเครื่องหมาย การค้า “บิ๊กแก็ส” ที่บรรจุก๊าซ LPG แล้วจาก
โรงบรรจกุ๊าซ และจ�าหน่ายให้กบั ครวัเรือนหรอืกลุม่พาณชิย์ต่อไป โดยบริษทัเป็นเจ้าของเครือ่งหมายการค้า
ดังกล่าว 3) กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ที่ใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิง ได้แก่ อุตสาหกรรมที่ต้องใช้พลังงาน
ความร้อนในการผลิตสินค้าที่อุณหภูมิคงที่ ส�าหรับธุรกิจจ�าหน่ายก๊าซ LNG ของบริษัท ในปี 2561 กลุ่ม
ลูกค้าของบริษัท คือ โรงงานอุตสาหกรรม ที่ใช้พลังงานความร้อนในการผลิตสินค้า

	2.	ลูกค้ำในธุรกิจให้บริกำรทำงด้ำนวิศวกรรมพลังงำน	
บริษัทฯให้บริการทางด้านวิศวกรรมตั้งแต่ การออกแบบ จัดหา ติดตั้งระบบ และก่อสร้าง รวม

ทัง้ บรกิารหลงัการขาย และซ่อมบ�ารงุรกัษา (EPCms) ดงันัน้ กลุม่ลกูค้าของบรษิทัฯ มจี�านวนหลากหลาย 
ได้แก่ สถานบีรกิารก๊าซ (NGV) สถานบีรกิารก๊าซ LPG โรงงานอตุสาหกรรมทีใ่ช้พลงังานก๊าซธรรมชาต(ิNG) 
หรือก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) รวมทั้งลูกค้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เป็นเชื้อเพลิง เพื่อรองรับการ
จ�าหน่ายก๊าซดังกล่าว 

	3.	ลูกค้ำธุรกิจให้บริกำรขนส่งน�้ำมันโดยระบบขนส่งทำงท่อ 
ประกอบด้วยผู้ค้าน�้ามันหลักในประเทศไทย ได้แก่ ปตท. เอสโซ่ เชฟรอน เชลล์ ฯลฯ ซึ่งปัจจุบัน

ใช้บรกิารการขนส่งน�า้มนัทางท่อของ บจก. ท่อส่งปิโตรเลยีมไทย อยูแ่ล้ว และมคีวามต้องการใช้การขนส่ง
น�้ามันทางท่อเพื่อประโยชน์ด้านการลดต้นทุนและความปลอดภัย สามารถส่งน�้ามันผ่านท่อต่อเนื่องไปยัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยได้โดยตรง นอกจากน้ีการขนส่งน�้ามันไปยังประเทศลาว ซ่ึงปัจจุบันด�าเนิน
การขนส่งด้วยรถบรรทุกจากโรงกล่ัน ไปยังด่านชายแดนไทย-ลาว ก็จัดเป็นกลุ่มลูกค้าส�าคัญอีกกลุ่มที่มี
ความต้องการใช้บรกิารขนส่งน�า้มนัทางท่อ จากโรงกล่ันไปยงัคลังปลายทางทีข่อนแก่น ก่อนจะขนส่งน�า้มนั
ด้วยรถบรรทุกไปยังประเทศลาวต่อไป

		คู่แข่งและสภำวะกำรแข่งขัน
	 1.	 ธุรกิจจ�ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว	 (LPG),	 ก๊ำซธรรมชำติเหลว	 LNG	 	 (Liquefied	 

											Natural	Gas) 
ปัจจบุนั บรษิทัทีไ่ด้รับใบอนญุาตให้เป็นผู้ค้าน�า้มนัตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญตักิารค้าน�า้มัน

เชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 รวม 14 ราย ทั้งนี้ คู่แข่งหลักของบริษัทมี 5 ราย คือ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ�ากัด (มหาชน) บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ�ากัด 
(มหาชน)  บริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จ�ากัด และบริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จ�ากัด อย่างไร
ก็ตาม “บิ๊กแก็ส” มีส่วนแบ่งการตลาดตามปริมาณการขายปี 2560 อยู่ที่ประมาณ 1.5% ส�าหรับสภาวะ
การแข่งขัน ผู้ประกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG ในประเทศไทยเกือบทุกรายใช้ก๊าซภายในประเทศ มีเพียงปตท.
และสยามแก๊ส น�าเข้าก๊าซจากต่างประเทศ ซึง่ก๊าซภายในประเทศและน�าเข้ามคีณุภาพแตกต่างกันเลก็น้อย 
ถงับรรจกุ๊าซทีใ่ช้บรรจกุ๊าซได้รบัการผลติมาจากโรงงานซึง่มอียูเ่พยีง ไม่กีแ่ห่งในประเทศไทยและมมีาตรฐาน
ตามทีก่�าหนดเหมอืนกนั จงึสรปุได้ว่า ผลติภณัฑ์ของผูค้้ามาตรา 7 ทกุรายแทบไม่มคีวามแตกต่างกนัอย่าง
มีนัยส�าคัญ มีเพียงบางช่วงท่ีคุณภาพของก๊าซที่ต่างกันอย่างชัดเจน ทั้งน้ี การแข่งขันของอุตสาหกรรมนี ้
มุ่งเน้นไปยังการแข่งขันทางด้านราคา ด้านกลยุทธ์ทางการตลาดและการให้บริการเป็นส�าคัญ
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	2.	ธุรกิจให้บริกำรทำงด้ำนวิศวกรรมพลังงำน
 บริษัท มีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้งระบบ และการให้บริการ  

ซ่อมบ�ารุง และดูแลหลังการขาย ท�าให้บริษัทได้รับสัญญาบ�ารุงรักษาสถานีบริการก๊าซ (NGV) ของบริษัท 
ปตท จ�ากัด (มหาชน) จ�านวนมากกว่า 160 สถานี จาก 350 สถานี ซึ่งเป็นจ�านวนประมาณ 46% ของ
สถานีบริการก๊าซธรรมชาติส�าหรับยานยนต์ (NGV) ที่ ปตท. ลงทุนทั้งประเทศ ส่วนในสถานีที่เหลือได้แก่ 
บริษัท สแกนอินเตอร์ จ�ากัด(มหาชน) ประมาณ 27% และ บริษัท สยามราช จ�ากัด (มหาชน) ประมาณ 
27% และในส่วนของงาน ก่อสร้างและติดตั้งระบบ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติส�าหรับยานยนต์ สถานที่
ใช้ก๊าซในภาคอุตสาหกรรม บริษัทฯมีผู้บริหารและทีมงานที่มีประสบการณ์ ความรู ้ความสามารถ 
เฉพาะทาง ที่ท�าให้สามารถให้บริการได้อย่างครบวงจร

	3.	ธุรกิจให้บริกำรขนส่งน�้ำมันโดยระบบขนส่งทำงท่อ
สภาวะการแข่งขนัในธรุกจินีน้ัน้ จะเป็นลักษณะทางเลือกในการใช้บรกิาร เนือ่งจากลูกค้าสามารถ

เลือกที่จะใช้บริการขนส่งในโหมดต่างๆได้ เช่น รถไฟ รถบรรทุก ซึ่งลูกค้าจะพิจารณาเปรียบเทียบปัจจัย
ต่างๆ กับการขนส่งโดยโหมดอืน่ คอื ปัจจยัเรือ่งของต้นทนุ ความรวดเรว็ ความปลอดภยั ดงันัน้ การก�าหนด
ราคาการให้บรกิารระบบขนส่งน�า้มนัทางท่อจงึต้องใช้หลกัการเชงิเปรยีบเทยีบเพือ่ให้แข่งขนัได้กบัค่าบริการ
กบัการขนส่งในโหมดอ่ืนๆ และส�าหรบัปัจจยัด้านความรวดเรว็และปลอดภยั การขนส่งทางท่อเป็นท่ียอมรบั
อยู่แล้วว่าดีกว่าในโหมดอื่นๆ
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บรษิทัมคีวามเสีย่งซึง่อาจส่งผลถึงการด�างานและผลประกอบการอย่างมนียัส�าคญั ซึง่บรษิทัมแีนวทางในการป้องกนั
และแก้ไขความเสี่ยง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

	1.	ธุรกิจออกแบบ	จ�ำหน่ำย	และติดตั้งระบบจ่ำยไฟฟ้ำ	และตรวจวัดจัดกำรสภำพแวดล้อม 
 ควำมเสี่ยงจำกรำยได้ในแต่ละไตรมำสไม่สม�่ำเสมอ

เนื่องจากรายได้ส่วนหนึ่งของบริษัทมาจากธุรกิจออกแบบ จ�าหน่าย ติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวัด
จัดการสภาพแวดล้อม โดยมีลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน ซึ่งด�าเนินกิจการด้านการส่ือสาร
โทรคมนาคม ท�าให้บรษิทัมคีวามเสีย่งทีจ่ะสูญเสียรายได้หากอตุสาหกรรมการส่ือสารโทรคมนาคมมกีารชะลอตวัลง 
ซึ่งอาจจะเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น นโยบายการลงทุนในระบบสื่อสารโทรคมนาคมของหน่วยงานรัฐบาล หรือการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายในการให้สัมปทานในระบบสื่อสารต่างๆ เป็นต้น รวมถึงลูกค้ากลุ ่มดังกล่าวจะมีรอบ
ปีงบประมาณเร่ิมต้นในเดอืนตลุาคมของทกุปี โดยจะใช้ระยะเวลาด�าเนนิการประมาณ 3 - 6 เดอืนจงึจะส่งมอบงาน
และรับรู้รายได้ ซึ่งส่งผลให้รายได้ของบริษัทในแต่ละไตรมาสในงวดปีมีความผันผวน 

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทจึงได้ท�าการขยายฐานลูกค้าไปในธุรกิจอื่น เช่น โรงแรม และ
อาคารส�านักงานเป็นต้น อีกทั้งยังมีการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจธุรกิจพลังงานประเภทอื่นๆ ที่มีศักยภาพและม ี
แนวโน้มท่ีจะเติบโตอย่างม่ันคงในอนาคต สร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้และการกระจายความเส่ียงของรายได้จาก
การด�าเนินธุรกิจในปัจจุบัน เพิ่มสภาพคล่องให้บริษัทจากกระแสเงินสดที่สม�่าเสมอของธุรกิจ

	2.	ธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนทดแทน
	ควำมเสี่ยงในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรและประสิทธิภำพของโรงไฟฟ้ำ

การบริหารจดัการโรงไฟฟ้าจะต้องอาศยับคุลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญ และมคีวามรูค้วามสามารถเฉพาะด้าน 
หากบริษัทไม่สามารถจัดให้มีบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ อาจจะส่งผลให้บริษัทไม่สามารถบริหาร
จัดการโรงไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี ในการเตรียมการเพื่อเริ่มด�าเนินการโรงไฟฟ้า บริษัทจะคัดสรร
บุคลากรท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในจ�านวนที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ และจัดอบรมพนักงานในหน่วยงานให้มี
ความรู้ ความสามารถ ท�างานทดแทนกันได้

ปัจจัยความเสี่ยง
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	ควำมเสี่ยงในกำรที่อัตรำผลตอบแทนไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย
เนือ่งจากปรมิาณพลงังานไฟฟ้าทีผ่ลิตได้จากโครงการโรงไฟฟ้าชวีภาพ และชวีมวลขึน้อยูก่บัปรมิาณวตัถดุบิ

ซึ่งใช้ผลิตไฟฟ้า ซ่ึงหากมีปริมาณวัตถุดิบไม่เพียงพอและต่อเนื่องก็อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เต็ม
ก�าลังการผลิต ส่งผลให้บริษัทไม่ได้รับรายได้และอัตราผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ อย่างไรก็ดี บริษัทได้มีการ
ศึกษาความเพียงพอของปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ส�าหรับโรงไฟฟ้า โดยได้เข้าไปส�ารวจปริมาณเชื้อเพลิงในรัศมีที่สามารถ
ขนส่งได้รอบโรงไฟฟ้าว่ามปีรมิาณเพยีงพอต่อความต้องการของโรงไฟฟ้าหรือไม่ พร้อมกบัได้มกีารท�าสญัญาการซือ้
วัตถุดิบเป็นรายปี ซ่ึงท�าให้สามารถลดผลกระทบจากความเส่ียงในการที่อัตราผลตอบแทนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ได้

	ควำมเสี่ยงจำกกำรที่บริษัทไม่สำมำรถด�ำเนินกำรได้ทันตำมก�ำหนดวันเริ่มต้นซื้อขำยไฟฟ้ำ	(SCOD)	
				ที่ก�ำหนดไว้ในสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ	

ก่อนการเริ่มก่อสร้างโรงไฟฟ้า บริษัทจะต้องด�าเนินการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบอนุญาตก่อสร้าง 
ใบอนญุาตประกอบกจิการโรงงาน (ร.ง.4) และต้องจดัท�าประชาคมก่อนการขอใบอนญุาตก่อสร้าง เป็นต้น และผูร้บั
เหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบเบด็เสร็จ (EPC Contractor) ต้องด�าเนนิก่อสร้างโครงการให้แล้วเสรจ็ตามเวลาทีก่�าหนด 
ซึง่หากไม่สามารถด�าเนนิการตามระยะเวลาทีก่�าหนดในแผนงาน มโีอกาสท�าให้ถูกเพกิถอนใบอนญุาต และส่งผลให้
ผลประกอบการไม่เป็นไปตามทีค่าด และรบัรูร้ายได้จากโครงการข้างต้นล่าช้าออกไป ดงันัน้ บรษิทัจงึศกึษาขัน้ตอน
การยื่นขอใบอนุญาต พร้อมกับเอกสารและข้อมูลที่ต้องน�าส่ง รวมทั้งบริษัทได้คัดเลือกผู้รับเหมาที่มีชื่อเสียง  
มปีระสบการณ์และความช�านาญในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า พร้อมกบัวางแผนตดิตามความคบืหน้าของโครงการอย่าง
สม�่าเสมอ เพื่อท�าให้ม่ันใจว่ากระบวนการด�าเนินงานจะเป็นไปตามเวลาที่ก�าหนดตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า อย่างไร 
ก็ดี บริษัทสามารถยื่นขอเลื่อนก�าหนดวันเร่ิมต้นซ้ือขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ โดยจะต้องท�าการช้ีแจง
เหตุผลและรายงานความก้าวหน้าของโครงการให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบ โดยไม่ถือว่าเป็นการผิดสัญญา 
ตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

	3.	ธุรกิจจ�ำหน่ำยและขนส่งผลิตภัณฑืปิโตรเลียมเหลว
	ควำมเสี่ยงในกำรที่อัตรำผลตอบแทนมีควำมไม่แน่นอนจำกสภำวะกำรแข่งขันในอุตสำหกรรม

				จ�ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว	(LPG)
แผนการรับมือ ในปี 2561 บริษัทฯมีกลยุทธ์และทีมงานการขายและการตลาดท่ีมีความรู้ความสามารถ

เพือ่รกัษาฐานลกูค้าในกลุม่ยานยนต์ สถานบีรกิารก๊าซ LPG และเพิม่ช่องทางการจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ก๊าซปิโตรเลยีม
เหลวให้กับกลุ่มบรรจุลงถังภาคครัวเรือน และขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น 

 อกีทัง้ บรษิทัฯ มกีารเพิม่ผลติภณัฑ์ใหม่ส�าหรบัจ�าหน่ายให้กบัลูกค้า ได้แก่ ก๊าซธรรมชาตเิหลว (LNG) เพือ่
เป็นทางเลือกให้กับลูกค้า และเพิ่มอัตราการท�าก�าไรให้แก่บริษัท โดยก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เป็นพลังงาน 
ที่สะอาดและให้ค่าความร้อนสูงกว่า มีต้นทุนที่ต�่ากว่า ดังน้ัน คาดว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องการเป็นจ�านวน
มากจากลูกค้า

	ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงลูกค้ำรำยใหญ่ของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกำรให้บริกำรทำงด้ำนวิศวกรรมพลังงำน	
					โดยเฉพำะธรุกิจที่	เกี่ยวเนื่องกันกับก๊ำซธรรมชำติ	

เน่ืองจากลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจนี้ คือ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งโครงการต่างๆ  
จะออกมาในรูปแบบการประมูล อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาของสัญญาส่วนใหญ่ คือ 3 ปี โดยโครงการที่บริษัทฯ  
ด�าเนินการอยู่ สัญญาเริ่มในปี 2561 นี้ ดังนั้น บริษัทฯจึงสามารถรับรู้รายได้ได้อย่างต่อเนื่อง และด้วยความพร้อม
ทางด้านคุณสมบัติของบริษัทและความได้เปรียบด้านบุคลากรที่พร้อมทุกด้าน บริษัทฯสามารถเข้าร่วมประมูล 
โครงการใหญ่ๆทางด้านวิศวกรรมพลังงานได้เป็นจ�านวนมาก เช่น งานวางระบบท่อส่งก๊าซ และน�้ามัน รวมถึงจาก
การทีบ่รษิทัฯได้มแีผนในการจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาตเิหลว (LNG) ให้กบักลุ่มโรงงานอตุสาหกรรมเพือ่ใช้เป็นเช้ือเพลิง
นั้น ในส่วนของงานก่อสร้างสถานที่ใช้และจัดเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ให้กับกลุ่มลูกค้า ทางบริษัทฯจะเป็น 
ผู้ดูแลงานส่วนนี้เองด้วย
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว ดังนี้

 ทุนจดทะเบียน 756,337,613.50 บาท แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญจ�านวน 7,563,376,135 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

 ทุนช�าระแล้ว 644,160,268.70 บาท แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญจ�านวน 6,441,602,687 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

 ผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ดังนี้

ล�ำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ

หุ้น %

1. นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส 533,340,000 12.03

2. นางวัลลภา ไตรโสรัส 510,700,000 11.52

3. นายพระนาย กังวาลรัตน์ 408,646,000 9.22

4. นายศึกษิต เพชรอ�าไพ 159,908,500 3.61

5. นายพรเทพ บูรณกุลไพโรจน์ 130,380,000 2.94

6. นายภาณุ ศีติสาร 70,750,000 1.60

7. นายวศิน เดชกิจวิกรม 64,500,000 1.46

8. นางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์ 63,900,000 1.44

9. นายอัณณพ พุ่มกุมาร 59,800,000 1.35

10. นายอภิรัตน์ สิโรดม 44,000,000 0.99

จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว
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 ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท

	1.)		ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	PSTC-WA
  ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 ได้มีมติอนุมัติการออกและ

จัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท ประเภทระบุช่ือผู้ถือและไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได้ให้
แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (“ใบส�าคัญแสดงสิทธิ”) PSTC - WA จ�านวน 50,000,000 หน่วย ซึ่งจะ
ท�าการจัดสรรพร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปในครั้งนี้โดยมีราคาเสนอขาย 0 บาทต่อหน่วย 
และใบส�าคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิ โดยใบส�าคัญแสดงสิทธิ  
1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 0.10 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขทีก่�าหนด) มกีารก�าหนดเงือ่นไขในการใช้สทิธ ิโดยนบัจากวนัทีอ่อกและเสนอขายใบส�าคญัแสดงสิทธิ 
1 ปี ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิครั้งแรกได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของใบส�าคัญแสดงสิทธิทั้งหมดท่ี 
ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับการจัดสรรจากบริษัท และในทุก ๆ  12 เดือน หลังจากการใช้สิทธิครั้งแรก 
ผูถื้อใบส�าคญัแสดงสทิธสิามารถใช้สทิธไิด้ไม่เกนิร้อยละ 50 ร้อยละ 75 และ ร้อยละ 100 ของใบส�าคญัแสดงสทิธิ
ทัง้หมดท่ีผูถื้อใบส�าคญัแสดงสทิธแิต่ละคนได้รบัจดัสรรจากบรษิทั ตามล�าดบั ซึง่จะท�าให้ทนุจดทะเบยีนและช�าระ
แล้วของบริษัทเท่ากับ 225,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญทั้งหมด 2,250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.10 บาท ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปในครั้งนี้และการใช้สิทธิของ 
ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัททั้งหมด

	2.)		ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	PSTC-W1
  มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558  

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติเพิ่มทุนของบริษัทจ�านวน  2,680,297,833 
หุ้น เพื่อระดมทุนในการลงทุนเข้าซื้อกิจการโรงงานไฟฟ้าชีวภาพ จ�านวน 2 โครงการ ลงทุนในโครงการก่อสร้าง
โรงงานไฟฟ้าชีวมวล จ�านวน 3 โครงการ และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท เพื่อลงทุนในโครงการที่จะเกิด
ในอนาคต โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังนี้

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

•  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ�านวนไม่เกิน 442,283,875 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับ
การใช้สทิธขิองใบส�าคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่1 (PSTC-W1) ทีบ่รษิทัจะออกให้แก่ผู้ถอืหุน้เดมิของบรษิทัทีจ่องซือ้และ
ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ในอัตราส่วน 
5 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบส�าคัญแสดงสิทธิ

•  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ�านวนไม่เกิน 26,594,583 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับ
การปรับสิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิ PSTC-WA เน่ืองจากการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
ตามสัดส่วนตามข้อ (2) และการจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา
ไม่ต�า่กว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสทุธขิองงบการเงนิเฉพาะบรษิทัภายหลงั
จากหักภาษีและเงินทุนส�ารองตามกฎหมายและทุนส�ารองอื่น (ถ้ามี) 
อย่างไรกต็าม การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ โดย
จะขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยาย
ธรุกจิ ความจ�าเป็นในการใช้เงนิทนุหมนุเวยีนในการด�าเนนิงาน แผนการ
ลงทนุและการขยายธรุกจิในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และ
ปัจจยัอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิงานและการบรหิารงานของบรษิทั 
โดยอยู่ภายใต้เง่ือนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอส�าหรับการ
ด�าเนินธุรกิจ และการด�าเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทเห็นสมควร

ทั้งน้ี มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติจ่ายเงินปันผลจะต้อง
น�าเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู ้ถือหุ ้น เว้นแต่ เป็นการจ่าย
เงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจอนุมัติให้จ่าย
เงนิปันผลระหว่างกาลได้ แล้วรายงานให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการ
ประชุมคราวต่อไป
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 1.1	รำยชื่อคณะกรรมกำรบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการของบริษัท มีจ�านวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

ชื่อ	–	สกุล ต�ำแหน่ง

1. นายภาณุ ศีติสาร ประธานกรรมการ

2. นายพระนาย กังวาลรัตน์ กรรมการ 

3. นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน กรรมการ

4. นายอัณณพ พุ่มกุมาร กรรมการ

5. นายกัมพล ตติยกวี กรรมการ

6. นายสุวิทย์ สิงหจันทร์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

7. นายพิทยาธร มฤทุสาธร  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

8. นายวรพงศ์ จ�าจด กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

 กรรมกำรซึ่งมีอ�ำนำจลงลำยมือชื่อแทนบริษัท
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายพระนาย กังวาลรัตน์ นายภาณุ ศีติสาร นายอัณณพ  

พุ่มกุมาร นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน กรรมการ 2 ใน 4 คนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกันเป็นสองคนและประทับ 
ตราส�าคัญของบริษัท 
  

	ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท
1) จดัการบรษิทัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้น ด้วยความสจุรติ ระมดัระวงั 

และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2) ก�าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบรษัิท ควบคมุดแูลการบริหารและการจดัการ

ฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ไว้
3) พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการอื่น 

ตามความเหมาะสม
4) พิจารณาทบทวนและอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการด�าเนินธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ 

ของบริษัท ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร
5) ติดตามผลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
6) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�าปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชี

ของบริษัท
7) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
8) จัดให้มีการท�างบดุลและงบก�าไรขาดทุนของบริษัท ณ วันส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซ่ึงผู้สอบบัญชี

ตรวจสอบแล้วน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
9) พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่นๆ ท่ีส�าคัญอันเกี่ยวกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะด�าเนินการนั้นๆ เพื่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

โครงสร้างการจัดการ
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10) คณะกรรมการอาจมอบอ�านาจให้กรรมการคนหนึง่หรือหลายคน หรอืกรรมการย่อย หรอืบคุคลอ่ืนใด ปฏบิตักิาร
อย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมขอบคณะกรรมการ หรือมอบอ�านาจเพื่อให้
บุคคลดังกล่าวมีอ�านาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่กรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะ
กรรมการอาจยกเลกิเพกิถอนเปลีย่นแปลงหรอืแก้ไขบคุคลทีไ่ด้รบัมอบอ�านาจหรอือ�านาจนัน้ๆได้เมือ่เหน็สมควร

11) กรรมการจะต้องไม่ประกอบกจิการอันมสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทัหรอืเข้าเป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ�ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ�ากัด หรือเป็นกรรมการของ
บริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
ไม่ว่าจะท�าเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติ 
แต่งตั้ง เว้นแต่อ�านาจในการด�าเนินการดังต่อไปนี้ จะกระท�าได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน 
ทัง้น้ี เรือ่งทีก่รรมการมส่ีวนได้เสยี หรอืมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย ให้กรรมการ
ซึ่งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแข้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

(ก) เรื่องที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(ข) การท�ารายการท่ีกรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 เรือ่งต่อไปนีจ้ะต้องได้รบัความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม และจากที่ประชุมผุ้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญ
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
(ค) การท�า แก้ไข หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกับการให้เช่ากจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางส่วนทีส่�าคญั การมอบ

หมายให้บคุคลอืน่เข้าจัดการธรุกจิของบรษัิทหรอืการรวมกจิการกบับคุคลอืน่โดยมวีตัถปุระสงค์จะแบ่ง
ก�าไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
(ฉ) การอื่นใดที่ก�าหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือ ข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่
ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

 กำรเข้ำร่วมประชุมและจ�ำนวนครั้งกำรประชุมของคณะกรรมกำร
 ในปี 2559 และปี 2560 มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ

ตรวจสอบโดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการดังนี้

ชื่อ	–	สกุล
คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
ปี	2559 ปี	2560		 ปี	2559 ปี	2560		

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

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

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

4. นายอัณณพ พุ่มกุมาร 8/8 8/8 - - 27 เมษายน 2560

5. นายกัมพล ตติยกวี 4/8 6/8 - - 27 เมษายน 2560

6. นายสุวิทย์ สิงหจันทร์ 8/8 8/8 4/4 4/4 28 เมษายน 2559

7. นายพิทยาธร มฤทุสาธร 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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 1.2	คณะผู้บริหำร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และโครงสร้างองค์กร (organization chart) ของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

โดยในปี 2560 บริษัทฯ ว่าจ้างบริษัท อะบันแด็นซ คอนเซาท์ติ้ง จ�ากัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งในอนาคต บริษัทฯ มีนโย

บายพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ เข้ามาท�าหน้าที่ในส่วนนี้
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โดยในป 2560 บริษัทฯ วาจางบริษัท อะบันแด็นซ คอนเซาทติ้ง จำกัด เปนผูตรวจสอบภายใน 

ซึ่งในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ เขามาทำหนาที่ในสวนนี้ 
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คณะผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจ�านวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

ชื่อ	–	สกุล ต�ำแหน่ง

1. นายพระนาย กังวาลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายภาณุ ศีติสาร ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร

3. นายอัณณพ พุ่มกุมาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

4. นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

5. นายเศรษฐวุฒิ บุญสนิท ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 

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

ตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทตั้งแต่ต�าแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป
4. มอี�านาจในการด�าเนนิการใดๆ ในการบรหิารกจิการของบรษิทัตามปกต ิและอนัจ�าเป็นแก่การบรหิารกจิการของ

บริษัทเป็นการทั่วไป ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) มอี�านาจออกค�าสัง่ ระเบยีบ ประกาศ บนัทกึ เพือ่ให้การปฏบิตังิานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์

ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการท�างานภายในองค์กร
2) มีอ�านาจกระท�าการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็น

ประโยชน์ต่อบริษัท
3) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินงาน
4) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ืน่ๆ ตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัหรอืคณะกรรมการบรหิารเป็นคราวๆ

ไป
5) อ�านาจอนุมัติอื่นๆ ที่นอกเหนือจากน้ีให้เป็นไปตามขอบเขตอ�านาจการอนุมัติและการสั่งการในระดับ

ต่างๆ (Level of Authorization) ทีไ่ด้รบัการอนมุตัใินการประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2557 
และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

การอนุมัติเพื่อด�าเนินการ ตลอดจนการมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้ตัวแทน หรือผู้รับมอบ
หมายให้ด�าเนินการเพื่อเข้าท�ารายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการด�าเนินการเพื่อเข้าท�ารายการที่
ท�าให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือตัวแทน หรือผู้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถด�าเนินการ
อนมุตัเิพือ่เข้าท�ารายการทีต่นหรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง มส่ีวนได้เสยี หรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์
อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติด�าเนินการเพื่อเข้าท�ารายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ และสอบทานรายการดังกล่าวโดยคณะ
กรรมการตรวจสอบ ตามข้อบงัคบัของบรษิทัและตามทีส่�านกังาน ก.ล.ต. และ/หรอืตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย
ก�าหนด

 1.3		เลขำนุกำรบริษัท
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/1 ก�าหนดให้

คณะกรรมการต้องจดัให้มีเลขานกุารบรษิทั เพือ่ท�าหน้าทีเ่กีย่วกบัดแูลการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ การประชมุผูถ้อืหุน้
และกจิกรรมต่าง ๆ  ของ คณะกรรมการบรษิทัเพือ่ช่วยให้คณะกรรมการบรษิทัฯ ปฎบิตัติามกฎหมาย และระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 
รวมทั้งสนับสนุนให้การก�ากับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
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ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

	1.1		ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560  เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติการก�าหนดค่าตอบแทนในรูปค่า

เบี้ยประชุมและค่าบ�าเหน็จของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบประจ�าปี 2560  โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ก.	ค่ำเบี้ยประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรตรวจสอบ

									รำยนำมคณะกรรมกำร 					จ�ำนวนค่ำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท

     ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท
     ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท

15,000  บาท/ครั้ง
10,000  บาท/ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

     ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ
     ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ

15,000  บาท/ครั้ง
10,000   บาท/ครั้ง

	ข.	ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรในรูปค่ำบ�ำเหน็จ
  ค่าตอบแทนในรูปค่าบ�าเหน็จของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ จ่ายครั้งเดียวต่อปี 

โดยจ่ายด้วยวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท หักด้วยจ�านวนค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการที่จ่ายในปีนั้น และคง
เหลือเป็นจ�านวนเงินส�าหรับจ่ายค่าบ�าเหน็จประจ�าปี ทั้งนี้การจัดสรรส่วนแบ่งบ�าเหน็จประจ�าปีมีดังนี้

									รำยนำมคณะกรรมกำร 					จ�ำนวนค่ำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท

     ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท
     ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท

15%
10%

คณะกรรมการตรวจสอบ

     ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ
     ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ

15%
10%

1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
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ในปี 2559 และ ปี  2560  มีค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

ชื่อ	-	สกุล

ปี	2559 ปี	2560

ค่ำเบี้ย
ประชุม

ค่ำบ�ำเหน็จ
รวม

	(บำท)
ค่ำเบี้ย
ประชุม

ค่ำบ�ำเหน็จ
รวม	

(บำท)

1. นายภาณุ ศีติสาร 120,000 214,866 334,866 120,000 203,313 323,313

2. นายพระนาย กังวาลรัตน์ 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. นายอัณณพ พุ่มกุมาร 80,000 143,243 223,242 80,000 135,542 215,542

5. นายกัมพล ตติยกวี 40,000 83,559 123,559 50,000 135,542 195,542

6. นายสุวิทย์ สิงหจันทร์ 140,000 214,866 354,866 140,000 203,313 343,313

7. นายพิทยาธร มฤทุสาธร  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		ค่ำตอบแทนผู้บริหำร
ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ปี	2559 ปี		2560

จ�านวนผู้บริหาร 5 ท่าน 5 ท่าน

ค่าตอบแทนรวมของผูบ้รหิาร (เงนิเดอืน 
โบนัส และผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง)

19,705,250.00 บาท 25,151,788.73 บาท

2.  ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน 

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 ได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรร 
ใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท ประเภทระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได้ให้แก่กรรมการและ
พนกังานของบรษิทั (“ใบส�าคญัแสดงสิทธ”ิ) จ�านวน 50,000,000 หน่วย ซึง่จะท�าการจดัสรรพร้อมกับการเสนอขายหุน้สามญั
แก่ประชาชนทัว่ไปในครัง้นีโ้ดยมรีาคาเสนอขาย 0 บาทต่อหน่วย และใบส�าคัญแสดงสิทธมิอีาย ุ5 ปี นบัแต่วนัทีอ่อกและเสนอ
ขายใบส�าคัญแสดงสิทธิ โดยใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 0.10 บาทต่อหุ้น  
(เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก�าหนด) และมีมติอนุมัติการจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให ้
แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทแต่ละรายที่ได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิทั้งหมด  
โดยรายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มีดังนี้ 

ชื่อ-สกุล ต�ำแหน่ง
จ�ำนวนใบส�ำคัญ 
แสดงสิทธิที่ได้รับ
จัดสรร	(หน่วย)

ร้อยละของจ�ำนวนใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่
กรรมกำรและพนักงำน	 

(ร้อยละ)

1. นายภาณุ ศีติสาร ประธานกรรมการบริษัท 3,000,000 6.00

2. นายพระนาย กังวาลรัตน์ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร

3,000,000 6.00

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

4. นายสุวิทย์ สิงหจันทร์ กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการตรวจสอบ

2,000,000 4.00
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ชื่อ-สกุล ต�ำแหน่ง
จ�ำนวนใบส�ำคัญ 
แสดงสิทธิที่ได้รับ
จัดสรร	(หน่วย)

ร้อยละของจ�ำนวนใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่
กรรมกำรและพนักงำน	 

(ร้อยละ)

5. นายพิทยาธร มฤทุสาธร  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจ
สอบ

1,500,000 3.00

6. นายวรพงศ์ จ�าจด กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจ
สอบ

1,500,000 3.00

7. นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน กรรมการบริษัท 2,500,000 5.00

8. นายเศรษฐวุฒิ บุญสนิท กรรมการบริหาร / ผู้อ�านวยการ
อาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

2,500,000 5.00

รวม 19,500,000 38.00

บุคลากร
จ�านวนบุคลากร  ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2559 และ วันที่ 31 ธันวาคม  2560  บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้นจ�านวน 

101 คน และ  116คน ตามล�าดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

								สำยงำนหลัก
จ�ำนวนพนักงำน	(คน)

31	ธ.ค.	2559 31	ธ.ค.	2560

1. ผู้บริหาร 5 5

2. ส�านักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 4 4

3. ฝ่ายวิศวกรรมและปฏิบัติงาน 22 32

4. ฝ่ายบริหารงานขาย 19 22

5. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 8 9

6. ฝ่ายสนับสนุนกิจการภายใน 25 27

7. ฝ่ายบัญชี 15 14

8. ฝ่ายการเงิน  3 3

รวมทั้งสิ้น 101 116

	ค่ำตอบแทนบุคลำกร
ค่าตอบแทนบุคลากรในปี   2559  และ ปี  2560  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ปี	2559 ปี		2560

เงินเดือน ค่าล่วงเวลา และโบนัส ค่าตอบแทนอื่นๆ 58,712,051.99 บาท 77,125,230.91 บาท

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนอื่นๆประกอบด้วยเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพและประกันสังคม ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 

  ค่าตรวจสุขภาพ และสวัสดิการอื่นๆ

	นโยบำยกำรพัฒนำพนักงำน	
บรษิทัมกีารจัดอบรมพนกังานเพือ่ให้พนกังานมคีวามรูค้วามช�านาญในเทคนคิต่างๆ ในด้านปฏบิตังิาน และเกดิการ

เรียนรู้มีประสบการณ์และมีการพัฒนาด้านต่างๆ และให้การปฏิบัติงานของพนักงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น 
อกีทัง้ยงัท�าให้เกดิความพงึพอใจ และมกีารพฒันาทีด่ขีึน้ โดยจดัให้มกีารอบรมทัง้ภายในและภายนอกองค์กรและมกีารจดัท�า
แผนการการฝึกอบรมประจ�าปี โดยเป้าหมายของการฝึกอบรม คือ ให้พนักงานทุกคนผ่านการอบรบหลักสูตรพื้นฐานและ
หลักสูตรความจ�าเป็นในการปฏิบัติงานและการด�ารงต�าแหน่ง โดยมีค่าเป้าหมาย 1 คนต่อ 1 หลักสูตรต่อปี 



7272
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นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ฯ ส่งเสริมให้มีการด�าเนินการตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ โดยการก�าหนดนโยบายและ
ทศิทางส�าหรบัการด�าเนนิธรุกิจ โดยมุง่เน้นถึงกระบวนการท�างานทัง้ในส่วนของระบบการควบคมุภายใน ระบบการตรวจสอบ
ภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนการก�ากับดูแลฝ่ายจัดการให้มีการด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพตาม
นโยบายที่ได้ก�าหนดไว้ โดยค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดและการสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกส่วนฝ่าย ยึดมั่นในการประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ มีจริยธรรมในการด�าเนินงาน มีการปฏิบัติ
ทีส่อดคล้องกบัหลกักฎระเบยีบข้อบงัคบัและกฎหมายต่างๆ  ทีเ่กีย่วข้อง ตลอดจนมคีวามรบัผดิชอบต่อเศรษฐกจิ สงัคม และ
สิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาทบทวนปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ เพื่อให้นโยบายดังกล่าว 
มีความสมบูรณ์ มีความทันสมัยสอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

การก�ากับดูแลกิจการ
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นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ แบ่งออกได้ดังต่อไปนี้ 
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
6. จรรยาบรรณธุรกิจ

	1.	สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบรษิทัฯ  ตระหนกัถงึความส�าคญัของสทิธขิองผูถ้อืหุน้ ด้วยความรบัผดิชอบในการบรหิารงานบรษิทัฯ 

ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โดยค�านึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดของ 
ผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญ โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  มีสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ดังต่อไปนี้

• สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น
• สิทธิในส่วนแบ่งก�าไรของบริษัทฯ
• สิทธิในการได้รับข้อมูลและข่าวสารของบริษัทฯ อย่างเพียงพอและทันเวลา
• สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการแต่งตั้ง
• ผูส้อบบญัช ีและเร่ืองทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทัฯ เช่น การจดัสรรเงนิปันผล การก�าหนดหรอืการแก้ไขข้อบงัคับและ

หนังสือบริคณห์สนธิ การเพิ่มทุนหรือลดทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
• สิทธิในการเสนอวาระส�าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการ 

ของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงจะต้องได้รับข้อมูล 
ที่เพียงพอส�าหรับการตัดสินใจลงคะแนน  ซึ่งรายละเอียดของแต่ละวาระการประชุมจะต้องจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 
ก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก่อนวันประชุม และ/หรือ  
ในระหว่างการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องตระหนักและให้ความส�าคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น และต้องหลีกเล่ียง 
การกระท�าที่ละเมิดสิทธิเหล่านั้น

 กำรประชุมผู้ถือหุ้น

• บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจ�าทุกปี เรียกว่า “การประชุมสามัญ” ภายใน 4 เดือนนับ
จากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกเหนือจากน้ีจะจัดข้ึนเม่ือมี
ความจ�าเป็นตามแต่ละกรณี โดยการประชุมนี้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ”

• บริษัทฯ สนับสนุนผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

• ผูถ้อืหุน้จะต้องได้รบัข้อมลูทีเ่พยีงพอและครบถ้วน  ส�าหรบัการประชมุผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ
และสามารถเข้าดูข้อมูลดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า

• บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของ

• บริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย
เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม ภายในเวลาที่กฎหมายก�าหนด (อย่างน้อย 14 วันก่อนวันนัดประชุม 
ผู้ถือหุ้น) รวมถึงได้มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียด
อย่างครบถ้วน ทั้งข้อมูลวัน เวลา สถานที่และวาระการประชุม พร้อมทั้งระบุวัตถุประสงค์ เหตุผล และ
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในแต่ละวาระที่เสนออย่างชัดเจน

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงเรื่องที่จะมีการพิจารณาในที่ประชุม และเพื่อเป็นปัจจัย
พิจารณาในการตัดสินใจเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลประกอบการตัดสินใจล่วงหน้า
ก่อนการประชมุโดยบรษิทัฯ หลีกเลีย่งการเพิม่วาระอืน่ๆ ทีจ่ะต้องมีการลงมติในทีป่ระชุมทีไ่ม่ได้ก�าหนด
ไว้ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งถือว่าไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้มาเข้าร่วมประชุม

• บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อกรรมการ โดย
ประกาศแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแจ้งผ่านเว็บไซต์ของ 
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บริษัทฯ พร้อมแจ้งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการรับเรื่องที่เสนอมา นั้นไว้อย่างละเอียดชัดเจน โดย 
ผูถ้อืหุน้สามารถเสนอระเบยีบวาระการประชมุและเสนอชือ่กรรมการล่วงหน้าได้โดยตรงผ่านทางเวบ็ไซต์
ของบริษัท

• หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ระบุรายละเอียดในวาระการประชุมต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน 
พร้อมทั้งระบุวัตถุประสงค์ เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในแต่ละวาระที่เสนอ 
อย่างชัดเจน

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

• บรษัิทฯ พิจารณาช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการก�าหนดวนั เวลาทีจ่ะประชมุ  นอกจากปัจจยัตามข้อก�าหนด
ของกฎหมายแล้ว  ทัง้นีป้ระธานในทีป่ระชมุได้จดัสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสรมิให้ผูถ้อืหุน้มโีอกาส
ในการแสดงความเห็นและตั้งค�าถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

• บริษัทฯ จะเตรียมการต่างๆส�าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ ในการมา
ร่วมประชุม เช่น การลงทะเบียนและนับคะแนนโดยใช้ระบบ Barcode เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และ
ถกูต้อง  และในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถมาประชมุด้วยตนเอง  สามารถใช้สทิธมิอบฉนัทะและก�าหนด
ทศิทางการออกเสยีงได้ โดยบรษิทัฯ ได้ก�าหนดรายชือ่กรรมการอสิระทีผู่ถ้อืหุ้นสามารถมอบอ�านาจให้ได้ 
เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

• บริษัทฯ จัดให้มีการลงมติวาระเพื่อพิจารณาเป็นรายวาระ และลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที่ 
วาระนั้นมีหลายรายการ และได้จัดท�าบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อใช้ในการลงมติที่ประชุมทุกครั้ง

• การประชุมจะต้องด�าเนินตามล�าดับขั้นตอนที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ในวาระการเลือกตั้ง
กรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้ทีละคน  ในระหว่างการประชุมต้องมี
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการที่เกี่ยวข้องตอบข้อซักถาม 
อย่างเพียงพอ อีกทั้งต้องมีการสรุปมติที่ประชุมอย่างชัดเจนภายหลังการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
การประชุม

• การนับคะแนนเสียงมีความชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯ ก�าหนดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระ
เป็น ผู้สังเกตการณ์ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น และ
เปิดเผยให้ที่ประชุมทราบ พร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

• บริษัทฯ จัดท�ารายงานการประชุมผู้ถือหุ ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมรายละเอียดส�าคัญ 
ในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

- บันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน โดยแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน โดยใช้บัตร
ลงคะแนน รวมถึงวิธีการแสดงผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนเริ่มการประชุม

- บันทึกประเด็นค�าถามค�าตอบที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม  หรือเสนอความคิดเห็นในวาระ
ต่างๆ ในที่ประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ได้รับทราบ

- บันทึกมติท่ีประชุมไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งบันทึกจ�านวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
อย่างชัดแจน ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนน
เสียง

- บันทึกรายช่ือ  พร้อมต�าแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม  
เพื่อให้สามารถตรวจสอบถึงการมีส่วนร่วมของกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง

• ท้ังน้ีบริษัทฯ ได้เผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของ 
บรษิทัฯ ภายในวนัท�าการถดัไป และเผยแพร่รายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ฉบบับสมบรูณ์ผ่านทางเวบ็ไซต์
ของบริษัท  www.pst.co.th   ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น  ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลดังกล่าวได้โดยไม่ต้องรอถึงประชุมครั้งต่อไป

• บรษิทัฯ มนีโยบายให้กรรมการทกุคนมหีน้าทีเ่ข้าร่วมในการประชมุผู้ถอืหุน้ทกุครัง้ โดยผู้ถอืหุน้สามารถ
ซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้สอบบัญชีของบริษัทในประเด็นที่เกี่ยวข้องได้
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	2.		กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�าคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ซ่ึงรวมถึงผู้ถือหุ้นรายย่อย  

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ รวมท้ังนักลงทุนสถาบันอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจะได้รับ 
การคุ้มครองสิทธิจากการกระท�าที่เป็นการเอาเปรียบไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมของผู้ถือหุ้นที่มีอ�านาจควบคุม จึงมีแนวทาง
ปฏิบัติในการคุ้มครองป้องกันการละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

• ก่อนจดัการประชมุผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ จะจดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้และเอกสารประกอบการประชมุ พร้อม
วาระล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมมีระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
ต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้ถือหุ้นท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศทุกคนจะได้รับเอกสารอย่างครบถ้วน ภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด (ไม่ต�่ากว่า 7 วัน)

• บริษัทฯ ได้ประกาศก�าหนดการประชุมผู้ถือหุ ้นและวาระการประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบทั้งหมด 
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

• บริษัทฯ อ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง  สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบ
ฉันทะให้บุคคลอื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนและบริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 1 คน เพื่อเป็นทาง
เลือกในการมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมใน
วันที่ก�าหนดยังคงสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเท่าเทียมกัน

• หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ จัดส่งพร้อมกับหนังสือนัดประชุมได้ระบุถึงรายละเอียดเอกสาร และหลักฐานที่ใช้
ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งแนะน�าขั้นตอนที่สะดวกในการมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัด
เตรียมได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ

• ข้อก�าหนดในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองน้ัน บริษัทฯ มิได้ก�าหนดกฎ
เกณฑ์หรอืเงือ่นไขใดทีก่่อให้เกิดความยุง่ยากต่อการมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมแทนแต่อย่างใด มเีพียง
ก�าหนดให้รับรองเอกสารโดยตัวผู้มอบฉันทะและตัวผู้รับมอบฉันทะเท่านั้น เพื่อเป็นการยืนยันว่าได้มีการใช้สิทธิ
และมอบสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่พึงปฏิบัติ

• บริษัทฯ มีกระบวนการและช่องทางให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการบริหารงานบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น  โดยบริษัทฯ ได้ประกาศแจ้งราย
ละเอยีดพร้อมหลกัเกณฑ์ในการพจิารณาไว้อย่างละเอียดชดัเจนให้ผูถ้อืหุน้ทราบผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการใช้
สทิธเิสนอเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัการเปลีย่นแปลงทีส่�าคญัของบรษิทัฯ และสทิธใินการเลอืกตัง้กรรมการทีเ่ป็นอสิระ
มาดูแลผลประโยชน์แทนตนได้

• บรษิทัฯ ด�าเนนิการประชมุผูถ้อืหุน้ตามล�าดบัของระเบยีบวาระทีไ่ด้แจ้งไว้ในหนงัสอืเชญิประชมุและไม่เพิม่วาระ
การประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณา
ก่อนการออกเสียงลงคะแนน

• ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
ทั้งนี้เพื่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

• บริษัทฯ ก�าหนดแนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ตามมติคณะกรรมกา
รบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือเป็นนโยบายส�าคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็น
กรรมการ ผู้บรหิาร และพนกังานบรษิทัแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน  โดยระบไุว้ในรายงานประจ�าปี น�าแจกและ
เผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัททุกคนได้รับทราบและปฏิบัติตาม

• กรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรสและบุตรที่ 
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซ่ึงถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทั้งรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกคร้ังที่ 
มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ต่อคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 
59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันท�าการหลังจากวันที่ซ้ือ  
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ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ นอกจากน้ีกรรมการและผู้บริหารยังได้รับทราบหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ตามที่ก�าหนด รวมถึงบทก�าหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วย

• บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัต่อระบบการควบคมุภายในทีม่ปีระสิทธภิาพ  โดยก�าหนดแนวทางการควบคมุภายในเพือ่
ป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  โดยบริษัทได้ก�าหนดห้ามผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในกระท�าการ
ใดๆ  ซ่ึงเป็นการขัดต่อมาตรา 241 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึง 
กฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้อง สบืเนือ่งจากแนวทางในการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในของบรษิทัฯ ในทกุปีทีผ่่านมา บริษทั
ไม่เคยเกิดกรณีที่กรรมการและผู้บรหิารของบริษัทใช้ข้อมลูภายในเพื่อหาผลประโยชน์แกต่นเองหรือผู้อื่นในทาง
มิชอบแต่อย่างใด

• คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใด งดเว้นการมีส่วนร่วมในการประชุม
พิจารณาในวาระนั้น ๆ

	3.	กำรค�ำนึงถึงบทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�าคัญในการดูแลและการปฏิบัติต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  

ทั้งผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ บุคลากรของบริษัท (กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน) และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่  
คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่ก�าหนดโดยกฎหมายหรือโดยข้อตกลงที่ท�าร่วมกัน 
ตลอดจนความรับผิดชอบร่วมกันต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันและ 
การประกอบธุรกิจที่ดีให้แก่บริษัทฯ อย่างมั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่าง
บริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย

 พนักงำน 
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและ 

เป็นส่วนส�าคญัในการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ ให้ประสบความส�าเรจ็ ทัง้นีบ้รษิทัฯ ได้ส่งเสรมิและสนบัสนนุด้านการ
พัฒนาและฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ อย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ เพ่ือให้พนักงานมีความรู้และเชี่ยวชาญในการ
ท�างาน ตลอดจนให้มกีารดแูลพนกังานทกุคนอย่างเสมอภาค มคีวามเท่าเทยีมกนัในโอกาสของการจ้างงานและความ
ก้าวหน้าในอาชีพการงาน การพิจารณาให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม บริษัทฯ ได้จัดให้มีสวัสดิการ 
ด้านการตรวจสุขภาพพนักงานประจ�าปี สวัสดิการด้านกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ สวัสดิการด้านการกู้ยืมเงินเพื่อการ
ศึกษาต่อและการกู้ยืมเงินในฉุกเฉินตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ดี และค�านึงถึงสวัสดิภาพของ
พนักงานให้เกิดความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

 ผู้ถือหุ้น 
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 

ทกุรายอย่างเสมอภาคและเท่าเทยีมกนัตามหลกัเกณฑ์การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีตลอดจนการเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้น
ได้เข้าถึงสารสนเทศทีจ่�าเป็น บรษิทัฯ ตระหนกัและให้ความส�าคญักบัการจดัประชมุผูถ้อืหุน้ โดยปฏบิตัติามหลักการ
ประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งก�าหนดโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ และสามาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย ทัง้ก่อนการประชุม วนัประชมุ และหลงัการประชมุ เพ่ือเป็นการ
อ�านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายรวมถึงนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุม และได้ใช้สิทธิออกเสียงในการ
ประชุมโดยเท่าเทียมกัน

 ลูกค้ำ 
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได้ ตลอดจนการมี 

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า เอาใจใส่และดูแลลูกค้าด้วยการให้บริการอย่างใกล้ชิดสนิทเหมือนญาติ มุ่งเน้นการ 
ให้บริการทีต่อบสนองความต้องการของลกูค้าอย่างมคีณุภาพ มมีาตรฐาน สะดวก รวดเรว็ และตรงต่อเวลา บรษิทัฯ 
เอาใจใส่ดูแลติดตามลูกค้าอย่างใกล้ชิดและให้ความช่วยเหลืออย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยมุ่งหวังให้ลูกค้า
เกิดความพึงพอใจสูงสุด ประสบความส�าเร็จในการประกอบอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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 คู่ค้ำ 
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมบริษัทฯ มีนโยบายในการ 

คัดเลือกคู่ค้าที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยคัดกรองสินค้าที่ดี มีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีมาตรฐานและมีการให้
บรกิารทีด่เีป็นทีย่อมรบัของลกูค้า โดยได้เปิดเผยและสือ่สารถงึแนวทางการปฏบิตัใิห้ทราบอย่างต่อเนือ่ง ด้วยความ
โปร่ง เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ตลอดจนมุ่งเน้นการปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีการตกลงกันไว้ และก�าหนดให้มีการ
สื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการด�าเนินงานด้านต่างๆ ระหว่างบริษัทฯ และคู่ค้าอย่างสม�่าเสมอ ทั้งนี้เพื่อ
ก่อให้เกิดการรักษาความสัมพันธ์และการพัฒนาปรับปรุงงานในด้านต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
ร่วมกัน  

 เจ้ำหนี้ 
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ทุกราย 

ของบริษัทฯ ทุกราย โดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อตกลง การช�าระเงิน การทบทวนหลักประกัน การ
บรหิารจดัการเงนิทนุ ตลอดจนการก�าหนดแนวทางปฏบิตัอิย่างเป็นรปูธรรมในกรณทีีเ่กดิการผดินัดช�าระหนีไ้ว้อย่าง
ชัดเจน ทั้งนี้ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ตรงต่อเวลามาโดยตลอด และไม่เคยมีกรณีท�า
ผิดข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหนี้ของบริษัทฯ

 คู่แข่งขัน 
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการปฏิบัติต่อคู่แข่งขันด้วยการด�าเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขัน 

ที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยการ 
กล่าวหาใส่ร้ายด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตปราศจากข้อมูลความจริง และไม่แสวงหาความลับของคู่ค้าที่ไม่สุจริตหรือไม่
เหมาะสม และไม่กระท�าการที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

 สังคม	ชุมชน	และสิ่งแวดล้อม 
บรษิทัฯ มุง่เน้นการด�าเนนิธรุกจิด้วยความรบัผดิชอบต่อเศรษฐกจิสงัคม และสิง่แวดล้อม มกีารด�าเนนิงาน

และปฏบิตัติามกฎระเบยีบข้อบงัคับและกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง โดยการใช้จรยิธรรมและคณุธรรมในการประกอบธรุกิจ 
ตลอดจนมีการด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ยุติธรรม และไม่เอารัดเอาเปรียบสังคม ชุมชน และส่ิง
แวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน และไม่ท�าการใดๆ ที่ขัดหรือผิดกฎหมาย เนื่องด้วยบริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจที่มี
บทบาทและส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชนเพื่อให้เกิดการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างบริษัทฯ เศรษฐกิจ 
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้มีการส่ือสารและอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง เพื่อให ้
มีความรู้ความเข้าใจในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนปลูกฝังจิตส�านึกด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน

บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ห้ามติดสินบนและการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ 
ทางอ้อมต่อผลประโยชน์ทางธรุกจิของบรษัิทฯ และไม่ยอมรบัพฤตกิรรมทีเ่กีย่วข้องกบัการทจุรติและคอร์รปัชัน่ ได้ก�าหนดให้
มีการประเมินและทบทวนความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างสม�่าเสมอ ตลอดจนมีการดูแล ติดตาม ประเมินผล และ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบผลการด�าเนินงานเก่ียวกับการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปช่ันบริษัทฯ  
ให้ความส�าคัญอย่างจริงจังกับการติดสินบนและการคอร์รัปชั่นต่างๆ (หากมี) การละเมิดนโยบายนี้ บริษัทฯ ถือเป็น 
เรื่องการกระท�าผิดที่ร้ายแรง โดยจะมีการด�าเนินการทางวินัยและมีโทษสูงสุดด้วยการเลิกจ้างตามที่กฎหมายก�าหนด

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการบริหารงานโดยค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายก�าหนดและสนับสนุน 
ให้มกีารร่วมมอืกนัระหว่างบรษิทัฯ กบัผูม้ส่ีวนได้เสยีในการสร้างความมัน่คง สร้างงาน และการสร้างกจิการให้มฐีานะทางการ
เงินอย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู ้มีส่วนได้เสียได้เข้าถึงสารสนเทศที่จ�าเป็น และมีมาตรการส�าหรับ 
ผูม้ส่ีวนได้เสยีในการร้องเรยีน การแสดงความคดิเหน็ และข้อเสนอแนะ ตลอดจนการแจ้งเบาะแสการกระท�าผดิกฎหมาย หรอื
จรรยาบรรณ ที่อาจส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือประพฤติมิชอบของพนักงาน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นของบริษัทฯ 
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 กำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน
บริษัทฯ ก�าหนดแนวทางปฎิบัติส�าหรับการรับเรื่องร้องเรียน ตลอดจนการแจ้งเบาะแส 

การกระท�าความผิด หรือการกระท�าอันส่อไปในทางประพฤติมิชอบหรืออาจเป็นการกระท�าผิด โดยระบุ
ไว้ใน “นโยบายต่อต้านคอรัปชั่น (Anti-corruption policy) และ นโยบายแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด”

บรษัิทฯ ได้จดัให้มมีาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรยีนของลกูค้า และผู้มส่ีวน
ได้เสียทุกภาคส่วน โดยสามารถแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นต่อบริษัทฯ โดย
ผ่านช่องทางดังนี้

• แจ้งผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบโดยตรง (ตั้งแต่ระดับผู้อ�านวยการขึ้นไป

• ส่ง E-mail ถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ : auditcommittee@pst.co.th 

• ส่งจดหมายถึงเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ดังนี้
 บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
 อาคารพีเอสที 325/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
 หรือส่ง E-mail : info@pst.co.th
 โทรศัพท์ : 02 – 993-8982 ต่อ 1613 (เลขานุการบริษัทฯ) แฟ็กซ์ : 02 – 993-8983
 เว็บไซต์ : www.pst.co.th

• กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ จะต้องไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย โดยเมื่อ
พบเห็นการกระท�าที่เข้าข่ายการคอร์รัปช่ันที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ จะต้องแจ้งผู้บังคับบัญชา
หรอืบคุคลทีร่บัผดิชอบทราบ ตลอดจนต้องให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน
ข้อเทจ็จรงิต่างๆ รวมทัง้บรษิทัฯ ต้องจดัให้มช่ีองทางในการรบัข้อร้องเรยีนจากบคุคลภายนอกด้วย

• บริษัทฯ ต้องให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น และผู้แจ้ง
เบาะแส/ข้อร้องเรียนเรื่องการคอร์รัปชั่น โดยบริษัทฯ จะไม่ลดต�าแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผล
ทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น ตลอดจนบริษัทฯ จะต้องเก็บและรักษาความลับ
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสืบสวนสอบสวนต่อการกระท�าอันเป็นการคอร์รัปชั่น

	4.	กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส
คณะกรรมการบรษิทัฯ ให้ความส�าคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูอย่างถกูต้อง ครบถ้วน เพยีงพอทนัเวลา ทัง้รายงานข้อมลู

ทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนข้อมูลที่ส�าคัญที่มีผลกระทบต่อราคา
หลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ซึง่มผีลกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจของผูล้งทนุและผู้มส่ีวนได้เสียของบรษิทัฯ เพือ่ให้ผู้ทีเ่กีย่วข้อง
กบับรษัิทฯ ทัง้หมดได้รบัทราบข้อมูลอย่างเท่าเทยีมกนั โดยมีการเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลักทรพัย์ และเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ 
ที่ www.pst.co.th

คณะกรรมการบรษิทัฯ ตระหนกัถึงความรบัผดิชอบและมุ่งมัน่ทีจ่ะดแูละให้มกีารปฏบิตัติามกฎหมายข้อบงัคบั และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด ดังนี้

• บรษิัทฯ เผยแพร่ข้อมลูตามเกณฑท์ี่ก�าหนด ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมลูประจ�า
ปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทาง เว็บไซต์ของ 
บริษัทฯ โดยมีการดูแลปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอ

• คณะกรรมการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายก�ากับดูแลกิจการผ่านทางแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 
(แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2)

• คณะกรรมการจดัให้มรีายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคูไ่ปกบัรายงาน
ของ ผูส้อบบญัชี และจดัให้มรีายงานการก�ากบัดแูลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ�าปี (แบบ 
56-2)

• คณะกรรมการมกีารเปิดเผยรายชือ่ บทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จ�านวนครัง้
ของการประชมุและจ�านวนคร้ังทีก่รรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชมุในแต่ละปีผ่านทางแบบแสดงรายการข้อมลู
ประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2)
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• เพือ่ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุเรือ่งหลกัเกณฑ์เงือ่นไข และวธิกีารรายงานการเปิดเผย
ข้อมูล เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลดังหัวข้อต่อไปนี้ 

(1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  (8) โครงสร้างการจัดการ

(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ (9) การก�ากับดูแลกิจการ

(3) ปัจจัยความเสี่ยง (10) ความรับผิดชอบต่อสังคม

(4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ (11) การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสีย่ง

(5) ข้อพิพาททางกฎหมาย (12) รายการระหว่างกัน

(6) ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น (13) ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

(7) ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น (14) การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ

• คณะกรรมการและผู้บริหารมีการรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์เป็นไปตาม
เกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

• กรรมการและผูบ้รหิาร 4 รายแรกนบัจากกรรมการผู้จดัการ มหีน้าทีต้่องจดัท�ารายงานการมส่ีวนได้เสียของตนเอง
และบคุคลทีเ่กีย่วข้องต่อประธานกรรมการบรษิทั และประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ และเปิดเผยข้อมลูให้
กรรมการทุกท่านทราบ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551

• คณะกรรมการได้จดัให้มกีารด�ารงรกัษาไว้ซึง่ระบบควบคุมภายในทีค่รอบคลุมทกุด้าน ทัง้ด้านการเงนิ การปฏิบตัิ
งาน การด�าเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกตรวจสอบถ่วงดุล 
ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่เสมอ 
ก�าหนดระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร มีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ รายงานตรงต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบท�าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้

• คณะกรรมการบรษิทัฯ จดัให้มรีะบบบรหิารความเส่ียงทีเ่กีย่วข้องทกุด้าน ครอบคลุมปัจจัยความเส่ียงทีเ่กีย่วข้อง
กับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธทางธุรกิจ การบริหารจัดการการเงิน การด�าเนินงาน การคอร์รัปช่ัน และการ
ปฏบิตังิานด้านอืน่ๆ โดยพจิารณาถงึโอกาสและระดบัความรนุแรงของผลกระทบก�าหนดมาตรการในการป้องกนั
แก้ไข การดูแล และการติดตามผล โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหน้าที่ในการประเมินความเส่ียง 
และน�าเสนอแผนงานการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

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

- เปิดเผยสารสนเทศที่ส�าคัญให้ประชาชนทราบ
- เผยแพร่สารสนเทศต่อประชาชนอย่างทั่วถึง
- ชี้แจ้งกรณีที่มีข่าวลือหรือข่าวสารต่างๆ
- การเปิดเผยในเชิงส่งเสริมที่ไม่มีเหตุอันควร
- การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน โดยใช้ข้อมูลภายใน ได้อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา  

เท่าเทียม โปร่งใส และเป็นธรรม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ก�าหนดให้บุคคลผู้มีอ�านาจในการใช้ข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ ประธานกรรมการบริหาร หรือ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

• บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้บุคคลท่ีมีอ�านาจในการประสานงานการเปิดเผยข้อมูลกับตลาดหลักทรัพย์ (Contract 
Person) ดังนี้

- การเปิดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ ได้แก่ รายการได้มา/จ�าหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ รายการเกี่ยวโยง 
ก�าหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น การเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้สอบบัญชี การย้ายที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และโครงการลงทุน การจ่าย/งดจ่ายเงินปันผล เป็นต้น โดยกรรมการ 
ผู้จัดการ

- การเปิดเผยสารสนเทศตามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ งบการเงินประจ�าปีและงบการเงินรายไตรมาส 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) โดยกรรมการผู้จัดการ 



81

• การให้ข่าวสารทั่วไปส�าหรับการบริหารองค์กร กับสื่อสารมวลชนโดยก�าหนดให้ประธานกรรมการบริหาร  
หรือ กรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรต่อสื่อสารมวลชน

• การให้ข้อมลูข่าวสารทัว่ไปส�าหรบัการบรหิารองค์กรกบัสือ่สารมวลชน โดยก�าหนดให้กรรมการผูจั้ดการ มหีน้าที ่
ในการให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรต่อสื่อสารมวลชน

• ก�าหนดบุคคลผู้ประสานงาน (Contract Person) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
- บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากดั ก�าหนดให้ เลขานกุารบรษิทั และ นกัลงทนุสัมพนัธ์ 

เป็นผู้ประสานงาน
- ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก�าหนดให้ เลขานุการบริษัท และนัก

ลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้ประสานงาน

	5.	ควำมรับผิดชอบของกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการในการก�าหนดทิศทางและ

นโยบายการด�าเนินงานของบริษัท การติดตามดูแลการท�างานของฝ่ายจัดการ และการแสดงความรับผิดชอบตามหน้าท่ี 
(Accountability) ของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีภาวะผู้น�า มีวิสัยทัศน์  
มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดนโยบายความหลากหลายของกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องสรรหาฯ ส�าหรับผู้ที่จะมา
ปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นกรรมการ โดยพจิารณาจากทกัษะทีจ่�าเป็นทีย่งัขาดอยูใ่นคณะกรรมการรวมทัง้วชิาชพี ความเชีย่วชาญเฉพาะ
ด้าน โดยไม่จ�ากัดเพศ ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการแต่อย่างใด เพื่อให้คณะกรรมการมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

 โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัท
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 8 คน ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่
ประชมุคณะกรรมการบรษิทัแล้วแต่กรณ ีโดยเป็นกรรมการอสิระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด
และไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและไม่มีผลประโยชน์ใดๆหรือความสัมพันธ์ใดๆ  
ทางธุรกิจของบริษัทฯ

2. กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

3. กรรมการบริษัทต้องมีความหลากหลายทางด้านคุณวุฒิ ทักษะวิชาชีพ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดย 
ประกอบด้วยผู้มีความรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ ด้านบัญชีและการเงิน ด้านกฎหมาย และอื่นๆ

คณะกรรมการมีการแต่งตั้งกรรมการคนใหม่เพื่อต่อจากวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการคนก่อนหน้าโดย 
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ

	คุณสมบัติของกรรมกำรบริษัท

1. มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลายเพื่อช่วยสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
รวมถึงมคีวามสามารถเฉพาะด้านทีเ่ป็นประโยชน์กบับรษิทั และมกีรรมการทีไ่ม่ได้เป็นกรรมการบรหิารอย่างน้อย 
1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่ได้ค�านึงถึงข้อจ�ากัดเรื่องเพศ

2. ไม่มลีกัษณะต้องห้ามทีก่�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย บรษัิทมหาชน จ�ากดั และประกาศคณะกรรมการก�ากบัหลกั
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. ไม่เป็นกรรมการในบริษัทท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ  
ไม่ว่าจะท�าเพือ่ประโยชน์ตนหรอืประโยชน์ผูอ้ืน่ เว้นแต่จะได้แจ้งให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมกีารแต่งตัง้

4. กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้องสามารถท�าธุรกรรมซึ่งเป็นปกติทางการค้าทั่วไปของบริษัท  
โดยต้องเป็นธุรกรรมท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ากับคู่สัญญาทั่วไป 
ในสถานการณ์เดยีวกนั ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าทีป่ราศจากอทิธพิล ทัง้นีย้กเว้นธรุกรรมต้องห้ามทีก่ฏหมาย
ประกาศหรือค�าสั่งของทางการก�าหนด
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5. ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหาร
งาน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ก�าหนดขอบเขต อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประธาน
กรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรหิาร และกรรมการผู้จดัการอย่างชดัเจน พร้อมทัง้เปิดเผยรายช่ือคณะกรรมการ
ไว้ในรายงานประจ�าปี และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

6. ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

7. ควรผ่านการอบรมและได้รบัประกาศนยีบตัรการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือเทียบเท่าภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

8. เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม

9. กรรมการจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมในแต่ละกรณี ดังนี้
	กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร

1. เป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมในการบรหิารงานให้แก่กจิการและก�ากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการด�าเนนิการให้เป็น
ไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ

2. มีจ�านวนไม่เกินกึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด

 กรรมกำรอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม นิติบุคคลท่ีเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ 
ถืออยู่โดยผู้เกี่ยวข้องด้วย

2. ไม่มส่ีวนร่วมในการบรหิารงานรวมทัง้ไม่เป็นลกูจ้าง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ด้รบัเงนิเดอืนประจ�าหรอืเป็น
ผู้มีอ�านาจควบคุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว 
ไม่รวมถงึกรณีทีเ่คยเป็นข้าราชการหรอืทีป่รกึษาของส่วนราชการ ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และ
บตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุรของผู้บรหิาร ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ ผู้มอี�านาจควบคุม หรอืบคุคลทีจ่ะได้รบัการ
เสนอชื่อให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีมูลค่ารายการ ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่ากับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ 
ผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
นิติบุคคลท่ีเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทัฯ และไม่เป็นผู้ถอืหุน้รายใหญ่ ผู้มอี�านาจควบคุมหรอืหุน้ส่วน
ของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ 
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ เช่นที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมิน
ราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
ผูม้อี�านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้ห้บริการทางวชิาชพีนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงั
กล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
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8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นียัในห้างหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลกูจ้าง พนกังาน 
ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ�า หรอืถือหุน้ร้อยละ 1 ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท
อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระ

 บทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีบทบาทหน้าที่ในการก�าหนดนโยบายก�ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและ

จรยิธรรมทางธรุกจิ ตลอดจนวสิยัทศัน์ พนัธกจิ กลยทุธ์ เป้าหมาย และแผนการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ รวมถึงก�ากบั
ดแูลให้ฝ่ายจดัการด�าเนนิการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณทีก่�าหนดไว้อย่างมปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล เพือ่ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบรษิทัฯ ทีไ่ด้ก�าหนดไว้คณะกรรมการบรษิทัฯ จะต้องมคีวามรบัผิดชอบ
ตามหน้าที่ (Accountability) ที่มีต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ  
มีบทบาทหน้าท่ีในการก�ากับดูแลให้การด�าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับและ 
กฏหมายต่างๆ ตลอดจนปฏบิตัติามกฎระเบยีบของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และส�านกังานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลให้การด�าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎ
ระเบยีบข้อบงัคบัและกฎหมายต่างๆ ตลอดจนปฏบิตัติามข้อบงัคบั วตัถปุระสงค์ และมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทีช่อบ
ด้วยกฎหมาย

1. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ค่านิยม ตลอดจนเป้าหมายการด�าเนินงานของ 
บริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยให้มีการพิจารณาทบทวนและ
อนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมของบริษัทฯ 

2. คณะกรรมการบรษิทัฯ จดัให้มนีโยบายการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยคณะกรรมการ
เป็นผู้ริเริ่ม มีส่วนร่วมในการจัดท�า และอนุมัตินโยบายดังกล่าว

3. คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีคู่มือจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics) ส�าหรับกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งประกอบด้วยนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์การใช้ข้อมูลภายในเพื่อ
ซื้อขายหลักทรัพย์ และแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยเผยแพร่ไว้ในเว็ปไซต์ของบริษัท

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

5. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ�านาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบรษิทัและมตคิณะกรรมการ ตลอดจนมตทิีป่ระชมุผูถื้อหุน้ โดยยดึหลกั “ข้อพงึปฏบิตัิ
ที่ดีส�าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน” ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด

6. ก�ากับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก�ากับ
ตลาดทุน ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิ การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินที่ส�าคัญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

7. ดแูลให้บรษิทัฯ ให้มกีารบรหิารความเสีย่ง การตรวจสอบ รวมทัง้การมรีะบบควบคมุภายในทีเ่หมาะสม เพยีงพอ 
เชื่อถือได้ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ 

8. ดแูลให้บรษิทัฯ มกีารตดิตามผลการด�าเนนิงานด้านการลงทุนและการประกอบธรุกจิอืน่ โดยมกีารทบทวนระดบั
ความเสีย่งทีย่อมรบัได้ (Risk Appetite) และกระบวนการระบคุวามเส่ียงทีเ่กิดจากการลงทนุ มรีะบบการควบคมุ
ภายในท่ีเพียงพอ เพื่อให้การลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทฯ เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน 
ตามข้อก�าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการด�าเนินธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ ่
ของบริษัทและงบประมาณที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

9. คณะกรรมการบรษิทัฯ ก�าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในซึง่เป็นการว่าจ้างหน่วยงานภายนอกท�าหน้าทีผู่ต้รวจสอบ
ภายในเพื่อรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบภายในท�าหน้าที่สอบทานและตรวจสอบ
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เพื่อให้ม่ันใจว่ากระบวนการ และการปฏิบัติงานต่างๆตลอดจนกิจกรรมที่ส�าคัญของบริษัทฯ ได้ด�าเนินการตาม
แนวทางทีก่�าหนดไว้อย่างมปีระสทิธภิาพ รวมถงึตรวจสอบการปฏิบตัติามกฎหมายและข้อก�าหนดทีเ่กีย่วข้องกบั
บริษัท (Compliance Control) และเพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ และสามารถท�าหน้าที่ 
ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มท่ี คณะกรรมการบริษัทฯ จึงก�าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการ
ตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

10. พิจารณาก�าหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอ�านาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะ
อนกุรรมการอืน่ตามความเหมาะสม รวมถงึการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิารกรรมการ
ผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง ทั้งนี้การมอบอ�านาจตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ที่ก�าหนดนั้น
ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจท่ีท�าให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการและคณะอนุกรรมการ 
ชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและ 
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว 

11. จดัท�ารายงานประจ�าปีของคณะกรรมการ และรบัผดิชอบการจดัท�าและการเปิดเผยงบการเงนิ เพือ่แสดงถงึฐานะ
การเงินและผลการด�าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

12. คณะกรรมการอาจมอบอ�านาจให้กรรมการคนหนึง่หรือหลายคน หรอืกรรมการย่อย หรอืบคุคลอืน่ใดปฏบิตักิาร
อย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอ�านาจเพื่อ
ให้บุคคลดังกล่าวมีอ�านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่ง
คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอ�านาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้การ
มอบอ�านาจน้ันต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจที่ท�าให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการ 
ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะ
ท�าข้ึนกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และ/หรือ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ/ หรอืประกาศอ่ืนใดของหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องเว้นแต่เป็นการอนมุติัรายการ
ที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว 

13. พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่น ๆ ท่ีส�าคัญอันเกี่ยวกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะด�าเนินการนั้น ๆ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

14. แต่งตัง้เลขานกุารบรษิทั เพือ่รบัผดิชอบด�าเนนิการในด้านต่างๆ ในนามของบรษิทัหรอืคณะกรรมการเช่น ทะเบยีน
กรรมการ หนังสือนัดประชุมกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น การจัดท�ารายงานการประชุม เป็นต้น

 กำรแบ่งแยกบทบำทหน้ำที่ระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัท	กับฝ่ำยจัดกำร
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่าย

จัดการไว้อย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัทฯ ท�าหน้าที่ในการก�าหนดนโยบายบริษัท และก�ากับดูแลการด�าเนินงาน
ของฝ่ายจัดการ ขณะท่ีฝ่ายจัดการท�าหน้าที่บริหารงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ 
ก�าหนด ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ จงึเป็นบคุคลคนละคนกนั ทัง้สองต�าแหน่งนีต้้องผ่านการคดัเลอืก
จากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสมที่สุด

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการ ส�าหรับฝ่ายจัดการประกอบด้วย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และผู้อ�านวยการ

 บทบำทหน้ำที่ประธำนกรรมกำร

1. เป็นประธานฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

2. ก�ากบั ตดิตาม ดแูลการบรหิารงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยอ่ืนๆ ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตาม
แผนงานที่ก�าหนดไว้

3. การลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง  
2 ข้างเท่ากัน
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4. เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (หรือเลขานุการคณะกรรมการเรียกประชุมโดยค�าสั่งของประธาน
กรรมการ)

5. ท�าหน้าที่ประธานฯ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระที่ก�าหนดไว้

6. เสริมสร้างมาตรฐานการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ

7. พจิารณา ก�าหนด และทบทวน เพือ่ปรบัปรงุนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯให้เป็นไปตามหลักการ
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเหมาะสม 

8. พิจารณา ก�าหนด และทบทวน เพื่อปรับปรุงข้อก�าหนดที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติ
ที่ดีแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ

9. ติดตาม ดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
และเหมาะสม

10. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ พร้อม 
ความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม

 บทบำทหน้ำที่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

1. จัดท�านโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การท�าธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจ�าปี คณะกรรมการ 
บริษัทฯอนุมัติ ด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางยุทธศาสตร์การท�าธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและ 
งบประมาณประจ�าปีของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติ

2. รายงานผลงานและผลประกอบการของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯทราบ พร้อมข้อเสนอแนะ

3. เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย

 วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมการบริษัทฯ มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุก

ครั้ง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จ�านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียน
บริษัทฯ นั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ  ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็น
ผู้ออกจากต�าแหน่ง อย่างไรก็ตามกรรมการที่ออกจากต�าแหน่งอาจถูกเลือกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่ก็ได้

 กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
ข้อบังคับของบริษัทฯ ก�าหนดให้คณะกรรมการต้องมีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการ

ประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ�าเป็น และมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการ
ประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ�าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ 
บริษัทฯ ซึ่งในการประชุมทุกคราวจะมีการก�าหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมท่ี 
ครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ
ก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิด
เห็นได้อย่างเปิดเผย นอกจากน้ีในการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องโดยตรง ก�าหนดจ�านวนองค์ประชุมขั้นต�่า ณ ขณะที่
คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนคณะกรรมการทั้งหมด

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นให้คณะกรรมการบริษัท ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน ต่อเน่ืองและทันเวลา 
ก่อนการประชมุทกุครัง้ ทัง้นีก้รรมการบรษิทัสามารถตดิต่อเลขานกุารบรษัิทได้โดยตรงอย่างอสิระ เลขานกุารบรษิทั
มีหน้าที่ให้ค�าปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎและระเบียบต่างๆ

 คณะกรรมกำรอื่นๆนอกเหนือจำกคณะกรรมกำรบริษัท
บรษิทัฯ ได้จดัตัง้คณะกรรมการชดุย่อยเพือ่ช่วยคณะกรรมการบรษัิทฯ ในการศกึษา กลัน่กรองและควบคมุ

ดูแลงานด้านต่างๆของบริษัท ดังนี้



86

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ ท�าหน้าที่สอบทาน
การรายงานทางการเงินให้ถูกต้อง เพียงพอ สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้เกิด
ประสิทธิผล สอบทานการปฎิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พิจารณารายงานที ่
เก่ียวโยงกันท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ พิจารณาและให้ความเห็นการก�ากับดูแล
กจิการและแนวทางปฏบิตัใินเรือ่งการก�ากบัดแูลกจิการและจรยิธรรมทางธุรกจิ พร้อมท้ังดูแลตดิตามให้มกีารปฏบิตัิ
ตามนโยบายและหลักปฎิบัติตามกรอบจริยธรรม

คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ประกอบด้วยกรรมการที่ได้รับมอบหมายและแต่งตั้ง
จากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ท�าหน้าทีป่ระธานกรรมการบรหิาร และกรรมการบริหาร ประกอบด้วยผูบ้รหิาร 
และผู้จัดการฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ท�าหน้าที่กลั่นกรองนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ โครงสร้างการ
บริหารงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณประจ�าปี ตลอดจนติดตามดูแลแผนงานกลยุทธ์ แผนธุรกิจประจ�าปีที่ได้รับ
การอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนผลการด�าเนินงานทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยง 
และด�าเนินการด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะท�างานต่อต้านการคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Committee) ประกอบด้วยผู้บริหารและผู้จัดการ
ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่ในการพิจารณาและน�าเสนอนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการกระท�าการอันเป็นการ
คอร์รปัช่ัน การกระท�าทีขั่ดต่อกฎหมาย ศลีธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณขององค์กร การสือ่สารให้ความรู้ความ
เข้าใจกับพนักงานในทุกระดับอย่างทั่วถึง การก�าหนดแผนงาน มาตรการและแนวทางปฎิบัติในการต่อต้านการ
คอร์รัปช่ัน การประเมินและบริหารจัดการความเส่ียงจากการคอร์รัปชั่น การติดตามประเมินผลการด�าเนินงาน  
ตลอดจนการมีส่วนร่วมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน ทั้งน้ีให้คณะเจ้าหน้าที่ต่อต้านการ
คอร์รัปชั่นรายงานทั้งนี้ให้คณะเจ้าหน้าท่ีต่อต้านการคอร์รัปช่ัน น�าเสนอผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจ
สอบเพื่อพิจารณาและให้ความเห็น และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบ
องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน

2. กรรมการตรวจสอบมีทักษะความช�านาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยมีกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน และมีประสบการณ ์
เพียงพอที่จะท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

3. ให้คณะกรรมการของบริษัทเลือกและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

4. ให้คณะกรรมการตรวจสอบเลือกและแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

 คุณสมบัติของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

1. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และให้
คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบท่านหนึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

2. เป็นกรรมการอสิระทีม่คีณุสมบตัติามทีก่�าหนด และมีคณุสมบตัใินลกัษณะเดยีวกบัทีก่�าหนดไว้ในกฏหมายมหาชน 
ประกาศคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยว่า
ด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

3. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้
อย่างเป็นอสิระ โดยไม่อยูภ่ายใต้การควบคมุของผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบริษทัรวมท้ังผูท้ีเ่ก่ียวข้อง หรอื
ญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

4. มคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถท�าหน้าทีใ่นฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นีต้้องมกีรรมการตรวจ
สอบอย่างน้อย 1 คนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือ
ของงบการเงิน

5. เป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
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6. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่  
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท

7. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล�าดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

8. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการด�าเนินหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอ�ำนำจ	หน้ำที่	และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้ม่ันใจว่า มีความถูกต้องและเช่ือถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่าง 
เพียงพอโดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบในการจัดท�ารายงานทางการเงิน 
ทัง้รายไตรมาส และประจ�าปี และเปิดเผยข้อมลูทีเ่กีย่วข้องของบรษิทัฯ อย่างเพยีงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท

2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  
ของบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ทั้งอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือ
ตรวจสอบรายการใดท่ีเห็นว่าจ�าเป็น และเป็นเรื่องส�าคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯก็ได้  
พร้อมท้ังน�าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่ส�าคัญและจ�าเป็นเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ
บริษัทที่ปรึกษาตรวจสอบภายใน

3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
รวมทั้งนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฏหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึง
พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ ตลอดจนประสาน
งานกบัผูส้อบบญัชเีกีย่วกบัวตัถุประสงค์ในการด�าเนนิการตรวจสอบขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาทีพ่บ
ระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระส�าคัญ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พจิารณาการเปิดเผยข้อมลูของบรษิทัฯ ในกรณทีีเ่กดิรายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน และให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการเข้าท�ารายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งน้ีเพื่อให้ม่ันใจว่ารายการดังกล่าว 
สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

7. ในการปฏบิตังิานตามขอบเขตหน้าท่ีให้คณะกรรมการตรวจสอบมอี�านาจเชญิให้ฝ่ายจดัการ ผู้บรหิารหรอืพนกังาน
ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจ�าเป็น

8. ให้มีอ�านาจในการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจ�าเป็นด้วยค่าใช้จ่าย 
ของบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบส�าเร็จลุล่วงด้วยดี

9. จดัท�ารายงานการก�ากบัดแูลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี ของบรษิทัฯ 
ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย 
ดังต่อไปนี้

• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่น่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
• ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาด

หลักทรัพย์ฯ หรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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• จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
• ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 

(Charter)
• รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ 

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

10. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
บริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคล
ภายนอก

11. ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�าดังต่อไปน้ี 
ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจ
สอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็น
สมควรต่อไป

• รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส�าคัญในระบบควบคุมภายใน
• การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์และ/หรอื ประกาศส�านกังานคณะกรรมการ

ก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์และ/หรอื ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและ/
หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของบริษัท 

 กำรประชุมของคณะกรรมกำรบริษัทฯ	และคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ
บริษัทฯ ก�าหนดการประชุมและวาระการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆไว้เป็นการล่วงหน้าในแต่ละ

ปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบถงึก�าหนดการดงักล่าว เพือ่ให้กรรมการสามารถจดัสรรเวลาและเข้าร่วมประชมุ
ได้ดังนี้

• คณะกรรมการบริษัทฯ ประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง

• คณะกรรมการตรวจสอบ ประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง

• คณะกรรมการบริหาร ประชุมอย่างน้อยเดือนละครั้ง

• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละครั้ง 1 ครั้ง

• คณะเจ้าหน้าที่คณะอื่นๆ การประชุมให้อยู่ในดุลพินิจของประธานแต่ละคณะ

• การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ�านวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

• กรรมการมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้งยกเว้นกรณีที่มีความจ�าเป็นจริงๆ 
โดยให้แจ้งประธานกรรมการ หรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ หรือเลขานุการบริษัทฯทราบ

• ฝ่ายจัดการควรจัดส่งสารสนเทศแจ้งข้อมูลที่ส�าคัญให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
ท�าการก่อนวนัประชุม และในกรณทีีก่รรมการต้องการเอกสารเพิม่เตมิให้ติดต่อขอจากกรรมการผูจ้ดัการ
หรือเลขานุการบริษัทฯ ได้ โดยในกรณีที่จ�าเป็นคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถจัดให้มีความเห็นอิสระ
จากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนนอกโดยให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 

• ประธานกรรมการจัดสรรเวลาอย่างเพยีงพอเพือ่ให้กรรมการพจิารณาและอภปิรายประเดน็ ต่างๆ อย่าง
เหมาะสม และส่งเสริมให้มีการแสดงความความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และเป็นอิสระ

• กรรมการที่มีส่วนได้เสียในแต่ละวาระ คณะกรรมการบริษัท ฯ ก�าหนดให้กรรมการรายงานการ มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และไม่อยู่ร่วมในการพิจารณาวาระนั้น เพื่อให้กรรมการท่านอื่นมีการอภิปรายและลงมติ
อย่างเป็นอิสระ โดยเปิดเผยบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
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 องค์ประกอบและกำรสรรหำคณะกรรมกำรบริษัท

1. คณะกรรมการของบรษิทัประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวน
กรรมการทั้งหมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักร การแต่งตั้งกรรมการน้ันให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้ง
กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

1.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

1.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละ
คน หรือคราวละหลายคน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง
ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1.1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมาก
น้อยเพียงใดไม่ได้

1.3 การออกเสยีงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก บคุคลซึง่ได้รบัคะแนนเสียงสูงสดุ
ตามล�าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะ
พึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง 
เท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู ้
ออกเสียงชี้ขาด

2. คณะกรรมการบรษิทัต้องมกีรรมการอสิระไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของคณะกรรมการทัง้หมด และมีจ�านวน
ไม่ต�า่กว่าสาม (3) คนซึง่กรรมการอสิระถอืหุน้ไม่เกนิร้อยละหนึง่ของจ�านวนทนุจดทะเบยีนทีอ่อกและเรยีกช�าระ
แล้วของบรษิทัและบรษิทัทีเ่กีย่วข้อง โดยรวมหุน้ทีถ่อืโดยบคุคลทีเ่กีย่วข้องด้วย และให้มคีณุสมบตัติามประกาศ
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 
ธันวาคม 2551

3. ในการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ�าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งหนึง่ในสาม (1/3) ของจ�านวนกรรมการ
ท่ีมีอยู่ท้ังหมด ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วน
หนึง่ในสาม กรรมการท่ีจะออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ให้ใช้วธิจีบัสลาก
หรือตกลงกันในคณะกรรมการว่าผู้ใดจะออก และปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดเป็นผู ้
ออกจากต�าแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระในข้อนี้อาจได้รับเลือกตั้งกลับเป็นกรรมการใหม่ได้

4. ในกรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะมีเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล
ซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระกรรมการจะเหลอืน้อยกว่าสองเดอืน โดยบคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการ
ดังกล่าวจะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติดังกล่าวของ
คณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ�านวนกรรมการที่เหลืออยู่

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง 
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 องค์ประกอบและกำรสรรหำคณะกรรมกำรอิสระ	และคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยสาม (3) คน โดยมีวาระอยู่ในต�าแหน่ง

คราวละสาม (3) ปี บริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถอืหุน้ไม่เกนิร้อยละหนึง่ (1) ของจ�านวนหุน้ทีม่สิีทธอิอกเสียงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย  
บริษทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้มอี�านาจควบคุมของบรษิทั โดยให้นบัรวมหุน้ท่ีถอืโดยผูท้ีเ่ก่ียวข้องด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า 
หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมา
แล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา
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มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจ
ควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัท
ย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของ
ตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความส�าคัญทางธุรกิจกับ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทาง
ธรุกจิให้รวมถงึรายการประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุที ่ทจ. 28/2551 เรือ่งการขออนญุาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ�านาจควบคมุของบรษัิท และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี�านาจควบคมุ หรอืหุน้ส่วนของส�านกังานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีสักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้
รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีใด ๆ  ซึง่รวมถงึการให้บรกิารทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสอง (2) ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม 
หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัท
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมการบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนกังาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ�า หรือถอืหุน้เกนิกว่าร้อยละหนึง่ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง
ท้ังหมดของบริษัทอื่น ซ่ึงประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการ
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

10. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสนิใจในการด�าเนนิกจิกรรมของบรษิทั บรษิทั
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม 
ของบริษัท

11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้กรรมการอิสระที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน จะต้องเป็นบุคคลที่
มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ด้านการบญัชหีรอืการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะสามารถท�าหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเช่ือถอื
ของงบการเงินได้ รวมท้ังบริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่น ๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ  
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ความมีจริยธรรม เป็นต้น

หลกัเกณฑ์และวิธีการแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารแต่งตัง้กรรมการบริษทั 
โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้ ในกรณีที่ต�าแหน่ง
กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะมีเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคล 
ซึง่มคุีณสมบตัคิรบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพือ่ให้กรรมการตรวจสอบมจี�านวนครบตามทีค่ณะกรรมการบริษทั
ก�าหนด โดยบุคคลท่ีเป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ 
ของกรรมการตรวจสอบซึง่ตนทดแทน และบริษทัต้องแจ้งตลาดหลักทรพัย์ฯ ทนัททีีก่รรมการตรวจสอบลาออกหรือ
ถูกให้ออกก่อนครบวาระ
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 เลขำนุกำรบริษัทฯ
เลขานุการบริษัทฯ มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งรับผิดชอบในการดูแลและให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์
ต่าง ๆ  ทีต้่องปฏบิตัแิละหลกัการก�ากบัดแูลกจิการของบริษทัฯ และรบัผิดชอบจดัการประชุมคณะกรรมการและการ
ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยคณะกรรมการดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว และการรักษาเอกสารข้อมูล

 ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
บริษัทฯ ยึดถือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่าการตัดสินใจ

ใด ๆ ในการด�าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องท�าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และควรหลีกเลี่ยงการกระท�าที่
ก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยก�าหนดให้ผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องหรอืมส่ีวนได้เสยีกับรายการทีพ่จิารณาต้อง
แจ้งให้บรษัิทฯ ทราบถึงความสมัพนัธ์หรอืการมส่ีวนได้เสียของตนในรายการดงักล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพจิารณา
ตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอ�านาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

หากมรีายการทีอ่าจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์เกดิขึน้ทีม่ใิช่การด�าเนนิการตามธรุกจิปกตหิรอื
เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าท่ัวไป จะต้องน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติโดยให้คณะ
กรรมการตรวจสอบพจิารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบเพือ่น�าเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบริษทัฯ และหรอื
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน รายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ด้วย

 ระบบกำรควบคุมภำยใน
บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิด

ความมีประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน บริษัทฯ มีการก�าหนดภาระหน้าที่และอ�านาจในการด�าเนินการของผู้ปฏิบัติ
งานและผูบ้รหิารไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน มกีารควบคมุดูแลการใช้ทรัพย์สนิของบริษทัฯ ให้เกดิประโยชน์ 
และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ 
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าทีใ่นควบคมุดแูลระบบการสอบทาน ระบบการควบคมุภายใน และ
ระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม

บริษัทฯ ก�าหนดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในโดยการจ้างบุคคลภายนอกท�าหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงาน
หลักและกิจกรรมทางการเงินท่ีส�าคัญของบริษัทฯให้ด�าเนินไปในแนวทางท่ีก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 
เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯควบคุมระบบภายในและตรวจสอบรายการที่ส�าคัญ 
อย่างสม�่าเสมอ และจะรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบท�าให้ส่วนตรวจสอบภายใน 
มีความเป็นอิสระ สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่

	กำรบริหำรควำมเสี่ยง
บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะท�างานบริหารความเสี่ยง เพื่อประเมินความเสี่ยงที่มาจากภายในและภายนอก 

วเิคราะห์ปัจจยัทีเ่ป็นสาเหต ุและก�าหนดแนวทางในการตดิตามเหตกุารณ์ทีเ่ป็นสาเหตขุองปัจจยัความเสีย่ง มาตรการ
ในการลดความเสี่ยง การประเมินผล และการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้บริษัทฯ 
ก�าหนดให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้มีการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างสม�่าเสมอ และรายงาน 
ความคืบหน้าต่อผู้บังคับบัญชาทราบ โดยบริษัทฯ ก�าหนดแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเส่ียงไว้ใน “ขั้นตอน
การด�าเนินงาน เรื่อง การบริหารความเสี่ยง”

 รำยงำนของคณะกรรมกำร
คณะกรรมการตรวจสอบจะท�าหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและการเงินและ 

ผูส้อบบญัชปีระชมุร่วมกนั และน�าเสนอรายงานทางการเงนิต่อคณะกรรมการบรษิทัฯทกุไตรมาส โดยคณะกรรมการ 
บรษิทัฯเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และสารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจ�าปี โดยการ
จัดท�างบการเงินดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และตรวจสอบโดย 
ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตทีไ่ด้รบัอนญุาตจากส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ โดยเลือก
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ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

 กำรป้องกันกำรน�ำข้อมูลภำยในไปใช้ประโยชน์ของผู้บริหำร
บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการน�าข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิด

เผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

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

• บริษทัฯ ก�าหนดให้กรรมการและผู้บรหิารรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรัพย์ ต่อส�านกังาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันท�าการนับแต่วันที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลง และจัดส่ง
ส�าเนารายงานนีใ้ห้แก่บรษิทัฯในวนัเดยีวกบัวนัทีส่่งรายงานต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์

• บริษัทฯ ก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็น 
สาระส�าคญั ซึง่มผีลต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลักทรพัย์ จะต้องระงบัการซือ้ขายหลักทรพัย์ของบริษทัฯ 
ก่อนทีง่บการเงินหรือข้อมลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นเวลา 1 เดอืน และควรรอคอยอย่าง
น้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็น
สาระส�าคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

• บริษัทฯ ก�าหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนน�าข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่ง 
เริ่มตั้งแต่ การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับจ้าง หรือให้ออกจากงาน  
ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระท�าและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

 กำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น
ตระหนกัและให้ความส�าคญัต่อการต่อต้านการคอร์รปัชัน่ทัง้ภายในและภายนอกองค์กรบรษิทัฯ ยดึมัน่ต่อ

การประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ทุกกระบวนการและทุกขั้นตอนของการท�างาน รวมถึง
ได้มีการก�าหนดนโยบายและมาตรการด้านการป้องกันการกระท�าดังกล่าว บริษัทฯมีการส่ือสารถ่ายทอดไปยัง
พนักงานทุกระดับและก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณขององค์กรให้มีความตระหนักต่อการกระท�าที่เป็นการคอร์รัปชั่น 
ด้วยเล็งเห็นว่า การคอร์รัปชั่นเป็นการบ่อนท�าลายธุรกิจสังคม และประเทศชาติ ดังนั้นการด�าเนินการด้านการต่อ
ต้านการคอร์รปัชัน่ต้องเกดิจากหน่วยงานทกุภาคส่วนร่วมเป็นพลังผลักดันในการปลูกฝังและสร้างเสรมิสงัคมไทยให้
ปราศจากการกระท�าดังกล่าว

บริษัทฯ มีนโยบายในการสนับสนุนให้คู่ค้า พันธมิตร ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ตระหนักและให้
ความส�าคัญในการต่อต้านการคอร์รปัช่ัน โดยให้มีการส่ือสารผ่านช่องทางต่างๆ ทีเ่หมาะสมไปยงัผู้มส่ีวนได้เสีย ตลอด
จนสนับสนุนให้มีการจัดท�าระบบป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่นในองค์กรหรือการเข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคีเครือ
ข่ายต่างๆ ในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ทั้งนี้เพื่อเป็นการผนึกและรวมก�าลังในการผลักดันให้การคอร์รัปชั่นให้หมด
ไปจากสังคมไทย

	ก�ำกับดูแล
กรรมการและผูบ้รหิารทกุระดบัของบรษิทัฯ จะต้องเป็นแบบอย่างทีด่ใีนการปฏบิตัติามนโยบาย การก�ากบั

ดูแลกิจการที่ก�าหนด ฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมให้พนักงาน
ทกุระดบัยดึถือปฏบิติัตามนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการอย่างจรงิจงั ต่อเนือ่ง และสร้างให้เป็นส่วนหนึง่ของวฒันธรรม
องค์กรในการปฏิบัติงาน
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	จรรยำบรรณธุรกิจ
บรษิทัฯ ได้ก�าหนดหลกัปฏิบตัเิกีย่วกบัจรรยาบรรณของ ฝ่ายบรหิาร และพนกังาน เพือ่ให้ผูเ้กีย่วข้องยดึถอื

เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจของบริษัทฯด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรมทั้งการปฏิบัติต่อ
บริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งให้มีการดูแลและติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอ

ทัง้นีบ้รษิทัฯ ได้มกีารประกาศและแจ้งให้พนกังานทกุคนรบัทราบและยดึปฏบัิตอิย่างเคร่งครดัรวมถงึให้มี
การปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว

  กำรพิจำรณำทบทวน
เพือ่ให้นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบยีบปฏบิตัขิอง

ทางการ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ดูแล
รบัผดิชอบให้มกีารทบทวนปรบัปรงุตามความเหมาะสมเพือ่ให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมทางธรุกจิทีเ่ปล่ียนแปลง

 6.	จรรยำบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญกับความส�าเร็จตามเป้าหมาย และวิธีการที่ให้เพื่อให้ได้มาซ่ึงความส�าเร็จ

นั้นๆ ควบคู่กัน โดยก�าหนดไว้ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งก�าหนดข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจ และจริยธรรมทาง
ธุรกิจ ดังนั้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่มีความเข้าใจที่ตรงกัน ก่อให้เกิดความชัดเจน ต่อผู้บริหาร และพนักงาน 
ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงจัดท�าจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อให้ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติ 
ที่บริษัทฯ คาดหวัง และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน นับตั้งแต่การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขัน พนักงาน และ
สังคมส่วนรวม

 1.	วิสัยทัศน์
 เป็นผู้น�าด้านการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าและพลังงานของประเทศ รวมถึงการเป็นผู้ให้บริการทางด้านธุรกิจ

พลังงานอย่างครบวงจร 

 2.	พันธกิจ

2.1 ด้านธุรกจิงานขาย จดัหาอปุกรณ์ส�าหรบัระบบไฟฟ้า ระบบพลงังานทดแทน และระบบประหยดัพลงังาน 
2.2 ด้านธุรกิจบริการ ให้ค�าปรึกษา ออกแบบทางวิศวกรรม จัดหาอุปกรณ์และก่อสร้าง ตลอดจนพัฒนา

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน อย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพสูงสุด
2.3 ด้านธุรกิจจ�าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG), ก๊าซธรรมชาติเหลว LNG  (Liquefied Natural Gas) 

และธุรกิจสถานีขายปลีกก๊าซธรรมชาติส�าหรับยานยนต์ เพื่อสร้างโครงข่ายลูกค้าให้มีความมั่นคง
2.4 ด้านธุรกิจให้บริการทางด้านวิศวกรรมพลังงาน โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันกับก๊าซธรรมชาติแบบ

ครบวงจรอย่างมีมาตรฐานเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
2.5 ด้านธุรกิจให้บริการขนส่งน�้ามันโดยระบบขนส่งทางท่อ เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศและ

สังคม
2.6 ด้านธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจพลังงาน และการผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานทดแทน โดยค�านึงถึงสังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2.7 ด้านธุรกิจพัฒนางานขาย บริการ และโครงการ ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง 

ในระยะกลาง 1-5 ปี เพื่อส่งเสริมให้มีการเจริญเติบโตและมั่นคงอย่างต่อเนื่อง
2.8 ด้านธุรกิจบริหารจัดการเช้ือเพลิงจากพืชพลังงาน เพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงาน และ 

หาพันธมิตรที่เข้มแข็งและเติบโตด้วยกัน เพื่อผลประโยชน์ในระยะยาว
2.9 ด้านผลตอบแทน มุ่งมั่นเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนร่วม 

2.10 ด้านบุคลากร พัฒนาและส่งเสริมขีดความรู้ความสามารถ ตลอดจนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
2.11 ด้านการจัดการ บริหารงานโดยยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
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 3.	วัฒนธรรมองค์กร

Best Quality : เน้นการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพมาตรฐานสูงสุด รับประกันคุณภาพ

Achievement : มุง่มัน่ในความส�าเรจ็ พยายามอย่างเตม็ความสามารถในการปฏบิตังิานให้ส�าเรจ็
ตามเป้าหมายรับผิดชอบต่อหน้าที่

Teamwork : เปิดใจ ร่วมมือท�างานโดยมเีป้าหมายร่วมกนั ประสานงานและมนี�า้ใจช่วยเหลอืกนั 
ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ให้อภัยและให้ก�าลังใจกัน

Continuous Learning : มุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
งานการบริหาร จัดการและการด�าเนินชีวิต

Morality : มีหลักประพฤติปฎิบัติที่ดี มีคุณธรรมที่ดี มีจริยธรรม ท�าแต่สิ่งดีงาม คิดดี ท�าดี

	4.	กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

• บริษัท ฯ ยึดถือการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจและ
การค้า ธุรกิจการเงิน ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และหนว่ยงานอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง ตลอดจนยดึถอืปฏบิตัติามหลกัจรยิธรรมทีพ่งึปฏบิตัิ
ในการประกอบธุรกิจ

• บริษัท ฯ เชื่อมั่นว่าการประกอบธุรกิจอย่างซื่อตรง มีจริยธรรมและคุณธรรมเป็นแนวทางการประกอบ
ธุรกิจที่ถูกต้อง มั่นคงและยั่งยืน โดยบริษัทฯ ยึดมั่นต่อการประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม 
ตรวจสอบได้ ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติ

• บริษัท ฯ มีนโยบายในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมทุก
กระบวนการและขั้นตอนการท�างาน ตลอดจนต้องไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชั่น ทั้งนี้
บริษัทฯ ก�าหนดให้ปฏิบัติตาม “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และ มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น” 
ตลอดจนปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นในองค์กร

• บริษัท ฯ จัดให้มีระบบการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ตลอดจนการแจ้งเบาะแสการกระท�าความผิด 
หรือการกระท�าอันส่อไปในทางประพฤติมิชอบและคอร์รัปชั่นผ่านทางช่องตามที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้  
ท้ังน้ีบริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมต่อพนักงานท่ีแจ้งเบาะแสและพนักงานท่ีถูก
กล่าวหา การสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงและมีความเป็นธรรม ตลอดจนการเก็บรักษาความลับของ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง

• บริษัท ฯ มีการปฏิบัติต่อคู่แข่งด้วยการด�าเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ท�าลาย 
ช่ือเสียงของคู่แข่ง ไม่กล่าวหาว่าร้ายด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตปราศจากข้อมูลจริง ไม่แสวงหาความลับที่ 
ไม่สจุรติและไม่เหมาะสม และไม่กระท�าการละเมดิลิขสิทธิห์รอืทรพัย์สินทางปัญญาของผู้อืน่ กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานต้องรักษาและไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจการค้า และ/หรือข้อมูลความลับ
ทางธุรกิจของบริษัท คู่ค้า พันธมิตร และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เว้นแต่ได้รับการอนุญาตจากผู้มีอ�านาจ 
ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียนั้น ๆ แล้ว

• กรรมการผู้บริหาร และพนักงานจะไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือแก่บุคคล
ภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิง่ข้อมลูทีเ่ป็นสาระส�าคญัทีย่งัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

• บริษัท ฯ จัดให้มีการสื่อสารและส่งเสริมให้พนักงานมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
ตลอดจนนโยบายอ่ืนทีเ่กีย่วข้องของบรษิทัฯ ในอนาคต เพ่ือให้พนกังานมคีวามตระหนกัเกีย่วกบัจรรยา
บรรณทางธรุกจิและการสร้างคณุค่าให้แก่องค์กร น�าไปสูก่ารสร้างวฒันธรรมองค์กรทีเ่ป็นอัตลกัษณ์ของ
บริษัท

• บรษิทั ฯ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัจะไม่ท�าการสือ่สาร ตพีมิพ์ประกาศ ทัง้ภายในและภายนอก
องค์กร ไม่ว่าจะเป็นการสื่อด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรที่ไม่จริง บิดเบือน ประสงค์ร้าย หรือท�าลาย
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ชื่อเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล การส่ือสารด้วยวาจาของผู้บรหารและพนักงานต้องใช้ภาษาและ 
น�้าเสียงที่สุภาพ และไม่ท�าให้ภาพพจน์และชื่อเสียงของบริษัทฯต้องเสื่อมเสีย

• บริษัท ฯ ยึดม่ันในการสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัยในการท�างาน
ตลอดจนการเปิดโอกาสให้มีการน�าเสนอและรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน ์
ต่อบริษัท ฯ และส่วนรวม

• พนกังานทกุคนจะต้องมคีวามตระหนกัในการปฏิบตังิานโดยเมือ่พบข้อสงสัย และ/หรือเหตทุีส่่อในทาง
ไม่สจุรติหรอืผดิปกต ิและ/หรอืการละเมดิกฏระเบยีบหรอืนโยบายของบรษัิทฯ ทีจ่ะส่งผลให้เกิดความ
เสื่อมเสียแก่บริษัท ฯ พนักงานพึงแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที หรือให้ท�าการแจ้งเบาะแสและ 
ข้อร้องเรียนตามที่บริษัทฯ ได้จัดระบบไว้

• พนักงานทุกคนต้องมีจิตส�านึกด้านสิ่งแวดล้อมและมีความตระหนักในการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ 
อย่างมีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด

 ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายที่ไม่ให้ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือ 

พนักงาน แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงก�าหนดข้อปฏิบัติส�าหรับ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดังนี้

1.1 ในกรณทีี ่ผูบ้รหิาร หรอื พนกังาน หรอืบคุคลในครอบครวั เข้าไปมส่ีวนร่วม หรอื เป็นผูถ้อืหุน้ในกจิการ
ทีแ่ข่งขนักบัธรุกจิของบรษิทัฯ หรอืกจิการใดๆ ทีอ่าจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับรษัิทฯ 
จะต้องแจ้งประธานกรรมการบริษัทฯ ผ่านทางเลขานุการบริษัทฯ ให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

1.2 ในกรณีที่ ผู้บริหาร หรือ พนักงาน ไปเป็น กรรมการ หุ้นส่วน หรือที่ปรึกษาในบริษัท หรือองค์กรธุรกิจ
อื่นๆ จะต้องไม่ขัดต่อประโยชน์ของบริษัทฯ และการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงในบริษัทฯ 

1.3 เลขานุการบริษัทฯ จะจัดส่งจดหมายแจ้งขอให้ ผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ เกินกว่า 5% 
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เพื่อท�าปรับปรุงข้อมูลในการเข้าไปมีส่วนร่วม หรือ เป็น
ผู้ถือหุ้นในกิจการท่ีแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ หรือกิจการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์กับบริษัทฯ เป็นประจ�าทุกไตรมาส

1.4 ในกรณีที่มีรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องปฏิบัติ
ตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และการเปิดเผยข้อมลูรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัจดทะเบยีนอย่างเคร่งครัด

 กำรใช้ข้อมูลภำยในเพื่อซื้อขำยหลักทรัพย์
 บริษัทฯ ถือว่า ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือ ข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของ 
บริษัทฯ หรือส่งผลต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ จึงก�าหนดข้อปฏิบัติส�าหรับ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดังนี้

2.1 ผู้บริหาร และพนักงาน จะไม่ใช้โอกาส หรือ ข้อมูลต่างๆ ในการหาประโยชน์ส่วนตน และในการท�า
ธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ หรือท�าธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน

2.2 ผู้บริหาร และพนักงาน จะไม่ใช้ ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือ
ให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ

2.3 ผูบ้รหิาร และพนกังาน จะไม่เปิดเผยข้อมลูความลับทางธรุกจิของบรษิทัฯ ต่อบคุคลภายนอก โดยเฉพาะ
คู่แข่งขัน คู่ค้า แม้ว่า ผู้บริหาร หรือ พนักงานจะพ้นจากต�าแหน่งในบริษัทฯ ไปแล้ว 

 กำรดูแลรักษำทรัพย์สินและทรัพยำกรของบริษัทฯ
บริษัทฯ ก�าหนดให้ ผู้บริหาร และพนักงานมีหน้าที่ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินและทรัพยากรของบริษัทฯ 

อย่างประหยัดและเกิดประโยขน์สูงสุด มิให้ทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทฯ เสื่อมค่าและสูญหายโดยมิชอบ

 กำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริษัทฯ
 บริษทัฯ ถอืว่าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ทีใ่ช้ในการปฏบิตังิานถอืเป็นทรพัย์สินของบรษิทัฯ และก�าหนด
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ให้ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดังนี้

1. ห้ามผู้บริหาร และพนักงาน น�าซอฟท์แวร์ที่ผิดกฎหมายมาใช้ และห้ามคัดลอกซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ด้วย
เหตุผลใดๆ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทผู้ผลิตซอฟท์แวร์นั้นๆ

2. ห้ามผู้บริหาร และพนักงาน เปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในระบบข้อมูลของบริษัทฯ หรือข้อมูลที่บริษัทฯ ซื้อมา
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3. ห้ามผู้บริหาร และพนักงานเปิดเผยรหัสประจ�าตัว ที่ใช้ในการเข้าถึงระบบข้อมูลของบริษัทฯ แก่ผู้อื่น

4. ห้ามผู้บริหาร และพนักงาน ท�าลาย ลบทิ้ง เปลี่ยนแปลง ท�าซ�้า ข้อมูลของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต
จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

5. ห้ามผูบ้รหิาร และพนักงานปรบัแต่งอปุกรณ์ฮาร์ดแวร์ หรอื ติดตัง้อปุกรณ์ใดๆ ทีน่อกเหนอืจากอปุกรณ์
มาตรฐานที่บริษัทฯ ติดตั้งให้ 

6. ห้ามผู้บริหาร และพนักงานใช้อีเมล์ของบริษัทฯ ในการส่งข้อความที่กล่าวร้าย ท�าให้เสื่อมเสีย หรือ
ข้อความที่หยาบคาย ลามก ข่มขู่ ก่อกวน หรือสร้างความร�าคาญให้กับผู้อื่น

7. ผู้บริหาร และพนักงาน ไม่ควรใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

8. ผู้บริหาร และพนักงาน ควรใช้อินเตอร์เน็ตในการแสวงหาข้อมูล และความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ 
การปฎิบัติงาน และละเว้นการเข้าเวปไซต์ที่ผิดกฎหมาย หรือเวปไซด์ที่ผิดต่อศีลธรรมอันดีงาม

9. ผู้บริหาร และพนักงาน ควรใช้อุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดให้อย่างมีจิตส�านึกและมีความรับผิด
ชอบ โดยค�านึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส�าคัญ

  กำรรับและให้อำมิสสินจ้ำง 

1. บริษัทฯ ห้ามมิให้ผู้บริหาร และพนักงาน เรียก หรือ รับผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า ผู้รับเหมา ที่ปรึกษา 
และ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการท�าธุรกิจกับบริษัทฯ

2. ผู้บริหาร และพนักงานควรเลี่ยงที่จะให้หรือรับของขวัญ หรือ ของก�านัลใดๆ จากคู่ค้า หรือ ผู้ที่บริษัทฯ 
ท�าธุรกิจด้วย เว้นแต่เป็นช่วงเทศกาลในมูลค่าที่เหมาะสม และไม่เกี่ยวข้องกับการผูกมัดทางธุรกิจ

3. ผู้บริหาร และพนักงานควรเลี่ยงที่จะให้หรือรับการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าปกติจากบุคคลท่ี
บริษัทฯ ท�าธุรกิจด้วย

  กำรจัดท�ำเอกสำร
 บริษัทฯ ก�าหนดให้ ผู้บริหาร และพนักงาน จัดท�าเอกสารต่างๆ ด้วยความสุจริต รอบคอบ และเป็นไป

ตามมาตรฐานที่ก�าหนด และห้ามมิให้ปลอมแปลงรายงาน และเอกสารของบริษัทฯ 

 สิทธิทำงกำรเมือง
 บริษัทฯ สนับสนุนให้ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้สิทธิของตนเองตามกฎหมาย แต่ห้ามมิให้ ผู้บริหาร และ 

พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ท่ีจะก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทฯ มีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้การสนับสนุนแก่
พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึง หรือกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหนึ่ง และ ห้ามมิให้ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อ
สนับสนุนพรรคใดพรรคหนึ่ง หรือกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหนึ่ง

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

อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดหลักปฏิบัติ
เก่ียวกับจรรยาบรรณของฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
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ภารกจิของบรษิทัฯ ด้วยความซือ่สตัย์ สจุรติและเทีย่งธรรม รวมทัง้ให้มกีารดแูลและตดิตามการปฏบิตัติามแนวทาง
ดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอ

ทั้งนี้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องรับทราบและเข้าใจ รวมถึงยึดถือตามแนวทางปฏิบัติเพื่อให้
การปฏิบัติหน้าท่ีของแต่ละคนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เปิดเผย โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ค�านึงถึงผล

ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง

 ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ
 1.	ต่อผู้ถือหุ้น

1.1 เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ ทันต่อเวลา มีความโปร่งใสและ
ยุติธรรม 

1.2 ระมดัระวงัในการปฏิบตักิารใดๆ อนัจะให้ผู้ถอืหุน้เกดิความสับสนและส�าคัญผิดในข้อเทจ็จรงิ
ของสารสนเทศ

1.3 ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกัน

1.4 ก�ากบัดแูลให้มกีารบรหิารองค์กรด้วยความระมดัระวงัและรอบคอบเพือ่ป้องกนัความเสยีหาย
ต่อผู้ถือหุ้น

 2.	ต่อลูกค้ำ

2.1 ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรม

2.2 ให้บริการที่เป็นเลิศด้วยคุณภาพ และประสิทธิภาพ

2.3 ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

2.4 รักษาความลับของลูกค้า รวมถึงไม่น�าข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์องบริษัทฯ และผู้เกี่ยวข้อง 
โดยมิชอบเว้นแต่จ�าเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

2.5 จัดระบบหรือช่องทางเพื่อให้ลูกค้าสามารถแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ
และด�าเนินการแก้ไขรวมทั้งแจ้งผลให้ลูกค้าทราบอย่างรวดเร็ว

	3.	ต่อคู่แข่งขัน

3.1 ด�าเนนิธรุกจิภายใต้กรอบกตกิามารยาท ต่อต้านการแข่งขนัทีไ่ม่เป็นธรรม มปีฏบิตัต่ิอคูแ่ข่งขนั
ด้วยการด�าเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

3.2 ด�าเนินธุรกิจโดยไม่ท�าลายชื่อสียงของคู่แข่งขัน ไม่กล่าวหาว่าร้ายด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต
ปราศจากข้อมูลความจริงหรือซ�้าเติมคู่แข่งขัน

3.3 ด�าเนินธุรกิจโดยไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

3.4 ไม่กระท�าการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่งขัน และผู้อื่น

 4.	ต่อคู่ค้ำและเจ้ำหนี้

4.1 การจัดหา จัดซื้อ จัดจ้างจะต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบของบริษัทฯ มีความโปร่งใส เป็นธรรม 
ตรวจสอบได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

4.2 หลีกเลี่ยงการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้างที่ขัดกับผลประโยชน์โดยรวมของบริษัท

4.3 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมจัดหา จัดซื้อ จัดจ้างต้องไม่รับประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
จากคูค้่าและไม่มคีวามสัมพนัธ์ใกล้ชิดจนอาจมผีลกระทบต่อการตดัสินใจ ในกรณีทีม่กีารจดัหา 
จัดซ้ือ จัดจ้างกับคู่ค้าที่มีความสัมพันธ์ต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสายงานนั้นๆ 
หรือรายงานต่อกรรมการผู้จัดการเพื่อทราบและให้ความเห็นเป็นการล่วงหน้า และต้องไม่มี
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ส่วนร่วมในการอนุมัติ

4.4 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทีเ่ป็นคูค้่ากบับรษิทัฯ ต้องรายงานความสมัพนัธ์ต่อสายการ
บังคับบัญชาหรือรายงานต่อกรรมการผู้จัดการเพื่อทราบเป็นการล่วงหน้า

4.5 เคารพ และด�าเนินการตามข้อตกลงที่มีการเจรจาต่อรอง และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับการ
อนุมัติจากผู้มีอ�านาจของบริษัท

4.6 หากพบเหน็เหตทุีท่�าให้ไม่สามารถด�าเนนิการตามข้อตกลง หรอืสัญญาได้ ผู้รบัผิดชอบต้องรบี
รายงานต่อผู้บังคับบัญชาทันที

4.7 ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริง ไม่หลอกลวงให้เกิดความเข้าใจผิด หรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน
แก่คู่ค้าหรือเจ้าหนี้

4.8 ต้องรักษาและไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจการค้า และ/หรือข้อมูลความลับทางธุรกิจคู่ค้า 
เจ้าหนี้ และผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น

4.9 หลกีเลีย่งการรบัของก�านลั สนิน�า้ใจ การรบัเชญิไปงานเลีย้งสงัสรรค์หรอืงานเลีย้งรบัรองจาก
คู่ค้าที่จัดเป็นการเฉพาะเจาะจง เว้นแต่เป็นไปตามโอกาสที่เป็นช่วงเทศกาลในมูลค่าที่เหมาะ
สม และต้องไม่มข้ีอผกูมดัทางธรุกจิมาเกีย่วข้อง โดยบรษิทัฯ ได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์ดงักล่าวไว้
ใน “นโยบาย ต่อต้านการคอร์รัปชั่น”

	5.	ต่อพนักงำน

5.1 ให้ความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกคนและให้ผลตอบแทนและจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม

5.2 ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค และไม่เลือกปฏิบัติ

5.3 เคารพและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของพนักงานทุกคน

5.4 ดูแลเอาใจใส่ในการสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อม สุขอนามัย ความปลอดภัยในการท�างาน
ตลอดจนสวัสดิภาพความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานทุกคน

5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานในการพัฒนาความรู้และให้ความก้าวหน้าแก่พนักงานตาม 
ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานอย่างเป็นธรรม

5.6 มีประเมินผลปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม

5.7 เปิดโอกาสให้มกีารเสนอและรบัฟังข้อคดิเหน็ และข้อเสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิทั และ
ส่วนรวม

5.8 สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนค�านึงผลประโยชน์ขององค์กรหรือส่วนรวมมากกว่า
ผลประโยชน์ส่วนตน

5.9 การแต่งตั้งและโยกย้าย การให้ผลตอบแทน รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษกระท�า 
ด้วยความสุจริตใจ บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน

	6.	ต่อทำงกำรและสังคมโดยส่วนรวม
บริษัทฯ ส่งเสริมสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีส่วนร่วมและเป็น

ส่วนหนึ่งของสังคม ให้ความดูแลใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณ น�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการให้เกิดการด�าเนินกิจการ
เป็นการสร้างความส�าเร็จและประโยชน์สุข ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อ ความยั่งยืนของกิจการ ผู้มีส่วนได้เสีย 
เศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อมอย่างแท้จรงิ ทัง้นี ้ให้ความส�าคญักบัท้องถิน่ทีบ่รษัิทฯ เข้าไปด�าเนนิกจิการ 
ดูแลรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

โดยบรษิทัฯ จะปลกูฝังจติส�านกึของพนกังานทกุระดบัให้มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างจริงจงั 
และด�าเนินกิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ 
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	6.	ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
จดัให้มกีารควมคมุดแูลและป้องกนัธรุกรรมต่างๆ รวมถงึรายการทีเ่กีย่วโยงกนัไม่ให้มคีวามขดัแย้งทางผล

ประโยชน์ โดยก�าหนดนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติพร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันให้เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่ก�ากับดูแล

	7.	กำรให้	หรือ	รับของขวัญ
เพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างเหมาะสม ดังน้ันจึงก�าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ 

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

	8.	กำรรับข้อร้องเรียนด้ำนจริยธรรมธุรกิจ
 บริษัทฯ ได้จัดช่องทางพิเศษ หรือช่องทางลับ ในการส่งข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ดังนี้

 

ทางอีเมล :  ceo@pst.co.th

ทางไปรษณีย์ : แผนกเลขานุการบริษัท ส�านักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
ส�านักงานใหญ่ เลขที่ 325/1 อาคารพีเอสที ถนนพหลโยธิน
แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 9. ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
	1.	ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี	(Audit	Fee)

 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ 
นายชยพล ศภุเศรษฐนนท์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที ่3972 หรอื นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต
ทะเบียนเลขที่ 5659 หรือนางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 หรือ นาย
โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้
สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในงวดบัญชีปี 2560 เป็นจ�านวนเงิน รวม 3,720,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสน
สองหมื่นบาทถ้วน)

	2.	ค่ำบริกำรอื่น	ๆ	(Non	Audit	Fee)
 - ไม่มี –
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

บรษิทัมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาธรุกจิให้เตบิโตอย่างยัง่ยนืควบคูไ่ปกบัการรบัผดิชอบต่อสงัคม ดงันัน้เพือ่ให้การพฒันาธรุกจิ
ของบริษัทเป็นไปอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงก�าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social  
Responsibility หรือ CSR) โดยมีกรอบหลักการแนวทางในการด�าเนินงาน ดังนี้ 

	กรอบแนวทำงกำรด�ำเนินกำรควำมรับผิดชอบต่อสังคม
การด�าเนินธุรกิจภายใต้การก�ากับกิจการท่ีดีและยึดหลักจริยธรรมควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมและ

สังคม มีส�านึกรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง โดยค�านึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ชุมชน ตลอดจนสังคมวงกว้าง ทั้งนี้เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน 
โดยปัจจุบันบริษัทได้ก�าหนดแนวทางของความรับผิดชอบต่อสังคมให้ครอบคลุมในหัวข้อดังต่อไปนี้

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

	1.	กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม	
บริษัทและบริษัทย่อยให้ความส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ โดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและ 

เป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและจรยิธรรมทางธรุกจิของบรษิทัและบรษิทัย่อย และยดึกตกิาของการแข่งขนัอย่างเสมอ
ภาคของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย การด�าเนินธุรกิจกับคู่ค้าต้องไม่น�ามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของ
บริษัทและบริษัทย่อย หรือขัดต่อกฎหมาย โดยมีหลักการในการด�าเนินธุรกิจดังนี้ คือ

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
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• ไม่เรยีกรบั หรอืยนิยอมทีจ่ะรบัทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อืน่ใดซึง่อยูน่อกเหนอืข้อตกลงการค้า หรอืเงือ่นไขทางการค้า
• มุ่งสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือที่ดี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับคู่ค้า เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและ

ประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว
• รักษาความลับหรือสารสนเทศของคู่ค้า ไม่น�าไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
• บริษัทและบริษัทย่อยจะไม่ด�าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งส่งเสริมให้ 

ผู้บริหาร พนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ 
ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระท�าที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

• บริษัทและบริษัทย่อยต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม โดยบริษัทและบริษัทยย่อยจะไม่ด�าเนินการในเรื่อง 
ดังต่อไปนี้ ได้แก่ การรวมหัวก�าหนดราคา การก�าหนดราคาจ�าหน่ายเพื่อก�าจัดคู่แข่ง  โดยการก�าหนดราคาของ
บริษัทจะมาจากการพิจารณาสภาวะตลาด ความต้องการซ้ือ ตลอดจนต้นทุนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง หรืออาจกล่าว 
ได้ว่า เป็นการก�าหนดราคาสินค้าตามต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้  / นโยบายการ
จัดซื้อของบริษัท มีการก�าหนด วิธีการจัดหา ขั้นตอนการด�าเนินงานที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม

• บริษัทและบริษัทย่อยได้ก�าหนดช่องทางการร้องเรียนเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยมีจุดรับเรื่องร้องเรียน 
ดังกล่าวที่บริษัท ตลอดจนผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

	2.	กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น	
บริษัทและบริษัทย่อยด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการ 

ทจุรติคอร์รปัชัน่ รวมถงึการสนบัสนนุกจิกรรมทีส่่งเสรมิและปลกูฝังให้ผูบ้รหิารและพนกังาน ปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความส�าเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติ
ตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยก�าหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

• สร้างจิตส�านึก ค่านิยม ทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (ตามคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัท) 

• จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ�านาจ 
ให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริต หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชั่นต่างๆ

• ห้ามมใิห้กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังานกระท�าการใดๆ อนัเป็นการเรยีกร้อง หรอืยอมรบัทรพัย์สนิ หรอื
ผลประโยชน์อื่นใด ส�าหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มิชอบ หรือ
อาจท�าให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม

• ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคล
ภายนอกเพื่อจูงใจให้บุคคลน้ันกระท�าหรือละเว้นกระท�าใดที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อต�าแหน่งหน้าที่ 
ของตน

	3.	กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม
บริษัทและบรษิทัย่อยมนีโยบายท่ีจะปฏบิตัต่ิอพนกังานทกุคนด้วยความเป็นธรรม โดยไม่มเีงือ่นไขใดท่ีจะท�าให้บริษทั

และบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานโดยไม่เท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกคน บริษัทมีระบบ 
การดูแลพนักงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม (ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างานของบริษัท) ดังนี้

• บรษิทัและบรษิทัย่อยจะดแูลผลตอบแทนให้พนกังานทกุคนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยพนกังานไม่จ�าเป็น
ต้องเรียกร้อง

• บริษัทและบริษัทย่อยจะไม่เลือกปฏิบัติ ในขณะเดียวกันจะปฏิบัติต่อพนักงานโดยเท่าเทียมกัน
• ในกรณีที่พนักงานมีข้อร้องทุกข์เกิดขึ้น บริษัทและบริษัทย่อยมีขั้นตอนและวิธีการด�าเนินการเรื่องการร้องทุกข์

ของพนักงานอย่างชัดเจน โดยบริษัทจะหาทางยุติโดยเร็วและเป็นธรรม เพื่อจ�ากัดปัญหาให้อยู่ในขอบเขตไม ่
ขยายผลออกไปในวงกว้าง 

เนื่องจากบริษัทให้ความส�าคัญและตระหนักถึงความเท่าเทียมกัน  โดยมีแนวปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม 
ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด เป็นไปตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
งานของพนักงานทุกคน โดยถือว่าข้อปฏิบัติในคู่มือจริยธรรมเป็นส่วนหนึ่งของ “ระเบียบและข้อบังคับพนักงาน” ที่พนักงาน
พึงปฏิบัติ ทั้งนี้ บริษัทได้ด�าเนินการช้ีแจงเรื่องจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจให้กับพนักงานทุกคนรับทราบในวันแรกของ
การเข้าร่วมงานกับบริษัทและยังได้เน้นย�้ารายละเอียดในหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงาน
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	4.	ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บรษิทัและบรษิทัย่อยให้ความส�าคญัความรบัผิดชอบต่อผู้มส่ีวนได้เสียในห่วงโซ่ธุรกจิ ได้แก่ ผู้ถอืหุน้ ลูกค้า คู่ค้า และ

คู่แข่งทางธุรกิจ และได้ประกาศใช้จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงานของบริษัท 
โดยมีแนวปฏิบัติความรับผิดชอบต่อลูกค้า ดังต่อไปนี้

• ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพตรงตามความคาดหมายของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม
• ให้ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการ  

โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการนั้นๆ 
• ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ไว้วางใจได้ของลูกค้า และจัดให้มีระบบกระบวนการ

ที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้า 
• รักษาความลับของลูกค้า และไม่น�าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
• บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีการสื่อสารด้านการตลาดหลายวิธี ได้แก่ การส่ือสารข้อมูลผลิตภัณฑ์โดยผ่าน 

การแนะน�าของเจ้าหน้าที่ขาย หรือช่องทางการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น 

	5.	ควำมรับผิดชอบต่อต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายส่งเสริมและให้ความรู้ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมกับพนักงานทุกระดับ เพื่อใช้เป็น

แนวทางร่วมกนัในการพฒันาและดแูลรบัผดิชอบชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม โดยสนบัสนนุให้มโีครงการหรอืกจิกรรมทีส่ร้าง
ประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่ชุมชนและสังคม พร้อมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ และข้อก�าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
สิ่งแวดล้อมในการด�าเนินธุรกิจ โดยมีการประเมินและติดตามผลการด�าเนินงาน หรือผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง

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

 กิจกรรม	CSR	ในปี	2560

ตัวแทนพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ต�าบลเมืองไผ่ พร้อมมอบสิ่งของให้แก่ผู้สูงอายุ

มอบชุดกีฬาเพื่อเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬาของเยาวชนในหมู่บ้าน รอบที่ตั้งโรงไฟฟ้าของบริษัท
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	1.	ลักษณะควำมสัมพันธ์
 บริษัทมีการท�ารายการกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งต่างๆ ซึ่งรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นน้ันเป็นการท�ารายการ

กับกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีบุคคลที่มีความขัดแย้ง
เป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ ดังนี้

บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ควำมสัมพันธ์

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

(“เอ็ม.วี.ที.”)

1. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.23  

ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

2. นายภาณุ ศีติสาร ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามของบริษัท 

ประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารของบริษัท เป็น

กรรมการผูม้อี�านาจลงนาม และผูถ้อืหุ้นใหญ่ของเอม็.ว.ีท.ี ในสดัส่วน

ร้อยละ 41.29 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

นายภาณุ ศีติสาร เป็นกรรมการผูม้อี�านาจลงนามของบรษิทั ประธานคณะกรรมการบรษิทั 

และกรรมการบริหารของบริษัท และเป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม 

โดยถือหุ้นของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 1.60 ของทุนจดทะเบียนและ

ช�าระแล้วและ    ผู้ถือหุ้นใหญ่ของเอ็ม.วี.ที. ในสัดส่วนร้อยละ 41.29 

ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

รายการระหว่างกัน
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นายพระนาย กังวาลรัตน์ เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามของบริษัทและบริษัทย่อย กรรมการ

บริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  

โดยถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 9.22 ของทุนจดทะเบียนและ

ช�าระแล้ว

นายอัณณพ พุ่มกุมาร เป็นกรรมการผูม้อี�านาจลงนามของบรษัิทและบริษทัย่อย ผูบ้รหิาร และ

ผูถ้อืหุ้นของบรษิทั โดยถอืหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 1.35 ของทนุจดทะเบยีน

และช�าระแล้ว

นายเศรษฐวุฒิ บุญสนิท เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามของบริษัทย่อย เป็นกรรมการบริหาร 

และผู้บริหารของบริษัท โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.003 ของ 

ทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามของบริษัทและบริษัทย่อย กรรมการ

บริหาร และผู้บริหารของบริษัท โดยถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 

0.36 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

บริษัท ทีซีซี ลักซ์ชูรีโฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด เป็นบรษิทัภายใต้การควบคมุของนายโสมพฒัน์ ไตรโสรสั และนางวลัลภา 

ไตรโสรัสซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น 

รวมกันร้อยละ 23.55 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

บริษัท คอนเซพ แลนด์ 9 จ�ากัด เป็นบรษิทัภายใต้การควบคมุของนายโสมพฒัน์ ไตรโสรสั และนางวลัลภา 

ไตรโสรัสซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น 

รวมกันร้อยละ 23.55 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

บริษัท ทีซีซี แวลูโฮเทลส์ จ�ากัด 

(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท แวลูโฮเทลส์ จ�ากัด)

เป็นบรษิทัภายใต้การควบคมุของนายโสมพฒัน์ ไตรโสรสั และนางวลัลภา 

ไตรโสรัสซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น 

รวมกันร้อยละ 23.55 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

บริษัท พันธไมตรี จ�ากัด

(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ทิพย์พัฒน อาร์เขต จ�ากัด)

เป็นบรษิทัภายใต้การควบคมุของนายโสมพฒัน์ ไตรโสรสั และนางวลัลภา 

ไตรโสรัสซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น 

รวมกันร้อยละ 23.55 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

และสิทธิเรียกร้องอิมพีเรียลเวลธ์

เป็นกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย์ ประเภทกองทนุปิด ภายใต้การควบคมุ

ของนายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส และนางวัลลภา ไตรโสรัสซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันร้อยละ 23.55 ของ

ทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว
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กองทุนรวมรีเจนท์โกลด์พร็อพเพอร์ตี้ฟันด์ เป็นกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย์ ประเภทกองทนุปิด ภายใต้การควบคมุ

ของนายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส และนางวัลลภา ไตรโสรัสซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันร้อยละ 23.55 ของ

ทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

บริษัท ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คชั่น จ�ากัด เป็นบรษิทัภายใต้การควบคมุของนายโสมพฒัน์ ไตรโสรสั และนางวลัลภา  

ไตรโสรสั ซึง่เป็นผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ของบรษิทั โดยมสีดัส่วนการถอืหุน้รวม

กันร้อยละ 23.55 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ 

การเช่าไทยคอมเมอร์เชียล อินเวสเม้นต์

เป็นกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย์ ประเภทกองทนุปิด ภายใต้การควบคมุ

ของนายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส และนางวัลลภา ไตรโสรัสซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันร้อยละ 23.55 ของ

ทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

บริษัท กาแลไนท์บาซาร์ จ�ากัด เป็นบรษิทัภายใต้การควบคมุของนายโสมพฒัน์ ไตรโสรสั และนางวลัลภา  

ไตรโสรสัซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบริษทั โดยมสีดัส่วนการถอืหุ้นรวม

กันร้อยละ 23.55 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยรีเทล อินเวสเม้นต์ เป็นกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย์ ประเภทกองทนุปิด ภายใต้การควบคมุ

ของนายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส และนางวัลลภา ไตรโสรัสซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันร้อยละ 23.55 ของ

ทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

บริษัท ตลาดต่อยอด เออีซี จ�ากัด เป็นบรษิทัภายใต้การควบคมุของนายโสมพฒัน์ ไตรโสรสั และนางวลัลภา  

ไตรโสรสัซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบริษทั โดยมสีดัส่วนการถอืหุ้นรวม

กันร้อยละ 23.55 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

บริษัท ไอเซอร์วิสส์แอนด์ซัพพลาย จ�ากัด นายพรเทพ บูรณกุลไพโรจน์ ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 

2.94 ของทนุจดทะเบยีนและช�าระแล้ว เป็นกรรมการผูม้อี�านาจลงนาม 

และผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอเซอร์วิสส์แอนด์ซัพพลาย จ�ากัด ในสัดส่วน

ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

บริษัท พีวี กรีน จ�ากัด เป็นบรษิทัร่วมของบรษิทั ด�าเนนิธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์ทีต่ดิตัง้ 

บนหลังคา โดยบริษัทมีสัดส ่วนการถือหุ ้นอยู ่ ร ้อยละ 19.99  

ทุนจดทะเบียนและช�าระแล้วทั้งหมด 18 ล้านบาท โดยท�าการร่วม  

ทุนกับบริษัท วีรับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ซึ่งเป็นเจ้าของอาคารที่

โครงการใช้หลงัคาเป็นท่ีตดิตัง้ของโครงการโรงไฟฟ้าดงักล่าวและถอืหุน้

ในบริษทั พวี ีกรนี จ�ากดั สดัส่วนร้อยละ 80.01 ของทนุจดทะเบยีนและ

ช�าระแล้ว
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	2.	รำยละเอียดรำยกำรระหว่ำงกัน
รายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี  2559 ถึงปี 2560 มีดังนี้

บุคคล/นิติบุคลที่

อำจมีควำมขัดแย้ง/	

ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและ

รำยละเอียด

ของรำยกำร

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน	

(บำท) ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

31	ธ.ค.	59 31	ธ.ค.	60

บริษัท	เอ็ม.วี.ที.	

คอมมิวนิเคชั่น	จ�ำกัด	

(มหำชน)	(“เอ็ม.วี.ที.”)

บริษัทจ�าหน่ายสินค้าและ

ให้บริการให้แก่เอ็ม.วี.ที.

• บริษัทขายสินค้า

• ให้บริการ

ยอดยกมาต้นงวด

เพิ่มขึ้นระหว่างงวด

ลดลงระหว่างงวด

ยอดคงค้ำงปลำยงวด

9,760,651

-

-

10,443,897

2,649,406

7,794,491

5,091,531

-

7,794,491

5,578,274

13,242,429

130,336

บริษัทจ�าหน่ายสินค้าประเภทระบบส�ารองไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่

เก่ียวข้องให้แก่เอม็.ว.ีท.ี โดยมรีาคาเป็นไปตามราคาและเงือ่นไข

ทางการค้ามาตรฐานของบริษัท (Price List) ตามที่จ�าหน่ายให้

แก่ลูกค้ารายอื่นๆทั่วไป

ควำมเห็นของฝ่ำยบริหำร

ใน ปี 2560 มีการจ�าหน่ายสินค้ากับบมจ.เอ็ม.วี.ทีฯ ฝ่ายบริหาร

พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นการซื้อสินค้า

ส�าหรบัการด�าเนนิงานปกติของบรษัิท โดยมรีาคาเงือ่นไขทางการ

ค้าเทียบเท่ากับผู้รับบริการรายอื่นๆ

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มี

ความเห็นเช่นเดียวกบัฝ่ายบรหิารว่ารายการดงักล่าวเป็นการขาย

สินค้าส�าหรับการด�าเนินงานปกติของบริษัท โดยมีราคาเงื่อนไข

ทางการค้าเทียบเท่ากับผู้รับบริการรายอื่นๆ

บรษิทัซ้ือสนิค้าจากเอ็ม.ว.ีท.ี

• บริษัทซื้อสินค้า

ยอดยกมาต้นงวด

เพิ่มขึ้นระหว่างงวด

ลดลงระหว่างงวด

ยอดคงค้ำงปลำยงวด

138,512

-

148,207

148,207

-

-

-

-

-

-

บริษัทซื้อสินค้าประเภทอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์จาก 

เอ็ม.วี.ที. เพื่อน�ามาด�าเนินโครงการให้แก่ลูกค้า ซึ่งเป็นไปตาม

คุณสมบัติของอุปกรณ์ที่ลูกค้าก�าหนด โดยมีราคาและเงื่อนไข

ทางการค้าทั่วไป

ควำมเห็นของฝ่ำยบริหำร

ในไตรมาสที่ 1,3/2559 มีการซื้อสินค้าจากบมจ.เอ็ม.วี.ทีฯ  

ฝ่ายบรหิารพจิารณาแล้วมคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าวเป็นการ

ซื้อสินค้าส�าหรับการด�าเนินงานปกติของบริษัท โดยมีราคา

เงื่อนไขทางการค้าเทียบเท่ากับผู้ให้บริการรายอื่นๆ

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว  

มีความเห็นเช่นเดียวกับฝ่ายบริหารว่ารายการดังกล่าวเป็นการ

ซื้อสินค้าส�าหรับการด�าเนินงานปกติของบริษัท โดยมีราคา

เงื่อนไขทางการค้าเทียบเท่ากับผู้ให้บริการรายอื่นๆ



110

บุคคล/นิติบุคลที่

อำจมีควำมขัดแย้ง/	

ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและ

รำยละเอียด

ของรำยกำร

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน	

(บำท) ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

31	ธ.ค.	59 31	ธ.ค.	60

บรษัิทว่าจ้างเอ็ม.ว.ีท ีในการ

ให้บริการส่วนกลางต่างๆ 

ได้แก่ ค่าช่ารถโฟลค์ลิฟท์ 

ค่ารับ-ส่งเอกสารและสินค้า 

และค่าบริการขนส่งสินค้า 

ตามสัญญาการคิดอัตรา 

ค่าบรกิาร-ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

• บริษัทจ่ายค่าบริการ

794,767 840,571 บริษทัว่าจ้างเอม็.ว.ีท.ีในการให้บรกิารส่วนกลางต่างๆ สญัญาการ

คดิอตัราค่าบรกิาร-ค่าใช้จ่ายส่วนกลางกบัเอม็.ว.ีท ีเพ่ือใช้ในการ

ด�าเนินการ ได้แก่ ค่าเช่ารถโฟลค์ลิฟท์ ค่ารับ-ส่งเอกสารและ

สินค้า และค่าบริการขนส่งสินค้า โดยมีการระบุอัตราค่าบริการ

ไว้ในสัญญา โดยสัญญามีอายุ 1 ปี

บริษัทเช่าอาคารเอ็ม.วี.ที 

และค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค

รวมถึงค ่ าซ ่อมแซมและ 

บ�ารุงรักษาสาธารณูปโภค 

ตามสัญญาเช่า

• บริษัทจ่ายค่าเช่าอาคาร

ยอดยกมาต้นงวด

เพิ่มขึ้นระหว่างงวด

ลดลงระหว่างงวด

ยอดคงค้ำงปลำยงวด

163,983

197,813

1,012,768

956,488

254,093

198,830

254,093

1,099,103

1,071,273

281,923

บรษิทัเช่าอาคารเอม็.ว.ีท ีและค่าใช้จ่ายสาธารณปูโภครวมถงึค่า

ซ่อมแซมและบ�ารงุรกัษาสาธารณูปโภค เพือ่ใช้ในการด�าเนินการ 

โดยมีการระบุอัตราค่าเช่าไว้ในสัญญา โดยสัญญามีอายุ 3  ปี

ควำมเห็นของฝ่ำยบริหำร

ฝ่ายบรหิารพจิารณาแล้วมคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าวเป็นการ

ให้บริการส�าหรับการด�าเนินงานปกติของบริษัท โดยมีราคา

เงื่อนไขทางการค้าเทียบเท่ากับผู้ให้บริการรายอื่นๆ

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว  

มีความเห็นเช่นเดียวกับฝ่ายบริหารว่ารายการดังกล่าวเป็นการ

ให้บริการส�าหรับการด�าเนินงานปกติของบริษัท โดยมีราคา

เงื่อนไขทางการค้าเทียบเท่ากับผู้ให้บริการรายอื่นๆ

นำยพระนำย	กงัวำลรัตน์ นายพระนายเป็นเจ้าหนี้เงิน

ทดรองจ่ายบริษัท

ยอดยกมาต้นงวด

เงินทดรองจ่ายระหว่างงวด

ช�าระคืนระหว่างงวด

ยอดคงค้ำงปลำยงวด

-

307,912

307,912

-

-

198,093

198,093

-

นายพระนายได้ท�าการทดรองจ่ายให้แก่บริษัทส�าหรับค่าใช้จ่าย

ในการด�าเนินงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

• ปี	2559

ค่ารับรอง 181,844 บาท 

และ ค่าใช้จ่ายส�านักงาน 126,068  บาท

• ปี	2560

ค่ารับรอง 96,628 บาท, 

ค่าใช้จ่ายส�านักงาน 51,465 บาท 

และ ค่าการกุศล 50,000 บาท

ควำมเห็นของฝ่ำยบริหำร

ฝ่ายบรหิารพจิารณาแล้วมคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าวเป็นการ

ทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานของบริษัท ซึ่งมีความ

จ�าเป็นในการใช้จ่าย และบริษัทได้ช�าระคืนเงินทดรองจ่าย 

ในระยะเวลาอันสั้น 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว  

มีความเห็นเช่นเดียวกับความเห็นของฝ่ายบริหาร
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บุคคล/นิติบุคลที่

อำจมีควำมขัดแย้ง/	

ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและ

รำยละเอียด

ของรำยกำร

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน	

(บำท) ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

31	ธ.ค.	59 31	ธ.ค.	60

นำยอัณณพ	พุ่มกุมำร นายอัณณพเป็นเจ้าหนี้เงิน

ทดรองจ่ายบริษัท

ยอดยกมาต้นงวด

เงินทดรองจ่ายระหว่างงวด

ช�าระคืนระหว่างงวด

ยอดคงค้ำงปลำยงวด

-

292,372

292,372

-

-

154,428

154,428

-

นายอัณณพได้ท�าการทดรองจ่ายให้แก่บริษัทส�าหรับค่าใช้จ่าย 

ในการด�าเนินงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

• ปี	2559

ค่ารับรอง 49,277 บาท 

และ ค่าใช้จ่ายส�านักงาน 243,095 บาท

• ปี	2560

ค่ารับรอง 33,139 บาท, 

ค่าใช้จ่ายส�านักงาน 11,289 บาท 

และ ค่าการกุศล 110,000 บาท

ควำมเห็นของฝ่ำยบริหำร

ฝ่ายบรหิารพจิารณาแล้วมคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าวเป็นการ

ทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานของบริษัท ซึ่งมีความ

จ�าเป็นในการใช้จ่าย และบริษัทได้ช�าระคืนเงินทดรองจ่าย 

ในระยะเวลาอันสั้น 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว  

มีความเห็นเช่นเดียวกับความเห็นของฝ่ายบริหาร

นำยเศรษฐวุฒิ	บุญสนิท นายเศรษวุฒิเป็นเจ้าหนี้เงิน

ทดรองจ่ายบริษัท

ยอดยกมาต้นงวด

เงินทดรองจ่ายระหว่างงวด

ช�าระคืนระหว่างงวด

ยอดคงค้ำงปลำยงวด

-

412,520

412,520

-

-

292,356

292,356

-

นายเศรษฐวฒุไิด้ท�าการทดรองจ่ายให้แก่บรษิทัส�าหรบัค่าใช้จ่าย

ในการด�าเนินงานให้แก่บริษัทโดยมีรายละเอียด ดังนี้

• ปี	2559

ค่ารับรอง 172,358  บาท 

และ ค่าใช้จ่ายส�านักงาน 240,162 บาท

• ปี	2560

ค่ารับรอง 171,716  บาท, 

ค่าใช้จ่ายส�านักงาน 21,830 บาท, 

ค่าการกุศล 10,000 บาท 

และ ค่าอบรม 88,810 บาท

ควำมเห็นของฝ่ำยบริหำร

ฝ่ายบรหิารพจิารณาแล้วมคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าวเป็นการ

ทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานของบริษัท ซึ่งมีความ

จ�าเป็นในการใช้จ่าย และบริษัทได้ช�าระคืนเงินทดรองจ่าย 

ในระยะเวลาอันสั้น 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว  

มีความเห็นเช่นเดียวกับความเห็นของฝ่ายบริหาร
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บุคคล/นิติบุคลที่

อำจมีควำมขัดแย้ง/	

ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและ

รำยละเอียด

ของรำยกำร

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน	

(บำท) ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

31	ธ.ค.	59 31	ธ.ค.	60

บริษัท	ทีซีซี	ลักซ์ชูรี

โฮเทลส์	 แอนด์	 รีสอร์ท	

จ�ำกัด

บริ ษัทจ� าหน ่ ายและ ให ้

บริการระบบปั๊มความร้อน

• บริษัทให้บริการ

ยอดยกมาต้นงวด

เงินทดรองจ่ายระหว่างงวด

ช�าระคืนระหว่างงวด

ยอดคงค้ำงปลำยงวด

-

220,000

-

-

-

-

220,000

-

-

-

บริษัทท�าการจ�าหน่ายและให้บริการระบบปั๊มความร้อน (Heat 

Pump) ให้แก่ บรษิทั ทซีซี ีลกัซ์ชรูโีฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท จ�ากดั 

โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป

ควำมเห็นของฝ่ำยบริหำร

ฝ่ายบรหิารพจิารณาแล้วมคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าวเป็นการ

ท�ารายการทางการค้าปกต ิโดยมรีาคาและเงือ่นไขทางการค้าเช่น

เดียวกับลูกค้าทั่วไป ยอดลูกหนี้คงค้างเป็นยอดค�้าประกัน 

ผลงานซึ่งมีอายุ 3 ปี ครบก�าหนดในเดือน กุมภาพันธ์ 2560  

ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการคืน

เงินประกันดังกล่าว

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว  

มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการทางการค้าปกติ   

โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป

บรษิทั	คอนเซพ	แลนด์	9	

จ�ำกัด

บรษิทัจ�าหน่ายและให้บรกิาร

ระบบปั๊มความร้อน

• บริษัทให้บริการ

ยอดยกมาต้นงวด

เพิม่ขึน้ระหว่างงวด

ลดลงระหว่างงวด

ยอดคงค้ำงปลำยงวด

-

523,240

-

-

523,240

-

523,240

-

-

523,240

บริษัทท�าการจ�าหน่ายและให้บริการระบบปั๊มความร้อน (Heat 

Pump) ให้แก่ บริษัท คอนเซพ แลนด์ 9 จ�ากัด โดยมีราคาและ

เงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

ควำมเห็นของฝ่ำยบริหำร

ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็น

รายการทางการค้าปกติ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าเช่น

เดยีวกบัลูกค้าทัว่ไป ยอดลกูหนีค้งค้างเป็นการค�า้ประกนัผลงาน

มีอายุ 3 ปี ครบก�าหนดในเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่ง ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2561 ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการคืนเงินประกัน

ดังกล่าว

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว  

มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการทางการค้าปกติ   

โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป
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บุคคล/นิติบุคลที่

อำจมีควำมขัดแย้ง/	

ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและ

รำยละเอียด

ของรำยกำร

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน	

(บำท) ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

31	ธ.ค.	59 31	ธ.ค.	60

บริษัท	ทีซีซี	

แวลูโฮเทลส์	จ�ำกัด

(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น

บริษัท	 แวลูโฮเทลส 	์

จ�ำกัด)

บรษิทัจ�าหน่ายและให้บรกิาร

ระบบปั๊มความร้อน

• บริษัทให้บริการ

ยอดยกมาต้นงวด

เพิ่มขึ้นระหว่างงวด

ลดลงระหว่างงวด

ยอดคงค้ำงปลำยงวด

-

127,333

-

-

127,333

-

127,333

-

127,333

-

บริษัทท�าการจ�าหน่ายและให้บริการระบบปั๊มความร้อน (Heat 

Pump) ให้แก่ บรษิทั บรษิทั ทซีซีี แวลโูฮเทลส์ จ�ากดั โดยมรีาคา

และเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

ควำมเห็นของฝ่ำยบริหำร

ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็น

รายการทางการค้าปกติ โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการค้า 

เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป ยอดลูกหนี้คงค้างเป็นการค�้าประกัน 

ผลงานมีอายุ 3 ปี ครบก�าหนดในเดือน กุมภาพันธ์ 2560  

ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการคืน

เงินประกันดังกล่าว

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว  

มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการทางการค้าปกติ   

โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป

กองทนุรวม

อสงัหำริมทรพัย์

และสิทธิเรียกร้อง

อิมพีเรียลเวลธ์

บรษิทัจ�าหน่ายและให้บรกิาร

ระบบปั๊มความร้อน

• บริษัทให้บริการ

   

ยอดยกมาต้นงวด

เพิ่มขึ้นระหว่างงวด

ลดลงระหว่างงวด

ยอดคงค้ำงปลำยงวด

-

169,427

-

-

169,427

-

169,427

-

-

169,427

บริษัทท�าการจ�าหน่ายและให้บริการระบบปั๊มความร้อน (Heat 

Pump) ให้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง

อิมพีเรียลเวลธ์ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

ควำมเห็นของฝ่ำยบริหำร

ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็น

รายการที่สมควร และเป็นการท�ารายการทางการค้าปกติ โดยมี

ราคาและเงือ่นไขทางการค้าเช่นเดียวกบัลกูค้าทัว่ไป ยอดลกูหนี้

คงค้างเป็นการค�า้ประกนัผลงานมอีาย ุ3 ปี ครบก�าหนดในเดอืน 

กุมภาพนัธ์ 2560(ณ 31 ธนัวาคม 2560 ได้รบัเงนิประกนัผลงาน

เรียบร้อยแล้ว)

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว  

มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการทางการค้าปกติ   

โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป
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บุคคล/นิติบุคลที่

อำจมีควำมขัดแย้ง/	

ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและ

รำยละเอียด

ของรำยกำร

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน	

(บำท) ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

31	ธ.ค.	59 31	ธ.ค.	60

กองทุนรวมรีเจนท์โกลด์

พร็อพเพอร์ตี้ฟันด์

บริ ษัทจ�าหน ่ายหลอดไฟ 

แอลอีดี

• บริษัทขายสินค้า

   

ยอดยกมาต้นงวด

เพิ่มขึ้นระหว่างงวด

ลดลงระหว่างงวด

ยอดคงค้ำงปลำยงวด

-

867,503

-

-

867,503

-

867,503

732,592

1,305,095

295,000

บรษัิทท�าการจ�าหน่ายหลอดไฟแอลอดีี (LED) ให้แก่ กองทนุรวม

รีเจนท์โกลด์พร็อพเพอร์ต้ีฟันด์ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการ

ค้าทั่วไป

ควำมเห็นของฝ่ำยบริหำร

ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็น

รายการที่สมควร และเป็นการท�ารายการทางการค้าปกติ โดยมี

ราคาและเงือ่นไขทางการค้าเช่นเดียวกบัลกูค้าทัว่ไป ยอดลกูหนี้

คงค้างเป็นการค�้าประกันผลงานมีอายุ 5 ปี ครบก�าหนดในปี 

2562

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว  

มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการทางการค้าปกติ   

โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป

บริษัท	ตลำดต่อยอด	

เออีซี	จ�ำกัด

บริษัทก่อสร้างอาคารสถานี

ไฟฟ้าย่อย

• บริษัทก่อสร้าง

   

ยอดยกมาต้นงวด

เพิ่มขึ้นระหว่างงวด

ลดลงระหว่างงวด

ยอดคงค้ำงปลำยงวด

-

-

-

-

-

47,943,750

-

51,299,813

49,324,813

1,975,000

บรษิทัท�าการก่อสร้างอาคารสถานไีฟฟ้าย่อย ให้แก่ บรษัิท ตลาด

ต่อยอด เออีซี จ�ากัด โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

ควำมเห็นของฝ่ำยบริหำร

ในปี 2560 มีการก่อสร้างให้กับ บจ.ตลาดต่อยอด เออีซี ฝ่าย

บริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการ

ทีส่มควร และเป็นการท�ารายการทางการค้าปกต ิโดยมรีาคาและ

เงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับผู้รับบริการรายอื่นๆ

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว  

มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการทางการค้าปกติ   

โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับผู ้รับบริการ 

รายอื่นๆ
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 ภำพรวมผลกำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
บรษัิท เพาเวอร์ โซลช่ัูน เทคโนโลย ีจ�ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) (PSTC) ก่อตัง้ข้ึนเมือ่วนัท่ี 25 มถินุายน 2544 โดย

ในช่วงแรกประกอบธรุกจิจดัจ�าหน่ายและให้บรกิารระบบส�ารองไฟฟ้าส�าหรับระบบส่ือสารโทรคมนา (Telecommunication 
Power Backup Solution) ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานสูงให้กับทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมุ่งเน้นในการจัดจ�าหน่ายและ 
ให้บริการกลุ่มลูกค้าทางตรงในงานลักษณะงานโครงการ จากนั้นบริษัทได้ขยายธุรกิจไปในด้านการให้บริการระบบตรวจวัด
และจดัการสภาพแวดล้อม (Monitoring and Management Solution) และเพือ่ตอบสนองความต้องการในปัจจบุนั บรษัิท
ได้ขยายธุรกิจไปในด้านการออกแบบ จ�าหน่ายและติดตั้งระบบอนุรักษ์พลังงาน (Energy Saving Solution) โดยมุ่งเน้น 
ในการจัดหาอุปกรณ์หรือระบบที่เพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานหรือลดการสูญเสีย เพื่อท�าให้เกิดการประหยัดพลังงาน

ต่อมาในปี 2558 – 2559 บริษัทฯ ได้ขยายการด�าเนินธุรกิจไปยังธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในด้านต่าง ๆ  
ไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าชีวภาพ โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ และธุรกิจระบบประหยัดพลังงาน และได้มีการเพิ่มทุน
จดทะเบียนจาก 225.00 ล้านบาท มาเป็น 491.34 ล้านบาท โดยมีทุนช�าระแล้วในปี 2559 จ�านวน 443.19 ล้านบาท

ส�าหรับปี 2560 บริษัทฯ ยังคงมีการลงทุนในโรงไฟฟ้าชีวภาพเพิ่มอีกจ�านวน 1 โรง ก�าลังการผลิต 0.98 เมกะวัตต์ 
และยงัมกีารขยายธรุกจิไปยงัธรุกจิจ�าหน่ายและขนส่งผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมเหลว โดยได้มกีารเพ่ิมทนุจดทะเบยีนจาก 491.34 
ล้านบาท มาเป็น 756.34 ล้านบาท มีทุนช�าระแล้วในปี 2560 จ�านวน 644.16 ล้านบาท

รายละเอียดการลงทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีดังนี้

บริษัท ประเภทธุรกิจ ก�ำลังกำรผลิต วันที่เริ่มขำยไฟฟ้ำ

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด 
(มหาชน)

พลังงานแสงอาทิตย์ 996 กิโลวัตต์ 28 ธันวาคม 2558

พลังงานแสงอาทิตย์ 4,999 กิโลวัตต์ 5 มกราคม 2560

บริษัทย่อย

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

998 กิโลวัตต์ 22 สิงหาคม 2554

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

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

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

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

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

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ากัด (“PSTE”) ลงทุนในบริษัทพลังงานทดแทน - -

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จ�ากัด (“PSTE1”) พลังงานชีวภาพ 23,420 กิโลวัตต์ ปี 2564

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

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

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

การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
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บริษัท ประเภทธุรกิจ ก�ำลังกำรผลิต วันที่เริ่มขำยไฟฟ้ำ

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

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

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

4,000 กิโลวัตต์ -

บริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีนเพาเวอร์ จ�ากัด 
(“STS”)

พลังงานชีวภาพ 2,000 กิโลวัตต์ 20 ตุลาคม 2558

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

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

บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ�ากัด (“BGT”) จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว - -

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย	PSTE

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

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

บริษัท โรงไฟฟ้าขุดพัดเพ็ง จ�ากัด (“KPP”) พลังงานชีวมวล 980 กิโลวัตต์ 16 ตุลาคม 2557

บริษัท พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 1 จ�ากัด 
(“MSW1”)

พลังงานทดแทน - -

บริษัท พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 2 จ�ากัด 
(“MSW2”)

พลังงานทดแทน - -

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย	BGT

บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ�ากัด (“TPN”) ขนส่งน�้ามันทางท่อ - -

เงินลงทุนอื่น

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

บริษัท ทริปเปิ้ล เอส อีโค่ จ�ากัด พลังงานลม - -

บริษัท ไลท์อัพ ดีไซน์ จ�ากัด 
อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง
แบบประหยัดพลังงาน

- -

หมายเหตุ : *ก�าลังการผลิตระบุตามที่ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง

 กำรวิเครำะห์ผลกำรด�ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ
 รำยได้รวม 

รายได้รวมของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย รายได้จากการขายและบริการจากธุรกิจออกแบบ จ�าหน่ายและติดตั้ง
ระบบจ่ายไฟฟ้า ตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อม และการขายปิโตรเลยีมเหลว รายได้จากการขายไฟฟ้า รายได้จากการก่อสร้าง 
และรายได้อืน่ โดยระหว่างปี 2558 – 2560 กลุม่บรษิทัฯ มรีายได้รวมอยูท่ี ่484.08 ล้านบาท  622.11 ล้านบาท และ 1,362.66 
ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่งมีอัตราการเติบโตร้อยละ 8.01 ในปี 2558  ร้อยละ 28.51 ในปี 2559 และ ร้อยละ 119.04 ในปี 
2560 

ทัง้นีก้ารเพิม่ขึน้ส่วนใหญ่ส�าหรบัปี 2559 มาจากรายได้จากการขายไฟฟ้าจ�านวน 92.42 ล้านบาท คดิเป็นอตัราเพิม่
ขึ้นร้อยละ 19.09 ซึ่งเป็นผลจากการเข้าซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ 3 โครงการ และพลังงานชีวมวล 1 โครงการ 

ส�าหรับปี 2560 มีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 740.55 หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 119.40 การเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจาก

 รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร
จ�านวน 417.43 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 93.31 เป็นผลมาจากรายได้จากการขายก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลว (LPG) ของบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัเข้าซือ้กจิการในช่วงไตรมาส 4 และจากงานตดิตัง้ระบบไฟฟ้าพลงังาน
ทดแทนของหน่วยงานราชการ และงานติดตั้งสถานีไฟฟ้าย่อยให้กับหน่วยงานเอกชน 

 รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ 
จ�านวน 311.4 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 205.59 เป็นผลมาจากโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดก�าลัง

การผลิต 8 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่บริษัทเข้าซ้ือกิจการในปี 2559 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดก�าลัง 
การผลิต 10 เมกะวัตต์ ที่มีการจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในเดือนมกราคม 2560
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 รำยได้จำกกำรก่อสร้ำง
จ�านวน 16.4 ล้านบาท เป็นผลมาจากการก่อสร้างสถานใีห้บรกิารก๊าซธรรมชาตสิ�าหรับยานยนต์ ของบรษิทั

ย่อยที่บริษัทเข้าซื้อกิจการในช่วงไตรมาส 4

รายละเอียดรายได้แต่ละประเภทปี 2558 2559 และ 2560 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย:	ล้ำนบำท)

รำยได้ ด�ำเนินกำรโดย
ปี	2558 ปี2559 ปี	2560

มูลค่ำ ร้อยละ มูลค่ำ ร้อยละ มูลค่ำ ร้อยละ

1.	ธุรกิจออกแบบ	จ�ำหน่ำยและติดตั้ง
ระบบจ่ำยไฟฟ้ำและตรวจวัดจัดกำร
สภำพแวดล้อม

420.94 86.97 447.38 71.91 559.17 41.04

-	ระบบส�ารองไฟฟ้า บริษัท 182.67 37.74 151.58 24.37 167.01 12.26

-	ระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อม บริษัท 2.96 0.62 0.52 0.08 4.78 0.35

- ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน บริษัท 135.89 28.07 142.57 22.92 302.15 22.17

- ระบบประหยัดพลังงานและระบบอื่นๆ บริษัท 99.42 20.58 152.71 24.55 85.23 6.26

2.	ธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนทดแทน 59.06 12.20 151.48 24.35 462.91 33.97

• พลังงานแสงอาทิตย์ บริษัทฯ /KSP / SGG 59.06 12.20 64.39 10.35 142.14 10.43

 • พลังงานชีวภาพ / PWG/ PSTE2 / - - 44.71 7.19 55.28 4.06

 • พลังงานชีวมวล ARW / STS / WKE - - 42.38 6.81 265.49 19.48

3.	ธุรกิจจ�ำหน่ำยและขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

BGT - - - - 305.63 22.43

4.	ธุรกิจก่อสร้ำง BGT - - - - 16.38 1.20

รวมรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 480.00 99.17 598.86 96.26 1,344.10 98.64

รายได้อื่น 4.08 0.83 23.25 3.74 18.56 1.36

รำยได้รวม 484.08 100.00 622.11 100.00 1,362.66 100.00

 รำยได้จำกธุรกิจออกแบบ จ�ำหน่ำย	ติดตั้งระบบจ่ำยไฟฟ้ำ และตรวจวัดจัดกำรสภำพแวดล้อม
ส�าหรับปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการออกแบบ ออกแบบ จ�าหน่าย ติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจ

วัดจัดการสภาพแวดล้อม จ�านวน 420.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�านวน 63.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
17.81 เน่ืองจากภาครัฐมีการลงทุนเพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับโครงการที่มีการชะลอตัวจากปี 2557 ที่มารับรู้ในปี 
2558

ส�าหรับปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการออกแบบ จ�าหน่าย ติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวัดจัดการ
สภาพ แวดล้อม จ�านวน 447.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�านวน 26.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.28 
เนื่องจากงานติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานทดแทนของหน่วยงานราชการ และงานติดตั้งสถานีไฟฟ้าย่อยให้กับ 
หน่วยงานเอกชน

ส�าหรับปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการออกแบบ จ�าหน่าย ติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวัดจัดการ
สภาพ แวดล้อม จ�านวน 559.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�านวน 111.79  ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.99 
เนื่องจากงานติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานทดแทนของหน่วยงานราชการ และงานติดตั้งสถานีไฟฟ้าย่อยให้กับ 
หน่วยงานเอกชน

 
 รำยได้จำกธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนทดแทน

ส�าหรับปี 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายไฟฟ้า จ�านวน 59.06 ล้านบาท ลดลงจาก 
ปีก่อน จ�านวน 7.59 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.39 เป็นผลมาจากการขายโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ 
บริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ�ากัด
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ส�าหรับปี 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายไฟฟ้า จ�านวน 151.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อน จ�านวน 92.42 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 156.48 เป็นผลมาจากการเข้าซือ้กจิการโรงไฟฟ้าพลงังานชวีภาพ 
2 โครงการ และพลังงานชีวมวล 1 โครงการ 

 ส�าหรบัปี 2560 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมรีายได้จากการขายไฟฟ้า จ�านวน 462.91 ล้านบาท เพิม่ขึน้จาก
ปีก่อน จ�านวน 311.43 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 205.59  เป็นผลมาจากโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดก�าลังการผลิต 
8 เมกะวัตต์ ท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ท่ีบริษัทเข้าซื้อกิจการในปี 2559 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดก�าลังการผลิต  
10 เมกะวัตต์ ที่มีการจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในเดือนมกราคม 2560 

ตารางสรุปก�าลังการผลิตของบริษัทฯและบริษัทย่อย

รำยละเอียด
ก�ำลังกำรผลิต	(กิโลวัตต์)

ปี	2558 ปี	2559 ปี	2560

โรงไฟฟ้าที่ด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 4,960 18,964 28,962

โรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้าง 7,880 26,478 17,460

โรงไฟฟ้าที่รอการลงนามสัญญา PPA                     -                     - 23,420

รวม 12,840 45,442 69,842

 รำยได้ธุรกิจจ�ำหน่ำยและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว
ในระหว่างไตรมาสที ่4 ปี 2560 บรษิทัฯ ได้เข้าลงทนุในบรษิทั บิก๊แก๊ส เทคโนโลย ีจ�ากดั ซึง่เป็นผูจ้�าหน่าย

ผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมเหลว (LPG) จึงท�าให้กลุม่บรษิทัมรีายได้จากการจ�าหน่ายและขนส่งผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมเหลว 
จ�านวน 305.63 ล้านบาท  

 รำยได้ธุรกิจก่อสร้ำง
ในปี 2560 บรษิทั บิก๊แก๊ส เทคโนโลย ีจ�ากัด (บริษทัย่อย) มกีารให้บรกิารก่อสร้างสถานใีห้บริการปิโตรเลียม

เหลวส�าหรับยานพาหนะ จึงท�าให้กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการก่อสร้าง จ�านวน 16.34 ล้านบาท  

 รำยได้อื่น
รายได้อื่นของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ก�าไรจากการ

จ�าหน่ายสินทรัพย์ 
ส�าหรับปี 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้อื่นจ�านวน 4.08 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 20.17   

ล้านบาท เนื่องจากปี 2557 มีรายได้จากก�าไรการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย จ�านวน 20.30  ล้านบาท 
ส�าหรับปี 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้อื่นจ�านวน 23.25 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน จ�านวน 

19.17 ล้านบาท เนื่องมาจากบริษัทฯ มีการรับรู้ก�าไรส่วนที่เหลือจากการขายบริษัท กรีนไบโอ มหาสารคาม จ�ากัด 
ในปี 2557 จ�านวน 10.77 ล้านบาท 

ส�าหรับปี 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้อื่นจ�านวน 18.56 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 4.69  
ล้านบาท เนื่องจากในปี 2559 มีการรับรู้ก�าไรส่วนที่เหลือจากการขายบริษัท กรีนไบโอ มหาสารคาม จ�ากัด 10.77 
ล้านบาท และในปี 2560 บริษัทย่อยมีรายได้จากการขายวัตถุดิบ จ�านวน 9.0 ล้านบาท  

 ต้นทุนขำยและบริกำร	และก�ำไรขั้นต้น
	ต้นทุนขำยและก�ำไรขั้นต้นจำกธุรกิจออกแบบ	จ�ำหน่ำย	 ติดต้ังระบบจ่ำยไฟฟ้ำ	และตรวจวัดจัดกำรสภำพ

แวดล้อม
ต้นทนุขายและบรกิารในส่วนของธรุกจิออกแบบ จ�าหน่าย ติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวดัจัดการสภาพ

แวดล้อม ประกอบด้วย ต้นทุนค่าอุปกรณ์ และต้นทุนค่าแรง เป็นหลัก ส�าหรับปี 2558 2559 และ 2560 บริษัทฯ 
มีต้นทุนขาย 326.62 ล้านบาท 370.18 ล้านบาท และ 417.76 ตามล�าดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67.47 ร้อยละ 
82.74 และ 74.71 ของรายได้จากการขายและบริการรวมตามล�าดับ ส่งผลให้มีอัตราก�าไรขั้นต้นร้อยละ 22.00  
ร้อยละ 17.26 และ 25.29 ตามล�าดับ การปรับตัวลดลงของอัตราก�าไรขั้นต้นในปี 2558 และ 2559 เป็นผลมาจาก
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การแข่งขันทีส่งูขึน้และงานส่วนใหญ่มาจากหน่วยงานราชการ ในส่วนของปี 2560 ทีม่อีตัราก�าไรขัน้ต้นสงูขึน้เนือ่งจาก
มีการรับงานจากภาคเอกชนมากขึ้น 

	ต้นทุนขำยและก�ำไรขั้นต้นจำกธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนทดแทน
ต้นทนุขายธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน ประกอบด้วย ค่าวตัถดุบิ ค่าเส่ือมราคา ค่าแรง และค่าซ่อมแซม 

เป็นหลัก ส�าหรับปี 2558 2559 และ 2560 บริษัทฯมีต้นทุนขาย 16.56 ล้านบาท 96.46 ล้านบาท และ 351.97 
ตามล�าดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.04 ร้อยละ 63.68 และ ร้อยละ 76.03 ของรายได้จากการขายไฟฟ้ารวม 
ตามล�าดับ ส่งผลให้มีอัตราก�าไรขั้นต้นร้อยละ 71.96 ร้อยละ 36.32 และ 23.97 ตามล�าดับ การปรับตัวลดลงของ
อัตราก�าไรขั้นต้นในปี 2559 และ 2560 เป็นผลมาจากโรงไฟฟ้าชีวภาพท่ียังมีการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิตไฟฟ้าให้เต็มก�าลังการผลิตตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า แต่ยังคงต้องมีการรับรู้ในส่วนของต้นทุนด�าเนินงานที่
เกิดขึ้น ส่งผลให้ก�าไรขั้นต้นปรับตัวลดลง

	ต้นทุนขำยและก�ำไรขั้นต้นจำกธุรกิจจ�ำหน่ำยและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว
ต้นทุนขายธุรกิจจ�าหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว ประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าขนส่ง และ 

ค่าเสือ่มราคา เป็นหลกั ต้นทนุดงักล่าวเป็นส่วนของบริษทัย่อย ซ่ึงบรษิทัฯเข้าซือ้กจิการในไตรมาส 4 ปี 2560 มจี�านวน 
280.82 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 91.88 ของรายได้ดังกล่าว ส่งผลให้มีอัตราก�าไรขั้นต้นร้อยละ 8.12 

	ต้นทุนขำยและก�ำไรขั้นต้นจำกธุรกิจก่อสร้ำง
ต้นทนุขายธรุกจิก่อสร้าง ประกอบด้วย ค่าอปุกรณ์ ค่าแรง และค่าเสือ่มราคา เป็นหลกั ต้นทนุดงักล่าวเป็น

ส่วนของบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทฯเข้าซื้อกิจการในไตรมาส 4 ปี 2560 มีจ�านวน 14.69 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 89.65 ของรายได้ดังกล่าว ส่งผลให้มีอัตราก�าไรขั้นต้นร้อยละ 10.35 

	ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ค่าใช้จ่ายในการขายส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย ค่าคอมมิชช่ัน ค่าบริการหลังการขาย และ 

ค่ารับรอง เป็นต้น ในระหว่างปี 2558 2559 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขาย 5.11 ล้านบาท  7.74 
ล้านบาท และ 13.08 ล้านบาทตามล�าดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.22 ร้อยละ1.73 และร้อยละ 1.51 ของรายได้จาก 
การขายและบริการตามล�าดับ

ส�าหรับปี 2558 ค่าใช้จ่ายในการขายปรับตัวลดลงร้อยละ 7.26 เมื่อเทียบกับปี 2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 
การลดลงของค่าบริการหลังการขายส�าหรับสินค้าที่มีประกัน และการลดลงของค่าปรับส่งงานล่าช้าเนื่องจากสินค้าที่อยู่ใน
ระยะรับประกันในปี 2557  

ส�าหรับปี 2559 ค่าใช้จ่ายในการขายปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.17 จากปี 2558 เนื่องมาจากในปี 2559 บริษัทฯ 
มีการเน้นการให้บริการหลังการขายเพิ่มข้ึน เพื่อใช้เป็นกลยุทธ์ในการแข่งขันกับบริษัทคู่แข่ง จึงท�าให้ค่าบริการหลังการขาย 
มีการปรับตัวสูงขึ้นกว่าปีก่อน

ส�าหรับปี 2560 ค่าใช้จ่ายในการขายปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 68.89 จากปี 2559 เนื่องจากในระหว่างไตรมาสที่ 4  
ปี 2560 บรษิทัฯ ได้เข้าลงทุนในบรษิทั บิก๊แก๊ส เทคโนโลย ีจ�ากดั ซึง่เป็นผูจ้�าหน่ายผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมเหลว (LPG) จงึท�าให้
มีการรับรู้ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทย่อยดังกล่าวเข้ามาด้วย

	ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย เงินเดือนและค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่า

สาธารณูปโภค ค่าวิชาชีพ และค่าใช้จ่ายส�านักงาน ส�าหรับปี 2558 2559 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่าย 
ในการบริหาร จ�านวน 103.21 ล้านบาท 146.12 ล้านบาท และ 131.53 ล้านบาท ตามล�าดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
21.32 ร้อยละ 23.49 และร้อยละ 9.65 ของรายได้รวมตามล�าดับ

ส�าหรับปี 2558 ค่าใช้จ่ายในการบริหารปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.26 จากปี 2557 มีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของ
พนักงานภายในองค์กรเพื่อรองรับการขยายตัวของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนชีวภาพและชีวมวล

ส�าหรับปี 2559 ค่าใช้จ่ายในการบริหารปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.57 จากปี 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ 
เพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายด�าเนินงานท่ีได้มาจากการเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ 3 โครงการและชีวมวลจ�านวน  
1 โครงการ ซึง่อยูใ่นช่วงของการปรบัปรงุโรงไฟฟ้า และการเพิม่ขึน้ของพนกังานเพือ่รองรบัการขยายตวัของโรงไฟฟ้าพลังงาน
ทดแทน 
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ส�าหรับปี 2560 ค่าใช้จ่ายในการบริหารปรับตัวลดลงร้อยละ 9.98 จากปีก่อน โดยยอดที่ลดลงมีสาเหตุมาจาก 
การปรับโครงสร้างภายในองค์กรให้มีความเหมาะสมและมีการบริหารจัดการเก่ียวกับค่าใช้จ่ายบริหารอื่น จึงท�าให้ค่าใช้จ่าย
บริหารลดลง ถึงแม้ว่าจะมีการรับรู้ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทย่อยที่บริษัทฯซื้อกิจการเข้ามาในไตรมาส 4 เพิ่มขึ้น

 ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน
ค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประกอบด้วย ดอกเบี้ยจากหุ้นกู้ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ

หนี้สินตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน ส�าหรับปี 2558 2559 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายทาง 
การเงิน จ�านวน 15.17 ล้านบาท 39.16 ล้านบาท และ 99.68 ตามล�าดับ หรือ คิดเป็นอัตราส่วนต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 
3.13  ร้อยละ 6.29 และ ร้อยละ 7.32 ตามล�าดับ 

ส�าหรับปี 2558 ค่าใช้จ่ายทางการเงินปรับตัวลดลงร้อยละ 46.75 จากปี 2557 โดยมีสาเหตุจากการที่บริษัทฯ 
ออกจ�าหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อ 15 ธันวาคม 2557 และได้น�าเงินบางส่วนไปจ่ายคืน
ภาระหนี้ที่คงค้าง

ส�าหรับปี 2559 ค่าใช้จ่ายทางการเงินปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 158.14 จากปี 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ 
ออกหุ้นกู้ ตั๋วแลกเงิน และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพื่อรองรับกับการขยายตัวของธุรกิจพลังงานทดแทน 

ส�าหรับปี 2560 ค่าใช้จ่ายทางการเงินปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 154.53 จากปี 2559 โดยมีสาเหตุจากการออก 
ตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้ และเงินกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการเข้าซ้ือกลุ่มบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ�ากัด โรงไฟฟ้า
ชีวภาพและเพื่อการปรับปรุงโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท

 ควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไร
 ก�าไร(ขาดทนุ)สทุธขิองบรษิทัส�าหรบัปี 2558 และ 2559 เท่ากบั 14.43 ล้านบาท (41.76) ล้านบาท และ 45.98หรอื

คิดเป็นอัตราส่วนต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 2.98  ร้อยละ (6.71) และร้อยละ 3.37 
ส�าหรับปี 2558 ก�าไรสุทธิปรับตัวลดลงร้อยละ 61.62 จากปี 2557 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนใน

การขายและบรกิารทีม่กีารแข่งขันสงู การเพิม่ขึน้ของค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารจากการเพิม่ขึน้ของบคุลากรเพือ่รองรบั
การขยายตัวของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 

 ส�าหรับปี 2559 ก�าไรสุทธิปรับตัวลดลงร้อยละ 389.47 จากปี 2558 โดยมีสาเหตุหลักจากโรงไฟฟ้าชีวภาพและ 
ชีวมวล 3 โครงการ ที่บริษัทฯเข้าซื้อกิจการ และยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า แต่ยังคงต้องมีการ
รับรู้ในส่วนของต้นทุนด�าเนินงานที่เกิดขึ้น การเพิ่มขึ้นของต้นทุนในการขายและบริการที่มีการแข่งขันสูง การเพิ่มขึ้นของค่า
ใช้จ่ายในการขายและบริหารจากการเพิ่มขึ้นของบุคลากร และการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อรองรับการขยายตัว
ของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

ส�าหรับปี 2560 ก�าไรสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 210.08 จากปี 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากก�าไรขั้นต้นของกลุ่ม
ธุรกิจออกแบบ จ�าหน่าย ติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อมที่เพิ่มสูงขึ้น การเข้าซ้ือกิจการของกลุ่ม
ธรุกจิจ�าหน่ายและขนส่งผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมเหลว การเริม่จ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณชิย์ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ จ�านวน 
10 เมกะวัตต์ ในเดือนมกราคม 2560 และการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายบริหารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 กำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินของกลุ่มบริษัท
 สินทรัพย์

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจ�านวน 956.33 ล้าน
บาท 3,420.70 ล้านบาท และ 5,746.54 ตามล�าดับ โดยประกอบไปด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

ล้านบาท และ 1,283.65 ล้านบาท ตามล�าดับ  หรอืคิดเป็นร้อยละ 37.02 ร้อยละ 20.40 และ ร้อยละ 22.34 ของสนิทรัพย์รวม 
ตามล�าดับ ซึ่งสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และสินค้าคงเหลือเป็นหลัก 
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	เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ 2559 และ 2560 บรษิทัฯและบรษิทัมเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด

จ�านวน 53.74 ล้านบาท 128.51 ล้านบาท และ 429.86 ล้านบาท ตามล�าดับ 
ส�าหรับป ี2559 เงนิสดและรายการเทียบเทา่เงินสด เพิ่มขึน้ 74.77 ล้านบาท เป็นผลมาจากกระแสเงินสด

รับจากการด�าเนนิงาน จ�านวน 109.00 ล้านบาท กระแสเงนิสดรบัจากการออกตัว๋แลกเงนิและหุ้นกู ้จ�านวน 1,727.50 
ล้านบาท กระแสเงินสดจ่ายจาการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน จ�านวน 1,761.70 ล้านบาท ส�าหรับปี 2560 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 301.35 ล้านบาท เป็นผลมาจาก กระแสเงินสดรับจากการด�าเนินงาน 
จ�านวน 381.04 ล้านบาท กระแสเงินสดจ่ายจากการลงทุน จ�านวน 1,336.56 ล้านบาท จากการลงทุนในบริษัท  
บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ�ากัด กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงิน จ�านวน 1,256.87 ล้านบาท จากการออก 
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในช่วงไตรมาส 4 

	ลูกหนี้กำรค้ำ	และค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าสุทธิจ�านวน 178.00 

ล้านบาท 186.61 ล้านบาท และ 549.36 ล้านบาทตามล�าดับ โดยการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าในช่วงเวลาดังกล่าว
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยอดขายของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบกับมีการรับรู้รายการลูกหน้ีของบ๊ิกแก๊ส  
ที่บริษัทฯ เข้าซื้อกิจการในช่วงไตรมาส 4 

โดยในปี 2558 2559 และ 2560  บริษัทและบริษัทย่อยมีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ยเท่ากับ 113.63 วัน 
111.11 วัน และ 99.93 วัน ตามล�าดับ บริษัทมีนโยบายการให้เทอมจ่ายช�าระแก่ลูกค้าโดยพิจารณาจากเทอม 
การจ่ายช�าระเงินจากผลประกอบการที่ผ่านมา ยอดการสั่งซื้อ และประวัติการช�าระเงินในอดีต แต่เนื่องจากลูกค้า 
ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานภาครฐั ซึง่มขีัน้ตอนในการด�าเนนิการจ่ายช�าระหลายขัน้ตอนจึงท�าให้ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่
อยู่ที่ 90 – 120 วัน

ตารางสรุปอายุลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ
(หน่วย:	ล้ำนบำท)

31	ธ.ค.	2559
31	ธ.ค.	2558 31	ธ.ค.	2559 31	ธ.ค.	2560

มูลค่ำ ร้อยละ มูลค่ำ ร้อยละ มูลค่ำ ร้อยละ

ลูกหนี้กำรค้ำ

   ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 88.41 49.67 72.20 38.69 146.60 26.69

   ไม่เกิน 3 เดือน 45.77 25.71 20.15 10.80 94.98 17.29

   มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 9.42 5.29 7.92 4.24 115.47 21.02

   มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 0.64 0.36 0.24 0.13 31.29 5.69

   มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 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

ลูกหนี้อื่นๆ 33.94 19.07 86.16 46.17 136.51 24.85

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (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

จากตารางแสดงอายุลูกหน้ีการค้า ในปี 2558 - 2559 ลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อย 
จัดอยู่ในกลุ่มที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ และกลุ่มที่เกินก�าหนดช�าระแล้วไม่เกิน 3 เดือน  โดยในปี 2559 สัดส่วนการ
ค้างช�าระของลูกหน้ีในแต่ละกลุ่มมีอัตราส่วนที่ลดลงจากปีก่อน ท้ังนี้เป็นผลจากการเร่งรัดและติดตามทวงถามกับ
ลกูค้าอย่างใกล้ชดิ ในส่วนของลกูหนีค้งค้างทีม่อีายมุากกว่า 12 เดอืน คือ ลกูหนีร้ายหนึง่ทีไ่ม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิได้ 
และอยูใ่นข้ันตอนของการบังคบัคดตีามกระบวนการยตุธิรรม ซึง่บรษิทัได้บนัทกึค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูแล้วทัง้จ�านวน

ในปี 2560 ลูกหน้ีการค้าส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยจัดอยู่ในกลุ่มที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ และ 
กลุ่มที่เกินก�าหนดช�าระแล้วมากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน  โดยในปี 2560 สัดส่วนการค้างช�าระของลูกหนี ้
ในแต่ละกลุม่มอีตัราส่วนทีเ่พิม่ขึน้จากปีก่อน ทัง้นีเ้ป็นผลจากงานโครงการตดิตัง้แผงโซล่าร์เซลล์กบัหน่วยงานราชการ 
ลกูหนีก้ารค้าจากรายได้ขายไฟฟ้าทีม่รีายได้ทีเ่พิม่ขึน้จากปีก่อน และลกูหนีก้ารค้าในธรุกจิจ�าหน่ายปิโตรเลยีมเหลว
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ของบิ๊กแก๊ส ท่ีบริษัทฯ เข้าซ้ือกิจการในช่วงไตรมาส 4  ในส่วนของลูกหนี้คงค้างที่มีอายุมากกว่า 12 เดือน คือ  
ลกูหนีข้องบรษิทัฯรายหนึง่ทีไ่ม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิได้ และอยูใ่นขัน้ตอนของการบังคบัคดตีามกระบวนการยตุธิรรม 
ซึง่บริษัทได้บนัทึกค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูแล้วทัง้จ�านวน และลกูหนีก้ารค้าจากการก่อสร้างสถานบีรกิารก๊าซธรรมชาติ 
(เอ็นจีวี) โดยบริษัทฯคาดว่าจะสามารถเก็บหนี้ได้ในปี 2561 เป็นต้นไป

ลูกหนี้อื่น ณ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 33.94 ล้านบาท 86.16 ล้านบาท และ 
136.51 ล้านบาท โดยลูกหนี้อื่นของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประกอบไปด้วย ลูกหนี้อื่น ดอกเบี้ยค้างรับ และรายได้
ค้างรับ  

ณ สิ้นปี 2559 ลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากปี 2558 จ�านวน 52.22 ล้านบาท เนื่องมากจากรายได้จากการขาย
ไฟฟ้าของบริษัทย่อยให้กับการไฟฟ้าในเดือนธันวาคมที่ยังไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้ และค่าอากรขาเข้ารอขอคืนจากการ
สั่งซื้ออุปกรณ์การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จ�านวน 2 โครงการ

ณ สิ้นปี 2560 ลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จ�านวน 50.36 ล้านบาท เนื่องมากจากรายได้ค้างรับจากการ
ขายไฟฟ้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่เพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากโรงไฟฟ้าชีวมวล และโรงไฟฟ้า
แสงอาทิตย์ 10 เมกะวัตต์ ประกอบกับรายได้ค้างรับจากการก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (เอ็นจีวี)ของ 
บิ๊กแก๊ส

บริษัทมีการก�าหนดอัตราการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแยกตามกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯไว้ 3 ประเภท ดังนี้

ระยะเวลำค้ำงช�ำระ
อัตรำกำรตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(ร้อยละ)

ลูกค้ำเอกชนทั่วไป
ลูกค้ำเอกชนในตลำดหลัก

ทรัพย์ฯ
ลูกค้ำหน่วยงำนรำชกำร	และ

รัฐวิสำหกิจ

มากกว่า 6-9 เดือน 15 - -

มากกว่า 9-12 เดือน 50 20 20

มากกว่า 12 -18 เดือน 100 30 30

มากกว่า 18 เดือน - 100 100

	สินค้ำคงเหลือ
สินค้าคงเหลือของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วยรายการที่ส�าคัญ ดังนี้

                  	(หน่วย	:	ล้ำนบำท)

รำยกำร
31	ธ.ค.	2558 31	ธ.ค.	2559 31	ธ.ค.	2560

มูลค่ำ ร้อยละ มูลค่ำ ร้อยละ มูลค่ำ ร้อยละ

สินค้าส�าเร็จรูป 34.00 72.93 30.54 69.44 65.48 54.22

งานระหว่างท�า 12.62 27.07 8.67 19.71 13.68 11.33

วัตถุดิบ - - 1.43 3.25 41.80 34.61

สินค้าระหว่างทาง - - 4.10 9.33 0.92 0.76

รวม 46.62 100.00 44.74 101.73 121.88 100.92

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - (0.76) (1.73) (1.11) (0.92)

รวม-สุทธิ 46.62 100.00 43.98 100.00 120.77 100.00

สินค้าคงเหลือของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประกอบไปด้วย สินค้าส�าเร็จรูปประเภท แบตเตอรี่ UPS และ 
Rectifier ซึ่งเป็นอุปกรณ์ส�าหรับงานโครงการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน วัตถุดิบของโรงไฟฟ้าชีวมวล 
ที่บริษัทเข้าซื้อกิจการในปี 2559 และ ก๊าซปิโตรเลียมเหลวของบิ๊กแก๊สที่บริษัทเข้าซื้อกิจการในไตรมาส 4 ปี 2560

บรษิทัมอัีตราส่วนหมนุเวยีนสนิค้าคงเหลอื ณ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 และ 2560 เท่ากบั 6.47 เท่า 
10.30 เท่า และ 12.93 เท่า ตามล�าดับ ซึ่งคิดเป็นระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย  56.41  วัน  35.43 วัน และ 28.23 
วัน ตามล�าดับ โดยสาเหตุหลักที่ท�าให้บริษัทมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยน้อยลง เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อย 
มีการจัดการที่ดีขึ้น ประกอบกับธุรกิจจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลวที่บริษัทเข้าซื้อกิจการในปี 2560  
มีระยะเวลาการขายสินค้าที่สั้น จึงท�าให้ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยในภาพรวมลดลงจากปีก่อน
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 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 โดย
สนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีนของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยส่วนใหญ่มาจากรายการสนิทรพัย์ถาวร ทีม่าจากการเข้าซือ้กจิการโรงไฟฟ้า
พลังงานทดแทน และธุรกิจจ�าหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว และรายการผลแตกต่างระหว่างเงินสดจ่ายเพื่อซื้อ
เงินลงทุนกับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย

	ที่ดิน	อำคำรและอุปกรณ์
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

สุทธิรวมจ�านวน 418.08 ล้านบาท 2,268.09 ล้านบาท และ 2,612.41 ล้านบาทตามล�าดับ คิดเป็นสัดส่วน 
ต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ ร้อยละ  43.72  ร้อยละ 66.30 และ ร้อยละ 71.32 ตามล�าดับ ซึ่งการเพิ่มขึ้นของที่ดิน 
อาคารและอุปกรณ์ ในปี 2559 และ 2560 เป็นผลจากการเข้าซ้ือกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน การปรับปรุง
ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน และการเข้าซื้อกิจการจ�าหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว

	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมสิีนทรพัย์ไม่มตีวัตนสุทธิรวมจ�านวน 

40.49 ล้านบาท 271.49 ล้านบาท และ 281.50 ล้านบาทตามล�าดับ คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ  
ร้อยละ 4.23 ร้อยละ 7.94 และ ร้อยละ 4.90 ตามล�าดับ เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของสิทธิบัตรที่กลุ่มบริษัท 
เข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในระหว่างปี 2559 และ ปี 2560 

	ผลแตกต่ำงระหว่ำงเงินสดจ่ำยเพื่อซื้อเงินลงทุนกับมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างระหว่างเงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงิน

ลงทุนกับมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัทย่อย จ�านวน 1,331.82 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการเข้าลงทุนในกลุ่มบริษัท 
บิ๊กแก๊ส  โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทอยูร่ะหวา่งด�าเนินการเพือ่จัดให้มีการวดัมลูคา่ยุตธิรรมของรายการ
ทีไ่ด้มา และจะมกีารปรบัปรงุรายการดงักล่าวให้เหมาะสมภายในระยะเวลา 12 เดอืน ตามทีไ่ด้ก�าหนดไว้ในมาตรฐาน
รายงานทางการเงินเรื่องการรวมธุรกิจ

 แหล่งที่มำของเงินทุน
	หนี้สิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมจ�านวน 413.81  
ล้านบาท 2,042.82 ล้านบาท และ 2,131.97 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43.27  ร้อยละ 59.72 และ ร้อยละ 
37.10 ซ่ึงประกอบไปด้วย เงินกู้ยืมระยะส้ัน เจ้าหนี้การค้า หุ้นกู้ และเงินกู้ยืมระยะยาว โดยหน้ีสินที่เพิ่มขึ้นเป็น 
ผลมาจากการเข้าลงทุนและขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในระหว่างปี 2559 และ 2560

	ส่วนของผู้ถือหุ้น
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 542.52 

ล้านบาท 1,377.88 ล้านบาท และ 3,614.57 ล้านบาท ตามล�าดบั หรอืคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 56.73 ร้อยละ 40.28 
และ ร้อยละ 62.90 ของสินทรัพย์รวมตามล�าดับ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปี 2558 เท่ากับ 835.37 
ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน การใช้สิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิ PSTC-ESOP และการใช้สิทธิใบ
ส�าคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 บรษิทัและบรษัิทย่อยมส่ีวนของผู้ถอืหุน้เพิม่ข้ึนจาก 31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 
2,236.69 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน ก�าไรสุทธิภายในปี การใช้สิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิ 
PSTC-ESOP และการใช้สิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 
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เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) 

 ควำมเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่ม

บริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ
เปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้รวมและงบกระแสเงนิสดรวม ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัและหมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวม 
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น 
เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการด�าเนินงานและกระแส
เงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะ 
ของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง 
การเงิน

 เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัท
ตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบ ุ
ในข้อก�าหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการ 
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า

 ข้อมูลและเหตุกำรณ์ที่เน้น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทย่อย เกี่ยวกับการที่บริษัทฯได ้

เข้าซื้อกิจการของบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯอยู่ระหว่างด�าเนินการจัดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มา
และหนี้สินที่รับมา ณ วันซื้อกิจการ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

 เรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบ 
เรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบคอืเรือ่งต่างๆ ทีม่นียัส�าคญัทีส่ดุตามดลุยพนิจิเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของข้าพเจ้าในการ

ตรวจสอบงบการเงินส�าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวม
และในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ 
งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซ่ึงได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธี
การตรวจสอบทีอ่อกแบบมาเพือ่ตอบสนองต่อการประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคัญ
ในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส�าหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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ข้าพเจ้าได้ก�าหนดเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส�าหรับแต่ละเรื่องดังต่อไปนี้

 กำรรับรู้รำยได้
เนื่องจากรายได้จากการขายสินค้า รายได้ค่าบริการและรายได้จากการขายไฟฟ้าเป็นตัวเลขที่มีสาระส�าคัญที่สุด 

ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของกลุ่มบริษัท และเป็นตัวชี้วัดหลักในแง่ผลการด�าเนินงานของธุรกิจซึ่งผู้ใช้งบการเงินให้ 
ความสนใจ ประกอบกบักลุม่บรษิทัมรีายการขายกบัลกูค้าเป็นจ�านวนมากราย ดงันัน้ ข้าพเจ้าจงึให้ความส�าคญักบัการเกดิขึน้
จริงและระยะเวลาในการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทโดยการ
• ประเมนิและทดสอบระบบการควบคมุภายในทีส่�าคญัของกลุม่บรษิทัทีเ่กีย่วข้องกบัวงจรรายได้โดยการสอบถาม

ผู้รับผิดชอบ ท�าความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ 
• สุ่มตัวอย่างรายการขายและบริการในระหว่างปีเพ่ือตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุ และ

สอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท
• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายและบริการที่เกิดขึ้นช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
• สอบทานใบลดหนี้ที่กลุ่มบริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี  
• วเิคราะห์เปรยีบเทยีบข้อมลูบญัชรีายได้แบบแยกย่อยเพือ่ตรวจสอบความผดิปกตทิีอ่าจเกดิขึน้ของรายการตลอด

รอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ท�าผ่านใบส�าคัญทั่วไป 

 ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึง 

งบการเงนิและรายงานของผูส้อบบญัชทีีแ่สดงอยูใ่นรายงานนัน้) ซึง่คาดว่าจะถูกจดัเตรยีมให้ข้าพเจ้าภายหลงัวนัทีใ่นรายงาน
ของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความ 
เชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าทีเ่กีย่วเนือ่งกับการตรวจสอบงบการเงนิคือ การอ่านและพจิารณาว่าข้อมลูอืน่นัน้มคีวาม
ขดัแย้งทีม่สีาระส�าคญักบังบการเงนิหรอืกบัความรู้ทีไ่ด้รบัจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรอืไม่ หรอืปรากฏว่าข้อมลูอืน่แสดง
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูล 
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลทราบเพื่อให้มีการ 
ด�าเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป 

 ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรและผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลต่องบกำรเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบ 
การเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดท�างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่อง 
การเปิดเผยเรื่องท่ีเก่ียวกับการด�าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการที ่
ด�าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่อง 
อีกต่อไปได้
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ผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลมหีน้าทีใ่นการสอดส่องดแูลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงนิของกลุม่บริษทั 

 ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได ้
เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง 
อันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญ
เมือ่คาดการณ์อย่างสมเหตสุมผลได้ว่ารายการทีขั่ดต่อข้อเทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทกุรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง 
ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง
เหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
ความเสี่ยงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยง 
ที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน  
การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให ้
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของกลุ่มบริษัท

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู้่บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชแีละ
การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�า

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและสรุปจาก
หลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจ 
เป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่  
หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบ
บัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ 
ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึง 
วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุ 
ให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง

• ประเมนิการน�าเสนอ โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงินโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยข้อมลูทีเ่กีย่วข้องตลอดจน
ประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือ 
ของกจิกรรมทางธุรกจิภายในกลุม่บรษิทัเพือ่แสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ข้าพเจ้ารบัผดิชอบต่อการก�าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว 
ต่อความเห็นของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเรื่องต่างๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ 
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายใน
หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอ่ืนซึ่งข้าพเจ้าเช่ือว่า 
มีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพ่ือป้องกันไม่ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องท้ังหลายท่ีสื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิด
ขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสือ่สารเรือ่งดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับนี้

พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521
บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพันธ์ 2
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 บริษัท	เพำเวอร์	โซลูชั่น	เทคโนโลยี	จ�ำกัด	(มหำชน)	และบริษัทย่อย

 งบแสดงฐำนะกำรเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย:	บำท)

รำยกำร หมำยเหตุ
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7  429,858,679  128,510,697  9,695,108  98,070,708 

เงินลงทุนชั่วคราว 8  3,428,913  304,685,715  1,968,707  281,646,575 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 6, 9  549,364,495  186,614,916  350,366,762  162,322,505 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6  -  -  871,196,867  677,684,260 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  60,000,000  -  -  - 

สินค้าคงเหลือ 10  120,771,871  43,978,044  47,743,107  42,736,554 

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกันที่มีอายุไม่เกินหนึ่งปี 11  59,140,776  9,107,028  -  - 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  61,080,449  24,810,844  41,644,569  3,753,908 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  1,283,645,183  697,707,244  1,322,615,120  1,266,214,510 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน 11  58,312,929  45,262,067  40,231,065  38,138,597 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6  -  -  25,950,000  25,950,000 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 12  -  1,768,651  -  2,000,000 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 13  -  -  2,384,585,753  1,009,660,753 

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

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 15  2,612,409,688  2,268,085,477  360,977,046  345,600,938 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 16  281,502,983  271,489,088  1,233,023  1,922,265 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 27  3,520,425  3,385,766  3,259,100  3,316,852 

ผลแตกต่างระหว่างเงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนกับ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย 13  1,331,817,460  -  -  - 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  142,733,273  100,402,473  20,675,300  25,928,702 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  4,462,894,948  2,722,991,712  2,860,509,487  1,476,116,307 

รวมสินทรัพย์  5,746,540,131  3,420,698,956  4,183,124,607  2,742,330,817 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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 บริษัท	เพำเวอร์	โซลูชั่น	เทคโนโลยี	จ�ำกัด	(มหำชน)	และบริษัทย่อย

 งบแสดงฐำนะกำรเงิน	(ต่อ)

(หน่วย:	บำท)

รำยกำร หมำยเหตุ
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 2559 2560 2559

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น 17  609,811,138  764,575,035  599,881,061  745,214,831 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 6, 19  281,931,644  225,589,086  55,625,588  43,371,027 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  1,652,596  -  -  - 

หุ้นกู้ 18  179,352,180  497,806,603  179,352,180  497,806,603 

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 20  205,263,963  127,912,912  28,031,838  12,116,635 

เงินกู้ยืมระยะยาวที่จัดเป็นหนี้สินหมุนเวียน 20  397,348,739  46,475,000  -  - 

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
21  5,692,334  1,139,707  -  79,196 

ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6  -  -  274,884,356  23,900,000 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  69,859,100  14,359,000  -  - 

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า  4,007,071  2,200,633  3,442,489  2,200,633 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  16,870,247  7,194,351  10,739,927  2,335,437 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  1,771,789,012  1,687,252,327  1,151,957,439  1,327,024,362 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระ
20  333,568,202  346,000,438  161,332,910  39,266,180 

ภายในหนึ่งปี

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
21  14,928,368  1,281,036  -  66,523 

จากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 22  9,926,085  6,996,772  8,308,348  6,414,354 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  1,753,975  1,284,528  4,021  13,277 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  360,176,630  355,562,774  169,645,279  45,760,334 

รวมหนี้สิน  2,131,965,642  2,042,815,101  1,321,602,718  1,372,784,696 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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 บริษัท	เพำเวอร์	โซลูชั่น	เทคโนโลยี	จ�ำกัด	(มหำชน)	และบริษัทย่อย

 งบแสดงฐำนะกำรเงิน	(ต่อ)

(หน่วย:	บำท)

รำยกำร หมำยเหตุ
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 2559 2560 2559

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 23 

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 7,563,376,135 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท
 756,337,614  491,337,614  756,337,614  491,337,614 

(2559: หุน้สามญั 4,913,376,135 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.10 บาท)

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว

หุ้นสามัญ 6,441,602,687 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท
 644,160,269  443,190,473  644,160,269  443,190,473 

(2559: หุน้สามญั 4,431,904,732 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.10 บาท)

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 23  2,131,056,430  902,634,670  2,131,056,430  902,634,670 

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 24  4,548,208  3,965,438  4,548,208  3,965,438 

ก�าไรสะสม 

จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย 25 

บริษัทฯ  8,435,004  5,334,904  8,435,004  5,334,904 

บริษัทย่อย  3,241,954  2,398,354  -  - 

ยังไม่ได้จัดสรร  40,377,351  1,115,868  73,321,978  14,420,636 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  2,831,819,216  1,358,639,707  2,861,521,889  1,369,546,121 

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย  782,755,273  19,244,148  -  - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  3,614,574,489  1,377,883,855  2,861,521,889  1,369,546,121 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  5,746,540,131  3,420,698,956  4,183,124,607  2,742,330,817 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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 บริษัท	เพำเวอร์	โซลูชั่น	เทคโนโลยี	จ�ำกัด	(มหำชน)	และบริษัทย่อย

 งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย:	บำท)

รำยกำร หมำยเหตุ
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 2559 2560 2559

ก�ำไรขำดทุน:

รำยได้

รายได้จากการขาย 6  440,344,337  232,630,437  148,205,604  232,676,917 

รายได้จากการบริการ 6  424,462,188  214,747,627  405,169,511  220,417,627 

รายได้จากการขายไฟฟ้า 28  462,908,075  151,479,178  47,988,788  8,433,737 

รายได้จากการก่อสร้าง 6  16,382,361  -  73,220,640  43,800 

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

ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน  2,219,433  -  2,499,476  - 

เงินปันผลรับ 6, 13  -  -  16,871,911  14,050,426 

รายได้อื่น 6  16,343,168  12,482,406  57,269,948  28,511,386 

รวมรำยได้  1,362,659,562  622,112,683  751,225,878  514,906,928 

ค่ำใช้จ่ำย

ต้นทุนขาย 6  398,029,746  195,881,313  125,926,917  195,922,953 

ต้นทุนบริการ  300,555,599  174,303,837  291,328,732  174,303,837 

ต้นทุนขายไฟฟ้า  351,972,429  96,458,349  19,841,464  2,891,403 

ต้นทุนจากการก่อสร้าง  14,686,219  -  72,945,943  29,522 

ค่าใช้จ่ายในการขาย  13,078,911  7,744,095  6,993,208  7,691,319 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 6  131,532,533  146,114,748  102,017,760  112,646,592 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน  -  1,247,816  -  69,707 

รวมค่ำใช้จ่ำย  1,209,855,437  621,750,158  619,054,024  493,555,333 

ก�ำไรก่อนส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน	และภำษีเงินได้  152,804,125  362,525  132,171,854  21,351,595 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 12  -  (2,675)  -  - 

ก�ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและภำษีเงินได้  152,804,125  359,850  132,171,854  21,351,595 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 6  (99,681,350)  (39,163,533)  (66,760,994)  (20,819,139)

ก�ำไร	(ขำดทุน)	ก่อนภำษีเงินได้  53,122,775  (38,803,683)  65,410,860  532,456 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 27  (7,145,827)  (2,961,615)  (3,409,418)  (555,979)

ก�ำไร	(ขำดทุน)	ส�ำหรับปี  45,976,948  (41,765,298)  62,001,442  (23,523)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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 บริษัท	เพำเวอร์	โซลูชั่น	เทคโนโลยี	จ�ำกัด	(มหำชน)	และบริษัทย่อย

 งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ(ต่อ)	

(หน่วย:	บำท)

รำยกำร หมำยเหตุ
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 2559 2560 2559

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการท่ีจะไม่ถกูบนัทกึในส่วนของก�าไรหรือขาดทนุในภายหลัง

ผลก�าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

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

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�าไร

หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้  -  494,392  -  494,392 

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี  -  494,392  -  494,392 

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี  45,976,948  (41,270,906)  62,001,442  470,869 

กำรแบ่งปันก�ำไรขำดทุน

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  43,205,183  (38,549,569)  62,001,442  (23,523)

ส่วนท่ีเป็นของผู้มส่ีวนได้เสยีทีไ่ม่มอี�านาจควบคมุของบรษิทัย่อย  2,771,765  (3,215,729)

 45,976,948  (41,765,298)

กำรแบ่งปันก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  43,205,183  (38,055,177)  62,001,442  470,869 

ส่วนท่ีเป็นของผู้มส่ีวนได้เสยีทีไ่ม่มอี�านาจควบคมุของบรษิทัย่อย  2,771,765  (3,215,729)

 45,976,948  (41,270,906)

ก�ำไรต่อหุ้น 29

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ก�าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.0096 (0.0091) 0.0137 (0.0001)

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (พันหุ้น)  4,512,434  4,223,684  4,512,434  4,223,684 

ก�าไรต่อหุ้นปรับลด

ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.009 2 0.0132 

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (พันหุ้น)  4,684,934  4,684,934 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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 บริษัท	เพำเวอร์	โซลูชั่น	เทคโนโลยี	จ�ำกัด	(มหำชน)	และบริษัทย่อย

 งบกระแสเงินสด	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย:	บำท)

รำยกำร หมำยเหตุ
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี  53,122,775  (38,803,683)  65,410,860  532,456 

รายการปรับกระทบยอดก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็น

เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�าเนินงาน: 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย  113,887,683  61,285,989  18,422,695  9,023,821 

ตัดจ�าหน่ายส่วนลด/ส่วนเกินจากสัญญาซื้อขาย
 (617,015)  480,132  -  (136,883)

เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (โอนกลับ)

ตัดจ�าหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้  702,880  -  702,880  - 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)  (1,859,503)  498,748  (691,784)  498,748 

การปรบัลดสินค้าคงเหลือเป็นมลูค่าสทุธทิีจ่ะได้รบั (โอนกลับ)  345,272  (2,594,494)  852,437  209,659 

โอนกลับค่าเผื่อด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  -  (17,991,619)  -  - 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม  -  2,675  -  - 

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  1,903,483  2,195,675  1,893,993  1,739,694 

รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  582,771  6,272,004  582,771  6,272,004 

ก�าไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว  (465,635)  -  (355,295)  - 

ขาดทุน (ก�าไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม  (62,087)  112,625  169,262  40,548 

ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
 18,180  -  33,163  - 

เงินลงทุนชั่วคราว

ขาดทุน (ก�าไร) จากการจ�าหน่ายอุปกรณ์  (77,563)  15,694,576  137,153  (159,126)

ขาดทุน (ก�าไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง  (7,147,669)  6,122,661  (269,482)  (755,526)

เงินปันผลรับ  -  -  (16,871,911)  (14,050,426)

ดอกเบี้ยรับ  (661,881)  (888,181)  (46,395,003)  (14,920,402)

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  95,508,713  34,094,490  63,286,319  17,498,588 

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
 255,180,404  66,481,598  86,908,058  5,793,155 

และหนี้สินด�าเนินงาน

สินทรัพย์ด�าเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  393,109,064  (8,903,397)  (147,392,690)  28,304,020 

สินค้าคงเหลือ  (43,650,837)  5,290,888  (5,858,990)  3,674,289 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  (28,485,314)  (12,564,495)  (41,242,329)  7,168,536 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  (29,612,437)  (4,576,445)  11,793,895  38,072,453 

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  (163,662,612)  75,038,021  11,793,304  (42,738,519)

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า  1,806,438  (319,074)  1,241,856  (325,074)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  4,975,688  (4,573,094)  8,220,349  115,256 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  469,446  1,284,528  (9,256)  13,277 

เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน  390,129,840  117,158,530  (74,545,803)  40,077,393 

จ่ายภาษีเงินได้  (9,085,700)  (8,170,212)  (6,540,493)  (5,780,141)

เงินสดสุทธิจำก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมด�ำเนินงำน  381,044,140  108,988,318  (81,086,296)  34,297,252 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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 บริษัท	เพำเวอร์	โซลูชั่น	เทคโนโลยี	จ�ำกัด	(มหำชน)	และบริษัทย่อย

 งบกระแสเงินสด(ต่อ)	

(หน่วย:	บำท)

รำยกำร หมำยเหตุ
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)  301,704,257  (242,852,447)  280,000,000  (219,823,652)

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกันเพิ่มขึ้น  (2,425,430)  (9,644,638)  (2,092,468)  (450,476)

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)  4,720,076  -  (193,512,607)  (628,504,260)

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น  -  -  -  (25,950,000)

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น  (60,000,000)  -  -  - 

จ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 13) (1,316,586,078)  (731,169,833) (1,374,925,000)  (824,522,665)

ขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม  1,830,738  7,962,249  1,830,738  34,428 

ซื้อเงินลงทุนอื่น  -  (23,000,000)  -  (20,000,000)

ขายเงินลงทุนอื่น  3,500,000  -  -  - 

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (275,424,792)  (764,926,322)  (34,235,378)  (240,861,062)

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์  5,322,750  1,170,566  649,853  235,987 

เงินปันผลรับ  -  -  16,871,911  14,050,426 

ดอกเบี้ยรับ  795,629  774,243  6,435,220  862,712 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,336,562,850) (1,761,686,182) (1,298,977,731) (1,944,928,562)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)  (158,309,990)  648,685,598  (144,888,167)  629,325,394 

เงินสดจ่ายช�าระคืนหุ้นกู้ (1,030,757,303)  - (1,030,757,303)  - 

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้  711,600,000  497,806,603  711,600,000  497,806,603 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว  574,999,836  20,853,746  163,999,836  10,780,826 

เงินสดจ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว  (161,909,144)  (70,675,177)  (26,017,903)  (10,904,908)

เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน  (4,264,850)  (1,898,618)  (145,719)  (227,046)

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)  52,500,100  (143,339,425)  -  - 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)  (60,552,080)  (64,512,830)  250,984,356  (5,250,000)

ดอกเบี้ยจ่าย  (95,831,433)  (29,817,475)  (62,478,229)  (13,984,439)

เพิ่มทุนจากการแปลงสภาพใบส�าคัญแสดงสิทธิ  3,819,446  927,434  3,819,446  927,434 

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน  1,425,572,110  877,397,694  1,425,572,110  877,397,694 

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

เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมจัดหำเงิน  1,256,866,692  1,727,467,030  1,291,688,427  1,977,911,038 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ  301,347,982  74,769,166  (88,375,600)  67,279,728 

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

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี	(หมำยเหตุ	7)  429,858,679  128,510,697  9,695,108  98,070,708 

 -  -  -  - 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย

เจ้าหนี้สินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง) 6,449,637 (16,998,891) (338,881)  (19,826,245)

ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน  14,175,705  -  -  - 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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 บริษัท	เพำเวอร์	โซลูชั่น	เทคโนโลยี	จ�ำกัด	(มหำชน)	และบริษัทย่อย

 งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
(หน่วย:	บำท)

รำยกำร

งบกำรเงนิรวม

หมำยเหตุ

ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ ส่วนของผูม้ี	
ส่วนได้เสีย
ทีไ่ม่มีอ�ำนำจ

ควบคุม
ของบรษิทัย่อย

รวมส่วนของ
ผูถื้อหุน้

ทนุเรอืนหุน้
ทีอ่อก

และช�ำระแล้ว

ส่วนเกิน
มลูค่ำหุน้

ส่วนทุนจำก
กำรจ่ำย

โดยใช้หุ้นเป็น
เกณฑ์

ก�ำไรสะสม 	รวม
	ส่วนของ
ผูถ้อืหุน้	

	ของบริษัทฯ	

จัดสรรแล้ว	-	ส�ำรอง
ตำมกฎหมำย ยังไม่ได้จัดสรร

บรษัิทฯ บรษัิทย่อย

ยอดคงเหลอื	ณ	วนัท่ี	
1	มกรำคม	2559

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

ขาดทุนส�าหรับปี  -  -  -  -  -  (38,549,569)  (38,549,569)  (3,215,729)  (41,765,298)

ก�าไรขาดทนุ
เบด็เสร็จอืน่ส�าหรับปี

 -  -  -  -  -  494,392  494,392  -  494,392 

ก�าไรขาดทนุ
เบด็เสรจ็รวมส�าหรบัปี

 -  -  -  -  -  (38,055,177)  (38,055,177)  (3,215,729)  (41,270,906)

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

เพิม่ทนุจากการ
แปลงสภาพใบส�าคัญ
แสดงสิทธิ

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

การจ่ายโดยใช้หุ้น
เป็นเกณฑ์

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

โอนก�าไรสะสมที่
ยงัไม่ได้จดัสรรเป็น
ส�ารองตามกฎหมาย

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

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

ยอดคงเหลอื	ณ	วนัท่ี	
31	ธนัวำคม	2559

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

ยอดคงเหลอื	ณ	วนัท่ี	
1	มกรำคม	2560

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

ก�าไรส�าหรับปี  -  -  -  -  -  43,205,183  43,205,183  2,771,765  45,976,948 

ก�าไรขาดทนุ
เบด็เสร็จอืน่ส�าหรับปี

 -  -  -  -  -  -  -  -  - 

ก�าไรขาดทนุ
เบด็เสรจ็รวมส�าหรบัปี

 -  -  -  -  -  43,205,183  43,205,183  2,771,765  45,976,948 

เพิม่ขึน้จากการ
ซือ้เงนิลงทนุ
ในบริษัทย่อย

 -  -  -  -  -  -  -  760,739,360  760,739,360 

ออกหุน้สามญัเพ่ิมทนุ 23  200,000,000 1,225,572,110  -  -  -  - 1,425,572,110  - 1,425,572,110 

เพิม่ทนุจากการ
แปลงสภาพใบส�าคัญ
แสดงสิทธิ

23, 24  969,796  2,849,650  (2,849,650)  -  -  -  969,796  -  969,796 

การจ่ายโดยใช้หุน้
เป็นเกณฑ์

24  -  -  3,432,420  -  -  -  3,432,420  -  3,432,420 

โอนก�าไรสะสมที่
ยงัไม่ได้จดัสรรเป็น
ส�ารองตามกฎหมาย

25  -  -  -  3,100,100  843,600  (3,943,700)  -  -  - 

ยอดคงเหลอื	ณ	วนัท่ี	
31	ธันวำคม	2560

 644,160,269 2,131,056,430  4,548,208  8,435,004  3,241,954  40,377,351 2,831,819,216  782,755,273 3,614,574,489 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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 บริษัท	เพำเวอร์	โซลูชั่น	เทคโนโลยี	จ�ำกัด	(มหำชน)	และบริษัทย่อย

 งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น(ต่อ)
(หน่วย:	บำท)

รำยกำร หมำยเหตุ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส่วนทุนจำกกำร
รวมส่วนของ

ผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้นที่

ออก
และช�ำระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่ำหุ้น

จ่ำยโดยใช้
หุ้นเป็นเกณฑ์

จัดสรรแล้ว	-
ส�ำรองตำม
กฎหมำย

ยังไม่ได้จัดสรร
(ขำดทุนสะสม)

ยอดคงเหลือ	
ณ	วันที่	1	มกรำคม	2559

 221,141,938  243,431,902  619,609  5,334,904  21,910,287  492,438,640 

ขาดทุนส�าหรับปี  -  -  -  -  (23,523)  (23,523)

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

ก�าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวมส�าหรบัปี  -  -  -  -  470,869  470,869 

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

เพิ่มทุนจากการแปลงสภาพใบ
ส�าคัญแสดงสิทธิ

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

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

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

ยอดคงเหลือ	
ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2559

 443,190,473  902,634,670  3,965,438  5,334,904  14,420,636  1,369,546,121 

ยอดคงเหลือ	
ณ	วันที่	1	มกรำคม	2560

 443,190,473  902,634,670  3,965,438  5,334,904  14,420,636  1,369,546,121 

ก�าไรส�าหรับปี  -  -  -  -  62,001,442  62,001,442 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี  -  -  -  -  -  - 

ก�าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวมส�าหรบัปี  -  -  -  -  62,001,442  62,001,442 

ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 23  200,000,000  1,225,572,110  -  -  -  1,425,572,110 

เพิ่มทุนจากการแปลงสภาพ
ใบส�าคัญแสดงสิทธิ

23, 24  969,796  2,849,650  (2,849,650)  -  -  969,796 

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 24  -  -  3,432,420  -  -  3,432,420 

โอนก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร
เป็นส�ารองตามกฎหมาย

25  -  -  -  3,100,100  (3,100,100)  - 

ยอดคงเหลือ	
ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560

 644,160,269  2,131,056,430  4,548,208  8,435,004  73,321,978  2,861,521,889 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 1.	ข้อมูลทั่วไป
 บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ัน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงจัดตั้งและมีภูมิล�าเนา 
ในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการจ�าหน่ายและติดตั้งระบบไฟฟ้าควบคุมและระบบส�ารองไฟฟ้าทุกชนิด และ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้า และผลติและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ให้กับภาครฐั ทีอ่ยูต่ามทีจ่ดทะเบยีนของบรษิทัฯ
อยู่ที่อาคารพีเอสที เลขที่ 325/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

 2.	เกณฑ์ในกำรจัดท�ำงบกำรเงิน
2.1 งบการเงินนีจ้ดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่�าหนดในพระราชบัญญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 

โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559  
ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

• งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

• งบการเงนินีไ้ด้จดัท�าขึน้โดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดมิเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอืน่ในนโยบาย การบญัชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) 

(ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท ลักษณะของธุรกิจ
จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

อัตรำร้อยละที่ถือหุ้น

2560
(ร้อยละ)

2559
(ร้อยละ)

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯโดยตรง

บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย 100 100

บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย 100 100

บริษัท วินด์โกกรีน จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ไทย 100 100

บริษัท ไบโอโกกรีน จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล ไทย 100 100

บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย 100 100

บริษัท พีเอสที (อุบลราชธานี) จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ไทย 100 100

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ากัด ลงทุนในบริษัทอื่น ไทย 100 100

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ไทย 100 100

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย 100 100

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ไทย 100 100

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ไทย 100 100

บริษัท พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง จ�ากัด ก่อสร้างโรงไฟฟ้า ไทย 100 100

บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ ไทย 51 51

บริษัท อรัญ เพาเวอร์ จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ ไทย 100 100

บริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ ไทย 100 100

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 7 จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ไทย 100 100

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 8 จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ไทย 100 100

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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ชื่อบริษัท ลักษณะของธุรกิจ
จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

อัตรำร้อยละที่ถือหุ้น

2560
(ร้อยละ)

2559
(ร้อยละ)

บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ�ากัด จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว ไทย 51 -

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท	พีเอสที	เอนเนอร์ยี	จ�ำกัด	(ถือหุ้นร้อยละ	100)

บริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล ไทย 100 100

บริษัท โรงไฟฟ้าสระยายโสม จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ ไทย 100 100 

บริษัท โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ ไทย 100 -

บริษัท พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 1 จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ไทย 100 -

บริษัท พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 2 จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ไทย 100 -

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท	บิ๊กแก๊ส	เทคโนโลยี	จ�ำกัด	(ถือหุ้นร้อยละ	100)

บริษัท ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ�ากัด ขนส่งน�้ามันโดยระบบขนส่งทางท่อ ไทย 51 -

ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมี 
ส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อ�านาจในการส่ังการกิจกรรมที่ส่ง
ผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อจ�านวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

ค) บริษัทฯน�างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท�างบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอ�านาจ 
ในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น  

ง) งบการเงนิของบรษิทัย่อยได้จัดท�าขึน้โดยใช้นโยบายการบญัชทีีส่�าคัญเช่นเดยีวกนักบันโยบายการบญัชี
ที่ส�าคัญของบริษัทฯ

จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส�าคัญได้ถูก ตัดออกจากงบ
การเงินรวมนี้แล้ว 

ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม คือ จ�านวนก�าไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัท
ย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนรวม
และส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษัทฯจัดท�างบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

  3.	มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
 1.	มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บรษิทัฯและบรษิทัย่อยได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับ 
งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงนิดงักล่าวได้รบัการปรบัปรงุหรอืจดัให้มขีึน้เพือ่ให้มเีนือ้หาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�าและค�าศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชี
กบัผูใ้ช้มาตรฐาน การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวมาถอืปฏิบตันิีไ้ม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญ
ต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

 2.	มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนำคต
ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ�านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบ 
การเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
ได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ  
โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจะ ไม่มี 
ผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินเมื่อน�ามาถือปฏิบัติ
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  4.	นโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญ	
 4.1	กำรรับรู้รำยได้

	ขำยสินค้ำ
รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนที่มี

นัยส�าคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก�ากับ
สินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ส�าหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว 

	ขำยไฟฟ้ำ
รายได้จากการขายไฟฟ้ารับรู้เมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยส�าคัญของความเป็น

เจ้าของสนิค้าให้กับผูซ้ือ้แล้ว รายได้จากการขายไฟฟ้าแสดงมลูค่าของราคารบัซือ้และเงนิส่วนเพิม่ราคารบั
ซื้อไฟฟ้า สุทธิจากการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (ค่า Ft) ได้แสดงมูลค่าตามราคาในใบก�ากับสินค้า
โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ส�าหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบแล้ว

	รำยได้จำกกำรก่อสร้ำง
รายได้จากการก่อสร้างรับรู้ตามวิธีอัตราส่วนของงานที่ท�าเสร็จ (Percentage of Completion 

Method) จากการประเมินของวิศวกรโครงการ โดยพิจารณาอัตราส่วนของงานที่ท�าเสร็จซึ่งค�านวณโดย
การเปรียบเทียบต้นทุนงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริงจนถึงวันส้ินปีกับต้นทุนงานก่อสร้างท่ีคาดว่าจะใช้ตาม
สญัญาประกอบด้วย บริษทัฯจะตัง้ค่าเผือ่ผลขาดทนุส�าหรบัโครงการก่อสร้างทัง้จ�านวนเพ่ือทราบ     แน่ชดั
ว่าโครงการก่อสร้างนั้นประสบผลขาดทุน

	รำยได้ค่ำบริกำร
รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความส�าเร็จของงาน 

	ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

	4.2	เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดในงบกระแสเงินสด หมายถงึ เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร และเงนิลงทุน

ระยะสัน้ท่ีมสีภาพคล่องสงู ซึง่ถงึก�าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกนิ 3 เดอืน นบัจากวนัทีไ่ด้มาและไม่มข้ีอจ�ากดั
ในการเบิกใช้

 4.3	ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ืน่แสดงมลูค่าตามจ�านวนมลูค่าสทุธทิีจ่ะได้รับ บรษิทัฯและบรษิทัย่อยบนัทกึค่า

เผือ่หนีส้งสยัจะสญูส�าหรับผลขาดทนุโดยประมาณทีอ่าจเกดิขึน้จากการเกบ็เงนิจากลกูหนีไ้ม่ได้ ซึง่โดยทัว่ไปพจิารณา
จากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

 4.4	สินค้ำคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคา

ใดจะต�่ากว่า งานระหว่างท�าได้แก่ต้นทุนและค่าแรงในการติดตั้งที่ยังไม่แล้วเสร็จ ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้า
คงเหลือจะตั้งขึ้นส�าหรับสินค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมคุณภาพ
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 4.5	เงินลงทุน
ก) เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่า 

เผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 
ข) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซ่ึงแสดงในราคาทุน

สุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค) เงนิลงทนุในหลกัทรพัย์เพือ่ค้าแสดงตามมลูค่ายตุธิรรม การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายตุธิรรมของหลกัทรพัย์

บันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

 บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในกำรค�ำนวณต้นทุนของเงินลงทุน
ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหน่ึง บริษัทฯ 

จะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน  
ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอน จะบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน 
หรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน  
เมื่อมีการจ�าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน  
จะถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

 4.6	ที่ดิน	อำคำรและอุปกรณ์	และค่ำเสื่อมรำคำ
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและ    ค่าเผื่อ

การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) 
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

อาคาร 20 ปี

ส่วนปรับปรุงอาคาร 5  ปี

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้า 10 และ 20 ปี

แผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์อื่น 5, 8, 10 และ 25 ปี

เครื่องมือและอุปกรณ์ 5 ปี

เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้ส�านักงาน และคอมพิวเตอร์ 3 และ 5  ปี

ยานพาหนะ 5 ปี

อุปกรณ์ส�าหรับให้เช่า 5 ปี
ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง

บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชีเมื่อจ�าหน่ายสินทรัพย์ หรือ 
คาดว่าจะไม่ได้รบัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตจากการใช้หรอืการจ�าหน่ายสินทรพัย์ รายการผลก�าไรหรอืขาดทนุ
จากการจ�าหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน เมื่อบริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้น
ออกจากบัญชี

 4.7	ต้นทุนกำรกู้ยืม
ต้นทนุการกูย้มืของเงนิกูท้ีใ่ช้ในการได้มา การก่อสร้างหรอืการผลิตสินทรพัย์ทีต้่องใช้ระยะเวลานานในการ

แปลงสภาพให้พร้อมใช้หรอืขาย ได้ถกูน�าไปรวมเป็นราคาทนุของสนิทรพัย์จนกว่าสนิทรพัย์นัน้จะอยูใ่นสภาพพร้อม
ที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์  ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบ
ด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจาก    การกู้ยืมนั้น
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 4.8	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
บรษิทัฯและบรษิทัย่อยบนัทกึต้นทนุเริม่แรกของสนิทรัพย์ไม่มตีวัตนตามราคาทุน ภายหลงัการรบัรูร้ายการ

เริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)  
ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดอย่างมีระบบตลอด
อายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้
ว่าสนิทรพัย์นัน้เกดิการด้อยค่า บรษิทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ�าหน่ายและวธิกีารตดัจ�าหน่าย
ของสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนดงักล่าวทกุสิน้ปีเป็นอย่างน้อย ค่าตดัจ�าหน่ายรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดมีดังนี้ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 และ 5 ปี

สิทธิบัตร 25 ปี

	4.9	 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุมบริษัทฯ หรือ 

ถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธ ิ

ออกเสยีงโดยทางตรงหรอืทางอ้อมซ่ึงท�าให้มอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อบรษิทัฯ ผู้บรหิารส�าคัญ กรรมการหรือ
พนักงานของบริษัทฯ ที่มีอ�านาจในการวางแผนและควบคุมการด�าเนินงานของบริษัทฯ

	4.10	สัญญำเช่ำระยะยำว
สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับ ผู้เช่าถือ 

เป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือ
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใด จะต�่ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่า 
หักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน 
ตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ท่ีได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของ
สินทรัพย์ที่เช่า 

สญัญาเช่าทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอน
ไปให้กบัผูเ้ช่าถอืเป็นสญัญาเช่าด�าเนนิงาน จ�านวนเงนิทีจ่่ายตามสญัญาเช่าด�าเนนิงาน รบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของ
ก�าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

	4.11	เงินตรำต่ำงประเทศ
บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ ในการ

ด�าเนินงานของบริษัทฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการ
ด�าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ 
สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน  
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ก�าไรและขาดทนุท่ีเกดิจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปลีย่นได้รวมอยูใ่นการค�านวณ ผลการด�าเนนิงาน

	4.12	กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะท�าการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร

และอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯ หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าว  อาจด้อยค่า บริษัทฯและ
บรษัิทย่อยรบัรูข้าดทนุจากการด้อยค่าเมือ่มูลค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืของสินทรพัย์มมีลูค่าต�า่กว่ามลูค่าตามบญัชขีอง
สนิทรพัย์นัน้ ทัง้นีม้ลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืหมายถงึมลูค่ายติุธรรมหกัต้นทนุในการขายของสนิทรัพย์หรอืมลูค่าจาก
การใช้สนิทรพัย์แล้วแต่ราคาใด จะสงูกว่า บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะรบัรูร้ายการขาดทนุจากการด้อยค่าในส่วนของ
ก�าไรหรือขาดทุน 
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	4.13	ผลประโยชน์พนักงำน
 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อ
เกิดรายการ

 ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน 
 โครงกำรสมทบเงิน

บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงิน 
ที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกอง
ทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่าย
สมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

 โครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระส�าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตาม

กฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษัทฯและบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออก
จากงานส�าหรับพนักงาน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยค�านวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
โดยใช้วิธีคิดลด แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ
ได้ท�าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ส�าหรับโครงการ 
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	4.14	ประมำณกำรหนี้สิน
บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะบนัทกึประมาณการหนีสิ้นไว้ในบญัชเีมือ่ภาระผูกพนัซึง่เป็นผลมาจากเหตกุารณ์

ในอดตีได้เกิดข้ึนแล้ว และมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะเสยีทรพัยากรเชิงเศรษฐกจิ
ไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันน้ัน และบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่าง 
น่าเชื่อถือ 

	4.15	กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช�ำระด้วยตรำสำรทุน
บริษัทฯรับรู้โครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เมื่อได้รับบริการจากพนักงานตามมูลค่ายุติธรรม ของสิทธิ

ซื้อหุ้น ณ วันให้สิทธิ โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของระยะเวลาการให้บริการ ของพนักงานท่ีก�าหนดไว ้
ในโครงการพร้อมกับรับรู้ “ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” ในส่วนของผู้ถือหุ้น 

ในการประมาณมลูค่ายตุธิรรมของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ดงักล่าว ฝ่ายบรหิารต้องใช้ดลุยพนิจิในการ
วดัมลูค่า รวมทัง้สมมตฐิานต่าง ๆ  ทีเ่หมาะสม เช่น อายขุองสิทธซ้ืิอหุน้ ความผันผวนของราคาหุน้และอตัราเงนิปันผล 
เป็นต้น

	4.16	ภำษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน
บรษิทัฯบนัทกึภาษเีงนิได้ปัจจบุนัตามจ�านวนทีค่าดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษขีองรฐั โดยค�านวณ

จากก�าไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร
 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

บรษิทัฯบนัทกึภาษเีงินได้รอการตดับญัชขีองผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชขีองสนิทรพัย์และ
หนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษ ี
ที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

บริษัทฯรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้ง ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้
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ในจ�านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จาก 
ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุน  ทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน
และจะท�าการปรบัลดมูลค่าตามบญัชดีงักล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบรษิทัฯจะไม่มกี�าไรทางภาษเีพยีง
พอต่อการน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วน มาใช้ประโยชน์

บริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ
รายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น 

	4.17	ตรำสำรอนุพันธ์
 สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 

 ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน  
ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน ก�าไรขาดทนุทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศดงักล่าวจะถกูบนัทกึ
ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดท่ีเกิดขึ้นจากการท�าสัญญาจะถูกตัดจ�าหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตาม
อายุของสัญญา 

	4.18	กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อ 

โอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซ้ือและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด)  
ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของ
สนิทรพัย์และหนีส้นิซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วข้องก�าหนดให้ต้องวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุธิรรม ยกเว้น
ในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องส�าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอ 
ซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องได้ บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะประมาณมลูค่ายุตธิรรมโดยใช้เทคนคิการประเมนิมลูค่า
ที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่จะ
วัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด 

 ล�าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินใน งบการ
เงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น�ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

 ระดับ 1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มี สภาพคล่อง
 ระดับ 2 ใช้ข้อมลูอืน่ทีส่ามารถสังเกตได้ของสินทรพัย์หรือหนีสิ้น ไม่ว่าจะเป็นข้อมลูทางตรงหรอืทางอ้อม
 ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น 
 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินความจ�าเป็นในการโอนรายการ

ระหว่างล�าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรมส�าหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการ 
วัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ�า

 5.	กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่ส�ำคัญ
ในการจดัท�างบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฝ่ายบรหิารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพนิจิ  และการประมาณ

การในเรือ่งทีม่คีวามไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดลุยพนิจิและการประมาณการดงักล่าวนีส่้งผลกระทบต่อจ�านวนเงนิทีแ่สดงในงบ
การเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนที่ประมาณการไว้  
การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�าคัญมีดังนี้

	ที่ดิน	อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเสื่อมรำคำ
ในการค�านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องท�าการประมาณอายุ                   

การให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุ การให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี ้ฝ่ายบรหิารจ�าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต�่ากว่ามูลค่า ตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น  
ในการนีฝ่้ายบรหิารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพนิจิทีเ่กีย่วข้องกบัการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึง่เกีย่วเนือ่ง
กับสินทรัพย์นั้น
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	สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
บรษิทัฯจะรบัรูสิ้นทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชีส�าหรบัผลแตกต่างช่ัวคราวทีใ่ช้หกัภาษแีละขาดทนุทาง

ภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จาก
ผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทนุนัน้ ในการนีฝ่้ายบรหิารจ�าเป็นต้องประมาณการว่าบรษัิทฯควรรบัรูจ้�านวนสนิทรพัย์
ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชีเป็นจ�านวนเท่าใด โดยพจิารณาถงึจ�านวนก�าไรทางภาษทีีค่าดว่าจะเกดิในอนาคตในแต่ละ
ช่วงเวลา

	ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์ 
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกัน

ภยั ซึง่ต้องอาศยัข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนัน้ เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึน้เงนิเดอืนในอนาคต อตัรา
มรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน เป็นต้น

	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจำกกำรรวมธุรกิจ
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่รวมธุรกิจ ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าใน

ภายหลัง ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือ หน่วย
ของสนิทรพัย์ทีก่่อให้เกดิเงนิสด รวมทัง้การเลอืกอตัราคดิลดทีเ่หมาะสมในการค�านวณหามลูค่าปัจจุบนัของกระแส
เงินสดนั้นๆ

 6.	รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสรุปได้ดังนี้

	 	 รำยชื่อ ลักษณะควำมสัมพันธ์

บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท วินด์โกกรีน จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท ไบโอโกกรีน จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท พีเอสที (อุบลราชธานี) จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 7 จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 8 จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท อรัญ เพาเวอร์ จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จ�ากัด บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)

บริษัท โรงไฟฟ้าสระยายโสม จ�ากัด บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)

บริษัท โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง จ�ากัด บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)
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	 	 รำยชื่อ ลักษณะควำมสัมพันธ์

บริษัท พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 1 จ�ากัด บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)

บริษัท พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 2 จ�ากัด บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)

บริษัท ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ�ากัด บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)

บริษัท สามารถ โซลาร์ทูเพาเวอร์ จ�ากัด
บริษัทร่วม (จดทะเบียนเลิกบริษัท

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560)

บริษัท พีวี กรีน จ�ากัด ถือหุ้นโดยบริษัทฯ

บริษัท ไลท์อัพ ดีไซน์ จ�ากัด ถือหุ้นโดยบริษัทฯ

บริษัท ทริปเปิ้ล เอส อีโค่ จ�ากัด ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย

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

บริษัท ไอเซอร์วิสส์แอนด์ซัพพลาย จ�ากัด ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

กลุ่มบริษัทในเครือทีซีซีที่มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

กองทุนรวมรีเจนท์โกลด์พร็อพเพอร์ตี้ฟันด์ ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง อิมพีเรียลเวลธ์ ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่าไทยคอมเมอร์เชียล อินเวสเม้นต์ ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยรีเทล อินเวสเม้นต์ ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

บริษัท ตลาดต่อยอด เออีซี จ�ากัด ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

กรรมการ กรรมการของบริษัทฯและบริษัทย่อย

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดัง
กล่าวเป็นไปตามเงือ่นไขทางการค้าและเกณฑ์ตามทีต่กลงกนัระหว่างบรษิทัฯ บรษิทัย่อยและบคุคลหรอืกิจการทีเ่กีย่วข้องกนั
เหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้      
         (หน่วย:	ล้ำนบำท)

รำยกำร
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

นโยบำยกำรก�ำหนดรำคำ
2560 2559 2560 2559

รำยกำรธุรกิจกับบริษัทย่อย

   รายได้จากการก่อสร้าง - - 73.2 - ต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

   รายได้จากการบริการ - - 0.8 5.7 ต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

   เงินปันผลรับ - - 16.9 14.1 ตามที่ประกาศจ่าย

   รายได้อื่น - - 9.7 6.3 ราคาตามสัญญา

   ดอกเบี้ยรับ - - 46.0 14.2
อัตราร้อยละ 5 - 5.5 ต่อปี                
(2559: ร้อยละ 5 - 5.5 ต่อปี)

   ดอกเบี้ยจ่าย - - 1.8 0.6
อัตราร้อยละ 0.9 ต่อปี  
(2559: อตัราร้อยละ 0.9 - 4.5 ต่อปี)

รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

 รายได้จากจากขาย 6.0 9.8 6.0 9.8 ต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

 รายได้จากการบริการ 47.9 - 47.9 - ต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

 ค่าใช้จ่ายอื่น 1.0 0.9 1.0 0.9 ราคาทุนและราคาตามสัญญา
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ยอดคงค้างระหว่างบรษัิทฯและบรษัิทย่อยและกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มรีายละเอยีดดงันี้
(หน่วย:	พันบำท)

รำยกำร
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 2559 2560 2559

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น	-	กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน	(หมำยเหตุ	9)

บริษัทย่อย - - 155,114 35,569

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน) 3,313 9,702 3,313 9,702

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 3,313 9,702 158,427 45,271

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น	-	กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน	(หมำยเหตุ	19)

บริษัทย่อย - - 2,452 629

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการ ร่วมกัน) 282 254 282 254

รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น	-	กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 282 254 2,734 883
 

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และ

การเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 
(หน่วย:	พันบำท)

รำยกำร

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ยอดคงเหลือ
ณ	วันที่

31	ธันวำคม	
2559

ในระหว่ำงปี ยอดคงเหลือ
ณ	วันที่

31	ธันวำคม	
2560

เพิ่มขึ้น ลดลง

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ�ากัด 10,000 - - 10,000

บริษัท ไบโอ โกกรีน จ�ากัด 11,084 3,600 - 14,684

บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ�ากัด 37,541 16,100 - 53,641

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ากัด 211,818 63,790 (1,400) 274,208

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ�ากัด 77,957 32,768 (81,468) 29,257

บริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จ�ากัด 296,053 76,652 (14,305) 358,400

บริษัท อรัญ เพาเวอร์ จ�ากัด 33,231 2,400 (35,631) -

บริษัท พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง จ�ากัด - 102,489 (42,828) 59,661

บริษัท โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง จ�ากัด - 12,915 - 12,915

บริษัท โรงไฟฟ้าสระยายโสม จ�ากัด - 58,431 - 58,431

รวม 677,684 369,145 (175,632) 871,197

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกันเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันและถึงก�าหนดช�าระคืนเมื่อ
ทวงถาม โดยคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5.0 ต่อปี (2559: ร้อยละ 5.0 ถึง 5.5 ต่อปี)

 เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และ

การเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 
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(หน่วย:	พันบำท)

รำยกำร

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ยอดคงเหลือ
ณ	วันที่

31	ธันวำคม	
2559

ในระหว่ำงปี ยอดคงเหลือ
ณ	วันที่

31	ธันวำคม	
2560

เพิ่มขึ้น ลดลง

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ากัด 25,950 - - 25,950

รวม 25,950 - - 25,950

 
เงนิให้กูย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนัเป็นเงนิกูย้มืทีไ่ม่มหีลักประกนัและมกี�าหนดช�าระคนืหลังจาก

ทีบ่รษิทั กนัหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ากดั ช�าระเงนิกูย้มืระยะยาวกบัธนาคารเสรจ็สิน้ โดยคดิดอกเบีย้อตัราร้อยละ 5 ต่อ
ปี (2559: ร้อยละ 5.5 ต่อปี)

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงค้างของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และ

การเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 
(หน่วย:	พันบำท)

รำยกำร

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ยอดคงเหลือ
ณ	วันที่

31	ธันวำคม	
2559

ในระหว่ำงปี ยอดคงเหลือ
ณ	วันที่

31	ธันวำคม	
2560

เพิ่มขึ้น ลดลง

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

   บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี  1  จ�ากัด 23,900 - (94) 23,806

   บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี  3  จ�ากัด - 3,500 - 3,500

   บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี  4  จ�ากัด - 29,320 - 29,320

   บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี  7  จ�ากัด - 2,000 - 2,000

   บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี  8  จ�ากัด - 4,600 - 4,600

   บริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จ�ากัด - 6,600 - 6,600

   บริษัท โรงไฟฟ้าสระยายโสม จ�ากัด - 4,500 (4,500) -

   บริษัท วินด์โกกรีน จ�ากัด - 600 - 600

   บริษัท อรัญ เพาเวอร์ จ�ากัด - 212,458 (8,000) 204,458

รวม 23,900 263,578 (12,594) 274,884

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันและถึงก�าหนดช�าระคืนเมื่อ
ทวงถาม โดยคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 0.9 ต่อปี (2559: ร้อยละ 0.9 ถึง 4.5 ต่อปี)
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	ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
ในระหว่างปี บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารดังต่อไปนี้

(หน่วย:	ล้ำนบำท)

รำยกำร
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 2559 2560 2559

ผลประโยชน์ระยะสั้น 23.1 19.5 21.7 19.5

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 0.9 0.8 0.6 0.8

ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 1.2 2.3 1.2 2.3

รวม 25.2 22.6 23.5 22.6

	ภำระค�้ำประกันกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
 บริษัทฯมีภาระจากการค�้าประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 33.5

 7.	เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
(หน่วย:	พันบำท)

รำยกำร
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 2559 2560 2559

เงินสด 2,794 780 240 240

เงินฝากธนาคาร 427,065 127,731 9,455 97,831

รวม 429,859 128,511 9,695 98,071

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.37 ถึง 0.38 ต่อปี (2559: ร้อยละ 
0.37 ถึง 0.38 ต่อปี)

	8.	เงินลงทุนชั่วครำว
(หน่วย:	พันบำท)

รำยกำร
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 2559 2560 2559

เงินฝากประจ�า 11 201 - -

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 3,437 303,851 2,002 281,162

บวก: ก�าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

(19) 634 (33) 485

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำ

   • มูลค่ายุติธรรม 3,418 304,485 1,969 281,647

รวมเงินลงทุนชั่วครำว 3,429 304,686 1,969 281,647
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	9.	ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
(หน่วย:	พันบำท)

รำยกำร
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 2559 2560 2559

ลูกหนี้กำรค้ำ	-	กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 3,183 9,059 3,183 9,575

ค้างช�าระ

• ไม่เกิน 3 เดือน 130 - 157 546

• 3 - 6 เดือน - - - 569

• 6 - 12 เดือน - - 372 1,173

   มากกว่า 12 เดือน - 643 8,995 12,012

รวมลูกหนี้กำรค้ำ	-	กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 3,313 9,702 12,707 23,875

(หน่วย:	พันบำท)

รำยกำร
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 2559 2560 2559

ลูกหนี้กำรค้ำ	-	กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 143,415 63,140 58,134 63,140

ค้างช�าระ

• ไม่เกิน 3 เดือน 94,851 20,148 13,842 20,148

• 3 - 6 เดือน 115,472 7,920 92,404 7,920

• 6 - 12 เดือน 31,290 242 1,483 242

• มากกว่า 12 เดือน 28,158 2,376 2,377 2,376

รวม 413,186 93,826 168,240 93,826

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (3,649) (3,068) (2,377) (3,068)

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน    - สุทธิ 409,537 90,758 165,863 90,758

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 412,850 100,460 178,570 114,633

ลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 9,672 3,769

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 16,831 15,500 310 5,823

เงินทดรองจ่ายอื่น 1,060 470 761 260

ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 57,717 17,627

ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 387 361 172 303

รายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 78,331 -

รายได้ค้างรับ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 118,236 69,824 24,834 19,908

รวมลูกหนี้อื่น 136,514 86,155 171,797 47,690

รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น	-	สุทธิ 549,364 186,615 350,367 162,323
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	10.	สินค้ำคงเหลือ
(หน่วย:	พันบำท)

รำยกำร

งบกำรเงินรวม	

รำคำทุน
รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้
เป็นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ

สินค้ำคงเหลือ	-	สุทธิ

2560 2559 2560 2559 2560 2559

สินค้าส�าเร็จรูป 65,477 30,540 (1,062) (210) 64,415 30,330

งานระหว่างท�า 13,685 8,673 - - 13,685 8,673

วัตถุดิบ/วัสดุอะไหล่ 41,805 1,434 (48) (555) 41,757 879

สินค้าระหว่างทาง 915 4,096 - - 915 4,096

รวม 121,882 44,743 (1,110) (765) 120,772 43,978

(หน่วย:	พันบำท)

รำยกำร

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

รำคำทุน
รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้
เป็นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ

สินค้ำคงเหลือ	-	สุทธิ

2560 2559 2560 2559 2560 2559

สินค้าส�าเร็จรูป 34,205 30,302 (1,062) (210) 33,143 30,092

งานระหว่างท�า 13,685 8,549 - - 13,685 8,549

สินค้าระหว่างทาง 915 4,096 - - 915 4,096

รวม 48,805 42,947 (1,062) (210) 47,743 42,737

	11.	เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค�้ำประกัน
 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ�า ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยได้น�าไปค�้าประกันวงเงินเบิก
เกินบัญชีธนาคาร การออกหนังสือค�้าประกันธนาคารและค�้าประกันการน�าเข้าเครื่องจักรและเงินกู้ยืมระยะยาว

	12.	เงินลงทุนในบริษัทร่วม	
เงินลงทุนในบริษัทร่วมตามที่แสดงในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย:	พันบำท)

บริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้งขึ้น

ใน
ประเทศ

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

สัดส่วนเงินลงทุน
มูลค่ำตำมบัญชี

ตำมวิธีส่วนได้เสีย
มูลค่ำตำมบัญชี
ตำมวิธีรำคำทุน

2560
(ร้อยละ)

2559
(ร้อยละ)

2560 2559 2560 2559

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ

บริษัท สามารถ      
โซลาร์ทู 

เพาเวอร์ จ�ากัด

ด�าเนินธุรกิจ
โครงการ
พลังงาน
ทดแทน

ไทย - 20.00 - 1,769 - 2,000

รวม - 1,769 - 2,000

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถ โซลาร์ทูเพาเวอร์ จ�ากัด ได้มีมติให้เลิก
กจิการและจดทะเบยีนเลกิบรษิทัฯกบักระทรวงพาณชิย์เมือ่วนัที ่30 มกราคม 2560 ซึง่บรษัิทดงักล่าวช�าระบญัชีแล้วในเดอืน
มีนาคม 2560

ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯได้รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินจ�านวน 2,675 บาท 
ในระหว่างปี 2560 และ 2559 บริษัทร่วมไม่มีการจ่ายเงินปันผล
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	13.	เงินลงทุนในบริษัทย่อย
 13.1	 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตำมที่แสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร	มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย:	พันบำท)

บริษัท
ทุนเรียกช�ำระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน รำคำทุน

2560 2559
2560

(ร้อยละ)
2559

(ร้อยละ)
2560 2559

บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นโดยตรง

บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ากัด 57,000 57,000 100 100 57,000 57,000

บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ�ากัด 20,000 20,000 100 100 20,000 20,000

บริษัท วินด์โกกรีน จ�ากัด 1,000 1,000 100 100 1,000 1,000

บริษัท ไบโอโกกรีน จ�ากัด 18,100 18,100 100 100 18,100 18,100

บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ�ากัด 20,000 20,000 100 100 20,000 20,000

บริษัท พีเอสที (อุบลราชธานี) จ�ากัด 500 500 100 100 500 500

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ากัด 155,000 155,000 100 100 154,999 154,999

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี  1 จ�ากัด 25,000 25,000 100 100 24,999 24,999

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี  2 จ�ากัด 65,700 65,700 100 100 65,700 65,700

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี  3 จ�ากัด 3,925 3,925 100 100 3,925 3,925

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี  4 จ�ากัด 30,000 5,075 100 100 30,000 5,075

(หน่วย:	พันบำท)

บริษัท
ทุนเรียกช�ำระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน รำคำทุน

2560 2559
2560

(ร้อยละ)
2559

(ร้อยละ)
2560 2559

บริษัท พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง จ�ากัด 5,000 5,000 100 100 5,000 5,000

บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ�ากัด 50,000 50,000 51 51 23,715 23,715

บริษัท อรัญ เพาเวอร์ จ�ากัด 386,000 386,000 100 100 405,000 405,000

บริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จ�ากัด                                            181,000 181,000 100 100 196,998 196,998

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 7  จ�ากัด 2,575 2,575 100 100 2,575 2,575

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 8 จ�ากัด 5,075 5,075 100 100 5,075 5,075

บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ�ากัด 408,660 - 51 - 1,350,000 -

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท	พีเอสที	เอนเนอร์ยี	จ�ำกัด	(ถือหุ้นร้อยละ	100)

บริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จ�ากัด 280,000 280,000 100 100 - -

บริษัท โรงไฟฟ้าสระยายโสม จ�ากัด 128,500 91,000 100 100 - -

บริษัท โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง จ�ากัด 14,500 - 100 - - -

บริษัท พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 1 จ�ากัด 25 - 100 - - -

บริษัท พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 2 จ�ากัด 25 - 100 - - -

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท	บิ๊กแก๊ส	เทคโนโลยี	จ�ำกัด	(ถือหุ้นร้อยละ	100)

บริษัท ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ�ากัด 100,000 - 51 - - -

รวม 2,384,586 1,009,661

 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 บริษัทฯได้เข้าซ้ือหุ้นสามัญร้อยละ 100 ของบริษัท อรัญ เพาเวอร์ จ�ากัด และ บริษัท 
เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีนเพาเวอร์ จ�ากัด บริษัทฯ ได้บันทึกสินทรัพย์สุทธิตามมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อกิจการ 
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มูลค่ายุติธรรมและมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของบริษัท อรัญ เพาเวอร์ จ�ากัด ณ วันที่ลงทุนมีดังต่อไปนี้
(หน่วย:	พันบำท)

รำยกำร มูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำตำมบัญชี

สินทรัพย์

  • เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 13,466 13,466

  • ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 7,028 7,028

  • ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (หมายเหตุ 15) 320,896 320,896

  • สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (หมายเหตุ 16) 26,506 -

  • สินทรัพย์อื่น ๆ 9,695 9,695

รวมสินทรัพย์ 377,591 351,085

(หน่วย:	พันบำท)
รำยกำร มูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำตำมบัญชี

หนี้สิน

  • เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 7,588 7,588

  • หนี้สินอื่น ๆ 253 253

รวมหนี้สิน 7,841 7,841

รวมสินทรัพย์สุทธิ 369,750 343,244

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ) 100

สินทรัพย์สุทธิในสัดส่วนการลงทุนของบริษัท 369,750

หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย (13,466)

เงินสดจ่ำยสุทธิเพื่อซื้อบริษัทย่อย 356,284

ในเดือนมีนาคม 2559 บริษัท อรัญ เพาเวอร์ จ�ากัด ได้เรียกช�าระค่าหุ้นจ�านวน 470,000 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 100 
บาท โดยเรยีกเกบ็ช�าระค่าหุน้ร้อยละ 75 ทีบ่รษิทัฯยงัค้างช�าระเป็นเงนิ 35 ล้านบาท เพือ่รกัษาสดัส่วนการถอืหุน้ร้อยละ 100 
ในบริษัทดังกล่าว 
 มูลค่ายุติธรรมและมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของบริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีนเพาเวอร์ จ�ากัด  
ณ วันที่ลงทุนมีดังต่อไปนี้

(หน่วย:	พันบำท)
รำยกำร มูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำตำมบัญชี

สินทรัพย์

  • เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 46,765 46,765

  • ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 3,174 3,174

  • ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (หมายเหตุ 15) 116,174 116,174

  • สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (หมายเหตุ 16) 16,396 -

  • สินทรัพย์อื่น ๆ 2,557 2,557

รวมสินทรัพย์ 185,066 168,670

หนี้สิน

  • เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 21,676 21,676

  • หนี้สินอื่น ๆ 140 140

รวมหนี้สิน 21,816 21,816

รวมสินทรัพย์สุทธิ 163,250 146,854
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(หน่วย:	พันบำท)
รำยกำร มูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำตำมบัญชี

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ) 100

สินทรัพย์สุทธิในสัดส่วนการลงทุนของบริษัท 163,250

หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย (46,765)

เงินสดจ่ำยสุทธิเพื่อซื้อบริษัทย่อย 116,485

 ในเดือนมีนาคม 2559 บริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีนเพาเวอร์ จ�ากัด ได้เรียกช�าระค่าหุ้นจ�านวน 45,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท โดยเรียกช�าระค่าหุ้นร้อยละ 75 ที่บริษัทฯยังค้างช�าระเป็นเงิน 34 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการ
ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัทดังกล่าว
 ในเดือนมีนาคม 2559 บริษัท พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง จ�ากัด ได้เรียกช�าระค่าหุ้นส่วนที่ยังเรียกช�าระ   ไม่เต็มมูลค่า
เป็นจ�านวน 0.075 ล้านบาท และได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 490,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน 
ในราคาหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 4.9 ล้านบาท บริษัทฯได้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นจ�านวน 4.9 ล้านบาท 
เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้น    ร้อยละ 100
 ในเดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทฯได้จัดตั้งบริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 7 จ�ากัด และบริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 8 
จ�ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยในประเทศไทย บริษัทย่อยดังกล่าวมีทุนจดทะเบียนบริษัทละ 0.1 ล้านบาท โดยบริษัทฯลงทุน 
ในบริษัทย่อยดังกล่าวในอัตราร้อยละ 100
 ในเดือนมิถุนายน 2559 บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ากัด ได้ออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ�านวน 1,400,000 หุ้น  
เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในราคาหุ้นละ 100 บาท โดยเรียกช�าระค่าหุ้นร้อยละ 100 เป็นเงิน 140 ล้านบาท 
บริษัทฯได้ซ้ือหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นจ�านวนเงิน 140 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100  
ในบริษัทดังกล่าว
 ในเดือนมิถุนายน 2559 บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 จ�ากัด ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 1,530,000 หุ้น เพื่อ
เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในราคาหุ้นละ 10 บาท โดยเรียกช�าระค่าหุ้นร้อยละ 25 เป็นเงิน 3.9 ล้านบาท บริษัทฯ
ได้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นจ�านวนเงิน 3.9 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท 
ดังกล่าว
 ในเดือนมิถุนายน 2559 บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 จ�ากัด ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 1,990,000 หุ้น เพื่อ
เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในราคาหุ้นละ 10 บาท โดยเรียกช�าระค่าหุ้นร้อยละ 25 เป็นเงิน 5 ล้านบาท บริษัทฯได้
ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นจ�านวนเงิน 5 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัทดังกล่าว
 ในเดือนมิถุนายน 2559 บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 7 จ�ากัด ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 990,000 หุ้น เพื่อ
เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในราคาหุ้นละ 10 บาท โดยเรียกช�าระค่าหุ้นร้อยละ 25 เป็นเงิน 2.5 ล้านบาท บริษัทฯ
ได้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นจ�านวนเงิน 2.5 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท 
ดังกล่าว
 ในเดือนมิถุนายน 2559 บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 8 จ�ากัด ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 1,990,000 หุ้น  
เพือ่เสนอขายต่อผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนในราคาหุน้ละ 10 บาท โดยเรยีกช�าระค่าหุน้ร้อยละ 25 เป็นเงิน 5 ล้านบาท บรษัิทฯ
ได้ซ้ือหุน้เพ่ิมทนุของบรษิทัย่อยดงักล่าวเป็นจ�านวนเงนิ 5 ล้านบาท เพือ่รักษาสดัส่วนการถอืหุน้ร้อยละ 100 ในบรษิทัดงักล่าว
 ในเดือนมิถุนายน 2559 บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ากัด ได้ลงทุนในบริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จ�ากัด จ�านวน 
135 ล้านบาท  โดยคิดเป็นร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2559 ได้เข้าลงทุนซื้อ
หุน้เพิม่เตมิจากกลุม่ผูถ้อืหุน้เดมิจ�านวน 101 ล้านบาท มผีลท�าให้บรษัิทย่อยของบรษัิทฯมสีดัส่วนการลงทนุในบรษิทัดงักล่าว
เป็นร้อยละ 100 บริษัทฯได้บันทึกสินทรัพย์สุทธิตามมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อกิจการ
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มลูค่ายตุธิรรมและมูลค่าตามบญัชีของสนิทรพัย์สุทธขิองบรษิทั เวลล์ โคราช เอน็เนอร์ย ีจ�ากดั ณ วนัทีล่งทนุมดีงัต่อไปนี้
(หน่วย:	พันบำท)

มูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำตำมบัญชี

สินทรัพย์

  • เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 787 787

  • ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 1,374 1,374

  • ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (หมายเหตุ 15) 718,400 718,400

  • สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (หมายเหตุ 16) 171,902 11

  • สินทรัพย์อื่น ๆ 1,254 1,254

รวมสินทรัพย์ 893,717 721,826

หนี้สิน

  • เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 27,456 27,456

  • หนี้สินอื่น ๆ 630,026 630,026

รวมหนี้สิน 657,482 657,482

รวมสินทรัพย์สุทธิ 236,235 64,344

(หน่วย:	พันบำท)
รำยกำร มูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำตำมบัญชี

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ) 100

สินทรัพย์สุทธิในสัดส่วนการลงทุนของบริษัท 236,235

หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย (787)

เงินสดจ่ำยสุทธิเพื่อซื้อบริษัทย่อย 235,448

ในเดือนสิงหาคม 2559 บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ากัด ได้ลงทุนในบริษัท โรงไฟฟ้าสระยายโสม จ�ากัด จ�านวน 
24 ล้านบาท โดยคดิเป็นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบยีนของบริษทัดงักล่าว บรษิทัฯได้บนัทกึสนิทรพัย์สทุธติามมลูค่ายตุธิรรม 
ณ วันที่ซื้อกิจการ

มูลค่ายุติธรรมและมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของบริษัท โรงไฟฟ้าสระยายโสม จ�ากัด ณ วันที่ลงทุนมีดังต่อไปนี้
(หน่วย:	พันบำท)

รำยกำร มูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำตำมบัญชี

สินทรัพย์

  • เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 255 255

  • ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 21 21

  • สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (หมายเหตุ 16) 22,966 -

รวมสินทรัพย์ 23,242 276

หนี้สิน

  • เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 35 35

รวมหนี้สิน 35 35

รวมสินทรัพย์สุทธิ 23,207 241

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ) 100

สินทรัพย์สุทธิในสัดส่วนการลงทุนของบริษัท 23,207

หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย (255)

เงินสดจ่ำยสุทธิเพื่อซื้อบริษัทย่อย 22,952
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ในเดือนสิงหาคม 2559 บริษัท โรงไฟฟ้าสระยายโสม จ�ากัด ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 2,500,000 หุ้น เพื่อ
เสนอขายต่อผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วน ในราคาหุน้ละ 100 บาท โดยเรยีกช�าระค่าหุน้ร้อยละ 25 เป็นเงนิ 62.5 ล้านบาท บรษัิท 
พเีอสท ีเอนเนอร์ย ีจ�ากดั ได้ซือ้หุน้เพิม่ทนุของบรษัิทย่อยดงักล่าวเป็นจ�านวนเงนิ 62.5 ล้านบาท เพือ่รกัษาสดัส่วนการถอืหุน้
ร้อยละ 100 ในบริษัทดังกล่าว

ในเดือนสิงหาคม 2559 บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ�ากัด ได้เรียกช�าระค่าหุ้นส่วนที่ยังเรียกช�าระ ไม่เต็มมูลค่าเป็น
จ�านวนเงิน 15 ล้านบาท และในเดือนตุลาคม 2559 ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 4,570,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วนในราคาหุ้นละ 10 บาท โดยเรียกช�าระค่าหุ้นร้อยละ 100 เป็นเงิน 45.7 ล้านบาท  บริษัทฯได้ซื้อหุ้นเพิ่ม
ทุนของบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นจ�านวนเงิน 45.7 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัทดังกล่าว

ในเดือนกันยายน 2559 บริษัท พีเอสที (อุบลราชธานี) จ�ากัด ได้เรียกช�าระค่าหุ้นอีกร้อยละ 25 เป็นจ�านวนเงิน 
250,000 บาท

ในเดอืนกมุภาพนัธ์ 2560 บรษิทั โรงไฟฟ้าสระยายโสม จ�ากดั ได้เรยีกช�าระค่าหุน้ในส่วนทีย่งัเรยีกช�าระไม่เตม็มลูค่า
จากบริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ากัด จ�านวน 2,500,000 หุ้น อีกร้อยละ 15 เป็นจ�านวนเงิน 37.5 ล้านบาท บริษัท พีเอสที 
เอนเนอร์ยี จ�ากัด ได้ช�าระค่าหุ้นดังกล่าวแล้วทั้งจ�านวน   ในเดือนเดียวกัน

ในเดือนมีนาคม 2560 บริษัท พีเอสพี เอนเนอร์ยี จ�ากัด ได้ลงทุนในบริษัท โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง จ�ากัด จ�านวน  
19 ล้านบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวงบการเงินรวมนี้ได้รวมงบแสดงฐานการเงินของ
บริษัทดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตั้งแต่วันที่ลงทุนจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ 
บริษัทฯได้บันทึกสินทรัพย์สุทธิตามมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อกิจการ

มูลค่ายุติธรรมและมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของบริษัท โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง จ�ากัด ณ วันที่ลงทุนมีดังต่อไปนี้
(หน่วย:	พันบำท)

รำยกำร มูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำตำมบัญชี

สินทรัพย์

  • เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 922 922

  • ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 61 61

  • ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ (หมายเหตุ 15) 16,112 16,112

  • สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (หมายเหตุ 16) 21,309 10

  • สินทรัพย์อื่น ๆ 2,995 2,995

รวมสินทรัพย์ 41,399 20,100

หนี้สิน

  • เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 19,983 19,983

  • หนี้สินอื่น ๆ 2,216 2,216

รวมหนี้สิน 22,199 22,199

รวมสินทรัพย์สุทธิ 19,200 (2,099)

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ) 100

สินทรัพย์สุทธิในสัดส่วนการลงทุนของบริษัท 19,200

หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย (922)

เงินสดจ่ำยสุทธิเพื่อซื้อบริษัทย่อย 18,278

ต่อมา บรษิทั โรงไฟฟ้าขนุพดัเพง็ จ�ากดั ได้ออกหุน้สามญัเพิม่ทนุจ�านวน 122,000 หุ้น เพือ่เสนอขายต่อผูถ้อืหุน้เดมิ
ตามสดัส่วนในราคาหุน้ละ 100 บาท โดยเรยีกช�าระค่าหุน้ร้อยละ 100 เป็นเงนิ 12 ล้านบาท บรษิทั พเีอสที เอนเนอร์ย ีจ�ากดั 
ได้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นจ�านวนเงิน 12 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัทดัง
กล่าว

ในเดือนพฤษภาคม 2560 บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ากัด ได้จัดตั้งบริษัท พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 1 จ�ากัด  และ
บริษัท พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 2 จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศไทย บริษัทย่อยดังกล่าวมีทุนจดทะเบียนบริษัทละ 0.1 
ล้านบาท โดยบริษัทย่อยลงทุนในบริษัทดังกล่าวอัตราร้อยละ 100 
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ในเดือนกันยายน 2560 บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 จ�ากัด ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 4,000,000 หุ้น เพื่อ
เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในราคาหุ้นละ 10 บาท โดยเรียกช�าระหุ้นร้อยละ 100 เป็นเงิน 25 ล้านบาท บริษัทฯได้
ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นจ�านวนเงิน    25 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัทดัง
กล่าว

ในเดือนตุลาคม 2560 บริษัทฯได้ลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ�ากัด และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อ
ไปนีเ้รยีกว่า “กลุม่บรษิทั BGT”) ในสดัส่วนร้อยละ 51 โดยบรษัิทฯได้จ่ายช�าระเงนิเพือ่ซือ้ธรุกิจดงักล่าวเป็นจ�านวนเงินทัง้ส้ิน 
1,350 ล้านบาท

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาจากกลุ่มบริษัท BGT ณ วันที่ซื้อมีรายละเอียดดังนี้ 

รำยกำร พันบำท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 51,692

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 754,072

สินค้าคงเหลือ 33,488

เงินให้กู้ยืม 4,720

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 11,993

เงินฝากประจ�าที่ติดภาระค�้าประกัน 60,659

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 15) 139,856

ผลแตกต่างระหว่างเงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนกับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย* 773,607

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (หมายเหตุ 16) 144

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 6,593

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (3,992)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (217,875)

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (43,600)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (9,027)

เงินกู้ยืมระยะยาว (2,702)

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ (6,073)

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (1,026)

สินทรัพย์สุทธิของกลุ่มบริษัท	BGT 1,552,529

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ) 51

สินทรัพย์สุทธิในสัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ 791,790

บวก: ผลแตกต่างระหว่างเงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนกับ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย 558,210

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 1,350,000

หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย (51,692)

เงินสดจ่ำยสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 1,298,308

ในปัจจุบัน บริษัทฯอยู่ระหว่างด�าเนินการเพื่อจัดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินท่ีรับมา 
ณ วันซื้อกิจการ เพื่อปันส่วนต้นทุนการซื้อธุรกิจให้แก่รายการดังกล่าว โดยการวัดมูลค่าน้ีส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับการ
ระบุและวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์ที่มีตัวตนบางรายการ ซึ่งจะถูกด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 
12 เดือนนับจากวนัทีซ่ือ้กจิการตามทีก่�าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่3 (ปรบัปรงุ 2558) เรือ่ง การรวม
ธุรกิจ โดยในระหว่างช่วงเวลาในการวัดมูลค่าน้ี หากบริษัทฯได้รับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์
แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซื้อกลุ่มบริษัท BGT จะท�าการปรับปรุงประมาณการที่เคยรับรู้ไว้ ณ วันซื้อเพื่อสะท้อนข้อมูลเพิ่มเติม
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ที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันซื้อกิจการ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯบันทึกผล
แตกต่างระหว่างเงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในกลุ่มบริษัท BGT กับมูลค่าสุทธิตามบัญชีของ กลุ่มบริษัท BGT จ�านวน 558 
ล้านบาท ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินรวมภายใต้หัวข้อ “ผลแตกต่างระหว่างเงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนกับมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิของบริษัทย่อย”

รายได้และก�าไรสุทธิของกลุ่มบริษัท BGT ได้ถูกรวมอยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2560 ตั้งแต่วันที่ซื้อธุรกิจ โดยคิดเป็นจ�านวน 326 ล้านบาท และ 14 ล้านบาท ตามล�าดับ

*ในระหว่างปี บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ�ากัด (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “BGT”) ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท ไทยไปป์ไลน์ 

เน็ตเวิร์ค จ�ากัด (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “TPN”) ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดย BGT ได้จ่ายช�าระเงินเพื่อซื้อธุรกิจดังกล่าวเป็นจ�านวนเงินทั้ง

สิ้น 800 ล้านบาท

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาจาก TPN ณ วันที่ซื้อมีรายละเอียดดังนี้ 

รำยกำร พันบาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 788

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 2,486

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 4,401

เงินฝากประจ�าที่ติดภาระค�้าประกัน 50,000

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 68,324

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 15

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (58)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (53,800)

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (43,600)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (808)

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำซื้อและสัญญำเช่ำกำรเงิน-สุทธิ (1,355)

รำยกำร พันบำท

สินทรัพย์สุทธิของ TPN 26,393

บวก: ผลแตกต่างระหว่างเงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนกับ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย 773,607

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 800,000

หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย (788)

เงินสดจ่ำยสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 799,212

ในปัจจุบัน BGT อยู่ระหว่างด�าเนินการเพื่อจัดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหน้ีสินที่รับมา  
ณ วันซื้อกิจการ เพื่อปันส่วนต้นทุนการซื้อธุรกิจให้แก่รายการดังกล่าว โดยการวัดมูลค่าน้ีส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับการ
ระบุและวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์ที่มีตัวตนบางรายการ ซ่ึงจะถูกด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 
12 เดือนนับจากวนัทีซ่ือ้กจิการตามทีก่�าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่3 (ปรบัปรงุ 2558) เรือ่ง การรวม
ธุรกิจ โดยในระหว่างช่วงเวลาในการวัดมูลค่านี้ หาก BGT ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์
แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซื้อ TPN จะท�าการปรับปรุงประมาณการที่เคยรับรู้ไว้ ณ วันซื้อเพื่อสะท้อนข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง
กับข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมท่ีมีอยู่ ณ วันซื้อกิจการ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 BGT บันทึกผลแตกต่าง
ระหว่างเงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนใน TPN กับมูลค่าสุทธิตามบัญชีของ TPN จ�านวน 774 ล้านบาท ไว้ในงบแสดงฐานะการ
เงินรวมภายใต้หัวข้อ “ผลแตกต่างระหว่างเงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนกับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ บริษัทย่อย”

ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยจ�านวน 16.9 ล้านบาท (2559: 14.1  ล้านบาท)
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	13.2	รำยละเอียดของบริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุมที่มีสำระส�ำคัญ
(หน่วย:	พันบำท)

บรษิทั

สดัส่วนทีถ่อืโดย
ส่วนได้เสยี

ทีไ่ม่มอี�ำนำจควบคมุ

ส่วนได้เสยีทีไ่ม่มอี�ำนำจ
ควบคมุในบรษิทัย่อย

สะสม

ก�ำไรหรอืขำดทุนทีแ่บ่งให้
กบัส่วนได้เสยีทีไ่ม่มี

อ�ำนำจควบคมุในบรษิทั
ย่อยในระหว่ำงปี

เงนิปันผลจ่ำยให้กบั
ส่วนได้เสยีทีไ่ม่มอี�ำนำจ
ควบคมุในระหว่ำงปี

2560
(ร้อยละ)

2559
(ร้อยละ)

2560 2559 2560 2559 2560 2559

บริษัท นวรัตน์ 
บีเวอร์เรส จ�ากัด 49.00 49.00 15,288 19,244 (3,956) (3,216) - -

บริษัท บิ๊กแก๊ส 
เทคโนโลยี จ�ากัด 
และบริษัทย่อย

49.00 - 767,467 - 6,728 - - -

	13.3	ข้อมลูทำงกำรเงนิ	โดยสรปุของบรษิทัย่อยทีม่ส่ีวนได้เสยีทีไ่ม่มีอ�ำนำจควบคมุทีม่สีำระส�ำคญั	ซึง่เป็นข้อมลูก่อน											
	 กำรตัดรำยกำรระหว่ำงกัน

 บริษัท	นวรัตน์	บีเวอร์เรส	จ�ำกัด	
สรุปรายการฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

(หน่วย:	พันบำท)

รำยกำร 2560 2559

สินทรัพย์หมุนเวียน 9,923 15,610

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 68,206 54,954

หนี้สินหมุนเวียน 82,330 59,903

หนี้สินไม่หมุนเวียน 2,730 9,536

สรุปรายการก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
(หน่วย:	พันบำท)

รำยกำร 2560 2559

รายได้ - -

ขาดทุน (8,074) (6,583)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - -

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม (8,074) (6,583)

สรุปรายการกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
(หน่วย: พันบาท)

รำยกำร 2560 2559

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงาน (7,042) (386)

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (10,950) (20,289)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 16,700 8,502

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงสุทธิ (1,292) (12,173)
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 บริษัท	บิ๊กแก๊ส	เทคโนโลยี	จ�ำกัด	และบริษัทย่อย
สรุปรายการฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

(หน่วย:	พันบำท)

รำยกำร 2560

สินทรัพย์หมุนเวียน 833,141

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 226,857

หนี้สินหมุนเวียน 251,578

หนี้สินไม่หมุนเวียน 15,767

สรุปรายการก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตั้งแต่วันที่ซื้อกิจการจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย:	พันบำท)

รำยกำร 2560

รายได้ 325,717

ก�าไร 13,731

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม 13,731

สรุปรายการกระแสเงินสดตั้งแต่วันที่ซื้อกิจการจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย:	พันบำท)

รำยกำร 2560

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงาน (88,239)

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (64,008)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 505,519

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 353,272

	14.	เงินลงทุนอื่น
เงินลงทุนอื่นตามที่แสดงในงบการเงิน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย:	พันบำท)

บริษัท

งบกำรเงินรวม

ทุนเรียกช�ำระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน รำคำทุน

2560 2559
2560

(ร้อยละ)
2559

(ร้อยละ)
2560 2559

บริษัท พีวี กรีน จ�ากัด 18,000 18,000 19.99 19.99 3,598 3,598

บริษัท ไลท์อัพ ดีไซน์ จ�ากัด 75,800 75,800 10.00 10.00 20,000 20,000

บริษัท ทริปเปิ้ล เอส อีโค่ จ�ากัด 60,000 60,000 15.00 15.00 9,000 9,000

รวม 32,598 32,598

	 (หน่วย:	พันบำท)

บริษัท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ทุนที่เรียกช�ำระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน รำคำทุน

2560 2559
2560

(ร้อยละ)
2559

(ร้อยละ)
2560 2559

บริษัท พีวี กรีน จ�ากัด 18,000 18,000 19.99 19.99 3,598 3,598

บริษัท ไลท์อัพ ดีไซน์ จ�ากัด 75,800 75,800 10.00 10.00 20,000 20,000

รวม 23,598 23,598
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ในเดือนมีนาคม 2559 บริษัท  พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ากัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) ได้ลงทุนในบริษัท ทริปเปิ้ล เอส 
อีโค่ จ�ากัด จ�านวน 6 ล้านบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว

ในเดือนมีนาคม 2559 บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ากัด ได้เพิ่มทุนใน บริษัท ทริปเปิ้ล เอส อีโค่ จ�ากัด จ�านวน  
3 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 15 ในบริษัทดังกล่าว

ในเดือนกรกฎาคม 2559 บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัท ไลท์อัพ ดีไซน์ จ�ากัด จ�านวน 20 ล้านบาท โดย คิดเป็น 
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว

	15.	ที่ดิน	อำคำรและอุปกรณ์
(หน่วย:	พันบำท)

รำยกำร

งบกำรเงินรวม

ที่ดิน

อำคำรและ							
ส่วน

ปรับปรุง
อำคำร

อำคำรและ							
ส่วน

ปรับปรุง
อำคำรโรง
ไฟฟ้ำ

เครื่องจักร
และ

อุปกรณ์โรง
ไฟฟ้ำ

เครื่องมือ
และ

อุปกรณ์

เครื่องตกแต่ง		
เครื่องใช้
ส�ำนักงำน

และ
คอมพิวเตอร์

ยำนพำหนะ
อุปกรณ์
ส�ำหรับ
ให้เช่ำ

งำน
ระหว่ำง
ก่อสร้ำง

รวม

รำคำทุน

ณ วันที่ 
1 มกราคม 2559

71,148 33,247 111,399 279,527 4,062 13,286 12,761 9,315 4,475 539,220

ซื้อเพิ่ม 166,515 653 559 6,992 226 1,119 1,367 - 570,292 747,723

จ�าหน่าย - (158) (4,322) (18,551) (32) (1,070) (501) - - (24,634)

โอนเข้า (ออก) - - (31,458) 31,458 - - - - - -

เพิ่มขึ้นจากการ
ซื้อเงินลงทุน
ในบริษัทย่อย

156,389 - 222,158 889,807 - - 20,521 - - 1,288,875

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2559

394,052 33,742 298,336 1,189,233 4,256 13,335 34,148 9,315 574,767 2,551,184

ซื้อเพิ่ม 556 1,669 1,068 15,274 605 974 16,782 - 259,065 295,993

จ�าหน่าย (642) (12) - (8,347) (45) (1,288) - - - (10,334)

โอนเข้า (ออก) 7,033 - 134,039 304,065 - - - - (445,137) -

เพิ่มขึ้นจากการ
ซื้อเงินลงทุน
ในบริษัทย่อย

35,539 16,586 10,721 8,347 10,344 9,018 33,666 - 68,781 193,002

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2560

436,538 51,985 444,164 1,508,572 15,160 22,039 84,596 9,315 457,476 3,029,845

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม

ณ วันที่ 
1 มกราคม 2559

- 13,207 14,761 45,195 2,549 10,254 4,555 3,591 - 94,112

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 1,888 10,166 35,591 667 1,648 2,483 1,867 - 54,310

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับ
ส่วนที่จ�าหน่าย

- (104) (395) (5,689) (31) (1,056) (493) - - (7,768)

เพิ่มขึ้นจากการ
ซื้อเงินลงทุน
ในบริษัทย่อย

- - 28,265 41,684 - - 3,658 - - 73,607

โอนเข้า (ออก) - - (22,204) 22,204 - - - - - -

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2559

- 14,991 30,593 138,985 3,185 10,846 10,203 5,458 - 214,261

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 1,871 19,645 72,133 755 1,404 4,728 1,862 - 102,398

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับ
ส่วนที่จ�าหน่าย

- (12) - (3,889) (43) (1,145) - - - (5,089)
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รำยกำร

งบกำรเงินรวม

ที่ดิน

อำคำรและ							
ส่วน

ปรับปรุง
อำคำร

อำคำรและ							
ส่วน

ปรับปรุง
อำคำรโรง
ไฟฟ้ำ

เครื่องจักร
และ

อุปกรณ์โรง
ไฟฟ้ำ

เครื่องมือ
และ

อุปกรณ์

เครื่องตกแต่ง		
เครื่องใช้
ส�ำนักงำน

และ
คอมพิวเตอร์

ยำนพำหนะ
อุปกรณ์
ส�ำหรับ
ให้เช่ำ

งำน
ระหว่ำง
ก่อสร้ำง

รวม

เพิ่มขึ้นจากการ
ซื้อเงินลงทุน
ในบริษัทย่อย

- 2,632 2,563 3,857 2,859 5,242 19,874 - - 37,027

โอนเข้า (ออก) - - (740) 740 - - - - - -

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2560

- 19,482 52,061 211,826 6,756 16,347 34,805 7,320 - 348,597

ค่ำเผื่อสินทรัพย์ด้อยค่ำ

ณ วันที่ 
1 มกราคม 2559

- - 11,316 13,913 - - 1,800 - - 27,029

เพิ่มขึ้นจากการ
ซื้อเงินลงทุน
ในบริษัทย่อย

- - - 59,800 - - - - - 59,800

ลดลง - - (3,891) (14,050) - - (50) - - (17,991)

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2559                                                                            

- - 7,425 59,663 - - 1,750 - - 68,838

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2560                                                 

- - 7,425 59,663 - - 1,750 - - 68,838

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2559

394,052 18,751 260,318 990,585 1,071 2,489 22,195 3,857 574,767 2,268,085

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2560

436,538 32,503 384,678 1,237,083 8,404 5,692 48,041 1,995 457,476 2,612,410

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี

2559 (จ�านวน 44.3 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 54,310

2560 (จ�านวน 94.6 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 102,398

			(หน่วย:	พันบำท)

รำยกำร

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ที่ดิน

อำคำรและ
ส่วน

ปรับปรุง
อำคำร

อำคำรและ							
ส่วน

ปรับปรุง
อำคำรโรง
ไฟฟ้ำ

แผงโซล่ำ
เซลล์
และ

อุปกรณ์
อื่น

เครื่องมือ
และ

อุปกรณ์

เครื่องตกแต่ง	
เครื่องใช้
ส�ำนักงำน

และ
คอมพิวเตอร์

ยำน
พำหนะ

อุปกรณ์
ส�ำหรับให้

เช่ำ

งำน
ระหว่ำง
ก่อสร้ำง

รวม

รำคำทุน

ณ วันที่ 
1 มกราคม 2559

58,245 33,247 12,443 31,356 4,062 13,286 2,578 9,315 - 164,532

ซื้อเพิ่ม 8,000 653 - 64 222 1,080 - - 210,895 220,914

จ�าหน่าย - (158) - - (32) (1,070) (501) - - (1,761)

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2559

66,245 33,742 12,443 31,420 4,252 13,296 2,077 9,315 210,895 383,685

ซื้อเพิ่ม 235 1,669 - 19 86 462 - - 31,417 33,888

จ�าหน่าย (643) (12) - - (45) (1,288) - - - (1,988)

โอนเข้า (ออก) - - 59,292 183,020 - - - - (242,312) -

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2560

65,837 35,399 71,735 214,459 4,293 12,470 2,077 9,315 - 415,585
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รำยกำร

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ที่ดิน

อำคำรและ
ส่วน

ปรับปรุง
อำคำร

อำคำรและ							
ส่วน

ปรับปรุง
อำคำรโรง
ไฟฟ้ำ

แผงโซล่ำ
เซลล์
และ

อุปกรณ์
อื่น

เครื่องมือ
และ

อุปกรณ์

เครื่องตกแต่ง	
เครื่องใช้

ส�ำนักงำน
และ

คอมพวิเตอร์

ยำน
พำหนะ

อุปกรณ์
ส�ำหรับให้

เช่ำ

งำน
ระหว่ำง
ก่อสร้ำง

รวม

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม

ณ วันที่ 
1 มกราคม 2559

- 13,208 6 17 2,548 10,254 1,818 3,591 - 31,442

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 1,888 499 1,562 666 1,644 200 1,867 - 8,326

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับ
ส่วนที่จ�าหน่าย

- (104) - - (31) (1,056) (493) - - (1,684)

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2559

- 14,992 505 1,579 3,183 10,842 1,525 5,458 - 38,084

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 1,701 3,179 9,260 564 1,104 53 1,862 - 17,723

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับ
ส่วนที่จ�าหน่าย

- (12) - - (42) (1,145) - - - (1,199)

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2560

- 16,681 3,684 10,839 3,705 10,801 1,578 7,320 - 54,608

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2559

66,245 18,750 11,938 29,841 1,069 2,454 552 3,857 210,895 345,601

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2560

65,837 18,718 68,051 203,620 588 1,669 499 1,995 - 360,977

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี

2559 (จ�านวน 4.6 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 8,326

2560 (จ�านวน 14.9 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 17,723

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯถูกน�าไปจดจ�านองไว้กับสถาบันการเงินแห่งหน่ึงเพื่อค�้าประกันวงเงินสินเช่ือ 
ของบริษัทฯ

ที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร แผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโรงไฟฟ้า
ของบริษัทย่อยบางแห่งถูกน�าไปจดจ�านองเพื่อค�้าประกันเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียานพาหนะและอุปกรณ์ซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าซ้ือ โดยมี
มูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจ�านวนประมาณ 26.3 ล้านบาท (2559: 2.6 ล้านบาท)(เฉพาะบริษัทฯ: ไม่มี 2559: 0.7 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอุปกรณ์จ�านวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งาน
อยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�านวนเงินประมาณ 31.2 ล้านบาท (2559: 16.6  
ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 20.9 ล้านบาท 2559: 16.6 ล้านบาท)

	16.	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
	(หน่วย:	พันบำท)

รำยกำร
งบกำรเงินรวม

สิทธิบัตร
โปรแกรม

คอมพิวเตอร์
รวม

รำคำทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 38,130 3,622 41,752

ซื้อเพิ่ม - 208 208

เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย 237,758 18 237,776
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รำยกำร
งบกำรเงินรวม

สิทธิบัตร
โปรแกรม

คอมพิวเตอร์
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 275,888 3,848 279,736

ซื้อเพิ่ม - 51 51

เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย 21,299 223 21,522

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 297,187 4,122 301,309

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 148 1,116 1,264

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 6,268 708 6,976

เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย - 7 7

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 6,416 1,831 8,247

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 10,749 741 11,490

เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย - 69 69

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 17,165 2,641 19,806

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 269,472 2,017 271,489

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 280,022 1,481 281,503

 
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มำในระหว่ำงปี

สิทธิบัตรท่ีได้มาจากการซ้ือบริษัทย่อยออกให้โดยหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องและมีระยะเวลาการได้รับ
สิทธิคงเหลือ 25 ปี นับจากวันที่บริษัทฯซื้อบริษัทย่อยดังกล่าว

(หน่วย:	พันบำท)

รำยกำร
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

รำคำทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 3,614

ซื้อเพิ่ม 121

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 3,735

ซื้อเพิ่ม 9

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 3,744

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 1,116

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 697

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 1,813

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 698

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2,511

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 1,922

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 1,233
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 17.	เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
			(หน่วย:	พันบำท)

รำยกำร
อัตรำดอกเบี้ย	(ร้อยละต่อปี) งบกำรเงินรวม																											 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 2559 2560 2559 2560 2559

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
MOR, MOR + 

0.5
MOR 9,671 5 - -

ตั๋วสัญญาใช้เงิน
4, 4.75, 5,  MLR 

- 2
4 475,000 50,000 475,000 50,000

ตั๋วแลกเงิน - 4.5 - 695,215 - 695,215

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท

MMR, MLR - 1.5,  
STP + 2, 

USDMIT + 4, 
Libor + 1.5

MLR - 1.5 125,983 19,355 125,724 -

หัก: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย (843) - (843) -

รวม 609,811 764,575 599,881 745,215

วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารค�้าประกันโดยเงินฝากประจ�าของบริษัทฯและบริษัทย่อย และเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงินค�้าประกันโดยการจ�านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ 

 18.	หุ้นกู้
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอ

ขายตราสารหนี้ระยะสั้น และ/หรือ ระยะยาวในรูปแบบของตั๋วแลกเงิน และ/หรือ  หุ้นกู้ของบริษัทฯในวงเงินจ�านวนไม่เกิน 
1,500 ล้านบาท หรือเงินสกุลอื่นในวงเงินเทียบเท่าเพื่อใช้ช�าระหน้ีเดิม เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต และใช้เป็น 
เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ

ในระหว่างปี บริษัทฯได้ออกหุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือไม่มีผู้แทนถือหุ้นและไม่ด้อยสิทธิ โดยเสนอขาย
แก่ผู้ลงทุน และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ภายในประเทศซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย:	พันบำท)

หุ้นกู้ วันที่ออก

อัตรำ
ดอกเบี้ย	
(ร้อยละ
ต่อปี)

อำยุ
ครบ

ก�ำหนด

งบกำรเงินรวม	/	งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ยอดคงเหลือ																	
ณ	วันที่																					

31	ธันวำคม	
2559

เพิ่มขึ้น ลดลง

ยอดคงเหลือ														
ณ	วันที่																				

31	ธันวำคม	
2560

ครั้งที่ 1
9 - 14 

พฤศจิกายน 
2559

5 1 ปี
พฤศจิกายน 

2560
500,000 - (500,000) -

ครั้งที่ 2
16 - 18 
ตุลาคม
2560

5 6 เดือน
เมษายน 
2561

- 711,600 (531,600) 180,000

หัก: ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้รอตัดจ่าย (2,193) (648)

หุ้นกู้	-	สุทธิ 497,807 179,352

 19.	เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
(หน่วย:	พันบำท)

รำยกำร
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 2559 2560 2559

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 148,328 180,557 26,894 20,052

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 282 254 282 254

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 33,518 12,600 6,809 5,575
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รำยกำร
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 2559 2560 2559

ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 2,452 629

ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 5,162 4,415 2,154 3,169

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 94,642 27,763 17,035 13,692

รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 281,932 225,589 55,626 43,371

	20.	เงินกู้ยืมระยะยำว
(หน่วย:	พันบำท)

เงินกู้
อัตรำดอกเบี้ย
	(ร้อยละ)

กำรช�ำระคืน
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร

2560 2559 2560 2559

1 MLR
ช�าระคนืเงนิต้นเป็นรายเดอืน เดอืนละ 83,400 บาท 
ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันเบิกรับ
เงินกู้

- 413 - 413

2 MLR
ช�าระคนืเงนิต้นเป็นรายเดอืน เดอืนละ 16,700 บาท 
ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันเบิกรับ
เงินกู้

- 98 - 98

3 MLR - 1.25

ช�าระคืนเงินต ้นพร ้อมดอกเบี้ยเป ็นรายเดือน  
เดือนละ 1.4 ล้านบาท และเดือนสุดท้าย 1.3  
ล้านบาท ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 7 ปี 6 เดือน
นับแต่วันเบิกรับเงินกู้

16,309 33,469 - -

4 MLR - 1.25
ช�าระคืนเงินต ้นพร ้อมดอกเบี้ยเป ็นรายเดือน  
เดอืนละ 0.47 ล้านบาท ตามทีร่ะบุในสญัญาให้เสรจ็
สิ้นภายในระยะเวลา 7 ปี นับแต่วันเบิกรับเงินกู้

8,695 13,777 8,695 13,777

5 MLR - 1.25

ช�าระคืนเงินต ้นพร ้อมดอกเบี้ยเป ็นรายเดือน  
เดือนละ 0.3 - 0.38 ล้านบาท ตามที่ระบุในสัญญา
ให้เสรจ็สิน้ภายในระยะเวลา 10 ปี นบัแต่วนัเบกิรบั
เงินกู้

29,075 32,692 - -

6 5.75
ช�าระคืนเงินต ้นพร ้อมดอกเบี้ยเป ็นรายเดือน  
เดอืนละ 0.35 ล้านบาท ตามทีร่ะบุในสญัญาให้เสรจ็
สิ้นภายในระยะเวลา 7 ปี   นับแต่วันเบิกรับเงินกู้

17,400 21,600 - -

7 MLR-2.025
ช�าระคืนเงินต ้นพร ้อมดอกเบี้ยเป ็นรายเดือน  
เดือนละ 0.55 ล้านบาท ให้เสร็จสิ้นภายในระยะ
เวลา 7  ปีนับแต่วันเบิกรับเงินกู้

30,555 37,095 30,555 37,095

8 MLR-0.5
ช�าระคืนเงินต ้นพร ้อมดอกเบี้ยเป ็นรายเดือน  
เดอืนละ 0.1 ล้านบาท ให้เสรจ็สิน้ภายในระยะเวลา 
4 ปี 8 เดือน นับแต่วันเบิกรับเงินกู้

732 1,320 - -

9 MLR-0.5
ช�าระคืนเงินต ้นพร ้อมดอกเบี้ยเป ็นรายเดือน  
เดือนละ 0.62 ล้านบาท ให้เสร็จสิ้นภายในระยะ
เวลา 4 ปี 8 เดือน นับแต่วันเบิกรับเงินกู้

10,021 8,753 - -

10 MLR-1
ช�าระคืนเงินต ้นพร ้อมดอกเบี้ยเป ็นรายเดือน 
เดอืนละ 4.70 ล้านบาทให้เสรจ็สิน้ภายในระยะเวลา 
6 ปี นับแต่วันเบิกรับเงินกู้

156,719 201,759 - -

11 MLR-1
ช�าระคืนเงินต ้นพร ้อมดอกเบี้ยเป ็นรายเดือน 
เดอืนละ 1.80 ล้านบาทให้เสรจ็สิน้ภายในระยะเวลา 
6 ปี นับแต่วันเบิกรับเงินกู้

45,449 63,550 - -

12 MLR-1
ช�าระคืนเงินต ้นพร ้อมดอกเบี้ยเป ็นรายเดือน 
เดอืนละ 1.80 ล้านบาทให้เสรจ็สิน้ภายในระยะเวลา 
6 ปี นับแต่วันเบิกรับเงินกู้

62,623 79,677 - -
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(หน่วย:	พันบำท)

เงินกู้
อัตรำ

ดอกเบี้ย
	(ร้อยละ)

กำรช�ำระคืน
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 2559 2560 2559

13 MLR-1
ช�าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน 
เดือนละ 0.62 ล ้านบาทให ้เสร็จสิ้นภายใน 
ระยะเวลา 6 ปี 6 เดือน นับแต่วันเบิกรับเงินกู้

20,137 26,185 - -

14 MLR-1.5
ช�าระคืนเงินต้นเป็นรายเดือน เดือนละ 1.30  
ล้านบาทให้เสร็จภายในระยะเวลา 10 ปี 6 เดือน 
นับแต่วันเบิกรับเงินกู้

146,343 - - -

15 MLR-1.5
ช�าระคืนเงินต้นเป็นรายเดือน เดือนละ 1.36  
ล้านบาทให้เสร็จภายในระยะเวลา 10 ปี 6 เดือน  
นับแต่วันเบิกรับเงินกู้

151,760 - 151,760 -

16 MLR-1.5
ช�าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน 
เดือนละ 2.98 ล ้านบาทให ้เสร็จสิ้นภายใน 
ระยะเวลา 7 ปี นับแต่วันเบิกรับเงินกู้

244,040 - - -

17 MLR
ช�าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน 
เดือนละ 5,300 บาทให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 
7 ปี นับแต่วันเบิกรับเงินกู้

187 - - -

18 MLR
ช�าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน 
เดือนละ 5,900 บาทให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 
5 ปี นับแต่วันเบิกรับเงินกู้

134 - - -

19 MLR
ช�าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน 
เดอืนละ 19,000 บาทให้เสรจ็สิน้ภายในระยะเวลา 
5 ปี นับแต่วันเบิกรับเงินกู้

636 - - -

20 MLR
ช�าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน 
เดอืนละ 17,000 บาทให้เสรจ็สิน้ภายในระยะเวลา 
3 ปี นับแต่วันเบิกรับเงินกู้

396 - - -

21 MLR
ช�าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน 
เดอืนละ 25,500 บาทให้เสรจ็สิน้ภายในระยะเวลา 
7 ปี นับแต่วันเบิกรับเงินกู้

1,235 - - -

หัก: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย (6,265) - (1,645) -

รวม 936,181 520,388 189,365 51,383

หัก: ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (205,264) (127,913) (28,032) (12,117)

หัก: ส่วนที่จัดเป็นหนี้สินหมุนเวียน (397,349) (46,475) - -

เงินกู้ยืมระยะยำว	-	สุทธิจำกส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี 333,568 346,000 161,333 39,266

เงนิกูย้มืระยะยาวของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยมหีลกัประกนัคอืการจดจ�านองท่ีดินพร้อมสิง่ปลกูสร้างของบรษิทัฯและ
บริษัทย่อย การจ�าน�าเครื่องจักรแผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯและบริษัทย่อย การจ�าน�าสิทธิการรับเงิน
ฝากธนาคารของบริษัทฯและบริษัทย่อย การโอนสิทธิการรับเงินจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง และการ
ค�้าประกันโดยบริษัทฯ
สญัญาเงนิกูย้มืได้ระบขุ้อปฏบิตัแิละข้อจ�ากดับางประการตามทีร่ะบใุนสญัญา เช่น การไม่ลดทนุ จดทะเบยีนหรอืควบรวมกับ
นิติบุคคลอื่น การไม่จ่ายเงินปันผล การก่อหนี้อื่น การด�ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนทุนและอัตราส่วนความสามารถในการ
ช�าระหนี้ให้เป็นไปตามสัญญา เป็นต้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยสองแห่งไม่สามารถปฏิบัติตามข้อจ�ากัดบางประการที่ระบุในสัญญาได้ โดย
บริษัทย่อยได้รับจดหมายผ่อนปรนเงื่อนไขจากธนาคารภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2559 อย่างไรก็ตาม เพื่อวัตถุประสงค์ใน
การรายงานตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปบริษัทย่อยได้แสดงยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของเงินกู้ยืม
ดังกล่าวเป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินทั้งจ�านวน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อยสองแห่งไม่สามารถปฏิบัติตามข้อจ�ากัดบางประการที่ระบุในสัญญาได้ เพื่อ
วตัถปุระสงค์ในการรายงานตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปบรษิทัย่อยได้แสดงยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
ของเงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินทั้งจ�านวน
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 21.	หนี้สินตำมสัญญำเช่ำซื้อและสัญญำเช่ำกำรเงิน
(หน่วย:	พันบำท)

รำยกำร
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 2559 2560 2559

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน 23,801 2,756 - 164

หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจ�าหน่าย (3,181) (335) - (18)

รวม 20,620 2,421 - 146

หัก: ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (5,692) (1,140) - (79)

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ

จำกส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี 14,928 1,281 - 67

 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยได้ท�าสญัญาเช่าการเงนิกบับรษัิทลสีซิง่เพือ่เช่ายานพาหนะและอปุกรณ์ใช้ในการด�าเนนิงาน
ของกิจการโดยมีก�าหนดการช�าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ถึง 5 ปี 

 บริษัทฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต�่าภายในหนึ่งปีตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้
(หน่วย:	พันบำท)

รำยกำร

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ไม่เกนิ	1	ปี 1	-	4	ปี รวม ไม่เกนิ	1	ปี 1	-	4	ปี รวม

ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น
ตามสัญญาเช่า

6,973 16,828 23,801 - - -

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/เช่าการเงิน
รอการตัดบัญชี

(1,281) (1,900) (3,181) - - -

มูลค่ำปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำ
ที่ต้องจ่ำยทั้งสิ้นตำมสัญญำเช่ำ

5,692 14,928 20,620 - - -

(หน่วย:	พันบำท)

รำยกำร

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2559

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ไม่เกนิ	1	ปี 1	-	4	ปี รวม ไม่เกนิ	1	ปี 1	-	4	ปี รวม

ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น
ตามสัญญาเช่า

1,320 1,436 2,756 92 72 164

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/เช่าการเงิน
รอการตัดบัญชี

(180) (155) (335) (13) (5) (18)

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่า
ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

1,140 1,281 2,421 79 67 146

	22.	ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 
จ�านวนเงินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

(หน่วย:	พันบำท)

รำยกำร
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 2559 2560 2559

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี

 • ส่วนที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน: 6,997 5,650 6,414 5,293

 • ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 1,559 1,721 1,401 1,503

 • ต้นทุนดอกเบี้ย 108 244 99 236
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รำยกำร
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 2559 2560 2559

 • รับโอนพนักงานจากบริษัทย่อย 49 - 394 -

 • เพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 1,213 - - -

ส่วนที่รับรู้ในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

 • ก�าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

 • ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์ - (1,219) - (1,219)

 • ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน - 817 - 817

 • ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - (216) - (216)

ภำระผูกพันตำมโครงกำรผลประโยชน์ปลำยปี 9,926 6,997 8,308 6,414

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 9,926 6,997 8,308 6,414

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน
(หน่วย:	พันบำท)

รำยกำร
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 2559 2560 2559

ต้นทุนขาย 294 226 - -

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 2,635 1,739 1,894 1,739

รวมค่ำใช้จ่ำยที่รับรู้ในก�ำไรหรือขำดทุน 2,929 1,965 1,894 1,739

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน�้าหนักในการจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของ 
บริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณ 10 - 24 ปี (2559: 10 - 24 ปี)

สมมติฐานที่ส�าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

รำยกำร
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560
(ร้อยละต่อปี)

2559
(ร้อยละต่อปี)

อัตราคิดลด 1.4 - 3.2 1.4 - 2.9

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 3.0 - 5.0 5.0

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ) 0.0 - 35.0 0.0 - 27.0

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ส�าคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย:	พันบำท)

รำยกำร

2560

งบกำรเงินรวม

เพิ่มขึ้นร้อยละ	1 ลดลงร้อยละ	1

อัตราคิดลด (1,434) 1,739

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 1,764 (1,476)

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน (1,602) 420
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(หน่วย:	พันบำท)

รำยกำร

2560

	งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

เพิ่มขึ้นร้อยละ	1 ลดลงร้อยละ	1

อัตราคิดลด (1,194) 1,440

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 1,468 (1,235)

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน (1,339) 340

(หน่วย:	พันบำท)

รำยกำร

2559

งบกำรเงินรวม

เพิ่มขึ้นร้อยละ	1 ลดลงร้อยละ	1

อัตราคิดลด (1,049) 1,273

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 1,217 (1,026)

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน (1,117) 303

(หน่วย:	พันบำท)

รำยกำร

2559

	งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

เพิ่มขึ้นร้อยละ	1 ลดลงร้อยละ	1

อัตราคิดลด (974) 1,183

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 1,131 (953)

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน (1,034) 274

	23.	ทุนเรือนหุ้น
 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 บริษัทฯได้จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจ�านวน 225,000,000 

บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ�านวน 224,567,750 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้จ�าหน่าย
จ�านวน 4,322,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท ต่อมาเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 บริษัทฯได้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
จากทุนจดทะเบียนจ�านวน 224,567,750 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ�านวน 492,597,533 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ
เพ่ิมทนุจ�านวน 2,680,297,833 หุน้ มลูค่าท่ีตราไว้หุน้ละ 0.10 บาท และส่วนเกนิมลูค่าหุน้ของบริษทัฯเพิม่จาก 243,431,902 
บาท เป็น 899,708,495 บาท 

 เมือ่วนัที ่16 พฤษภาคม 2559 บรษิทัฯได้จดทะเบยีนลดทนุจดทะเบยีนจากทนุจดทะเบยีนเดมิจ�านวน 492,597,534 
บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 491,337,614 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้ จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้จ�าหน่ายจ�านวน 
12,599,198 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท

 ในระหว่างปี 2559 มีการใช้สิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิ PSTC-ESOP และ PSTC-W1 จ�านวน 9,216,300 หน่วย และ 
11,608 หน่วย ตามล�าดับ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 24.1 และ 24.2 บริษัทฯได้รับเงินเพิ่มทุนข้างต้นจ�านวน 922,791 บาท 
และส่วนเกินมูลค่าหุ้นของบริษัทฯเพิ่มจาก 899,708,495 บาท เป็น 902,634,670 บาท

 ในเดือนมกราคม 2560 มีการใช้สิทธิใบแสดงสิทธิ PSTC-W1 จ�านวน 714,280 หน่วย ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 
24.2 บริษัทฯได้รับเงินเพิ่มทุนข้างต้นจ�านวนรวม 71,428 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นของบริษัทฯเพิ่มจาก 902,634,670 
บาท เป็น 902,920,382 บาท 

 ในเดือนกรกฎาคม 2560 มีการใช้สิทธิใบแสดงสิทธิ PSTC-W1 จ�านวน 8,400 หน่วย ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 
24.2 บริษัทฯได้รับเงินเพิ่มทุนข้างต้นจ�านวนรวม 840 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นของบริษัทฯเพิ่มจาก 902,920,382 บาท 
เป็น 902,923,742 บาท

 เมือ่วนัที ่17 พฤศจกิายน 2560 บรษิทัฯได้เพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯจากทนุจดทะเบยีนจ�านวน 491,337,614 
บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ�านวน 756,337,614 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 2,650,000,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.10   บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นของบริษัทฯเพิ่มจาก 902,923,742 บาท เป็น 2,131,056,430 บาท
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 ในเดือนธันวาคม 2560 มีการใช้สิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิ PSTC-ESOP จ�านวน 8,975,275 หน่วย ตามที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุ 24.1 บริษัทฯได้รับเงินเพิ่มทุนข้างต้นจ�านวนรวม 897,528 บาท 

 รำยกำรกระทบยอดทุนเรือนหุ้น

รำยกำร

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 2559

(จ�ำนวนหุ้น
สำมัญ)

(บำท)
(จ�ำนวนหุ้น
สำมัญ)

(บำท)

ทุนจดทะเบียน

ณ วันต้นปี 4,913,376,135 491,337,614 2,250,000,000 225,000,000

เพิ่มทุนจดทะเบียน 2,650,000,000 265,000,000 2,680,297,833 268,029,783

ลดทุนจดทะเบียน - - (16,921,698) (1,692,169)

ณ	วันสิ้นปี 7,563,376,135 756,337,614 4,913,376,135 491,337,614

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

ณ วันต้นปี 4,431,904,732 443,190,473 2,211,419,375 221,141,938

เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุน 2,000,000,000 200,000,000 2,211,257,449 221,125,744

เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิ 9,697,955 969,796 9,227,908 922,791

ณ	วันสิ้นปี 6,441,602,687 644,160,269 4,431,904,732 443,190,473

	24.	ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
	24.1	ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ		PSTC-ESOP

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 บริษัทฯได้จัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯให้กับ
พนักงานของบริษัทฯจ�านวน 50,000,000 หน่วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

จ�ำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอ:   50,000,000 หน่วย 
จ�ำนวนหุ้นที่รองรับกำรใช้สิทธิ:  50,000,000 หุ้น 
อำยุใบส�ำคัญแสดงสิทธิ:	  5 ปี นับแต่วันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ 
วันที่จัดสรร:   15 ธันวาคม 2557
วันหมดอำยุ:	   15 ธันวาคม 2562
รำคำจัดสรร:	   ไม่คิดมูลค่าหน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท) 
รำคำกำรใช้สิทธิ:    0.10 บาทต่อหุ้น 
อัตรำกำรใช้สิทธิ:	   ใบส�าคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุน้สามญั ทัง้นีอ้ตัราการใช้สทิธสิามารถ
    เปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ 
วิธีกำรจัดสรร:	   บริษัทฯจะจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิจากจ�านวนทั้งหมดของโครงการให้
    แก่กรรมการและผู้บริหาร : พนักงาน ในอัตราร้อยละ 43 : 57

	ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ:
 กำรใช้สิทธิครั้งที่	1

เมือ่ครบก�าหนดระยะ 12 เดอืน นับแต่วนัออกใบส�าคญัแสดงสิทธ ิผูถ้อืใบส�าคญัแสดงสทิธสิามารถ
ใช้สิทธิได้ร้อยละ 25 ของจ�านวนที่ได้รับการจัดสรร โดยสามารถใช้สิทธิได้ในวันก�าหนดการใช้สิทธิ และ 
ทุก 6 เดือนหลังครบก�าหนดใช้สิทธิครั้งนี้ ตลอดอายุใบส�าคัญแสดงสิทธิ

 กำรใช้สิทธิครั้งที่	2
เมือ่ครบก�าหนดระยะ 18 เดอืน นับแต่วนัออกใบส�าคญัแสดงสิทธ ิผูถ้อืใบส�าคญัแสดงสทิธสิามารถ

ใช้สิทธิได้ร้อยละ 19 ของจ�านวนที่ได้รับการจัดสรร โดยสามารถใช้สิทธิได้ในวันก�าหนดการใช้สิทธิ และ 
ทุก 6 เดือนหลังครบก�าหนดใช้สิทธิครั้งนี้ ตลอดอายุใบส�าคัญแสดงสิทธิ
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 กำรใช้สิทธิครั้งที่	3
เมือ่ครบก�าหนดระยะ 24 เดอืน นับแต่วนัออกใบส�าคญัแสดงสิทธ ิผูถ้อืใบส�าคญัแสดงสทิธสิามารถ

ใช้สิทธิได้ร้อยละ 28 ของจ�านวนที่ได้รับการจัดสรร โดยสามารถใช้สิทธิได้ในวันก�าหนดการใช้สิทธิ และ 
ทุก 6 เดือนหลังครบก�าหนดใช้สิทธิครั้งนี้ ตลอดอายุใบส�าคัญแสดงสิทธิ

 กำรใช้สิทธิครั้งที่	4
เมือ่ครบก�าหนดระยะ 30 เดอืน นับแต่วนัออกใบส�าคญัแสดงสิทธ ิผูถ้อืใบส�าคญัแสดงสทิธสิามารถ

ใช้สิทธิได้ร้อยละ 14 ของจ�านวนที่ได้รับการจัดสรร โดยสามารถใช้สิทธิได้ในวันก�าหนดการใช้สิทธิ และ 
ทุก 6 เดือนหลังครบก�าหนดใช้สิทธิครั้งนี้ ตลอดอายุใบส�าคัญแสดงสิทธิ

 กำรใช้สิทธิครั้งที่	5
เมือ่ครบก�าหนดระยะ 36 เดอืน นับแต่วนัออกใบส�าคญัแสดงสิทธ ิผูถ้อืใบส�าคญัแสดงสทิธสิามารถ

ใช้สิทธิได้ร้อยละ 10 ของจ�านวนที่ได้รับการจัดสรร โดยสามารถใช้สิทธิได้ในวันก�าหนดการใช้สิทธิ และ 
ทุก 6 เดือนหลังครบก�าหนดใช้สิทธิครั้งนี้ ตลอดอายุใบส�าคัญแสดงสิทธิ

 กำรใช้สิทธิครั้งที่	6
เมือ่ครบก�าหนดระยะ 42 เดอืน นับแต่วนัออกใบส�าคญัแสดงสิทธ ิผูถ้อืใบส�าคญัแสดงสทิธสิามารถ

ใช้สิทธิได้ร้อยละ 3 ของจ�านวนที่ได้รับการจัดสรร โดยสามารถใช้สิทธิได้ในวันก�าหนดการใช้สิทธิ และ 
ทุก 6 เดือนหลังครบก�าหนดใช้สิทธิครั้งนี้ ตลอดอายุใบส�าคัญแสดงสิทธิ

 กำรใช้สิทธิครั้งที่	7
เมือ่ครบก�าหนดระยะ 48 เดอืน นบัแต่วนัออกใบส�าคญัแสดงสทิธ ิผูถ้อืใบส�าคญัแสงสทิธสิามารถ

ใช้สิทธิที่ได้รับทั้งหมด และส่วนที่เหลือจากการใช้สิทธิงวดก่อน โดยสามารถใช้สิทธิได้ในวันก�าหนดการใช้
สิทธิ และทุก 6 เดือนหลังครบก�าหนดใช้สิทธิครั้งนี้ ตลอดอายุใบส�าคัญแสดงสิทธิ

มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสิทธิซื้อหุ้นแต่ละสิทธิที่ออกเท่ากับ 0.42 บาท ค�านวณโดยใช้แบบจ�าลอง
การก�าหนดราคาสิทธิตามแบบจ�าลอง Black-Scholes-Merton ข้อมูลน�าเข้าแบบจ�าลอง ได้แก่ ราคาหุ้น ณ วันที่
ก�าหนดราคา ซึ่งเท่ากับ 0.65 บาท ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 0.10 บาท ความคาดหวังอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 5 
อายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิ 5 ปี และอัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยงร้อยละ 2.39

ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯบันทึกค่าใช้จ่ายเป็นจ�านวน 3.4 ล้านบาท (2559: 6.3 ล้านบาท) ซึ่งรวมอยู่ใน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์จ�านวน 
4.5 ล้านบาท (2559: 4.0 ล้านบาท)

 ในระหว่างปี 2560 มีผู้ใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ PSTC - ESOP จ�านวน 8,975,275 หน่วย (2559: 
9,216,300 หน่วย) และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ยอดคงเหลือของใบส�าคัญแสดงสิทธิ PSTC - ESOP ที่ยังไม่ได้
ใช้สิทธิมีจ�านวน 16,066,550 หน่วย (2559: 25,041,825 หน่วย)

 
 รำยกำรกระทบยอดจ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	PSTC	-	ESOP

(หน่วย:	หน่วย)

รำยกำร
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 2559

จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิ ณ วันต้นปี 25,041,825 38,580,625

ยกเลิกสิทธิระหว่างปี - (4,322,500)

ใช้สิทธิระหว่างปี (หมายเหตุ 23) (8,975,275) (9,216,300)

จ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	ณ	วันปลำยปี 16,066,550 25,041,825

 24.2	ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	PSTC	-	W1
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 บริษัทฯได้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 (PSTC -W1) เพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ

ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
จ�ำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอ:	  442,251,470 หน่วย
จ�ำนวนหุ้นที่รองรับกำรใช้สิทธิ:  442,251,470 หุ้น
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อำยุใบส�ำคัญแสดงสิทธิ:  3 ปี นับแต่วันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ
วันที่จัดสรร:	   29 มกราคม 2559
วันหมดอำยุ:    28 มกราคม 2562
รำคำจัดสรร:	   ไม่คิดมูลค่าหน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
รำคำกำรใช้สิทธิ:    0.50 บาทต่อหุ้น
อัตรำกำรใช้สิทธิ:    ใบส�าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย ต่อ 1 หุน้สามญั ทัง้นีอ้ตัราการใช้สิทธสิามารถเปล่ียนแปลง
    ได้ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันใช้สิทธิ:    ก�าหนดการใช้สิทธิทุก ๆ  6 เดือน นับแต่วันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ โดยวันก�าหนด
    ใช้สิทธิครั้งแรกคือวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 และสามารถใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 
    28 มกราคม 2562
          เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 มีการใช้สิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 จ�านวน 11,608 หน่วย ซื้อหุ้นสามัญ
จ�านวน 11,608 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท บริษัทฯได้รับเงินเพิ่มทุนข้างต้นจ�านวน 5,804 บาท บริษัทฯจดทะเบียนเพิ่ม
ทุนช�าระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม 2559 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญข้างต้น
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้วตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 มีการใช้สิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 จ�านวน 714,280 หน่วย ซื้อหุ้นสามัญ
จ�านวน 714,280 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท บริษัทนได้รับเงินเพิ่มทุนข้างต้นจ�านวน 357,140 บาท บริษัทฯจดทะเบียน
เพิ่มทุนช�าระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ เม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2560 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญ
ข้างต้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้วตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป
 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 มีการใช้สิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 จ�านวน 8,400 หน่วย ซื้อหุ้นสามัญ
จ�านวน 8,400 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท บริษัทฯได้รับเงินเพิ่มทุนข้างต้นจ�านวน 4,200 บาท บริษัทฯจดทะเบียนเพิ่มทุน
ช�าระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เม่ือวันท่ี 2 สิงหาคม 2560 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญข้างต้น 
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้วตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ยอดคงเหลือของใบส�าคัญแสดงสิทธิ PSTC - W1 ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิมี จ�านวน 
441,517,182 หน่วย (2559: 442,239,862 หน่วย)

  รำยกำรกระทบยอดจ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	PSTC	-	W1
(หน่วย:	หน่วย)

รำยกำร
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 2559

จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิ ณ วันต้นปี 442,239,862 -

ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิระหว่างปี - 442,251,470

ใช้สิทธิระหว่างปี (หมายเหตุ 23) (722,680) (11,608)

จ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	ณ	วันปลำยปี 441,517,182 442,239,862

 25.	ส�ำรองตำมกฎหมำย
 บริษัทฯ

ภายใต้บทบญัญตัขิองมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัฯต้องจัดสรร
ก�าไรสทุธปิระจ�าปีส่วนหนึง่ไว้เป็นทนุส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสทุธปิระจ�าปี   หกัด้วยยอดขาดทนุสะสม
ยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนส�ารองนีจ้ะมจี�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ ทนุจดทะเบียน ส�ารองตามกฎหมายดงักล่าว
ไม่สามารถน�าไปจ่ายเงินปันผลได้

 บริษัทย่อย
ตามบทบญัญตัแิห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ บรษิทัฯต้องจดัสรรทนุส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

ของจ�านวนผลก�าไรซ่ึงบริษัทฯท�ามาหาได้ทุกคราวที่จ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนส�ารองนั้นจะมีจ�านวนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 10 ของจ�านวนทุนของบริษัทฯ ส�ารองตามกฎหมายดังกล่าว ไม่สามารถน�าไปจ่ายเงินปันผลได้
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 26.	ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย:	พันบำท)

รายการ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 102,277 87,280 71,277 80,090

ค่าเสื่อมราคา 102,398 54,310 17,723 8,326

ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน 8,537 4,063 3,054 3,180

ซื้อสินค้าส�าเร็จรูป 721,410 451,320 307,705 234,283

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�าเร็จรูปและงานระหว่างท�า (39,141) 7,408 (5,858) 7,771

	27.	ภำษีเงินได้
 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วยรายการดังนี้

(หน่วย:	พันบำท)

รำยกำร
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 2559 2560 2559

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี 7,160 2,475 3,351 -

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:	

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว

(14) 487 58 556

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 7,146 2,962 3,409 556

จ�านวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปีส้ินสุดวันที่  
31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้ 

	(หน่วย:	พันบำท)

รำยงำน
งบกำรเงินรวมและ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 2559

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลก�าไรจากการประมาณการ 
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

- 124

รวม - 124

รายการกระทบยอดจ�านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของก�าไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกับอัตราภาษีที่
ใช้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย:	พันบำท)

รำยกำร
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 2559 2560 2559

ก�ำไร	(ขำดทุน)	ทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล 53,123 (38,804) 65,401 532

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 0, 20 ร้อยละ 0, 20 ร้อยละ 0, 20 ร้อยละ 0, 20

ก�าไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอตัราภาษี 17,512 536 9,107 (646)

ผลกระทบทางภาษีจากการตัดรายการระหว่างกัน (6,888) (46) - -

ผลกระทบทางภาษีส�าหรับ:

การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 28) (10,445) (2,810) (7,349) (2,810)

ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 1,759 426 1,675 302

ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (48) (20) (24) (18)

รวม (8,734) (2,404) (5,698) (2,526)
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รำยกำร
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 2559 2560 2559

ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ที่คาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์ 5,256 4,876 - 3,728

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 7,146 2,962 3,409 556

 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย:	พันบำท)

รำยกำร
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 475 614 475 614

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 212 42 212 42

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 1,923 1,352 1,662 1,283

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 910 1,378 910 1,378

รวม 3,520 3,386 3,259 3,317

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษี
ที่ยังไม่ได้ใช้จ�านวน 68.8 ล้านบาท (2559: 76.2 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: ไม่มี (2559: 19.0 ล้านบาท)) ที่ไม่ได้บันทึก
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯอาจไม่มีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่
จะน�าผลแตกต่างชั่วคราวและผลทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้

 28.	กำรส่งเสริมกำรลงทุน
บริษัทฯและบริษัทย่อย 8 แห่งได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส�าหรับการผลิตไฟฟ้า

จากพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานชีวภาพ และพลังงานชีวมวล ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1966 (1)/2554 เมื่อวันที่ 10 
สิงหาคม 2554 เลขที่ 1519 (1)/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 เลขที่ 1520 (1)/2557 เมื่อวันที่ 22  เมษายน 2557 เลข
ที่ 58-2389-1-00-1-0 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 เลขที่ 1127(1)/2556 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 เลขที่ 2548(1)/2555 
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555 เลขที่ 1483(1)/2556 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 เลขที่1792(1)/2556 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 
2556 เลขที ่59-1440-1-00-1-0 เมือ่วนัที ่7 พฤศจกิายน 2559 และเลขที ่59-1442-1-00-1-0 เมือ่วนัที ่7 พฤศจกิายน 2559 
ทั้งนี้ บัตรส่งเสริมดังกล่าวได้ก�าหนดเงื่อนไขและสิทธิพิเศษบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นติบิคุคลส�าหรบัก�าไรสทุธทิีไ่ด้จากการประกอบกจิการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิเป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายได้จากการ
ประกอบกิจการน้ัน และได้รับยกเว้นไม่ต้องน�าเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลไปรวมค�านวณเพื่อเสียภาษี

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายในประเทศส�าหรับปี 2560 และ 2559 ตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุนเป็นจ�านวนทั้งสิ้น 463 ล้านบาท และ 151 ล้านบาท ตามล�าดับ

 29.	ก�ำไรต่อหุ้น
ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�านวณโดยหารก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี
ก�าไรต่อหุ้นปรับลดค�านวณโดยหารก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยผลรวมของจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญท่ีออกอยู่ในระหว่างปีกับจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก
ของหุ้นสามัญท่ีบริษัทฯอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลง
เป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นงวดหรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า 
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 ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและก�าไรต่อหุ้นปรับลดส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 แสดงการค�านวณได้ดังนี้

รำยกำร

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	2560

ก�ำไรส�ำหรับปี จ�ำนวนหุ้น
สำมัญ

เฉลี่ยถ่วงน�้ำ
หนัก

ก�ำไรต่อหุ้น

งบกำรเงิน
รวม

งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร

งบกำรเงิน
รวม

งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร

(พันบำท) (พันบำท) (พันหุ้น) (บำท) (บำท)

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน

ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 43,205 62,001 4,512,434 0.0096 0.0137

ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด

ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ออกให้พนักงาน 
(PSTC - ESOP) - - 14,007

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ (PSTC - W1) - - 158,493

ก�ำไรต่อหุ้นปรับลด

ก�ำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสำมัญ	
สมมติว่ำมีกำรแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญ 43,205 62,001 4,684,934 0.0092 0.0132

ไม่มีการแสดงก�าไรต่อหุ้นปรับลดส�าหรับใบแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 24 ส�าหรับปีสิ้น
สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เนื่องจากก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดกลับเป็นปรับเพิ่ม

 30.	ข้อมูลทำงกำรเงินจ�ำแนกตำมส่วนงำน
ข้อมูลส่วนงานด�าเนินงานที่น�าเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้าน 

การด�าเนนิงานได้รบัและสอบทานอย่างสม�า่เสมอเพือ่ใช้ในการตดัสินใจในการจัดสรรทรพัยากรให้กบัส่วนงานและประเมนิผล
การด�าเนินงานของส่วนงานเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจ
ตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้ 

• ส่วนงานระบบไฟฟ้าควบคมุและระบบส�ารองไฟฟ้า เป็นส่วนงานทีท่�าการจ�าหน่ายและตดิตัง้ระบบไฟฟ้าควบคุม
และระบบส�ารองไฟฟ้าทุกชนิด

• ส่วนงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เป็นส่วนงานที่ท�าการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
พลังงานชีวมวล และพลังงานชีวภาพ

• ส่วนงานจ�าหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เป็นส่วนงานที่จ�าหน่ายปิโตรเลียมเหลวและให้บริการขนส่ง
น�้ามันโดยระบบขนส่งทางท่อ

 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการรวมส่วนงานด�าเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น
ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด�าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการ 

ตัดสินใจเก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของส่วนงานโดยพิจารณาจากก�าไรหรือขาดทุนจากการด�าเนินงานซ่ึงวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดก�าไรหรือ
ขาดทนุจากการด�าเนนิงานในงบการเงนิ อย่างไรกต็าม บรษิทัฯและบรษิทัย่อยบรหิารงานด้านการจดัหาเงนิซึง่ท�าให้เกดิค่าใช้
จ่ายทางการเงินและรายได้ทางการเงินและภาษีเงินได้ของทั้งกลุ่ม ดังนั้น รายได้และค่าใช้จ่ายดังกล่าวจึงไม่มีการปันส่วน 
ให้แต่ละส่วนงานด�าเนินงาน

การบนัทกึบญัชสี�าหรบัรายการระหว่างส่วนงานทีร่ายงานเป็นไปในลกัษณะเดยีวกับการบนัทกึบญัชสี�าหรบัรายการ
ธุรกิจกับบุคคลภายนอก
 รายได้ระหว่างส่วนงานถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว
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 ข้อมูลรายได้และก�าไรของส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 
มีดังต่อไปนี้

(หน่วย:	พันบำท)

รำยกำร

งบกำรเงินรวม

ส่วนงำนระบบไฟฟ้ำ
ควบคุมและ

ระบบส�ำรองไฟฟ้ำ

ส่วนงำนจ�ำหน่ำยและ
ขนส่งผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียม

ส่วนงำนผลิตไฟฟ้ำ
จำกพลังงำนทดแทน

รวมส่วนงำน
รำยกำรปรับปรุง

และตัดรำยกำรระหว่ำง
กัน

งบกำรเงินรวม

2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559

รายได้จาก
ลูกค้าภายนอก

559,178 447,378 322,011 - 462,908 151,479 1,344,097 598,857 - - 1,344,097 598,857

รายได้ระหว่าง
ส่วนงาน

125,035 541,340 - - - - 125,035 541,340 (125,035) (541,340) - -

ดอกเบี้ยรับ 46,396 14,926 160 - 2,859 656 49,415 15,582 (48,753) (14,694) 662 888

ดอกเบี้ยจ่าย (60,292) (18,106) (494) - (83,476) (30,682) (144,261) (48,788) 48,753 14,694 (95,509) (34,094)

ค่าเสื่อมราคาและ
ค่าตัดจ�าหน่าย

(5,992) (6,967) (1,469) - (97,743) (49,111) (105,204) (56,078) (8,684) (5,208) (113,888) (61,286)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (4,340) (2,962) (2,806) - - - (7,146) (2,962) - - (7,146) (2,962)

ก�าไร (ขาดทุน) 
ของส่วนงาน

46,031 5,222 13,731 - 20,653 (4,770) 80,415 452 (34,438) (42,217) 45,977 (41,765)

สินทรัพย์รวม
ของส่วนงาน

4,008,340 2,892,741 1,871,263 - 3,197,713 2,422,660 9,077,316 5,315,401 (3,330,776) (1,894,702) 5,746,540 3,420,699

บรษัิทฯ และบรษิทัย่อยด�าเนนิธรุกิจในเขตภมูศิาสตร์เดยีว คอืประเทศไทย ดงันัน้รายได้และสนิทรพัย์ทีแ่สดงอยูใ่น
งบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ในปี 2560 บรษิทัฯและบรษิทัย่อย มรีายได้จากลกูค้ารายใหญ่จ�านวน 1 ราย เป็นจ�านวนเงนิประมาณ 455 ล้านบาท 
ซึ่งมาจากส่วนงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (2559: บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ�านวน 1 ราย 
เป็นจ�านวนเงินประมาณ 151 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน)

 31.	เงินปันผล

เงินปันผล อนุมัติโดย
เงินปันผลจ่ำย
(พันบำท)

เงินปันผลจ่ำยต่อหุ้น
(บำท)

เงินปันผลประจ�าปี 2558 ที่ประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 7,960 0.0018

 32.	กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
 บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ไทยพาณิชย์มาสเตอร์ ฟันด์ ซึ่งเป็นกอง
ทุนส�ารองเลี้ยงชีพซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจ่ายสมทบ
เขา้กองทุนเปน็รายเดอืนในอตัราร้อยละ 5 ของเงนิเดอืน กองทนุส�ารองเลี้ยงชีพนีบ้รหิารโดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ัดการกองทนุ 
ไทยพาณิชย์ จ�ากัด  และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ                 
ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ�านวน 2.7 ล้านบาท (2559: 2.4 ล้านบาท) 
(เฉพาะบริษัทฯ: 2.5 ล้านบาท 2559: 2.3 ล้านบาท)
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 33.	ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้น
	33.1	ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำขำยไฟฟ้ำ

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ท�าสัญญาขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 
ตามจ�านวนและราคาทีก่�าหนดไว้ในสญัญา สญัญาดงักล่าวมรีะยะเวลา 5 ถงึ 25 ปีนบัตัง้แต่วนัทีวั่นทีล่งนามในสญัญาเเละต่อ
สัญญาโดยอัตโนมัติครั้งละ 5 ปี จนกว่าจะมีการยุติสัญญา รายละเอียดของสัญญาขายไฟฟ้าดังกล่าวมีดังนี้

โรงไฟฟ้ำ
แห่งที่

วันที่ท�ำสัญญำ ที่ตั้งโครงกำร ก�ำลังกำรผลิต วันที่เริ่มขำยไฟฟ้ำ

1 22 ตุลาคม 2551 จังหวัดบุรีรัมย์ 950 กิโลวัตต์
เริ่มด�าเนินการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว 
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555

2 28 ตุลาคม 2552 จังหวัดอุดรธานี 998 กิโลวัตต์
เริ่มด�าเนินการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว 
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554

3 28 ตุลาคม 2552 จังหวัดอุดรธานี 998 กิโลวัตต์ เริ่มด�าเนินการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว 
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2554

4 10 มีนาคม 2553 จังหวัดบุรีรัมย์ 8,000 กิโลวัตต์ เริ่มด�าเนินการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว 
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558

5 23 มีนาคม 2555 จังหวัดสุพรรณบุรี 4,000 กิโลวัตต์ เริ่มด�าเนินการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว 
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557

6 17 สิงหาคม 2555 จังหวัดสุพรรณบุรี 2,000 กิโลวัตต์
เริ่มด�าเนินการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว 
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558

7 29 พฤศจิกายน 2556 จังหวัดสุพรรณบุรี 980 กิโลวัตต์
เริ่มด�าเนินการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว 
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2557

8 16 ธันวาคม 2556 จังหวัดสมุทรสงคราม 988 กิโลวัตต์
เริ่มด�าเนินการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว 
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557

9 17 ธันวาคม 2556 จังหวัดนนทบุรี 980 กิโลวัตต์
เริ่มด�าเนินการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว 
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557

10 14 มกราคม 2558 จังหวัดนครศรีธรรมราช 990 กิโลวัตต์
ยังไม่เริ่มด�าเนินการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

11 6 กรกฎาคม 2558 จังหวัดสุโขทัย 990 กิโลวัตต์
ยังไม่เริ่มด�าเนินการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

12 6 กรกฎาคม 2558 จังหวัดชัยนาท 990 กิโลวัตต์
ยังไม่เริ่มด�าเนินการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

13 10 กรกฎาคม 2558 จังหวัดอุดรธานี 990 กิโลวัตต์
ยังไม่เริ่มด�าเนินการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

14 4 สิงหาคม 2558 จังหวัดเพชรบุรี 1,000 กิโลวัตต์
เริ่มด�าเนินการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว 
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558

15 11 กันยายน 2558 จังหวัดชลบุรี 990 กิโลวัตต์
ยังไม่เริ่มด�าเนินการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

16 2 ตุลาคม 2558 จังหวัดก�าแพงเพชร 990 กิโลวัตต์
ยังไม่เริ่มด�าเนินการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

17 2 ตุลาคม 2558 จังหวัดสุพรรณบุรี 4,600 กิโลวัตต์
ยังไม่เริ่มด�าเนินการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

18 13 พฤศจิกายน 2558 จังหวัดสกลนคร 990 กิโลวัตต์
ยังไม่เริ่มด�าเนินการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

19 30 ธันวาคม 2559 จังหวัดสระแก้ว 4,999 กิโลวัตต์
เริ่มด�าเนินการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560

20 30 ธันวาคม 2559 จังหวัดสมุทรสงคราม 4,999 กิโลวัตต์
เริ่มด�าเนินการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560
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 33.2	ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำเช่ำด�ำเนินงำน
บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าท�าสัญญาเช่าด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่ในอาคารการเช่าพื้นที่

ส�าหรับโรงผลิตกระแสไฟฟ้า อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 25 ปี
บริษัทฯมีจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้

(หน่วย:	ล้ำนบำท)

รำยกำร
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

31	ธันวำคม	2560 31	ธันวำคม	2559 31	ธันวำคม	2560 31	ธันวำคม	2559

จ่ายช�าระ

ภายใน 1 ปี 21.5 4.4 6.3 1.4

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 50.1 10.7 19.3 1.2

เกิน 5 ปี 224.3 51.5 83.3 -

 33.3	ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำบริกำร
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมภีาระผกูพนัเกีย่วกับสญัญาบรกิารและทีป่รกึษามี
จ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาบริการที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้

(หน่วย:	ล้ำนบำท)

รำยกำร
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

31	ธันวำคม	
2560

31	ธันวำคม	
2559

31	ธันวำคม	
2560

31	ธันวำคม	2559

จ่ายช�าระ

ภายใน 1 ปี 3.5 0.4 2.2 2.5

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี - - - 1.1

 33.4	ภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนจ�านวน 119 ล้านบาท 
(2559: 32 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: ไม่มี 2559: 34 ล้านบาท) ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อที่ดิน การปรับปรุงโรงไฟฟ้าและการ
ซื้อเครื่องจักร

 33.5	กำรค�้ำประกัน
(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯค�้าประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเชื่อให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

และกิจการอื่นในวงเงิน 220 ล้านบาท (2559: 220 ล้านบาท)
(2) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือค�้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนาม 

ของบริษัทฯและบริษัทย่อยเพื่อค�้าประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาจ�านวนเงินรวมประมาณ 237 
ล้านบาท (2559: 62 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 59 ล้านบาท 2559: 57 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ
ภาระผูกพันทางปฎิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ 

 34.	ล�ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมสีนิทรพัย์และหนีส้นิทีว่ดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรมหรอืเปิดเผย
มูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย:	พันบำท)

รำยกำร

31	ธันวำคม	2560

งบกำรเงินรวม	

ระดับ	1 ระดับ	2 ระดับ	3 รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม

 • เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า - 3,418 - 3,418
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(หน่วย:	พันบำท)

รำยกำร

31 ธันวาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม

 • เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า - 1,969 - 1,969

(หน่วย:	พันบำท)

รำยกำร

31	ธันวำคม	2559

งบกำรเงินรวม	

ระดับ	1 ระดับ	2 ระดับ	3 รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม

 • เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า - 304,485 - 304,485

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม

 • ตราสารอนุพันธ์

 • สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - (1,838) - (1,838)

(หน่วย:	พันบำท)

รำยกำร

31	ธันวำคม	2559

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ระดับ	1 ระดับ	2 ระดับ	3 รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม

 • เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า - 281,647 - 281,647

 35.	เครื่องมือทำงกำรเงิน
	35.1	นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง

เครือ่งมอืทางการเงนิทีส่�าคญัของบรษัิทฯและบรษิทัย่อยตามทีน่ยิามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่107 
“การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมลูส�าหรบัเครือ่งมอืทางการเงิน” ประกอบด้วย เงนิสดและรายการเทยีบเท่า
เงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะสั้น หุ้นกู้และ
เงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงดังนี้

 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ
บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมคีวามเสีย่งด้านการให้สนิเชือ่ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ืน่ 

และเงินให้กู้ยืม ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการก�าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิน
เช่ือทีเ่หมาะสม ดงันัน้บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจงึไม่คาดว่าจะได้รบัความเสยีหายทีเ่ป็นสาระส�าคญัจากการ
ให้สินเช่ือ นอกจากน้ี การให้สินเช่ือของบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯและ
บริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าท่ีหลากหลายและมีอยู่จ�านวนมากราย จ�านวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัท
ย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืม
ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
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 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย
 บรษิทัฯและบรษัิทย่อยมคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ทีส่�าคญัอนัเกีย่วเนือ่งกบัเงินฝากสถาบนั

การเงิน เงินให้กู้ยืม เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้น หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย สินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบ้ียคงที่ซึ่ง
ใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน 

 สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีส�าคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และส�าหรับสินทรัพย์และหนี้สิน
ทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบก�าหนด หรือ วันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบ้ียใหม่ (หากวันที่มี
การก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

	(หน่วย:	ล้ำนบำท)

รำยกำร

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560

งบกำรเงินรวม

อัตรำดอกเบี้ยคงที่ อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตำม
รำคำตลำด

ไม่มี
อัตรำ

ดอกเบี้ย
รวม

อัตรำดอกเบี้ย
ที่แท้จริง	(ร้อยละต่อปี)ภำยใน

1	ปี
1	-	5	ปี

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด

406 - - 24 430 0.37 - 0.375

เงินลงทุนชั่วคราว - - - 3 3 -

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 549 549 -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน 60 -

- - 60 2.5

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้า
ประกัน

59 58 - - 117 0.37 - 1.375

รวม 525 58 - 576 1,159

หนี้สินทำงกำรเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

180 - 430 - 610
4, 4.75, 5, MMR, MLR-1.5, 
MLR-2, STP+2, USDMIT+4, 
Libor+1.5, MOR, MOR+0.5

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 282 282 -

หุ้นกู้ 179 - - - 179 5.0

เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก กิจการที่ไม่
เกี่ยวข้องกัน

70 - - - 70 2.5, 5.0

เงินกู้ยืมระยะยาว 4 13 919 - 936
MLR, MLR-0.5, MLR-1.25,
MLR-1.5, MLR 2.025, 5.75

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและ
สัญญาเช่าทางการเงิน

6 15 - - 21 2.85 - 9.58

รวม 439 28 1,349 282 2,098

(หน่วย:	ล้ำนบำท)

รำยกำร

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

อัตรำดอกเบี้ยคงที่ อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตำม
รำคำตลำด

ไม่มี
อัตรำ

ดอกเบี้ย
รวม

อัตรำดอกเบี้ย
ที่แท้จริง	(ร้อยละต่อปี)ภำยใน

1	ปี
1	-	5	ปี

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด

1 - - 9 10 0.37 - 0.375

เงินลงทุนชั่วคราว - - - 2 2 -
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รำยกำร

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

อัตรำดอกเบี้ยคงที่ อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตำม
รำคำตลำด

ไม่มี
อัตรำ

ดอกเบี้ย
รวม

อัตรำดอกเบี้ย
ที่แท้จริง	(ร้อยละต่อปี)ภำยใน

1	ปี
1	-	5	ปี

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 350 350 -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน

871 - - - 871 5.0

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้า
ประกัน

40 - - - 40 0.37 - 1.375

เงินให้กู้ยืมระยะยาวจากกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน

-
26

- - 26 5.0

รวม 912 26 - 361 1,299

หนี้สินทำงกำรเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

180 - 420 - 600
4, 4.75, 5, MLR, MLR-1.5,

MLR-2, STP+2, USDMIT+4,
Libor+1.5

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 56 56 -

หุ้นกู้ 179 - - - 179 5.0

เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก กิจการที่ไม่
เกี่ยวข้องกัน

275 - - - 275 0.9

เงินกู้ยืมระยะยาว - - 189 - 189
MLR-1.25, MLR-1.5, 

MLR-2.025

รวม 634 - 609 56 1,299

	(หน่วย:	ล้ำนบำท)

รำยกำร

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2559

งบกำรเงินรวม

อัตรำดอกเบี้ยคงที่ อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตำม
รำคำตลำด

ไม่มี
อัตรำ

ดอกเบี้ย
รวม

อัตรำดอกเบี้ย
ที่แท้จริง	(ร้อยละต่อปี)ภำยใน

1	ปี
1	-	5	ปี

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด

119
- - 10 129 0.37 - 0.375

เงินลงทุนชั่วคราว - - - 305 305 -

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 187 187 -

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้า
ประกัน

9 45 - - 54 0.37 - 1.375

รวม 128 45 119 502 675

หนี้สินทำงกำรเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

745 - 19 - 764 4.0, 4.5, MOR, MLR-1.5

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 226 226 -

หุ้นกู้ 498 - - - 498 5.0

เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก กิจการที่ไม่
เกี่ยวข้องกัน 14 - - - 14

5.0
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รำยกำร

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2559

งบกำรเงินรวม

อัตรำดอกเบี้ยคงที่ อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตำม
รำคำตลำด

ไม่มี
อัตรำ

ดอกเบี้ย
รวม

อัตรำดอกเบี้ย
ที่แท้จริง	(ร้อยละต่อปี)ภำยใน

1	ปี
1	-	5	ปี

เงินกู้ยืมระยะยาว 4 18 498 - 520
5.75, MLR, MLR-0.5, 

MLR-0.75, MLR-1, MLR-2, 
MLR-2.025

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและ
สัญญาเช่าทางการเงิน

1 1 - - 2 5.9 - 13.39

รวม 1,262 19 517 226 2,024

(หน่วย:	ล้ำนบำท)

รำยกำร

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2559

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

อัตรำดอกเบี้ยคงที่ อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตำม
รำคำตลำด

ไม่มี
อัตรำ

ดอกเบี้ย
รวม

อัตรำดอกเบี้ย
ที่แท้จริง	(ร้อยละต่อปี)ภำยใน

1	ปี
1	-	5	ปี

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด

- - 88 10 98 0.37 - 0.375

เงินลงทุนชั่วคราว - - - 282 282 -

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 162 162 -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน

678 - - - 678 5 - 5.5

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้า
ประกัน

- 38 - - 38 0.37 - 1.375

รวม 678 38 88 454 1,258

หนี้สินทำงกำรเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
   ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

745 - - - 745 4.0, 4.5

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 43 43 -

หุ้นกู้ 498 - - - 498 5.0

เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก กิจการที่ไม่
เกี่ยวข้องกัน

24 - - - 24 0.9 - 4.5

เงินกู้ยืมระยะยาว - - 51 - 51
MLR, MLR - 1.25, 

MLR - 2.025

รวม 1,267 - 51 43 1,361

 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
บรษิทัฯมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นทีส่�าคัญอนัเกีย่วเนือ่งจากการซือ้สนิค้าเป็นเงนิตราต่าง

ประเทศ บริษัทฯได้ตกลงท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกิน
หนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
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บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน										
ณ	วันที่	31	ธันวำคม

หนี้สินทำงกำรเงิน														
ณ	วันที่	31	ธันวำคม

อัตรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ	วันที่	31	ธันวำคม

2560
(ล้ำน)

2559
(ล้ำน)

2560
(ล้ำน)

2559
(ล้ำน)

2560 2559

(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา - - 1.6 4.4 32.85 36.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯไม่มียอดคงเหลือของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 
ณ วันที่ 31   ธันวาคม 2559 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศโดยมีรายละเอียดดังนี้

31	ธันวำคม	2559

สกุลเงิน
จ�ำนวนที่ซื้อ

(ล้ำน)
จ�ำนวนที่ขำย

(ล้ำน)

อัตรำแลกเปลี่ยนตำมสัญญำของ	

จ�ำนวนที่ซื้อ จ�ำนวนที่ขำย

(บำทต่อ	1	หน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 4.0 - 35.04 - 35.82 -

 35.2	มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
 เนือ่งจากเครือ่งมอืทางการเงนิส่วนใหญ่ของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยจดัอยูใ่นประเภทระยะสัน้ เงนิให้กูย้มืและเงินกู้
ยมืมอีตัราดอกเบีย้ใกล้เคยีงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจงึประมาณมลูค่ายตุธิรรมของเครือ่งมอืทางการ
เงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ มีดังนี้
(หน่วย	:	พันบำท)

รำยกำร

ณ	วันที่	
31	ธันวำคม	2560

ณ	วันที่	
31	ธันวำคม	2559

มูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำยุติธรรม

ก�ำไร	(ขำดทุน) ก�ำไร	(ขำดทุน)

ตรำสำรอนุพันธ์

 สัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า - (1,838)

        
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้
ก) เงนิลงทนุในหน่วยลงทุนค�านวณจากมลูค่าสนิทรพัย์สทุธขิองหน่วยลงทนุทีป่ระกาศโดยบรษิทัหลกัทรพัย์จัดการ

กองทุน 
ข) ตราสารอนพุนัธ์ แสดงมลูค่ายตุธิรรมซึง่ค�านวณโดยใช้เทคนคิการคดิลดกระแสเงนิสดในอนาคตและแบบจ�าลอง

ตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ่งข้อมูลท่ีน�ามาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สามารถสังเกต
ได้ในตลาดทีเ่กีย่วข้อง เช่น อตัราแลกเปล่ียนทนัท ีอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าของเงนิตราต่างประเทศ เส้นอตัรา
ผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ย และเส้นราคาล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นต้น บริษัทฯและบริษัทย่อยได้
ค�านึงถึงผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์

 ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
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 36.	กำรบริหำรจัดกำรทุน	
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส�าคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุน

การด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯและเสรมิสร้างมลูค่าการถอืหุน้ให้กับผู้ถอืหุน้ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯและบรษิทั
ย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.6:1 (2559: 1.5:1) และเฉพาะบริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.5:1 (2559: 
1:1) 

	37.	เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อยของบริษัทฯเข้าลงทุน

ซื้อหุ้นสามัญในบริษัท เจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ซึ่งประกอบธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ สัดส่วนการลงทุน
ร้อยละ 100 ในจ�านวนเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท

 38.	กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบการเงนินีไ้ด้รบัอนุมัตใิห้ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบรษิทัฯเมือ่วนัที ่27 กุมภาพนัธ์ 

2561
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