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เรียนทานผูถือหุน บริษัท เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

 สาํหรบัผลการดําเนนิงานในป 2561 นบัเปนอีกกาวของการสรางความมัน่คงใหกับบรษิทัฯ PSTC เปนอยาง

ยิ่ง บริษัทฯ ไดเจริญเติบโตในหลายดาน ทั้งสินทรัพยรวม รายได และกําไร นับจากปที่บริษัทฯ PSTC ไดจดทะเบียน

เขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย MAI จากบริษัทขนาดเล็กที่มีสินทรัพยรวมประมาณ  900 ลานบาท 

จนมาเปนบริษัทที่มีสินทรัพยรวมถึง 6,700 ลานบาท ในระยะเวลาเพียง 4 ป มีความแข็งแกรงในดานเงินทุนดวยมี

หนี้สินตอทุนเพียง 0.71 ซึ่งสรางความมั่นใจใหกับผูถือหุนไดวาบริษัทฯ PSTC ไดเติบโตขึ้นมาอยางมีคุณภาพ 

 จากการที่บริษัทฯ ไดตัดสินใจขยายธุรกิจไปยังพลังงานหลักโดยเขาซื้อหุนเพิ่มทุนของบริษัทบิ๊กแกส 

เทคโนโลยี จํากัด จํานวน รอยละ 51 เมื่อปลายป 2560 และรวมกันบริหาร และพัฒนาธุรกิจดานการจัดจําหนาย

แกสปโตรเลียมเหลวทุกชนิด ทําใหบ๊ิกแกส มียอดขายเติบโตอยางกาวกระโดดกวา รอยละ 150 รวมถึงพัฒนา

โครงการระบบขนสงนํ้ามันทางทอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากจังหวัดสระบุรี ไปยังจังหวัดขอนแกน ระยะทาง 

342 กิโลเมตร และไดขอมติจากการประชุมวิสามัญผูถือหุนไปเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 เปนที่เรียบรอยแลวและ

ขณะเดียวกันโครงการดังกลาวไดรับการเห็นชอบในผลการศึกษาผลกระทบตอสิ่งแวดลอม จากคณะกรรมการสิ่ง

แวดลอมแหงชาติ กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดลอมไปเม่ือวันท่ี 8 มกราคม 2562 ซ่ึงนับเปนปแหงการพัฒนา

พื้นฐานบริษัทอยางแทจริง

 ในสวนของพลงังานทดแทนบรษิทัยงัคงตัง้เปาหมายทีจ่ะมใีบอนญุาตขายไฟฟา (PPA) ใหไดเปน 100 เมกะวัตต

ภายในป 2562 นี ้และต้ังเปาหมายทีจ่ะมใีบอนญุาตขายไฟฟา และสามารถขายไฟฟาเขาสูระบบใหได 200 เมกะวตัต

ภายในป 2565 

 ในนามบริษัทเพาเวอรโซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) หรือ PSTC ขอขอบพระคุณผูถือหุน นักลงทุน 

พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกคา สถาบันการเงิน หนวยงานราชการ ตลอดจนผูมีสวนไดเสียทุกๆ ฝาย ที่ใหความไววางใจ

และใหการสนับสนุนบริษัทดวยดีเสมอมา และขอขอบคุณผูบริหาร และพนักงานทุกทานท่ีรวมแรงรวมใจในการ

ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริตและรับผิดชอบอยางเต็มความสามารถ 

 ทายนี ้บรษัิทจะไมหยดุยัง้ทีจ่ะพฒันาเพือ่ใหเปนองคการทีแ่ขง็แกรง เตบิโตอยางมปีระสทิธภิาพ ตอบแทน

สังคม และสามารถสรางผลตอบแทนที่ดีใหกับผูถือหุนทุกๆ ทาน

       ขอแสดงความนับถือ

         นายภาณุ  ศีติสาร

                       ประธานกรรมการบริษัท

สารจากทานประธาน
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นายภาณุ ศีติสาร 
ประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

นายเศรษฐวุฒิ บุญสนิท 
กรรมการบริหาร

ผูอํานวยการอาวุโสฝายพัฒนาธุรกิจ

นายกัมพล ตติยกว ี

กรรมการ

นายสุวิทย สิงหจันทร 
กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบกรรมการ

นายวรพงศ จําจด 
กรรมการอิสระ/กรรมการ

ตรวจสอบ

นายพิทยาธร มฤทุสาธร 
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

ดร.พระนาย กังวาลรัตน 
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/

ประธานเจาหนาที่บริหาร/
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

นางสาวอนงค พานิชเจริญนาน 
กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจาที่
ฝายการเงิน/กรรมผูมีอํานาจลงนาม

นายอัณณพ พุมกุมาร 

กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจา
หนาที่ฝายปฏิบัติการ/
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
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คณะกรรมการและผูบริหาร

นายภาณุ ศีติสาร
ประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม)
อายุ 49 ป

สัดสวนในการถือหุนในบริษัท (รอยละ): 2.06
       ประสบการณการทํางานที่ผานมา

2561- ปจจุบัน  

กรรมการ บจ. เจเอ็น เอ็นเนอรจี คอรปอเรชั่น สถานีบริการกาซ

ปโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) และกาซธรรมชาติ (เอ็นจีวี)

2560 – ปจจุบัน  

กรรมการ บจ.บิ๊กแกส เทคโนโลยี  ธุรกิจแกสและทอสงนํ้ามัน

กรรมการ บจ.ไทย ไปปไลน เน็ตเวิรค ธรุกจิขนสงนํา้มนัโดยระบบ

ขนสงทางทอ

2555 - ปจจุบัน  

ประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร บมจ. เพาเวอร  โซลูชั่น 

เทคโนโลยี ธุรกิจออกแบบ จําหนายและติดตั้งระบบจายไฟฟาและ

ตรวจวัดจัดการสภาพแวดลอม

2553 - ปจจุบัน  

กรรมการ บจ. กันหา โซลาพาวเวอร  ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานแสง

อาทิตย

2551 - 2555  

กรรมการผูจัดการ บจ. พระพาย เทคโนโลยี จัดจําหนาย และ

ใหบริการระบบผลิตไฟฟาพลังงานลม

2545 - 2555  

กรรมการ บจ. ไวรเลส คอมมิวนิเคชั่น เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 

ผลิตและจําหนายอุปกรณโทรคมนาคมและเครื่องมือสื่อสาร

2541 - ปจจุบัน  

กรรมการ บมจ. เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น จาํหนายและตดิตัง้ 

อุปกรณโทรคมนาคมการสือสาร

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณทิต 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ปริญญาตรี  วทิยาศาสตรบณัฑติ   (ฟสกิสประ

     ยุกต)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

        เกลาธนบุรี

Safety Officer for Management Level   

2018

Director Certification Program (DCP) 

176/2013

Role of the Chairman Program   (RCP) 

30/2013

Director Accreditation Program   (DAP) 

19/2004
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คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล าเจ า
       คุณทหารลาดกระบัง

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
        มหาวิทยาลัย อีสเทิรนเอเชีย

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
    สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกลาเจ า
       คุณทหารลาดกระบัง

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

Safety Officer for Management 
         Level 2018

Alumni Award in Electronics
     Department, Suphanburi Technical 
       College 2017

Execut ive  Secur i ty  P rog ram,
    Internal Secur i ty Operat ions
        Command 2017

Director Certification Program (DCP)   
        170/2013

Director Accreditation Program (DAP) 
        33/2005

สัดสวนในการถือหุนในบริษัท (รอยละ): 6.25
       ประสบการณการทํางานที่ผานมา
2560- ปจจุบัน

กรรมการ บจ .  พี เอสที ซี  อิ น เตอร  
       เนชั่นแนล   ลงทุนในธุรกิจอื่น

กรรมการ บจ. พีเอสท ี เอม็เอสดบับลวิ 1   
         ธุรกิจโรงไฟฟาพลงังานทดแทน
2559 - ปจจบุนั

กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอรยี 7   
        ธรุกจิโรงไฟฟาพลงังาน  ทดแทน

กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอรยี 8   
        ธรุกจิโรงไฟฟาพลงังานทดแทน

กรรมการ บจ. อรัญ เพาเวอร ธุ รกิ จ โรง
        ไฟฟาพลงังานชวีภาพ

ดร.พระนาย กังวาลรัตน
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจาหนาที่
บริหาร
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม)   
อายุ 44 ป

กรรมการ     บจ. เศรษฐสีพุรรณ ไบโอกรนี เพาเวอร   ธรุกจิโรงไฟฟาพลงังาน   
       ชีวภาพ

กรรมการ  บจ. โรงไฟฟาสระยายโสม   ธรุกจิโรงไฟฟาพลงังานชวีภาพ
กรรมการ  บจ. โรงไฟฟาขนุพดัเพง็   ธรุกิจโรงไฟฟาพลังงานชวีภาพ
กรรมการ  บจ. เวลล โคราช เอน็เนอรย ี  ธุรกจิโรงไฟฟาพลงังานชวีมวล

2558 - ปจจบุนั  
กรรมการ  บจ. พีเอสท ีเอนเนอรย ี ลงทนในบริษทัอืน่
กรรมการ  บจ. พีเอสท ีเอนเนอรย ี1  ธรุกิจโรงไฟฟาพลงังานชีวมวล
กรรมการ  บจ. พีเอสท ีเอนเนอรย ี2   ธรุกิจโรงไฟฟาพลงังานแสงอาทติย
กรรมการ  บจ. พีเอสท ีเอนเนอรย ี3   ธรุกิจโรงไฟฟาพลงังานทดแทน
กรรมการ  บจ. พีเอสท ีเอนเนอรย ี4   ธรุกิจโรงไฟฟาพลงังานทดแทน
กรรมการ  บจ. พีเอสทซี ีเอนจิเนยีริง่   กอสรางโรงไฟฟา
กรรมการ  บจ. นวรตัน บเีวอรเรส  ธรุกิจโรงไฟฟาพลงังานชวีภาพ
กรรมการ  บจ.เพาเวอร ว ีกรนี ธุรกจิโรงไฟฟาพลงังานแสงอาทติย
กรรมการ  บจ. พีเอสท ี(อบุลราชธาน)ี  ธุรกจิโรงไฟฟาพลังงานขยะ

2556 - ปจจบุนั  
กรรมการ  บจ. ไบโอโกกรนี  ธุรกจิโรงไฟฟาพลงังานชวีมวล
กรรมการ  บจ. วินดโกกรนี  ธุรกจิโรงไฟฟาพลงังานลม

ก.พ.-พ.ย. 2556  
ทีป่รกึษาดานการพฒันาพลงังานทดแทน  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา

        เจาคุณทหารลาดกระบงั  สถานศกึษา
2555 – ปจจบุนั  

กรรมการ/ประธานเจาหนาทีบ่รหิาร  บมจ. เพาเวอร โซลชูัน่ เทคโนโลย ี
     ธรุกจิออกแบบ จาํหนายและตดิตัง้ระบบจายไฟฟาและตรวจวดัจดัการ
         สภาพแวดลอม

กรรมการ  บจ. โซลารโกกรนี  ธุรกจิโรงไฟฟาพลงังานแสงอาทิตย
2553 - ปจจบุนั  

กรรมการ  บจ. กันหา โซลาพาวเวอร  ธรุกิจโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
2541 - 2544  

ผูจดัการฝายขาย  บจ. เอม็.ว.ีท.ี คอมมวินเิคชัน่ (ประเทศไทย) จาํหนาย
         และติดตัง้ อปุกรณโทรคมนาคมการสือ่สาร
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นางสาวอนงค พานิชเจริญนาน
กรรมการ/กรรมการบรหิาร/ประธานเจาหนาทีฝ่ายการเงนิ
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม)     
อายุ 52 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
   D iploma in Audit ing มหาวิทยาลัย
      ธรรมศาสตร

 ปริญญาโท  Master of Financial Account-
ing (MFAcc.)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี   บัญชีบัณฑิต  จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน สําหรับ

      กิจการ NPAEs (2018)
Update มาตรฐานการสอบบัญชี และ

    รายงานการสอบบัญชีรูปแบบใหม (2018)  
    ภาพรวมมาตรฐานการสอบบัญชีของไทย รุน
      ที่ 1/61 (2018)

รับมือเกณฑการรับรู รายไดใหมตาม TFRS 
      15 สําหรับธุรกิจทั่วไป (In-House) (2018)

การซักซอมความเขาเกี่ยวกับหลักเกณฑการ
       ออกและเสนอขายตราสารหนีอ้อกใหม (2018)

Update COSO Enterprise Risk Man
    agement: Integrating with Strategy and 
      Performance (2018)

Final Countdown to TFRS 9 Focus 
      Group (2018)

การซักซ อมความเข าใจมาตรการเตือนผู 
    ลงทุน (2018)  โครงการ Smart Disclosure   
      Program (2018)

แนวทางสรางความโปรงใส สู สังคมใหมไร
      สินบน (2018)

Safety Officer for Management Level 2018
Director Certification Program (DCP) 

      174/2013
สัดสวนในการถือหุนในบริษัท (รอยละ): 0.26
     ประสบการณการทํางานที่ผานมา

2561 - ปจจุบัน  
กรรมการ  บจ. เจเอ็น เอ็นเนอรจี คอรปอเรชั่น  สถานีบริการกาซ

      ปโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) และกาซธรรมชาติ (เอ็นจีวี)
2560 - ปจจุบัน  

กรรมการ  บจ. พีเอสทีซี อินเตอรเนชั่นแนล  ลงทุนในธุรกิจอื่น
กรรมการ   บจ.พเีอสท ีเอม็เอสดบับลิว 1   ธรุกจิโรงไฟฟาพลังงานทดแทน
กรรมการ  บจ. บิ๊กแกส เทคโนโลยี  ธุรกิจแกสและทอสงนํ้ามัน

2559 - ปจจุบัน  
กรรมการ   บจ. พเีอสท ีเอนเนอรย ี7 ธรุกจิโรงไฟฟาพลงังานทดแทน
กรรมการ   บจ. พเีอสท ีเอนเนอรย ี8 ธรุกจิโรงไฟฟาพลงังานทดแทน
กรรมการ   บจ. อรญั เพาเวอร   ธรุกจิโรงไฟฟาพลังงานชวีภาพ
กรรมการ บจ. เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร ธุรกิจโรงไฟฟา

       พลังงานชวีภาพ
กรรมการ   บจ. โรงไฟฟาสระยายโสม  ธรุกจิโรงไฟฟาพลังงานชวีภาพ
กรรมการ   บจ. โรงไฟฟาขนุพดัเพง็   ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานชวีภาพ
กรรมการ   บจ. เวลล โคราช เอน็เนอรย ี  ธรุกิจโรงไฟฟาพลังงานชวีมวล

2558 - ปจจุบัน  
กรรมการ  บจ. พีเอสที เอนเนอรยี ลงทุนในบริษัทอื่น
กรรมการ   บจ. พเีอสท ีเอนเนอรย ี1  ธรุกจิโรงไฟฟาพลงังานชวีมวล
กรรมการ บจ.พีเอสที เอนเนอรยี 2 ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย

       กรรมการ   บจ. พเีอสท ีเอนเนอรย ี3   ธรุกจิโรงไฟฟาพลังงานทดแทน
กรรมการ   บจ. พเีอสท ีเอนเนอรย ี4   ธรุกจิโรงไฟฟาพลังงานทดแทน
กรรมการ  บจ. พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง  กอสรางโรงไฟฟา
กรรมการ   บจ. นวรตัน บเีวอรเรส ธรุกจิโรงไฟฟาพลังงานชวีภาพ
กรรมการ   บจ.เพาเวอร ว ีกรนี   ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทติย
กรรมการ  บจ. พีเอสที (อุบลราชธานี)   ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานขยะ
กรรมการ   บจ. วินดโกกรีน   ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานลม
กรรมการ   บจ. โซลารโกกรีน   ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
กรรมการ   บจ. กันหา โซลาพาวเวอร   ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
กรรมการ   บจ. ไบโอโกกรีน   ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานชีวมวล

2555 - ปจจุบัน  
       กรรมการ/ประธานเจาหนาท่ีฝายการเงนิ  บมจ. เพาเวอร โซลูชัน่ เทคโนโลย ี 
            ธรุกจิออกแบบ จาํหนายและตดิตัง้ระบบจายไฟฟาและตรวจวดัจดัการสภาพแวดลอม
2554 - 2557  

CFO & Corporate  บจ. บิซโปร เอาทซอรส   บริการคอลเซ็นเตอร
Support Division    บจ. โลคัส เทเลคอมมูนิเคชั่น อิงค   พัฒนาระบบ 

       ลูกคาสัมพันธและระบบเครือขาย
2544 - 2554  

Senior Vice President - Financial Operations Division  บมจ. โทเทิ่ล 
       แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น ใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่

8
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นายอัณณพ พุมกมุาร
กรรมการ/กรรมการบรหิาร/ประธานเจาหนาทีฝ่ายปฏิบตัิ
การ (กรรมการผูมอีาํนาจลงนาม)     
อาย ุ44 ป

คณุวุฒทิางการศกึษา / ประวตักิารอบรม

ปริญญาโท บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ  มหาวทิยาลยัรามคําแหง

ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี

Safety Officer for Management Level 2018

Director Certification Program (DCP) 170/2013

Director Accreditation Program (DAP) 100/2013

สดัสวนในการถอืหุนในบรษิทั (รอยละ): 0.92

      ประสบการณการทํางานที่ผานมา
2560 - ปจจบุนั  

กรรมการ   บจ. พเีอสทซีี อนิเตอรเนชัน่แนล ลงทุนในธรุกจิอืน่

กรรมการ   บจ. พเีอสท ีเอม็เอสดบับลวิ 1   ธุรกจิโรงไฟฟาพลังงานทดแทน

2559 - ปจจบุนั  

กรรมการ   บจ. พเีอสท ีเอนเนอรย ี7   ธรุกิจโรงไฟฟาพลังงานทดแทน

กรรมการ   บจ. พเีอสท ีเอนเนอรย ี8   ธรุกิจโรงไฟฟาพลังงานทดแทน

กรรมการ   บจ. โรงไฟฟาสระยายโสม   ธรุกิจโรงไฟฟาพลังงานชวีภาพ

กรรมการ   บจ. โรงไฟฟาขนุพดัเพง็ ธรุกิจโรงไฟฟาพลังงานชวีภาพ

กรรมการ   บจ. เวลล โคราช เอน็เนอรย ี  ธรุกิจโรงไฟฟาพลังงานชวีมวล

2557 - ปจจบุนั  

กรรมการ   บจ. พเีอสท ีเอนเนอรย ี ลงทนุในธรุกิจอืน่

กรรมการ   บจ. พเีอสท ีเอนเนอรย ี1  ธรุกิจโรงไฟฟาพลังงานชวีมวล

กรรมการ   บจ. พเีอสท ีเอนเนอรย ี2  ธรุกิจโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทติย

กรรมการ   บจ. พเีอสท ีเอนเนอรย ี3  ธรุกิจโรงไฟฟาพลังงานทดแทน

กรรมการ   บจ. พเีอสท ีเอนเนอรย ี4  ธรุกิจโรงไฟฟาพลังงานทดแทน

กรรมการ   บจ. พเีอสทซีี เอนจเินยีริง่  กอสรางโรงไฟฟา

กรรมการ   บจ.เพาเวอร ว ีกรนี  ธรุกิจโรงไฟฟาพลงังานแสงอาทติย

กรรมการ   บจ. พีเอสท ี(อบุลราชธาน)ี  ธรุกจิโรง

ไฟฟาพลังงานขยะ

2556 - ปจจบุนั  

กรรมการ   บจ. วนิดโกกรนี  ธรุกจิโรงไฟฟา

พลังงานลม

กรรมการ   บจ. โซลารโกกรนี  ธรุกิจโรงไฟฟา

พลังงานแสงอาทติย

2555 - ปจจบุนั  

กรรมการ   บจ. ไบโอโกกรีน  ธรุกจิโรงไฟฟา

       พลังงานชวีมวล

2553 - ปจจบุนั  

กรรมการ  บจ. กนัหา โซลาพาวเวอร  ธรุกจิโรง 

       ไฟฟาพลังงานแสงอาทติย

2551 - ปจจบุนั  

กรรมการบรหิาร / ประธานเจาหนาทีฝ่ายปฏบิตัิ

       การ บมจ. เพาเวอร โซลชูัน่ เทคโนโลย ี ธรุกจิ

    ออกแบบจาํหนายและตดิตัง้ระบบจายไฟฟาและ

       ตรวจวดัจดัการสภาพแวดลอม

9
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นายกัมพล ตติยกวี
กรรมการ 
อาย ุ59 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ University of Texas at  Arlington

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

Advanced Audit Committee Program (AACP) รุนที่ 25/2017

Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 5/2016)

Directors Certification Program (DCP) รุนที่ 74/2006

Directors Accreditation Program (DAP) รุนที่ 55/2006

สัดสวนในการถือหุนในบริษัท (รอยละ): 0.98

       ประสบการณการทํางานที่ผานมา

2560 - ปจจุบัน  

กรรมการ   บจ. บิ๊กแกส เทคโนโลยี   ธุรกิจแกสและทอสงนํ้ามัน

กรรมการ   บจ.ไทย ไปปไลน เน็ตเวิรค ธุรกิจขนสงนํ้ามันโดยระบบขนสงทางทอ

2559 - ปจจุบัน  

กรรมการ   บมจ. เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี  ธุรกิจออกแบบ จําหนายและติดตั้งระบบจาย

       ไฟฟาและตรวจวัดจัดการสภาพแวดลอม

2555 - ปจจุบัน  

กรรมการ   บมจ. อมตะวีเอ็น  ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ   บมจ. เมืองไทยลีสซิ่ง   ธุรกิจใหบริการสินเชื่อโดยการ

      จํานําทะเบียนรถและสินเชื่อสวนบุคคล

2553 - ปจจุบัน  

กรรมการ   บมจ. วีรีเทล  ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประเภท ศูนยการคา อาคารสํานักงาน 

      และพื้นที่เชิงพาณิชย

2555 - 2557  

กรรมการ/กรรมการบริหาร  บมจ. ทรีซิกตี้ไฟว  ธุรกิจ สื่อ โฆษณา และประชาสัมพันธ 

2553 - 2555  

กรรมการ  คณะกรรมการกํากับนโยบายรัฐวิสาหกิจ  รับผิดชอบการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
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นายสุวิทย สิงหจันทร
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
อาย ุ63 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

ปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา)

ปริญญาตรี  นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคําแหง

Director Certification Program (DCP) 176/2013

Director Accreditation Program (DAP) SET/2012

สัดสวนในการถือหุนในบริษัท (รอยละ): 0.01

      ประสบการณการทํางานที่ผานมา

2560 - ปจจุบัน 

      กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ  บมจ. ซีพีที ไดร แอนด เพาเวอร / วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

2555 - ปจจุบัน 

กรรมการ / กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  บมจ. เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี

ผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน

2553 - 2554 

ผูชวยผูวาการประจําสํานักผูวาการ  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

2549 - 2553 

ผูอํานวยการฝายชุมชนสัมพันธ 
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นายวรพงศ จําจด
กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ
อาย ุ54 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ปริญญาตรี  บัญชีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ปริญญาตรี  นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคําแหง

Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 14/2015

Advanced Audit Committee Program (AACP) 17/2014

Director Accreditation Program (DAP) 103/2013

สัดสวนในการถือหุนในบริษัท (รอยละ): 0.01

      ประสบการณการทํางานที่ผานมา

2556 - ปจจุบัน  

กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ  บมจ. เพาเวอร โซลชูัน่ เทคโนโลย ี ธรุกจิออกแบบ จาํหนาย

      และติดตั้งระบบจายไฟฟาและตรวจวัดจัดการสภาพแวดลอม

2554 - ปจจุบัน  

Assistant Managing Director บจ. ฮั่วเซงเฮง คอมโมดิทัช นําเขา-สงออกคาทองคํา

2551 - 2554  

Vice President of Compliance Department ธนาคารกสิกรไทย สถาบันการเงิน
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นายพิทยาธร มฤทุสาธร
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
อาย ุ51 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ปริญญาตรี  บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

Advanced Audit Committee Program (AACP) 21/2015

Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 14/2015

Director Certification Program (DCP) 174/2013

สัดสวนในการถือหุนในบริษัท (รอยละ): 0.02

      ประสบการณการทํางานที่ผานมา

2555 - ปจจุบัน  

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  บมจ. เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด ธุรกิจออกแบบ    

       จําหนายและติดตั้งระบบจายไฟฟาและตรวจวัดจัดการสภาพแวดลอม

2551 - ปจจุบัน  

กรรมการ  บจ.นภธรา  ที่ปรึกษาธุรกิจ

2544 - ปจจุบัน  

ที่ปรึกษา  บจ. ไนซ กรุป โฮลดิ้ง คอรป  รับจางบริหารงาน
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นายเศรษฐวุฒิ บุญสนิท
กรรมการบรหิาร/ผูอาํนวยการอาวโุสฝายพฒันาธรุกจิ
อาย ุ44 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบัน

          เทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั

Safety Officer for Management Level 2018

สัดสวนในการถือหุนในบริษัท (รอยละ): 0.01

      ประสบการณการทํางานที่ผานมา
2561 - ปจจุบัน  

กรรมการ  บจ. เจเอ็น เอ็นเนอรจี คอรปอเรชั่น   

           ธรุกจิสถานบีรกิารกาซปโตรเลยีมเหลว (แอลพจีี) 

       และกาซธรรมชาติ (เอ็นจีวี)

2560 - ปจจุบัน  

กรรมการ บจ. พีเอสทีซี อินเตอรเนชั่นแนล

       ลงทุนในธุรกิจอื่น

กรรมการ บจ.พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 1

       ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานทดแทน

กรรมการ บจ. บิ๊กแกส เทคโนโลยี ธุรกิจแกส  

       และทอสงนํ้ามัน

กรรมการ บจ. ไทย ไปปไลน เนต็เวริค ธรุกจิ 

       ขนสงนํ้ามันโดยระบบขนสงทางทอ

2559 - ปจจุบัน  

กรรมการ  บจ. พีเอสที เอนเนอรยี 7 ธุรกิจโรง

       ไฟฟาพลังงานทดแทน

กรรมการ  บจ. พี เอสที เอนเนอร ยี  8

       ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานทดแทน

กรรมการ บจ. โรงไฟฟ าสระยายโสม

       ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานชีวภาพ

กรรมการ บจ. โรงไฟฟาขุนพัดเพ็ง   ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานชีวภาพ

กรรมการ บจ. เวลล โคราช เอ็นเนอรยี 

       ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานชีวมวล

2558 - ปจจุบัน  

กรรมการ  บจ. พีเอสที เอนเนอรยี   ลงทุนในธุรกิจอื่น

กรรมการ  บจ. พีเอสที เอนเนอรยี 1   ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานชีวมวล

กรรมการ  บจ. พีเอสที เอนเนอรยี 2   ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย

กรรมการ  บจ. พีเอสที เอนเนอรยี 3   ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานทดแทน

กรรมการ  บจ. พีเอสที เอนเนอรยี 4   ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานทดแทน

กรรมการ  บจ. พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง   กอสรางโรงไฟฟา

กรรมการ  บจ. กันหา โซลาพาวเวอร    ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย

2557 - ปจจุบัน  

กรรมการ  บจ.เพาเวอร วี กรีน ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย

กรรมการ  บจ. พีเอสที (อุบลราชธานี)  ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานขยะ

2556 - ปจจุบัน  

กรรมการ  บจ. วินดโกกกรีน   ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานลม

กรรมการ  บจ. โซลารโกกรีน   ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย

กรรมการ  บจ. ไบโอโกกรีน  ธุร กิจโรงไฟฟ าพลังงานชีวมวล

2555 - ปจจุบัน  

กรรมการบริหาร/ผูอํานวยการอาวุโส  บมจ. เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี 

    ธุรกิจออกแบบจําหนายและติดตั้งระบบจายไฟฟาและตรวจวัดจัดการ

      สภาพแวดลอม

2552 - 2555  

ผูจัดการภาคพื้นอินโดไชนา   บจ. ซีไอมิโครอิเล็คทรอนิกา (เซาทอีสเอเซีย) 

       จําหนายอุปกรณสื่อสาร ที่ติดบนเสาสัญญาณโทรศัพท

2549 - 2552  

ผูชวยกรรมการผูจัดการ บจ. ไวรเลส คอมมวินเิคชัน่ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย)  

       ผลิตและจําหนายอุปกรณโทรคมนาคมและเครื่องมือสื่อสาร

14
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ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

ชื่อบริษัท 

ชื่อยอหลักทรัพย

ที่ตั้งสํานักงานใหญ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

เลขทะเบียนบริษัท

หมายเลขติดตอ

เว็บไซต 

ทุนจดทะเบียน

ทุนเรียกชําระแลว

จํานวนหุนสามัญชําระแลว

มูลคาที่ตราไว

รอบระยะเวลาบัญชี 

ระบบคุณภาพ

บุคคลอางอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย

ผูสอบบัญชี

ขอมูลสําคัญอื่น      

:   บริษัท เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

:   PSTC

:   เลขที่ 325/1 อาคารพีเอสที ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม    

    กรุงเทพมหานคร 10220

:   1.ธุรกิจออกแบบ จําหนาย และติดตั้งระบบจายไฟฟาและตรวจวัดจัดการ

    สภาพแวดลอมที่มีคุณภาพสูง สําหรับระบบสื่อสารโทรคมนาคม 2. ธุรกิจ

    โรงไฟฟาพลังงานทดแทนตางๆ และ 3. ธุรกิจจําหนายและขนสงผลิตภัณฑ 

    ปโตรเลียมเหลว

:   0107557000039

:   โทรศัพท 02-993-8982  โทรสาร 02-993-8983

:   www.pst.co.th

:   756,337,613.50 บาท

:   655,525,916.20 บาท

:   6,555,259,162 หุน

:   0.10 บาท

:   1 มกราคม - 31 ธันวาคม

:   ISO9001:2015 และ ISO14001:2015

:   บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด

    อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

    เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง

    เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

    โทรศัพท  0-2009-9000    โทรสาร 0-2009-9991

     Call Center 0-2009-9999   Website: www.tsd.co.th

:   นางสาวพิมพใจ มานิตขจรกิจ    ผูสอบรับใบอนุญาตเลขที่  4521

    นายชยพล ศุภเศรษฐนนท        ผูสอบรับใบอนุญาตเลขที่  3972

    นางสาวรสพร  เดชอาคม         ผูสอบรับใบอนุญาตเลขที่  5659

    นางสาวสุมนา พันธพงษสานนท ผูสอบรับใบอนุญาตเลขที่  5872

    นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ          ผูสอบรับใบอนุญาตเลขที่  3182

    บริษัท สํานักงานอี วาย  จํากัด

    สํานักงานใหญ  ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137  ถนนรัชดาภิเษก     

    คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

    โทรศัพท +66 2264 9090  โทรสาร +66 2264 0789-90  

    Website: www.ey.com

    - ไมมี -
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งบกําไรขาดทุน

รายไดจากการขายและใหบริการ

ตนทุนการขายและใหบริการ

คาใชจายในการขาย

คาใชจายในการบริหาร

กําไรขั้นตน

คาใชจายทางการเงิน

EBITDA

กําไรสุทธิ

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพยหมุนเวียน

สินทรัพยไมหมุนเวียน

หนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไมหมุนเวียน

สวนของผูถือหุน

อัตราสวนทางการเงิน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย  %

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน   %

อัตรากําไรขั้นตน  %

อัตรากําไรสุทธิ   %

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน   %

กําไรสุทธิตอหุน ( บาทตอหุน )

มูลคาตามบัญชีตอหุน  ( บาทตอหุน )

1,344,096,961

1,065,243,993

13,078,911

131,532,533

278,852,968

(99,681,350)

266,691,808

43,205,183

1,283,645,183

4,462,894,948

1,771,789,012

360,176,630

3,614,574,489

3.33

1.84

20.75

3.37

0.59

0.01

0.56

2,944,685,862

2,568,244,436

27,154,936

157,109,905

376,441,426

(96,028,628)

356,068,757

84,636,566

1,203,772,635

5,560,166,082

1,575,359,118

1,229,791,816

3,958,787,783

3.74

2.97

12.78

3.77

0.71

0.01

0.60

รายการ
2560 2561

จํานวนเงิน (บาท)

รายไดจากธุรกิจ

จําหนายและ

ขนสงผลิตภัณฑ

ปโตรเลียมเหลว
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FY2561
2,987MB

1.92%

12.97%

30.38%

54
.7

2%

รายไดอื่นๆ

(หนวย : รอยละ)

รายไดจากธุรกิจ จําหนาย และติดตั้ง

ระบบจายไฟฟา และตรวจวัดจัดการ

สภาพแวดลอม

รายไดจากธุรกิจโรงไฟฟา

พลังงานทดแทน

รายไดจากธุรกิจ

จําหนายและ

ขนสงผลิตภัณฑ

ปโตรเลียมเหลว

สัดสวนรายไดของการประกอบธุรกิจ 

2.56%

33.97%

41.04%
22

.43
%

FY2560
1,363MB

รายไดจากธุรกิจจําหนายและขนสง

ผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลว

รายไดอื่นๆ

รายไดจากธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานทดแทน

รายไดจากธุรกิจ จําหนาย 

และติดตั้งระบบจายไฟฟา 

และตรวจวัดจัดการสภาพ

แวดลอม
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งบแสดงฐานะการเงิน 

1,283

4,463

5,747 MB

5,747 MB

ป 2560 ป 2561

6,764 MB

6,764 MB

(หนวย : ลานบาท)

1,204

5,560

สินทรัพยไมหมุนเวียน

สินทรัพยหมุนเวียน

สวนของผูถือหุน

หนี้สินไมหมุนเวียน

หนี้สินหมุนเวียน

3,615
3,959

1,230

1,5751,772

360
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สัดสวนกําไรขั้นตนและกําไรสุทธิ         

400

350

300

250

200

150

100

50

-

376.44

278.85
266.69

356.07

2560
2561

Gross Profit EBITDA Net Profit

84.64

43.21

(หนวย : ลานบาท)

19
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

     ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ
     และแนวโนมธุรกิจของบริษัท บริษัทยอยและบริษัทรวม

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

 บริษัท เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) กอตั้งเมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน 2544 ดําเนินธุรกิจ

ออกแบบ จาํหนาย และติดต้ังระบบจายไฟฟาและตรวจวดัจัดการสภาพแวดลอมท่ีมคีณุภาพสงู สาํหรบัระบบส่ือสารโทรคมนาคม

ใหกับหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานทดแทนตางๆ ทั้งในดานพลังงานแสงอาทิตย (Solar Power) 

พลังงานกาซชีวภาพ (Biogas Power) และพลังงานชีวมวล (Biomass Power) ซึ่งบริษัทยังอยูระหวางการศึกษาเขาลงทุนใน

พลังงานขยะ (MSW) และพลังงานลม (Wind Power) นอกจากนี้ยังมีธุรกิจกาซและทอสงนํ้ามัน ซึ่งดําเนินการโดย บริษัท บิ๊ก

แกส เทคโนโลยี จํากัด โดยบริษัทเขาลงทุนในสัดสวนรอยละ 51 
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บริษัทที่ถือหุนโดยบริษัทฯ

1. บริษัท กันหา โซลาพาวเวอร จํากัด

2. บริษัท โซลารโกกรีน จํากัด

3. บริษัท วินดโกกรีน จํากัด

4. บริษัท ไบโอโกกรีน จํากัด

5. บริษัท เพาเวอร วี กรีน จํากัด

6. บริษัท พีเอสที (อุบลราชธานี) จํากัด

7. บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี จํากัด

8. บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี 1 จํากัด

9. บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี 2 จํากัด

10. บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี 3 จํากัด

11. บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี 4 จํากัด

12. บริษัท พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง จํากัด

13. บริษัท นวรัตน บีเวอรเรส จํากัด

14. บริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร จํากัด

15. บริษัท อรัญ เพาเวอร จํากัด

16. บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี 7 จํากัด

17. บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี 8 จํากัด

18. บริษัท บิ๊กแกส เทคโนโลยี จํากัด

19. บริษัท ไลทอัพ ดีไซน จํากัด

20. บริษัท พีวี กรีน จํากัด

 บริษัทที่ถือหุนโดย บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี จํากัด

21. บริษัท ทริปเปล เอส อีโค จํากัด

22. บริษัท เวลล โคราช เอ็นเนอรยี จํากัด

23. บริษัท โรงไฟฟาสระยายโสม จํากัด

24. บริษัท โรงไฟฟาขุนพัดเพ็ง จํากัด

25. บริษัท พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 1 จํากัด

26. บริษัท พีเอสทีซี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

บริษัทที่ถือหุนโดย บริษัท บิ๊กแกส เทคโนโลยี จํากัด (ถือหุนรอยละ 100)

27. บริษัท ไทย ไปปไลน เน็ตเวิรค จํากัด

28. บริษัท เจเอ็น เอ็นเนอรจี คอรปอเรชั่น จํากัด

ผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย

ผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย

ผลิตไฟฟาจากพลังงานลม

ผลิตไฟฟาจากพลังงานชีวมวล

ผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย

ผลิตไฟฟาจากพลังงานขยะ

ลงทุนในธุรกิจอื่น

ผลิตไฟฟาจากพลังงานชีวมวล

ผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย

ผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน

ผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน

กอสรางโรงไฟฟา

ผลิตไฟฟาจากพลังงานชีวภาพ

ผลิตไฟฟาจากพลังงานชีวภาพ

ผลิตไฟฟาจากพลังงานชีวภาพ

ผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน

ผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน

ธุรกิจจําหนายและขนสงผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลว

จําหนายอุปกรณไฟฟาแสงสวางแบบประหยัดพลังงาน

ผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย

ผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน

ผลิตไฟฟาจากพลังงานชีวมวล

ผลิตไฟฟาจากพลังงานชีวภาพ

ผลิตไฟฟาจากพลังงานชีวภาพ

ผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน

ลงทุนในบริษัทอื่น

ขนสงนํ้ามันโดยระบบขนสงทางทอ

สถานีบริการกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) และกาซ

ธรรมชาติ (NGV)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

51

100

100

100

100

51

10

19.99

15

100

100

100

100

100

96.2

100

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ
อัตรารอยละ

ที่ถือหุน (รอยละ)
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วสิยัทศัน วตัถุประสงค และเปาหมายในการประกอบธรุกจิ

Vision (วิสัยทัศน) 

บรษิทัฯ มวีสิยัทศันในการเปนผูนาํดานการบรหิารจดัการ

ระบบไฟฟาและพลังงานของประเทศ รวมถึงการเปนผูให

บริการทางดานธุรกิจพลังงานอยางครบวงจร

Mission (พันธกิจ) 

1. ดานธุรกิจงานขาย จัดหาอุปกรณสําหรับระบบไฟฟา 

ระบบพลังงานทดแทน และระบบประหยัดพลังงาน 

2. ดานธรุกจิบรกิาร ใหคาํปรกึษา ออกแบบทางวศิวกรรม 

จัดหาอุปกรณและกอสราง ตลอดจนพัฒนาโครงการผลิต

ไฟฟาจากพลังงานทดแทน อยางมมีาตรฐานและประสทิธภิาพ

สูงสุด 

3.ดานธุรกิจจําหนายกาซปโตรเลียมเหลว (LPG), กาซ

ธรรมชาติเหลว LNG  (Liquefied Natural Gas) และธุรกิจ

สถานีขายปลีกกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต เพื่อสรางโครง

ขายลูกคาใหมีความมั่นคง

4. ดานธุรกิจใหบริการทางดานวิศวกรรมพลังงาน โดย

เฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองกันกับกาซธรรมชาติแบบครบวงจร

อยางมีมาตรฐานเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดตอผูมีสวนไดสวนเสีย

ทุกภาคสวน

5. ดานธุรกิจใหบรกิารขนสงนํา้มนัโดยระบบขนสงทางทอ 

เพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจของประเทศและสังคม

6. ดานธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน มุงเนนการ

ลงทนุในธุรกิจพลังงาน และการผลิตไฟฟาจากพลงังานทดแทน 

โดยคํานึงถึงสังคมและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

7. ดานธุรกิจพัฒนางานขาย บริการ และโครงการ ที่

สามารถสรางรายไดใหกับบริษัทฯอยางตอเนื่องในระยะกลาง 

1-5 ป เพือ่สงเสริมใหมกีารเจรญิเติบโตและมัน่คงอยางตอเนือ่ง

8. ดานธุรกิจบริหารจัดการเชื้อเพลิงจากพืชพลังงาน เพื่อ

ตอบสนองความตองการดานพลังงาน และหาพันธมิตรที่เขม

แข็งและเติบโตดวยกัน เพื่อผลประโยชนในระยะยาว

9. ดานผลตอบแทน มุงมั่นเติบโตอยางตอเนื่องเพื่อสราง

มูลคาใหแกผูถือหุน และผูมีสวนรวม 

10. ดานบุคลากร พัฒนาและสงเสริมขีดความรูความ

สามารถ ตลอดจนเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดี

11. ดานการจัดการ บริหารงานโดยยึดหลักการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี

Goal (เปาหมาย) 

บริษัทฯ มุงเนนในความเอาใจใสพิถีพิถันในการดําเนิน

งานทุกข้ันตอน ตั้งแตการใหคําปรึกษาแกลูกคา ออกแบบ 

จดัหา และพฒันาผลติภณัฑทีส่ามารถตอบสนองความตองการ

ของตลาด รวมถึงการดูแลหลงัการขาย เพือ่ใหธรุกิจของบรษิทัฯ

เติบโตอยางมั่นคงบนความไววางใจของลูกคา โดยการพัฒนา

ความรูความสามารถของบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ ซึ่งใน

ปจจุบันบริษัทฯมุงมั่นพัฒนาสินคาและแนวทางในการบริหาร

จัดการพลังงานใหมๆ และวางแผนลงทุนในโครงการโรงไฟฟา

พลังงานทดแทนอยางตอเนื่องในอนาคต เพื่อตอบสนองความ

ตองการการใชพลังงานท่ีมีเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง และมุงมั่น

ท่ีจะพัฒนาการบริการใหมีคุณภาพ เหนือตามความตองการ

ของลูกคาและมาตรฐานที่กําหนด และมีการพัฒนาอยางตอ

เนื่องในการดําเนินงานทุกขั้นตอน ตั้งแตการใหคําปรึกษา ให

บริการดานวิศวกรรมพลังงาน การขายและพัฒนาผลิตภัณฑ

ท่ีสามารถตอบสนองความตองการของตลาด รวมถึงการดูแล

หลังการขาย โดยมุงเนนการดําเนินธุรกิจควบคูกับความรับผิด

ชอบตอสังคม และปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียอยางเปนธรรม

และเทาเทียมกัน เพื่อเปาหมายในการสรางความมั่งคั่งอยาง

ยั่งยืนบนความไววางใจของทุกภาคสวน ดังนี้

1.  ธุรกิจออกแบบ จําหนาย และติดตั้งระบบจายไฟฟา

และตรวจวัดจัดการสภาพแวดลอม 

บริษัทมุงเนนดานความเอาใจใสในการดําเนินงานทุกขั้น

ตอน ต้ังแตการใหคําปรึกษาแกลูกคา ออกแบบ จัดหา และ

พัฒนาผลิตภัณฑท่ีสามารถตอบสนองความตองการของตลาด

รวมถึงการใหบริการหลังการขาย เพื่อใหธุรกิจของบริษัท

เตบิโตอยางมัน่คงบนความไววางใจของลกูคา โดยพฒันาความ

รูความสามารถของบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ โดยบริษัทตั้ง

เปาหมายในธุรกิจดังกลาวคือเติบโตเพิ่มข้ึนไมตํ่ากวารอยละ 

20 - 25 ตอป

2.  ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานทดแทน

ธุรกิจจําหนายไฟฟาจากพลังงานทดแทน บริษัทตั้งเปา

หมายที่จะมีสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) 100 เมกะวัตต ภายใน

ป 2562 และสญัญาซือ้ขายไฟฟา (PPA) 200 เมกะวตัต ภายใน 

3 ป ขางหนาครอบคลมุทัง้พลังงานแสงอาทติย พลงังานชวีมวล 

และพลังงานชีวภาพ โดยปลายป 2560 ที่ผานมาบริษัทไดผาน

การคดัเลือกโครงการผลติไฟฟาจากพลงังานหมนุเวียนในแบบ 
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SPP Hybrid Firm จํานวน 1 โครงการ ปริมาณพลังงานไฟฟา

เสนอขาย จํานวน 23.42 เมกะวัตต โครงการดังกลาวตั้งอยู

ที่ ตําบลรองฟอง อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร ซึ่งปจจุบันอยู

ระหวางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 

(Environmental Impact Assessment : EIA) เพื่อประกอบ

การยืน่ลงนามสญัญาซือ้ขายไฟฟา (PPA) โดยคาดวาจะสามารถ

จําหนายไฟไดประมาณป 2564

3.  ธุรกิจจําหนายและขนสงผลิตปโตรเลียมเหลว

โดยมีเปาหมายการดําเนินการ 2 ดาน ดังนี้

 3.1  ธุรกิจจําหนายกาซปโตรเลียมเหลวและกาซ

ธรรมชาตเิหลว บรษิทัตัง้เปาหมายรายไดเพิม่ขึน้รอยละ 100 ซึง่

รายไดดังกลาวมาจากสวนแบงทางการตลาดของการจําหนาย

กาซทุกประเภท ทั้งนี้ป 2561 บริษัทมีผลิตภัณฑใหมคือ LNG 

ซึง่เปนกาซธรรมชาติในรปูแบบของเหลว ซึง่เปนผลติภัณฑท่ีนาํ

มาใชทดแทน LPG ดีเซล และนํ้ามันเตาในกลุมลูกคาโรงงาน

อุตสาหกรรม ซึ่งจะใหคาความรอนสูงกวาและเปนเชื้อเพลิง

ที่สะอาดกวา ซ่ึงบริษัทจะเปนคูคารายแรกของบริษัท ปตท. 

จํากัด (มหาชน) ในการนํากาซ LPG ไปจําหนายใหกับกลุม

โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งจะเปนโครงการหลักที่บริษัทใหความ

สนใจในการดําเนินการในป 2561  เนื่องจากเปนโครงการที่

จะสามารถสรางรายได และผลตอบแทนอยางเปนรูปธรรม

 3.2  ธรุกจิขนสงนํา้มันโดยระบบขนสงทางทอ ดาํเนนิการ

โดยบรษิทั ไทย ไปปไลน เนต็เวริค จาํกดั (“TPN”) ซึง่เปนบรษัิท

ยอยของบรษิทั บิก๊แกสเทคโนโลย ีจาํกัด ในวนัที ่8 มกราคม 2562 

การศกึษาผลกระทบตอสิง่แวดลอม (EIA) ไดผานความเหน็ชอบจาก

สาํนกังานนโยบาย และแผนทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอม

เรยีบรอยแลว ซ่ึงหากเปนไปตามแผนงาน ในป 2564 บรษัิทจะ

สามารถรบัรูรายได และไดรับผลตอบแทนทีม่ัน่คงอยางตอเนือ่ง

ในระยะยาวจากโครงการดังกลาว  

กลยุทธการแขงขัน

บริษัทมีกลยุทธการแขงขันโดยมุงเนนที่จะเปนผูเชี่ยวชาญ

ดานการออกแบบการบริหารจัดการระบบไฟฟาและพลังงาน

ทดแทน  โดยมีกลยุทธในการแขงขัน ดังนี้

1) คุณภาพของผลิตภัณฑ

บริษัทใหความสําคัญกับคุณภาพของระบบที่ใหบริการ

แกลูกคาเปนหลัก โดยมีการออกแบบและปรับแตงระบบให

เหมาะสมกบัความตองการของลกูคาและการใชงาน โดยจะสง

ทีมวิศวกรเขาไปทําการรวมออกแบบกับผูวาจางอยางละเอียด

ตั้งแตขั้นตอนการเสนอโครงการ และมีการควบคุมคุณภาพใน

การดําเนินงานทุกข้ันตอน และเนนในคุณภาพของผลิตภัณฑ

ที่เลือกใช มีเครื่องตรวจวัดที่มีมาตรฐาน โดยบริษัทไดรับใบรับ

รองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

2) คุณภาพของการใหบริการ

 เนือ่งจากระบบทีบ่รษิทัใหบรกิาร เก่ียวของกบัความ

ตอเนือ่งในการทาํงานของระบบทีต่องการความตอเนือ่งของการ

ทํางาน ซ่ึงความเสยีหายจากความผิดปกตใินการทํางานสามารถ

กอความเสียหายโดยตรงกับอุปกรณ หรอืความเสยีหายทางออม

จากการท่ีระบบหยดุทํางานได บรษัิทจึงเนนในคณุภาพและความ

รวดเร็วในการใหบริการ พรอมใหการบริการหลังการขายที่มี

ประสิทธภิาพ โดยมทีีมงานวศิวกรในการใหบรกิารหลงัการขาย

ตลอด 24 ช่ัวโมง ภายใตช่ือ “Smile Care” และมหีมายเลข

สายดวนซ่ึงสามารถทําการแจงเหตุขัดของไดตลอดเวลา

3) บุคลากรที่มีคุณภาพ

 บริษัทใหความสําคัญกับคุณภาพของบุคลากร โดย

บริษัทมีการจัดอบรมใหแกพนักงานเพื่อเพิ่มเติมความรูและ

ทกัษะ ใหเหมาะสมกบังานของแตละหนวยงาน โดยจัดใหมกีาร

อบรมทั้งภายในและภายนอกองคกร รวมถึงมีการสงพนักงาน

ไปทาํการอบรมในตางประเทศ และมกีารจดัแผนอบรมและงบ

ประมาณประจาํป อกีทัง้บรษิทัยังมนีโยบายใหผลตอบแทนและ

สวัสดิการที่สามารถแขงขันกับบริษัทอื่นๆในอุตสาหกรรมได 

เพื่อจูงใจใหพนักงานท่ีมีความรูความสามารถทํางานกับบริษัท

เปนระยะเวลานาน

4) ความสัมพันธอันดีกับลูกคา

บริษัทมุงเนนในการสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคาและกลุม

ลูกคาเปาหมายตั้งแตระดับบริการจนถึงระดับปฏิบัติการ เพื่อ

สรางความมั่นใจกับลูกคาวาจะไดรับการบริการที่ดี เขาใจถึง

ความตองการของลูกคาไดอยางครบถวนถูกตอง รวมถึงสราง

ฐานลูกคาสําหรับธุรกิจในอนาคต

ประวัติความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญในชวงที่ผานมา

บริษัท เพาเวอร โซลูช่ัน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

(“บริษัท”) กอตั้งเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2544 โดยบริษัท เอ็ม.

ว.ีท.ี คอมมิวนเิคชัน่ จาํกดั (มหาชน) รวมกบักลุมผูบรหิารแผนก

ระบบสํารองไฟฟาของ บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 
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(มหาชน) เน่ืองจากเลง็เหน็ถงึโอกาสและการขยายตัวของกลุมผลติภณัฑดานระบบสํารองไฟฟา โดยในชวงแรกมวีตัถุประสงคเพือ่

ประกอบธุรกิจจัดจําหนายและใหบริการระบบสํารองไฟฟาสําหรับระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication Power 

Backup Solution) ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง ใหกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จากนั้นบริษัทไดขยายธุรกิจไปในดาน

การใหบริการระบบตรวจวดัและจดัการสภาพแวดลอม (Monitoring and Management Solution) ธรุกิจดานพลงังานทดแทน 

(Renewable Energy Solution) และ ธุรกิจดานการอนุรักษพลังงาน (Energy Saving Solution) นอกจากนี้บริษัทไดขยาย

การดําเนินงานไปยัง ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานทดแทน (Renewable Power Plant ) ประกอบดวยพลังงานแสงอาทิตย (Solar 

Power) พลังงานชีวภาพ (Biogas Power)  พลังงานชีวมวล (Bio Mass Power) พลังงานขยะ (Waste Power) และ พลังงาน

ลม (Wind Power) โดยบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญในอดีต ดังตอไปนี้

ป พ.ศ. เหตุการณที่สําคัญ

2544

2546

2547

2548

2550

2551

2553

2554

2555

จดทะเบียนกอตั้งบริษัท เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด  ดวยทุนจดทะเบียน 5 ลานบาท เพื่อ

    ประกอบธุรกิจจัดจําหนายและใหบริการระบบสํารองไฟฟาสําหรับระบบสื่อสารโทรคมนาคม 

บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น (ประเทศไทย) จํากัด ไดเขามารวมถือหุนในบริษัทในสัดสวน

    รอยละ 60 โดยมีนายพระนาย กังวาลรัตน และนายเกษียร สุขีโมกข ถือหุนในสัดสวนรอยละ 10  

    และ 30 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว ตามลําดับ

บรษัิทไดขยายการดาํเนนิงานไปสูธรุกจิออกแบบ จาํหนายและตดิตัง้ระบบตรวจสอบและจดัการ 

    สภาพแวดลอม (Monitoring and Management Solution)

บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน เปน 10 ลานบาท (ตามสัดสวนการถือหุนเดิม)

บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น (ประเทศไทย) จํากัด ไดทําการซื้อหุนจากผูถือหุนรายอื่น จนได

    ถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99

บริษัทไดรับการรับรองการบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2000 โดยบริษัท เอสจีเอส 

    ยูไนเต็ด คิงดอม จํากัด เปนผูใหการรับรอง

บริษัทไดขยายการดําเนินการไปยังธุรกิจออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสง

    อาทิตย (Solar cell system)

บริษัทไดยายที่ตั้งสํานักงานมาอยูที่ อาคารพีเอสที เลขที่ 325/1 หมูที่ 6 ถนนพหลโยธิน แขวง

   สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โดยเปนการเชาอาคารและที่ดินจากบริษัท เอ็ม.วี.ที. 

     คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

บริษัททําการเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 25 ลานบาท 

บรษัิทไดทาํการรวมลงทนุใน บรษิทั พระพาย เทคโนโลย ีจาํกดั เพือ่ดาํเนนิธรุกิจจาํหนาย และให

   บริการระบบผลิตไฟฟาพลังงานลม โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 34.99 ของทุนจดทะเบียน ซึ่ง

      เปนการรวมทนุกับกลุมผูถือหุนซ่ึงมคีวามรู ความเช่ียวชาญดานเทคโนโลยกัีงหันลมสาํหรบัความเรว็

    ตํ่า ซึ่งเหมาะสมกับสภาพของกระแสลมในประเทศไทย

บรษัิทขยายการดําเนินธรุกจิไปยงัธรุกจิโรงไฟฟาพลงังานแสงอาทติย โดยลงทนุในบรษิทั กนัหา โซ

    ลาพาวเวอร จํากัด โดยบริษัทถือหุนรอยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว

บรษัิท กนัหา โซลาพาวเวอร จาํกดั เริม่จาํหนายไฟฟาเชงิพาณชิย(Commercial Operation Date 

    หรือ COD) ใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค จากโรงงานไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย  

บริษัททําการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50 ลานบาทเปน 175 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่ม

    ทุนจํานวน 1,250,000 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท) 

บรษัิท กนัหา โซลาพาวเวอร จํากดั ทาํการเพิม่ทนุจดทะเบยีนเปน 57 ลานบาท โดยบริษทัถือหุน

    รอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว
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2556

2557

2558

บริษัทไดขยายการดําเนินงานไปยังธุรกิจออกแบบ จําหนายและติดตั้งระบบอนุรักษพลังงาน 

    (Energy Saving Solution) โดยมุงเนนในการจัดหาอุปกรณหรือระบบที่เพิ่มประสิทธิภาพหรือ

    ลดการสูญเสีย เพื่อทําใหเกิดการประหยัดพลังงาน

บรษัิท กรนี ไบ-โอ มหาสารคาม จํากัด เริม่จาํหนายไฟฟาเชงิพาณชิย (Commercial Operation 

    Date หรือ COD) ใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค

บรษัิทกอต้ังบรษัิทยอยอกี 3 บรษิทั เพือ่ประกอบธรุกจิผลติและจําหนายกระแสไฟฟาจากพลังงาน

    แสงอาทิตยและพลังงานหมุนเวียนประเภทอื่น ไดแก บริษัท วินดโกกรีน จํากัด (เพื่อดําเนินธุรกิจ

      โรงไฟฟาพลงังานลม) , บรษิทั โซลารโกกรนี จาํกดั (เพือ่ดําเนนิธรุกจิโรงไฟฟาพลงังานแสงอาทิตย) 

   และบริษัท ไบโอโกกรีน จํากัด (เพื่อดําเนินธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานชีวมวล) โดยบริษัทถือหุน

    รอยละ 99.97 ของทุนจดทะบียนและชําระแลว

บรษัิทไดทาํการซือ้อาคารสาํนกังานพเีอสทแีละทีด่นิ ตัง้อยูทีเ่ลขที ่325/1 หมูที ่6 ถนน พหลโยธนิ 

    แขวงสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร จากบริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) เพื่อ

    นํามาใชเปนอาคารสํานักงานใหญของบริษัท

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557 ไดมีมติ ใหแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด และเพิ่ม

   ทุนจดทะเบียนเปน 225 ลานบาท (มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท) และนําหุนสามัญของบริษัท

  เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย MAI และเมื่อวันที่ 19 

    ธันวาคม 2557 หุนสามัญของบริษัทไดเริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย mai เปนวันแรก

บริษัททําการลงทุนในบริษัท เพาเวอร วี กรีน จํากัด เพื่อประกอบธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานแสง

    อาทิตยบนหลังคา (Solar Rooftop)

บริษัททําการลงทุนในบริษัท พีวี กรีน จํากัด เพื่อประกอบธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบน

    หลังคา (Solar PV Rooftop)

บรษัิท โซลารโกกรนี จาํกดั เริม่จาํหนายไฟฟาเชงิพาณชิย (Commercial Operation Date หรอื 

    COD) ใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค จากโรงงานไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคา

จัดต้ังบริษทั พีเอสท ีเอนเนอรย ีจาํกดั เพือ่ประกอบธรุกจิลงทนุหรอืผลติ และจาํหนายกระแสไฟฟา

   ในธุรกิจพลังงานทดแทน และรับเหมากอสรางโรงไฟฟา ดวยทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท โดย

     บริษัทถือหุนรอยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว

บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี จํากัด เขาถือหุนในบริษัทรวมทุน 2 แหง คือ บริษัท ทริปเปล เอส 

      อโีค จาํกดั (เพือ่สํารวจความเปนไปไดในการผลิตไฟฟาจากพลงังานลมหรอืพลงังานทางเลือกอืน่) 

     และ บริษัท โซลาร ลิสซิ่ง จํากัด (เพื่อประกอบธุรกิจนําเขา สงออก จําหนาย ใหเชาหรือใหเชาซื้อ  

    อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักรเพื่อใชในกิจการผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย) 

บริษัท พีเอสท ีเอนเนอรย ีจาํกดั เพิม่ทุนจดทะเบียนเปน 15 ลานบาท เพ่ือลงทุนในบริษทั ทรปิเปล 

    เอส อีโค จํากัด และ บริษัท โซลาร ลิสซิ่ง จํากัด

บริษัทเขาถือหุนใน บริษัท เมกกาโซลารเพาเวอร จํากัด เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนหรือผลิตและ

   จําหนายกระแสไฟฟาในโครงการ โรงไฟฟาพลังแสงอาทิตย โดยบริษัทถือหุนอยูรอยละ 

     29.99 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว

จัดต้ังบรษัิทยอยอกี 5 บรษัิท เพ่ือรองรบัการขยายตวัทางธรุกจิ ในการลงทุนหรอืผลติ และจาํหนาย

    กระแสไฟฟาในธุรกิจพลังงานทดแทน หรือรับเหมากอสรางโรงไฟฟา 

เขารวมลงทุนกับบริษัท สามารถ ยู-ทรานส จํากัด ในการจัดตั้ง บริษัท สามารถโซลารทูเพาเวอร 

    จํากัด โดยบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 20 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว
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บริษัทไดเพิ่มทุนหุนสามัญจาก 2,245,677,500 หุน (ลดทุนจาก 2,250,000,000 หุน) เปน  

4,925,975,333 หุน มูลคาหุนละ 0.10 บาท โดยทุนที่ออกและชําระแลวเพิ่มจากหุนสามัญ 

2,211,419,375 หุนเปน 4,422,676,824 หุน จากการออกหุนเพิ่มทุนและเสนอขายใหแกผูถือหุน

เดิมของบริษัทตามสัดสวน (Right Offering)

ในเดือนกุมภาพันธ 2559 บริษัทฯ ไดเขาซื้อหุนสามัญรอยละ 100 ของบริษัท อรัญ เพาเวอร 

จํากัด และบริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีนเพาเวอร จํากัด ผูประกอบธุรกิจโรงไฟฟากาซชีวภาพ

จากนํ้าเสีย ขนาดกําลังการผลิต 4    เมกะวัตต และ 2 เมกะวัตต ตามลําดับที่จังหวัดสุพรรณบุรี 

เพิ่มทุนในบริษัท ทริปเปล เอส อีโค จํากัด ซึ่งถือหุนโดยบริษัท พีเอสที เอนเนอรยี จํากัด ตาม

สัดสวนของการถือหุน จํานวน 3 ลานบาท

ในเดอืนพฤษภาคม 2559 อนมุตัใิหบรษิทั พเีอสท ีเอนเนอรย ีจาํกดั ซึง่เปนบรษิทัยอยของบรษิทั

เขาลงทนุซือ้หุนในบรษิทั เวลล โคราช เอน็เนอรย ีจาํกดั ผูประกอบธรุกิจโรงไฟฟาชีวมวลขนาดกําลัง

การผลิต 8 เมกะวัตต ที่จังหวัดบุรีรัมย ในสัดสวนการลงทุนรอยละ 55

ในเดือนมิถุนายน 2559 อนุมัติใหบริษัท พีเอสที เอนเนอรยี จํากัด ลงทุนเพิ่มเติมอีกรอยละ 45 

เปนจํานวนเงินประมาณ 85 ลานบาท ในบริษัท เวลล โคราช เอ็นเนอรยี จํากัด สงผลใหบริษัท พี

เอสท ีเอนเนอรย ีจํากดั ถอืหุนในสดัสวนรอยละ 100 พรอมท้ังเขาลงทนุซือ้หุนในบรษิทัโรงไฟฟาสระ

ยายโสม จํากัด ผูประกอบธุรกิจโรงไฟฟากาซชีวภาพจากนํ้าเสีย ขนาดกําลังผลิต 4.6 เมกะวัตตและ

อนุมัติการจัดตั้งบริษัทยอยอีก 2 บริษัท เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจพลังงานทดแทน

ในเดือนสิงหาคม 2559 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2559 ไดมีมติอนุมัติ

- การออกและเสนอขายตราสารหนีร้ะยะสัน้ และ/หรือ ระยะยาวในรปูแบบของตัว๋แลกเงนิ (Bill 

of Exchange : B/E) และ/หรือ หุนกู (Bond) ภายใตวงเงินรวมไมเกิน 1,500 ลานบาท

- ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย กําลังการผลิต 5 เมกะวัตต (MW) ใน

จังหวัดสระแกว

- ลงทุนในโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย กําลังการผลิต 5 เมกะวัตต (MW) ในจังหวัด 

สมุทรสงคราม

ในเดือน ตุลาคม 2559 บรษัิทฯ ไดดาํเนนิการจดทะเบยีนเพ่ิมทนุของบรษิทั พเีอสท ี เอนเนอรยี

2  จํากัด จํานวน 45,700,000 บาท ทําใหทนุจดทะเบยีน จากเดมิ 20,000,000,000 บาท เปน 65,700,000 บาท

ในเดือนมกราคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัท

เขาลงทุนซื้อหุนใน บริษัท โรงไฟฟาขุนพัดเพ็ง จํากัด ผูประกอบธุรกิจโรงไฟฟากาซชีวภาพจากนํ้า

เสีย ขนาดกําลังการผลิต 1 เมกะวัตต

ในเดือนพฤษภาคม 2560 บริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 

1 จํากัด และ บริษัท พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 2 จํากัด เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในการลงทุน

หรือผลิต และจําหนายกระแสไฟฟาในธุรกิจพลังงานทดแทน หรือรับเหมากอสราง โรงไฟฟา

ในเดือนพฤศจิกายน 2560 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2560 ไดมีมติอนุมัติ

- การเขาซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บิ๊กแกส เทคโนโลยี จํากัด

- การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท พรอมแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4

เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ป พ.ศ. เหตุการณที่สําคัญ
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  - การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement)

  - การแกไขเพิม่เติมวัตถปุระสงคของบรษิทั และการแกไขเพิม่เตมิหนงัสอืบริคณหสนธขิองบริษทั  

ขอ 3 เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัท

  - บรษิทัทาํการเพิม่ทนุจดทะเบยีนจาก 491,337,613.50 บาท เปน 756,337,613.50 บาท โดย

การออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 2,650,000,000 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท) 

ในเดือนธันวาคม 2560 

 - บริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวจากเดิม 443,262,741.20 บาท เปน 

644,160,268.70 บาท จากการออกหุนเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) 

จํานวน 2,000,000,000 หุน และการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ (PSTC-WA) ของผูบริหารและ

พนักงานของบริษัท จํานวน 8,975,275 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท)

  - บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี 1 จํากัด (บริษัทยอย) ไดผานการคัดเลือกโครงการผลิตไฟฟาจาก

พลังงานหมุนเวียนในแบบ SPP – Hybride Firm จํานวน 1 โครงการ ปริมาณพลังงานไฟฟาเสนอ

ขาย 23.42 เมกะวัตต

 ในเดือนมกราคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัท 

บิ๊กแกส เทคโนโลยี จํากัด BIGGAS ซึ่งเปนบริษัทยอยรอยละ 51 ลงทุนซื้อหุนในบริษัท เจเอ็น เอ็น

เนอรจี คอร ปอเรชั่น จํากัด JN ซึ่งประกอบกิจการสถานีบริการกาซปโตรเลียมเหลว LPG และกาซ

ธรรมชาติ NGV โดยปจจุบันมีสถานีบริการกาซธรรมชาติ NGV 2 แหงท่ีอําเภอแกงคอย จังหวัด

สระบุรี และอําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน จากกลุมผูถือหุน เดิม จํานวน 19,999,998 หุน คิด

เปนจํานวนเงิน 100 ลานบาท

ในเดือนมีนาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2561 มีมติใหบริษัท พีเอสที

ซี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (บริษัทยอย) ทําการลงนามในบันทึกขอตกลง (MOU) เขารวมลงทุน

โครงการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยแบบติดตั้งบนพ้ืนดินขนาดกําลังการผลิต 50 เมกะวัตตท่ี

จังหวัดนิญถวน ประเทศเวียดนามกับ Ninh Thuan Gelex Energy Company Limited ซึ่งเปน

บริษัทในกลุม Vietnam Electrical Equipment Joint Stock Corporation (GELEX) (บริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในประเทศเวียดนาม)

บริษัท บิ๊กแกส เทคโนโลยี จํากัด ไดรับการแตงตั้ง จากบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ใหเปน

ตัวแทนจําหนายกาซธรรมชาติเหลว (LNG) ใหกับกลุมลูกคาโรงงานอึตสาหกรรม ซ่ึงอยูนอกแนว

ทอสงกาซธรรมชาติ

ในเดือนมิถุนายน 2561 

 - บริษัทไดผานการรับรองการเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอ

ตานทุจริต (Collective  Action Coalition Against Corruption) หรือ CAC

  - บริษัท ไทยไปปไลน เน็ตเวิรค จํากัด ไดออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 2 ลานหุน เพื่อเสนอ

ขายตอ บริษัท บิ๊กแกส เทคโนโลยี จํากัด ในฐานะผูถือหุนเดิมในราคาพารหุนละ 100 บาท เปน

เงิน 200 ลานบาท

ในเดือนสิงหาคม 2561 บริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวจากเดิม 644,160,268.70 

บาท เปน 654,645,768.70 บาท จากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ (PSTC-W1)

ป พ.ศ. เหตุการณที่สําคัญ
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ในเดือนธันวาคม 2561 

  - บรษัิท ไทย ไปปไลน เนต็เวิรค จาํกดั (“TPN”) ซึง่เปนบริษทัยอยของบรษิทั เพิม่ทุนจดทะเบยีน

จํานวน 1,050,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดมิ 300,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 

1,350,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 10,500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 

100 เพือ่ใชในการดาํเนนิการทีเ่ก่ียวของกบัการลงทนุในโครงการระบบทอขนสงนํา้มนัในภาคตะวนั

ออกเฉียงเหนือ และเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ TPN 

- บริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวจากเดิม 654,645,768.70 บาท เปน 

655,525,916.20 บาท จากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ (PSTC-WA) ของผูบริหารและ

พนักงานของบริษัท จํานวน 8,801,475 หุน(มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท)

- บริษัท บิ๊กแกส เทคโนโลยี จํากัด (“BIGGAS”) (บริษัทยอย) ไดรับชําระคาหุนจากการจําหนาย

ไปของหุนสามัญบริษัท ไทย ไปป ไลน เน็ตเวิรค จํากัด (“TPN”) ครั้งที่ 1 จํานวน 511,956 หุน คิด

เปนสดัสวนประมาณรอยละ 3.8 ของหุนทีอ่อกและจาํหนายแลวท้ังหมดของ TPN ในราคาประมาณ 

212 ลานบาท

ป พ.ศ. เหตุการณที่สําคัญ
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บจ.กันหา โซลาพาวเวอร 100%

100%บจ.โซลารโกกรีน

100%บจ.เพาเวอร วี 

100%บจ.เวลล โคราช เอ็นเนอรยี

51%บจ.บิ๊กแกส เทคโนโลยี

100%บจ.พีเอสที เอนเนอรยี 2

บริษัท เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด

100%บจ.ไบโอโกกรีน

51%บจ.ไทย ไปปไลน เน็ตเวิรค

19.99%บจ.พีวี กรีน

100%บจ.พีเอสที เอนเนอรยี 1

51%บจ.เจเอ็น เอ็นเนอรจี คอรปอเรชั่น

กลุมโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย

กลุมโรงไฟฟาพลังงานทดแทนอื่นๆ

กลุมโรงไฟฟาพลังงานชีวภาพ

กลุมโรงไฟฟาพลังงานชีวมวล

กลุมธุรกิจอื่นๆ

กลุมธุรกิจจําหนายและขนสงผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมเหลว

บจ.พีเอสที เอนเนอรยี 100%

บจ.พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง 100%

บจ.พีเอสทีซี อินเตอรเนชั่นแนล 100%

บจ.ไลทอัพ ดีไซน 10%

บจ.เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร

บจ.อรัญ เพาเวอร

บจ.โรงไฟฟาสระยายโสม

บจ.พีเอสที (อุบลราชธานี)

บจ.โรงไฟฟาขุนพัดเพ็ง

บจ.พีเอสที เอนเนอรยี 3

บจ.พีเอสที เอนเนอรยี 7

บจ.วินดโกกรีน

บจ.ทริปเปล เอสอีโค

บจ.พีเอสที เอนเนอรยี 4

บจ.พีเอสที เอนเนอรยี 8

บจ.พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 1

บจ.นวรัตน บีเวอรเรส

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

51%

100%

100%

15%

**  ถือหุนโดยบริษัท บิ๊กแกส เทคโนโลยี จํากัด ในสัดสวนรอยละ 96.2

**  ถือหุนโดยบริษัท บิ๊กแกส เทคโนโลยี จํากัด ในสัดสวนรอยละ 100
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โครงสรางรายไดของการประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
 การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยสามารถแบงออกตามประเภทของการดําเนินธุรกิจเปนเปน 3 ธุรกิจหลัก 

ไดแก 1) ธรุกจิออกแบบ จําหนาย และติดต้ังระบบจายไฟฟาและตรวจวดัจดัการสภาพแวดลอม (Power & Energy Management)

2) ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานทดแทน  และ 3) ธุรกิจจําหนายและขนสงผลิตภัณฑปโตเลียมเหลวโดยโครงสรางรายไดตามแตละ

ประเภทของการดําเนินธุรกิจในป 2560 และป 2561 เปนดังนี้                        

รายได
ป 2560

มูลคา มูลคารอยละ รอยละ

ป 2561

1. ธุรกิจออกแบบ จําหนาย และติดตั้งระบบ

จายไฟฟาและตรวจวัดจัดการสภาพแวดลอม

2. ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานทดแทน

3. ธุรกิจจําหนายและขนสงผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลว

4. รายไดจากการกอสราง

5. รายไดอื่น  2/

รายไดรวม

559.18

462.91

305.631/

16.38

18.56

1,362.66

580.14

387.40

1,961.69

15.46

41.96

2,986.65

41.04

33.97

22.43

1.20

1.36

100

19.42

12.97

65.68

0.52

1.41

100

หมายเหตุ : 1/รายไดดังกลาวเปนจํานวนเงินรวมตั้งแตวันที่บริษัทฯเขาซื้อกิจการจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

  2/รายไดอื่น ประกอบดวยดอกเบี้ยรับ กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย และรายไดอื่นๆ 

(หนวย : ลานบาท)
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โดยลักษณะการดําเนินงานของแตละประเภทธุรกิจหลัก มีรายละเอียด ดังนี้

1. ธุรกิจออกแบบ จําหนาย และติดตั้งระบบจายไฟฟาและตรวจวัดจัดการสภาพแวดลอม

ลักษณะของผลิตภัณฑและการบริการ

ธุรกิจออกแบบ จําหนาย และติดตั้งระบบจายไฟฟาและตรวจวัดจัดการสภาพแวดลอม ครอบคลุม

การบริการทั้งหมด 4 ประเภท ไดแก

 1)  ระบบสํารองไฟฟา (Power Backup Solution) สําหรับอุปกรณและระบบสื่อสาร

โทรคมนาคมเปนหลัก ที่ตองการความตอเนื่องในการทํางาน 

 2)  ระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดลอม (Power and Environment Monitoring 

Solution) ทําหนาที่ตรวจวัด ประมวลผล เก็บขอมูล และแสดงผลของสภาวะระบบสิ่งแวดลอมตางๆ 

 3)  ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน ดําเนินการออกแบบ จําหนาย ติดตั้งระบบผลิต

ไฟฟาจากพลงังานทดแทน โดยใหบรกิารในลกัษณะวศิวกรรมจดัหา กอสราง (EPC) และแบบเบด็เสรจ็

ทั้งโครงการ (Turn Key Project)

 4)  ระบบประหยัดพลังงาน (Energy Saving Solution) และระบบอื่นๆ ใหบริการการ

ประหยัดพลังงานสําหรับพลังงานไฟฟา โดยมุงเนนไปยังองคกรที่มีคาใชจายไฟฟาสูง

1.1 ระบบสํารองไฟฟา (Power Backup Solution)

ระบบสาํรองไฟฟาทีบ่รษัิทจําหนายและใหบรกิาร แบงออกเปนสองประเภทหลกัๆ ไดแก ก) ระบบ

สํารองไฟฟากระแสตรง และ ข) ระบบสํารองไฟฟากระแสสลับ

 ก)   ระบบสํารองไฟฟากระแสตรง (DC Power Supply)

 บรษิทัจาํหนายและใหบรกิารระบบสาํรองไฟฟากระแสตรงสาํหรบัอปุกรณและระบบสือ่สาร

โทรคมนาคมเปนหลัก เนื่องจากระบบสื่อสารโทรคมนาคม เชน ระบบชุมสายโทรศัพท Fixed-Line 

Application, Wireless Broadband, สถานีฐาน Mobile Base Station และ/หรือระบบเครือขาย

อนิเทอรเน็ต Internet Backbone เปนตน โดยระบบดงักลาวตองการความตอเนือ่งในการทาํงาน อกี

ทั้งอุปกรณตางๆ ในระบบมีราคาสูง ซึ่งหากเกิดความผิดปกติในระบบไฟฟา เชน แรงดันไฟฟาตกหรือ

กระชาก หรือกระแสไฟฟาดับ อาจกอใหเกิดความเสียหายโดยตรงแกอุปกรณและความเสียหายโดย

ออมจากการทีร่ะบบหยดุทาํงานได ระบบสาํรองไฟฟาจงึมคีวามสาํคญักบัระบบโทรคมนาคมอยางมาก 

โดยทําหนาที่ปองกันความผิดปกติจากระบบไฟฟา และทําใหกระแสไฟฟาท่ีเขาสูระบบมีเสถียรภาพ

และเหมาะสมแกการทํางานของอุปกรณตางๆ มากขึ้น  โดยอุปกรณระบบสํารองไฟฟายังไดรับการ

ออกแบบใหมีขนาดเล็ก นํ้าหนักเบา และมีลักษณะเปนหนวยแยกสวน (Module) สามารถทําการ

ตอขยายไดอยางสะดวกสําหรับรองรับการใชงานเพิ่มเติมในอนาคต สามารถทําการตอขนานเพื่อเพิ่ม

เสถยีรภาพในการทาํงาน (Redundant) และสามารถควบคมุทางไกลโดยระบบเครอืขายคอมพวิเตอร

ได ทําใหเหมาะสมกับโครงการหรือระบบโทรคมนาคมโดยเฉพาะ

    ท้ังนี้ สวนประกอบของระบบสําหรับแตละโครงการจะตางกัน โดยบริษัทจะทําการศึกษา

ความตองการของผูวาจาง ใหคําปรึกษา ออกแบบระบบสํารองไฟฟาใหมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับ

ระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ผูวาจางกําหนด โดยเลือกอุปกรณตางๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งประกอบ

ดวยอุปกรณหลัก ดังนี้
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อุปกรณแปลงไฟฟากระแสสลับเปนไฟฟากระแสตรง (Rectifier)

เปนอปุกรณท่ีทําหนาทีแ่ปลงสญัญาณไฟฟากระแสสลบัเปนกระแสตรง เพ่ือทาํหนาท่ีจายไฟเขาอปุกรณ

โทรคมนาคมที่ใชไฟฟากระแสตรง พรอมกับจายไฟฟาเพื่อใชในการสํารองประจุไฟฟาในแบตเตอรี่ โดย

อปุกรณแปลงไฟฟากระแสสลบัเปนไฟฟากระแสตรงสาํหรบัระบบสือ่สารโทรคมนาคมจะแตกตางจากระบบ

ทั่วไป เนื่องจากอุปกรณดังกลาวจะมีสายดินที่เปนประจุบวก (Positive Ground)

อุปกรณแปลงไฟฟากระแสสลับเปนไฟฟากระแสตรงพรอมแบตเตอรี่สํารองไฟ (Energy Hub)

เปนอุปกรณที่ทําหนาที่แปลงสัญญาณไฟฟาแบบผสมผสาน (DC Hybrid Power Supply) กลาว

คือทําหนาที่เปนอุปกรณแปลงไฟฟากระแสสลับเปนไฟฟากระแสตรง (Rectifier) สําหรับระบบส่ือสาร

โทรคมนาคม แตไดเพ่ิมความสามารถในการสํารองไฟฟาภายในตัวอุปกรณ ในลักษณะเปน Energy 

Pack แบบ Lithium Ion ที่สามารถเพิ่มความจุแบตเตอรี่ไดตามความตองการในอนาคต โดยอุปกรณมี

ประสิทธิภาพสูง ประหยัดพื้นท่ีในการติดตั้งแบตเตอร่ี ท้ังยังมีนํ้าหนักเบา สามารถประยุกตใชงานนอก

สถานที่ไดอยางงายดาย

ทั้งอุปกรณแปลงไฟฟากระแสสลับเปนไฟฟากระแสตรง (Rectifier) และอุปกรณแปลงไฟฟากระแส

สลับเปนไฟฟากระแสตรงพรอมแบตเตอรี่สํารองไฟ (Energy Hub) โดยบริษัทไดรับการแตงตั้งใหเปน

ตัวแทนจําหนายของอุปกรณแปลงไฟฟากระแสสลับเปนไฟฟากระแสตรงตรา Enatel จากบริษัท Enatel 

Ltd. (ประเทศนิวซีแลนด) ซึ่งเปนผูผลิตอุปกรณในดานระบบพลังงานสําหรับระบบสื่อสารโทรคมนาคม 

อตุสาหกรรม รวมถงึระบบพลงังานสาํหรบัโรงไฟฟาแสงอาทติย ทีม่กีารจาํหนายไปยงัภมูภิาคตางๆทัว่โลก 
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ตัวอยาง อุปกรณแปลงไฟฟากระแสสลับเปนไฟฟากระแสตรงที่บริษัทจําหนายและใหบริการ

ตัวอยาง อุปกรณแปลงไฟฟากระแสสลับเปนไฟฟากระแสตรงพรอมแบตเตอรี่สํารองไฟ ที่บริษัทจําหนายและใหบริการ
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และผานการรบัรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 และมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอม ISO 14001:2004

แบตเตอรี่ (Battery)

แบตเตอรี่เปนอุปกรณสําหรับเก็บประจุไฟฟาในระบบสํารองไฟฟา โดยจะทําหนาที่กักเก็บประจุไฟฟา

กระแสตรงจากอปุกรณแปลงไฟฟากระแสสลบัเปนไฟฟากระแสตรง (Rectifier) ในขณะท่ีแหลงจายไฟฟา

ทํางานปกติ และจะทําหนาที่จายไฟฟากระแสตรงไปยังระบบขณะท่ีแหลงจายไฟฟาหยุดทํางาน ซ่ึงจะ

ควบคมุโดยวงจรสวติซในระบบ ซึง่จะมขีนาดความจุไฟฟาและคณุสมบตัแิตกตางกนัตามความเหมาะสมใน

การใชงาน โดยชนิดของแบตเตอรีท่ีบ่รษัิทใหบรกิารและจดัจาํหนาย เปนประเภทแบตเตอรีต่ะกัว่-กรดแบบ

ปดผนึก (Sealed Lead Acid Battery) และประเภท Tubular ทั้งชนิด Sealed Type และ Vented 

Type ที่เหมาะสําหรับระบบสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งเปนแบตเตอรี่ที่ตองการการบํารุงรักษาตํ่า อายุการ

ใชงานยาวนาน และมีไอกรดที่จะทําใหเกิดความเสียหายแกอุปกรณตํ่ามาก โดยบริษัทไดรับการแตงตั้ง

เปนตัวแทนจําหนายแบตเตอรี่ตรา HAZE จากบริษัท Haze Battery Co., Ltd. (สาธารณรัฐประชาชน

จีน) ตรา Shoto จากบริษัท Shuangdeng Group Co.,Ltd. (สาธารณรัฐประชาชนจีน) และตรา SEC 

จากบริษัท SEC Industrial Battery International Limited. (เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน/ สหราชอาณาจักร)

นอกจากนี้บริษัทยังใหบริการและจัดจําหนาย Battery ชนิด Lithium Ion โดยเปนแบบเดียวกับที่ใช

ในรถยนตไฟฟา (Electric Vehicle) ปจจุบันแบตเตอรี่ชนิดนี้ ไดรับความนิยมมากขึ้น ทั้งแบบที่ใชรวมกับ

ระบบสํารองไฟฟา (UPS), ระบบสํารองไฟฟา พลังงานแสงอาทิตย (Hybrid Solar System) และระบบ

กักเก็บพลังงานไฟฟา (ESS) อันเนื่องจากมีประสิทธิภาพในการอัด/คายประจุสูง (Cycle Life) อายุการใช

งานยาวนาน (Durable) นํ้าหนักเบา (Light Weight ) และมีขนาดเล็กกวาแบตเตอรี่ทั่วไปมากเมื่อเทียบ

ที่ขนาดความจุเทากัน สามารถติดตั้งในสภาพแวดลอมหลากหลาย มีความปลอดภัยสูง อีกทั้งราคาที่ถูกลง

33

ตัวอยาง แบตเตอรี่ ทั้งชนิด Sealed Type และ Vented Type ที่บริษัทจําหนายและใหบริการ

ตัวอยาง เปรียบเทียบแบตเตอรี่ ทั้งชนิด Sealed Type และ Vented Type กับแบตเตอรี่ชนิด Lithium Ion
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โดยแบตเตอรี่ Lithium Ion มาพรอมกับระบบควบคุม (Battery Management System) ติดตั้ง

ภายใน Rack 19” จึงทําใหสะดวก รวดเร็ว และเปนระเบียบ พรอมความสามารถในการตรวจสอบและ

แจงเหตุผิดปกติไดตลอด 24 ชั่วโมง ทําใหทั้งในหนวยงานราชการและเอกชนใหความสนใจเปนอยางมาก

ข) ระบบสํารองไฟฟากระแสสลับ 

ระบบสํารองไฟฟากระแสสลับ มีอุปกรณหลัก คือ อุปกรณสํารองไฟฟาและปรับแรงดันไฟฟาอัตโนมัติ 

(Uninterruptible Power Supply หรือ UPS) ซึ่งเปนอุปกรณที่ประกอบดวย วงจรแปลงไฟฟากระแส

สลับเปนไฟฟากระแสตรง (Rectifier) แบตเตอรี่ (Battery) วงจรแปลงไฟฟากระแสตรงเปนไฟฟากระแส

สลับ (Inverter) ซึ่งในชวงเวลาที่มีกระแสไฟฟาปกติ กระแสไฟฟาจะถูกจายไปยังอุปกรณไฟฟาที่ตองการ 

พรอมกับเขาสูวงจรแปลงไฟฟากระแสสลับเปนไฟฟากระแสตรงเพื่อจายไฟเขาไปสํารองในแบตเตอรี่ เมื่อ

แหลงจายไฟฟาหยุดทํางาน วงจรสวิตซจะปรับวงจรใหแบตเตอรี่ทําการจายไฟฟากระแสตรงเขาสูวงจร

แปลงไฟฟากระแสตรงเปนไฟฟากระแสสลบัเพือ่จายไปยงัอปุกรณไฟฟาจนกวาแหลงจายไฟฟาทาํงานเปน

ปกติหรือจนกระทั่งกระแสไฟฟาในแบตเตอรี่หมดลง

ตัวอยาง แบตเตอรี่ Lithium Ion ที่บริษัทจําหนายและใหบริการ
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ทั้งนี้ เครื่องสํารองไฟฟาและปรับแรงดันไฟฟาอัตโนมัติ มีความแตกตางกันไปตามการใชงานที่ตองการ 

เชน ความจุของแบตเตอรี่ที่แตกตางกัน หรือบางประเภทไมมีแบตเตอรี่อยูภายในเพื่อใหสามารถเลือก

แบตเตอร่ีทีม่คีณุสมบติัตามทีต่องการมาเชือ่มตอภายนอกได หรอืมวีงจรปรบัแรงดนัไฟฟาอตัโนมตั ิ(Stabi-

lizer) ทาํหนาทีป่รับแรงดันไฟฟาใหคงทีแ่ละสมํา่เสมออยูในระดบัทีป่ลอดภยัตออปุกรณไฟฟา หรอืประเภท

ของแหลงจายไฟเขาที่แตกตางกัน เชน กระแสไฟฟาเฟสเดียวหรือสามเฟส เปนตน

โดยบริษัทเปนผูนําเขาและเปนตัวแทนจําหนายในประเทศไทยสําหรับเครื่องสํารองไฟฟาและปรับแรง

ดันไฟฟาอัตโนมัติตรา เดลตา (DELTA) จากบริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส จํากัด (ไตหวัน) ซึ่งเปนหนึ่งใน

ผูนําของโลกในดานระบบจัดการกําลังไฟฟา ระบบสํารองไฟฟาและปรับแรงดันไฟฟาอัตโนมัติ อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสและช้ินสวนของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสําหรับอุตสาหกรรมตางๆ เปนตน โดยมีสํานักงาน 

106 แหง และโรงงานผลิต 31 แหง ทั่วโลก  และมีทีมวิจัยและพัฒนาของเดลตาในอินเดียไดเริ่มสราง

ศกัยภาพดานซอฟทแวรทาํใหสามารถตอยอดพฒันาซอฟทแวรระบบอตัโนมตัอิตุสาหกรรม (IA) ทีทั่นสมยั

ได โดยซอฟทแวรทีพ่ฒันาข้ึนใหมนีจ้ะเปนโครงสรางและแพลตฟอรมมาตรฐานสาํหรบัใชงานกับผลติภณัฑ

ตางๆ ในกลุมน้ี เชน OPC-UA รวมถึง PLCOpen และเทคโนโลย ีIIoT เพือ่ใหสามารถใชงานกบัแพลตฟอรม

ลกัษณะเดยีวกันหรอืคลายคลึงกนัทีม่อียูในตลาดแลวหรอือยูระหวางการพฒันา  (ทีม่า : เวบ็ไซตของบรษิทั 

เดลตา อีเลคโทรนิคส จํากัด http://www.deltaww.com)

นอกจากนี้ บริษัทยังจําหนายอุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับระบบสํารองไฟฟา เชน ตูระบบสํารองไฟฟา  

และอุปกรณอื่นๆ ที่เปนสวนประกอบของระบบสํารองไฟฟาโดยจะทําการออกแบบระบบใหเหมาะสมกับ

อุปกรณและระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่จะนําระบบดังกลาวไปใช โดยกลุมลูกคาเปาหมายของธุรกิจนี้ 

ไดแก บรษิทัหรอืองคกรสือ่สารโทรคมนาคม หรอืบรษิทัทีต่องการระบบไฟฟาทีม่เีสถยีรภาพ เชน ธนาคาร

หรือสถาบันการเงินตางๆ เปนตน 

1.2 ระบบตรวจวดัและจัดการสภาพแวดลอม (Power and Environment Monitoring Solution)

ระบบตรวจวดัและจดัการสภาพแวดลอม (Monitoring Solution) ระบบตรวจสอบและวเิคราะหขอมูล

แบบ Real-time (SCADA)

ตัวอยาง อุปกรณเครื่องสํารองไฟฟาและปรับแรงดันไฟฟาอัตโนมัติที่บริษัท
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ก) ระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดลอม (Monitoring Solution)

ระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดลอมทําหนาที่ตรวจวัด ประมวลผล เก็บขอมูล และแสดงผลของ

สภาวะของระบบรวมถงึสิง่แวดลอมตางๆ เชน สถานะการทาํงานของอปุกรณและระบบตางๆ แรงดนัไฟฟา 

กระแสไฟฟา ประจุของแบตเตอรี่ ความชื้น อุณหภูมิ ควันไฟ รวมถึงการตรวจสอบวามีการบุกรุกในพื้นที่

หรือไม เปนตน รวมถึงสามารถทําการสื่อสารและควบคุมทางไกลผานระบบสื่อสารตางๆ และสามารถ

ทําการแจงเตือนไปยังผูที่เกี่ยวของผานชองทางตางๆ เชน ระบบอินเทอรเน็ต หรือขอความผานโทรศัพท

เคลื่อนที่ไดอีกดวย ทําใหระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดลอม ชวยใหสามารถปองกันความเสียหายที่

อาจจะเกดิขึน้จากความผดิปกตติางๆไดทนัทวงท ีเชน ไฟฟาดบั ไฟไหม หรือความผดิปกตขิองระบบไฟฟา 

เปนตน อีกทั้งยังสามารถประหยัดคาใชจายในสวนของบุคลากรที่ตองใชในการควบคุมดูแลได โดยระบบ

ตรวจวัดและจัดการสภาพแวดลอมประกอบดวยสวนประกอบหลัก 3 สวน ไดแก

1) อุปกรณเก็บขอมูลและแสดงผล (Monitoring and Display Unit)

2) อุปกรณตรวจวัด (Sensor Unit)

3) โปรแกรมตรวจวัดและจัดการสภาพแวดลอม (Monitoring Software)

โดยอุปกรณตรวจวัดตางๆ เชน เครื่องวัดแรงดันไฟฟา เครื่องตรวจจับอุณหภูมิ เครื่องตรวจจับควันไฟ 

จะทําหนาที่ตรวจวัดคาตางๆ ตามที่กําหนด แลวสงคาดังกลาวไปยังอุปกรณเก็บขอมูลและแสดงผล ซึ่งจะ

นําขอมูลดังกลาวมาประมวลผลและสงขอมูลผานระบบเครือขายตางๆ ไปยังศูนยควบคุมสวนกลาง และ

ขอมลูดงักลาว จะไดรบัการบนัทกึประมวลผล และทาํการแสดงผลหรอืแจงเตอืนบนโทรศพัทเคลือ่นทีห่รือ

ทางอีเมลลโดยโปรแกรมตรวจวัดและจัดการสภาพแวดลอมท่ีบริษัทไดทําการพัฒนาข้ึนเอง ซ่ึงไดรับการ

ออกแบบใหสามารถรองรับอุปกรณเก็บขอมูลและแสดงผลมากกวา1,000เครื่องตอระบบ

ข) ระบบตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลแบบ Real-time (SCADA)

   นอกจากระบบตรวจวดัและจดัการสภาพแวดลอม (Monitoring Solution) ทางบรษิทัไดนาํเขาระบบ

ตรวจสอบและวเิคราะหขอมลูแบบ Real-time (SCADA) ซึง่เปนโปรแกรมวเิคราะหประสทิธิภาพการผลติ

ไฟฟาในโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย (Enlight Solar – Comprehensive Monitoring & Control / 

Ensight – Advanced Performance Analytics) ที่สามารถวิเคราะหสาเหตุและการแกไขแบบ Real 

Time เพื่อใหการบริหารจัดการภายในโรงไฟฟา และการผลิตไฟฟาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งยังสามารถ

บริหารจัดการการใชไฟฟาภายในอาคาร (BEMS : Building Energy Management System) โดยอาศัย

ฐานขอมูล Big Data วิเคราะหและสั่งงานผานระบบ SCADA เพื่อควบคุมการทํางานเครื่องปรับอากาศ, 

ตัวอยาง อุปกรณและหนาจอซอฟทแวรระบบตรวจวัดและจัดการที่บริษัทจําหนายและใหบริการ
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อุปกรณไฟฟาและระบบแสงสวางภายในอาคาร ใหเหมาะสมกบัสภาพการทาํงานของบคุลากรภายในอาคาร 

สอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เหมาะสม และใชพลังงานไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ ทางบริษัทยังไดนําอุปกรณเสริมในกลุมการรักษาความปลอดภัย เชนระบบ Smart Locks ที่ได

นาํเทคโนโลยไีรสายรวมกบักญุแจอจัฉรยิะเพือ่ใชในการระบตุวัตน พรอมอนญุาตใิหเขาถงึพืน้ทีป่ฏบิตังิาน

ไดอยางแมนยํา รวมถึงอุปกรณสั่งการ Breaker (Auto Reclosure) จากศูนยควบคุมสวนกลาง ทําใหลด

เวลาเดินทางเขาพื้นที่เพื่อเปดระบบจายไฟฟาพรอมลดปญหาระบบสื่อสารทํางานลมเหลวจากเหตุการณ 

Surge ในระบบไฟฟาและ Breaker สั่งตัดไฟฟาออกจากระบบ

1.3 ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน (Renewable Energy)

บริษัทดําเนินการออกแบบ จําหนาย และติดต้ังระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน โดยใหบริการ

ในลักษณะวิศวกรรม จัดหา และกอสราง (Engineering Procurement and Construction หรือ EPC) 

แบบโครงการเบ็ดเสร็จ (Turn-key Project) ทั้งในรูปแบบระบบผลิตไฟฟาเพื่อเชื่อมตอกับระบบจําหนาย

ไฟ (On-grid System) และระบบผลิตไฟฟาที่ไมเชื่อมตอกับระบบจําหนายไฟ (Off-Grid System) ซึ่งจะ

ทําการผลิตไฟฟาเพื่อจายไปยังอุปกรณในระบบของผูวาจางเอง เชน อุปกรณที่ติดตั้งในเสาสงสัญญาณ

โทรคมนาคม เปนตน

โดยบริษัทจะทาํการศึกษาถงึความตองการไฟฟาของระบบอปุกรณไฟฟา แลวจงึทาํการออกแบบระบบ 
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ตัวอยาง โครงสรางระบบตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลแบบ Real-time (SCADA) ที่บริษัทจําหนายและใหบริการ

ตัวอยาง ระบบ Smart Locks และอุปกรณ Auto Reclosers ที่บริษัทจําหนายและใหบริการ
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โดยเลอืกสวนประกอบทีม่คีวามเหมาะสมกบัทัง้ลกัษณะการใชงานและสภาวะของแสงอาทติยหรอืกระแส

ลมในพืน้ทีโ่ดยรอบ โดยอาจจะมสีวนของระบบไฟฟาสาํรองรวมดวยตามความเหมาะสมในการใชงานและ

ตามความตองการของผูวาจาง ในปจจบุนับรษิทัใหบรกิารระบบผลติไฟฟาจากพลงังานทดแทน ดงัตอไปนี้

ก) พลังงานแสงอาทิตย (Solar Cell) แบบ On grid โดยระบบจะผลิตไฟฟาจากพลังงานแสง

อาทิตย ในปจจุบันเซลลแสงอาทิตยท่ีบริษัทจัดจําหนายและใหบริการเปนเซลลแสงอาทิตยแบบโพลีคริส

ตอลลีน (Poly Crystalline) และเซลลแสงอาทิตยแบบเซลลซิลิคอนชนิดผลึกเดี่ยว (Mono Crystalline) 

ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟา (Efficiency) มากกวา 16% โดยระบบดังกลาว จะขนานไฟฟาใชงาน

รวมกับสายสง เพื่อผลิตไฟฟาในเวลาที่มีแสงแดด เพื่อจําหนายไฟใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค หรือเพื่อ

ประหยัดคาไฟฟาภายในองคกรที่ติดตั้งใชงาน

ข) ระบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตยและระบบกักเก็บพลังงาน (Hybrid System) นอกจาก

ระบบพลังงานแสงอาทิตย (Solar Cell) แบบ On grid แลว ทางบริษัทยังนําระบบกักเก็บพลังงาน (ESS : 

Energy Storage System) ตอรวมเพื่อใชในการกักเก็บพลังงานไฟฟาจาก Solar Cell ในสวนที่เหลือจาก

การใชงาน หรือกักเก็บพลังงานไฟฟาในชวงเวลาที่คาไฟฟาราคาถูก (Off Peak) เพื่อนํามาใชงานในชวงที่ 

ไมมีแสงแดด หรือชวงเวลาที่คาไฟฟาราคาแพงพรอมกับลดคาไฟฟาในสวนความตองการใชไฟ (On Peak 

and Demand Charge) ทาํใหสามารถลดคาใชไฟฟาภายในองคกรไดอยางยัง่ยนื อกีทัง้ยงัเพิม่เสถยีรภาพ

ใหระบบไฟฟา โดยระบบกักเก็บไฟฟาจะชดเชยรูปคลื่นและความถ่ีในระบบไฟฟาจากสายสงใหมีความ

เสถียรมากยิ่งขึ้น ซึ่งเปนการลดความเสียหายและยืดอายุการใชงานของอุปกรณไฟฟาในหนวยงาน รวม

ถึงการนําพลังงานที่กักเก็บออกมาใชเมื่อระบบไฟฟาขัดของ (Power Backup) ไดอีกดวย

1.4 บรกิารและโซลูช่ันบรหิารจดัการพลงัาน (Energy Management Solutions and Services)

การบริการบรหิารจัดการพลังงานเพือ่ใหเกดิผลประหยดั และการใชพลังงานไดอยางมปีระสทิธภิาพ การ

บริการจะครอบคลุมถึง ใหคําปรึกษา ออกแบบ บริหารโครงการ วิเคราะหการใชพลังงาน ติดตั้งอุปกรณ 

และดาํเนนิงานสาํหรับ รวมถงึการจดัหาแหลงเงนิทนุ ตลอดจนการตรวจวดัเพือ่พสิจูนผลประหยดั และรบั

ประกันผลการประหยัด โดยระบบที่นํามาใชสําหรับการจัดการพลังงานคือ Building Energy Manage-

ment Systems (BEMS) หรือ ระบบบริหารจัดการพลังงานสําหรับอาคาร 

ซึง่จะทาํหนาทีค่วบคมุระบบปรบัอากาศ ระบบทาํความรอนและระบายอากาศ (Heating, Ventilation, 

and Air Conditioning: HVAC) ระบบควบคุมแสงสวางในอาคาร การรวบรวมขอมูลจากสมารทมิเตอร 

(Smart Metering) นอกจากนี้ ในอนาคตอาจจําเปนตองมีการติดตั้งสถานีชารจรถยนตไฟฟาไวในอาคาร 

(EV Charging System) เพื่อรองรับการใชงานรถยนตไฟฟาของผูที่อาศัยหรือทํางานอยูภายในอาคาร 

ตัวอยาง ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS : Energy Storage System) ที่บริษัทจําหนายและให
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นอกจากนี้ยังรวมถึงการใหบริการบริหารจัดการพลังงานสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม หรือ Factory 

Energy Management System (FEMS) จะประกอบดวย ระบบตดิตามการใชไฟฟา ระบบจดัการการเดนิ

เครือ่งจกัรรวมถงึการซอมบาํรงุอปุกรณเครือ่งจกัรตางๆ ระบบควบคมุเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของพลงังานท่ี

ผลิตขึ้นภายในโรงงานและการกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) ระบบควบคุมการตอบสนอง

ดานโหลด ระบบควบคมุการทาํความรอน การปรับอากาศ และการระบายอากาศภายในโรงงาน (Heating, 

Ventilation, and Air Conditioning: HVAC) ระบบไฟแสงสวาง การรวบรวมและประมวลผลขอมูลจาก

มิเตอรอัจฉริยะ เปนตน

ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน

เน่ืองจากผลติภัณฑระบบสาํรองไฟฟาและระบบตรวจวดั ควบคมุ และแจงเตอืนระบบไฟฟาของบรษิทั

เปนกลุมผลติภัณฑท่ีมคีวามเก่ียวเนือ่งกบัอตุสาหกรรมท่ีตองการระบบปฏบัิตงิานท่ีมเีสถียรภาพสงู บรษิทัฯ 

จึงมุงเนนการจัดจําหนายไปยังลูกคากลุมระบบสื่อสารโทรคมนาคม ซ่ึงตลาดบริการโทรคมนาคมของ

ประเทศไทยสามารถจําแนกได 11 ตลาด แบงเปนตลาดคาปลีกบริการ 5 ตลาด และตลาดคาสงบริการ 

6 ตลาด ดังนี้

1. ตลาดคาปลีกบริการโทรศัพทประจําที่ภายในประเทศ

โครงสรางตลาดสวนแบงตลาด และระดับการแขงขันตลาดคาปลกีบรกิารโทรศพัทประจาํท่ี มผีูใหบรกิาร

หลักคงเหลืออยู 1ราย คือ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (TOT) ขอมูล ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ป2561 มี

เลขหมายที่เปดใชบริการทั้งหมดประมาณ 3.05 ลานเลขหมาย และมีครัวเรือนที่เขาถึงรอยละ14.25

 

2. ตลาดคาปลีกบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ภายในประเทศ

โครงสรางตลาดสวนแบงตลาด และระดับการแขงขันตลาดคาปลกีบรกิารโทรศพัทเคลือ่นท่ี มีผูใหบรกิาร

โทรศัพทเคลื่อนที่สามารถจําแนกไดเปน 2 กลุม คือ 

(1) ผูใหบรกิารโทรศพัทเคลือ่นท่ีทีมี่โครงขายหรอืมสีทิธิใ์นการใช โครงขาย (Mobile Network Opera-

tors –MNOs) และ 

(2) ผูใหบริการโทรศพัทเคลือ่นทีบ่นโครงขายเสมอืน (Mobile Virtual Network Operators –MVNOs) 

ดังนี้
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ตัวอยาง  ระบบปมความรอนและหลอดไฟแอลอีดีที่บริษัทจําหนายและใหบริการ
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รูปที่ 2-1 : สวนแบงตลาดโทรศัพทเคลือนที่ไตรมาส

ที่ 3 ป 2561

ที่มา : สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากร

โทรคมนาคม

หากคํานวณสวนแบงตลาดจากจํานวนผูใชบริการของตลาดโทรศัพทเคลื่อนที่พบวา กลุมบริษัท AIS มี

สวนแบงตลาด คิดเปนรอยละ 43.8 รองลงมาเปน กลุมบริษัท TRUE มีสวนแบงตลาดรอยละ 31.0กลุม

บริษัท DTAC มีสวนแบงตลาดรอยละ 23.0 ตามดวยกลุม CAT มีสวนแบงตลาดรอยละ 1.92 และกลุม

บรษัิท TOT มสีวนแบงตลาดรอยละ 0.13ตามลําดบั-คาดชัน ีHHI ของตลาดคาปลีกบรกิารโทรศพัทเคล่ือนที่ 

ณ สิ้นไตรมาสที่ 3ป 2561อยูที่ 3,415 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอนหนารอยละ 1.6

3.1 ประเภทบริการปจจุบันการใชบริการโทรศัพทระหวางประเทศสามารถแบงการใหบริการออก

เปน 3 ระบบใหญ ไดแก 

(1) ระบบตอตรง (International Direct Dialing: IDD) บริการโทรศัพทระหวางประเทศระบบตอตรง 

เปนการใหบริการผาน Access Code หรือ IDD Prefix โดยตอตรงอัตโนมัติผานระบบเลขหมาย 3หลัก 

(Three Digits Number) หรือ ผานบริการโทรศัพทประจําที่ (Public Switched Telephone Network: 

PSTN) และบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ดวยผานเทคโนโลยี TDM (Time Division Multiplexing) ซึ่งระบบ

ตอตรงมี 2 ลักษณะดวยกัน คือ การตอตรงอัตโนมัติ และการเรียกผานพนักงานสลับสาย โดยปจจุบันผูใช
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บรกิารใชบรกิารโทรศัพทระหวางดวยวธิกีารกด IDD Prefix เปนสวนใหญวธิกีารใชบรกิารสามารถดาํเนนิการได

ดังนี ้1.1) กรณโีทรเขาโทรศพัทประจาํท่ีกด IDD Prefix+ รหสัประเทศ + รหสัเมอืง + เลขหมายปลายทาง 1.2) 

กรณโีทรเขาโทรศพัทเคลือ่นทีก่ด IDD Prefix+ รหสัประเทศ + เลขหมายปลายทาง

(2) ระบบการสือ่สารทางเสยีงผานระบบอนิเทอรเนต็ (Voice over Internet Protocol: VoIP) บรกิาร

โทรศพัทระหวางประเทศระบบการสือ่สารทางเสยีงผาน ระบบอินเทอรเนต็ เปนลักษณะการเชือ่มตอผานโครง

ขายอนิเทอรเนต็โปรโตคอล (Internet Protocal: IP) ซึง่เปนการใชบรกิารผานโทรศพัทประจําท่ี หรอื โทรศพัท

เคล่ือนทีก่ไ็ด ดวยวธิกีารแปลงสญัญาณเสียงเพือ่สงตอไปยังปลายทางผานทางบรกิารอนิเทอรเนต็ แตปจจบุนัการ

โทรออกดวย VoIP นัน้ มเีลขหมายและไมมเีลขหมายโทรศพัทก็ได เชน การโทรผานคอมพวิเตอรไปคอมพวิเตอร 

(PC-to-PC) คอมพวิเตอรไปโทรศพัท (PC-to-Phone) โทรศพัทไปคอมพวิเตอร (Phone-to-PC) และโทรศพัท

ไปโทรศพัท (Phone-to-Phone) เปนตน

(3) ระบบบตัรโทรศพัท (International Calling Card) บรกิารโทรศพัทระหวางประเทศระบบบัตรโทรศพัท 

เปนบรกิารท่ีผูใชบรกิารโทรออกตางประเทศจะตองทําการซือ้บตัรโทรศพัทระหวางประเทศจากผูจดัจาํหนายหรอื

ผูใหบรกิารตางๆ ทัง้นีก้ารโทรออกไปตางประเทศจะมลีกัษณะการเช่ือมตอสวนกลาง ซ่ึงมเีลขหมายกลางของศนูย

บรกิาร (Access Number) เปนเลขหมายศนูยกลางสาํหรบัการเชือ่มตอไปยงัเกตเวย (Gateway) โดยผูใหบรกิาร

ระบบดงักลาวจะตองเชาชวงชองสญัญาณจากผูใหบรกิารเกตเวย เพือ่เชือ่มตอออกไปตางประเทศ

3.2 โครงสรางตลาดสวนแบงตลาด และระดบัการแขงขนั

1) ระบบตอตรง (International Direct Dialing: IDD) มีผูใหบริการโทรศพัทระหวางประเทศระบบตอตรงราย

ใหญท้ังหมด 6 ราย ดังนี ้(1) บรษัิท ทีโอท ีจํากดั (มหาชน) (TOT) (2) บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) 

(CAT) (3) บริษทั เอไอเอน็ โกลบอลคอม จํากดั (AIN) (4) บรษิทั ดแีทคไตรเนต็ จาํกดั (DTAC TriNet) (5) บรษิทั 

ทรปิเปลท ีโกลบอล เนท็ จาํกดั (TTT GN) (6) บรษัิท ทร ูมูฟ เอช ยนูเิวอรแซล คอมมวินิเคชัน่ จาํกดั 

2) ระบบการสือ่สารทางเสยีงผานระบบอนิเทอรเนต็ (Voice over Internet Protocol: VoIP) มผีูรบัใบอนญุาต

ประกอบกจิการอนิเทอรเนต็ จาํนวนทัง้หมด 137 ราย แบงเปนเปดใหบรกิารแลว 72 ราย หรอืคดิเปนรอยละ 52.55 

และยงัมไิดเปดใหบริการหรอืยกเลกิบรกิาร 65 ราย หรอืคดิเปนรอยละ 47.45

3) ระบบบตัรโทรศพัท (International Calling Card) มผีูรบัใบอนญุาตประกอบกจิการโทรคมนาคม ระบบบัตร

โทรศพัท จาํนวนทัง้หมด 105 ราย แบงเปนเปดใหบรกิารแลว 24ราย หรอืคดิเปนรอยละ 22.86 และยงัมไิดเปดให

บริการ 81ราย หรือคดิเปนรอยละ 77.14

สาํหรบัตลาดโทรศพัทระหวางประเทศนัน้จะพจิารณาเฉพาะการโทรออกตางประเทศโดยใชบรกิารโทรศพัท

ประจาํท่ีโดยมรีายไดเทากับ 191.13 ลานบาทและเมือ่พจิารณาสวนแบงตลาดจากรายได ณ สิน้ไตรมาสที ่3 ป 2561 

ผูใหบริการใน CAT มสีวนแบงตลาดมากทีส่ดุ อยูทีร่อยละ 66.76 ตามดวย TIC รอยละ 30.86 TOT รอยละ 1.29 

และ Jasmine รอยละ1.09 คาดัชน ีHHI ณ สิน้ไตรมาสท่ี 3 ป 2561 อยูที ่5,413 จดุ ลดลงจากไตรมาสกอนหนา

รอยละ 0.68

รูปที่ 3-1 : สวนแบงตลาดโทรศัพทระหวางประเทศ 

ไตรมาสที่ 3 ป 2561

ที่มา : Frost & Sullivan (Thailand)

หมายเหตุ : เปนเพียงขอมูลเบื้องตนของผูใหบริการโทรศัพท
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4. ตลาดคาปลกีบรกิารอนิเทอรเนต็ประจาํท่ี

4.1 จาํนวนผูลงทะเบยีนใชงาน ณ สิน้ไตรมาสที ่3 ป 2561 มีผูลงทะเบยีนใชบรกิารอนิเทอรเนต็ประจาํทีท่ัง้สิน้ 

จํานวน 9.08 ลานราย เพิม่ขึน้จากไตรมาสกอนหนารอยละ 1.9 เมือ่พจิารณาอัตราการเขาถงึของบรกิารอนิเทอรเนต็

ความเรว็สงูพบวามแีนวโนมเพิม่ขึน้อยางตอเนือ่ง โดย ณ สิน้ไตรมาสที ่3 ป 2561 มอีตัราการเขาถงึอยูทีร่อยละ 42.47 

ของครวัเรอืน เพิม่ขึน้จากไตรมาสกอนหนา รอยละ 2 โดยพบวา การเชือ่มตออนิเทอรเนต็ความเรว็สงูประเภท Fiber 

optical มสีดัสวนสงูทีส่ดุอยูทีร่อยละ 31.3 ของการเชือ่มตอท้ังหมด ตามดวยการเชือ่มตอผาน xDSL รอยละ 40.52 

การเช่ือมตอแบบ Cable Broadband มีสัดสวนรอยละ 17.94 และการเช่ือมตอแบบอืน่ๆ รอยละ 1.83

4.2  โครงสรางตลาดสวนแบงตลาดและระดบัการแขงขนัตลาดคาปลกีบรกิารอนิเทอรเนต็ความเรว็สงูมผีูใหบรกิาร

รายใหญ 3 ราย ไดแก บรษิทั ทร ูอนิเทอรเนต็ คอรปอเรชัน่ จาํกัด (TICC) บรษิทั ทโีอท ีจาํกดั (มหาชน) (TOT) 

บรษัิท ทรปิเปลท ีบรอดแบนด จาํกดั (มหาชน) ซึง่ใหบรกิารในชือ่แบรนด 3BB และบรษิทั แอดวานซไวรเลสเนท็

เวอรค จํากดั (AWN)

สวนแบงตลาดจากจาํนวนผูใชบรกิารพบวา ณ สิน้ไตรมาสที ่3 ป 2561 TICC มสีวนแบงตลาดสงูทีส่ดุอยูทีร่อยละ 

37.8 ตามดวย 3BB มสีวนแบงตลาดรอยละ 32.4 TOT มสีวนแบงตลาดรอยละ 17.5 AWN มสีวนแบงตลาดรอยละ 

7.4 นอกจากนี ้ยงัมผีูใหบริการรายยอยอืน่ๆ มสีวนแบงตลาดรวมกนัประมาณรอยละ 5.0 สําหรบัคาดชัน ีHHI ของ

ตลาดบริการอนิเทอรเนต็ความเรว็ลดลงเลก็นอยโดย ณ สิน้ไตรมาสที ่3 ป 2561อยูที ่2,858 จุด

42

รูปที่ 4-1 : สวนแบงตลาดบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง

ที่มา : สํานักวิชาการและการจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
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5. ตลาดบรกิารอนิเทอรเนต็เคลือ่นที่

5.1 โครงสรางตลาดตลาดอนิเทอรเนต็เคลือ่นทีมี่โครงสรางคลายกับตลาดโทรศพัทเคล่ือนที ่เนือ่งจากผูใหบรกิาร

เสยีงในตลาดโทรศพัทเคลือ่นที ่กม็จีะใหบรกิารอนิเทอรเนต็เคลือ่นทีค่วบคูไปดวย

5.2 สวนแบงตลาด

สวนแบงตลาดรายไดจากบรกิารทีม่ใิชเสียง ณ สิน้ไตรมาสที ่3 ป 2561พบวาผูใหบรกิารในกลุม AIS มสีวนแบง

ตลาดมากทีส่ดุทีร่อยละ 46.4 เพิม่ขึน้จากไตรมาสกอนหนารอยละ 1.3 ตามดวยผูใหบริการในกลุม DTAC มสีวนแบง

ตลาดรอยละ 30.2 ลดลงจากไตรมาสกอนหนาเลก็นอยและผูใหบรกิารในกลุม TUC มสีวนแบงตลาดรอยละ 21.1 ลด

ลงจากไตรมาสกอนหนารอยละ 2.0

สาํหรับคาดชันี HHI ของตลาดบรกิารอนิเทอรเนต็เคลือ่นที ่ณ สิน้ไตรมาสที ่3 ป 2561 อยูท่ี 3,513 ซึง่เพ่ิมขึน้

จากไตรมาสกอนหนาเลก็นอย

รูปที่ 5-1 : สวนแบงตลาดบริการอินเตอรเน็ตเคลื่อนที่

ที่มา : สํานักวิชาการและการจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
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6.  ตลาดบริการเกตเวยอนิเทอรเน็ตระหวางประเทศ

6.1 โครงสรางตลาด ผูใหบรกิารเกตเวยอินเทอรเนต็ระหวางประเทศจะตองไดรับใบอนญุาตประกอบกจิการ

โทรคมนาคมแบบที ่2 สาํหรบัการใหบรกิารการเชือ่มตอการแลกเปลีย่นขอมลูอนิเทอรเน็ตภายใน (NIX) และระหวาง

ประเทศ (IIG) จากสํานกังาน กสทช. โดยในปจจบัุนมผีูใหบรกิารทีไ่ดรบัใบอนญุาตและดาํเนนิกจิการอยูท้ังสิน้ 17ราย 

ซึง่ใหบรกิารทัง้ NIX และ IIG

6.2 ปริมาณแบนดวธิ ีและสวนแบงตลาดในการใหบรกิาร

ปรมิาณแบนดวธิทีีใ่ชเชือ่มตอในการใหบริการเกตเวยอนิเทอรเนต็ระหวางประเทศมแีนวโนมเพิม่ข้ึนอยางตอเนือ่ง 

โดย ณ สิน้ไตรมาสที ่3 ป 2561 มีปรมิาณแบนดวธิรีวมทัง้หมด 2,191 Gbps เพิม่ขึน้จากไตรมาสกอนรอยละ 0.54 

โดยจาํแนกการเชือ่มตอผาน Landline มปีริมาณแบนดวธิรีวม1,738 Gbps ซึง่เพ่ิมขึน้จากไตรมาสกอนหนาคดิเปนรอย

ละ 0.59 ในขณะทีก่ารเช่ือมตอผานเคเบิล้ใตนํา้ (submarinecable) มีผูใหบรกิารเพยีงรายเดยีว คอื กสท มปีรมิาณ

แบนดวธีิรวม 453 Gbps เพิม่ขึน้จากไตรมาสกอนหนาเลก็นอย สําหรบัสวนแบงตลาดซึง่คาํนวณโดยปรมิาณแบนดวธิี 

ณ สิน้ไตรมาสท่ี 3 ป 2561 พบวา CAT มสีวนแบงตลาดสงูทีส่ดุท่ีรอยละ 26.99 ลดลงจากไตรมาสกอนหนารอยละ 

0.11ตามดวย TIG มสีวนแบงตลาดรอยละ20.22 ลดลงจากไตรมาสกอนหนารอยละ 1.24 โดยคา HHI ของตลาด

บรกิารเกตเวยระหวางประเทศ ณ สิน้ไตรมาสที ่3 ป 2561 มคีา 1,592 ซึง่ลดลงจากไตรมาสกอนหนารอยละ 0.52
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7. ตลาดบรกิารเกตเวยโทรศพัทระหวางประเทศ

7.1 โครงสรางปจจุบนัมผีูไดรบัอนุญาตใหบรกิารเกตเวยโทรศพัทระหวางประเทศรวม 5 ราย โดยทัง้หมดเปนผู

ใหบรกิารคาปลกีโทรศพัทระหวางประเทศและเกอืบท้ังหมดเปนผูใหบรกิารในตลาดคาปลกีโทรศพัทประจําท่ี

และโทรศพัท

เคล่ือนท่ีภายในประเทศดวย

7.2 ปริมาณการใชงาน

สาํหรับจาํนวนนาทบีรกิารเกตเวยโทรศัพทระหวางประเทศในไตรมาสท่ี 3 ป 2561 มปีรมิาณการใชงานทัง้สิน้ 

241.8 ลานนาท ีลดลงจากไตรมาสกอนหนาประมาณ 2.1 ลานนาทหีรือคดิเปนรอยละ 1 โดยเปน บรษัิท กสท 

โทรคมนาคม จํากดั (มหาชน) มปีริมาณการโทรถงึ 145.1ลานนาท ีซึง่คดิเปนรอยละ 60.01 ของจาํนวนนาทท้ัีงหมด 

ขณะทีผู่ใหบริการรายอืน่มีประมาณ 96.7 ลานนาที 
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8. ตลาดบรกิารเช่ือมตอโครงขายโทรศพัทประจาํทีเ่พือ่ใหสามารถเรยีกถงึจุดปลายทาง

8.1 โครงสราง

ในปจจุบันมผีูใหบรกิารโทรศพัทประจาํที ่ทีใ่หบริการถงึผูบริโภคหรอืผูใชบริการขัน้สดุทาย (end users) จํานวน 

8 ราย ดวยลกัษณะประเภทบรกิาร Call Termination ผูทีจ่ะสามารถใหบรกิาร Fixed Call Termination ไดจาํเปน

ตองเปนผูทีใ่หบรกิารคาปลกีในบรกิารโทรศพัทประจาํที ่ดงัน้ันจงึถือวา ผูใหบริการ Fixed Call Termination มี

จํานวน 8ราย

8.2 ปรมิาณการใชงาน

สาํหรบัไตรมาสที ่3 ป 2561 จํานวนทราฟฟกการใชงานบรกิาร Fixed Call Termination มจีาํนวนทัง้สิน้ 162.4 

ลานครัง้ โดยแบงเปนการรับสายจากโครงขายโทรศพัทเคลือ่นที ่(Mobile-to-Fixed) 160 ลานครัง้ และรบัสายจาก

โครงขายโทรศพัทพืน้ฐาน (Fixed-to-Fixed) มจีาํนวนทัง้สิน้ 2.4 ลานครัง้ หากวดัเปนจาํนวนนาท ีจาํนวนทราฟ

ฟกการใชงานบรกิาร Fixed Call Termination มจีาํนวนท้ังสิน้ 334.6 ลานนาท ีแบงเปนการรบัสายจากโครงขาย

โทรศพัทเคลือ่นที ่(Mobile-to-Fixed) 330 ลานนาที และรบัสายจากโครงขายโทรศัพทพืน้ฐาน (Fixed-to-Fixed) 

มจีาํนวนทัง้สิน้ 4.6 ลานนาที

9. ตลาดบรกิารเช่ือมตอโครงขายโทรศพัทเคลือ่นท่ีเพือ่ใหสามารถเรยีกถงึจดุปลายทาง

9.1 ผูใหบรกิารในปจจบุนัผูใหบริการเชือ่มตอโครงขายโทรศพัทเคลือ่นทีท่ีใ่หบรกิารถงึผูบรโิภคหรอืผูใชบรกิาร

ขัน้สดุทาย (end users) ซึง่เปนผูใหบรกิารโทรศพัทเคลือ่นทีท่ีส่ามารถใหบรกิาร Mobile Call Termination ไดมี

ทัง้หมด 5 กลุมใหญ คือ
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9.2 ปริมาณการใชงานสาํหรบัไตรมาสที ่3 ป 2561 จํานวนทราฟฟกการใชงานบริการ Mobile Call Termina-

tion มจีาํนวนทัง้ส้ิน 4,718.7 ลานครัง้ โดยแบงเปนการรบัสายจากโครงขายโทรศพัทเคลือ่นที ่(Mobile-to-Mobile) 

4,580.0 ลานครัง้ และรบัสายจากโครงขายโทรศัพทพ้ืนฐาน (Fixed-to-Mobile) ม ี138.7 ลานคร้ัง หากวดัเปนจาํนวน

นาท ีจาํนวนทราฟฟกการใชบรกิาร Mobile Call Termination มทีัง้สิน้ 7,082.9 ลานนาท ีแบงเปนประเภทการ

รบัสายจากโครงขายโทรศัพทเคลือ่นที ่(Mobile-to-Mobile) จาํนวน 6,900 ลานนาท ีและรับสายจากโครงการขาย

โทรศพัทประจาํที ่(Fixed-to-Mobile) จาํนวน 182.9ลานนาที

10. ตลาดการเขาถึงบรอดแบนด

10.1 โครงสราง

ในปจจบุนัมผีูใหบรกิารเขาถงึบรอดแบนดดวยรปูแบบโครงขายท่ีหลากหลายจากตารางท่ี 10-1 พบวาผูรบัใบ

อนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทีม่โีครงขายเปนของตนเองและไดรบัอนญุาตใหบรกิารเขาถงึบรอดแบนดจํานวน

ทัง้สิน้ 57 ราย เปนผูรบัใบอนญุาตท่ีใหบรกิารผานโครงขายโทรคมนาคมมากกวาหน่ึงแบบเพือ่ใหบรกิาร จํานวน 31 

ราย และเปนผูใหบริการทีใ่หบรกิารผานโครงขายโทรคมนาคมแบบเดยีว จํานวน 26 ราย

4747



48

10.2 ปริมาณการใชบริการและรายไดเขาถึงบรอดแบนด
ปรมิาณการใชงานอนิเทอรเน็ตผานโทรศัพทเคลือ่นทีมี่แนวโนมเพิม่ขึน้อยางตอเนือ่ง โดยสิน้ไตรมาสที ่3 ป 2561 ทัง้นี ้การ

เขาถึงบรอดแบนดโดยใชเทคโนโลยี Fiber optic มีปริมาณทราฟฟกมากกวาเทคโนโลยีอื่น และการเขาถึงบรอดแบนดโดยใช
เทคโนโลยี xDSL มีปริมาณทราฟฟกเปนอันดับ 2 

สําหรับรายไดจากบริการเขาถึงบรอดแบนดก็มีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนอยางตอเนื่องเชนเดียวกัน โดย ณ ส้ินไตรมาสที่ 3 ป 
2561อยูที่ 25,782.3 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอนหนารอยละ1.53 แบงเปนรายไดจากการใชเองและใหบริการบริษัท
ในกลุม 10,113.1 ลานบาทและรายไดที่ขายใหแกบริษัทอื่น 15,669.2 ลานบาท
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บรษิทั ทโีอท ีจาํกัด (มหาชน)
บรษิทั กสท จาํกัด(มหาชน)
บรษิทั ทรปิเปบท ีบรอดแบนด จํากัด (มหาชน)
บรษิทั ทร ูอนิเตอรเนต็ คอรปอรเรช่ัน จาํกดั
การไฟฟานครหลวง
บรษิทั ดแีทค ไตรเนต็ จาํกัด
การไฟฟาสวนภมิูภาค
การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย
บรษิทั ซุปเปอร บรอดแบนด เนท็เวอรค จาํกดั
บรษิทั ซีเอส ลอ็กชอนิโฟ จาํกัด (มหาชน)
บรษิทั ลอ็กชเลย ไวรเลส เนท็เวอรค จาํกดั
บรษิทั แอดวานว ไวรเลส เนท็เวอรค จาํกดั
บรษิทั โอทาโร เวลิด คอปอเรชัน่ จาํกดั
บรษิทั วมิโฟนี ่คอมมนูเิคช่ัน จาํกัด (มหาชน)
บรษิทั บบี ีคอนเนค็ จาํกัด
บรษิทั อนิเตอรลิง้ค เทเลคอม จาํกัด
บรษิทั ทร ูอนิเตอรเนชัน่แนล เกตเวย จาํกดั
บรษิทั ไทยคม จาํกัด (มหาชน)
บรษิทั แอมเนก็ซ จาํกัด (มหาชน)
บรษิทั ยไูนเตด็ อนิฟอรเมชัน่ ไฮเวย จาํกดั
บรษิทั เคริช จํากัด
บรษิทั อนิฟอเมช่ัน ไฮเวย จํากัด
บรษิทั ไฟเบอรทเูดอะโฮม จาํกัด
บรษิทั ชนิาทรพัย จาํกัด
บรษิทั ฟต เทเลคอม จาํกัด
บรษิทั ดอทส โซลช่ัูน จาํกัด
บรษิทั ราช โอแอนดเอม็ จํากัด
บรษิทั ดจิติอล เคเบิล คอมมนูเิคช่ัน จาํกดั
บรษิทั โครงขายระหวางประเทศและศนูยขอมลูอนิเตอรเนต็ จาํกดั
บรษิทั วนิ วนิ เนต็ คอเปอเรชัน่
บรษิทั ทซีี บรอดคาสติง้ จาํกัด
บรษิทั นวิเซนดจรูี ่อินฟอรเมชัน่ คอมมวินเิคชัน่ จาํกดั
บรษิทั เอแอลท ีเทเลคอม จาํกัด (มหาชน)
บรษิทั แพลนเนต็ คอมมวินเิคชัน่ จํากดั (มหาชน)
บรษิทั เมอรควิรี ่เทเลคอมส จาํกัด
บรษิทั เอเชยี บรอดคลาสติง้ อนิเตอรเนชัน่แนล จาํกดั
บรษิทั ไทยแชท โกลบอล จํากัด
บรษิทั ชลี สตาร เทเลคอม จาํกัด
บรษิทั เคเบลิคอนเนค จาํกัด
บรษิทั อมตะ เนต็เวอรค จาํกัด
บรษิทั เชน เทคโนโลย ีจํากัด
บรษิทั คงิส เทเลคอม จาํกัด (มหาชน)
บรษิทั จสัเทล เนต็เวอรค จาํกัด
บรษิทั ดจิติอล รเีสริช แอนด คอลซัลท่ิง จาํกดั
บรษิทั ทรปิเปลท ีโกลบอล เนท็ จาํกัด
บรษิทั มิลคอม ซิสเตม็ช จาํกัด
บรษิทั ซุปเปอร ไฮสปด อนิเตอรเนต็ จาํกดั
บรษิทั ไซแมท เทคโน จาํกัด (มหาชน)
บรษิทั โสภณ บรอดแบรนดเน็ทเวอรค จาํกดั
บรษิทั ดจิติอล คอเปอเรช่ัน จาํกดั
บรษิทั ไฮ อนิเตอรเน็ต จาํกัด
บรษิทั สมารท ไอพ ีเทเลวชิัน่ จาํกัด
บรษิทั ซิมเนต็ บรอดแบรนด จาํกัด
บรษิทั มิว สเปช แอนด แอดวานซ เทคโนโลย ีจาํกดั
บรษิทั โครงขายบรอดแบรนดแหงชาต ิจาํกดั
บรษิทั วาย ฟาย เฟรสื จํากัด
บรษิทั อนิเตอรเนชัน่แนล เกตเวย จาํกดั
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ตารางที่ 10 - 1 ผูรับใบอนุญาตที่มีโครงขายและรูปแบบของโครงขายที่ใหบริการเขาถึงบรอดแบนด      
ที่มา : สํานักการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม 1 สํานักงาน กสทช       
หมายเหตุ : ขอมูลจากใบอนุญาตที่ไดรับคมนาคมแบบที่สาม โทรคมนาคมแบบที่สอง (มีโครงขาย) และอินเตอรเน็ตแบบที่สาม     
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11. ตลาดบรกิารวงจรเชา

11.1 โครงสราง ผูใหบรกิารในตลาดคาสงวงจรเชาสามารถจําแนก ดงันี้

กลุมที ่1 ผูใหบรกิารเฉพาะคาสงไดแก ผูรบัใบอนุญาตซึง่เปนผูประกอบการรฐัวสิาหกิจและใหบรกิารโครงสรางพืน้

ฐา น (Infrastructure) โดยธรุกจิหลกัของผูใหบริการในกลุมนีคื้อการผลติและจาํหนายไฟฟาการใหบรกิารวงจรเชา

เปนเพียงการนําทรัพยากรสวนทีเ่หลอื หรอืเสนใยแกวนําแสง (Fiber Optic) มาใหผูประกอบการรายอืน่เชา

กลุมที ่ 2 ผูใหบรกิารทีมี่โครงขายขนาดใหญและประกอบการคาปลกีและสงโดยผูใหบรกิารกลุมมโีครงขายที่

ครอบคลุมทัง้ประเทศ หรอืรฐัวสิาหกิจโทรคมนาคม

กลุมที ่ 3 ผูใหบรกิารทีม่โีครงขายเลก็และประกอบการคาปลกีและสงโดยเปนกลุมผูใหบรกิารทีม่โีครงขายขนาด

เลก็ทีอ่าจไมครอบคลมุทัว่ทกุพืน้ทีข่องประเทศ

11.2 รายไดและปรมิาณการใชงานบรกิารวงจรเชา

ปรมิาณการใชบรกิารวงจรเชามแีนวโนมเพิม่สงูขึน้อยางตอเนือ่ง โดย ณ ส้ินไตรมาสที ่3 ป 2561 อยูที ่1,077.4Gbps 

เพิม่ขึน้จากไตรมาสกอนหนา รอยละ 3 ทัง้นี ้การใชบรกิารวงจรเชาโดยใชเทคโนโลย ีEthernet Leased Line มปีริ

มาณทราฟฟกมากวาเทคโนโลยอีืน่ โดยบริการวงจรเชาโดยใชเทคโนโลย ีMPLS มปีรมิาณทราฟฟกเปนอนัดบัที ่2 

สาํหรับรายไดจากบรกิารวงจรเชาก็มแีนวโนมเพิม่สงูข้ึนอยางตอเนือ่งเชนเดยีวกนั โดย ณ ส้ินไตรมาสที ่3 ป 2561อยู

ที ่2,731.7ลานบาทเพิม่ขึน้จากไตรมาสกอนหนารอยละ13
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รูปที่ 11-1 : สวนแบงตลาดบริการวงจรเชา

ที่มา : สํานักวิชาการและการจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม

ในไตรมาสที ่3 ป 2561ผูใหบรกิารทีม่สีวนแบงตลาดมาก 3 อนัดับแรก มดีงันี ้(1) TRUE มีสวนแบงตลาดมาก

ทีส่ดุทีร่อยละ 20.0 (2) CAT มสีวนแบงตลาดรอยละ 16.1 และ (3) Symphony มสีวนแบงตลาดรอยละ 14.8 สวน

คา HHI ของตลาดในไตรมาสที ่3 ป 2561 อยูที ่1,451 จุด ซึง่เทากับไตรมาสกอนหนา

การเจรญิเติบโตของอตุสาหกรรมโทรคมนาคมซึง่เปนตลาดขนาดใหญท่ีมมีลูคามากกวา 577,329 ลานบาทในป 

2559 (อัตราการเติบโต 7.7% จากป 2558) และคาดวาจะเติบโตอยางตอเนือ่งซ่ึงการเตบิโตของอตุสาหกรรมมแีรง

หนนุหลกัมาจากการทาํการตลาดของกลุมผูประกอบการทีผ่ลกัดนัใหมผีูใชงานแบบรายเดอืนเพิม่ข้ึน หรอืการผลกั

ดันใหผูใชรายเดือนเดิมเปลีย่นแพก็เกจมาอยูในระดบัราคาทีส่งูขึน้ โดยมแีรงจงูใจจากการใหใชโมบายอนิเทอรเน็ตใน

ปรมิาณมากขึน้ รวมถงึพฤติกรรมของผูบรโิภคไทยทีย่งัคงนยิมใชโมบายบรอดแบนดอนิเทอรเนต็ ไมวาจะเปนดหูนงั 

ดูทวีอีอนไลน หรอืแมแตการใหบริการเกมออนไลน การเพิม่บรกิารอ่ืนๆ ทัง้การใหบรกิารทางการเงนิ การใหบรกิาร

เชือ่มตออนิเทอรเนต็ ออฟ ธงิส (ไอโอที) กบัลกูคาองคกร การใหบรกิารสนบัสนนุขอมลูสขุภาพ การใหบรกิารอุปกรณ

โทรคมนาคม ในยคุไอโอทอีปุกรณหลกัคอืตวัเซ็นเซอร ท่ีคอยตรวจวดัขอมลูท่ีตองการ เชน คณุภาพนํา้ คณุภาพอากาศ 

หรอืตรวจวดัสิง่อืน่ๆ แลวสงขอมลูมาประมวลผล นอกจากจะแจงผลการประมวลไปทีป่ลายทาง ซ่ึง ระบบนิเวศนีย้งั

ทาํใหมบีิก๊ดาตาซึง่สามารถนําไปวเิคราะหตอยอดไดอกีมากมาย ซึง่คาดวาจะเปนจดุเปลีย่นทีท่าํใหตลาดโทรคมนาคม

แบบไรสายเติบโตขึน้อยางมนียัสาํคญั ทําใหมูลคาตลาดบรกิารสือ่สารขอมลูยงัคงขยายตัวตอเน่ืองและสงผลกระทบ

โดยตรงตอกลุมผลติภณัฑของบรษิทั โดยเฉพาะอยางยิง่ ตลาดบรกิารโทรศพัทเคลือ่นทีแ่ละโมบายอนิเทอรเนต็ ซึง่

เปนสดัสวนใหญของตลาดทีท่าํใหมลูคาอตุสาหกรรมมอีตัราการเตบิโตเฉลีย่สะสมตอป (CAGR) ประมาณรอยละ 

20 จากการขยายตัวทางเศรษฐกจิท่ีตอเนือ่งทาํใหมีการลงทนุเพ่ิมในธรุกจิ ประกอบกบักระแสการปฏวิตัริะบบไอที

องคกร โดยการนาํเครือ่งมอืตางๆ ดานไอทีเขามาใชในระบบงานใหมากท่ีสดุดงันัน้การวางระบบเครอืขายส่ือสาร

ขอมลูองคกรจงึตองมกีารออกแบบระบบใหม ีCore Network ทีม่คีวามจรุองรบัการใชงานทีอ่าจจะเพิม่สงูขึน้เปน
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เทาตวัจากชวงปทีผ่านมา และเปนเครอืขายทีมี่ความปลอดภยัระดบัสงูเพือ่ปกปองขอมลูทางธรุกิจ รวมถงึกลยทุธ

การขบัเคล่ือนยทุธศาสตรชาติ 5G ทีมุ่งเนนสงเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั, ทบทวนเงือ่นไขและระยะเวลาการ

ชาํระเงินคาประมลูคลืน่ความถีข่องคลืน่ทีป่ระมลูไปแลว และจะนาํมาประมลูใหมเพือ่สรางแรงจงูใจ โดยแบงวธิกีาร

อนญุาตเปน 2 รูปแบบคอื ใบอนญุาตท่ีใชงานครอบคลุมการใหบรกิารครอบคลุมท่ัวประเทศ (Nation Wide) และ

ใบอนุญาตแบบทีค่รอบคลมุเฉพาะพืน้ทีท่ี่กาํหนด (Specific Area) เชน ในเขตพืน้ทีภ่าคการผลติและอตุสาหกรรม 

รวมถงึกําหนดหลกัเกณฑการประมลูคลืน่ความถ่ีหลายยานพรอมกนั (Multiband) และดําเนนิการจดัต้ังศนูยทดลอง

ทดสอบ 5G ในเขตพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร

สภาวะการแขงขนั

ธรุกจิของบริษทัมลีกัษณะธรุกจิออกแบบ จาํหนาย และตดิตัง้ระบบจายไฟฟาและตรวจวดัจดัการสภาพแวดลอม  

จงึทาํใหบริษทัไดตระหนกัถงึการใหความสาํคญักบัคณุภาพของการออกแบบ (Design) การดาํเนนิการตดิตัง้ระบบ 

(Installation) และการบรหิารโครงการ ดวยบคุลากรทีม่คีวามรู ความสามารถ และความชาํนาญสงู เพือ่ทาํใหลกูคา

ไดมัน่ ใจถงึคณุภาพงานที่จีะไดรบั และภายใตระยะเวลาที่ไีดกาํหนดวางแผนไวอยางมปีระสทิธภิาพ  สาํหรบักลุมเปา

หมายกลุมธรุกจิโทรคมนาคม เพ่ือเปนการสรางความตองการและการจัดสรรผลติภณัฑ หรอืบรกิารตามความตองการ

ของลูกคารายใดรายหนึง่โดยเฉพาะ

สภาวะการแขงขันที่สีงูขึน้ บรษัิทฯเลีย่งไมไดตองมกีารแขงขนัเพือ่เพิม่ศักยภาพในการนาํเสนอผลิตภณัฑ หรอื

บรกิารดวยระบบเทคโนโลยทีีท่นัสมยั และมกีารแขงขนัดานราคาที่สีงู เนือ่งจากมผีูใหบรกิารรายใหมๆ  และผูผลติ

บางผลิตภณัฑไดหนัมาเปนผูใหบรกิารเอง เขามารวมแขงขนัมากขึน้  ซึง่มผีลใหการแขงขนัดานราคาสงูขึน้ไปอกี

ดงันัน้ การสรางความสมัพนัธทีดี่กบัลกูคา และการคัดเลอืกพนัธมติรธรุกจิทีม่คีวามพรอม จงึเปนสิง่จาํเปนในการ

แขงขนั  กับคูแขงรายอืน่ๆ  ทัง้นีบ้รษัิทตองไดรบัการสนับสนนุที่ดีจีากลกูคาและพนัธมติร เพื่อืบรษิทัสามารถตอบ

สนองความตองการของลกูคา และนําเสนอในราคาทีส่ามารถแขงขันได กลาวคอืตองอยูในงบประมาณที่ีลกูคากาํหนด

ไว พรอมกับบริษทัยงัมคีวามไดเปรยีบในการแขงขนัคอื เปนบรษิทัฯมคีวามเชีย่วชาญในการผสมผสานเทคโนโลยทีี่

หลากหลาย และการบรหิารโครงการทีม่ปีระสทิธภิาพ มผีลงานการสงมอบและการบริการท่ีดกีบัหนวยงานราชการ

ทัง้ในอดตีและปจจบัุน อกีทัง้ยงัเปนผูชาํนาญการในการบรกิารแบบครบวงจร ตัง้แตการออกแบบ สาํรวจ ตดิตัง้ และ

การบาํรงุรกัษาและดแูลระบบหรือใหบริการหลงัการขายสําหรบัการใหบรกิารหลงัการขาย บรษิทัเนนการบํารงุรกัษา

และดแูลระบบใหมคีวามเสถยีรสงูสดุ ดังนัน้

กลยทุธการแขงขันทีบ่ริษทัฯนาํมาใชจึงเปนการกาํหนดมาตรฐานบรกิาร (SLA : Service Level Agreement) 

บรกิารหลังการขายท่ีเหมาะสมกบัสภาพการใชงานของลกูคา และผลติภณัฑทีใ่ชเทคโนโลยรีะดบัสงู ไดรบัมาตรฐาน 

และมคีวามปลอดภัย เพือ่ประสทิธิภาพในการทาํงานสงูสดุ เพือ่ใหลกูคาสามารถพึงพอใจและยินดทีีใ่ชบริการทีม่ี

คณุภาพ

ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย

ลกัษณะลกูคาของบริษทัในธรุกจิออกแบบ จําหนายและตดิตัง้ระบบจายไฟฟาและตรวจวดัจดัการสภาพแวดลอม 

แบงเปน 2 กลุมใหญ คอื ภาคเอกชน และภาครฐั (หนวยงานราชการและรฐัวสิาหกิจ) รวมถงึการบรกิารใหกบับรษิทั

ในเครือ ไปตามประเภทของระบบทีใ่หบรกิาร ดังนี้

1.  ระบบสํารองไฟฟา 

กลุมลกูคาเปาหมายหลักของระบบสํารองไฟฟาจะแบงไปตามประเภทของระบบสํารองไฟฟา คอื ระบบ

สาํรองไฟฟากระแสตรงจะมุงเนนในกลุมลกูคาสือ่สารโทรคมนาคมเปนหลกั เนือ่งจากมคีวามตองการอปุกรณท่ีมี
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ประสทิธภิาพสงู และตองการระบบสาํรองไฟฟาทีไ่ดรบัการออกแบบสาํหรบัอุปกรณสือ่สารโทรคมนาคมโดยเฉพาะ 

สาํหรับระบบสาํรองไฟฟากระแสสลบั จะมุงเนนในสวนของหนวยงานท่ีเกีย่วของกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ หรอืองคกร

ทีม่รีะบบสารสนเทศขนาดใหญ เชน ธนาคาร และอตุสาหกรรมทีต่องการเสถยีรภาพของกระแสไฟฟาในการดาํเนนิ

งาน เชน อตุสาหกรรมผลติชิน้สวนอเิลก็ทรอนกิส เปนตน

บรษิทัฯยงัคงไวซึง่โครงการท่ีตอบสนองความตองการหนวยงานท่ีตองการระบบสาํรองไฟฟากระแสตรงสําหรับ

อปุกรณและระบบสือ่สารโทรคมนาคมเปนหลกั เชน บริษทั ทโีอที จาํกัด(มหาชน), บรษัิท กสท โทรคมนาคม จํากดั 

(มหาชน) และการไฟฟาภูมภิาค  ซ่ึงเปนผูนาํดานธุรกจิโทรคมนาคมตองอาศยันวตักรรม และวธิกีารลดตนทนุอยาง

ตอเนือ่งเพือ่ใหสามารถแขงขนัและเปนผูนาํในตลาดพรอมไปกบัการผลักดนัทางเลอืกทีห่ลากหลายออกสูทองตลาด

สาํหรบัรองรบัการขยายฐานธรุกจิ 4G  อกีดวย  การไดทาํงานอยางใกลชดิกับลกูคาจะชวยใหเราสามารถตอบสนอง

ความตองการของลกูคาไดดข้ึีน โดยมกีารแลกเปลีย่นและรบัฟงมมุมองของลกูคาหลกั และเปนบรษิทัชัน้นาํระดบั

โลกดานเทคโนโลยทีีล่ํา้สมยั และลูกคารายใหมในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ อยางตอเนือ่ง

ในป 2561 บรษัิทฯประสบความสาํเสรจ็เปนอยางมากทีร่ะบบสํารองไฟฟากระแสตรง (DC Power Supply) ได

เปนสวนหลกั  ของ กสทช.(สาํนักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน และกจิการโทรคมนาคมแหง

ชาติ โครงการ จัดใหมีบรกิารอินเทอรเนต็ความเรว็สงูในพืน้ท่ีหางไกล รวมกบับรษัิท ทโีอท ีจาํกดั(มหาชน)  สาํหรบั

การพฒันาประเทศไทยยคุ 4.0 จาํนวนมากกวา 4,883 เคร่ือง  และอกีหนวยงานทีเ่ปนความภมูใิจของบริษัทฯคอื

ธนาคารออมสนิ ไดเลอืกใชระบบสาํรองไฟฟากระแสตรง (DC Power Supply) จาํนวนมากสาํหรบัสาขาเชนกนั

2.  ระบบตรวจวดัและจัดการสภาพแวดลอม (Monitoring Solution)  และ ระบบตรวจสอบและวเิคราะห

ขอมูลแบบ Real-time (SCADA) 

กลุมลกูคาเปาหมายหลักของระบบ ไดแก หนวยงานในธุรกจิสือ่สารโทรคมนาคม และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

เนือ่งจากเปนธรุกจิทีม่คีวามเสีย่งท่ีจะเกิดความเสยีหายจากความผดิปกตใินระบบไฟฟาหรอืสภาพแวดลอม เชน 

ไฟฟาดับ แรงดันไฟฟาตกหรอืเกิน แบตเตอรีไ่มอยูในสภาพพรอมใชงาน มีการบกุรุก เกิดควนัไฟ หรอืไฟไหม เปนตน 

จึงตองมกีารตรวจสอบสภาวะการทาํงานของระบบและสภาพแวดลอมอยางใกลชิด เพือ่ปองกันหรอืลดความเสยีหาย

ทีอ่าจจะเกดิขึน้ไดอยางทนัทวงท ีนอกจากนี ้บรษิทัยงัมุงเนนการทําตลาดในกลุมผูดาํเนนิการผลติไฟฟาจากพลงังาน

ทดแทน เชน แสงอาทิตย หรอืลม เปนตน เนือ่งจากสภาวะแวดลอมจะมผีลอยางมากกบัการดาํเนินงาน อีกทัง้ยงั

สามารถตรวจวดัความผิดปกติตางๆ ในระบบไดอกีดวย

3.  ระบบผลติไฟฟาจากพลงังานทดแทน 

กลุมลกูคาเปาหมายของระบบผลติไฟฟาจากพลงังานทดแทน แบงออกเปนผูประกอบการผลติกระแสไฟฟาเพือ่

จาํหนาย  และผูประกอบการทีผ่ลติไฟฟาจากพลังงานทดแทนสําหรับระบบและอปุกรณของผูวาจางเอง เชน ระบบ

หรอือปุกรณในพืน้ทีท่ีไ่มมกีระแสไฟฟาหรอืมกีารจายกระแสไฟฟาเปนชวงเวลา เปนตน ซึง่ประกอบดวยทัง้หนวย

งานเอกชน เชน ผูประกอบการสือ่สารโทรคมนาคม และหนวยงานราชการ เชน องคการบรหิารสวนทองถิน่ เปนตน 

ซึง่นอกจากจะสามารถลดคาใชจายในสวนของคาไฟฟาแลว ยงัสามารถเพ่ิมภาพลกัษณในการใสใจในสภาพแวดลอม

ใหแกองคกร ทาํใหมีบางหนวยงานไดรวมโครงการผลติไฟฟาจากพลงังานทดแทนเขาไปเปนสวนหนึง่ของโครงการ

ความรบัผดิชอบตอสงัคม (Corporate Social Responsibilities หรอื CSR ) กลุมลกูคาของบรษิทัในธรุกจินีย้งัรวม

ถงึบรษัิทยอยซ่ึงจะวาจางบรษัิทในลักษณะโครงการเบด็เสรจ็ (Turn-key Project) สําหรบัการสรางโรงไฟฟาจาก

พลงังานทดแทน นอกจากนีบ้รษัิทยงัมกีลุมลกูคาหนวยงานภาครฐัท่ีไดรบัการจัดสรรเงินงบประมาณจากกองทนุ

เพือ่สงเสรมิการอนรุกัษพลงังาน อกีดวย
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4. บรกิารและโซลช่ัูนบรหิารจัดการพลงัาน

กลุมลกูคาหลกัของบริการและโซลชูัน่บริหารจัดการพลงังาน ไดแก หนวยงานทีม่คีาใชจายพลงังานจาํนวนมาก 

ทาํใหการลดสัดสวนการใชพลงังานสามารถประหยดัคาใชจายได เชน หางสรรพสนิคา โรงแรม โรงพยาบาล อาคาร

สํานกังาน หรอืโรงงานตาง  ๆเปนตน รวมถงึเปนการสงเสริมภาพลกัษณทีด่ขีององคกร นอกจากนีบ้ริษทัยงัมกีลุมลกูคา

หนวยงานภาครัฐทีไ่ดรบัการจัดสรรเงินงบประมาณจากกองทนุเพือ่สงเสรมิการอนรัุกษพลงังาน อกีดวย

การจาํหนายและชองทางการจําหนายและใหบรกิาร

ลกัษณะลกูคาของบริษัทในธรุกจิออกแบบ จําหนายและตดิตัง้ระบบจายไฟฟาและตรวจวดัจดัการสภาพแวดลอม 

แบงออกไดเปนกลุมลกูคาทางตรง และกลุมลกูคาผูรบัเหมาระบบ ซ่ึงมรีายละเอยีด ดงันี้

ก)  กลุมลูกคาทางตรง

บริษทัมุงเนนในการจดัจาํหนายและใหบรกิารกลุมลกูคาทางตรงในงานลกัษณะโครงการทีม่ขีนาดกลางถึงขนาด

ใหญ ซึง่ลกัษณะของกลุมลกูคาทางตรงของบริษัทจะแตกตางสาํหรบักลุมลกูคาทางตรงของบรษิทั แบงออกเปนหนวย

งานเอกชน และหนวยงานราชการหรอืรัฐวสิาหกจิ ซึง่สาํหรบัลูกคาหนวยงานราชการหรอืรฐัวสิาหกจินัน้ บริษทัจะ

ทาํการตดิตามขาวสารเกีย่วกบัการจัดซือ้จัดจางจากชองทางตาง  ๆเชน เวบ็ไซตระบบการจดัซ้ือจดัจางภาครฐั (http://

www.gprocurement.go.th) หรอืจากประกาศของหนวยงานตาง  ๆเปนตน จากนัน้จงึทาํการศกึษารายละเอยีดของ

โครงการดงักลาว เพ่ือทาํการออกแบบระบบและคดัเลือกอปุกรณและสวนประกอบตางๆ แลวจงึสงรายละเอยีดของ

โครงการ เพือ่ผานระบบจัดซ้ือจัดจางเพือ่พิจารณาความถกูตองและมคีณุสมบตัทิีค่รบถวน จากนัน้จงึทาํการประกวด

ราคาเพ่ือพิจารณาคดัเลือกผูทีไ่ดรบัการวาจางตอไป หรอืผานกระบวนการจดัซ้ือจัดจางโดยวธีิพเิศษ ซึง่หนวยงานดงั

กลาวจะตดิตอกบับรษิทัทีม่คีวามเชีย่วชาญในโครงการดงักลาวโดยตรงเพือ่ทาํการเปรยีบเทียบคณุสมบตัแิละราคา

เพือ่ทาํการคดัเลอืกโดยมิไดผานขัน้ตอนการประมลูราคา โดยบริษทัจะมพีนกังานฝายขายทาํการประสานงานกบั

หนวยงานทีม่ศีกัยภาพในการวาจางอยูเปนประจาํ รวมถงึมกีารนําเสนอขอมลูของผลติภณัฑและบรกิารของบรษิทั

ใหแกหนวยงานดงักลาว เพือ่ใหหนวยงานนัน้ๆมคีวามเขาใจและเลง็เหน็ประโยชนของระบบและผลติภณัฑทีบ่รษิทั

จาํหนายและใหบริการ รวมถงึเปนการสรางความสมัพันธทีด่แีกบคุลากรในหนวยงานดงักลาวอกีดวย

 สาํหรบัหนวยงานเอกชนนัน้ พนกังานฝายขายและวศิวกรของบรษิทัจะรวมกนัเขาไปนาํเสนอขอมลูของ

ระบบและผลิตภณัฑทีบ่ริษทัจาํหนายและใหบรกิารแกหนวยงานท่ีเปนกลุมลกูคาเปาหมาย ซึง่หากไดรบัความสนใจ

จะทาํการศกึษารายละเอยีดความตองการของลกูคาดังกลาว แลวจงึทาํการออกแบบและทาํขอเสนอเพือ่ใหพิจารณา

วาจางตอไป 

ข)  กลุมลูกคาผูรับเหมาระบบ (System Integrator)

สาํหรับกลุมลกูคาผูรบัเหมาระบบนัน้ บรษิทัจะทาํการประสานงานกับผูรบัเหมาระบบท่ีมสีวนเก่ียวของกับ

ผลติภณัฑและระบบทีบ่รษิทัจาํหนายและใหบรกิารเปนประจาํ ซึง่หากมกีารจดัซือ้จดัจางหรอืวาจางในโครงการทีม่ี

สวนประกอบเปนสวนทีบ่ริษัทมีความเชีย่วชาญ บรษิทัจะทาํการนาํเสนอโครงการสาํหรบัสวนงานดังกลาวแกผูรับ

เหมาระบบโดยสงทมีวศิวกรทาํงานรวมกนั เพือ่รวมกบัออกแบบสวนประกอบตางๆ ใหมปีระสทิธภิาพและตรงกับ

ความตองการของผูวาจางมากทีส่ดุ เพ่ือใหผูรบัเหมาระบบดาํเนนิการยืน่ขอเสนอหรอืยืน่ประกวดราคาแกผูวาจางตอไป

นอกจากนีบ้ริษทัยังมกีารเขารวมเปนสมาชกิของสมาคมและองคกรตางๆ เชน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

สมาคมอตุสาหกรรมเซลลแสงอาทติยไทย สมาคมชางเหมาไฟฟาและเครือ่งกลไทย และสมาคมไฟฟาแสงสวางแหง
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ผูแตงตั้ง ตราสินคา ระยะเวลา สินคาที่เปนตัวแทนจําหนาย

Delta Electronics,

 Inc. (ไตหวัน)

Enatel Ltd.

(นิวซีแลนด)

Haze Battery 

Company Limited 

(สหรัฐอเมริกา)

DELTA

enatel

HAZE

1 ม.ค. 2561 - 30 ธ.ค. 2561 

(ตอสัญญาเรียบรอยแลว)

1 ก.ค. 2560 - 1 ก.ค. 2562

1 มิ.ย. 2561 - 1  มิ.ย. 2563

เครื่องสํารองไฟฟาและปรับแรงดันไฟฟาอัตโนมัติ 

(UninterruptiblePower Supply หรือ UPS)

ผลิตภัณฑตราสินคา Enatel ทุกชนิด

ผลิตภัณฑแบตเตอรี่

นโยบายดานสิง่แวดลอม

บรษัิทไดตระหนกัถงึผลกระทบทีจ่ะกระทบตอสิง่แวดลอมจากการดาํเนนิงานของบรษิทั จึงมมีาตรการตางๆใน

การปองกนัปญหามลภาวะจากการดาํเนนิงานของบรษิทั โดยบรษิทัไดรบัการรบัรองการจดัการสิง่แวดลอมของบรษิทั

ตามมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 สาํหรบัธรุกจิการดาํเนนิธรุกิจออกแบบ จาํหนาย ตดิตัง้ระบบจายไฟฟา และ

ตรวจวดัจดัการสภาพแวดลอม และธรุกจิโรงไฟฟาพลงังานทดแทน อกีท้ังยงัไดมกีารวาจางบคุคลภายนอกในการ

บาํบดั และกําจัดวสัดุปนเปอนสารเคมท่ีีเกิดจากการดาํเนนิงานของบริษัทอกีดวย

2. ธรุกิจโรงไฟฟาพลังงานทดแทน  ประกอบดวย

ณ ปจจุบนั บรษัิทฯ มกีาํลงัผลติตามสญัญารวมทัง้สิน้ 69.7 เมกะวตัต สามารถแบงออกตามประเภทของพลังงาน

ทดแทน ไดแก

1) โรงไฟฟาพลงังานแสงอาทติย ดาํเนนิการ โดยบรษัิท เพาเวอร โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และ

บรษัิทยอย มกีาํลงัการผลติไฟฟาตามสญัญารวม 15.2 เมกะวตัต ซึง่เปนโครงการทีด่าํเนนิการเชงิพาณชิยแลวทัง้สิน้ 

2) โรงไฟฟาพลงังานชวีภาพ  ดาํเนนิการโดย บรษิทัยอย มกีาํลงัการผลติไฟฟาตามสญัญารวม 21.7 เมกะวัตต 

แบงเปนโครงการทีดํ่าเนินการเชงิพาณชิยแลว ซึง่มกีาํลงัการผลติไฟฟาตามสญัญา 6.5 เมกะวตัต และมโีครงการท่ีอยู

ระหวางการพฒันา มกํีาลงัการผลติไฟฟาตามสญัญาอกีกวา 15.2 เมกะวัตต

3) โรงไฟฟาพลงังานชวีมวล  ดาํเนนิการโดย บรษัิทยอย มกํีาลังการผลติไฟฟาตามสญัญารวม 38.42 เมกะ

วตัต แบงเปนโครงการทีดํ่าเนนิการเชงิพาณชิยแลว ซึง่มีกาํลงัการผลติไฟฟาตามสัญญา 8 เมกะวตัต และมโีครงการ

ทีอ่ยูระหวางการพฒันา มกีาํลังการผลติไฟฟาตามสญัญาอกีกวา 7 เมกะวตัต และโครงการทีไ่ดรบัตอบรบัซ้ือไฟฟา

แลว (อยูระหวางรอลงนามสญัญาซือ้ขายไฟฟา) อกี 23.42 เมกะวตัต
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ประเภทของ

พลังงานทดแทน

บมจ. เพาเวอร โซลูชั่นเทคโนโลยี 
บจ. กันหา 

โซลาพาวเวอร 
บจ. โซลารโก

กรีน   
บจ. เพาเวอร 

วี กรีน 
บจ. พีเอสที 

เอนเนอรยี  2

พลังงาน
แสงอาทิตย

พลังงาน
แสงอาทิตย

พลังงาน
แสงอาทิตย

พลังงาน
แสงอาทิตย

พลังงาน
แสงอาทิตย

ที่ติตั้งบนหลังคา

พลังงาน
แสงอาทิตย

ที่ติตั้งบนหลังคา

ที่ตั้ง

กําลังการผลิต 

(เมกะวัตต)

คูสัญญาซื้อขายไฟฟา

วันเริ่มตนซื้อขาย

ไฟฟาเชิงพาณิชย

คาความเขมของแสง

แตละพื้นที่ (W/m2)

จํานวนชั่วโมงที่รับ

แสงอาทิตย

ปริมาณกระแสไฟฟา

แตละโครงการทีผ่ลติ

ไดตอป (หนวย : kWh)

อําเภอเขายอย

จังหวัดเพชรบุรี

1.0

กฟภ.

ธันวาคม 2558

485.16

9.30 ชม./วัน

1,501,632.00

อําเภอเมือง

จังหวัดสระแกว

5.0

กฟภ.

ธันวาคม 2559

440.94

9.30 ชม./วัน

7,202,320.00

อาํเภอสรางคอม

จังหวัดอุดรธานี

2.0

กฟภ.

สิงหาคม 2554

422.50

9.30 ชม./วัน

3,287,738.00

อาํเภอเมอืง

จงัหวดัสมทุรสงคราม

1.0

กฟภ.

พฤษภาคม 2557

461.59

9.30 ชม./วนั

1,397,080.00

อาํเภอไทรนอย

จงัหวัดนนทบรุี

1.0

กฟน

ตลุาคม 2557

452.12

9.30 ชม./วนั

1,325,317.00

อาํเภออมัพวา

จงัหวดัสมทุรสงคราม

5.0

กฟภ.

มกราคม 2560

495.47

9.30 ชม./วนั

7,276,740.00

โดยลกัษณะการประกอบธรุกิจและรายละเอียดของโรงไฟฟาแตละประเภทเปนดงันี้

โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทติย

จงัหวดัสมทุรสงคราม
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เทคโนโลยีที่ใชในโรงไฟฟา 

นอกจากน้ี บรษิทัยงัไดทาํการลงทนุในบรษัิท พวี ีกรนี จํากดั เพือ่ดาํเนนิธรุกจิโรงไฟฟาพลงัแสงอาทติยทีต่ดิ

ต้ังบนหลังคา ในสดัสวนรอยละ 19.99 ของทนุจดทะเบยีนและชาํระแลวทัง้หมด 18,000,000 บาท โดยบริษัทดงั

กลาวมผูีถือหุนรายใหญ คอื บรษัิท วรัีบเบอร คอรปอเรช่ัน จาํกดั ซึง่เปนเจาของอาคารทีโ่ครงการใชหลงัคาเปนทีต่ดิ

ต้ังและไมมีความเกีย่วของกบับรษิทั โดยโครงการโรงไฟฟาพลงังานแสงอาทติยทีต่ดิตัง้บนหลงัคา บรษิทั วีรับเบอร 

คอรปอเรชัน่ จาํกดั ณ ตําบลเขายอย อาํเภอเขายอย โดยไดรบัการอนมุตักิารจาํหนายไฟฟาและเชือ่มตอเขาระบบ

จาํหนายของการไฟฟาสวนภมูภิาค ในลกัษณะผูผลติไฟฟาขนาดเลก็มาก (Very Small Power Producer หรือ 

VSPP) สาํหรบัอาคารขนาดกลางถงึขนาดใหญ/โรงงาน ในเดอืนมกราคม ป 2557 และไดทําการเช่ือมโยงระบบไฟฟา

และจําหนายกระแสไฟฟาเชิงพาณชิย (Commercial Operation Date : COD) เมือ่วนัที ่27 พฤศจกิายน  2557 

และไดรบัการสนบัสนนุในรปูแบบ Feed-in Tariff ในราคา 6.16 บาทตอกโิลวตัต-ชัว่โมง เปนเวลา 25 ป นับจากวนั

เริม่ตนซ้ือขายไฟฟาเชิงพาณชิย โดยไดทาํการไดทาํการวาจางบรษิทัในการออกแบบ ตดิตัง้ และทดสอบระบบของ

โรงไฟฟาพลงังานแสงอาทติยดังกลาว
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ประเภทของ

พลังงานทดแทน

บจ. เวลล 
โคราช 

เอ็นเนอรยี

บจ. พีเอส
ที เอน

เนอรยี 1

บจ. นวรัตน 
บจ. อรัญ 
เพาเวอร 

บจ. เศรษฐีสุพรรณ 
ไบโอกรีน เพาเวอร   

บจ. โรง
ไฟฟา*สระยาย

บจ. โรงไฟฟา*
ขุนพัดเพ็ง

พลังงาน
ชีวภาพ

พลังงาน
ชีวภาพ

พลังงาน
ชีวภาพ

พลังงาน
ชีวภาพ

พลังงาน
ชีวภาพ

ที่ตั้ง

กําลังการผลิต

(เมกกะวัตต)

คูสัญญาซื้อขายไฟฟา

วันเริ่มตนซื้อขายไฟฟา
เชิงพาณิชย

แหลงท่ีมาของเช้ือเพลงิ

ปริมาณกระแสไฟฟา
แตละโครงการที่ผลิตได

ตอป (หนวย : kWh)

ทีต่ัง้

กาํลงัการผลติ (เมกะวตัต)

คูสญัญาซือ้ขายไฟฟา

วนัเริม่ซือ้ขายไฟฟาเชิงพาณชิย

ประเภทเชือ้เพลงิทีใ่ชในการผลติ

ปรมิาณกระแสไฟฟาแตละ
โครงการทีผ่ลติไดตอป (หนวย 

: kWh)

อาํเภอทุงสง
จงัหวัดนคร
ศรธีรรมราช

1.0

กฟภ.

-

อาํเภอ
พนสันคิม

จงัหวัดชลบรุี

1.0

กฟภ.

-

อาํเภอ
ศรนีคร

จงัหวัดสโุขทยั

1.0

กฟภ.

-

อาํเภอคลองขลุง
จงัหวัด

กําแพงเพชร

1.0

กฟภ.

-

อาํเภอ
หนองมโมง

จงัหวัดชยันาท

1.0

กฟภ.

-

อาํเภอสวางดนิ
แดน

จงัหวัดสกลนคร

1.0

กฟภ.

-

อาํเภอประ
จกัษศลิปาคม

จงัหวัดอดุรธานี

1.0

กฟภ.

-

พลังงานชวีมวล
อาํเภอหนองกี่
จงัหวัดบรุรีมัย

8.0

กฟภ.

24 ก.ค. 58

46,402,567

อาํเภอเมอืง  
จงัหวัดแพร

23.42

กฟภ.

อยูระหวาการจดั
ทาํรายงานการ

วเิคราะหผลกระทบ
สิง่แวดลอม (EIA)

-

โรงไฟฟาพลังงานชีวภาพ

นํ้าวีแนสที่ไดจากกระบวนการผลิตของโรงงานนํ้าตาล

อําเภอบานใหมไชย
พจน

จังหวัดบุรีรัมย

1.0

กฟภ.

พฤษภาคม 2555

2,437,962.00

อําเภอสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี

4.0

กฟภ.

มีนาคม 2557

4,096,400.00

พลังงานชีวภาพ
อําเภอเมือง

จังหวัดสุพรรณบุรี

2.0

กฟภ.

ตุลาคม 2558

3,965,560.00

พลังงานชีวภาพ
อําเภอสระยายโสม
จังหวัดสุพรรณบุรี

4.6

กฟภ.

-

พลังงานชีวภาพ
อําเภอสระยายโสม
จังหวัดสุพรรณบุรี

1.0

กฟภ.

-

บจ.  ไบโอโกกรีน   

อยูระหวางการขยายวัน SCOD

ไมสับ เปลือกไมสับ ไมไผสับ เปลือกมันสําปะหลัง เหงามันสําปะหลัง แกลบขี้ไก แกลบทั่วไป ซังขาวโพด เปลือก

ขาวโพด และผลิตภัณฑทางการเกษตรที่นํามาใชได

46,402,567.00 57

ดําเนินการกอสรางเสร็จ
เรียบรอยแลวคาดวาจะ 
COD ภายใน ไตรมาส ที่ 

2 ป 2562

ดําเนินการกอสรางเสร็จ
เรียบรอยแลวคาดวาจะ 
COD ภายใน ไตรมาส ที่ 

2 ป 2562
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อตุสาหกรรมพลงังานหมุนเวยีนและการผลิตไฟฟาจากพลงังานหมุนเวียน

อตุสาหกรรมพลงังานทดแทนของประเทศไทยแมวาจะชะลอตวัลงจากการประกาศชะลอรบัซ้ือไฟฟาจากพลังงาน

ทดแทนในชวง 5 ปจากนี ้เนือ่งจากกาํลงัการผลติไฟฟาในระบบมีเพยีงพอ แตก็ยงัมโีอกาสเตบิโตจากการเปดรบัซือ้

ไฟฟาจากขยะมลูฝอยใน 12 โครงการ ปรมิาณ 77.9 เมกะวตัต ท่ีจะจายไฟฟาเขาระบบในป 2564 และแผนการ

ปฏริปูประเทศดานพลงังาน โดยมุงเนนการสนบัสนนุพลงังานทดแทนเพือ่การสงเสรมิการแขงขันและสรางมลูคาเพ่ิม

ทางเศรษฐกจิ โดยมปีระเด็นและแนวทางการปฏริปูดงัน้ี 

ประเด็นการปฏริปูที ่1 : ปฏริปูการบรหิารจดัการเชือ้เพลงิไมโตเรว็สาํหรบัโรงไฟฟาชวีมวล 

แนวทางการปฏริปู1 : กระทรวงพลงังานและกระทรวงเกษตรและสหกรณจะบรูณาการขอมลูไมโตเรว็ กาํหนด

พืน้ทีป่ลกูและขยายผลการดําเนนิงานตัง้แตป 2562 ในการสนบัสนนุการตัง้วสิาหกจิชมุชนผลติเชือ้เพลงิ กาํหนด

มาตรฐานและราคากลางของเชือ้เพลิง เพือ่สรางความม่ันคงระบบไฟฟา สรางพชืเศรษฐกิจใหมและสนับสนนุการ

เพิม่รายไดกบัชมุชน

ประเด็นการปฏริปูที ่2 : ปฏริปูการสงเสรมิการนาํขยะไปเปนเชือ้เพลงิผลติไฟฟา เพือ่แกปญหาดานขยะ สราง

ความมัน่คงระบบไฟฟาและสนบัสนนุการเพิม่รายไดกบัชมุชน

แนวทางการปฏริปู 2 : ประสานหนวยงานออกมาตรการสนับสนนุรวบรวมขยะ และกาํหนดใหมกีฎหมายบงัคบั

ใชวธีิการแยกขยะ การขนสง การจดัเกบ็ภายใน 2 ป

ประเด็นการปฏริปูที ่3 : การสงเสรมิการตดิต้ังโซลารรฟูเสรี โดยการนาํไฟฟาสวนทีเ่หลอืจากการผลติไมตองขาย

ใหการไฟฟา แตสามารถขายใหเอกชนและหนวยงานไดแบบไมจาํกดัปรมิาณ และไมจาํกดัเวลาในการสมคัร

แนวทางการปฏริปู 3 : ปรับปรงุกฎหมายและมาตรการสนบัสนุนการตดิตัง้โซลารรฟูเสรภีายใน 1 ป เพือ่ใหครัว

เรอืนทัว่ไปและผูประกอบการติดตัง้แผงโซลารบนหลงัคาผลติไฟฟาใชเองไดอยางแพรหลายโดยไมตดิขดักฎระเบยีบ

จากแผนปฏิรปูดานพลงังานดังกลาว คาดวาจะสรางรายไดใหกบัชมุชนและสงเสรมิใหประชาชนมสีวนรวมใน

การผลติพลงังานเพิม่การยอมรบัของชมุชนในพืน้ทีท่ีม่กีารกอสรางโรงไฟฟาชวีมวล การนาํขยะไปเปนเชือ้เพลงิเพือ่

ผลติไฟฟา ชวยลดผลกระทบทีม่ตีอสุขภาพประชาชนอนัเกดิจากมลพษิขยะ การสงเสรมิการตดิตัง้โซลารรฟูเสร ีเพิม่

การพึง่พาตนเอง สรางอตุสาหกรรมตอเนือ่งและการปรบัโครงสรางการใชพลงังานภาคขนสง สงเสรมิการใชเชือ้เพลงิ

ชวีภาพ จะนาํไปสูการสรางรายไดใหกบัเกษตรกร ในป 2562 นีค้าดวาการลงทุนพลงังานแสงอาทิตยตดิตัง้บนหลงัคา

ทีอ่ยูอาศัย (โซลารรูฟเสรี) ในภาคธุรกจิและครวัเรือนจะยงัคงขยายตวัแบบตอเนือ่งโดยคาดวาจะมกีารตดิตัง้ประมาณ 

700-1,000 เมกะวตัต คดิเปนเงนิลงทนุประมาณ 21,000-30,000 ลานบาท ทัง้นี ้เนือ่งจากตนทนุการผลติไฟฟาจาก

โซลารรูฟทอ็ปมอีตัราต่ํากวาราคาขายปลีกทีก่ารไฟฟาฝายจาํหนายขายใหแกประชาชนทัว่ไปแลว ทาํใหภาคธรุกจิมี

การพจิารณาติดต้ังเพือ่ลดตนทนุอยางตอเนือ่ง

นอกจากนี ้ การทีร่ฐับาลมนีโยบายสงเสรมิใหมกีารใชพลงังานทดแทนในประเทศเพิม่มากขึน้รวมท้ังเพ่ิม

ประสทิธิภาพการใชพลังงานโดยลดสดัสวนการใชพลงังานตอผลติภณัฑมวลรวม (Energy Intensity) พบวาในชวง 

10 เดือนของป 2561 ประเทศไทยมกีารใชพลงังานทดแทน 10,667 พนัตนัเทยีบเทานํา้มนัดบิเพิม่ขึน้รอยละ 11.7 

จากชวงเดียวกนัของปกอนสวนสดัสวนการใชพลงังานตอผลติภณัฑมวลรวมมแีนวโนมลดลงอยางตอเนือ่งเมือ่เปรยีบ

เทียบกบัป 2553 ซึง่เปนปฐานทีเ่ริม่ดาํเนนิการตามแผนอนุรกัษพลังงาน 20 ป (พ.ศ. 2554 – 2573) และแผนอนรัุกษ

พลงังานพ.ศ. 2558 – 2579
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พลงังานจากเชือ้เพลงฟอสซลิ 75.77 %

การใชพลังงานขัน้สุดทาย
ม.ค.-พ.ย. 2561

การใชพลงังานทดแทน
ม.ค.-พ.ย. 2561

พลังงานแสงอาทิตย/พลังงานลม
ชีวมวล/ขยะ/กาซชีวภาพ
ไฟฟา* 2.75%

พลังงานแสงอาทิตย/พลังงานลม
ชีวมวล/ขยะ/กาซชีวภาพ 
ความรอน* 9.23%เชื้อเพลิงชีวภาพ 2.51%

(พลังนํ้าขนาดเล็ก) ไฟฟา 0.06%

(พลังนํ้าขนาดใหญ) 

ไฟฟา 0.73%
พลงังานหมนุเวยีน 15.23 %

พลังงานหมุนเวียน
ดั้งเดิม 6.25%

การนําเขาไฟฟพลังนํ้า 2.75%

ในภาพรวมธุรกิจพลงังานทดแทนยงัมแีนวโนมเตบิโตไดดแีละยงัคงเปนธุรกิจทีน่าสนใจในระยะยาว ตามความ

ตองการใชพลงังานทีย่งัคงมแีนวโนมเพิม่ข้ึนตอเนือ่งประกอบกบันโยบายสงเสรมิการใชพลงังานทดแทนของภาครฐั 

โดยเฉพาะแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก พ.ศ. 2558-2579 (Alternative Energy Develop-

ment plan : AEDP) ทีม่เีปาหมายสดัสวนการใชพลังงานทดแทนรอยละ 30 ของการใชพลงังานข้ันสดุทายของ

ประเทศภายในป 2579 ซึง่ขอมลูลาสดุ ณ เดอืนตลุาคม 2561 ท่ีผานมา ประเทศไทยมสีดัสวนการใชพลงังานทดแทน

รอยละ 15.28 ของพลงังานขัน้สดุทาย ทัง้นี ้เมือ่พจิารณาถงึเปาหมายท่ีทางการไดวางไวตามแผนพฒันากําลงัผลติ

ไฟฟาของประเทศไทย ป 2558 - 2579 (PDP 2015) จะพบวา เปาหมาย ณ ป 2579 จะมกีารผลกัดนัการใชพลงังาน

ทดแทนเพือ่การผลติไฟฟาสงูราว 19,684.40 เมกะวตัต ในขณะท่ีปจจบัุน มกีารดาํเนนิการผลติตามเปาหมายไปแลว 

10,797.50 เมกะวตัต หรอืรอยละ 54.85 ของเปาหมายตามท่ีไดคาดการณไว ลาสดุคณะกรรมการนโยบายพลงังาน

แหงชาต ิ(กพช.) ไดมีมตอินมัุตแิผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟาของประเทศ พ.ศ. 2561-2580 หรอื PDP 2018 ตาม

ท่ีกระทรวงพลงังานเปนผูเสนอ ทําใหกาํลังผลติไฟฟาถงึสิน้ป 2580 จะมท้ัีงหมด 77,211 เมกะวตัต (MW) ซึง่

ใกลเคยีงกับแผน PDP 2015 ทีใ่ชอยูในปจจุบนั ทัง้นีก้ระทรวงพลงังานมองวา การสรางโรงไฟฟาของประเทศจะ

เปลีย่นไป ซึง่จะเปนเทคโนโลยพีลงังานทดแทนมากขึน้ ขณะเดยีวกนัจะมกีารบรหิารจดัการระบบผลติและระบบ

สงไฟฟาเพราะยงัถกูใชไมเต็มศกัยภาพ ดงันัน้จะทาํตลาดกลางรบัซือ้ไฟฟา เพือ่เปนศนูยกลางดานไฟฟาในอาเซยีน 

(ASEAN Hub) และตนทนุคาไฟฟาแขงขันไดเมือ่เทยีบกับอาเซียน

 นอกจากนีก้ารขบัเคลือ่นพลงังานไทย 4.0 (Energy 4.0) ปจจบุนัประเทศไทยนาํเขาพลงังาน 60% คิด

เปนมลูคา 2 ลานลานบาท โดยเปนการนาํเขานํา้มนัดบิมากถงึ 85% ซ่ึงกระทรวงพลงังานมโีครงการสงเสรมิการปรบั

เปลีย่นอปุกรณประหยดัพลงังานใหกบัหนวยงานรฐัและภาคเอกชน สงผลใหประหยดัคาไฟลงได ขณะทีก่ารขนสง

นํา้มนั จากเดิมทีต่องใชรถบรรทกุขนสงกเ็ปลีย่นเปนการขนสงทางทอนํา้มนัแทน ลาสดุโครงการทอขนสงน้ํามนัภาค

เหนอืและภาคตะวนัออกเฉียงเหนอือยูในระหวางการกอสราง 
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เปาหมายการพฒันาพลงังานทดแทน

เปาหมายการพฒันาพลงังานทดแทน การพฒันาพลงังานทดแทนเปนสวนหนึง่ของการกาํหนดนโยบายพลงังานใน

ภาพรวมทีจํ่าเปนตองบรูณาการรวมกบัแผนพลงังานอืน่ๆ เพือ่ใหการขบัเคลือ่นสอดคลองกนั ในการจดัทําแผน  AEDP 

2015 ไดนาํคาพยากรณความตองการใชพลงังานข้ันสดุทายตามแผนอนรัุกษพลงังาน (Energy Efficiency Plan : EEP 

2015) กรณทีีส่ามารถบรรลเุปาหมายลดความเขมการใชพลงังาน (Energy Intensity) ลงรอยละ 30 ในป 2579 เม่ือ

เทยีบกับป 2553 แลว คาดการณความตองการใชพลงังานขัน้สุดทาย ณ ป 2579 จะอยูทีร่ะดบั 131,000 พนัตนั เทยีบ

เทานํา้มนัดบิ (ktoe) คาพยากรณความตองการพลงังานไฟฟาสทุธขิองประเทศ จากแผนพัฒนากาํลงัผลติไฟฟาของ

ประเทศไทย (Power Development Plan : PDP 2015) ในป 2579 มีคา 326,119 ลาน หนวยหรอืเทยีบเทา 27,789 

ktoe คาพยากรณความตองการใชพลงังานความรอน ในป 2579 เทากบั 68,413 ktoe และคาพยากรณความตองการ

ใชเชือ้เพลงิในภาคขนสงจากแผนบรหิารจดัการนํา้มนัเช้ือเพลงิ ในป 2579 มคีา 34,798 ktoe มาเปนกรอบในการ

กาํหนดเปาหมายเพิม่สดัสวนการใชพลงังานทดแทน รวมท้ังพจิารณาถงึศกัยภาพแหลงพลงังานทดแทนทีส่ามารถนาํ

มาพฒันาได ทัง้ในรปูของพลงังานไฟฟา ความรอน และเช้ือเพลงิ ชวีภาพภายใตแผน AEDP2015 เปนรอยละ 30 ของ

การใชพลงังานขัน้สดุทายในป 2579

เปาหมายการพฒันาพลงังานทดแทนภายใตแผน AEDP ในป 2579

จากการทีร่ฐับาลมนีโยบายสงเสรมิใหมกีารใชพลงังานทดแทนในประเทศเพิม่มากขึน้ รวมทัง้เพิม่ประสทิธภิาพการ

ใชพลงังาน โดยลดสัดสวนการใชพลงังานตอผลติภณัฑมวลรวม (Energy Intensity) พบวา ในชวง 11 เดอืนของป 2561 

ประเทศไทยมกีารใชพลงังานทดแทน 11,664 พนัตนัเทยีบเทาน้ํามนัดบิ เพิม่ข้ึน รอยละ 11.3 จากชวงเดยีวกนัของป

กอน สวนสดัสวนการใชพลงังานตอผลติภณัฑมวลรวมมแีนวโนมลดลงอยางตอเน่ืองเมือ่เปรยีบเทียบกับป 2553 ซึง่เปนป

ฐานทีเ่ร่ิมดําเนนิการตามแผนอนรุกัษพลงังาน 20 ป (พ.ศ. 2554 – 2573) และแผนอนรุกัษพลงังาน พ.ศ. 2558 - 2579
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พลงังานหมนุเวยีน

 เปาหมายการผลติไฟฟาจากพลงังานทดแทนแตละประเภทเชือ้เพลงิตามแผน AEDP2015 มสีดัสวนการ

ผลติไฟฟาจากเชือ้เพลงิพลงังานทดแทนในภาพรวมของทัง้ประเทศ ทีร่อยละ 20 ของปริมาณความตองการพลงังาน

ไฟฟา (Energy) รวมสทุธ ิซ่ึงสอดคลองตามกรอบการกาํหนดสดัสวนเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟาของแผนพฒันากาํลงั

ผลติไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ.  2558 - 2579 (PDP2015) ทีร่ะบุวาจะใหมสีดัสวนการผลติไฟฟาจากพลังงาน

ทดแทนอยูในชวงรอยละ 15 - 20 ภายในป 2579

สถานภาพและเปาหมายการผลติไฟฟาจากพลังงานทดแทนแตละประเภทเชือ้เพลิง

ยุทธศาสตรสงเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน

กระทรวงพลังงานกําหนดยุทธศาสตรเพื่อสงเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนในป 2558-2579 ดังนี้

ยุทธศาสตรที่ 1  การเตรียมความพรอมดานวัตถุดิบและเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

เปาประสงค  การพัฒนาความสามารถในการผลิต บริหารจัดการวัตถุดิบ ดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสม

กลยุทธ 1.1  พัฒนาวัตถุดิบทางเลือกอื่น และพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อผลิตพลังงานทดแทน

กลยทุธ 1.2  พฒันาการรปูแบบการบรหิารจดัการและการใชวตัถุดบิพลงังานทดแทนใหมปีระสทิธภิาพ

กลยทุธ 1.3  สงเสรมิการพัฒนาเทคโนโลยใีหทีเ่หมาะสมกบัความสามารถการผลิตและการใชพลงังานทดแทน

กลยทุธ 1.4 ปรบัปรงุระบบโครงสรางพ้ืนฐานเพือ่รองรบัการผลติการใชพลงังานทดแทนอยางเหมาะสม

ยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มศักยภาพการผลิต การใช และตลาดพลังงานทดแทน

เปาประสงค การผลักดันความสามารถในการผลิตและความตองการพลังงานทดแทน

กลยุทธ 2.1  สนับสนุนครัวเรือนและชุมชนใหมีสวนรวมในการผลิตการใชพลังงานทดแทน

กลยทุธ 2.2  สงเสรมิใหเกดิการลงทนุดานพลงังานทดแทนอยางเหมาะสมแกผูผลติและผูใชท้ังในและตางประเทศ

กลยุทธ 2.3  สงเสริมการลดตนทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจพลังงานทดแทน

กลยุทธ 2.4  พฒันากฎหมายดานพลงังานทดแทนพรอมท้ังเรงรดัการปรบัปรงุแกไขกฎหมายและ กฎ

                      ระเบียบเพือ่สงเสรมิการพัฒนาพลงังานทดแทนอยางเหมาะสม
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ประเภทเชื้อเพลิง สถานภาพ ณ เดือนกันยายน 
2561 (เมกะวัตต)

เปาหมายป 2579
(เมกะวัตต)

1. แสงอาทิตย

2. พลังงานลม

3. พลังนํ้าขนาดเล็ก

4. ชีวมวล

5. กาซชีวภาพ

6. ขยะ

7. พลังนํ้าขนาดใหญ 

8. พลังงานทดแทนอื่น ๆ (พลัง

ความรอนใตพิภพ)

รวมเมกะวัตตติดตั้ง

สัดสวนการใชพลงังานทดแทน (%)

2,715.21 

 927.82 

187.72 

3,266.98 

500.15 

273.40 

2,906.40 

0.30 

        

10,777.99 

15.33 

2,715.21 
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500.15 

273.40 

2,906.40 

0.30 

10,777.99 
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ยทุธศาสตรท่ี 3 การสรางจิตสาํนกึและเขาถึงองคความรูขอเทจ็จริงดานพลงังานทดแทน

เปาประสงค  การสรางความตระหนกัและความรูความเขาใจตอการผลติการใชพลังงานทดแทนอยางม ี   

                         ประสิทธภิาพและยัง่ยนื

กลยทุธ 3.1  พฒันาระบบสารสนเทศเพือ่บริหารจดัการฐานขอมลูดานพลงังานทดแทน

กลยทุธ 3.2  เผยแพร ประชาสมัพนัธขอมูลขาวสาร องคความรู และขอมูลสถติพิลงังานทดแทน

กลยทุธ 3.3  พัฒนาบคุลากรใหมคีวามรูความเขาใจดานพลงังานทดแทน เพ่ือสรางความสามารถในการใช

                          ประโยชนจากพลงังานทดแทนทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบตัิ

กลยทุธ 3.4  พฒันาเครอืขายดานพลงังานทดแทนทีเ่กีย่วของ และสนบัสนนุการมีสวนรวมของเครือขายทัง้

  ในระดับประเทศและในระดบันานาชาติ

3.   ธรุกิจจําหนายและขนสงผลติภณัฑปโตรเลยีมเหลว

ดําเนนิการโดย บรษิทั บิก๊แกส เทคโนโลย ีจาํกดั ซึง่เปนบรษิทัยอย แบงออกตามประเภทของการดาํเนนิธรุกิจ

เปน 4 ธรุกจิ ไดแก

1) ธุรกจิจาํหนายกาซ โดย (“BIGGAS”) ประกอบธรุกจิการคากาซปโตรเลยีมเหลว (LPG) ภายใต

เครือ่งหมายการคา (“BIGGAS”) ซึง่ในป 2558 BIGGAS ไดรบัใบอนุญาตใหเปนผูคานํา้มนัตามมาตรา 7 แหงพระ

ราชบญัญติัการคานํา้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2543 โดยบรษิทัมีชองการการจดัจาํหนายกาซ ออกเปน 2 ลกัษณะ คอื

1.1 การขายสง เปนการจดัจาํหนายผลติภณัฑกาซใหแกลกูคาประเภท สถานบีรกิารกาซ LPG, โรงงาน

อตุสาหกรรม และโรงบรรจกุาซ LPG อยางไรกต็าม ณ ปจจุบนั โดย  BIGGAS  จะนาํกาซ LPG มาบรรจลุงถงับรรจุ

กาซภายในโรงบรรจุกาซซึง่ BIGGAS เปนผูดาํเนินการเอง และจัดสงใหกลุมลูกคา ซึง่เปนรานคากาซตามพ้ืนทีต่างๆ 

ในเขตปรมิณฑล

1.2 การจาํหนายแบบถงับรรจกุาซขนาดยอม (Cylinder) หมายถึงการบรรจกุาซ LPG ใสในถงับรรจขุนาด

ยอม เพือ่ขายภาคครวัเรอืน โดยในปจจุบนั ถงับรรจุกาซขนาดยอมของ มปีรมิาตร บรรจทุัง้สิน้ 3 ขนาด คอื ขนาด 4 

กโิลกรมั, 15 กโิลกรัม และ 48 กโิลกรัม จงึทาํให สามารถตอบสนองความตองการใชงานของกลุมลูกคาแตละกลุมได

อยางเหมาะสม และในป 2562 บรษิทัเริม่มีการจาํหนายกาซธรรมชาตเิหลว  (Liquefied Natural Gas “LNG”) ให

กบักลุมลกูคาโรงงานอตุสาหกรรมและอตุสาหกรรมอืน่ๆทีเ่กีย่วเนือ่งกับผลติภณัฑดงักลาว ทัง้นี ้ลกัษณะผลติภณัฑ 

คอื กาซธรรมชาติทีถ่กูลดอณุหภมูใิหอยูทีป่ระมาณ  -160 องศาเซลเซยีส จนเนือ้กาซมปีรมิาตรลดลงกวา 600 เทา 

และเปลีย่นสภาพเปนของเหลว เพือ่ใหสะดวกและขนสงไดในปริมาณมาก ลกัษณะการจดัจาํหนายแบบขายสง โดย

จะขนสงทางรถจากคลงั ปตท.ทีม่าบตาพดุ จ.ระยอง ไปยงัโรงงานลกูคาโดยตรง บริษทัฯ จะมกีารลงทนุตดิตัง้ถังเกบ็

และสถานจีายกาซ LNG ใหแกโรงงานลกูคาและมสีญัญาซือ้ขายในระยะยาว 5-10 ป

2) ธรุกจิใหบรกิารทางดานวศิวกรรมพลงังาน โดยเฉพาะธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกนักบักาซธรรมชาตแิบบครบวงจร ไดแก

   2.1 งานปฏบัิติการดูแลและบาํรุงรกัษาสถานบีริการกาซธรรมชาต ิในพืน้ที ่กรุงเทพมหานคร ปรมิณฑล รวม

ถงึภมูภิาค 1 กลาวคอืในเขตพืน้ทีภ่าคเหนอื ภาคกลาง และภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื รวมกวา 160 สถานี 

2.2 งานออกแบบ รบัเหมา กอสราง ซอมแซมอาคารสถาน ีและอปุกรณระบบเตมิกาซธรรมชาติ ใหกบัสถานี

บรกิารกาซธรรมชาติท้ังระบบ

2.3 งานจดัหาและติดต้ังเครือ่งสูบอดักาซธรรมชาต ิ(Compressor) พรอมอปุกรณสวนควบ 

2.4 งานซอมบาํรุงและดูแลรกัษาเครือ่งสบูอดักาซธรรมชาต ิซอมแซมตูจายกาซธรรมชาตแิละอปุกรณ รวมถึง

ซอมแซมทอกาซใตดิน ในสถานบีรกิารกาซธรรมชาต ิ

2.5 งานซอมแซมและทดสอบถงัขนสงกาซธรรมชาติบนรถบรรทกุขนสงกาซ (Long Tube)

2.6 งานจาํหนายถังขนสงกาซธรรมชาตแิละชดุอปุกรณ โดยใหทาํลาย   
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3) ธรุกจิสถานขีายปลกีกาซธรรมชาติสาํหรบัยานยนต (NGV) ในเสนทางคมนาคมหลกั ดาํเนินการโดย บรษัิท 

เจเอน็ เอน็เนอรจ ีคอรปอเรชัน่ จาํกัด (“JN”) ซึง่เปนบรษิทัยอยทีถ่อืหุนโดยบ๊ิกแกสรอยละ 100 ในปจจบุนัมสีถานี

บรกิารกาซธรรมชาติแนวทอ (Conventional Station) จาํนวน 2 แหง บนถนนมติรภาพ อาํเภอแกงคอย จงัหวดั

สระบรีุ (เปดดาํเนินการเดือนพฤษภาคม 2559) และ อาํเภอนํา้พอง จงัหวดัขอนแกน (คาดวาจะเปดดาํเนนิการเดอืน

มนีาคม 2561) 

4) ธุรกิจใหบรกิารขนสงนํา้มนัโดยระบบขนสงทางทอ (Logistics)    ดาํเนนิการโดย บรษิทั ไทย ไปปไลน 

เน็ตเวิรค จาํกัด (“TPN”) ซ่ึงเปนบรษัิทยอย ทีถ่อืหุนโดยบิก๊แกสรอยละ 96.2 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) เพือ่พฒันา

โครงการทอขนสงน้ํามนัไปยงัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื โดยทอขนสงน้ํามนัดงักลาวจะใหบรกิารขนสงนํา้มนัจาก จดุ

เริม่ตนท่ีคลงัน้ํามนับรษิทั ทอสงปโตรเลยีมไทย จํากดั (Thappline) ทีอ่าํเภอเสาไห จงัหวัดสระบุร ีไปยงัภาคตะวนั

ออกเฉยีงเหนือผานจงัหวัดสระบรุ ีลพบรุ ีนครราชสมีา ชยัภมู ิและมจีดุสิน้สดุทีป่ลายทางซึง่เปนคลงันํา้มนัขนาด 

150 ลานลิตร ทีจ่งัหวดัขอนแกน รวมระยะทางในการใหบรกิารขนสงทางทอประมาณ 343 กิโลเมตร ณ คลงัปลาย

ทางทีจ่งัหวดัขอนแกนจะเปนจดุยทุธศาสตรในการกระจายนํา้มนัเชือ้เพลงิสูภมูภิาคและกลุมประเทศในประชาคม

เศรษฐกจิอาเซียน (AEC) ไดแก ลาว โดยในวนัที ่8 มกราคม 2562 ท่ีผานมา โครงการดงักลาวไดรบัการอนมุตัผิล

กระทบสิง่แวดลอม (EIA) จากสาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเปนท่ีเรยีบรอย

อุตสาหกรรมธุรกจิจําหนายและขนสงผลติภัณฑปโตรเลยีมเหลว

1.  ธุรกิจจําหนายกาซปโตรเลยีมเหลว (LPG) กาซธรรมชาตเิหลว LNG  (Liquefied Natural Gas) ณ 31 ธนัวาคม 

2561 มบีริษทัทีไ่ดรบัใบอนุญาตใหเปนผูคาน้ํามนัตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญตักิารคานํา้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2543 

รวม 14 ราย ทัง้น้ี คูแขงหลกัของบรษัิทม ี5 ราย คอื บรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) บรษิทั สยามแกส แอนด ปโตรเคมี

คลัส จาํกดั (มหาชน) บรษัิท ยนูคิแกส แอนด ปโตรเคมคีลัส จาํกดั (มหาชน)  บรษัิท เวลิดแกส (ประเทศไทย) จาํกดั 

และบริษทั พี เอ พี แกส็ แอนด ออยล จํากดั อยางไรกต็าม ในป 2561  BIGGAS มีสวนแบงการตลาดอนัดับ 7 ดวย

ปรมิาณขาย 86,905 เมตรกิตัน คดิเปน 2.08% ของตลาดรวม  เพิม่ขึน้จากป 2560 ซึง่อยูทีป่ระมาณ 1.5% สาํหรบั

สภาวะการแขงขนั ผูประกอบธรุกิจคากาซ LPG ในประเทศไทยเกอืบทกุรายใชกาซภายในประเทศ มเีพยีงปตท.และ

สยามแกส นาํเขากาซจากตางประเทศ ซึง่กาซภายในประเทศมีคณุภาพอยูในระดับเดยีวกัน ถงับรรจกุาซทีใ่ชบรรจกุาซ

ไดรับการผลติมาจากโรงงานซึง่มอียูเพยีง ไมกีแ่หงในประเทศไทยและมมีาตรฐานตามทีก่าํหนดเหมอืนกนั จงึสรปุได

วา ผลติภณัฑของผูคามาตรา 7 ทกุรายแทบไมมคีวามแตกตางกนัอยางมนียัสาํคญั ทัง้นี ้การแขงขนัของอตุสาหกรรม

นีมุ้งเนนไปยงัการแขงขนัทางดานราคา ดานกลยทุธทางการตลาดและการใหบรกิาร

2.  ธุรกจิใหบริการทางดานวศิวกรรมพลงังาน BIGGAS ไดขยายตลาดทางดานวศิวกรรม งานทางดานการวาง

ระบบทอสงกาซ ทอสงนํา้มัน รวมทัง้ระบบเชือ้เพลงิกาซธรรมชาตเิหลว (LNG) สาํหรบัภาคอตุสาหกรรม ซ่ึงเปนงาน

ทีต่องใช ทมีงาน และบคุลากร ทีม่คีวามรูความสามารถเฉพาะทาง ทาํใหมแีนวโนมท่ีจะเพิม่ลกูคาไดเปนจํานวนมาก 

ทัง้นี ้ แนวโนมการใชเช้ือเพลงิกาซธรรมชาตเิหลว กาํลงัไดรบัความสนใจมากขึน้ และมแีนวโนมจะเปนเชือ้เพลงิท่ี

สาํคญัของประเทศอกีชนิดหนึง่ จึงทําใหงานทางดานวศิวกรรมดังกลาว มจีาํนวนมากขึน้ตามไปดวย อยางไรกต็าม 

BIGGAS เปนรายแรกของประเทศทีม่คีวามพรอมและศักยภาพในการบรหิารจดัการโครงการทีเ่กีย่วเนือ่งกบักาซ

ธรรมชาตเิหลวสําหรบัโรงงานอตุสาหกรรมไดอยางครบวงจร 

3.  ธุรกิจสถานีขายปลกีกาซธรรมชาติสาํหรับยานยนต (NGV) แนวโนมอตุสาหกรรมของการใช NGV ในภาคการ

ขนสงทางบก พบวาในชวงป 2561 ยงัคงปรับตัวลดลง เน่ืองจากผูใชรถบางสวนเปลีย่นกลบัไปใชนํา้มนัเปนเชือ้เพลงิใน

ชวงทีร่าคาขายปลกีนํา้มนัในประเทศอยูในระดับทีไ่มสงูมาก ประกอบกบัผลจากการทยอยปรบัราคาขายปลกี NGV 

ข้ึน ตามนโยบายปรบัโครงสรางราคาเชือ้เพลงิใหสะทอนตนทุนของรฐับาล ซึง่ปจจยัเหลานีส้งผลใหปริมาณรถทีใ่ช

เช้ือเพลงิ NGV มจีาํนวนลดลง แตอยางไรกต็าม ลกูคาทีใ่ชบริการสถานบีรกิารกาซธรรมชาตสิาํหรบัยายนต (NGV) 
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ของ(“JN”) กลบัมีจาํนวนมากขึน้ เนือ่งสถานบีรกิารทัง้ 2 แหงเปนสถานบีรกิารประเภทแนวทอ (Conventional 

Station) ซึง่สถานอืีน่ทีอ่ยูบรเิวณใกลเคยีงเปนสถานปีระเภทตองใชรถขนสง (Daughter Station) พบวามปีญหากาซ

ขาดสงเปนประจาํ ทาํใหลกูคาเปลีย่นมาใชสถานบีรกิารของ (“JN”) ซึง่เปนสถานปีระเภทแนวทอเปนจาํนวนมากข้ึน

ทีม่า: สถานการณการใชนํา้มนัและไฟฟาของไทย ชวง 11 เดอืนแรกของป 2561 กระทรวงพลงังาน www.eppo.go.th

4.  ธุรกจิใหบรกิารขนสงนํา้มนัโดยระบบขนสงทางทอ ปจจุบนัความตองการใชนํา้มนัในประเทศไทยทีเ่พิม่ขึน้ใน

อตัรา 2-3% ตอป โดยสภาพการเตบิโตในภาพรวมจะขึน้อยูกบัหลายปจจัย เชน การเตบิโตทางเศรษฐกจิ สภาพการ

ขยายตัวของตลาดรถยนต โดยเฉพาะอยางยิง่ในภูมภิาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ซึง่มกีารขยายตวัของเศรษฐกจิอยางตอ

เนือ่ง อนัเปนตัวชวยผลกัดันปรมิาณการใชนํา้มนัเพือ่การขนสงในภมูภิาค นอกจากนีก้ารใชนํา้มนัในประเทศเพือ่น

บาน (ลาว) เพิม่สงูขึน้ โดยในชวง 5 ป ท่ีผานมา ประเทศไทยสงออกนํา้มนัไปขายยงัประเทศลาวเพิม่ขึน้เฉลีย่มากกวา 

7% ตอป เนือ่งมาจากการเติบโตของประเทศ รวมถงึการใชนํา้มนัในการพัฒนาโครงการเขือ่นและโรงไฟฟาท่ีมอียาง

ตอเนือ่ง จะสงผลตอมกีารเติบโตปรมิาณการใชนํา้มนัอยางมนียัสาํคญั

ลกัษณะลูกคาและลกูคาเปาหมาย

1.ลกูคาในธรุกจิจําหนายกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) กาซธรรมชาตเิหลว LNG  (Liquefied Natural Gas) ธรุกิจ

      จาํหนายกาซ LPG ของบรษัิท มกีารจําหนายใหกบัลกูคาของ  BIGGAS  ภายใตเครือ่งหมาย การคา (“BIGGAS”)

สามารถแบงออกเปนกลุมใหญๆ  ไดดงันี ้1) กลุมสถานบีริการกาซ ไดแก สถานบีรกิารทีเ่ปดจาํหนายกาซ LPG ใหแก

รถยนต ประเภททีใ่ชกาซ LPG เปนเชือ้พลงิ 2) กลุมรานคากาซ ไดแก ผูประกอบการทีร่บัถงับรรจกุาซ (Cylinder) ที่

มเีครือ่งหมาย การคา (“BIGGAS”) ทีบ่รรจุกาซ LPG แลวจากโรงบรรจกุาซ และจําหนายใหกบั ครวัเรอืนหรอืกลุม

พาณชิยตอไป โดย  BIGGAS  เปนเจาของเครือ่งหมายการคาดงักลาว 3) กลุมโรงงานอตุสาหกรรม ทีใ่ชกาซ LPG เปน

เชือ้เพลงิ ไดแก อตุสาหกรรมทีต่องใชพลงังานความรอนในการผลติสนิคาทีอ่ณุหภมูคิงที ่สาํหรบัธรุกจิจาํหนายกาซ 

LNG ของบริษัท ในป 2562 กลุมลกูคาเปาหมายหลกัของบรษิทั คอื โรงงานอตุสาหกรรมทีใ่ชเชือ้เพลงิในการผลิต

และอยูนอกแนวทอกาซธรรมชาต ิจะชวยลดตนทุนการผลิตใหแกผูประกอบการ นอกจากนีย้งัชวยลดปรมิาณกาซ

เรอืนกระจก (กาซคารบอนไดออกไซด CO2) ลดปรมิาณฝุน PM2.5 และลดมลภาวะทีเ่กิดจากเชือ้เพลงิเดมิ เนือ่ง

ดวยกาซ LNG เปนเชือ้เพลงิทีส่ะอาดและเปนมติรกบัสิง่แวดลอม

2.ลูกคาในธุรกิจใหบริการทางดานวิศวกรรมพลังงาน BIGGAS ใหบริการทางดานวิศวกรรมตั้งแต 

ทีม่า: สถานการณการใชนํา้มนัและไฟฟาของไทย ชวง 11 เดอืนแรกของป 2561 กระทรวงพลงังาน www.eppo.go.th

4.  ธุรกจิใหบรกิารขนสงนํา้มนัโดยระบบขนสงทางทอ ปจจุบนัความตองการใชนํา้มนัในประเทศไทยทีเ่พิม่ขึน้ใน
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การออกแบบ จัดหาตดิต้ังระบบ และกอสราง รวมทัง้ บรกิารหลงัการขาย และซอมบาํรงุรักษา (EPCms) ดงันัน้ กลุม

ลกูคาของบริษทัฯ มจํีานวนหลากหลาย ไดแก สถานบีรกิารกาซ (NGV) สถานบีรกิารกาซ LPG โรงงานอตุสาหกรรม

ทีใ่ชพลงังานกาซธรรมชาติ(NG) หรือกาซปโตรเลยีมเหลว (LPG) รวมท้ังลูกคาทีใ่ชกาซธรรมชาตเิหลว (LNG) เปนเชือ้

เพลิง เพ่ือรองรับการจําหนายกาซดังกลาว 

3.ลูกคาธุรกจิสถานขีายปลกีกาซธรรมชาติสาํหรบัยานยนต (NGV) บรษิทัฯมสีถานบีรกิารกาซธรรมชาตสิาํหรับ

ยานยนต (ประเภทแนวทอ) จาํนวน 2 สถานี ไดแก 1.สถานบีรกิารกาซธรรมชาตสิาํหรบัยานยนต เจเอน็เอน็เนอร

จ ีสาขาแกงคอย จงัหวดัสระบรีุ (ใชแบรนด ปตท.)  2.สถานบีรกิารกาซธรรมชาตสิาํหรับยานยนต เจเอ็นเอน็เนอร

จ ีสาขาน้ําพองขาเขา จงัหวดัขอนแกน (ใชแบรนด ปตท.)  ใหบรกิารจาํหนายกาซธรรมชาต ิ(NGV) ใหแกลกูคาในรถ

ขนสงสาธารณะ รถบรรทกุสนิคา และรถยนตสวนบคุคล ทัง้นี ้สถานบีรกิารทัง้สองแหงดงักลาว มจีาํนวนหวัจายกวา 

16 หัวจาย ตัง้อยูบนถนนมติรภาพซึง่เปนเสนทางคมนาคมหลกั และพืน้ทีข่องสถานบีรกิารดงักลาวมขีนาดใหญ คอื 

6 ไร และ 24 ไร ตามลําดับ จงึสามารถรองรบัปรมิาณรถทีม่าเตมิกาซไดอยางเต็มที่

4.ลูกคาธุรกจิใหบรกิารขนสงนํา้มันโดยระบบขนสงทางทอ ประกอบดวยผูคานํา้มนัหลกัในประเทศไทย 

ไดแก ปตท.เอสโซ เชฟรอน เชลล ฯลฯ ซึง่ปจจุบนัใชบรกิารการขนสงน้ํามนัทางทอของ บจก. ทอสงปโตรเลยีมไทย 

อยูแลว และมคีวามตองการใชการขนสงน้ํามนัทางทอเพือ่ประโยชนดานการลดตนทุนและความปลอดภยั สามารถสง

นํา้มนัผานทอตอเน่ืองไปยงัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเลยไดโดยตรง นอกจากนีก้ารขนสงนํา้มนัไปยงัประเทศลาว ซึง่

ปจจบุนัดําเนินการขนสงดวยรถบรรทกุจากโรงกลัน่ ไปยงัดานชายแดนไทย-ลาว กจ็ดัเปนกลุมลกูคาสาํคญัอีกกลุมที่

มคีวามตองการใชบรกิารขนสงนํา้มนัทางทอ จากโรงกลัน่ไปยงัคลงัปลายทางทีข่อนแกน กอนจะขนสงน้ํามันดวยรถ

บรรทกุไปยงัประเทศลาวตอไป

คูแขงและสภาวะการแขงขัน

1. ธุรกจิจาํหนายกาซปโตรเลยีมเหลว (LPG) กาซธรรมชาตเิหลว LNG  (Liquefied Natural Gas) ปจจุบนั 

บรษิทัท่ีไดรับใบอนุญาตใหเปนผูคานํา้มันตามมาตรา 7 แหงพระราชบญัญตักิารคาน้ํามนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2543 รวม 

14 ราย ทัง้น้ี คูแขงหลกัของบรษิทัม ี5 ราย คอื บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) บรษิทั สยามแกส แอนด ปโตรเคมคีลัส 

จาํกดั (มหาชน) บริษัท ยนูคิแกส แอนด ปโตรเคมคีลัส จํากดั (มหาชน)  บรษิทั เวลิดแกส (ประเทศไทย) จาํกดั และ

บรษิทั พี เอ พี แกส็ แอนด ออยล จํากดั อยางไรกต็าม BIGGAS มีสวนแบงการตลาดตามปรมิาณการขายป 2560 

อยูทีป่ระมาณ 1.5% สาํหรบัสภาวะการแขงขนั ผูประกอบธรุกจิคากาซ LPG ในประเทศไทยเกอืบทกุรายใชกาซ

ภายในประเทศ มเีพียงปตท.และสยามแกส นาํเขากาซจากตางประเทศ ซึง่กาซภายในประเทศและนาํเขามคุีณภาพ

แตกตางกนัเลก็นอย ถงับรรจุกาซทีใ่ชบรรจุกาซไดรบัการผลิตมาจากโรงงานซึง่มอียูเพยีง ไมกีแ่หงในประเทศไทยและ

มมีาตรฐานตามทีกํ่าหนดเหมอืนกนั จึงสรปุไดวา ผลติภณัฑของผูคามาตรา 7 ทุกรายแทบไมมคีวามแตกตางกนัอยาง

มนัียสาํคญั มีเพียงบางชวงท่ีคณุภาพของกาซทีต่างกนัอยางชดัเจน ทัง้นี ้การแขงขนัของอุตสาหกรรมนีมุ้งเนนไปยงั

การแขงขนัทางดานราคา ดานกลยทุธทางการตลาดและการใหบรกิารเปนสาํคญั

2.        ธุรกจิใหบรกิารทางดานวศิวกรรมพลังงาน BIGGAS  มทีมีงานทีมี่ประสบการณในการออกแบบ กอสราง 

ติดตัง้ระบบ และการใหบรกิาร ซอมบํารงุ และดูแลหลงัการขาย ทําใหบรษัิทไดรบัสญัญาบํารงุรักษาสถานบีรกิารกาซ 

(NGV) ของบริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) จาํนวนมากกวา 160 สถานี จาก 350 สถาน ีซึง่เปนจาํนวนประมาณ 46% 

ของสถานีบริการกาซธรรมชาติสาํหรับยานยนต (NGV) ทีป่ตท. ลงทนุทัง้ประเทศ สวนในสถานท่ีีเหลอืไดแก บรษิทั 

สแกนอนิเตอร จาํกดั (มหาชน) ประมาณ 27% และบรษิทั สยามราช จาํกดั (มหาชน) ประมาณ 27% และในสวนของ

งานกอสรางและตดิต้ังระบบ สถานีบรกิารกาซธรรมชาติสาํหรบัยานยนต สถานท่ีใชกาซในภาคอตุสาหกรรม บริษทัฯ

มผูีบริหารและทมีงานทีมี่ประสบการณ ความรูความสามารถเฉพาะทาง ทีทํ่าใหสามารถใหบรกิารไดอยางครบวงจร

3.  ธุรกิจสถานขีายปลกีกาซธรรมชาติสาํหรบัยานยนต (NGV) สถานบีริการกาซธรรมชาตสิาํหรบัยนต (NGV) 

ทั้ง 2 แหง ซึ่งเปนสถานีประเภทแนวทอ มีกําลังการผลิตไมนอยกวา 70 ตันตอวัน สามารถจําหนายกาซ
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ใหแกลกูคาไดตลอดเวลา โดยไมตองรอรถขนสงแกส ทาํใหลูกคามคีวามมัน่ใจในการเขาใชบรกิาร 1.สถานี

บริการกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต เจเอ็น เอ็นเนอรจี สาขา แกงคอย ตั้งอยูบนถนนมิตรภาพ ซึ่งเปน

สถานีแนวทอ สถานีสุดทายของภาคกลาง รถที่จะเดินทางไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะแวะเติมและ

เดินทางไปยังภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2.สถานีบริการกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต เจเอ็น เอ็นเนอ

รจี สาขานํ้าพองขาเขา จังหวัดขอนแกน (เปดใหบริการ 1 มีนาคม 2561) ตั้งอยูบนถนนมิตรภาพ ซึ่งเปน

สถานีแนวทอ สถานีแรกในภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ที่ใหบริการสําหรับรถบรรทุกขนสง รถ

โดยสาร และรถสวนบุคคล สําหรับลูกคาที่เดินทางจาก จังหวัดอุดรราชธานี หนองคาย หรือจากประเทศ

ลาว จึงคาดวาจะมีลูกคามาใชบริการเปนจํานวนมาก

4.  ธรุกจิใหบรกิารขนสงนํา้มนัโดยระบบขนสงทางทอ สภาวะการแขงขนัในธรุกจินีน้ัน้ จะเปนลกัษณะ

ทางเลือกในการใชบรกิาร เนือ่งจากลกูคาสามารถเลอืกทีจ่ะใชบรกิารขนสงในโหมดตางๆ ได เชน รถไฟ รถ

บรรทุก ซึ่งลูกคาจะพิจารณาเปรียบเทียบปจจัยตางๆ กับการขนสงโดยโหมดอื่น คือ ปจจัยเรื่องของตนทุน 

ความรวดเร็ว ความปลอดภยั ดงันัน้ การกาํหนดราคาการใหบรกิารระบบขนสงนํา้มนัทางทอจงึตองใชหลัก

การเชิงเปรียบเทียบเพื่อใหแขงขันไดกับคาบริการกับการขนสงในโหมดอื่นๆ และสําหรับปจจัยดานความ

รวดเร็วและปลอดภัย การขนสงทางทอเปนที่ยอมรับอยูแลววาดีกวาในโหมดอื่นๆ

ผลกระทบตอสิง่แวดลอม

บรษิทัไดตระหนักถงึผลกระทบทีจ่ะกระทบตอส่ิงแวดลอมจากการดาํเนนิงานของบรษิทั จึงมมีาตรการ

ตางๆ ในการปองกนัปญหามลภาวะจากการดาํเนนิงานของบรษิทั โดยบรษิทัไดรบัการรบัรองการจดัการสิง่

แวดลอมของบริษัทตามมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 สาํหรบัธรุกจิการดาํเนนิธรุกจิออกแบบ จาํหนาย

และติดตั้งระบบจายไฟฟาและตรวจวัดจัดการสภาพแวดลอม และธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานทดแทน อีกทั้ง

ยังไดมีการวาจางบุคคลภายนอกในการบําบัด และกําจัดวัสดุปนเปอนสารเคมีท่ีเกิดจากการดําเนินงาน

ของบริษัทอีกดวย

ในปจจบุนั บริษทัไมมกีารปลอยของเสยีทีมี่ผลกระทบตอสิง่แวดลอม หรอืมคีดขีอพพิาทใดๆ ทีเ่กีย่วกบั

สิ่งแวดลอม โดยโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนของบริษัททุกโครงการจะตองผานข้ันตอนจัดทํา

ประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่กอนจึงจะสามารถทําการกอสรางหรือติดตั้งได
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ปจจยัความเสีย่ง
บรษัิทมคีวามเสีย่งซึง่อาจสงผลถงึการดาํเนนิงานและผลประกอบการอยางมนียัสาํคัญ ซึง่บรษัิทมแีนวทางในการ

ปองกนัและแกไขความเส่ียง ซึง่สามารถสรปุไดดงัตอไปนี้

1. ความเสีย่งจากรายไดในแตละไตรมาสไมสมํา่เสมอ

เนือ่งจากรายไดสวนหนึง่ของบรษิทัและบรษิทัยอยมาจากธรุกิจออกแบบ จาํหนาย ตดิตัง้ระบบจายไฟฟา และตรวจวดั

จดัการสภาพแวดลอม ซึง่มลีกูคาสวนใหญเปนหนวยงานรฐับาลและเอกชน ซ่ึงดาํเนนิกจิการดานการสือ่สารโทรคมนาคม 

ทําใหบริษัทมคีวามเสีย่งท่ีจะสญูเสยีรายไดหากอตุสาหกรรมการสือ่สารโทรคมนาคมมีการชะลอตวัลง ซึง่อาจจะเกดิจาก

ปจจัยตางๆ เชน นโยบายการลงทนุในระบบสือ่สารโทรคมนาคมของหนวยงานรฐับาล หรอืการเปลีย่นแปลงนโยบายใน

การใหสมัปทานในระบบส่ือสารตาง  ๆเปนตน รวมถงึลกูคากลุมดังกลาวจะมรีอบปงบประมาณเริม่ตนในเดอืนตลุาคมของ

ทุกป โดยจะใชระยะเวลาดําเนนิการประมาณ 3 - 6 เดอืนจงึจะสงมอบงานและรบัรูรายได ซึง่สงผลใหรายไดของบรษัิท

ในแตละไตรมาสในงวดปมีความผนัผวน 

ทัง้นี ้ เพือ่ปองกนัความเสีย่งดังกลาว บรษัิทจงึไดทาํการขยายฐานลกูคาไปในธรุกจิอ่ืน เชน โรงแรม และอาคาร

สาํนกังาน เปนตน อกีทัง้ยงัมกีารขยายธรุกจิไปยงัธรุกจิพลงังานประเภทอืน่ๆ ทีม่ศีกัยภาพและมแีนวโนมทีจ่ะเตบิโต

อยางมัน่คงในอนาคต สรางโอกาสในการเพิม่รายไดและการกระจายความเสีย่งของรายไดจากการดาํเนนิธรุกจิในปจจบัุน 

เพิม่สภาพคลองใหบรษัิทจากกระแสเงนิสดทีส่มํา่เสมอของธรุกจิ

2. ความเสีย่งในการบรหิารจดัการโครงการและประสทิธภิาพของโรงไฟฟา

การบรหิารจดัการโรงไฟฟาจะตองอาศยับคุลากรทีม่คีวามเช่ียวชาญ และมีความรูความสามารถเฉพาะดาน หาก

บรษิทัไมสามารถจดัใหมบีคุลากรเพือ่ปฏบิติัหนาทีไ่ดอยางเพยีงพอ อาจจะสงผลใหบรษิทัไมสามารถบรหิารจัดการ

โรงไฟฟาไดอยางมปีระสทิธภิาพ อยางไรกด็ ี ในการเตรยีมการเพือ่เริม่ดําเนนิการโรงไฟฟา บรษิทัจะคดัสรรบุคลากรท่ี

มคีณุสมบตัเิหมาะสมในจาํนวนทีเ่พยีงพอตอการปฏบัิตหินาท่ี และจัดอบรมพนกังานในหนวยงานใหมคีวามรู ความ

สามารถ ทาํงานทดแทนกนัได

3. ความเสีย่งในการทีอ่ตัราผลตอบแทนไมเปนไปตามเปาหมาย

เนือ่งจากปรมิาณพลงังานไฟฟาทีผ่ลิตไดจากโครงการโรงไฟฟาชวีภาพ และชวีมวลขึน้อยูกบัปรมิาณวตัถดุบิซ่ึงใช

ผลติไฟฟา ซึง่หากมปีรมิาณวตัถดุบิไมเพยีงพอและตอเนือ่งกอ็าจสงผลใหบรษิทัไมสามารถผลติไฟฟาไดเตม็กําลังการ



6868

ผลติ สงผลใหบริษทัไมไดรบัรายไดและอตัราผลตอบแทนตามท่ีคาดหมายไว อยางไรกด็ ีบรษัิทไดมกีารศึกษาความเพียง

พอของปริมาณวัตถดุบิทีใ่ชสาํหรบัโรงไฟฟา โดยไดเขาไปสาํรวจปรมิาณเช้ือเพลงิในรศัมท่ีีสามารถขนสงไดรอบโรงไฟฟา

วามปีริมาณเพียงพอตอความตองการของโรงไฟฟาหรอืไม พรอมกบัไดมกีารทาํสญัญาการซือ้วัตถดุบิเปนรายป ซึง่ทาํให

สามารถลดผลกระทบจากความเสีย่งในการทีอ่ตัราผลตอบแทนไมเปนไปตามเปาหมายได

4. ความเสีย่งจากการทีบ่รษัิทไมสามารถดําเนนิการไดทนัตามกาํหนดวนัเร่ิมตนซือ้ขายไฟฟา (SCOD) ทีก่าํหนด

ไวในสัญญาซ้ือขายไฟฟา 

กอนการเร่ิมกอสรางโรงไฟฟา บรษัิทจะตองดําเนนิการขอใบอนญุาตทีเ่กีย่วของ เชน ใบอนญุาตกอสราง ใบอนญุาต

ประกอบกจิการโรงงาน (ร.ง.4) และตองจัดทาํประชาคมกอนการขอใบอนญุาตกอสราง เปนตน และผูรบัเหมากอสราง

โรงไฟฟาแบบเบด็เสรจ็ (EPC Contractor) ตองดําเนินกอสรางโครงการใหแลวเสร็จตามเวลาท่ีกาํหนด ซึง่หากไมสามารถ

ดําเนนิการตามระยะเวลาทีก่าํหนดในแผนงาน มโีอกาสทําใหถกูเพกิถอนใบอนญุาต และสงผลใหผลประกอบการไมเปน

ไปตามทีค่าด และรับรูรายไดจากโครงการขางตนลาชาออกไป ดงันัน้ บรษิทัจงึศกึษาขัน้ตอนการยืน่ขอใบอนญุาต พรอม

กบัเอกสารและขอมลูทีต่องนําสง รวมทัง้บริษทัไดคัดเลอืกผูรบัเหมาทีม่ชีือ่เสยีง มปีระสบการณและความชํานาญในการ

กอสรางโรงไฟฟา พรอมกบัวางแผนติดตามความคืบหนาของโครงการอยางสมํา่เสมอ เพือ่ทําใหมัน่ใจวากระบวนการดํา

เนนิงานจะเปนไปตามเวลาทีกํ่าหนดตามสญัญาซือ้ขายไฟฟา อยางไรกด็ ีบรษัิทสามารถยืน่ขอเลือ่นกาํหนดวันเริม่ตนซือ้

ขายไฟฟากับการไฟฟาสวนภมูภิาคได โดยจะตองทาํการช้ีแจงเหตผุลและรายงานความกาวหนาของโครงการใหแกการ

ไฟฟาสวนภมูภิาคทราบ โดยไมถอืวาเปนการผดิสญัญาตามท่ีระบใุนสญัญาซือ้ขายไฟฟา

5. ความเสีย่งจากนโยบายของรฐับาล ราคาจาํหนายกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) 

ปจจบุนัรฐับาลยงัคงควบคมุชดเชยของกองทนุสาํหรบักาซทีจ่าํหนายเพือ่เปนเชือ้เพลงิ ตามประกาศของ คณะ

กรรมการบริหารนโยบายพลงังาน (กบง)  ยกเวนการนาํเขากาซ LPG รฐับาลไดปลอยลอยตวั ซึง่ทาํใหผูคากาซ LPG 

รายทีซ้ื่อกาซ LPG จากโรงแยกโรงกลัน่ รวมทัง้บรษิทัฯ ซ้ือกาซ LPG ไดในราคาเดียวกนั สาํหรบัรายท่ีนาํเขากจ็ะซือ้

กาซตามราคากลไกตลาดโลก สาํหรบัราคาขายปลกีกาซปโตรเลยีมเหลว LPG รัฐบาลไดปลอยลอยตัวอยางเสร ียกเวน

ราคาขายปลีกกาซ LPG สาํหรบัครัวเรอืนเพือ่ใชเปนกาซหงุตม ยงัควบคมุจากรฐับาล โดยกรมการคาภายใน กระทรวง

พาณชิย ไดพิจารณาเห็นวากาซ LPG เปนสนิคาทีมี่ความจาํเปนตอการดาํรงชวีติของประชาชน จงึกาํหนดใหกาซ LPG 

ทีเ่ปนกาซหงุตมเปนสนิคาควบคมุ 

ในอนาคต มแีนวโนมทีร่ฐับาลจะยกเลกิการชดเชยราคาจาํหนายกาซ LPG ในประเทศ จากเงนิสนบัสนนุจากกองทุน

นํา้มนัเชือ้เพลงิ และปลอยลอยตัวราคาจําหนายกาซ LPG อยางแทจริง ซึง่จะสงผลใหราคาขายปลกีกาซ LPG ในการใช

เปนเชือ้เพลงิในยานยนต การนําไปใชในภาคอตุสาหกรรมรวมท้ังภาคครวัเรอืน มกีารเปลีย่นแปลงไปตามกลไกของราคา

ตลาดโลก และตลาดในประเทศ สะทอนตนทุนการจําหนายกาซ LPG อยางแทจรงิ

ผลกระทบจากนโยบายลอยตวัราคาจาํหนายกาซ LPG อยางสมบูรณท้ังระบบ สงผลใหบรษัิทฯ รวมท้ังผูคากาซ 

LPG รายอืน่ๆ มคีวามเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงราคาจาํหนายกาซ LPG หากราคาขายปลกีกาซ LPG มีการปรบัตวัลด

ลง อาจสงผลให บริษัทฯ มผีลกาํไรลดลง หรอืขาดทนุ แตถาหากราคาขายปลกีกาซ LPG เพิม่ข้ึน จะสงผลใหบรษิทัฯมี

กาํไรเพ่ิมขึน้เชนกัน

6. ความเสีย่งในการทีอ่ตัราผลตอบแทนมคีวามไมแนนอนจากสภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรมจาํหนายกาซ

ปโตรเลยีมเหลว (LPG)

แผนการรับมอื ในป  2562 บรษิทัฯ มกีลยทุธ ทมีงานการขาย และการตลาดท่ีมคีวามรูความสามารถเพือ่รักษาฐาน

ลกูคาในกลุมยานยนต สถานีบริการกาซ LPG โดยเพ่ิมชองทางการจาํหนายผลติภัณฑกาซปโตรเลยีมเหลวใหกบักลุมบรรจุ

ลงถงัภาคครัวเรือน และขยายฐานลกูคาไปยงักลุมโรงงานอุตสาหกรรมมากขึน้ 

อกีทัง้ บรษิทัฯ ใหความสําคญัในการรกัษาลกูคาเดมิในกลุมทีใ่ชเปนเชือ้เพลงิในรถยนตไว โดยเพิม่ลกูคารายใหม

ในกลุมภาคอตุสาหกรรม และภาคครวัเรอืน ดวยกลยทุธทางดานราคา สงผลใหบรษิทัมยีอดขายทีเ่พิม่ขึน้ มุงเนนการ
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ใหบริการทีร่วดเรว็ ปลอดภยั เพือ่สรางความเชือ่มัน่ใหกบัลกูคา และบรษิทัฯยงัเพิม่สนิคาทางเลอืกใหกบัลกูคาในกลุม

อตุสาหกรรม รวมถงึภาคขนสงไดแก เชือ้เพลงิ กาซธรรมชาติเหลว (LNG) เปนการเพ่ิมผลติภณัฑ ทีจ่าํหนายใหกับลกูคา

7. ความเสีย่งจากการพึง่พงิลกูคารายใหญของธรุกจิท่ีเกีย่วเนือ่งกบัการใหบรกิารทางดานวศิวกรรมพลงังาน โดย

เฉพาะธุรกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกนักบักาซธรรมชาติ 

เนือ่งจากลกูคารายใหญของบรษิทัในกลุมธรุกจินี ้คอื บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ซึง่โครงการตางๆ จะออกมาใน

รปูแบบการประมลู อยางไรกต็าม ในแตละครัง้ตองจดัใหมดีาํเนนิการประมลูงานตามขอกาํหนด และเมือ่บรษิทัฯไดงานก็

จะดําเนนิการตามขอกาํหนดอยางเครงครดั สงมอบงานตามขอกาํหนดอยางมคีณุภาพ เพือ่ท่ีจะไดรบัคดัเลอืกจาก ปตท. 

เพือ่ใหไดรบัการวาจางงานจาก ปตท. อยางตอเน่ืองจนถงึปจจุบนั  ซึง่หาก ปตท. ไมคดัเลอืกบรษิทัฯ ใหเปนผูรบังาน จะ

สงผลทาํใหรายไดของบรษัิทลดลงอยางมาก  อยางไรกต็าม บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความเสีย่งนีจ้งึไดขยายฐานลกูคา ไปใน

กลุมวศิวกรรมพลงังาน รายใหม ๆ  ซึง่บริษทัฯ มีทมีงานทีม่คีวามพรอม โดยบรษิทัไดเขารวมเสนอโครงการงานทีเ่ปนงาน

ของบริษัทเอกชน เพิม่ขึน้อยางตอเนือ่ง  เชน โรงไฟฟา งานระบบจายกาซธรรมชาตเิหลว งานวางทอนํา้มนั และบรษิทัฯ 

ยงัใหบริษัทในรปูแบบ Total service Solution อกีดวย
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จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561  บรษัิทฯ มทีนุจดทะเบยีนและทนุชําระแลว ดงันี้ 

 ทนุจดทะเบยีน  756,337,613.50 บาท แบงออกเปน หุนสามญัจาํนวน 7,563,376,135 หุน 

         มลูคาทีต่ราไวหุนละ 0.10 บาท 

         ทนุชําระแลว  655,525,916.20 บาท แบงออกเปน  หุนสามัญจาํนวน 6,555,259,162 หุน 

 มลูคาทีต่ราไวหุนละ 0.10 บาท

ผูถือหุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีรายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรก ดังนี้

 ทนุจดทะเบยีน  756,337,613.50 บาท แบงออกเปน หุนสามญัจาํนวน 7,563,376,135 หุน 

         ทนุชําระแลว  655,525,916.20 บาท แบงออกเปน  หุนสามัญจาํนวน 6,555,259,162 หุน 

ลําดับ ชื่อผูถือหุน
จํานวนหุนที่ถือ

หุน %

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นางวัลลภา ไตรโสรัส
นายโสมพัฒน ไตรโสรัส
ดร.พระนาย กังวาลรัตน
นายสมศักดิ์ สุรฤทธิ์เชวง
นายจักรกฤช จารุจินดา
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ

นายพรเทพ บูรณกุลไพโรจน
นายสมภพ ติงธนาธิกุล

นายภาณุ ศีติสาร
นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ 

969,240,000
586,600,000
409,396,000
225,622,600
203,000,000
200,000,000
164,530,000
161,000,000
134,900,000
133,180,400

14.81%
8.96%
6.25%
3.45%
3.10%
3.06%
2.51%
2.46%
2.06%
2.03%

นายสมศักดิ์ สุรฤทธิ์เชวง
นายจักรกฤช จารุจินดา

นายพรเทพ บูรณกุลไพโรจน
นายสมภพ ติงธนาธิกุล

นายภาณุ ศีติสาร

ใบสาํคญัแสดงสิทธท่ีิจะซ้ือหุนสามญัของบรษิทั

 1.)  ใบสําคัญแสดงสิทธิ PSTC-WA
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 ไดมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดง

สิทธทิีจ่ะซ้ือหุนสามญัของบรษัิท ประเภทระบชุือ่ผูถอืและไมสามารถโอนเปลีย่นมอืไดใหแกกรรมการและพนกังานของบรษิทั (“ใบ
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สําคัญแสดงสิทธิ”) PSTC - WA จํานวน 50,000,000 หนวย ซึ่งจะทําการจัดสรรพรอมกับการเสนอขายหุนสามัญแกประชาชน
ทั่วไปในครั้งนี้โดยมีราคาเสนอขาย 0 บาทตอหนวย และใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ป นับแตวันที่ออกและเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิ โดยใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยมีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน ในราคาใชสิทธิ 0.10 บาทตอหุน (เวนแตจะมีการปรับ
สทิธติามหลกัเกณฑและเงือ่นไขทีก่าํหนด) มกีารกาํหนดเงือ่นไขในการใชสทิธ ิโดยนบัจากวนัทีอ่อกและเสนอขายใบสาํคญัแสดง
สทิธิ 1 ป ผูถือใบสาํคัญแสดงสทิธสิามารถใชสิทธคิรัง้แรกไดไมเกนิรอยละ 25 ของใบสาํคญัแสดงสทิธิท้ังหมดท่ีผูถือใบสาํคญัแสดง
สทิธแิตละคนไดรบัการจดัสรรจากบรษิทั และในทกุ ๆ  12 เดอืน หลงัจากการใชสทิธคิรัง้แรก ผูถอืใบสาํคญัแสดงสทิธสิามารถใช
สิทธิไดไมเกินรอยละ 50 รอยละ 75 และ รอยละ 100 ของใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแตละคนไดรับ
จัดสรรจากบริษัท ตามลําดับ ซึ่งจะทําใหทุนจดทะเบียนและชําระแลวของบริษัทเทากับ 225,000,000 บาท ประกอบดวยหุน
สามัญทั้งหมด 2,250,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท ภายหลังจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกประชาชน
ทั่วไปในครั้งนี้และการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัททั้งหมด

2.)  ใบสําคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1
มติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งไดจัดประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 บริษัท เพาเวอร โซลูชั่น 

เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน  2,680,297,833 หุน เพื่อระดมทุนในการลงทุนเขาซื้อ
กิจการโรงงานไฟฟาชีวภาพ จํานวน 2 โครงการ ลงทุนในโครงการกอสรางโรงงานไฟฟาชีวมวล จํานวน 3 โครงการ และเพื่อเปน
เงินทุนหมุนเวียนในบริษัท เพื่อลงทุนในโครงการที่จะเกิดในอนาคต โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังนี้

-  จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวนไมเกิน 2,211,419,375 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายใหแก
ผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวน (Right Offering)  เสนอขายในอัตราสวน 1 หุนสามัญเดิม ตอ 1 หุนสามัญใหม

-  จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวนไมเกิน 442,283,875 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช
สทิธิของใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ที ่1 (PSTC-W1) ทีบ่รษิทัจะออกใหแกผูถอืหุนเดิมของบรษิทัทีจ่องซือ้และไดรบัจดัสรรหุนสามญั
เพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน (Right Offering) ในอัตราสวน 5 หุนสามัญเพิ่มทุน ตอ 1 หนวยใบ
สําคัญแสดงสิทธิ

-  จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวนไมเกิน 26,594,583 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการปรับ
สทิธิของใบสําคญัแสดงสทิธ ิPSTC-WA เนือ่งจากการเสนอขายหุนสามญัใหแกผูถือหุนเดมิของบรษัิทตามสัดสวนตามขอ (2) และ
การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1

3.) การออกหลักทรัพยอื่น 
บริษัทไดออกหุนกูจํานวน 3 ครั้ง ในนามของบริษัท เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) เปนจํานวนเงินรวม 998.80 

ลานบาท เสนอขายใหแกผูลงทุนสถาบัน และ/หรือผูถือหุนรายใหญภายในประเทศ ดังมีรายละเอียดดังนี้

1 หุนกูไมมีประกัน มีธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เปนนายทะเบียน ไมมีผูแทนผูถือหุนกู
2 หุนกูมีผูคํ้าประกันโดย บริษัท บิ๊กแกส เทคโนโลยี จํากัด และมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) เปนนายทะเบียน และ บริษัทเงินทุน

ศรีสวัสดิ์ จํากัด (มหาชน) เปนผูแทนผูถือหุนกู
3 หุนกูไมมีประกัน มีธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เปนนายทะเบียน และ บริษัทเงินทุนศรีสวัสดิ์ จํากัด (มหาชน) เปนผูแทนผูถือหุนกู

หุนกูครั้งที่ มูลคาที่ออก
(ลานบาท)

วันครบกําหนด 
ไถถอน

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

มูลคาที่ยัง
ไมไดไถถอน 
(ลานบาท)

1/25611

2/25612

3/25613

รวม

250.00

398.80

350.00

998.80

-

398.80

350.00

748.80

ตุลาคม 2561

มกราคม 2563

พฤษภาคม 2562

5.00

5.40

5.00

ตุลาคม 2561
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บริษัทมีนโยบายในการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน ในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 50 

ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสํารอง

ตามกฎหมายและทุนสํารองอื่น (ถามี) อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลดังกลาวอาจ

มีการเปลี่ยนแปลงได โดยจะขึ้นอยูกับผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอง 

การขยายธุรกิจ ความจําเปนในการใชเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน แผนการ

ลงทุนและการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปจจัยอื่นๆ 

ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยูภายใตเง่ือนไข

ที่วา บริษัทจะตองมีเงินสดเพียงพอสําหรับการดําเนินธุรกิจ และการดําเนินการดัง

กลาวจะตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุนตามท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/

หรือ ผูถือหุนของบริษัทเห็นสมควร

ทัง้นี ้มตคิณะกรรมการบรษัิททีอ่นมุตัจิายเงนิปนผลจะตองนาํเสนอเพือ่ขออนมุตัิ

ตอที่ประชุมผูถือหุน เวนแต เปนการจายเงินปนผลระหวางกาล ซึ่งคณะกรรมการ

บริษัทมีอํานาจอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลได แลวรายงานใหที่ประชุมผูถือ

หุนทราบในการประชุมคราวตอไป
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1. นายภาณุ ศีติสาร

2. ดร.พระนาย  กังวาลรัตน

3. นางสาวอนงค พานิชเจริญนาน

4. นายอัณณพ พุมกุมาร

5. นายกัมพล ตติยกวี

6. นายสุวิทย สิงหจันทร

7. นายพิทยาธร มฤทุสาธร  

8. นายวรพงศ จําจด

ประธานกรรมการ

กรรมการ 

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ชื่อ – สกุล ตําแหนง

กรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือ ชื่อแทนบริษัท

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท คือ ดร.พระนาย 

กังวาลรัตน นายภาณุ ศีติสาร นายอัณณพ พุมกุมาร นางสาว

อนงค พานิชเจริญนาน  กรรมการ  2  ใน 4 คนนี้ลงลายมือชื่อ

รวมกันเปนสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัท

    ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท

1)  จดัการบรษัิทใหเปนไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ขอบงัคบั 

มติของที่ประชุมผูถือหุน ดวยความสุจริต ระมัดระวัง และรักษาผล

ประโยชนของบริษัท

2)  กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบ

ประมาณของบริษัท ควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการฝาย

บริหาร หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมาย ใหเปนไปตามนโยบายที่คณะ

กรรมการบริษัทไดใหไว

3)  พิจารณาโครงสรางการบริหารงาน แตงตั้งคณะกรรมการ

บริหาร กรรมการผูจัดการ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะ

สม

4)  พิจารณาทบทวนและอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ แผน

งานการดําเนินธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญของบริษัท ที่เสนอ

โดยฝายบริหาร

5)  ติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและงบ

1.1 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการของบริษัท มีจํานวนทั้งสิ้น 8 ทาน ซึ่งประกอบดวย
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1. นายภาณุ ศีติสาร

2. ดร.พระนาย กังวาลรัตน

3. นางสาวอนงค พานิชเจริญนาน

4. นายอัณณพ พุมกุมาร

5. นายสุวิทย สิงหจันทร

6. นายพิทยาธร มฤทุสาธร

7. นายวรพงศ จําจด

8. นายกัมพล ตติยกวี

8/8

7/8

8/8

8/8

8/8

8/8

8/8

6/8

-

-

-

-

4/4

4/4

4/4

-

8/8

8/8

7/8

8/8

8/8

8/8

8/8

8/8

-

-

-

-

4/4

4/4

4/4

-

26  เมษายน 2561

27 เมษายน 2560

26  เมษายน 2561

27 เมษายน 2560

27 เมษายน 2560

28 เมษายน 2559

26 เมษายน 2561

28  เมษายน 2559

ชื่อ – สกุล วันที่ไดรับการแตงตั้ง
คณะกรรมการบริษัท

ป 2560 ป 2560ป 2561  ป 2561  

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประมาณอยางตอเนื่อง

6)  จัดใหมีการประชุมผู ถือหุ นเปนการประชุมสามัญประ

จาํป ภายใน 4 เดอืนนบัแตวนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชขีองบรษิทั

7)  จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางนอย 3 เดือน

ตอครั้ง

8)  จดัใหมกีารทาํงบดลุและงบกาํไรขาดทุนของบรษิทั ณ วนัสิน้

สุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผูสอบบัญชีตรวจสอบแลวนํา

เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

9)  พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่สําคัญอันเกี่ยวกับบริษัท 

หรือที่เห็นสมควรจะดําเนินการน้ันๆ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด

แกบริษัท

10) คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่งหรือ

หลายคน หรือกรรมการยอย หรอืบคุคลอืน่ใด ปฏบิตักิารอยางหนึง่

อยางใดแทนคณะกรรมการได โดยอยูภายใตการควบคุมขอบคณะ

กรรมการ หรอืมอบอาํนาจเพือ่ใหบคุคลดงักลาวมอีาํนาจตามทีค่ณะ

กรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีกรรมการเห็นสมควร 

ซึง่คณะกรรมการอาจยกเลกิเพกิถอนเปลีย่นแปลงหรอืแกไขบคุคล

ที่ไดรับมอบอํานาจหรืออํานาจนั้นๆไดเมื่อเห็นสมควร

11) กรรมการจะตองไมประกอบกิจการอันมีสภาพอยาง

เดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทหรือเขาเปนหุน

สวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดใน

หางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัท

อื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขัน

กบักจิการของบริษัทไมวาจะทาํเพือ่ประโยชนตนหรอืเพือ่ประโยชน

ผูอืน่ เวนแตจะไดแจงใหทีป่ระชุมผูถอืหุนทราบกอนท่ีจะมมีตแิตงตัง้

 เวนแตอํานาจในการดําเนินการดังตอไปนี้ จะกระทําไดก็ตอเมื่อ

ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอน ทั้งนี้ เรื่องที่กรรมการมีสวน

ไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท หรือ

บริษัทยอย ใหกรรมการซึ่งมีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแขงทางผล

ประโยชนดังกลาวไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

(ก) เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติที่ประชุมผูถือหุน

    (ข) การทํารายการที่กรรมการมีสวนไดเสียและอยูในขายที่

กฎหมาย หรอืขอกาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทยระบุ

ใหตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน

เรื่องตอไปนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะ

กรรมการบริษัทดวยคะแนนเสียงขางมากของกรรมการที่เขารวม

ประชุม และจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 

ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสวนที่

สําคัญ

(ข) การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอืน่หรอืบรษิทัเอกชน

มาเปนของบริษัท

(ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการ

ของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การมอบหมายใหบุคคล

อื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดย

มีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน

(ง) การแก  ไข เพิ่ ม เติมหนั ง สือบริคณห สนธิหรื อข อ

บังคับ

(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ นกู   การควบ

หรือเลิกบริษัท

(ฉ) การอื่นใดที่กําหนดไวภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย

วาดวยหลักทรัพย และ/หรือ ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย

แห งประเทศไทยใหต องได รับความเห็นชอบจากที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู ถือหุ นดวยคะแนนเสียง

ดังกลาวขางตน

การเขารวมประชุมและจํานวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการ

 ในป 2560 และป 2561 มีรายละเอียดการเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีราย

ละเอียดการเขารวมประชุมของกรรมการดังนี้

74
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โดยในป 2561 บริษัทฯ วาจางบริษัท อะบันแด็นซ คอนเซาทติ้ง จํากัด เปนผูตรวจสอบภายใน ซึ่งในอนาคต บริษัทฯ 

มีนโยบายพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ เขามาทําหนาที่ในสวนนี้

1.2 คณะผูบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และโครงสรางองคกร (organization chart) ของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

75
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร 

1. เปนผู บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดําเนิน

กิจการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท

2. ดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร

3. มีอํานาจจาง แตงต้ัง โยกยาย ปลดออก เลิกจาง 

กําหนดอัตราคาจาง ใหบําเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน คา

ตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทตั้งแต

ตําแหนงรองประธานเจาหนาที่บริหารลงไป

4.  มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ในการบริหารกิจการ

ของบริษัทตามปกติ และอันจําเปนแกการบริหารกิจการของ

บริษัทเปนการทั่วไป ตามรายละเอียดดังตอไปนี้

1) มีอํานาจออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อ

ใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและผลประโยชนของ

บริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทํางานภายในองคกร

2) มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเปนตัวแทนบริษัท

ตอบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอ

บริษัท

3) อนุมตักิารแตงตัง้ท่ีปรกึษาดานตางๆ ทีจ่าํเปนตอการ

ดําเนินงาน

4) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะ

กรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเปนคราวๆไป

5) อํานาจอนุมัติอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนี้ใหเปนไปตาม

ขอบเขตอาํนาจการอนุมติัและการสัง่การในระดับตางๆ (Level 

of Authorization) ที่ไดรับการอนุมัติในการประชุมคณะ

กรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 และที่มีการแกไขเพิ่มเติมการ

อนุมัติเพื่อดําเนินการ ตลอดจนการมอบหมายจากประธาน

เจาหนาที่บริหารใหตัวแทน หรือผูรับมอบหมายใหดําเนินการ

เพื่อเขาทํารายการดังกลาวขางตนจะตองไมมีลักษณะเปนการ

ดาํเนนิการเพือ่เขาทาํรายการทีท่าํใหประธานเจาหนาทีบ่ริหาร 

หรอืตวัแทน หรอืผูรบัมอบหมายจากประธานเจาหนาทีบ่ริหาร

สามารถดําเนินการอนุมัติเพื่อเขาทํารายการท่ีตนหรือบุคคลที่

อาจมคีวามขดัแยง มสีวนไดเสยี หรอือาจมคีวามขดัแยงทางผล

ประโยชนอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย ซึ่งการอนุมัติดําเนิน

การเพื่อเขาทํารายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่

ประชมุคณะกรรมการและ/หรือทีป่ระชมุผูถอืหุนเพือ่พจิารณา

และอนุมัติ และสอบทานรายการดังกลาวโดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ตามขอบังคบัของบรษิทัและตามท่ีสํานกังาน ก.ล.ต. 

และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด

1.3  เลขานุการบริษัท

เพื่อให  เป นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย และ

ตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/1 กําหนด

ใหคณะกรรมการตองจัดใหมีเลขานุการบริษัท เพื่อทําหนาที่

เก่ียวกับดูแลการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ การประชุมผู

ถือหุนและกิจกรรมตาง ๆ ของ คณะกรรมการบริษัทเพื่อชวย

ใหคณะกรรมการบริษัทฯ ปฎิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่

เกีย่วของ รวมท้ังสนบัสนนุใหการกาํกับดแูลกจิการเปนไปตาม

มาตรฐานกํากับดูแลกิจการที่ดี  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ท่ี 5/2561 ซึง่ประชมุเมือ่

วันที่  14  สิงหาคม 2561 ไดมีมติเปนเอกฉันทแตงตั้ง นางสาว

กรรณิการ เอี้ยพิน ดํารงตําแหนงเปน เลขานุการบริษัท โดยให

มีผลตั้งแตวันที่  14 สิงหาคม 2561 เปนตนไป  

หนาที่ความรับผิดชอบเลขานุการบริษัท 

1.  ดแูลและใหคาํแนะนาํแกกรรมการและผูบรหิารเก่ียว

คณะผูบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวนทั้งสิ้น 5 ทาน ซึ่งประกอบดวย

1. ดร.พระนาย กังวาลรัตน

2. นายภาณุ ศีติสาร

3. นายอัณณพ พุมกุมาร

4. นางสาวอนงค พานิชเจริญนาน

5. นายเศรษฐวุฒิ บุญสนิท

ประธานเจาหนาที่บริหาร

ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร

ประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ

ประธานเจาหนาที่ฝายการเงิน

ผูอํานวยการอาวุโสฝายพัฒนาธุรกิจ 

ชื่อ – สกุล ตําแหนง
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กับการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอกําหนด กฎระเบียบ และขอ

บังคับของบริษัท และติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติอยางถูกตอง

และสมํ่าเสมอ

2.  รบัผดิชอบในการจัดประชมุคณะกรรมการบริษทัและ

การประชมุผูถอืหุน รวมทัง้ดูแลประสานงานใหมกีารปฏิบัตติาม

มติของที่ประชุมดังกลาว

3.  ดูแลใหการเปดเผยขอมูลและรายงานสนเทศใน

สวนที่ รับผิดชอบเปนไปตามระเบียบและขอกําหนดของ

ตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย และสาํนักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยรวมถึงกฎหมายท่ี

เกี่ยวของ

4.  จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี้

4.1  ทะเบียนกรรมการ

4.2  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการ

ประชุมคณะกรรมการ

4.3  หนังสือนัดประชุมผูถือหุนและรายงานการประชุมผู

ถือหุน

4.4  รายงานประจําปของบริษัท

4.5  รายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร

ประวัติของเลขานุการบริษัท

นางสาวกรรณิการ เอี้ยพิน

เลขานุการบริษัท

Executive Secretary to CFO

อายุ 37 ป

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ

อบรมหลักสูตร “ความรูพื้นฐานสําหรับวิชาชีพนักลงทุน

สัมพันธ” จัดโดย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ประสบการณทํางาน ในระยะเวลา 10 ป ยอนหลัง

2558 – ปจจุบัน

เลขานุการบริษัท/Executive Secretary to CFO  บมจ. 

เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี / ธุรกิจออกแบบ จําหนายและติด

ตั้งระบบจายไฟฟาและตรวจวัดจัดการ

2555 - 2557

Personal assistant to CFO บริษัท โลคัส เทเลคอมมูนิ

เคชั่น จํากัด / พัฒนาระบบลูกคาสัมพันธและระบบเครือขาย

2548 - 2555

Account payable supervisor บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส 

คอมมูนิเคชั่น  / ใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่
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       1.  คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
            1.1  คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

            ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนในรูปคาเบี้ย

ประชุมและคาบําเหน็จของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบประจําป 2561  โดยมีรายละเอียดดังนี้

         ก.  คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

 ข.  คาตอบแทนคณะกรรมการในรูปคาบําเหน็จ

          คาตอบแทนในรูปคาบําเหน็จของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ จายครั้งเดียวตอป โดยจายดวย

วงเงินไมเกนิ 3,000,000 บาท หกัดวยจาํนวนคาเบีย้ประชมุคณะกรรมการทีจ่ายในปนัน้ และคงเหลอืเปนจาํนวนเงินสาํหรบัจาย

คาบําเหน็จประจําป ทั้งนี้การจัดสรรสวนแบงบําเหน็จประจําปมีดังนี้

ชื่อ – สกุล

ชื่อ – สกุล

ตําแหนง

ตําแหนง

คณะกรรมการบริษัท
     คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท
     คาเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ
     คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ
     คาเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท
    คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท
     คาเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ
    คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ
     คาเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ

20,000  บาท/ครั้ง
15,000  บาท/ครั้ง

20,000  บาท/ครั้ง
15,000   บาท/ครั้ง

15%
10%

15%
10%
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     ในป 2560 และ ป 2561  มีคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

      1.2  คาตอบแทนผูบริหาร

            คาตอบแทนผูบริหาร

2.  คาตอบแทนอื่นที่ไมใชตัวเงิน
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557 จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2557 ไดมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสําคัญ

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ประเภทระบุช่ือผูถือและไมสามารถโอนเปล่ียนมือไดใหแกกรรมการและพนักงานของ

บริษัท (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) จํานวน 50,000,000 หนวย ซึ่งจะทําการจัดสรรพรอมกับการเสนอขายหุนสามัญแกประชาชน

ทั่วไปในครั้งนี้โดยมีราคาเสนอขาย 0 บาทตอหนวย และใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ป นับแตวันที่ออกและเสนอขายใบสําคัญ

แสดงสิทธิ โดยใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยมีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน ในราคาใชสิทธิ 0.10 บาทตอหุน (เวนแตจะมีการปรับ

สิทธิตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกําหนด) และมีมติอนุมัติการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรรใหแกกรรมการและพนักงาน

ของบริษัทแตละรายที่ไดรับจัดสรรเกินกวารอยละ 5 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมด โดยรายละเอียดของกรรมการและ

ผูบริหารที่ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท มีดังนี้ 

1. นายภาณุ ศีติสาร

2. ดร.พระนาย  กังวาลรัตน

3. นางสาวอนงค พานิชเจริญนาน

4. นายอัณณพ พุมกุมาร

5. นายสุวิทย สิงหจันทร

6. นายพิทยาธร มฤทุสาธร  

7. นายวรพงศ จําจด

8. นายกัมพล ตติยกวี

จํานวนผูบริหาร

คาตอบแทนรวมของผูบริหาร 

(เงินเดือน โบนัส และผลประโยชนเมื่อ

เลิกจาง)

5 ทาน

23,471,789 บาท

5 ทาน

24,740101.25 บาท

120,000

70,000

80,000

80,000

140,000

120,000

120,000

60,000

323,313

205,542

215,542

215,542

343,313

255,542

255,542

195,542

203,313

135,542

135,542

135,542

203,313

135,542

135,542

135,542

145,000

105,000

90,000

105,000

180,000

160,000

160,000

105,000

324,968

216,645

216,645

216,645

324,968

216,645

216,645

216,645

469,968

321,645

306,645

321,645

504,968

376,645

376,645

321,645

ชื่อ – สกุล
ป 2560

คาเบี้ยประชุม คาบําเหน็จ รวม (บาท) รวม (บาท)คาบําเหน็จคาเบี้ย
ประชุม

ป 2561

ป 2560 ป 2561
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1. นายภาณุ ศีติสาร

2. ดร.พระนาย กังวาลรัตน

3. นายอัณณพ พุมกุมาร

4. นายสุวิทย สิงหจันทร

5. นายพิทยาธร  มฤทุสาธร  

6. นายวรพงศ จําจด

7. นางสาวอนงค พานิชเจริญนาน

8. นายเศรษฐวุฒิ บุญสนิท

ประธานกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท / ประธานเจาหนาที่บริหาร

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร

กรรมการบรหิาร / ผูอาํนวยการอาวุโสฝายพฒันาธรุกจิ

3,000,000

3,000,000

3,000,000

2,000,000

1,500,000

1,500,000

2,500,000

2,500,000

19,000,000

6.00

6.00

6.00

4.00

3.00

3.00

5.00

5.00

38.00

ชื่อ-สกุล ตําแหนง
จํานวนใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ไดรับ
จัดสรร (หนวย)

รอยละของจํานวน
ใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จัดสรรให
แกกรรมการและ

รวม

บุคลากร

1.  จํานวนบุคลากร  ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2560 และ วันที่ 31 ธันวาคม  2561  บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น

จํานวน 116 คน และ  114 คน ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 - คาตอบแทนบุคลากรในป   2560  และ ป  2561  มีรายละเอียดดังตอไปนี้     

                            (หนวย : บาท)

หมายเหตุ : คาตอบแทนอื่นๆประกอบดวยเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและประกันสังคม คาใชจายผลประโยชนพนักงาน คาตรวจ

สุขภาพ และสวัสดิการอื่นๆ

1. ผูบริหาร

2. สํานักประธานเจาหนาที่บริหาร

3. ฝายวิศวกรรมและปฏิบัติงาน

4. ฝายบริหารงานขาย

5. ฝายพัฒนาธุรกิจ

6. ฝายสนับสนุนกิจการภายใน

7. ฝายบัญชี

8. ฝายการเงิน

5

4

32

22

9

27

14

3

116

5

4

30

21

9

28

14

3

114

        สายงานหลัก
      จํานวนพนักงาน (คน)

   31 ธ.ค. 2560  31 ธ.ค. 2561

รวมทั้งสิ้น  

เงินเดือน คาลวงเวลาและโบนัส

คาตอบแทนอื่นๆ

77,125,230.91 81,194,109.25

ป 2560 ป 2561
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2.  สุขอนามัย และสภาพแวดลอมในที่ทํางาน

 สุขอนามัยที่ดี ความปลอดภัยที่ดี เปนสิ่งสําคัญที่จะสรางสภาพแวดลอมการทํางานที่มีประสิทธิภาพในการทํางานของ

พนักงานบริษัท โดยใชกฎระเบียบตามมารตาฐานสากล ISO 14001 และระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยจาก

อุบัติเหตุ ปองกันการบาดเจ็บ และการเจ็บปวยอันเนื่องมาจากการทํางานในป 2561 ดังนี้

3.  นโยบายการพัฒนาพนักงาน

 บริษัทมีการจัดอบรมพนักงานเพื่อใหพนักงานมีความรูความชํานาญในเทคนิคตางๆ ในดานปฏิบัติงาน เกิดการเรียนรูมี

ประสบการณและมีการพัฒนาดานตางๆ และใหการปฏิบัติงานของพนักงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้น อีกทั้งยังทําให

เกิดความพึงพอใจ และมีการพัฒนาที่ดีขึ้น โดยจัดใหมีการอบรมทั้งภายใน In- house Training และภายนอกองคกร Public 

Training รวมถึงแนวปฏิบัติดานการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันของบริษัท โดยจัดทําแผนการฝกอบรมประจําป มีเปาหมาย

ของการฝกอบรม คือ ใหพนักงานทุกคนผานการอบรบหลักสูตรพื้นฐาน หลักสูตรความจําเปนในการปฏิบัติงาน และการดํารง

ตําแหนง โดยมีคาเปาหมาย 1 คนตอ 1 หลักสูตรตอป ซึ่งการจัดฝกอบรมในป 2561 ภายในบริษัท In- house Training ไดรับ

การอบรมรวมทั้งสิ้น 137 ชั่วโมง และภายนอกบริษัท Public Training ไดรับการอบรมรวมทั้งสิ้น 49 ชั่วโมง ทั้งนี้รวมถึงการ

ฝกอบรมดานการตอตานคอรรัปชั่นของบริษัทรวมดวย ดังนี้

การจัดฝกอบรมภายในบริษัท

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับ NPAEs

 Update มาตรฐานการสอบบัญชีและรายงานการสอบบัญชีรูปแบบใหม

 Smart Disclosure Program

 ชี้แจงใหความรูประกันสังคม

 ภาพรวมมาตรฐานการสอบบัญชีของไทย

 แนวทางการสรางความโปรงใสสูสังคมไทยไรสินบน

 การลดไฟฟาสูญเสียและความเสียหายในระบบไฟฟา

การจัดฝกอบรมภายนอก

 กฎระเบียบ นโยบาย จริยธรรม ความรูทั่วไปของ ISO การตอตานคอรรัปชั่นภายในบริษัท

 การพัฒนาทักษะหัวหนางานยุคใหม

 ขอกําหนด ISO 9001 : 2015

- เจาหนาที่ความปลอดภัยระดับหัวหนางาน

 เจาหนาที่ความปลอดภัยระดับบริหาร

 โปรแกรม ACCPAC Version 6.5 

การเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน

การเจ็บปวยจากการทํางาน 

(หยุดงานเกิน 3 วัน)

การลาปวย

เรื่อง คน

ไมมี

ไมมี
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การกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทฯ สงเสริมใหมีการดําเนินการตาม

หลกัการกาํกบัดแูลกจิการ โดยการกาํหนดนโยบาย และทศิทาง

สาํหรบัการดาํเนนิธรุกจิ โดยมุงเนนถงึกระบวนการทาํงานท้ังใน

สวนของระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน 

การบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนการกํากับดูแลฝาย

จัดการใหมีการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพตามนโยบายที่

ไดกาํหนดไว โดยคาํนึงถงึผลประโยชนสงูสดุและการสรางมลูคา

เพิม่ในระยะยาวของผูถอืหุนและผูมสีวนไดเสยีทกุสวนฝาย ยดึ

มั่นในการประกอบธุรกิจดวยความโปรงใส เปนธรรม ตรวจ

สอบได มีจริยธรรมในการดําเนินงาน มีการปฏิบัติที่สอดคลอง

กับหลักกฎระเบียบขอบังคับและกฎหมายตางๆ  ที่เก่ียวของ 

ตลอดจนมคีวามรบัผดิชอบตอเศรษฐกจิ สงัคม และส่ิงแวดลอม

คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดมีการพจิารณาทบทวนปรบัปรงุ

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ เพื่อใหนโยบายดังกลาวมี

ความสมบูรณ มีความทันสมัยสอดคลอง และเหมาะสมกับ

สถานการณปจจุบัน 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ แบงออกได

ดังตอไปนี้ 

1.   สิทธิของผูถือหุน

2.   การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

3.   การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย

4.   การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

5.   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

6.   จรรยาบรรณธุรกิจ

1.   สิทธิของผูถือหุน

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิ

ของผูถือหุน ดวยความรับผิดชอบในการบริหารงานบริษัทฯ 

ดวยความระมดัระวงั รอบคอบ โดยคาํนงึถงึสทิธแิละความเทา

เทียมกันของผูถือหุน และรักษาไวซึ่งผลประโยชนสูงสุดของผู

ถือหุนเปนสําคัญ โดยผูถือหุนของบริษัทฯ  มีสิทธิขั้นพ้ืนฐาน

ตางๆ ดังตอไปนี้

• สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุน

• สิทธิในสวนแบงกําไรของบริษัทฯ

สิทธิในการไดรับขอมูล และขาวสารของบริษัทฯ อยาง

เพียงพอและทันเวลา

• สทิธใินการเขารวมประชมุ และออกเสยีงในทีป่ระชมุ

ผูถือหุนเพื่อแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการแตงตั้ง

• ผูสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบตอบริษัทฯ เชน 

การจัดสรรเงินปนผล การกําหนดหรือการแกไขขอบังคับ และ

หนังสือบริคณหสนธิ การเพิ่มทุนหรือลดทุน และการอนุมัติ

รายการพิเศษ เปนตน

• สทิธใินการเสนอวาระสาํหรบัการประชมุผูถอืหุน และ

การเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อเปน

กรรมการของบริษัทฯ
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ผูถือหุนจะตองไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับหลักเกณฑ

และขั้นตอนการประชุมผูถือหุน รวมถึงจะตองไดรับขอมูลที่

เพียงพอสําหรับการตัดสินใจลงคะแนน  ซึ่งรายละเอียดของ

แตละวาระการประชุมจะตองจัดสงใหผูถือหุนลวงหนากอน

วันประชุม ผูถือหุนสามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นตอ

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกอนวันประชุมและ/หรือในระหวาง

การประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ตองตระหนัก ใหความสาํคญั

กบัสทิธิของผูถอืหุน และตองหลกีเลีย่งการกระทาํท่ีละเมดิสทิธิ

เหลานั้น

การประชุมผูถือหุน

• บริษัทฯ จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนประจําทุกป 

เรียกวา “การประชุมสามัญ” ภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุด

รอบปบัญชีของบริษัทฯ โดยการประชุมผูถือหุนคราวอ่ืนนอก

เหนือจากน้ีจะจดัขึน้เมือ่มคีวามจาํเปนตามแตละกรณ ีโดยการ

ประชุมนี้เรียกวา “การประชุมวิสามัญ”

• บริษัทฯ สนับสนุนผูถือหุนทุกกลุม รวมถึงผูถือหุน

ประเภทสถาบันใหเขารวมประชุมผูถือหุน

• ผูถือหุนจะตองไดรับขอมูลที่เพียงพอและครบถวน  

สําหรับการประชุมผู ถือหุ นลวงหนากอนวันประชุม และ

สามารถเขาดูขอมูลดังกลาวไดทางเว็บไซตของบริษัทฯ ลวง

หนากอนวันประชุมผูถือหุน ประมาณ 30 วัน ทางเว็ปไซตของ

บริษัทฯ ที่ www.pst.co.th

• บริษัทฯ ไดมอบหมายใหบริษัท ศูนยรับฝากหลัก

ทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เปนนายทะเบียนหุนของบริษัทฯ 

เปนผูจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน และเอกสารประกอบ

การประชุมใหกับผู ถือหุ นทุกรายเปนการลวงหนากอนวัน

ประชุม ภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด (อยางนอย 14 วันกอน

วันนัดประชมุผูถอืหุน) รวมถงึไดมกีารเผยแพรผานทางเวบ็ไซต

ของบริษัทฯ โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดอยางครบ

ถวน ทั้งขอมูลวัน เวลา สถานท่ีและวาระการประชุม พรอม

ทั้งระบุวัตถุประสงค เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ในแตละวาระที่เสนออยางชัดเจน

ทัง้น้ีเพือ่ใหผูถอืหุนไดรบัทราบถงึเรือ่งท่ีจะมกีารพจิารณาในที่

ประชมุ และเพือ่เปนปจจยัพจิารณาในการตดัสินใจเขารวมประชมุ 

พรอมทัง้ใหผูถอืหุนไดรบัขอมลูประกอบการตดัสนิใจลวงหนากอน

การประชมุโดยบรษิทัฯ หลกีเลีย่งการเพิม่วาระอืน่ๆ ทีจ่ะตองมกีาร

ลงมติในทีป่ระชมุทีไ่มไดกาํหนดไวลวงหนากอนการประชุมผูถือหุน 

ซ่ึงถอืวาไมเปนธรรมตอผูถอืหุนทีไ่มไดมาเขารวมประชมุ

• บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอระเบียบวาระ

การประชุมผูถือหุน และเสนอช่ือกรรมการ โดยประกาศแจง

ใหทราบผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

และแจงผานเว็บไซตของบริษัทฯ พรอมแจงหลักเกณฑในการ

พจิารณาการรบัเรือ่งท่ีเสนอมา น้ันไวอยางละเอียดชดัเจน  โดย

ผูถือหุนสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อ

กรรมการลวงหนาไดโดยตรงผานทางเว็บไซตของบริษัท

• หนังสือเชิญประชุมผู ถือหุ น บริษัทฯ ไดระบุราย

ละเอียดในวาระการประชุมตางๆ ไวอยางครบถวนพรอมทั้ง

ระบุวัตถุประสงค เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบ

ริษัทฯ ในแตละวาระที่เสนออยางชัดเจน

• ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปบริษัทฯ นํา

เสนอคาตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ  ไดแก คาเบี้ยประชุม 

บําเหน็จกรรมการ เปนตน ใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเปน

ประจําทุกป

• บริษัทฯ พิจารณาชวงเวลาที่เหมาะสมในการกําหนด

วัน เวลาที่จะประชุม นอกจากปจจัยตามขอกําหนดของ

กฎหมายแลว  ท้ังนีป้ระธานในท่ีประชุมไดจดัสรรเวลาใหเหมาะ

สม สงเสริมใหผูถือหุนมีโอกาสในการแสดงความเห็น และตั้ง

คําถามตอที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ

• บริษัทฯ จะเตรียมการตางๆ สําหรับการประชุมผูถือ

หุนรวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ในการมารวมประชุม 

เชน การลงทะเบียน และนับคะแนนโดยใชระบบ Barcode 

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และถูกตอง ในกรณีที่ผูถือหุนไม

สามารถมาประชุมดวยตนเอง สามารถใชสิทธิมอบฉันทะ และ

กําหนดทิศทางการออกเสียงได โดยบริษัทฯ ไดกําหนดรายชื่อ

กรรมการอสิระท่ีผูถือหุนสามารถมอบอาํนาจใหได เปนตน ท้ังนี้

เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุน

• บริษัทฯ จัดใหมีการลงมติวาระเพื่อพิจารณาเปนราย

วาระ และลงมติเปนแตละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลาย

รายการ ไดจัดทําบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อใชในการลงมติที่

ประชุมทุกครั้ง

• การประชุมจะตองดําเนินตามลําดับขั้นตอนที่ไดแจง

ไวในหนังสอืเชิญประชุม ในวาระการเลอืกตัง้กรรมการ ผูถอืหุน

สามารถลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการไดทลีะคน ในระหวาง

การประชุมตองมีการเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม หรือแสดง

ความคิดเห็น โดยกรรมการที่เกี่ยวของตอบขอซักถามอยาง

เพยีงพอ อกีทัง้ตองมกีารสรปุมตท่ีิประชมุอยางชดัเจนภายหลงั

การลงคะแนนเสียงในแตละวาระการประชุม

• การนบัคะแนนเสียงมคีวามชัดเจน โปรงใส ตรวจสอบ
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ได โดยบริษทัฯ กาํหนดใหมบีคุคลทีเ่ปนอสิระเปนผูสงัเกตการณ

ตรวจนบั หรอืตรวจสอบคะแนนเสยีงในการประชมุสามญัและ

วิสามัญผูถือหุน  และเปดเผยใหทีป่ระชมุทราบ พรอมบนัทกึไว

ในรายงานการประชุม

• บริษัทฯ จัดทํารายงานการประชุมผูถือหุนอยางมี

ประสิทธิภาพ ครอบคลุมรายละเอียดสําคัญในเร่ืองตางๆ ดัง

ตอไปนี้

- บันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน  โดยแจงวิธีการ

ลงคะแนน และนับคะแนน  โดยใชบตัรลงคะแนนรวมถึงวธิกีาร

แสดงผลคะแนนใหผูถือหุนรับทราบกอนเริ่มการประชุม

- บันทึกประเด็นคําถาม คําตอบที่เปดโอกาสใหผูถือหุน

       ซกัถาม  หรอืเสนอความคดิเหน็ในวาระตาง  ๆ  ในท่ีประชุม

           เพือ่  เปดโอกาสใหผูถอืหุนทีไ่มไดเขารวมประชมุไดรบัทราบ

- บนัทกึมตทิีป่ระชมุไวอยางชดัเจนพรอมทัง้บนัทึกจาํนวน     

                           คะแนนเสียงในแตละวาระอยางชดัแจน ท้ังท่ีเห็นดวย  ไม  เหน็ดวย

           และงดออกเสยีงในทกุ  ๆวาระทีต่องมกีารลงคะแนนเสยีง

- บนัทกึรายช่ือ พรอมตําแหนงของกรรมการทีเ่ขารวมประชมุ      

          และกรรมการทีล่าประชมุ เพือ่ใหสามารถตรวจสอบถึง  การ      

           มสีวนรวมของกรรมการในการประชุมผูถือหุนแตละครัง้

• ทั้งนี้บริษัทฯ ไดเผยแพรมติที่ประชุมผูถือหุน ผาน

ระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซตของบริษัทฯ 

ภายในวันทําการถัดไป โดยเผยแพรรายงานการประชุมผูถือ

หุนฉบบับสมบรูณผานทางเวบ็ไซตของบรษิทั  www.pst.co.th   

ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถือหุน  ซึ่งผูถือหุนสามารถ

ตรวจสอบขอมูลดังกลาวไดโดยไมตองรอถึงประชุมครั้งตอไป

• บริษัทฯ มีนโยบายใหกรรมการทุกคนมีหนาที่เขา

รวมในการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง โดยผูถือหุนสามารถซักถาม

ประธานคณะกรรมการชดุยอยตางๆ และผูสอบบญัชขีองบรษิทั

ในประเด็นที่เกี่ยวของได

การจัดประชุมผูถือหุน

ในป2561 บริษทัฯ ไดจัดการประชมุสามญัผูถอืหุนเมือ่วนั

ที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม ภัตตาคาร

จติรโภชนา เลขที ่26/368   ซอยพหลโยธนิ 62 ถนนพหลโยธนิ 

แขวงสายไหม เขตสายไหม กรงุเทพมหานครบรษัิทฯ ไดเตรยีม

ความพรอมเพือ่ใหการประชมุดาํเนนิไปอยางถกูตองเหมาะสม 

โดยบริษัทฯ ไดเตรียมพนักงานไวตอนรับและใหการดูแล การ

จดัเจาหนาทีต่รวจสอบเอกสาร การจดัเตรยีมอากรแสตมปเพือ่

อาํนวยความสะดวกแกผูถอืหุนทีม่อบหรอืไดรบัมอบฉนัทะ การ

จัดอาหารวางเพ่ือรับรองผูถือหุนที่รอเขารวมประชุม การลง

ทะเบียนและนับคะแนนเสียงโดยการใชระบบ Barcode ทั้งนี้

ผูถือหุนสามารถลงทะเบียนเขารวมประชมุไดลวงหนากอนการ

เริม่ประชมุ และไดจดัเตรยีมบตัรลงคะแนนใหกบัผูถอืหุนอยาง

ครบถวนตามวาระ

คณะกรรมการของบริษัทฯ คณะผูบริหาร เลขานุการ

บริษัท ผูสอบบัญชีไดเขารวมการประชุมเพื่อตอบขอซักถาม

ของผูถือหุน โดยมีประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุม 

ท้ังนี้กอนเร่ิมการประชุมประธานไดมอบหมายให เลขานุการ

บรษิทัเปนผูชีแ้จงตอผูถอืหุนใหทราบถงึสทิธติามขอบงัคับ การ

ดาํเนนิการประชุม วาระการประชุม วธิกีาร สอบถามหรือแสดง

ความคิดเห็น วิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยใชบัตรลงคะแนน

ในแตละวาระแยกออกจากกัน การประกาศผลคะแนน ใหที่

ประชุมไดรับทราบ โดยประธานและไดเชิญผูเขารวมประชุม

เปนตวัแทนของผูถอืหุนเปน ผูสงัเกตกุารณและเปนสกัขพียาน

ในการนับคะแนน

ประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ไดแจง

ผูถอืหุนไว โดยไดกาํหนดเวลาในการพจิารณาแตละวาระอยาง

เหมาะสมในการลงคะแนน ตลอดจนเปดโอกาสใหผูถือหุนทุก

รายสามารถใชสิทธิเพื่อรักษาผลประโยชน ของตน เชน การ

เสนอความคิดเห็น การซักถาม การรวมอภิปราย เปนตน โดย

บริษัทฯ ใหความสําคัญตอคําถาม การตอบขอซักถามอยาง

ตรงไปตรงมาและมีความโปรงใส ทั้งนี้บริษัทฯ ไดจัดใหมีการ

บันทึกการประชุมพรอมทั้งคําถาม และคําตอบของผูถือหุนไว

เปนลายลักษณอักษร รวมถึงผลการลงคะแนนเสียงในแตละ

วาระของการประชมุทัง้ทีเ่หน็ดวยไมเหน็ดวย และงดออกเสยีง

บริษัทฯ ไดแจงมติที่ประชุมผู  ถือหุ นตอตลาดหลัก

ทรัพยแหงประเทศไทย และไดจัดใหมีการบันทึกการประชุมผู

ถือหุนทุกครั้ง โดยมีเนื้อหาการประชุมที่ถูกตอง ครบถวน รวม

ถึงรายละเอียดของกรรมการ คณะผูบริหาร เลขานุการและผู

สอบบัญชีที่เขารวมประชุม การแจงคะแนนทุกวาระ และขอ

ซักถาม การตอบขอซักถาม และขอคิดเห็นท่ีสําคัญ เพื่อใหผู

ถือหุนสามารถตรวจสอบขอมูลไดทั้งนี้บริษัทฯ ไดแจงรายงาน

การประชุมไปยังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายใน 14 

วนันบัจากวนัประชมุผูถอืหุน และจดัสงรายงานประจาํปพรอม

สําเนางบดุล บัญชีกําไรขาดทุนท่ีผูสอบบัญชี ตรวจสอบและ

ที่ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติแลว พรอมกับสําเนารายงานการ

ประชมุผูถอืหุนทีเ่กีย่วของกบัการอนมัุตงิบดลุ การจดัสรรกาํไร

และการจายเงินปนผลไปยังนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด 

รวมทั้งบริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมสํามัญผูถือหุนเผย
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แพรไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ ดวย

แนวปฏิบัติในการจัดการประชุมผูถือหุน

บริษัทฯ ตระหนักและใหความสําคัญถึงสิทธิของผูถือหุน

จงึไดกาํหนดแนวปฏบิติัทีดี่เพือ่กาํกบัดูแลสิทธขิองผูถอืหุน ดงันี้

1.  บริษัทฯ จะตองสงเอกสารใหผูถือหุนรับทราบขอมูล 

วนั เวลา สถานทีแ่ละวาระการประชมุ ตลอดจนขอมลู ท้ังหมด

ทีเ่กีย่วของกบัเรือ่งทีต่องตดัสนิใจในทีป่ระชมุใหแกผูถอืหุนทกุ

คนไดทราบเปนการลวงหนา และตองเผยแพรไวในเว็บไซตขอ

งบริษัทฯ กอนมอบใหบริษัทศูนยรับฝาก หลักทรัพยฯ ซึ่งเปน

นายทะเบียนหุนของบริษัทฯ เปนผูจัดสงหนังสือเชิญประชุม

ผูถือหุนและเอกสารประกอบใหกับผูถือหุนทุกราย เปนการ

ลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 14 วัน ในบางกรณีเชนการ

จดัสรรหุนใหกบักรรมการและพนกังาน (ESOP) การไดมาหรอื

จําหนายไปซึ่งสินทรัพย

2.  บริษัทฯ จะตองอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนได

ใชสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงอยางเต็มที่โดย 

จัดประชุมในวันทําการ ณ โรงแรมซึ่งอยูในเขตกรุงเทพและ/

หรือหองประชุมของบริษัทฯ และจัดเทคโนโลยีอยางเพียงพอ 

สาํหรับการตรวจสอบเอกสาร และจดัใหมอีากรแสตมปสาํหรับ

ผูถือหุนที่รับมอบฉันทะ

3.  บริษัทฯจะตองจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุน

อยางมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมรายละเอียด สําคัญในเรื่อง

ตางๆไดแก การแจงวิธีการนับคะแนนเสียงโดยใชบัตรลง

คะแนนใหผูถือหุนรับทราบกอน การประชุมบันทึกประเด็น

คําถาม - คําตอบที่เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามในวาระตางๆ 

ในทีป่ระชุมบนัทกึมตทิีป่ระชมุไวอยางชัดเจนพรอมทัง้คะแนน

เสยีงทีเ่หน็ดวย ไมเหน็ดวย และงดออกเสยีงในทกุๆ วาระทีต่อง

มีการลงคะแนนเสียง บันทึกรายชื่อกรรมการที่เขารวมประชุม 

เปนตน และตองเผยแพรรายงานการประชุมผูถือหุนผานทาง

เว็บไซตของบริษัท ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผูถือหุน

4.  กรรมการทุกคนรวมทั้งประธานคณะกรรมการชุด

ยอยตางๆ และกรรมการผูจัดการผูบริหารระดับสูง เลขานุการ

บริษัท และผูสอบบัญชีของบริษัทฯ จะตองเขารวมประชุม

สามัญผูถือหุนทุกครั้ง

2.   การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ  ตระหนักและใหความสําคัญตอ

การปฏบิตัติอผูถอืหุนทกุราย ซึง่รวมถงึผูถอืหุนรายยอย ผูถอืหุน

รายใหญผูถอืหุนชาวตางชาต ิรวมทัง้นกัลงทนุสถาบนัอยางเทา

เทยีมและเปนธรรม โดยผูถือหุนสวนนอยจะไดรบัการคุมครอง

สิทธิจากการกระทําที่เปนการเอาเปรียบไมวาโดยตรงหรือโดย

ออมของผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุม จึงมีแนวทางปฏิบัติในการ

คุมครองปองกันการละเมิดสิทธิของผูถือหุน ดังตอไปนี้

• ก อนจัดการประชุมผู ถือหุ นบริษัทฯ จะจัดส ง

หนังสือเชิญประชุมผูถือหุน และเอกสารประกอบการประชุม 

พรอมวาระลวงหนากอนวันประชุมสามัญผูถือหุน พรอมมี

ระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตอ

ตลาดหลกัทรพัย  โดยผูถอืหุนทัง้ชาวไทย และชาวตางประเทศ

ทุกคนจะไดรับเอกสารอยางครบถวน  ภายในระยะเวลาท่ี

กฎหมายกําหนด (ไมตํ่ากวา 7 วัน)

• บริษัทฯ ไดประกาศกําหนดการประชุมผูถือหุนและ

วาระการประชุม  พรอมท้ังเอกสารประกอบทั้งหมดไวบน

เว็บไซตของบริษัท

• บริษัทฯ อํานวยความสะดวกใหผูถือหุนที่ไมสามารถ

เขาประชมุดวยตนเอง  สามารถใชสทิธอิอกเสยีงโดยมอบฉันทะ

ใหบุคคลอืน่มาประชุม ออกเสียงลงมตแิทน และบรษิทัไดเสนอ

ชื่อกรรมการอิสระ 1 คน เพื่อเปนทางเลือกในการมอบฉันทะ

ไปพรอมกบัหนงัสอืนดัประชมุผูถอืหุน ทัง้นีเ้พือ่ใหผูถอืหุนทีไ่ม

สามารถเขารวมประชุมในวันที่กําหนดยังคงสิทธิในฐานะผูถือ

หุนที่มีสิทธิเทาเทียมกัน

• หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ จัดสงพรอมกับหนังสือ

นัดประชุมไดระบุถึงรายละเอียดเอกสาร และหลักฐานที่ใชใน

การมอบฉันทะไวอยางชัดเจน พรอมท้ังแนะนําข้ันตอนท่ีสะดวก

ในการมอบฉนัทะ เพือ่ใหผูถือหุนสามารถจดัเตรยีมไดอยางครบ

ถวนถูกตอง และไมเกิดปญหาในการเขารวมประชุมของผูรับ

มอบฉันทะ

• ขอกาํหนดในการมอบฉนัทะของผูถือหุนท่ีไมสามารถ

เขารวมประชมุไดดวยตนเองนัน้ บรษิทัฯ มไิดกาํหนดกฎเกณฑ 

หรือเงื่อนไขใดที่กอใหเกิดความยุงยากตอการมอบฉันทะให

บุคคลอื่นเขารวมประชุมแทนแตอยางใด มีเพียงกําหนดให

รับรองเอกสารโดยตัวผูมอบฉันทะ และตัวผูรับมอบฉันทะ

เทานั้น เพื่อเปนการยืนยันวาไดมีการใชสิทธิ และมอบสิทธิใน

การเขาประชมุผูถือหุนอยางถกูตองตามหลกัเกณฑทีพ่งึปฏบิตัิ

• บริษัทฯ มีกระบวนการ และชองทางใหผูถือหุนสวน

นอยมสีวนรวมในการบรหิารงานบรษิทัฯ โดยเปดโอกาสใหผูถอื

หุนสวนนอยสามารถเสนอระเบยีบวาระการประชมุสามญัผูถอื

หุน และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเขารับการ

พิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ กอนวันประชุมผูถือหุน  

โดยบริษัทฯ ไดประกาศแจงรายละเอียดพรอมหลักเกณฑใน
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การพิจารณาไวอยางละเอียดชัดเจนใหผูถือหุนทราบผานชอง

ทางของตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย และผานเว็บไซตของ

บรษิทั ทัง้นีเ้พ่ือเปนการสรางความมัน่ใจใหกบัผูถอืหุนสวนนอย

ในการใชสทิธเิสนอเรือ่งทีเ่กีย่วของกบัการเปล่ียนแปลงทีส่าํคญั

ของบริษัทฯ และสิทธิในการเลือกต้ังกรรมการที่เปนอิสระมา

ดูแลผลประโยชนแทนตนได

• บริษัทฯ ดําเนินการประชุมผูถือหุนตามลําดับของ

ระเบยีบวาระทีไ่ดแจงไวในหนงัสอืเชญิประชมุ และไมเพิม่วาระ

การประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา เพื่อใหผูถือ

หุนไดมโีอกาสศกึษาขอมลูประกอบการพจิารณากอนการออก

เสียงลงคะแนน

• ในการประชุมผูถือหุน บริษัทฯ ใหสิทธิแกผูถือหุนทุก

รายในการออกเสยีงลงคะแนนในแบบหน่ึงหุนตอหน่ึงเสียง ท้ังนี้

เพื่อความเทาเทียมกันของผูถือหุน

• บริษัทฯ กําหนดแนวทางการปองกันการใชขอมูล

ภายในของบริษัทเปนลายลักษณอักษร ตามมติคณะกรรมการ

บรษิทัฯ โดยบริษทัฯ ถอืเปนนโยบายสาํคญัทีจ่ะไมใหกรรมการ 

ผูบริหารและพนักงานใชโอกาสจากการเปนกรรมการ ผูบรหิาร

และพนักงานบริษัทแสวงหาผลประโยชนสวนตน  โดยระบุไว

ในรายงานประจําป นําแจก เผยแพรใหกรรมการผูบริหารและ

พนักงานบริษัททุกคนไดรับทราบและปฏิบัติตาม

• กรรมการและผูบริหารบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติที่

ตองรายงานการถอืหลกัทรพัยของตน คูสมรส และบตุรทีย่งัไม

บรรลุนิติภาวะ ซึ่งถือหลักทรัพยของบริษัทฯ  รวมทั้งรายงาน

การเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัยทกุคร้ังทีม่กีารซือ้ ขาย โอน 

หรอืรบัโอนหลกัทรพัย ตอคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยและ

ตลาดหลกัทรพัยตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลกัทรพัย

และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทําการหลังจาก

วันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย นอกจากนี้กรรมการ

และผูบรหิารยงัไดรับทราบหนาทีค่วามรับผดิชอบตามทีก่าํหนด  

รวมถึงบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ดวย

• บริษัทฯ ใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน

ที่มีประสิทธิภาพ  โดยกําหนดแนวทางการควบคุมภายในเพื่อ

ปองกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  โดยบริษัทไดกําหนด

หามผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภายในกระทําการใดๆ  ซ่ึง

เปนการขัดตอมาตรา 241  ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎเกณฑที่เกี่ยวของ 

สืบเนื่องจากแนวทางในการปองกันการใชขอมูลภายในของ

บริษัทฯ ในทุกปท่ีผานมาบริษัทไมเคยเกิดกรณีท่ีกรรมการ

และผูบรหิารของบรษัิทใชขอมลูภายในเพือ่หาผลประโยชนแก

ตนเองหรือผูอื่นในทางมิชอบแตอยางใด

• คณะกรรมการบรษิทัฯ มนีโยบายใหกรรมการท่ีมีสวน

ไดเสียในวาระใด งดเวนการมีสวนรวมในการประชุมพิจารณา

ในวาระนั้นๆ

• การถือหลักทรัพยของบริษัทฯ : กรรมการ ผูบริหาร 

และพนักงานของบริษัทฯ มีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซื้อขาย

หลกัทรพัยของบรษิทัฯ อยางไรกต็าม เพือ่ปองกนัมใิหเกดิความ

ขัดแยงทางผลประโยชน กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน 

รวมถึงคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ควรงดการซื้อ

ขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวงระยะเวลา 1 เดือนกอน

การเปดเผยงบการเงินแกสาธารณะชน ในกรณีท่ีกรรมการ ผู

บริหาร และพนักงาน รวมถึงคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุ

นิติภาวะ มีการซื้อ-ขาย โอน-รับโอน หลักทรัพยของบริษัทฯ 

จะตองจัดทําและเปดเผยรายงานการถือหลักทรัพย ตลอดจน

การเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัยของบรษิทัฯ ตอหนวย

งานกํากับดูแลใหรับทราบตามเกณฑที่กําหนด

• บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจดวยความซ่ือสัตย สุจริต เปด

กวาง โปรงใส และเปนธรรม โดยกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร 

และพนักงานทุกคน หามประกอบธุรกิจท่ีเปนการแขงขันกับ

บริษัทฯ หลีกเลี่ยงการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกับตนเองหรือ

บุคคล/นิติบุคคลท่ีเก่ียวของ ท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชนกบับรษิทัฯ โดยคณะกรรมการบรษิทัมีหนาทีด่แูล

ใหบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และการเปด

เผยขอมลูรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามทีก่ฎหมาย หรอืหนวยงาน

กํากับดูแลกําหนดไวอยางเครงครัด

ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

รายการนั้นจะตองเปนไปตามเงื่อนไขการคาท่ัวไปตามหลัก

การท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ ดวยความโปรงใสและ

เปนธรรม เปรยีบเสมอืนการทาํรายการกบับคุคลภายนอกและ

คํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ โดยผูที่มีสวนไดเสียจะ

ตองไมมีสวนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน ทั้งนี้ในกรณีที่เปนรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ไมเปน

ไปตามเงื่อนไขการคาท่ัวไป ตามหลักการท่ีคณะกรรมการบ

ริษัทฯ อนุมัติ ซื่งอาจกอนใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

รายการดังกลาวตองผานการสอบทานและใหความเห็นจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ กอนนาํเสนอขออนมุตัจิากคณะกรรม

การบริษัทฯ หรือผูถือหุน
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แนวปฏิบัติ

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการปฏิบัติอยางเทาเทียม

กันตอผูถือหุนทุกราย โดยมีแนวทางปฏิบัติในการคุมครอง

ปองกันการละเมิดสิทธิของผูถือหุนอยางเทาเทียมกันและเปน

ธรรมสรางความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัทฯจึงไดกําหนด

แนวปฏบิตัทิีด่เีพ่ือการปฏบิติัตอผูถอืหุนอยางเทาเทยีมกนั ดงันี้

1.  บริษัทฯ กําหนดใหมีหนังสือมอบฉันทะสําหรับผู

ถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมไดและกําหนดแนวทางการ

ลงคะแนนเสียงใหแกบุคคลอื่น และหรือกรรมการอิสระของ

บริษัทฯ เปนผูรับมอบฉันทะในการเขารวมประชุมโดยระบุชื่อ

ประวตัขิอมลูการทาํงานของกรรมการอสิระทัง้หมดใหพจิารณา

เลือกหนึ่งคน สําหรับการเปนผูรับมอบ ฉันทะแทนผูถือหุน

2.  บริษัทฯ ไมเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลง

ขอมูลสําคัญ โดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา

3.  คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนใหมีการใชบัตรลง

คะแนนเสียงในทุกวาระ รวมทั้งวาระการ แตงตั้ง กรรมการ

เปนรายบุคคล เพื่อความโปรงใส และตรวจสอบได

4.  บรษิทัฯ กาํหนดจรรยาบรรณวาดวยการใชขอมูลภายใน 

และการซือ้ขายหลักทรพัยของบริษทัฯ เพือ่ปองกนัมใิหกรรมการผู

บรหิารและพนกังานใชขอมลูภายในเพือ่หาผลประโยชนแกตนเอง

หรอืผูอืน่โดยมชิอบ ซึง่มกีารแจงแนวทางและนโยบายใหทุกคนใน

องคกรถอืปฏบิตัแิละมกีารตดิตามผลอยางสมํา่เสมอ

5.  คณะกรรมการและผู บริหาร มีหนาที่รายงาน

การถือครองหลักทรัพย และการเปลี่ยนแปลงการถือครอง

หลักทรัพยใหเปนไปตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และรายงานตอ

คณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการซ้ือขายหลักทรัพย  

       6.  บรษิทัฯ กาํหนดหามบคุคลทีเ่กีย่วของซือ้ขายหลกัทรพัย

ของบรษิทั ภายใน 1 เดือน กอนมกีารเปดเผยงบรายไตรมาสและ

งบการเงนิประจาํป

3.   การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและใหความสําคัญใน

การดูแล การปฏิบัติตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ทั้งผู

มีสวนไดเสียภายใน ไดแก บุคลากรของบริษัท (กรรมการ ผู

บริหารและพนักงาน) และผูมีสวนไดเสียภายนอก ไดแก คู

แขง เจาหนี้ ภาครัฐและหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ ไมวาจะ

เปนสิทธิที่กําหนดโดยกฎหมาย หรือโดยขอตกลงท่ีทํารวมกัน

ตลอดจนความรับผิดชอบรวมกันตอเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ง

แวดลอม เพื่อชวยสรางความสามารถในการแขงขันและการ

ประกอบธุรกิจท่ีดีใหแกบริษัทฯ อยางมั่นคงและยั่งยืน ตลอด

จนเปนการสรางความสัมพันธ และความรวมมือที่ดีระหวาง

บริษัทกับผูมีสวนไดเสีย

พนกังาน บรษิทัฯ ใหความสาํคญัในการปฏบิตัติอพนกังาน

ทุกคนของบริษัทฯ ซ่ึงเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคา และเปนสวน

สําคัญในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหประสบความสําเร็จ 

ทั้งนี้บริษัทฯ ไดสงเสริมและสนับสนุนดานการพัฒนาและฝก

อบรมในหลักสูตรตางๆ  อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ เพ่ือให

พนักงานมีความรู และเช่ียวชาญในการทํางานตลอดจนใหมี

การดูแลพนักงานทุกคนอยางเสมอภาค มีความเทาเทียมกัน

ในโอกาสของการจางงาน และความกาวหนาในอาชีพการงาน 

การพจิารณาใหผลตอบแทนทีเ่หมาะสม และเปนธรรมบริษทัฯ 

ไดจัดใหมีสวัสดิการดานการตรวจสุขภาพพนักงานประจําป 

สวัสดิการดานกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการดานการกูยืม

เงินเพื่อการศึกษาตอและการกูยืมเงินในฉุกเฉินตลอดจนการ

สรางสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี และคํานึงถึงสวัสดิภาพ

ของพนักงานใหเกิดความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

ผูถอืหุน  บรษิทัฯ ใหความสาํคญัในการปฏิบตัติอผูถอืหุน

ทุกราย โดยมีนโยบายแนวทางปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยาง

เสมอภาค เทาเทียมกันตามหลักเกณฑการกํากับดูแลกิจการที่

ดีตลอดจนการเปดโอกาสใหผูถือหุนไดเขาถึงสารสนเทศที่จํา

เปนบริษัทฯ ตระหนัก และใหความสําคัญกับการจัดประชุม

ผูถือหุน  โดยปฏิบัติตามหลักการประเมินคุณภาพการจัด

ประชุมสามัญผูถือหุน ซึ่งกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และสามาคมสงเสริมผู

ลงทุนไทยทั้งกอนการประชุม วันประชุม และหลังการประชุม  

เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุนทุกรายรวมถึง

นักลงทุนสถาบันไดเขารวมประชุมไดใชสิทธิออกเสียงในการ

ประชุมโดยเทาเทียม

 ลกูคา บรษิทัฯ ใหความสาํคญัในการปฏิบตัติอลกูคาดวย

ความโปรงใส เปนธรรมตรวจสอบได ตลอดจนการมคีวามรบัผิด

ชอบตอลูกคา เอาใจใส และดูแลลูกคาดวยการใหบริการอยาง

ใกลชดิสนทิเหมอืนญาต ิมุงเนนการใหบรกิารทีต่อบสนองความ

ตองการของลูกคาอยางมีคุณภาพ มีมาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว 

และตรงตอเวลาบริษัทฯ เอาใจใสดูแลติดตามลูกคาอยางใกล
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ชิดใหความชวยเหลืออยางเสมอภาคเทาเทียมกัน โดยมุงหวัง

ใหลูกคาเกิดความพึงพอใจสูงสุด ประสบความสําเร็จในการ

ประกอบอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

คูคา บริษัทฯ ใหความสําคัญในการปฏิบัติตอคูคาทุก

รายของบริษัทฯ อยางเปนธรรมบริษัทฯ มีนโยบายในการคัด

เลือกคูคาที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม โดยคัดกรองสินคาที่ดี มี

คุณภาพและประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานการใหบริการท่ีดี

เปนที่ยอมรับของลูกคา โดยไดเปดเผย สื่อสารถึงแนวทางการ

ปฏิบัติใหทราบอยางตอเน่ือง  ดวยความโปรงใส เปนธรรม  

และตรวจสอบได  ตลอดจนมุงเนนการปฏิบัติตามขอตกลงที่มี

การตกลงกันไวกําหนดใหมีการสื่อสาร และแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นในการดําเนินงานดานตางๆ ระหวางบริษัทฯ และคูคา

อยางสมํา่เสมอ ทัง้นีเ้พือ่กอใหเกดิการรกัษาความสมัพนัธ และ

การพฒันาปรบัปรงุงานในดานตางๆ ใหบรรลวุตัถปุระสงคของ

เปาหมายรวมกัน

เจาหน้ี บรษิทัฯ ใหความสาํคญัในการปฏบิตัติอเจาหนีอ้ยาง

เปนธรรม และมคีวามรบัผดิชอบตอเจาหนีท้กุรายของบรษิทัฯ   

โดยเฉพาะเร่ืองการปฏบิตัติามเงือ่นไข ขอตกลง การชาํระเงนิ 

การทบทวนหลกัประกนั และการบริหารจัดการเงินทุนตลอดจน

การกาํหนดแนวทางปฏบิตัอิยางเปนรปูธรรมในกรณทีีเ่กดิการ

ผดินัดชาํระหน้ีไวอยางชดัเจน ทัง้นีท้ีผ่านมาบรษิทัฯ มกีารปฏบัิติ

ตอเจาหนีอ้ยางเครงครัด ตรงตอเวลามาโดยตลอด และไมเคยมี

กรณทํีาผดิขอตกลงทีมี่ตอเจาหน้ีของบริษัทฯ

คูแขงขนั บรษิทัฯ ใหความสาํคัญในการปฏบิตัติอคูแขงขนั

ดวยการดําเนินธุรกิจภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี 

ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวของไม

ทําลายชื่อเสียงของคูแขงขันทางการคาดวยการกลาวหาใส

รายดวยวธิกีารทีไ่มสุจรติปราศจากขอมลูความจรงิ ไมแสวงหา

ความลบัของคูคาทีไ่มสจุรติหรอืไมเหมาะสม และไมกระทําการ

ที่เปนการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม บริษัทฯ มุงเนนการดําเนิน

ธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดลอม

มกีารดาํเนินงานปฏิบตัติามกฎระเบยีบขอบงัคบั และกฎหมาย

ที่เกี่ยวของ โดยการใชจริยธรรมและคุณธรรมในการประกอบ

ธุรกิจ ตลอดจนมีการดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส เปนธรรม 

ยตุธิรรม และไมเอารดัเอาเปรยีบสังคม ชมุชน สิง่แวดลอม หรอื

ผูมสีวนไดเสยีทกุสวน และไมทาํการใดๆ ทีข่ดัหรอืผิดกฎหมาย 

เนื่องดวยบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจที่มีบทบาทในสวนรวมในการ

พัฒนาสังคม และชุมชนเพื่อใหเกิดการสรางคุณคารวมกันระ

หวางบริษัทฯ เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม ดังนั้น

บริษัทฯ จึงไดมีการสื่อสาร และอบรมพัฒนาบุคลากรอยางตอ

เนื่อง เพื่อใหมีความรูความเขาใจในดานความรับผิดชอบตอ

สังคม ตลอดจนปลูกฝงจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอมใหเปนไปใน

ทศิทางเดยีวกัน ในระหวางป 2561 บรษิทัปฏบิตัติามกฎหมาย

ที่เกี่ยวของ อยางถูกตอง ครบถวน และสอดคลองกับคูมือการ

บรหิารจดัการตามมาตรฐานสากล บรษิทัฯสงเสรมิใหพนกังาน

ทุกคนใชทรัพยสินและวัสดุของบริษัทฯอยางมีประสิทธิภาพ 

เชน การสงเสรมิใหนาํกระดาษมาใชทัง้สองหนา การปดไฟ ทกุ

คร้ังเมือ่เลกิใชงาน หรอืพกัทานอาหาร บรษัิทฯ เช่ือวาการสราง

วินัยใหกับพนักงานจะสงผลใหเกิดเปนนิสัย และนําไปปฏิบัติ

แมจะอยูนอกบริษัทฯ

บริษัทฯ ไดจัดใหมีคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดย 

กําหนดใหการบริหารความเสี่ยง เปนความรับผิดชอบของ

พนักงานในทุกระดับ ท่ีตองตระหนักถึงความเสี่ยงท่ีมีในการ

ปฏิบัติงานในองคกรและหนวยงานของตน โดยใหความสําคัญ

ในการบริหารความเสี่ยงดานตางๆ ใหอยูในระดับที่เพียงพอ

และเหมาะสม มกีระบวนการบรหิารความเส่ียงองคกร ท่ีเปนไป

ตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อใหเกิดการบริหาร

จัดการความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานของ

บรษิทัฯอยางมปีระสทิธภิาพ และเพือ่ใหเกดิการพฒันาและการ

ปฏิบัติงาน ดานการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกรในทิศทาง

เดียวกัน โดยการนําระบบการบริหารความเสี่ยงมาเปนสวน

หนึ่งในการตัดสินใจการวาง แผนกลยุทธ แผนงาน และการ

ดาํเนนิงานของบรษัิทฯ รวมถงึการมุงเนนใหบรรลวุตัถปุระสงค 

เปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธที่กําหนดไว เพื่อสราง

ความเปนเลิศในการปฏิบัติงานและสรางความเช่ือมั่นตอผูมี

สวนไดเสียกําหนดแนวทางปองกันและบรรเทาความเสี่ยงจาก

การดําเนินงานของบริษัทฯ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือ

ความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมิน

ผลการบรหิารความเสีย่งอยางสมํา่เสมอ  โดยในป 2561 บรษิทั

ไดมีการจดัทาํผลสรปุการประเมนิความเสีย่งประจาํป โดยคณะ

ทํางานบริหารความเสี่ยงนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทครั้งที่ 1 ในป 2562
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บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารดานความปลอดภัย อาชีว

อนามยั และสภาพแวดลอมในการทาํงาน เปนความรบัผิดชอบ

ขั้นพ้ืนฐาน และเปนปจจัยที่มีความสําคัญและจําเปนตอการ

ดําเนินธรุกจิ โดยบรษิทัฯ มุงมัน่สงเสรมิใหทกุหนวยงานดาํเนนิ

การอยางตอเนื่องและจริงจัง ควบคูกับการพัฒนาองคกร เพื่อ

มุงมั่นสูความเปนเลิศ โดยมีแนวปฏิบัติตามนโยบายดานความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ดังนี้

• ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และความเจ็บ

ปวยเนื่องจากการปฏิบัติงาน ดวยความรวมมืออยางจริงจัง

ของบคุลากรทกุคน รวมทัง้จาํกดัและควบคมุความเสีย่งในการ

ปฏิบัติงานที่ไมปลอดภัย

• ใหความรวมมือกับหนวยงานราชการและเอกชนอื่น 

ในการระงบัเหตฉุกุเฉนิ หรอือุบตัเิหตุอนัเกดิจากการปฏบิตังิาน 

ดวยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพและระมัดระวัง

• ปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบตางๆ ใน

เรือ่งความปลอดภัยอยางเครงครัด และนํามาตรฐานการจัดการ

ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยที่ดีมาใชในการดําเนินธุรกิจ

• จัดใหมีเครื่องมือ อุปกรณ ระเบียบปฏิบัติ แผนการ

ดําเนินการ และการฝกอบรมใหความรูแกพนักงานทุกระดับ 

อยางเหมาะสม เพื่อใหมีความรูความเขาใจและไดรับขอมูล

ขาวสารเพียงพอในเร่ืองความปลอดภัยในการทํางาน เพื่อ

ปองกันอันตรายอันอาจเกิดจากการทํางาน หรือโรคภัยตางๆ

• ทบทวนนโยบายการจัดการดานความปลอดภัย และ

จัดใหมีการตรวจสอบประเมินเปนระยะๆ

โดยในป 2561 ที่ผานมาบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายท่ี

เกี่ยวของ อยางถูกตองครบถวน และสอดคลองกับระบบการ

จัดการตามมาตรฐานสากลที่นํามาใชเปนเครื่องมือในการ

บริหารงาน  มีการจัดทําสรุปขอมูลดานความปลอดภัย อาชีว

อนามยั การเจบ็ปวยจากการทาํงาน การบาดเจ็บในการทาํงาน  

บริษทัฯ มนีโยบายตอตานทจุรติคอรรปัชัน่ หามตดิสนิบน 

และการคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ ไมวาโดยทางตรง หรือทางออม

ตอผลประโยชนทางธรุกจิของบรษัิทฯ และไมยอมรบัพฤตกิรรม

ที่เกี่ยวของกับการทุจริตและคอรรัปชั่น ไดกําหนดใหมีการ

ประเมนิ และทบทวนความเสีย่งจากการทจุรติคอรรัปชัน่อยาง

สมํา่เสมอ ตลอดจนมกีารดูแล ติดตาม ประเมนิผล และรายงาน

ตอคณะกรรมการตรวจสอบไดรบัทราบผลการดําเนนิงานเกีย่ว

กับการตอตานทุจริตและคอรรัปช่ันบริษัทฯ ใหความสําคัญ

อยางจริงจังกับการติดสินบนและการคอรรัปชั่นตางๆ (หากมี) 

การละเมดินโยบายนี ้บรษิทัฯ ถอืเปนเรือ่งการกระทําผดิทีร่าย

แรง โดยจะมีการดําเนินการทางวินัย และมีโทษสูงสุดดวยการ

เลิกจางตามที่กฎหมายกําหนด

ขอบเขตและแนวทางการปฏิบัติเรื่องการตอตานการ

คอรรัปชั่น

บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ และบริษัทในกลุม ตอง

ปฏิบัติตามแนวทางที่ไดกําหนดไว ดังนี้

1. กรรมการบริษัท และพนักงานทุกระดับ ตองปฏิบัติ

ตามนโยบายการตอตานคอรรปัชัน่ และจรรยาบรรณทางธรุกจิ 

โดยตองไมเขาไปเก่ียวของกับการทุจริตและคอรรัปช่ันทั้งทาง

ตรงหรือทางออม เพื่อประโยชนทั้งตอบริษัท ตอตนเอง และ

ผูที่เกี่ยวของ

2. ไมใหสนิบนทัง้ทางตรงหรอืทางออม กบัเจาหนาท่ีภาค

รัฐหรือหนวยงานของรัฐ หรือตัวแทนของรัฐ หรือภาคเอกชน 

เพื่อใหมีการตอบแทนการปฏิบัติที่เอื้อประโยชนตอกัน หรือ

หวังผลประโยชนเกี่ยวกับงานบริษัท

3.. ไมรับสินบนท้ังทางตรงหรือทางออม จากเจาหนาท่ี

ภาครัฐหรือหนวยงานของรัฐ หรือตัวแทนของรัฐ หรือภาค

เอกชน เพื่อเอื้อประโยชนตอขอตกลงหรือสัญญาทางธุรกิจ 

การจดัซ้ือจดัจางตองเปนไปดวยความโปรงใสตามระเบียบและ

กระบวนการของบริษัท

4. พนักงานทุกระดับถือเปนหนาที่ในการแจงเบาะแสไป

ยงัผูบงัคบับญัชา หรอืบคุคลทีร่ะบไุวในชองทางการแจงเบาะแส 

หากพบพฤติกรรมท่ีอาจสอถึงการคอรรัปช่ัน รวมถึงใหความ

รวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ หากมีขอสงสัยหรือ

ขอซักถามใหปรึกษากับผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่กําหนดให

ทําหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยา

บรรณผานชองทางตางๆที่กําหนดไว

5. บริษัทจะใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงานที่

ปฏิเสธ หรือแจงเบาะแสเรื่องการคอรรัปชั่นท่ีเกี่ยวของกับ

บรษิทั จะตองไมมพีนกังานรายใดทีจ่ะถกูลดขัน้ ถกูลงโทษ หรือ

ไดรบัผลกระทบในทางลบ โดยบรษิทัจะใชมาตรการคุมครองผู

รองเรยีน หรือผูทีใ่หความรวมมือในการรายงานการคอรรปัชัน่ 

ตามวิธีปฏิบัติในการแจงเบาะแสและขอรองเรียน ดังที่ปรากฎ

ในนโยบายการแจงเบาะแสการกระทําผิด (Whistle Blowing 

Policy) ประกาศที่ PST004/2559 วันที่ 26 กุมภาพันธ 2559

6. ผูท่ีกระทําการคอรรัปช่ันเปนการกระทําผิดจรรยา
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บรรณของบริษัท  จะตองไดรับการพิจารณาโทษทางวินัย

ตามระเบียบที่บริษัทกําหนดไว และไดรับโทษตามกฎหมายที่

เกี่ยวของ

7.  บริษัทจะให ความสําคัญในการสื่ อสาร และ

ประชาสัมพันธ เพื่อสรางความรูและความเขาใจแกกรรมการ

บริษทั พนักงานและผูทีเ่กีย่วของกบับริษัท ในเรือ่งทีต่องปฏบัิติ

ใหเปนไปตามนโยบายการตอตานการคอรรัปชั่น

8.นโยบายตอตานการคอรรัปชั่นนี้ใหครอบคลุมไปถึง

กระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแตการสรรหาหรือการคัด

เลือกบุคลากร การเลื่อนตําแหนง การฝกอบรม การประเมิน

ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยกําหนดใหผูบังคับบัญชา

ทุกระดับทําสื่อสารทําความเขาใจกับพนักงานใหเปนไปอยาง

มีประสิทธิภาพ

9.การดาํเนินการใดๆ ตามนโยบายตอตานการคอรรปัชัน่

ใหใชแนวปฏิบัติตามที่กําหนดไวใน “นโยบายการกํากับดูแล

กิจการที่ดี” “จรรยาบรรณธุรกิจ”รวมทั้งระเบียบ และคูมือ

การปฏิบัติงานของบริษัทฯที่เก่ียวของ ตลอดจนแนวทางการ

ปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทจะกําหนดขึ้นตอไป

10.บริษัทฯกําหนดใหบอกกลาวประชาสัมพันธนโยบาย

ตอตานการคอรรัปชั่นผานชองทางสื่อสารทั้งภายในและ

ภายนอก เชน อีเมลภายในองคกร เว็บไซต แบบแสดงรายการ

ขอมูลประจําป (56-1) และรายงานประจําป (56-2) เปนตน

เพ่ือใหเกดิความชดัเจนในการดาํเนนิการในเรือ่งทีม่คีวาม

เสี่ยงกับการเกิดการคอรรัปชั่น พนักงานของบริษัทฯทุกระดับ

ตองปฏิบัติดวยความระมัดระวังในเรื่องที่กําหนดดังตอไปนี้

ขอบเขตและแนวทางการปฏบัิตเิรือ่งการใหการชวยเหลอื

ทางการเมอืง/การบรจิาคเพือ่การกศุล/การใหเงนิสนบัสนนุ/การ

รับให คาของขวญั คาบรกิารตอนรบั และคาใชจายอืน่ๆ

1.บริษทัฯใหความสําคัญในการเปนกลางทางการเมอืง ไม

สนับสนุน ไมเขาไปมีสวนรวม และไมฝกไฝพรรคการเมืองใด

การเมืองหนึ่งหรือผูมีอํานาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่ง

2.บริษัทฯและพนักงานทุกระดับ จะไมนําเงินทุนหรือ

ทรัพยากรใดๆของบริษัทฯไปใชในการชวยเหลือทางการเมือง 

และการสนับสนุนแกพรรคการเมืองใดๆ ไมวาทางตรงหรือ

ทางออม

3. การบริจาคเพ่ือการกุศลจะตองเปนการบริจาคเพื่อ

กิจกรรมการกศุลและกอใหเกดิประโยชนตอสงัคมอยางแทจรงิ 

ใหเปนไปตามวตัถปุระสงคการดาํเนนิงานของบรษัิทดานความ

รบัผดิชอบตอสงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR)

4.การบริจาคนั้นจะตองพิสูจนไดวา เปนไปเพื่อการกุศล 

โดยไมมีสวนเกี่ยวของกับผลประโยชนตางตอบแทนใหกับ

บุคคล หรือ หนวยงานใด ยกเวน การประกาศเกียรติคุณตาม

ธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป

5.การบริจาคเพื่อการกุศลและการใหเงินสนับสนุน จะ

ตองมีเอกสารจากผูขอรับบริจาคหรือขอรับเงินสนับสนุน โดย

ระบุวัตถุประสงคของการบริจาคและสนับสนุนดังกลาว แนบ

ประกอบกับใบคําขออนุมัติการจาย และนําเสนอใหผูมีอํานาจ

อนุมัติพิจารณาอนุมัติตามระดับอํานาจอนุมัติของบริษัท 

(Level of Authorization:LOA)

6.การให/รับ คาของขวัญ คาบริการตอนรับ และคาใช

จายอื่นๆ จะตองเปนไปตามประกาศของบริษัทที่ 035/2557 

ระเบียบการใหและรับซึ่งคาของขวัญรางวัล ฉบับแกไข ลงวัน

ที่ 18 พฤษภาคม 2558 

การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการคอรรัปชั่น

 บริษัทฯกําหนดใหทุกฝายรวมกันตรวจสอบและ

ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการคอรรัปชั่นโดยใหรายงานตอ

คณะทํางานบริหารความเส่ียง  เพื่อใหมั่นใจไดวา บริษัทฯ

สามารถควบคมุ ตดิตามและปองกันความเสีย่งดานการคอรรปั

ชั่นที่อาจเกิดข้ึนกับองคกรไดอยางเพียงพอและเหมาะสม

แนวทางการติดตามประเมนิผลการปฏบิติัตามนโยบาย

ตอตานการคอรรัปชั่น

บริษัทฯ กําหนดใหมีการติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น เปนประจําอยาง

นอยปละ 1 ครั้ง โดยฝายตรวจสอบภายใน และจัดใหมีการ

ทบทวนแนวปฏิบัติ และขอกําหนดในการดําเนินการ เพื่อให

สอดคลองกบัการเปลีย่นแปลงธรุกจิ ขอบงัคับ และ ขอกาํหนด

ของกฎหมาย โดยคณะทํางานบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบรษิทัฯ มีการบรหิารงานโดยคาํนงึถงึสทิธิ

ของผูมีสวนไดเสียตามที่กฎหมายกําหนด และสนับสนุนใหมี

การรวมมือกันระหวางบริษัทฯ กับผูมีสวนไดเสียในการสราง

ความมั่นคง สรางงาน และการสรางกิจการใหมีฐานะทางการ

เงนิอยางมัน่คงและยัง่ยนื  บรษิทัฯ เปดโอกาสใหผูมสีวนไดเสยี

ไดเขาถงึสารสนเทศทีจ่าํเปน และมมีาตรการสาํหรบัผูมสีวนได

เสียในการรองเรียน  การแสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะ 

ตลอดจนการแจงเบาะแสการกระทําผิดกฎหมาย  หรือจรรยา

บรรณท่ีอาจสอถึงการทุจรติคอรรปัช่ัน หรอืประพฤตมิิชอบของ

พนักงาน หรือผูมีสวนไดสวนเสียอื่นของบริษัทฯ 
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การแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน

บริษัทฯ กําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับการรับเรื่องรอง

เรียน ตลอดจนการแจงเบาะแสการกระทําความผิด หรือ

การกระทําอันสอไปในทางประพฤติมิชอบหรืออาจเปนการ

กระทําผิด โดยระบุไวใน  “ นโยบายตอตานคอรรัปชั่น (Anti-

corruption policy)  และนโยบายแจงเบาะแสการกระทําผดิ ”

บริษทัฯ ไดจดัใหมมีาตรการและชองทางการแจงเบาะแส 

ขอรองเรียนของลูกคา และผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน โดย

สามารถแจงเบาะแส ขอรองเรียน ตลอดจนการแสดงความคิด

เห็นตอบริษัทฯ โดยผานชองทางดังนี้

แจงผูบังคับบัญชาที่รับผิดชอบโดยตรง (ต้ังแตระดับผู

อํานวยการขึ้นไป)

ส ง E-mail ถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

      : auditcommittee@pst.co.th    

สงจดหมายถึงเลขานุการบริษัท ตามที่อยูดังนี้

บริษัท เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

อาคารพเีอสที 325/1 ถนนพหลโยธนิ  แขวงสายไหม  เขต

สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

หรือสง E-mail : info@pst.co.th

โทรศัพท : 02 993 8982  ตอ 1600 (เลขานุการบริษัท)  

แฟกซ : 02 993 8983

เว็บไซต : www.pst.co.th

• กรรมการ ผูบรหิาร พนกังานทกุระดับของบรษิทัฯ จะ

ตองไมพึงละเลยหรือเพิกเฉย โดยเมื่อพบเห็นการกระทําที่เขา

ขายการคอรรัปชั่นที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ จะตองแจงผูบังคับ

บญัชา หรือบคุคลทีร่บัผดิชอบทราบ ตลอดจนตองใหความรวม

มอืในการตรวจสอบ สบืสวน สอบสวนขอเท็จจรงิตางๆ รวมทัง้

บริษัทฯ ตองจัดใหมีชองทางในการรับขอรองเรียนจากบุคคล

ภายนอกดวย

การดําเนินการ 

• แจงความคืบหนา / ผลการพิจารณาเรื่องรองเรียนฯ 

ใหกับผูรองเรียนที่ไดเปดเผยชื่อ ที่อยู ที่ติดตอได

• บรษิทัฯ ตองใหความเปนธรรมและคุมครองพนกังาน

ที่ปฏิเสธการคอรรัปชั่น  และผูแจงเบาะแส/ขอรองเรียนเรื่อง

การคอรรัปชั่น โดยบริษัทฯ จะไมลดตําแหนง ลงโทษ หรือให

ผลทางลบตอพนกังานทีป่ฏเิสธการคอรรัปชัน่ ตลอดจนบรษิทัฯ 

จะตองเก็บ และรักษาความลับของผูมีสวนเกี่ยวของในการ

สืบสวนสอบสวนตอการกระทําอันเปนการคอรรัปชั่น

4.  การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสําคัญตอการเปดเผย

ขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน เพียงพอทันเวลา  ท้ังรายงาน

ขอมูลทางการเงินและขอมูลท่ัวไปตามหลักเกณฑของ ก.ล.ต. 

และตลาดหลักทรัพยตลอดจนขอมูลที่สําคัญที่มีผลกระทบตอ

ราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบตอกระบวนการ

ตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ เพื่อใหผูที่

เก่ียวของกับบริษัทฯ ท้ังหมดไดรับทราบขอมูลอยางเทาเทียม

กัน โดยมีการเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพย และเว็บไซต

ของบริษัทฯ ที่ www.pst.co.th

คณะกรรมการบรษิทัฯ ตระหนกัถงึความรบัผดิชอบมุงมัน่

ท่ีจะดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายขอบังคับ และระเบียบ

ท่ีเก่ียวของเก่ียวกับการเปดเผยขอมูล และความโปรงใสอยาง

เครงครัด ดังนี้

• บริษัทฯ เผยแพรขอมูลตามเกณฑที่กําหนด ผานชอง

ทางของตลาดหลักทรัพยฯ แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 

(แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2) พรอมทั้งมีการ

เผยแพรขอมลูดงักลาวผานทาง เวบ็ไซตของบรษิทัฯ โดยมกีาร

ดูแลปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยางสมํ่าเสมอ

• คณะกรรมการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบาย

กํากับดูแลกิจการผานทางแบบแสดงรายการขอมูลประจําป 

(แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2)

• คณะกรรมการจัดใหมีรายงานความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการตอรายงานทางการเงนิแสดงควบคูไปกบัรายงาน

ของ ผูสอบบญัช ีและจดัใหมรีายงานการกาํกับดแูลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจําป (แบบ 56-2)

• คณะกรรมการมีการเปดเผยรายช่ือ บทบาท และ

หนาท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย จํานวน

ครั้งของการประชุมและจํานวนคร้ังที่กรรมการแตละทานเขา

รวมประชมุในแตละปผานทางแบบแสดงรายการขอมูลประจาํ

ป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2)

• เพือ่ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาด

ทุนเรื่องหลักเกณฑเงื่อนไข วิธีการรายงานการเปดเผยขอมูล 

เกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ซ่ึง

มีการเปดเผยขอมูลดังหัวขอตอไปนี้ (1) นโยบายและภาพรวมผลทางลบตอพนกังานทีป่ฏเิสธการคอรรัปชัน่ ตลอดจนบรษิทัฯ 
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การประกอบธุรกิจ (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ (3) ปจจัย

ความเสีย่ง (4) ทรพัยสนิทีใ่ชในการประกอบธรุกจิ (5) ขอพพิาท

ทางกฎหมาย (6) ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น (7) ขอมูล

หลกัทรัพยและผูถอืหุน (8) โครงสรางการจดัการ (9) การกํากบั

ดูแลกิจการ (10) ความรับผิดชอบตอสังคม (11) การควบคุม

ภายในและการบรหิารจดัการความเสีย่ง (12) รายการระหวาง

กัน (13) ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ (14) การวิเคราะหและคํา

อธิบายของฝายจัดการ

• คณะกรรมการและผู บริหารมีการรายงานการถือ

หลักทรัพย และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยเปนไป

ตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย

• กรรมการและผูบริหาร 4 รายแรกนับจากกรรมการผู

จัดการ มีหนาที่ตองจัดทํารายงานการมีสวนไดเสียของตนเอง

และบคุคลทีเ่กีย่วของตอประธานกรรมการบรษิทั และประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบฯ และเปดเผยขอมูลใหกรรมการทุก

ทานทราบ ตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยและตลาดหลักทรพัย 

พ.ศ. 2551

• คณะกรรมการไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซึ่งระบบ

ควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกดาน ทั้งดานการเงิน การปฏิบัติ

งาน การดําเนินงานใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ

ที่เกี่ยวของจัดใหมีกลไกตรวจสอบถวงดุลที่มีประสิทธิภาพ

เพียงพอในการปกปองรักษา และดูแลเงินลงทุนของผูถือหุน

และสนิทรพัยของบรษัิทฯ อยูเสมอ กาํหนดระเบยีบปฏบิตัเิปน

ลายลักษณอักษร มีการวาจางผูตรวจสอบภายในที่เปนอิสระ 

รายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่ตรวจสอบ

การปฏิบติังานของทกุหนวยงานใหเปนไปตามระเบยีบทีว่างไว

• คณะกรรมการบริษัทฯ จัดใหมีระบบบริหารความ

เสีย่งทีเ่กีย่วของทกุดาน ครอบคลมุปจจัยความเสีย่งทีเ่กีย่วของ

กับวิสัยทัศน เปาหมาย กลยุทธทางธุรกิจ การบริหารจัดการ

การเงิน การดําเนินงาน การคอรรัปชั่น และการปฏิบัติงาน

ดานอื่นๆ โดยพิจารณาถึงโอกาสและระดับความรุนแรงของ

ผลกระทบกําหนดมาตรการในการปองกันแกไข การดูแล และ

การติดตามผล โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหนา

ที่ในการประเมินความเสี่ยง และนําเสนอแผนงานการบริหาร

จัดการความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริษัทฯ

• บริษัทฯ ไดกําหนดใหมีหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ 

เพ่ือทาํหนาทีส่ื่อสารกบับคุคลภายนอกไดแก ผูถือหุน นกัลงทนุ

สถาบัน นักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห ภาครัฐที่เกี่ยวของ ดังนี้

- เปดเผยสารสนเทศที่สําคัญใหประชาชนทราบ

- เผยแพรสารสนเทศตอประชาชนอยางทั่วถึง

- ชี้แจงกรณีที่มีขาวลือ หรือขาวสารตางๆ

- การเปดเผยในเชิงสงเสริมที่ไมมีเหตุอันควร

- การซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียน โดย

ใชขอมูลภายในไดอยางถูกตอง เพียงพอ ทันเวลา เทาเทียม 

โปรงใส และเปนธรรม

นอกจากนี้บริษัทฯ กําหนดใหบุคคลผูมีอํานาจในการใช

ขอมูลดังกลาว ไดแก ประธานกรรมการบริหาร หรือประธาน

เจาหนาที่บริหาร

• บรษิทัฯ ไดกาํหนดใหบคุคลทีม่อีาํนาจในการประสาน

งานการเปดเผยขอมลูกบัตลาดหลกัทรพัย (Contract Person) ดงันี้

 -   การเปดเผยสารสนเทศตามเหตกุารณ ไดแก รายการได

 มา/จาํหนายไป ซึง่สนิทรพัยรายการเกีย่วโยง กาํหนด

 วันประชุมผูถือหุน การเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู 

 สอบบัญชี การยายที่ตั้งสํานักงานใหญ  รายงานการ 

 ประชุมผูถือหุน และโครงการลงทุน การจาย/งดจาย

 เงินปนผล เปนตน โดยกรรมการผูจัดการ

- การเปดเผยสารสนเทศตามรอบระยะเวลาบญัช ีไดแก

  งบการเงินประจําป และงบการเงินรายไตรมาส แบบ

 แสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) รายงาน 

 ประจําป (แบบ 56-2) โดยกรรมการผูจัดการ 

• การใหขาวสารทั่วไปสําหรับการบริหารองคกรกับ

สื่อสารมวลชนโดยกําหนดใหประธานกรรมการบริหาร หรือ

กรรมการผูจัดการมีหนาที่ในการใหขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับ

การบริหารจัดการองคกรตอสื่อสารมวลชน

• การใหขอมูลขาวสารทั่วไปสําหรับการบริหารองคกร

กับสื่อสารมวลชน โดยกําหนดใหกรรมการผูจัดการมีหนาที่ใน

การใหขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการองคกรตอ

สื่อสารมวลชน

• กาํหนดบุคคลผูประสานงาน (Contract Person) กบั

หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก

- บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย  (ประเทศไทย)  จํากัด

  กาํหนดใหเลขานกุารบรษิทั และนักลงทุนสมัพนัธเปน

 ผูประสานงาน

- สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ 

                ตลาดหลกัทรพัย กาํหนดใหเลขานกุารบรษิทั และนกั

 ลงทุนสัมพันธ เปนผูประสานงาน
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สาํหรับการดาํเนนิงานในป 2561 บริษัทมีแนวปฏบัิติ ดงันี้

1.  บริษัทฯ มีแนวทางการเปดเผยขอมูลสําคัญโดยผาน

ชองทางที่สามารถเขาถึงขอมูลไดงายสะดวกและมีความนา

เชื่อถือไดแกการเผยแพรขอมูลตางๆผานชองทางเว็บไซตของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (www.set.or.th) สาํนกังาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (www.

sec.or.th) และเว็บไซตของบริษัทฯ (www.pst.co.th) เพื่อ

ใหผูมีสวนไดเสียทุกกลุมสามารถเขาถึงขอมูลของบริษัทฯ โดย

จดัหมวดการเปดเผยหลกัเกณฑและแนวปฏบัิตดิานการกาํกับ

ดแูลทีด่ตีามกฎหมาย ระเบยีบ ขอบงัคบัของตลาดหลกัทรพัยฯ 

และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2.  จดัสงรายงานทางการเงินตอสาํนักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กําหนด และไมมีรายการท่ีผู

สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอยางมีเงื่อนไข

3.  เปดเผยขอมูลในรายงานประจําปและเว็บไซตของบ

ริษัทฯไวอยางครบถวน เชน งบการเงิน นโยบายการกํากับ

ดแูลกิจการและจรยิธรรมธรุกจิ นโยบายความรบัผดิชอบ

ตอสังคม บทวิเคราะหจากนักวิเคราะหสถาบันตางๆ ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ รายงานประจําป แบบแสดงรายการขอมูล

ประจําปการประชุมผูถือหุน รายชื่อ ผูถือหุนรายใหญ ขาวแจง

ตลาดหลักทรัพยฯ และขาวจากสื่อสิ่งพิมพฯลฯ

4.  จัดใหมีหนวยงานนักลงทุนสัมพันธเพื่อเปนชอง

ทางในการติดตอสื่อสารขอมูลอยางหลากหลาย เชน จัดใหมี

การประชมุนักวิเคราะหและนาํเสนอขอมลูตอนกัลงทุน (Road 

Show) ในประเทศ

หนวยงานนกัลงทนุสมัพนัธ

บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอการบริหารความสัมพันธ

กับนักลงทุน ซึ่งจะมุงเนนการปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิด

ชอบซื่อสัตยสุจริต มุงมั่นทุมเท มีความเพียงพอ ถูกตอง และ

สามารถเชือ่ถือได เพือ่ใหนักลงทนุนักวิเคราะหและผูเกี่ยวของ 

ไดรบัขอมูลสารสนเทศอยางเพยีงพอ ถกูตอง ครบถวน โปรงใส 

และเทาเทยีมกนั โดยไดจดัใหมหีนวยงานดานนกัลงทุนสมัพนัธ 

เพ่ือเปนศนูยกลางในการดําเนินกจิกรรมนักลงทนุสมัพนัธในเชิง

รกุ เพ่ือใหเปน ไปตามแนวปฏบิตัขิององคกรสากลชัน้นาํในการ

ทําหนาที่สื่อสาร และใหขอมูลขาวสารในกิจกรรมตางๆ ของ

บรษิทัฯทีเ่ปนประโยชนกบันกัลงทนุ เพือ่เปนการสรางสมัพนัธ

อนัดรีะหวางบรษิทัฯ กบัผูถอืหุน ผูลงทุนสถาบนั ผูลงทนุทัว่ไป 

นักวิเคราะหหลักทรัพย และภาครัฐที่เกี่ยวของอยางเทาเทียม

และเปนธรรม 

สามารถตดิตอสอบถามขอมลูเพิม่เตมิผานชองทางของนกั

ลงทุนสัมพันธของบริษัทฯ ผานชองทาง ดังนี้

นักลงทุนสัมพันธ

หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ

นางสาวสลินทิพย ชางประดิษฐ

บริษัท เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

325/1 อาคารพีเอสที ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขต  

สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

โทรศัพท  :  02-993-8982  ตอ 1613

โทรสาร   :  02-531-8631

ทั้งนี้ บริษัทไดสงผานขอมูลดังกลาวในหลากหลาย

ลักษณะและรูปแบบ ไดแก การท่ีผู บริหารเปดโอกาสให

นักวิเคราะห หรือนักลงทุนเขาพูดคุย และสอบถามขอมูล

แบบตัวตอตัว (One-on-One Meeting)  การสรุปผลการ

ดําเนินงานและภาพรวมในแตละชวงของปใหแกนักวิเคราะห 

(Analyst Meeting) การเดินทางไปใหขอมูลแกนักลงทุน

ท่ีมีศักยภาพ (Road Show) การประชุมผานทางโทรศัพท 

(Conference Call) กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุน 

“Opportunity Day” ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย หรอืผานระบบสือ่อเิลก็ทรอนกิสอืน่ๆ เชน E-mail 

และ ระบบ SET Portal) เปนตน

5. จั ด กิ จ ก ร ร ม บ ริ ษั ท จ ด ท ะ เ บี ย น พ บ ผู  ล ง ทุ น 

“Opportunity Day” จดัโดยตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อช้ีแจงขอมูลเก่ียวกับธุรกิจและการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ แกนักวิเคราะหหลักทรัพย นักลงทุน 

สื่อมวลชน และผูที่สนใจที่มารวมงาน โดยตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย

6.  เปดเผยหลกัเกณฑการใหคาตอบแทนกรรมการและ

ผูบริหารไวในรายงานประจําปอยางชัดเจน

7. เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการถือหุนของกรรมการและ

ผูบริหารไวอยางชัดเจน และกําหนดนโยบายใหกรรมการและ

ผูบริหารตองรายงานเรื่องดังตอไปนี้

• การซื้อ-ขายหุนของบริษัทฯ : กําหนดนโยบายให

กรรมการ ผูบริหาร และฝายจัดการทุกทาน รวมถึงบุคคลใกล

ชดิ (คูสมรสและบตุรทีย่งัไมบรรลนิุตภิาวะ) งดการซือ้ ขาย หรือ 

โอนหุนบรษิทัฯ ในชวงกอนการเปดเผยงบการเงิน กรณงีบการ

เงนิไดแจงประกาศตอสาธารณชนแลว หากมกีารซือ้-ขาย กต็อง

แจงใหเลขานกุารทราบ เพือ่จดัทาํรายงานการเปลีย่นแปลงการ
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ถอืครองหลกัทรพัย(59-2) ตอ กลต. ภายในเวลาทีกํ่าหนดตอไป 

 • รายการเกี่ยวโยงและรายงานการมีสวนไดเสีย 

ของกรรมการและผูบริหาร เพื่อปองกันความขัดแยงทางผล

ประโยชนของกรรมการและผูบรหิาร จงึไดรายงานตอประธาน

กรรมการ และบรรจเุปนวาระเพือ่แจงใหท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯทราบทุกไตรมาส

8. บริษัทฯ ไมมีประวัติการถูกสั่งใหแกไขงบการเงิน

จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงาน คณะ

กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ

9. การแตงต้ังผูสอบบญัชรัีบอนุญาตทีผ่านความเหน็ชอบ

จากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป2561 โดยผูสอบบัญชีมี

คณุสมบัตไิมขดักบัหลกัเกณฑของตลาดหลักทรพัย และผูสอบ

บัญชีไมไดใหบริหารอื่นๆ แกบริษัทฯ และไมมีความสัมพันธ

และ/หรือการมีสวนไดเสียกับบริษัท/ บริษัทยอย/ ผูบริหาร/ 

ผูถือหุนรายใหญหรือผูที่เกี่ยวของ

10.  งบการเงินของบริษัทฯไดรับการรับรองโดยไมมี

เงื่อนไขจากผูสอบบัญชี

11.  เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับกรรมการ และผูบริหาร ไว

ในเว็บไซตของบริษัทฯ ประกอบดวย ชื่อ ตําแหนง การศึกษา 

การถือหุนในบริษัทฯ ประสบการณทํางาน และภาพถาย ระบุ

ไวอยางชัดเจน

12.  ผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯใหความสําคัญตองาน

นกัลงทนุสมัพนัธ โดยมสีวนรวมในการพบปะใหขอมลู และแลก

เปลี่ยนความคิดเห็นกับผูถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะห และ

นักขาว เพื่อใหผูถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะห นักขาว และผู

สนใจทั่วไป สามารถเขาถึงขอมูลบริษัทฯที่มีความถูกตองครบ

ถวน โปรงใส และทันตอเหตุการณไดอยางเทาเทียมกัน โดย

เฉพาะขอมูลสําคัญที่จะมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของ

บริษัท และสามารถนําขอมูลเหลานั้น ไปประกอบการตัดสิน

ใจการลงทนุอยางมปีระสทิธภิาพ อนัจะสงผลตอมลูคาทีแ่ทจรงิ

ของบริษัทฯในที่สุด บริษัทฯ ไดมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศ

และขาวสารตางๆ ตามแนวทางและกฎเกณฑทีส่าํนักงานกาํกบั

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศ ไทยกําหนดผานชองทางตางๆ อยางหลากหลาย เชน 

การใชชองทางการสื่อสารและการเผยแพรขอมูลตางๆ ของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การเปดโอกาสใหนักลงทุน 

หรือนักวิเคราะห เขาเยี่ยมกิจการของบริษัทฯ (Site Visit) 

หรอืพดูคยุกับผูบรหิารของบรษิทัฯ (Company Visit) การเปด

โอกาสใหนักขาวเขาพบและสมัภาษณ การออกเอกสารขาวผล

ประกอบการของบริษัทฯ ใหแกสาธารณะชนอยางสมํ่าเสมอ 

การจัดประชุมรวมกับ นักวิเคราะหเพื่อติดตามผลการดําเนิน

งานของบริษัทฯ 

5.  ความรบัผดิชอบของกรรมการบรษัิท

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของ

บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการในการกําหนดทิศทาง และ

นโยบายการดําเนินงานของบริษัท การติดตามดูแลการทํางาน

ของฝายจดัการ และการแสดงความรบัผดิชอบตามหนาที ่(Ac-

countability) ของคณะกรรมการที่มีตอบริษัทฯ และผูถือหุน 

คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูมีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน มีความรู 

ความสามารถ มีความซื่อสัตยสุจริต เปนอิสระในการตัดสินใจ

เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท และผูถือหุนโดยรวม

คณะกรรมการบรษิทัฯ กาํหนดนโยบายความหลากหลาย

ของกรรมการบริษัทฯ ท่ีตองสรรหาฯ สําหรับผูท่ีจะมาปฏิบัติ

หนาที่เปนกรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จําเปนที่ยังขาด

อยูในคณะกรรมการรวมทัง้วิชาชพี ความเชีย่วชาญเฉพาะดาน 

โดยไมจาํกดัเพศ ทีจ่ะมาปฏบิตัหินาทีเ่ปนกรรมการแตอยางใด 

เพื่อใหคณะกรรมการมีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น

โครงสรางคณะกรรมการบรษัิท

องคประกอบของคณะกรรมการบรษัิท

1.  คณะกรรมการบรษิทัประกอบดวยกรรมการอยางนอย 

8 คน ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมผูถือหุนหรือที่ประชุม

คณะกรรมการบริษทัแลวแตกรณ ีโดยเปนกรรมการอสิระอยาง

นอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด และไมนอยกวา 3 

คน ซ่ึงมีความเปนอิสระจากฝายจัดการไมมีผลประโยชนใดๆ 

หรือความสัมพันธใดๆ ทางธุรกิจของบริษัทฯ

2.  กรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ

ทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร

3.  กรรมการบริษัทตองมีความหลากหลายทางดาน

คุณวุฒิ ทักษะวิชาชีพ และความเชี่ยวชาญเฉพาะดานโดย

ประกอบดวยผูมคีวามรูในธรุกจิของบรษิทัฯ ดานบญัช ีการเงนิ 

ดานกฎหมาย และอื่นๆ

4.  ประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร ไม

เปนบุคคลเดียวกัน เพื่อใหมีการแบงแยกบทบาทอยางชัดเจน 

และมีการถวงดุลอํานาจในการดําเนินงาน
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คณะกรรมการมีการแตงตั้งกรรมการคนใหมเพื่อตอจาก

วาระที่เหลืออยูของกรรมการคนกอนหนาโดยไดรับความเห็น

ชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ

คณุสมบตัขิองกรรมการบรษิทั

1)  มีความรู ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ

ท่ีหลากหลายเพื่อชวยสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

รวมถึงมีความสามารถเฉพาะดานที่เปนประโยชนกับบริษัท 

และมีกรรมการที่ไมไดเปนกรรมการบริหารอยางนอย 1 คน 

ที่มีประสบการณในธุรกิจของบริษัทฯ โดยไมไดคํานึงถึงขอ

จํากัดเรื่องเพศ

2)  ไมมีลักษณะตองหามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวย

บริษัทมหาชน จํากัด ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก

ทรัพยและตลาดหลักทรัพย

3)  ไมเปนกรรมการในบรษัิททีป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพ

เดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ ไมวาจะ

ทําเพื่อประโยชนตนหรือประโยชนผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหท่ี

ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีการแตงตั้ง

4)  กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ

สามารถทาํธุรกรรมซ่ึงเปนปกติทางการคาท่ัวไปของบรษิทั โดย

ตองเปนธรุกรรมทีเ่ปนขอตกลงทางการคาในลกัษณะเดยีวกบัที่

วิญูชนจะพึงกระทํากับคูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกัน 

ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพล ทั้งนี้ยกเวน

ธุรกรรมตองหามท่ีกฎหมายประกาศหรือคําสั่งของทางการ

กําหนด

5)  ไมควรดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน 

เกิน 5 บริษัท และไมดํารงตําแหนงใดๆ ในบริษัทคูแขงทาง

ธุรกิจของบริษัทฯ

6)  ประธานกรรมการไมเปนบุคคลเดียวกับกรรมการผู

จดัการ เพือ่ใหเกดิการถวงดลุ การสอบทานการบรหิารงาน ทัง้

นี้บริษัทฯ ไดกําหนดขอบเขต อํานาจ หนาที่ และความรับผิด

ชอบของคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท คณะ

กรรมการบรหิาร และกรรมการผูจดัการอยางชดัเจน พรอมทัง้

เปดเผยรายชื่อคณะกรรมการไวในรายงานประจําป และบน

เว็บไซตของบริษัทฯ

7)  ไมเคยเปนพนักงานหรือหุนสวนของบริษัทสอบบัญชี

ภายนอกที่บริษัทใชบริการอยูในชวง 2 ปที่ผานมา

8)  ควรผานการอบรม และไดรับประกาศนียบัตรการ

อบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) จาก

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือเทียบ

เทาภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ไดรับการแตงตั้ง

9)  เปนผูมีคุณธรรม และจริยธรรม

10)  กรรมการจะตองมีคุณสมบัติเพิ่มเติมในแตละกรณี 

ดังนี้

กรรมการท่ีเปนผูบรหิาร

• เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงานใหแก

กิจการ และกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตาม

นโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ

กรรมการอิสระ

1)  ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออก

เสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 

นิติบุคคลที่เปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบ

ริษัทฯ ทั้งนี้ใหนับรวมหุนที่ถืออยูโดยผูเกี่ยวของดวย

2)  ไมมีสวนรวมในการบริหารงานรวมทั้งไมเปนลูกจาง 

พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจําหรือเปนผูมีอํานาจ

ควบคุมเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป กอนไดรับการแตงตั้ง ทั้งนี้

ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีท่ีเคยเปนขาราชการ

หรือที่ปรึกษาของสวนราชการ ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผู

มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ

3)  ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือการจดทะเบียน

ในลักษณะที่เปนบิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวม

ทั้งคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจ

ควบคมุ หรอืบคุคลทีจ่ะไดรบัการเสนอชือ่ใหเปนผูบรหิาร หรอื

ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย

4)  ไมมหีรือเคยมคีวามสมัพนัธทางธรุกจิทีม่มูีลคารายการ 

ตัง้แตรอยละสามของสนิทรพัยท่ีมีตวัตนสทุธหิรอืตัง้แต 20 ลาน

บาทข้ึนไป แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวากับบริษัทใหญ บริษัท

ยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมขอ

งบริษัทฯ รวมท้ังไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนรายใหญหรือผู

มีอํานาจควบคุมของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ 

บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม นิติบุคคลที่เปนผูถือหุนราย

ใหญหรอืผูมอีาํนาจควบคุมของบรษิทัฯ เวนแตจะไดพนจากการ

มลีกัษณะดงักลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรบัการแตงตัง้

5)  ไมเปนหรอืเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บรษิทัใหญ 

บริษัทยอย บริษัทรวม นิติบุคคลที่เปนผูถือหุนรายใหญหรือผู

มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนรายใหญ ผูมี

อาํนาจควบคมุหรอืหุนสวนของสาํนกังานสอบบญัช ีซึง่มผูีสอบ

บัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม นิติบุคคล
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ที่เปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัด

อยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอย

กวา 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง

6)  ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ เชน ที่

ปรกึษากฎหมาย ท่ีปรกึษาทางการเงิน ผูประเมินราคาทรพัยสนิ 

เปนตน ซ่ึงไดรบัคาบรกิารเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบรษิทัฯ 

บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม นิติบุคคลที่เปนผูถือหุนราย

ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม และไมเปนผูถือหุนรายใหญ ผูมี

อาํนาจควบคมุ หรอืหุนสวนของผูใหบรกิารทางวชิาชพีนัน้ดวย 

เวนแตจะไดพนจากการมลีกัษณะดงักลาวมาแลวไมนอยกวา 2 

ปกอนไดรับการแตงตั้ง

7)  ไมเปนกรรมการทีไ่ดรบัการแตงต้ังขึน้เพ่ือเปนตัวแทน

ของกรรมการของบรษิทัฯ ผูถอืหุนรายใหญ หรอืผูถอืหุนซ่ึงเปน

ผูเกี่ยวของกับบริษัทผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ

8)  ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน และ

เปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการ

ที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงิน

เดือนประจํา หรือถือหุนรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออก

เสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยาง

เดยีวกนั และเปนการแขงขนัทีม่นียักบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอย

9)  ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็น

อยางอิสระ

บทบาทหนาทีข่องคณะกรรมการบรษิทั

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีบทบาทหนาที่ในการกําหนด

นโยบายกํากบัดแูลกิจการ จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธรุกจิ 

ตลอดจนวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ เปาหมาย และแผนการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนิน

การใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีกําหนด

ไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อใหเปนไปตามเปา

หมายของบรษัิทฯ ท่ีไดกาํหนดไวคณะกรรมการบรษิทัฯ จะตอง

มคีวามรับผดิชอบตามหนาที ่(Accountability) ทีม่ตีอบริษทัฯ 

ผูถอืหุน และผูมสีวนไดเสยีทกุสวน ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษทัฯ 

มบีทบาทหนาท่ีในการกาํกบัดูแลใหการดําเนนิงานของบรษิทัฯ 

เปนไปโดยถูกตองตามกฎระเบยีบขอบงัคบัและกฎหมายตางๆ 

ตลอดจนปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลกัทรพัย โดยมรีายละเอยีดบทบาทหนาท่ีของคณะ

กรรมการบริษัทฯ ดังตอไปนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาที่ในการกํากับดูแลใหการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ เปนไปโดยถูกตองตามกฎระเบียบ

ขอบังคับและกฎหมายตางๆ ตลอดจนปฏิบัติตามขอบังคับ 

วตัถปุระสงค และมตขิองทีป่ระชมุผูถือหุนทีช่อบดวยกฎหมาย

1)  คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูกําหนดวิสัยทัศน พันธ

กิจ กลยุทธ คานิยม ตลอดจนเปาหมายการดําเนินงานของบ

ริษัทฯ เพื่อใหผูบริหารและพนักงานมีจุดมุงหมายเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน โดยใหมีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัย

ทัศน พันธกิจและคานิยมของบริษัท 

2)  คณะกรรมการบรษิทัฯ จัดใหมนีโยบายการกํากับดแูล

กิจการของบริษัทฯ เปนลายลักษณอักษร โดยคณะกรรมการ

เปนผูรเิริม่ มสีวนรวมในการจดัทาํ และอนมุตันิโยบายดงักลาว

3)  คณะกรรมการบริษัทฯ จัดใหมีคูมือจรรยาบรรณและ

จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics) สําหรับกรรมการ ผู

บริหารและพนักงาน ซึ่งประกอบดวยนโยบายเกี่ยวกับความ

ขัดแยงทางผลประโยชนการใชขอมูลภายในเพ่ือซ้ือขายหลัก

ทรัพย และแนวทางการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย โดย

เผยแพรไวในเว็ปไซตของบริษัท

4)  คณะกรรมการบริษัทฯ จัดใหมีนโยบายการตอตาน

การคอรรัปชั่นของบริษัทฯ เปนลายลักษณอักษร โดยคณะ

กรรมการบริษัทฯ เปนผูริเริ่ม มีสวนรวมในการจัดทํา และ

อนุมัตินโยบายดังกลาว

5)  คณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจและหนาที่และ

ความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย 

วตัถปุระสงค ขอบงัคบัของบรษัิท และมตคิณะกรรมการตลอด

จนมติที่ประชุมผูถือหุน โดยยึดหลัก “ขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับ

กรรมการบริษัทจดทะเบียน” ตามท่ีตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยกําหนด

6)  กาํกบัดแูลใหบรษิทัฯ ปฏิบตัติามกฎหมายวาดวยหลัก

ทรพัยและตลาดหลกัทรพัย ประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาด

ทุน ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ อาทิ การทํารายการ

ท่ีเก่ียวโยงกัน การไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงทรัพยสินที่สําคัญ 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ

7)  ดูแลใหบริษัทฯ ใหมีการบริหารความเสี่ยง การตรวจ

สอบ รวมท้ังการมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ 

เชื่อถือได เพื่อใหการปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ 

8)  ดูแลใหบริษัทฯ มีการติดตามผลการดําเนินงานดาน

การลงทุน และการประกอบธุรกิจอื่น โดยมีการทบทวนระดับ

ความเสี่ยงท่ียอมรับได (Risk Appetite) และกระบวนการ

ระบุความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนมีระบบการควบคุมภายใน
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ที่เพียงพอ เพ่ือใหการลงทุน และการประกอบธุรกิจอื่นของ

บริษัทฯ เปนไปตามกรอบนโยบายการลงทุน ตามขอกําหนด

ของกฎหมายที่เกี่ยวของ ทิศทาง กลยุทธ แผนงานการดําเนิน

ธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญของบริษัท และงบประมาณที่

กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

9)  คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดใหฝายตรวจสอบ

ภายในซึ่งเปนการวาจางหนวยงานภายนอกทําหนาที่ผูตรวจ

สอบภายในเพื่อรายงานโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝายตรวจสอบภายในทําหนาที่สอบทาน และตรวจสอบเพื่อ

ใหมั่นใจวากระบวนการ และการปฏิบัติงานตางๆ ตลอดจน

กิจกรรมที่สําคัญของบริษัทฯ ไดดําเนินการตามแนวทางที่

กําหนดไวอยางมปีระสทิธภิาพ รวมถงึตรวจสอบการปฏบัิตติาม

กฎหมาย และขอกําหนดที่เกี่ยวของกับบริษัท (Compliance 

Control) เพื่อใหฝายตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ และ

สามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มท่ี คณะ

กรรมการบริษัทฯ จึงกําหนดใหฝายตรวจสอบภายในรายงาน

ผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และได

รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

10)  พจิารณากําหนดโครงสรางการบรหิารงาน  มอีาํนาจ

แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และคณะ

อนกุรรมการอ่ืนตามความเหมาะสม รวมถึงการกาํหนดขอบเขต

อาํนาจหนาทีข่องคณะกรรมการบรหิารกรรมการผูจัดการ และ

คณะอนุกรรมการชุดตางๆ ที่แตงตั้ง ทั้งนี้การมอบอํานาจตาม

ขอบเขตอํานาจหนาที่ท่ีกําหนดน้ันตองไมมีลักษณะเปนการ

มอบอํานาจที่ทําใหคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ

และคณะอนุกรรมการชุดตางๆ  ดังกลาวสามารถพจิารณา และ

อนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแยง  มีสวนไดเสียหรือมีความ

ขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย (ถา

ม)ี ยกเวนเปนการอนมุติัรายการทีเ่ปนไปตามนโยบายและหลกั

เกณฑที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไวแลว 

11)  จัดทํารายงานประจําปของคณะกรรมการ พรอมทั้ง

รับผิดชอบการจัดทํา และการเปดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึง

ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา เพื่อนํา

เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

12)  คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่ง

หรือหลายคน หรือกรรมการยอย หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการ

อยางหนึ่งอยางใดแทนคณะกรรมการได โดยอยูภายใตการ

ควบคมุของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอาํนาจเพ่ือใหบุคคลดงั

กลาวมอีาํนาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะ

เวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก 

เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไขการมอบอํานาจนั้นๆ  ไดเมื่อ

เห็นสมควร  ทั้งนี้การมอบอํานาจนั้นตองไมมีลักษณะเปนการ

มอบอาํนาจท่ีทาํใหบุคคลดังกลาวสามารถพจิารณา และอนมุตัิ

รายการทีต่น หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยงมสีวนไดเสยี  หรอื

อาจมคีวามขดัแยงทางผลประโยชนในลกัษณะอืน่ใดทีจ่ะทําขึน้

กับบริษัทฯหรือบริษัทยอย (ถามี)  ตามที่นิยามไวในประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและ/หรือตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยและ/หรอืประกาศอืน่ใดของหนวยงานทีเ่กีย่วของ

เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบาย และหลัก

เกณฑที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไวแลว 

13)   พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่สําคัญอันเกี่ยว

กับบริษัท หรือท่ีเห็นสมควรจะดําเนินการนั้นๆ เพ่ือใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแกบริษัท

14)   แตงตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบดําเนิน

การในดานตางๆ ในนามของบริษัท หรือคณะกรรมการ เชน 

ทะเบียนกรรมการหนังสือนัดประชุมกรรมการ หนังสือนัด

ประชุมผูถือหุน การจัดทํารายงานการประชุม เปนตน

การแบงแยกบทบาทหนาท่ีระหวางคณะกรรมการ

บริษัทกับฝายจัดการ

บริษัทฯ ไดจัดใหมีการแบงแยกบทบาทหนาที่ความรับ

ผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัทฯ และฝายจัดการไว

อยางชัดเจน โดยกรรมการบริษัทฯ ทําหนาท่ีในการกําหนด

นโยบายบริษัท และกํากับดูแลการดําเนินงานของฝายจัดการ 

ขณะทีฝ่ายจดัการทาํหนาทีบ่รหิารงานดานตางๆ ใหเปนไปตาม

นโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดประธานกรรมการ

และกรรมการผู จัดการจึงเปนบุคคลคนละคนกัน ทั้งสอง

ตาํแหนงนีต้องผานการคดัเลอืกจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพือ่

ใหไดบุคคลที่เหมาะสมที่สุด

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยประธานกรรมการ

และกรรมการ สําหรับฝายจัดการประกอบดวยประธานเจา

หนาท่ีบริหาร ประธานเจาหนาท่ีฝายปฏิบัติการ ประธานเจา

หนาที่ฝายการเงิน และผูอํานวยการ

บทบาทหนาที่ประธานกรรมการ

1)  เปนประธานฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

2)  กาํกบั ตดิตาม ดแูลการบรหิารงานของคณะกรรมการ

และคณะกรรมการชดุยอยอืน่ๆ ใหบรรลวุตัถปุระสงคตามแผน

งานที่กําหนดไว

3)  การลงคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีท่ี ท่ีประชุมคณะ

97



9898

กรรมการบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 

ขางเทากัน

4)  เปนผู เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (หรือ

เลขานุการคณะกรรมการเรียกประชุมโดยคําสั่งของประธาน              

กรรมการ)

5)  ทําหนาที่ประธานฯ ในที่ประชุมผูถือหุน และควบคุม

การประชุมใหเปนไปตามระเบียบวาระที่กําหนดไว

6)  เสริมสรางมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ

คณะกรรมการ

7)  พิจารณา กําหนด และทบทวน เพื่อปรับปรุงนโยบาย

การกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ใหเปนไปตามหลักการ

การกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางเหมาะสม 

8)  พิจารณา กําหนด และทบทวน เพ่ือปรบัปรุงขอกําหนด

ที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ขอพึงปฏิบัติที่ดีแก

กรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ

9)  ติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง

เหมาะสม

10) รายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ 

เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ พรอมความเห็น

ในแนวปฏิบัติ  และขอเสนอแนะเพื่อแกไขปรับปรุงตามความ

เหมาะสม

บทบาทหนาที่ประธานเจาหนาที่บริหาร

1)  จัดทํานโยบาย แนวทางยุทธศาสตรการทําธุรกิจ เปา

หมาย แผนงาน และงบประมาณประจําป โดยคณะกรรมการ

บริษัทฯ อนุมัติ ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายแนวทาง

ยุทธศาสตรการทําธุรกิจ เปาหมาย แผนงาน และงบประมาณ

ประจําปของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ

2)  รายงานผลงาน และผลประกอบการของบริษัทฯ ให

คณะกรรมการบริษัทฯทราบพรอมขอเสนอแนะ

3)  เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีวาระการดํารงตําแหนงคราว

ละ 3 ป  ซึ่งในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง  ให

กรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3  ถาจํานวนกรรมการท่ี

จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกล

ที่สุดกับสวน 1 ใน 3  กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงใน

ปแรก และปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ใหใชวิธี

จับสลากกันวาผูใดจะออกสวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคน

ท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง อยางไร

ก็ตามกรรมการที่ออกจากตําแหนงอาจถูกเลือกเขามาดํารง

ตําแหนงใหมก็ได

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหคณะกรรมการตองมี

การประชุมอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง และอาจมีการประชุม

พิเศษเพิ่มเติมตามความจําเปน  และมีการจัดสงหนังสือเชิญ

ประชุมใหแกกรรมการเพื่อพิจารณากอนการประชุมลวงหนา

ไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม  เวนแตในกรณีจําเปนรีบ

ดวนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชนของบริษัทฯ  ซึ่งในการ

ประชุมทุกคราวจะมีการกําหนดวาระการประชุมท่ีชัดเจน  มี

เอกสารประกอบการประชุมที่ครบถวนเพียงพอ โดยจัดสงให

กบัคณะกรรมการลวงหนาเพือ่ใหคณะกรรมการไดมเีวลาศกึษา

ขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม โดยในการประชุม

คณะกรรมการบริษัท กรรมการทุกคนสามารถอภิปราย และ

แสดงความคิดเห็นไดอยางเปดเผย นอกจากนี้ในการประชุม

คณะกรรมการบริษัท จะมีการเชิญผูบริหารระดับสูงเขารวม

ประชุมคณะกรรมการเพื่อใหรายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานะที่

เก่ียวของโดยตรงกําหนดจํานวนองคประชุมข้ันตํ่า ณ ขณะที่

คณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการวา ตองมี

กรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด

บรษิทัฯ  มคีวามมุงมัน่ใหคณะกรรมการบรษิทัไดรบัขอมลู

ที่เพียงพอ ครบถวน ตอเนื่อง และทันเวลากอนการประชุมทุก

ครั้ง  ท้ังนี้กรรมการบริษัทสามารถติดตอเลขานุการบริษัทได 

โดยตรงอยางอิสระเลขานุการบริษัทมีหนาที่ใหคําปรึกษาแก

คณะกรรมการบริษัทในเรื่องท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติตามกฎ

และระเบียบตางๆ

การพัฒนากรรมการและผูบริหาร

การปฐมนิเทศกรรมการใหมและการฝกอบรมกรรมการ

  บุคคลที่ไดรับเลือกมาทําหนาที่เปนกรรมการบริษัท

คนใหม จะไดรับการฝกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวของกับธุรกิจของ

บริษัท รวมถึงหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท 

ขอมูลท่ีใชปฐมนิเทศเมื่อไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ จาก

ที่ประชุมผูถือหุน (Orientation) ไดแก เรื่องที่จะปฏิบัติตาม

กฎหมายหนังสือบริคณหสนธิขอบังคับของบริษัท ขอบเขต

หนาทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั และคณะ
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กรรมการชุดยอย รายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัท 

ยอนหลัง 1 ปคูมือกรรมการบริษัทจดทะเบียน หลักการกํากับ

ดแูลกจิการทีด่จีดัทาํโดยตลาด หลกัทรพัยฯ นโยบายการกาํกบั

ดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และกฎหมายท่ี

เก่ียวของกบัการประกอบธรุกจิของบรษัิท ตลอดจนกฎระเบียบ

ตางๆ ทีสํ่าคญัของบรษัิท รวมทัง้หลกัสตูรอบรมกรรมการ และ

ขอมลูอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของกบัการดําเนนิธรุกจิของบรษัิท เปนตน ในการ

ฝกอบรมนีเ้ลขานกุารบรษิทัจะเปนผูทีใ่หขอมลูตอกรรมการคนใหม 

คณะกรรมการมนีโยบายสงเสรมิใหกรรมการมีความรูอยางตอเนือ่ง

และสนบัสนนุใหกรรมการเขารวมในการฝกอบรมในหลกัสตูรหรอืเขา

รวมกจิกรรมสัมมนาตางๆ และกรรมการเขาใหมทุกคนจะไดรบัการ

ปฐมนิเทศเบือ้งตนจากประธานกรรมการ เกีย่วกบัลกัษณะการดาํเนนิ

ธุรกจิ ประวตัคิวามเปนมาของบรษัิทฯ ทีต่ัง้สาํนกังานและสาขา

วฒันธรรมองคกร พรอมรบัคาํชีแ้จงจากกรรมการและเลขานกุาร

บริษทัเก่ียวกับโครงสรางองคกร นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ และ

ระบบการควบคมุภายในการพฒันาความรูใหกบักรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายสงเสริมและอํานวย

ความสะดวกใหมีการฝกอบรมและใหความรูแกผูที่

เกี่ยวของในระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่ง

รวมถงึ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบรหิารและเลขานกุาร 

บริษัทฯ เพ่ือใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 

ไดแก หลกัสูตรของสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

(Thai Institute of Directors Association : IOD) ตลาดหลัก

รพัยแหงประเทศไทย หรอืสถาบนัอืน่ๆ ไมวาจะเปนในสวนของ

หนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ หรือแนวทางการ

บริหารจัดการแนวใหม เพ่ือใหกรรมการทุกคนมีการพัฒนา 

และปรับปรุงการปฎิบัติงานอยางตอเนื่อง รวมถึงการนําความ

รูตางๆมาปรับใชอยางเหมาะสม 

ซึ่งในป2561ไดสนับสนุนกรรมการเขารวมอบรมดังนี้

• นายภาณุ ศีติสาร ประธานกรรมการ/กรรมการ

     บริหาร/กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

อบรมหลักสูตร  “ Safety Officer for Manage

     ment Level 2018”

• ดร.พระนาย กงัวาลรัตน กรรมการ/ประธานกรรมการ

   บริหาร/ประธานเจาหนาท่ีบริหาร/กรรมการผู มี

           อํานาจลงนาม

อบรมหลักสูตร “ Safety Officer for Management   

           Level 2018”

• นางสาวอนงค พานิชเจริญนาน  ตําแหนงกรรมการ/

     กรรมการบริหาร/ประธานเจาหนาที่ฝายการเงิน 

อบรมหลักสูตร “มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 สําหรับกิจการ NPAEs”

 “Update มาตรฐานการสอบบัญชี และรายงานการ

     สอบบัญชีรูปแบบใหม”

 “ภาพรวมมาตรฐานการสอบบัญชีไทย รุนที่ 1/61”

 “รับมือเกณฑการรับรูรายไดใหมตาม TFRS15 

     สําหรับธุรกิจทั่วไป (In-House)”

 “การซกัซอมความเขาใจเกีย่วกบัหลกัเกณฑการออก

     และเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม”

 “Updated COSO Enterprise Risk Management 

     : Integrating with Strategy and Performance”

 “Final Countdown to TFRS 9 Focus Group”

 “การซักซอมความเขาใจมาตรการเตือนผูลงทุน”

 “โครงการ Smart Disclosure Program”

 “แนวทางสรางความโปรงใส สูสังคมไรสินบน”

 “ Safety Officer for Management Level 2018”

• นายอัณณพ พุมกุมาร กรรมการ/กรรมการบริหาร/

   ประธานเจาหนาที่ฝ ายปฏิบัติการ/กรรมการผู 

            มีอํานาจลงนาม

อบรมหลักสูตร “ Safety Officer for Manage

     ment Level 2018”

 นายเศรษฐวุฒิ บุญสนิท กรรมการบริหาร/ผูอํานวย 

 การอาวุโสฝายพัฒนาธุรกิจ

อบรมหลักสูตร “ Safety Officer for Manage  

 ment Level 2018”

 นางสาวกรรณกิาร เอีย้พนิ ตาํแหนงเลขานกุารบรษิทั 

อบรมหลักสูตร “ความรู พื้นฐานสําหรับวิชาชีพนัก

  ลงทุนสัมพันธ”

 “Safety Officer for Management Level 2018”

คณะกรรมการอืน่ๆนอกเหนอืจากคณะกรรมการบรษิทั

บริษัทฯ ไดจัดตั้งคณะกรรมการชุดยอยเพื่อชวยคณะ

กรรมการบริษัทฯ ในการศึกษา กลั่นกรอง และควบคุมดูแล

งานดานตางๆ ของบริษัท ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประกอบ

ดวยกรรมการอิสระท้ังคณะ ทําหนาท่ีสอบทานการรายงาน

ทางการเงินใหถูกตอง เพียงพอ สอบทานระบบการควบคุม

ภายใน และการตรวจสอบภายในใหเกิดประสิทธิผล สอบทาน
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การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ คัดเลือก แตงตั้งผูสอบ

บัญชีพิจารณารายงานที่เกี่ยวโยงกันท่ีอาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชนใหเปนไปตามเกณฑ พิจารณาใหความเห็นการ

กํากับดูแลกิจการ และแนวทางปฏิบัติในเรื่องการกํากับดูแล

กจิการ จริยธรรมทางธรุกจิพรอมทัง้ดูแลติดตามใหมกีารปฏบิตัิ

ตามนโยบาย และหลักปฏิบัติตามกรอบจริยธรรม

คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 

ประกอบดวยกรรมการทีไ่ดรบัมอบหมาย แตงตัง้จากทีป่ระชมุ

คณะกรรมการบรษิทัฯ ทาํหนาทีป่ระธานกรรมการบรหิาร และ

กรรมการบริหารประกอบดวยผูบริหาร ผูจัดการฝายตางๆ ที่

เกี่ยวของทําหนาที่กลั่นกรองนโยบาย ทิศทาง กลยุทธในการ

ดําเนินธุรกิจโครงสรางการบริหารงาน แผนธุรกิจ และงบ

ประมาณประจําปตลอดจนติดตามดูแลแผนงานกลยุทธ แผน

ธุรกิจประจําปท่ีไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบ

ริษทัฯ ตลอดจนผลการดําเนินงานทางการเงิน การบรหิารความ

เสีย่ง และดาํเนินการดานอืน่ๆ ตามทีไ่ดรบัมอบหมายจากคณะ

กรรมการบริษัทฯ

คณะทํางานตอตานการคอรรัปชั่น (Anti-Corruption 

Committee) ประกอบดวยผูบรหิารและผูจัดการฝายตางๆ ที่

เกีย่วของ มหีนาทีใ่นการพิจารณา นําเสนอนโยบายเกีย่วกับการ

ปองกนัการกระทาํการอนัเปนการคอรรปัชัน่ การกระทาํทีข่ดัตอ

กฎหมาย ศลีธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณขององคกร การ

สือ่สารใหความรูความเขาใจกบัพนักงานในทกุระดับอยางท่ัวถงึ 

การกาํหนดแผนงาน มาตรการ แนวทางปฏบิตัใินการตอตานการ

คอรรัปชัน่ การประเมิน และบรหิารจัดการความเสีย่งจากการ

คอรรัปชัน่ การตดิตามประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนการ

มสีวนรวม และสนับสนนุภาคเีครอืขายการตอตานการคอรรปัช่ัน 

ทัง้น้ีใหคณะเจาหนาทีต่อตานการคอรรปัช่ันรายงานทัง้นีใ้หคณะ

เจาหนาทีต่อตานการคอรรปัชัน่ นาํเสนอผลการดําเนนิงานตอ

คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาใหความเหน็ และรายงาน

ตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพือ่พิจารณาในเร่ืองทีเ่ก่ียวของ

คณะกรรมการตรวจสอบ

องคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอสิระ

ไมนอยกวา 3 คน

2. กรรมการตรวจสอบมีทักษะความชํานาญท่ีเหมาะสม

ตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย โดยมีกรรมการตรวจสอบอยาง

นอย 1 คน ตองมีความรูความเขาใจ หรือมีประสบการณดาน

การบัญชีหรือการเงิน และมีประสบการณเพียงพอที่จะทํา

หนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน

3. ใหคณะกรรมการของบรษิทัเลอืก และแตงตัง้กรรมการ

ตรวจสอบคนหนึ่งเปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

         4. ใหคณะกรรมการตรวจสอบเลอืก และแตงตัง้เลขานกุาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ไดรบัการแตงตัง้จากคณะกรรมการ หรอืทีป่ระชมุผูถอื

หุนของบริษัทฯ ใหเปนคณะกรรมการตรวจสอบ และใหคณะ

กรรมการตรวจสอบแตงตั้งกรรมการตรวจสอบทานหนึ่งเปน

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. เปนกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด และมี

คุณสมบัติในลักษณะเดียวกับท่ีกําหนดไวในกฎหมายมหาชน 

ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

และประกาศตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยคณุสมบตัิ

และขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

3. เปนผูท่ีสามารถปฏิบัติหนาท่ี แสดงความเห็น หรือ

รายงานผลการปฏบิตังิานตามหนาทีท่ีไ่ดรบัมอบหมายไดอยาง

เปนอิสระ โดยไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหาร ผูถือหุน

รายใหญของบริษัทรวมทั้งผูที่เกี่ยวของ หรือญาติสนิทของ

บุคคลดังกลาว

4. มีความรู และประสบการณเพียงพอที่จะสามารถ

ทําหนาท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ท้ังนีต้องมกีรรมการตรวจ

สอบอยางนอย 1 คนทีม่คีวามรู และประสบการณเพยีงพอทีจ่ะ

สามารถทําหนาท่ีในการสอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงนิ

5. เปนผูท่ีไดรบัความเช่ือถือ และเปนท่ียอมรบัโดยท่ัวไป

6 . ไ ม  เ ป  น ก ร ร ม ก า ร ท่ี ไ ด  รั บ ม อ บ ห ม า ย จ า ก

คณะกรรมการใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท 

บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน 

ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท

7. ไมเปนกรรมการของบรษิทัใหญ บรษัิทยอย หรอืบรษัิท
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ยอยลําดับเดียวกันเฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน

8. สามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการดําเนินหนาท่ี

ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะ

กรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อใหมั่นใจวามีความ

ถูกตองเชื่อถือไดรวมถึงการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ โดย

ประสานงานกับผูสอบบัญชีภายนอก ผูบริหารที่รับผิดชอบใน

การจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส ประจําป และ

เปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของของบริษัทฯ อยางเพียงพอกอนเสนอ

ตอคณะกรรมการบริษัท

2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) 

และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบรษิทัฯ 

ใหมีความเหมาะสมมีประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเปน

อิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็น

ชอบในการพจิารณาแตงตัง้ โยกยาย เลกิจางหัวหนาหนวยงาน

ตรวจสอบภายใน หรอืหนวยงานอืน่ใดทีร่บัผดิชอบเก่ียวกบัการ

ตรวจสอบภายใน ทั้งนี้อาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทาน 

หรือตรวจสอบรายการที่เห็นวาจําเปน และเปนเรื่องสําคัญใน

ระหวางการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ไดพรอมทั้งนําขอ

เสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแกไขระบบการควบคุมภายใน

ที่สําคัญแจําเปนเสนอตอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทาน

รวมกับผูสอบบัญชีภายนอก และหัวหนาหนวยงานตรวจสอบ

ภายใน หรือบริษัทที่ปรึกษาตรวจสอบภายใน

3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ 

รวมทั้งนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่

เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. พจิารณา คดัเลือก และเสนอแตงตัง้บคุคลซึง่มคีวาม

อสิระเพือ่ทาํหนาท่ีเปนผูสอบบญัชขีองบรษัิทฯ รวมถงึพจิารณา

คาตอบแทนของผูสอบบัญชขีองบรษัิทฯ เพ่ือเสนอใหท่ีประชุมผู

ถอืหุนเปนผูอนุมัต ิตลอดจนประสานงานกบัผูสอบบัญชเีก่ียวกบั

วตัถปุระสงคในการดําเนินการตรวจสอบขอบเขต แนวทาง แผน

งาน ปญหาทีพ่บระหวางการตรวจสอบ และประเดน็ทีผู่สอบบัญชี

เหน็วาเปนสาระสําคัญ รวมท้ังเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดย

ไมมฝีายจดัการเขารวมประชมุดวยอยางนอยปละ 1 คร้ัง

5.  พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิด

รายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชนใหมีความถูกตอง ครบถวน และใหเปนไปตาม

กฎหมาย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ รวมทั้งเปดเผย

ขอมลูในการเขาทาํรายการดงักลาวอยางถกูตองครบถวน ทัง้นี้

เพือ่ใหมัน่ใจวารายการดงักลาวสมเหตสุมผล และเปนประโยชน

สูงสุดตอบริษัทฯ

6.  สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่

เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

7.  ในการปฏบิตังิานตามขอบเขตหนาทีใ่หคณะกรรมการ

ตรวจสอบมีอํานาจเชิญใหฝายจัดการผูบริหาร หรือพนักงาน

ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวของมาใหความเห็นเขารวมประชุมหรือสง

เอกสารที่เห็นวาเกี่ยวของหรือจําเปน

8.  ใหมีอํานาจในการแสวงหาความเห็นที่เปนอิสระจาก

ท่ีปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืนใดเมื่อเห็นวาจําเปนดวยคาใชจายของ

บริษัทฯ เพื่อใหการปฏิบัติงานภายใตหนาท่ีความรับผิดชอบ

สําเร็จลุลวงดวยดี

9.  จดัทํารายงานการกาํกับดแูลกิจการของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่ง

รายงานดงักลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

ตองประกอบดวยขอมลูอยางนอยดงัตอไปนี้

• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่นา

เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุม

ภายในของบริษัทฯ

• ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายวาดวยหลัก

ทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ 

หรอืกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วของกบัการประกอบธรุกจิของบรษิทัฯ

• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี

• ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยงทางผล

ประโยชน จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และเขา

รวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน

• ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร (Charter) 

รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุน และผูลงทุนทั่วไปควรทราบภาย

ใตขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายจากคณะ

กรรมการบริษัท

10.  ปฏบิตังิานอืน่ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย

ในขอบเขตหนาท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจ

สอบในการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวขางตน คณะกรรมการตรวจ

สอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ ตอบุคคลภายนอก
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 11.  ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําดังตอไปนี้ 

ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงิน และผล

การดาํเนนิงานของบริษัทฯ ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงาน

ตอคณะกรรมการบรษัิทฯ เพือ่ดาํเนนิการปรบัปรงุแกไขภายใน

เวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรตอไป

• รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

• การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพรองที่

สําคัญในระบบควบคุมภายใน

• การฝ  าฝ  นกฎหมายว  าด  วยหลั กทรัพย  และ

ตลาดหลักทรัพยและ/หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและ/หรือขอกําหนด

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ/หรือกฎหมายท่ี

เกี่ยวของกับ ธุรกิจของบริษัท 

การประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะ

กรรมการชุดตางๆ

บริษัทฯ กําหนดการประชุม วาระการประชุมของคณะ

กรรมการชุดตางๆ ไวเปนการลวงหนาในแตละป และแจง

ใหกรรมการแตละคนทราบถึงกําหนดการดังกลาว เพ่ือให

กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเขารวมประชุมได ดังนี้

คณะกรรมการบรษัิทฯ ประชมุไมนอยกวาไตรมาสละ 1 ครัง้

คณะกรรมการตรวจสอบ ประชมุไมนอยกวาไตรมาสละ 1 ครัง้

คณะกรรมการบริหาร ประชุมอยางนอยเดือนละครั้ง

คณะทาํงานบรหิารความเสีย่ง ประชมุไมนอยกวาปละครัง้ 3 ครัง้

คณะเจาหนาท่ีคณะอืน่ๆ การประชมุใหอยูในดุลพนิจิของ

      ประธานแตละคณะ

• การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตองมีกรรมการ

มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดจึง

จะเปนองคประชุม

• กรรมการมีหนาที่เขารวมประชุมคณะกรรมการบ

ริษัทฯ ทุกครั้งยกเวนกรณีที่มีความจําเปนจริงๆ โดยใหแจง

ประธานกรรมการ หรอืเลขานกุารคณะกรรมการบรษิทัฯ หรอื

เลขานุการบริษัทฯทราบ

• ฝายจัดการควรจัดสงสารสนเทศแจงขอมูลที่สําคัญ

ใหแกกรรมการเปนการลวงหนาอยางนอย 7 วันทําการกอน

วันประชุม และในกรณีที่กรรมการตองการเอกสารเพิ่มเติมให

ติดตอขอจากกรรมการผูจดัการ หรอืเลขานกุารบรษัิทฯได โดย

ในกรณีที่จําเปนคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถจัดใหมีความ

เห็นอิสระจากท่ีปรึกษา หรือผูประกอบวิชาชีพภายนนอกโดย

ใหถือเปนคาใชจายของบริษัทฯ 

• ประธานกรรมการจัดสรรเวลาอยางเพียงพอเพ่ือให

กรรมการพิจารณา อภิปรายประเด็นตางๆ อยางเหมาะสม 

และสงเสริมใหมีการแสดงความความคิดเห็นอยางสรางสรรค

เปนอิสระ

• กรรมการที่มีสวนไดเสียในแตละวาระ คณะกรรมกา

รบริษัทฯ กําหนดใหกรรมการรายงานการมีสวนไดสวนเสีย  

และไมอยูรวมในการพิจารณาวาระนั้น เพื่อใหกรรมการทาน

อื่นมีการอภิปราย ลงมติอยางเปนอิสระ  โดยเปดเผยบันทึกไว

ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

 

องคประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

1.  คณะกรรมการของบรษิทัประกอบดวยกรรมการอยาง

นอยหา (5) คน และกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวน

กรรมการท้ังหมดตองมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักร การแตงตั้ง

กรรมการนั้นใหที่ประชุมผูถือหุนเปนผูเลือกตั้งกรรมการตาม

หลักเกณฑและวิธีการดังนี้

1.1   ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหน่ึงหุนตอ

หนึ่งเสียง

1.2   ในการเลือกกรรมการอาจใชวิธีออกเสียงลงคะแนน

เลือกกรรมการเปนรายบุคคล คราวละคน หรือคราวละหลาย

คน ตามแตท่ีประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควร แตในการลงมติ

แตละครั้งผูถือหุนตองออกเสียงดวยคะแนนท่ีมีตามขอ 1.1 

ทั้งหมด จะแบงคะแนนเสียงแกคนใดมากนอยเพียงใดไมได

1.3   ออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการใหใชเสียง

ขางมาก บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปน

ผูไดรบัการเลอืกตัง้เปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการทีจ่ะพงึมี 

หรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณทีีบ่คุคลซึง่ไดรบัการเลอืก

ตัง้ในลาํดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเทากันเกนิจาํนวนกรรมการ

ทีจ่ะพงึม ีหรอืพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผูเปนประธานเปนผูออก

เสียงชี้ขาด

2.  คณะกรรมการบรษิทัตองมกีรรมการอสิระไมนอยกวา

หนึ่งในสาม (1/3) ของคณะกรรมการทั้งหมด และมีจํานวนไม

ตํ่ากวาสาม (3) คนซึ่งกรรมการอิสระถือหุนไมเกินรอยละหนึ่ง

ของจาํนวนทุนจดทะเบียนท่ีออก และเรยีกชาํระแลวของบริษทั

และบริษัทที่เก่ียวของ โดยรวมหุนที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวของ

ดวย และใหมคีณุสมบัตติามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาด

ทนุที ่ทจ. 28/2551 เรือ่ง การขออนญุาตใหเสนอขายหุนทีอ่อก

ใหม ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551

3.  ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกคร้ัง ให
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กรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวน

กรรมการที่มีอยูทั้งหมด ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกให

ตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน

หนึ่งในสาม กรรมการที่จะออกจากตําแหนงในปแรก และปที่

สองภายหลังจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหใชวธิจีบัสลาก หรอืตกลง

กันในคณะกรรมการวาผูใดจะออก และปตอๆ ไปใหกรรมการ

คนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนงกรรมการ

ซึง่พนจากตาํแหนงตามวาระในขอน้ีอาจไดรบัเลอืกต้ังกลบัเปน

กรรมการใหมได

4.  ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะมีเหตุอื่น

นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคล

ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวย

บริษัทมหาชนจํากัดเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะ

กรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระกรรมการจะเหลือนอยกวา

สองเดือน โดยบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการดังกลาวจะอยูใน

ตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระทีย่งัเหลอือยูของกรรมการท่ี

ตนแทน โดยมตดิงักลาวของคณะกรรมการจะตองประกอบดวย

คะแนนเสยีงไมนอยกวาสามในสี ่(3/4) ของจาํนวนกรรมการที่

เหลืออยู

5.  ทีป่ระชมุผูถอืหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจาก

ตําแหนงกอนถงึคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสยีงไมนอย

กวาสามในสี ่(3/4) ของจาํนวนผูถือหุนซึง่มาประชมุมสีทิธอิอก

เสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุน

ที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมมีสิทธิออกเสียง

องคประกอบและการสรรหาคณะกรรมการอิสระ และ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระ

อยางนอยสาม (3) คน โดยมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสาม (3) 

ป บรษิทัมนีโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการ

อิสระ โดยจะตองมีคุณสมบัติดังนี้

1.  ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่ง (1) ของจํานวนหุนที่มีสิทธิ

ออกเสียงทัง้หมดของบรษัิท บรษัิทใหญ บรษัิทยอย บรษิทัรวม 

ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยใหนับ

รวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย

2.  ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน 

ลกูจาง พนักงาน ทีป่รกึษาท่ีไดเงินเดอืนประจาํ หรอืผูมีอาํนาจ

ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ

บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว

มาแลวไมนอยกวาสอง (2) ปกอนไดรับการแตงตั้ง

3.  ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางโลหิต หรือโดยการ

จดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ปนบดิามารดา คูสมรส 

พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุน

รายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอชื่อ

เปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย

4.  ไมม ีหรอืเคยมคีวามสมัพนัธทางธรุกจิกบับรษิทั บรษัิท

ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใช

วิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปน หรือเคยเปนผู

ถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสําคัญทาง

ธรุกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ บรษิทัยอย บรษิทัรวม ผูถอืหุนราย

ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตไดพนจากการ

มีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตง

ตัง้ ทัง้นีค้วามสมัพนัธทางธรุกจิใหรวมถงึรายการประกาศคณะ

กรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาต

และการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม

5.  ไมเปน หรอืเคยเปนผูสอบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ 

บรษิทัยอย บริษทัรวม ผูถอืหุนรายใหญ หรอืผูมอีาํนาจควบคมุ

ของบรษัิท และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมอีาํนาจควบคมุ หรอืหุน

สวนของสาํนกังานสอบบัญช ีซึง่มผีูสอบบัญชขีองบรษัิท บรษิทั

ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีสักษณะ

ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง

6.  ไมเปนหรอืเคยเปนผูใหบรกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวม

ถึงการใหบริการท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 

ซ่ึงไดรับคาบริการเกินกวาสอง (2) ลานบาทตอปจากบริษัท 

บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี

อาํนาจควบคมุของบรษิทั และไมเปนผูถอืหุนท่ีมนียั ผูมอีาํนาจ

ควบคมุ หรอืหุนสวนของผูใหบรกิารทางวชิาชพีนัน้ดวย เวนแต

จะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสอง (2) 

ปกอนไดรับการแตงตั้ง

7.  ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งเพื่อเปนตัวแทน

ของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปน

ผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท

8.  ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน และ

เปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย 

หรือไมเปนหุนสวนท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ี

มีสวนรวมการบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงิน

เดือนประจํา หรือถือหุนเกินกวารอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่
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มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมี

สภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของ

บริษัทหรือบริษัทยอย

9.  ไมมลีกัษณะอืน่ใดทีท่าํใหไมสามารถใหความเหน็อยาง

เปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท

10.  ไมเปนกรรมการที่ได รับมอบหมายจากคณะ

กรรมการใหตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมของบริษัท บริษัท

ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุน

รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท

11.  ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือ

บริษัทยอยลําดับเดียวกัน เฉพาะท่ีเปนบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย

นอกจากน้ีกรรมการอสิระทีดํ่ารงตําแหนงกรรมการตรวจ

สอบอยางนอยหนึ่ง (1) คน จะตองเปนบุคคลที่มีความรู และ

ประสบการณดานการบัญชีหรือการเงินเพียงพอ ที่จะสามารถ

ทาํหนาทีใ่นการสอบทานความนาเชือ่ถอืของงบการเงินได รวม

ทั้งบริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในดานอื่นๆ ประกอบดวย เชน 

ประสบการณในธรุกจิ ความเชีย่วชาญเฉพาะทางทีเ่กีย่วของกบั

ธุรกิจ ความมีจริยธรรม เปนตน

หลักเกณฑวิธีการแตงต้ังกรรมการตรวจสอบใหเปนไป

ตามหลักเกณฑวิธีการแตงตั้งกรรมการบริษัท โดยกรรมการ

ตรวจสอบซ่ึงพนจากวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหกลับมา

ดํารงตําแหนงใหมได ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการตรวจสอบ

วางลงเพราะมีเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะ

กรรมการบริษัทแตงตั้งบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติครบถวนเปน

กรรมการตรวจสอบเพื่อใหกรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบ

ตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลที่เปนกรรมการ

ตรวจสอบแทนจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระท่ี

ยังเหลืออยูของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน และบริษัท

ตองแจงตลาดหลักทรัพยฯ ทันทีที่กรรมการตรวจสอบลาออก

หรือถูกใหออกกอนครบวาระ

การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหมีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ (Board Self-Assess-

ment) อยางนอยปละ 1 ครั้ง เปนประจําทุกปโดยใชแบบ

ประเมินที่บริษัทฯปรับปรุงจากตัวอยางของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยแลวจัดทําแบบประเมินขึ้นจํานวน 3 ชุด ดังนี้

1.  การประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะ

2.  การประเมนิตนเองของคณะกรรมการชุดยอยแบบรายคณะ

3.  การประเมินตนเองของคณะกรรมการ และ คณะ

กรรมการชุดยอย

เพื่อให คณะกรรมการใช เป นกรอบในการกําหนด

บรรทัดฐาน ตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ และนําผลที่ไดเปรียบ

เทียบกับผลการปฏิบัติงานตามกฎบัตรของคณะกรรมการ

สะทอนใหเห็นถึงความรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพอยางแทจริงและเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการบริษัทใหสอดคลองกับนโยบายท่ีกําหนดไว 

และเพื่อทบทวนปญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในรอบปท่ีผานมา 

โดยเลขานุการบริษัทจะนําสงแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการสงใหคณะกรรมการทุกคนประเมินผลการ

ปฏิบัติงานประจําปท้ังแบบคณะและรายบุคคล ซ่ึงภายหลังที่

คณะกรรมการแตละคนประเมินเสร็จเรียบรอยแลว จะนําสง

แบบประเมนิการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการบรษิทัในรอบป

กระบวนการประเมนิผลงานของคณะกรรมการทัง้คณะ/ คณะ

กรรมการชุดยอยรายบุคคล มีดังนี้

1.  คณะกรรมการบริษัท เปนผูอนุมัติและทบทวนแบบ

ประเมินผลเพื่อใหเกิดความถูกตอง ครบถวน และเปนไปตาม

หลักเกณฑที่หนวยงานกํากับดูแลกําหนด

2.  เลขานกุารบรษิทั จดัสงแบบประเมนิตนเองของคณะ

กรรมการใหกรรมการบรษิทัภายในตนเดอืนมกราคมของทกุป

3.  กรรมการบริษัท ทําแบบประเมินผลและสงคืน

เลขานุการบริษัท ภายในสิ้นเดือนมกราคมของทุกป

4.  เลขานุการบริษัท เปนผูสรุปและวิเคราะหผลการ

ประเมนิประสทิธภิาพการดาํเนนิงานของคณะกรรมการบริษทั

และรายงานผลการวเิคราะหจากการประเมนิใหคณะกรรมการ

บริษัทรับทราบ

5.  เลขานุการบริษัท นําผลวิเคราะหและความเห็นเพิ่ม

เติมจากคณะกรรมการบริษัท ไปจัดทําแผนเพ่ือดําเนินการ

ปรับปรุงโดยจัดทําหลักเกณฑการประเมินผล คิดเปนรอยละ

จากคะแนนเต็มในแตละขอทั้งหมด ดังนี้
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  4 = ดีเยี่ยม

  3 = ดีมาก

  2 = ดี

  1 = พอใช

  0 = ควรปรับปรุง

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 

ประจําป 2561 สรุปไดดังนี้

เลขานุการบริษัทฯ

เลขานุการบรษัิทฯ  มบีทบาทหนาทีแ่ละความรับผดิชอบ

ตามพระราชบญัญติัหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย รวมท้ังรบั

ผิดชอบในการดูแลและใหคําแนะนําแกคณะกรรมการและผู

บริหารเกีย่วกับกฎเกณฑตางๆ ทีต่องปฏิบัติและหลกัการกาํกบั

ดูแลกิจการของบริษัทฯ  และรับผิดชอบจัดการประชุมคณะ

กรรมการและการประชุมผูถือหุน รวมถึงชวยคณะกรรมการ

ดแูลใหมกีารปฏบิติัตามมติดงักลาว และการรักษาเอกสารขอมลู

ความขัดแยงทางผลประโยชน

บริษัทฯ ยึดถือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันความขัด

แยงทางผลประโยชนบนหลักการที่วาการตัดสินใจใดๆ  ใน

การดาํเนนิกจิกรรมทางธรุกจิจะตองทาํเพือ่ผลประโยชนสงูสดุ

ของบรษิทัฯ และควรหลกีเลีย่งการกระทาํทีก่อใหเกดิความขดั

แยงทางผลประโยชน  โดยกําหนดใหผูที่มีสวนเกี่ยวของ หรือ

มสีวนไดเสยีกบัรายการทีพ่จิารณาตองแจงใหบรษัิทฯ ทราบถงึ

ความสัมพันธ หรือการมีสวนไดเสียของตนในรายการดังกลาว 

และตองไมเขารวมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไมมีอํานาจ

อนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

หากมีรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผล

ประโยชนเกิดขึ้นที่มิใชการดําเนินการตามธุรกิจปกติ หรือเปน

ไปตามเง่ือนไขการคาท่ัวไปจะตองนําเสนอตอที่ประชุมคณะ

กรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติโดยใหคณะกรรมการตรวจ

สอบพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบเพื่อนําเสนอตอ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และหรือท่ีประชุมผูถือหุน 

(แลวแตกรณี)  ทั้งนี้บริษัทฯ จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑของ

สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย 

และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรวมทั้งจะไดมีการเปด

เผยไวในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ รายงานประจาํป (แบบ 

56-2) และแบบแสดงรายการขอมูลประจาํป (แบบ 56-1) ดวย

ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในทั้ง

ในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดความมี

ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  บริษัทฯ มีการกําหนดภาระ

หนาที่ อํานาจในการดําเนินการของผูปฏิบัติงาน และผูบริหาร

ไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน  มีการควบคุมดูแลการใช

ทรัพยสินของบริษัทฯ ใหเกิดประโยชนมีการแบงแยกหนาท่ีผู

ปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน  โดย

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจ

สอบทําหนาท่ีในควบคุมดูแลระบบการสอบทาน ระบบการ

ควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม

บริษัทฯ กําหนดใหมีฝายตรวจสอบภายในโดยการจาง

บุคคลภายนอกทําหนาท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานหลัก และ

กิจกรรมทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯ ใหดําเนินไปใน

แนวทางที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพเปนไปตามกฎหมาย 

ขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับบริษัทฯ ควบคุมระบบภายใน ตรวจ

สอบรายการท่ีสําคัญอยางสมํ่าเสมอ และตองรายงานผลการ

ตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบทาํใหสวนตรวจ

สอบภายในมคีวามเปนอสิระสามารถตรวจสอบ และถวงดลุได

อยางเต็มที่

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ไดจัดใหมีคณะทํางานบริหารความเสี่ยง เพ่ือ

ประเมินความเสี่ยงที่มาจากภายในและภายนอก วิเคราะห

ปจจัยที่เปนสาเหตุ กําหนดแนวทางในการติดตามเหตุการณที่

เปนสาเหตขุองปจจยัความเสีย่ง มาตรการในการลดความเส่ียง 

การประเมินผล และการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง

ไวอยางเปนระบบ ท้ังนีบ้รษิทัฯ กาํหนดใหหนวยงานท่ีเกีย่วของ

ไดมกีารตดิตามการบรหิารจัดการความเสีย่งนัน้อยางสมํา่เสมอ 

และรายงานความคืบหนาตอผูบังคับบัญชาทราบ โดยบริษัทฯ 

กาํหนดแนวทางปฏบิตัใินการบรหิารความเสีย่งไวใน “ข้ันตอน

การดําเนินงาน เรื่อง การบริหารความเสี่ยง”

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหนาที่สอบทานรายงาน

แบบประเมินของคณะกรรมการบริษัท

แบบประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ

 รายคณะ

 รายคณะ

รวมรอยละ       99.07%            99.43%

รวมรอยละ         100%              100%

รายบุคคล

รายบุคคล
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ทางการเงิน  โดยมีฝายบัญชี การเงิน และผูสอบบัญชีประชุม

รวมกนั  นําเสนอรายงานทางการเงินตอคณะกรรมการบรษิทัฯ 

ทกุไตรมาส  โดยคณะกรรมการบรษัิทฯ เปนผูรบัผดิชอบตองบ

การเงินของบริษัทฯ  และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน

รายงานประจาํป   โดยการจดัทํางบการเงนิดังกลาวจะตองเปน

ไปตามาตรฐานการบญัชทีีรั่บรองทัว่ไปในประเทศไทย ซึง่ตรวจ

สอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่ไดรับอนุญาตจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย โดยเลอืก

ใชนโยบายบญัชทีีเ่หมาะสม และถอืปฏบัิตอิยางสมํา่เสมอ รวม

ทั้งมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศอยางเพียงพอในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน

การปองกนัการนาํขอมูลภายในไปใชประโยชนของผูบรหิาร

บริษัทฯ มีนโยบายวิธีการดูแลกรรมการ และผูบริหารใน

การนาํขอมลูภายในของบรษิทัฯ ซึง่ยงัไมเปดเผยตอสาธารณชน

ไปใชเพ่ือแสวงหาประโยชนสวนตนรวมทั้งการซื้อขายหลัก

ทรัพย ดังนี้

• ใหความรูแกกรรมการรวมทัง้ผูบรหิารฝายตางๆ เก่ียว

กบัหนาที ่ทีต่องรายงานการถือครองหลักทรพัยของตน คูสมรส 

และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตอสํานักงานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย และตลาดหลกัทรพัยแหง

ประเทศไย ตามมาตรา 59 และกาํหนดโทษตามมาตรา 275 แหง

พระราชบญัญตัหิลกัทรัพยและตลาดหลักทรพัย พ.ศ. 2535

• บริษัทฯ กําหนดใหกรรมการและผูบริหารรายงาน

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย ตอสํานักงานคณะ

กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตามมาตรา 

59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 

2535 ภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลง 

และจัดสงสําเนารายงานนี้ใหแกบริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่

สงรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย

• บริษัทฯ กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และผูปฏิบัติ

งานที่เก่ียวของที่ไดรับทราบขอมูลภายในท่ีเปนสาระสําคัญ 

ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยจะตองระงับการ

ซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ กอนที่งบการเงินหรือขอมูล

ภายในน้ันจะเปดเผยตอสาธารณชนเปนเวลา 1 เดือน และ

ควรรอคอยอยางนอย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปดเผยขอมูลให

แกสาธารณชนแลว  รวมทัง้หามไมใหเปดเผยขอมลูท่ีเปนสาระ

สําคัญนั้นตอบุคคลอื่น

• บริษัทฯ กําหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝาฝน

นําขอมูลภายในไปใชหาประโยชนสวนตนซึ่งเริ่มตั้งแต การตัก

เตือนเปนหนังสือ ตัดคาจาง พักงานช่ัวคราวโดยไมไดรับจาง 

หรือใหออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของ

การกระทําและความรายแรงของความผิดนั้นๆ

การตอตานการคอรรปัช่ัน

ตระหนกั และใหความสําคญัตอการตอตานการคอรรปัชัน่ทัง้

ภายใน และภายนอกองคกรบรษัิทฯ ยดึมัน่ตอการประกอบธุรกจิ

ดวยความโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบไดทุกกระบวนการ ทกุขัน้

ตอนของการทาํงานรวมถงึไดมกีารกาํหนดนโยบาย และมาตรการ

ดานการปองกันการกระทาํดงักลาว บรษัิทฯ มีการสือ่สารถายทอด

ไปยงัพนกังานทุกระดบั และกําหนดไวในจรรยาบรรณขององคกร

ใหมคีวามตระหนกัตอการกระทําท่ีเปนการคอรรปัช่ัน ดวยเลง็เหน็

วา การคอรรปัช่ันเปนการบอนทําลายธรุกิจสังคม และประเทศ

ชาต ิดงันัน้การดาํเนนิการดานการตอตานการคอรรปัชัน่ตองเกดิ

จากหนวยงานทุกภาคสวนรวมเปนพลงัผลกัดนัในการปลกูฝง และ

สรางเสรมิสงัคมไทยใหปราศจากการกระทําดงักลาว

บรษัิทฯ มนีโยบายในการสนบัสนนุใหคูคา พนัธมติร ตลอด

จนผูมสีวนไดเสยีทุกภาคสวนตระหนกั และใหความสาํคญัในการ

ตอตานการคอรรปัช่ัน โดยใหมกีารสือ่สารผานชองทางตางๆ  ที่

เหมาะสมไปยงัผูมสีวนไดเสยี ตลอดจนสนบัสนุนใหมีการจดัทาํ

ระบบปองกนั และตอตานการคอรรัปชัน่ในองคกร หรือการเขารวม

เปนสมาชิกภาคเีครือขายตางๆ ในการตอตานการคอรรปัชัน่ ทัง้นี้

เพือ่เปนการผนกึ และรวมกําลงัในการผลกัดนัใหการคอรรัปชัน่ให

หมดไปจากสงัคมไทย

กาํกบัดูแล

กรรมการและผูบรหิารทกุระดบัของบรษิทัฯ จะตองเปนแบบ

อยางทีด่ใีนการปฏบัิติตามนโยบาย การกาํกบัดแูลกจิการทีก่าํหนด 

ฝายจัดการเปนผูรับผดิชอบในการเผยแพรความรู สรางความเขาใจ 

และสงเสรมิใหพนกังานทกุระดับยดึถือปฏิบัตติามนโยบายการ

กํากับดแูลกิจการอยางจริงจัง ตอเนือ่ง และสรางใหเปนสวนหนึง่

ของวฒันธรรมองคกรในการปฏบัิตงิาน

จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ ไดกําหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของ 

ฝายบรหิาร และพนกังาน เพือ่ใหผูเกีย่วของยดึถอืเปนแนวทาง

ในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ดวยความซื่อสัตย 
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สุจริต และเที่ยงธรรมทั้งการปฏิบัติตอบริษัทฯ  ผูมีสวนไดเสีย

ทกุกลุม รวมทัง้ใหมีการดูแลและติดตามการปฏบิติัตามแนวทาง

ดังกลาวอยางสมํ่าเสมอ

ทั้งนี้บริษัทฯ ไดมีการประกาศแจงใหพนักงานทุกคนรับ

ทราบ และยึดปฏิบัติอยางเครงครัดรวมถึงใหมีการปฏิบัติตาม

แนวทางดังกลาว

 

การพิจารณาทบทวน

เพื่อใหนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเปน

ไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ และระเบียบปฏิบัติของทางการ

สอดคลองกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอยู

เสมอ  คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบใหมีการ

ทบทวนปรบัปรงุตามความเหมาะสมเพ่ือใหสอดคลองกบัสภาพ

แวดลอมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง

6. จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับความสําเร็จ

ตามเปาหมาย และวิธีการที่ใหเพื่อใหไดมาซึ่งความสําเร็จนั้นๆ 

ควบคูกนั โดยกาํหนดไวในวสิยัทศัน พนัธกจิ วฒันธรรมองคกร 

รวมทั้งกําหนดขอพึงปฏิบัติทางธุรกิจ และจริยธรรมทางธุรกิจ  

ดังนั้น เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานที่มีความเขาใจที่ตรง

กัน กอใหเกิดความชัดเจน ตอผูบริหาร และพนักงานของบ

รษิทัฯ บริษทัฯ จงึจดัทาํจรรยาบรรณทางธรุกจิเพือ่ให ผูบรหิาร 

และพนกังาน ไดรบัทราบถึงมาตรฐานการปฏบิติัทีบ่ริษัทฯ คาด

หวงั และใชเปนแนวทางในการปฏบิตังิาน นบัตัง้แตการปฏบัิติ

ตอผูถือหุน ลูกคา คูคา คูแขงขัน พนักงาน และสังคมสวนรวม

1. วิสัยทัศน

 เปนผู นําดานการบริหารจัดการระบบไฟฟาและ

พลังงานของประเทศ รวมถึงการ

2. พันธกิจ

2.1 ดานธุรกิจงานขาย จัดหาอุปกรณสําหรับระบบไฟฟา 

ระบบพลังงานทดแทน และระบบประหยัดพลังงาน 

2.2 ด านธุรกิจบริการ ใหคําปรึกษา ออกแบบทาง

วิศวกรรม จัดหาอุปกรณ และกอสราง ตลอดจนพัฒนา

โครงการผลิตไฟฟาจากพลงังานทดแทน อยางมมีาตรฐานและ

ประสิทธิภาพสูงสุด

2.3 ดานธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน มุงเนนการ

ผลติไฟฟาจากพลังงานทดแทน โดยคาํนงึถงึสงัคมและเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม

2.4 ดานธุรกิจพัฒนางานขาย บริการ และโครงการ ท่ี

สามารถสรางรายไดใหกับบริษัทอยางตอเนื่องในระยะกลาง 

1-5 ป เพือ่สงเสรมิใหมกีารเจรญิเตบิโตและมัน่คงอยางตอเนือ่ง

2.5 ดานธรุกจิบรหิารจดัการเช้ือเพลงิจากพชืพลงังาน เพือ่

ตอบสนองความตองการดานพลังงาน และหาพันธมิตรท่ีเขม

แข็งและเติบโตดวยกัน เพื่อผลประโยชนในระยะยาว

2.6 ดานผลตอบแทน มุงมัน่เติบโตอยางตอเน่ืองเพ่ือสราง

มูลคาใหแกผูถือหุน และผูมีสวนรวม 

2.7 ดานบุคลากร พัฒนาและสงเสริมขีดความรูความ

สามารถ ตลอดจนเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดี

2.8 ดานการจดัการ บรหิารงานโดยยดึหลกัการกาํกบัดแูล

กิจการที่ดี

3. วัฒนธรรมองคกร

Best Quality :  เนนการปฏบัิติงานอยางมีคณุภาพ

   มาตรฐานสงูสุด รบัประกนัคณุภาพ

Achievement :  มุงมั่นในความสําเร็จ พยายาม 

   อยางเต็มความสามารถในการ 

   ปฏบิตังิานใหสาํเรจ็ตามเปาหมาย

   รับผิดชอบตอหนาที่

Teamwork :  เปดใจ รวมมือทํางานโดยมีเปา 

   หมายรวมกัน ประสานงานและมี  

   นํ้าใจชวยเหลือกัน รวมกันแกไข

   ปญหาที่เกิดขึ้น ใหอภัยและให    

   กําลังใจกัน

Continuous Learning : มุงมั่นพัฒนาตนเองอยางตอ

   เนื่อง เรียนรูสิ่งใหมๆ ที่เปน  

   ประโยชนตอการปฏิบัติงานการ

   บรหิารจดัการและการดาํเนินชวีติ

Morality :   มีหลักประพฤติปฏิบัติที่ดี มี  

   คุณธรรมที่ดี มีจริยธรรม ทําแตสิ่ง      

                           ดีงาม คิดดี ทําดี 

4. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ

บริษัท ฯ ยึดถือการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ  

และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจและการคา 

ธุรกิจการเงิน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลกัทรพัย ตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย และหนวย

งานอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วของ ตลอดจนยดึถอืปฏบิตัติามหลกัจริยธรรม

ที่พึงปฏิบัติในการประกอบธุรกิจ
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• บริษัท ฯ เชื่อมั่นวาการประกอบธุรกิจอยางซื่อตรง มี

จริยธรรมและคุณธรรมเปนแนวทางการประกอบธุรกิจท่ีถูก

ตอง มั่นคงและยั่งยืน โดยบริษัทฯ ยึดม่ันตอการประกอบ

ธุรกิจดวยความโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได ปฏิบัติตอผูมี

สวนไดเสียทุกภาคสวนดวยความเสมอภาคเทาเทียมกัน และ

ไมเลือกปฏิบัติ

• บริษัท ฯ มีนโยบายในการตอตานการคอรรัปชั่นทุกรูป

แบบทั้งทางตรงและทางออม โดยครอบคลุมทุกกระบวนการ

และขั้นตอนการทํางาน ตลอดจนตองไมเขาไปมีสวนเกี่ยวของ

กับเรื่องคอรรัปชั่น  ทั้งน้ีบริษัทฯ กําหนดใหปฏิบัติตาม 

“นโยบายตอตานการคอรรัปช่ัน และ มาตรการตอตานการ

คอรรัปชั่น” ตลอดจนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมองคกรใน

การตอตานการคอรรัปชั่นในองคกร

• บรษิทั ฯ จดัใหมรีะบบการแจงเบาะแสและขอรองเรยีน 

ตลอดจนการแจงเบาะแสการกระทําความผิด หรือการกระทํา

อนัสอไปในทางประพฤตมิชิอบและคอรรปัชัน่ผานทางชองตาม

ที่บริษัทฯ กําหนดไว ทั้งนี้บริษัทฯ จะใหความคุมครองและให

ความเปนธรรมตอพนักงานที่แจงเบาะแสและพนักงานท่ีถูก

กลาวหา การสบืสวนสอบสวนขอเทจ็จรงิและมคีวามเปนธรรม 

ตลอดจนการเก็บรักษาความลับของผูที่เกี่ยวของ

• บรษิทั ฯ มกีารปฏบิตัติอคูแขงดวยการดาํเนนิธรุกจิภาย

ใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขง 

ไมกลาวหาวารายดวยวิธีการที่ไมสุจริตปราศจากขอมูลจริง ไม

แสวงหาความลบัทีไ่มสจุรติและไมเหมาะสม และไมกระทาํการ

ละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น

• กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานตองรักษาและไมเปด

เผยขอมูลเก่ียวกับธุรกิจการคา และ/หรือขอมูลความลับทาง

ธุรกิจของบริษัท คูคา พันธมิตร และผูมีสวนไดเสียอื่น เวนแต

ไดรับการอนุญาตจากผูมีอํานาจของบริษัทฯ และผูมีสวนได

เสียนั้น ๆ แลว

• กรรมการผูบริหาร และพนักงานจะไมใชขอมูลภายใน

เพ่ือแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือแกบุคคลภายนอก โดย

เฉพาะอยางยิ่งขอมูลท่ีเปนสาระสําคัญที่ยังไมไดเปดเผยตอ

สาธารณะตามกฎหมายวาดวยหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย

ตลอดจนตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย

และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ

• บริษัท ฯ จัดใหมีการสื่อสารและสงเสริมใหพนักงาน

มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ตลอดจน

นโยบายอื่นที่เกี่ยวของของบริษัทฯ ในอนาคต เพื่อใหพนักงาน

มีความตระหนักเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจและการสราง

คุณคาใหแกองคกร นําไปสูการสรางวัฒนธรรมองคกรที่เปน

อัตลักษณของบริษัท

• บริษัท ฯ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทจะไมทําการ

สือ่สาร ตพีมิพประกาศ ทัง้ภายในและภายนอกองคกร ไมวาจะ

เปนการสื่อดวยวาจาหรือลายลักษณอักษรที่ไมจริง บิดเบือน 

ประสงคราย หรือทําลายช่ือเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคล 

การสื่อสารดวยวาจาของผูบริหารและพนักงานตองใชภาษา

และนํ้าเสียงที่สุภาพ และไมทําใหภาพพจนและชื่อเสียงของบ

ริษัทฯตองเสื่อมเสีย

• บริษัท ฯ ยึดมั่นในการสรางบรรยากาศสภาพแวดลอม 

สุขอนามัย และความปลอดภัยในการทํางานตลอดจนการเปด

โอกาสใหมกีารนาํเสนอและรบัฟงขอคดิเหน็ และขอเสนอแนะ

ที่เปนประโยชนตอบริษัท ฯ และสวนรวม

• พนกังานทกุคนจะตองมคีวามตระหนกัในการปฏบิติังาน

โดยเมื่อพบขอสงสัย และ/หรือเหตุที่สอในทางไมสุจริตหรือผิด

ปกต ิและ/หรอืการละเมดิกฎระเบียบหรอืนโยบายของบรษิทัฯ 

ที่จะสงผลใหเกิดความเสื่อมเสียแกบริษัท ฯ พนักงานพึงแจงผู

บังคับบัญชาทราบโดยทันที หรือใหทําการแจงเบาะแสและขอ

รองเรียนตามที่บริษัทฯ ไดจัดระบบไว

• พนักงานทุกคนตองมีจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอมและ

มีความตระหนักในการใชทรัพยากรของบริษัท ฯ อยางมี

ประสิทธิภาพมีความคุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด

ความขัดแยงทางผลประโยชน

 บรษิทัฯ กาํหนดนโยบายทีไ่มให ผูบรหิาร และพนกังานใช

โอกาสจากการเปน กรรมการ ผูบรหิาร หรอื พนกังาน แสวงหา

ผลประโยชนสวนตน จงึกาํหนดขอปฏบิตัสิาํหรบั ผูบรหิาร และ

พนักงานของบริษัทฯ ดังนี้

• ในกรณีท่ี ผู บริหาร หรือ พนักงาน หรือบุคคลใน

ครอบครวั เขาไปมสีวนรวม หรอื เปนผูถือหุนในกจิการท่ีแขงขนั

กับธุรกิจของบริษัทฯ หรือกิจการใดๆ ที่อาจกอใหเกิดความขัด

แยงทางผลประโยชนกบับรษิทัฯ จะตองแจงประธานกรรมการ

บรษิทัฯ ผานทางเลขานกุารรษิทัฯ ใหทราบเปนลายลกัษณอกัษร

      • ในกรณีที่ ผูบริหาร หรือ พนักงาน ไปเปน กรรมการ หุน

สวน หรอืท่ีปรกึษาในบรษิทั หรอืองคกรธรุกจิอืน่ๆ จะตองไมขดั

ตอประโยชนของบรษัิทฯ และการปฏบัิตหินาท่ีโดยตรงในบรษัิทฯ 

• เลขานกุารบรษิทัฯ จะจดัสงจดหมายแจงขอให ผูถอืหุน

ที่มีสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ เกินกวา 5% กรรมการ ผู

บรหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ เพือ่ทาํปรบัปรุงขอมูลในการ

เขาไปมีสวนรวม หรือ เปนผูถือหุนในกิจการที่แขงขันกับธุรกิจ
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ของบริษัทฯ หรือกิจการใดๆ ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชนกับบริษัทฯ เปนประจําทุกไตรมาส

• ในกรณีที่มีรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใตประกาศของ

ตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย จะตองปฏิบติัตามหลกัเกณฑ 

วิธีการ และการเปดเผยขอมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท

จดทะเบียนอยางเครงครัด

การใชขอมูลภายในเพื่อซื้อขายหลักทรัพย

 บริษัทฯ ถือวา ผูบริหาร และพนักงาน มีหนาที่ตองเก็บ

รักษาขอมูลความลับของบริษัทฯ อยางเครงครัด โดยเฉพาะ

อยางยิ่งขอมูลภายในที่ยังไมเปดเผยตอสาธารณะ หรือ ขอมูล

ที่สงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือสงผลตอ

ราคาหุนของบริษทัฯ จึงกาํหนดขอปฏบิติัสาํหรบั ผูบรหิาร และ

พนักงานของบริษัทฯ ดังนี้

• ผูบริหาร และพนักงาน จะไมใชโอกาส หรือ ขอมูล

ตางๆ ในการหาประโยชนสวนตน และในการทําธุรกิจแขงขัน

กับบริษัทฯ หรือทําธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน

• ผูบริหาร และพนักงาน จะไมใช ขอมูลภายในเพื่อ

ประโยชนของตนในการซ้ือขายหุนของบริษัทฯ หรือใหขอมูล

ภายในแกบคุคลอ่ืนเพือ่ประโยชนในการซือ้ขายหุนของบรษัิทฯ

• ผูบรหิาร และพนกังาน จะไมเปดเผยขอมลูความลบัทาง

ธรุกจิของบรษิทัฯ ตอบคุคลภายนอก โดยเฉพาะคูแขงขนั คูคา 

แมวา ผูบรหิาร หรอื พนกังานจะพนจากตาํแหนงในบรษิทัฯ ไปแลว 

การดูแลรักษาทรัพยสินและทรัพยากรของบริษัทฯ

บริษัทฯ กําหนดให ผู บริหาร และพนักงานมีหนาที่

ดูแลรักษาและใชทรัพยสินและทรัพยากรของบริษัทฯ อยาง

ประหยัดและเกิดประโยขนสูงสุด มิใหทรัพยสินใดๆ ของ

บริษัทฯ เสื่อมคาและสูญหายโดยมิชอบ

การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ

บริษัทฯ ถือวาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใชในการ

ปฏบิตังิานถอืเปนทรพัยสนิของบริษัทฯ และกาํหนดใหผูบริหาร 

และพนักงานของบริษัทฯ ดังนี้

1) หามผูบริหาร และพนักงาน นําซอฟทแวรท่ีผิด

กฎหมายมาใช และหามคัดลอกซอฟทแวรลิขสิทธิ์ดวยเหตุผล

ใดๆ โดยมิไดรับอนุญาตจากบริษัทผูผลิตซอฟทแวรนั้นๆ

2) หามผูบริหาร และพนักงาน เปดเผยขอมูลท่ีอยูใน

ระบบขอมูลของบริษัทฯ หรือขอมูลที่บริษัทฯ ซื้อมาโดยไมได

รับอนุญาตจากประธานเจาหนาที่บริหาร

3) หามผูบริหาร และพนักงานเปดเผยรหัสประจําตัว ที่

ใชในการเขาถึงระบบขอมูลของบริษัทฯ แกผูอื่น

4) ห ามผู บริหาร และพนักงาน ทําลาย ลบท้ิง 

เปลี่ยนแปลง ทําซํ้า ขอมูลของบริษัทฯ โดยไมไดรับอนุญาต

จากประธานเจาหนาที่บริหาร 

5) หามผูบรหิาร และพนกังานปรบัแตงอปุกรณฮารดแวร 

หรือ ติดตั้งอุปกรณใดๆ ที่นอกเหนือจากอุปกรณมาตรฐานที่

บริษัทฯ ติดตั้งให  

6) หามผูบริหาร และพนักงานใชอีเมลของบริษัทฯ ใน

การสงขอความทีก่ลาวราย ทาํใหเสือ่มเสยี หรอืขอความท่ีหยาบ

คาย ลามก ขมขู กอกวน หรือสรางความรําคาญใหกับผูอื่น

7) ผูบริหาร และพนักงาน ไมควรใชคอมพิวเตอรและ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชนสวนตัว

8) ผูบริหาร และพนักงาน ควรใชอินเตอรเน็ตในการ

แสวงหาขอมูล และความรูที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน 

และละเวนการเขาเว็ปไซดที่ผิดกฎหมาย หรือเว็ปไซดที่ผิดตอ

ศีลธรรมอันดีงาม

9) ผูบรหิาร และพนกังาน ควรใชอปุกรณสือ่สารตางๆ ที่

บรษิทัฯ จดัใหอยางมจีติสาํนกึและมคีวามรบัผิดชอบ โดยคาํนงึ

ถึงประโยชนของบริษัทฯ เปนสําคัญ

    

การรับและใหอามิสสินจาง 

1) บริษัทฯ หามมิใหผูบริหาร และพนักงาน เรียก หรือ 

รับผลประโยชนใดๆ จากคูคา ผูรับเหมา ที่ปรึกษา และ ผูที่มี

สวนไดสวนเสียในการทําธุรกิจกับบริษัทฯ

2) ผู บริหาร และพนักงานควรเลี่ยงที่จะใหหรือรับ

ของขวัญ หรือ ของกํานัลใดๆ จากคูคา หรือ ผูที่บริษัทฯ ทํา

ธุรกิจดวยเวนแตเปนชวงเทศกาลในมูลคาที่เหมาะสม และไม

เกี่ยวของกับการผูกมัดทางธุรกิจ

3) ผูบรหิาร และพนกังานควรเลีย่งทีจ่ะใหหรือรับการเล้ียง

รบัรองในลกัษณะทีเ่กนิกวาปกตจิากบคุคลทีบ่รษิทัฯ ทาํธรุกิจดวย

การจัดทําเอกสาร

บรษิทัฯ กาํหนดให ผูบรหิาร และพนกังาน จดัทาํเอกสาร

ตางๆ ดวยความสุจริต รอบคอบ และเปนไปตามมาตรฐานที่

กําหนด และหามมิใหปลอมแปลงรายงาน และเอกสารของบ

ริษัทฯ 

สิทธิทางการเมือง

บริษัทฯ สนับสนุนให ผูบริหาร และพนักงาน ใชสิทธิ
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ของตนเองตามกฎหมาย แตหามมิให ผูบริหาร และ พนักงาน

เขารวมกิจกรรมใดๆ ที่จะกอใหเกิดความเขาใจวาบริษัทฯ 

มีสวนเกี่ยวของหรือใหการสนับสนุนแกพรรคการเมืองใด

พรรคการเมืองหนึ่ง หรือกลุมพลังใดกลุมพลังหนึ่ง และ หาม

มิใหใชทรัพยสินของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนพรรคใดพรรคหนึ่ง 

หรือกลุมพลังใดกลุมพลังหนึ่ง

5. การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย

บริษัท เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี  จํากัด (มหาชน) ให

ความสําคัญกับการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุมอยางเทา

เทยีมและเปนธรรมตามนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการท่ีด ีคณะ

กรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณ

ของฝายบริหาร และพนักงาน เพ่ือใหผูเกี่ยวของยึดถือเปน

แนวทางในการปฏบิตัหินาทีต่ามภารกจิของบรษัิทฯ ดวยความ

ซื่อสัตย สุจริตและเที่ยงธรรม รวมทั้งใหมีการดูแลและติดตาม

การปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวอยางสมํ่าเสมอ

ทั้งน้ีกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานจะตองรับทราบ

และเขาใจ รวมถึงยึดถือตามแนวทางปฏิบัติเพื่อใหการปฏิบัติ

หนาทีข่องแตละคนเปนไปอยางมีประสทิธภิาพ เปดเผย โปรงใส 

ซ่ือสัตยสจุรติ คาํนึงถงึผลประโยชนสงูสดุของบรษิทัฯ และเปน

ธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุมที่เกี่ยวของ

ขอพึงปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ

1. ตอผูถือหุน

1.1 เปดเผยขอมลูสารสนเทศอยางถกูตองครบถวน เพียง

พอ ทันตอเวลา มีความโปรงใสและยุติธรรม 

1.2 ระมดัระวงัในการปฏบิติัการใดๆ อนัจะใหผูถอืหุนเกดิ

ความสับสนและสําคัญผิดในขอเท็จจริงของสารสนเทศ

1.3 ปฏบิตัติอผูถอืหุนทกุรายใหไดรบัความเปนธรรมอยาง

เทาเทียมกัน

1.4 กาํกบัดแูลใหมกีารบรหิารองคกรดวยความระมดัระวงั

และรอบคอบเพื่อปองกันความเสียหายตอผูถือหุน

2. ตอลูกคา

2.1 ปฏิบัติตอลูกคาทุกรายอยางเปนธรรม

2.2 ใหบริการที่เปนเลิศดวยคุณภาพ และประสิทธิภาพ

2.3 ดูแลและรักษาผลประโยชนของลูกคาอยางเหมาะ

สมและเปนธรรม

2.4 รักษาความลบัของลกูคา รวมถงึไมนาํขอมลูไปใชเพือ่

ประโยชนองบริษัทฯ และผูเกี่ยวของโดยมิชอบเวนแตจําเปน

ตองปฏิบัติตามกฎหมาย

2.5 จัดระบบหรือชองทางเพื่อใหลูกคาสามารถแสดง

ความคดิเหน็หรอืรองเรยีนเกีย่วกบับรกิารและดาํเนนิการแกไข

รวมทั้งแจงผลใหลูกคาทราบอยางรวดเร็ว

3. ตอคูแขงขัน

3.1 ดําเนินธุรกิจภายใตกรอบกติกามารยาท ตอตานการ

แขงขันทีไ่มเปนธรรม มปีฏบัิตติอคูแขงขันดวยการดาํเนนิธรุกิจ

ภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี

3.2 ดําเนินธุรกิจโดยไมทําลายชื่อสียงของคูแขงขัน ไม

กลาวหาวารายดวยวิธีการที่ไมสุจริตปราศจากขอมูลความจริง

หรือซํ้าเติมคูแขงขัน

3.3 ดาํเนนิธรุกจิโดยไมแสวงหาขอมลูทีเ่ปนความลบัของ

คูแขงดวยวิธีที่ไมสุจริตหรือไมเหมาะสม

3.4 ไมกระทาํการละเมดิลขิสทิธิห์รือทรพัยสนิทางปญญา

ของคูแขงขัน และผูอื่น

4. ตอคูคาและเจาหนี้

4.1 การจัดหา จดัซือ้ จัดจางจะตองอยูภายใตกฎระเบยีบ

ของบริษัทฯ มีความโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได เพื่อ

ประโยชนสูงสุดของบริษัท

4.2 หลีกเลี่ยงการจัดหา จัดซื้อ จัดจางที่ขัดกับผล

ประโยชนโดยรวมของบริษัท

4.3 ผูที่เกี่ยวของกับกิจกรรมจัดหา จัดซื้อ จัดจางตองไม

รบัประโยชนไมวาทางตรงหรอืทางออมจากคูคาและไมมคีวาม

สัมพันธใกลชิดจนอาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจ ในกรณีที่มี

การจัดหา จัดซื้อ จัดจางกับคูคาที่มีความสัมพันธตองรายงาน

ตอผูบงัคบับญัชาสงูสดุของสายงานนัน้ๆ หรอืรายงานตอกรรม

การผูจัดการเพื่อทราบและใหความเห็นเปนการลวงหนา และ

ตองไมมีสวนรวมในการอนุมัติ

4.4 กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่เปนคูคากับ

บริษัทฯ ตองรายงานความสัมพันธตอสายการบังคับบัญชา

หรือรายงานตอกรรมการผูจัดการเพื่อทราบเปนการลวงหนา

4.5 เคารพ และดาํเนนิการตามขอตกลงทีม่กีารเจรจาตอ

รอง และเปนไปตามเงื่อนไขที่ไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ

ของบริษัท

4.6 หากพบเห็นเหตุที่ทําใหไมสามารถดําเนินการตาม

ขอตกลง หรอืสญัญาได ผูรบัผดิชอบตองรบีรายงานตอผูบงัคบั

บัญชาทันที

4.7 ตองใหขอมูลที่ถูกตอง เปนจริง ไมหลอกลวงใหเกิด
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ความเขาใจผิด หรือใหขอมูลไมครบถวนแกคูคาหรือเจาหนี้

4.8 ตองรักษาและไมเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจการคา 

และ/หรือขอมูลความลับทางธุรกิจคูคา เจาหนี้ และผูที่มีสวน

ไดเสียอื่น

4.9 หลีกเลี่ยงการรับของกํานัล สินนํ้าใจ การรับเชิญไป

งานเลี้ยงสังสรรคหรืองานเลี้ยงรับรองจากคูคาที่จัดเปนการ

เฉพาะเจาะจง เวนแตเปนไปตามโอกาสที่เปนชวงเทศกาลใน

มูลคาที่เหมาะสม และตองไมมีขอผูกมัดทางธุรกิจมาเกี่ยวของ 

โดยบริษัทฯ ไดกําหนดหลักเกณฑดังกลาวไวใน “นโยบาย ตอ

ตานการคอรรัปชั่น”

5. ตอพนักงาน

5.1 ใหความเปนธรรมตอพนักงานทุกคนและใหผล

ตอบแทนและจัดใหมีสวัสดิการที่เหมาะสม

5.2 ปฏิบัติตอพนักงานดวยความเปนธรรม เสมอภาค 

และไมเลือกปฏิบัติ

5.3 เคารพและไมละเมิดสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความ

เปนมนุษยของพนักงานทุกคน

5.4 ดูแลเอาใจใสในการสรางบรรยากาศสภาพแวดลอม 

สุขอนามัย ความปลอดภัยในการทํางานตลอดจนสวัสดิภาพ

ความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงานทุกคน

5.5 สงเสริมและสนับสนุนพนักงานในการพัฒนาความรู

และใหความกาวหนาแกพนกังานตามความสามารถและความ

เหมาะสมของพนักงานอยางเปนธรรม

5.6 มีประเมินผลปฏิบัติงานดวยความเปนธรรม

5.7 เปดโอกาสใหมกีารเสนอและรบัฟงขอคดิเหน็ และขอ

เสนอแนะที่เปนประโยชนตอบริษัท และสวนรวม

5.8 สนับสนุนและสงเสริมใหพนักงานทุกคนคํานึงผล

ประโยชนขององคกรหรอืสวนรวมมากกวาผลประโยชนสวนตน

5.9 การแตงตั้งและโยกยาย การใหผลตอบแทน รวม

ถึงการใหรางวัลและการลงโทษกระทําดวยความสุจริตใจ บน

พื้นฐานของความรู ความสามารถ และความเหมาะสมของ

พนักงาน

6. ตอทางการและสังคมโดยสวนรวม

บริษัทฯ สงเสริมสนับสนุนใหกรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงานของบริษัทฯ มีสวนรวมและเปนสวนหนึ่งของสังคม 

ใหความดูแลใสใจตอผูมีสวนไดเสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่ง

แวดลอม อยางมคีณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ นาํหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการใหเกิดการดําเนิน

กิจการเปนการสรางความสําเร็จและประโยชนสุข ซึ่งจะเปน

ผลดีตอ ความยั่งยืนของกิจการผูมีสวนไดเสีย เศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดลอมอยางแทจริง ทั้งนี้ ใหความสําคัญกับทองถิ่น

ท่ีบริษัทฯ เขาไปดําเนินกิจการ  ดูแลรักษาขนบธรรมเนียม

ประเพณีทองถิ่น ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ

อยางครบถวน

โดยบรษิทัฯ จะปลกูฝงจติสาํนกึของพนกังานทกุระดบัให

มคีวามรับผดิชอบตอสงัคมอยางจรงิจงั และดาํเนินกจิกรรมทีม่ี

สวนสรางสรรคสังคมอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

6. ความขัดแยงทางผลประโยชน

จัดใหมีการควบคุมดูแลและปองกันธุรกรรมตางๆ รวม

ถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกันไมใหมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

โดยกําหนดนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติพรอมทั้งเปดเผยขอมูล

รายการที่เกี่ยวโยงกันใหเปนไปตามหลักเกณฑของหนวยงาน

ทางการที่กํากับดูแล

7. การให หรือ รับของขวัญ

เพือ่เปนการรกัษาความสมัพนัธทางธรุกิจอยางเหมาะสม 

ดังนั้นจึงกําหนดแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการให รับของขวัญ 

ของกาํนัล การเลีย้งรบัรอง หรอืผลประโยชนอืน่ใดของบริษทัฯ 

โดยบริษัทฯไดกําหนดหลักเกณฑดังกลาวไวใน “นโยบายและ

แนวปฏิบัติ เรื่อง การตอตานการคอรรัปชั่น”

8. การรับขอรองเรียนดานจริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ไดจัดชองทางพิเศษ หรือชองทางลับ ในการสง

ขอรองเรียนดานจริยธรรมทางธุรกิจ ดังนี้

ทางอีเมล :  ceo@pst.co.th

ทางไปรษณีย  :  แผนกเลขานุการบริษัท สํานัก

ประธานเจาหนาที่บริหาร

บริษัท เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

สํานักงานใหญ เลขที่ 325/1  อาคารพีเอสที

ถนนพหลโยธิน  แขวงสายไหม เขตสายไหม 

กรุงเทพฯ 10220
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9. คาตอบแทนของผูสอบบัญชี

1. คาตอบแทนของผูสอบบัญชี (Audit Fee)

 บรษิทัไดจายคาตอบแทนการสอบบญัชใีหแก นางสาวพมิพใจ  มานติขจรกิจ  ทะเบียนเลขท่ี 4521 หรอื นายชยพล ศภุเศรษฐ

นนท ผูสอบบญัชรีบัอนญุาต เลขที ่3972  หรอื นางสาวรสพร  เดชอาคม ผูสอบบัญชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 5659 หรอืนางสาว

สมุนา พันธพงษสานนท  ผูสอบบัญชีรับอนญุาตทะเบยีนเลขท่ี 5872 หรือ นายโสภณ เพิม่ศริวิลัลภ ผูสอบบัญชีรบัอนญุาต เลขที ่3182 

บรษิทั สํานกังาน อวีาย จาํกัด โดยใหคนใดคนหนึง่เปนผูสอบบัญชขีองบรษัิทและบรษัิทยอยในงวดบัญชีป 2561 เปนจํานวนเงนิ รวม 

4,300,000 บาท (สีล่านสามแสนบาทถวน)

2. คาบริการอื่น ๆ (Non Audit Fee)

 - ไมมี –
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เรียน  ทานผูถือหุน
บริษัท เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน )
       
  คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัทเพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน ) ประกอบดวย

กรรมการอิสระ 3 ทาน ซึ่งเปนผูมีความรู ความสามารถ มีประสบการณเฉพาะดาน  มีคุณสมบัติครบถวน
ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  มีความอิสระ ในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตรคณะ
กรรมการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวย

1. นายสุวิทย สิงหจันทร         ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวรพงศ จําจด              กรรมการตรวจสอบ
3. นายพิทยาธร มฤทุสาธร       กรรมการตรวจสอบ
  ในรอบป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดประชมุรวมทัง้สิน้ 4 ครัง้  ทกุครัง้กรรมการตรวจสอบ

ทุกทานไดเขารวมประชุมครบองคประชุม และไดเชิญผูบริหารเขารวมประชุมตามวาระของผูที่เก่ียวของ 
เพือ่ชีแ้จงในประเดน็ทีเ่กีย่วของ รวมถงึไดเชญิผูตรวจสอบภายใน ผูสอบบญัชรีบัอนญุาต เพือ่รวมชีแ้จงขอ
เท็จจริง   ผลการตรวจสอบบัญชี และหลักฐานประกอบ ในแตละไตรมาส ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได
จัดใหมกีารประชมุรวมกบัผูสอบบญัชรีบัอนญุาต โดยไมมผีูบรหิารของบรษิทัฯเขารวมประชมุดวยอยางนอย  
1 ครัง้ การประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบไดปฏบิตัติามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบทีค่ณะกรรม
การบรษัิทฯไดอนมุติัไวอยางเครงครดัและผลการประชมุแตละครัง้ไดรายงานการปฏิบัตงิานโดยสรปุพรอม
ขอเสนอแนะที่เห็นวาเปนประโยชนตอฝายบริหารใหคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ  สรุปสาระสําคัญดังนี้
 1.สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป 2561  กอนนําเสนอคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อใหมั่นใจวา รายงานทางการเงิน รายการบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวของกันจัดทําขึ้นมีความถูกตอง
ตามทีค่วรตามมาตรฐานบญัช ีและขอกาํหนดทางกฎหมายรวมทัง้มกีารเปดเผยไวในหมายเหตปุระกอบงบ
การเงินอยางเพียงพอพรอมทั้งใหขอสังเกตและ รับทราบแนวทางแกไขปญหาใหเกิดประโยชนแกบริษัทฯ 
ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็วารายงานทางการเงนิ ของ บรษิทัฯ ไดจดัทาํขึน้ตามหลกัการบญัชี
ทีร่บัรองทัว่ไป  โดยมคีวามถกูตองตามท่ีควรเช่ือถือได  และการเลือกใชนโยบายบัญชีท่ีมคีวามสมเหตสุมผล 
 2.  สอบทานความเพยีงพอของการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน  คณะกรรมการตรวจ
สอบมคีวามเห็นวามีประสทิธิผล และเหมาะสมเพยีงพอโดยไมมขีอบกพรองท่ีเปนสาระสาํคัญ และหนวยงาน
ตรวจสอบภายในมคีวามเปนอสิระ พรอมกนันีไ้ดพจิารณาอนมุตัแิผนการตรวจสอบ ภายในประจําป 2561   ซ่ึง
จัดลาํดับงานตรวจสอบตามความเสีย่ง และมุงเนน เชิงปฏิบัตกิารใหเกิดผลงานท่ีมปีระสทิธภิาพมปีระสิทธิผล
และไดมกีารพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในอยางตอเนือ่งเพือ่ใหมีระบบการควบคมุภายในท่ีดี  
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3. สอบทานการปฏบิติัตามกฎหมายวาดวยหลกัทรพัย และตลาดหลกัทรพัยขอกาํหนดตลาดหลกัทรัพย
แหงประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
วาบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามขอกําหนดและกฎหมายตางๆ อยางเหมาะสม สอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวามีความสมเหตุ
สมผลเพื่อประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ และเปนไปตามกฎหมาย โดยขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว

4. สอบทานการบรหิารความเสีย่งรายงานผลการตรวจสอบ และขอสังเกตผลการประเมนิระบบการ
ควบคมุภายในรวมทัง้มกีารแลกเปลีย่นขอคดิเหน็กบัผูบรหิารระดบัสงูโดยบรษิทัฯ กาํหนดใหมกีารประชมุ
คณะกรรมการบรหิารเปนประจาํทุกเดอืน และมีการประชุมคณะกรรมการบรษัิททุกไตรมาสโดยในท่ีประชมุ
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดกลาวถึงผลการดําเนินงานปจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นผลกระทบและขอ
เสนอแนะมาตรการปองกัน หรือลดทอนความเสี่ยงที่สําคัญเพื่อรายงานความคืบหนาของผลการดําเนิน
งานโดยผูรับผิดชอบอยางตอเน่ือง ซ่ึงทางคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวามาตรการบริหารความ
เสี่ยงที่กําหนดไวมีประสิทธิผล และเหมาะสมเพียงพอครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีความเส่ียงสูง
สอดคลองกับสภาพแวดลอมของการดําเนินธุรกิจปจจุบัน

5. สอบทานความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน ตามแบบทีก่าํหนดโดยคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรพัย และตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย ซึง่ผลการประเมนิพบวาบรษิทัมรีะบบการควบคมุภายใน
ที่เพียงพอ และครบถวนแลว

6. พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีโดยพิจารณาถึงความโปรงใส และหลักการกํากับกิจการที่ดี รวมถึง
ผลการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีปท่ีผานมา โดยคํานึงถึงช่ือเสียงความนาเช่ือถือความสามารถในการให
บริการตรวจสอบและการใหคํารับรองงบการเงินไดทันเวลาอยางสมํ่าเสมอแลว คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นชอบเสนอ ตอคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อใหพิจารณาเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนดังนี้

แตงตั้งผูสอบบัญชีของ บริษัท สํานักงานอี วาย  จํากัด ประจําป 2562 โดยมีรายชื่อดังนี้
นางสาวพิมพใจ มานิตขจรกิจ  ผูสอบรับใบอนุญาตเลขที่  4521  หรือ 
นายชยพล ศุภเศรษฐนนท   ผูสอบรับใบอนุญาตเลขที่  3972 หรือ   
นางสาวรสพร  เดชอาคม  ผูสอบรับใบอนุญาตเลขที่  5659 หรือ 
นางสาวสุมนา พันธพงษสานนท  ผูสอบรับใบอนุญาตเลขที่  5872 หรือ 
นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ  ผูสอบรับใบอนุญาตเลขที่  3182 หรือ 
นางสาวรุงนภา  เลิศสุวรรณกุล  ผูสอบรับใบอนุญาตเลขที่  3516 หรือ 
นางสาวอรวรรณ  เตชวัฒนสิริกุล ผูสอบรับใบอนุญาตเลขที่  4807 

โดยใหคนใดคนหนึ่ง เปนผูสอบบัญชีของบริษัท เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน ) และ
บริษัทยอย 16 บริษัท กําหนดคาธรรมเนียมบริการงานสอบบัญชีจํานวน 4,250,000 บาท (สี่ลานสองแสน
หาหมื่นสองบาท) ทั้งนี้ ไมรวมคาใชจายอื่นๆ ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริง 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบโดย
ประเมินในภาพรวมเปนรายคณะประจําป  2561  ผลการประเมินรายคณะเฉลี่ยอยูที่รอยละ100 และผล
การประเมนิรายบคุคลเฉลีย่อยูทีร่อยละ 100 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นโดยรวมวาคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ไดปฏิบัติหนาที่ ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอยางเพียงพอและครบถวนแลว

บริษัท เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

                                           นายสุวิทย  สิงหจันทร                                               
                                                  ประธานกรรมการตรวจสอบ
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นโยบายความรบัผิดชอบตอสงัคม
บริษทัมุงมัน่ทีจ่ะพฒันาธรุกจิใหเติบโตอยางยัง่ยนืควบคูไปกบั

การรับผดิชอบตอสงัคม ดังนัน้เพือ่ใหการพฒันาธรุกจิของบรษิทัเปน
ไปอยางยัง่ยนื คณะกรรมการบรษิทัจงึกาํหนดนโยบายความรบัผดิ
ชอบตอสงัคม (Corporate Social Responsibility หรอื CSR) โดย
มกีรอบหลกัการแนวทางในการดาํเนนิงาน ดังนี้ 

กรอบแนวทางการดําเนนิการความรบัผดิชอบตอสงัคม
การดําเนินธุรกิจภายใตการกํากับกิจการที่ดีและยึดหลัก

จรยิธรรมควบคูไปกบัการใสใจดแูลรกัษาสิง่แวดลอมและสงัคม มี
สาํนกึรบัผดิชอบตอสังคมอยางแทจรงิ โดยคาํนงึถงึผูทีม่สีวนไดสวน
เสยี (Stakeholders) ทีเ่กีย่วของท้ังภายในและภายนอกองคกร ต้ังแต
ผูถอืหุน พนกังาน ลูกคา ชมุชน ตลอดจนสงัคมวงกวาง ทัง้นีเ้พือ่นาํไป
สูการพฒันาธรุกจิอยางยัง่ยนื โดยปจจบุนับรษัิทไดกําหนดแนวทาง
ของความรับผิดชอบตอสังคมใหครอบคลุมในหัวขอดังตอไปนี้
       1. การประกอบกจิการดวยความเปนธรรม

2. การตอตานการทจุรติคอรรปัช่ัน
3. การปฏบิตัติอแรงงานอยางเปนธรรม
4. ความรบัผดิชอบตอผูบริโภค
5. ความรบัผดิชอบตอสงัคมและสิง่แวดลอม

1. การประกอบกจิการดวยความเปนธรรม 
บรษิทัและบรษิทัยอยใหความสําคญัในการดาํเนนิธรุกิจ โดย

ปฏบิตัติามกรอบการแขงขนัทางการคาทีส่จุรติและเปนธรรมภาย
ใตกรอบของกฎหมายและจรยิธรรมทางธรุกจิของบรษิทัและบรษิทั
ยอย และยดึกตกิาของการแขงขนัอยางเสมอภาคของการไดรบัผล
ตอบแทนทีเ่ปนธรรมทัง้สองฝาย การดาํเนินธรุกิจกบัคูคาตองไมนาํ

มาซึง่ความเสือ่มเสียตอชือ่เสยีงของบรษิทัและบรษิทัยอย หรือขัด
ตอกฎหมาย โดยมหีลกัการในการดําเนนิธรุกจิดงัน้ี คอื

• ไมเรยีกรบั หรือยนิยอมท่ีจะรบัทรัพยสนิ หรอืประโยชน
อืน่ใดซึง่อยูนอกเหนอืขอตกลงการคา หรอืเงือ่นไขทางการคา

• มุงสรางความสมัพนัธ ความรวมมอืทีด่ ี และการพัฒนา
ผลติภณัฑรวมกบัคูคา เพือ่เสรมิสรางศกัยภาพและประสทิธภิาพใน
การดาํเนนิธรุกจิรวมกันในระยะยาว

• รกัษาความลบัหรอืสารสนเทศของคูคา ไมนาํไปใชเพ่ือ
ประโยชนตนเอง หรอืผูทีเ่กีย่วของโดยมชิอบ

• บริษทัและบรษัิทยอยจะไมดาํเนนิการใดๆ ทีเ่กีย่วของกับ
การละเมดิทรพัยสนิทางปญญา รวมทัง้สงเสรมิใหผูบรหิาร พนกังาน
ใชทรัพยากรและทรพัยสนิของบรษิทัอยางมปีระสทิธภิาพ ใชสนิคา
และบรกิารท่ีมลีขิสทิธิถู์กตองและไมสนบัสนนุสนิคาหรอืการกระทาํ
ทีเ่ปนการละเมดิทรพัยสินทางปญญา

• บริษทัและบรษิทัยอยตอตานการแขงขันท่ีไมเปนธรรม 
โดยบรษิทัและบรษิทัยยอยจะไมดาํเนินการในเรือ่งดังตอไปนี ้ไดแก 
การรวมหวักาํหนดราคา การกําหนดราคาจาํหนายเพือ่กาํจดัคูแขง  
โดยการกาํหนดราคาของบรษิทัจะมาจากการพจิารณาสภาวะตลาด 
ความตองการซือ้ ตลอดจนตนทนุอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วของ หรอือาจกลาวได
วา เปนการกาํหนดราคาสนิคาตามตนทุนสินคาและคาใชจายตางๆ 
เพือ่ใหสามารถแขงขนัได  / นโยบายการจัดซ้ือของบรษิทั มกีาร
กําหนด วธิกีารจัดหา ข้ันตอนการดาํเนนิงานท่ีชัดเจน เพือ่ใหเกดิ
ความเปนธรรม

• บรษิทัและบรษัิทยอยไดกาํหนดชองทางการรองเรยีนเรือ่ง
ทีไ่มไดรบัความเปนธรรม โดยมจีดุรบัเรือ่งรองเรยีนดงักลาวท่ีบริษทั 
ตลอดจนผานเวบ็ไซตของบรษิทั เปนตน
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2. การตอตานการทุจรติคอรรัปชัน่ 
บรษิทัและบรษัิทยอยดาํเนนิธรุกจิดวยความโปรงใส ยดึมัน่ใน

ความถกูตอง โดยจดัใหมแีนวทางในการตอตานการทุจรติคอรรปัชัน่ 
รวมถงึการสนบัสนนุกิจกรรมทีส่งเสรมิและปลกูฝงใหผูบรหิารและ
พนกังาน ปฏิบตัติามกฎหมายและระเบยีบขอบงัคบัท่ีเกีย่วของ ไม
สนบัสนุนใหมกีารสรางความสําเร็จของงานดวยวธิกีารทจุรติ คณะ
กรรมการบรษิทัมนีโยบายปฏบิตัติามกฎหมายตอตานการทจุรติ
คอรรัปชัน่ โดยกาํหนดแนวทางปฏบัิต ิดงัน้ี

• สรางจิตสาํนึก คานิยม ทศันคติใหแกพนกังานในการ
ปฏบิติัตามกฎระเบยีบ ดวยความซือ่สตัยสจุรติ (ตามคูมือจรยิธรรม
ธรุกจิ (Code of Conduct) ของบรษัิท) 

• จดัใหมรีะบบการควบคุมภายในทีมี่ประสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล มกีารตรวจสอบและถวงดลุการใชอาํนาจใหเหมาะสม 
เพ่ือปองกันมใิหพนักงานทจุรติ หรอืมสีวนเกีย่วของกบัการทุจรติ
และคอรรปัชัน่ตางๆ

• หามมิใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน
กระทาํการใดๆ อนัเปนการเรยีกรอง หรือยอมรบัทรพัยสนิ หรอื
ผลประโยชนอืน่ใด สาํหรบัตนเองหรอืผูอืน่ทีส่อไปในทางจงูใจให
ปฏบิตั ิหรอืละเวนการปฏบิตัหินาทีม่ชิอบ หรอือาจทาํใหบรษัิทเสยี
ประโยชนอนัชอบธรรม

- หามมใิหกรรมการบริษทั ผูบรหิาร และพนกังานใหหรอื
เสนอทีจ่ะใหทรัพยสนิ หรอืผลประโยชนอืน่ใดแกบคุคลภายนอก
เพือ่จงูใจใหบคุคลนัน้กระทาํหรอืละเวนกระทาํใดทีผ่ดิตอกฎหมาย
หรอืโดยมชิอบตอตาํแหนงหนาทีข่องตน

3. การปฏิบัตติอแรงงานอยางเปนธรรม
บริษทัและบริษทัยอยมนีโยบายทีจ่ะปฏบิติัตอพนกังานทุกคน

ดวยความเปนธรรม โดยไมมเีงือ่นไขใดทีจ่ะทาํใหบรษิทัและบรษิทั
ยอยจะตองปฏบิตัติอพนกังานโดยไมเทาเทยีมกนั เพือ่ใหเกิดความ
เปนธรรมตอพนักงานทกุคน บริษัทมรีะบบการดูแลพนักงานอยางท่ัว
ถงึและเปนธรรม (ตามขอบงัคบัเกีย่วกับการทาํงานของบรษิทั) ดังนี้

• บรษัิทและบรษิทัยอยจะดแูลผลตอบแทนใหพนกังานทกุ
คนอยางเหมาะสมและเปนธรรม โดยพนกังานไมจําเปนตองเรยีกรอง

• บรษัิทและบรษิทัยอยจะไมเลอืกปฏบิตั ิในขณะเดียวกนั
จะปฏบิตัติอพนักงานโดยเทาเทยีมกัน

• ในกรณทีีพ่นกังานมขีอรองทุกขเกิดขึน้ บรษิทัและบริษทั
ยอยมขีัน้ตอนและวธิกีารดาํเนนิการเรือ่งการรองทุกขของพนกังาน
อยางชดัเจน โดยบริษทัจะหาทางยติุโดยเรว็และเปนธรรม เพือ่จาํกดั
ปญหาใหอยูในขอบเขตไมขยายผลออกไปในวงกวาง 

เน่ืองจากบริษทัใหความสําคญัและตระหนกัถงึความเทาเทยีม
กนั  โดยมแีนวปฏบิตัติอพนกังานดวยความเปนธรรม ไมเลอืกปฏิบตัิ
ตอบคุคลหนึง่บุคคลใด เปนไปตามคูมอืจรยิธรรมธรุกจิ (Code of 
Conduct) เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบตังิานของพนกังานทุก

คน โดยถือวาขอปฏบิตัใินคูมอืจริยธรรมเปนสวนหนึง่ของ “ระเบยีบ
และขอบงัคบัพนักงาน” ท่ีพนกังานพึงปฏบิตั ิทัง้นี ้บริษทัไดดําเนิน
การช้ีแจงเรือ่งจรรยาบรรณในการดาํเนนิธุรกิจใหกบัพนกังานทุกคน
รบัทราบในวนัแรกของการเขารวมงานกับบรษิทัและยงัไดเนนยํา้ราย
ละเอยีดในหลกัสตูรการฝกอบรมพนักงาน

4. ความรับผดิชอบตอผูบรโิภค
บรษัิทและบรษัิทยอยใหความสาํคญัความรบัผดิชอบตอผูมี

สวนไดเสยีในหวงโซธรุกจิ ไดแก ผูถอืหุน ลกูคา คูคา และคูแขงทาง
ธรุกจิ และไดประกาศใชจรยิธรรมทางธรุกจิ (Code of Conduct) 
เพือ่ใชเปนแนวทางในการดาํเนนิงานของบรษิทั โดยมแีนวปฏบิตัิ
ความรับผดิชอบตอลกูคา ดงัตอไปนี้

• สงมอบสนิคาและใหบรกิารทีม่คีณุภาพตรงตามความคาด
หมายของลกูคาในราคาทีเ่ปนธรรม

• ใหขอมลูขาวสารทีถ่กูตอง เพยีงพอ และทนัตอเหตกุารณ
แกลกูคา เพ่ือใหทราบเกีย่วกับสินคาและบรกิาร โดยไมมกีารกลาว
เกินความเปนจรงิท่ีเปนเหตใุหลกูคาเขาใจผดิเก่ียวกับคณุภาพของ
สนิคาหรอืบรกิารนัน้ๆ 

• ตดิตอกบัลกูคาดวยความสภุาพ มปีระสทิธภิาพ และเปน
ทีไ่ววางใจไดของลูกคา และจดัใหมรีะบบกระบวนการทีใ่หลกูคารอง
เรยีนเกีย่วกบัคณุภาพ ความปลอดภยัของสนิคา 

• รกัษาความลบัของลกูคา และไมนาํไปใชเพือ่ประโยชนของ
ตนเองหรอืผูทีเ่กีย่วของโดยมชิอบ

• บรษิทัและบรษิทัยอยจดัใหมกีารสือ่สารดานการตลาด
หลายวธิ ี ไดแก การสือ่สารขอมลูผลติภณัฑโดยผานการแนะนาํ
ของเจาหนาทีข่าย หรอืชองทางการสือ่สารผานเวบ็ไซตของบรษัิท 
เปนตน 

5. ความรับผดิชอบตอตอสงัคมและสิง่แวดลอม
บรษิทัและบรษิทัยอยมีนโยบายสงเสรมิและใหความรูดาน

สงัคมและสิง่แวดลอมกบัพนกังานทุกระดบั เพือ่ใชเปนแนวทางรวม
กนัในการพฒันาและดแูลรบัผิดชอบชมุชน สงัคม และสิง่แวดลอม 
โดยสนบัสนนุใหมโีครงการหรอืกจิกรรมทีส่รางประโยชนอยางยัง่ยนื
แกชมุชนและสงัคม พรอมทัง้การปฏบัิตติามกฎหมายขอบังคบั และ
ขอกาํหนดอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วของกบัส่ิงแวดลอมในการดาํเนนิธรุกจิ โดยมี
การประเมนิและตดิตามผลการดาํเนนิงาน หรอืผลกระทบดานสิง่
แวดลอมตางๆ อยางตอเนือ่ง

• มกีารกําหนดข้ันตอนการจัดการของเสยีจากการดาํเนนิ
งานอยางชดัเจน

• ดแูลสิง่แวดลอมรอบขางโครงการเพือ่จาํกดัผลกระทบจาก
การดาํเนนิงานของบรษิทัและบรษิทัยอย

• รวมพัฒนาชมุชนในบรเิวณรอบโครงการตางๆ ของบรษิทั
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กจิกรรม CSR ในป 2561

ตัวแทนพนักงานเขารวมกิจกรรมสืบสานตาํนานไทลือ้ จงัหวดัแพร พรอมมอบสิง่ของใหแกผูเขารวมกจิกรรม

มอบจกัรยานและจัดกิจกรรมฟุตบอลคลนิกิเพ่ือเปนการสงเสรมิการเลนกฬีาของเยาวชนในหมูบาน 

รอบทีต่ัง้โรงไฟฟาของบรษิทั

กฐนิพระราชทาน ณ วดัพระสงิห วรมหาวิหาร ต.พระสงิห อ.เมอืงเชยีงใหม จ.เชยีงใหม  ยอดจาํนวนเงนิถวายพระราชกศุล  2,391,600 บาท
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1 ลกัษณะความสัมพนัธ
บรษิทัมกีารทาํรายการกบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยงตางๆ ซึง่รายการระหวางกนัทีเ่กดิขึน้นัน้เปนการทาํรายการกบักรรมการ และ/

หรอื ผูบรหิาร และ/หรอื ผูถือหุนรายใหญของบรษัิท และบรษิทัท่ีเกีย่วของกันซึง่มบีคุคลท่ีมคีวามขัดแยงเปนกรรมการ และ/หรอื ผูบรหิาร 
และ/หรอื ผูถอืหุนของบรษิทั ซ่ึงสามารถสรปุลกัษณะความสมัพนัธได ดงันี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ

บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น 
จํากัด (มหาชน) (“เอ็ม.วี.ที.”)/1

นายภาณุ ศีติสาร

ดร.พระนาย กังวาลรัตน

นายอัณณพ พุมกุมาร

นายเศรษฐวุฒิ บุญสนิท

นายภาณุ ศีติสาร ซ่ึงเปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท ประธานคณะ
กรรมการบริษัทและกรรมการบริหารของบริษัท เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
และผูถือหุนใหญของเอ็ม.วี.ที. ในสัดสวนรอยละ 41.29 ของทุนจดทะเบียนและ
ชําระแลว

เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท ประธานคณะกรรมการบริษัท และ
กรรมการบริหารของบริษัท และเปนกรรมการผูมีอํานาจลงนาม โดยถือหุนของ
บริษัท ในสัดสวนรอยละ 2.06 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวและ    ผูถือหุน
ใหญของเอ็ม.วี.ที. ในสัดสวนรอยละ 41.29 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว

เปนกรรมการผูมอีาํนาจลงนามของบริษัทและบรษิทัยอย กรรมการบรหิาร ประธาน
เจาหนาที่บริหาร และผูถือหุนรายใหญของบริษัท โดยถือหุนของบริษัทในสัดสวน
รอยละ 6.25 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว

เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทและบริษัทยอย ผูบริหาร และผูถือหุน
ของบริษัท โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 0..93 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว

เปนกรรมการผูมอีาํนาจลงนามของบรษัิทยอย เปนกรรมการบรหิาร และผูบรหิาร
ของบริษัท โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 0.01 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ

นางสาวอนงค พานิชเจริญนาน

นายโสมพัฒน ไตรโสรัส 
และนางวัลลภา ไตรโสรัส

บริษัท ทีซีซี ลักซชูรีโฮเทลส แอนด 
รีสอรท จํากัด

บริษัท คอนเซพ แลนด 9 จํากัด

บริษัท ทีซีซี แวลูโฮเทลส จํากัด
(ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท แวลูโฮ

เทลส จํากัด)

บริษัท พันธไมตรี จํากัด
(ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท ทิพย

พัฒน  อารเขต จํากัด)

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธ
เรียกรองอิมพีเรียลเวลธ

กองทุนรวมรีเจนทโกลด
พร็อพเพอรตี้ฟนด

บริษัท ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คชั่น จํากัด

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิ 
การเชาไทยคอมเมอรเชียล อินเวสเมนต

บริษัท กาแลไนทบาซาร จํากัด

เปนกรรมการผูมอีํานาจลงนามของบรษิทัและบรษิทัยอย กรรมการบริหาร และผู
บรหิารของบรษิทั โดยถือหุนของบรษิทัในสดัสวนรอยละ 0.26 ของทนุจดทะเบยีน
และชําระแลว

เปนผูถอืหุนรายใหญของบรษิทั โดยมสีดัสวนการถอืหุนรวมกนัรอยละ 23.77 ของ
ทุนจดทะเบียนและชําระแลว

เปนบริษัทภายใตการควบคุมของนายโสมพัฒน ไตรโสรัส และนางวัลลภา ไตรโส
รสัซึง่เปนผูถือหุนรายใหญของบรษิทั โดยมสีดัสวนการถือหุนรวมกันรอยละ 23.77 
ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว

เปนบริษัทภายใตการควบคุมของนายโสมพัฒน ไตรโสรัส และนางวัลลภา ไตรโส
รสัซึง่เปนผูถือหุนรายใหญของบรษิทั โดยมสีดัสวนการถือหุนรวมกันรอยละ 23.77 
ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว

เปนบริษัทภายใตการควบคุมของนายโสมพัฒน ไตรโสรัส และนางวัลลภา ไตรโส
รสัซึง่เปนผูถือหุนรายใหญของบรษิทั โดยมสีดัสวนการถือหุนรวมกันรอยละ 23.77 
ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว

เปนบริษัทภายใตการควบคุมของนายโสมพัฒน ไตรโสรัส และนางวัลลภา ไตรโส
รสัซึง่เปนผูถือหุนรายใหญของบรษิทั โดยมสีดัสวนการถือหุนรวมกันรอยละ 23.77 
ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว

เปนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ประเภทกองทุนปด ภายใตการควบคุมของนาย
โสมพัฒน ไตรโสรัส และนางวัลลภา ไตรโสรัสซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท 
โดยมีสัดสวนการถือหุนรวมกันรอยละ 23.77 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว

เปนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ประเภทกองทุนปด ภายใตการควบคุมของนาย
โสมพฒัน ไตรโสรสั และ    นางวลัลภา ไตรโสรสัซึง่เปนผูถอืหุนรายใหญของบรษิทั
โดยมีสัดสวนการถือหุนรวมกันรอยละ 23.77 ของ  ทุนจดทะเบียนและชําระแลว

เปนบริษัทภายใตการควบคุมของนายโสมพัฒน ไตรโสรัส และนางวัลลภา ไตรโส
รสัซึง่เปนผูถือหุนรายใหญของบรษิทั โดยมสีดัสวนการถือหุนรวมกันรอยละ 23.77 
ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว

เปนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ประเภทกองทุนปด ภายใตการควบคุมของนาย
โสมพฒัน ไตรโสรสั และ           นางวลัลภา ไตรโสรสัซึง่เปนผูถอืหุนรายใหญของบรษิทั
โดยมีสัดสวนการถือหุนรวมกันรอยละ 23.77 ของ   ทุนจดทะเบียนและชําระแลว

เปนบริษัทภายใตการควบคุมของนายโสมพัฒน ไตรโสรัส และนางวัลลภา ไตรโส
รสัซึง่เปนผูถือหุนรายใหญของบรษิทั โดยมสีดัสวนการถือหุนรวมกันรอยละ 23.77 
ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว
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5,091,531

-

7,794,491

5,578,274

13,242,429

130,336

116,319

1,975

130,336

126,575

183,906

73,005

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทยรีเทล 
อินเวสเมนต

บริษัท ไอเซอรวิสสแอนดซัพพลาย 
จํากัด

บริษัท พีวี กรีน จํากัด

เปนกองทุนรวมอสงัหารมิทรัพย ประเภทกองทุนปด ภายใตการควบคมุของนายโสม
พัฒน ไตรโสรสั และ     นางวลัลภา ไตรโสรสัซึง่เปนผูถือหุนรายใหญของบรษิทั โดยมี
สัดสวนการถือหุนรวมกันรอยละ 23.77 ของ ทุนจดทะเบียนและชําระแลว

นายพรเทพ บูรณกุลไพโรจน ซ่ึงเปนผู ถือหุนบริษัทในสัดสวนรอยละ 2.51
ของทนุจดทะเบยีนและชาํระแลว       เปนกรรมการผูมอีาํนาจลงนามฅและผูถอืหุน
ของบริษัท ไอเซอรวิสสแอนดซัพพลาย จํากัด  ในสัดสวนรอยละ 99.99
ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว

เปนบริษัทรวมของบริษัท ดําเนินธุรกิจโรงไฟฟาพลังแสงอาทิตยท่ีติดต้ัง
บนหลังคา โดยบริษัทมีสัดสวนการถือหุนอยูรอยละ 19.99 ทุนจดทะเบียน
และชําระแลวทั้งหมด 18 ลานบาท โดยทําการรวม ทุนกับบริษัท วีรับเบอร
คอรปอเรช่ัน จํากัด ซ่ึงเปนเจาของอาคารท่ีโครงการใชหลังคาเปนท่ีติดตั้ง
ของโครงการโรงไฟฟาดังกลาวและถือหุนในบริษัท พีวี กรีน จํากัด สัดสวน
รอยละ 80.01 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว

2 รายละเอียดรายการระหวางกัน

รายการระหวางกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในป  2560 ถึงป 2561 มีดังนี้

บุคคล/นิติบุคลที่
อาจมีความขัดแยง/

ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและ
รายละเอียด
ของรายการ

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
31 ธ.ค. 

60
31 ธ.ค. 

61

มูลคารายการ

ระหวางกัน (บาท)

บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิ

วนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

(“เอ็ม.วี.ที.”)

บริษัทจําหนายสินคาและ

ใหบริการใหแกเอ็ม.วี.ที.

  • บริษัทขายสินคา

  • ใหบริการ

   ยอดยกมาตนงวด

เพิ่มขึ้นระหวางงวด

ลดลงระหวางงวด

ยอดคงคางปลายงวด

บริษัทจําหนายสินคาประเภทระบบสํารองไฟฟาและอุปกรณที่

เก่ียวของใหแกเอม็.ว.ีที. โดยมรีาคาเปนไปตามราคาและเงือ่นไข

ทางการคามาตรฐานของบริษัท (Price List) ตามที่จําหนายให

แกลูกคารายอื่นๆทั่วไป

ความเห็นของฝายบริหาร

ใน ป 2561 มีการจําหนายสินคากับบมจ.เอ็ม.วี.ทีฯ ฝายบริหาร

พิจารณาแลวมีความเห็นวารายการดังกลาวเปนการซื้อสินคา

สําหรบัการดําเนนิงานปกติของบรษัิท โดยมรีาคาเงือ่นไขทางการ

คาเทียบเทากับผูรับบริการรายอื่นๆ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายการดังกลาวแลว มี

ความเห็นเชนเดยีวกบัฝายบริหารวารายการดงักลาวเปนการขาย

สินคาสําหรับการดําเนินงานปกติของบริษัท โดยมีราคาเงื่อนไข

ทางการคาเทียบเทากับผูรับบริการรายอื่นๆ
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840,571

198,830

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

281,923

-
198,093

198,093
-

741,864

216,000

281,923
1.005.850
1.135.142

152,631

-
81,690

81,690
-

บุคคล/นิติบุคลที่
อาจมีความขัดแยง/

ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและ
รายละเอียด
ของรายการ

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
31 ธ.ค. 

61
บริษัทวาจางเอ็ม.วี.ที ใน

การใหบริการสวนกลาง

ตางๆ ไดแก คาชารถโฟลค

ลิฟท คารับ-สงเอกสาร

และสินคา และคาบริการ

ขนสงสินคา ตามสัญญา

การคดิอตัราคาบรกิาร-คา

ใชจายสวนกลาง

•  บริษทัจายคาบรกิาร

บริษัทเชาอาคารเอ็ม.วี.ที 

และคาใชจายสาธารณปูโภค

รวมถึงคาซอมแซมและบํารงุ

รกัษาสาธารณูปโภค ตาม

สญัญาเชา

•  บรษัิทจายคาเชาอาคาร

ยอดยกมาตนงวด

เพิ่มขึ้นระหวางงวด

ลดลงระหวางงวด

ยอดคงคางปลายงวด

นายพระนายเปนเจาหนี้

เงินทดรองจายบริษัท

•  ยอดยกมาตนงวด

• เงินทดรองจาย

  ระหวางงวด

•  ชําระคืนระหวางงวด

•  ยอดคงคางปลายงวด

บริษัทวาจางเอ็ม.วี.ที.ในการใหบริการสวนกลางตางๆ สัญญา

การคดิอัตราคาบรกิาร-คาใชจายสวนกลางกบัเอม็.ว.ีที เพ่ือใชใน

การดําเนนิการ ไดแก คาเชารถโฟลคลิฟท คารับ-สงเอกสารและ

สินคา และคาบริการขนสงสินคา โดยมีการระบุอัตราคาบริการ

ไวในสัญญา โดยสัญญามีอายุ 1 ป

บรษิทัเชาอาคารเอม็.วี.ท ีและคาใชจายสาธารณปูโภครวมถงึคา

ซอมแซมและบํารงุรกัษาสาธารณปูโภค เพือ่ใชในการดาํเนนิการ 

โดยมีการระบุอัตราคาเชาไวในสัญญา โดยสัญญามีอายุ 3  ป

ความเห็นของฝายบริหาร

ฝายบรหิารพจิารณาแลวมคีวามเหน็วารายการดงักลาวเปนการ

ใหบริการสําหรับการดําเนินงานปกติของบริษัท      โดยมีราคา

เงื่อนไขทางการคาเทียบเทากับผูใหบริการรายอื่นๆ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายการดังกลาวแลว มี

ความเห็นเชนเดียวกับฝายบริหารวารายการดังกลาวเปนการให

บรกิารสาํหรบัการดาํเนนิงานปกตขิองบรษิทั โดยมรีาคาเงือ่นไข

ทางการคาเทียบเทากับผูใหบริการรายอื่นๆ

นายพระนายไดทําการทดรองจายใหแกบริษัทสําหรับคาใชจาย

ในการดําเนินงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ป 2560

คารับรอง 96,628 บาท, คาใชจายสํานักงาน 51,465  บาท และ 

คาการกุศล 50,000 บาท

ป 2561

คารับรอง 34,373 บาท และ คาใชจายสํานักงาน 47,317  บาท

ความเห็นของฝายบริหาร

ฝายบรหิารพจิารณาแลวมคีวามเหน็วารายการดงักลาวเปนการ

ทดรองจายคาใชจายในการดําเนินงานของบริษัท ซึ่งมีความ

จําเปนในการใชจาย และบริษัทไดชําระคืนเงินทดรองจายใน

ระยะเวลาอันสั้น 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายการดังกลาวแลว มี

ความเห็นเชนเดียวกับความเห็นของฝายบริหาร

บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิ

วนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

(“เอ็ม.วี.ที.”)

ดร.พระนาย กังวาลรัตน

31 ธ.ค. 
60

มูลคารายการ

ระหวางกัน (บาท)
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-
154,428

154,428
-

-
292,356

292,356
-

-
100,000,000

-
100,000,000

-
79,519

79,519
-

-
97,270

97,270
-

100,000,000
-
-

100,000,000

บุคคล/นิติบุคลที่
อาจมีความขัดแยง/

ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและ
รายละเอียด
ของรายการ

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
31 ธ.ค. 

61
นายอัณณพเปนเจาหนี้

เงินทดรองจายบริษัท

•  ยอดยกมาตนงวด

•  เงินทดรองจายระหวาง    

   งวด

•  ชําระคืนระหวางงวด

•  ยอดคงคางปลายงวด

นายเศรษฐวุฒิเปนเจาหนี้

เงินทดรองจายบริษัท

•  ยอดยกมาตนงวด

•  เงินทดรองจายระหวาง

งวด

•  ชําระคืนระหวางงวด

•  ยอดคงคางปลายงวด

นายโสมพัฒน ไตรโสรัส 

และนางวัลลภา ไตรโส

รัสเปนเจาหนี้เงินกูยืมให

แกบริษัท

•  ยอดยกมาตนงวด

•  เงินกูยืมระหวางงวด

•  ชําระคืนระหวางงวด

•  ยอดคงเหลือปลายงวด

นายอณัณพไดทาํการทดรองจายใหแกบรษิทัสาํหรบัคาใชจายใน

การดําเนินงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ป 2560

คารับรอง 33,139 บาท, คาใชจายสํานักงาน 11,289 บาท และ 

คาการกุศล 110,000 บาท

ป 2561

คารับรอง 38,704 บาท, คาใชจายสํานักงาน 5,815 บาท และ 

คาการกุศล 35,000 บาท

ความเห็นของฝายบริหาร

ฝายบรหิารพจิารณาแลวมคีวามเหน็วารายการดงักลาวเปนการ

ทดรองจายคาใชจายในการดําเนนิงานของบรษัิท ซ่ึงมคีวามจําเปน

ในการใชจาย และบริษัทไดชําระคืนเงินทดรองจายในระยะ

เวลาอันสั้น 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายการดังกลาวแลว มี

ความเห็นเชนเดียวกับความเห็นของฝายบริหาร

นายเศรษฐวฒุไิดทาํการทดรองจายใหแกบรษัิทสาํหรบัคาใชจาย

ในการดําเนินงานใหแกบริษัทโดยมีรายละเอียด ดังนี้

ป 2560

คารบัรอง 171,716  บาท, คาใชจายสํานกังาน 21,830 บาท, คา

การกุศล 10,000 บาท และ คาอบรม 88,810 บาท

ป 2561

คารับรอง 74,279  บาท และ คาใชจายสํานักงาน 22,991 บาท

ความเห็นของฝายบริหาร

ฝายบรหิารพจิารณาแลวมคีวามเหน็วารายการดงักลาวเปนการ

ทดรองจายคาใชจายในการดําเนินงานของบริษัท      ซึ่งมีความ

จําเปนในการใชจาย และบริษัทไดชําระคืนเงินทดรองจายใน

ระยะเวลาอันสั้น 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายการดังกลาวแลว 

มีความเห็นเชนเดียวกับความเห็นของฝายบริหาร

นายโสมพฒัน ไตรโสรสั และนางวัลลภา ไตรโสรสัเปนเจาหนีเ้งนิ

กูยืมใหแกบริษัทโดยมีรายละเอียด ดังนี้

ป 2560

เงินกูยืมเปนจํานวน 100,000,000 บาท และ ดอกเบี้ยจาย

จํานวน 1,013,698 บาท 

ป 2561

เงินกูยืมเปนจํานวน 100,000,000 และ ดอกเบี้ยจายจํานวน  

4,986,300  บาท

นายอัณณพ พุมกุมาร

นายเศรษฐวุฒิ บุญสนิท

นายโสมพัฒน ไตรโสรัส 

และนางวัลลภา ไตรโสรัส

31 ธ.ค. 
60

มูลคารายการ

ระหวางกัน (บาท)
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-
1,013,698

986,301
27,397

-

220,000
-
-

220,000

-

523,240
-
-

523,240

27,397
4,986,300

5,013,697
-

-

220,000
-

220,000
-

-

523,240
-
-

523,240

บุคคล/นิติบุคลที่
อาจมีความขัดแยง/

ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและ
รายละเอียด
ของรายการ

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
31 ธ.ค. 

61
ดอกเบี้ยจายเงินกูยืม

•  ยอดยกมาตนงวด

•  ดอกเบี้ยจายระหวาง

   งวด

•  ชําระคืนระหวางงวด

•  ยอดคงเหลือปลายงวด

บริษัทจําหนายและให

บริการระบบป มความ

รอน

   •  บริษัทใหบริการ

   

•  ยอดยกมาตนงวด

•  เพิ่มขึ้นระหวางงวด

•  ลดลงระหวางงวด

•  ยอดคงคางปลายงวด

บริษัทจําหนายและให

บริการระบบป มความ

รอน

   •  บริษัทใหบริการ

   

•  ยอดยกมาตนงวด

•  เพิ่มขึ้นระหวางงวด

•  ลดลงระหวางงวด

•  ยอดคงคางปลายงวด

ความเห็นของฝายบริหาร

ฝายบรหิารพจิารณาแลวมคีวามเห็นวารายการดังกลาวเปน การ

ใหบริษัทฯ กูยืมเงินซึ่งเปนประโยชนตอบริษัทฯ ในดานสภาพ

คลองทางการเงิน  ซึ่งสามารถนํามาใชเปนเงินทุนทุนหมุนเวียน

ในการบริหารงานของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายการดังกลาวแลว มี

ความเห็นเชนเดียวกับความเห็นของฝายบริหาร

บริษัททําการจําหนายและใหบริการระบบปมความรอน (Heat 

Pump) ใหแก บริษัท ทีซีซี ลักซชูรีโฮเทลส แอนด รีสอรท จํากัด 

โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการคาเชนเดียวกับลูกคาทั่วไป

ความเห็นของฝายบริหาร

ฝายบรหิารพจิารณาแลวมคีวามเหน็วารายการดงักลาวเปนการ

ทาํรายการทางการคาปกติ โดยมรีาคาและเงือ่นไขทางการคาเชน

เดยีวกบัลกูคาทัว่ไป ยอดลกูหนีค้งคางเปนยอดคํา้ประกนัผลงาน

มีอายุ 3 ป ครบกําหนดในเดือน กุมภาพันธ 2560 ซึ่งปจจุบันได

รับคืนเงินประกันเรียบรอยแลว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายการดังกลาวแลว มี

ความเหน็วารายการดงักลาวเปนรายการทางการคาปกต ิ โดยมี

ราคาและเงื่อนไขทางการคาเชนเดียวกับลูกคาทั่วไป ซึ่งปจจุบัน

ไดรับคืนเงินประกันเรียบรอยแลว

บริษัททําการจําหนายและใหบริการระบบปมความรอน (Heat 

Pump) ใหแก บริษัท คอนเซพ แลนด 9 จํากัด โดยมีราคาและ

เงื่อนไขทางการคาทั่วไป

ความเห็นของฝายบริหาร

ฝายบริหารพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการดังกลาวเปน

รายการทางการคาปกติ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการคาเชน

เดียวกับลูกคาทั่วไป ยอดลูกหนี้คงคางเปนการคํ้าประกันผล

งานมีอายุ 3 ป ครบกําหนดในเดือน กุมภาพันธ 2560 ซึ่ง ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ยังอยูในระหวางข้ันตอนการคืนเงิน

ประกันดังกลาว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายการดังกลาวแลว มี

ความเห็นวารายการดังกลาวเปนรายการทางการคาปกติ  โดย

มีราคาและเงื่อนไขทางการคาเชนเดียวกับลูกคาทั่วไป ยอดลูก

หนี้คงคางเปนการคํ้าประกันผลงานมีอายุ 3 ป ครบกําหนดใน

เดือน กุมภาพันธ 2560 ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ยังอยู

ในระหวางขั้นตอนการคืนเงินประกันดังกลาว

นายโสมพัฒน ไตรโสรัส 

และนางวัลลภา ไตรโสรัส

บริษัท ทีซีซี ลักซชูรีโฮ

เทลส แอนด รีสอรท 

จํากัด

บริษัท คอนเซพ แลนด 

9 จํากัด

31 ธ.ค. 
60

มูลคารายการ

ระหวางกัน (บาท)
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-

169,427
-
-

169,427

-

867,503
732,592

1,305,095
295,000

-

169,427
-

169,427
-

-

295,000
-
-

295,000

บุคคล/นิติบุคลที่
อาจมีความขัดแยง/

ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและ
รายละเอียด
ของรายการ

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
31 ธ.ค. 

61
บริษัทจําหนายและให

บริการระบบป มความ

รอน

 •  บริษัทใหบริการ

   

•  ยอดยกมาตนงวด

•  เพิ่มขึ้นระหวางงวด

•  ลดลงระหวางงวด

•  ยอดคงคางปลายงวด

บริษัทจําหนายหลอดไฟ

แอลอีดี

  •  บริษัทขายสินคา

•  ยอดยกมาตนงวด

•  เพิ่มขึ้นระหวางงวด

•  ลดลงระหวางงวด

•  ยอดคงคางปลายงวด

บริษัททําการจําหนายและใหบริการระบบปมความรอน (Heat 

Pump) ใหแก กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรอง

อิมพีเรียลเวลธ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการคาทั่วไป

ความเห็นของฝายบริหาร

ฝายบริหารพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการดังกลาวเปน

รายการที่สมควร และเปนการทํารายการทางการคาปกติ โดยมี

ราคาและเงือ่นไขทางการคาเชนเดียวกับลกูคาทัว่ไป ยอดลกูหนี้

คงคางเปนการคํา้ประกนัผลงานมอีาย ุ3 ป ครบกาํหนดในเดอืน 

กุมภาพันธ 2560  ซึ่งปจจุบันไดรับคืนเงินประกันเรียบรอยแลว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายการดังกลาวแลว มี

ความเหน็วารายการดงักลาวเปนรายการทางการคาปกต ิ โดยมี

ราคาและเงื่อนไขทางการคาเชนเดียวกับลูกคาทั่วไป ซึ่งปจจุบัน

ไดรับคืนเงินประกันเรียบรอยแลว

บริษัททําการจําหนายหลอดไฟแอลอีดี (LED) ใหแก กองทุน

รวมรีเจนทโกลดพร็อพเพอรตี้ฟนด โดยมีราคาและเงื่อนไข

ทางการคาทั่วไป

ความเห็นของฝายบริหาร

ฝายบริหารพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการดังกลาวเปน

รายการที่สมควร และเปนการทํารายการทางการคาปกติ โดย

มีราคาและเงื่อนไขทางการคาเชนเดียวกับลูกคาทั่วไป ยอดลูก

หนี้คงคางเปนการคํ้าประกันผลงานมีอายุ 5 ป ครบกําหนดใน

ป 2562

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายการดังกลาวแลว มี

ความเห็นวารายการดังกลาวเปนรายการทางการคาปกติ  โดย

มีราคาและเงื่อนไขทางการคาเชนเดียวกับลูกคาทั่วไป

กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยและสิทธิ

เรียกรองอิมพีเรียลเวลธ

กองทุนรวมรีเจนทโกลด

พร็อพเพอรตี้ฟนด

31 ธ.ค. 
60

มูลคารายการ

ระหวางกัน (บาท)
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การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ (Management 
Discussion and Analysis : MD&A)

ภาพรวมผลการดาํเนนิงานทีผ่านมา 

บรษิทั เพาเวอร โซลชูัน่ เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) (PSTC) กอตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 25 มิถนุายน 

2544 โดยในชวงแรกประกอบธรุกจิจดัจาํหนายและใหบรกิารระบบสาํรองไฟฟาสาํหรบัระบบสือ่สารโทรคมนา 

(Telecommunication Power Backup Solution) ท่ีมคีณุภาพและมาตรฐานสงูใหกับท้ังภาครฐัและเอกชน 

โดยมุงเนนในการจดัจาํหนายและใหบรกิารกลุมลกูคาทางตรงในงานลกัษณะงานโครงการ จากนัน้บรษัิทไดขยาย

ธรุกจิไปในดานการใหบริการระบบตรวจวดัและจัดการสภาพแวดลอม (Monitoring and Management Solu-

tion) และเพือ่ตอบสนองความตองการในปจจุบัน บรษัิทไดขยายธรุกิจไปในดานการออกแบบ จําหนายและตดิตัง้

ระบบอนรุกัษพลงังาน (Energy Saving Solution) โดยมุงเนนในการจดัหาอปุกรณหรอืระบบทีเ่พ่ิมประสิทธิภาพ

ในการทาํงานหรอืลดการสูญเสยี เพือ่ทําใหเกิดการประหยดัพลงังาน

ตอมาในป 2558 - 2559 บริษัทฯ ไดขยายการดาํเนนิธรุกิจไปยงัธรุกิจโรงไฟฟาพลงังานทดแทนในดานตาง ๆ  

ไมวาจะเปนโรงไฟฟาชวีภาพ โรงไฟฟาชีวมวล โรงไฟฟาแสงอาทิตย และธรุกิจระบบประหยดัพลงังาน และไดมี

การเพิม่ทนุจดทะเบียนจาก 225.00 ลานบาท มาเปน 491.34 ลานบาท โดยมทุีนชําระแลวในป 2559 จาํนวน 

443.19 ลานบาท

ในป 2560 บรษิทัฯ ยงัคงมีการลงทุนในโรงไฟฟาชีวภาพเพิม่อกีจํานวน 1 โรง กําลงัการผลติ 0.98 เมกะ

วตัต และยงัมกีารขยายธรุกจิไปยงัธรุกิจจาํหนายและขนสงผลติภณัฑปโตรเลยีมเหลว โดยไดมกีารเพิม่ทนุจด

ทะเบยีนจาก 491.34 ลานบาท มาเปน 756.34 ลานบาท มีทุนชําระแลวในป 2560 จํานวน 644.16 ลานบาท

ในเดอืนมกราคม 2561 บรษัิท บ๊ิกแกส เทคโนโลย ีจํากัด (“BIGGAS”) ซ่ึงเปนบรษัิทยอย ลงทุนซ้ือหุนใน

บรษิทั เจเอน็ เอน็เนอรจี คอร ปอเรชัน่ จํากดั (“JN”) ซึง่ประกอบกจิการสถานบีรกิารกาซปโตรเลียมเหลว (“LPG”) 

และกาซธรรมชาต ิ(“NGV”) โดยปจจุบันมสีถานบีรกิารกาซธรรมชาต ิ(“NGV”) 2 แหงท่ี อาํเภอแกงคอย จงัหวดั

สระบรุ ีและ อาํเภอนํา้พอง จังหวดัขอนแกน 
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บริษัท ประเภทธุรกิจ กําลังการผลิต วันที่เริ่มขายไฟฟา

บริษัท เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

บริษัทยอย
บริษัท กันหา โซลาพาวเวอร จํากัด (“KSP”)

บริษัท วินดโกกรีน จํากัด (“WGG”)
บริษัท โซลารโกกรีน จํากัด (“SGG”)
บริษัท ไบโอโกกรีน จํากัด (“BGG”)
บริษัท เพาเวอร วี กรีน จํากัด (“PWG”)
บริษัท พีเอสที (อุบลราชธานี) จํากัด (“PSTU”)
บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี จํากัด (“PSTE”)

บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี 1 จํากัด (“PSTE1”)
บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี 2 จํากัด (“PSTE2”)
บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี 3 จํากัด (“PSTE3”)
บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี 4 จํากัด (“PSTE4”)
บริษัท พีเอสทีซี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (“PSTCE”)
บริษัท นวรัตน บีเวอรเรส จํากัด (“NWR”)
บริษัท อรัญ เพาเวอร จํากัด (“ARW”)

บริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีนเพาเวอร จํากัด (“STS”)
บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี 7 จํากัด (“PSTE7”)
บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี 8 จํากัด (“PSTE8”)
บริษัท บิ๊กแกส เทคโนโลยี จํากัด (“BIGGAS”)

บริษัทยอยที่ถือหุนโดย PSTE
บริษัท เวลล โคราช เอ็นเนอรยี จํากัด (“WKE”)
บริษัท โรงไฟฟาสระยายโสม จํากัด (“SYS”)
บริษัท โรงไฟฟาขุนพัดเพ็ง จํากัด (“KPP”)
บริษัท พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 1 จํากัด (“MSW1”)
บริษัท พีเอสทีซี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (“PSTC Inter”)
(เดิมชื่อ บริษัท พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 2 จํากัด)

บริษัทยอยที่ถือหุนโดย BIGGAS
บริษัท ไทย ไปปไลน เน็ตเวิรค จํากัด (“TPN”)
บริษัท เจเอ็น เอ็นเนอรจี คอรปอเรชั่น จํากัด (“JN”)

เงินลงทุนอื่น
บริษัท พีวี กรีน จํากัด (“PVG”)
บริษัท ทริปเปล เอส อีโค จํากัด (“TripleS”)
บริษัท ไลทอัพ ดีไซน จํากัด (“Lightup”)

พลังงานแสงอาทิตย
พลังงานแสงอาทิตย

พลังงานแสงอาทิตย

พลังงานลม
พลังงานแสงอาทิตย

พลังงานชีวมวล
พลังงานแสงอาทิตย
พลังงานจากขยะ

ลงทุนในบริษัทพลังงาน
ทดแทน

พลังงานชีวมวล
พลังงานแสงอาทิตย

พลังงานทดแทน
พลังงานทดแทน
กอสรางโรงไฟฟา
พลังงานชีวภาพ
พลังงานชีวภาพ

พลังงานชีวภาพ
พลังงานทดแทน
พลังงานทดแทน

จําหนายผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมเหลว

พลังงานชีวมวล
พลังงานชีวภาพ
พลังงานชีวภาพ
พลังงานทดแทน
พลังงานทดแทน

ขนสงนํ้ามันทางทอ
สถานีบริการกาซ

ปโตรเลียมเหลว (LPG) 
และกาซธรรมชาติ 

(NGV)

พลังงานแสงอาทิตย
พลังงานลม

อุปกรณไฟฟาแสงสวาง
แบบประหยัดพลังงาน

996 กิโลวัตต
4,999 กิโลวัตต

998 กิโลวัตต
998 กิโลวัตต

-
988 กิโลวัตต

6,930 กิโลวัตต.
980 กิโลวัตต

-
-

23,420 กิโลวัตต
4,999 กิโลวัตต

-
-
-

950 กิโลวัตต
4,000 กิโลวัตต
4,000 กิโลวัตต
2,000 กิโลวัตต

-
-
-

8,000 กิโลวัตต.
4,600 กิโลวัตต
980 กิโลวัตต

-
-

-
-

988 กิโลวัตต
-
-

28 ธันวาคม 2558
5 มกราคม 2560

15 สิงหาคม 2554
22 สิงหาคม 2554

-
8 พฤษภาคม 2557

-
10 ตุลาคม 2557

-
-

ป 2564
12 มกราคม 2560

-
-
-

11 พฤษภาคม 2555
19 มีนาคม 2557

-
20 ตุลาคม 2558

-
-
-

24 กรกฎาคม 2558
ป 2562

16 ตุลาคม 2557
-
-

-
-

27  พฤศจิกายน 2557
-
-

หมายเหตุ : *กําลังการผลิตระบุตามที่ไดรับสัญญาซื้อขายไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาค และการไฟฟานครหลวง

รายละเอยีดการลงทนุของบรษิทัฯและบริษัทยอยมีดงันี้ 
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1. ธุรกิจออกแบบ จําหนายและติดตั้งระบบจาย
ไฟฟาและตรวจวัดจัดการสภาพแวดลอม

2. ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานทดแทน

3. ธุรกิจจําหนายและขนสงผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม

4.  ธุรกิจกอสราง

รวมรายไดจากการขายและบริการ

รายไดอื่น

รายไดรวม

447.38

151.48

-

-

598.86

23.26

622.11

559.17

462.91

305.63

16.38

1,344.10

18.56

1,362.66

597.14

387.40

1,944.69

15.46

 2,944.69

41.96

2,986.65

71.91

24.35

-

-

96.26

3.74

100.00

41.04

33.97

22.43

1.20

98.64

1.36

100.00

19.99

12.97

65.11

0.52

98.59

1.41

100.00

การวิเคราะหผลการดําเนินงานของกลุมบริษัทฯ

รายไดรวม 

รายไดรวมของกลุมบรษิทัฯ ประกอบดวย รายไดจากการขายและบรกิารจากธุรกิจออกแบบ จาํหนายและตดิตัง้ระบบจายไฟฟา 

ตรวจวดัจดัการสภาพแวดลอม และการขายปโตรเลยีมเหลว รายไดจากการขายไฟฟา รายไดจากการกอสราง และรายไดอืน่ โดยระหวาง

ป 2559 – 2561 กลุมบรษิทัฯ มรีายไดรวมอยูที ่622.11 ลานบาท 1,362.66 ลานบาท และ 2,986.65 ลานบาท ตามลาํดบั ซ่ึงมอีตัรา

การเตบิโตรอยละ 28.51 ในป 2559 รอยละ 119.04 ในป 2560 และ รอยละ 119.18 ในป 2561

ทัง้น้ีการเพ่ิมขึน้สวนใหญสาํหรับป 2559 มาจากรายไดจากการขายไฟฟาจํานวน 92.42 ลานบาท คดิเปนอตัราเพิม่ข้ึนรอยละ 

19.09 ซึง่เปนผลจากการเขาซ้ือโรงไฟฟาพลงังานชวีภาพ 3 โครงการ และพลงังานชีวมวล 1 โครงการ

สาํหรบัป 2560 มรีายไดรวมเพิม่ขึน้ 740.55 ลานบาท หรือคิดเปนอตัราเพิม่ขึน้รอยละ 119.04 การเพิม่ข้ึนสวนใหญมาจาก

•  การเพิม่ขึน้ของรายไดจากการขายและบรกิารจํานวน 417.43 ลานบาท คิดเปนอัตราเพิม่ข้ึนรอยละ 93.31 เปนผลมาจากราย

ไดจากการขายกาซปโตรเลยีมเหลว (LPG) ของบรษิทัยอยทีบ่รษิทัเขาซือ้กิจการในชวงไตรมาส 4 และจากงานตดิต้ังระบบไฟฟาพลงังาน

ทดแทนของหนวยงานราชการ และงานตดิตัง้สถานไีฟฟายอยใหกับหนวยงานเอกชน 

•  การเพิม่ขึน้ของรายไดจากการขายไฟฟา จาํนวน 311.4 ลานบาท คดิเปนอตัราเพิม่ข้ึนรอยละ 205.59 เปนผลมาจากโรงไฟฟา

ชีวมวลขนาดกาํลงัการผลติ 8 เมกะวตัต ทีจ่งัหวดับรุรีมัยท่ีบรษิทัเขาซ้ือกิจการในป 2559 โรงไฟฟาพลงังานแสงอาทิตยขนาดกําลังการ

ผลติ 10 เมกะวตัต ทีม่กีารจําหนายไฟฟาเชงิพาณชิยในเดอืนมกราคม 2560

•  การเพิม่ขึน้ของรายไดจากการกอสรางจาํนวน 16.4 ลานบาท เปนผลมาจากการกอสรางสถานใีหบรกิารกาซธรรมชาตสํิาหรบั

ยานยนต ของบรษิทัยอยทีบ่รษิทัเขาซือ้กจิการในชวงไตรมาส 4

สาํหรบัป 2561 มรีายไดรวมเพิม่ขึน้ 1,623.99 ลานบาท หรอืคดิเปนอตัราเพิม่ข้ึนรอยละ 119.04 การเพิม่ข้ึนสวนใหญมาจาก

รายไดจากการขายและบรกิารเปนผลมาจากการขายกาซปโตรเลยีมเหลว (LPG) ของบรษัิทยอยท่ีบรษัิทเขาซ้ือกิจการชวงไตรมาส 4 ป 

2560 รายไดจากการขายกาซธรรมชาตสิาํหรบัรถยนต (NGV) ของบรษัิทยอยท่ีบรษัิทฯ ไดเขาไปซ้ือกิจการในชวงไตรมาสท่ี 1 ป 2561 

และรายไดจากงานตดิตัง้ระบบไฟฟาพลงังานทดแทนของหนวยงานราชการ

รายละเอยีดรายไดแตละประเภทป 2559 ป 2560 และ ป 2561 สรุปไดดังนี้

  (หนวย: ลานบาท)

รายได
ป 2559

มูลคา มูลคา มูลคารอยละ รอยละ รอยละ
ป 2560 ป 2561
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รายไดจากธุรกิจออกแบบ จําหนาย ติดตั้งระบบจายไฟฟา และตรวจวัดจัดการสภาพแวดลอม

สําหรับป 2559 บริษัทฯ มีรายไดจากการออกแบบ จําหนาย ติดตั้งระบบจายไฟฟา และตรวจวัดจัดการสภาพ แวดลอม 

จํานวน 447.38 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนจํานวน 26.44 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 6.28 เนื่องจากงานติดตั้งระบบไฟฟา

พลังงานทดแทนของหนวยงานราชการ และงานติดตั้งสถานีไฟฟายอยใหกับหนวยงานเอกชน

สําหรับป 2560 บริษัทฯ มีรายไดจากการออกแบบ จําหนาย ติดตั้งระบบจายไฟฟา และตรวจวัดจัดการสภาพ แวดลอม 

จํานวน 559.17 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนจํานวน 111.79  ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 24.99 เนื่องจากงานติดตั้งระบบ

ไฟฟาพลังงานทดแทนของหนวยงานราชการ และงานติดตั้งสถานีไฟฟายอยใหกับหนวยงานเอกชน

สําหรับป 2561 มีรายไดจากการออกแบบ จําหนาย ติดตั้งระบบจายไฟฟา และตรวจวัดจัดการสภาพ แวดลอม จํานวน 

597.13  ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนจํานวน 37.96 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 6.79 เนื่องจาก รายไดจากงานติดตั้งระบบ

ไฟฟาพลังงานทดแทนของหนวยงานราชการ

รายไดจากธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานทดแทน

สําหรับป 2559 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดจากการขายไฟฟา จํานวน 151.48 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน จํานวน 

92.42 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 156.48 เปนผลมาจากการเขาซื้อกิจการโรงไฟฟาพลังงานชีวภาพ 2 โครงการ และพลังงาน

ชีวมวล 1 โครงการ 

สําหรับป   2560 บริษัทฯและบริษัทย อยมีรายได จากการขายไฟฟ า จํานวน 462.91 ล านบาทเพ่ิมข้ึน

จากปกอน จํานวน 311.43 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 205.59  เปนผลมาจากโรงไฟฟาชีวมวลขนาดกําลังการผลิต 8 

เมกะวัตต ที่จังหวัดบุรีรัมยที่บริษัทเขาซื้อกิจการในป 2559 โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยขนาดกําลังการผลิต 10 เมกะวัตต ที่

มีการจําหนายไฟฟาเชิงพาณิชยในเดือนมกราคม 2560

สําหรับป 2561 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดจากการขายไฟฟา จํานวน 387.40 ลานบาท ลดลงจากปกอน จํานวน 

75.51 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 16.31  เปนผลมาจากฤดูฝนที่ยาวนานกวาปกติในป 2561 ประกอบกับการครบรอบการ

ซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรครั้งใหญของโรงไฟฟาชีวภาพและโรงไฟฟาชีวมวล

ตารางสรุปกําลังการผลิตของบริษัทฯและบริษัทยอย

รายไดธุรกิจจําหนายและขนสงผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลว

ในระหวางไตรมาส 4 ป 2560 บริษัทฯ ไดเขาลงทนุในบรษิทั บ๊ิกแกส เทคโนโลย ีจาํกดั ซึง่เปนผูจาํหนายผลติภณัฑปโตรเลียม

เหลว (LPG) จึงทําใหกลุมบริษัทมีรายไดจากการจําหนายและขนสงผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลว จํานวน 305.63 ลานบาท  

สําหรับป 2561 บริษัทฯ มีรายไดจากธุรกิจจําหนายและขนสงผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลวจากบริษัทยอยจํานวน 1,944.69 

ลานบาท  

รายไดธุรกิจกอสราง

ในไตรมาส 4 ป 2560 บริษัท บิ๊กแกส เทคโนโลยี จํากัด (บริษัทยอย) มีการใหบริการกอสรางสถานีใหบริการปโตรเลียม

เหลวสําหรับยานพาหนะ จึงทําใหกลุมบริษัทมีรายไดจากการกอสราง จํานวน 16.38 ลานบาท

สําหรับป 2561 บริษัทฯ มีรายไดจากการใหบริการกอสรางจากบริษัทยอยจํานวน 15.46 ลานบาท  

บริษัท กําลังการผลิต (กิโลวัตต)
ป 2560ป 2559 ป 2561

โรงไฟฟาที่ดําเนินการเชิงพาณิชยแลว

โรงไฟฟาที่อยูระหวางดําเนินการกอสราง

โรงไฟฟาที่รอการลงนามสัญญา PPA

รวม

18,964

26,478

-

45,442

28,962

17,460

23,420

69,842

29,912

16,510

23,420

69,842
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รายไดอื่น

รายไดอืน่ของบรษิทัฯและบรษิทัยอย ประกอบดวย ดอกเบีย้รบั กาํไรจากอัตราแลกเปลีย่น กาํไรจากการจาํหนายสนิทรัพย 

สําหรับป 2559 บรษัิทฯและบรษิทัยอยมรีายไดอืน่จาํนวน 23.26 ลานบาท เพิม่ขึน้จากปกอน จาํนวน 19.17 ลานบาท เนือ่ง

มาจากบริษัทฯ มีการรับรูกําไรสวนที่เหลือจากการขายบริษัท กรีนไบโอ มหาสารคาม จํากัด ในป 2557 จํานวน 10.77 ลานบาท 

สําหรับป 2560 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดอื่นจํานวน 18.56 ลานบาท ลดลงจากปกอน 4.69 ลานบาท เนื่องจากใน

ป 2559 มีการรับรูกําไรสวนที่เหลือจากการขายบริษัท กรีนไบโอ มหาสารคาม จํากัด 10.77 ลานบาท และในป 2560 บริษัท

ยอยมีรายไดจากการขายวัตถุดิบ จํานวน 9.0 ลานบาท  

สําหรับป 2561 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดอื่นจํานวน 41.96 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนจํานวน 23.40 ลานบาท 

หรือคิดเปนรอยละ 126.08 

ตนทุนขายและบริการ และกําไรขั้นตน

ตนทุนขายและกําไรขั้นตนจากธุรกิจออกแบบ จําหนาย ติดตั้งระบบจายไฟฟา และตรวจวัดจัดการสภาพแวดลอม

ตนทุนขายและบริการในสวนของธุรกิจออกแบบ จําหนาย ติดตั้งระบบจายไฟฟา และตรวจวัดจัดการสภาพแวดลอม 

ประกอบดวย ตนทุนคาอุปกรณ และตนทุนคาแรง เปนหลัก สําหรับป 2559 ป 2560 และ ป 2561 บริษัทฯมีตนทุนขาย 370.18 

ลานบาท 417.76 ลานบาท และ 476.36  ลานบาท ตามลาํดบั คดิเปนสดัสวนรอยละ 82.74 รอยละ 74.71 และ 79.77  ของราย

ไดจากการขายและบรกิารรวมตามลาํดับ สงผลใหมอีตัรากาํไรข้ันตนรอยละ 17.26 รอยละ 25.29 และ รอยละ 20.23  ตามลาํดับ 

สําหรับป 2560 การปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตรากําไรขั้นตนของธุรกิจออกแบบ จําหนายและติดตั้งระบบจายไฟฟาและตรวจ

วัดจัดการสภาพแวดลอมเนื่องจากบริษัทฯมีการรับงานจากภาคเอกชนมากขึ้น 

สําหรับป 2561 อัตรากําไรขั้นตนปรับตัวลดลงจากปกอนสืบเนื่องมาจากในป 2561 งานสวนใหญเปนงานจากภาครัฐซึ่งมี

อัตรากําไรขั้นตนตํ่ากวางานจากภาคเอกชน

ตนทุนขายและกําไรขั้นตนจากธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานทดแทน

ตนทนุขายธุรกิจโรงไฟฟาพลงังานทดแทน ประกอบดวย คาวตัถดุบิ คาเสือ่มราคา คาแรง และคาซอมแซม เปนหลกั สาํหรบั

ป 2559 ป 2560 และ ป 2561 บริษัทฯมีตนทุนขาย 96.46 ลานบาท 351.97 ลานบาท และ 295.06 ลานบาท ตามลําดับ คิด

เปนสัดสวนรอยละ 63.68 รอยละ 76.03 และ รอยละ 76.11  ของรายไดจากการขายไฟฟารวมตามลําดับ สงผลใหมีอัตรากําไร

ขั้นตนรอยละ 36.32 รอยละ 23.97 และรอยละ 23.83 ตามลําดับ 

สาํหรบัป 2559 และ ป 2560 การปรับตวัลดลงของอตัรากาํไรขัน้ตนเปนผลมาจากโรงไฟฟาชวีภาพทีย่งัมกีารปรบัปรุงเพือ่

เพิม่ประสิทธิภาพการผลติไฟฟาใหเตม็กาํลังการผลิตตามสัญญาซือ้ขายไฟฟา แตยงัคงตองมกีารรบัรูในสวนของตนทนุดาํเนนิงาน

1. ธุรกิจออกแบบ จําหนายและติดตั้งระบบจาย
ไฟฟาและตรวจวัดจัดการสภาพแวดลอม

2. ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานทดแทน

3. ธุรกิจจําหนายและขนสงผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม

4.  ธุรกิจกอสราง

รวมตนทุนขาย

ตนทุนขายและบริการ
ป 2559

มูลคา มูลคา มูลคารอยละ รอยละ รอยละ
ป 2560 ป 2561

370.18

96.46

-

-

466.64

417.76

351.97

280.82

14.69

1,065.24

476.36

295.06

1,791.66

5.14

2,568.22

82.74

63.68

-

-

77.92

74.71

76.04

91.88

89.65

79.25

79.77

76.17

92.13

33.25

85.99
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ที่เกิดขึ้น สงผลใหกําไรขั้นตนปรับตัวลดลง

สําหรับป 2561 การปรับตัวลดลงของอัตรากําไรขั้นตนเปนผลจากฤดูฝนที่ยาวนานกวาปกติในป 2561 ประกอบกับการ

ครบรอบการซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรครั้งใหญของโรงไฟฟาชีวภาพและโรงไฟฟาชีวมวล 

ตนทุนขายและกําไรขั้นตนจากธุรกิจจําหนายและขนสงผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลว

ตนทุนขายธุรกิจจําหนายและขนสงผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลว ประกอบดวย คาวัตถุดิบ คาขนสง และคาเสื่อมราคา เปน

หลัก ตนทุนดังกลาวเปนสวนของบริษัทยอย ซึ่งบริษัทฯเขาซื้อกิจการในไตรมาส 4 ป 2560 มีจํานวน 280.82 ลานบาท คิดเปน

สัดสวนรอยละ 91.88  ของรายไดดังกลาว สงผลใหมีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 8.12

สําหรับป 2561 บริษัทฯ มีตนทุนขายธุรกิจจําหนายและขนสงผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลวจํานวน 1,791.66 บาท คิดเปน

สัดสวนรอยละ 92.13 ของรายไดดังกลาว สงผลใหมีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 7.87

ตนทุนขายและกําไรขั้นตนจากธุรกิจกอสราง

ตนทุนขายธุรกิจกอสราง ประกอบดวย คาอุปกรณ คาแรง และคาเสื่อมราคา เปนหลัก ตนทุนดังกลาวเปนสวนของบริษัท

ยอย ซึ่งบริษัทฯเขาซื้อกิจการในไตรมาส 4 ป 2560 มีจํานวน 14.69 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 89.65 ของรายไดดังกลาว 

สงผลใหมีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 10.35 

สําหรับป 2561 บริษัทฯ มีตนทุนขายธุรกิจกอสรางจํานวน 5.14 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 33.25 ของรายไดจาก

ธุรกิจกอสราง สงผลใหมีอัตรากําไรขั้นตนที่รอยละ 66.75

คาใชจายในการขาย

คาใชจายในการขายสวนใหญของบรษัิทและบรษิทัยอย ประกอบดวย คาคอมมิชชัน่ คาบรกิารหลงัการขาย และคารบัรอง 

เปนตน ในระหวางป 2559 ป 2560 และ ป 2561 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายในการขาย 7.74 ลานบาท  13.08 ลาน

บาท และ 27.15 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ1.73 รอยละ 1.51 และรอยละ 1.07 ของรายไดจากการขาย

และบริการตามลําดับ

สําหรับป 2559 คาใชจายในการขายปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 51.69 จากป 2558 เนื่องมาจากในป 2559 บริษัทฯมีการเนน

การใหบริการหลังการขายเพิ่มขึ้น เพื่อใชเปนกลยุทธในการแขงขันกับบริษัทคูแขง จึงทําใหคาบริการหลังการขายมีการปรับตัว

สูงขึ้นกวาปกอน

สําหรับป 2560 คาใชจายในการขายปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 68.89 จากป 2559 เนื่องจากในระหวางไตรมาสที่ 4 ป 2560 

บริษัทฯ ไดเขาลงทุนในบริษัท บิ๊กแกส เทคโนโลยี จํากัด ซึ่งเปนผูจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลว (LPG) จึงทําใหมีการรับรู

คาใชจายในการขายของบริษัทยอยดังกลาวเขามาดวย

สาํหรับป 2561 บรษัิทฯ มคีาใชจายในการขายปรบัตวัเพ่ิมขึน้คดิเปนรอยละ 107.62 จากป 2560 การเพิม่ดงักลาวมีสาเหตุ

หลักมาจากระหวางไตรมาสที่ 4 ป 2560 บริษัทฯ ไดเขาลงทุนในบริษัท บิ๊กแกส เทคโนโลยี จํากัด ซึ่งเปนผูจําหนายผลิตภัณฑ

ปโตรเลียมเหลว (LPG) จึงทําใหมีการรับรูคาใชจายในการขายของบริษัทยอยดังกลาวในป 2561 เต็มป

คาใชจายในการบริหาร

คาใชจายในการบรหิารสวนใหญของบรษิทัและบรษิทัยอย ประกอบดวย เงนิเดอืนและคาใชจายพนกังาน คาสาธารณปูโภค 

คาวิชาชีพ และคาใชจายสํานักงาน สําหรับป 2559 ป 2560 และ ป 2561 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายในการบริหาร 

จํานวน 146.12 ลานบาท 131.53 ลานบาท และ 157.11 ตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 23.49 รอยละ 9.65 และ รอย

ละ 5.25 ของรายไดรวมตามลําดับ

สําหรับป 2559 คาใชจายในการบริหารปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 41.57 จากป 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการการเพิ่มขึ้น

ของคาใชจายดําเนนิงานทีไ่ดมาจากการเขาซือ้กิจการโรงไฟฟาพลังงานชวีภาพ 3 โครงการและชวีมวลจาํนวน 1 โครงการ ซึ่งอยู

ในชวงของการปรับปรุงโรงไฟฟา และการเพิ่มขึ้นของพนักงานเพื่อรองรับการขยายตัวของโรงไฟฟาพลังงานทดแทน 

สําหรับป 2560 คาใชจายในการบริหารปรับตัวลดลงรอยละ 9.98 จากปกอน โดยยอดที่ลดลงมีสาเหตุมาจากการปรับ
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โครงสรางภายในองคกรใหมคีวามเหมาะสมและมีการบริหารจดัการเกีย่วกบัคาใชจายบรหิารอืน่ จงึทาํใหคาใชจายบรหิารลดลง 

สาํหรบัป 2561 คาใชจายในการบริหารปรับตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 19.45 จากปกอน โดยยอดท่ีเพิม่ข้ึนมสีาเหตหุลกัมาจากระหวาง

ไตรมาสที ่4 ป 2560 บริษัทฯ ไดเขาลงทุนในบริษัท บ๊ิกแกส เทคโนโลย ีจาํกดั ซ่ึงเปนผูจําหนายผลิตภณัฑปโตรเลยีมเหลว (LPG) 

จงึทาํใหมกีารรบัรูคาใชจายในการบริหารของบริษทัยอยดงักลาวเขามาดวย แตอยางไรก็ตามเมือ่เทียบอตัรารอยละตอรายไดรวม จะ

เหน็คาใชจายในการบริหารมอีตัราลดงลงจากปกอน ท้ังนีเ้ปนผลมาจากการบรหิารจดัการคาใชจายท่ีมปีระสทิธภิาพมากข้ึน

คาใชจายทางการเงิน

คาใชจายทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย ประกอบดวย ดอกเบี้ยจากหุนกู เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน และหนี้สิน

ตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน สําหรับป 2559 ป 2560 และป 2561 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายทางการเงิน 

จํานวน 39.16 ลานบาท  99.68 ลานบาท และ 96.03 ลานบาท ตามลําดับ หรือ คิดเปนอัตราสวนตอรายไดรวมเทากับรอยละ 

6.30 รอยละ 7.32 และ รอยละ 3.22 ตามลําดับ 

สําหรับป 2559 คาใชจายทางการเงินปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 158.14 จากป 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการการออกหุน

กู ตั๋วแลกเงิน และเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพื่อรองรับกับการขยายตัวของธุรกิจพลังงานทดแทน 

สําหรับป 2560 คาใชจายทางการเงินปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 154.53 จากป 2559 โดยมีสาเหตุจากการออกตั๋วแลกเงิน หุน

กู และเงินกูยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อใชในการเขาซื้อกลุมบริษัท บิ๊กแกส เทคโนโลยี จํากัด โรงไฟฟาชีวภาพและเพื่อการ

ปรับปรุงโรงไฟฟาของกลุมบริษัท

สําหรับป 2561 คาใชจายทางการเงินปรับตัวลดลงรอยละ 3.66 จากป 2560 โดยมีสาเหตุหลักจากอัตราดอกเบี้ยที่ลงลง 

ถึงแมวาหนี้สินทางการเงินของกลุมบริษัทจะเพิ่มสูงขึ้นกวาปกอน

ความสามารถในการทํากําไร

กาํไร(ขาดทนุ)สทุธิของบริษัทสาํหรับป 2559 ป 2560 และ ป 2561 เทากบั (41.77) ลานบาท 45.98 ลานบาท และ 112.52 

ลานบาท ตามลําดับ  หรือคิดเปนอัตราสวนตอรายไดรวมเทากับรอยละ (6.71) รอยละ 3.37 และ รอยละ 3.77

สําหรับป 2559 กําไรสุทธิปรับตัวลดลงรอยละ 389.47 จากป 2558 โดยมีสาเหตุหลักจากโรงไฟฟาชีวภาพและชีวมวล 3 

โครงการ ที่บริษัทฯเขาซื้อกิจการ และยังอยูในระหวางการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตไฟฟา แตยังคงตองมีการรับรูในสวน

ของตนทุนดําเนินงานที่เกิดขึ้น การเพิ่มขึ้นของตนทุนในการขายและบริการที่มีการแขงขันสูง การเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการ

ขายและบริหารจากการเพิ่มขึ้นของบุคลากร และการเพิ่มข้ึนของคาใชจายทางการเงินเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจโรง

ไฟฟาพลังงานทดแทน

สําหรับป 2560 กําไรสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 210.08 จากป 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากกําไรขั้นตนของกลุมธุรกิจ

ออกแบบ จาํหนาย ติดต้ังระบบจายไฟฟา และตรวจวดัจัดการสภาพแวดลอมท่ีเพิม่สงูข้ึน การเขาซือ้กจิการของกลุมธรุกจิจําหนาย

และขนสงผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลว การเริ่มจําหนายไฟฟาเชิงพาณิชยของโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย จํานวน 10 เมกะวัตต 

ในเดือนมกราคม 2560 และการบริหารจัดการคาใชจายบริหารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

สําหรับป 2561 กําไรสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 144.73 โดยมีสาเหตุหลักมาจากกําไรขั้นตนชองกลุมธุรกิจออกแบบ 

จําหนาย ติดตั้งระบบจายไฟฟา และตรวจวัดจัดการสภาพแวดลอม กําไรข้ันตนของกลุมธุรกิจจําหนายและขนสงผลิตภัณฑ

ปโตรเลียมเหลว และการบริหารจัดการคาใชจายบริหารและคาใชจายทางการเงินที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การวิเคราะหฐานะทางการเงินของกลุมบริษัท
สินทรัพย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษัทฯและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมจํานวน 3,420.70 ลานบาท 5,746.54 

ลานบาท และ 6,763.94 ลานบาท ตามลําดับ โดยประกอบไปดวยรายละเอียดดังตอไปนี้

สินทรัพยหมุนเวียน
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สินทรัพยหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 มีมูลคาเทากับ 697.71 ลานบาท 1,283.65 ลานบาท 

และ 1,203.77 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 20.40 รอยละ 22.34 และรอยละ 17.80 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ 

ซึ่งสินทรัพยหมุนเวียนสวนใหญของบริษัทฯและบริษัทยอยประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคาและ

ลูกหนี้อื่น และสินคาคงเหลือเปนหลัก 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษทัฯและบรษัิทมเีงนิสดและรายการเทียบเทาเงนิสดจํานวน 128.51 ลานบาท

429.86 ลานบาท และ 294.86 ลานบาท ตามลําดับ 

สําหรับป 2559 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เพิ่มขึ้น 74.77 ลานบาท เปนผลมาจาก

 - กระแสเงินสดรบัจากการดําเนนิงาน จาํนวน 108.99 ลานบาท การบวกกลับคาเสือ่มราคาจํานวน 61.29 ลานบาท และ

 การเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 75.04 ลานบาท

 -กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงิน จํานวน 1,727.47 ลานบาท   เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น

 เพิ่มขึ้น 648.69 ลานบาท เงินสดรับจากการออกหุนกูจํานวน 497.81 ลานบาท และเงินสดรับจากการออกหุนสามัญ 

 เพิ่มทุนจํานวน 877.40 ลานบาท

 -กระแสเงินสดจายจากการลงทุนในโรงไฟฟาพลังงานทดแทน จํานวน 1,761.69 ลานบาท โดยจายซื้อเงินลงทุนใน 

 บริษัทยอยจํานวน 731.17 ลานบาท ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตนจํานวน 764.93 ลานบาท

สําหรับป  2560 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เพิ่มขึ้น 301.35 ลานบาท เปนผลมาจาก

 -กระแสเงินสดรับจากการดําเนินงาน จํานวน 381.04 ลานบาท การบวกกลับคาเสื่อมราคาจํานวน 113.89 ลานบาท  

 และการลดลงของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นจํานวน 393.11 ลานบาท

 -กระแสเงินสดจายจากการลงทุน จํานวน 1,336.56 ลานบาท จากการลงทุนในบริษัท บิ๊กแกส เทคโนโลยี จํากัด

 -กระแสเงินสดรับจากกจิกรรมจดัหาเงนิ จาํนวน 1,256.87 ลานบาท จากการออกหุนสามญัเพ่ิมทนุของบรษิทัฯ ในชวง

 ไตรมาส 4 

สําหรับป 2561 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลดลง 135.00 ลานบาท เปนผลมาจาก

 -กระแสเงินสดรบัจากการดาํเนนิงาน จาํนวน 183.00 ลานบาท ซึง่เปนผลมาจากกาํไรจากการดาํเนนิงาน 307.49 ลาน

 บาท ( + ) การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นจํานวน 204.33 ลานบาท   ( - )  การเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคา 

 และเจาหนี้อื่นจํานวน 100.67 ลานบาท ( + ) และการจายภาษีเงินได 20.83 ลานบาท ( - )

 -กระแสเงนิสดจายจากการลงทนุ จาํนวน 556.56 ลานบาท จากการการจายเงนิลวงหนาคาสนิทรพัยในบรษิทัยอย ซือ้

 เงินลงทุนในบริษัทยอย และซื้อสินทรัพยของกลุมบริษัท 

 -กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงิน จํานวน 238.57 ลานบาท  จากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย และการออก

 หุนกูในระหวางป 2561

ลูกหนี้การคา และคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษัทฯและบริษัทยอยมีลูกหนี้การคาสุทธิจํานวน 186.61 ลานบาท 549.36 

ลานบาท และ 634.05 ลานบาท ตามลําดับ โดยการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคาในชวงเวลาดังกลาวเปนไปในทิศทางเดียวกันกับ

ยอดขายของบริษัทและบริษัทยอย ประกอบกับมีการรับรูรายการลูกหนี้ของ BIGGAS ที่บริษัทฯ เขาซื้อกิจการในชวงไตรมาส 4 

โดยในป 2559 2560 และ 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเทากับ 111.11 วัน  99.93 วัน และ 73.34 

วัน ตามลาํดบั โดยระยะเวลาเกบ็หนีเ้ฉลีย่ทีม่รีะยะเวลาลดลงในแตละปเปนผลจากการเรงรัดและตดิตามทวงถามกบัลกูคาอยาง

ใกลชดิ และระยะเวลาเกบ็หนีข้องกลุมธรุกจิจาํหนายปโตรเลยีมเหลวทีม่รีะยะเวลาสัน้กวา (ระยะเวลาเกบ็หนีอ้ยูที ่15 – 20 วนั)

บรษิทัมนีโยบายการใหเทอมจายชาํระแกลกูคาโดยพจิารณาจากเทอมการจายชาํระเงนิจากผลประกอบการทีผ่านมา ยอด

การสั่งซื้อ และประวัติการชําระเงินในอดีต แตเนื่องจากในธุรกิจธุรกิจออกแบบ จําหนาย ติดตั้งระบบจายไฟฟา และตรวจวัด

จัดการสภาพแวดลอมลูกคาสวนใหญเปนหนวยงานภาครัฐ ซึ่งมีขั้นตอนในการดําเนินการจายชําระหลายขั้นตอนจึงทําใหระยะ

เวลาเก็บหนี้เฉลี่ยอยูที่ 30 - 120 วัน

ตารางสรุปอายุลูกหนี้การคาของบริษัทฯ
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(หนวย: ลานบาท)

จากตารางแสดงอายลุกูหน้ีการคา ในป 2559 ลกูหนีก้ารคาสวนใหญของบรษิทัและบริษทัยอยจดัอยูในกลุมทีย่งัไมถงึกาํหนด

ชําระ และกลุมที่เกินกําหนดชําระแลวไมเกิน 3 เดือน  โดยในป 2559 สัดสวนการคางชําระของลูกหนี้ในแตละกลุมมีอัตราสวน

ทีล่ดลงจากปกอน ทัง้นีเ้ปนผลจากการเรงรดัและตดิตามทวงถามกบัลกูคาอยางใกลชดิ ในสวนของลกูหนีค้งคางทีมี่อายมุากกวา 

12 เดอืน คอื ลูกหนีร้ายหนึง่ทีไ่มสามารถเรียกเกบ็เงนิได และอยูในขัน้ตอนของการบงัคบัคดตีามกระบวนการยตุธิรรม ซึง่บรษิทั

ไดบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแลวทั้งจํานวน

ในป 2560 ลูกหนี้การคาสวนใหญของบริษัทและบริษัทยอยจัดอยูในกลุมที่ยังไมถึงกําหนดชําระ และกลุมที่เกินกําหนด

ชําระแลวมากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน  โดยในป 2560 สัดสวนการคางชําระของลูกหนี้ในแตละกลุมมีอัตราสวนที่เพิ่มขึ้นจากป

กอน เปนผลจากงานโครงการติดตั้งแผงโซลารเซลลกับหนวยงานราชการ ลูกหนี้การคาจากรายไดขายไฟฟาที่มีรายไดที่เพิ่มขึ้น

จากปกอน และลูกหนี้การคาในธุรกิจจําหนายปโตรเลียมเหลวของ BIGGAS ที่บริษัทฯ เขาซื้อกิจการในชวงไตรมาส 4  ในสวน

ของลูกหนี้คงคางที่มีอายุมากกวา 12 เดือน คือ ลูกหนี้ของบริษัทฯรายหนึ่งที่ไมสามารถเรียกเก็บเงินได และอยูในขั้นตอนของ

การบงัคบัคดตีามกระบวนการยติุธรรม ซึง่บรษัิทไดบนัทึกคาเผือ่หนีส้งสยัจะสูญแลวท้ังจํานวน และลกูหนีก้ารคาจากการกอสราง

สถานีบริการกาซธรรมชาติ (“NGV”) โดยบริษัทฯคาดวาจะสามารถเก็บหนี้ไดในป 2561 เปนตนไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลูกหนี้การคาสวนใหญของบริษัทและบริษัทยอย เพิ่มสูงขึ้นจากป 2560 ทั้งนี้เปนไปตามรายได

จากการขายและบรกิารรวมทีเ่พิม่สงูขึน้ ทัง้ในสวนของธรุกิจออกแบบ จําหนาย ตดิตัง้ระบบจายไฟฟา และตรวจวดัจัดการสภาพ

แวดลอม และธุรกิจจําหนายและขนสงผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลว โดยลูกหนี้สวนใหญจัดอยูในกลุมที่ยังไมถึงกําหนดชําระ และ

กลุมที่เกินกําหนดชําระแลวมากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน ในสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เพิ่มขึ้นเกิดจากกลุมธุรกิจจําหนายและ

ขนสงผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลวมีการเปลี่ยนนโยบายการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อใหเหมาะสมยิ่งขึ้น

ลูกหนี้อื่น ณ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 มีมูลคาเทากับ 86.16 ลานบาท 136.51 ลานบาท และ 99.47 ลาน

บาท โดยลูกหนี้อื่นของบริษัทฯและบริษัทยอย ประกอบไปดวย ลูกหนี้อื่น ดอกเบี้ยคางรับ และรายไดคางรับ  

ณ สิ้นป 2559 ลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากป 2558 จํานวน 52.22 ลานบาท เนื่องมากจากรายไดจากการขายไฟฟาของบริษัท

ยอยใหกบัการไฟฟาในเดอืนธนัวาคมทีย่งัไมไดออกใบแจงหนี ้และคาอากรขาเขารอขอคนืจากการสัง่ซือ้อปุกรณการกอสรางโรง

ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยจํานวน 2 โครงการ

ณ สิ้นป 2560 ลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากป 2559 จํานวน 50.35 ลานบาท เนื่องมากจากรายไดคางรับจากการขายไฟฟาขอ

งบริษัทฯ และบริษัทยอยที่เพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากโรงไฟฟาชีวมวล และโรงไฟฟาแสงอาทิตย 10 เมกะวัตต 

ประกอบกับรายไดคางรับจากการกอสรางสถานีบริการกาซธรรมชาติ (“NGV”)ของ  BIGGAS 

ลูกหนี้การคา

   ยังไมถึงกําหนดชําระ

   ไมเกิน 3 เดือน

   มากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน

   มากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน

   มากกวา 12 เดือนขึ้นไป

รวม

ลูกหนี้อื่นๆ

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

รวม-สุทธิ

ระยะเวลาคงคาง
(งบการเงินรวม)

ป 2559
มูลคา มูลคา มูลคารอยละ รอยละ รอยละ

ป 2560 ป 2561

72.20

20.15

7.92

0.24

3.02

103.53

86.16

(3.08)

186.61

146.60

94.98

115.47

31.29

28.16

416.50

136.51

(3.65)

549.36

226.79

185.65

46.31

77.13

10.08

545.96

99.47

(11.38)

634.05

38.69

10.80

4.24

0.13

1.62

55.48

46.17

(1.65)

100.00

26.69

17.29

21.02

5.69

5.12

75.81

24.85

(0.66)

100.00

35.77

29.28

7.30

12.16

1.59

86.11

15.69

(1.79)

100.00
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ระยะเวลาคางชําระ
อัตราการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (รอยละ)

ลูกคาแกส LPG ลูกคาบริการและการคาอื่น ๆ

มากกวา 6 - 9 เดือน

มากกวา 9 - 12 เดือน

มากกวา 12 เดือน

30

50

100

-

20

100

ณ สิ้นป 2561 ลูกหนี้อื่นลดลงจากสิ้นป 2560 จํานวน 37.04 ลานบาท เนื่องมากจากบริษัทยอยไดรับชําระคากอสรางโรง

ไฟฟาและสถานีบริการกาซธรรมชาติเรียบรอยแลว

กลุมธุรกิจออกแบบ จําหนาย ติดตั้งระบบจายไฟฟา และตรวจวัดจัดการสภาพแวดลอม มีการกําหนดอัตราการตั้งคาเผื่อ

หนี้สงสัยจะสูญแยกตามกลุมลูกคาของไว 3 ประเภท ดังนี้

กลุมธุรกิจจําหนายและขนสงผลิตภัณฑปโตเลียมเหลว มีการกําหนดอัตราการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะแยกตามกลุมลูกคา ไว 

2 ประเภท ดังนี้

สินคาคงเหลือ

สินคาคงเหลือของบริษัทและบริษัทยอยประกอบดวยรายการที่สําคัญ ดังนี้

สนิคาคงเหลอืของบรษิทัฯและบรษิทัยอย ประกอบไปดวย สนิคาสาํเร็จรปูประเภท แบตเตอรี ่UPS และ Rectifier ซึง่เปนอปุกรณ

สาํหรบังานโครงการของหนวยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน วตัถดุบิของโรงไฟฟาชวีมวลท่ีบรษัิทเขาซ้ือกจิการในป 2559 และ กาซปโตรเลยีม

เหลวของบิก๊แกสทีบ่รษิทัเขาซือ้กิจการในไตรมาส 4 ป 2560

บรษิทัมอีตัราสวนหมนุเวยีนสนิคาคงเหลอื ณ 31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561 เทากับ 10.30 เทา 12.93 เทา และ 17.04 

เทา ตามลาํดบั ซึง่คดิเปนระยะเวลาขายสนิคาเฉลีย่ 35.43 วนั 28.23 วนัและ 21.42 วนั ตามลาํดบั โดยสาเหตหุลกัท่ีทําใหบรษิทัมี

ระยะเวลาขายสนิคาเฉลีย่นอยลง เนือ่งจากบรษัิทและบรษิทัยอยมกีารจดัการทีด่ขีึน้ ประกอบกบัธรุกจิจาํหนายผลติภัณฑปโตรเลยีม

เหลวทีบ่รษิทัเขาซือ้กิจการในป 2560 มรีะยะเวลาการขายสนิคาท่ีสัน้ จึงทําใหระยะเวลาขายสนิคาเฉลีย่ในภาพรวมลดลงจากปกอน

สินทรัพยไมหมุนเวียน

สินทรัพยไมหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ ณ 2561 มีมูลคาเทากับ 2,722.99 ลานบาท 4,462.89 

สินคาสําเร็จรูป

งานระหวางทํา

วัตถุดิบ

สินคาระหวางทาง

รวม

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

รวม-สุทธิ

31 ธ.ค. 2559
มูลคา มูลคา มูลคารอยละ รอยละ รอยละ

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561

30.54

8.67

1.43

4.10

44.74

(0.76)

43.98

65.48

13.68

41.80

0.92

121.88

(1.11)

120.77

72.97

64.65

40.90

3.27

181.79

(1.18)

180.61

69.44

19.71

3.25

9.33

101.73

(1.73)

100.00

54.22

11.33

34.61

0.76

100.92

(0.92)

100.00

40.40

35.80

22.64

1.81

100.65

(0.65)

100.00

มากกวา 6 - 9 เดือน

มากกวา 9 - 12 เดือน

มากกวา 12 -18 เดือน

มากกวา 18 เดือน

ลูกคาเอกชนทั่วไป ลูกคาเอกชนในตลาดหลักทรัพยฯ ลูกคาหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจ

อัตราการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (รอยละ)

15

50

100

-

-

20

30

100

-

20

30

100

ระยะเวลาคางชําระ
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ลานบาท และ 5,560.17 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 79.60 รอยละ 77.66 และรอยละ 82.20 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ 

โดยสินทรัพยไมหมนุเวยีนของบรษิทัฯและบรษัิทยอยสวนใหญมาจากรายการสนิทรพัยถาวร ท่ีมาจากการเขาซือ้กจิการโรงไฟฟา

พลังงานทดแทน และธุรกิจจําหนายและขนสงผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลว คาความนิยม และเงินจายลวงหนาคาซื้อสินทรัพย

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษัทฯและบริษัทยอยมีที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิรวมจํานวน 2,268.09 

ลานบาท 2,612.41 ลานบาท และ 3,421.65 ลานบาทตามลําดับ คิดเปนสัดสวนตอสินทรัพยรวมเทากับรอยละ 66.30 รอยละ 

45.46 และรอยละ 50.54 ตามลําดับ ซึ่งการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

ณ สิน้ป 2559 และ 2560 ทีดิ่น อาคารและ อปุกรณ เพิม่ขึน้จากปกอน เปนผลจากการเขาซือ้กิจการโรงไฟฟาพลงังานทดแทน 

การปรบัปรงุประสทิธภิาพของโรงไฟฟาพลงังานทดแทน และการเขาซ้ือกจิการจาํหนายและขนสงผลติภณัฑปโตรเลียมเหลว

ณ สิ้นป 2561 ที่ดิน อาคารและ อุปกรณ เพิ่มขึ้นจากปกอน เปนผลจากการสรางโรงไฟฟาชีวภาพจํานวน 2 แหง รวม 5.6 

เมกะวัตต ที่จังหวัดสุพรรณบุรี และการซื้อที่ดิน และงานระหวางกอสรางของโครงการทอนํ้ามันทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สินทรัพยไมมีตัวตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษัทฯและบริษัทยอยมีสินทรัพยไมมีตัวตนสุทธิรวมจํานวน 271.49 ลาน

บาท 281.50 ลานบาท และ 271.83 ลานบาท ตามลาํดบั คดิเปนสดัสวนตอสนิทรพัยรวมเทากบั รอยละ 7.94 รอยละ 4.90 และ 

รอยละ 4.02 ตามลาํดบั เปนผลมาจากการเพิม่ขึน้ของสทิธบิตัรทีก่ลุมบรษิทัเขาซือ้กจิการโรงไฟฟาพลังงานทดแทนในระหวางป 

2559 และ ป 2560 สวนในป 2561 ที่มียอดลดลงเนื่องมาจากการตัดจําหนายสิทธิบัตรดังกลาวขางตน

คาความนิยม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาความนิยม จํานวน 1,331.82 ลานบาท และ 1,342.99 

ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนตอสินทรัพยรวมเทากับ รอยละ 23.18 และ รอยละ 19.86 ซึ่งเปนผลจากการเขาลงทุนใน

กลุมบริษัท BIGGAS ในไตรมาสที่ 4 ป 2560 และยอดที่เพิ่มขึ้นในป 2561 เปนผลมาจากการที่บริษัท BIGGAS ไดเขาลงทุนใน

หุนสามัญของ บริษัท เจเอ็น เอ็นเนอรจี คอรปอเรชั่น จํากัด ในไตรมาสที่ 1 ป 2561 

แหลงที่มาของเงินทุน

หนี้สิน

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 และ 2560 และ 2561 บรษิทัฯและบรษิทัยอยมหีนีส้นิรวมจาํนวน 2,042.82 ลานบาท 2,131.97 

ลานบาทและ 2,805.15 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 59.72 รอยละ 37.10 และรอยละ 41.47 ซึ่งประกอบไปดวย เงินกูยืม

ระยะสั้น เจาหนี้การคา หุนกู และเงินกูยืมระยะยาว โดยหนี้สินที่เพิ่มขึ้นเปนผลมาจากการเขาลงทุนและขยายธุรกิจโรงไฟฟา

พลังงานทดแทน และธุรกิจจําหนายและขนสงผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลว

สวนของผูถือหุน

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และ 2560 และ 2561 บริษทัและบรษิทัยอยมสีวนของผูถอืหุนเทากบั 1,377.88 ลานบาท 3,614.57 

ลานบาทและ 3,958.79 ตามลาํดับ หรือคิดเปนสดัสวน รอยละ 40.28 รอยละ 62.90 และรอยละ 58.53 ของสนิทรัพยรวมตามลําดบั 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นจากป 2558 เทากับ 835.37 ลานบาท ซึ่งเปน

ผลมาจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน การใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ PSTC-ESOP และการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 

ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษัิทและบรษัิทยอยมีสวนของผูถอืหุนเพิม่ขึน้จาก 31 ธนัวาคม 2559 เทากบั 2,236.69 ลานบาท ซ่ึงเปนผล

มาจากการเพิม่ทนุจดทะเบยีน กําไรสทุธภิายในป การใชสทิธใิบสาํคญัแสดงสทิธ ิPSTC-ESOP และการใชสทิธใิบสาํคญัแสดงสิทธ ิPSTC-W1 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บริษัทและบรษิทัยอยมสีวนของผูถือหุนเพิม่ข้ึนจาก 31 ธนัวาคม 2560 จาํนวน 344.22 ลานบาท เปน

ผลมาจากการเพ่ิมขึน้ของกาํไรสะสมจากผลการดําเนนิงาน กาํไรจากการขายเงนิลงทนุในบรษิทัยอยโดยไมสญูเสยีการควบคมุ (การขายหุน

ในบรษิทั ไทยไปปไลน เนต็เวริค จํากัด) และ การใชสทิธใิบสาํคญัแสดงสทิธ ิPSTC-ESOP และการใชสทิธใิบสาํคญัแสดงสทิธ ิPSTC-W1
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คณะกรรมการบรษัิทฯ เปนผูรบัผิดชอบตองบการเงนิของบรษิทัฯ และ

สารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําปงบการเงินดังกลาวจัด

ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยใชนโยบาย

การบัญชีท่ีเหมาะสม และถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ และใชดุลยพินิจอยาง

รอบคอบ และการประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผย

ขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหมีและการดํารงรักษาไวซ่ึงระบบ

ควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมี

ความถูกตองครบถวน และเพียงพอท่ีจะรักษาไวซ่ึงทรัพยสินของบริษัทฯ 

และเพื่อใหทราบถึงจุดออนเพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริต หรือการดําเนิน

การท่ีผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ ในการนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตง

ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระทุกทาน เปนผู

ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุม

ภายใน ทั้งนี้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ไดแสดง

ไวในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการในรายงาน

ประจําปนี้

คณะกรรมการบรษิทัฯ มคีวามเหน็วาระบบควบคมุภายในของบรษิทัฯ 

โดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจที่สามารถสรางความเชื่อมั่นและความเชื่อถือ

ไดของงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ในนามคณะกรรมการบริษัท

บริษัท เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

 

นายภาณุ  ศีติสาร

ประธานคณะกรรมการบริษัท

27 กุมภาพันธ 2562

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท
ตอรายงานทางการเงิน
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอตอผูถือหุนของบริษัท เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

ความเห็น

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (กลุมบริษัท) 

ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลง

สวนของผูถอืหุนรวมและงบกระแสเงนิสดรวม สาํหรบัปสิน้สดุวนัเดยีวกนัและหมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวม รวมถงึหมายเหตุ

สรปุนโยบายการบญัชทีีส่าํคญั และไดตรวจสอบงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั เพาเวอร โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 

ดวยเชนกัน

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด 

สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท เพาเวอร โซลูช่ัน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท 

เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑในการแสดงความเห็น

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรค ความรับผิด

ชอบของผูสอบบญัชตีอการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขาพเจา ขาพเจามคีวามเปนอิสระจากกลุมบรษิทัตามขอกาํหนด

จรรยาบรรณของผูประกอบวชิาชพีบญัชทีีก่าํหนดโดยสภาวชิาชีพบัญชี ในสวนท่ีเกีย่วของกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบ

การเงนิเฉพาะกจิการ และขาพเจาไดปฏบัิตติามความรบัผดิชอบดานจรรยาบรรณอืน่ๆ ตามทีร่ะบใุนขอกําหนดนัน้ดวย ขาพเจา

เชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา

 

 เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ 

เรือ่งสาํคญัในการตรวจสอบคอืเรือ่งตางๆ ทีม่นียัสาํคญัทีส่ดุตามดลุยพนิจิเยีย่งผูประกอบวชิาชพีของขาพเจาใน การตรวจ

สอบงบการเงนิสาํหรบังวดปจจบุนั ขาพเจาไดนาํเรือ่งเหลานีม้าพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบ   งบการเงนิโดยรวมและใน

การแสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเรื่องเหลานี้ 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบ งบการ

เงินในรายงานของขาพเจา ซึ่งไดรวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหลานี้ดวย การปฏิบัติงานของขาพเจาไดรวมวิธีการตรวจ

สอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองตอการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการ
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เงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขาพเจา ซึ่งไดรวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเรื่องเหลานี้ดวย ไดใชเปนเกณฑในการแสดงความ

เห็นของขาพเจาตองบการเงินโดยรวม

ขาพเจาไดกําหนดเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบสําหรับแตละเรื่องดังตอไปนี้

การรับรูรายได

เนื่องจากรายไดจากการขายสินคา รายไดคาบริการและรายไดจากการขายไฟฟาเปนตัวเลขท่ีมีสาระสําคัญท่ีสุดในงบ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของกลุมบริษัท และเปนตัวชี้วัดหลักในแงผลการดําเนินงานของธุรกิจซึ่งผูใชงบการเงินใหความสนใจ 

ประกอบกับกลุมบริษัทมีรายการขายกับลูกคาเปนจํานวนมากราย ดังนั้น ขาพเจาจึงใหความสําคัญกับการเกิดขึ้นจริงและระยะ

เวลาในการรับรูรายไดของกลุมบริษัท

ขาพเจาไดตรวจสอบการรับรูรายไดของกลุมบริษัทโดยการ

• ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในท่ีสําคัญของกลุมบริษัทท่ีเก่ียวของกับวงจรรายไดโดยการสอบถามผูรับ

ผิดชอบ ทําความเขาใจและเลือกตัวอยางมาสุมทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุมบริษัทออกแบบไว 

• สุมตัวอยางรายการขายและบรกิารในระหวางปเพือ่ตรวจสอบการรบัรูรายไดวาเปนไปตามเงือ่นไขทีร่ะบ ุและสอดคลอง

กับนโยบายการรับรูรายไดของกลุมบริษัท

• สุมตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายและบริการที่เกิดขึ้นชวงใกลสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

• สอบทานใบลดหนี้ที่กลุมบริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี  

• วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลบัญชีรายไดแบบแยกยอยเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการตลอดรอบ

ระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทําผานใบสําคัญทั่วไป 

 

คาความนิยม 

ขาพเจาใหความสําคัญเรื่องการพิจารณาการดอยคาของคาความนิยม ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 

17 เน่ืองจากการประเมนิการดอยคาของคาความนยิมถอืเปนประมาณการทางบญัชทีีสํ่าคญั  ทีฝ่ายบรหิารตองใชดลุยพนิิจอยาง

สูงในการระบุหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวาจะไดรับจากกลุม
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สินทรัพยนั้น รวมถึงการกําหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาวท่ีเหมาะสม ซ่ึงทําใหเกิดความเสี่ยงในการแสดง

มูลคาคาความนิยมที่ไมเหมาะสม 

ขาพเจาไดประเมินความเหมาะสมของการกําหนดหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดและแบบจําลองทางการเงินที่ฝาย

บริหารของกลุมบริษัทเลือกใชโดยการทําความเขาใจกระบวนการพิจารณาของฝายบริหารวาสอดคลองตามลักษณะการให

ประโยชนของสินทรัพยหรือไม นอกจากนี้ ขาพเจาไดทําการทดสอบสมมติฐานที่สําคัญที่ใชในการประมาณการกระแสเงินสดที่

คาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพยที่จัดทําโดยฝายบริหารของกลุมบริษัทโดยการเปรียบเทียบสมมติฐานดังกลาวกับแหลง

ขอมูลของกลุมบริษัท และพิจารณาความเหมาะสมของอัตราคิดลดที่ฝายบริหารเลือกใช รวมถึงปรึกษาผูเชี่ยวชาญภายในสํานัก

งานฯเพือ่ชวยประเมินขอมลูดังกลาว ตลอดจนทดสอบการคาํนวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรบัคนืของสนิทรพัยดังกลาวตามแบบจาํลอง

ทางการเงนิ และพจิารณาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสมมติฐานทีส่าํคัญตอมลูคาทีค่าดวาจะไดรบัคนื นอกจากนี ้ขาพเจาได

ประเมินความเพียงพอของการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการประเมินการดอยคาของคาความนิยม 

ขอมูลอื่น

ผูบรหิารเปนผูรบัผดิชอบตอขอมูลอืน่ ซึง่รวมถงึขอมลูทีร่วมอยูในรายงานประจําปของกลุมบรษิทั (แตไมรวมถงึ งบการเงนิ

และรายงานของผูสอบบญัชทีีแ่สดงอยูในรายงานน้ัน) ซึง่คาดวาจะถกูจดัเตรยีมใหขาพเจาภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูสอบบัญชนีี้

      ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจาไมไดใหขอสรุปในลักษณะการให  ความเชื่อมั่น

ในรูปแบบใด ๆ ตอขอมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอื่นนั้น  มีความขัด

แยงที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท่ีไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจาหรือไม หรือปรากฏวาขอมูลอื่นแสดงขัด

ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจําปของกลุมบริษัทตามที่กลาวขางตนแลว และหากสรุปไดวามีการแสดงขอมูล ท่ีขัดตอ

ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาจะสื่อสารเรื่องดังกลาวใหผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลทราบเพื่อให มีการดําเนินการแกไข

ที่เหมาะสมตอไป 

 

ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงิน

ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน และรับผิดชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู่บริหารพจิารณาวาจาํเปนเพือ่ใหสามารถจดัทํา   งบการเงินทีป่ราศจาก

การแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด

ในการจดัทํางบการเงนิ ผูบรหิารรบัผิดชอบในการประเมนิความสามารถของกลุมบรษิทัในการดาํเนนิงานตอเนือ่ง การเปด

เผยเร่ืองทีเ่กีย่วกบัการดาํเนนิงานตอเนือ่งในกรณทีีม่เีรือ่งดงักลาว และการใชเกณฑการบญัชสีาํหรบักจิการทีด่าํเนนิงานตอเนือ่ง

เวนแตผูบริหารมีความต้ังใจท่ีจะเลกิกลุมบริษทัหรอืหยุดดาํเนนิงานหรือไมสามารถดาํเนนิงานตอเนือ่งอีกตอไปไดผูมหีนาทีใ่นการ

กํากับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุมบริษัท 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของขาพเจามวีตัถปุระสงคเพือ่ใหไดความเชือ่มัน่อยางสมเหตสุมผลวางบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดง

ขอมลูทีขั่ดตอขอเทจ็จรงิอันเปนสาระสาํคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทจุรติหรอืขอผดิพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบญัชี

ซึง่รวมความเหน็ของขาพเจาอยูดวย ความเชือ่มัน่อยางสมเหตุสมผลคอืความเชือ่มัน่ในระดบัสงูแตไมไดเปนการรบัประกนัวาการ

ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอมลูทีข่ดัตอขอเท็จจรงิอนัเปนสาระสาํคญัท่ีมอียูไดเสมอ

ไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณอยางสมเหตุสมผลได

วารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจาก

การใชงบการเงินเหลานี้

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง  ผูประกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขาพเจาไดปฏิบัติงานดังตอไปนี้ดวย

• ระบแุละประเมนิความเสีย่งทีอ่าจมีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเทจ็จริงอนัเปนสาระสาํคัญในงบการเงนิ ไมวาจะเกดิจาก
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การทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และไดหลักฐาน

การสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพือ่เปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสีย่งทีไ่มพบขอมลูทีข่ดัตอขอเทจ็

จริงอนัเปนสาระสาํคญัซึง่เปนผลมาจากการทจุริตจะสงูกวาความเสีย่งทีเ่กดิจากขอผดิพลาด เนือ่งจากการทจุรติอาจเกีย่วกบัการ

สมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการ

แทรกแซงการควบคุมภายใน

• ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบใหเหมาะสมกับ

สถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของ   การควบคุมภายในของกลุมบริษัท

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ

เปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของที่ผูบริหารจัดทํา

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและสรุปจากหลัก

ฐานการสอบบัญชีที่ไดรับวามีความไมแนนอนทีม่ีสาระสําคัญทีเ่กี่ยวกับเหตุการณหรอืสถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัย

อยางมนัียสําคญัตอความสามารถของกลุมบริษัทในการดาํเนินงานตอเนือ่งหรือไม หากขาพเจาไดขอสรปุวามคีวามไมแนนอนทีม่ี

สาระสาํคญั ขาพเจาจะตองใหขอสงัเกตไวในรายงานของ    ผูสอบบญัชีของขาพเจาถึงการเปดเผยขอมลูทีเ่กีย่วของในงบการเงนิ 

หรือหากเห็นวาการเปดเผยดังกลาว  ไมเพียงพอ ขาพเจาจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลัก

ฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคต

อาจเปนเหตุใหกลุมบริษัทตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง

• ประเมนิการนําเสนอ โครงสรางและเน้ือหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปดเผยขอมลูทีเ่กีย่วของตลอดจนประเมนิ

วางบการเงินแสดงรายการและเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีทีเ่หมาะสมอยางเพยีงพอเกีย่วกบัขอมลูทางการเงนิของกจิการหรอืของกจิกรรม

ทางธุรกิจภายในกลุมบริษัทเพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล 

และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมบริษัท ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียง   ผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลในเรื่องตางๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได

วางแผนไว ประเดน็ทีม่นัียสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถงึขอบกพรองทีม่นียัสาํคญัในระบบการควบคมุภายในหากขาพเจา

ไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา

ขาพเจาไดใหคํารบัรองแกผูมหีนาทีใ่นการกาํกบัดแูลวาขาพเจาไดปฏบัิตติามขอกาํหนดจรรยาบรรณท่ีเกีย่วของกบัความเปน

อสิระและไดสือ่สารกบัผูมหีนาทีใ่นการกาํกบัดูแลเกีย่วกบัความสมัพนัธท้ังหมดตลอดจนเรือ่งอืน่ซึง่ขาพเจาเช่ือวามีเหตผุลท่ีบคุคล

ภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอสิระของขาพเจาและมาตรการท่ีขาพเจาใชเพือ่ปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอสิระ

 

จากเร่ืองทัง้หลายทีส่ือ่สารกบัผูมีหนาทีใ่นการกาํกบัดแูล ขาพเจาไดพจิารณาเรือ่งตาง ๆ  ท่ีมนียัสาํคญัทีส่ดุในการตรวจสอบ

งบการเงินในงวดปจจบุนัและกาํหนดเปนเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธบิายเรือ่งเหลานีไ้วในรายงานของผูสอบบญัชี 

เวนแตกฎหมายหรือขอบังคบัหามไมใหเปดเผยเรือ่งดงักลาวตอสาธารณะ หรอืในสถานการณทีย่ากท่ีจะเกดิข้ึน ขาพเจาพิจารณา

วาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมี

ผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนที่ผูมีสวนไดเสียสาธารณะจะไดจากการสื่อสารดังกลาว

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้

  พิมพใจ มานิตขจรกิจ

                                                                ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521

                                                                 บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด

                                                               กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพันธ  2562
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บริษัท เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ หมายเหตุ
2561 25612560 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินลงทุนชั่วคราว

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน

สินคาคงเหลือ

เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกันที่มีอายุไมเกินหนึ่งป

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพยหมุนเวียน

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

เงินลงทุนในบริษัทยอย

เงินลงทุนในบริษัทรวม

เงินลงทุนอื่น

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

สินทรัพยไมมีตัวตน

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

คาความนิยม

เงินจายลวงหนาคาซื้อสินทรัพย

7

8

6, 9

6

10

11

11

6

12

13

14

15

16

28

12, 17

 294,860,331 

 17,927,856 

 634,054,099 

 - 

 6,304,076 

 180,604,695 

 - 

 70,021,578 

1,203,772,635 

 71,470,245 

 - 

 - 

 2,449,900 

 32,598,190 

3,421,654,735 

 271,833,830 

 7,560,407 

1,342,986,775 

 324,406,123 

 

429,858,679 

 3,428,913 

 549,364,495 

 - 

 60,000,000 

 120,771,871 

 59,140,776 

 61,080,449 

1,283,645,183 

 58,312,929 

 - 

 - 

 - 

 32,598,190 

2,612,409,688 

 281,502,983 

 3,520,425 

1,331,817,460 

 - 

 11,328,644 

 1,741,248 

 692,207,020 

1,055,698,599 

 - 

 91,262,905 

 - 

 31,794,073 

1,884,032,489 

 41,437,860 

 25,950,000 

2,384,587,949 

-  

23,598,200 

 348,412,157 

 1,178,455 

 4,495,033 

 - 

 - 

 

9,695,108 

 1,968,707 

 350,366,762 

 871,196,867 

 - 

 47,743,107 

 - 

 41,644,569 

1,322,615,120 

 40,231,065 

 25,950,000 

2,384,585,753 

 - 

 23,598,200 

 360,977,046 

 1,233,023 

 3,259,100 

 - 

 - 

(หนวย: บาท)
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รายการ

รายการ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

2561

2561

2561

2561

2560

2560

2560

2560

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

หุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

เงินกูยืมระยะยาวที่จัดเปนหนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน

   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน

เงินรับลวงหนาจากลูกคา

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไมหมุนเวียน

หุนกู - สุทธิจากสวนที่กําหนดชําระภายในหนึ่งป

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระ

   ภายในหนึ่งป

หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ

   จากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน

รวมหนี้สิน

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

รวมสินทรัพย

18

6, 20

19

21

21

22

6

19

21

22

23

 495,923,438 

 315,346,088 

 346,085,581 

 160,043,691 

 - 

 46,850,682 

 100,000,000 

 18,739,000 

 15,266,948 

 35,911,503 

 41,192,187 

1,575,359,118 

 398,619,333 

 529,838,421 

 253,348,731 

 13,330,688 

 34,654,643 

1,229,791,816 

2,805,150,934 

 85,205,877 

5,560,166,082 

6,763,938,717 

 609,811,138 

 281,931,644 

 179,352,180 

 205,263,963 

 397,348,739 

 5,692,334 

 - 

 69,859,100 

 4,007,071 

 1,652,596 

 16,870,247 

1,771,789,012 

 - 

 333,568,202 

 14,928,368 

 9,926,085 

 1,753,975 

 360,176,630 

2,131,965,642 

 142,733,273 

4,462,894,948 

5,746,540,131 

 333,940,457 

 152,632,241 

 346,085,581 

 9,894,868 

 - 

 21,052,307 

 252,924,345 

 6,000,000 

 14,560,687 

 3,343,176 

 31,667,480 

1,172,101,142 

 398,619,333 

 17,475,000 

 122,698,886 

 9,497,401 

 2,280,619 

 550,571,239 

1,722,672,381 

 14,427,714 

2,844,087,368 

4,728,119,857 

 599,881,061 

 55,625,588 

 179,352,180 

 28,031,838 

 - 

 - 

 274,884,356 

 - 

 3,442,489 

 - 

 10,739,927 

1,151,957,439 

 - 

 161,332,910 

 - 

 8,308,348 

 4,021 

 169,645,279 

1,321,602,718 

 20,675,300 

2,860,509,487 

4,183,124,607 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หนวย: บาท)

(หนวย: บาท)
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รายการ หมายเหตุ
2561 25612560 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

   ทุนจดทะเบียน

      หุนสามัญ 7,563,376,135 หุน มูลคาหุนละ 0.10 บาท

   ทุนที่ออกและชําระแลว

      หุนสามัญ 6,555,259,162 หุน มูลคาหุนละ 0.10 บาท

            (2560: หุนสามัญ 6,441,602,687 หุน 

             มูลคาหุนละ 0.10 บาท)

สวนเกินมูลคาหุน

สวนทุนจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ

สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุน

  ในบริษัทยอย

กําไรสะสม 

   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย

      บริษัทฯ

      บริษัทยอย

   ยังไมไดจัดสรร

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ

สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย

รวมสวนของผูถือหุน

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

24

25

12

26

12

 756,337,614 

655,525,916 

2,175,792,898 

 2,228,074 

164,010,057 

 12,955,004 

 4,800,642 

 118,378,655 

3,133,691,246 

 825,096,537 

3,958,787,783 

6,763,938,717 

 

756,337,614 

 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 

5,746,540,131 

 

756,337,614 

 655,525,916 

2,175,792,898 

 2,228,074 

 - 

 12,955,004 

 - 

 158,945,584 

3,005,447,476 

 - 

3,005,447,476 

4,728,119,857 

 

756,337,614 

 644,160,269 

2,131,056,430 

 4,548,208 

 - 

 8,435,004 

 - 

 73,321,978 

2,861,521,889 

 - 

2,861,521,889 

4,183,124,607 รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หนวย: บาท)
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รายการ หมายเหตุ
2561 25612560 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรขาดทุน:   

รายไดจากการขาย

รายไดจากการบริการ

รายไดจากการขายไฟฟา

รายไดจากการกอสราง

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

เงินปนผลรับ

รายไดอื่น

รวมรายได

คาใชจาย

ตนทุนขาย

ตนทุนการใหบริการ

ตนทุนขายไฟฟา

ตนทุนจากการกอสราง

คาใชจายในการขายและจัดจําหนาย

คาใชจายในการบริหาร

รวมคาใชจาย

กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินได

คาใชจายทางการเงิน

กําไรกอนภาษีเงินได

คาใชจายภาษีเงินได

กําไรสําหรับป

6

6

29

6

6, 12

6

6

6

6

28

2,098,904,320 

 442,921,710 

 387,399,592 

 15,460,240 

 1,897,952 

 - 

 40,064,916 

2,986,648,730 

1,914,013,853 

 354,005,334 

 295,064,619 

 5,140,630 

 27,154,936 

 157,109,905 

2,752,489,277 

 234,159,453 

 (96,028,628)

 138,130,825 

 (25,611,454)

 112,519,371 

 

440,344,337 

 424,462,188 

 462,908,075 

 16,382,361 

 2,219,433 

 - 

 16,343,168 

1,362,659,562 

 398,029,746 

 300,555,599 

 351,972,429 

 14,686,219 

 13,078,911 

 131,532,533 

1,209,855,437 

 152,804,125 

 (99,681,350)

 53,122,775 

 (7,145,827)

 45,976,948 

 

 

301,414,680 

 303,387,082 

 48,406,326 

 148,958,750 

 1,300,476 

 21,093,222 

 64,155,847 

 888,716,383 

 242,600,056 

 233,758,793 

 18,362,246 

 135,173,325 

 9,461,603 

 83,394,568 

 722,750,591 

 165,965,792 

 (63,088,351)

 102,877,441 

 (12,638,032)

 90,239,409 

148,205,604 

 405,169,511 

 47,988,788 

 73,220,640 

 2,499,476 

 16,871,911 

 57,269,948 

 751,225,878 

 125,926,917 

 291,328,732 

 19,841,464 

 72,945,943 

 6,993,208 

 102,017,760 

 619,054,024 

 132,171,854 

 (66,760,994)

 65,410,860 

 (3,409,418)

 62,001,442 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  (หนวย: บาท)
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รายการ หมายเหตุ
2561 25612560 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการที่จะไมถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาด

   ทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก 

    คณิตศาสตรประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได

รายการที่จะไมถูกบันทึกในสวนของกําไร

   หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

การแบงปนกําไรขาดทุน

สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ

สวนทีเ่ปนของผูมสีวนไดเสยีทีไ่มมอีาํนาจควบคมุของบรษิทัยอย

การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ

สวนทีเ่ปนของผูมสีวนไดเสยีทีไ่มมอีาํนาจควบคมุ ของบรษิทัยอย

กําไรตอหุน 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

   กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ

   จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (พันหุน)

กําไรตอหุนปรับลด

   กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ

   จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (พันหุน)

23, 28

30

 

(948,352)

 (948,352)

 (948,352)

 111,571,019 

 84,636,566 

 27,882,805 

 112,519,371 

 84,079,992 

 27,491,027 

 111,571,019 

0.0131 

 6,486,205 

0.0128 

 6,613,392 

 - 

 - 

 - 

 45,976,948 

 43,205,183 

 2,771,765 

 45,976,948 

 43,205,183 

 2,771,765 

 45,976,948 

0.0096 

 4,512,434 

0.0092 

 4,684,934 

 (95,803)

 (95,803)

 (95,803)

 90,143,606 

 90,239,409 

 90,143,606 

0.0139 

 6,486,205 

0.0136 

 6,613,392 

 

- 

 - 

 - 

 62,001,442 

 62,001,442 

 62,001,442 

0.0137 

 4,512,434 

0.0132 

 4,684,934 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)  

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  
(หนวย: บาท)
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บริษัท เพ
าเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

 
 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
 

 
 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: บาท)

รายการ
หมายเหตุ

ทุนเรือนหุน
ที่ออกและ
ชําระแลว

สวนเกิน

มูลคาหุน

สวนทุนจาก
การจายโดย
ใชหุนเปน

เกณ
ฑ



สวนเกินทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงสัดสวน

การถือหุนใน
บริษัทยอย

กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย

 

บริษัทฯ
บริษัทยอย

ยังไมไดจัดสรร

 รวม 
 สวนของผูถือหุน 

 ของบริษัทฯ 

สวนของผูมีสวนไดเสียที่
ไมมีอํานาจควบคุม

ของบริษัทยอย

รวมสวนของ
ผูถือหุน

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลอื ณ
 วนัที ่1 มกราคม 2560

กาํไรสาํหรบัป

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน่สาํหรบัป

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสาํหรบัป

เพิม่ขึน้จากการซือ้เงินลงทนุในบรษิทัยอย

ออกหุนสามญั
เพิม่ทนุ

เพิม่ทนุจากการแปลงสภาพใบสาํคญั
แสดงสทิธิ

การจายโดยใชหุนเปนเกณ
ฑ

โอนกาํไรสะสมทีย่งัไมไดจัดสรรเปนสาํรอง

   ตามกฎหมาย

ยอดคงเหลอื ณ
 วนัที ่31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลอื ณ
 วนัที ่1 มกราคม 2561

กาํไรสาํหรบัป

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน่สาํหรบัป

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสาํหรบัป

กาํไรจากการขายเงนิลงทนุในบรษิทัยอยโดย

   ไมสญูเสียการควบคมุ

เพิม่ทนุจากการแปลงสภาพใบสาํคญั
แสดงสทิธิ

การจายโดยใชหุนเปนเกณ
ฑ

จายเงินปนผล

โอนกาํไรสะสมทีย่งัไมไดจัดสรรเปนสาํรอง

   ตามกฎหมาย

ยอดคงเหลอื ณ
 วนัที ่31 ธันวาคม 2561

24

24, 25

252612

24, 25

2526

 443,190,473  -  -  -  - 

 200,000,000 

 969,796  -  - 

 644,160,269 

 644,160,269  -  -  -  - 

 11,365,647  -  -  - 

 655,525,916 

 902,634,670  -  -  -  - 

 1,225,572,110 

 2,849,650  -  - 

 2,131,056,430 

 2,131,056,430  -  -  -  - 

 44,736,468  -  -  - 

 2,175,792,898 

 3,965,438  -  -  -  -  - 

 (2,849,650)

 3,432,420  - 

 4,548,208 

 4,548,208  -  -  -  - 

 (2,794,468)

 474,334  -  - 

 2,228,074  

 5,334,904  -  -  -  -  -  -  - 

 3,100,100 

 8,435,004 

 8,435,004  -  -  -  -  -  -  - 

 4,520,000 

 12,955,004 

 2,398,354  -  -  -  -  -  -  - 

 843,600 

 3,241,954 

 3,241,954  -  -  -  -  -  -  - 

 1,558,688 

 4,800,642 

 1,115,868 

 43,205,183 

 43,205,183  -  -  -  - 

 (3,943,700)

 40,377,351 

 40,377,351 

 84,636,566 

 (556,574)

 84,079,992  -  -  -  - 

 (6,078,688)

 118,378,655  1,358,639,707 

 43,205,183  - 

 43,205,183  - 

 1,425,572,110 

 969,796 

 3,432,420  - 

 2,831,819,216 

 2,831,819,216 

 84,636,566 

 (556,574)

 84,079,992 

 164,010,057 

 53,307,647 

 474,334  -  - 

 3,133,691,246 

 19,244,148 

 2,771,765  - 

 2,771,765 

 760,739,360  -  -  -  - 

 782,755,273 

 782,755,273 

 27,882,805 

 (391,778)

 27,491,027 

 20,850,237  -  - 

 (6,000,000) - 

 825,096,537 

 1,377,883,855 

 45,976,948  - 

 45,976,948 

 760,739,360 

 1,425,572,110 

 969,796 

 3,432,420  - 

 3,614,574,489 

 3,614,574,489 

 112,519,371 

 (948,352)

 111,571,019 

 184,860,294 

 53,307,647 

 474,334 

 (6,000,000) - 

 3,958,787,783 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 164,010,057  -  -  -  - 

 164,010,057 

เพิม่ขึน้จากการซือ้เงินลงทนุในบรษิทัยอย

เพิม่ทนุจากการแปลงสภาพใบสาํคญั
แสดงสทิธิ

เพิม่ทนุจากการแปลงสภาพใบสาํคญั
แสดงสทิธิ

   ตามกฎหมาย

   ไมสญูเสียการควบคมุ

ออกหุนสามญั
เพิม่ทนุ

การจายโดยใชหุนเปนเกณ
ฑ

การจายโดยใชหุนเปนเกณ
ฑ
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รายการ หมายเหตุ
ทุนเรือนหุน
ที่ออกและ
ชําระแลว

สวนเกิน
มูลคาหุน

สวนทุนจาก
การจายโดย
ใชหุนเปน

เกณฑ

จัดสรรแลว -
สํารองตาม
กฎหมาย

ยังไมไดจัดสรร

รวมสวนของ
ผูถือหุน

กําไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2560

กาํไรสาํหรบัป

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน่สาํหรบัป

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสาํหรบัป

ออกหุนสามญัเพิม่ทนุ

เพิม่ทนุจากการแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสทิธิ

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ

โอนกาํไรสะสมทีย่งัไมไดจัดสรรเปนสาํรอง

   ตามกฎหมาย

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2561

กาํไรสาํหรบัป

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน่สาํหรบัป

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสาํหรบัป

เพิม่ทนุจากการแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสทิธิ

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ

โอนกาํไรสะสมทีย่งัไมไดจัดสรรเปนสาํรอง

   ตามกฎหมาย

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561

 

24

24, 25

25

26

24, 25

25

26

443,190,473 

 - 

 - 

 - 

200,000,000 

 969,796 

 - 

 - 

644,160,269 

644,160,269 

 - 

 - 

 - 

 11,365,647 

 - 

 - 

655,525,916 

 

902,634,670 

 - 

 - 

 - 

 1,225,572,110 

 2,849,650 

 - 

 - 

 2,131,056,430 

 2,131,056,430 

 - 

 - 

 - 

 44,736,468 

 - 

 - 

 2,175,792,898 

 3,965,438 

 - 

 - 

 - 

 - 

 (2,849,650)

 3,432,420 

 - 

 4,548,208 

 4,548,208 

 - 

 - 

 - 

 (2,794,468)

 474,334 

 - 

 2,228,074 

 5,334,904 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 3,100,100 

 8,435,004 

 8,435,004 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 4,520,000 

 12,955,004 

 14,420,636 

 62,001,442 

 - 

 62,001,442 

 - 

 - 

 - 

 (3,100,100)

  73,321,978 

 73,321,978 

 90,239,409 

 (95,803)

 90,143,606 

 - 

 - 

 (4,520,000)

158,945,584 

 1,369,546,121 

 62,001,442 

 - 

 62,001,442 

 1,425,572,110 

 969,796 

 3,432,420 

 - 

 2,861,521,889 

 2,861,521,889 

 90,239,409 

 (95,803)

 90,143,606 

 53,307,647 

 474,334 

 - 

 3,005,447,476 

ออกหุนสามญัเพิม่ทนุ

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ

เพิม่ทนุจากการแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสทิธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หนวย: บาท)
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รายการ หมายเหตุ
2561 25612560 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรกอนภาษี

รายการปรับกระทบยอดกําไรกอนภาษีเปน

   เงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน: 

   คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

   ตัดจําหนายสวนลด/สวนเกินจากสัญญาซื้อขาย

      เงินตราตางประเทศลวงหนา 

   ตัดจําหนายคาใชจายทางตรงในการออกหุนกู

   คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)

   การปรบัลดสนิคาคงเหลอืเปนมลูคาสทุธทิีจ่ะไดรบั

   สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน

   รายการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ (โอนกลับ)

   กําไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว

   ขาดทนุ (กําไร) จากการขายเงนิลงทนุในบรษิทัรวม

   ผลขาดทุน (กําไร) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการ  

   เปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนชั่วคราว

   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหนาย/ตดัจําหนายอุปกรณ

   ขาดทนุ (กาํไร) จากอัตราแลกเปลีย่นทียั่งไมเกดิขึน้จรงิ

   เงินปนผลรับ

   ดอกเบี้ยรับ

   คาใชจายดอกเบี้ย

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน

   สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) 

   ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

   สินคาคงเหลือ

   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

   เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

   เงินรับลวงหนาจากลูกคา

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น

   หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น

เงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

   จายภาษีเงินได

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

 

138,130,825 

 121,909,304 

 - 

 2,616,766 

 3,352,960 

 69,675 

 2,312,090 

 (2,320,134)

 (19,247)

 - 

 (6,337)

 (43,807,155)

 455,167 

 - 

 (2,500,677)

 87,294,470 

307,487,707 

 (214,980,436)

 (59,902,499)

 23,622,455 

 46,928,373 

 17,331,358 

 11,259,877 

 39,177,112 

 32,900,666 

 203,824,613 

 (20,829,360)

 182,995,253 

 53,122,775 

 113,887,683 

 (617,015)

 702,880 

 (1,859,503)

 345,272 

 1,903,483 

 582,771 

 (465,635)

 (62,087)

18,180 

 (77,563)

 (7,147,669)

 - 

 (661,881)

 95,508,713 

 255,180,404 

 393,109,064 

 (43,650,837)

 (28,485,314)

 (29,612,437)

 

(163,662,612)

 1,806,438 

 4,975,688 

 469,446 

 390,129,840 

 (9,085,700)

 381,044,140 

 

102,877,441 

 16,428,817 

 - 

 2,616,766 

 2,141,080 

 19,163 

 1,069,299 

 (2,320,134)

 (5,287)

 - 

(10,693)

 (2,659,814)

 455,167 

 (21,093,222)

 (46,628,094)

 60,137,538 

113,028,027 

 (308,938,420)

 (43,538,961)

 9,850,496 

 6,247,585 

 87,654,433 

 11,118,198 

 20,927,553 

 2,276,598 

 (101,374,491)

 (10,506,838)

 (111,881,329)

 

65,410,860 

 18,422,695 

 - 

 702,880 

 (691,784)

 852,437 

 1,893,993 

 582,771 

 (355,295)

 169,262 

 33,163 

 137,153 

 (269,482)

 (16,871,911)

 (46,395,003)

 63,286,319 

86,908,058 

 (147,392,690)

 (5,858,990)

 (41,242,329)

 11,793,895 

 11,793,304 

 1,241,856 

 8,220,349 

 (9,256)

 (74,545,803)

 (6,540,493)

 (81,086,296)

   ตัดจําหนายสวนลด/สวนเกินจากสัญญาซื้อขาย

   คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

งบกระแสเงินสด  

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  
(หนวย: บาท)
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243,439 

 (1,206,794)

 (184,501,733)

 - 

 (2,195)

 - 

 - 

 - 

 (13,720,467)

 - 

 177,227,000 

 16,593,221 

 11,585,176 

 6,217,647 

 (266,386,207)

 (180,000,000)

 748,800,000 

 (6,064,032)

 - 

 (161,994,880)

 

(20,516,486)

 6,000,000 

 (21,960,010)

 11,365,647 

 - 

 44,736,468 

 - 

 - 

 (46,683,282)

 - 

 107,297,218 

 1,633,536 

 9,695,108 

 11,328,644 

 

(14,473,359)

 50,676,425 

 - 

 (6,304,076)

 (93,859,820)

 (2,449,900)

 - 

 - 

 (513,976,339)

 (324,406,123)

 345,769,551 

 - 

 2,461,432 

 (556,562,209)

 (114,333,303)

 (180,000,000)

 748,800,000 

 (6,064,032)

 352,447,080 

 (718,640,757)

 (43,093,336)

 (51,120,100)

 100,000,000 

 11,365,647 

 - 

 44,736,468 

 164,010,057 

 20,850,237 

 (84,389,353)

 (6,000,000)

 238,568,608 

 (134,998,348)

 429,858,679 

 294,860,331 

 301,704,257 

 (2,425,430)

 4,720,076 

 (60,000,000)

(1,316,586,078)

 - 

 1,830,738 

 3,500,000 

 (275,424,792)

 - 

 5,322,750 

 - 

 795,629 

(1,336,562,850)

 (158,309,990)

(1,030,757,303)

 711,600,000 

 - 

 574,999,836 

 (161,909,144)

 (4,264,850)

 52,500,100 

 (60,552,080)

 3,819,446 

 1,425,572,110 

 - 

 - 

 - 

 (95,831,433)

 - 

 1,256,866,692 

 301,347,982 

 128,510,697 

 429,858,679 

 

280,000,000 

 (2,092,468)

 (193,512,607)

 - 

 (1,374,925,000)

 - 

 1,830,738 

 - 

 (34,235,378)

 - 

 649,853 

 16,871,911 

 6,435,220 

 (1,298,977,731)

 (144,888,167)

 (1,030,757,303)

 711,600,000 

 - 

 163,999,836 

 (26,017,903)

 (145,719)

 - 

 250,984,356 

 3,819,446 

 1,425,572,110 

 - 

 - 

 - 

 (62,478,229)

 - 

 1,291,688,427 

 (88,375,600)

 98,070,708 

 9,695,108 

รายการ หมายเหตุ
2561 25612560 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)

เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)

เงนิใหกูยมืระยะสัน้แกกจิการทีเ่กีย่วของกนัลดลง (เพิม่ขึน้)

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่ไมเกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น

เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย

เงินลงทุนในบริษัทรวมเพิ่มขึ้น

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวม

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนอื่น

ซือ้ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณและสนิทรพัยไมมตัีวตน

เงินจายลวงหนาคาสินทรัพยเพิ่มขึ้น

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ

เงินปนผลรับ

ดอกเบี้ยรับ

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นลดลง

เงินสดจายชําระคืนหุนกู

เงินสดรับจากการออกหุนกู

เงินสดจายคาใชจายทางตรงในการออกหุนกู

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว

เงินสดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว

เงินสดจายชําระหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและสัญญา  

   เชาการเงิน

เงนิกูยมืระยะสัน้จากกจิการทีไ่มเกีย่วของกนัเพิม่ข้ึน (ลดลง)

เงนิกูยมืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วของกนัเพิม่ขึน้ (ลดลง)

เพิ่มทุนจากการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ

เงินสดรับจากการออกหุนสามัญเพิ่มทุน

เงินสดรับจากสวนเกินมูลคาหุนสามัญเพิ่มขึ้น

สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุนใน

   บริษัทยอยเพิ่มขึ้น

สวนของผูมสีวนไดเสยีทีไ่มมอีาํนาจควบคมุของบรษิทัยอย

   เพิ่มขึ้นจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย

ดอกเบี้ยจาย

เงินปนผลจาย

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงนิสดและรายการเทยีบเทาเงนิสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป

เงนิสดและรายการเทยีบเทาเงนิสดปลายป (หมายเหตุ 7)

เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)

ซือ้ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณและสนิทรพัยไมมตัีวตน

เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย

เงนิใหกูยมืระยะสัน้แกกจิการทีเ่กีย่วของกนัลดลง (เพิม่ขึน้)

เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)

เงินลงทุนในบริษัทรวมเพิ่มขึ้น

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่ไมเกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

งบกระแสเงินสด (ตอ)  

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  
(หนวย: บาท)
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388,399

 164,267,679 

-738,716

 322,672,047 

6,449,637

 14,175,705 

-338,881

 - 

รายการ หมายเหตุ
มูลคา มูลคารอยละ รอยละ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ขอมลูกระแสเงนิสดเปดเผยเพิม่เตมิ

รายการท่ีไมใชเงนิสดประกอบดวย

   เจาหนีจ้ากการซือ้สนิทรพัยเพิม่ขึน้ (ลดลง)

   ซือ้ยานพาหนะภายใตสญัญาเชาทางการเงิน   ซือ้ยานพาหนะภายใตสญัญาเชาทางการเงิน

   เจาหนีจ้ากการซือ้สนิทรพัยเพิม่ขึน้ (ลดลง)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

งบกระแสเงินสด (ตอ)   

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  
(หนวย: บาท)
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บริษัท เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม  

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  

1.    ขอมูลทั่วไป

บริษัท เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและ

มีภูมิลําเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการจําหนายและติดตั้งระบบไฟฟาควบคุมและ

ระบบสาํรองไฟฟาทกุชนดิ และกอสรางโรงไฟฟา และผลติและจาํหนายกระแสไฟฟาจากพลงังานแสง

อาทิตยใหกับภาครัฐ ที่อยูตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยูที่อาคารพีเอสที เลขที่ 325/1 ถนน

พหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

2.    เกณฑในการจัดทํางบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพ 

บัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา

ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ

ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบาย     

       การบัญชี

2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด 

(มหาชน) (ซึง่ตอไปนีเ้รียกวา “บรษิทัฯ”) และบรษิทัยอย (ซ่ึงตอไปน้ีเรยีกวา “บรษิทัยอย”) ดงัตอไปนี้
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ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย

ผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย

ผลิตไฟฟาจากพลังงานลม

ผลิตไฟฟาจากพลังงานชีวมวล

ผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย

ผลิตไฟฟาจากขยะชุมชน

ลงทุนในบริษัทอื่น

ผลิตไฟฟาจากพลังงานชีวมวล

ผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย

ผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน

ผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน

กอสรางโรงไฟฟา

ผลิตไฟฟาจากพลังงานชีวภาพ

ผลิตไฟฟาจากพลังงานชีวภาพ

ผลิตไฟฟาจากพลังงานชีวภาพ

ผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน

ผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน

จําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลว

ผลิตไฟฟาจากพลังงานชีวมวล

ผลิตไฟฟาจากพลังงานชีวภาพ

ผลิตไฟฟาจากพลังงานชีวภาพ

ผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน

ลงทุนในบริษัทอื่น

ขนสงนํ้ามันโดยระบบขนสง ทางทอ

สถานีบริการกาซธรรมชาติ

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

51

100

100

100

100

51

100

100 

100

100 

100

100

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

51

100

100

100

100

51

100

100 

100

100 

100

96.2

100 

ชื่อบริษัท ลักษณะของธุรกิจ
2561(รอยละ) 2560 (รอยละ)

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

อัตรารอยละที่ถือหุน

บรษิทัยอยทีถ่อืหุนโดยบรษิทัฯโดยตรง

บรษิทั กนัหา โซลาพาวเวอร จาํกัด

บรษิทั โซลารโกกรนี จาํกดั

บรษิทั วนิดโกกรนี จาํกดั

บรษิทั ไบโอโกกรนี จํากดั

บรษิทั เพาเวอร ว ีกรนี จาํกดั

บรษิทั พเีอสท ี(อบุลราชธาน)ี จาํกัด

บรษิทั พเีอสท ีเอนเนอรย ีจาํกดั

บรษิทั พเีอสท ีเอนเนอรย ี 1  จาํกัด

บรษิทั พเีอสท ีเอนเนอรย ี 2  จาํกัด

บรษิทั พเีอสท ีเอนเนอรย ี 3  จาํกัด

บรษิทั พเีอสท ีเอนเนอรย ี 4  จาํกัด

บรษิทั พเีอสทซี ีเอนจิเนยีริง่ จาํกดั

บรษิทั นวรตัน บเีวอรเรส จาํกดั

บรษิทั อรญั เพาเวอร จาํกดั

บรษิทั เศรษฐสีพุรรณ ไบโอกรนี เพาเวอร จาํกัด

บรษิทั พเีอสท ีเอนเนอรย ี7 จาํกดั

บรษิทั พเีอสท ีเอนเนอรย ี8 จาํกดั

บรษิทั บิก๊แกส เทคโนโลย ีจาํกดั

บรษิทัยอยทีถ่อืหุนโดยบรษิทั พเีอสท ีเอนเนอรย ีจาํกดั 

บรษิทั เวลล โคราช เอน็เนอรย ีจํากัด

บรษิทั โรงไฟฟาสระยายโสม จาํกดั

บรษิทั โรงไฟฟาขนุพดัเพง็ จาํกดั

บรษิทั พเีอสท ีเอม็เอสดบับลวิ 1 จํากดั

บรษิทั พเีอสทซี ีอนิเตอรเนชัน่แนล จาํกดั (เดมิช่ือ 

“บรษิทั พเีอสท ี เอม็เอสดบับลิว 2 จาํกดั”)

บรษิทัยอยทีถ่อืหุนโดยบรษิทั บิก๊แกส เทคโนโลย ีจาํกดั

บรษิทั ไทยไปปไลน เนต็เวริค จาํกัด

บรษิทั เจเอน็ เอน็เนอรจ ีคอรปอเรชัน่  จาํกัด

ลงทุนในบริษัทอื่น

บรษิทั โรงไฟฟาขนุพดัเพง็ จาํกดั

บรษิทัยอยทีถ่อืหุนโดยบรษิทั บิก๊แกส เทคโนโลย ีจาํกดั

ผลิตไฟฟาจากขยะชุมชน

บรษิทัยอยทีถ่อืหุนโดยบรษิทั พเีอสท ีเอนเนอรย ีจาํกดั

ลงทุนในบริษัทอื่น

ข)    บริษัทฯจะถือวามีการควบคุมกิจการที่เขาไปลงทุนหรือบริษัทยอยได หากบริษัทฯมีสิทธิไดรับหรือมีสวนไดเสียในผล

ตอบแทนของกจิการทีเ่ขาไปลงทนุ และสามารถใชอํานาจในการสัง่การกจิกรรมทีส่งผลกระทบอยางมนียัสาํคญัตอจาํนวน

เงินผลตอบแทนนั้นได

ค)      บรษัิทฯนาํงบการเงินของบรษัิทยอยมารวมในการจดัทํางบการเงนิรวมตัง้แตวนัท่ีบรษัิทฯ  มอีาํนาจในการควบคุมบรษิทัยอย

       จนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น  

ง)       งบการเงนิของบรษิทัยอยไดจัดทาํขึน้โดยใชนโยบายการบญัชทีีส่าํคญัเชนเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีส่าํคญัของบรษิทัฯ

จ)     ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันที่มีสาระสําคัญไดถูก  ตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แลว 

ฉ)     สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยสวนที่ไมไดเปน

                         ของบรษิทัฯ และแสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนของกําไรหรือขาดทนุรวมและสวนของผูถอืหุนในงบแสดงฐานะการเงนิรวม
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       2.3  บริษัทฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีราคาทุน

3.    มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม

   ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใชในปปจจุบัน

ในระหวางป บรษิทัฯและบรษัิทยอยไดนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการ   

     เงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม

      ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดให 

             มข้ึีนเพือ่ใหมเีนือ้หา เทาเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรบัปรงุและอธบิาย

       ใหชัดเจนเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมา

       ถือปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 

มกราคม 2562

สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ

        ปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหมจํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม

          ในหรือหลังวนัที ่1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักลาวไดรบัการปรบัปรงุหรอืจดัใหมขีึน้เพือ่ใหมเีนือ้

    หาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการอธิบายใหชัดเจนเกี่ยวกับวิธี

    ปฏิบัติทางการบัญชีและการใหแนวปฏิบัติทางบัญชีกับผูใชมาตรฐาน ฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยเชื่อวา

           มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรุงดงักลาวสวนใหญจะไมมผีลกระทบอยางเปนสาระสาํคญัตองบการเงนิเมือ่นาํ    

    มาถือปฏิบัติ อยางไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมซ่ึงไดมีการเปล่ียนแปลงหลักการสําคัญ 

      สามารถสรุปไดดังนี้

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 ใชแทนมาตรฐานการบัญชีและการตคีวามมาตรฐานการบัญชีท่ีเก่ียวของตอไปนี้ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)   เรื่อง สัญญากอสราง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)   เรื่อง รายได

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)  เรือ่ง รายได - รายการแลกเปลีย่นเกีย่วกบับรกิารโฆษณา

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน    เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   เรื่อง สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน    เรื่อง การโอนสินทรัพยจากลูกคา

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)  

       กจิการตองใชมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 กับสญัญาทีท่าํกบัลกูคาทกุสญัญา ยกเวนสญัญาทีอ่ยูในขอบเขต

       ของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ไดกําหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสําหรับการรับรูรายไดที่เกิดขึ้นจากสัญญา

ที่ทํากับลูกคา โดยกิจการจะรับรูรายไดในจํานวนเงินที่สะทอนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดวาจะมีสิทธิไดรับจากการแลก

เปลี่ยนสินคาหรือบริการที่ไดสงมอบใหแกลูกคา และกําหนดใหกิจการตองใชดุลยพินิจและพิจารณาขอเท็จจริงและ

เหตุการณที่เกี่ยวของทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแตละขั้นตอน 

    ปจจุบันฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยอยูระหวางการประเมินผลกระทบที่อาจมีตอ งบการเงินในปที่เริ่มนํา

มาตรฐานดังกลาวมาถือปฏิบัติ
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ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุมเครือ่งมอืทางการเงนิทีจ่ะมผีลบงัคบัใชสําหรบั งบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชี

ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

ในระหวางปปจจบุนั สภาวชิาชพีบญัชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุมเครือ่งมอืทางการเงนิ ประกอบ

ดวยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จํานวน 5 ฉบับ ไดแก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7  การเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 9  เครื่องมือทางการเงินมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 32  การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงินการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16  การปองกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ

ฉบับที่ 19  การชําระหนี้สินทางการเงินดวยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุมดงักลาวขางตน กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมลูคาเครือ่งมือ

ทางการเงินดวยมูลคายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจําหนายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของ

กระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคํานวณการดอยคาของ

เครื่องมือทางการเงินโดยใชแนวคิดของผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีปองกัน

ความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการ

เงินกลุมนี้มีผลบังคับใช จะทําใหมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับ

ที่มีผลบังคับใชอยูในปจจุบันถูกยกเลิกไป

ปจจุบนัฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยอยูระหวางการประเมนิผลกระทบทีอ่าจมีตองบการเงินในปทีเ่ริม่นาํมาตรฐาน

กลุมดังกลาวมาถือปฏิบัติ

4.    นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

4.1 การรับรูรายได

ขายสินคา

รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อบริษัทฯและบริษัทยอยไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนท่ีมีนัยสําคัญของความเปน

เจาของสินคาใหกับผูซื้อแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคาโดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับสินคา

ที่ไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว 

ขายไฟฟา

รายไดจากการขายไฟฟารบัรูเมือ่ไดโอนความเสีย่งและผลตอบแทนทีม่นียัสาํคญัของความเปนเจาของสินคาใหกบัผูซือ้แลว 

รายไดจากการขายไฟฟาแสดงมลูคาของราคารับซือ้และเงนิสวนเพิม่ราคารบัซือ้ไฟฟา สุทธจิากการปรบัอัตราคาไฟฟาโดยอตัโนมตัิ 

(คา Ft) ไดแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคาโดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับสินคาที่ไดสงมอบแลว

รายไดจากการกอสราง

รายไดจากการกอสรางรบัรูตามวธิอีตัราสวนของงานทีทํ่าเสรจ็ (Percentage of Completion Method) จากการประเมนิ

ของวศิวกรโครงการ โดยพจิารณาอตัราสวนของงานทีท่าํเสรจ็ซึง่คาํนวณโดยการเปรยีบเทยีบตนทนุงานกอสรางทีเ่กดิขึน้จรงิจนถึง

วันสิน้ปกบัตนทนุงานกอสรางทีค่าดวาจะใชตามสญัญาประกอบดวย บรษิทัฯจะตัง้คาเผือ่ผลขาดทนุสาํหรบัโครงการกอสรางทัง้

จํานวนเพื่อทราบแนชัดวาโครงการกอสรางนั้นประสบผลขาดทุน

รายไดคาบริการ

รายไดคาบริการรับรูเมื่อไดใหบริการแลวโดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็จของงาน 
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ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง

เงินปนผลรับ

เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อบริษัทฯและบริษัทยอยมีสิทธิในการรับเงินปนผล

4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

       เงนิสดและรายการเทยีบเทาเงนิสดในงบกระแสเงนิสด หมายถึง เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร       และเงนิลงทนุระยะสัน้

ทีม่สีภาพคลองสงู ซ่ึงถงึกาํหนดจายคนืภายในระยะเวลาไมเกนิ 3 เดอืน      นบัจากวนัทีไ่ดมาและไมมีขอจาํกดัในการเบิกใช

4.3 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

      ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัย

จะสูญสําหรบัผลขาดทนุโดยประมาณทีอ่าจเกดิขึน้จากการเกบ็เงนิจากลกูหนีไ้มได ซึง่โดยทัว่ไปพจิารณาจากประสบการณ

การเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหนี้

4.4 สินคาคงเหลือ

       สินคาคงเหลอืแสดงมลูคาตามราคาทนุ (ตามวธิถีวัเฉลีย่ถวงนํา้หนกั) หรอืมลูคาสทุธทิีจ่ะไดรบัแลวแตราคาใดจะตํา่กวา 

งานระหวางทําไดแกตนทุนและคาแรงในการติดตั้งที่ยังไมแลวเสร็จ

คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือจะตั้งขึ้นสําหรับสินคาเกาลาสมัย เคลื่อนไหวชาหรือ  เสื่อมคุณภาพ

4.5 เงินลงทุน

ก) เงนิลงทนุในบรษัิทยอยทีแ่สดงอยูในงบการเงินเฉพาะกจิการแสดงมลูคาตามวธิรีาคาทุนสุทธิจากคาเผือ่การดอยคา (ถาม)ี 

    ข)  เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการ

    ดอยคา (ถามี)

ค) เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยบันทึกในสวน 

    ของกําไรหรือขาดทุน

ง) เงินลงทุนในบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินรวมแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย

บริษัทฯใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน

ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเปนอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯจะปรับมูลคาของเงินลงทุน

ดังกลาวใหมโดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกตางระหวางราคาตามบัญชีและมูลคา

ยุติธรรม ณ วันที่โอน จะบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน หรือแสดงเปนองคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุนแลวแต

ประเภทของเงินลงทุนที่มี การโอนเปลี่ยน

เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกในสวน

ของกําไรหรือขาดทุน

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา

        ทีด่นิแสดงมูลคาตามราคาทนุ อาคารและอปุกรณแสดงตามราคาทนุหกัคาเสือ่มราคาสะสมและ  คาเผือ่การดอยคาของ

สินทรัพย (ถามี) 

คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดย

ประมาณดังนี้
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 อาคาร         20 ป

 สวนปรับปรุงอาคาร       5 และ 20  ป

 อาคารและสวนปรับปรุงอาคารโรงไฟฟา      10, 20 และ 25 ป

 แผงโซลาเซลลและอุปกรณอื่น        5, 10, 20 และ 25 ป

 เครื่องมือและอุปกรณ       5 ป

 เครื่องตกแตง เครื่องใชสํานักงาน และคอมพิวเตอร    3 และ 5  ป

 ยานพาหนะ        5 ป

 อุปกรณสําหรับใหเชา       5 ป

 คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน

 ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและงานระหวางกอสราง

 

บริษัทฯและบริษัทยอยตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณออกจากบัญชีเมื่อจําหนายสินทรัพย     หรือคาดวาจะไมไดรับ

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือการจําหนายสินทรัพย รายการผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนาย

สินทรัพยจะรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุน   เมื่อบริษัทฯและบริษัทยอยตัดรายการสินทรัพยนั้นออกจากบัญชี

4.7  ตนทุนการกูยืม

      ตนทนุการกูยมืของเงนิกูทีใ่ชในการไดมา การกอสรางหรอืการผลติสนิทรพัยท่ีตองใชระยะเวลานานในการแปลงสภาพให

พรอมใชหรือขาย ไดถูกนําไปรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยจนกวาสินทรัพยนั้นจะอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามที่มุง

ประสงค  สวนตนทุนการกูยืมอื่นถือเปนคาใชจายในงวดที่เกิดรายการ ตนทุนการกูยืมประกอบดวยดอกเบี้ยและตนทุน

อื่นที่เกิดขึ้นจาก  การกูยืมนั้น

4.8 สินทรัพยไมมีตัวตน

       บริษทัฯและบริษทัยอยบนัทกึตนทนุเริม่แรกของสนิทรพัยไมมตีวัตนตามราคาทุน ภายหลงัการรบัรูรายการเริม่แรก สนิทรพัย

       ไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสม (ถามี) ของสินทรัพยนั้น

บริษทัฯและบริษัทยอยตัดจําหนายสินทรัพยไมมตีวัตนท่ีมอีายกุารใหประโยชนจาํกดัอยางมรีะบบตลอดอายกุารใหประโยชน

เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเมื่อมีขอบงชี้วาสินทรัพยนั้นเกิดการดอย

คา บริษทัฯและบรษัิทยอยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหนายและวธิกีารตดัจาํหนายของสนิทรพัยไมมตีวัตนดงักลาวทกุ

สิ้นปเปนอยางนอย  คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุน

สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดมีดังนี้ 

  โปรแกรมคอมพิวเตอร     3 และ 5 ป

  สิทธิในการผลิตและการจําหนายไฟฟา   25 ป

4.9  การรวมธุรกิจ 

    บรษัิทฯและบริษัทยอยบนัทึกตนทนุการซือ้ธรุกิจดวยมูลคายตุธิรรม ซ่ึงรวมถึงเงนิสด รายการเทียบเทาเงนิสดหรอืมูลคา

       ยุติธรรมของสิ่งตอบแทนซึ่งบริษัทฯมอบให ณ วันซื้อ

บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกตนทุนที่เกี่ยวของกับการซื้อธุรกิจสําหรับบริษัทยอย เชน คาธรรมเนียมวิชาชีพ และคาที่

ปรึกษาอื่นๆ เปนตน เปนคาใชจายในงวดที่ตนทุนดังกลาวเกิดขึ้นและไดรับบริการ

บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกตนทุนที่เกี่ยวของกับการซื้อธุรกิจสําหรับบริษัทรวม เชน คาธรรมเนียมวิชาชีพ และคาที่

ปรึกษาอื่นๆ เปนตน เปนสวนหนึ่งของตนทุนเงินลงทุนใน  บริษัทรวม

ณ วนัซือ้ บรษิทัฯและบรษัิทยอยวดัมลูคาของสวนไดเสยีทีไ่มมีอาํนาจควบคมุในผูถกูซือ้ดวยมลูคาของสนิทรพัยสทุธทิีร่ะบุ

ไดของผูถูกซื้อตามสัดสวนของหุนที่ถือโดยสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมนั้น
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4.10  คาความนิยม 

            บริษทัฯและบรษิทัยอยบนัทกึมลูคาเริม่แรกของคาความนยิมในราคาทุน ซ่ึงเทากับตนทุนการรวมธรุกิจสวนท่ีสงูกวามลูคา

              ยุตธิรรมของสนิทรพัยสทุธทิีไ่ดมา หากมลูคายตุธิรรมของสนิทรพัยสทุธท่ีิไดมาสงูกวาตนทุนการรวมธรุกจิ บริษทัฯจะรบัรู

  สวนที่สูงกวานี้เปนกําไรในสวนของกําไรหรือขาดทุนทันที

            บรษิทัฯและบรษิทัยอยแสดงคาความนยิมตามราคาทุนหกัคาเผือ่การดอยคาสะสม และจะทดสอบการดอยคาของคาความ

      นิยมทุกปหรือเม่ือใดก็ตามที่มีขอบงชี้ของการดอยคาเกิดข้ึนเพื่อวัตถุประสงคในการทดสอบการดอยคา บริษัทฯจะปน

      สวนคาความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการใหกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด (หรือกลุมของหนวยสินทรัพย

      ท่ีกอใหเกิดเงินสด)ท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนเพิ่มข้ึนจากการรวมกิจการ และบริษัทฯจะทําการประเมินมูลคาท่ีคาดวา

      จะไดรับคืนของหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแตละรายการ (หรือกลุมของหนวยของสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงิน

      สด) หากมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดตํ่ากวามูลคาตามบัญชี บริษัทฯจะรับรู

               ขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรอืขาดทุน และบรษิทัฯไมสามารถกลบับัญชีขาดทุนจากการดอยคาไดในอนาคต

4.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

       บคุคลหรือกจิการทีเ่ก่ียวของกันกับบรษัิทฯ หมายถึง บุคคลหรอืกจิการท่ีมีอํานาจควบคมุบรษิทัฯ หรอืถูกบรษิทัฯควบคมุ

ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรง

หรือทางออมซึ่งทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มี

อํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ

 

4.12  สัญญาเชาระยะยาว

     สญัญาเชาอปุกรณทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกบั   ผูเชาถอืเปนสญัญาเชาการ  

    เงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิ

    ของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใด จะตํ่ากวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงิน 

          จะบนัทึกเปนหนีส้นิระยะยาว   สวนดอกเบีย้จายจะบนัทกึในสวนของกาํไรหรอืขาดทุนตลอดอายขุองสญัญาเชา สนิทรพัย

    ที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชา สัญญาเชาที่ดิน อาคาร 

               และอปุกรณทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไมไดโอนไปใหกบัผูเชาถอืเปนสญัญาเชาดาํเนนิงาน  จาํนวน

       เงนิทีจ่ายตามสญัญาเชาดําเนินงาน  รับรูเปนคาใชจายในสวนของกาํไรหรอืขาดทุนตามวธีิเสนตรงตลอดอายขุองสัญญาเชา

4.13  เงินตราตางประเทศ

     บรษิทัฯและบริษทัยอยแสดงงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเปนสกลุเงนิบาท ซึง่เปนสกลุเงนิทีใ่ชในการดาํเนนิ

         งานของบริษัทฯและบริษัทยอย รายการตางๆของแตละกิจการที่รวมอยูในงบการเงินรวมวัดมูลคาดวยสกุลเงินที่ใชในการ

ดําเนินงานของแตละกิจการนั้น

รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สิน

ทีเ่ปนตวัเงนิซ่ึงอยูในสกลุเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงนิบาทโดยใชอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน

กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคํานวณ  ผลการดําเนินงาน

4.14  การดอยคาของสินทรัพย

      ทกุวันสิน้รอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบรษิทัยอยจะทําการประเมนิการดอยคาของท่ีดนิ   อาคารและอปุกรณหรอื

สนิทรพัยทีไ่มมตีวัตนอืน่ของบรษัิทฯและบรษัิทยอย หากมขีอบงชีว้าสนิทรพัยดังกลาวอาจดอยคา บรษิทัฯและบรษิทัยอย
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รบัรูขาดทนุจากการดอยคาเมือ่มลูคาทีค่าดวาจะไดรบัคนืของสนิทรพัยมีมลูคาตํา่กวามลูคาตามบญัชขีองสนิทรพัยน้ันทัง้นี้

      มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแต 

       ราคาใดจะสูงกวา

บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุน 

 

4.15  ผลประโยชนพนักงาน

ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน 

โครงการสมทบเงิน

      บรษิทัฯ บริษทัยอยและพนักงานไดรวมกนัจัดตัง้กองทนุสาํรองเลีย้งชพี ซึง่ประกอบดวยเงนิ ท่ีพนกังานจายสะสมและเงนิ   

    ที่บริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของ

          บรษัิทฯและบรษัิทยอย เงินทีบ่รษัิทฯและบรษิทัยอยจายสมทบกองทนุสาํรองเลีย้งชพีบนัทกึเปนคาใชจายในปทีเ่กดิรายการ

โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน

       บรษิทัฯและบรษิทัยอยมภีาระสาํหรบัเงนิชดเชยท่ีตองจายใหแกพนกังานเมือ่ออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงบรษิทัฯ

       และบริษัทยอยถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน 

          บ ริษทัฯและบรษิทัยอยคาํนวณหนีส้นิตามโครงการผลประโยชนหลงัออกจากงานของพนกังานโดยใชวธิคีดิลด แตละหนวยที่

                                  ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเชีย่วชาญอสิระไดทาํการประเมนิภาระผกูพนัดงักลาวตามหลกัคณิตศาสตร 

      ประกันภัย 

   ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สําหรับโครงการผลประโยชนหลัง

       ออกจากงานของพนักงานจะรับรูทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.16  ประมาณการหนี้สิน

        บรษิทัฯและบรษัิทยอยจะบันทึกประมาณการหนีส้นิไวในบัญชีเมือ่ภาระผูกพนัซึง่เปนผลมาจากเหตกุารณในอดตีไดเกดิ       

    ข้ึนแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้อง

       ภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯและบริษัทยอยสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ 

4.17  การจายโดยใชหุนเปนเกณฑที่ชําระดวยตราสารทุน

       บรษิทัฯรบัรูโครงการจายโดยใชหุนเปนเกณฑเมือ่ไดรบับรกิารจากพนกังานตามมลูคายตุธิรรม   ของสทิธซิือ้หุน ณ วันให

สิทธิ โดยบันทึกเปนคาใชจายตามเงื่อนไขของระยะเวลาการใหบริการ  ของพนักงานที่กําหนดไวในโครงการพรอมกับรับรู 

“สวนทุนจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ”   ในสวนของผูถือหุน 

ในการประมาณมูลคายุติธรรมของการจายโดยใชหุนเปน เกณฑดังกลาว ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจในการวัดมูลคา รวม    

       ทั้งสมมติฐานตาง ๆ ที่เหมาะสม เชน อายุของสิทธิซื้อหุน  ความผันผวนของราคาหุนและอัตราเงินปนผล เปนตน

4.18  ภาษีเงินได

      ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

ภาษีเงินไดปจจุบัน

     บรษิทัฯและบริษทัยอยบันทกึภาษีเงินไดปจจุบันตามจาํนวนท่ีคาดวาจะจายใหกับหนวยงานจดัเกบ็ภาษขีองรฐั โดยคํานวณ

       จากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

       บริษทัฯและบริษัทยอยบนัทกึภาษเีงินไดรอการตดับัญชีของผลแตกตางช่ัวคราวระหวางราคาตามบัญชีของสนิทรพัยและ
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      หนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินที่เกี่ยวของนั้น โดยใชอัตราภาษีที่มีผลบังคับ

ใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

      บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีทุกรายการแตรับรู         

                   สนิทรพัยภาษเีงนิไดรอการตดับญัชสีาํหรบัผลแตกตางชัว่คราวทีใ่ชหกัภาษ ีรวมทัง้ผลขาดทนุทางภาษีทีย่งัไมไดใชใน    จาํนวนเทา

        ที่มีความเปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทฯและบริษัทยอยจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตก  

     ตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชนั้นบริษัทฯและบริษัทยอยจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของ

     สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทําการปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมี

      ความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการ

     ตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใชประโยชนบริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยัง

       สวนของผูถือหุนหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวของกับรายการที่ไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน 

4.19  ตราสารอนุพันธ

    สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 

ลูกหนี้และเจาหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาจะถูกแปลงคาตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะ

เวลารายงาน กําไรขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศดังกลาวจะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือ 

       ขาดทุน สวนเกินหรือสวนลดที่เกิดขึ้นจากการทําสัญญาจะถูกตัดจําหนายดวยวิธีเสนตรงตามอายุของสัญญา 

 

4.20  การวัดมูลคายุติธรรม

     มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดวาจะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาที่จะตองจายเพื่อโอนหนี้สินใหผูอื่น

         โดยรายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย   (ผูรวมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลคา บริษัทฯ       

    และบริษัทยอยใชราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินซึ่งมาตรฐาน

       การรายงานทางการเงิน  ที่เกี่ยวของกําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีที่ไมมีตลาดที่มีสภาพคลอง    

     สําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองได บริษัทฯ

          และบรษิทัยอยจะประมาณมลูคายตุธิรรมโดยใชเทคนิคการประเมนิมลูคา  ทีเ่หมาะสมกบัแตละสถานการณ และพยายาม 

        ใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดที่เกี่ยวของกับสินทรัพยหรือหนี้สินที่จะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สุด 

ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมที่ใชวัดมูลคาและเปดเผยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินใน  งบการเงินแบงออกเปน 

       สามระดับตามประเภทของขอมูลที่นํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังนี้

 ระดับ 1   ใชขอมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกันในตลาดที่มี  สภาพคลอง

 ระดับ 2  ใชขอมูลอื่นที่สามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหนี้สิน ไมวาจะเปนขอมูลทางตรงหรือทางออม

 ระดับ 3  ใชขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได เชน ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น 

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทยอยจะประเมินความจําเปนในการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของ

มลูคายตุธิรรมสาํหรบัสนิทรพัยและหนีส้นิทีถ่อือยู ณ วันสิน้รอบระยะเวลารายงานทีม่กีารวดัมลูคายตุธิรรมแบบเกดิขึน้ประจาํ

5.    การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ

      ในการจดัทาํงบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฝายบรหิารจาํเปนตองใชดลุยพนิจิ  และการประมาณการ

ในเรื่องที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้สงผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบ

การเงินและตอขอมลูทีแ่สดงในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกตางไปจากจาํนวนทีป่ระมาณการไว  

การใชดุลยพินิจและการประมาณการที่สําคัญมีดังนี้
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา

    ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุ การใหประโยชนและ

มูลคาคงเหลือเมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุ การใหประโยชนและมูลคาคงเหลือใหมหากมี

การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนอกจากนี้ ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวง

      เวลาและบันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนตํ่ากวามูลคา  ตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ใน 

     การนี้ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับ

       สินทรัพยนั้น

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

     บรษิทัฯและบรษิทัยอยจะรบัรูสนิทรพัยภาษเีงนิไดรอการตัดบัญชีสาํหรบัผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหกัภาษแีละขาดทนุทาง

ภาษีที่ไมไดใชเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช      

    ประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการวาบริษัทฯและบริษัทยอย  

       ควรรับรูจํานวนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนจํานวนเทาใดโดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดวาจะเกิด

ในอนาคตในแตละชวงเวลา

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน 

    หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งตอง

    อาศัยขอสมมติฐานตาง ๆในการประมาณการนั้น เชน อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ 

       และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เปนตน

คาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน

     ในการบันทึกและวัดมูลคาของสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่รวมธุรกิจ ตลอดจนการทดสอบการดอยคาในภายหลัง ฝาย

    บริหารจําเปนตองประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพย หรือ หนวยของสินทรัพยที่

       กอใหเกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคํานวณหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

6.    รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน

ลักษณะความสัมพันธระหวางบริษัทฯกับกิจการที่เกี่ยวของกันสรุปไดดังนี้

บรษิทั กนัหา โซลาพาวเวอร จาํกัด

บรษิทั โซลารโกกรนี จาํกดั

บรษิทั วนิดโกกรนี จาํกดั

บรษิทั ไบโอโกกรนี จํากดั

บรษิทั เพาเวอร ว ีกรนี จาํกดั

บรษิทั พเีอสท ี(อบุลราชธาน)ี จาํกัด

บรษิทั พเีอสท ีเอนเนอรย ีจาํกดั

บรษิทั พเีอสท ีเอนเนอรย ี1 จาํกดั

บรษิทั พเีอสท ีเอนเนอรย ี2 จาํกดั

บรษิทั พเีอสท ีเอนเนอรย ี3 จาํกดั

บรษิทั พเีอสท ีเอนเนอรย ี4 จาํกดั

บรษิทั พเีอสท ีเอนเนอรย ี7 จาํกดั

บรษิทัยอย

บรษิทัยอย

บรษิทัยอย

บรษิทัยอย

บรษิทัยอย

บรษิทัยอย

บรษิทัยอย

บรษิทัยอย

บรษิทัยอย

บรษิทัยอย

บรษิทัยอย

บรษิทัยอย

รายชื่อ ลักษณะความสัมพันธ

162162162162162
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รายชื่อ ลักษณะความสัมพันธ

บรษิทัยอย

บรษิทัยอย

บรษิทัยอย

บรษิทัยอย

บรษิทัยอย

บรษิทัยอย

บรษิทัยอย (ถอืหุนโดยบริษทัยอย)

บรษิทัยอย (ถอืหุนโดยบริษทัยอย)

บรษิทัยอย (ถอืหุนโดยบริษทัยอย)

บรษิทัยอย (ถอืหุนโดยบริษทัยอย)

บรษิทัยอย (ถอืหุนโดยบริษทัยอย)

บรษิทัยอย (ถอืหุนโดยบริษทัยอย)

บรษิทัยอย (ถอืหุนโดยบริษทัยอย)

บรษิทัรวม (ถอืหุนโดยบรษิทัยอย)

เงนิลงทนุอืน่ (ถอืหุนโดยบรษิทัฯ)

เงนิลงทนุอืน่ (ถอืหุนโดยบรษิทัฯ)

เงนิลงทนุอืน่ (ถอืหุนโดยบรษิทัยอย)

ผูถอืหุน

ผูถอืหุนรวมกนั

ผูถอืหุนรวมกนั

ผูถอืหุนรวมกนั

ผูถอืหุนรวมกนั

ผูถอืหุนรวมกนั

ผูถอืหุนรวมกนั

กรรมการของบรษิทัฯและบรษิทัยอย

บรษิทั พเีอสท ีเอนเนอรย ี8 จาํกดั

บรษิทั พเีอสทซี ีเอนจิเนยีริง่ จาํกดั

บรษิทั นวรตัน บีเวอรเรส จาํกดั

บรษิทั อรญั เพาเวอร จาํกดั

บรษิทั เศรษฐสีพุรรณ ไบโอกรนี เพาเวอร จาํกัด

บรษิทั บิก๊แกส เทคโนโลย ีจาํกดั

บรษิทั เวลล โคราช เอน็เนอรย ีจํากัด

บรษิทั โรงไฟฟาสระยายโสม จาํกดั

บรษิทั โรงไฟฟาขนุพดัเพง็ จาํกดั

บรษิทั พเีอสท ีเอม็เอสดบับลวิ 1 จํากดั

บรษิทั พเีอสทซี ีอนิเตอรเนชัน่แนล จาํกดั 

   (เดมิชือ่ “บรษัิท พเีอสท ีเอม็เอสดบับลวิ 2 จาํกดั”)

บรษิทั ไทยไปปไลน เนต็เวริค จาํกัด

บรษิทั เจเอน็ เอน็เนอรจ ีคอรปอเรชัน่ จาํกดั

บรษิทั เจเอน็-เอสท ีจาํกดั

บรษิทั พวี ีกรนี จาํกดั

บรษิทั ไลทอพั ดไีซน จาํกดั

บรษิทั ทรปิเปล เอส อโีค จาํกดั

บรษิทั เอม็.ว.ีท.ี คอมมวินเิคชัน่ จาํกดั (มหาชน)

บรษิทั ไอเซอรวสิสแอนดซพัพลาย จาํกัด

กลุมบรษัิทในเครอืทซีีซทีีม่ผีูถอืหุนรวมกนั

กองทนุรวมรเีจนทโกลดพรอ็พเพอรต้ีฟนด

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยและสทิธเิรยีกรอง อมิพเีรยีลเวลธ

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยและสทิธ ิการเชาไทยคอมเมอรเชยีล อนิเวสเมนต

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยไทยรเีทล อินเวสเมนต

กรรมการ

กลุมบรษัิทในเครอืทซีีซทีีม่ผีูถอืหุนรวมกนั

ในระหวางป บรษัิทฯและบรษัิทยอยมรีายการธรุกจิทีส่าํคญักบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วของกนั รายการธรุกจิดงักลาวเปน

ไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯ บริษัทยอยและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเหลา

นั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้      

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

149.0

7.8

-

16.1

46.2

21.1

12.3

73.2

-

0.8

9.7

46.0

16.9

1.8

ตนทนุบวกกาํไรสวนเพ่ิม

ตนทนุบวกกาํไรสวนเพ่ิม

ตนทนุบวกกาํไรสวนเพ่ิม

ราคาตามสญัญา

อัตรารอยละ 5 และ 6.4 ตอป                

(2560: รอยละ 5 และ 5.5   ตอป)

ตามทีป่ระกาศจาย

อัตรารอยละ 0.9, 4, 5 และ  6 ตอป 

(2560: อัตรารอยละ 0.9 ตอป)

รายการ
2561 25612560 2560

งบการเงินรวม นโยบายการกําหนดราคา
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

รายการธรุกจิกบับรษิทัยอย

   รายไดจากการกอสราง

   รายไดจากการขาย

   รายไดจากการบรกิาร

   รายไดอืน่

   ดอกเบีย้รบั

  เงนิปนผลรบั

  ดอกเบีย้จาย

   ดอกเบีย้รบั

163163

 (หนวย: ลานบาท) 
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0.1

-

1.0

6.0

47.9

1.0

0.1

-

1.0

6.0

47.9

1.0

ตนทนุบวกกาํไรสวนเพ่ิม

ตนทนุบวกกาํไรสวนเพ่ิม

ราคาตามสญัญา

รายการ
2561 25612560 2560

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

นโยบายการกําหนดราคา
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

รายการธรุกจิกบักจิการทีเ่กีย่วของกนั

   รายไดจากจากขาย

   รายไดจากการบรกิาร

   คาใชจายอืน่

ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอยและกิจการทีเ่กีย่วของกนั ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มรีายละเอยีดดงันี้

(หนวย: พนับาท)

เงนิใหกูยมืระยะสัน้แกกิจการทีเ่ก่ียวของกัน

ยอดคงคางของเงินใหกูยมืระยะสัน้แกกจิการท่ีเกีย่วของกัน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 และการเคลือ่นไหวของ 

เงนิกูยมืดงักลาวมรีายละเอียดดังน้ี 

เงนิใหกูยมืระยะสัน้แกกิจการท่ีเกีย่วของกนัเปนเงินกูยมืท่ีไมมหีลกัประกนัและถึงกําหนดชําระคนืเม่ือทวงถาม โดยคิด

ดอกเบีย้อตัรารอยละ 5.0 และ 6.4 ตอป (2560: รอยละ 5.0 ตอป)

รายการ
2561 25612560 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลกูหนีก้ารคาและลกูหนีอ่ื้น - กจิการท่ีเกีย่วของกนั (หมายเหต ุ9)

   บริษัทยอย

   บริษัทที่เกี่ยวของกัน (มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน)

รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน

เจาหนีก้ารคาและเจาหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วของกนั (หมายเหต ุ20)

   บริษัทยอย

   บริษัทที่เกี่ยวของกัน (มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน)

รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน

-

891

891

-

152

152

-

3,313

3,313

-

282

282

359,754

891

360,645

11,359

152

11,511

155,114

3,313

158,427

2,452

282

2,734

รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน

รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน

เจาหนีก้ารคาและเจาหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วของกนั (หมายเหต ุ20)

งบการเงินรวม

ลดลงเพิ่มขึ้น

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2560

ในระหวางป

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

บริษัทยอย

บริษัท เพาเวอร วี กรีน จํากัด

บริษัท ไบโอ โกกรีน จํากัด

บริษัท นวรัตน บีเวอรเรส จํากัด

บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี จํากัด

บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี 2 จํากัด

บริษัท เวลล โคราช เอ็นเนอรยี จํากัด

บริษัท พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง จํากัด

บริษัท โรงไฟฟาขุนพัดเพ็ง จํากัด

บริษัท โรงไฟฟาสระยายโสม จํากัด

บริษัท พีเอสทีซี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

บริษัท บิ๊กแกส เทคโนโลยี จํากัด

บริษัท ไทยไปปไลน เน็ตเวิรค จํากัด

10,000

14,684

53,641

274,208

29,257

358,400

59,661

12,915

58,431

-

-

-

871,197

-

1,200

4,800

107,998

400

59,232

5,163

3,737

21,193

639

310,000

280,000

794,362

-

(2)

(11,580)

(118,143)

(19,626)

(106,432)

(50,301)

(16,652)

(79,624)

-

-

(207,500)

(609,860)

10,000

15,882

46,861

264,063

10,031

311,200

14,523

-

-

639

310,000

72,500

1,055,699

บริษัท โรงไฟฟาขุนพัดเพ็ง จํากัด

(หนวย: พนับาท)
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 เงนิใหกูยมืระยะยาวแกกิจการทีเ่ก่ียวของกัน

ยอดคงคางของเงินใหกูยมืระยะยาวแกกจิการทีเ่กีย่วของกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 และการเคลือ่นไหวของ

เงนิกูยมืดงักลาวมรีายละเอยีดดังน้ี 

เงนิใหกูยมืระยะยาวแกกจิการท่ีเก่ียวของกันเปนเงนิกูยมืท่ีไมมีหลักประกันและมกํีาหนดชําระคนืหลงัจากท่ีบรษัิท กันหา โซ 
ลาพาวเวอร จาํกดั ชําระเงินกูยมืระยะยาวกบัธนาคารเสรจ็ส้ิน โดยคดิดอกเบ้ียอัตรารอยละ 5 ตอป (2560: รอยละ 5 ตอป)

เงนิกูยมืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน
ยอดคงคางของเงินกูยมืระยะสัน้จากกจิการท่ีเกีย่วของกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และการเคลือ่นไหวของ
เงนิกูยมืดงักลาวมรีายละเอยีดดังน้ี 

เงนิกูยมืระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวของกันเปนเงินกูยมืท่ีไมมหีลกัประกนัและถึงกําหนดชําระคนืเม่ือทวงถาม โดยคดิ

ดอกเบีย้อตัรารอยละ 0.9, 5 และ 6 ตอป (2560: รอยละ 0.9 ตอป)

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

ลดลง

ลดลง

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2560

ในระหวางป

ในระหวางป

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

บริษัทยอย

   บริษัท กันหา โซลาพาวเวอร จํากัด

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

บริษัทยอย

   บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี  1  จํากัด

   บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี  3  จํากัด

   บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี  4  จํากัด

   บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี  7  จํากัด

   บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี  8  จํากัด

   บริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร จํากัด

   บริษัท วินดโกกรีน จํากัด

   บริษัท อรัญ เพาเวอร จํากัด

   บริษัท บิ๊กแกส เทคโนโลยี จํากัด

   บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี จํากัด

   บริษัท พีเอสที (อุบลราชธานี) จํากัด

   ผูถือหุน

25,950

25,950

23,806

3,500

29,320

2,000

4,600

6,600

600

204,458

-

-

-

-

274,884

-

-

-

260

310

450

320

3,500

-

12,840

200,000

18,701

250

100,000

336,631

-

-

(21,787)

-

-

-

-

(9,674)

-

(108,429)

(200,000)

(18,701)

-

-

(358,591)

25,950

25,950

2,019

3,760

29,630

2,450

4,920

426

600

108,869

-

-

250

100,000

252,924

(หนวย: พนับาท)

(หนวย: พนับาท)
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งบการเงินรวม

ลดลงเพิ่มขึ้น

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2560

ในระหวางป

งบการเงินรวม

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 

   ผูถือหุน - 

-

100,000

100,000

- 

-

100,000

100,000

(หนวย: พนับาท)
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คาตอบแทนกรรมการและผูบรหิาร

 ในระหวางป บรษัิทฯมคีาใชจายผลประโยชนพนกังานท่ีใหแกกรรมการและผูบรหิารดังตอไปนี้

ภาระคํา้ประกันกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 บรษิทัฯมีภาระจากการค้ําประกนัใหกับกจิการท่ีเก่ียวของกันตามท่ีกลาวไวในหมายเหต ุ33.5

7.    เงนิสดและรายการเทียบเทาเงินสด

 

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เงินฝากออมทรพัยมีอัตราดอกเบีย้ระหวางรอยละ 0.13 ถงึ 0.38 ตอป (2560: รอยละ 0.37 ถงึ 0.38 ตอป)

8.    เงนิลงทนุช่ัวคราว

งบการเงินรวม

2561 25612560 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลประโยชนระยะสั้น

ผลประโยชนหลังออกจากงาน

ผลประโยชนที่จายโดยใชหุนเปนเกณฑ

รวม

36.6

1.0

0.2

37.8

23.1

0.9

1.2

25.2

23.9

0.6

0.2

24.7

21.7

0.6

1.2

23.5

(หนวย: พนับาท)

เงินฝากประจํา

เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา

บวก: กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไม

   เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง

   มูลคาเงินลงทุน

เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา

   - มูลคายุติธรรม

รวมเงินลงทุนชั่วคราว

15,864

2,048

16

2,064

17,928

11

3,437

(19)

3,418

3,429

-

1,727

14

1,741

1,741

-

2,002

(33)

1,969

1,969

(หนวย: พนับาท)
งบการเงินรวม

2561 25612560 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินสด

เงินฝากธนาคาร

รวม

2,113

292,747

294,860

2,794

427,065

429,859

250

11,079

11,329

240

9,455

9,695294,860 11,329 9,695429,859

(หนวย: พนับาท)
งบการเงินรวม

2561 25612560 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา

เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา

166166



167

เพิ่มขึ้น
ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน

อายุหนี้คงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ

ยังไมถึงกําหนดชําระ

คางชําระ

 ไมเกิน 3 เดือน 

 3 - 6 เดือน

 6 - 12 เดือน

   มากกวา 12 เดือน

รวม

หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ

ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน

อายุหนี้คงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ

ยังไมถึงกําหนดชําระ

คางชําระ

 ไมเกิน 3 เดือน 

 3 - 6 เดือน

 6 - 12 เดือน

 มากกวา 12 เดือน

รวม

หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน - สุทธิ

รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ

ลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน

เงินทดรองจายอื่น

ดอกเบี้ยคางรับ - กิจการที่เกี่ยวของกัน

ดอกเบี้ยคางรับ - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน

รายไดคางรับ - กิจการที่เกี่ยวของกัน

รายไดคางรับ - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน

รวมลูกหนี้อื่น

รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

295

73

-

-

523

891

(523)

368

226,497

185,579

46,305

77,134

9,556

545,071

(10,853)

534,218

534,586

-

11,296

22,190

-

534

-

65,448

99,468

634,054

3,183

130

-

-

-

3,313

-

3,313

143,415

94,851

115,472

31,290

28,158

413,186

(3,649)

409,537

412,850

-

16,831

1,060

-

387

-

118,236

136,514

549,364

6,604

73

-

-

6,378

13,055

(523)

12,532

100,291

117,503

30,789

72,958

2,377

323,918

(3,995)

319,923

332,455

17,103

393

1,401

92,771

162

237,716

10,206

359,752

692,207

3,183

157

-

372

8,995

12,707

-

12,707

58,134

13,842

92,404

1,483

2,377

168,240

(2,377)

165,863

178,570

9,672

310

761

57,717

172

78,331

24,834

171,797

350,367

อายุหนี้คงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ

534,218 409,537 319,923 165,863

9.         ลกูหน้ีการคาและลกูหนีอ่ื้น

อายุหนี้คงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ

หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ

ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน

รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน - สุทธิ 319,923 165,863319,923 165,863

ลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน

167

(หนวย: พนับาท)
งบการเงินรวม

2561 25612560 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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10. สนิคาคงเหลอื

11. เงนิฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ําประกัน

 ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากออมทรัพยและเงินฝากประจํา ซึ่งบริษัทฯและบริษัทยอยไดนําไป  คํ้าประกัน

 วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและการออกหนังสือคํ้าประกันธนาคารของบริษัทฯและ คํ้าประกันการนําเขาเครื่องจักร

 และเงินกูยืมระยะยาวของบริษัทยอย

12. เงนิลงทนุในบริษทัยอย

12.1   เงินลงทุนในบริษัทยอยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

2560

2560

2560

2560

2560

2560

2561

2561

2561

2561

2561

2561

รายการปรับลดราคาทุนให
เปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ

รายการปรับลดราคาทุนให
เปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ

ราคาทุน

ราคาทุน

สินคาคงเหลือ - สุทธิ

สินคาคงเหลือ - สุทธิ

งบการเงินรวม 

เปนงบการเงินเฉพาะกิจการ

สินคาสําเร็จรูป

งานระหวางทํา

วัตถุดิบ/วัสดุอะไหล

สินคาระหวางทาง

รวม

สินคาสําเร็จรูป

งานระหวางทํา

สินคาระหวางทาง

รวม

72,973

64,649

40,899

3,264

181,785

25,590

63,490

3,264

92,344

65,477

13,685

41,805

915

121,882

34,205

13,685

915

48,805

(1,081)

-

(99)

-

(1,180)

(1,081)

-

-

(1,081)

(1,062)

-

(48)

-

(1,110)

(1,062)

-

-

(1,062)

71,892

64,649

40,800

3,264

180,605

24,509

63,490

3,264

91,263

64,415

13,685

41,757

915

120,772

33,143

13,685

915

47,743

(หนวย: พนับาท)

(หนวย: พนับาท)

งบการเงินรวม
25602560 256025612561 2561

สัดสวนเงินลงทุนทุนเรียกชําระแลว
บริษัท

ราคาทุน

บริษัทยอยที่บริษัทฯถือหุนโดยตรง

บริษัท กันหา โซลาพาวเวอร จํากัด

บริษัท โซลารโกกรีน จํากัด

บริษัท วินดโกกรีน จํากัด

บริษัท ไบโอโกกรีน จํากัด

บริษัท เพาเวอร วี กรีน จํากัด

57,000

20,000

1,000

18,102

20,000

57,000

20,000

1,000

18,100

20,000

(รอยละ)

100

100

100

100

100

(รอยละ)

100

100

100

100

100

57,000

20,000

1,000

18,102

20,000

57,000

20,000

1,000

18,100

20,000

(หนวย: พนับาท)
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งบการเงินรวม
25602560 256025612561 2561

สัดสวนเงินลงทุนทุนเรียกชําระแลว
บริษัท

ราคาทุน

บริษัท พีเอสที (อุบลราชธานี) จํากัด

บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี จํากัด

บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี  1 จํากัด

บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี  2 จํากัด

บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี  3 จํากัด

บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี  4 จํากัด

บริษัท พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง จํากัด

บริษัท นวรัตน บีเวอรเรส จํากัด

บริษัท อรัญ เพาเวอร จํากัด

บริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร จํากัด                                            

บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี 7  จํากัด

บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี 8 จํากัด

บริษัท บิ๊กแกส เทคโนโลยี จํากัด

บริษัทยอยที่ถือหุนโดยบริษัท พีเอสที เอนเนอรยี จํากัด 

บริษัท เวลล โคราช เอ็นเนอรยี จํากัด

บริษัท โรงไฟฟาสระยายโสม จํากัด

บริษัท โรงไฟฟาขุนพัดเพ็ง จํากัด

บริษัท พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 1 จํากัด

บริษัท พีเอสทีซี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

   (เดิมชื่อ “บริษัท พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 2 จํากัด”)

บริษัทยอยที่ถือหุนโดยบริษัท บิ๊กแกส เทคโนโลยี จํากัด 

บริษัท ไทยไปปไลน เน็ตเวิรค จํากัด

บริษัท เจเอ็น เอ็นเนอรจี คอรปอเรชั่น จํากัด

รวม

500

155,000

25,000

65,700

3,925

30,000

5,000

50,000

386,000

181,000

2,575

5,075

408,160

280,000

128,500

14,500

25

25

625,000

100,000

500

155,000

25,000

65,700

3,925

30,000

5,000

50,000

386,000

181,000

2,575

5,075

408,160

280,000

128,500

14,500

25

25

100,000

-

100

100

100

100

100

100

100

51

100

100

100

100

51

100

100

100

100

100

96

100

100

100

100

100

100

100

100

51

100

100

100

100

51

100

100

100

100

100

100

-

500

154,999

24,999

65,700

3,925

30,000

5,000

23,715

405,000

196,998

2,575

5,075

1,350,000

-

-

-

-

-

-

-

2,384,588

500

154,999

24,999

65,700

3,925

30,000

5,000

23,715

405,000

196,998

2,575

5,075

1,350,000

-

-

-

-

-

-

-

2,384,586

บริษัทยอยที่ถือหุนโดยบริษัท บิ๊กแกส เทคโนโลยี จํากัด 

บริษัทยอยที่ถือหุนโดยบริษัท พีเอสที เอนเนอรยี จํากัด 

บริษัท โรงไฟฟาขุนพัดเพ็ง จํากัด

บริษัทยอยที่ถือหุนโดยบริษัท บิ๊กแกส เทคโนโลยี จํากัด 

(หนวย: พนับาท)

      ในเดอืนกมุภาพันธ 2560 บรษัิท โรงไฟฟาสระยายโสม จาํกดั ไดเรยีกชาํระคาหุนในสวนทียั่งเรียกชําระไมเตม็มลูคาจาก

บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี จํากัด จํานวน 2,500,000 หุน อีกรอยละ 15 เปนจํานวนเงิน 37.5 ลานบาท บริษัท พีเอสที  

       เอนเนอรยี จํากัด ไดชําระคาหุนดังกลาวแลวทั้งจํานวนในเดือนเดียวกัน

      ในเดอืนมนีาคม 2560 บรษัิท พเีอสพ ีเอนเนอรย ีจาํกดั ไดลงทนุในบรษัิท โรงไฟฟาขนุพดัเพ็ง จํากดั จาํนวน 19 ลานบาท 

      โดยคิดเปนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกลาว งบการเงินรวมนี้ไดรวมงบแสดงฐานการเงินของบริษัทดัง

     กลาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ   งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตั้งแตวันที่ลงทุนจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ 

       บริษัทฯไดบันทึกสินทรัพยสุทธิตามมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อกิจการ

     มูลคายุติธรรมและมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิของบริษัท โรงไฟฟาขุนพัดเพ็ง จํากัด ณ วันที่ลงทุนมีดังตอไปนี้
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งบการเงินรวม มูลคายุติธรรม มูลคาตามบัญชี

สนิทรัพย

เงนิสดและรายการเทยีบเทาเงนิสด

ลกูหนีก้ารคาและลกูหนีอ่ื้น

ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ - สทุธิ

สนิทรัพยไมมตีวัตน

สนิทรัพยอืน่ ๆ

     รวมสนิทรพัย

หนีส้นิ

เจาหนีก้ารคาและเจาหนีอ้ืน่

หนีส้นิอืน่ ๆ

     รวมหน้ีสนิ

รวมสินทรพัยสทุธิ

สดัสวนการลงทนุ (รอยละ)

สนิทรัพยสทุธใินสัดสวนการลงทุนของบรษัิท

หกั: เงนิสดและรายการเทยีบเทาเงนิสดของบรษิทัยอย

เงนิสดจายสทุธิเพือ่ซือ้บรษัิทยอย

922

61

16,112

21,309

2,995

41,399

19,983

2,216

22,199

19,200

100

19,200

(922)

18,278

922

61

16,112

10

2,995

20,100

19,983

2,216

22,199

(2,099)

ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ - สทุธิ

หนีส้นิอืน่ ๆ

ลกูหนีก้ารคาและลกูหนีอ่ื้น

ตอมา บริษัท โรงไฟฟาขุนพัดเพ็ง จํากัด ไดออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 122,000 หุน เพื่อเสนอขายตอผูถือหุนเดิมตาม

สัดสวนในราคาหุนละ 100 บาท โดยเรียกชําระคาหุนรอยละ 100 เปนเงิน  12 ลาน บาท บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี

     จํากัด ไดซื้อหุนเพิ่มทุนของบริษัทยอยดังกลาวเปน   จํานวนเงิน 12 ลานบาท เพื่อรักษาสัดสวนการถือหุนรอยละ 100 

       ในบริษัทดังกลาว

     ในเดอืนพฤษภาคม 2560 บรษัิท พเีอสท ีเอนเนอรย ีจาํกดั ไดจดัตัง้บรษิทั พีเอสที เอม็เอสดบับลวิ 1 จํากดั  และ บรษัิท 

พีเอสทีซี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (เดิมชื่อ “พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 2  จํากัด”) ซึ่งเปนบริษัทยอยในประเทศไทย บริษัท

ยอยดังกลาวมีทุนจดทะเบียนบริษัทละ 0.1 ลานบาท โดยบริษัทยอยลงทุนในบริษัทดังกลาวอัตรา รอยละ 100 

     ในเดอืนกนัยายน 2560 บรษิทั พเีอสท ีเอนเนอรย ี4 จาํกดั ไดออกหุนสามญัเพิม่ทุนจาํนวน 4,000,000 หุน เพือ่เสนอขาย

       ตอผูถือหุนเดิมตามสัดสวนในราคาหุนละ 10 บาท โดยเรียกชําระหุนรอยละ 100 เปนเงิน 25 ลานบาท บริษัทฯไดซื้อหุน

        เพิ่มทุนของบริษัทยอยดังกลาวเปนจํานวนเงิน    25 ลานบาท เพื่อรักษาสัดสวนการถือหุนรอยละ 100 ในบริษัทดังกลาว

          ในเดือนตุลาคม 2560 บริษัทฯไดลงทุนในหุนสามัญของ บริษัท บิ๊กแกส เทคโนโลยี จํากัด และบริษัทยอย (ซึ่งตอไป

       นี้เรียกวา “กลุมบริษัท Biggas”) ในสัดสวนรอยละ 51 โดยบริษัทฯไดจายชําระเงินเพื่อซื้อธุรกิจดังกลาวเปนจํานวนเงิน

ทั้งสิ้น 1,350  ลานบาท

     ในระหวางป 2561 บริษทัฯไดดําเนินการใหมกีารวดัมลูคายตุธิรรมของสนิทรพัยทีไ่ดมาและหนีส้นิ ทีร่บัมา ณ วนัซ้ือกจิการ 

           เพือ่ปนสวนตนทุนการซ้ือธรุกจิใหแกรายการดังกลาว โดยการวดัมูลคานีไ้ดเสรจ็สมบูรณใน        ระหวางป 2561 ซ่ึงอยูภายใน

          ระยะเวลา 12 เดอืนนบัจากวนัทีซ่ือ้กจิการตามทีก่าํหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่3 (ปรบัปรงุ 2560) 

       เรื่อง การรวมธุรกิจ

 

(หนวย: พนับาท)
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งบการเงินรวม มูลคายุติธรรม มูลคาตามบัญชี

สนิทรัพย

เงนิสดและรายการเทยีบเทาเงนิสด

ลกูหนีก้ารคาและลกูหนีอ่ื้น

สนิคาคงเหลอื

เงนิใหกูยมื

สนิทรัพยหมนุเวียนอืน่

เงนิฝากประจาํท่ีตดิภาระคํา้ประกัน

เงนิลงทนุในบรษัิทยอย

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ - สทุธิ

สนิทรัพยไมมตีวัตน

สนิทรัพยภาษเีงนิไดรอการตดับญัชี

สนิทรัพยไมหมนุเวยีนอืน่

คาความนยิม

     รวมสนิทรพัย

หนีส้นิ

เงนิเบกิเกนิบัญชแีละเงินกูยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ

เจาหนีก้ารคาและเจาหนีอ้ืน่

เงนิกูยมืระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวของกัน

หนีส้นิหมนุเวยีนอ่ืน

เงนิกูยมืระยะยาว - สทุธิ

หนีส้นิตามสญัญาเชาซ้ือและสัญญาเชาการเงนิ-สทุธิ

สาํรองผลประโยชนระยะยาวของพนกังาน

     รวมหน้ีสนิ

รวมสินทรพัยสทุธิ

สดัสวนการลงทนุ (รอยละ)

สนิทรัพยสทุธใินสัดสวนการลงทุนของบรษัิท

เงนิสดจายสทุธิเพือ่ซือ้บรษัิทยอย

คาความนยิม

57,833

655,576

33,488

4,720

23,105

65,352

3,500

527,374

163

149

3,071

784,777

2,159,108

3,992

360,264

103,600

9,027

122,597

6,073

1,026

606,579

1,552,529

51

791,790

1,350,000

558,210

57,833

655,576

33,488

4,720

23,105

65,352

3,500

527,374

163

149

3,071

784,777

2,159,108

3,992

360,264

103,600

9,027

122,597

6,073

1,026

606,579

1,552,529

สนิทรัพยหมนุเวียนอืน่

เงนิลงทนุในบรษัิทยอย

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ - สทุธิ

สนิทรัพยภาษเีงนิไดรอการตดับญัชี

เงนิสดจายสทุธิเพือ่ซือ้บรษัิทยอย

เงนิกูยมืระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวของกัน

เงนิสดจายสทุธิเพือ่ซือ้บรษัิทยอย

เงนิเบกิเกนิบัญชแีละเงินกูยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ

หนีส้นิตามสญัญาเชาซ้ือและสัญญาเชาการเงนิ-สทุธิ

ลกูหนีก้ารคาและลกูหนีอ่ื้น

เงนิใหกูยมื

(หนวย: พนับาท)

เงนิสดจายเพือ่ซือ้เงนิลงทนุในบริษทัยอย

หกั: มลูคายุตธิรรมของสนิทรพัยสุทธท่ีิไดรับ

คาความนยิม

เงนิสดจายเพือ่ซือ้เงนิลงทนุในบริษทัยอย

หกั: เงนิสดและรายการเทยีบเทาเงนิสดของบรษิทัยอย

เงนิสดจายเพือ่ซือ้เงนิลงทนุในบริษทัยอย - สทุธจิากเงนิสดและ                                      

รายการเทยีบเทาเงนิสดท่ีไดรบั

1,350,000

(791,790)

558,210

1,350,000

(57,833)

1,292,167

(หนวย: พนับาท)

มลูคายตุธิรรมและมลูคาตามบญัชีของสนิทรพัยท่ีระบุไดและหนีส้นิท่ีไดรบัมา ณ วนัซ้ือกจิการของกลุม BIGGAS เปนดังน้ี

171171

งบการเงนิของกลุมบริษัท BIGGAS ไดถกูรวมอยูในงบการเงินรวมของบริษทัฯตัง้แตวนัท่ีมีอาํนาจควบคมุ โดยมรีายละเอยีด

การซ้ือกจิการดงัตอไปน้ี
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ในเดือนมิถุนายน 2561 บริษัท ไทยไปปไลน เน็ตเวิรค จํากัด ไดออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 2,000,000 หุน เพื่อเสนอ

ขายตอผูถือหุนเดิมตามสัดสวนในราคาหุนละ 100 บาท โดยเรียกชําระ คาหุนรอยละ 100 เปนเงิน 200 ลานบาท บริษัท 

     บิ๊กแกส เทคโนโลยี จํากัด ไดซื้อหุนเพิ่มทุนของบริษัทยอยดังกลาวเปนจํานวนเงิน 200 ลานบาท เพื่อรักษาสัดสวนการ

       ถือหุนรอยละ 100 ในบริษัทดังกลาว

     เมื่อวันที่ 5  ตุลาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญของบริษัท ไบโอโกกรีน จํากัด ไดมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

        จํานวน 11 ลานบาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 20 ลานบาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 9 ลานบาท โดยการลดมูลคาตอหุน       

         จากเดิมหุนละ 100 บาท ใหเปนหุนละ 44.35 บาท และไดจดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชย

        แลวเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ตอมาบริษัท ไบโอโกกรีน จํากัด ไดออกหุนบุริมสิทธิจํานวน 208,163 หุน เพื่อเสนอขาย

      ตอผูถือหุนเดิมตามสัดสวนในราคาหุนละ 44.35 บาท โดยเรียกชําระหุนรอยละ 100 เปนเงิน 9 ลานบาท    บริษัทฯได 

         ซ้ือหุนบริุมสทิธขิองบริษัทยอยดังกลาวเปนจํานวนเงนิ 9 ลานบาท เพือ่รักษาสดัสวนการถือหุนรอยละ 100 ในบรษิทัดงักลาว

     ในเดอืนธนัวาคม 2561 บรษิทั ไทยไปปไลน เนต็เวริค จาํกดั ไดออกหุนสามญัเพิม่ทนุจาํนวน 10,500,000 หุน เพือ่เสนอ  

      ขายตอผูถือหุนเดิมตามสัดสวนในราคาหุนละ 100 บาท โดยเรียกชําระหุนรอยละ 31 เปนเงิน 325 ลานบาท บริษัท บิ๊ก 

        แกส เทคโนโลย ีจาํกดั ไดซือ้หุนเพิม่ทนุของบรษิทัยอยดงักลาวเปนจํานวนเงิน 325 ลานบาท เพือ่รกัษาสดัสวนการถอืหุนรอยละ 

       100 ในบริษัทดังกลาว 

รายการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 บริษัท บิ๊กแกส เทคโนโลยี จํากัด ไดจําหนายหุนสามัญของบริษัท  ไทยไปปไลน 

เนต็เวริค จาํกดั ใหกบับริษัทในตางประเทศแหงหนึง่จาํนวน 511,956 หุน ในราคาหุนละ 413.39 บาท โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

จากการจําหนายหุนสามัญของบริษัท ไทยไปปไลน เน็ตเวิรค จํากัด ทําใหบริษัท บิ๊กแกส เทคโนโลยี จํากัด มีสัดสวนการ

       ถือหุนในบริษัท ไทยไปปไลน เน็ตเวิรค จํากัด ลดลงจากรอยละ 100 เปนรอยละ 96.21

ในระหวางป 2561 บริษัทฯไดรับเงินปนผลจากบริษัทยอยจํานวน 21.1 ลานบาท (2560: 16.9 ลานบาท)

เงนิสดรบัจากการจาํหนายเงนิลงทุนในบรษิทัยอย

หกั: ภาษทีีเ่กีย่วของบนงบการเงนิรวม

เงนิสดรบัสทุธจิากการจําหนายเงินลงทนุในบริษทัยอย

หกั: สวนของผูมสีวนไดเสยีทีไ่มมอีาํนาจควบคุมของบรษิทัยอย

สวนเกนิทนุจากการเปลีย่นแปลงสัดสวนการถอืหุนในบรษัิทยอย

211,640

(26,780)

184,860

(20,850)

164,010

(หนวย: พนับาท)

งบการเงนิรวม
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12.2   รายละเอียดของบริษัทยอยซึ่งมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมที่มีสาระสําคัญ

12.3   ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทยอยที่มีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมที่มีสาระสําคัญ ซึ่งเปนขอมูลกอนการ

                ตัดรายการระหวางกัน

บริษัทยอยที่บริษัทฯถือหุนโดยตรง

บริษัท นวรัตน บีเวอรเรส จํากัด 

สรุปรายการฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

สนิทรัพยหมนุเวียน

สนิทรัพยไมหมนุเวยีน

หนีส้นิหมนุเวยีน

หนีส้นิไมหมนุเวียน

9,923

68,206

82,330

2,730

4,269

66,857

76,520

11,484

(หนวย: พนับาท)

 25602561

งบการเงินรวม
256025602560 2560256125612561 2561

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่
แบงใหกับสวนไดเสียที่
ไมมีอํานาจควบคุมใน
บริษัทยอยในระหวางป

สวนไดเสียที่ไมมี
อํานาจควบคุมใน
บริษัทยอยสะสม

สัดสวนที่ถือโดย
สวนไดเสีย

ที่ไมมีอํานาจควบคุม
บริษัท

เงินปนผลจายใหกับ
สวนไดเสียที่ไมมี
อํานาจควบคุมใน

ระหวางป

(หนวย: พนับาท)

บริษัทยอยที่บริษัทฯถือหุนโดยตรง

บริษัท นวรัตน บีเวอรเรส จํากัด

บริษัท บิ๊กแกส เทคโนโลยี จํากัด 

   และบริษัทยอย

บริษัทยอยที่ถือหุนโดยบริษัท บิ๊กแกส   

    เทคโนโลยี จํากัด

  บริษัท ไทยไปปไลน เน็ตเวิรค จํากัด

(รอยละ)

49.00

49.00

3.79

  (รอยละ)         

    

  49.00

      

  49.00

-

10,414

814,683

20,850

15,288

767,467

-

(4,874)

32,365

-

-

6,000

-

(3,956)

6,728

-

-

-

-

บริษัทยอยที่ถือหุนโดยบริษัท บิ๊กแกส   

173173

รายได

ขาดทุน 

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวม

-

(8,074)

-

(8,074)

8,467

(9,947)

-

(9,947)

(หนวย: พนับาท)

 25602561

สรุปรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้
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สรุปรายการกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

บริษัท บิ๊กแกส เทคโนโลยี จํากัด และบริษัทยอย

สรุปรายการฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

สรปุรายการกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และตัง้แตวนัทีซ่ือ้กจิการจนถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 

      2560 มีดังนี้

สรปุรายการกระแสเงนิสดสาํหรบัปสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และตัง้แตวนัท่ีซ้ือกิจการจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มดีงันี้

กระแสเงนิสดใชไปในกจิกรรมดาํเนนิงาน

กระแสเงนิสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทนุ

กระแสเงนิสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ

เงนิสดและรายการเทยีบเทาเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ

สนิทรัพยหมนุเวียน

สนิทรัพยไมหมนุเวยีน

หนีส้นิหมนุเวยีน

หนีส้นิไมหมนุเวียน

รายได

กาํไร

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวม

กระแสเงนิสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนนิงาน

กระแสเงนิสดใชไปในกจิกรรมลงทุน

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงนิสดและรายการเทยีบเทาเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ

(7,042)

(10,950)

16,700

(1,292)

833,141

226,857

251,578

15,767

325,717

13,731

-

13,731

(88,239)

(64,008)

505,519

353,272

(215)

7,134

(5,036)

1,883

597,874

1,921,500

637,501

75,288

1,973,193

66,850

(800)

66,050

9,556

(636,723)

492,080

(135,087)

(หนวย: พนับาท)

(หนวย: พนับาท)

(หนวย: พนับาท)

(หนวย: พนับาท)

 2560

 2560

 2560

 2560

2561

2561

2561

2561
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บริษัทยอยที่ถือหุนโดยบริษัท บิ๊กแกส เทคโนโลยี จํากัด

บริษัท ไทยไปปไลน เน็ตเวิรค จํากัด

สรุปรายการฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

สรุปรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

สรุปรายการกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

13. เงินลงทุนในบริษัทรวม

 เงินลงทุนในบริษัทรวมตามที่แสดงในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังตอไปนี้

     เมือ่วนัที ่14 พฤษภาคม 2561 ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯมมีติอนมุตัใิหบรษิทั เจเอน็   เอน็เนอรจ ีคอรปอเรชัน่ จาํกดั

       (บริษัทยอย) เขาถือหุนในบริษัท เจเอ็น-เอสที จํากัด ซึ่งประกอบธุรกิจการบริหารอสังหาริมทรัพยเพื่อใหเชา สัดสวนการ

ลงทุนรอยละ 49 จํานวนเงิน 2.45 ลานบาท โดยบริษัทดังกลาวจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 3 

   กรกฎาคม 2561 และมีทุนจดทะเบียน 5 ลานบาท 

ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทรวมดังกลาวไมมีการจายเงินปนผล

 

สนิทรัพยหมนุเวียน

สนิทรัพยไมหมนุเวยีน

หนีส้นิหมนุเวยีน

หนีส้นิไมหมนุเวียน

รายได

ขาดทุน

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวม

กระแสเงนิสดใชไปในกจิกรรมดาํเนนิงาน

กระแสเงนิสดใชไปในกจิกรรมลงทุน

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงนิสดและรายการเทยีบเทาเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ

บรษัิท เจเอ็น-เอสท ีจํากดั

รวม

บรหิารอสงัหารมิทรพัยเพือ่ใหเชา ไทย 49 2,450

2,450

2,450

2,450

20,247

623,958

92,679

1,388

1,925

(633)

(557)

(1,190)

-

(526,262)

526,669

407

(หนวย: พนับาท)

(หนวย: พนับาท)

(หนวย: พนับาท)

(หนวย: พนับาท)

 2561

 2561

 2561

งบการเงินรวม
2561 2561 2561

ลักษณะธุรกิจบริษัท ราคาทุนจัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

มูลคาตามบัญชี                                       
ตามวิธีสวนไดเสียสัดสวนเงินลงทุน

ถอืหุนโดยบรษัิท เจเอ็น เอน็เนอรจี คอรปอเรช่ัน จาํกดั
(รอยละ)

ถอืหุนโดยบรษัิท เจเอ็น เอน็เนอรจี คอรปอเรช่ัน จาํกดั
บรหิารอสงัหารมิทรพัยเพือ่ใหเชา
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14. เงินลงทุนอื่น

 เงินลงทุนอื่นตามที่แสดงในงบการเงิน มีรายละเอียดดังตอไปนี้

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

2560

2560

2560

2560

2560

2560

2561

2561

2561

2561

2561

2561

สัดสวนเงินลงทุน

สัดสวนเงินลงทุน

ทุนเรียกชําระแลว

ทุนเรียกชําระแลว

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท

บริษัท

ราคาทุน

ราคาทุน

บริษัท พีวี กรีน จํากัด

บริษัท ไลทอัพ ดีไซน จํากัด

บริษัท ทริปเปล เอส อีโค จํากัด

รวม

บริษัท พีวี กรีน จํากัด

บริษัท ไลทอัพ ดีไซน จํากัด

รวม

18,000

75,800

60,000

18,000

75,800

18,000

75,800

60,000

18,000

75,800

(รอยละ)

19.99

10.00

15.00

(รอยละ)

19.99

10.00

(รอยละ)

19.99

10.00

15.00

(รอยละ)

19.99

10.00

3,598

20,000

9,000

32,598

3,598

20,000

23,598

3,598

20,000

9,000

32,598

3,598

20,000

23,598

(หนวย: พนับาท)
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(หนวย: พนับาท)15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

ที่ดิน
รายการ

งบการเงินรวม

อาคาร
และ       
สวน

ปรับปรุง
อาคาร

เครือ่งมอื
และ

อปุกรณ

อุปกรณ
สําหรับ
ใหเชา

อาคารและ       
สวน

ปรบัปรงุ
อาคารโรง

ไฟฟา

เครือ่ง
ตกแตง  
เครือ่งใช
สํานกังาน

และ
คอมพวิเตอร

งาน
ระหวาง
กอสราง

เครือ่งจกัร
และ

อปุกรณ
โรงไฟฟา

ยาน
พาหนะ รวม

394,052

556

(642)

7,033

35,539

436,538

180,161

-

-

-

221,600

838,299

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

436,538

838,299

4,256

605

(45)

-

10,344

15,160

2,506

(413)

-

-

78,974

96,227

3,185

755

(43)

2,859

-

6,756

5,263

(413)

3,186

14,792

-

-

8,404

81,435

298,336

1,068

-

134,039

10,721

444,164

-

-

3,080

-

-

447,244

30,593

19,645

-

2,563

(740)

52,061

14,173

-

-

66,234

7,425

7,425

384,678

373,585

34,148

16,782

-

-

33,666

84,596

4,014

(10)

-

-

-

88,600

10,203

4,728

-

19,874

-

34,805

11,304

(10)

-

46,099

1,750

1,750

48,041

40,751

574,767

259,065

-

(445,137)

68,781

457,476

284,416

(1)

(199,764)

(24)

349

542,452

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

457,476

542,452

33,742

1,669

(12)

-

16,586

51,985

214

(510)

4,025

-

93,194

148,908

14,991

1,871

(12)

2,632

-

19,482

7,440

(136)

3,580

30,366

-

-

32,503

118,542

13,335

974

(1,288)

-

9,018

22,039

8,082

(427)

28

-

449

30,171

10,846

1,404

(1,145)

5,242

-

16,347

3,777

(212)

282

20,194

-

-

5,692

9,977

1,189,233

15,274

(8,347)

304,065

8,347

1,508,572

354,629

(316,258)

192,631

-

-

1,739,574

138,985

72,133

(3,889)

3,857

740

211,826

66,720

(14,889)

-

263,657

59,663

59,663

1,237,083

1,416,254

9,315

-

-

-

-

9,315

-

-

-

-

-

9,315

5,458

1,862

-

-

-

7,320

1,635

-

-

8,955

-

-

1,995

360

2,551,184

295,993

(10,334)

-

193,002

3,029,845

834,022

(317,619)

-

(24)

394,566

3,940,790

214,261

102,398

(5,089)

37,027

-

348,597

110,312

(15,660)

7,048

450,297

68,838

68,838

2,612,410

3,421,655

102,398

110,312

ราคาทนุ

ณ วนัที ่1 มกราคม 2560

ซือ้เพิม่

จาํหนาย

โอนเขา (ออก)

เพิม่ขึน้จากการซือ้เงนิลงทนุในบริษทัยอย

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560

ซือ้เพิม่

จาํหนาย

โอนเขา (ออก)

โอนไปเปนสนิทรพัยไมมตีวัตน

เพิม่ขึน้จากการซือ้เงนิลงทนุในบริษทัยอย

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561

คาเสือ่มราคาสะสม

ณ วนัที ่1 มกราคม 2560

คาเสือ่มราคาสาํหรบัป

คาเสือ่มราคาสาํหรบัสวนทีจ่าํหนาย

เพิม่ขึน้จากการซือ้เงนิลงทนุในบริษทัยอย

โอนเขา (ออก)

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560

คาเสือ่มราคาสาํหรบัป

คาเสือ่มราคาสาํหรบัสวนทีจ่าํหนาย

เพิม่ขึน้จากการซือ้เงนิลงทนุในบริษทัยอย

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561

คาเผือ่สนิทรพัยดอยคา

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560                                                                            

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561                                                 

มลูคาสทุธติามบญัชี

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561

คาเสือ่มราคาสาํหรบัป

177177

2560 (จาํนวน 94.6 ลานบาท รวมอยูในตนทนุขายและบรกิารสวนทีเ่หลอืรวมอยูในคาใชจายในการบรหิาร)

2561 (จาํนวน 93.3 ลานบาท รวมอยูในตนทนุขายและบรกิารสวนทีเ่หลอืรวมอยูในคาใชจายในการบรหิาร)
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ที่ดิน
รายการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อาคาร
และ       
สวน

ปรับปรุง
อาคาร

เครือ่งมอื
และ

อปุกรณ

อุปกรณ
สําหรับ
ใหเชา

อาคารและ       
สวน

ปรบัปรงุ
อาคารโรง

ไฟฟา

เครือ่ง
ตกแตง  
เครือ่งใช
สํานกังาน

และ
คอมพวิเตอร

งาน
ระหวาง
กอสราง

แผงโซลา
เซลลและ
อปุกรณ

อืน่

ยาน
พาหนะ รวม

66,245

235

(643)

-

65,837

-

-

65,837

-

-

-

-

-

-

-

65,837

65,837

4,252

86

(45)

-

4,293

124

-

4,417

3,183

564

(42)

3,705

273

-

3,978

588

439

12,443

-

-

59,292

71,735

-

-

71,735

505

3,179

-

3,684

2,863

-

6,547

68,051

65,188

2,077

-

-

-

2,077

-

-

2,077

1,525

53

-

1,578

5

-

1,583

499

494

210,895

31,417

-

(242,312)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33,742

1,669

(12)

-

35,399

30

-

35,429

14,992

1,701

(12)

16,681

1,585

-

18,266

18,718

17,163

13,296

462

(1,288)

-

12,470

379

-

12,849

10,842

1,104

(1,145)

10,801

713

-

11,514

1,669

1,335

31,420

19

-

183,020

214,459

177,227

(182,796)

208,890

1,579

9,260

-

10,839

8,684

(8,229)

11,294

203,620

197,596

9,315

-

-

-

9,315

-

-

9,315

5,458

1,862

-

7,320

1,635

-

8,955

1,995

360

383,685

33,888

(1,988)

-

415,585

177,760

(182,796)

410,549

38,084

17,723

(1,199)

54,608

15,758

(8,229)

62,137

360,977

348,412

17,723

15,758

ราคาทนุ

ณ วนัที ่1 มกราคม 2560

ซือ้เพิม่

จาํหนาย

โอนเขา (ออก)

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560

ซือ้เพิม่

จาํหนาย

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561

คาเสือ่มราคาสะสม

ณ วนัที ่1 มกราคม 2560

คาเสือ่มราคาสาํหรบัป

คาเสือ่มราคาสาํหรบัสวนทีจ่าํหนาย

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560

คาเสือ่มราคาสาํหรบัป

คาเสือ่มราคาสาํหรบัสวนทีจ่าํหนาย

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561

มลูคาสทุธติามบญัชี

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561

คาเสือ่มราคาสาํหรบัป

     ทีดิ่นพรอมส่ิงปลกูสรางของบริษัทฯถกูนําไปจดจาํนองไวกับสถาบันการเงินแหงหน่ึงเพือ่  คํา้ประกันวงเงนิสนิเช่ือของบรษิทัฯ

       ทีด่นิ อาคารและสวนปรบัปรงุอาคาร เครือ่งจกัร แผงโซลาเซลลและอปุกรณทีเ่กีย่วของทัง้หมดซึง่เปนสวนหนึง่ของโรงไฟฟา

     ของบริษัทฯและบริษัทยอยบางแหงถูกนําไปจดจํานองเพื่อคํ้าประกันเงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทยอย

    ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษัิทฯและบรษัิทยอยมยีานพาหนะและอปุกรณซึง่ไดมาภายใตสญัญาเชาซือ้ โดยมมูีลคาสทุธิ   

   ตามบัญชีเปนจํานวนประมาณ 351 ลานบาท (2560: 26 ลานบาท)   (เฉพาะบริษัทฯ: 170 ลานบาท 2560: ไมมี)   

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู มูล

   คาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 51 ลานบาท (2560: 31 ลานบาท) 

     (เฉพาะบริษัทฯ: 31 ลานบาท 2560: 21 ลานบาท)
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2560 (จาํนวน 14.9 ลานบาท รวมอยูในตนทนุขายและบรกิารสวนทีเ่หลอืรวมอยูในคาใชจายในการบรหิาร)

2561 (จาํนวน 13.6 ลานบาท รวมอยูในตนทนุขายและบรกิารสวนทีเ่หลอืรวมอยูในคาใชจายในการบรหิาร)

(หนวย: พนับาท)
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16.  สินทรัพยไมมีตัวตน

ราคาทนุ

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560

ซือ้เพิม่

เพิม่ขึน้จากการซือ้บริษัทยอย

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

ซือ้เพิม่

เพิม่ขึน้จากการซือ้บริษัทยอย

รบัโอนจากทีด่นิ อาคารและอุปกรณ

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

คาตดัจาํหนายสะสม

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560

คาตดัจาํหนายสําหรบัป

เพิม่ขึน้จากการซือ้บริษัทยอย

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

คาตดัจาํหนายสําหรบัป

เพิม่ขึน้จากการซือ้บริษัทยอย

รบัโอนจากทีด่นิ อาคารและอุปกรณ

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

มลูคาสทุธติามบัญชี

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

279,736

51

21,522

301,309

1,885

21

24

303,239

8,247

11,490

69

19,806

11,597

1

1

31,405

281,503

271,834

3,848

51

223

4,122

1,885

21

24

6,052

1,831

741

69

2,641

848

1

1

3,491

1,481

2,561

275,888

-

21,299

297,187

-

-

-

297,187

6,416

10,749

-

17,165

10,749

-

-

27,914

280,022

269,273

(หนวย: พนับาท)

สทิธิในการผลิตและ
การจาํหนายไฟฟา

โปรแกรม
คอมพวิเตอร รวม

งบการเงนิรวม

สิทธิในการผลิตและการจําหนายไฟฟาที่ไดมาจากการซื้อบริษัทยอยออกใหโดยหนวยงานราชการที่เกี่ยวของและมีระยะ

เวลาการไดรับสิทธิ 25 ป 

ราคาทนุ

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560

ซือ้เพิม่

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

ซือ้เพิม่

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

คาตดัจาํหนายสะสม

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560

คาตดัจาํหนายสําหรบัป

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

คาตดัจาํหนายสําหรบัป

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

มลูคาสุทธติามบัญชี

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

3,735

9

3,744

616

4,360

1,813

698

2,511

671

3,182

1,233

1,178

(หนวย: พนับาท)
งบการเงนิเฉพาะกิจการ
โปรแกรมคอมพวิเตอร
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17.    คาความนิยม

รายการเปลี่ยนแปลงของคาความนิยมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 สรุปไดดังนี้

บริษัทฯและบริษัทยอยปนสวนคาความนิยมที่เกิดจากการซื้อธุรกิจใหกับกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด เพื่อ

     ทดสอบการดอยคาประจําป 2561 ดังนี้

บรษิทัฯและบรษัิทยอยพิจารณามลูคาทีค่าดวาจะไดรบัคนืของกลุมของหนวยสนิทรพัยท่ีกอใหเกดิเงนิสดจากมลูคาจากการใช

   สินทรัพย โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดวาจะไดรับอางอิงจากประมาณการทางการเงิน และมีขอ

   สมมติที่สําคัญสําหรับการประมาณการกระแสเงินสดสําหรับการทดสอบการดอยคาสําหรับปปจจุบันเกี่ยวกับอัตราการ

   

เติบโตของรายไดและอัตราคิดลด ซึ่งไดรับอนุมัติจากฝายบริหาร 

ฝายบริหารพิจารณาแลวเชื่อวาคาความนิยมดังกลาวไมเกิดการดอยคา

18. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น

วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารคํ้าประกันโดยเงินฝากประจําของบริษัทฯและบริษัทยอย และเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการ

มลูคาสทุธติามบัญช ีณ วันที ่1 มกราคม 2561

เพิม่ขึน้จากการซือ้เงินลงทนุในบริษทัยอย

มลูคาสทุธติามบัญช ีณ วันที ่31 ธนัวาคม 2561

คาความนยิม 1,157,909 11,170 173,908 1,342,987

1,331,817

11,170

1,342,987

(หนวย: พนับาท)

(หนวย: พนับาท)

(หนวย: พนับาท)

งบการเงนิรวม

งบการเงนิรวม
ธุรกิจขนสงนํ้ามันโดยระบบ

ขนสงทางทอ
ธุรกิจสถานีบริการกาซ

ธรรมชาติ
ธุรกิจจําหนายผลิตภัณฑ

ปโตรเลียมเหลว
รวม

งบการเงินรวม
25602560 256025612561 2561

งบการเงินรวมอัตราดอกเบี้ย (รอยละตอป) งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

ตั๋วสัญญาใชเงิน

เจาหนี้ทรัสตรีซีท

หกั: คาธรรมเนยีมทางการเงนิรอตดัจาย

รวม

MOR - 1.375

4, 4.1, 4.35, 

4.5, 5.80709,                   

MLR - 1.25,            

MLR - 2

MMR, MLR - 0.5, 

MLR -2, BR + 0.5

MOR, MOR + 0.5

4, 4.75, 5,  

MLR - 2

MMR, MLR - 1.5,

STP + 2, 

USDMIT + 4, 

LIBOR + 1.5

43,483

368,500

83,940

-

495,923

9,671

475,000

125,983

(843)

609,811

-

250,000

83,940

-

333,940

-

475,000

125,724

(843)

599,881

180180180180180
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ครัง้ที ่1/2560

ครัง้ที ่1/2561

ครัง้ที ่2/2561

ครัง้ที ่3/2561

     หกั: คาใชจายทางตรงในการออกหุนกูรอตดัจาย

รวม

     หกั: สวนทีถ่งึกาํหนดชําระภายในหนึง่ป

     หุนกู   - สุทธจิากสวนทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงป

9 - 14 พฤศจิกายน 2559

20 เมษายน 2561

16 - 18 กรกฎาคม 2561

15 พฤศจกิายน  2561

5

5

5.4

5

6 เดอืน

6 เดอืน

1 ป 6 เดอืน

6 เดอืน

เมษายน 2561

ตลุาคม 2561

มกราคม 2563

พฤษภาคม 2562

180,000

-

-

-

(648)

179,352

(179,352)

-

-

250,000

398,800

350,000

(180,000)

(250,000)

-

-

-

-

398,800

350,000

(4,095)

744,705

(346,086)

398,619

(หนวย: พนับาท)

(หนวย: พนับาท)

398,619

หุนกู ครบกําหนด

งบการเงิน/งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตรา

ดอกเบี้ย 
(รอยละ
ตอป) เพิ่มขึ้น

วันที่ออก ยอดคงเหลือ                 
ณ วันที่                     

31 ธันวาคม 
2560

อายุ
ลดลง

ยอดคงเหลือ              
ณ วันที่                    

31 ธันวาคม 
2561

16 - 18 กรกฎาคม 2561

9 - 14 พฤศจิกายน 2559

     หกั: คาใชจายทางตรงในการออกหุนกูรอตดัจาย

ตลุาคม 2561

15 พฤศจกิายน  2561 พฤษภาคม 2562

19.     หุนกู

   เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2559 ของบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการออกและเสนอขาย

       ตราสารหนีร้ะยะสัน้ และ/หรอื ระยะยาวในรปูแบบของตัว๋แลกเงนิ และ/หรอื  หุนกูของบรษิทัฯในวงเงนิจาํนวนไมเกนิ 1,500 

       ลานบาท หรอืเงนิสกลุอืน่ในวงเงินเทยีบเทาเพือ่ใชชําระหนีเ้ดมิ เพือ่รองรบัการขยายตวัในอนาคต และใชเปนเงนิทุนหมนุเวยีน

     ของบริษัทฯ โดยเสนอขายแกผูลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผูลงทุนสถาบันทั้งในประเทศ และ/หรือตางประเทศ

    ในระหวางป 2560 และป 2561 บริษัทฯไดออกหุนกูชนิดมีหลักประกัน/ไมมีหลักประกัน ระบุชื่อ   ผูถือ มีผูแทนผูถือ/

     ไมมีผูแทนถือหุนและไมดอยสิทธิ โดยเสนอขายแกผูลงทุน และ/หรือผูถือหุนรายใหญภายในประเทศซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

20. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

 

งบการเงินรวม
2560 25602561 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน

เจาหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน

เจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน

เจาหนี้อื่น - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน

ดอกเบี้ยคางจาย - กิจการที่เกี่ยวของกัน

ดอกเบี้ยคางจาย - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน

คาใชจายคางจาย - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน

รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

78

171,283

74

29,682

-

8,072

106,157

315,346

-

148,328

282

33,518

-

5,162

94,642

281,932

78

51,090

158

9,461

11,275

6,786

73,784

152,632

 

-

26,894

282

6,809

2,452

2,154

17,035

55,626

181181181
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21. เงินกูยืมระยะยาว
(หนวย: พนับาท)

งบการเงินรวม
2560 25602561 2561

งบการเงินรวม
การชําระคืนเงินกู อัตราดอกเบี้ย

 (รอยละ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

MLR - 1.25

MLR - 1.25

MLR - 1.25

5.75

MLR - 2.025

MLR - 0.5

MLR - 0.5

MLR - 1

MLR - 1

MLR - 1

MLR - 1

MLR - 1.5

MLR - 1.5

MLR - 1.5

MLR

MLR

MLR

MLR

MLR

MLR - 0.5

MLR - 0.5

4.85

6.25

ชําระคืนเงินตนเปนรายเดือน เดือนละ 1.4 ลานบาท และเดือน

สุดทาย 1.3 ลานบาท ใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 7 ป 6 เดือน

นับแตวันเบิกรับเงินกู

ชําระคนืเงินตนพรอมดอกเบีย้เปนรายเดอืนเดอืนละ 0.47 ลาน

บาท ตามท่ีระบใุนสญัญาใหเสร็จส้ินภายในระยะเวลา 7 ป    นับ

แตวันเบิกรับเงินกู

ชําระคืนเงินตนเปนรายเดือน เดือนละ 0.30 - 0.38 ลานบาท 

ตามที่ระบุในสัญญาใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 10 ป  นับแต

วันเบิกรับเงินกู

ชําระคืนเงินตนเปนรายเดือน เดือนละ 0.35 ลานบาท ตาม

ที่ระบุในสัญญาใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 7 ป   นับแตวัน

เบิกรับเงินกู

ชําระคืนเงินตนเปนรายเดือน เดือนละ 0.55 ลานบาท ใหเสร็จ

สิ้นภายในระยะเวลา 7  ปนับแตวันเบิกรับเงินกู

ชาํระคนืเงนิตนเปนรายเดอืน เดอืนละ 0.1 ลานบาท ใหเสรจ็สิน้

ภายในระยะเวลา 4 ป 8 เดือน นับแตวันเบิกรับเงินกู

ชําระคืนเงินตนเปนรายเดือน เดือนละ 0.62 ลานบาท ใหเสร็จ

สิ้นภายในระยะเวลา 4 ป 8 เดือน นับแตวันเบิกรับเงินกู

ชําระคนืเงินตนพรอมดอกเบีย้เปนรายเดือน เดอืนละ 4.70 ลาน

บาทใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 6 ป นับแตวันเบิกรับเงินกู

ชําระคนืเงินตนพรอมดอกเบีย้เปนรายเดือน เดอืนละ 1.80 ลาน

บาทใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 6 ป นับแตวันเบิกรับเงินกู

ชําระคนืเงินตนพรอมดอกเบีย้เปนรายเดือน เดอืนละ 1.80 ลาน

บาทใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 6 ป นับแตวันเบิกรับเงินกู

ชาํระคนืเงนิตนพรอมดอกเบีย้เปนรายเดอืน เดอืนละ 0.62 ลาน

บาทใหเสรจ็ส้ินภายในระยะเวลา 6 ป 6 เดอืน นบัแตวนัเบกิรบัเงนิกู

ชําระคืนเงินตนเปนรายเดือน เดือนละ 1.30 ลานบาทใหเสร็จ

ภายในระยะเวลา 10 ป  6 เดือน นับแตวันเบิกรับเงินกู

ชําระคืนเงินตนเปนรายเดือน เดือนละ 1.36 ลานบาทใหเสร็จ

ภายในระยะเวลา 10 ป 6 เดือน นับแตวันเบิกรับเงินกูงวดแรก

ชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยเปนรายเดือน 2.98 ลานบาทให

เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 7 ป นับแตวันเบิกรับเงินกู

ชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยเปนรายเดือน เดือนละ 5,300 

บาทใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 7 ป นับแตวันเบิกรับเงินกู

ชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยเปนรายเดือน เดือนละ 5,900 

บาทใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 5 ป นับแตวันเบิกรับเงินกู

ชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยเปนรายเดือน เดือนละ 19,000 

บาทใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 5 ป นับแตวันเบิกรับเงินกู

ชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยเปนรายเดือน เดือนละ 17,000 

บาทใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 3 ป นับแตวันเบิกรับเงินกู

ชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยเปนรายเดือน เดือนละ 25,500 

บาทใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 7 ป นับแตวันเบิกรับเงินกู

ชําระคนืเงินตนพรอมดอกเบีย้เปนรายเดือน เดอืนละ 1.78 ลานบาท 

ใหเสรจ็สิน้ภายในระยะเวลา 4 ป 8 เดอืน นบัแตวนัเบิกรบัเงนิกู

ชําระคนืเงินตนพรอมดอกเบีย้เปนรายเดือน เดอืนละ 0.86 ลานบาท 

ใหเสรจ็สิน้ภายในระยะเวลา 7 ป 8 เดอืน นบัแตวนัเบิกรบัเงนิกู

ชําระคืนเงินตนเปนรายเดือน เดือนละ 5.6 ลานบาท ใหเสร็จ

สิ้นภายในระยะเวลา 5 ป นับแตวันเบิกรับเงินกู

ชําระคืนเงินตนเปนรายเดือน เดือนละ 52,415 บาท ใหเสร็จ

สิ้นภายในระยะเวลา 3 ป  3 เดือน นับแตเดือนที่เบิกรับเงินกู

หัก: คาธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจาย

รวม

หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 

หัก: สวนที่จัดเปนหนี้สินหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

-

3,355

25,271

13,200

24,015

-

18,948

-

-

-

-

-

-

208,280

-

-

-

-

-

39,262

51,017

308,000

1,940

(3,406)

689,882

(160,044)

-

529,838

-

3,355

-

-

24,015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27,370

(9,895)

-

17,475

16,309

8,695

29,075

17,400

30,555

732

10,021

156,719

45,449

62,623

20,137

146,343

151,760

244,040

187

134

636

396

1,235

-

-

-

-

(6,265)

936,181

(205,264)

(397,349)

333,568

-

8,695

-

-

30,555

-

-

-

-

-

-

-

151,760

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1,645)

189,365

(28,032)

-

161,333

ชาํระคนืเงนิตนเปนรายเดอืน เดอืนละ 0.1 ลานบาท ใหเสรจ็สิน้

บาทใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 6 ป นับแตวันเบิกรับเงินกู

ชําระคนืเงินตนพรอมดอกเบีย้เปนรายเดือน เดอืนละ 1.80 ลาน

บาทใหเสรจ็สิน้ภายในระยะเวลา 6 ป 6 เดอืน นบัแตวนัเบกิรบัเงนิกู

ภายในระยะเวลา 10 ป  6 เดือน นับแตวันเบิกรับเงินกู

ภายในระยะเวลา 10 ป 6 เดือน นับแตวันเบิกรับเงินกูงวดแรก

เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 7 ป นับแตวันเบิกรับเงินกู

บาทใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 7 ป นับแตวันเบิกรับเงินกู

บาทใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 5 ป นับแตวันเบิกรับเงินกู

บาทใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 5 ป นับแตวันเบิกรับเงินกู

บาทใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 3 ป นับแตวันเบิกรับเงินกู

บาทใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 7 ป นับแตวันเบิกรับเงินกู

ใหเสรจ็สิน้ภายในระยะเวลา 4 ป 8 เดอืน นบัแตวนัเบิกรบัเงนิกู

ใหเสรจ็สิน้ภายในระยะเวลา 7 ป 8 เดอืน นบัแตวนัเบิกรบัเงนิกู

สิ้นภายในระยะเวลา 3 ป  3 เดือน นับแตเดือนที่เบิกรับเงินกู

หัก: สวนที่จัดเปนหนี้สินหมุนเวียน
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     เงนิกูยมืระยะยาวของบริษัทฯและบริษัทยอยมหีลักประกนัคอืการจดจาํนองทีด่นิพรอมสิง่ ปลกูสรางของบรษิทัฯและบรษิทั

ยอย การจํานําเครื่องจักร แผงโซลาเซลลและอุปกรณที่เกี่ยวของของบริษัทฯและบริษัทยอย การจํานําสิทธิการรับเงินฝาก

   ธนาคารของบริษัทฯและบริษัทยอย การโอนสิทธิการรับเงินจากการไฟฟาสวนภูมิภาคและการไฟฟานครหลวงและการ

     คํ้าประกันโดยบริษัทฯ

    สญัญาเงนิกูยมืไดระบขุอปฏบัิติและขอจาํกดับางประการตามทีร่ะบุในสัญญา เชน การไมลดทุน   จดทะเบียนหรอืควบรวม

กบันิตบิคุคลอืน่ การไมจายเงนิปนผล การกอหนีอ้ืน่ การดาํรงอตัราสวนหนีส้นิตอสวนทนุและอตัราสวนความสามารถในการ

ชําระหนี้ใหเปนไปตามสัญญา การดํารงเงินในบัญชีเงินฝากเพื่อสํารองการชําระหนี้ เปนตน

    ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษัิทยอยสองแหงไมสามารถปฏบิติัตามขอจาํกดับางประการทีร่ะบใุนสญัญาได โดยบริษทัยอย

ไดรับจดหมายผอนปรนเงื่อนไขจากธนาคารภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2560 อยางไรก็ตาม เพื่อวัตถุประสงคในการรายงาน

ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปบริษัทยอยไดแสดงยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของเงินกูยืมดังกลาวเปน

หนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินทั้งจํานวน

     ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัยอยสองแหงไมสามารถปฏบิตัติามขอจาํกดับางประการทีร่ะบใุนสญัญาได อยางไรกต็าม 

บริษัทยอยไดรับจดหมายผอนปรนเงื่อนไขจากธนาคารภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561

22. หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน

บรษิทัฯและบรษัิทยอยไดทาํสัญญาเชาการเงินกบับรษัิทลสีซิง่เพือ่เชายานพาหนะและอปุกรณใชในการดาํเนนิงานของกจิการ

     โดยมีกําหนดการชําระคาเชาเปนรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ถึง 7 ป

บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาขั้นตํ่าภายในหนึ่งปตามสัญญาเชาการเงินดังนี้

(หนวย: พนับาท)

(หนวย: พนับาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

2560 25602561

ไมเกิน 1 ป ไมเกิน 1 ป1 - 4 ป 1 - 4 ปรวม รวม

2561

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน

หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจําหนาย

หัก: คาธรรมเนียมรอตัดจาย

รวม

หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ

     จากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

ผลรวมของจาํนวนเงนิขัน้ตํา่ทีต่องจายท้ังสิน้ตามสัญญาเชา

ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาซื้อ/เชาการเงิน

   รอการตัดบัญชี                                                                                                                                            

   คาธรรมเนียมรอตัดจาย

มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่า

   ที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา

346,025

(42,412)

(3,413)

300,200

(46,851)

253,349

60,078

(12,666)

(561)

46,851

346,025

(42,412)

(3,413)

300,200

138,841

(14,679)

(1,463)

122,699

285,947

(29,746)

(2,852)

253,349

27,313

(5,973)

(288)

21,052

166,154

(20,652)

(1,751)

143,751

23,801

(3,181)

-

20,620

(5,692)

14,928

166,154

(20,652)

(1,751)

143,751

(21,052)

122,699

-

-

-

-

-

-

   ที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา

หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน
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(หนวย: พนับาท)

งบการเงินรวม
ไมเกิน 1 ป ไมเกิน 1 ป1 - 4 ป 1 - 4 ปรวม รวม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ผลรวมของจาํนวนเงนิขัน้ตํา่ทีต่องจายท้ังสิน้ตามสัญญาเชา

ดอกเบีย้ตามสญัญาเชาซือ้/เชาการเงินรอการตดับัญชี                                                                                                                                            

    มลูคาปจจบุนัของจาํนวนเงนิขัน้ตํา่ท่ีตองจายทัง้ส้ินตามสญัญาเชา

6,973

(1,281)

5,692

23,801

(3,181)

20,620

-

-

-

16,828

(1,900)

14,928

-

-

-

-

-

-    มลูคาปจจบุนัของจาํนวนเงนิขัน้ตํา่ท่ีตองจายทัง้ส้ินตามสญัญาเชา    มลูคาปจจบุนัของจาํนวนเงนิขัน้ตํา่ท่ีตองจายทัง้ส้ินตามสญัญาเชา

23.     สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 

 จํานวนเงินสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซึ่งเปนเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงไดดังนี้

 คาใชจายเกี่ยวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานรับรูในรายการตอไปนี้ในสวนของกําไรหรือขาดทุน

(หนวย: พนับาท)

(หนวย: พนับาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

2560

2560

2560

2560

2561

2561

2561

2561

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานตนป

     สวนที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน:

       ตนทุนบริการในปจจุบัน 

       ตนทุนดอกเบี้ย

       รับโอนพนักงานจากบริษัทยอย

       เพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย

      สวนที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

        กาํไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรประกนัภยั

       สวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติดานประชากรศาสตร

       สวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติทางการเงิน

       สวนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนปลายป

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานปลายป

ตนทุนขาย

คาใชจายในการขายและการบริหาร

รวมคาใชจายที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน

9,926

2,161

151

-

-

(1,166)

60

2,199

13,331

13,331

545

1,767

2,312

6,997

1,559

108

49

1,213

-

-

-

9,926

9,926

294

2,635

2,929

8,308

980

90

-

-

(886)

(862)

1,867

9,497

9,497

-

1,070

1,070

6,414

1,401

99

394

-

-

-

-

8,308

8,308

-

1,894

1,894

       สวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติดานประชากรศาสตร

      สวนที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

       สวนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ

ตนทุนขาย

       ตนทุนดอกเบี้ย
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลีย่ถวงนํา้หนกัในการจายชาํระผลประโยชนระยะยาวของพนกังานของบรษิทัฯและ

     บริษัทยอยประมาณ 13 - 23 ป (2560: 10 - 24 ป) (เฉพาะบริษัทฯ: 16 ป 2560: 19 ป)

สมมติฐานที่สําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันประเมินสรุปไดดังนี้

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สําคัญตอมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดดังนี้

(หนวย: พนับาท)

(หนวย: พนับาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

2560

ลดลง 1%

ลดลง 1%

ลดลง 1%

ลดลง 1%

25602561

เพิ่มขึ้น 1%

เพิ่มขึ้น 1%

เพิ่มขึ้น 1%

เพิ่มขึ้น 1%

2561

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราคิดลด

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน 

   (ขึ้นกับชวงอายุ)

อัตราคิดลด

อัตราการขึ้นเงินเดือน 

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน

อัตราคิดลด

อัตราการขึ้นเงินเดือน 

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน

1.5 - 3.4

5.0

0.0 - 32.1

(2,085)

2,381

(2,281)

(1,434)

1,764

(1,602)

1.4 - 3.2

 5.0

0.0 - 35.0

2,479

(2,046)

417

1,739

(1,476)

420

1.5 - 3.4

5.0

0.0 - 29.0

(1,530)

1,745

(1,632)

(1,194)

1,468

(1,339)

1.4 - 3.2

3.0 - 5.0

0.0 - 35.0

1,814

(1,504)

322

1,440

(1,235)

340
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เมือ่วนัที ่13 ธนัวาคม 2561 สภานติบิญัญตัแิหงชาตไิดมมีติผานรางพระราชบญัญติัคุมครองแรงงานฉบบัใหม ซึง่กฎหมายดงั

กลาวอยูในระหวางรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฉบับใหมนี้กําหนดอัตราคาชดเชยเพิ่ม

เติมกรณีนายจางเลิกจาง สําหรับลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ 20 ปขึ้นไปใหมีสิทธิไดรับคาชดเชยไมนอยกวาคาจางอัตรา

สุดทาย 400 วัน การเปลี่ยนแปลงดังกลาวถือเปนการแกไขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน และมี

ผลกระทบใหบริษัทฯและบรษิทัยอยมหีนีส้นิสาํรองผลประโยชนระยะยาวของพนกังานเพิม่ขึน้ 2.62 ลานบาท (เฉพาะของบ

ริษัทฯ: 2.14 ลานบาท) บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวโดยรับรูตนทุนบริการใน

อดีตเปนคาใชจายทันทีในงบกําไรขาดทุนของงวดที่กฎหมายดังกลาวมีผลบังคับใช

24. ทุนเรือนหุน

     ในเดือนมกราคม 2560 มีการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 จํานวน 714,280 หนวย ตามท่ีกลาวไว

           ในหมายเหตุ 25.2 บริษัทฯไดรับเงินเพิ่มทุนขางตนจํานวนรวม 71,428 บาท และสวนเกินมูลคาหุนของบริษัทฯเพิ่ม         

            จาก 902,634,670 บาท เปน 902,920,382 บาท 

     ในเดือนกรกฎาคม 2560 มีการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 จํานวน 8,400 หนวย ตามท่ีกลาวไวใน

                                            หมายเหต ุ25.2 บรษิทัฯไดรับเงินเพ่ิมทนุขางตนจาํนวนรวม 840 บาท และสวนเกนิมลูคาหุนของบรษิทัฯเพิม่จาก 902,920,382 

            บาท เปน 902,923,742 บาท

                เมือ่วนัที ่17 พฤศจกิายน 2560 บรษิทัฯไดเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯจากทุนจดทะเบยีนจาํนวน 491,337,614 บาท 

      เปนทนุจดทะเบียนใหมจํานวน 756,337,614 บาท โดยการออกหุนสามญัเพิม่ทุนจํานวน 2,650,000,000 หุน มูลคาทีต่รา

    ไวหุนละ 0.10 บาท และสวนเกินมูลคาหุนของบริษัทฯเพิ่มจาก 902,923,742 บาท เปน 2,131,056,430 บาท

          ในเดอืนธนัวาคม 2560 มกีารใชสทิธใิบสาํคญัแสดงสทิธ ิPSTC-ESOP จาํนวน 8,975,275 หนวย ตามทีก่ลาวไวใน  

           หมายเหตุ  25.1 บริษัทฯไดรับเงินเพิ่มทุนขางตนจํานวนรวม 897,528 บาท 

       ในเดือนกรกฎาคม 2561 มีการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 จํานวน 104,855,000 หนวย ตามที่กลาวไว

 ในหมายเหตุ 25.2 บริษัทฯไดรับเงินเพิ่มทุนขางตนจํานวนรวม 10,485,500 บาท และสวนเกินมูลคาหุนของบริษัทฯ  

           เพิ่มจาก 2,131,056,430 บาท เปน 2,172,998,430 บาท

                       ในเดอืนธนัวาคม 2561 มกีารใชสทิธใิบสาํคญัแสดงสทิธ ิPSTC - ESOP จาํนวน 8,801,475 หนวย ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ

        25.1 บริษัทฯไดรับเงินเพิ่มทุนขางตนจํานวนรวม 880,147 บาท และสวนเกินมูลคาหุนของบริษัทฯเพิ่มจาก 

           2,172,998,430 บาท เปน 2,175,792,898 บาท

รายการกระทบยอดทุนเรือนหุน

งบการเงินรวม
(จํานวนหุนสามัญ) (จํานวนหุนสามัญ)(บาท) (บาท)

2561 2560

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนจดทะเบียน

ณ วันตนป

เพิ่มทุนจดทะเบียน

ณ วันสิ้นป

ทุนที่ออกและชําระแลว

ณ วันตนป

เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุน

เพิ่มขึ้นจากการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ

ณ วันสิ้นป

7,563,376,135

-

7,563,376,135

6,441,602,687

-

113,656,475

6,555,259,162

756,337,614

-

756,337,614

644,160,269

-

11,365,647

655,525,916

4,913,376,135

2,650,000,000

7,563,376,135

4,431,904,732

2,000,000,000

9,697,955

6,441,602,687

491,337,614

265,000,000

756,337,614

443,190,473

200,000,000

969,796

644,160,269

ทุนจดทะเบียน

ทุนที่ออกและชําระแลว
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25. ใบสําคัญแสดงสิทธิ

 25.1    ใบสําคัญแสดงสิทธิ  PSTC-ESOP

 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 บริษัทฯไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯใหกับพนักงานของ

           บริษัทฯจํานวน 50,000,000 หนวย โดยมีรายละเอียดดังนี้

 จํานวนหลักทรัพยที่เสนอ:      50,000,000 หนวย 

 จํานวนหุนที่รองรับการใชสิทธิ:     50,000,000 หุน 

 อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ:      5 ป นับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 วันที่จัดสรร:      15 ธันวาคม 2557

 วันหมดอายุ:       15 ธันวาคม 2562

 ราคาจัดสรร:       ไมคิดมูลคาหนวยละ 0 บาท (ศูนยบาท) 

 ราคาการใชสิทธิ:       0.10 บาทตอหุน 

 อัตราการใชสิทธิ:       ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ตอ 1 หุนสามัญ ทั้งนี้ 

        อตัราการใชสทิธิสามารถเปลีย่นแปลงไดตามเงือ่นไข 

         การปรับสิทธิ 

 วิธีการจัดสรร:       บริษัทฯจะจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจากจํานวน 

        ทั้งหมดของโครงการใหแกกรรมการและผูบริหาร :  

        พนักงาน ในอัตรารอยละ 43 : 57

 

ระยะเวลาการใชสิทธิ:

 การใชสิทธิครั้งที่ 1

 เมือ่ครบกาํหนดระยะ 12 เดอืน นบัแตวนัออกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิผูถอืใบสาํคญัแสดงสทิธสิามารถใชสทิธไิดรอยละ 25

  ของจํานวนท่ีไดรับการจัดสรร โดยสามารถใชสิทธิไดในวันกําหนดการใชสิทธิ และทุก 6 เดือนหลังครบกําหนด

 ใชสิทธิครั้งนี้ ตลอดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ

 การใชสิทธิครั้งที่ 2

 เมือ่ครบกาํหนดระยะ 18 เดอืน นบัแตวนัออกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิผูถอืใบสาํคญัแสดงสทิธสิามารถใชสทิธไิดรอยละ 19

  ของจํานวนที่ไดรับการจัดสรร โดยสามารถใชสิทธิไดในวันกําหนดการใชสิทธิ และทุก 6 เดือนหลังครบกําหนดใช สทิธิ 

           ครั้งนี้ ตลอดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ

 การใชสิทธิครั้งที่ 3

 เมือ่ครบกาํหนดระยะ 24 เดอืน นบัแตวนัออกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิผูถอืใบสาํคญัแสดงสทิธสิามารถใชสทิธไิดรอยละ 28 ของ

    จํานวนที่ไดรับการจัดสรร โดยสามารถใชสิทธิไดในวันกําหนดการใชสิทธิ และทุก 6 เดือนหลังครบกําหนดใชสิทธิครั้ง

      นี้ ตลอดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ

 การใชสิทธิครั้งที่ 4

 เมือ่ครบกาํหนดระยะ 30 เดอืน นบัแตวนัออกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิผูถอืใบสาํคญัแสดงสทิธสิามารถใชสทิธไิดรอยละ 14 ของ

    จาํนวนทีไ่ดรบัการจดัสรร โดยสามารถใชสทิธิไดในวนักาํหนดการใชสิทธ ิและทกุ 6 เดอืนหลงัครบกาํหนดใชสิทธิครัง้นี้ 

      ตลอดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ

 การใชสิทธิครั้งที่ 5

 เมือ่ครบกาํหนดระยะ 36 เดอืน นบัแตวนัออกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิผูถอืใบสาํคญัแสดงสทิธสิามารถใชสทิธไิดรอยละ 10 ของ

    จาํนวนทีไ่ดรบัการจดัสรร โดยสามารถใชสทิธิไดในวนักาํหนดการใชสิทธ ิและทกุ 6 เดอืนหลงัครบกาํหนดใชสิทธิครัง้นี้ 

      ตลอดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ

 การใชสิทธิครั้งที่ 6

 เมื่อครบกําหนดระยะ 42 เดือน นับแตวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิไดรอยละ 3
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(หนวย: หนวย)

งบการเงินรวม
25602561

งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันตนป

ใชสิทธิระหวางป (หมายเหตุ 24)

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันปลายป

16,066,550

(8,801,475)

7,265,075

25,041,825

(8,975,275)

16,066,550

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันตนป

  ของจํานวนที่ไดรับการจัดสรร โดยสามารถใชสิทธิไดในวันกําหนดการ   ใชสิทธิ และทุก 6 เดือนหลังครบกําหนดใช 

 สิทธิครั้งนี้ ตลอดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ

 

 การใชสิทธิครั้งที่ 7

      เมือ่ครบกาํหนดระยะ 48 เดือน นับแตวนัออกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิผูถือใบสําคัญแสงสิทธสิามารถใชสทิธท่ีิไดรบัทัง้หมด

  และสวนที่เหลือจากการใชสิทธิงวดกอน โดยสามารถใชสิทธิไดใน วันกําหนดการใชสิทธิ และทุก 6 เดือนหลังครบ

           กําหนดใชสิทธิครั้งนี้ ตลอดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ

    มูลคายุติธรรมโดยประมาณของสิทธิซื้อหุนแตละสิทธิท่ีออกเทากับ 0.42 บาท คํานวณโดยใชแบบจําลองการ

                     กาํหนดราคาสทิธติามแบบจาํลอง Black-Scholes-Meton ขอมลูนาํเขาแบบจาํลอง ไดแก ราคาหุน ณ วนัทีก่าํหนดราคา ซ่ึง

 เทากับ 0.65 บาท ราคาใชสิทธิเทากับ 0.10 บาท ความคาดหวังอัตราการจายเงินปนผลรอยละ 5 อายุของใบสําคัญ 

 แสดงสิทธิ 5 ป และอัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยงรอยละ 2.39

     ในระหวางป 2561 บริษัทฯบันทึกคาใชจายเปนจํานวน 0.5 ลานบาท (2560: 3.4 ลานบาท) ซึ่งรวมอยูในคาใชจาย

 เกี่ยวกับพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีสวนทุนจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑจํานวน 2.2 ลานบาท

  (2560: 4.5 ลานบาท)

        ในระหว างป  2561 มีผู  ใช สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ PSTC - ESOPจํานวน 8,801,475 หนวย

                             (2560: 8,975,275 หนวย) และ ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2561 ยอดคงเหลอืของใบสาํคญัแสดงสทิธิ PSTC - ESOPท่ียงัไมไดใชสิทธิมี

           จํานวน7,265,075 หนวย (2560: 16,066,550 หนวย)

 รายการกระทบยอดจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ PSTC - ESOP

 25.2  ใบสําคัญแสดงสิทธิ PSTC - W1

 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 บริษัทฯไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 (PSTC -W1) เพื่อซื้อ
 หุนสามัญของบริษัทฯใหกับผูถือหุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 จํานวนหลักทรัพยที่เสนอ:    442,251,470 หนวย
 จํานวนหุนที่รองรับการใชสิทธิ:   442,251,470 หุน
 อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ:   3 ป นับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
 วันที่จัดสรร:     29 มกราคม 2559
 วันหมดอายุ:     28 มกราคม 2562
 ราคาจัดสรร:     ไมคิดมูลคาหนวยละ 0 บาท (ศูนยบาท)
 ราคาการใชสิทธิ:     0.50 บาทตอหุน
 อัตราการใชสิทธิ:     ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ตอ 1 หุนสามัญ ทั้งนี้อัตราการ  

      ใชสิทธิสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
      วันใชสิทธิ:     กําหนดการใชสิทธิทุก ๆ 6 เดือน นับแตวันที่ออก ใบสําคัญ แสดงสิทธิ
      โดยวันกาํหนดใชสิทธคิรัง้แรกคอืวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2559 และสามารถ

       ใชสิทธิครั้งสุดทายในวันที่ 28 มกราคม 2562
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        เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 มีการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 จํานวน 714,280 หนวย ซื้อหุนสามัญจํานวน 

     714,280 หุน ในราคาหุนละ 0.50 บาท บริษัทฯไดรับเงินเพิ่มทุนขางตนจํานวน 357,140 บาท บริษัทฯจดทะเบียนเพิ่มทุน

    ชําระแลวกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2560 และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรับหุนสามัญขางตน 

    เปนหลักทรัพยจดทะเบียนแลวตั้งแตวันที่ 7 กุมภาพันธ 2560 เปนตนไป

    เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 มีการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 จํานวน 8,400 หนวย  ซื้อหุนสามัญจํานวน

     8,400 หุน ในราคาหุนละ 0.50 บาท บริษัทฯไดรับเงินเพิ่มทุนขางตนจํานวน  4,200 บาท บริษัทฯจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระ 

    แลวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรับหุนสามัญขางตนเปนหลัก

     ทรัพยจดทะเบียนแลวตั้งแตวันที่ 2 สิงหาคม 2560 เปนตนไป

     เมือ่วนัที ่31 กรกฎาคม 2561 มีการใชสทิธิใบสาํคัญแสดงสทิธ ิPSTC-W1 จาํนวน 104,855,000 หนวย ซือ้หุนสามญัจาํนวน 

     104,855,000 หุน ในราคาหุนละ 0.50 บาท บริษัทฯไดรับเงินเพิ่มทุนขางตนจํานวน 52,427,500 บาท บริษัทฯจดทะเบียน 

     เพิ่มทุนชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรับหุนสามัญขาง

    ตนเปนหลักทรัพย จดทะเบียนแลวตั้งแตวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เปนตนไป

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ยอดคงเหลือของใบสําคัญแสดงสิทธิ PSTC - W1 ที่ยังไมไดใชสิทธิมี     จํานวน 336,662,182 

     หนวย (2560: 441,517,182 หนวย)

รายการกระทบยอดจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ PSTC - W1

26. สํารองตามกฎหมาย

 บริษัทฯ

 ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตองจัดสรรกําไรสุทธิ 

 ประจาํปสวนหนึง่ไวเปนทนุสาํรองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสทุธปิระจาํป   หกัดวยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถามี)

  จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถ  

           นําไปจายเงินปนผลได

 บริษัทยอย

 ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัทฯตองจัดสรรทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวน

 ผลกําไรซึ่งบริษัทฯทํามาหาไดทุกคราวที่จายเงินปนผลจนกวาทุนสํารองนั้นจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของ 

 จํานวนทุนของบริษัทฯ สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได

(หนวย: หนวย)

งบการเงินรวม
25602561

งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันตนป

ใชสิทธิระหวางป (หมายเหตุ 24)

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันปลายป

441,517,182

(104,855,000)

336,662,182

442,239,862

(722,680)

441,517,182

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันตนป
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27.    คาใชจายตามลักษณะ

 รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายที่สําคัญดังตอไปนี้

28. ภาษีเงินได

 คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดวยรายการดังนี้

จาํนวนภาษเีงนิไดทีเ่กีย่วของกบัสวนประกอบแตละสวนของกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อืน่สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561

     และ 2560 สรุปไดดังนี้

 

(หนวย: พนับาท)

งบการเงินรวม
2560 25602561 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินเดือนและคาแรงและผลประโยชนอื่นของพนักงาน

คาเสื่อมราคา

คาเชาจายตามสัญญาเชาดําเนินงาน

ซื้อสินคาสําเร็จรูป

การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํา

125,351

110,312

9,445

2,133,622

(58,627)

102,277

102,398

8,537

721,410

(39,141)

54,748

15,758

3,640

345,629

(43,539)

71,277

17,723

3,054

307,705

(5,858)

ซื้อสินคาสําเร็จรูป

การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํา

(หนวย: พนับาท)

(หนวย: พนับาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

2560

2560

2560

2560

2561

2561

2561

2561

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ภาษีเงินไดปจจุบัน:

ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี: 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตางชั่วคราวและการกลับ 

       รายการผลแตกตางชั่วคราว

คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกันผลขาดทุนจากการประมาณการ  

       ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย

29,414

(3,803)

25,611

(237)

(237)

7,160

(14)

7,146

-

-

13,850

(1,212)

12,638

(24)

(24)

3,351

58

3,409

-

-

ภาษีเงินไดปจจุบัน:

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกันผลขาดทุนจากการประมาณการ  

       รายการผลแตกตางชั่วคราว
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รายการกระทบยอดจาํนวนเงนิระหวางคาใชจายภาษเีงนิไดกบัผลคณูของกําไร (ขาดทนุ) ทางบญัชกีบัอตัราภาษท่ีีใชสําหรบั

     ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สามารถแสดงไดดังนี้ 

สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีประกอบดวยรายการดังตอไปนี้

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยัง

 ไมไดใชจํานวน 389 ลานบาท (2560: 357 ลานบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: ไมมี)  ที่ไมไดบันทึกสินทรัพยภาษี เงินได

 รอการตัดบัญชี เน่ืองจากบริษัทฯพิจารณาแลวเห็นวาบริษัทฯอาจไมมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนําผล

 แตกตางชั่วคราวและผลทางภาษีมาใชประโยชนได

(หนวย: พนับาท)

งบการเงินรวม
2560 25602561 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล

อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล

กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลคูณอัตราภาษี

ผลกระทบทางภาษีจากการตัดรายการระหวางกัน

ผลกระทบทางภาษีสําหรับ:

   การสงเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 29)

   คาใชจายตองหาม

   คาใชจายที่มีสิทธิหักไดเพิ่มขึ้น

รวม

ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชที่คาดวา   จะไมไดรับประโยชน

คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

138,131

รอยละ 0, 20

63,737

(36,111)

(13,836)

1,449

(172)

(12,559)

10,544

25,611

53,123

รอยละ 0, 20

17,512

(6,888)

(10,445)

1,759

(48)

(8,734)

5,256

7,146

102,877

รอยละ 0, 20

16,407

-

(4,219)

493

(43)

(3,769)

-

12,638

65,411

รอยละ 0, 20

9,107

-

(7,349)

1,675

(24)

(5,698)

-

3,409

กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล

   คาใชจายที่มีสิทธิหักไดเพิ่มขึ้น

(หนวย: พนับาท)

งบการเงินรวม
2560 25602561 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน

ขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช

ประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการรับประกันสินคา

สวนทุนจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ

รวม

2,143

236

2,530

1,199 

1,006

446

7,560

475

212

1,923

-

-

910

3,520

904

216

1,923

-

1,006

446

4,495

475

212

1,662

-

-

910

3,259

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

ขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช

ประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการรับประกันสินคา
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29. การสงเสริมการลงทุน

 บริษัทฯและบริษัทยอย 10 แหงไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนสําหรับการผลิตไฟฟา 

 จากพลงังานแสงอาทติย พลงังานชีวภาพ และพลงังานชวีมวล ตามบัตรสงเสรมิการลงทนุเลขที ่1966 (1)/2554 เมือ่วัน

 ที่ 10 สิงหาคม 2554 เลขที่ 1519 (1)/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 เลขที่ 1520 (1)/2557 เมื่อวันที่ 22  เมษายน

  2557 เลขที่ 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 เลขที่ 59-1440-1-00-1-0 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เลขที่ 59-1442-1-00-1-0 เมื่อ

 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เลขที่ 61-0865-1-00-1-0 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 และเลขที่ 61-0121-1-001-0  

 เมือ่วนัที ่2 กมุภาพนัธ 2561 ทัง้นี ้บตัรสงเสรมิดังกลาวไดกาํหนดเงือ่นไขและสิทธพิิเศษบางประการ สทิธพิเิศษดงักลาว

 รวมถงึการไดรบัยกเวนภาษเีงนิไดนติบิคุคลสาํหรบักําไรสทุธท่ีิไดจากการประกอบกจิการท่ีไดรบัการสงเสรมิเปนระยะ

 เวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น และไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับ 

 การสงเสริมการลงทุนซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษี

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดจากการขายในประเทศสําหรับป 2561 และ 2560 ตามกิจการที่ไดรับการสงเสริมการ

 ลงทุนเปนจํานวนทั้งสิ้น 387 ลานบาท และ 463 ลานบาท ตามลําดับ (เฉพาะ บริษัทฯ: 48 ลานบาท และ 48 ลานบาท

  ตามลําดับ)

30. กําไรตอหุน

 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)  

 ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป

 กาํไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยหารกาํไรสาํหรบัปทีเ่ปนของผูถือหุนของบรษิทัฯ (ไมรวมกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อืน่) ดวย

 ผลรวมของจาํนวนถวัเฉลีย่ถวงนํา้หนกัของหุนสามญัทีอ่อกอยูในระหวางปกบัจาํนวนถัวเฉลีย่ถวงนํา้หนกัของหุนสามัญ

 ที่บริษัทฯอาจตองออกเพื่อแปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับลดทั้งสิ้นใหเปนหุนสามัญ โดยสมมติวาไดมีการแปลงเปนหุน 

 สามัญ ณ วันตนงวดหรือ ณ วันออกหุนสามัญเทียบเทา 

 

งบการเงินรวม
25602560 256025612561 2561

งบการเงินรวม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

กําไรสําหรับป
จํานวนหุนสามัญ                        

ถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก กําไรตอหุน

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

   กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด

   ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีอ่อกใหพนักงา (PSTC - ESOP)

   ใบสําคัญแสดงสิทธิ (PSTC - W1)

กําไรตอหุนปรับลด

   กาํไรทีเ่ปนของผูถอืหุนสามัญสมมตวิามกีารแปลงสภาพเปนหุนสามญั

(พนับาท)

84,637

-

-

84,637

(พนับาท)

43,205

-

-

43,205

(พันหุน)

6,486,205

6,334

120,853

6,613,392

(พันหุน)

4,512,434

14,007

158,493

4,684,934

(บาท)

0.0131

0.0128

(บาท)

0.0096

0.0092   กาํไรทีเ่ปนของผูถอืหุนสามัญสมมตวิามกีารแปลงสภาพเปนหุนสามญั

   กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ

   ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีอ่อกใหพนักงา (PSTC - ESOP)

192192192192192

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงการคํานวณไดดังนี้



193

งบการเงินรวม
25602560 256025612561 2561

งบการเงินเฉพาะกิจ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

กําไรสําหรับป
จํานวนหุนสามัญ                        

ถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก กําไรตอหุน

(พนับาท)

90,239

-

-

90,239

(พนับาท)

62,001

-

-

62,001

(พันหุน)

6,486,205

6,334

120,853

6,613,392

(พันหุน)

4,512,434

14,007

158,493

4,684,934

(บาท)

0.0139

0.0136

(บาท)

0.0137

0.0132

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

   กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด

   ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกใหพนักงาน(PSTC - ESOP)

   ใบสําคัญแสดงสิทธิ (PSTC - W1)

กําไรตอหุนปรับลด

   กาํไรทีเ่ปนของผูถอืหุนสามัญสมมตวิามกีารแปลงสภาพเปนหุนสามญั

31. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน

 ขอมูลสวนงานดําเนนิงานทีน่าํเสนอน้ีสอดคลองกบัรายงานภายในของบรษิทัฯทีผู่มอีาํนาจตดัสนิใจสงูสุดดานการดําเนนิ

 งานไดรับและสอบทานอยางสมํา่เสมอเพือ่ใชในการตดัสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรใหกบัสวนงานและประเมนิผลการ

 ดําเนินงานของสวนงาน  เพื่อวัตถุประสงคในการบริหารงาน

 บริษัทฯและบริษัทยอยจัดโครงสรางองคกรเปนหนวยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑและบริการ บริษัทฯและบริษัท

 ยอยมีสวนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 สวนงาน ดังนี้ 

 •  สวนงานระบบไฟฟาควบคมุและระบบสํารองไฟฟา เปนสวนงานทีท่าํการจําหนายและตดิตัง้ระบบไฟฟาควบคมุและ

 ระบบสํารองไฟฟาทุกชนิด

 •  สวนงานผลติไฟฟาจากพลงังานทดแทน เปนสวนงานทีท่าํการผลติและจําหนายไฟฟาจากพลงังานแสงอาทติย พลงังาน

 ชีวมวล และพลังงานชีวภาพ

 • สวนงานจําหนายและขนสงผลิตภัณฑปโตรเลียม เปนสวนงานที่จําหนายปโตรเลียมเหลวและใหบริการขนสงนํ้ามัน

           โดยระบบขนสงทางทอ

 บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีการรวมสวนงานดําเนินงานเปนสวนงานที่รายงานขางตน

 ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแตละหนวยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงคในการตัดสิน ใจ

 เก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯและบริษัทยอยประเมินผลการปฏิบัติงาน

 ของสวนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรอืขาดทนุจากการดาํเนนิงานซึง่วดัมลูคาโดยใชเกณฑเดยีวกบัทีใ่ชในการวดักาํไรหรอื

 ขาดทุนจาก  การดําเนินงานในงบการเงิน อยางไรก็ตาม บริษัทฯและบริษัทยอยบริหารงานดานการจัดหาเงิน ซึ่งทําให

      เกิดคาใชจายทางการเงินและรายไดทางการเงินและภาษีเงินไดของทั้งกลุม ดังนั้น รายไดและคาใชจายดังกลาวจึงไมมี

 การปนสวนใหแตละสวนงานดําเนินงาน

 การบันทึกบัญชีสําหรับรายการระหวางสวนงานที่รายงานเปนไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสําหรับรายการ 

  ธุรกิจกับบุคคลภายนอก

 รายไดระหวางสวนงานถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแลว

 ขอมูลรายไดและกําไรของสวนงานของบริษัทฯและบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มี 
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สนิทรัพยของสวนงานของบริษัทฯและบริษัทยอยสําหรบัปสิน้สุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มดีงัตอไปนี้

 บรษิทัฯ และบริษทัยอยดาํเนนิธุรกจิในเขตภมูศิาสตรเดยีว คอืประเทศไทย ดงันัน้รายไดและสนิทรพัยท่ีแสดงอยูในงบการเงิน

  จงึถอืเปนการรายงานตามเขตภมิูศาสตรแลว

 ในป 2561 บรษัิทฯและบริษัทยอย มีรายไดจากลูกคารายใหญจาํนวน 1 ราย เปนจาํนวนเงนิประมาณ 379 ลานบาท ซึง่ 

 มาจากสวนงานผลติไฟฟาจากพลงังานทดแทน (2560: บรษิทัฯและ  บรษัิทยอย มรีายไดจากลกูคารายใหญจาํนวน 1 ราย

  เปนจํานวนเงินประมาณ 455 ลานบาท ซึง่มาจากสวนงานผลติไฟฟาจากพลงังานทดแทน)

32. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

 บรษัิทฯ บริษัทยอย และพนังานบริษัทฯไดเขารวมเปนสมาชิกกองทุนสาํรองเลีย้งชีพ ไทยพาณิชยมาสเตอร ฟนด ซ่ึง เปน

 กองทนุสาํรองเลีย้งชีพซึง่จัดต้ังขึน้ตามพระราชบญัญตักิองทนุสาํรองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530 โดยบรษิทัฯและพนกังานจะจาย

 สมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสาํรองเลีย้งชีพนีบ้รหิารโดยบรษิทัหลกัทรพัย จั ด

 การกองทนุ ไทยพาณิชย จํากดั    และจะจายใหแกพนักงานเม่ือพนกังานนัน้ออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทนุของ

  บรษัิทฯในระหวางป 2561 บริษัทฯและบริษทัยอยรับรูเงินสมทบดังกลาวเปนคาใชจายจาํนวน 2.7 ลานบาท (2560: 2.7  

 ลานบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 2.7 ลานบาท 2560: 2.5 ลานบาท)

33. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

33.1 ภาระผกูพนัเกีย่วกบัสัญญาขายไฟฟา

 บรษิทัฯและบรษิทัยอยไดทาํสญัญาขายไฟฟากับการไฟฟาสวนภมูภิาค (กฟภ.) และการไฟฟานครหลวง (กฟน.) ตามจาํนวน

 และราคาทีก่าํหนดไวในสัญญา สัญญาดังกลาวมีระยะเวลา 5 ถึง 25 ปนบัตัง้แตวนัท่ีวันท่ีลงนามในสญัญาเเละตอสัญญา 

 โดยอัตโนมติัครัง้ละ 5 ป จนกวาจะมกีารยติุสญัญา รายละเอยีดของสญัญาขายไฟฟาดงักลาวมดีงัน้ี

 

สวนงานระบบ
ไฟฟาควบคุม

และระบบ
สํารองไฟฟา

สวนงานระบบ
ไฟฟาควบคุม

และระบบ
สํารองไฟฟา

สวนงานจําหนาย
และขนสง
ผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม

สวนงานจําหนาย
และขนสง
ผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม

สวนงานผลิต
ไฟฟาจาก

พลังงานทดแทน

สวนงานผลิต
ไฟฟาจาก

พลังงานทดแทน

รวมสวนงาน

รวมสวนงาน

รายการปรับปรุง
และตัดรายการ

ระหวางกัน

รายการปรับปรุง
และตัดรายการ

ระหวางกัน

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

2561

2561

2561

2561

2561

2561

2561

2561

2561

2561

2561

2561

2560

2560

2560

2560

2560

2560

2560

2560

2560

2560

2560

2560

รายไดจากลูกคาภายนอก

รายไดระหวางสวนงาน

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยจาย

คาเสือ่มราคาและคาตดัจําหนาย

คาใชจายภาษีเงินได

กําไรของสวนงาน

สินทรัพยรวมของสวนงาน

597,134

159,000

46,628

(55,155)

(4,892)

(12,638)

68,470

4,517,692

2,944,686

175,999

67,700

(152,494)

(113,111)

(54,049)

264,635

11,014,454

559,178

125,035

46,396

(60,292)

(5,992)

(4,340)

46,031

4,008,340

1,344,097

125,035

49,415

(144,262)

(105,204)

(7,146)

80,415

9,077,316

1,960,152

16,999

7,627

(10,971)

(21,906)

(41,408)

174,459

3,288,821

-

(175,999)

(65,200)

65,200

(8,798)

28,438

(152,116)

(4,250,515)

322,011

-

160

(494)

(1,469)

(2,806)

13,731

1,871,263

-

(125,035)

(48,753)

48,753

(8,684)

-

(34,438)

(3,330,776)

387,400

-

13,445

(86,368)

(86,313)

(3)

21,706

3,207,941

2,944,686

-

2,500

87,294

(121,909)

(25,611)

112,519

6,763,939

462,908

-

2,859

(83,476)

(97,743)

-

20,653

3,197,713

1,344,097

-

662

(95,509)

(113,888)

(7,146)

45,977

5,746,540

(หนวย: พนับาท)

(หนวย: พนับาท)
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33.2   ภาระผูกพันเกีย่วกบัสญัญาเชาดําเนินงาน

 บรษัิทฯและบริษัทยอยไดเขาทาํสัญญาเชาดําเนนิงานท่ีเกีย่วของกบัการเชาพืน้ท่ีในอาคาร    การเชาพืน้ท่ีสาํหรบัโรงผลิต

 กระแสไฟฟา อายขุองสญัญามรีะยะเวลาต้ังแต 1 ถึง 25 ป

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บรษิทัฯมจํีานวนเงนิข้ันตํา่ท่ีตองจายในอนาคตท้ังส้ินภายใตสัญญาเชาดําเนนิงาน

 ทีบ่อกเลกิไมได ดังน้ี

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

22 ตุลาคม 2551

28 ตุลาคม 2552

28 ตุลาคม 2552

10 มนีาคม 2553

23 มนีาคม 2555

17 สงิหาคม 2555

29 พฤศจกิายน 2556

16 ธนัวาคม 2556

17 ธนัวาคม 2556

14 มกราคม 2558

6 กรกฎาคม 2558

6 กรกฎาคม 2558

10 กรกฎาคม 2558

4 สงิหาคม 2558

11 กนัยายน 2558

2 ตลุาคม 2558

2 ตลุาคม 2558

13 พฤศจกิายน 2558

22 สงิหาคม 2559

22 สงิหาคม 2559

จงัหวัดบรุรีมัย

จงัหวัดอดุรธานี

จงัหวัดอดุรธานี

จงัหวัดบรุรีมัย

จงัหวัดสพุรรณบุรี

จงัหวัดสพุรรณบุรี

จงัหวัดสพุรรณบุรี

จงัหวัดสมทุรสงคราม

จงัหวัดนนทบรุี

จงัหวดันครศรธีรรมราช

จงัหวัดสโุขทยั

จงัหวัดชยันาท

จงัหวัดอดุรธานี

จงัหวัดเพชรบุรี

จงัหวัดชลบรีุ

จงัหวัดกาํแพงเพชร

จงัหวัดสพุรรณบุรี

จงัหวัดสกลนคร

จงัหวัดสระแกว

จงัหวัดสมทุรสงคราม

950 กิโลวตัต

998 กิโลวตัต

998 กิโลวตัต

8,000 กโิลวตัต

4,000 กโิลวตัต

2,000 กโิลวตัต

980 กิโลวตัต

988 กิโลวตัต

980 กิโลวตัต

990 กิโลวตัต

990 กิโลวตัต

990 กิโลวตัต

990 กิโลวตัต

1,000 กโิลวตัต

990 กิโลวตัต

990 กิโลวตัต

4,600 กโิลวตัต

990 กิโลวตัต

4,999 กโิลวตัต

4,999 กโิลวตัต

เริม่ดาํเนนิการจาํหนายกระแสไฟฟาแลว เมือ่วนัที ่11 พฤษภาคม 2555

เริม่ดาํเนนิการจาํหนายกระแสไฟฟาแลว เมือ่วนัที ่15 สงิหาคม 2554

เริม่ดาํเนนิการจาํหนายกระแสไฟฟาแลว เมือ่วนัที ่22 สงิหาคม 2554

เริม่ดาํเนนิการจาํหนายกระแสไฟฟาแลว เมือ่วนัที ่24 กรกฎาคม 2558

เริม่ดาํเนนิการจาํหนายกระแสไฟฟาแลว เมือ่วนัที ่19 มนีาคม 2557

เริม่ดาํเนนิการจาํหนายกระแสไฟฟาแลว เมือ่วนัที ่20 ตลุาคม 2558

เริม่ดาํเนนิการจาํหนายกระแสไฟฟาแลว เมือ่วนัที ่9 พฤศจกิายน 2557

เริม่ดาํเนนิการจาํหนายกระแสไฟฟาแลว เมือ่วนัที ่8 พฤษภาคม 2557

เริม่ดาํเนนิการจาํหนายกระแสไฟฟาแลว เมือ่วนัที ่10 ตลุาคม 2557

ยงัไมเริม่ดาํเนนิการจาํหนายกระแสไฟฟา ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561

ยงัไมเริม่ดาํเนนิการจาํหนายกระแสไฟฟา ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561

ยงัไมเริม่ดาํเนนิการจาํหนายกระแสไฟฟา ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561

ยงัไมเริม่ดาํเนนิการจาํหนายกระแสไฟฟา ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561

เริม่ดาํเนนิการจาํหนายกระแสไฟฟา  แลว เมือ่วนัที ่28 ธนัวาคม 2558

ยงัไมเริม่ดาํเนนิการจาํหนายกระแสไฟฟา ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561

ยงัไมเริม่ดาํเนนิการจาํหนายกระแสไฟฟา ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561

ยงัไมเริม่ดาํเนนิการจาํหนายกระแสไฟฟา ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561

ยงัไมเริม่ดาํเนนิการจาํหนายกระแสไฟฟา ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561

เริม่ดาํเนนิการจาํหนายกระแสไฟฟาแลวเมือ่วันที ่5 มกราคม 2560

เริม่ดาํเนนิการจาํหนายกระแสไฟฟาแลวเมือ่วันที ่12 มกราคม 2560

โรงไฟฟา
แหงที่ วันที่ทําสัญญา ที่ตั้งโครงการ กําลังการผลิต วันที่เริ่มขายไฟฟา

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม
2560 25602561 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

จายชําระ

   ภายใน 1 ป

   มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป

   เกิน 5 ป

19.1

54.4

212.7

21.5

50.1

224.3

5.8

19.1

78.9

6.3

19.3

83.3
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33.3   ภาระผูกพันเกีย่วกบัสญัญาบรกิาร

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บรษัิทฯและบรษิทัยอยมีภาระผกูพันเกีย่วกับสญัญาบริการและท่ีปรกึษามจํีานวน

 เงนิขัน้ตํา่ทีต่องจายในอนาคตทัง้ส้ินภายใตสัญญาบรกิารท่ีบอกเลกิไมได ดงันี้

33.4   ภาระผูกพันเกีย่วกบัรายจายฝายทนุ

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษัิทฯและบริษัทยอยมภีาระผกูพนัเกีย่วกบัรายจายฝายทุนจํานวน 17 ลานบาท (2560: 119

  ลานบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: ไมมี) ท่ีเก่ียวของกับการกอสรางโรงไฟฟาและยานพาหนะสาํหรบัการขนสงกาซธรรมชาติ

33.5 การคํา้ประกัน

 (1)   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บรษัิทฯค้ําประกนัวงเงนิกูและวงเงนิสนิเช่ือใหแกกจิการ ท่ีเก่ียวของกันในวงเงนิ 1,072  

 ลานบาท (2560: 220 ลานบาท)

 (2)   ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯและบรษิทัยอยมหีนงัสอืคํา้ประกันท่ีออกโดยธนาคาร   ในนามของบรษิทัฯและ

 บริษัทยอยเพื่อคํ้าประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาจํานวนเงินรวมประมาณ 282 ลานบาท (2560: 237 ลานบาท) 

 (เฉพาะบรษัิทฯ: 97 ลานบาท 2560: 59 ลานบาท) ซ่ึงเกีย่วเนือ่งกับภาระผกูพนัทางปฎบัิติบางประการตามปกตธิรุกจิ

 ของบรษิทัฯและบรษัิทยอย 

34. ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561  และ 2560   บรษัิทฯและบรษัิทยอยมสีนิทรพัยและหนีส้นิท่ีวดัมูลคาดวยมูลคายุตธิรรมหรอื

 เปดเผยมลูคายุติธรรมแยกแสดงตามลาํดับชัน้ของมลูคายุติธรรม ดังนี้

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2560

31 ธันวาคม 
2561

31 ธันวาคม 
2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

จายชําระ

   ภายใน 1 ป

   มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป

7.1

4.6

3.5

-

0.2

-

2.2

-

(หนวย: พนับาท)

(หนวย: พนับาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

2560

2560

2561

2561

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ระดับ 1

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 3

รวม

รวม

สินทรัพยที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม

    เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา

สินทรัพยที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม

    เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา

-

-

2,064

1,741

-

-

2,064

1,741
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35. เครื่องมือทางการเงิน

35 .1  นโยบายการบรหิารความเสีย่ง

 เคร่ืองมอืทางการเงินท่ีสําคัญของบรษัิทฯและบรษิทัยอยตามท่ีนยิามอยูในมาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี 107   “การแสดง 

 รายการและการเปดเผยขอมลูสาํหรับเคร่ืองมอืทางการเงนิ” ประกอบดวย เงนิสดและรายการเทยีบเทาเงนิสด ลกูหนีก้าร

 คาและลกูหน้ีอืน่ เงินใหกูยมื เงินลงทุน เจาหนีก้ารคาและเจาหนีอ้ืน่ เงนิกูยมืระยะสัน้ หุนกูและเงนิกูยมืระยะยาว บริษทัฯ 

 และบรษิทัยอยมคีวามเสีย่งท่ีเกีย่วของกบัเครือ่งมอืทางการเงินดงักลาว และมนีโยบายการบริหารความเสีย่งดงันี้

  ความเสีย่งดานการใหสินเชือ่

 บริษทัฯและบรษิทัยอยมีความเสีย่งดานการใหสนิเชือ่ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัลกูหนีก้ารคาและลกูหนีอ้ืน่ และเงนิใหกูยมื ฝายบรหิาร

 ควบคมุความเสีย่งนีโ้ดยการกาํหนดใหมนีโยบายและวธิกีารในการควบคมุสนิเช่ือทีเ่หมาะสม ดงันัน้บรษัิทฯและบรษิทัยอย

 จงึไมคาดวาจะไดรบัความเสยีหายทีเ่ปนสาระสาํคญัจากการใหสนิเช่ือ  นอกจากนี ้ การใหสนิเช่ือของบริษัทฯและบริษทั 

 ยอยไมมีการกระจุกตัวเน่ืองจากบริษัทฯและบรษิทัยอยมฐีานของลูกคาท่ีหลากหลายและมีอยูจาํนวนมากราย จาํนวนเงนิ

 สงูสุดทีบ่รษิทัฯและบรษิทัยอยอาจตองสญูเสียจากการใหสนิเช่ือคอืมลูคาตามบัญชีของลกูหนีก้ารคาและลกูหนีอ้ืน่  และ 

 เงนิใหกูยมืท่ีแสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน

 ความเสีย่งจากอัตราดอกเบีย้

 บรษิทัฯและบรษิทัยอยมคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ทีส่าํคญัอนัเกีย่วเนือ่งกบัเงนิฝากสถาบนัการเงนิ เงินใหกูยมื  เงนิเบกิ

 เกินบัญชี เงินกูยืมระยะสั้น หุนกูและเงินกูยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตรา

 ดอกเบีย้ ทีป่รบัขึน้ลงตามอัตราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเคยีงกบัอตัราตลาดในปจจุบัน 

 สนิทรัพยและหน้ีสินทางการเงินทีส่าํคัญสามารถจัดตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย  และสําหรับสนิทรพัยและหนีส้นิทางการ 

 เงนิทีม่อีตัราดอกเบีย้คงทีส่ามารถแยกตามวันท่ีครบกาํหนด หรือ วนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม   (หากวนัท่ีมีการ 

 กาํหนดอตัราดอกเบีย้ใหมถงึกอน) ไดดังน้ี

(หนวย: พนับาท)

(หนวย: พนับาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

2560

2560

2561

2561

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ระดับ 1

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 3

รวม

รวม

สินทรัพยที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม

    เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา

สินทรัพยที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม

    เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา

-

-

3,418

1,969

-

-

3,418

1,969
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(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม 

อัตราดอกเบี้ยคงที่

ภายใน
1 ป 1 - 5 ป

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม

ราคาตลาด

ไมมีอัตรา
ดอกเบี้ย รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง

สินทรัพยทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินลงทุนชั่วคราว

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่ไม 

      เกี่ยวของกัน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน

266

16

-

6

-

288

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

71

71

29

2

634

-

-

665

295

18

634

6

71

1,024

(รอยละตอป)

0.1 - 0.375

0.9

-

2.5

0.125 - 1.25

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่ไม 

288 1,0241,024

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม 

อัตราดอกเบี้ยคงที่

ภายใน
1 ป 1 - 5 ป

อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง

ตาม

ไมมีอัตรา

ดอกเบี้ย รวม
อัตราดอกเบี้ย

ที่แทจริง

หนี้สินทางการเงิน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงินกูยมืระยะสัน้

       จากสถาบันการเงนิ

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

หุนกู

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการ

   ที่เกี่ยวของกัน

เงินกูยืมระยะสั้นจาก

   กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน

เงินกูยืมระยะยาว

หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและ

   สัญญาเชาทางการเงิน

299

-

346

100

19

71

47

882

197

-

-

-

-

610

-

807

-

-

399

-

-

9

253

661

 

-

315

-

-

-

-

-

315

496

315

745

100

19

690

 300

2,665

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการ

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงินกูยมืระยะสัน้

   ที่เกี่ยวของกัน

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

เงินกูยืมระยะยาว

หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและ

882 2,665661

198

(รอยละตอป)

4, 4.1, 4.35, 4.5, 5.80709, MMR,

MLR-0.5, MLR-1.25, MLR-2,  BR + 0.5, 

MOR - 1.375

-

5.0, 5.4

5.0

5.0

MLR, MLR-0.5, MLR-1,        MLR- 1.25

MLR-1.5, MLR-2.025, 4.85, 5.75

4.75 - 7.001

198198198198
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งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราดอกเบี้ยคงที่

ภายใน
1 ป 1 - 5 ป

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม

ราคาตลาด

ไมมีอัตรา
ดอกเบี้ย รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม

   ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

หุนกู

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการ

   ที่เกี่ยวของกัน

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการ                 

      ที่ไมเกี่ยวของกัน

เงินกูยืมระยะยาว

หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและ

   สัญญาเชาทางการเงิน

180

-

745

253

6

-

21

1,205

154

-

-

-

-

27

-

181

-

-

-

-

-

-

123

123

-

153

-

-

-

-

-

153

334

153

745

253

6

27

144

1,662

(รอยละตอป)

4, 4.1, MMR, MLR-0.5, 

MLR-1.25, MLR-2,  BR + 0.5, 

MOR - 1.375

-

5.0, 5.4

0.9, 5.0, 6.0

5.0

MLR-1.25, MLR-2.025

4.75

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการ                 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

1,205

(หนวย: ลานบาท)

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราดอกเบี้ยคงที่

ภายใน
1 ป 1 - 5 ป

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม

ราคาตลาด

ไมมีอัตรา
ดอกเบี้ย รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง

สินทรัพยทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินลงทุนชั่วคราว

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการ

   ที่เกี่ยวของกัน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

10

-

-

1,055

-

-

1,065

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41

26

67

1

2

692

-

-

-

695

11

2

692

1,055

41

26

1,827

(รอยละตอป)

0.1 - 0.375

-

-

5.0, 6.4

0.125 - 1.25

5

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการ

199199199
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งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราดอกเบี้ยคงที่

อัตราดอกเบี้ยคงที่

ภายใน
1 ป

ภายใน
1 ป

1 - 5 ป

1 - 5 ป

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม

ราคาตลาด

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม

ราคาตลาด

ไมมีอัตรา
ดอกเบี้ย

ไมมีอัตรา
ดอกเบี้ย

รวม

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง

อัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง

สินทรัพยทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินลงทุนชั่วคราว

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการ

   ที่ไมเกี่ยวของกัน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม

   ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

หุนกู

เงินกูยืมระยะสั้นจาก

   กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน

เงินกูยืมระยะยาว

หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและ

สัญญาเชาทางการเงิน

สินทรัพยทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินลงทุนชั่วคราว

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการ

   ที่เกี่ยวของกัน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการ           

      ที่เกี่ยวของกัน

406

-

-

60

59

525

180

-

179

70

4

6

439

1

-

-

871

40

-

912

-

-

-

-

-

-

430

-

-

-

919

-

1,349

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

58

58

-

-

-

-

13

15

28

-

-

-

-

-

26

26

24

3

549

-

-

576

-

282

-

-

-

-

282

9

2

350

-

-

-

361

430

3

549

60

117

1,159

610

282

179

70

936

21

2,098

10

2

350

871

40

26

1,299

(รอยละตอป)

0.37 - 0.375

-

-

2.5

0.37 - 1.375

4, 4.75, 5, MMR, MLR-1.5, 

MLR-2, STP+2, USDMIT+4, 

Libor+1.5, MOR, MOR+0.5

-

5.0

2.5, 5.0

MLR, MLR-0.5, MLR-1.25,

MLR-1.5, MLR 2.025, 5.75

2.85 - 9.58

(รอยละตอป)

0.37 - 0.375

-

-

5.0

0.37 - 1.375

5.0

หนี้สินทางการเงิน

เงินกูยืมระยะยาว

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการ

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการ

(หนวย: ลานบาท)

(หนวย: ลานบาท)
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งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราดอกเบี้ยคงที่

ภายใน
1 ป 1 - 5 ป

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม

ราคาตลาด

ไมมีอัตรา
ดอกเบี้ย รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม

   ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

หุนกู

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการ

   ที่เกี่ยวของกัน

เงินกูยืมระยะยาว

180

-

179

275

-

634

420

-

-

-

189

609

-

-

-

-

-

-

-

56

-

-

-

56

600

56

179

275

189

1,299

(รอยละตอป)

4, 4.75, 5, MLR, MLR-1.5,

MLR-2, STP+2, USDMIT+4,

Libor+1.5

-

5.0

0.9

MLR-1.25, MLR-1.5, MLR-2.025

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

(หนวย: ลานบาท)

 ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น

 บรษัิทฯและบริษัทยอยมีความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นท่ีสาํคญัอันเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือสนิคาเปนเงนิตราตางประเทศ  

 บรษัิทฯไดตกลงทาํสญัญาซือ้ขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ซ่ึงสวนใหญมีอายสุญัญาไมเกนิหนึง่ปเพ่ือใชเปนเครือ่งมือ 

 ในการบริหารความเสีย่ง

 บรษัิทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของสนิทรพัยและหนีส้นิทางการเงินท่ีเปนสกลุเงนิตราตางประเทศ ดงัน้ี

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯไมมียอดคงเหลอืของสัญญาซ้ือขายเงนิตราตางประเทศ 

36. การบรหิารจัดการทุน 

 วตัถุประสงคในการบรหิารจัดการทนุทีส่าํคัญของบรษัิทฯ    คอืการจัดใหมีซ่ึงโครงสรางทุนท่ีเหมาะสมเพือ่สนับสนนุการ

 ดาํเนนิธรุกจิของบรษัิทฯและเสริมสรางมลูคาการถือหุนใหกบัผูถือหุน โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บรษัิทฯและบรษิทั

 ยอยมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 0.7:1  (2560: 0.6:1)  และเฉพาะบริษัทฯมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 0.6:1  

 (2560: 0.5:1) 

37.     เหตกุารณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

37.1   เมือ่วนัที ่10 มกราคม 2562 บริษัทฯ ไดจัดตัง้บริษัท ไบโอกรนี เอนเนอรย ี1 จาํกัด บรษัิท   ไบโอกรนี เอนเนอรย ี2 จํากดั

    บรษิทั ไบโอกรีน เอนเนอรย ี3 จํากดั บรษิทั ไบโอกรนี เอนเนอรยี 4 จาํกัด บรษัิท ไบโอกรนี เอนเนอรย ี5 จาํกดั และ 

งบการเงินรวม
25602561

สินทรัพยทางการเงิน          
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หนี้สินทางการเงิน              
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย                    
ณ วันที่ 31 ธันวาคมสกุลเงิน

2561 2561 25612560 2560 2560

เหรียญสหรัฐอเมริกา

(ลาน)

-

(ลาน)

-

(ลาน)

0.1

(ลาน)

1.6 32.61 32.85

(บาทตอหนวยเงินตรา

ตางประเทศ)
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   บรษัิท ไบโอกรีน เอนเนอรย ี7 จํากดั ซึง่เปนบรษิทัยอยในประเทศไทย บริษทัยอยดงักลาวมทุีนจดทะเบียนบริษทัละ 0.1

  ลานบาท โดยบริษัทฯลงทุนในบริษัทดังกลาวอัตรารอยละ 100

37.2 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 บริษัท ไทยไปปไลน เน็ตเวิรค จํากัดไดเขาทําสัญญาเกี่ยวกับโครงการกอสรางระบบขนสง

 นํ้ามันทางทอโดยมีมูลคาสัญญารวม 170 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา

37.3 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 มีผู ใชสิทธิ์ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 จํานวน 323,394,618 หนวย

 ไดรับเงินจากการใชสทิธเิปนจาํนวน 161,697,309 บาท บรษิทัฯจดทะเบยีนเพิม่ทนุชาํระแลวกบักระทรวงพาณชิยเมือ่

 วันที่ 30 มกราคม  2562 และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรับหุนสามัญขางตนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนแลว 

 ตั้งแตวันที่ 30 มกราคม 2562 เปนตนไป

37.4 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 บริษัท บิ๊กแกส เทคโนโลยี จํากัด ไดจําหนายหุนสามัญของบริษัท ไทยไปปไลน เน็ตเวิรค

  จํากัด (“TPN”) เพิ่มเติมจํานวน 568,044 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 4.2  ของหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของ

  TPN ในราคาหุนละ 411.23 บาท เปนจํานวนเงินรวม 234 ลานบาท ทําใหสัดสวนของการถือหุนใน TPN ลดลงเปน 

 รอยละ 92

37.5 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2562 บรษิทัฯไดจดทะเบยีนลดทนุจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 756,337,613.50  

 บาท เปนทนุจดทะเบยีนใหมจํานวน 691,337,613.50 บาท โดยการตดัหุนสามัญทีไ่ดจดทะเบียนไวแลวแตยงัไมไดออก

 จําหนายรวมจํานวน 650,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท และเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2562  บริษัทฯ 

 ไดจดทะเบียนเพิม่ทนุจดทะเบียนจากทนุจดทะเบียนเดิมจาํนวน 691,337,613.50 บาท เปนทนุจดทะเบียนใหมจาํนวน

  756,337,613.50 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 650,000,000 บาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท เพื่อ

 เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement)

37.6 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติเห็นชอบใหเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนสามัญ

 ประจําปซึง่จะจดัขึ้นในเดือนเมษายน 2562 เพือ่อนมุัตกิารจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.018 บาท รวม

 เปนเงิน 118 ลานบาท เงินปนผลนี้จะจายและบันทึกบัญชีภายหลังจากไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจําป 

 ของผูถือหุนของบริษัทฯ

38. การอนมุตังิบการเงิน

 งบการเงินน้ีไดรับอนุมติัใหออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบรษิทัฯเมือ่วนัที ่27 กมุภาพนัธ 2562
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