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1) ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2544 ด าเนินธุรกิจออกแบบ 

จ าหน่าย และติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพสูง ส าหรับระบบส่ือสารโทรคมนาคมให้กับหน่วยงาน

ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนต่าง ๆ ทั้งในด้านพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power) พลังงานก๊าซชีวภาพ 

(Biogas Power) และพลังงานชีวมวล (Biomass Power) ซึ่งบริษัทยังอยู่ระหว่างการศึกษาเข้าลงทุนในพลังงานขยะ (MSW) และ

พลังงานลม (Wind Power) นอกจากนี้ยังมีธุรกิจจ าหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว ซึ่งด าเนินการโดย บริษัท บิ๊กแก๊ส 

เทคโนโลยี จ ากัด โดยบริษัทเข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 51  
 

2) รายชื่อบริษัทที่บรษิทัฯเข้าลงทุน 
 

ชื่อบริษทั ลักษณะของธุรกจิ 
อัตราร้อยละ
ที่ถือหุน้ 
(ร้อยละ) 

บริษัทที่ถือหุน้โดยบริษัทฯ 

1. บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย ์ 100 
2. บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย ์ 100 
3. บริษัท วินด์โกกรีน จ ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม 100 
4. บริษัท ไบโอโกกรีน จ ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล 100 
5. บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย ์ 100 
6. บริษัท พีเอสที (อุบลราชธานี) จ ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานขยะ 100 
7. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ ากัด ลงทุนในบริษัทพลังงานทดแทน 100 
8. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล 100 
9. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย ์ 100 
10. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 100 
11. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 100 
12. บริษัท พีเอสทีซี เอนจเินียริ่ง จ ากดั ก่อสร้างโรงไฟฟ้า 100 
13. บริษัท นวรัตน์ บีเวอรเ์รส จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ 51 
14. บริษัท อรัญ เพาเวอร์ จ ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ 100 
15. บริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ 100 
16. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 7 จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 100 
17. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 8 จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 100 
18. บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั ธุรกิจจ าหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียมเหลว 
51 

19. บริษัท ไลท์อัพ ดีไซน์ จ ากัด จ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างแบบ
ประหยัดพลังงาน 

10 

20. บริษัท พีวี กรีน จ ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย ์ 19.99 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 
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                                  รับรองความถกูต้อง 

ชื่อบริษทั ลักษณะของธุรกจิ 
อัตราร้อยละ
ที่ถือหุน้ 
(ร้อยละ) 

บริษัทที่ถือหุน้โดย บริษัท พเีอสที เอนเนอร์ยี จ ากัด  

21. บริษัท ทริปเปิ้ล เอส อีโค่ จ ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 15 
22. บริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จ ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล 100 
23. บริษัท โรงไฟฟ้าสระยายโสม จ ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ 100 
24. บริษัท โรงไฟฟ้าขุนพัดเพง็ จ ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ 100 
25. บริษัท พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 1 จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 100 
26. บริษัท พีเอสทีซี อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด 

(เดมิชื่อ “บริษัทพีเอสที เอ็มเอสดบับลิว 2 จ ากดั”) 
ลงทุนในบริษัทอื่น 100 

บริษัทที่ถือหุน้โดย บริษัท บิก๊แก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั (บริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 51) 
27. บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด ขนส่งน้ ามันโดยระบบขนส่งทางท่อ 96.2 
28. บริษัท  เจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด สถานีบริการกา๊ซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และ

ก๊าซธรรมชาติ (NGV) 
100 

 

3) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของบริษทัฯ 
 

Vision (วิสัยทัศน์)  
 

บริษัทมีวิสัยทศัน์ในการเป็นผู้น าด้านการบริหารจดัการระบบไฟฟา้และพลังงานของประเทศ รวมถงึการเป็นผู้ให้บริการ
ทางดา้นธุรกจิพลังงานอยา่งครบวงจร 

 

Mission (พันธกิจ)  
 

 1. ด้านธุรกิจงานขาย จัดหาอุปกรณ์ส าหรับระบบไฟฟ้า ระบบพลังงานทดแทน และระบบประหยัดพลังงาน  
 2. ด้านธุรกิจบริการ ให้ค าปรึกษา ออกแบบทางวิศวกรรม จัดหาอุปกรณ์  และก่อสร้างตลอดจนพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานทดแทนอย่างมีมาตรฐาน และประสิทธิภาพสูงสุด 
 3. ด้านธุรกิจจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG), ก๊าซธรรมชาติเหลว LNG  (Liquefied Natural Gas) และธุรกิจสถานีขายปลีก

ก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ เพื่อสร้างโครงข่ายลูกค้าให้มีความมั่นคง 
 4. ด้านธุรกิจให้บริการทางด้านวิศวกรรมพลังงาน โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันกับก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจรอย่างมี

มาตรฐานเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 
 5. ด้านธุรกิจให้บริการขนส่งน้ ามันโดยระบบขนส่งทางท่อ เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศและสังคม 
 6. ด้านธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจพลังงาน การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยค านึงถึง

สังคม และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 7. ด้านธุรกิจพัฒนางานขาย บริการ และโครงการที่สามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องในระยะกลาง 1-5 ปี เพื่อ

ส่งเสริมให้มีการเจริญเติบโต และมั่นคงอย่างต่อเนื่อง 
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 8. ด้านธุรกิจบริหารจัดการเชื้อเพลิงจากพืชพลังงาน เพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงาน และหาพันธมิตรที่เข้มแข็ง  และ
เติบโตด้วยกัน เพื่อผลประโยชน์ในระยะยาว 

 9. ด้านผลตอบแทน มุ่งมั่นเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนร่วม  
 10. ด้านบุคลากร พัฒนาและส่งเสริมขีดความรู้ความสามารถ ตลอดจนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี 
  11. ด้านการจัดการ บริหารงานโดยยึดหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
 

เป้าหมายการด าเนินงาน  
 

1.  ธุรกิจออกแบบ จ าหน่าย และติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม  
 

 บริษัทมุ่งเน้นด้านความเอาใจใส่ในการด าเนินงานทุกขั้นตอน ตั้งแต่การให้ค าปรึกษาแก่ลูกค้า ออกแบบ จัดหา และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดรวมถึงการให้บริการหลังการขาย เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตอย่างมั่นคงบน
ความไว้วางใจของลูกค้า โดยพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ โดยบริษัทตั้งเป้าหมายในธุรกิจดังกล่าวคือ
เติบโตเพิ่มขึ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20 - 25 ต่อปี 
 

2.  ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 
 

 ธุรกิจจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน บริษัทตั้งเป้าหมายที่จะมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) 100 เมกะวัตต์ ภายในปี 2562 
และสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) 200 เมกะวัตต์ ภายใน 3 ปี ข้างหน้าครอบคลุมทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล และพลังงาน
ชีวภาพ โดยปลายปี 2560 ที่ผ่านมาบริษัทได้ผ่านการคัดเลือกโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ SPP Hybrid Firm 
จ านวน 1 โครงการ ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขาย จ านวน 23.42 เมกะวัตต์ โครงการดังกล่าวตั้งอยู่ที่ ต าบลร่องฟอง อ าเภอเมืองแพร่ 
จังหวัดแพร่ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) 
เพือ่ประกอบการยื่นลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) โดยคาดว่าจะสามารถจ าหน่ายไฟได้ประมาณปี 2564 
 

3.  ธุรกิจจ าหน่ายและขนส่งผลิตปิโตรเลียมเหลว 
 

 โดยมีเป้าหมายการด าเนินการ 2 ด้าน ดังนี้ 
 

 3.1  ธุรกิจจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติเหลว บริษัทตั้งเป้าหมายรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 ซึ่งรายได้ดังกลา่ว
มาจากส่วนแบ่งทางการตลาดของการจ าหน่ายก๊าซทุกประเภท ทั้งนี้ปี 2561 บริษัทมีผลิตภัณฑ์ใหม่คือ LNG ซึ่งเป็นก๊าซธรรมชาติใน
รูปแบบของเหลว ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่น ามาใช้ทดแทน LPG ดีเซล และน้ ามันเตาในกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งจะให้ค่าความร้อน
สูงกว่าและเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดกว่า ซึ่งบริษัทจะเป็นคู่ค้ารายแรกของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ในการน าก๊าซ LPG ไปจ าหน่าย
ให้กับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นโครงการหลักที่บริษัทให้ความสนใจในการด าเนินการในปี 2562  เนื่องจากเป็นโครงการท่ีจะ
สามารถสร้างรายได้ และผลตอบแทนอย่างเป็นรูปธรรม 
 

 3.2 ธุรกิจขนส่งน้ ามันโดยระบบขนส่งทางท่อ ด าเนินการโดยบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด (“TPN”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด ในวันที่ 8 มกราคม 2562 การศึกษาผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม (EIA) ได้ผ่านความเห็นชอจากส านัก
นโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว ซึ่งหากเป็นไปตามแผนงาน ในปี 2564 บริษัทจะสามารถรับรู้รายได้ 
และได้รับผลตอบแทนที่มั่นคงอย่างต่อเนื่องในระยะยาวจากโครงการดังกล่าว   
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4) กลยุทธ์การแข่งขัน 

บริษัทมีกลยุทธ์การแข่งขันโดยมุ่งเน้นที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า  และพลังงาน
ทดแทน  โดยมีกลยุทธ์ในการแข่งขัน ดังนี้ 

1) คุณภาพของผลิตภัณฑ ์
 บริษัทให้ความส าคัญกับคุณภาพของระบบที่ให้บริการแก่ลูกค้าเป็นหลัก โดยมีการออกแบบ ปรับแต่งระบบให้เหมาะสม

กับความต้องการของลูกค้า และการใช้งาน โดยจะส่งทีมวิศวกรเข้าไปท าการร่วมออกแบบกับผู้ว่าจ้างอย่างละเอียดตั้ งแต่ขั้นตอนการ
เสนอโครงการ การควบคุมคุณภาพในการด าเนินงานทุกขั้นตอน เน้นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้ และมีเครื่องตรวจวัดที่มี
มาตรฐาน โดยบริษัทได้รับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 

 

2) คุณภาพของการให้บริการ 
 เนื่องจากระบบที่บริษัทให้บริการเกี่ยวข้องกับความต่อเนื่องในการท างานของระบบท่ีต้องการความต่อเนื่องของการท างาน 

ซึ่งความเสียหายจากความผิดปกติในการท างานสามารถก่อความเสียหายโดยตรงกับอุปกรณ์ หรือความเสียหายทางอ้อมจากการที่
ระบบหยุดท างานได้ บริษัทจึงเน้นในคุณภาพ และความรวดเร็วในการให้บริการ พร้อมให้การบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ โดยมี
ทีมงานวิศวกรในการให้บริการหลังการขายตลอด 24 ชั่วโมง ภายใต้ชื่อ “Smile Care” และมีหมายเลขสายด่วนซึ่งสามารถท าการแจ้ง
เหตุขัดข้องได้ตลอดเวลา 

  
3) บุคลากรที่มีคณุภาพ 
 บริษัทให้ความส าคัญกับคุณภาพของบุคลากร โดยบริษัทมีการจัดอบรมให้แก่พนักงานเพื่อเพิ่มเติมความรู้และทกัษะ ให้

เหมาะสมกับงานของแต่ละหน่วยงาน โดยจัดให้มีการอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงมีการส่งพนักงานไปท าการอบรมใน
ต่างประเทศ และมกีารจัดแผนอบรมและงบประมาณประจ าปี อกีทั้งบริษัทยงัมีนโยบายให้ผลตอบแทน และสวัสดิการท่ีสามารถแข่งขัน
กับบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมได ้เพื่อจูงใจให้พนักงานท่ีมีความรูค้วามสามารถท างานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน 
 

4) ความสัมพันธ์อันดกีับลูกค้า 
บริษัทมุ่งเน้นในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายตั้งแต่ระดับบริการจนถึงระดับปฏิบัติการ 

เพื่อสร้างความมั่นใจกับลูกคา้วา่จะได้รับการบริการท่ีดี เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง รวมถึงสร้างฐานลูกค้า
ส าหรับธุรกิจในอนาคต 
 

5) ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่ส าคัญในชว่งที่ผ่านมา 
 

 บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2544 โดยบริษัท เอ็ม.วี.ที. คอม
มิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) ร่วมกับกลุ่มผู้บริหารแผนกระบบส ารองไฟฟ้าของ บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) เนื่องจาก
เล็งเห็นถึงโอกาส และการขยายตัวของกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านระบบส ารองไฟฟ้า โดยในช่วงแรกมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจจัด
จ าหน่ายและให้บริการระบบส ารองไฟฟ้าส าหรับระบบส่ือสารโทรคมนาคม (Telecommunication Power Backup Solution) ที่มี
คุณภาพและมาตรฐานสูง ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จากนั้นบริษัทได้ขยายธุรกิจไปในด้านการให้บริการระบบตรวจวัดและ
จัดการสภาพแวดล้อม (Monitoring and Management Solution) ธุรกิจด้านพลังงานทดแทน (Renewable Energy Solution) ธุรกิจ
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Saving Solution) และธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน (Renewable Power Plant ) ประกอบด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power) พลังงานชีวภาพ (Biogas Power)  พลังงานชีวมวล (Bio Mass Power) พลังงานขยะ (Waste 
Power) และพลังลม (Wind Power) นอกจากนี้บริษัทได้ขยายการด าเนินงานไปยังธุรกิจจ าหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว 
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 (Gas & Oil Pipe Line) โดยบริษัทมีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีส าคัญในอดีต ดังต่อไปนี้ 
 

ปี พ.ศ. เหตกุารณ์ทีส่ าคัญ 
2544 - จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด  ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจจัด

จ าหน่ายและให้บริการระบบส ารองไฟฟ้าส าหรับระบบส่ือสารโทรคมนาคม  

- บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด ได้เข้ามาร่วมถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 60 โดยมีนาย
พระนาย กังวาลรัตน์ และนายเกษียร สุขีโมกข์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10 และ 30 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 
ตามล าดับ 

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

- บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 10 ล้านบาท (ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม) 
2547 - บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด ได้ท าการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายอื่นจนได้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อย

ละ 99.99 

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

2548 - บริษัทได้ขยายการด าเนินการไปยังธุรกิจออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell 
system) 

2550 - บริษัทได้ย้ายที่ตั้ งส านักงานมาอยู่ที่  อาคารพี เอสที  เลขที่  325/1 หมู่ที่  6 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม 
กรุงเทพมหานคร 10220 โดยเป็นการเช่าอาคารและที่ดินจากบริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 

- บริษัทท าการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 25 ล้านบาท  
2551 - บริษัทได้ท าการร่วมลงทุนใน บริษัท พระพาย เทคโนโลยี จ ากัด เพื่อด าเนินธุรกิจจ าหน่าย และให้บริการระบบผลิต

ไฟฟ้าพลังงานลม โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 34.99 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นการร่วมทุนกับกลุ่มผู้ถือหุ้นซึ่งมี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีกังหันลมส าหรับความเร็วต่ า ซึ่งเหมาะสมกับสภาพของกระแสลมในประเทศ
ไทย 

2553 - บริษัทขยายการด าเนินธุรกิจไปยังธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยลงทุนในบริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ ากัด 
โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 

2554 - บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ ากัด เริ่มจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์(Commercial Operation Date หรือ COD) ให้แก่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์   

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

- บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ ากัด ท าการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 57 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของ
ทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 

2556 - บริษัทได้ขยายการด าเนินงานไปยังธุรกิจออกแบบ จ าหน่ายและติดตั้งระบบอนุรักษ์พลังงาน (Energy Saving 
Solution) โดยมุ่งเน้นในการจัดหาอุปกรณ์  หรือระบบที่เพิ่มประสิทธิภาพหรือลดการสูญเสีย เพื่อท าให้เกิดการ
ประหยัดพลังงาน 
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ปี พ.ศ. เหตกุารณ์ทีส่ าคัญ 

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

- บริษัทก่อตั้งบริษัทย่อยอีก 3 บริษัท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  และ
พลังงานหมุนเวียนประเภทอื่น ได้แก่ บริษัท วินด์โกกรีน จ ากัด (เพื่อด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม) , บริษัทโซล่าร์
โกกรีน จ ากัด (เพื่อด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์) และบริษัท ไบโอโกกรีน จ ากัด (เพื่อด าเนินธุรกิจ
โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล) โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะบียนและช าระแล้ว 

- บริษัทได้ท าการซื้ออาคารส านักงานพีเอสทีและที่ดิน ตั้งอยู่ที่เลขที่  325/1 หมู่ที่ 6 ถนน พหลโยธิน แขวงสายไหม 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร จากบริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) เพื่อน ามาใช้เป็นอาคารส านักงานใหญ่
ของบริษัท 

2557 - ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ได้มีมติใหแ้ปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 225 
ล้านบาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท) และน าหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ MAI และเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 หุ้นสามัญของบริษัทได้เริ่มท าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 
mai เป็นวันแรก 

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

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

- บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ ากัด เริ่มจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date หรือ COD) ให้แก่การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจากโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา 

2558 - จัดตั้งบริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ ากัด เพื่อประกอบธุรกิจลงทุน ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อย
ละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 

- บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ ากัด เข้าถือหุ้นในบริษัทร่วมทุน 2 แห่ง คือ บริษัท ทริปเปิ้ล เอส อีโค่ จ ากัด (เพื่อส ารวจ
ความเป็นไปได้ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมหรือพลังงานทางเลือกอื่น) และบริษัท โซล่าร์ ลิสซิ่ง จ ากัด (เพื่อ
ประกอบธุรกิจน าเข้า ส่งออก จ าหน่าย ให้เช่าหรือให้เช่าซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรเพื่อใช้ในกิจการผลิตไฟฟ้า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)  

- บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ ากัด เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 15 ล้านบาท เพื่อลงทุนในบริษัท ทริปเปิ้ล เอส อีโค่ จ ากัด และ 
บริษัท โซล่าร์ ลิสซิ่ง จ ากัด 

- บริษัทเข้าถือหุ้นในบริษัท เมกกาโซล่าร์เพาเวอร์ จ ากัด เพื่อประกอบธุรกิจลงทุน หรือผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าใน
โครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 29.99 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 

- จัดตั้งบริษัทย่อยอีก 5 บริษัท เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในการลงทุนหรือผลิต และจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าใน
ธุรกิจพลังงานทดแทน หรือรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า  

- เข้าร่วมลงทุนกับบริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จ ากัด ในการจัดตั้ง บริษัท สามารถโซลาร์ทูเพาเวอร์ จ ากัด โดยบริษัทถือ
หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 
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2559 - บริษัทได้เพิ่มทุนหุ้นสามัญจาก 2,245,677,500 หุ้น (ลดทุนจาก 2,250,000,000 หุ้น) เป็น  4,925,975,333 หุ้น 

มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท โดยทุนที่ออกและช าระแล้วเพิ่มจากหุ้นสามัญ 2,211,419,375 หุ้นเป็น 4,422,676,824 หุ้น 
จากการออกหุ้นเพิ่มทุนและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน (Right Offering) 

- ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 100 ของบริษัท อรัญ เพาเวอร์ และบริษัท เศรษฐี
สุพรรณ ไบโอกรีนเพาเวอร์ จ ากัด ผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากน้ าเสีย ขนาดก าลังการผลิต 4    เมกะวตัต์ 
และ 2 เมกะวัตต์ ตามล าดับท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี  

- เพิ่มทุนในบริษัท ทริปเปิ้ล เอส อีโค่ จ ากัด ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ ากัด ตามสัดส่วนของการถือหุ้น 
จ านวน 3 ล้านบาท 

- ในเดือนพฤษภาคม 2559 อนุมัติให้บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าลงทุนซื้อหุ้นใน
บริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จ ากัด ผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดก าลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ ที่จังหวัด
บุรีรัมย์ ในสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 55 

- ในเดือนมิถุนายน 2559 อนุมัติให้บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ ากัด ลงทุนเพิ่มเติมอีกร้อยละ 45 ในบริษัท เวลล์ โคราช 
เอ็นเนอร์ยี จ ากัด ส่งผลให้บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ ากัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 จ ากัด พร้อมทั้งเข้าลงทุนซื้อ
หุ้นในบริษัท โรงไฟฟ้าสระยายโสม จ ากัด ผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากน้ าเสีย ขนาดก าลังผลิต 4.6 เมกะ
วัตต์ และอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยอีก 2 บริษัท เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจพลังงานทดแทน 

- ในเดือนสิงหาคม 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ได้มีมติอนุมัติ 
  -  การออก และเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้นและ/หรือระยะยาวในรูปแบบของตั๋วแลกเงิน  
     (Bill of Exchange : B/E) และ/หรอืหุ้นกู้ (Bond) ภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท 
  -  ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ก าลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ ในจังหวัดสระแก้ว 
  -  ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ก าลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ ในจังหวัดสมุทรสงคราม 

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

- 2560 -     ในเดือนมกราคม 2560 บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ ากัด (บริษัทย่อย) เข้าลงทุนซื้อหุ้นใน บริษัท โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง 
จ ากัด ผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากน้ าเสีย ขนาดก าลังการผลิต 1 เมกะวัตต์ 

-     ในเดือนพฤษภาคม 2560 บริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 1 จ ากัด และบริษัท พี
เอสที เอ็มเอสดับบลิว 2 จ ากัด (เปล่ียนชื่อเป็น “บริษัท พีเอสทีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด) เพื่อรองรับการขยายตัวทาง
ธุรกิจในการลงทุนหรือผลิต และจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าในธุรกิจพลังงานทดแทน หรือรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

- ในเดือนพฤศจิกายน 2560 ทีป่ระชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ได้มีมติอนุมัติ 
- การเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด 
- การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท พร้อมแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับ

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
- การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 
- การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อรองรับ
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การประกอบธุรกิจของบริษัท 

- บริษัทท าการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 491,337,613.50 บาท เป็น 756,337,613.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (PP) จ านวน 2,650,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท)  

- ในเดือนธันวาคม 2560  

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

การออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (PP) จ านวน 2,000,000,000 หุ้น และการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดง

สิทธิ (PSTC-WA) ของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท จ านวน 8,975,275 หุ้น(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท) 

- บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จ ากัด (บริษัทย่อย) ได้ผ่านการคัดเลือกโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

ในแบบ SPP – Hybride Firm จ านวน 1 โครงการ ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขาย 23.42 เมกะวัตต์ 

- 2561 -    ในเดือนมกราคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท บ๊ิกแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด 
(“BIGGAS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยร้อยละ 51 ลงทุนซื้อหุ้นในบริษัท เจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ ปอเรชั่น จ ากัด (“JN”) ซึ่ง
ประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และก๊าซธรรมชาติ (NGV) โดยปัจจุบันมีสถานีบริการก๊าซ
ธรรมชาติ (NGV) 2 แห่งที่อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และอ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น จากกลุ่มผู้ถือหุ้น เดิม 
จ านวน 19,999,998 หุ้น คิดเป็นจ านวนเงิน 100 ล้านบาท 

-    ในเดือนมีนาคม 2561  

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2561 มีมติให้บริษัท พีเอสทีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (บริษัทย่อย) ท า
การลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) เข้าร่วมลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน
ขนาดก าลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ที่จังหวัดนิญถ่วน ประเทศเวียดนามกับ Ninh Thuan Gelex Energy 
Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม Vietnam Electrical Equipment Joint Stock Corporation (GELEX) 
(บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศเวียดนาม) 

- บริษัทบ๊ิกแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด ได้รับการแตง่ตั้ง จากบรษิัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ใหเ้ป็นตวัแทนจ าหน่ายกา๊ซ

ธรรมชาติเหลว (LNG) ให้กับกลุ่มลูกค้าโรงงานอตุสาหกรรม ซึง่อยู่นอกแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาต ิ

-     ในเดือนมิถุนายน 2561  

         -    บริษัทได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective  
Action Coalition Against Corruption) หรือ CAC 

         -    บริษัท ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 2 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายต่อ บริษัท บิ๊กแก๊ส 
เทคโนโลยี จ ากัด ในฐานะผู้ถือหุ้นเดิมในราคาพาร์หุ้นละ 100 บาท เป็นเงิน 200 ล้านบาท 

-     ในเดือนสิงหาคม 2561 บริษัทจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแล้วจากเดิม 644,160,268.70 บาท เป็น 
654,645,768.70 บาท จากการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ (PSTC-W1) 

- ในเดือนธันวาคม 2561 

       -     บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด (“TPN”) เพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 1,050,000,000 บาท จากทุนจด
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ปี พ.ศ. เหตกุารณ์ทีส่ าคัญ 
ทะเบียนเดิม 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,350,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จ านวน 10,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 เพื่อใช้ในการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในโครงการระบบ
ท่อขนส่งน้ ามันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ  

       - บริษัทจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแล้วจากเดิม 654,645,768.70 บาท เป็น 655,525,916.20 บาท จาก 
การใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ (PSTC-WA) ของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท จ านวน 8,801,475 หุ้น(มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

       -      บริษัท บ๊ิกแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด (“BIGGAS”) ได้จ าหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท ไทย ไปป์ ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด 
(“TPN”) ครั้งที่ 1 จ านวน 511,956 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 3.8 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทั้งหมด
ของ TPN ในราคาประมาณ 212 ล้านบาท 
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บจ. กันหา โซล่าพาวเวอร์        100% บจ. เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์          100%

บจ. โซล่าร์โกกรีน                        100% บจ. อรัญ เพาเวอร์ 100%

บจ. เพาเวอร์ วี กรีน                     100% บจ. โรงไฟฟ้าสระยายโสม 100%

บจ. พีเอสท ีเอนเนอร์ยี 2 100% บจ. โรงไฟฟ้าขนุพัดเพ็ง 100%

บจ. พีวี กรีน                               19.99% บจ. นวรัตน ์บเีวอร์เรส 51%

บจ. เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี       100% บจ. พีเอสท ี(อุบลราชธาน)ี               100%

บจ. ไบโอโกกรีน                           100% บจ. พีเอสท ีเอนเนอร์ยี 3 100%

บจ. พีเอสท ีเอนเนอร์ยี 1 100% บจ. พีเอสท ีเอนเนอร์ยี 4 100%

บจ. พีเอสท ีเอนเนอร์ย ี7 100%

บจ. พีเอสท ีเอนเนอร์ยี 8 100%

บจ. บิก๊แก๊ส เทคโนโลยี                   51% บจ. วินด์โกกรีน                              100%

บจ. ไทย ไปปไ์ลน ์เนต็เวิร์ค                 51% *  บจ. พีเอสท ีเอ็มเอสดับบลิว 1 100%

บจ. เจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรช่ัน    51% * * บจ. ทริปเปิล้ เอส อีโค่ 15%

บจ. พีเอสท ีเอนเนอร์ยี                 100%

บจ. พีเอสทซีี เอนจิเนยีร่ิง             100% * ถือหุ้นโดยบริษทั บิก๊แก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 96.2

บจ. พีเอสทซีี อินเตอร์เนช่ันแนล     100% ** ถือหุ้นโดยบริษทั บิก๊แก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 100

บจ. ไลทอั์พ ดีไซน ์                          10%

กลุ่มธุรกิจอ่ืนๆ

กลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล กลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนอ่ืนๆ

กลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

กลุ่มธุรกิจจ าหน่ายและขนส่งผลิตภณัฑ์ปโิตรเลียมเหลว
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รายละเอียดการประกอบธุรกิจของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัทมี ดังนี้ 
 

1. บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ ากดั (หรือ “KSP”) 
 

ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 
57,000,000 บาท โดยบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว โดยบริษัท กันหา โซ
ล่าพาวเวอร์ จ ากัด ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ส าหรับการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก  (Very Small Power Producer 
หรือ VSPP) ส าหรับพลังงานหมุนเวียนประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขนาดก า ลังการผลิต 998 กิโลวัตต์ 
จ านวน 2 โครงการ รวมก าลังการผลิตทั้งส้ิน 1.996 เมกะวัตต์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนพลังงานทดแทนของ
ส านักงานนโยบายและพลังงาน กระทรวงพลังงาน ในรูปแบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ในราคา 8 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็น
เวลา 10 ปี นับจากวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date หรือ COD) ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ดังกล่าว ตั้งอยู่ที่ต าบลสร้างคอม อ าเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี และได้ท าการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิง
พาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD) ส าหรับโครงการที่ 1 ก าลังการผลิต 998 กิโลวัตต์ ในวันที่ 15  สิงหาคม 2554 และ 
โครงการท่ี 2 ก าลังการผลิต 998 กิโลวัตต์ ในวันท่ี 22 สิงหาคม 2554 
 

2. บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ ากัด (หรือ “SGG”) 
 

ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน
และช าระแล้ว 20 ล้านบาท โดยบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัท โซล่าร์โกกรีน จ ากัด ได้รับสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้า ส าหรับการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก  (Very Small Power Producer หรือ VSPP) จากพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) ส าหรับพลังงานหมุนเวียนประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(กฟภ.) ขนาดก าลังการผลิต 987.84 กิโลวัตต์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2556 (ครั้ง
ที่ 145) ในรูปแบบ Feed-in Tariff ในราคา 6.16 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นเวลา 25 ปี นับจากวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 
(Commercial Operation Date หรือ COD) ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าว ตั้งอยู่บนอาคารของสหกรณ์ประมงแม่กลอง 
ต าบลแหลมใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม และได้ท าการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 
(Commercial Operation Date : COD) เมื่อวันท่ี 8 พฤษภาคม 2557 

 

3. บริษัท วินด์โกกรีน จ ากัด (หรือ “WGG”) 
 

ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลมเพื่อผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและ 
ช าระแล้ว 1,000,000 บาท โดยบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ในปัจจุบันบริษัทย่อยไม่ได้ประกอบกิจการ
เชิงพาณิชย์ใดๆ 
 

4. บริษัท ไบโอโกกรีน จ ากัด (หรือ “BGG”) 
 

ก่อตั้งเมื่อขึ้นเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากพลังงาน
ชีวมวลและพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ โดยปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท และทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 18,102,029.05 บาท   
โดยบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบันบริษัทย่อยไม่ได้ประกอบกิจการเชิง
พาณิชย์ใดๆ โดยปัจจุบันได้รับอนุมัติค าขอจ าหน่ายไฟฟ้าและการเชื่อมโยงไฟฟ้าแก่ กฟภ. ท้ังส้ิน 7 โครงการ ก าลังการผลิตโครงการละ 
0.99 เมกะวัตต์ รวมก าลังการผลิตรวมทั้งส้ิน  6.93  เมกะวัตต์ ซึ่งแต่ละโครงการจะเป็นในลักษณะผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very 
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Small Power Producer หรือ VSPP) โดยได้รับอัตราการรับซื้อในรูปแบบ Feed in Tariff ในราคา 5.84 บาทต่อกิโลวัตต์ - ชั่วโมง เป็น
ระยะเวลา 8 ปีแรก และราคา 5.34 บาทต่อกิโลวัตต์ - ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 12 ปี หลัง 

 

5.     บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ ากัด (หรือ “PWG”) 
 

ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้านครหลวง ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและ
ช าระแล้ว 20,000,000 บาท มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยบริษัท 
เพาเวอร์ วี กรีน จ ากัด  ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ส าหรับการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก  (Very Small Power 
Producer หรือ VSPP) จากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) ส าหรับพลังงานหมุนเวียนประเภทพลังงาน
แสงอาทิตย์ให้กับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ขนาดก าลังการผลิต 980 กิโลวัตต์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนตามมติคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2556 (ครัง้ที่ 145) ในรูปแบบ Feed-in Tariff ในราคา 6.16 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นเวลา 25 ปี นับจากวัน
เริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date หรือ COD) ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าว ตั้งอยู่บนอาคาร
ของบริษัท พรีคาสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด ต าบลราษฎร์นิยม อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี และได้ท าการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าและ
จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD) เมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2557 

 

6.     บริษัท พีเอสที (อุบลราชธานี) จ ากัด (หรือ “PSTU”) 
 

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เพื่อด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากขยะ ในรูปแบบ
พลังงานความร้อน (Thermal Process) โดยปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยมีทุนช าระแล้ว 0.5 ล้านบาท โดยบริษัทเป็นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่มีสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบันบริษัทย่อยไม่ได้ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ใดๆ  

 

7.    บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ ากัด (หรือ “PSTE”) 
 

ก่อตั้งเมื่อวันท่ี 6 มีนาคม 2558 เพื่อประกอบธุรกิจลงทุน ทุนจดทะเบียน 155,000,000 บาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ของ
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว  
 

8.    บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จ ากัด (หรือ “PSTE 1”) 
 

ก่อตั้งเมื่อวันท่ี 21 กันยายน 2558 เพื่อลงทุนหรือผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าในธุรกิจพลังงานทดแทน หรือรับเหมาก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าหรือร่วมทุน  ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท ทุนช าระแล้ว 25,000,000 บาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97 ของทุนจด
ทะเบียนช าระแล้ว ปัจจุบันใช้เพื่อด าเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ SPP Hybrid Firm จ านวน 1 โครงการ 
(โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลร่องฟอง ต าบลร่องฟอง อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่) มีปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขายจ านวน 23.42 เมกะวัตต์ 
ซึ่งปัจุบันอยู่ระหว่างการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม Environmental Impact Assessment (EIA) เพื่อประกอบการ
ยื่นลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) โดยคาดว่าจะสามารถขายไฟได้ภายในปี 2564 

 

9.     บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ ากัด (หรือ “PSTE 2”) 
 

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ.ปัจจุบันมีทุนจด
ทะเบียนและทุนช าระแล้ว 65,700,000 บาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว  โดยบริษัท พีเอสที เอ็นเนอร์ยี 2 
จ ากัด ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ส าหรับการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer หรือ VSPP) 
จากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2561 
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13 
                                  รับรองความถกูต้อง 

ขนาดก าลังการผลิต 4.9999 เมกะวัตต์ ในรูปแบบ Feed-in Tariff ในราคา 5.66 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นเวลา 25 ปี นับจากวัน
เริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date หรือ COD) ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าว ตั้งอยู่ที่ อ าเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และได้ท าการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date 
: COD) เมื่อวันท่ี 12 มกราคม 2560 

 

10.    บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 จ ากัด (หรือ “PSTE 3”) 
 

ก่อตั้งเมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2558 เพื่อลงทุนหรือผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าในธุรกิจพลังงานทดแทน หรือรับเหมาก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าหรือร่วมทุน  ทุนจดทะเบียน 15,400,000 บาท ทุนช าระแล้ว 3,925,000 บาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
ช าระแล้ว  ปัจจุบันบริษัทไม่ได้ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ใดๆ     

 

11.   บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 จ ากัด (หรือ “PSTE 4”) 
 

ก่อตั้งเมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2558 เพื่อลงทุนหรือผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าในธุรกิจพลังงานทดแทน หรือรับเหมาก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าหรือร่วมทุน  ทุนจดทะเบียน 60,000,000 บาท ทุนช าระแล้ว 30,000,000 บาท โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 ของทุนจด
ทะเบียนช าระแล้ว  ปัจจุบันบริษัทไม่ได้ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ใดๆ   

                                 
12.   บริษัท พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง จ ากัด (หรือ “PSTCE”) 
 

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ด าเนินธุรกิจหลักในการให้บริการก่อสร้าง ทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 5,000,000 บาท 
โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว โดยบริษัทให้บริการก่อสร้างและปรับปรุงโรงไฟฟ้าให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 
 

13.   บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ ากัด (หรือ “NRW”) 
ในเดือนตุลาคม 2558 บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ ากัด ทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

50,000,000 บาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 51 บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ ากัด (“นวรัตน์”) ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ส าหรับการรับซื้อ
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer หรือ VSPP) จากพลังงานชีวภาพให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(กฟภ.) ขนาดก าลังการผลิต 1 เมกะวัตต์ ในรูปแบบ Adder ในราคา 0.50 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นเวลา 7 ปี นับจากวันเริ่มต้นซื้อ
ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date หรือ COD) ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพดังกล่าว ตั้งอยู่ที่ ต าบลกู่สวนแตง อ าเภอ
บ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ และได้ท าการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation 
Date : COD) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ต่อมาได้มีการปรับปรุงและเปล่ียนเครื่องก าเนิดไฟฟ้าใหม่ โดยสามารถเดินเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าใหม่แทนเครื่องก าเนิดไฟฟ้าเดิม เมื่อวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2561 

 

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

386,000,000 บาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100  ซึ่งบริษัท อรัญ เพาเวอร์ จ ากัด (“อรัญ”) ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ส าหรับการรับซื้อ

ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer หรือ VSPP) จากพลังงานชีวภาพ ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

(กฟภ.) ขนาดก าลังการผลิต 4 เมกะวัตต์ จ านวน 2 โครงการ รวมก าลังการผลิตทั้งส้ิน 8 เมกะวัตต์ ในรูปแบบ Adder  ในราคา 0.30 

บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นเวลา 7 ปี นับจากวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date หรือ COD) ซึ่ง

โรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ 1 โครงการ ตั้งอยู่ที่ ต าบลวังลึก อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี และได้ท าการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าและ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2561 
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

14 
                                  รับรองความถกูต้อง 

จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 ส่วนโรงไฟฟ้าอีก 1 โครงการอยู่

ระหว่างการพัฒนาโครงการ  
 

15.  บริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จ ากัด (หรือ “STS”) 
 

ในเดือนพฤศจิกายน  2558 บริษัทเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จ ากัด ทุนจดทะเบียน
และทุนช าระแล้ว 181,000,000 บาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100  ซึ่งบริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จ ากัด (“เศรษฐี”) ได้รับ
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า ส าหรับการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer หรือ VSPP) จากพลังงาน
ชีวภาพ ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ขนาดก าลังการผลิต 2 เมกะวัตต์ ในรูปแบบ Adder  ในราคา 0.30 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง 
เป็นเวลา 7 ปี นับจากวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date หรือ COD) ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ
ดังกล่าว ตั้งอยู่ที่ ต าบลตล่ิงชัน อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และได้ท าการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า
เชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD) เมื่อวันท่ี 20 ตุลาคม 2558 

 

16.    บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 7 จ ากัด (หรือ “PSTE 7”) 
 

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เพื่อลงทุนหรือผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าในธุรกิจพลังงานทดแทน หรือรับเหมา
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าหรือร่วมทุน  ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท ทุนช าระแล้ว 2,575,000 บาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจด
ทะเบียนช าระแล้ว  ปัจจุบันบริษัทไม่ได้ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ใดๆ 

 

17.    บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 8 จ ากัด (หรือ “PSTE 8”) 
 

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เพื่อลงทุนหรือผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าในธุรกิจพลังงานทดแทน หรือรับเหมา
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าหรือร่วมทุน  ทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท ทุนช าระแล้ว 5,075,000 บาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจด
ทะเบียนช าระแล้ว  ปัจจุบันบริษัทไม่ได้ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ใดๆ 

 

18.   บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด (หรือ “BIGGAS”) 
 

ในเดือนพฤศจิกายน 2560 บริษัทเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด ทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
408,160,000 บาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 51 ซึ่งบริษัท บ๊ิกแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด (“BIGGAS”) ประกอบธุรกิจด้านวิศวกรรมพลังงาน
และจ าหน่ายเชื้อเพลิงประเภทก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ก๊าซธรรมชาติ (NGV) และก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่
เกี่ยวเนื่อง เช่น การก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ งานซ่อมบ ารุงสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ งานซ่อมบ ารุงรถขนส่งก๊าซธรรมชาติ 
และงานติดตั้งระบบเชื้อเพลิงส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม 

 

19.  บริษัท ไลท์อัพ ดีไซน์ จ ากัด (หรือ “Lightup”) 
 

ในเดือนกรกฎาคม 2559 บริษัทฯลงทุนซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ไลท์อัพ ดีไซน์ จ ากัด ทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 75,800,000 
บาท โดยบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 10  บริษัท ไลท์อัพ ดีไซน์ จ ากัด ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า แสงสว่างแบบประหยัด
พลังงาน 
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20.  บริษัท พีวี กรีน จ ากัด (หรือ “PVG”) 
 

ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน
และช าระแล้ว 18,000,000 บาท โดยบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 19.99 โดยบริษัทท าการร่วมทุนกับเจ้าของกรรมสิทธิของอาคารที่
โครงการดังกล่าวตั้งอยู่บนหลังคา ซึ่งบริษัท พีวี กรีน จ ากัด ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ส าหรับการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาด
เล็กมาก (Very Small Power Producer หรือ VSPP) จากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) ส าหรับพลังงาน
หมุนเวียนประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขนาดก าลังการผลิต 987.84 กิโลวัตต์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนตามมติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2556 (ครั้งที่ 145) ในรูปแบบ Feed-in Tariff ใน 6.16 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็น
เวลา 25 ปี นับจากวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date หรือ COD) ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ดังกล่าว ตั้งอยู่บนอาคารของบริษัท วีรับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ต าบลเขาย้อย อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี และได้ท าการเชื่อมโยง
ระบบไฟฟ้าและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD) เมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2557 
 

21.    บริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จ ากัด (หรือ “WKE”) 
 

ในเดือนพฤษภาคม 2559  บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ ากัด (บริษัทย่อย) เข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เวลล์ โคราช เอ็น
เนอร์ยี จ ากัด ทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 280,000,000 บาท โดยบริษัทย่อยดังกล่าวถือหุ้นร้อยละ 100 บริษัท เวลล์ โคราช เอ็น
เนอร์ยี จ ากัด (“WKE”) ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ส าหรับการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก  (Very Small Power 
Producer หรือ VSPP) จากพลังงานชีวมวล ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ขนาดก าลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ ในรูปแบบ Feed-in 
Tariff  ในราคา 4.54 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นเวลา 8 ปีแรก และ ในราคา 4.24 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นเวลา 12 ปีหลัง นับจาก
วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date หรือ COD) ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลดังกล่าว ตั้งอยู่ที่ต าบลเมือง
ไผ่ อ าเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ และได้ท าการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation 
Date : COD) เมื่อวันท่ี 24 กรกฎาคม 2558 

 

22.    บริษัท โรงไฟฟ้าสระยายโสม จ ากัด (หรือ “SYS”) 
 

ในเดือนมิถุนายน 2559 บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ ากัด (บริษัทย่อย) เข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรงไฟฟ้าสระยายโสม 
จ ากัด ทุนจดทะเบียน 251,000,000 บาท ทุนช าระแล้ว 128,500,000 โดยบริษัทย่อยดังกล่าวถือหุ้นร้อยละ 100 บริษัท โรงไฟฟ้าสระ
ยายโสม จ ากัด (“SYS”) ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ส าหรับการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก  (Very Small Power 
Producer หรือ VSPP) จากพลังงานชีวภาพ ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ขนาดก าลังการผลิต 4.6 เมกะวัตต์ ในรูปแบบ Adder  
ในราคา 0.30 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นเวลา 7 ปี นับจากวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date หรือ 
COD) ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพดังกล่าว ตั้งอยู่ที่ ต าบลสระยายโสม อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนา
โครงการ ซึ่งคาดว่าจะสามารถท าการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : 
COD) ได้ในปี 2562 
 

23.    บริษัท โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง จ ากัด (หรือ “KPP”) 
 

ในเดือนมกราคม 2559 บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ ากัด (บริษัทย่อย) เข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง 
จ ากัด ทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 14,500,000 บาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 บริษัท โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง จ ากัด (“KPP”)  ได้รับ
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า ส าหรับการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer หรือ VSPP) จากพลังงาน
ชีวภาพ ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ขนาดก าลังการผลิต 1 เมกะวัตต์ ในรูปแบบ Adder  ในราคา 0.50 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง 
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เป็นเวลา 7 ปี นับจากวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date หรือ COD) ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ
ดังกล่าว ตั้งอยู่ที่ ต าบลสระยายโสม อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และได้ท าการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า และจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิง
พานิชย์ (Commercial Operation Date : COD) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2557 ต่อมาได้มีการปรับปรุงและเปล่ียนเครื่องก าเนิดไฟฟ้า
ใหม่  ซึ่งคาดว่าจะสามารถท าการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD) 
ด้วยเครื่องก าเนิดไฟฟ้าใหม่ได้ในปี 2562 
 

24.  บริษัท พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 1 จ ากัด (หรือ “MSW 1”) 
 

ก่อตั้งเมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม 2560 เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในการลงทุนหรือผลิต และจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าในธุรกิจ
พลังงานทดแทน หรือรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า  ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท ทุนช าระแล้ว 25,000 บาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 
ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว  ปัจจุบันบริษัทไม่ได้ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ใดๆ 

 

25.  บริษัท พีเอสทีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (หรือ “PSTC Inter”) (เดิมชื่อ “พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 2 จ ากัด”) 
 

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ ในการลงทุนหรือผลิต และจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าใน
ธุรกิจพลังงานทดแทน หรือรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า  ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท ทุนช าระแล้ว 25,000 บาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 
100 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว ปัจจุบันบริษัทไม่ได้ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ใดๆ 
    

26. บริษัท ทริปเปิ้ล เอส อีโค่ 
  

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558  เพื่อส ารวจความเป็นไปได้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมหรือพลังงานทางเลือก
อื่น และยื่นค าขอจ าหน่ายไฟฟ้าและเชื่อมโยงระบบจ าหน่ายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และ/หรือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (EGAT) ตลอดจนพัฒนาโครงการที่ท าการศึกษาร่วมกัน ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 60 ล้านบาท โดยบริษัท พี
เอสที เอนเนอร์ยี จ ากัด (บริษัทย่อย) มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 15 ปัจจุบันก าลังอยู่ในขั้นตอนศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนและอยู่
ระหว่างรอการเปิดยื่นใบขออนุญาตเพื่อจ าหน่ายไฟฟ้าพลังงานลม 

 

27. บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด (หรือ “TPN”) 
 

บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด (บริษัทย่อย) เข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด (“TPN”) ทุนจด
ทะเบียน 1,350,000,000 บาท และทุนช าระแล้ว 625,000,000 บาท โดยบริษัทย่อยดังกล่าวถือหุ้นร้อยละ 96.2 บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ 
เน็ตเวิร์ค จ ากัด ประกอบธุรกิจขนส่งน้ ามันโดยระบบขนส่งทางท่อ จากจังหวัด สระบุรี ไปยัง จังหวัด ขอนแก่น ซึ่งคาดว่าจะสามารถรับรู้
รายได้ในไตมาสที่ 4 ปี 2564 

 

28. บริษัท เจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด(หรือ “JN”) 

บริษัท บ๊ิกแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด (บริษัทย่อย) เข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (“JN”) 

ทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 100,000,000 บาท โดยบริษัทย่อยดังกล่าวถือหุ้นร้อยละ 100 บริษัท เจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

ประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และก๊าซธรรมชาติ (NGV) โดยปัจจุบันมีสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) 2 

แห่งที่ อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เปิดด าเนินการในเดือน พฤษภาคม 2559 และ อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น เปิดด าเนินการใน

เดือน มีนาคม 2561 
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โครงสร้างรายได้ของการประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 
การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยสามารถแบ่งออกตามประเภทของการด าเนินธุรกิจเป็น 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ 1) 

ธุรกิจออกแบบ จ าหน่าย และติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม 2) ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน และ 3) ธุรกิจ
จ าหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว โดยโครงสร้างรายได้ตามแต่ละประเภทของการด าเนินธุรกิจในปี 2560 และปี 2561เป็น
ดังนี ้  

                    (หน่วย : ล้านบาท) 
                      

รายได้ 
ปี 2560 ปี 2561 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

1. ธุรกิจออกแบบ จ าหน่าย และติดตั้งระบบ

จ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจัดการสภาพแวดล้อม 

559.18 41.04 597.13 19.42 

2. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 462.91 33.97 387.40 12.97 

3. ธุรกิจจ าหน่ายและขนส่งผลติภัณฑ์

ปิโตรเลียมเหลว 
305.631/ 22.43 

1,961.69 65.68 

4. รายได้จากการก่อสร้าง 16.38 1.20 15.46 0.52 

5. รายได้อื่น  2/ 18.56 1.36 41.96 1.41 

รายได้รวม 1,362.66 100 2,986.65 100 

 หมายเหตุ : 1/รายได้ดังกล่าวเป็นจ านวนเงินรวมตั้งแต่วันที่บรษิัทฯเข้าซื้อกิจการจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
    2/รายได้อ่ืน ประกอบดว้ยดอกเบี้ยรับ ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย และรายได้อื่นๆ  

 

โดยลักษณะการด าเนินงานของแต่ละประเภทธุรกิจหลัก มีรายละเอียด ดังนี ้
 

1. ธุรกิจออกแบบ จ าหน่าย และติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อมลักษณะของผลิตภัณฑ์และ
การบริการ 
  ธุรกิจออกแบบ จ าหน่าย และติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม ครอบคลุมการบริการท้ังหมด  
4 ประเภท ได้แก่ 
 1) ระบบส ารองไฟฟ้า (Power Backup Solution) ส าหรับอุปกรณ์และระบบส่ือสารโทรคมนาคมเป็นหลัก ที่ต้องการความต่อเนื่อง

ในการท างาน  
 2) ระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อม (Power and Environment Monitoring Solution) ท าหน้าที่ตรวจวัด ประมวลผล 

เก็บข้อมูล และแสดงผลของสภาวะระบบส่ิงแวดล้อมต่างๆ  

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2561 
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

18 
                                  รับรองความถกูต้อง 

 3) ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ด าเนินการออกแบบ จ าหน่าย ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยให้บริการ
ในลักษณะวิศวกรรมจัดหา ก่อสร้าง (EPC) และแบบเบ็ดเสร็จทั้งโครงการ (Turn Key Project) 

 4) ระบบประหยัดพลังงาน (Energy Saving Solution) และระบบอื่นๆ ให้บริการการประหยัดพลังงานส าหรับพลังงานไฟฟ้า โดย
มุ่งเน้นไปยังองค์กรที่มีค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสูง 
 

1.1 ระบบส ารองไฟฟ้า (Power Backup Solution) 
ระบบส ารองไฟฟ้าที่บริษัทจ าหน่ายและให้บริการ แบ่งออกเป็นสองประเภทหลักๆ ได้แก่ ก) ระบบส ารองไฟฟ้ากระแสตรง และ 

ข) ระบบส ารองไฟฟ้ากระแสสลับ 
 

 ก)   ระบบส ารองไฟฟ้ากระแสตรง (DC Power Supply) 
 บริษัทจ าหน่ายและให้บริการระบบส ารองไฟฟ้ากระแสตรงส าหรับอุปกรณ์และระบบส่ือสารโทรคมนาคมเป็นหลัก เนื่องจาก
ระบบส่ือสารโทรคมนาคม เช่น ระบบชุมสายโทรศัพท์ Fixed-Line Application, Wireless Broadband, สถานีฐาน Mobile Base 
Station และ/หรือระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Internet Backbone เป็นต้น โดยระบบดังกล่าวต้องการความต่อเนื่องในการท างาน อีกทั้ง
อุปกรณ์ต่างๆในระบบมีราคาสูง ซึ่งหากเกิดความผิดปกติในระบบไฟฟ้า เช่น แรงดันไฟฟ้าตกหรือกระชาก หรือกระแสไฟฟ้าดับ อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายโดยตรงแกอุ่ปกรณ์และความเสียหายโดยอ้อมจากการท่ีระบบหยุดท างานได้ ระบบส ารองไฟฟ้าจึงมีความส าคัญ
กับระบบโทรคมนาคมอย่างมาก โดยท าหน้าที่ป้องกันความผิดปกติจากระบบไฟฟ้า และท าให้กระแสไฟฟ้าที่เข้าสู่ระบบมีเสถียรภาพ
และเหมาะสมแก่การท างานของอุปกรณ์ต่างๆมากขึ้น  โดยอุปกรณ์ระบบส ารองไฟฟ้ายังได้รับการออกแบบให้มีขนาดเล็ก น้ าหนักเบา 
และมีลักษณะเป็นหน่วยแยกส่วน (Module) สามารถท าการต่อขยายได้อย่างสะดวกส าหรับรองรับการใช้งานเพิ่มเติมในอนาคต 
สามารถท าการต่อขนานเพื่อเพิ่มเสถียรภาพในการท างาน (Redundant) และสามารถควบคุมทางไกลโดยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ 
ท าให้เหมาะสมกับโครงการหรือระบบโทรคมนาคมโดยเฉพาะ 

ทั้งนี้ ส่วนประกอบของระบบส าหรับแต่ละโครงการจะต่างกัน โดยบริษัทจะท าการศึกษาความต้อ งการของผู้ว่าจ้าง ให้
ค าปรึกษา ออกแบบระบบส ารองไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับระบบส่ือสารโทรคมนาคมที่ผู้ว่าจ้างก าหนด โดยเลือกอุปกรณ์
ต่างๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก ดังนี้ 

 

 อุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (Rectifier) 
  เป็นอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่แปลงสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรง เพื่อท าหน้าที่จ่ายไฟเข้าอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ใช้
ไฟฟ้ากระแสตรง พร้อมกับจ่ายไฟฟ้าเพื่อใช้ในการส ารองประจุไฟฟ้าในแบตเตอรี่ โดยอุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้า
กระแสตรงส าหรับระบบส่ือสารโทรคมนาคมจะแตกต่างจากระบบท่ัวไป เนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวจะมีสายดินท่ีเป็นประจุบวก (Positive 
Ground) 
 
 

    
 

   
 

 
 

ตัวอย่าง อุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงท่ีบริษัทจ าหน่ายและให้บริการ 
 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2561 
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

19 
                                  รับรองความถกูต้อง 

อุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงพร้อมแบตเตอรี่ส ารองไฟ (Energy Hub) 
 เป็นอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่แปลงสัญญาณไฟฟ้าแบบผสมผสาน (DC Hybrid Power Supply) กล่าวคือท าหน้าที่เป็นอุปกรณ์

แปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (Rectifier) ส าหรับระบบส่ือสารโทรคมนาคม แต่ได้เพิ่มความสามารถในการส ารองไฟฟ้า
ภายในตัวอุปกกรณ์ ในลักษณะเป็น Energy Pack แบบ Lithium Ion ที่สามารถเพิ่มความจุแบตเตอรี่ได้ตามความต้องการในอนาคต 
โดยอุปกรณ์มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งแบตเตอรี่ ทั้งยังมีน้ าหนักเบา สามารถประยุกต์ใช้งานนอกสถานที่ได้อย่าง
ง่ายดาย 

 

 
 
 
 

 
ตัวอย่าง อุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงพร้อมแบตเตอรี่ส ารองไฟ ท่ีบริษัทจ าหน่ายและให้บริการ 

 
ทั้งอุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (Rectifier) และอุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง

พร้อมแบตเตอรี่ส ารองไฟ (Energy Hub) โดยบริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ าหน่ายของอุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็น
ไฟฟ้ากระแสตรงตรา Enatel จากบริษัท Enatel Ltd. (ประเทศนิวซีแลนด์) ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ในด้านระบบพลังงานส าหรับ
ระบบส่ือสารโทรคมนาคม อุตสาหกรรม รวมถึงระบบพลังงานส าหรับโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ท่ีมีการจ าหน่ายไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วโลก 
และผ่านการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 และมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001:2004 
 
 

แบตเตอรี่ (Battery) 
 แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์ส าหรับเก็บประจุไฟฟ้าในระบบส ารองไฟฟ้า โดยจะท าหน้าที่กักเก็บประจุไฟฟ้ากระแสตรงจากอุปกรณ์

แปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (Rectifier) ในขณะที่แหล่งจ่ายไฟฟ้าท างานปกติ และจะท าหน้าที่จ่ายไฟฟ้ากระแสตรงไป
ยังระบบขณะที่แหล่งจ่ายไฟฟ้าหยุดท างาน ซึ่งจะควบคุมโดยวงจรสวิตซ์ในระบบ ซึ่งจะมีขนาดความจุไฟฟ้าและคุณสมบัติแตกต่างกัน
ตามความเหมาะสมในการใช้งาน โดยชนิดของแบตเตอรี่ที่บริษัทให้บริการและจัดจ าหน่าย เป็นประเภทแบตเตอรี่ตะกั่ว -กรดแบบปิด
ผนึก (Sealed Lead Acid Battery) และประเภท Tubular ทั้งชนิด Sealed Type และ Vented Type ที่เหมาะส าหรับระบบส่ือสาร
โทรคมนาคม ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่ต้องการการบ ารุงรักษาต่ า อายุการใช้งานยาวนาน และมีไอกรดที่จะท าให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์
ต่ ามาก โดยบริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ าหน่ายแบตเตอรี่ตรา HAZE จากบริษัท Haze Battery Co., Ltd. (สาธารณรัฐประชาชน
จีน) ตรา Shoto จากบริษัท Shuangdeng Group Co.,Ltd. (สาธารณรัฐประชาชนจีน) และตรา SEC จากบริษัท SEC Industrial 
Battery International Limited. (เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน/ สหราชอาณาจักร) 
 

ตัวอย่าง แบตเตอรี ่ท้ังชนิด Sealed Type และ Vented Type ท่ีบริษัทจ าหน่ายและให้บริการ 
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นอกจากนี้บริษัทยังให้บริการและจัดจ าหน่าย Battery ชนิด Lithium Ion โดยเป็นแบบเดียวกับที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้า (Electric 
Vehicle) ปัจจุบันแบตเตอรี่ชนิดนี้ ได้รับความนิยมมากขึ้น ท้ังแบบที่ใช้ร่วมกับระบบส ารองไฟฟ้า (UPS), ระบบส ารองไฟฟ้า พลังงาน
แสงอาทิตย์ (Hybrid Solar System) และระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า (ESS) อันเนื่องจากมีประสิทธิภาพในการอัด/คายประจุสูง (Cycle 
Life) อายุการใช้งานยาวนาน (Durable) น้ าหนักเบา (Light Weight ) และมีขนาดเล็กกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปมากเมื่อเที่ยบที่ขนาดความจุ
เท่ากัน สามารถติดตั้งในสภาพแวดล้อมหลากหลาย มีความปลอดภัยสูง อีกทั้งราคาที่ถูกลง 
 

 
ตัวอย่าง เปรียบเทียบแบตเตอรี่ ท้ังชนิด Sealed Type และ Vented Type กับแบตเตอรี่ชนิด Lithium Ion 

 

โดยแบตเตอรี่ Lithium Ion มาพร้อมกับระบบควบคุม (Battery Management System) ติดตั้งภายใน Rack 19” จึงท าให้
สะดวก รวดเร็ว และเป็นระเบียบ พร้อมความสามารถในการตรวจสอบและแจ้งเหตุผิดปกติได้ตลอด 24 ชั่วโมง ท าให้ทั้งในหน่วยงาน
ราชการและเอกชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก 
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ตัวอย่าง แบตเตอรี ่Lithium Ion ท่ีบริษัทจ าหน่ายและให้บริการ 
 

 

ข) ระบบส ารองไฟฟ้ากระแสสลับ  
 ระบบส ารองไฟฟ้ากระแสสลับ มีอุปกรณ์หลัก คือ อุปกรณ์ส ารองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Uninterruptible 
Power Supply หรือ UPS) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ประกอบด้วย วงจรแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (Rectifier) แบตเตอรี่ 
(Battery) วงจรแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (Inverter) ซึ่งในช่วงเวลาที่มีกระแสไฟฟ้าปกติ กระแสไฟฟ้าจะถูกจ่ายไปยัง
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการ พร้อมกับเข้าสู่วงจรแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อจ่ายไฟเข้าไปส ารองในแบตเตอรี่ เมื่อ
แหล่งจ่ายไฟฟ้าหยุดท างาน วงจรสวิตซ์จะปรับวงจรให้แบตเตอรี่ท าการจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงเข้าสู่วงจรแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้า
กระแสสลับเพื่อจ่ายไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าจนกว่าแหล่งจ่ายไฟฟ้าท างานเป็นปกติหรือจนกระทั่งกระแสไฟฟ้าในแบตเตอรี่หมดลง 
 
 ทั้งนี้ เครื่องส ารองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ มีความแตกต่างกันไปตามการใช้งานที่ต้องการ เช่น ความจุของ
แบตเตอรี่ท่ีแตกต่างกัน หรือบางประเภทไม่มีแบตเตอรี่อยู่ภายในเพื่อให้สามารถเลือกแบตเตอรี่ท่ีมีคุณสมบัติตามที่ต้องการมาเชื่อมต่อ
ภายนอกได้ หรือมีวงจรปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Stabilizer) ท าหน้าที่ปรับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่และสม่ าเสมออยูใ่นระดับที่ปลอดภัยตอ่
อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือประเภทของแหล่งจ่ายไฟเข้าที่แตกต่างกัน เช่น กระแสไฟฟ้าเฟสเดียวหรือสามเฟส เป็นต้น 
 
 โดยบริษัทเป็นผู้น าเข้าและเป็นตัวแทนจ าหน่ายในประเทศไทยส าหรับเครื่องส ารองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติตรา 
เดลต้า (DELTA) จากบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ จ ากัด (ไต้หวัน) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้น าของโลกในด้านระบบจัดการก าลังไฟฟ้า ระบบ
ส ารองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เป็น
ต้น โดยมีส านักงาน 106 แห่ง และโรงงานผลิต 31 แห่ง ทั่วโลก  และมีทีมวิจัยและพัฒนาของเดลต้าในอินเดียได้เริ่มสร้างศักยภาพด้าน
ซอฟท์แวร์ท าให้สามารถต่อยอดพัฒนาซอฟท์แวร์ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม (IA) ที่ทันสมัยได้ โดยซอฟท์แวร์ที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้จะเป็น
โครงสร้างและแพลตฟอร์มมาตรฐานส าหรับใช้งานกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในกลุ่มนี้ เช่น OPC-UA รวมถึง PLCOpen และเทคโนโลยี IIoT 
เพื่อให้สามารถใช้งานกับแพลตฟอร์มลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันที่มีอยู่ในตลาดแล้วหรืออยู่ระหว่างการพัฒนา  (ที่มา : เว็บไซต์
ของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ จ ากัด http://www.deltaww.com) 
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ตัวอย่าง อุปกรณ์เคร่ืองส ารองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติท่ีบริษัทจ าหน่ายและให้บริการ 
 
 

  นอกจากนี้ บริษัทยังจ าหน่ายอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบส ารองไฟฟ้า เช่น ตู้ระบบส ารองไฟฟ้า  และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เป็น
ส่วนประกอบของระบบส ารองไฟฟ้าโดยจะท าการออกแบบระบบให้เหมาะสมกับอุปกรณ์และระบบส่ือสารโทรคมนาคมที่จะน าระบบ
ดังกล่าวไปใช้ โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจนี้ได้แก่ บริษัทหรือองค์กรส่ือสารโทรคมนาคม หรือบริษัทที่ต้องการระบบไฟฟ้าที่มี
เสถียรภาพ เช่น ธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ เป็นต้น  

 

1.2 ระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อม (Power and Environment Monitoring Solution) 

ระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อม (Monitoring Solution) และระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real-time 
(SCADA) 

ก) ระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อม (Monitoring Solution) 
 ระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อมท าหน้าที่ตรวจวัด ประมวลผล เก็บข้อมูล และแสดงผลของสภาวะของระบบรวมถึง

ส่ิงแวดล้อมต่างๆ เช่น สถานะการท างานของอุปกรณ์และระบบต่างๆ แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ประจุของแบตเตอรี่ ความชื้น อุณหภูมิ 
ควันไฟ รวมถึงการตรวจสอบว่ามีการบุกรุกในพื้นที่หรือไม่ เป็นต้น รวมถึงสามารถท าการส่ือสารและควบคุมทางไกลผ่านระบบส่ือสาร
ต่างๆ และสามารถท าการแจ้งเตือนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต หรือข้อความผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ีได้อีก
ด้วย ท าให้ระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อม ช่วยให้สามารถป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้ นจากความผิดปกติต่างๆได้
ทันท่วงที เช่น ไฟฟ้าดับ ไฟไหม้ หรือความผิดปกติของระบบไฟฟ้า เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของบุคลากรที่ต้อง
ใช้ในการควบคุมดูแลได้ โดยระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อมประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่ 

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

 โดยอุปกรณ์ตรวจวัดต่างๆ เช่น เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า เครื่องตรวจจับอุณหภูมิ เครื่องตรวจจับควันไฟ จะท าหน้าที่ตรวจวัดค่า
ต่างๆ ตามที่ก าหนด แล้วส่งค่าดังกล่าวไปยังอุปกรณ์เก็บข้อมูลและแสดงผล ซึ่งจะน าข้อมูลดังกล่าวมาประมวลผลและส่งข้อมูลผ่าน
ระบบเครือข่ายต่างๆไปยังศูนย์ควบคุมส่วนกลาง และข้อมูลดังกล่าว จะได้รับการบันทึกประมวลผล และท าการแสดงผลหรือแจ้งเตือน
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บนโทรศัพท์เคล่ือนที่หรือทางอีเมลล์โดยโปรแกรมตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อมที่บริษัทได้ท าการพัฒนาขึ้นเอง  ซึ่งได้รับการ
ออกแบบให้สามารถรองรับอุปกรณ์เก็บข้อมูลและแสดงผลมากกว่า1,000เครื่องต่อระบบ 

 
ตัวอย่าง อุปกรณ์และหน้าจอซอฟท์แวร์ระบบตรวจวัดและจัดการท่ีบริษัทจ าหน่ายและให้บริการ 

 
 

ข) ระบบตรวจสอบและวเิคราะหข์้อมูลแบบ Real-time (SCADA) 

     นอกจากระบบตรวจวัดและจดัการสภาพแวดล้อม (Monitoring Solution) ทางบริษัทได้น าเข้าระบบตรวจสอบและวิเคราะห์

ข้อมูลแบบ Real-time (SCADA) ซึ่งเป็นโปรแกรมวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Enlight Solar – 

Comprehensive Monitoring & Control / Ensight – Advanced Performance Analytics) ที่สามารถวิเคราะห์สาเหตุและการแก้ไข

แบบ Real Time เพื่อให้การบริหารจัดการภายในโรงไฟฟ้า และการผลิตไฟฟ้าเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งยังสามารถบริหารจัดการการใช้

ไฟฟ้าภายในอาคาร (BEMS : Building Energy Management System) โดยอาศัยฐานข้อมูล Big Data วิเคราะห์และส่ังงานผ่านระบบ 

SCADA เพื่อควบคุมการท างานเครื่องปรับอากาศ, อุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบแสงสว่างภายในอาคาร ให้เหมาะสมกับสภาพการท างาน

ของบุคลากรภายในอาคาร สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
ตัวอย่าง โครงสร้างระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real-time (SCADA) ท่ีบริษัทจ าหน่ายและให้บริการ 
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ทั้งนี้ ทางบริษัทยังได้น าอุปกรณ์เสริมในกลุ่มการรักษาความปลอดภัย เช่นระบบ Smart Locks ที่ได้น าเทคโนโลยีไร้สายร่วมกับ
กุญแจอัฉริยะเพื่อใช้ในการระบุตัวตน พร้อมอนุญาติให้เข้าถึงพื้นที่ปฏิบัติงานได้อย่างแม่นย า รวมถึงอุปกรณ์ส่ังการ Breaker (Auto 
Reclosure) จากศูนย์ควบคุมส่วนกลาง ท าให้ลดเวลาเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อเปิดระบบจ่ายไฟฟ้าพร้อมลดปัญหาระบบส่ือสารท างาน
ล้มเหลวจากเหตุการณ์ Surge ในระบบไฟฟ้าและ Breaker ส่ังตัดไฟฟ้าออกจากระบบ 

 

 
ตัวอย่าง ระบบ Smart Locks และอุปกรณ์ Auto Reclosers ท่ีบริษัทจ าหน่ายและให้บริการ 

 

1.3 ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (Renewable Energy) 

บริษัทด าเนินการออกแบบ จ าหน่าย และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยให้บริการในลักษณะวิศวกรรม จัดหา 

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

ระบบผลิตไฟฟ้าเพื่อเชื่อมต่อกับระบบจ าหน่ายไฟ (On-grid System) และระบบผลิตไฟฟ้าที่ไม่เชื่อมต่อกับระบบจ าหน่ายไฟ (Off-Grid 

System) ซึ่งจะท าการผลิตไฟฟ้าเพื่อจ่ายไปยังอุปกรณ์ในระบบของผู้ว่าจ้างเอง เช่น อุปกรณ์ที่ติดตั้งในเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม เป็น

ต้น 

โดยบริษัทจะท าการศึกษาถึงความต้องการไฟฟ้าของระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า แล้วจึงท าการออกแบบระบบ โดยเลือกส่วนประกอบ

ที่มีความเหมาะสมกับท้ังลักษณะการใช้งานและสภาวะของแสงอาทิตย์หรือกระแสลมในพ้ืนท่ีโดยรอบ โดยอาจจะมีส่วนของระบบไฟฟ้า

ส ารองร่วมด้วยตามความเหมาะสมในการใช้งานและตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง ในปัจจุบันบริษัทให้บริการระบบผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานทดแทน ดังต่อไปนี้ 

ก) พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) แบบ On grid โดยระบบจะผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในปัจจุบันเซลล์
แสงอาทิตย์ที่บริษัทจัดจ าหน่ายและให้บริการเป็นเซลล์แสงอาทิตย์แบบโพลีคริสตอลลีน (Poly Crystalline) และเซลล์
แสงอาทิตย์แบบเซลล์ซิลิคอนชนิดผลึกเดี่ยว (Mono Crystalline) ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า (Efficiency) มากกว่า 
16% โดยระบบดังกล่าว จะขนานไฟฟ้าใช้งานร่วมกับสายส่ง เพื่อผลิตไฟฟ้าในเวลาที่มีแสงแดด เพื่อจ าหน่ายไฟให้กับการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือเพื่อประหยัดค่าไฟฟ้าภายในองค์กรท่ีติดตั้งใช้งาน 

 

ข) ระบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงาน (Hybrid System) นอกจากระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Cell) แบบ On grid แล้ว ทางบริษัทยังน าระบบกักเก็บพลังงาน (ESS : Energy Storage System) ต่อร่วมเพื่อใช้ใน
การกักเก็บพลังงานไฟฟ้าจาก Solar Cell ในส่วนที่เหลือจากการใช้งาน หรือกักเก็บพลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ค่าไฟฟ้า
ราคาถูก (Off Peak) เพื่อน ามาใช้งานในช่วงที่ไม่มีแสงแดด หรือช่วงเวลาที่ค่าไฟฟ้าราคาแพงพร้อมกับลดค่าไฟฟ้าในส่วน
ความต้องการใช้ไฟ (On Peak and Demand Charge) ท าให้สามารถลดค่าใช้ไฟฟ้าภายในองค์กรได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยัง
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เพิ่มเสถียรภาพให้ระบบไฟฟ้า โดยระบบกักเก็บไฟฟ้าจะชดเชยรูปคล่ืนและความถี่ในระบบไฟฟ้าจากสายส่งให้มีความ
เสถียรมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการลดความเสียหายและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าในหน่วยงาน รวมถึงการน าพลังงาน
ที่กักเก็บออกมาใช้เมื่อระบบไฟฟ้าขัดข้อง (Power Backup) ได้อีกด้วย 

 

 
ตัวอย่าง ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS : Energy Storage System) ท่ีบริษัทจ าหน่ายและให้บริการ 

 

1.4 บริการและโซลูชั่นบริหารจัดการพลังาน (Energy Management Solutions and Services) 
การบริการบริหารจัดการพลังงานเพื่อให้เกิดผลประหยัด และการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริการจะ

ครอบคลุมถึง ให้ค าปรึกษา ออกแบบ บริหารโครงการ วิเคราะห์การใช้พลังงาน ติดตั้งอุปกรณ์ และด าเนินงานส าหรับ รวมถึง
การจัดหาแหล่งเงินทุน ตลอดจนการตรวจวัดเพื่อพิสูจน์ผลประหยัด และรับประกันผลการประหยัด โดยระบบท่ีน ามาใช้ส าหรับ
การจัดการพลังงานคือ Building Energy Management Systems (BEMS) หรือ ระบบบริหารจัดการพลังงานส าหรับอาคาร  

ซึ่งจะท าหน้าที่ควบคุมระบบปรับอากาศ ระบบท าความร้อนและระบายอากาศ (Heating, Ventilation, and Air 
Conditioning: HVAC) ระบบควบคุมแสงสว่างในอาคาร การรวบรวมข้อมูลจากสมาร์ทมิเตอร์ (Smart Metering) นอกจากนี้ 
ในอนาคตอาจจ าเป็นต้องมีการติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าไว้ในอาคาร (EV Charging System) เพื่อรองรับการใช้งาน
รถยนต์ไฟฟ้าของผู้ที่อาศัยหรือท างานอยู่ภายในอาคาร  

นอกจากนี้ยังรวมถึงการให้บริการบริหารจัดการพลังงานส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม หรือ Factory Energy 
Management System (FEMS) จะประกอบด้วย ระบบติดตามการใช้ไฟฟ้า ระบบจัดการการเดินเครื่องจักรรวมถึงการซ่อม
บ ารุงอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ ระบบควบคุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพลังงานที่ผลิตขึ้นภายในโรงงานและการกักเก็บพลังงาน 
(Energy Storage System) ระบบควบคุมการตอบสนองด้านโหลด ระบบควบคุมการท าความร้อน การปรับอากาศ และการ
ระบายอากาศภายในโรงงาน (Heating, Ventilation, and Air Conditioning: HVAC) ระบบไฟแสงสว่าง การรวบรวมและ
ประมวลผลข้อมูลจากมิเตอร์อัจฉริยะ เป็นต้น 

 
 

 
 

 
 
 
      

 
ตัวอย่าง  ระบบปั๊มความร้อนและหลอดไฟแอลอีดีที่บริษัทจ าหน่ายและให้บริการ 
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

เนื่องจากผลิตภัณฑ์ระบบส ารองไฟฟ้าและระบบตรวจวัด ควบคุม และแจ้งเตือนระบบไฟฟ้าของบริษัทเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มี
ความเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมที่ต้องการระบบปฏิบัติงานที่มีเสถียรภาพสูง บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการจัดจ าหน่ายไปยังลูกค้ากลุ่ม
ระบบส่ือสารโทรคมนาคม ซึ่งตลาดบริการโทรคมนาคมของประเทศไทยสามารถจ าแนกได้ 11 ตลาด แบ่งเป็นตลาดค้าปลีกบริการ 5 
ตลาด และตลาดค้าส่งบริการ 6 ตลาด ดังนี้ 

1. ตลาดค้าปลีกบริการโทรศัพท์ประจ าที่ภายในประเทศ 

โครงสร้างตลาดส่วนแบง่ตลาด และระดับการแขง่ขันตลาดคา้ปลีกบริการโทรศัพท์ประจ าที่ มีผู้ใหบ้ริการหลักคงเหลืออยู่ 1ราย 
คือ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) (TOT) ข้อมูล ณ ส้ินไตรมาสที่ 3 ปี 2561 มเีลขหมายที่เปดิใช้บริการท้ังหมดประมาณ 3.05 ล้านเลข
หมาย และมคีรัวเรือนทีเ่ข้าถึงร้อยละ14.25 
  

2. ตลาดค้าปลีกบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ 

โครงสร้างตลาดส่วนแบ่งตลาด และระดับการแข่งขันตลาดค้าปลีกบริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ มีผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่
สามารถจ าแนกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ  

(1) ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ที่มีโครงข่ายหรือมีสิทธิ์ในการใช้โครงข่าย (Mobile Network Operators –MNOs) 
และ  

(2) ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีบนโครงข่ายเสมือน (Mobile Virtual Network Operators –MVNOs) ดังนี ้
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หากค านวณส่วนแบ่งตลาดจากจ านวนผู้ใช้บริการของตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่พบว่า กลุ่มบริษัท AIS มีส่วนแบ่งตลาด คิดเป็น
ร้อยละ 43.8 รองลงมาเป็น กลุ่มบริษัท TRUE มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 31.0 กลุ่มบริษัท DTAC มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 23.0 ตามด้วย
กลุ่ม CAT มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 1.92 และกลุ่มบริษัท TOT มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 0.13 ตามล าดับ-ค่าดัชนี HHI ของตลาดค้าปลีก
บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ณ ส้ินไตรมาสที่ 3 ปี 2561 อยู่ที่ 3,415 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 1.6 

3. ตลาดค้าปลกีบริการโทรศัพทร์ะหว่างประเทศ 
3.1 ประเภทบริการปัจจุบันการใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศสามารถแบ่งการให้บริการออกเป็น 3 ระบบใหญ่ ได้แก่  

(1) ระบบต่อตรง (International Direct Dialing: IDD) บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศระบบต่อตรง  เป็นการ
ให้บริการผ่าน Access Code หรือ IDD Prefix โดยต่อตรงอัตโนมัติผ่านระบบเลขหมาย 3 หลัก (Three Digits Number) หรือ
ผ่านบริการโทรศัพท์ประจ าที่  (Public Switched Telephone Network: PSTN) และบริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ด้วยผ่าน
เทคโนโลยี TDM (Time Division Multiplexing) ซึ่งระบบต่อตรงมี 2 ลักษณะด้วยกัน คือการต่อตรงอัตโนมัติ และการเรียกผ่าน
พนักงานสลับสาย โดยปัจจุบันผู้ใช้บริการใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างด้วยวิธีการกด  IDD Prefix เป็นส่วนใหญ่วิธีการใช้บริการ
สามารถด าเนินการได้ดังนี้  1.1) กรณีโทรเข้าโทรศัพท์ประจ าที่กด  IDD Prefix+ รหัสประเทศ + รหัสเมือง +  เลขหมาย
ปลายทาง 1.2) กรณีโทรเข้าโทรศัพท์เคล่ือนท่ีกด IDD Prefix+ รหัสประเทศ + เลขหมายปลายทาง 

(2) ระบบการส่ือสารทางเสียงผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Voice over Internet Protocol: VoIP) บริการโทรศัพท์ระหว่าง
ประเทศระบบการส่ือสารทางเสียงผ่าน ระบบอินเทอร์เน็ต เป็นลักษณะการเชื่อมต่อผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล 
(Internet Protocal: IP) ซึ่งเป็นการใช้บริการผ่านโทรศัพท์ประจ าที่ หรือ โทรศัพท์เคลื่อนท่ีก็ได้ ด้วยวิธีการแปลงสัญญาณเสียง
เพื่อส่งต่อไปยังปลายทางผ่านทางบริการอินเทอร์เน็ต แต่ปัจจุบันการโทรออกด้วย  VoIP นั้น มีเลขหมายและไม่มีเลขหมาย
โทรศัพท์ก็ได้ เช่น การโทรผ่านคอมพิวเตอร์ไปคอมพิวเตอร์ (PC-to-PC) คอมพิวเตอร์ไปโทรศัพท์ (PC-to-Phone) โทรศัพท์ไป
คอมพิวเตอร์ (Phone-to-PC) และโทรศัพท์ไปโทรศัพท์ (Phone-to-Phone) เป็นต้น 

(3) ระบบบัตรโทรศัพท์ (International Calling Card) บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศระบบบัตรโทรศัพท์ เป็นบริการ
ที่ผู้ใช้บริการโทรออกต่างประเทศจะต้องท าการซื้อบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศจากผู้จัดจ าหน่ายหรือผู้ให้บริการต่างๆ ทั้งนี้
การโทรออกไปต่างประเทศจะมีลักษณะการเชื่อมต่อส่วนกลาง ซึ่งมีเลขหมายกลางของศูนย์บริการ (Access Number) เป็น
เลขหมายศูนย์กลางส าหรับการเชื่อมต่อไปยังเกตเวย์ (Gateway) โดยผู้ให้บริการระบบดังกล่าวจะต้องเช่าช่วงช่องสัญญาณ
จากผู้ให้บรกิารเกตเวย์ เพื่อเชื่อมต่อออกไปต่างประเทศ 
 

3.2 โครงสร้างตลาดส่วนแบ่งตลาด และระดับการแข่งขัน 
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1) ระบบต่อตรง (International Direct Dialing: IDD) มีผู้ให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศระบบต่อตรงรายใหญ่
ทั้งหมด 6 ราย ดังนี้ (1) บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) (TOT) (2) บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) (CAT) (3) บริษัท 
เอไอเอ็น โกลบอลคอม จ ากัด (AIN) (4) บริษัท ดีแทคไตรเน็ต จ ากัด (DTAC TriNet) (5) บริษัท ทริปเปิลที โกลบอล เน็ท จ ากัด 
(TTT GN) (6) บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด  

2) ระบบการส่ือสารทางเสียงผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Voice over Internet Protocol: VoIP) มีผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการอินเทอร์เน็ต จ านวนทั้งหมด 137 ราย แบ่งเป็นเปิดให้บริการแล้ว 72 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 52.55 และยังมิได้
เปิดให้บริการหรือยกเลิกบริการ 65 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 47.45 

3) ระบบบัตรโทรศัพท์ (International Calling Card) มีผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ระบบบัตร
โทรศัพท์ จ านวนทั้งหมด 105 ราย แบ่งเป็นเปิดให้บริการแล้ว 24 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 22.86 และยังมิได้เปิดให้บริการ 81
ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 77.14 

ส าหรับตลาดโทรศัพท์ระหว่างประเทศนั้นจะพิจารณาเฉพาะการโทรออกต่างประเทศโดยใช้บริการโทรศัพท์ประจ าที่
โดยมีรายได้เท่ากับ 191.13 ล้านบาทและเมื่อพิจารณาส่วนแบ่งตลาดจากรายได้ ณ ส้ินไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ผู้ให้บริการใน 
CAT มีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 66.76 ตามด้วย TIC ร้อยละ 30.86 TOT ร้อยละ 1.29 และ Jasmine ร้อยละ1.09 
ค่าดัชนี HHI ณ ส้ินไตรมาสที่ 3 ปี 2561 อยู่ที ่5,413 จุด ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 0.68 

 

4. ตลาดค้าปลีกบริการอินเทอร์เน็ตประจ าที่ 

4.1 จ านวนผู้ลงทะเบียนใช้งาน ณ ส้ินไตรมาสที่ 3 ปี 2561 มีผู้ลงทะเบียนใช้บริการอินเทอร์เน็ตประจ าที่ท้ังส้ิน จ านวน 9.08 
ล้านราย เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 1.9 เมื่อพิจารณาอัตราการเข้าถึงของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงพบว่ามีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย ณ ส้ินไตรมาสที่ 3 ปี 2561 มีอัตราการเข้าถึงอยู่ที่ร้อยละ 42.47 ของครัวเรือน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า 
ร้อยละ 2 โดยพบว่า การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงประเภท Fiber optical มีสัดส่วนสูงที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 31.3 ของการเชื่อมต่อ
ทั้งหมด ตามด้วยการเชื่อมต่อผ่าน xDSL ร้อยละ 40.52 การเชื่อมต่อแบบ Cable Broadband มีสัดส่วนร้อยละ 17.94 และการเชื่อมต่อ
แบบอื่นๆ ร้อยละ 1.83 
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4.2 โครงสร้างตลาดส่วนแบ่งตลาดและระดับการแข่งขันตลาดค้าปลีกบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมีผู้ให้บริการรายใหญ่ 3  
ราย ได้แก่ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (TICC) บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) (TOT) บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด 
(มหาชน) ซึ่งให้บริการในชื่อแบรนด์ 3BB และบริษัท แอดวานซ์ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จ ากัด (AWN)  

  

 

 

 

ส่วนแบ่งตลาดจากจ านวนผู้ใช้บริการพบว่า ณ ส้ินไตรมาสที่ 3 ปี 2561 TICC มีส่วนแบ่งตลาดสูงที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 37.8 ตาม
ด้วย 3BB มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 32.4 TOT มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 17.5 AWN มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 7.4 นอกจากนี้ ยังมีผู้ให้
บริการรายย่อยอื่นๆ มีส่วนแบ่งตลาดรวมกันประมาณร้อยละ 5.0 ส าหรับค่าดัชนี HHI ของตลาดบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วลดลง
เล็กน้อยโดย ณ ส้ินไตรมาสที่ 3 ปี 2561อยู่ที่ 2,858 จุด 
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5. ตลาดบริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ 

5.1 โครงสร้างตลาด ตลาดอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่มีโครงสร้างคล้ายกับตลาดโทรศัพท์เคล่ือนท่ี เนื่องจากผู้ให้บริการเสียงใน 

ตลาดโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ก็มีจะให้บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ควบคู่ไปด้วย 

 

5.2 ส่วนแบ่งตลาด 
ส่วนแบ่งตลาดรายได้จากบริการท่ีมิใช่เสียง ณ ส้ินไตรมาสที่ 3 ปี 2561 พบว่าผู้ให้บริการในกลุ่ม  AIS มีส่วนแบ่งตลาดมาก 

ที่สุดที่ร้อยละ 46.4 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 1.3 ตามด้วยผู้ให้บริการในกลุ่ม DTAC มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 30.2 ลดลงจาก
ไตรมาสก่อนหน้าเล็กน้อยและผู้ให้บริการในกลุ่ม TUC มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 21.1 ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 2.0 

ส าหรับค่าดัชนี HHI ของตลาดบริการอินเทอร์เน็ตเคล่ือนที่ณ ส้ินไตรมาสที่ 3 ปี 2561 อยู่ที่ 3,513 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน
หน้าเล็กน้อย 
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6. ตลาดบริการเกตเวย์อินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ 

6.1 โครงสรา้งตลาดผู้ให้บริการเกตเวย์อินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศจะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 
2 ส าหรับการให้บริการการเชื่อมต่อการแลกเปล่ียนข้อมูลอินเทอร์เน็ตภายใน (NIX) และระหว่างประเทศ (IIG) จากส านักงาน กสทช. 
โดยในปัจจุบันมีผู้ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตและด าเนินกิจการอยู่ทั้งสิ้น 17 ราย ซึ่งให้บริการท้ัง NIX และ IIG 

 

6.2 ปริมาณแบนด์วิธี และส่วนแบ่งตลาดในการให้บริการ 
ปริมาณแบนด์วิธีที่ใช้เชื่อมต่อในการให้บริการเกตเวย์อินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย ณ ส้ิน

ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 มีปริมาณแบนด์วิธีรวมทั้งหมด 2,191 Gbps เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนร้อยละ 0.54 โดยจ าแนกการเชื่อมต่อผ่าน 
Landline มีปริมาณแบนด์วิธีรวม1,738 Gbps ซึ่งเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ 0.59 ในขณะที่การเชื่อมต่อผ่านเคเบิ้ลใต้
น้ า (submarinecable) มีผู้ให้บริการเพียงรายเดียว คือ กสท มีปริมาณแบนด์วิธีรวม 453 Gbps เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าเล็กน้อย 
ส าหรับส่วนแบ่งตลาดซึ่งค านวณโดยปริมาณแบนด์วิธี ณ ส้ินไตรมาสที่ 3 ปี 2561 พบว่า CAT มีส่วนแบ่งตลาดสูงที่สุดที่ร้อยละ 26.99 
ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 0.11ตามด้วย TIG มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 20.22 ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 1.24 โดยค่า 
HHI ของตลาดบริการเกตเวย์ระหว่างประเทศ ณ ส้ินไตรมาสที่ 3 ปี 2561 มีค่า 1,592 ซึ่งลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 0.52 
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7. ตลาดบริการเกตเวย์โทรศัพท์ระหว่างประเทศ 

7.1 โครงสร้างปัจจุบันมีผู้ได้รับอนุญาตให้บริการเกตเวย์โทรศัพท์ระหวา่งประเทศรวม 5 ราย โดยทัง้หมดเป็นผู้ให้บริการค้า 

ปลีกโทรศัพท์ระหว่างประเทศและเกือบทั้งหมดเป็นผู้ให้บริการในตลาดคา้ปลีกโทรศัพท์ประจ าที่และโทรศัพทเคล่ือนท่ีภายในประเทศ

ด้วย 

 

 

 

 

 

7.2 ปริมาณการใช้งาน ส าหรับจ านวนนาทีบริการเกตเวย์โทรศัพท์ระหว่างประเทศในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 มีปริมาณการใช้ 

งานทั้งส้ิน 241.8 ล้านนาที ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าประมาณ 2.1 ล้านนาทีหรือคิดเป็นร้อยละ 1 โดยเป็น บริษัท กสท โทรคมนาคม 

จ ากัด (มหาชน) มีปริมาณการโทรถึง 145.1 ล้านนาที ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 60.01 ของจ านวนนาทีทั้งหมด ขณะที่ผู้ให้บริการรายอื่นมี

ประมาณ 96.7 ล้านนาที  

 

8. ตลาดบริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรศัพท์ประจ าที่เพื่อให้สามารถเรียกถึงจุดปลายทาง 

8.1 โครงสร้าง  

ในปัจจุบันมีผู้ให้บริการโทรศัพท์ประจ าที่ท่ีให้บริการถึงผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการขั้นสุดท้าย (end users) จ านวน 8 ราย  

ด้วยลักษณะประเภทบริการ Call Termination ผู้ที่จะสามารถให้บริการ Fixed Call Termination ได้จ าเป็นต้องเป็นผู้ที่

ให้บริการค้าปลีกในบริการโทรศัพท์ประจ าที่ ดังนั้นจึงถือว่า ผู้ให้บริการ Fixed Call Termination มีจ านวน 8 ราย 
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8.2 ปริมาณการใช้งาน ส าหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2561 จ านวนทราฟฟิกการใช้งานบริการ Fixed Call Terminationมีจ านวน 

ทั้งสิ้น 162.4 ล้านครั้ง โดยแบ่งเป็นการรับสายจากโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ี (Mobile-to-Fixed) 160 ล้านครั้ง และรับสายจากโครงข่าย

โทรศัพท์พื้นฐาน (Fixed-to-Fixed) มีจ านวนทั้งส้ิน 2.4 ล้านครั้ง หากวัดเป็นจ านวนนาที จ านวนทราฟฟิกการใช้งานบริการ Fixed Call 

Termination มีจ านวนทั้งสิ้น 334.6 ล้านนาที แบ่งเป็นการรับสายจากโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile-to-Fixed) 330 ล้านนาที และ

รับสายจากโครงข่ายโทรศัพท์พื้นฐาน (Fixed-to-Fixed) มีจ านวนทั้งสิ้น 4.6 ล้านนาที 

 

9. ตลาดบริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อให้สามารถเรียกถึงจุดปลายทาง 

9.1 ผู้ให้บริการในปัจจุบันผู้ให้บริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ให้บริการถึงผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการขั้นสุดท้าย (end 
users) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ที่สามารถให้บริการ Mobile Call Termination ได้มีทั้งหมด 5 กลุ่มใหญ่ คือ 

 

9.2 ปริมาณการใช้งานส าหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2561 จ านวนทราฟฟิกการใช้งานบริการ Mobile Call Termination มีจ านวน
ทั้งส้ิน 4,718.7 ล้านครั้ง โดยแบ่งเป็นการรับสายจากโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่  (Mobile-to-Mobile) 4,580 ล้านครั้ง และรับสายจาก
โครงข่ายโทรศัพท์พื้นฐาน (Fixed-to-Mobile) มี 138.7 ล้านครั้ง หากวัดเป็นจ านวนนาที จ านวนทราฟฟิกการใช้บริการ Mobile Call 
Termination มีทั้งส้ิน 7,082.9 ล้านนาที แบ่งเป็นประเภทการรับสายจากโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี (Mobile-to-Mobile) จ านวน 6,900
ล้านนาที และรับสายจากโครงการข่ายโทรศัพท์ประจ าที่ (Fixed-to-Mobile) จ านวน 182.9 ล้านนาที 
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10. ตลาดการเข้าถึงบรอดแบนด์ 

10.1  โครงสร้าง  

ในปัจจุบันมีผู้ให้บริการเข้าถึงบรอดแบนด์ด้วยรูปแบบโครงข่ายที่หลากหลายจากตารางที่ 10-1 พบว่าผู้รับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายเป็นของตนเองและได้รับอนุญาตให้บริการเข้าถึงบรอดแบนด์จ านวนทั้งส้ิน  57 ราย 

เป็นผู้รับใบอนุญาตที่ให้บริการผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมมากกว่าหนึ่งแบบเพื่อให้บริการ จ านวน 31 ราย และเป็นผู้ให้บริการ

ที่ให้บริการผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมแบบเดียว จ านวน 26 ราย 

 

10.2  ปริมาณการใช้บริการและรายได้เข้าถึงบรอดแบนด์  

ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยส้ินไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ทั้งนี้การ 

เข้าถึงบรอดแบนด์โดยใช้เทคโนโลยี Fiber optic มีปริมาณทราฟฟิกมากกว่าเทคโนโลยีอื่น และการเข้าถึงบรอดแบนด์โดยใช้

เทคโนโลยี xDSL มีปริมาณทราฟฟิกเป็นอันดับ 2  
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ส าหรับรายได้จากบริการเข้าถึงบรอดแบนด์ก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน โดย ณ ส้ินไตรมาสที่ 3 ปี 2561 
อยู่ที่ 25,782.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ1.53 แบ่งเป็นรายได้จากการใช้เองและให้บริการบริษัทในกลุ่ม 10,113.1 
ล้านบาทและรายได้ที่ขายให้แก่บริษัทอื่น 15,669.2 ล้านบาท 

 

11. ตลาดบริการวงจรเช่า 

11.1  โครงสร้างผู้ให้บริการในตลาดค้าส่งวงจรเช่าสามารถจ าแนก ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 ผู้ให้บริการเฉพาะค้าส่ง ได้แก่ ผู้รับใบอนุญาตซึ่งเป็นผู้ประกอบการรัฐวิสาหกิจและให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน 
(Infrastructure) โดยธุรกิจหลักของผู้ให้บริการในกลุ่มนี้คือการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าการให้บริการวงจรเช่าเป็นเพียงการน าทรัพยากร
ส่วนท่ีเหลือ หรือเส้นใยแก้วน าแสง (Fiber Optic) มาให้ผู้ประกอบการรายอื่นเช่า 

กลุ่มที่ 2 ผู้ให้บริการที่มีโครงข่ายขนาดใหญ่และประกอบการค้าปลีกและส่งโดยผู้ให้บริการกลุ่มมีโครงข่ายที่ครอบคลุมทั้ง
ประเทศ หรือรัฐวิสาหกิจโทรคมนาคม 

กลุ่มที่ 3 ผู้ให้บริการที่มีโครงข่ายเล็กและประกอบการค้าปลีก และส่งโดยเป็นกลุ่มผู้ให้บริการที่มีโครงข่ายขนาดเล็กที่อาจไม่
ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ 
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11.2 รายได้และปริมาณการใช้งานบริการวงจรเช่า 
ปริมาณการใช้บริการวงจรเช่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย ณ ส้ินไตรมาสที่ 3 ปี 2561 อยู่ที ่1,077.4 Gbps เพิ่มขึ้น

จากไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 3 ทั้งนี้การใช้บริการวงจรเช่าโดยใช้เทคโนโลยี  Ethernet Leased Line มีปริมาณทราฟฟิกมากว่า
เทคโนโลยีอื่น โดยบริการวงจรเช่าโดยใช้เทคโนโลยี  MPLS มีปริมาณทราฟฟิกเป็นอันดับที่ 2 ส าหรับรายได้จากบริการวงจรเช่าก็มี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน โดย ณ ส้ินไตรมาสที่ 3 ปี 2561อยู่ที่ 2,731.7 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ
13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.3  ส่วนแบ่งตลาดและระดับการแข่งขัน 

 

 

 

 

 

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561ผู้ให้บริการท่ีมีส่วนแบ่งตลาดมาก 3 อันดับแรก มีดังนี้ (1) TRUE มีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดที่ 
ร้อยละ 20.0 (2) CAT มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 16.1 และ (3)Symphony มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 14.8 ส่วนค่า HHI ของตลาด
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 อยู่ที่ 1,451 จุด ซึ่งเท่ากับไตรมาสก่อนหน้า 
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การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีมูลค่ามากกว่า 577,329 ล้านบาทในปี 2559 (อัตรา
การเติบโต 7.7% จากปี 2558) และคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเติบโตของอุตสาหกรรมมีแรงหนุนหลักมาจากการท าการตลาด
ของกลุ่มผู้ประกอบการที่ผลักดันให้มีผู้ใช้งานแบบรายเดือนเพิ่มขึ้น หรือการผลักดันให้ผู้ใช้รายเดือนเดิมเปล่ียนแพ็กเกจมาอยู่ในระดับ
ราคาที่สูงขึ้น โดยมีแรงจูงใจจากการให้ใช้โมบายอินเทอร์เน็ตในปริมาณมากขึ้น  รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคไทยที่ยังคงนิยมใช้โม
บายบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นดูหนัง ดูทีวีออนไลน์ หรือแม้แต่การให้บริการเกมออนไลน์ การเพิ่มบริการอื่นๆ ท้ังการให้บริการ
ทางการเงิน การให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ (ไอโอที) กับลูกค้าองค์กร การให้บริการสนับสนุนข้อมูลสุขภาพ การให้บริการ
อุปกรณ์โทรคมนาคม ในยุคไอโอทีอุปกรณ์หลักคือตัวเซ็นเซอร์ ที่คอยตรวจวัดข้อมูลที่ต้องการ เช่น  คุณภาพน้ า คุณภาพอากาศ หรือ
ตรวจวัดส่ิงอื่นๆ แล้วส่งข้อมูลมาประมวลผล นอกจากจะแจ้งผลการประมวลไปที่ปลายทาง ซึ่งระบบนิเวศนี้ยังท าให้มีบิ๊กดาต้าซึ่ง
สามารถน าไปวิเคราะห์ต่อยอดได้อีกมากมาย  ซึ่งคาดว่าจะเป็นจุดเปล่ียนที่ท าให้ตลาดโทรคมนาคมแบบไร้สายเติบโตขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญ ท าให้มูลค่าตลาดบริการส่ือสารข้อมลูยังคงขยายตัวต่อเนื่องและส่งผลกระทบโดยตรงต่อกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ตลาดบริการโทรศัพท์เคล่ือนที่และโมบายอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นสัดส่วนใหญ่ของตลาดที่ท าให้มูลค่าอุตสาหกรรมมีอัตราการ
เติบโตเฉล่ียสะสมต่อปี (CAGR) ประมาณร้อยละ 20 จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องท าให้มีการลงทุนเพิ่มในธุรกิจ ประกอบ
กับกระแสการปฏิวัติระบบไอทีองค์กร โดยการน าเครื่องมือต่างๆ ด้านไอทีเข้ามาใช้ในระบบงานให้มากที่สุดดังนั้นการวางระบบเครือข่าย
ส่ือสารข้อมูลองค์กรจึงต้องมีการออกแบบระบบให้มี Core Network ที่มีความจุรองรับการใช้งานท่ีอาจจะเพิ่มสูงขึ้นเป็นเท่าตัวจากช่วงปี
ที่ผ่านมา และเป็นเครือข่ายที่มีความปลอดภัยระดับสูงเพื่อปกป้องข้อมูลทางธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ 5G ที่
มุ่งเน้นส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล, ทบทวนเงื่อนไขและระยะเวลาการช าระเงินค่าประมูลคล่ืนความถี่ของคล่ืนที่ประมูลไปแล้ว 
และจะน ามาประมูลใหม่เพื่อสร้างแรงจูงใจ โดยแบ่งวิธีการอนุญาตเป็น 2 รูปแบบคือ ใบอนุญาตที่ใช้งานครอบคลุมการให้บริการ
ครอบคลุมทั่วประเทศ (Nation Wide) และใบอนุญาตแบบท่ีครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ที่ก าหนด (Specific Area) เช่น ในเขตพื้นที่ภาคการ
ผลิตและอุตสาหกรรม รวมถึงก าหนดหลักเกณฑ์การประมูลคล่ืนความถี่หลายย่านพร้อมกัน (Multiband) และด าเนินการจัดตั้งศูนย์
ทดลองทดสอบ 5G ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
 
สภาวะการแข่งขัน 

ธุรกิจของบริษัทมีลักษณะธุรกิจออกแบบ จ าหน่าย และติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม  จึงท าให้บริษัทได้
ตระหนักถึงการให้ความส าคัญกับคุณภาพของการออกแบบ (Design) การด าเนินการติดตั้งระบบ (Installation) และการบริหาร
โครงการ ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และความช านาญสูง เพื่อท าให้ให้ลูกค้าได้มั่น ใจถึงคุณภาพงานที่จะได้รับ และภายใต้
ระยะเวลาที่ได้ก าหนดวางแผนไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส าหรับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม เพื่อเป็นการสร้างความต้องการ
และการจัดสรรผลิตภัณฑ์ หรือบริการตามความต้องการของลูกค้ารายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ 

 

สภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น บริษัทเล่ียงไม่ได้ต้องมีการแข่งขันเพื่อเพิ่มศักยภาพในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ หรือบริการด้วยระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีการแข่งขันด้านราคาที่สูง เนื่องจากมีผู้ให้บริการรายใหม่ๆ และผู้ผลิตบางผลิตภัณฑ์ได้หันมาเป็นผู้ให้บริการ
เอง เข้ามาร่วมแข่งขันมากขึ้น  ซึ่งมีผลให้การแข่งขันด้านราคาสูงขึ้นไปอีก 

 

ดังนั้น การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และการคัดเลือกพันธมิตรธุรกิจที่มีความพร้อม จึงเป็นส่ิงจ าเป็นในการแข่งขัน  กับคู่แข่ง
รายอื่นๆ  ทั้งนี้บริษัทต้องได้รับการสนับสนุนที่ดีจากลูกค้าและพันธมิตร เพื่อบริษัทสาารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และ
น าเสนอในราคาที่สามารถแข่งขันได้ กล่าวคือต้องอยู่ในงบประมาณทีลู่กค้าก าหนดไว้ พร้อมกับบริษัทยังมีความได้เปรียบในการแข่งขัน
คือ เป็นบริษัทมีความเชี่ยวชาญในการผสมผสานเทคโนโลยีที่หลากหลาย และการบริหารโครงการท่ีมีประสิทธิภาพ มีผลงานการส่งมอบ
และการบริการที่ดีกับหน่วยงานราชการทั้งในอดีตและปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นผู้ช านาญการในการบริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การ
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ออกแบบ ส ารวจ ติดตั้ง และการบ ารุงรักษาและดูแลระบบหรือให้บริการหลังการขายส าหรับการให้บริการหลังการขาย บริษัทเน้นการ
บ ารุงรักษาและดูแลระบบให้มีความเสถียรสูงสุด ดังนั้น 

 

กลยุทธ์การแข่งขันที่บริษัทน ามาใช้จึงเป็นการก าหนดมาตรฐานบริการ (SLA : Service Level Agreement) บริการหลังการ
ขายที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งานของลูกค้า และผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง ได้รับมาตรฐาน และมีความปลอดภัย เพื่อ
ประสิทธิภาพในการท างานสูงสุด เพื่อให้ลูกค้าสามารถพึงพอใจและยินดีที่ใช้บริการท่ีมีคุณภาพ 

 

ลักษณะลกูค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
ลักษณะลูกค้าของบริษัทในธุรกิจออกแบบ จ าหน่ายและติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม แบ่งเป็น 2 

กลุ่มใหญ่ คือ ภาคเอกชน และภาครัฐ (หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ) รวมถึงการบริการให้กับบริษัทในเครือ ไปตามประเภทของ
ระบบท่ีให้บริการ ดังนี้ 

1. ระบบส ารองไฟฟ้า  

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของระบบส ารองไฟฟ้าจะแบ่งไปตามประเภทของระบบส ารองไฟฟ้า คือ ระบบส ารองไฟฟ้ากระแสตรง

จะมุ่งเน้นในกลุ่มลูกค้าส่ือสารโทรคมนาคมเป็นหลัก เนื่องจากมีความต้องการอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง และต้องการระบบส ารอง

ไฟฟ้าที่ได้รับการออกแบบส าหรับอุปกรณ์ส่ือสารโทรคมนาคมโดยเฉพาะ ส าหรับระบบส ารองไฟฟ้ากระแสสลับ จะมุ่งเน้นในส่วนของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศหรือองค์กรที่มีระบบสารสนเทศขนาดใหญ่ เช่น  ธนาคาร และอุตสาหกรรมที่ต้องการ

เสถียรภาพของกระแสไฟฟ้าในการด าเนินงาน เช่น อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ เป็นต้น 

บริษัทยังคงไว้ซึ่งโครงการที่ตอบสนองความต้องการหน่วยงานที่ต้องการระบบส ารองไฟฟ้ากระแสตรงส าหรับอุปกรณ์และ

ระบบส่ือสารโทรคมนาคมเป็นหลัก เช่น บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) และการไฟฟ้าภูมิภาค  

ซึ่งเป็นผู้น าด้านธุรกิจโทรคมนาคมตอ้งอาศัยนวัตกรรม และวิธีการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถแข่งขันและเป็นผู้น าในตลาดพร้อม

ไปกับการผลักดันโซลูชั่นที่หลากหลายออกสู่ท้องตลาดส าหรับรองรับการขยายฐานธุรกจิ  4G  อีกด้วย  การได้ท างานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าจะ

ช่วยให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น โดยมีการแลกเปล่ียนและรับฟังมุมมองของลูกค้าหลัก และเป็นบริษัทชั้นน า

ระดับโลกด้านเทคโนโลยีที่ล้ าสมัย และลูกค้ารายใหม่ในอุตสาหกรรมอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง 

ในปี 2561 บริษัทประสบความส าเสร็จเป็นอย่างมากที่ระบบส ารองไฟฟ้ากระแสตรง  (DC Power Supply) ได้เป็นส่วนหลัก  

ของ กสทช.(ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ) โครงการจัดให้มีบริการ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล ร่วมกับบริษัททีโอที จ ากัด (มหาชน)  ส าหรับการพัฒนาประเทศไทยยุค 4.0 จ านวนมากกว่า 

4,883 เครื่อง  และอีกหน่วยงานที่เป็นความภูมิใจของบริษัท คือ ธนาคารออมสิน ได้เลือกใช้ระบบส ารองไฟฟ้ากระแสตรง (DC Power 

Supply) จ านวนมากส าหรับสาขาเช่นกัน 

2. ระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อม (Monitoring Solution)  และ ระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลแบบ 
Real-time (SCADA)  

   กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของระบบ ได้แก่ หน่วยงานในธุรกิจส่ือสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากเป็น
ธุรกิจที่มีความเส่ียงที่จะเกิดความเสียหายจากความผิดปกติในระบบไฟฟ้าหรือสภาพแวดล้อม เช่น ไฟฟ้าดับ แรงดันไฟฟ้าตกหรือเกิน 
แบตเตอรี่ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีการบุกรุก เกิดควันไฟ หรือไฟไหม้ เป็นต้น จึงต้องมีการตรวจสอบสภาวะการท างานของระบบ
และสภาพแวดล้อมอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันหรือลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นการท า
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ตลาดในกลุ่มผู้ด าเนินการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เช่น แสงอาทิตย์ หรือลม เป็นต้น เนื่องจากสภาวะแวดล้อมจะมีผลอย่างมาก
กับการด าเนินงาน อีกทั้งยังสามารถตรวจวัดความผิดปกติต่างๆ ในระบบได้อีกด้วย 
 

3. ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน  
  กลุ่มลกูค้าเป้าหมายของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน แบ่งออกเป็นผู้ประกอบการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจ าหน่าย  และ
ผู้ประกอบการที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนส าหรับระบบและอุปกรณ์ของผู้ว่าจ้างเอง เช่น ระบบหรืออุปกรณ์ในพื้นที่ที่ไม่มี
กระแสไฟฟ้าหรือมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นช่วงเวลา เป็นต้น ซึ่งประกอบด้วยทั้งหน่วยงานเอกชน เช่น ผู้ประกอบการส่ือสาร
โทรคมนาคม และหน่วยงานราชการ เช่น องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าไฟฟ้า
แล้ว ยังสามารถเพิ่มภาพลักษณ์ในการใส่ใจในสภาพแวดล้อมให้แก่องค์กร ท าให้มีบางหน่วยงานได้รวมโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities หรือ CSR ) กลุ่มลูกค้าของ
บริษัทในธุรกิจนี้ยังรวมถึงบริษัทย่อยซึ่งจะว่าจ้างบริษัทในลักษณะโครงการเบ็ดเสร็จ (Turn-key Project) ส าหรับการสร้างโรงไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทน นอกจากนี้บริษัทยังมีกลุ่มลูกค้าหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน อีกด้วย 
 

4. บริการและโซลูชั่นบริหารจัดการพลังาน 
กลุ่มลูกค้าหลักของบริการและโซลูชั่นบริหารจัดการพลังาน ได้แก่ หน่วยงานที่มีค่าใช้จ่ายพลังงานจ านวนมาก ท าให้การลด

สัดส่วนการใช้พลังงานสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงพยาบาล อาคารส านักงาน หรือโรงงานต่างๆ เป็น
ต้น รวมถึงเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร นอกจากนี้บริษัทยังมีกลุ่มลูกค้าหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการจัดสรรเงิน
งบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน อีกด้วย 

 

การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหนา่ยและให้บริการ 

ลักษณะลูกค้าของบริษัทในธุรกิจออกแบบ จ าหน่ายและติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม แบ่งออกได้

เป็นกลุ่มลูกค้าทางตรง และกลุ่มลูกค้าผู้รับเหมาระบบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

ก) กลุ่มลูกค้าทางตรง 

บริษัทมุ่งเน้นในการจัดจ าหน่ายและให้บริการกลุ่มลูกค้าทางตรงในงานลักษณะโครงการท่ีมีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ซึ่ง 

ลักษณะของกลุ่มลูกค้าทางตรงของบริษัทจะแตกต่างส าหรับกลุ่มลูกค้าทางตรงของบริษัท แบ่งออกเป็นหน่วยงานเอกชน และหน่วยงาน

ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งส าหรับลูกค้าหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจนั้น บริษัทจะท าการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

จากช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (http://www.gprocurement.go.th) หรือจากประกาศของหน่วยงานต่างๆ 

เป็นต้น จากนั้นจึงท าการศึกษารายละเอียดของโครงการดังกล่าว เพื่อท าการออกแบบระบบและคัดเลือกอุปกรณ์และส่วนประกอบต่างๆ 

แล้วจึงส่งรายละเอียดของโครงการ เพื่อผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างเพื่อพิจารณาความถูกต้องและมีคุณสมบัติที่ครบถ้วน จากนั้นจึงท าการ

ประกวดราคาเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้รับการว่าจ้างต่อไป หรือผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวจะ

ติดต่อกับบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในโครงการดังกล่าวโดยตรงเพื่อท าการเปรียบเทียบคุณสมบัติและราคาเพื่อท าการคัดเลือกโดยมิได้

ผ่านขั้นตอนการประมูลราคา โดยบริษัทจะมีพนักงานฝ่ายขายท าการประสานงานกับหน่วยงานท่ีมีศักยภาพในการว่าจ้างอยู่เป็นประจ า 

รวมถึงมีการน าเสนอข้อมูลของผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทให้แก่หน่วยงานดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานน้ันๆ มีความเข้าใจและเล็งเห็น
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ประโยชน์ของระบบและผลิตภัณฑ์ทีบ่ริษัทจ าหน่ายและให้บริการ รวมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีแก่บุคลากรในหน่วยงานดังกล่าว

อีกด้วย 

ส าหรับหน่วยงานเอกชนนั้น พนักงานฝ่ายขายของและวิศวกรของบริษัทจะร่วมกันเข้าไปน าเสนอข้อมูลของระบบและ

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจ าหน่ายและให้บริการแก่หน่วยงานที่เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งหากได้รับความสนใจจะท าการศึกษารายละเอียด

ความต้องการของลูกค้าดังกล่าว แล้วจึงท าการออกแบบและท าข้อเสนอเพื่อให้พิจารณาว่าจ้างต่อไป  

ข) กลุ่มลูกค้าผู้รับเหมาระบบ (System Integrator) 

ส าหรับกลุ่มลูกค้าผู้รับเหมาระบบน้ัน บริษัทจะท าการประสานงานกับผู้รับเหมาระบบท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และระบบ

ที่บริษัทจ าหน่ายและให้บริการเป็นประจ า ซึ่งหากมีการจัดซื้อจัดจ้างหรือว่าจ้างในโครงการที่มีส่วนประกอบเป็นส่วนที่บริษัทมีความ

เชี่ยวชาญ บริษัทจะท าการน าเสนอโครงการส าหรับส่วนงานดังกล่าวแก่ผู้รับเหมาระบบโดยส่งทีมวิศวกรท างานร่วมกัน เพื่อร่วมกับ

ออกแบบส่วนประกอบต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้ว่าจ้างมากที่สุด เพื่อให้ผู้รับเหมาระบบด าเนินการยื่น

ข้อเสนอหรือยื่นประกวดราคาแก่ผู้ว่าจ้างต่อไป 
 

นอกจากนี้บริษัทยังมีการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมและองค์กรต่างๆ เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคม

อุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย และสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย เป็นต้น ท าให้

บริษัทสามารถรับรู้ข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจในอุตสาหกรรมนั้นๆ และสามารถขยายฐานลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวได้ 
 

 

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 
บริษัทจัดหาอุปกรณ์ส าหรับธุรกิจการออกแบบ จ าหน่าย ติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม รวมถึง

อุปกรณ์ส าหรับก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานทดแทนของบริษัทย่อย จากทั้งในและต่างประเทศ โดยทั้งนี้บริษัทเป็นตัวแทนจ าหน่าย
สินค้าให้กับตราสินค้าต่างๆ ดังนี้ 
 

ผู้แต่งตั้ง ตราสินคา้ ระยะเวลา สินค้าที่เปน็ตวัแทนจ าหน่าย 

Delta Electronics, 
Inc. (ไต้หวัน) 
 

DELTA 
 

1 ม.ค. 2561 - 30 ธ.ค. 2561 

(ต่อสัญญาเรียบร้อยแลว้) 

เครื่องส ารองไฟฟ้าและปรับแรงดนัไฟฟ้าอัตโนมัติ 

(Uninterruptible Power Supply หรือ UPS) 

Enatel Ltd. 
(นิวซแีลนด์) 

enatel 1 ก.ค. 2560 - 1 ก.ค. 2562 ผลิตภัณฑ์ตราสินค้า Enatel ทุกชนิด 

Haze Battery 
Company Limited 
(สหรัฐอเมรกิา) 

HAZE 1 มิ.ย. 2561 – 1 มิ.ย. 2563 

 

ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี ่
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นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัทได้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการด าเนินงานของบริษัท จึงมีมาตรการต่างๆในการป้องกัน

ปัญหามลภาวะจากการด าเนินงานของบริษัท โดยบริษัทได้รับการรับรองการจัดการส่ิงแวดล้อมของบริษัทตามมาตรฐานสากล ISO 
14001:2015 ส าหรับธุรกิจการด าเนินธุรกิจออกแบบ จ าหน่าย ติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม และธุรกิจ
โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน อีกทั้งยังได้มีการว่าจ้างบุคคลภายนอกในการบ าบัด และก าจัดวัสดุปนเปื้อนสารเคมีที่เกิดจากการด าเนินงาน
ของบริษัทอีกด้วย 

 

2. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน   
ณ ปัจจุบันบริษัทฯและบริษัทย่อย มีก าลังการผลิตตามสัญญารวมทั้งส้ิน 69.7 เมกะวัตต์ สามารถแบ่งออกตามประเภทของ

พลังงานทดแทน ได้แก่  
1. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด าเนินการ โดยบริษัทและบริษัทย่อย มีก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 15.2 เมกะวัตต์ 

ซึ่งเป็นโครงการท่ีด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วทั้งส้ิน  
2. โรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพด าเนินการโดยบริษัทย่อย มีก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 21.7 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นโครง 

การที่ด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว ซึ่งมีก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 6.5 เมกะวัตต์ และมีโครงการที่อยู่ระหว่างการ

พัฒนา มีก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาอีกกว่า 15.2 เมกะวัตต์ 

3. โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลด าเนินการโดยบริษัทย่อย มีก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 38.42 เมกะวัตต์              

แบ่งเป็นโครงการที่ด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว ซึ่งมีก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 8 เมกะวัตต์ และมีโครงการที่อยู่

ระหว่างการพัฒนา มีก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาอีกกว่า 7 เมกะวัตต์ และโครงการที่ได้รับตอบรับซื้อไฟฟ้าแล้ว (อยู่

ระหว่างรอลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า) อีก 23.42 เมกะวัตต์โดยลักษณะการประกอบธุรกิจและรายละเอียดของโรงไฟฟ้า

แต่ละประเภทเป็นดังนี้ 
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โดยลักษณะการประกอบธุรกิจและรายละเอียดของโรงไฟฟ้าแต่ละประเภทเป็นดังนี้ 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์

 บมจ. เพาเวอร์ โซลชูั่น เทคโนโลย ี
บจ. กันหา  

โซล่าพาวเวอร์  
บจ. โซล่าร์ 
โกกรีน    

บจ. เพาเวอร์  
วี กรีน  

บจ. พีเอสที 
เอนเนอร์ยี  

2 

ที่ตั้ง 
อ าเภอเขาย้อย 
จังหวดัเพชรบุร ี

อ าเภอเมอืง 
จังหวดัสระแก้ว 

อ าเภอสร้างคอม 
จังหวดัอุดรธาน ี

อ าเภอเมอืง 
จังหวดัสมุทรสงคราม 

อ าเภอไทรน้อย 
จังหวดันนทบุรี 

อ าเภออัมพวา 
จังหวดั

สมุทรสงคราม 
ก าลังการผลิต  
(เมกะวตัต์) 

1.0 5.0 2.0 1.0 1.0 5.0 

คู่สัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้า 

กฟภ. กฟภ. กฟภ. กฟภ. กฟน. กฟภ. 

วันเร่ิมตน้ซือ้ขาย
ไฟฟ้าเชิงพาณชิย ์

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

ค่าความเข้มของแสง
แต่ละพื้นที่ (W/m2) 

485.16 440.94 422.50 461.59 452.12 495.47 

จ านวนชัว่โมงที่รับ
แสงอาทติย ์

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

ปริมาณกระแสไฟฟ้า
แต่ละโครงการที่ผลติ
ได้ตอ่ปี (หนว่ย : 
Kwh) 

 
1,501,632 

 
7,202,320 

 
3,287,738 

 
1,397,080 

 
1,325,317 

 
7,276,740 

 
 

เทคโนโลยทีี่ใช้ในโรงไฟฟ้า 
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 นอกจากนี้ บริษัทยังได้ท าการลงทุนในบริษัท พีวี กรีน จ ากัด เพื่อด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ใน
สัดส่วนร้อยละ 19.99 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้วทั้งหมด 18,000,000 บาท โดยบริษัทดังกล่าวมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บริษัท วีรับ
เบอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ซึ่งเป็นเจ้าของอาคารท่ีโครงการใช้หลังคาเป็นที่ติดตั้งและไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท โดยโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา บริษัท วีรับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ณ ต าบลเขาย้อย อ าเภอเขาย้อย โดยได้รับการอนุมัติการ
จ าหน่ายไฟฟ้าและเชื่อมต่อเข้าระบบจ าหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในลักษณะผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power 
Producer หรือ VSPP) ส าหรับอาคารขนาดกลางถึงขนาดใหญ่/โรงงาน ในเดือนมกราคม ปี 2557 และได้ท าการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า
และจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน  2557 และได้รับการสนับสนุน
ในรูปแบบ Feed-in Tariff ในราคา 6.16 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นเวลา 25 ปี นับจากวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โดยได้ท า
การได้ท าการว่าจ้างบริษัทในการออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าว 
 

โรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ 
 

 
บจ. นวรัตน ์

บีเวอร์เรส  

บจ. อรัญ 

เพาเวอร์ 

บจ. เศรษฐีสุพรรณ 

ไบโอกรีน เพาเวอร์ 

บจ. โรงไฟฟ้าสระ

ยายโสม 

บจ. โรงไฟฟ้า 

ขุนพดัเพ็ง 

ที่ตั้ง 
อ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน ์

จังหวดับุรีรัมย ์
อ าเภอสามชุก

จังหวดัสุพรรณบุรี 
อ าเภอเมอืง 

จังหวดัสุพรรณบุรี 
อ าเภอสระยายโสม
จังหวดัสุพรรณบุรี 

อ าเภอสระยายโสม
จังหวดัสุพรรณบุรี 

ก าลังการผลิต 
(เมกะวตัต์) 

1.0 4.0 2.0 4.6 1.0 

คู่สัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้า 

กฟภ. กฟภ. กฟภ. กฟภ. กฟภ. 

วันเร่ิมตน้ซือ้
ขายไฟฟ้าเชิง
พาณิชย ์

 11 พ.ค. 55 19 มี.ค. 57 20 ต.ค. 58 

ด าเนินการก่อสร้างเสร็จ
เรียบร้อยแล้วคาดว่าจะ 

COD ภายใน ไตรมาส ที่ 2 
ปี 2562 

ด าเนินการก่อสร้างเสร็จ
เรียบร้อยแล้วคาดว่าจะ 

COD ภายใน ไตรมาส ที่ 2 
ปี 2562 

แหล่งที่มาของ
เชื้อเพลิง 

น้ าวีแนสที่ได้จากกระบวนการผลิตของโรงงานน้ าตาล 

ปริมาณ
กระแสไฟฟ้า
แต่ละโครงการ
ที่ผลิตได้ตอ่ปี  
(หน่วย : Kwh) 

2,437,962 4,096,400 3,965,560 - - 
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โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บจ.  ไบโอโกกรีน    

บจ. พีเอส
ที เอน
เนอรย์ี 1 

บจ. เวลล์ 
โคราช เอน็
เนอร์ยี 

ที่ตั้ง 

อ าเภอทุ่งสง 
จังหวดั

นครศรีธรรมราช 

อ าเภอ 
พนัสนิคม 
จังหวดั
ชลบุรี 

อ าเภอ 
ศรีนคร 
จังหวดั
สุโขทัย 

อ าเภอ
คลองขลุง 
จังหวดั

ก าแพงเพชร 

อ าเภอ
หนองมะ
โมง 

จังหวดั
ชัยนาท 

อ าเภอ
สว่าง
ดินแดน 
จังหวดั
สกลนคร 

อ าเภอ
ประจักษ์
ศิลปาคม 
จังหวดั
อุดรธาน ี

อ าเภอเมอืง  
จังหวดัแพร่ 

อ าเภอ
หนองกี ่
จังหวดั
บุรีรัมย์ 

ก าลังการ
ผลิต (เมกะ
วัตต์) 

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 23.42 8.0 

คู่สัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้า 

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

วันเร่ิมซื้อ
ขายไฟฟ้า
เชิงพาณชิย์ 

อยู่ระหว่างการขยายวัน SCOD 

อยู่ระหว่าการ
จัดท ารายงาน
การวิเคราะห์
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

(EIA) 

24 ก.ค. 58 

ประเภท
เชื้อเพลิงที่
ใช้ในการ
ผลิต 

ไม้สับ เปลือกไม้สับ ไม้ไผ่สับ เปลือกมันส าปะหลัง เหง้ามันส าปะหลัง แกลบขี้ไก่ แกลบทั่วไป ซังขา้วโพด เปลือกข้าวโพด และ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่น ามาใช้ได ้

ปริมาณ
กระแสไฟฟ้า
แต่ละ
โครงการที่
ผลิตไดต้่อปี 
(หน่วย : 
Kwh) 

- - - - - - - - 46,402,567 
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อุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนและการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนของประเทศไทยแม้ว่าจะชะลอตัวลงจากการประกาศชะลอรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

ในช่วง 5 ปีจากนี้ เนื่องจากก าลังการผลิตไฟฟ้าในระบบมีเพียงพอ แต่ก็ยังมีโอกาสเติบโตจากการเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยใน 12 

โครงการ ปริมาณ 77.9 เมกะวัตต์ ท่ีจะจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบในปี 2564 และแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน โดยมุ่งเน้นการสนับสนุน

พลังงานทดแทนเพื่อการส่งเสริมการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยมีประเด็นและแนวทางการปฏิรูปดังนี้  

ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 : ปฏิรูปการบริหารจัดการเชื้อเพลิงไม้โตเร็วส าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล  

แนวทางการปฏิรูป1 : กระทรวงพลังงานและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะบูรณาการข้อมูลไม้โตเร็ว ก าหนดพื้นที่ปลูกและ

ขยายผลการด าเนินงานตั้งแต่ปี 2562 ในการสนับสนุนการตั้งวิสาหกิจชุมชนผลิตเชื้อเพลิง ก าหนดมาตรฐานและราคากลางของ

เชื้อเพลิง เพื่อสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้า สร้างพืชเศรษฐกิจใหม่และสนับสนุนการเพิ่มรายได้กับชุมชน 

ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 : ปฏิรูปการส่งเสริมการน าขยะไปเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า เพื่อแก้ปัญหาด้านขยะ สร้างความมั่นคง

ระบบไฟฟ้าและสนับสนุนการเพิ่มรายได้กับชุมชน 

แนวทางการปฏิรูป 2 : ประสานหน่วยงานออกมาตรการสนับสนุนรวบรวมขยะ และก าหนดให้มีกฎหมายบังคับใช้วิธีการแยก

ขยะ การขนส่ง การจัดเก็บภายใน 2 ปี 

ประเด็นการปฏิรูปที่ 3 : การส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟเสรี โดยการน าไฟฟ้าส่วนที่เหลือจากการผลิตไม่ต้องขายให้การไฟฟ้า 

แต่สามารถขายให้เอกชนและหน่วยงานได้แบบไม่จ ากัดปริมาณ และไม่จ ากัดเวลาในการสมัคร 

แนวทางการปฏิรูป 3 : ปรับปรุงกฎหมายและมาตรการสนับสนุนการติดตั้งโซลาร์รูฟเสรีภายใน 1 ปี เพื่อให้ครัวเรือนทั่วไปและ

ผู้ประกอบการติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคาผลิตไฟฟ้าใช้เองได้อย่างแพร่หลายโดยไม่ติดขัดกฎระเบียบ 

จากแผนปฏิรูปด้านพลังงานดังกล่าว คาดว่าจะสร้างรายได้ให้กับชุมชนและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการผลิตพลังงาน

เพิ่มการยอมรับของชุมชนในพื้นที่ที่มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล การน าขยะไปเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า ช่วยลดผลกระทบที่มีต่อ

สุขภาพประชาชนอันเกิดจากมลพิษขยะ การส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟเสรี เพิ่มการพึ่งพาตนเอง สร้างอุตสาหกรรมต่อเนื่องและการ

ปรับโครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่ง ส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ จะน าไปสู่การสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ในปี 2562 นี้คาดว่า

การลงทุนพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาที่อยู่อาศัย (โซลาร์รูฟเสรี) ในภาคธุรกิจและครัวเรือนจะยังคงขยายตัวแบบต่อเนื่องโดย

คาดว่าจะมีการติดตั้งประมาณ 700 -1,000 เมกะวัตต์ คิดเป็นเงินลงทุนประมาณ 21,000 - 30,000 ล้านบาท ทั้งนี้ เนื่องจากต้นทุนการ

ผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อปมีอัตราต่ ากว่าราคาขายปลีกที่การไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายขาย ให้แก่ประชาชนทั่วไปแล้ว ท าให้ภาคธุรกิจมีการ

พิจารณาติดตั้งเพื่อลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ การที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนในประเทศเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้

พลังงานโดยลดสัดส่วนการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม (Energy Intensity) พบว่าในช่วง 10 เดือนของปี 2561 ประเทศไทยมีการ

ใช้พลังงานทดแทน 10,667 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนส่วนสัดส่วนการใช้พลังงานต่อ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2553 ซึ่งเป็นปีฐานท่ีเริ่มด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 

ปี (พ.ศ. 2554 – 2573) และแผนอนุรักษ์พลังงานพ.ศ. 2558 – 2579 
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ในภาพรวมธุรกิจพลังงานทดแทนยังมีแนวโน้มเติบโตได้ดีและยังคงเป็นธุรกิจที่น่าสนใจในระยะยาว ตามความต้องการใช้พลังงานที่

ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องประกอบกับนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนของภาครัฐ โดยเฉพาะแผนพัฒนาพลังงานทดแทน

และพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 - 2579 (Alternative Energy Development plan : AEDP) ที่มีเป้าหมายสัดส่วนการใช้พลังงาน

ทดแทนร้อยละ 30 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศภายในปี 2579 ซึ่งข้อมูลล่าสุด ณ เดือนตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ประเทศ

ไทยมีสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนร้อยละ 15.28 ของพลังงานขั้นสุดท้าย ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงเป้าหมายที่ทางการได้วางไว้ตาม

แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2558 - 2579 (PDP 2015) จะพบว่า เป้าหมาย ณ ปี 2579 จะมีการผลักดันการใช้

พลังงานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟ้าสูงราว 19,684.40 เมกะวัตต์ ในขณะที่ปัจจุบัน มีการด าเนินการผลิตตามเป้าหมายไปแล้ว 

10,797.50 เมกะวัตต์ หรือร้อยละ 54.85 ของเป้าหมายตามที่ได้คาดการณ์ไว้ ล่าสุดคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) 

ได้มีมติอนุมัติแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2561 - 2580 หรือ PDP 2018 ตามที่กระทรวงพลังงานเป็นผู้

เสนอ ท าให้ก าลังผลิตไฟฟ้าถึงสิ้นปี 2580 จะมีทั้งหมด 77,211 เมกะวัตต์ (MW) ซึ่งใกล้เคียงกับแผน PDP 2015 ที่ใช้อยู่ใน

ปัจจุบัน ทั้งนี้กระทรวงพลังงานมองว่า การสร้างโรงไฟฟ้าของประเทศจะเปล่ียนไป ซึ่งจะเป็นเทคโนโลยีพลังงานทดแทนมากขึ้น 

ขณะเดียวกันจะมีการบริหารจดัการระบบผลิตและระบบส่งไฟฟ้าเพราะยังถูกใช้ไม่เต็มศักยภาพ ดังนั้นจะท าตลาดกลางรับซื้อไฟฟ้า เพื่อ

เป็นศูนย์กลางด้านไฟฟ้าในอาเซียน (ASEAN Hub) และต้นทุนค่าไฟฟ้าแข่งขันได้เมื่อเทียบกับอาเซียน 
 

 นอกจากนี้การขับเคล่ือนพลังงานไทย 4.0 (Energy 4.0) ปัจจุบันประเทศไทยน าเข้าพลังงาน 60% คิดเป็นมูลค่า 2 ล้านล้าน

บาท โดยเป็นการน าเข้าน้ ามันดิบมากถึง 85% ซึ่งกระทรวงพลังงานมีโครงการส่งเสริมการปรับเปล่ียนอุปกรณ์ประหยัดพลังงานให้กับ

หน่วยงานรัฐและภาคเอกชน ส่งผลให้ประหยัดค่าไฟลงได้ ขณะที่การขนส่งน้ ามัน จากเดิมที่ต้องใช้รถบรรทุกขนส่งก็เปล่ียนเป็นการ

ขนส่งทางท่อน้ ามันแทน ล่าสุดโครงการท่อขนส่งน้ ามันภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในระหว่างการก่อสร้าง  
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เป้าหมายการพัฒนาพลงังานทดแทน 
 

เป้าหมายการพัฒนาพลังงานทดแทน การพัฒนาพลังงานทดแทนเป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดนโยบายพลังงานในภาพรวมที่
จ าเป็นต้องบูรณาการร่วมกับแผนพลังงานอื่นๆ เพื่อให้การขับเคล่ือนสอดคล้องกัน ในการจัดท าแผน  AEDP 2015 ได้น าค่าพยากรณ์
ความต้องการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency Plan : EEP 2015) กรณีที่สามารถบรรลุเป้าหมายลด
ความเข้มการใช้พลังงาน (Energy Intensity) ลงร้อยละ 30 ในปี 2579 เมื่อเทียบกับปี 2553 แล้ว คาดการณ์ความต้องการใช้พลังงานขั้น
สุดท้าย ณ ปี 2579 จะอยู่ที่ระดับ 131,000 พันตัน เทียบเท่าน้ ามันดิบ (ktoe) ค่าพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้าสุทธิของประเทศ 
จากแผนพัฒนา ก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Power Development Plan : PDP 2015) ในปี 2579 มีค่า 326,119 ล้านหน่วยหรือ
เทียบเท่า 27,789 ktoe ค่าพยากรณ์ความต้องการใช้พลังงานความร้อน ในปี 2579 เท่ากับ 68,413 ktoe และค่าพยากรณ์ความต้องการ
ใช้เชื้อเพลิงในภาคขนส่งจากแผนบริหารจัดการน้ ามันเชื้อเพลิง ในปี 2579 มีค่า 34,798 ktoe มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายเพิ่ม
สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน รวมทั้งพิจารณาถึงศักยภาพแหล่งพลังงานทดแทนที่สามารถน ามาพัฒนาได้ ทั้งในรูปของพลังงานไฟฟ้า 
ความร้อน และเชื้อเพลิง ชีวภาพภายใต้แผน AEDP2015 เป็นร้อยละ 30 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในปี 2579 
 

เป้าหมายการพัฒนาพลงังานทดแทนภายใต้แผน AEDP ในปี 2579 
จากการท่ีรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนในประเทศเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

โดยลดสัดส่วนการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม (Energy Intensity) พบว่า ในช่วง 11 เดือนของปี 2561 ประเทศไทยมีการใช้
พลังงานทดแทน 11,664 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนสัดส่วนการใช้พลังงานต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2553 ซึ่งเป็นปีฐานท่ีเริ่มด้าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 
ปี (พ.ศ. 2554 – 2573) และแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 - 2579 

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : รายงานการใช้ไฟฟ้าและการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย โดยส านักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
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พลังงานหมุนเวยีน 

 เป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนแต่ละประเภทเชื้อเพลิงตามแผน AEDP2015 มีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจาก
เชื้อเพลิงพลังงานทดแทนในภาพรวมของทั้งประเทศ ที่ร้อยละ 20 ของปริมาณความต้องการพลังงานไฟฟ้า (Energy) รวมสุทธิ ซึ่ง
สอดคล้องตามกรอบการก าหนดสัดส่วนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.  2558 - 2579 
(PDP2015) ท่ีระบุว่าจะให้มีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนอยู่ในช่วงร้อยละ 15 - 20 ภายในปี 2579 

สถานภาพและเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนแต่ละประเภทเชือ้เพลิง 

ประเภทเชื้อเพลิง สถานภาพ ณ เดือนกนัยายน 2561 

(เมกะวตัต์) 

เป้าหมายปี 2579 

(เมกะวตัต์) 1. แสงอาทิตย ์ 2,715.21 6,000.00 

2. พลังงานลม 927.82 3,002.00 

3. พลังน้ าขนาดเล็ก 187.72 376.00 

4. ชีวมวล 3,266.98 5,570.00 

5. ก๊าซชีวภาพ 500.15 1,280.00 

6. ขยะ 273.40 550.00 

7. พลังน้ าขนาดใหญ่  2,906.40 2,906.40 

8. พลังงานทดแทนอื่น ๆ (พลังความร้อนใต้พิภพ) 0.30 - 

รวมเมกะวัตตต์ิดตัง้ 10,777.99 19,684.40 

สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน (%) 15.33 30.00 

 

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน 

กระทรวงพลังงานก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนในปี 2558-2579 ดงันี ้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมความพร้อมด้านวัตถุดิบและเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 

เป้าประสงค์  การพัฒนาความสามารถในการผลิต บริหารจัดการวัตถุดิบ ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

กลยุทธ์ 1.1  พัฒนาวัตถุดิบทางเลือกอื่น และพื้นที่ท่ีมีศักยภาพเพื่อผลิตพลังงานทดแทน 

กลยุทธ์ 1.2  พัฒนาการรูปแบบการบริหารจัดการและการใช้วัตถุดิบพลังงานทดแทนให้มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ 1.3  ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีให้ท่ีเหมาะสมกับความสามารถการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน 

กลยุทธ์ 1.4 ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการผลิตการใช้พลังงานทดแทนอย่างเหมาะสม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเพิ่มศักยภาพการผลิต การใช้ และตลาดพลังงานทดแทน 

เป้าประสงค์ การผลักดันความสามารถในการผลิตและความต้องการพลังงานทดแทน 

กลยุทธ์ 2.1  สนับสนุนครัวเรือนและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการผลิตการใช้พลังงานทดแทน 

กลยุทธ์ 2.2  ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านพลังงานทดแทนอย่างเหมาะสมแก่ผู้ผลิตและผู้ใช้ทั้งในและต่างประเทศ 

กลยุทธ์ 2.3  ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจพลังงานทดแทน 

กลยุทธ์ 2.4  พัฒนากฎหมายด้านพลังงานทดแทน พร้อมทั้งเร่งรัดการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและ กฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาพลังงานทดแทนอย่างเหมาะสม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การสร้างจิตส านึกและเข้าถึงองค์ความรู้ขอ้เท็จจริงด้านพลงังานทดแทน 

เป้าประสงค์  การสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจต่อการผลิตการใช้พลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

กลยุทธ์ 3.1  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านพลังงานทดแทน 

กลยุทธ์ 3.2  เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ และข้อมูลสถิติพลังงานทดแทน 

กลยุทธ์ 3.3   พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานทดแทน เพื่อสร้างความสามารถในการใช้ประโยชน์จากพลังงาน
ทดแทนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

กลยุทธ์ 3.4  พัฒนาเครือข่ายด้านพลังงานทดแทนท่ีเกี่ยวข้อง และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทั้ง 

   ในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ 
 
 

3.   ธุรกิจจ าหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว 
ด าเนินการโดย บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด (“BIGGAS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย แบ่งออกตามประเภทของการด าเนินธุรกิจเป็น 4 
ธุรกิจ ได้แก่ 

3.1 ธุรกิจจ าหน่ายก๊าซ โดย BIGGAS  ประกอบธุรกิจการค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภายใต้เครื่องหมายการค้า “BIGGAS” ซึ่ง
ในปี 2558 BIGGAS ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ค้าน้ ามันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 
โดยมีช่องการการจัดจ าหน่ายก๊าซ ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 

3.1.1 การขายส่ง เป็นการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ก๊าซให้แก่ลูกค้าประเภท สถานีบริการก๊าซ LPG โรงงานอุตสาหกรรม และโรง
บรรจุก๊าซ LPG อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบัน โดย BIGGAS จะน าก๊าซ LPG มาบรรจุลงถังบรรจุก๊าซภายในโรงบรรจุก๊าซซึ่ง 
BIGGAS เป็นผู้ด าเนินการเอง และจัดส่งให้กลุ่มลูกค้า ซึ่งเป็นร้านค้าก๊าซตามพื้นที่ต่างๆ ในเขตปริมณฑล 

3.1.2 การจ าหน่ายแบบถังบรรจุก๊าซขนาดย่อม (Cylinder) หมายถึงการบรรจุก๊าซ LPG ใส่ในถังบรรจุขนาดย่อม เพื่อขายภาค
ครัวเรือน โดยในปัจจุบัน ถังบรรจุก๊าซขนาดยอ่ม มีปริมาตร บรรจุทั้งสิ้น 3 ขนาด คือ ขนาด 4 กิโลกรัม, 15 กิโลกรัม และ 48 
กิโลกรัม จึงท าให้สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานของกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม  และในปี 2562 
บริษัทเริ่มมีการจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว  (Liquefied Natural Gas “LNG”) ให้กับกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมและ
อุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ท้ังนี้ ลักษณะผลิตภัณฑ์ คือ ก๊าซธรรมชาติที่ถูกลดอุณหภูมิให้อยู่ที่
ประมาณ  -160 องศาเซลเซียส จนเนื้อก๊าซมีปริมาตรลดลงกว่า 600 เท่า และเปล่ียนสภาพเป็นของเหลว เพื่อให้สะดวก
และขนส่งได้ในปริมาณมาก ลักษณะการจัดจ าหน่ายแบบขายส่ง โดยจะขนส่งทางรถจากคลัง ปตท.ที่มาบตาพุด จ.ระยอง 
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ไปยังโรงงานลูกค้าโดยตรง BIGGAS จะมีการลงทุนติดตั้งถังเก็บและสถานีจ่ายก๊าซ LNG ให้แก่โรงงานลูกค้าและมีสัญญา
ซื้อขายในระยะยาว 5-10 ปี 

 

3.2 ธุรกิจให้บริการทางด้านวิศวกรรมพลังงาน โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันกับก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร ได้แก่    
3.2.1 งานปฏิบัติการดูแลและบ ารุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล รวมถึงภูมิภาค 1 

กล่าวคือในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมกว่า 160 สถานี  
3.2.2 งานออกแบบ รับเหมา ก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารสถานี และอุปกรณ์ระบบเติมก๊าซธรรมชาติ ให้กับสถานีบริการก๊าซ

ธรรมชาติทั้งระบบ 
3.2.3 งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบอัดก๊าซธรรมชาติ (Compressor) พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ  
3.2.4 งานซ่อมบ ารุงและดูแลรักษาเครื่องสูบอัดก๊าซธรรมชาติ ซ่อมแซมตู้จ่ายก๊าซธรรมชาติและอุปกรณ์ รวมถึงซ่อมแซมท่อก๊าซ

ใต้ดิน ในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ  
3.2.5 งานซ่อมแซมและทดสอบถังขนส่งก๊าซธรรมชาติบนรถบรรทุกขนส่งก๊าซ (Long Tube) 
3.2.6 งานจ าหน่ายถังขนส่งก๊าซธรรมชาติและชุดอุปกรณ์ โดยให้ท าลาย    

 

3.3 ธุรกิจสถานีขายปลีกก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ (NGV) ในเส้นทางคมนาคมหลัก ด าเนินการโดย บริษัท เจเอ็น เอ็นเนอร์จี 
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (“JN”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบิ๊กแก๊สร้อยละ 100 ในปัจจุบันมีสถานีบริการก๊าซธรรมชาติแนวท่อ 
(Conventional Station) จ านวน 2 แห่ง บนถนนมิตรภาพ อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (เปิดด าเนินการเดือนพฤษภาคม 
2559) และ อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น (คาดว่าจะเปิดด าเนินการเดือนมีนาคม 2561)  

 

3.4 ธุรกิจให้บริการขนส่งน้ ามันโดยระบบขนส่งทางท่อ (Logistics)    ด าเนินการโดย บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด (“TPN”) 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่ถือหุ้นโดยบิ๊กแก๊สร้อยละ 96.2 (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561) เพื่อพัฒนาโครงการท่อขนส่งน้ ามันไปยังภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยท่อขนส่งน้ ามันดังกล่าวจะให้บริการขนส่งน้ ามันจาก จุดเริ่มต้นที่คลังน้ ามันบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียม
ไทย จ ากัด (Thappline) ที่อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านจังหวัดสระบุรี ลพบุรี นครราชสีมา 
ชัยภูมิ และมีจุดสิ้นสุดที่ปลายทางซึ่งเป็นคลังน้ ามนัขนาด 150 ล้านลิตร ท่ีจังหวัดขอนแก่น รวมระยะทางในการให้บริการขนส่ง
ทางท่อประมาณ 343 กิโลเมตร ณ คลังปลายทางที่จังหวัดขอนแก่นจะเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการกระจายน้ ามันเชื้อเพลิงสู่
ภูมิภาคและกลุ่มประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้แก่ ลาว โดยในวันที่ 8 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา โครงการ
ดังกล่าวได้รับการอนุมัติผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) จากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็นที่
เรียบร้อย 

 

อุตสาหกรรมธุรกิจจ าหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว 

• ธุรกิจจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ก๊าซธรรมชาติเหลว LNG  (Liquefied Natural Gas) ณ 31 ธันวาคม 2561 มีบริษัท 
ที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ค้าน้ ามันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 รวม 14 ราย ทั้งนี้ 
คู่แข่งหลักของบริษัทมี 5 ราย คือ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด (มหาชน) บริษัท 
ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด (มหาชน)  บริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ 
จ ากัด อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 BIGGAS มีส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 7 ด้วยปริมาณขาย 86,905 เมตริกตัน คิดเป็น 2.08% 
ของตลาดรวม  เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 1.5% ส าหรับสภาวะการแข่งขัน ผู้ประกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG ในประเทศ
ไทยเกือบทุกรายใช้ก๊าซภายในประเทศ มีเพียงปตท.และสยามแก๊ส น าเข้าก๊าซจากต่างประเทศ ซึ่งก๊าซภายในประเทศมี
คุณภาพอยู่ในระดับเดียวกัน ถังบรรจุก๊าซที่ใช้บรรจุก๊าซได้รับการผลิตมาจากโรงงานซึ่งมีอยู่เพียง ไม่กี่แห่งในประเทศไทยและ
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มีมาตรฐานตามที่ก าหนดเหมือนกัน จึงสรุปได้ว่า ผลิตภัณฑ์ของผู้ค้ามาตรา 7 ทุกรายแทบไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ ทั้งนี้ การแข่งขันของอุตสาหกรรมนี้มุ่งเน้นไปยังการแข่งขันทางด้านราคา ด้านกลยุทธ์ทางการตลาดและการ
ให้บริการ 

• ธุรกิจให้บริการทางด้านวิศวกรรมพลังงาน BIGGAS ได้ขยายตลาดทางด้านวิศวกรรม งานทางด้านการวางระบบท่อส่งก๊าซ ท่อ
ส่งน้ ามัน รวมทั้งระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ส าหรับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ ทีมงาน และบุคลากร 
ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ท าให้ BIGGAS  มีแนวโน้มที่จะเพิ่มลูกค้าได้เป็นจ านวนมาก ทั้งนี้ แนวโน้มการใช้เชื้อเพลิง
ก๊าซธรรมชาติเหลว ก าลังได้รับความสนใจมากขึ้น และมีแนวโน้มจะเป็นเชื้อเพลิงที่ส าคัญของประเทศอีกชนิดหนึ่ง จึงท าให้
งานทางด้านวิศวกรรมดังกล่าว มีจ านวนมากขึ้นตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม BIGGAS เป็นรายแรกของประเทศที่มีความพร้อม
และศักยภาพในการบริหารจัดการโครงการท่ีเกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติเหลวส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างครบวงจร  

• ธุรกิจสถานีขายปลีกก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ (NGV) แนวโน้มอุตสาหกรรมของการใช้ NGV ในภาคการขนส่งทางบก 
พบว่าในช่วงปี 2561 ยังคงปรับตัวลดลง เนื่องจากผู้ใช้รถบางส่วนเปล่ียนกลับไปใช้น้ ามันเป็นเชื้อเพลิงในช่วงที่ราคาขายปลีก
น้ ามันในประเทศอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก ประกอบกับผลจากการทยอยปรับราคาขายปลีก NGV ขึ้น ตามนโยบายปรับ
โครงสร้างราคาเชื้อเพลิงให้สะท้อนต้นทุนของรัฐบาล ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ปริมาณรถที่ใช้เชื้อเพลิง NGV มีจ านวนลดลง แต่
อย่างไรก็ตาม ลูกค้าที่ใช้บริการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติส าหรับยายนต์ (NGV) ของ (“เจเอ็น”) กลับมีจ านวนมากขึ้น เนื่อง
สถานีบริการทั้ง 2 แห่งเป็นสถานีบริการประเภทแนวท่อ (Conventional Station) ซึ่งสถานีอื่นที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเป็นสถานี
ประเภทต้องใช้รถขนส่ง (Daughter Station) พบว่ามีปัญหาก๊าซขาดส่งเป็นประจ า ท าให้ลูกค้าเปล่ียนมาใช้สถานีบริการของ
(“เจเอ็น”) ซึ่งเป็นสถานีประเภทแนวท่อเป็นจ านวนมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา: สถานการณ์การใช้น้ ามันและไฟฟ้าของไทย ช่วง 11 เดือนแรกของปี 2561 กระทรวงพลังงาน www.eppo.go.th 
 
 
 

http://www.eppo.go.th/
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• ธุรกิจให้บริการขนส่งน้ ามันโดยระบบขนส่งทางท่อ ปัจจุบันความต้องการใช้น้ ามันในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นในอัตรา 2-3% ต่อปี 
โดยสภาพการเติบโตในภาพรวมจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น การเติบโตทางเศรษฐกิจ สภาพการขยายตัวของตลาดรถยนต์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีการขยายตวัของเศรษฐกิจอยา่งต่อเนื่อง อันเป็นตัวช่วยผลักดันปริมาณ
การใช้น้ ามันเพื่อการขนส่งในภูมิภาค นอกจากนี้การใช้น้ ามันในประเทศเพื่อนบ้าน (ลาว) เพิ่มสูงขึ้น โดยในช่วง 5 ปี ท่ีผ่านมา 
ประเทศไทยส่งออกน้ ามันไปขายยังประเทศลาวเพิ่มขึ้นเฉล่ียมากกว่า 7% ต่อปี เนื่องมาจากการเติบโตของประเทศ รวมถึงการ
ใช้น้ ามันในการพัฒนาโครงการเขื่อนและโรงไฟฟ้าที่มีอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลต่อมีการเติบโตปริมาณการใช้น้ ามันอย่างมี
นัยส าคัญ 

 
ลักษณะลูกค้าและลูกค้าเป้าหมาย 
 

• ลูกค้าในธุรกิจจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ก๊าซธรรมชาติเหลว LNG  (Liquefied Natural Gas) ธุรกิจจ าหน่ายก๊าซ  
LPG ของบริษัท มีการจ าหน่ายให้กับลูกค้าของ BIGGAS  ภายใต้เครื่องหมาย การค้า “BIGGAS“ สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่ม
ใหญ่ๆ ได้ดังนี้ 1) กลุ่มสถานีบริการก๊าซ ได้แก่ สถานีบริการท่ีเปิดจ าหน่ายก๊าซ LPG ให้แก่รถยนต์ ประเภทท่ีใช้ก๊าซ LPG เป็น
เชื้อพลิง 2) กลุ่มร้านค้าก๊าซ ได้แก่ ผู้ประกอบการที่รับถังบรรจุก๊าซ (Cylinder) ที่มีเครื่องหมายการค้า “BIGGAS” ที่บรรจุก๊าซ 
LPG แล้วจากโรงบรรจุก๊าซ และจ าหน่ายให้กับครัวเรือนหรือกลุ่มพาณิชย์ต่อไป โดย BIGGAS เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า
ดังกล่าว 3) กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ที่ใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิง ได้แก่ อุตสาหกรรมที่ต้องใช้พลังงานความร้อนในการผลิต
สินค้าที่อุณหภูมิคงที่ ส าหรับธุรกิจจ าหน่ายก๊าซ LNG ในปี 2562 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก คือ โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้
เชื้อเพลิงในการผลิตและอยู่นอกแนวท่อก๊าซธรรมชาติ จะช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่ผู้ประกอบการ นอกจากนี้ยังช่วยลด
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2) ลดปริมาณฝุ่น PM2.5 และลดมลภาวะที่เกิดจากเชื้อเพลิงเดิม เนื่อง
ด้วยก๊าซ LNG เป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

 

• ลูกค้าในธุรกิจให้บริการทางด้านวิศวกรรมพลังงาน BIGGAS  ให้บริการทางด้านวิศวกรรมตั้งแต่ การออกแบบ จัดหาติดตั้ง
ระบบ และก่อสร้าง รวมทั้ง บริการหลังการขาย และซ่อมบ ารุงรักษา (EPCms) ดังนั้นกลุ่มลูกค้าของมีจ านวนหลากหลาย 
ได้แก่ สถานีบริการก๊าซ (NGV) สถานีบริการก๊าซ LPG โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานก๊าซธรรมชาติ(NG) หรือก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว (LPG) รวมทั้งลูกค้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เป็นเชื้อเพลิง เพื่อรองรับการจ าหน่ายก๊าซดังกล่าว  

 

• ลูกค้าธุรกิจสถานีขายปลีกก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ (NGV) โดยมีสถานีบริการก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ (ประเภท
แนวท่อ) จ านวน 2 สถานี ได้แก่ 1.สถานีบริการก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ เจเอ็นเอ็นเนอร์จี สาขาแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
(ใช้แบรนด์ ปตท.)  2.สถานีบริการก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ เจเอ็นเอ็นเนอร์จี สาขาน้ าพองขาเข้า จังหวัดขอนแก่น (ใช้แบ
รนด์ ปตท.)  ให้บริการจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ (NGV) ให้แก่ลูกค้าในรถขนส่งสาธารณะ รถบรรทุกสินค้า และรถยนต์ส่วนบุคคล 
ทั้งนี้ สถานีบริการทั้งสองแห่งดังกล่าว มีจ านวนหัวจ่ายกว่า 16 หัวจ่าย ตั้งอยู่บนถนนมิตรภาพซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมหลัก 
และพื้นที่ของสถานีบริการดังกล่าวมีขนาดใหญ่ คือ 6 ไร่ และ 24 ไร่ ตามล าดับ จึงสามารถรองรับปริมาณรถที่มาเติมก๊าซได้
อย่างเต็มที่ 

 

• ลูกค้าธุรกิจให้บริการขนส่งน้ ามันโดยระบบขนส่งทางท่อ ประกอบด้วยผู้ค้าน้ ามันหลักในประเทศไทย ได้แก่ ปตท.เอสโซ่ 
เชฟรอน เชลล์ ฯลฯ ซึ่งปัจจุบันใช้บริการการขนส่งน้ ามันทางท่อของ บจก. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย อยู่แล้ว และมีความต้องการใช้
การขนส่งน้ ามันทางท่อเพื่อประโยชน์ด้านการลดต้นทุนและความปลอดภัย สามารถส่งน้ ามันผ่านท่อต่อเนื่องไปยังภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเลยได้โดยตรง นอกจากนี้การขนส่งน้ ามนัไปยังประเทศลาว ซึ่งปัจจุบันด าเนินการขนส่งดว้ยรถบรรทุกจาก
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โรงกล่ัน ไปยังด่านชายแดนไทย-ลาว ก็จัดเป็นกลุ่มลูกค้าส าคัญอีกกลุ่มที่มีความต้องการใช้บริการขนส่งน้ ามันทางท่อ จากโรง
กลั่นไปยังคลังปลายทางที่ขอนแก่น ก่อนจะขนส่งน้ ามันด้วยรถบรรทุกไปยังประเทศลาวต่อไป 

 
คู่แข่งและสภาวะการแข่งขัน 

• ธุรกิจจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ก๊าซธรรมชาติเหลว LNG  (Liquefied Natural Gas) ปัจจุบัน บริษัทที่ได้รับ
ใบอนุญาตให้เป็นผู้ค้าน้ ามันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 รวม 14 ราย ทั้งนี้ คู่แข่งหลัก
ของบริษัทมี 5 ราย คือ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด (มหาชน) บริษัท ยูนิคแก๊ส 
แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด (มหาชน)  บริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จ ากัด  และบริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จ ากัด 
อย่างไรก็ตาม BIGGAS มีส่วนแบ่งการตลาดตามปริมาณการขายปี 2560 อยู่ที่ประมาณ 1.5% ส าหรับสภาวะการแข่งขัน ผู้
ประกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG ในประเทศไทยเกือบทุกรายใช้ก๊าซภายในประเทศ มีเพียงปตท.และสยามแก๊ส น าเข้าก๊าซจาก
ต่างประเทศ ซึ่งก๊าซภายในประเทศและน าเข้ามีคุณภาพแตกต่างกันเล็กน้อย ถังบรรจุก๊าซที่ใช้บรรจุก๊าซได้รับการผลิตมาจาก
โรงงานซึ่งมีอยู่เพียง ไม่กี่แห่งในประเทศไทยและมีมาตรฐานตามที่ก าหนดเหมือนกัน จึงสรุปได้ว่า ผลิตภัณฑ์ของผู้ค้ามาตรา 7 
ทุกรายแทบไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ มีเพียงบางช่วงที่คุณภาพของก๊าซที่ต่างกันอย่างชัดเจน ทั้งนี้ การแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมนี้มุ่งเน้นไปยังการแข่งขันทางด้านราคา ด้านกลยุทธ์ทางการตลาดและการให้บริการเป็นส าคัญ 
 

• ธุรกิจให้บริการทางด้านวิศวกรรมพลังงาน BIGGAS มีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้งระบบ และการ
ให้บริการ ซ่อมบ ารุง และดูแลหลังการขาย ท าให้บริษัทได้รับสัญญาบ ารุงรักษาสถานีบริการก๊าซ (NGV) ของบริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) จ านวนมากกว่า 160 สถานี จาก 350 สถานี ซึ่งเป็นจ านวนประมาณ 46% ของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
ส าหรับยานยนต์ (NGV) ที่ปตท. ลงทุนท้ังประเทศ ส่วนในสถานีที่เหลือได้แก่ บริษัท สแกนอินเตอร์ จ ากัด (มหาชน) ประมาณ 
27% และบริษัท สยามราช จ ากัด (มหาชน) ประมาณ 27% และในส่วนของงานก่อสร้างและติดตั้งระบบ สถานีบริการก๊าซ
ธรรมชาติส าหรับยานยนต์ สถานที่ใช้ก๊าซในภาคอุตสาหกรรม BIGGAS  มีผู้บริหารและทีมงานที่มีประสบการณ์ ความรู้
ความสามารถเฉพาะทาง ท่ีท าให้สามารถให้บริการได้อย่างครบวงจร 
 

• ธุรกิจสถานีขายปลีกก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ (NGV) สถานีบริการก๊าซธรรมชาติส าหรับยนต์ (NGV) ทั้ง 2 แห่ง ซึ่งเป็น
สถานีประเภทแนวท่อ มีก าลังการผลิตไม่น้อยกว่า 70 ตันต่อวัน สามารถจ าหน่ายก๊าซให้แก่ลูกค้าได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องรอ
รถขนส่งแก๊ส ท าให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการเข้าใช้บริการ 1.สถานีบริการก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ เจเอ็น เอ็นเนอร์จี 
สาขา แก่งคอย ตั้ งอยู่บนถนนมิตรภาพ ซึ่งเป็นสถานีแนวท่อ สถานีสุดท้ายของภาคกลาง รถที่จะเ ดินทางไปภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จะแวะเติมและเดนิทางไปยังภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2.สถานีบริการก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ 
เจเอ็น เอ็นเนอร์จี สาขาน้ าพองขาเข้า จังหวัดขอนแก่น  ตั้งอยู่บนถนนมิตรภาพ ซึ่งเป็นสถานีแนวท่อ สถานีแรกในภาคภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ที่ให้บริการส าหรับรถบรรทุกขนส่ง รถโดยสาร และรถส่วนบุคคล ส าหรับลูกค้าที่เดินทางจาก 
จังหวัดอุดรราชธานี หนองคาย หรือจากประเทศลาว จึงคาดว่าจะมีลูกค้ามาใช้บริการเป็นจ านวนมาก 
 

• ธุรกิจให้บริการขนส่งน้ ามันโดยระบบขนส่งทางท่อ สภาวะการแข่งขันในธุรกิจนี้นั้น จะเป็นลักษณะทางเลือกในการใช้บริการ 
เนื่องจากลูกค้าสามารถเลือกที่จะใช้บริการขนส่งในประเภทต่างๆ ได้ เช่น รถไฟ รถบรรทุก ซึ่งลูกค้าจะพิจารณาเปรียบเทียบ
ปัจจัยต่างๆ กับการขนส่งประเภทอื่น คือ ปัจจัยเรื่องของต้นทุน ความรวดเร็ว ความปลอดภัย ดังนั้น การก าหนดราคาการ
ให้บริการระบบขนส่งน้ ามันทางท่อจงึต้องใชห้ลักการเชิงเปรียบเทียบเพื่อให้แข่งขันได้กับค่าบริการกับการขนส่งในประเภทอื่นๆ 
และส าหรับปัจจัยด้านความรวดเร็วและปลอดภัย การขนส่งทางท่อเป็นท่ียอมรับอยู่แล้วว่าดีกว่าในโประเภทอื่นๆ 
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
บริษัทได้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการด าเนินงานของบริษัท จึงมีมาตรการต่างๆ ในการป้องกันปัญหา 

มลภาวะจากการด าเนินงานของบริษัท โดยบริษัทได้รับการรับรองการจัดการส่ิงแวดล้อมของบริษัทตามมาตรฐานสากล ISO 
14001:2015 ส าหรับธุรกิจการด าเนินธุรกิจออกแบบ จ าหน่ายและติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม และธุรกิจ
โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน อีกทั้งยังได้มีการว่าจ้างบุคคลภายนอกในการบ าบัด และจ ากัดวัสดุปนเปื้อนสารเคมีที่เกิดจากการด าเนินงาน
ของบริษัทอีกด้วยในปัจจุบัน บริษัทไม่มีการปล่อยของเสียที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม หรือมีคดีข้อพิพาทใดๆ  ที่เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม 
โดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนของบริษัททุกโครงการจะต้องผ่านขั้นตอนจัดท าประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใน
พื้นที่ก่อนจึงจะสามารถท าการก่อสร้างหรือติดตั้งได้ 
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บริษัทมีความเส่ียงซึ่งอาจส่งผลถึงการด าเนินงานและผลประกอบการอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งบริษัทมีแนวทางในการป้องกันและแก้ไข
ความเส่ียง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
3.1 ความเสี่ยงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท/กลุ่มบริษัท 

3.1.1 ความเสี่ยงจากรายได้ในแต่ละไตรมาสไม่สม่ าเสมอ 
เนื่องจากรายได้ส่วนหนึ่งของบริษัทมาจากธุรกิจออกแบบ จ าหน่าย ติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวัดจัดการ

สภาพแวดล้อม โดยมีลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน ซึ่งด าเนินกิจการด้านการส่ือสารโทรคมนาคม ท าให้บริษัทมี
ความเส่ียงที่จะสูญเสียรายได้หากอุตสาหกรรมการส่ือสารโทรคมนาคมมกีารชะลอตัวลง ซึ่งอาจจะเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น นโยบาย
การลงทุนในระบบส่ือสารโทรคมนาคมของหน่วยงานรัฐบาล หรือการเปล่ียนแปลงนโยบายในการให้สัมปทานในระบบส่ือสารต่างๆ 
เป็นต้น รวมถึงลูกค้ากลุ่มดังกล่าวจะมีรอบปีงบประมาณเริ่มต้นในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยจะใช้ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 3 
- 6 เดือนจึงจะส่งมอบงานและรับรู้รายได้ ซึ่งส่งผลให้รายได้ของบริษัทในแต่ละไตรมาสในงวดปีมีความผันผวน  

 

   ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเส่ียงดังกล่าว บริษัทจึงได้ท าการขยายฐานลูกค้าไปในธุรกิจอื่น เช่น โรงแรม และอาคารส านักงาน
เป็นต้น อีกทั้งยังมีการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจธุรกิจพลังงานประเภทอื่นๆ ที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต 
สร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้และการกระจายความเส่ียงของรายได้จากการด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน เพิ่มสภาพคล่องให้บริษัทจาก
กระแสเงินสดที่สม่ าเสมอของธุรกิจ 

 

3.1.2 ความเสี่ยงในการบริหารจัดการโครงการและประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า 
การบริหารจัดการโรงไฟฟ้าจะต้องอาศัยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน หากบริษัทไม่

สามารถจัดให้มีบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ อาจจะส่งผลให้บริษัทไม่สามารถบริหารจัดการโรงไฟฟ้า ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี ในการเตรียมการเพื่อเริ่มด าเนินการโรงไฟฟ้า บริษัทจะคัดสรรบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในจ านวนที่
เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ และจัดอบรมพนักงานในหน่วยงานให้มีความรู้ ความสามารถ ท างานทดแทนกันได้ 

 

3.1.3 ความเสี่ยงในการที่อัตราผลตอบแทนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
เนื่องจากปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการโรงไฟฟ้าชีวภาพ และชีวมวลขึ้นอยู่กับปริมาณวัตถุดิบซึ่งใช้ผลิต

ไฟฟ้า ซึ่งหากมีปริมาณวัตถุดิบไม่เพียงพอและต่อเนื่องก็อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เต็มก าลังการผลิต ส่งผลให้
บริษัทไม่ได้รับรายได้และอัตราผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ อย่างไรก็ดี บริษัทได้มีการศึกษาความเพียงพอของปริมาณวัตถุดิบที่
ใช้ส าหรับโรงไฟฟ้า โดยได้เข้าไปส ารวจปริมาณเชื้อเพลิงในรัศมีที่สามารถขนส่งได้รอบโรงไฟฟ้าว่ามีปริมาณเพียงพอต่อความ
ต้องการของโรงไฟฟ้าหรือไม่ พร้อมกับได้มีการท าสัญญาการซื้อวัตถุดิบเป็นรายปี ซึ่งท าให้สามารถลดผลกระทบจากความเส่ียงใน
การท่ีอัตราผลตอบแทนไม่เป็นไปตามเป้าหมายได้ 

 

3.1.4 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทไม่สามารถด าเนนิการได้ทนัตามก าหนดวนัเร่ิมตน้ซื้อขายไฟฟ้า (SCOD) ที่ก าหนดไว้ใน 

สัญญาซื้อขายไฟฟ้า  

ก่อนการเริ่มก่อสร้างโรงไฟฟ้า บริษัทจะต้องด าเนินการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบอนุญาตก่อสร้าง ใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) และต้องจัดท าประชาคมก่อนการขอใบอนุญาตก่อสร้าง เป็นต้น และผู้รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบ
เบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) ต้องด าเนินก่อสร้างโครงการให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด ซึ่งหากไม่สามารถด าเนินการตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดในแผนงาน มีโอกาสท าให้ถูกเพิกถอนใบอนุญาต และส่งผลให้ผลประกอบการไม่เป็นไปตามที่คาด และรับรู้
รายได้จากโครงการข้างต้นล่าช้าออกไป ดังนั้น บริษัทจึงศึกษาขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาต พร้อมกับเอกสารและข้อมูลที่ต้องน าส่ง 

3. ปัจจัยความเสี่ยง 
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รวมทั้งบริษัทได้คัดเลือกผู้รับเหมาที่มีชื่อเสียง มีประสบการณ์และความช านาญในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า พร้อมกับวางแผนติดตาม
ความคืบหน้าของโครงการอยา่งสม่ าเสมอ เพื่อท าให้มั่นใจว่ากระบวนการด าเนินงานจะเป็นไปตามเวลาที่ก าหนดตามสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้า อย่างไรก็ดี บริษัทสามารถยื่นขอเล่ือนก าหนดวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ โดยจะต้องท าการชี้แจง
เหตุผลและรายงานความก้าวหน้าของโครงการให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบ โดยไม่ถือว่าเป็นการผิดสัญญาตามที่ระบุใน
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

 

3.1.5 ความเสีย่งจากนโยบายของรัฐบาล ราคาจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 
ปัจจุบันรัฐบาลยังคงควบคุมชดเชยของกองทุนส าหรับก๊าซที่จ าหน่ายเพื่อเป็นเชื้อเพลิงตามประกาศของ คณะกรรมการ

บริหารนโยบายพลังงาน (กบง)  ยกเว้นการน าเข้าก๊าซ LPG รัฐบาลได้ปล่อยลอยตัว ซึ่งท าให้ผู้ค้าก๊าซ LPG รายที่ซื้อก๊าซ LPG จาก
โรงแยกโรงกล่ัน รวมทั้งบริษัท ซื้อก๊าซ LPG ได้ในราคาเดียวกัน ส าหรับรายที่น าเข้าก็จะซื้อก๊าซตามราคากลไกตลาดโลก ส าหรับ
ราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG รัฐบาลได้ปล่อยลอยตัวอย่าเสรี ยกเว้นราคาขายปลีกก๊าซ LPG ส าหรับครัวเรือนเพื่อใช้เป็น
ก๊าซหุงต้ม ยังควบคุมจากรัฐบาล โดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้พิจารณาเห็นว่าก๊าซ LPG เป็นสินค้าที่มีความจ าเป็นต่อ
การด ารงชีวิตของประชาชน จึงก าหนดให้ก๊าซ LPG ที่เป็นก๊าซหุงต้มเป็นสินค้าควบคุม  

ในอนาคตมีแนวโน้มที่รัฐบาลจะยกเลิกการชดเชยราคาจ าหน่ายก๊าซ LPG ในประเทศ จากเงินสนับสนุนจากกองทุนน้ ามัน
เชื้อเพลิง และปล่อยลอยตัวราคาจ าหน่ายก๊าซ LPG อย่างแท้จริง ซึ่งจะส่งผลให้ราคาขายปลีกก๊าซ LPG ในการใช้เป็นเชื้อเพลิงใน
ยานยนต์ การน าไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งภาคครัวเรือน มีการเปล่ียนแปลงไปตามกลไกของราคาตลาดโลก และตลาดใน
ประเทศ สะท้อนต้นทุนการจ าหน่ายก๊าซ LPG อย่างแท้จริง 

ผลกระทบจากนโยบายลอยตัวราคาจ าหน่ายก๊าซ LPG อย่างสมบูรณ์ทั้งระบบ ส่งผลให้บริษัทรวมทั้งผู้ค้าก๊าซ LPG ราย
อื่นๆ มีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาจ าหน่ายก๊าซ LPG หากราคาขายปลีกก๊าซ LPG มีการปรับตัวลดลง อาจส่งผลให้บริษัท
มีผลก าไรลดลง หรือขาดทุน แต่ถ้าหากราคาขายปลีกก๊าซ LPG เพิ่มขึ้น จะส่งผลให้บริษัทมีก าไรเพิ่มขึ้นเช่นกัน 

 

3.1.6 ความเสี่ยงในการทีอ่ัตราผลตอบแทนมีความไม่แนน่อนจากสภาวะการแข่งขนัในอตุสาหกรรมจ าหน่ายก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลว (LPG) 

แผนการรับมือในปี  2562 บริษัทมีกลยุทธ์ ทีมงานการขาย และการตลาดที่มีความรู้ความสามารถเพื่อรักษาฐานลูกค้าใน
กลุ่มยานยนต์ สถานีบริการก๊าซ LPG โดยเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลวให้กับกลุ่มบรรจุลงถังภาค
ครัวเรือน และขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น  

อีกทั้งบริษัท ให้ความส าคัญในการรักษาลูกค้าเดิมในกลุ่มที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ไว้ โดยเพิ่มลูกค้ารายใหม่ในกลุ่ม
ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน ด้วยกลยุทธ์ทางด้านราคา ส่งผลให้บริษัทมียอดขายที่เพิ่มขึ้น มุ่งเน้นการให้บริการที่รวดเร็ว 
ปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และบริษัทยังเพิ่มสินค้าทางเลือกให้กับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรม รวมถึงภาคขนส่ง
ได้แก่ เชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เป็นการเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่ายให้กับลูกค้า 

 

3.1.7 ความเสี่ยงจากการพึ่งพงิลูกค้ารายใหญข่องธุรกิจที่เกีย่วเนือ่งกับการให้บรกิารทางด้านวิศวกรรมพลังงาโดยเฉพาะ 

ธรุกิจที่ เกี่ยวเนื่องกนักับก๊าซธรรมชาติ  

เนื่องจากลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจนี้ คือ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ซึ่งโครงการต่างๆ จะออกมาในรูปแบบ
การประมูล อย่างไรก็ตาม ในแต่ละครั้งต้องจัดให้มีด าเนินการประมูลงานตามข้อก าหนด และเมื่อบริษัทได้งานก็จะด าเนินการตาม
ข้อก าหนดอย่างเคร่งครัด ส่งมอบงานตามข้อก าหนดอย่างมีคุณภาพ เพื่อที่จะได้รับคัดเลือกจาก ปตท. เพื่อให้ได้รับการว่าจ้างงาน
จาก ปตท. อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งหาก ปตท. ไม่คัดเลือกบริษัทให้เป็นผู้รับงานจะส่งผลท าให้รายได้ของบริษัทลดลงอย่าง
มาก  อย่างไรก็ตามบริษัท ตระหนักถึงความเส่ียงนี้จึงได้ขยายฐานลูกค้า ไปในกลุ่มวศิวกรรมพลังงาน รายใหม่ๆ ซึ่งบริษัท มีทีมงานที่
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มีความพร้อม โดยบริษัทได้เข้าร่วมเสนอโครงการงานที่เป็นงานของบริษัทเอกชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  เช่น โรงไฟฟ้า งานระบบจ่าย
ก๊าซธรรมชาติเหลว งานวางท่อน้ ามัน และบริษัทฯ ยังให้บริษัทในรูปแบบ Total service Solution อีกด้วย  
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ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ ์
ณ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ดังรายละเอยีดตอ่ไปน้ี 

รายละเอียดทรัพย์สิน ขนาด 
มูลค่าสุทธติามบัญชี (ลา้นบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ ์ ภาระผูกพัน 
31 ธ.ค. 2560  31 ธ.ค. 2561 

1. ที่ดิน 
1.1) โฉนดเลขที่ 12969 
ที่ตั้ง 60 ต าบลสายไหม อ าเภอสายไหม 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

3 งาน 
90 ตร.วา 

39.00 39.00 บริษัท 
เป็นเจ้าของ 

ถูกจ านองเป็นหลักประกันเงิน
กู้ยืมกับสถาบันการเงิน มี
วงเงินเท่ากับ 231 ล้านบาท 

1.2) โฉนดเลขที่ 52514 
ที่ตั้ง  21 ต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง 
จังหวัด นครราชศรีมา  

2 ไร่ 
42.5 ตร.วา 

12.85 12.85 บริษัท 
เป็นเจ้าของ 

ถูกจ านองเป็นหลักประกันเงิน
กู้ยืมกับสถาบันการเงิน มี
วงเงินเท่ากับ 26.11 ล้านบาท 

1.3) โฉนดเลขที่ 20384 
ที่ตั้ง 165 หมู่ 2 ต าบลสระพัง อ าเภอเขา
ย้อย จังหวัดเพชรบุรี 

16 ไร่ 
50.6 ตร.วา 

6.40 6.40 บริษัท 
เป็นเจ้าของ 

ถูกจ านองเป็นหลักประกันเงิน
กู้ยืมกับสถาบันการเงิน มี
วงเงินเท่ากับ 42 ล้านบาท 

1.4) โฉนดเลขที่ 233 
ที่ตั้ง 129 หมู่ที่ 4 ต าบลหนองมะค่าโมง 
อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 

10 ไร่ 
3 งาน 

91.9 ตร.วา 

2.20 2.20 บริษัท 
เป็นเจ้าของ 

- 

1.5) โฉนดเลขที่ 234 
ที่ตั้ง 129 หมู่ที่ 4 ต าบลหนองมะค่าโมง 
อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 

25 ไร่ 
3 งาน  

23.5 ตร.วา 

5.16 5.16 บริษัท 
เป็นเจ้าของ 

- 

1.6) น.ส.3ก เลขที่ 817  เล่ม 9ก หน้า 17 
ที่ตั้ง 817 ต าบลสร้างคอม อ าเภอสร้างคอม 
จังหวัดอุดรธานี 

20 ไร่ 
76 ตร.วา 

1.14 1.14 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ ถูกจ านองเป็นหลักประกันเงิน
กู้ยืมกับสถาบันการเงิน มี
วงเงินรวมกับเครื่องจักรเท่ากับ 
120.00 ล้านบาท 1.7) น.ส.3ก เลขที่ 816 เล่ม 9ก หน้า 16 

ที่ตั้ง 816 ต าบลสร้างคอม อ าเภอสร้างคอม 
จังหวัดอุดรธานี 

30 ไร่  
1 งาน  

46 ตร.วา 

1.52 1.52 
บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 

 

1.8) โฉนดเลขท่ี 5150 
ท่ีต้ัง ต าบลกุดจอก อ าเภอหนองมะโรง 
จังหวัดชัยนาท 

 

15 ไร่ 3.77 
 

3.77 
 

บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 
 

- 

1.9) โฉนดเลขท่ี 40237 
ท่ีต้ัง ต าบลนาวังหิน อ าเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี 

20 ไร ่
2 งาน 

30.6 ตร.วา 

6.17 6.17 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 
 

- 

1.10) โฉนดเลขท่ี 34578 
ท่ีต้ัง ต าบลนาโพธิ์ อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

3 ไร ่
1 งาน 

23 ตร.วา 

1.12 1.12 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 
 

- 

1.11) โฉนดเลขท่ี 34579 
ท่ีต้ัง ต าบลนาโพธิ์ อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

6 ไร ่
2 งาน 

66.5 ตร.วา 

5.36 5.36 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 
 

- 

1.12) โฉนดเลขท่ี 7844 

ท่ีต้ัง ต าบลหนองแวง อ าเภอพุทไธสง 
12 ไร่ 6.00 6.00 

 

บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ ถูกจ านองเป็นหลักประกันเงิน

4. ทรัพย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2561 
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

59 
                                  รับรองความถกูต้อง 

รายละเอียดทรัพย์สิน ขนาด 
มูลค่าสุทธติามบัญชี (ลา้นบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ ์ ภาระผูกพัน 
31 ธ.ค. 2560  31 ธ.ค. 2561 

จังหวัดบุรีรัมย์ กู้ยืมกับสถาบันการเงิน มี
วงเงินรวมกับเครื่องจักรเท่ากับ 

35 ล้านบาท 
1.13) โฉนดเลขที่ 13230 
ที่ตั้ง ต าบลหนองแวง อ าเภอพุทไธสง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

6 ไร่ 
3 งาน 

33 ตร.วา 
0.30 0.30 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 

1.14) โฉนดเลขที่ 2203 
ที่ตั้ง ต าบลวังลึก อ าเภอสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี 

7 ไร่ 
1 งาน 

32 ตร.วา 
11.00 11.00 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 

ถูกจ านองเป็นหลักประกันเงิน
กู้ยืมกับสถาบันการเงิน วงเงิน
รวมเท่ากับ 250 ล้านบาท 

1.15) โฉนดเลขที่ 35086 
ที่ตั้ง ต าบลวังลึก อ าเภอสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี 

12 ไร่ 
2 งาน 

58 ตร.วา 
18.97 18.97 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 

1.16) โฉนดเลขที่ 35087 
ที่ตั้ง ต าบลวังลึก อ าเภอสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี 

12 ไร่ 
3 งาน 

40 ตร.วา 
19.28 19.28 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 

1.17) โฉนดเลขที่ 35107 
ที่ตั้ง ต าบลวังลึก อ าเภอสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี 

9 ไร่ 
8 งาน 

8 ตร.วา 
14.28 14.28 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 

1.18) โฉนดเลขที่ 35108 
ที่ตั้ง ต าบลวังลึก อ าเภอสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี 

5 ไร่ 
1 งาน 

41 ตร.วา 
8.03 8.03 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 

1.19) โฉนดเลขที่ 39513 
ที่ตั้ง ต าบลวังลึก อ าเภอสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี 

14 ไร่ 
87 ตร.วา 

7.01 7.01 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 

1.20) โฉนดเลขที่ 27815 
ที่ตั้ง ต าบลเดิมบาง อ าเภอเดิมบางนางบวช  
จังหวัดสุพรรณบุร ี

15 ไร่ 
1 งาน 

12.05 ตร.วา 
5.35 5.35 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 

- 

1.21) โฉนดเลขที่ 43888 
ที่ตั้ง ต าบลเดิมบาง อ าเภอเดิมบางนางบวช  
จังหวัดสุพรรณบุร ี

42 ไร่ 
1 งาน 

40 ตร.วา 
14.82 14.82 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 

- 

1.22) โฉนดเลขที่ 27690 
ที่ตั้ง ต าบลเดิมบาง อ าเภอเดิมบางนางบวช  
จังหวัดสุพรรณบุร ี

6 ไร่ 
3 งาน 

20 ตร.วา 
2.38 2.38 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 

- 

1.23) โฉนดเลขที่ 27692 
ที่ตั้ง ต าบลเดิมบาง อ าเภอเดิมบางนางบวช  
จังหวัดสุพรรณบุร ี

7 ไร่ 
3 งาน 

40 ตร.วา 
3.14 3.14 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 

- 

1.24) โฉนดเลขที่ 27691 
ที่ตั้ง ต าบลเดิมบาง อ าเภอเดิมบางนางบวช  
จังหวัดสุพรรณบุร ี

7 ไร่ 
3 งาน 

40 ตร.วา 
3.14 3.14 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 

- 

1.25) โฉนดเลขที่ 27687 
ที่ตั้ง ต าบลเดิมบาง อ าเภอเดิมบางนางบวช  

8 ไร่ 
3 งาน 

3.12 3.12 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 
- 
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รายละเอียดทรัพย์สิน ขนาด 
มูลค่าสุทธติามบัญชี (ลา้นบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ ์ ภาระผูกพัน 
31 ธ.ค. 2560  31 ธ.ค. 2561 

จังหวัดสุพรรณบุร ี 60 ตร.วา 
1.26) โฉนดเลขที่ 43518 
ที่ตั้ง ต าบลเดิมบาง อ าเภอเดิมบางนางบวช  
จังหวัดสุพรรณบุร ี

4 ไร่ 
1 งาน 

14 ตร.วา 
1.50 1.50 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 

- 

1.27) โฉนดเลขที่ 59613 
ที่ตั้ง ต าบลตลิ่งชัน อ าเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี 

7 ไร ่2 งาน 
58 ตร.วา 

7.65 7.65 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 
- 

1.28) โฉนดเลขที่ 88040 
ที่ตั้ง ต าบลสนามคลี อ าเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี 

4 ไร่ 
2 งาน 

31 ตร.วา 
4.58 4.58 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 

- 

1.29) โฉนดเลขที่ 59614 
ที่ตั้ง ต าบลตลิ่งชัน อ าเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี 

1 งาน 
69 ตร.วา 

0.42 0.42 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 
- 

1.30) โฉนดเลขที่ 59615 
ที่ตั้ง ต าบลตลิ่งชัน อ าเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี 

17 ไร่ 
1 งาน 

9 ตร.วา 
17.28 17.28 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 

- 

1.31) โฉนดเลขที่ 597 
ที่ตั้ง ต าบลเมืองไผ่ อ าเภอหนองกี่ จังหวัด
บุรีรัมย์ 

100 ไร่ 
1 งาน 

63 ตร.วา 
35.74 35.74 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 

- 

1.32) โฉนดเลขที่ 25192 
ที่ตั้ง ต าบลสระยายโสม อ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุร ี

6 ไร่ 
1 งาน 

42.9 ตร.วา 
9.94 9.94 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 

- 

1.33) โฉนดเลขที่ 25193 
ที่ตั้ง ต าบลสระยายโสม อ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุร ี

1 ไร่ 
1 งาน 

43.1 ตร.วา 
2.23 2.23 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 

- 

1.34) โฉนดเลขที่ 25194 
ที่ตั้ง ต าบลสระยายโสม อ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุร ี

3 ไร่ 
3 งาน 

10 ตร.วา 
5.36 5.36 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 

- 

1.35) โฉนดเลขที่ 25195 
ที่ตั้ง ต าบลสระยายโสม อ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุร ี

10 ไร่ 
73.90 ตร.วา 

15.21 15.21 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 
- 

1.36) โฉนดเลขที่ 25196 
ที่ตั้ง ต าบลสระยายโสม อ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุร ี

4 ไร่ 
40.1 ตร.วา 

6.96 6.96 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 
- 

1.37) โฉนดเลขที่ 25197 
ที่ตั้ง ต าบลสระยายโสม อ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุร ี

4 ไร่ 
38.20 ตร.วา 

7.01 7.01 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 
- 

1.38) โฉนดเลขที่ 42024 
ที่ตั้ง ต าบลสระยายโสม อ าเภออู่ทอง 

27 ไร่ 
1 งาน 

40.96 40.96 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 
- 
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รายละเอียดทรัพย์สิน ขนาด 
มูลค่าสุทธติามบัญชี (ลา้นบาท) 
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31 ธ.ค. 2560  31 ธ.ค. 2561 

จังหวัดสุพรรณบุร ี 16 ตร.วา 
1.39) โฉนดเลขที่ 46461 
ที่ตั้ง ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุร ี

1 งาน 
48.1 ตร.วา 

5.25 5.25 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 
ถูกจ านองเป็นหลักประกันเงิน
กู้ยืมกับสถาบันการเงิน วงเงิน
รวมเท่ากับ 47.36 ล้านบาท 

1.40) โฉนดเลขที่ 46467 
ที่ตั้ง ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุร ี

73 ตร.วา 2.59 2.59 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 

1.41) โฉนดเลขที่ 46468 
ที่ตั้ง ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุร ี

50 ตร.วา 1.78 1.78 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 

1.42) โฉนดเลขที่ 15509 
ที่ตั้ง อ าเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

11 ไร่ 25.92 25.92 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 
ถูกจ านองเป็นหลักประกันเงิน
กู้ยืมกับสถาบันการเงิน วงเงิน
รวมเท่ากับ 87.88 ล้านบาท 

1.43) โฉนดเลขที่ 44925 
ที่ตั้ง ต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 

6 ไร่ 
3 งาน 

35.5 ตร.วา 
- 2.01 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 

 

1.44) โฉนดเลขที่ 103419 
ที่ตั้ง ต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 

1 ไร่ - 0.30 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 
 

1.45) โฉนดเลขที่ 44928 
ที่ตั้ง ต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 

1 ไร่ - 0.30 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 
 

1.46) โฉนดเลขที่ 103418 
ที่ตั้ง ต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 

1 ไร่ - 0.30 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 
 

1.47) โฉนดเลขที่ 44930 
ที่ตั้ง ต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 

6 ไร่ 
55.2 ตร.วา 

- 1.85 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 
 

1.48) โฉนดเลขที่ 99648 
ที่ตั้ง ต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 

1 ไร่ 
68 ตร.วา 

- 0.35 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 
 

1.49) โฉนดเลขที่ 66645 
ที่ตั้ง ต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 

1 ไร่ 
2 งาน 

42.4 ตร.วา 
- 0.48 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 

 

1.50) โฉนดเลขที่ 44927 
ที่ตั้ง ต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 

3 ไร่ 
31.5 ตร.วา 

- 0.93 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 
 

1.51) โฉนดเลขที่ 88344 
ที่ตั้ง ต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 

16 ไร่ 
22 ตร.วา 

- 4.89 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 
 

1.52) โฉนดเลขที่ 55072 
ที่ตั้ง ต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 

6 ไร่ - 1.83 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 
 

1.53) โฉนดเลขที่ 99646 
ที่ตั้ง ต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 

1 ไร่ 
1 งาน 

7.8 ตร.วา 
- 0.38 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 

 

1.54) โฉนดเลขที่ 98145 3 งาน - 0.27 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ  



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2561 
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

62 
                                  รับรองความถกูต้อง 

รายละเอียดทรัพย์สิน ขนาด 
มูลค่าสุทธติามบัญชี (ลา้นบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ ์ ภาระผูกพัน 
31 ธ.ค. 2560  31 ธ.ค. 2561 

ที่ตั้ง ต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 50 ตร.วา 
1.55) โฉนดเลขที่ 103422 
ที่ตั้ง ต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 

1 ไร่ - 0.30 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 
 

1.56) โฉนดเลขที่ 103421 
ที่ตั้ง ต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 

1 ไร่ - 0.30 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 
 

1.57) โฉนดเลขที่ 103420 
ที่ตั้ง ต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 

1 ไร่ - 0.30 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 
 

1.58) โฉนดเลขที่ 6297 
ที่ตั้ง บ้านไผ่-เมืองเพีย จ.ขอนแก่น 

4 ไร่ 
40 ตร.วา 

- 
5 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ  

1.59) โฉนดเลขที่ 4866 
ที่ตั้ง บ้านไผ่-เมืองเพีย จ.ขอนแก่น 

3 ไร่ 
39.2 ตร.วา 

- 
4 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ  

1.60) โฉนดเลขที่ 3478 
ที่ตั้ง บ้านไผ่-เมืองเพีย จ.ขอนแก่น 

18 ไร่ 
62 ตร.วา 

- 
16.75 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ  

1.61) โฉนดเลขที่ 4727 
ที่ตั้ง บ้านไผ่-เมืองเพีย จ.ขอนแก่น 

4 ไร่ 
3 งาน 

7 ตร.วา 

- 
2.42 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 

 

1.62) โฉนดเลขที่ 3490 
ที่ตั้ง บ้านไผ่-เมืองเพีย จ.ขอนแก่น 

4 ไร่ 
62 ตร.วา 

- 
2.08 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ  

1.63) โฉนดเลขที่ 4726 
ที่ตั้ง บ้านไผ่-เมืองเพีย จ.ขอนแก่น 

4 ไร่ 
2 งาน 

78 ตร.วา 
- 2.58 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 

 

1.64) โฉนดเลขที่ 3467 
ที่ตั้ง บ้านไผ่-เมืองเพีย จ.ขอนแก่น 

5 ไร่ 
52 ตร.วา 

- 
2.57 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ  

1.65) โฉนดเลขที่ 4713 
ที่ตั้ง บ้านไผ่-เมืองเพีย จ.ขอนแก่น 

4 ไร่ 
2 งาน 

25 ตร.วา 
- 2.51 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 

 

1.66) โฉนดเลขที่ 4274 
ที่ตั้ง บ้านไผ่-เมืองเพีย จ.ขอนแก่น 

6 ไร่ 
30 ตร.วา 

- 
3.34 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ  

1.67) โฉนดเลขที่ 2691 
ที่ตั้ง บ้านไผ่-เมืองเพีย จ.ขอนแก่น 

4 ไร่ 
2 งาน 

54 ตร.วา 
- 2.43 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 

 

1.68) โฉนดเลขที่ 58106 
ที่ตั้ง บ้านไผ่-เมืองเพีย จ.ขอนแก่น 

4 ไร่ 
2 งาน 

53 ตร.วา 
- 2.43 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 

 

1.69) โฉนดเลขที่ 58108 
ที่ตั้ง บ้านไผ่-เมืองเพีย จ.ขอนแก่น 

4 ไร่ 
2 งาน 

49 ตร.วา 
- 2.3 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 

 

1.70) โฉนดเลขที่ 58107 
ที่ตั้ง บ้านไผ่-เมืองเพีย จ.ขอนแก่น 

4 ไร่ 
2 งาน 

- 2.08 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ  
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รายละเอียดทรัพย์สิน ขนาด 
มูลค่าสุทธติามบัญชี (ลา้นบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ ์ ภาระผูกพัน 
31 ธ.ค. 2560  31 ธ.ค. 2561 

51 ตร.วา 
1.71) โฉนดเลขที่ 58105 
ที่ตั้ง บ้านไผ่-เมืองเพีย จ.ขอนแก่น 

4 ไร่ 
2 งาน 

54 ตร.วา 
- 2.09 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 

 

1.72) โฉนดเลขที่ 5704 
ที่ตั้ง บ้านไผ่-เมืองเพีย จ.ขอนแก่น 

22 ไร่ 
2 งาน 

97 ตร.วา 
- 13.65 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 

 

1.73) โฉนดเลขที่ 2825 
ที่ตั้ง บ้านไผ่-เมืองเพีย จ.ขอนแก่น 

8 ไร่ 
1 งาน 

13 ตร.วา 
- 3.98 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 

 

1.74) โฉนดเลขที่ 4863 
ที่ตั้ง บ้านไผ่-เมืองเพีย จ.ขอนแก่น 

23 ไร่ 
2 งาน 

62 ตร.วา 
- 13.96 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 

 

1.75) โฉนดเลขที่ 56292 
ที่ตั้ง บ้านไผ่-เมืองเพีย จ.ขอนแก่น 

12 ไร่ 
88 ตร.วา 

- 4.89 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ  

1.76) โฉนดเลขที่ 4363 
ที่ตั้ง บ้านไผ่-เมืองเพีย จ.ขอนแก่น 

23 ไร่ 
93 ตร.วา 

- 12.55 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ  

1.77) โฉนดเลขที่ 3479 
ที่ตั้ง บ้านไผ่-เมืองเพีย จ.ขอนแก่น 

7 ไร่ 
2 งาน 

31 ตร.วา 
- 3.03 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 

 

1.78) โฉนดเลขที่ 56293 
ที่ตั้ง บ้านไผ่-เมืองเพีย จ.ขอนแก่น 

5 ไร่ - 2.00 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ  

1.79) โฉนดเลขที่ 65780 
ที่ตั้ง บ้านไผ่-เมืองเพีย จ.ขอนแก่น 

7 ไร่ - 2.94 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ  

1.80) โฉนดเลขที่ 65781 
ที่ตั้ง บ้านไผ่-เมืองเพีย จ.ขอนแก่น 

4 ไร่ - 1.68 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ  

1.81) โฉนดเลขที่ 3480 
ที่ตั้ง บ้านไผ่-เมืองเพีย จ.ขอนแก่น 

7 ไร่ 
3 งาน 

21 ตร.วา 
- 3.43 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 

 

1.82) โฉนดเลขที่ 65782 
ที่ตั้ง บ้านไผ่-เมืองเพีย จ.ขอนแก่น 

3 ไร่ - 1.33 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ  

1.83) โฉนดเลขที่ 42706 
ที่ตั้ง ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 

2 งาน 
28.3 ตร.วา 

- 2.37 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ  

1.84) โฉนดเลขที่ 35709 
ที่ตั้ง ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 

1 งาน 
4 ตร.วา 

- 1.08 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ  

1.85) โฉนดเลขที่ 35710 
ที่ตั้ง ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 

1 งาน - 1.04 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ  

1.86) น.ส.3ก. เลขที่ 4304 
ที่ตั้ง ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 

1 ไร่ 
1 งาน 

- 2.64 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ  
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24 ตร.วา 
1.87) โฉนดเลขที่ 42704 
ที่ตั้ง ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 

1 งาน 
43 ตร.วา 

- 0.07 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ  

1.88) โฉนดเลขที่ 42702 
ที่ตั้ง ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 

1 งาน 
98.3 ตร.วา 

- 0.10 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ  

1.89) โฉนดเลขที่ 42793 
ที่ตั้ง ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 

1 งาน 
98.5 ตร.วา 

- 0.10 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ  

1.90) โฉนดเลขที่ 42795 
ที่ตั้ง ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 

82 ตร.วา - 0.04 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ  

1.91) โฉนดเลขที่ 42797 
ที่ตั้ง ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 

1 งาน 
21.8 ตร.วา 

- 0.06 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ  

1.92) โฉนดเลขที่ 42793 
ที่ตั้ง ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 

2 งาน 
97.3 ตร.วา 

- 0.14 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ  

1.93) โฉนดเลขที่ 42762 
ที่ตั้ง ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 

1 งาน 
63.2 ตร.วา 

- 0.08 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ  

1.94) โฉนดเลขที่ 42760 
ที่ตั้ง ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 

2 งาน 
29 ตร.วา 

- 0.12 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ  

1.95) โฉนดเลขที่ 42764 
ที่ตั้ง ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 

2 งาน 
28.7 ตร.วา 

- 0.11 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ  

1.96) โฉนดเลขที่ 42766 
ที่ตั้ง ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 

1 งาน 
37.1 ตร.วา 

- 0.07 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ  

1.97) โฉนดเลขที่ 42768 
ที่ตั้ง ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 

2 งาน 
29 ตร.วา 

- 0.11 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ  

1.98) โฉนดเลขที่ 42687 
ที่ตั้ง ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 

17.7 ตร.วา - 0.08 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ  

1.99) โฉนดเลขที่ 42688 
ที่ตั้ง ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 

69.9 ตร.วา - 0.32 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ  

1.100) โฉนดเลขที่ 42700 
ที่ตั้ง ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 

1 งาน 
35.4 ตร.วา 

- 0.61 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ  

1.101) โฉนดเลขที่ 40000 
ที่ตั้ง ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 

72.8 ตร.วา - 0.77 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ  

1.102) โฉนดเลขที่ 88212 
ที่ตั้ง ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด  
จ.นครราชสีมา 

4 ไร่ 
11 ตร.วา 

- 3.31 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 
 

1.103) โฉนดเลขที่ 59009 
ที่ตั้ง ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 

1 ไร่ - 2.67 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ  

1.104) โฉนดเลขที่ 50472 
ที่ตั้ง ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด  
จ.นครราชสีมา 

81 ตร.วา - 1.55 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 
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รายละเอียดทรัพย์สิน ขนาด 
มูลค่าสุทธติามบัญชี (ลา้นบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ ์ ภาระผูกพัน 
31 ธ.ค. 2560  31 ธ.ค. 2561 

1.105) โฉนดเลขที่ 50473 
ที่ตั้ง ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด  
จ.นครราชสีมา 

82 ตร.วา - 1.55 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 
 

1.106) โฉนดเลขที่ 34625  
ที่ตั้ง ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 

1 งาน 
22 ตร.วา 

- 2.85 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ  

1.107) โฉนดเลขที่ 2451   
ที่ตั้ง ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุร ี

6 ไร่  
1 งาน  

88 ตร.วา 
- 125.00 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 

ถูกจ านองเป็นหลักประกันเงิน
กู้ยืมกับสถาบันการเงิน วงเงิน

เท่ากับ 289 ล้านบาท 
 

1.108) โฉนดเลขที่ 37045   
ที่ตั้ง ต.ม่วงหวาน อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น 

8 ไร่ 
2 งาน 

38 ตร.วา 
- 32.95 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 

1.109) โฉนดเลขที่ 41881   
ที่ตั้ง ต.ม่วงหวาน อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น 

8 ไร่ 
1งาน 

33 ตร.วา 
- 32.80 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 

1.110) โฉนดเลขที่ 41882   
ที่ตั้ง ต.ม่วงหวาน อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น 

7 ไร่ 
2 งาน 

70 ตร.วา 
- 30.25 บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 

1.111) ส่วนปรับปรุงที่ดิน 
 

44.65 72.76 บริษัทฯและบรษิัทย่อย
เป็นเจ้าของ 

- 

รวมท่ีดิน 436.54 838.30  
2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 
2.1) อาคาร   

 
27.85 110.00 บริษัทฯและบรษิัทย่อย

เป็นเจ้าของ 
ถูกจ านองเป็นหลักประกันเงิน
กู้ยืมกับสถาบันการเงิน มี
วงเงินเท่ากับ 231.00 ล้าน
บาท 

2.2) ส่วนปรับปรุงอาคาร  4.65 8.54 บริษัทฯและบรษิัทย่อย
เป็นเจ้าของ 

รวมอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  32.50 118.54  
3. โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 

 

1,621.76 1,789.84 บริษัทฯและบรษิัทย่อย
เป็นเจ้าของ 

ถูกจ านองเป็นหลักประกันเงิน
กู้ยืมกับสถาบันการเงิน โดยมี
วงเงินดังนี้ 
PST – 42 ล้านบาท และ 164 
ล้านบาท 
KSP – 120 ล้านบาท 
SGG – 40 ล้านบาท 
PWG – 30 ล้านบาท 
PSTE2 – 156 ล้านบาท 
WKE – 495 ล้านบาท 
NWR – 35 ล้านบาท 
ARW – 250 ล้านบาท 

4. เครื่องมือและอุปกรณ์  8.40 81.44 บริษัทฯและบรษิัทย่อย  
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รายละเอียดทรัพย์สิน ขนาด 
มูลค่าสุทธติามบัญชี (ลา้นบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ ์ ภาระผูกพัน 
31 ธ.ค. 2560  31 ธ.ค. 2561 

เป็นเจ้าของ 

5. เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส านักงานและ
คอมพิวเตอร์ 

 
5.69 9.98 บริษัทฯและบรษิัทย่อย

เป็นเจ้าของ 
 

  

6. ยานพาหนะ 
 48.04 40.75 บริษัทฯและบรษิัทย่อย

เป็นเจ้าของ 
 

7.อุปกรณ์ส าหรับให้เช่า  2.00 0.36 บริษัทเป็นเจ้าของ  

8. งานระหว่างก่อสร้าง  457.48 542.45 
บริษัทฯและบรษิัทย่อย

เป็นเจ้าของ 
 

รวมท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ 2,612.41 3,421.66   

 
 

สรุปสาระส าคัญของสัญญาทีส่ าคัญ      
    

สัญญาเช่าพื้นที่ส าหรับโครงการของบริษัท โซล่าร์โกกรีน จ ากัด 

 บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทมีการท าสัญญาเช่าพื้นที่ระยะยาว ส าหรับใช้ด าเนินโครงการผลิตไฟฟ้า    
      พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) ที่จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี รายละเอียดดังนี้ 

คู่สัญญา : สหกรณ์ประมงแม่กลอง จ ากัด 
ลงวันที่ : 9 กันยายน 2556 
ระยะเวลาเช่า : 25 ปี นับแต่วันที่ผู้เช่าเริ่มจ าหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ ผู้เช่า

จะแจ้งวันเริ่มต้นระยะเวลาเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีได้เริ่ม
จ าหน่ายไฟฟ้า 

ที่ตั้งที่ดิน : 207/18 หมู่ที่ 5 ต าบลแหลมใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
ค่าเช่า : ค่าเช่าพื้นที่  90,000 บาทต่อเดือน  

การปรับค่าเช่า : ผู้ให้เช่ามีสิทธิที่จะปรับอัตราค่าเชา่ตอ่เดือนเมื่อครบก าหนดระยะเวลาเช่าในปีท่ี 5 
ปีท่ี 10 ปีท่ี 15 และปีท่ี 20 โดยการปรับค่าเช่าแต่ละครั้งจะอยู่ในอัตราร้อยละ 10 
ของอัตราค่าเช่าเดิม 
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สัญญาเช่าพื้นที่ส าหรับโครงการของบริษัท พีวี กรีน จ ากัด 
 บริษัท พีวี กรีน จ ากัด ซึ่งบริษัทท าการลงทุนกับบริษัท วีรับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด มีการท าสัญญาเช่าพื้นที่ระยะยาว ส าหรับ 
        ใช้ด าเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) ที่จังหวัดเพชรบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

คู่สัญญา : บริษัท วีรับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
ลงวันที่ : 18 กันยายน 2556 
ระยะเวลาเช่า : 25 ปี นับแต่วันที่ผู้เช่าเริ่มจ าหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ผู้เช่า

จะแจ้งวันเริ่มต้นระยะเวลาเช่าให้แก่ผู้เช่าทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้เริ่ม
จ าหน่ายไฟฟ้า 

ที่ตั้งที่ดิน : โฉนดที่ดินเลขที่ 7931 เลขที่ดิน 117 และ 119 ต าบลเขาย้อย อ าเภอเขาย้อย 
จังหวัดเพชรบุรี 

ค่าเช่า : ค่าเช่าพื้นที่  100,000 บาทต่อเดือน 
 

สัญญาเช่าพื้นที่ส าหรับโครงการของบริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ ากัด 
 บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทมีการท าสัญญาเช่าพื้นที่ระยะยาว ส าหรับใช้ด าเนินโครงการผลิต    
         ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) ที่จังหวัดนนทบุร ีโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

คู่สัญญา : บริษัท พรีคาสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
ลงวันที่ : 8 เมษายน 2557 
ระยะเวลาเช่า : 25 ปีนับแต่วันที่ท าสัญญา โดยหลังจากท าสัญญาเช่าฉบับน้ีผู้ให้เช่าสัญญาว่าภายใน

ระยะเวลา 52 วัน นับแต่วันท าสัญญาฉบับนี้ ผู้ให้เช่าจะไม่เก็บค่าเช่าจากผู้เช่าเพราะ
ผู้ให้เช่าให้ระยะเวลาผู้เช่าเข้าด าเนินการก่อสร้าง ติดตั้งอุปกรณ์ผลิตพลังงานไฟฟ้าบน
พื้นที่เช่าให้แล้วเสร็จ 

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

ค่าเช่า : คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงอัตราค่าเช่า และก าหนดระยะเวลาช าระค่าเช่าดังนี้ 
1. ตกลงค่าเช่าเป็นรายเดือน ช าระเดือนละครั้ง ทุกวันที่ 30 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่

วันท่ี 30 พฤษภาคม 2557 และให้ถือว่าเป็นค่าเช่าเดือนมิถุนายน 2557 
2. ค่าเช่าปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 คู่สัญญาตกลงอัตราค่าเช่าเดือนละ 100,000 บาท (หน่ึงแสน

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

แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
4. ค่าเช่าปีที่ 11 ถึงปีที่ 15 คู่สัญญาตกลงอัตราค่าเช่าเดือนละ 120,000 บาท (หนึ่ง



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2561 
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

68 
                                  รับรองความถกูต้อง 

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

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

แสนส่ีหมื่นบาทถ้วน) 
7. ผู้ให้เช่าตกลงที่จะออกใบเสร็จรับเงิน และ/หรือลงลายมือชื่อการรับเงินค่าเช่าตาม

แบบ และ/หรือระเบียบของผู้เช่า และยอมให้ผู้เช่าหัภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอัตราที่ทาง
ราชการก าหนด โดยผู้เช่าตกลงที่จะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายให้แก่
ผู้ให้เช่าด้วย 

 
 

 

สัญญาให้ผู้สนับสนนุโครงการด าเนนิงานโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์แบบติดตั้งบนพืน้ดนิ 
 

 สัญญาให้ผู้สนับสนุนโครงการด าเนินงานส าหรับโครงการของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
 บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) มีการท าสัญญาให้ผู้สนับสนุนโครงการด าเนินงานระยะยาว ส าหรับใช้            

          ด าเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ที่จังหวัดสระแก้ว โดยมี รายละเอียดดังนี้ 
คู่สัญญา : สหกรณก์ารเกษตรเมืองสระแก้ว จ ากัด 
ลงวันที่ : 16 มิถุนายน 2559 
ระยะเวลาด าเนินงาน : 25 ปี นับแต่วันที่ผู้สนับสนุนโครงการเริ่มจ าหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ทั้งนี้ผู้สนับสนุนโครงการจะแจ้งวันเริ่มต้นระยะเวลาด าเนินงานให้แก่เจ้าของ
โครงการทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีได้เริ่มจ าหน่ายไฟฟ้า 

ที่ตั้งที่ดิน : 10 ถ.สุวรรณศร ต าบลสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
ค่าด าเนินงาน : ค่าด าเนินงาน  364,594.17 บาทต่อเดือน  

การปรับค่าด าเนินงาน : หากผู้สนับสนุนโครงการไม่ช าระค่าด าเนินงาน 2 งวดติดต่อกันตามสัญญาและ
เจ้าของโครงการได้มีหนังสือทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ผู้สนับสนุน
โครงการต้องช าระค่าปรับในอัตราวันละ 5,000 บาท 
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สัญญาให้ผู้สนับสนุนโครงการด าเนินงานส าหรับโครงการของบริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ ากัด 

 บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทมีการท าสัญญาให้ผู้สนับสนุนโครงการด าเนินงานระยะยาว  
           ส าหรับใช้ด าเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ที่จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี รายละเอียดดังนี้ 

คู่สัญญา : สหกรณป์ระมงแม่กลอง จ ากัด 
ลงวันที่ : 9 มิถุนายน 2559 
ระยะเวลาด าเนินงาน : 25 ปี นับแต่วันที่ผู้สนับสนุนโครงการเริ่มจ าหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ทั้งนี้ผู้สนับสนุนโครงการจะแจ้งวันเริ่มต้นระยะเวลาด าเนินงานให้แก่เจ้าของ
โครงการทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีได้เริ่มจ าหน่ายไฟฟ้า 

ที่ตั้งที่ดิน : 200-201 หมู่ 5 ต าบลแหลม ใหญ่  อ า เภอ เมื อ งสมุ ท รสงค ราม  จั งหวั ด
สมุทรสงคราม 

ค่าด าเนินงาน : ค่าด าเนินงาน  416,666.67 บาทต่อเดือน  

การปรับค่าด าเนินงาน : หากผู้สนับสนุนโครงการไม่ช าระค่าด าเนินงาน ผู้สนับสนุนโครงการต้องช าระ
ค่าปรับในอัตราร้อยละละ 7.5 ต่อปี ของค่าด าเนินงานท่ีค้างช าระ 
 

 
 

สัญญาจ้างปฎิบตัิการและบ ารุงรักษาสถานบีริการธรรมชาต ิพื้นที่ กทม. และปริมณฑล 1 
 บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มกีารท าสัญญาจา้งปฎิบัติการและบ ารุงรักษาสถานีบริการ 
      ธรรมชาติ พื้นที่ กทม. และปริมณฑล 1 กับ บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) โดยมี รายละเอียดดงันี้ 

คู่สัญญา : บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
ลงวันที่ : 02 มีนาคม 2561 
ระยะเวลาด าเนินงาน : ภายใน 3 ปีนับถัดจากวันท่ี ปตท. แจ้งให้เข้าด าเนินการ (หากระยะเวลา หรือวงเงิน

อย่างใดอย่างหน่ึงถึงก าหนดก่อนให้ถือว่าสัญญาสิ้นสุด) 
ค่าด าเนินการ : ภายในวงเงิน 330,000,000 บาท 

 

สัญญาจ้างปฎิบตัิการและบ ารุงรักษาสถานบีริการก๊าซธรรมชาติ พืน้ทีภู่มิภาค 1 
บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มกีารท าสัญญาจา้งปฎิบัติการและบ ารุงรักษาสถานี 

      บริการก๊าซธรรมชาติ พื้นที่ ภูมิภาค1 กับ บรษิัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) โดยมี รายละเอียดดงันี้ 
คู่สัญญา : บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
ลงวันที่ : 02 มีนาคม 2561 
ระยะเวลาด าเนินงาน : ภายใน 3 ปีนับถัดจากวันท่ี ปตท. แจ้งให้เข้าด าเนินการ (หากระยะเวลา หรือวงเงิน

อย่างใดอย่างหน่ึงถึงก าหนดก่อนให้ถือว่าสัญญาสิ้นสุด) 
ค่าด าเนินการ : ภายในวงเงิน 290,000,000 บาท 
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ใบอนุญาตเปน็ผู้ค้าน้ ามนั มาตรา 7 
   บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ ามัน มาตรา 7  จาก กระทรวง 

           พลังงาน โดยมี รายละเอียดดังนี้ 
ผู้อนุญาต : กระทรวงพลังงาน 
ลงวันที่ : 27 พฤศจิกายน 2558 
ระยะเวลาด าเนินงาน : ไม่มีวันหมดอายุ 
รายละเอียด : อนุญาตให้เป็นผู้ค้าน้ ามันเชื้อเพลิงประเภทก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
เงื่อนไข : 1. ช าระค่าธรรมเนียมรายปี ปีละ 80,000 บาท 

2. ยื่นแบบแสดงปริมาณการค้าน้ ามันประจ าปี 
3. ส ารองน้ ามันเชื้อเพลิงในอัตราร้อยละ 1 ของปริมาณการค้าที่ได้ยื่นขอความ
เห็นชอบ 

4. น าส่งเงินเข้ากองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงตามประเภทการจ าหน่ายตามอัตราที่
ก าหนดเป็นงวดรายเดือน 
 

 
 

สัญญาซื้อขายแอลเอน็จ ี
บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มีการท าสัญญาซื้อ แอลเอ็นจี กับ บริษัท ปตท. จ ากัด     

         (มหาชน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
คู่สัญญา : บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
ลงวันที่ : 06 มีนาคม 2561 
ระยะเวลาซื้อขาย : ก าหนดระยะเวลา 10 ปี เริ่มซื้อขาย 01 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป โดยผู้ซื้อมีสิทธิ

ที่จะขอต่ออายุสัญญาได้อีก 5 ปี 
หลักประกัน : เริ่มต้น 5,000,000 บาท และกรณีค่าแอลเอ็นจี เดือนใดมีมูลค่าสูงกว่ากึ่งหน่ึงของ

มูลค่าหลักประกันการช าระเงิน ผู้ซื้อต้องวางหลักประกันไม่ต่ ากว่า 2 เท่า 
 

สัญญาจัดตัง้สถานีบรกิารและซื้อขายก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ (NGV) 
         (กรณีเอกชนลงทุนเอง ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของปตท.) 
 บริษัท เจเอ็น เอ็นเนอร์จี  คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มีการท าสัญญามีความประสงค์ที่จะขยายและ      
          พัฒนาตลาดจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์(NGV)ให้สอดคล้องกับกฎหมายปัจจุบัน ซึ่งก าหนดให้ผู้ประกอบการต้อง              
          ค านึงถึงความรับผิดชอบต่อคุณภาพ ความปลอดภัย ส่ิงแวดล้อม และสังคม พร้อมทั้งมีระบบการจัดการท่ีเป็นสากล เช่น   
          TWQ,ISO โดยมี รายละเอียดดังนี้ 

คู่สัญญา : บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
ลงวันที่ : 30 มิถุนายน 2558 
ระยะเวลาด าเนินงาน : สัญญามีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่คู่สัญญาลงนามครบถ้วนถูกต้องทั้งสองฝ่าย 

และจะส้ินสุดลงเมื่อครบก าหนดระยะเวลา20(ยี่สิบ)ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุใน
สัญญา 

หลักประกัน : 40,320,000 บาท และ(สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่1)23,400,000 บาท 
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งานจ้างบริหารสถานีบริการ NGV ปตท.ไอยราก๊าซ จ.ฉะเชงิเทรา 
บริษัท เจเอ็น เอ็นเนอร์จี  คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มีความประสงค์ประมูลงานจ้างบริหารสถานีบริการ  

       NGV ปตท.ไอยราก๊าซ โดยมี รายละเอียดดังนี้ 

ผู้คู่สัญญา : บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

ลงวันที่ : 25 เมษายน 2561 

ระยะเวลาด าเนนิงาน 
หลักประกัน 

: 
: 

เริ่มวันท่ี 1 พฤษภาคม 2561  - 31 มีนาคม 2563 
470,000 บาท 
 

 

      สัญญาที่เกี่ยวขอ้งกับการก่อสร้างโครงการขยายระบบการขนส่งน้ ามันทางท่อไปยังภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึ่ง     
      ด าเนินการโดย บริษทั ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด มีรายละเอียดดังนี้ 

สัญญาจ้างที่ปรึกษา งานท่ีปรึกษาด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร (CSR)  
   คู่สัญญา            : บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จ ากัด 

   ลงวันที่              : 1 พฤศจิกายน 2560  
   สัญญาเลขที่  : TPN-LGD 005/60 (226) 
   ระยะเวลาด าเนินการ : เริ่มปฎิบัติงานภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2561 
   ค่าด าเนินการ   : 8,800,000.00 บาท 
สัญญาจ้างที่ปรึกษา การศึกษาและการจัดท ารายงานการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA)  

คู่สัญญา  : บริษัท เอ็นทิค จ ากัด 

ลงวันที่   : 23 พฤษภาคม 2560 
สัญญาเลขที่   : TPN-LGD 001/60 (113) 
ระยะเวลาด าเนินการ     : เริ่มปฎิบิติงานภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 
ค่าด าเนินการ   : 13,500,000.00 บาท 

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษา เกี่ยวกับการบริหารจดัการโครงการขยายท่อส่งน้ ามันไปยังภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
คู่สัญญา   : บริษัท วีแคร์ยู จ ากัด 

ลงวันที่   : 1 มกราคม 2561 
ระยะเวลาด าเนินการ : ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
ค่าด าเนิการ   : รายเดือน เดือนละ 500,000.00 บาท (อัตราดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%) 

สัญญาว่างจา้งที่ปรึกษา เกี่ยวกบัการด าเนินโครงการขยายท่อส่งน้ ามันไปยังภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
คู่สัญญา   : บริษัท เค ดับบลิว ที เวนเจอร์ จ ากัด 

ลงวันที่   : 1 พฤษภาคม 2561 
ระยะเวลาด าเนินการ  : ตั้งแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
ค่าด าเนินการ  : รายเดือน เดือนละ 200,000.00 บาท (อัตราดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%) 
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สินทรพัย์ไม่มีตัวตนที่ส าคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัท 
 

 ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560 และ 2561 บริษัท และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน คือ สิทธิบัตร ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 
280,022,037 บาท และ 269,273,492 บาท ตามล าดับ 
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 
  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในดา้นลบตอ่สินทรัพย์ของบริษัท 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น 
 

ชื่อบริษัท       : บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
ชื่อย่อหลักทรัพย ์ : PSTC  
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 325/1 อาคารพีเอสที ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 
ลักษณะการประกอบธุรกจิ : ธุรกิจออกแบบ จ าหน่าย และติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม  

  ที่มีคุณภาพสูง ส าหรับระบบส่ือสารโทรคมนาคม ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนต่างๆ และ      
  ธุรกิจจ าหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107557000039 

หมายเลขติดต่อ : โทรศัพท์ 02 993 8982   โทรสาร 02 993 8983 

เว็บไซต ์ : www.pst.co.th 

ทุนจดทะเบียน : 756,337,613.50 บาท 

ทุนเรียกช าระแล้ว : 655,525,916.20 บาท 

จ านวนหุ้นสามัญช าระแล้ว : 6,555,259,162 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว ้ : 0.10 บาท 

รอบระยะเวลาบัญช ี : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 

ระบบคุณภาพ : ISO9001:2015 และ ISO14001:2015 

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ 

นายทะเบยีนหลักทรัพย์                    : บริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จ ากัด อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  

 โทรศัพท์ 02 009 9000 โทรสาร 02 009 9991 
 Call Center 02 009 9999 Website: www.tsd.co.th 
ผู้สอบบัญชี นางสาวพิมพใ์จ  มานติขจรกิจ  ผู้สอบรับใบอนุญาตเลขที่ 4521 
 นายชยพล          ศุภเศรษฐนนท ์ ผู้สอบรับใบอนุญาตเลขที่ 3972 
 นางสาวรสพร     เดชอาคม ผู้สอบรับใบอนุญาตเลขที่ 5659 
 นางสาวสุมนา    พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบรับใบอนุญาตเลขที่ 5872 
 นายโสภณ         เพิม่ศิริวัลลภ ผู้สอบรับใบอนุญาตเลขที่ 3182 
 

 

 

บริษัท ส านักงานอี วาย จ ากัด 
ส านักงานใหญ่ ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 
ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ 02 264 9090   โทรสาร 0 2 264 0789 - 90 
Website: www.ey.com 

ข้อมูลส าคัญอืน่  -ไม่มี- 



    
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
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7. ข้อมูลหลักทรพัยแ์ละผู้ถือหุ้น 
 

7.1  จ านวนทนุจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561  บริษทั มีทุนจดทะเบยีนและทุนช าระแล้ว ดังนี้  
 

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

➢ ทุนช าระแล้ว 655,525,916.20 บาท แบ่งออกเป็น 
 หุ้นสามัญจ านวน 6,555,259,162 หุ้น  
 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

 

7.2  ผู้ถือหุน้ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัท มีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ดังนี้  
 

 รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น (หุน้) สัดส่วนการถือหุน้ 

1 กลุ่มครอบครัวไตรโสรัส   

 1.1 นางวัลลภา ไตรโสรัส 969,240,000 14.81% 
 1.2 นายโสมพัฒน์     ไตรโสรัส 586,600,000 8.96% 

2  นายพระนาย             กังวาลรัตน์ 409,396,000 6.25 % 
3  นายสมศักดิ์              สุรฤทธิ์เชวง 225,622,600 3.45% 
4  นายจักรกฤช จารุจินดา 203,000,000 3.10% 
5  นายเฉลิมชยั มหากจิศิร ิ 200,000,000 3.06% 
6  นายพรเทพ บูรณกุลไพโรจน์ 164,530,000 2.51% 
7  นายสมภพ ติงธนาธิกุล 161,000,000 2.46% 
8  นายภาณุ                  ศีติสาร 134,900,000 2.06% 
9  นางสุกัญญา             วนิชจกัร์วงศ ์ 133,180,400 2.03% 
10  นายพรศักดิ ์ หิรัญชูพงศ ์ 107,073,700 1.64% 
 รวม      3,294,542,700  50% 

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
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7.3  ใบส าคัญแสดงสทิธิทีจ่ะซื้อหุน้สามัญของบริษทั 
 

 1.)  ใบส าคัญแสดงสทิธิ PSTC-WA 
 

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  1/2557 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 ได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรร
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ประเภทระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได้ให้แก่กรรมการและ
พนักงานของบริษัท (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ”) PSTC - WA จ านวน 50,000,000 หน่วย ซึ่งจะท าการจัดสรรพร้อมกับการเสนอ
ขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปในครั้งนี้โดยมีราคาเสนอขาย 0 บาทต่อหน่วย และใบส าคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่
ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 0.10 บาท
ต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนด) มีการก าหนดเงื่อนไขในการใช้สิทธิ โดยนับจากวันที่
ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 ปี ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิครั้งแรกได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของใบส าคัญ
แสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับการจัดสรรจากบริษัท และในทุก ๆ 12 เดือน หลังจากการใช้สิทธิ
ครั้งแรก ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 50 ร้อยละ 75 และ ร้อยละ 100 ของใบส าคัญแสดงสิทธิ
ทั้งหมดที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัทตามล าดับ ซึ่งจะท าให้ทุนจดทะเบียนและช าระแล้วของ
บริษัทเท่ากับ 225,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญทั้ งหมด 2,250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 
ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปในครั้งนี้  และการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่
กรรมการและพนักงานของบริษัททั้งหมด 
 

2.)  ใบส าคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 
 

มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 บริษัท เพาเวอร์ 
โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติเพิ่มทุนของบริษัทจ านวน  2,680,297,833 หุ้น เพื่อระดมทุนในการลงทุน
เข้าซื้อกิจการโรงงานไฟฟ้าชีวภาพ จ านวน 2 โครงการ ลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวล จ านวน 3 โครงการ และ
เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท เพื่อลงทุนในโครงการท่ีจะเกิดในอนาคต โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังนี้ 

 

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

 

-  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 442,283,875 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการ
ใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 (PSTC-W1) ที่บริษัทจะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 
หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ 

 

-  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 26,594,583 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการ
ปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ PSTC-WA เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนตามข้อ 
(2) และการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 
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3.) การออกหลักทรัพย์อืน่  

บริษัทได้ออกหุ้นกู้จ านวน 3 ครั้ง ในนามของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) เป็นจ านวนเงินรวม 
998.80 ล้านบาท เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ภายในประเทศ ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

หุ้นกู้ครั้งที ่
มูลค่าทีอ่อก 

(ล้านบาท) 

มูลค่าที่ยัง 

ไม่ได้ไถ่ถอน  

(ล้านบาท) 

วันครบก าหนด 
ไถ่ถอน 

อัตราดอกเบี้ย 

(ร้อยละต่อป)ี 

1/25611 250.00 - ตุลาคม 2561 5.00 

2/25612 398.80 398.80 มกราคม 2563 5.40 

3/25613 350.00 350.00 พฤษภาคม 2562 5.00 

รวม 998.80 748.80   

1 หุ้นกู้ไม่มีประกัน มีธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

2 หุ้นกู้มีผู้ค้ าประกันโดย บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด และมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียน และ บริษัท
เงินทุนศรีสวัสดิ์ จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

3 หุ้นกู้ไม่มีประกัน มีธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียน และ บริษัทเงินทุนศรีสวัสดิ์ จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
 

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ
บริษัทภายหลังจากหักภาษี เงินทุนส ารองตามกฎหมาย และทุนส ารองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจ
มีการเปล่ียนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจ าเป็นในการใช้
เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานในการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอ
ส าหรับการด าเนินธุรกิจ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

 

ทั้งนีม้ติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติจ่ายเงินปันผลจะต้องน าเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ เป็นการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 
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8. โครงสรา้งการจัดการ 
 

8.1 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการของบริษัท มีจ านวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1. นายภาณ ุ ศีติสาร ประธานกรรมการ 
2. ดร.พระนาย  กังวาลรัตน ์ กรรมการ  
3. นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน กรรมการ 
4. นายอัณณพ พุ่มกุมาร กรรมการ 
5. นายกัมพล ตติยกว ี กรรมการ  
6. นายสุวิทย ์ สิงหจันทร์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. นายพิทยาธร มฤทุสาธร   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
8. นายวรพงศ ์ จ าจด กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

 

  กรรมการซึ่งมีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษทั 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท คือ ดร.พระนาย กังวาลรัตน์ นายภาณุ ศีติสาร นายอัณณพ พุ่มกุมาร 
นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน  กรรมการ  2  ใน 4 คนนีล้งลายมือชื่อร่วมกันเป็นสองคนและประทับตราส าคัญของบริษัท  

  ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
 

1) จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความสุจริต 
ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

2) ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน งบประมาณของบริษัท ควบคุมดูแลการบริหาร และการจัดการ
ฝ่ายบริหาร หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ไว้ 

3) พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการอื่นตาม
ความเหมาะสม 

4) พิจารณาทบทวน และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการด าเนินธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของ
บริษัท ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร 

5) ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน และงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
6) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชี

ของบริษัท 
7) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง 
8) จัดให้มีการท างบดุล และงบก าไรขาดทุนของบริษัท ณ วันส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชี

ตรวจสอบแล้วน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ 
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9) พิจารณา และอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่ส าคัญอันเกี่ยวกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะด าเนินการนั้นๆ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท 

10) คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือกรรมการย่อย หรือบุคคลอื่นใด 
ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือมอบ
อ านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ภายในระยะเวลาที่กรรมการเห็นสมควร 
ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปล่ียนแปลง แก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจ หรืออ านาจนั้นๆ ได้เมื่อ
เห็นสมควร 

11) กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้า
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นกรรมการ
ของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของ
บริษัทไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมี
มติแต่งตั้ง  

 เว้นแต่อ านาจในการด าเนินการดังต่อไปนี้ จะกระท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ เรื่องที่
กรรมการมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย หรือมี
ความขัดแข้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

 

(ก) เรื่องที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
(ข) การท ารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 

 เรื่องต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่
เข้าร่วมประชุม และจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

(ก) การขาย โอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนท่ีส าคัญ 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท าแก้ไข เลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่ส าคัญ การมอบหมายให้

บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 
(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบ หรือเลิกบริษัท 
(ฉ) การอื่นใดที่ก าหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ/หรือข้อก าหนดของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น 
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 การเข้าร่วมประชุมและจ านวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการ 

 ในปี 2560 และปี 2561 มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการดังนี้ 

 

 

 

 
ชื่อ – สกุล 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการ
แต่งตั้ง ปี 2560 ปี 2561  ปี 2560 ปี 2561   

1. นายภาณ ุ ศีติสาร 8/8 8/8 - - 26  เมษายน 2561 

2. ดร.พระนาย กังวาลรัตน ์ 7/8 8/8 - - 27 เมษายน 2560 

   3. นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน 8/8 7/8 - - 26  เมษายน 2561 

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

5. นายกัมพล ตติยกว ี 6/8 8/8 - - 27 เมษายน 2560 

6. นายสุวิทย ์ สิงหจันทร์ 8/8 8/8 4/4 4/4 28 เมษายน 2559 
7. นายพิทยาธร มฤทุสาธร 8/8 8/8 4/4 4/4 28 เมษายน 2559 

8. นายวรพงศ ์ จ าจด 8/8 8/8 4/4 4/4 26  เมษายน 2561 
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8.2 คณะผู้บริหาร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และโครงสร้างองคก์ร (organization chart) ของบริษัท มีรายละเอียดดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยในปี 2561 บริษัท ว่าจ้างบริษัท อะบันแด็นซ คอนเซาท์ติ้ง จ ากัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งในอนาคต บริษัทมีนโยบายพฒันาบุคลากรของบรษิัท เขา้มาท าหนา้ที่ในส่วนน้ี
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    คณะผู้บริหาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีจ านวนทัง้ส้ิน 5 ท่าน ซึ่งประกอบดว้ย 
 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นายภาณ ุ ศีติสาร ประธานกรรมการ / กรรมการบรหิาร 

2. ดร.พระนาย กังวาลรัตน ์ ประธานเจา้หน้าที่บริหาร 

3. นายอัณณพ พุ่มกุมาร ประธานเจา้หน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 

4. นางสาวอนงค ์ พานิชเจริญนาน ประธานเจา้หน้าที่ฝ่ายการเงิน 

5. นายเศรษฐวุฒ ิ บุญสนิท ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  
 

 ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
   

1. เป็นผู้บริหารจัดการ และควบคุมดูแลการด าเนินกิจการท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานท่ัวไปของบริษัท 
2. ด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร 
3. มีอ านาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง ก าหนดอัตราค่าจ้าง ให้บ าเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน 

ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานท้ังหมดของบริษัทตั้งแต่ต าแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป 
4.  มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ในการบริหารกิจการของบริษัทตามปกติ และอันจ าเป็นแก่การบริหารกิจการ

ของบริษัทเป็นการท่ัวไป ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1) มีอ านาจออกค าส่ัง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และ

ผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อรักษาระเบียบวินัยการท างานภายในองค์กร 
2) มีอ านาจกระท าการ แสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้อง และเป็น

ประโยชน์ต่อบริษัท 
3) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงาน 
4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารเป็น

คราวๆไป 
5) อ านาจอนุมัติอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามขอบเขตอ านาจการอนุมัติ และการส่ังการในระดับ

ต่างๆ (Level of Authorization) ที่ได้รับการอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 
และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

การอนุมัติเพื่อด าเนินการ ตลอดจนการมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้ตัวแทน หรือผู้รับมอบหมาย
ให้ด าเนินการเพื่อเข้าท ารายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการด าเนินการเพื่อเข้าท ารายการที่ท าให้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร หรือตัวแทน หรือผู้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถด าเนินการอนุมัติเพื่อเข้าท า
รายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือ
บริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติด าเนินการเพื่อเข้าท ารายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ และสอบทานรายการดังกล่าวโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ตามข้อบังคับของบริษัท 
และตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด 
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8.3  เลขานุการบริษัท 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/1 ก าหนดให้
คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อท าหน้าที่เกี่ยวกับดูแลการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น
และกิจกรรมต่างๆ ของ คณะกรรมการบริษัทเพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัท ปฎิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งสนับสนุนให้การก ากับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานก ากับดูแลกิจการท่ีดี   

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  14  สิงหาคม 2561 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง 
นางสาวกรรณิการ์ เอี้ยพิน ด ารงต าแหน่งเป็น เลขานุการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันท่ี  14 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป   

หน้าที่ความรับผิดชอบเลขานุการบริษัท  
1.  ดูแลและให้ค าแนะน าแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก าหนด กฎระเบียบ และ

ข้อบังคับของบริษัท และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ าเสมอ 
2.  รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลประสานงานให้มกีารปฏิบัติ

ตามมติของที่ประชุมดังกล่าว 
3.  ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบและข้อก าหนดของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
4.  จัดท าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ 

4.1  ทะเบียนกรรมการ 
4.2  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
4.3  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 
4.4  รายงานประจ าปีของบริษัท 
4.5  รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 

 

8.4  ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 
 

       1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
            1.1  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าป ี2561 เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2561 มีมติอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนใน
รูปค่าเบี้ยประชุม และค่าบ าเหน็จของคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2561  โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้

ก. ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

         รายนามคณะกรรมการ      จ านวนค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัท 
     ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท 
     ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบรษิทั 

 
20,000  บาท/ครั้ง 
15,000  บาท/ครั้ง 
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         รายนามคณะกรรมการ      จ านวนค่าตอบแทน 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
     ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
     ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 

 
20,000  บาท/ครั้ง 
15,000   บาท/ครั้ง 

 

ข. ค่าตอบแทนคณะกรรมการในรูปค่าบ าเหน็จ 
 ค่าตอบแทนในรูปค่าบ าเหน็จของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ จ่ายครั้งเดียวตอ่

ปี โดยจ่ายด้วยวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท หักด้วยจ านวนค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการที่จ่ายในปีนั้น และคงเหลือเป็น
จ านวนเงินส าหรับจ่ายค่าบ าเหน็จประจ าปี ทั้งนี้การจัดสรรส่วนแบ่งบ าเหน็จประจ าปีมีดังนี้ 

         รายนามคณะกรรมการ      จ านวนค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัท 
     ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท 
     ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบรษิทั 

 
15% 
10% 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
     ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ 
     ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 

 
15% 
10% 

 

 ในปี 2560 และ ปี  2561  มีค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้ 
 

 
 
 
 
 

 
ชื่อ - สกุล 

ปี 2560 ปี 2561 
ค่าเบี้ย
ประชุม 

ค่าบ าเหน็จ 
รวม 
 (บาท) 

ค่าเบี้ย 
ประชุม 

ค่าบ าเหน็จ 
รวม  
(บาท) 

1. นายภาณ ุ ศีติสาร 120,000 203,313 323,313 145,000 324,968 469,968 
2. นายพระนาย  กังวาลรัตน ์ 70,000 135,542 205,542 105,000 216,645 321,645 
3. นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน 80,000 135,542 215,542 90,000 216,645 306,645 
4. นายอัณณพ พุ่มกุมาร 80,000 135,542 215,542 105,000 216,645 321,645 

   5. นายกัมพล ตติยกว ี 50,000 135,542 195,542 105,000 216,645 321,645 
6. นายสุวิทย ์ สิงหจันทร์ 140,000 203,313 343,313 180,000 324,968 504,968 
7. นายพิทยาธร มฤทุสาธร   120,000 135,542 255,542 160,000 216,645 376,645 
8. นายวรพงศ ์ จ าจด 120,000 135,542 255,542 160,000 216,645 376,645 
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1.2  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 ปี 2560 ปี  2561 

จ านวนผู้บริหาร 5 ท่าน 5 ท่าน 
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร  
(เงินเดือน โบนัส และ
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง) 

  23,471,789 บาท 24,740101.25 บาท 

   

 

2.  ค่าตอบแทนอืน่ที่ไม่ใช่ตวัเงิน 
 

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 ได้มีมติอนุมัติการออก และจัดสรร
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ประเภทระบุชื่อผู้ถือ และไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได้ให้แก่กรรมการและ
พนักงานของบริษัท (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ”) จ านวน 50,000,000 หน่วย ซึ่งจะท าการจัดสรรพร้อมกับการเสนอขายหุ้น
สามัญแก่ประชาชนทั่วไปในครั้งนี้โดยมีราคาเสนอขาย 0 บาทต่อหน่วย และใบส าคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ปี นับแต่วันท่ีออก 
และเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 0.10 บาท
ต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ก าหนด) มีมติอนุมัติการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร
ให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทแต่ละรายที่ได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิทั้งหมด 
โดยรายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มีดังนี้  

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

ร้อยละของจ านวน
ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ี

จัดสรรให้แก่
กรรมการและ

พนักงาน (ร้อยละ) 
1. นายภาณุ ศีติสาร ประธานกรรมการบริษัท 3,000,000 6.00 

2. ดร.พระนาย กังวาลรัตน์ 
กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

3,000,000 6.00 

3. นายอัณณพ พุ่มกุมาร 
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /  
ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบัติการ 

3,000,000 6.00 

4. นายสุวิทย์ สิงหจันทร์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 2,000,000 4.00 

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

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

7. นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน 
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /  
ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน 

2,500,000 5.00 

8. นายเศรษฐวุฒิ บุญสนิท 
กรรมการบริหาร / ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่าย
พัฒนาธุรกิจ 

2,500,000 5.00 

รวม 19,000,000 38.00 
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8.5  บุคลากร 

8.5.1 จ านวนบุคลากร   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ  2561 บริษัท มีพนักงานทั้งส้ินจ านวน 116 คน และ 114 คน ตามล าดับ โดยมี
รายละเอียดดังนี ้

        สายงานหลัก 
จ านวนพนักงาน (คน) 

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 
1. ผู้บริหาร 
2. ส านักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
3. ฝ่ายวิศวกรรมและปฏิบัติงาน 
4. ฝ่ายบริหารงานขาย 
5. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
6. ฝ่ายสนับสนุนกิจการภายใน 
7. ฝ่ายบัญชี 
8. ฝ่ายการเงิน   

5 5 

4 4 
32 30 
22 21 
9 9 
27 28 
14 14 
3 3 

รวมทั้งสิ้น 116 114 
 

- ค่าตอบแทนบคุลากรในปี  2560  และ ปี  2561  มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้    

                                            (หน่วย : บาท)  

 ปี 2560 ปี  2561 

เงินเดือน ค่าล่วงเวลาและโบนัส 
ค่าตอบแทนอื่นๆ 

77,125,230.91 81,194,109.25 

 หมายเหตุ : ค่าตอบแทนอื่นๆประกอบด้วยเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพและประกันสังคม ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ค่าตรวจสขุภาพ  
          และสวัสดิการอ่ืนๆ 

 

8.5.2 สุขอนามัย และสภาพแวดลอ้มในที่ท างาน 

 สุขอนามัยที่ดี ความปลอดภัยที่ดี เป็นส่ิงส าคัญที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการท างานที่มีประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนักงานบริษัท โดยใช้กฎระเบียบตามมารตาฐานสากล ISO14001 และระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ป้องกันการบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการท างานในปี 2561 ดังนี ้

เรื่อง คน 

การเกิดอุบัตเิหตุจากการท างาน ไม่มี 

การเจ็บป่วยจากการท างาน (หยดุงานเกิน 3 วัน) ไม่มี 

การลาป่วย 76 
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8.5.3 นโยบายการพัฒนาพนักงาน 
  บริษัทมีการจัดอบรมพนักงานเพื่อให้พนักงานมีความรู้ความช านาญในเทคนิคต่างๆ ในด้านปฏิบัติงาน เกิดการ
เรียนรู้มีประสบการณ์และมีการพัฒนาด้านต่างๆ และให้การปฏิบัติงานของพนักงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้น 
อีกทั้งยังท าให้เกิดความพึงพอใจ และมีการพัฒนาที่ดีขึ้น โดยจัดให้มีการอบรมทั้งภายใน In- house Training และ
ภายนอกองค์กร Public Training รวมถึงแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท โดยจัดท าแผนการ
ฝึกอบรมประจ าปี มีเป้าหมายของการฝึกอบรม คือ ให้พนักงานทุกคนผ่านการอบรบหลักสูตรพื้นฐาน หลักสูตรความ
จ าเป็นในการปฏิบัติงาน และการด ารงต าแหน่ง โดยมีค่าเป้าหมาย 1 คนต่อ 1 หลักสูตรต่อปี ซึ่งการจัดฝึกอบรมในปี 2561 
ภายในบริษัท In- house Training ได้รับการอบรมรวมทั้งส้ิน 137 ชั่วโมง และภายนอกบริษัท Public Training ได้รับการ
อบรมรวมทั้งส้ิน 49 ชั่วโมง ทั้งนีร้วมถึงการฝึกอบรมด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่นของบริษัทรวมด้วย ดังนี้ 
 

การจัดฝึกอบรมภายในบริษัท 
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับ NPAEs 
- Update มาตรฐานการสอบบัญชีและรายงานการสอบบัญชีรูปแบบใหม่ 
- Smart Disclosure Program 
- ชี้แจ้งให้ความรู้ประกันสังคม 
- ภาพรวมมาตรฐานการสอบบัญชีของไทย 
- แนวทางการสร้างความโปรงใสสู่สังคมไทยไร้สินบน 
- การลดไฟฟ้าสูญเสียและความเสียหายในระบบไฟฟ้า 

การจัดฝึกอบรมภายนอก 
- กฎระเบียบ นโยบาย จริยธรรม ความรู้ทั่วไปของ ISO การต่อต้านคอร์รัปชั่นภายในบริษัท 
- การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ 
- ข้อก าหนด ISO 9001 : 2015 
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน 
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร 
- โปรแกรม ACCPAC Version 6.5  
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9.  การก ากับดูแลกิจการ 
 

9.1  นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 
 

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้มีการด าเนินการตามหลักการก ากับดูแลกิจการ โดยการก าหนดนโยบาย และ
ทิศทางส าหรับการด าเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นถึงกระบวนการท างานทั้งในส่วนของระบบการควบคุมภายใน ระบบการ
ตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการความเส่ียง ตลอดจนการก ากับดูแลฝ่ายจัดการให้มีการด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพตามนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดและการสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวของผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนฝ่าย ยึดมั่นในการประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ มีจริยธรรมในการ
ด าเนินงาน มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความ
รับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 

 

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณาทบทวนปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการ เพื่อให้นโยบายดังกล่าวมี
ความสมบูรณ์ มีความทันสมัยสอดคล้อง และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  

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

 

1.   สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบในการ
บริหารงานบริษัท ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โดยค านึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และรักษา
ไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ โดยผู้ถือหุ้นของบริษัท  มีสิทธิขั้นพ้ืนฐานต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

• สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น 

• สิทธิในส่วนแบ่งก าไรของบริษัท 

• สิทธิในการได้รับข้อมูล และข่าวสารของบริษัท อย่างเพียงพอและทันเวลา 

• สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ
แต่งตั้ง 

• ผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการ
แก้ไขข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิ การเพิ่มทุนหรือลดทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ 
เป็นต้น 

• สิทธิในการเสนอวาระส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม
เพื่อเป็นกรรมการของบริษัท 
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ผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงจะต้อง
ได้รับข้อมูลที่เพียงพอส าหรับการตัดสินใจลงคะแนน  ซึ่งรายละเอียดของแต่ละวาระการประชุมจะต้องจัดส่งให้ผู้
ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ได้ก่อนวัน
ประชุมและ/หรือในระหว่างการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องตระหนัก ให้ความส าคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น 
และต้องหลีกเล่ียงการกระท าที่ละเมิดสิทธิเหล่านั้น 
 

การประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

• บริษัท จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจ าทุกปี เรียกว่า “การประชุมสามัญ” ภายใน 4 เดือน
นับจากวันส้ินสุดรอบปีบัญชีของบริษัท โดยการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกเหนือจากนี้จะจัด
ขึ้นเมื่อมีความจ าเป็นตามแต่ละกรณี โดยการประชุมนี้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” 

• บริษัท สนับสนุนผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

• ผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับข้อมูลที่เพียงพอและครบถ้วน  ส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุม และสามารถเข้าดูข้อมูลดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้า 

• บริษัท ได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นนายทะเบียน
หุ้นของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุมให้กับผู้
ถือหุ้นทุกรายเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม ภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด (อย่างน้อย 14 
วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น) รวมถึงได้มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยหนังสือ
เชิญประชุมมีรายละเอียดอย่างครบถ้วน ทั้งข้อมูลวัน เวลา สถานท่ีและวาระการประชุม พร้อม
ทั้งระบุวัตถุประสงค์ เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ในแต่ละวาระที่เสนอ
อย่างชัดเจน 

 

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงเรื่องที่จะมีการพิจารณาในที่ประชุม และเพื่อเป็นปัจจัยพิจารณาใน
การตัดสินใจเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลประกอบการตัดสินใจล่วงหน้าก่อนการประชุมโดย
บริษัท หลีกเล่ียงการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่จะต้องมีการลงมติในที่ประชุมที่ไม่ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้
ถือหุ้น ซึ่งถือว่าไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นท่ีไม่ได้มาเข้าร่วมประชุม 
 

• บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อกรรมการ โดย
ประกาศแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแจ้งผ่านเว็บไซต์
ของบริษัท พร้อมแจ้งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการรับเรื่องที่เสนอมา นั้นไว้อย่างละเอียด
ชัดเจน  โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าได้
โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 

• หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ได้ระบุรายละเอียดในวาระการประชุมต่างๆ ไว้อย่าง
ครบถ้วนพร้อมทั้งระบุวัตถุประสงค์ เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ในแต่ละ
วาระท่ีเสนออย่างชัดเจน 
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• ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีบริษัท น าเสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ  ได้แก่ 
ค่าเบี้ยประชุม บ าเหน็จกรรมการ เป็นต้น ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจ าทุกปี 

• บริษัท พิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการก าหนดวัน เวลาที่จะประชุม นอกจากปัจจัยตาม
ข้อก าหนดของกฎหมายแล้ว  ทั้งนี้ประธานในท่ีประชุมได้จัดสรรเวลาให้เหมาะสม ส่งเสริมให้ผู้
ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็น และตั้งค าถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 

• บริษัท จะเตรียมการต่างๆ ส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นรวมถึงส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ใน
การมาร่วมประชุม เช่น การลงทะเบียน และนับคะแนนโดยใช้ระบบ Barcode เพื่อความ
สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง ในกรณีท่ีผู้ถอืหุ้นไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิ
มอบฉันทะ และก าหนดทิศทางการออกเสียงได้ โดยบริษัท ได้ก าหนดรายชื่อกรรมการอิสระท่ีผู้
ถือหุ้นสามารถมอบอ านาจให้ได้ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น 

• บริษัท จัดให้มีการลงมติวาระเพื่อพิจารณาเป็นรายวาระ และลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีท่ี
วาระน้ันมีหลายรายการ ได้จัดท าบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อใช้ในการลงมติที่ประชุมทุกครั้ง 

• การประชุมจะต้องด าเนินตามล าดับขั้นตอนที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ในวาระการ
เลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้ทีละคน ในระหว่างการ
ประชุมต้องมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการที่
เกี่ยวข้องตอบข้อซักถามอย่างเพียงพอ อีกทั้งต้องมีการสรุปมติที่ประชุมอย่างชัดเจนภายหลัง
การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม 

• การนับคะแนนเสียงมีความชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยบริษัท ก าหนดให้มีบุคคลที่เป็น
อิสระเป็นผู้สังเกตการณ์ตรวจนับ หรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น  และเปิดเผยให้ท่ีประชุมทราบ พร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม 

• บริษัท จัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมรายละเอียดส าคัญใน
เรื่องต่างๆ ดังต่อไปน้ี 
-  บันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน  โดยแจ้งวิธีการลงคะแนน และนับคะแนน  โดยใช้
บัตรลงคะแนนรวมถึงวิธีการแสดงผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนเริ่มการประชุม 

-  บันทึกประเด็นค าถาม ค าตอบที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม  หรือเสนอความคิดเห็นใน
วาระต่างๆ ในที่ประชุม เพื่อ  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ 

-  บันทึกมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนพร้อมทั้งบันทึกจ านวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอย่างชัด
แจน ท้ังที่เห็นด้วย ไม่  เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระท่ีต้องมีการลงคะแนนเสียง 

- บันทึกรายชื่อ พร้อมต าแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และกรรมการที่ลาประชุม 
เพื่อให้สามารถตรวจสอบถึง  การมีส่วนร่วมของกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง 

• ทั้งนี้บริษัท ได้เผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์
ของบริษัท ภายในวันท าการถัดไป โดยเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับบสมบูรณ์ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัท  www.pst.co.th   ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น  ซึ่งผู้ถือหุ้น
สามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้โดยไม่ต้องรอถึงประชุมครั้งต่อไป 
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• บริษัท มีนโยบายให้กรรมการทุกคนมีหน้าที่เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง โดยผู้ถือหุ้น
สามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้สอบบัญชีของบริษัทในประเด็นที่
เกี่ยวข้องได้ 

การจัดประชุมผู้ถอืหุ้น 
ในปี2561 บริษัท ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง

ประชุม ภัตตาคารจิตรโภชนา เลขที่ 26/368   ซอยพหลโยธิน 62 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม 
กรุงเทพมหานครบริษัท ได้เตรียมความพร้อมเพื่อให้การประชุมด าเนินไปอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยบริษัท ได้
เตรียมพนักงานไว้ต้อนรับและให้การดูแล การจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร การจัดเตรียมอากรแสตมป์เพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบหรือได้รับมอบฉันทะ การจัดอาหารว่างเพื่อรับรองผู้ถือหุ้นที่รอเข้าร่วม
ประชุม การลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงโดยการใช้ระบบ Barcode ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุมได้ล่วงหน้าก่อนการเริ่มประชุม และได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนตามวาระ 

 

คณะกรรมการของบริษัท คณะผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชีได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อตอบข้อ
ซักถามของผู้ถือหุ้น โดยมีประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม ทั้งนี้ก่อนเริ่มการประชุมประธานได้มอบหมาย
ให้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงสิทธิตามข้อบังคับ การด าเนินการประชุม วาระการประชุม 
วิธีการ สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น วิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระแยกออก
จากกัน การประกาศผลคะแนน ให้ท่ีประชุมได้รับทราบ โดยประธานและได้เชิญผู้เข้าร่วมประชุมเป็นตัวแทนของ
ผู้ถือหุ้นเป็น ผู้สังเกตการณ์และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน 

 

ประธานได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นไว้ โดยได้ก าหนดเวลาในการพิจารณา
แต่ละวาระอย่างเหมาะสมในการลงคะแนน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถใช้สิทธิเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ ของตน เช่น การเสนอความคิดเห็น การซักถาม การร่วมอภิปราย เป็นต้น โดยบริษัท ให้
ความส าคัญต่อค าถาม การตอบข้อซักถามอย่างตรงไปตรงมาและมีความโปร่งใส ทั้งนี้บริษัท ได้จัดให้มีการ
บันทึกการประชุมพร้อมทั้งค าถาม และค าตอบของผู้ถือหุ้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงผลการลงคะแนนเสียง
ในแต่ละวาระของการประชุมทั้งที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 

 

บริษัท ได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้จัดให้มีการบันทึกการ
ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง โดยมีเนื้อหาการประชุมที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงรายละเอียดของกรรมการ คณะ
ผู้บริหาร เลขานุการและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม การแจ้งคะแนนทุกวาระ และข้อซักถาม การตอบข้อซักถาม 
และข้อคิดเห็นที่ส าคัญ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทั้งนี้บริษัท ได้แจ้งรายงานการประชุมไปยัง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งรายงานประจ าปีพร้อม
ส าเนางบดุล บัญชีก าไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชี ตรวจสอบและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้ว พร้อมกับส าเนา
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติงบดุล การจัดสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลไปยังนาย
ทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัด รวมทั้งบริษัท ได้จัดท ารายงานการประชุมส ามัญผู้ถือหุ้นเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษัท ด้วย 
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แนวปฏิบัติในการจัดการประชุมผู้ถอืหุ้น 
บริษัท ตระหนักและให้ความส าคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นจึงได้ก าหนดแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อก ากับดูแลสิทธิ

ของผู้ถือหุ้น ดังนี้ 
1. บริษัท จะต้องส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นรับทราบข้อมูล วัน เวลา สถานท่ีและวาระการประชุม 

ตลอดจนข้อมูล ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนได้ทราบเป็นการ
ล่วงหน้า และต้องเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ก่อนมอบให้บริษัทศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นนาย
ทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย เป็นการ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 14 วัน ในบางกรณีเช่นการจัดสรรหุ้นให้กับกรรมการและพนักงาน (ESOP) 
การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 

2. บริษัท จะต้องอ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง 
อย่างเต็มที่โดย จัดประชุมในวันท าการ ณ โรงแรมซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพและ/หรือห้องประชุมของบริษัท และจัด
เทคโนโลยีอย่างเพียงพอ ส าหรับการตรวจสอบเอกสาร และจัดให้มีอากรแสตมป์ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีรับมอบฉันทะ 

3. บริษัทจะต้องจัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมรายละเอียด  
ส าคัญในเรื่องต่างๆได้แก่ การแจ้งวิธีการนับคะแนนเสียงโดยใช้บัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อน การ
ประชุมบันทึกประเด็นค าถาม - ค าตอบที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระต่างๆ ในที่ประชุมบันทึกมติที่
ประชุมไว้อย่างชัดเจนพร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระที่ต้องมีการ
ลงคะแนนเสียง บันทึกรายชื่อกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม เป็นต้น และต้องเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น 

4. กรรมการทุกคนรวมทั้งประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และกรรมการผู้จัดการผู้บริหาร 
ระดับสูง เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัท จะต้องเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง 

 

2.   การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
 

คณะกรรมการบริษัท  ตระหนักและให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น
รายย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ รวมทั้งนักลงทุนสถาบันอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยจะได้รับการคุ้มครองสิทธิจากการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมของผู้ถือหุ้น
ที่มีอ านาจควบคุม จึงมีแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองป้องกันการละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้ 

• ก่อนจัดการประชุม ผู้ถือหุ้นบริษัท จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้น  และเอกสาร
ประกอบการประชุม พร้อมวาระล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมมีระเบียบวาระ 
และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์  โดยผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทย และชาว
ต่างประเทศทุกคนจะได้รับเอกสารอย่างครบถ้วน  ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด (ไม่ต่ า
กว่า 7 วัน) 

• บริษัท ได้ประกาศก าหนดการประชุมผู้ถือหุ้นและวาระการประชุม  พร้อมทั้งเอกสารประกอบ
ทั้งหมดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท 
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• บริษัท อ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง  สามารถใช้สิทธิออก
เสียงโดยมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาประชุม ออกเสียงลงมติแทน และบริษัทได้เสนอชื่อ
กรรมการอิสระ 1 คน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือ
หุ้น ท้ังนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันท่ีก าหนดยังคงสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นที่
มีสิทธิเท่าเทียมกัน 

• หนังสือมอบฉันทะที่บริษัท จัดส่งพร้อมกับหนังสือนัดประชุมได้ระบุถึงรายละเอียดเอกสาร 
และหลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งแนะน าขั้นตอนที่สะดวกในการ
มอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาในการ
เข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ 

• ข้อก าหนดในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองนั้น บริษัท 
มิได้ก าหนดกฎเกณฑ์ หรือเงื่อนไขใดที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากต่อการมอบฉันทะให้บุคคลอื่น
เข้าร่วมประชุมแทนแต่อย่างใด มีเพียงก าหนดให้รับรองเอกสารโดยตัวผู้มอบฉันทะ และตัว
ผู้รับมอบฉันทะเท่านั้น เพื่อเป็นการยืนยันว่าได้มีการใช้สิทธิ และมอบสิทธิในการเข้าประชุมผู้
ถือหุ้นอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่พึงปฏิบัติ 

• บริษัท มีกระบวนการ และช่องทางให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการบริหารงานบริษัท โดย
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอ
ชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น  โดยบริษัท ได้ประกาศแจ้งรายละเอียดพร้อมหลักเกณฑ์ในการพิจารณาไว้
อย่างละเอียดชัดเจนให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ท้ังนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการใช้สิทธิ
เสนอเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญของบริษัท และสิทธิในการเลือกตั้งกรรมการ
ที่เป็นอิสระมาดูแลผลประโยชน์แทนตนได้ 

• บริษัท ด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามล าดับของระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม 
และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาส
ศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณาก่อนการออกเสียงลงคะแนน 

• ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่ง
หุ้นต่อหนึ่งเสียง ท้ังนี้เพื่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 

• บริษัท ก าหนดแนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ตาม
มติคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัท ถือเป็นนโยบายส าคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานบริษัทแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตน  โดยระบุไว้ในรายงานประจ าปี น าแจก เผยแพร่ให้กรรมการผู้บริหารและพนักงาน
บริษัททุกคนได้รับทราบและปฏิบัติตาม 

• กรรมการและผู้บริหารบริษัท มีแนวทางปฏิบัติที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส 
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัท  รวมทั้งรายงานการเปล่ียนแปลง
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การถือหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ต่อคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันท าการหลังจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ 
นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารยังได้รับทราบหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ก าหนด  รวมถึง
บทก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วย 

• บริษัท ให้ความส าคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ  โดยก าหนดแนวทางการ
ควบคุมภายในเพื่อป้องกนัและลดความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น  โดยบริษัทได้ก าหนดห้ามผู้บริหารที่
ได้รับทราบข้อมูลภายในกระท าการใดๆ  ซึ่งเป็นการขัดต่อมาตรา 241  ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สืบเนื่องจากแนวทาง
ในการป้องกันการใชข้้อมูลภายในของบริษัท ในทุกปีที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยเกิดกรณีที่กรรมการ
และผู้บริหารของบริษัทใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบแต่
อย่างใด 

• คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใด งดเว้นการมีส่วนร่วมใน
การประชุมพิจารณาในวาระน้ันๆ 

• การถือหลักทรัพย์ของบริษัท : กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มีสิทธิเสรีภาพใน
การลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
ควรงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงิน
แก่สาธารณะชน ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะ มีการซื้อ-ขาย โอน-รับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องจัดท าและเปิดเผย
รายงานการถือหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อ
หน่วยงานก ากับดูแลให้รับทราบตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

• บริษัท ด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เปิดกว้าง โปร่งใส และเป็นธรรม โดยก าหนดให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ห้ามประกอบธุรกิจที่ เป็นการแข่งขันกับบริษัท 
หลีกเล่ียงการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกับตนเองหรือบุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ท่ีอาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้บริษัท มีการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันตามที่กฎหมาย 
หรือหน่วยงานก ากับดูแลก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องท ารายการที่
เกี่ยวโยงกัน รายการนั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการ
บริษัท อนุมัติ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการท ารายการกับบุคคลภายนอก
และค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณา
รายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ในกรณีที่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ไม่
เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ตามหลักการท่ีคณะกรรมการบริษัท อนุมัติ ซื่งอาจก่อนให้เกิด
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการดังกล่าวต้องผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนน าเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น 

 

แนวปฏิบัติ 
บริษัท ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยมีแนวทางปฏิบัติในการ

คุ้มครองป้องกันการละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมสร้างความมั่นใจในการลงทุนกับ
บริษัทจึงได้ก าหนดแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้ 

1. บริษัท ก าหนดให้มีหนังสือมอบฉันทะส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้และก าหนด 
แนวทางการลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลอื่น และหรือกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วม
ประชุมโดยระบุชื่อประวัติข้อมูลการท างานของกรรมการอิสระทั้งหมดให้พิจารณาเลือกหนึ่งคน ส าหรับการเป็น
ผู้รับมอบ ฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 

2. บริษัท ไม่เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส าคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ 
ล่วงหน้า 

3. คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ รวมทั้งวาระการ  
แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 

4. บริษัท ก าหนดจรรยาบรรณว่าด้วยการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท  
เพื่อป้องกันมิให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ 
ซึ่งมีการแจ้งแนวทางและนโยบายให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติและมีการติดตามผลอย่างสม่ าเสมอ 

5. คณะกรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปล่ียนแปลงการถือ 
ครองหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ 

6. บริษัท ก าหนดห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ภายใน 1 เดือน ก่อนมีการ 
เปิดเผยงบรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 
 

 

3.   การค านึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักและให้ความส าคัญในการดูแล การปฏิบัติต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุก
ฝ่าย ทั้งผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ บุคลากรของบริษัท (กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน) และผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่ก าหนดโดยกฎหมาย 
หรือโดยข้อตกลงที่ท าร่วมกันตลอดจนความรับผิดชอบร่วมกันต่อเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม เพื่อช่วยสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันและการประกอบธุรกิจที่ดีให้แก่บริษัท อย่างมั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย 
 

พนักงาน บริษัท ให้ความส าคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนของบริษทั ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า 
และเป็นส่วนส าคัญในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ให้ประสบความส าเร็จ ทั้งนี้บริษัท ได้ส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านการพัฒนาและฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ  อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพื่อให้พนักงานมีความรู้  และ
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เชี่ยวชาญในการท างานตลอดจนให้มีการดูแลพนักงานทุกคนอย่างเสมอภาค มีความเท่าเทียมกันในโอกาสของ
การจ้างงาน และความก้าวหน้าในอาชีพการงาน การพิจารณาให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม และเป็นธรรมบริษัท 
ได้จัดให้มีสวัสดิการด้านการตรวจสุขภาพพนักงานประจ าปี สวัสดิการด้านกองทุนส ารองเล้ียงชีพ สวัสดิการด้าน
การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาต่อและการกู้ยืมเงินในฉุกเฉินตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีดี และ
ค านึงถึงสวัสดิภาพของพนักงานให้เกิดความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 

 

ผู้ถอืหุ้น บริษัท ให้ความส าคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยมีนโยบายแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
ทุกรายอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกันตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการท่ีดีตลอดจนการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ได้เข้าถึงสารสนเทศที่จ าเป็นบริษัท ตระหนัก และให้ความส าคัญกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น  โดยปฏิบัติตาม
หลักการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ซึ่งก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และสามาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยทั้งก่อนการประชุม  วันประชุม  และหลังการประชุม  เพื่อ
เป็นการอ านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายรวมถึงนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุมได้ใช้สิทธิออกเสียงใน
การประชุมโดยเท่าเทียม 
 

ลูกค้า บริษัท ให้ความส าคัญในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได้ ตลอดจน
การมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า เอาใจใส่ และดูแลลูกค้าด้วยการให้บริการอย่างใกล้ชิดสนิทเหมือนญาติ มุ่งเน้น
การให้บริการท่ีตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีคุณภาพ มีมาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว และตรงต่อเวลา
บริษัท เอาใจใส่ดูแลติดตามลูกค้าอย่างใกล้ชิดให้ความช่วยเหลืออย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยมุ่งหวังให้
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด ประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 

คู่ ค้า บริษัท ให้ความส าคัญในการปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายของบริษัท อย่างเป็นธรรมบริษัท มีนโยบายใน
การคัดเลือกคู่ค้าที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยคัดกรองสินค้าที่ดี มีคุณภาพและประสิทธิภาพ และมีมาตรฐาน
การให้บริการที่ดีเป็นที่ยอมรับของลูกค้า โดยได้เปิดเผย ส่ือสารถึงแนวทางการปฏิบัติให้ทราบอย่างต่อเนื่อง  
ด้วยความโปร่ง เป็นธรรม  และตรวจสอบได้  ตลอดจนมุ่งเน้นการปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีการตกลงกันไว้
ก าหนดให้มีการส่ือสาร และแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการด าเนินงานด้านต่างๆ ระหว่างบริษัท และคู่ค้าอย่าง
สม่ าเสมอ ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดการรักษาความสัมพันธ์  และการพัฒนาปรับปรุงงานในด้านต่างๆ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของเป้าหมายร่วมกัน 

      
เจ้าหนี ้บริษัท ให้ความส าคัญในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม และมีความรับผิดชอบต่อเจ้าหน้ีทุก

รายของบริษัท   โดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อตกลง การช าระเงิน การทบทวนหลักประกัน และการ
บริหารจัดการเงินทุนตลอดจนการก าหนดแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในกรณีที่เกิดการผิดนัดช าระหนี้ไว้
อย่างชัดเจน ท้ังนี้ที่ผ่านมาบริษัท มีการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ตรงต่อเวลามาโดยตลอด และไม่เคยมี
กรณีท าผิดข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหน้ีของบริษัท 

 



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2561 
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

 

97 
                               รับรองความถกูต้อง 

คู่แข่งขัน บริษัท ให้ความส าคัญในการปฏิบัติต่อคู่แข่งขันด้วยการด าเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของ
การแข่งขันท่ีดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งขันทางการ
ค้าด้วยการกล่าวหาใส่ร้ายด้วยวิธีการที่ไม่ สุจริตปราศจากข้อมูลความจริง ไม่แสวงหาความลับของคู่ค้าที่ไม่
สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่กระท าการท่ีเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น 
 

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม บริษัท มุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจสังคม 
และส่ิงแวดล้อมมีการด าเนินงานปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยการใช้จริยธรรม
และคุณธรรมในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนมีการด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ยุติธรรม และไม่เอา
รัดเอาเปรียบสังคม ชุมชน ส่ิงแวดล้อม หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน และไม่ท าการใดๆ ที่ขัดหรือผิดกฎหมาย เนื่อง
ด้วยบริษัท ด าเนินธุรกิจที่มีบทบาทในส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และชุมชนเพื่อให้เกิดการสร้างคุณค่าร่วมกัน
ระหว่างบริษัท เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม ดังนั้นบริษัท จึงได้มีการส่ือสาร และอบรมพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนปลูกฝังจิตส านึก
ด้านส่ิงแวดล้อมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในระหว่างปี 2561 บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับคู่มือการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล บริษัทส่งเสริมให้พนักงานทุกคน
ใช้ทรัพย์สินและวัสดุของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การส่งเสริมให้น ากระดาษมาใช้ทั้งสองหน้า การปิดไฟ 
ทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน หรือพักทานอาหาร บริษัท เชื่อว่าการสร้างวินัยให้กับพนักงานจะส่งผลให้เกิดเป็นนิสัย 
และน าไปปฏิบัติแม้จะอยู่นอกบริษัท 
 

บริษัท ได้จัดให้มีคณะท างานบริหารความเส่ียง โดย ก าหนดให้การบริหารความเส่ียง เป็นความ
รับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับ ท่ีต้องตระหนักถึงความเส่ียงที่มีในการปฏิบัติงานในองค์กรและหน่วยงาน
ของตน โดยให้ความส าคัญในการบริหารความเส่ียงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม  มี
กระบวนการบริหารความเส่ียงองค์กร ที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อให้เกิดการบริหาร
จัดการความเส่ียงที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาและการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารความเส่ียงทั่วทั้งองคก์รในทิศทางเดียวกนั โดยการน าระบบการบริหาร
ความเส่ียงมาเป็นส่วนหน่ึงในการตัดสินใจการวาง แผนกลยุทธ์ แผนงาน และการด าเนินงานของบริษัท รวมถึง
การมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศใน
การปฏิบัติงานและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียก าหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเส่ียงจากการ
ด าเนินงานของบริษัท เพื่อหลีกเล่ียงความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารความเส่ียงอย่างสม่ าเสมอ  โดยในปี 2561 บริษัทได้มีการจัดท าผลสรุปการประเมินความ
เส่ียงประจ าปี โดยคณะท างานบริหารความเส่ียงน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1 ในปี 2562 

 

บริษัท มีนโยบายการบริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน เป็น
ความรับผิดชอบขั้นพื้นฐาน และเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจ โดยบริษัท มุ่งมั่น
ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานด าเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ควบคู่กับการพัฒนาองค์กร เพื่อมุ่งมั่นสู่ความเป็น
เลิศ โดยมีแนวปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ดังนี้ 
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• ป้องกันการเกิดอุบัติเหต ุการบาดเจ็บ และความเจ็บป่วยเนื่องจากการปฏิบัติงาน ด้วยความร่วมมือ
อย่างจริงจังของบุคลากรทุกคน รวมทั้งจ ากัดและควบคุมความเส่ียงในการปฏิบัติงานท่ีไม่ปลอดภัย 

• ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการและเอกชนอื่น ในการระงับเหตุฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุอันเกิด
จากการปฏิบัติงาน ด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพและระมัดระวัง 

• ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ในเรื่องความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และน า
มาตรฐานการจัดการท่ีเกี่ยวกับความปลอดภัยที่ดีมาใช้ในการด าเนินธุรกิจ 

• จัดให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ระเบียบปฏิบัติ แผนการด าเนินการ และการฝึกอบรมให้ความรู้แก่
พนักงานทุกระดับ อย่างเหมาะสม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและได้รับข้อมูลข่าวสารเพียงพอใน
เรื่องความปลอดภัยในการท างาน เพื่อป้องกันอันตรายอันอาจเกิดจากการท างาน หรือโรคภัยต่างๆ 

• ทบทวนนโยบายการจัดการด้านความปลอดภัย และจัดให้มีการตรวจสอบประเมินเป็นระยะๆ 
 

โดยในปี 2561 ที่ผ่านมาบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้องครบถ้วน และสอดคล้องกับ
ระบบการจัดการตามมาตรฐานสากลท่ีน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน  มีการจัดท าสรุปข้อมูลด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย การเจ็บป่วยจากการท างาน การบาดเจ็บในการท างาน   

 
บริษัท มีนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ห้ามติดสินบน และการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรง 

หรือทางอ้อมต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท และไม่ยอมรับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและ
คอร์รัปชั่น ได้ก าหนดให้มีการประเมิน และทบทวนความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจน
มีการดูแล ติดตาม ประเมินผล และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบผลการด าเนินงานเกี่ยวกับ
การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นบริษัท ให้ความส าคัญอย่างจริงจังกับการติดสินบนและการคอร์รัปชั่นต่างๆ 
(หากมี) การละเมิดนโยบายนี้ บริษัท ถือเป็นเรื่องการกระท าผิดที่ร้ายแรง โดยจะมีการด าเนินการทางวินัย และมี
โทษสูงสุดด้วยการเลิกจ้างตามที่กฎหมายก าหนด 

 
ขอบเขตและแนวทางการปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

บุคลากรทุกระดับของบริษัท และบริษัทในกลุ่ม ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 
1. กรรมการบริษัท และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่ อต้านคอร์รัปชั่น และ

จรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชั่นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อ
ประโยชน์ท้ังต่อบริษัท ต่อตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

2. ไม่ให้สินบนทั้งทางตรงหรือทางอ้อม กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือหน่วยงานของรัฐ หรือตัวแทนของรัฐ 
หรือภาคเอกชน เพื่อให้มีการตอบแทนการปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับงานบริษัท 

3.. ไม่รับสินบนท้ังทางตรงหรือทางอ้อม จากเจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือหน่วยงานของรัฐ หรือตัวแทนของรัฐ 
หรือภาคเอกชน เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อข้อตกลงหรือสัญญาทางธุรกิจ การจัดซื้อจัดจ้างต้องเป็นไปด้วยความ
โปร่งใสตามระเบียบและกระบวนการของบริษัท 
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4. พนักงานทุกระดับถือเป็นหน้าที่ในการแจ้งเบาะแสไปยังผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่ระบุไว้ในช่อง
ทางการแจ้งเบาะแส หากพบพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการคอร์รัปชั่น รวมถึงให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่ก าหนดให้ท าหน้าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณผ่านช่องทางต่างๆที่ก าหนดไว้ 

5. บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธ หรือแจ้งเบาะแสเรื่องการคอร์รัปชั่นที่
เกี่ยวข้องกับบริษัท จะต้องไม่มีพนักงานรายใดที่จะถูกลดขั้น ถูกลงโทษ หรือได้รับผลกระทบในทางลบ โดย
บริษัทจะใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รัปชั่น ตามวิธีปฏิบัติใน
การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ดังที่ปรากฎในนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด (Whistle Blowing 
Policy) ประกาศที่ PST004/2559 วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2559 

6. ผู้ที่กระท าการคอร์รัปชั่นเป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณของบริษัท  จะต้องได้รับการพิจารณาโทษ
ทางวินัยตามระเบียบท่ีบริษัทก าหนดไว้ และได้รับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

7. บริษัทจะให้ความส าคัญในการส่ือสาร และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจแก่
กรรมการบริษัท พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการ
คอร์รัปชั่น 

8.นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นนี้ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา
หรือการคัดเลือกบุคลากร การเล่ือนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดย
ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับท าส่ือสารท าความเข้าใจกับพนักงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

9.การด าเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ใน 
“นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี” “จรรยาบรรณธุรกิจ”รวมทั้งระเบียบ และคู่มือการปฏิบัติงานของบริษัทที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทจะก าหนดขึ้นต่อไป 

10.บริษัทก าหนดให้บอกกล่าวประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นผ่านช่องทางส่ือสารทั้ง
ภายในและภายนอก เช่น อีเมล์ภายในองค์กร เว็บไซต์ แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (56-1) และรายงาน
ประจ าปี (56-2) เป็นต้น 

 

เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินการในเรื่องที่มีความเส่ียงกับการเกิดการคอร์รัปชั่น พนักงานของ
บริษัททุกระดับต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องที่ก าหนดดังต่อไปนี้ 

 
ขอบเขตและแนวทางการปฏิบัติเร่ืองการให้การช่วยเหลือทางการเมือง/การบริจาคเพื่อการกุศล/การ
ให้เงินสนับสนุน/การรับให้ ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

1.บริษัทให้ความส าคัญในการเป็นกลางทางการเมือง ไม่สนับสนุน ไม่เข้าไปมีส่วนร่วม และไม่ฝักไฝ่
พรรคการเมืองใดการเมืองหนึ่งหรือผู้มีอ านาจทางการเมืองคนใดคนหน่ึง 

2.บริษัทและพนักงานทุกระดับ จะไม่น าเงินทุนหรือทรัพยากรใดๆของบริษัทไปใช้ในการช่วยเหลือทาง
การเมือง และการสนับสนุนแก่พรรคการเมืองใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
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3. การบริจาคเพื่อการกุศลจะต้องเป็นการบริจาคเพื่อกิจกรรมการกุศลและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
อย่างแท้จริง ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การด าเนินงานของบริษัทด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate 
Social Responsibility: CSR) 

4.การบริจาคนั้นจะต้องพิสูจน์ได้ว่า เป็นไปเพื่อการกุศล โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ตา่งตอบ
แทนให้กับบุคคล หรือ หน่วยงานใด ยกเว้น การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป 

5.การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน จะต้องมีเอกสารจากผู้ขอรับบริจาคหรือขอรับเงิน
สนับสนุน โดยระบุวัตถุประสงค์ของการบริจาคและสนับสนุนดังกล่าว แนบประกอบกับใบค าขออนุมัติการจ่าย 
และน าเสนอให้ผู้มีอ านาจอนุมัติพิจารณาอนุมัติตามระดับอ านาจอนุมัติของบริษัท (Level of Authorization 
:LOA) 

6.การให้/รับ ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จะต้องเป็นไปตามประกาศของบริษัทที่ 
035/2557 ระเบียบการให้และรับซึ่งค่าของขวัญรางวัล ฉบับแก้ไข ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2558  

 
การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่น 
   บริษัทก าหนดให้ทุกฝ่ายร่วมกันตรวจสอบและประเมินความเส่ียงเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่นโดยให้รายงาน
ต่อคณะท างานบริหารความเส่ียง  เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทสามารถควบคุม ติดตามและป้องกันความเส่ียงด้าน
การคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม 

 
แนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

บริษัท ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น เป็น
ประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน และจัดให้มีการทบทวนแนวปฏิบัติ และข้อก าหนดในการ
ด าเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงธุรกิจ ข้อบังคับ และ ข้อก าหนดของกฎหมาย โดยคณะท างาน
บริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษัท มีการบริหารงานโดยค านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายก าหนด และ
สนับสนุนให้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัท กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคง สร้างงาน และการสร้าง
กิจการให้มีฐานะทางการเงินอย่างมั่นคงและยั่งยืน  บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้เข้าถึงสารสนเทศที่
จ าเป็น และมีมาตรการส าหรับผู้มีส่วนได้เสียในการร้องเรียน  การแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ตลอดจน
การแจ้งเบาะแสการกระท าผิดกฎหมาย  หรือจรรยาบรรณที่อาจส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือประพฤติมิชอบ
ของพนักงาน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นของบริษัท  

 
การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

บริษัท ก าหนดแนวทางปฏิบัติส าหรับการรับเรื่องร้องเรียน ตลอดจนการแจ้งเบาะแสการกระท า
ความผิด หรือการกระท าอันส่อไปในทางประพฤติมิชอบหรืออาจเป็นการกระท าผิด โดยระบุไว้ใน  “ นโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-corruption policy)  และนโยบายแจ้งเบาะแสการกระท าผิด ” 

บริษัท ได้จัดให้มีมาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนของลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุก
ภาคส่วน โดยสามารถแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นต่อบริษัท โดยผ่านช่องทางดังนี้ 
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➢ แจ้งผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบโดยตรง (ตั้งแต่ระดับผู้อ านวยการขึ้นไป) 
➢ ส่ง E-mail ถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ : auditcommittee@pst.co.th     
➢ ส่งจดหมายถึงเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ดังนี้ 

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
อาคารพีเอสที 325/1 ถนนพหลโยธิน  แขวงสายไหม  เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 
หรือส่ง E-mail : info@pst.co.th 
โทรศัพท์ : 02 993 8982  ต่อ 1600 (เลขานุการบริษัท)  แฟกซ์ : 02 993 8983 
เว็บไซต์ : www.pst.co.th 

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับของบริษัท จะต้องไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย โดยเมื่อพบเห็นการ
กระท าที่เข้าข่ายการคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จะต้องแจ้งผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ 
ตลอดจนต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวนข้อเท็จจริงต่างๆ รวมทั้งบริษัท ต้องจัดให้มี
ช่องทางในการรับข้อร้องเรียนจากบุคคลภายนอกด้วย 

 

การด าเนินการ  

• แจ้งความคืบหน้า / ผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน ให้กับผู้ร้องเรียนท่ีได้เปิดเผยชื่อที่อยู่ที่ติดต่อได้ 

• บริษัท ต้องให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานท่ีปฏิเสธการคอร์รัปชั่น  และผู้แจ้งเบาะแส/ข้อ
ร้องเรียนเรื่องการคอร์รัปชั่น โดยบริษัท จะไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่
ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น ตลอดจนบริษัท จะต้องเก็บ และรักษาความลับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
สืบสวนสอบสวนต่อการกระท าอันเป็นการคอร์รัปชั่น 

 

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 

คณะกรรมการบริษัท ให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอทันเวลา  ทั้ง
รายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนข้อมูลที่
ส าคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มี
ส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการ
เผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท ที ่www.pst.co.th 
 

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความรับผิดชอบมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย
ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
 

• บริษัท เผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่ก าหนด ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ข้อมูล
ดังกล่าวผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัท โดยมีการดูแลปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ 

• คณะกรรมการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายก ากับดูแลกิจการผ่านทางแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

mailto:info@pst.co.th
http://www.pst.co.th/
http://www.pst.co.th/
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• คณะกรรมการจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดง
ควบคู่ ไปกับรายงานของ ผู้สอบบัญชี  และจัดให้มี รายงานการก ากับดูแลกิจการของ
คณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

• คณะกรรมการมีการเปิดเผยรายชื่อ บทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุด
ย่อย จ านวนครั้งของการประชุมและจ านวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละปี
ผ่านทางแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

• เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนเรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข วิธีการรายงาน
การเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัท ซึ่งมีการเปิดเผย
ข้อมูลดังหัวข้อต่อไปนี้ (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (2) ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ (3) ปัจจัยความเส่ียง (4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ (5) ข้อพิพาททางกฎหมาย 
(6) ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น (7) ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น (8) โครงสร้างการจัดการ 
(9) การก ากับดูแลกิจการ (10) ความรับผิดชอบต่อสังคม (11) การควบคุมภายในและการ
บริหารจัดการความเส่ียง (12) รายการระหว่างกัน (13) ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ (14) การ
วิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

• คณะกรรมการและผู้บริหารมีการรายงานการถือหลักทรัพย์  และการเปล่ียนแปลงการถือ
หลักทรัพย์เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

• กรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากกรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่ต้องจัดท ารายงานการมีส่วน
ได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ และเปิดเผยข้อมูลให้กรรมการทุกท่านทราบ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 

• คณะกรรมการได้จัดให้มีการด ารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้าน
การเงิน การปฏิบัติงาน การด าเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องจัด
ให้มีกลไกตรวจสอบถ่วงดุลท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษา และดูแลเงินลงทุนของ
ผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัท อยู่เสมอ ก าหนดระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร มีการ
ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในที่ เป็นอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบท่ีวางไว้ 

• คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบบริหารความเส่ียงที่เกี่ยวข้องทุกด้าน ครอบคลุมปัจจัย
ความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธทางธุรกิจ การบริหารจัดการการเงิน การ
ด าเนินงาน การคอร์รัปชั่น และการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ โดยพิจารณาถึงโอกาสและระดับความ
รุนแรงของผลกระทบก าหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไข การดูแล และการติดตามผล โดยมี
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหน้าที่ในการประเมินความเส่ียง และน าเสนอแผนงานการ
บริหารจัดการความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษัท 

• บริษัท ได้ก าหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อท าหน้าที่ส่ือสารกับบุคคลภายนอกได้แก่ 
ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนท่ัวไป นักวิเคราะห์ ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
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- เปิดเผยสารสนเทศที่ส าคัญให้ประชาชนทราบ 
- เผยแพร่สารสนเทศต่อประชาชนอย่างทั่วถึง 
- ชี้แจ้งกรณีที่มีข่าวลือ หรือข่าวสารต่างๆ 
- การเปิดเผยในเชิงส่งเสริมที่ไม่มีเหตุอันควร 
- การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน โดยใช้ข้อมูลภายในได้อย่างถูกต้อง 

เพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียม โปร่งใส และเป็นธรรม 
นอกจากนี้บริษัท ก าหนดให้บุคคลผู้มีอ านาจในการใช้ข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ ประธานกรรมการบริหาร 

หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

• บริษัท ได้ก าหนดให้บุคคลที่มีอ านาจในการประสานงานการเปิดเผยข้อมูลกับตลาดหลักทรัพย์ 
(Contract Person) ดังนี้ 

- การเปิดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ ได้แก่ รายการได้มา/จ าหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์
รายการเกี่ยวโยง ก าหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น การเปล่ียนแปลงกรรมการและผู้สอบ
บัญชี การย้ายที่ตั้งส านักงานใหญ่ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และโครงการลงทุน 
การจ่าย/งดจ่ายเงินปันผล เป็นต้น โดยกรรมการผู้จัดการ 

- การเปิดเผยสารสนเทศตามรอบระยะเวลาบัญชีได้แก่ งบการเงินประจ าปี และงบ
การเงินรายไตรมาส แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี 
(แบบ 56-2) โดยกรรมการผู้จัดการ  

• การให้ข่าวสารทั่วไปส าหรับการบริหารองค์กรกับส่ือสารมวลชนโดยก าหนดให้ประธาน
กรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการองค์กรต่อส่ือสารมวลชน 

• การให้ข้อมูลข่าวสารท่ัวไปส าหรับการบริหารองค์กรกับส่ือสารมวลชน โดยก าหนดให้กรรมการ
ผู้จัดการมีหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรต่อส่ือสารมวลชน 

• ก าหนดบุคคลผู้ประสานงาน (Contract Person) กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
- บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนดให้เลขานุการบริษัท และ

นักลงทุนสัมพันธเ์ป็นผู้ประสานงาน 
- ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก าหนดให้เลขานุการ

บริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้ประสานงาน 
 

ส าหรับการด าเนินงานในปี 2561 บริษัทมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
1. บริษัท มีแนวทางการเปิดเผยข้อมูลส าคัญโดยผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสะดวกและมี 

ความน่าเชื่อถือได้แก่การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆผ่านช่องทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(www.set.or.th) ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th) และเว็บไซต์
ของบริษัท (www.pst.co.th) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัท โดยจัดหมวดการ

http://www.set.or.th/
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เปิดเผยหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลที่ดีตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

2. จัดส่งรายงานทางการเงินต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และไม่มีรายการท่ีผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมี
เงื่อนไข 

3. เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจ าปีและเว็บไซต์ของบริษัทไว้อย่างครบถ้วน เช่น งบการเงิน นโยบายการ
ก ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม บทวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์สถาบัน
ต่างๆ ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายงานประจ าปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีการประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ และข่าวจากสื่อส่ิงพิมพ์ ฯลฯ 

4. จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารข้อมลูอย่างหลากหลาย เช่น จัด
ให้มีการประชุมนักวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน (Road Show) ในประเทศ 

 

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ 
บริษัท ได้ให้ความส าคัญต่อการบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุน ซึ่งจะมุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วย

ความรับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นทุ่มเท มีความเพียงพอ ถูกต้อง และสามารถเชื่อถือได้ เพื่อให้นักลงทุน
นักวิเคราะห์และผู้เกี่ยวข้อง ได้รับข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเท่าเทียมกัน 
โดยได้จัดให้มีหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการด าเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ในเชิง
รุก เพื่อให้เป็น ไปตามแนวปฏิบัติขององค์กรสากลชั้นน าในการท าหน้าที่ส่ือสาร และให้ข้อมูลข่าวสารในกิจกรรม
ต่างๆ ของบริษัทที่เป็นประโยชน์กับนักลงทุน เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัท กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน
สถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม  

 

  สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทางของนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ผ่านช่องทาง ดังนี้ 
นักลงทุนสัมพันธ ์

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ 
นางสาวสลินทิพย์ ช่างประดิษฐ์ 
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
325/1 อาคารพีเอสที ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 
โทรศัพท ์  : 02-993-8982  ต่อ 1613 
โทรสาร   : 02-531-8631 
 

ทั้งนี้ บริษัทได้ส่งผ่านข้อมูลดังกล่าวในหลากหลายลักษณะและรูปแบบ ได้แก่ การที่ผู้บริหารเปิดโอกาส
ให้นักวิเคราะห์ หรือนักลงทุนเข้าพูดคุย และสอบถามข้อมูลแบบตัวต่อตัว (One-on-One Meeting)  การสรุปผล
การด าเนินงานและภาพรวมในแต่ละช่วงของปีให้แก่นักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) การเดินทางไปให้ข้อมูลแก่
นักลงทุนที่มีศักยภาพ (Road Show) การประชุมผ่านทางโทรศัพท์  (Conference Call) กิจกรรมบริษัทจด
ทะเบียนพบผู้ลงทุน “Opportunity Day” ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  หรือผ่านระบบส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น E-mail และ ระบบ SET Portal) เป็นต้น 
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5. จัดกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน “Opportunity Day” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการด าเนินงานของบริษัท แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นัก
ลงทุน ส่ือมวลชน และผู้ที่สนใจที่มาร่วมงาน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  6. เปิดเผยหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจ าปีอย่างชัดเจน 
  7. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และก าหนดนโยบายให้

กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานเรื่องดังต่อไปนี้ 
- การซื้อ-ขายหุ้นของบริษัท : ก าหนดนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และฝ่ายจัดการทุกท่าน รวมถึง

บุคคลใกล้ชิด (คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) งดการซื้อ ขาย หรือ โอนหุ้นบริษัท ในช่วง
ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน กรณีงบการเงินได้แจ้งประกาศต่อสาธารณชนแล้ว หากมีการซื้อ-ขาย 
ก็ต้องแจ้งให้เลขานุการทราบ เพื่อจัดท ารายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์(59-2) 
ต่อ กลต. ภายในเวลาที่ก าหนดต่อไป  

- รายการเกี่ยวโยงและรายงานการมีส่วนได้เสีย ของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร จึงได้รายงานต่อประธานกรรมการ และบรรจุ
เป็นวาระเพื่อแจ้งให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส 

8. บริษัท ไม่มีประวัติการถูกส่ังให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงาน 
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ 

9. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี2561 
โดยผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริหารอื่นๆ แก่
บริษัท และไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

  10. งบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี 
  11. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหาร ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ประกอบด้วย ชื่อ ต าแหน่ง 

 การศึกษา การถือหุ้นในบริษัท ประสบการณ์ท างาน และภาพถ่าย ระบุไว้อย่างชัดเจน 
12. ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้ความส าคัญต่องานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยมีส่วนร่วมในการพบปะให้

ข้อมูล และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และนักข่ าว เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน 
นักวิเคราะห์ นักข่าว และผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลบริษัทที่มีความถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส และทันต่อ
เหตุการณ์ได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะข้อมูลส าคัญที่จะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท และ
สามารถน าข้อมูลเหล่านั้น ไปประกอบการตัดสินใจการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อมูลค่าที่แท้จริง
ของบริษัทในที่สุด บริษัท ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารต่างๆ  ตามแนวทางและกฎเกณฑ์ที่
ส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ  ไทยก าหนดผ่านช่องทาง
ต่างๆ อย่างหลากหลาย เช่น การใช้ช่องทางการส่ือสารและการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ  ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย การเปิดโอกาสให้นักลงทุน หรือนักวิเคราะห์ เข้าเยี่ยมกิจการของบริษัท (Site Visit) หรือพูดคุยกับ
ผู้บริหารของบริษัท (Company Visit) การเปิดโอกาสให้นักข่าวเข้าพบและสัมภาษณ์ การออกเอกสารข่าวผล
ประกอบการของบริษัท ให้แก่สาธารณะชนอย่างสม่ าเสมอ การจัดประชุมร่วมกับ นักวิเคราะห์เพื่อติดตามผลการ
ด าเนินงานของบริษัท  
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5.  ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท 
 

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความส าคัญของบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการในการก าหนด
ทิศทาง และนโยบายการด าเนินงานของบริษัท การติดตามดูแลการท างานของฝ่ายจัดการ และการแสดงความ
รับผิดชอบตามหน้าที่ (Accountability) ของคณะกรรมการท่ีมีต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้
มีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต  เป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม 
 

คณะกรรมการบริษัท ก าหนดนโยบายความหลากหลายของกรรมการบริษัท ที่ต้องสรรหาฯ ส าหรับผู้ที่
จะมาปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จ าเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการรวมทั้งวิชาชีพ 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้น โดยไม่จ ากัดเพศ ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการแต่อย่างใด เพื่อให้คณะกรรมการ
มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 

 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 
 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 
 

1.  คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 8 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณี โดยเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการไม่มีผลประโยชน์ใดๆ หรือความสัมพันธ์
ใดๆ ทางธุรกิจของบริษัท 

2.  กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการท้ังหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 
3.  กรรมการบริษัทต้องมีความหลากหลายทางด้านคุณวุฒิ ทักษะวิชาชีพ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดย

ประกอบด้วยผู้มีความรู้ในธุรกิจของบริษัท ด้านบัญชี การเงิน ด้านกฎหมาย และอื่นๆ 
4.  ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่าง

ชัดเจน และมีการถ่วงดุลอ านาจในการด าเนินงาน 
 

คณะกรรมการมีการแต่งตั้งกรรมการคนใหม่เพื่อต่อจากวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการคนก่อนหน้าโดย
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 

 

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท 
 

1. มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลายเพื่อช่วยสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของ
บริษัท รวมถึงมีความสามารถเฉพาะด้านที่ เป็นประโยชน์กับบริษัท และมีกรรมการที่ ไม่ ได้ เป็น
กรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน ท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท โดยไม่ได้ค านึงถึงข้อจ ากัดเรื่องเพศ 

2. ไม่มีลักษณะต้องห้ามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จ ากัด ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

3. ไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่
ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมกีารแต่งตั้ง 
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4. กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องสามารถท าธุรกรรมซึ่งเป็นปกติทางการค้าทั่วไปของบริษัท 
โดยต้องเป็นธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไป
ในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพล ทั้ งนี้ยกเว้นธุรกรรมต้องห้ามที่
กฎหมายประกาศหรือค าสั่งของทางการก าหนด 

5. ไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน เกิน 5 บริษัท และไม่ด ารงต าแหน่งใดๆ ในบริษัทคู่แข่ง
ทางธุรกิจของบริษัท 

6. ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล การสอบทานการ
บริหารงาน ทั้งนี้บริษัท ได้ก าหนดขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยรายชื่อ
คณะกรรมการไว้ในรายงานประจ าปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท 

7. ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
8. ควรผ่านการอบรม และได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือเทียบเท่าภายใน 6 เดือน นับจากวันท่ีได้รับการ
แต่งตั้ง 

9. เป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม 
10. กรรมการจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมในแต่ละกรณี ดังนี้ 
 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
 

- เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงานให้แก่กิจการ และก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินการให้เป็นไป
ตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท 

 

กรรมการอิสระ 
 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถืออยู่โดย
ผู้เกี่ยวข้องด้วย 

2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานรวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ าหรือเป็นผู้มี
อ านาจควบคุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ท้ังนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี
ที่เคยเป็นข้าราชการหรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร 
รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอชื่อให้
เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีมูลค่ารายการ ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิหรือ
ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่ากับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มี
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อ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการ
แต่งตั้ง 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของส านัก
งานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สิน เป็นต้น ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมลัีกษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา
ที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัท หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระ 
 
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
 

คณะกรรมการบริษัท ได้มีบทบาทหน้าที่ในการก าหนดนโยบายก ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและ
จริยธรรมทางธุรกิจ ตลอดจนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการด าเนินงานของบริษัท รวมถึง
ก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท ที่ได้ก าหนดไว้คณะกรรมการบริษัท จะต้อง
มีความรับผิดชอบตามหน้าที่  (Accountability) ที่มีต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มี ส่วนได้ เสียทุกส่วน ทั้งนี้
คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหน้าที่ในการก ากับดูแลให้การด าเนินงานของบริษัท เป็นไปโดยถูกต้องตาม
กฎระเบียบข้อบังคับและกฏหมายต่างๆ ตลอดจนปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้ 
 

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการก ากับดูแลให้การด าเนินงานของบริษัท เป็นไปโดยถูกต้องตาม
กฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ ตลอดจนปฏิบัติตามข้อบังคับ วัตถุประสงค์ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ที่ชอบด้วยกฎหมาย 
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1. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ค่านิยม ตลอดจนเป้าหมายการ
ด าเนินงานของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยให้มีการ
พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมของบริษัท  

2. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัท เป็นลายลักษณ์อักษร โดย
คณะกรรมการเป็นผู้ริเริ่ม มีส่วนร่วมในการจัดท า และอนุมัตินโยบายดังกล่าว 

3. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีคู่มือจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics) ส าหรับ
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งประกอบด้วยนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์การใช้
ข้อมูลภายในเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ และแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยเผยแพร่ไว้ในเว็ป
ไซต์ของบริษัท 

4. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัท เป็นลายลักษณ์อักษร โดย
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ริเริ่ม มีส่วนร่วมในการจัดท า และอนุมัตินโยบายดังกล่าว 

5. คณะกรรมการบริษัท มีอ านาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยยึด
หลัก “ข้อพึงปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน” ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด 

6. ก ากับดูแลให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิ การท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน การ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินท่ีส าคัญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

7. ดูแลให้บริษัท ให้มีการบริหารความเส่ียง การตรวจสอบ รวมทั้งการมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม 
เพียงพอ เชื่อถือได้ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายในบริษัท  

8. ดูแลให้บริษัท มีการติดตามผลการด าเนินงานด้านการลงทุน และการประกอบธุรกิจอื่น โดยมีการ
ทบทวนระดบัความเส่ียงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และกระบวนการระบุความเส่ียงที่เกิดจากการลงทุนมี
ระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ เพื่อให้การลงทุน และการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัท เป็นไปตามกรอบ
นโยบายการลงทุน ตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการด าเนิ นธุรกิจ 
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัท และงบประมาณที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

9. คณะกรรมการบริษัท ก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งเป็นการว่าจ้างหน่วยงานภายนอกท าหน้าที่ผู้
ตรวจสอบภายในเพื่อรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบภายในท าหน้าที่สอบทาน 
และตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการ และการปฏิบัติงานต่างๆ ตลอดจนกิจกรรมที่ส าคัญของบริษัท 
ได้ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และ
ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (Compliance Control) เพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ และ
สามารถท าหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการบริษัท จึงก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลงานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 

10. พิจารณาก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน  มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ 
และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะ
กรรมการบริหารกรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง ทั้งนี้การมอบอ านาจตาม
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าให้คณะกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้จัดการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ  ดังกล่าวสามารถพิจารณา และอนุมัติรายการที่อาจมี
ความขัดแย้ง  มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) 
ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้
แล้ว  

11. จัดท ารายงานประจ าปีของคณะกรรมการ พร้อมทั้งรับผิดชอบการจัดท า และการเปิดเผยงบการเงิน 
เพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาและอนุมัติ 

12. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือกรรมการย่อย หรือบุคคลอื่นใด
ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจ
มอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขการมอบอ านาจ
นั้นๆ  ได้เมื่อเห็นสมควร  ทั้งนี้การมอบอ านาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าให้บุคคล
ดังกล่าวสามารถพิจารณา และอนุมัติรายการท่ีตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย  หรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะท าขึ้นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)  ตามที่นิยามไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือประกาศอื่นใด
ของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเว้นแต่ เป็นการอนุมัติรายการที่ เป็นไปตามนโยบาย  และหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว  

13. พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่ส าคัญอันเกี่ยวกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะด าเนินการนั้นๆ เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท 

14. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบด าเนินการในด้านต่างๆ ในนามของบริษัท หรือคณะกรรมการ 
เช่น ทะเบียนกรรมการหนังสือนัดประชุมกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น การจัดท ารายงานการประชุม 
เป็นต้น 

 

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ 
 

บริษัท ได้จัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่าย
จัดการไว้อย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัท ท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายบริษัท และก ากับดูแลการ
ด าเนินงานของฝ่ายจัดการ ขณะที่ฝ่ายจัดการท าหน้าที่บริหารงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่
คณะกรรมการบริษัท ก าหนดประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน ทั้งสอง
ต าแหน่งนี้ต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสมที่สุด 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการ ส าหรับฝ่ายจัดการประกอบด้วย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และผู้อ านวยการ 
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บทบาทหน้าที่ประธานกรรมการ 
 

1. เป็นประธานฯ ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
2. ก ากับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ 
3. การลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และ

คะแนนเสียง 2 ข้างเท่ากัน 
4. เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท (หรือเลขานุการคณะกรรมการเรียกประชุมโดยค าส่ังของ

ประธานกรรมการ) 
5. ท าหน้าที่ประธานฯ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระที่

ก าหนดไว้ 
6. เสริมสร้างมาตรฐานการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของคณะกรรมการ 
7. พิจารณา ก าหนด และทบทวน เพื่อปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ให้

เป็นไปตามหลักการการก ากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างเหมาะสม  
8. พิจารณา ก าหนด และทบทวน เพื่อปรับปรุงข้อก าหนดที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

ข้อพึงปฏิบัติที่ดีแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท 
9. ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัท 

อย่างต่อเนื่องเหมาะสม 
10. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติ  และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

บทบาทหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

1. จัดท านโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การท าธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจ าปี 
โดยคณะกรรมการบริษัท อนุมัติ ด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางยุทธศาสตร์การท า
ธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจ าปีของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติ 

2. รายงานผลงาน และผลประกอบการของบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัททราบพร้อมข้อเสนอแนะ 
3. เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย 

 

วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริษัท 
 

คณะกรรมการบริษัท มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี
ทุกครั้ง  ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3  ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้
ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3  กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจด
ทะเบียนบริษัท นั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนาน
ที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง อย่างไรก็ตามกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งอาจถูกเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่
ก็ได ้
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การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 

ข้อบังคับของบริษัท ก าหนดให้คณะกรรมการต้องมีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการ
ประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ าเป็น  และมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการ
ประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม  เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของ
บริษัท  ซึ่งในการประชุมทุกคราวจะมีการก าหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน  มีเอกสารประกอบการประชุมที่
ครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่าง
เพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการทุกคนสามารถอภิปราย และแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้า
ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องโดยตรงก าหนดจ านวนองค์ประชุมขั้น
ต่ า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุมต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนคณะกรรมการ
ทั้งหมด 
 

บริษัท  มีความมุ่งมั่นให้คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน ต่อเนื่อง และทันเวลาก่อน
การประชุมทุกครั้ง  ท้ังนี้กรรมการบริษัทสามารถตดิต่อเลขานุการบริษัทได้ โดยตรงอย่างอิสระเลขานุการบริษัทมี
หน้าทีใ่ห้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎและระเบียบต่างๆ 
 
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่และการฝึกอบรมกรรมการ 
บุคคลที่ได้รับเลือกมาท าหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทคนใหม่ จะได้รับการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

ธุรกิจของบริษัท รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท ข้อมูลที่ใช้ปฐมนิเทศเมื่อได้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Orientation) ได้แก่ เรื่องที่จะปฏิบัติตามกฎหมายหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อบังคับของบริษัท ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 
รายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัท ย้อนหลัง 1 ปีคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน หลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดีจัดท าโดยตลาด หลักทรัพย์ฯ นโยบายการก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ ที่ส าคัญของบริษัท รวมทั้ง
หลักสูตรอบรมกรรมการ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น ในการฝึกอบรมนี้
เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลต่อกรรมการคนใหม่ คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการมีความรู้
อย่างต่อเนื่องและสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมในการฝึกอบรมในหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาต่างๆ 
และกรรมการเข้าใหม่ทุกคนจะได้รับการปฐมนิเทศเบื้องต้นจากประธานกรรมการ เกี่ยวกับลักษณะการด าเนิน
ธุรกิจ ประวัติความเป็นมาของบริษัท ที่ตั้งส านักงานและสาขาวัฒนธรรมองค์กร พร้อมรับค าชี้แจงจากกรรมการ
และเลขานุการบริษัทเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร นโยบายการก ากับดูแลกิจการ และระบบการควบคุมภายในการ
พัฒนาความรู้ให้กับกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่
เกี่ยวข้องในระบบการก ากับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งรวมถึง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารและ
เลขานุการ บริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
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กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) ตลาดหลักรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
สถาบันอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ หรือแนวทางการบริหารจัดการ
แนวใหม่ เพื่อให้กรรมการทุกคนมีการพัฒนา และปรับปรุงการปฎิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการน าความรู้
ต่างๆมาปรับใช้อย่างเหมาะสม ซึ่งในปี2561ได้สนับสนุนกรรมการเข้าร่วมอบรมดังนี้ 

- นายภาณุ ศีติสาร ประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
   อบรมหลักสูตร “ Safety Officer for Management Level 2018” 

- ดร.พระนาย กังวาลรัตน์ กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้มี     
อ านาจลงนาม 

  อบรมหลักสูตร “ Safety Officer for Management Level 2018” 
- นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน  ต าแหน่งกรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน  
อบรมหลักสูตร “มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการ NPAEs” 

    “Update มาตรฐานการสอบบัญชี และรายงานการสอบบัญชีรูปแบบใหม่” 
    “ภาพรวมมาตรฐานการสอบบัญชีไทย รุ่นที่ 1/61” 
    “รับมือเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่ตาม TFRS15 ส าหรับธุรกิจทั่วไป (In-House)” 

“การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่    
ออกใหม่” 
“Updated COSO Enterprise Risk Management : Integrating with Strategy 
and Performance” 

    “Final Countdown to TFRS 9 Focus Group” 
    “การซักซ้อมความเข้าใจมาตรการเตือนผู้ลงทุน” 
    “โครงการ Smart Disclosure Program” 
    “แนวทางสร้างความโปร่งใส สู่สังคมไร้สินบน” 
    “ Safety Officer for Management Level 2018” 
- นายอัณณพ พุ่มกุมาร กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ/กรรมการผู้มี
อ านาจลงนาม 

  อบรมหลักสูตร “ Safety Officer for Management Level 2018” 
 
- นายเศรษฐวุฒิ บุญสนิท กรรมการบริหาร/ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 

   อบรมหลักสูตร “ Safety Officer for Management Level 2018” 
- นางสาวกรรณิการ์ เอี้ยพิน ต าแหน่งเลขานุการบริษัท  
อบรมหลักสูตร  “ความรู้พื้นฐานส าหรับวิชาชีพนักลงทุนสัมพันธ์” 

     “ Safety Officer for Management Level 2018” 
 

คณะกรรมการอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการบริษัท 
 



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2561 
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

 

114 
                               รับรองความถกูต้อง 

บริษัท ได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัท ในการศึกษา กล่ันกรอง และ
ควบคุมดูแลงานด้านต่างๆ ของบริษัท ดังนี ้

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ ท าหน้าที่สอบทาน
การรายงานทางการเงินให้ถูกต้อง เพียงพอ สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้เกิด
ประสิทธิผล สอบทานการปฎิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คัดเลือก แต่งตั้งผู้สอบบัญชีพิจารณารายงานที่เกี่ยว
โยงกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ พิจารณาให้ความเห็นการก ากับดูแลกิจการ 
และแนวทางปฏิบัติในเรื่องการก ากับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจพร้อมทั้งดูแลติดตามให้มีการปฏิบัติตาม
นโยบาย และหลักปฎิบัติตามกรอบจริยธรรม 
 

คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ประกอบด้วยกรรมการท่ีได้รับมอบหมาย แต่งตั้งจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ท าหน้าที่ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารประกอบด้วยผู้บริหาร 
ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องท าหน้าที่กล่ันกรองนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจโครงสร้างการ
บริหารงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณประจ าปีตลอดจนติดตามดูแลแผนงานกลยุทธ์ แผนธุรกิจประจ าปีท่ีได้รับ
การอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนผลการด าเนินงานทางการเงิน การบริหารความเส่ียง และ
ด าเนินการด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 

คณะท างานต่อต้านการคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Committee) ประกอบด้วยผู้บริหารและผู้จัดการ
ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่ในการพิจารณา น าเสนอนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการกระท าการอันเป็นการ
คอร์รัปชั่น การกระท าที่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณขององค์กร การส่ือสารให้ความรู้
ความเข้าใจกับพนักงานในทุกระดบัอย่างท่ัวถึง การก าหนดแผนงาน มาตรการ แนวทางปฎิบัติในการต่อต้านการ
คอร์รัปชั่น การประเมิน และบริหารจัดการความเส่ียงจากการคอร์รัปชั่น การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
ตลอดจนการมีส่วนร่วม และสนับสนุนภาคีเครือข่ายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ให้คณะเจ้าหน้าที่ต่อต้านการ
คอร์รัปชั่นรายงานทั้งนี้ให้คณะเจ้าหน้าที่ต่อต้านการคอร์รัปชั่น น าเสนอผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็น และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 

  

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
    1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน 
    2. กรรมการตรวจสอบมีทักษะความช านาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยมีกรรมการ

ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน และมี
ประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน 

3. ให้คณะกรรมการของบริษัทเลือก และแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
    4. ให้คณะกรรมการตรวจสอบเลือก และแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
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คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

    1. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ให้คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบท่านหนึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 

    2. เป็นกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติตามที่ก าหนด และมีคุณสมบัติในลักษณะเดียวกับที่ก าหนดไว้ในกฏหมาย
มหาชน ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

    3. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ได้อย่างเป็นอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 
หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว 

    4. มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนีต้้องมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่าง     
น้อย 1 คนที่มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ
งบการเงิน 

    5. เป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 
    6. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
    7. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
    8. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการด าเนินหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

    1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอ โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก ผู้บริหารที่รับผิดชอบในการจัดท ารายงานทางการเงินท้ัง
รายไตรมาส ประจ าปี และเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัท อย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท 

    2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
ของบริษัท ให้มีความเหมาะสมมีประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้อาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชี
สอบทาน หรือตรวจสอบรายการที่เห็นว่าจ าเป็น และเป็นเรื่องส าคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของ
บริษัท ก็ได้พร้อมทั้งน าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่ส าคัญแจ าเป็น
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรือบริษัทท่ีปรึกษาตรวจสอบภายใน 

    3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ รวมทั้งนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฏหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
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    4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึง
พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ ตลอดจน
ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการด าเนินการตรวจสอบขอบเขต แนวทาง แผนงาน 
ปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระส าคัญ รวมทั้งเข้าร่วมประชุม
กับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

   5.  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการเข้าท ารายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการ
ดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

   6.  สอบทานให้บริษัท มีระบบการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
   7.  ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหาร หรือ

พนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็นเข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจ าเป็น 
   8.  ให้มีอ านาจในการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจ าเป็นด้วย

ค่าใช้จ่ายของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
   9.  จัดท ารายงานการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของ

บริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่าง
น้อยดังต่อไปนี ้

• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่น่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท 

• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  จ านวนการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ และเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

• ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎ
บัตร (Charter) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่
ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 10.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวขา้งต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
บริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัท ต่อ
บุคคลภายนอก 

 11.  ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท า
ดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงิน  และผลการด าเนินงานของบริษัท ให้
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คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรต่อไป 

• รายการท่ีเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

• การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส าคัญในระบบควบคุมภายใน 

• การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของบริษัท  

 

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ 
 

บริษัท ก าหนดการประชุม วาระการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ ไว้เป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี 
และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบถึงก าหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุม
ได้ ดังนี้ 
 

- คณะกรรมการบริษัท ประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง 
- คณะกรรมการตรวจสอบ ประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง 
- คณะกรรมการบริหาร ประชุมอย่างน้อยเดือนละครั้ง 
- คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละครั้ง 3 ครั้ง 
- คณะเจ้าหน้าที่คณะอื่นๆ การประชุมให้อยู่ในดุลพินิจของประธานแต่ละคณะ 

 

• การประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการท้ังหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

• กรรมการมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้งยกเว้นกรณีที่มีความจ าเป็นจริงๆ 
โดยให้แจ้งประธานกรรมการ หรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัท หรือเลขานุการบริษัททราบ 

• ฝ่ายจัดการควรจัดส่งสารสนเทศแจ้งข้อมูลท่ีส าคัญให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 
วันท าการก่อนวันประชุม และในกรณีที่กรรมการต้องการเอกสารเพิ่มเติมให้ติดต่อขอจาก
กรรมการผู้จัดการ หรือเลขานุการบริษัทได้ โดยในกรณีที่จ าเป็นคณะกรรมการบริษัท สามารถ
จัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษา หรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนนอกโดยให้ถือเป็นค่าใช้จ่าย
ของบริษัท  

• ประธานกรรมการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอเพื่อให้กรรมการพิจารณา อภิปรายประเด็นต่างๆ 
อย่างเหมาะสม และส่งเสริมให้มีการแสดงความความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เป็นอิสระ 

• กรรมการที่มีส่วนได้เสียในแต่ละวาระ คณะกรรมการบริษัท ก าหนดให้กรรมการรายงานการมี
ส่วนได้ส่วนเสีย  และไม่อยู่ร่วมในการพิจารณาวาระนั้น เพื่อให้กรรมการท่านอื่นมีการอภิปราย 
ลงมติอย่างเป็นอิสระ  โดยเปิดเผยบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 
 



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2561 
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

 

118 
                               รับรองความถกูต้อง 

 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท 
1.  คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร การแต่งตั้งกรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้
เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้ 
1.1   ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหน่ึงเสียง 
1.2   ในการเลือกกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคน หรือคราว

ละหลายคน ตามแต่       ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออก
เสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1.1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

1.3   ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลง
มาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใน
กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี 
หรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

2.  คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของคณะกรรมการทั้งหมด และมี
จ านวนไม่ต่ ากว่าสาม (3) คนซึ่งกรรมการอิสระถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนทุนจดทะเบียนที่ออก และ
เรียกช าระแล้วของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยรวมหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย และให้มีคุณสมบัติ
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 
ฉบับลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2551 

 

3.  ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวน
กรรมการท่ีมีอยู่ทั้งหมด ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้
ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น 
ให้ใช้วิธีจับสลาก หรือตกลงกันในคณะกรรมการว่าผู้ใดจะออก และปีต่อๆ ไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่ง
นานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่งกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระในข้อนี้อาจได้รับเลือกตั้งกลับเป็น
กรรมการใหม่ได้ 

 

4. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะมีเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดเข้าเป็นกรรมการ
แทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่ง
เข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน 
โดยมติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวน
กรรมการท่ีเหลืออยู่ 

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมมีสิทธิออกเสียง 
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องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยสาม (3) คน โดยมีวาระอยู่ในต าแหน่ง
คราวละสาม (3) ปี บริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ โดยจะต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี ้

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่
เกี่ยวข้องด้วย 

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน
ประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

3.  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่
เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจ
ควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4.  ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
ของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความส าคัญทางธุรกิจกับ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้
รวมถึงรายการประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาต
ใหเ้สนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 

5.  ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านัก
งานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู ่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีสักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการ
แต่งตั้ง 

6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่ปรึกษากฎหมาย หรือ
ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสอง (2) ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม 
หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สอง (2) ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

7.  ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8.  ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ 
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บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมการบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้ นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย 

9.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของ 
บริษัท 

10. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรมของ 
      บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม         

                    ของบริษัท 
11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัท 

    จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
 

นอกจากนี้กรรมการอิสระที่ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหน่ึง (1) คน จะต้องเป็นบุคคล
ที่มีความรู้ และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอ ที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินได้ รวมทั้งบริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ใน
ธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ความมีจริยธรรม เป็นต้น 
 

หลักเกณฑ์วิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษัท 
โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาด ารงต าแหน่งใหม่ได้ ในกรณีที่ต าแหน่ง
กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะมีเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคล
ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการ
บริษัทก าหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่
ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน และบริษัทต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีที่กรรมการตรวจสอบลาออก
หรือถูกให้ออกก่อนครบวาระ 

 

การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ (Board 

Self-Assessment) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นประจ าทุกปีโดยใช้แบบประเมินท่ีบริษัทปรับปรุงจากตัวอย่างของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วจัดท าแบบประเมินขึ้นจ านวน 3 ชุด ดังนี้ 

1. การประเมินตนเองของกรรมการท้ังคณะ 
2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ 
3. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อย 
เพื่อให้คณะกรรมการใช้เป็นกรอบในการก าหนดบรรทัดฐาน ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ และน าผลที่

ได้เปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานตามกฎบัตรของคณะกรรมการสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบในผลการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงและเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้อง
กับนโยบายที่ก าหนดไว้ และเพื่อทบทวนปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริษัทจะ
น าส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการส่งให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงาน
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ประจ าปีทั้งแบบคณะและรายบุคคล ซึ่งภายหลังที่คณะกรรมการแต่ละคนประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะน าส่ง
แบบประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 

 

กระบวนการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ/คณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล มีดังนี้ 
1. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติและทบทวนแบบประเมินผลเพื่อให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน และ

 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานก ากับดูแลก าหนด 
2.เลขานุการบริษัท จัดส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการให้กรรมการบริษัทภายในต้นเดือนมกราคม

ของทุกปี 
3.กรรมการบริษัท ท าแบบประเมินผลและส่งคืนเลขานุการบริษัท ภายในส้ินเดือนมกราคมของทุกปี 
4.เลขานุการบริษัท เป็นผู้สรุปและวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการ

บริษัทและรายงานผลการวิเคราะห์จากการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 
5.เลขานุการบริษัท น าผลวิเคราะห์และความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษัท ไปจัดท าแผนเพื่อ

ด าเนินการปรับปรุงโดยจัดท าหลักเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้ 
  4 = ดีเยี่ยม 
  3 = ดีมาก 
  2 = ดี 
  1 = พอใช้ 
  0 = ควรปรับปรุง 

ผลการประเมนิการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2561 สรุปได้ดังนี้ 
แบบประเมินของคณะกรรมการบริษัท 

 รายคณะ รายบุคคล 
รวมร้อยละ 99.07% 99.43% 

 
แบบประเมินของคณะกรรมตรวจสอบ 

 รายคณะ รายบุคคล 
รวมร้อยละ 100% 100% 

 
เลขานุการบริษัท 

เลขานุการบริษัท  มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ รวมทั้งรับผิดชอบในการดูแลและให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ 
ที่ต้องปฏิบัติและหลักการก ากับดูแลกิจการของบริษัท  และรับผิดชอบจัดการประชุมคณะกรรมการและการ
ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยคณะกรรมการดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว และการรักษาเอกสารข้อมูล 
 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 

บริษัท ยึดถือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่าการ
ตัดสินใจใดๆ  ในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องท าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และควรหลีกเล่ียงการ
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กระท าที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  โดยก าหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียกับรายการ
ที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัท ทราบถึงความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่
เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอ านาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ 
 

หากมีรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นที่มิใช่การด าเนินการตามธุรกิจปกติ 
หรือเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปจะต้องน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติโดยให้
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)  ทั้งนี้บริษัท จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
ด้วย 
 

ระบบการควบคุมภายใน 
 

บริษัท ได้ให้ความส าคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิด
ความมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  บริษัท มีการก าหนดภาระหน้าที่  อ านาจในการด าเนินการของ
ผู้ปฏิบัติงาน และผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน  มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัท ให้
เกิดประโยชน์มีการแบ่งแยกหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม  และประเมินผลออกจากกัน  โดย
คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่ในควบคุมดูแลระบบการสอบทาน 
ระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม 

บริษัท ก าหนดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในโดยการจ้างบุคคลภายนอกท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
หลัก และกิจกรรมทางการเงินที่ส าคัญของบริษัท ให้ด าเนินไปในแนวทางที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไป
ตามกฎหมาย ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ควบคุมระบบภายใน ตรวจสอบรายการท่ีส าคัญอย่างสม่ าเสมอ 
และต้องรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบท าให้ ส่วนตรวจสอบภายในมีความเป็น
อิสระสามารถตรวจสอบ และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ 

 

การบริหารความเสี่ยง 
 

บริษัท ได้จัดให้มีคณะท างานบริหารความเส่ียง เพื่อประเมินความเส่ียงที่มาจากภายในและภายนอก 
วิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นสาเหตุ ก าหนดแนวทางในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเส่ียง 
มาตรการในการลดความเส่ียง การประเมินผล และการรายงานการบริหารจัดการความเส่ียงไว้อย่างเป็นระบบ 
ทั้งนีบ้ริษัท ก าหนดให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้มีการติดตามการบริหารจัดการความเส่ียงนั้นอย่างสม่ าเสมอ และ
รายงานความคืบหน้าต่อผู้บังคับบัญชาทราบ โดยบริษัท ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเส่ียงไว้ใน 
“ขั้นตอนการด าเนินงาน เรื่อง การบริหารความเส่ียง” 
 

รายงานของคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน  โดยมีฝ่ายบัญชี การเงิน และผู้สอบ
บัญชีประชุมร่วมกัน  น าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัท ทุกไตรมาส  โดยคณะกรรมการบริษัท 
เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท  และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี   โดยการ



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2561 
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

 

123 
                               รับรองความถกูต้อง 

จัดท างบการเงินดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ซึ่งตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย
เลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

การป้องกันการน าข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ของผู้บริหาร 
 

บริษัท มีนโยบายวิธีการดูแลกรรมการ และผู้บริหารในการน าข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผย
ต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนรวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้ 
 

• ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่  ที่ต้องรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไย ตามมาตรา 59 และก าหนด
โทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

• บริษัท ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่เกิด
รายการเปล่ียนแปลง และจัดส่งส าเนารายงานนี้ให้แก่บริษัท ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

• บริษัท ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่
เป็นสาระส าคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษัท ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในน้ันจะเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นเวลา 1 เดือน และ
ควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว  รวมทั้งห้าม
ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญนั้นต่อบุคคลอื่น 

• บริษัท ก าหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนน าข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน
ซึ่งเริ่มตั้งแต่ การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับจ้าง หรือให้ออกจาก
งาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระท าและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ 
 

การต่อต้านการคอร์รัปชั่น 
 

ตระหนัก และให้ความส าคัญต่อการต่อต้านการคอร์รัปชั่นทั้งภายใน และภายนอกองค์กรบริษัท ยึดมั่น
ต่อการประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการท างานรวมถึง
ได้มีการก าหนดนโยบาย และมาตรการด้านการป้องกันการกระท าดังกล่าว บริษัท มีการส่ือสารถ่ายทอดไปยัง
พนักงานทุกระดับ และก าหนดไว้ในจรรยาบรรณขององค์กรให้มีความตระหนักตอ่การกระท าที่เป็นการคอร์รัปชั่น 
ด้วยเล็งเห็นว่า การคอร์รัปชั่นเป็นการบ่อนท าลายธุรกิจสังคม และประเทศชาติ ดังนั้นการด าเนินการด้านการ
ต่อต้านการคอร์รัปชั่นต้องเกิดจากหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมเป็นพลังผลักดันในการปลูกฝัง  และสร้างเสริม
สังคมไทยให้ปราศจากการกระท าดังกล่าว 
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บริษัท มีนโยบายในการสนับสนุนให้คู่ค้า พันธมิตร ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนตระหนัก และ
ให้ความส าคัญในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยให้มีการส่ือสารผ่านช่องทางต่างๆ  ที่เหมาะสมไปยังผู้มีส่วนได้
เสีย ตลอดจนสนับสนุนให้มีการจัดท าระบบป้องกัน และต่อต้านการคอร์รัปชั่นในองค์กร หรือการเข้าร่วมเป็น
สมาชิกภาคีเครือข่ายต่างๆ ในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ท้ังนี้เพื่อเป็นการผนึก และรวมก าลังในการผลักดันให้
การคอร์รัปชั่นให้หมดไปจากสังคมไทย 
 

ก ากับดูแล 
 

กรรมการและผู้บริหารทุกระดับของบริษัท จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามนโยบาย การ
ก ากับดูแลกิจการที่ก าหนด ฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมให้
พนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และสร้างให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงาน 

 

จรรยาบรรณธุรกิจ 
 

บริษัท ได้ก าหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง
ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรมทั้งการ
ปฏิบัติต่อบริษัท  ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งให้มีการดูแลและติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่าง
สม่ าเสมอ 
 

ทั้งนี้บริษัท ได้มีการประกาศแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบ และยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัดรวมถึงให้มี
การปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว 

 

การพิจารณาทบทวน 
เพื่อให้นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติ

ของทางการสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปล่ียนแปลงไปอยู่เสมอ  คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ดูแล
รับผิดชอบให้มีการทบทวนปรับปรุงตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่
เปล่ียนแปลง 
 

6. จรรยาบรรณธุรกิจ 
คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความส าคัญกับความส าเร็จตามเป้าหมาย และวิธีการที่ให้เพื่อให้ได้มาซึ่ง

ความส าเร็จนั้นๆ ควบคู่กัน โดยก าหนดไว้ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งก าหนดข้อพึงปฏิบัติทาง
ธุรกิจ และจริยธรรมทางธุรกิจ  ดังนั้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่มีความเข้าใจที่ตรงกันก่อให้เกิดความ
ชัดเจน ต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัท บริษัทจึงจัดท าจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับ
ทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่บริษัท คาดหวัง และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานนับตั้งแต่การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 
ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขัน พนักงาน และสังคมส่วนรวม 

 

1. วิสัยทัศน์ 
 

  บริษัท มีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้น าด้านการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าและพลังงานของประเทศ รวมถึง
การเป็นผู้ให้บริการทางด้านธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร 
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2. พันธกิจ 
 

• ด้านธุรกิจงานขาย จัดหาอุปกรณ์ส าหรับระบบไฟฟ้า ระบบพลังงานทดแทน และระบบประหยัดพลังงาน  

• ด้านธุรกิจบริการ ให้ค าปรึกษา ออกแบบทางวิศวกรรม จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้าง ตลอดจนพัฒนา
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนอย่างมีมาตรฐาน และประสิทธิภาพสูงสุด 

• ด้านธุรกิจจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG), ก๊าซธรรมชาติเหลว LNG  (Liquefied Natural Gas) 
และธุรกิจสถานีขายปลีกก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ เพื่อสร้างโครงข่ายลูกค้าให้มีความมั่นคง 

• ด้านธุรกิจให้บริการทางด้านวิศวกรรมพลังงาน โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันกับก๊าซธรรมชาติแบบ
ครบวงจรอย่างมีมาตรฐานเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 

• ด้านธุรกิจให้บริการขนส่งน้ ามันโดยระบบขนส่งทางท่อ เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศและ
สังคม 

• ด้านธุรกิจพัฒนาโครงการ การลงทุน มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจพลังงาน การผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทน โดยค านึงถึงสังคมและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

• ด้านธุรกิจพัฒนางานขาย บริการ และโครงการที่สามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัท อย่างต่อเนื่องในระยะ
กลาง 1-5 ปี เพือ่ส่งเสริมให้มีการเจริญเติบโตมั่นคงอย่างต่อเนื่อง 

• ด้านธุรกิจบริหารจัดการเชื้อเพลิงจากพืชพลังงาน เพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงาน และหา
พันธมิตรท่ีเข้มแข็ง เติบโตด้วยกัน เพื่อผลประโยชน์ในระยะยาว 

• ด้านผลตอบแทน มุ่งมั่นเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนร่วม  

• ด้านบุคลากรพัฒนา และส่งเสริมขีดความรู้ความสามารถ ตลอดจนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี 

• ด้านการจัดการ บริหารงานโดยยึดหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  
 

3. วัฒนธรรมองค์กร 
 

Best Quality : เน้นการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพมาตรฐานสูงสุด รับประกันคุณภาพ 
Achievement : มุ่งมั่นในความส าเร็จ พยายามอย่างเต็มความสามารถในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จตาม 

  เป้าหมายรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
Teamwork : เปิดใจ ร่วมมือท างานโดยมีเป้าหมายร่วมกันประสานงาน และมีน้ าใจช่วยเหลือกันร่วมกัน 

  แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้อภัย และให้ก าลังใจกัน 

Continuous Learning : มุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานการ 
บริหารจัดการการด าเนินชีวิต  

Morality  : มีหลักประพฤติปฎิบัติที่ดี มีคุณธรรมที่ดี มีจริยธรรม ท าแต่ส่ิงดีงาม คิดดี ท าดี  
 

4. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 

▪ บริษัท ยึดถือการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ  และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจและ
การค้า ธุรกิจการเงินส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์
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แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนยึดถือปฏิบัติตามหลักจริยธรรมที่พึงปฏิบัติใน
การประกอบธุรกิจ 

▪ บริษัท เชื่อมั่นว่าการประกอบธุรกิจอย่างซื่อตรง มีจริยธรรม และคุณธรรมเป็นแนวทางการประกอบ
ธุรกิจที่ถูกต้อง มั่นคงและยั่งยืน โดยบริษัท ยึดมั่นต่อการประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม 
ตรวจสอบได้ ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติ 

▪ บริษัท มีนโยบายในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรง และทางอ้อม โดยครอบคลุมทุก
กระบวนการขั้นตอนการท างาน ตลอดจนต้องไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชั่น  ทั้งนี้บริษัท 
ก าหนดให้ปฏิบัติตาม “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และ มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น” ตลอดจน
ปลูกฝังค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นในองค์กร 

▪ บริษัท จัดให้มีระบบการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ตลอดจนการแจ้งเบาะแสการกระท าความผิด หรือการ
กระท าอันส่อไปในทางประพฤติมิชอบ และคอร์รัปชั่นผ่านทางช่องตามที่บริษัท ก าหนดไว้ ทั้งนี้บริษัท จะ
ให้ความคุ้มครอง ความเป็นธรรมต่อพนักงานที่แจ้งเบาะแส และพนักงานที่ถูกกล่าวหา การสืบสวน
สอบสวนข้อเท็จจริงมีความเป็นธรรม ตลอดจนการเก็บรักษาความลับของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

▪ บริษัท มีการปฏิบัติต่อคู่แข่งด้วยการด าเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ท าลาย
ชื่อเสียงของคู่แข่ง ไม่กล่าวหาว่าร้ายด้วยวิธีการท่ีไม่สุจริตปราศจากข้อมูลจริง ไม่แสวงหาความลับที่ไม่
สุจริตและไม่เหมาะสม ไม่กระท าการละเมิดลิขสิทธิ ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น 
 

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องรักษาและไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจการค้าและ/หรือข้อมูล
ความลับทางธุรกิจของบริษัท คู่ค้า พันธมิตร และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เว้นแต่ได้รับการอนุญาตจากผู้มีอ านาจของ
บริษัท และผู้มีส่วนได้เสียนั้นๆ แล้ว 

 

▪ กรรมการผู้บริหารและพนักงานจะไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือแก่บุคคล 
ภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง 

▪ บริษัทจัดให้มีการส่ือสาร ส่งเสริมให้พนักงานมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณตลอดจน
นโยบายอื่นที่เกี่ยวข้องของบริษัทในอนาคต เพื่อให้พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ และการสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรน าไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีเป็นอัตลักษณ์ของบริษัท 

▪ บริษัทผู้บริหารและพนักงานของบริษัทจะไม่ท าการส่ือสาร ตีพิมพ์ประกาศ ทั้งภายในและภายนอก
องค์กรไม่ว่าจะเป็นการส่ือด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรที่ไม่จริง บิดเบือน ประสงค์ร้าย หรือท าลาย
ชื่อเสียงของบุคคล หรือกลุ่มบุคคล การส่ือสารด้วยวาจาของผู้บริหารและพนักงานต้องใช้ภาษา และ
น้ าเสียงที่สุภาพไม่ท าให้ภาพพจน์ และชื่อเสียงของบริษัท ต้องเส่ือมเสีย 

▪ บริษัทยึดมั่นในการสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัยในการท างาน
ตลอดจนการเปิดโอกาสให้มีการน าเสนอและรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท 
และส่วนรวม 
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▪ พนักงานทุกคนจะต้องมคีวามตระหนักในการปฏิบัติงานโดยเมื่อพบข้อสงสัยและ/หรือเหตุที่ส่อในทางไม่
สุจริตหรือผิดปกติและ/หรือการละเมิดกฏระเบียบหรือนโยบายของบริษัทที่จะส่งผลให้เกิดความเส่ือม
เสียแก่บริษัทพนักงานพึงแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที หรือให้ท าการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน
ตามที่บริษัทได้จัดระบบไว้ 

▪ พนักงานทุกคนต้องมีจิตส านึกดา้นส่ิงแวดล้อม และมีความตระหนักในการใช้ทรัพยากรของบริษัท อย่าง
มีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด 

 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
บริษัท ก าหนดนโยบายที่ไม่ให้ ผู้บริหารและพนักงานใช้โอกาสจากการเป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือ

พนักงาน แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงก าหนดข้อปฏิบัติส าหรับผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ดังนี ้
 

1. ในกรณีที่ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลในครอบครัวเข้าไปมีส่วนร่วม หรือ เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการที่
แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท หรือกิจการใดๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท 
จะต้องแจ้งประธานกรรมการบริษัท ผ่านทางเลขานุการบริษัท ให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร   

2. ในกรณีที่ผู้บริหาร หรือพนักงานไปเป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือที่ปรึกษาในบริษัท หรือองค์กรธุรกิจอื่นๆ 
จะต้องไม่ขัดต่อประโยชน์ของบริษัท และการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงในบริษัท  

3. เลขานุการบริษัท จะจัดส่งจดหมายแจ้งขอให้ผู้ถือหุ้นท่ีมีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท เกินกว่าร้อยละ 5 
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เพื่อท าปรับปรุงข้อมูลในการเข้าไปมีส่วนร่วม หรือเป็นผู้
ถือหุ้นในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท หรือกิจการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัท เป็นประจ าทุกไตรมาส 

4. ในกรณีที่มีรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่าง
เคร่งครัด 

การใช้ข้อมูลภายในเพื่อซือ้ขายหลักทรัพย์ 
 

บริษัท ถือว่าผู้บริหาร และพนักงานมีหน้าที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัท อย่างเคร่งครัด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของ
บริษัท หรือส่งผลต่อราคาหุ้นของบริษัท จึงก าหนดข้อปฏิบัติส าหรับผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดังนี ้

 

1. ผู้บริหารและพนักงานจะไม่ใช้โอกาส หรือข้อมูลต่างๆ ในการหาประโยชน์ส่วนตน และในการท า
ธุรกิจแข่งขันกับบริษัท หรือท าธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน 

2. ผู้บริหารและพนักงานจะไม่ใช้ ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัท หรือ
ให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท 

3. ผู้บริหารและพนักงานจะไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัท ต่อบุคคลภายนอก 
โดยเฉพาะคู่แข่งขัน คู่ค้า แม้ว่าผู้บริหาร หรือพนักงานจะพ้นจากต าแหน่งในบริษัท ไปแล้ว  
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การดูแลรักษาทรัพย์สินและทรัพยากรของบริษัท 
บริษัท ก าหนดให้ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ดูแลรักษา และใช้ทรัพย์สินและทรัพยากรของบริษัท อย่าง

ประหยัด และเกิดประโยขน์สูงสุด มิให้ทรัพย์สินใดๆ ของบริษัท เส่ือมค่า หรือสูญหายโดยมิชอบ 
 

การใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของบริษัท 
บริษัท ถือว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท ก าหนดให้

ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดังนี ้
1. ห้ามผู้บริหารและพนักงานน าซอฟท์แวร์ที่ผิดกฎหมายมาใช้ และห้ามคัดลอกซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์

ด้วยเหตุผลใดๆ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทผู้ผลิตซอฟท์แวร์น้ันๆ 
2. ห้ามผู้บริหารและพนักงานเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในระบบข้อมูลของบริษัท หรือข้อมูลที่บริษัท ซื้อมา

โดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
3. ห้ามผู้บริหารและพนักงานเปิดเผยรหัสประจ าตัว ท่ีใช้ในการเข้าถึงระบบข้อมูลของบริษัท แก่ผู้อื่น 
4. ห้ามผู้บริหารและพนักงานท าลาย ลบทิ้ง เปล่ียนแปลง ท าซ้ า ข้อมูลของบริษัท โดยไม่ได้รับ

อนุญาตจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
5. ห้ามผู้บริหารและพนักงานปรับแต่งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ หรือติดตั้งอุปกรณ์ใดๆ ที่นอกเหนือจาก

อุปกรณ์มาตรฐานท่ีบริษัท ติดตั้งให้   
6. ห้ามผู้บริหารและพนักงานใช้อีเมล์ของบริษัท ในการส่งข้อความที่กล่าวร้าย ท าให้เส่ือมเสีย หรือ

ข้อความที่หยาบคาย ลามก ข่มขู่ ก่อกวน หรือสร้างความร าคาญให้กับผู้อื่น 
7. ผู้บริหารและพนักงานไม่ควรใช้คอมพิวเตอร์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์

ส่วนตัว 
8. ผู้บริหารและพนักงานควรใช้อินเตอร์เน็ตในการแสวงหาข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ปฎิบัติงาน และละเว้นการเข้าเวปไซต์ที่ผิดกฎหมาย หรือเวปไซด์ที่ผิดต่อศีลธรรมอันดีงาม 
9. ผู้บริหารและพนักงานควรใช้อุปกรณ์ส่ือสารต่างๆ ที่บริษัท จัดให้อย่างมีจิตส านึก และมีความ

รับผิดชอบ โดยค านึงถึงประโยชน์ของบริษัท เป็นส าคัญ 
   การรับและให้อามิสสินจ้าง  
 

1. บริษัท ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเรียก หรือรับผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า ผู้รับเหมา ท่ีปรึกษา 
และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการท าธุรกิจกับบริษัท 

2. ผู้บริหารและพนักงานควรเลี่ยงที่จะให้หรือรับของขวัญ หรือของก านัลใดๆ จากคู่ค้า หรือผู้ทีบ่ริษัท 
ท าธุรกิจด้วย เว้นแต่เป็นช่วงเทศกาลในมูลค่าที่เหมาะสม และไม่เกี่ยวข้องกับการผูกมัดทางธุรกิจ 

3. ผู้บริหารและพนักงานควรเล่ียงที่จะให้ หรือรับการเล้ียงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าปกติจาก
บุคคลทีบ่ริษัท ท าธุรกิจด้วย 

 

  การจัดท าเอกสาร 
   บริษัท ก าหนดให้ผู้บริหารและพนักงานจดท าเอกสารต่างๆ ด้วยความสุจริตรอบคอบเป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด ห้ามมิให้ปลอมแปลงรายงาน และเอกสารของบริษัท  
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สิทธิทางการเมือง 
บริษัท สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานใช้สิทธิของตนเองตามกฎหมาย แต่ห้ามมิให้ผู้บริหารและ

พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัท มีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้การสนับสนุนแก่พรรค
การเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึง หรือกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหน่ึง และห้ามมิให้ใช้ทรัพย์สินของบริษัท เพื่อสนับสนุน
พรรคใดพรรคหนึ่ง หรือกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหนึ่ง 

 

5. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
 

บริษัท ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม  และเป็นธรรมตาม
นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของฝ่าย
บริหารและพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัท ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม รวมทั้งให้มีการดูแลติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอ 

 

ทั้งนี้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องรับทราบ เข้าใจรวมถึงยึดถือตามแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้
การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละคนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เปิดเผย โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ค านึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดของบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง 
 

ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 
 

1. ต่อผู้ถอืหุ้น 
1.1   เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ ทันต่อเวลา มีความโปร่งใส และยุติธรรม  
1.2   ระมัดระวังในการปฏิบัติการใดๆ อันจะให้ผู้ถือหุ้นเกิดความสับสน  และส าคัญผิดในข้อเท็จจริงของ

สารสนเทศ 
1.3   ปฏิบัติต่อผูถ้ือหุ้นทุกรายให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกัน 
1.4   ก ากับดูแลให้มีการบริหารองค์กรด้วยความระมัดระวัง และรอบคอบเพื่อป้องกันความเสียหายต่อผู้ถือหุ้น 
 
 

2. ต่อลูกค้า 
2.1   ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรม 
2.2   ให้บริการท่ีเป็นเลิศด้วยคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
2.3   ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม 
2.4   รักษาความลับของลูกค้ารวมถึงไม่น าข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์องบริษัท และผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบเว้นแต่

จ าเป็นต้องปฏิบัติ   ตามกฎหมาย 
2.5   จัดระบบหรือช่องทางเพื่อให้ลูกค้าสามารถแสดงความคิด เห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ และ

ด าเนินการแก้ไขรวมทั้งแจ้งผลให้ลูกค้าทราบอย่างรวดเร็ว 
 

3. ต่อคู่แข่งขัน 
3.1   ด าเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกามารยาท ต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ปฏิบัติต่อคู่แข่งขันด้วยการ

ด าเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี 
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3.2   ด าเนินธุรกิจโดยไม่ท าลายชื่อสียงของคู่แข่งขัน ไม่กล่าวหาว่าร้ายด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตปราศจากข้อมูล
ความจริง หรือซ้ าเติมคู่แข่งขัน 

3.3   ด าเนินธุรกิจโดยไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม 
3.4   ไม่กระท าการละเมิดลิขสิทธิ ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่งขัน และผู้อื่น 

 

4. ต่อคู่ ค้าและเจ้าหนี ้
4.1   การจัดหา จัดซื้อ จัดจ้างจะต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบของบริษัท มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท 
4.2   หลีกเล่ียงการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้างที่ขัดกับผลประโยชน์โดยรวมของบริษัท 
4.3   ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมจัดหา จัดซื้อ จัดจ้างต้องไม่รับประโยชน์ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมจากคู่ค้า และ

ไม่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดจนอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในกรณีที่มีการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้างกับคู่ค้า
ที่มีความสัมพันธ์ต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสายงานน้ันๆ หรือรายงานต่อกรรมการผู้จัดการ
เพื่อทราบ และให้ความเห็นเป็นการล่วงหน้า และต้องไม่มีส่วนร่วมในการอนุมัติ 

4.4   กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานท่ีเป็นคู่ค้ากับบริษัท ต้องรายงานความสัมพันธ์ต่อสายการบังคับบัญชา 
หรือรายงานต่อกรรมการผู้จัดการเพื่อทราบเป็นการล่วงหน้า 

4.5   เคารพและด าเนินการตามข้อตกลงที่มีการเจรจาต่อรองให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มี  
อ านาจของบริษัท 

4.6   หากพบเห็นเหตุที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามข้อตกลง หรือสัญญาได้ผู้รับผิดชอบต้องรีบรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาทันที 

4.7   ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงไม่หลอกลวงให้เกิดความเข้าใจผิด หรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนแก่คู่ค้าหรือ
เจ้าหน้ี 

4.8   ต้องรักษา และไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธรุกิจการค้าและ/หรือข้อมูลความลับทางธุรกิจคู่ค้า เจ้าหน้ี และผู้
ที่มีส่วนได้เสียอื่น 

4.9   หลีกเล่ียงการรับของก านัล สินน้ าใจ การรับเชิญไปงานเล้ียงสังสรรค์  หรืองานเล้ียงรับรองจากคู่ค้าที่
จัดเป็นการเฉพาะเจาะจง เว้นแต่เป็นไปตามโอกาสที่เป็นช่วงเทศกาลในมูลค่าที่เหมาะสม และต้องไม่มี
ข้อผูกมัดทางธุรกิจมาเกี่ยวข้อง โดยบริษัท ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ใน “นโยบาย ต่อต้านการ  
คอร์รัปชั่น” 

 

5. ต่อพนักงาน 
5.1   ให้ความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกคนให้ผลตอบแทน และจัดให้มีสวัสดิการท่ีเหมาะสม 
5.2   ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค และไม่เลือกปฏิบัติ 
5.3   เคารพ ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของพนักงานทุกคน 
5.4   ดูแลเอาใจใส่ในการสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อม สุขอนามัย ความปลอดภัยในการท างานตลอดจน

สวัสดิภาพความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานทุกคน 
5.5   ส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานในการพัฒนาความรู้ ให้ความก้าวหน้าแก่พนักงานตามความสามารถ 

และความเหมาะสมของพนักงานอย่างเป็นธรรม 
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5.6   มีประเมินผลปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม 
5.7   เปิดโอกาสให้มีการเสนอ รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และส่วนรวม 
5.8   สนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนค านึงผลประโยชน์ขององค์กร หรือส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ 
       ส่วนตน 
5.9 การแต่งตั้งและโยกย้าย การให้ผลตอบแทน รวมถึงการให้รางวัล และการลงโทษกระท าด้วยความสุจริต        
        ใจบนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน 
 

6. ต่อทางการและสังคมโดยส่วนรวม 
 

บริษัท ส่งเสริมสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคมให้ความดูแลใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการให้เกิดการด าเนินกิจการเป็นการสร้าง
ความส าเร็จ และประโยชน์สุข ซึ่งจะเป็นผลดีต่อความยั่งยืนของกิจการผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดล้อมอย่างแท้จริง ท้ังนี้ ให้ความส าคัญกับท้องถิ่นที่บริษัท เข้าไปด าเนินกิจการดูแลรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน 
 

โดยบริษัท จะปลูกฝังจิตส านึกของพนักงานทุกระดับให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจัง และ
ด าเนินกิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  

 

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 

จัดให้มีการควมคุมดูแลป้องกันธุรกรรมต่างๆ รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกันไม่ให้มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ โดยก าหนดนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติพร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของหน่วยงานทางการท่ีก ากับดูแล 

 
 

7. การให้ หรือ รับของขวัญ 
เพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างเหมาะสม ดังนั้นจึงก าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ

ให้ รับของขวัญ ของก านัล การเล้ียงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่นใดของบริษัท โดยบริษัทได้ก าหนดหลักเกณฑ์
ดังกล่าวไว้ใน “นโยบาย และแนวปฏิบัติ เรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชั่น” 

 

8.  การรับข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมธุรกิจ 
 

      บริษัท ได้จัดช่องทางพิเศษ หรือช่องทางลับ ในการส่งข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ดังนี้ 
ทางอีเมล  :  ceo@pst.co.th 
ทางไปรษณีย์ :  แผนกเลขานุการบริษัท ส านักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

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



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2561 
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

 

132 
                               รับรองความถกูต้อง 

 9.  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 

1. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee) 
บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ นางสาวพิมพ์ใจ  มานิตขจรกิจ  ทะเบียนเลขที่ 4521 

หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972  หรือ นางสาวรสพร  เดชอาคม ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 หรือนางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 
5872 หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด โดยให้
คนใดคนหนึง่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษทัย่อยในงวดบัญชปีี 2561 เป็นจ านวนเงิน รวม 4,300,000 บาท 
(ส่ีล้านสามแสนบาทถ้วน) 

2. ค่าบริการอื่น ๆ (Non Audit Fee) 

  - ไม่มี – 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
 

10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้นเพื่อให้การ
พัฒนาธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงก าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 
(Corporate Social Responsibility หรือ CSR) โดยมีกรอบหลักการแนวทางในการด าเนินงาน ดังนี้  
 

กรอบแนวทางการด าเนนิการความรับผิดชอบตอ่สังคม 
 

การด าเนินธุรกิจภายใต้การก ากับกิจการที่ดี ยึดหลักจริยธรรมควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 
และสังคมมีส านึกรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง โดยค านึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ชุมชนตลอดจนสังคมวงกว้าง ท้ังนี้เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
ธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยปัจจุบันบริษัทได้ก าหนดแนวทางของความรับผิดชอบต่อสังคมให้ครอบคลุมในหัวข้อดังต่อไปนี้ 

 

1. การประกอบกจิการด้วยความเปน็ธรรม 
2. การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น 
3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
5. ความรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดล้อม 

 

1. การประกอบกจิการดว้ยความเป็นธรรม  
บริษัทและบริษัทย่อยให้ความส าคัญในการด าเนินธุรกิจ โดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต 

และเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมาย จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย และยึดกติกาของการแข่งขัน
อย่างเสมอภาคของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย การด าเนินธุรกิจกับคู่ค้าต้องไม่น ามาซึ่งความเส่ือม
เสียต่อชื่อเสียงของบริษัทและบริษัทย่อย หรือขัดต่อกฎหมาย โดยมีหลักการในการด าเนินธุรกิจดังนี้ คือ 

 

- ไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงการค้า หรือเงื่อนไข
ทางการค้า 

- มุ่งสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือที่ดี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับคู่ค้า เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และ
ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว 

- รักษาความลับหรือสารสนเทศของคู่ค้าไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ 
- บริษัทและบริษัทย่อยจะไม่ด าเนินการใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งส่งเสริมให้
ผู้บริหาร พนักงานใช้ทรัพยากร และทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพใช้สินค้าและบริการท่ีมีลิขสิทธิ์
ถูกต้อง และไม่สนับสนุนสินค้า หรือการกระท าที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

- บริษัทและบริษัทย่อยต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม โดยบริษัทและบริษัทยย่อยจะไม่ด าเนินการในเรื่อง
ดังต่อไปนี้ ได้แก่ การรวมหัวก าหนดราคา การก าหนดราคาจ าหน่ายเพื่อก าจัดคู่แข่ง  โดยการก าหนดราคา
ของบริษัทจะมาจากการพิจารณาสภาวะตลาด ความต้องการซื้อตลอดจนต้นทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืออาจ
กล่าวได้ว่าเป็นการก าหนดราคาสินค้าตามต้นทุนสินค้า และค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ /
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นโยบายการจัดซื้อของบริษัทมีการก าหนดวิธีการจัดหาขั้นตอนการด าเนินงานที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรม 

- บริษัทและบริษัทย่อยได้ก าหนดช่องทางการร้องเรียนเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยมีจุดรับเรื่อง
ร้องเรียนดังกล่าวที่บริษัท ตลอดจนผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น 

 

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  
บริษัทและบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง โดยจัดให้มีแนวทางในการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริม ปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความส าเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต 
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยก าหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

 

- สร้างจิตส านึก ค่านิยม ทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (ตาม
คู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัท)  

- จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมีการตรวจสอบ และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้
เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริต หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต และคอร์รัปชั่นต่างๆ 

- ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานกระท าการใดๆ อันเป็นการเรียกร้อง หรือยอมรับทรัพย์สิน 
หรือผลประโยชน์อื่นใด ส าหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มิ
ชอบ หรืออาจท าให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม 

- ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานให้ หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่
บุคคลภายนอกเพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระท าหรือละเว้นกระท าใดที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อ
ต าแหน่งหน้าที่ของตน 

 

3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรม โดยไม่มีเงื่อนไขใดที่จะท า

ให้บริษัทและบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานโดยไม่เท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกคน 
บริษัทมีระบบการดูแลพนักงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม (ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานของบริษัท) ดังนี้ 

- บริษัทและบริษัทย่อยจะดูแลผลตอบแทนให้พนักงานทุกคนอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม โดยพนักงานไม่
จ าเป็นต้องเรียกร้อง 

- บริษัทและบริษัทย่อยจะไม่เลือกปฏิบัติ ในขณะเดียวกันจะปฏิบัติต่อพนักงานโดยเท่าเทียมกัน 
- ในกรณีที่พนักงานมีข้อร้องทุกข์เกิดขึ้น บริษัทและบริษัทย่อยมีขั้นตอนและวิธีการด าเนินการเรื่องการร้อง
ทุกข์ของพนักงานอย่างชัดเจน โดยบริษัทจะหาทางยุติโดยเร็วและเป็นธรรม เพื่อจ ากัดปัญหาให้อยู่ใน
ขอบเขตไม่ขยายผลออกไปในวงกว้าง  

 

เนื่องจากบริษัทให้ความส าคัญ และตระหนักถึงความเท่าเทียมกัน  โดยมีแนวปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความ
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นไปตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน โดยถือว่าข้อปฏิบัติในคู่มือจริยธรรมเป็นส่วนหน่ึงของ “ระเบียบและ
ข้อบังคับพนักงาน” ที่พนักงานพึงปฏิบัติ ท้ังนี้บริษัทได้ด าเนินการชี้แจงเรื่องจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจให้กับ
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พนักงานทุกคนรับทราบในวันแรกของการเข้าร่วมงานกับบริษัท  และยังได้เน้นย้ ารายละเอียดในหลักสูตรการ
ฝึกอบรมพนักงาน 

 

 

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
บริษัทและบริษัทย่อยให้ความส าคัญความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่ธุรกิจ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่

ค้า และคู่แข่งทางธุรกิจ ได้ประกาศใช้จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานของบริษัท โดยมีแนวปฏิบัติความรับผิดชอบต่อลูกค้า ดังต่อไปน้ี 
 

- ส่งมอบสินค้าและให้บริการท่ีมีคุณภาพตรงตามความคาดหมายของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม 
- ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการ 
โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการน้ันๆ  

- ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพเป็นที่ไว้วางใจได้ของลูกค้า และจัดให้มีระบบกระบวนการ
ที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้า  

- รักษาความลับของลูกค้า และไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ 
- บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีการส่ือสารด้านการตลาดหลายวิธีได้แก่ การส่ือสารข้อมูลผลิตภัณฑ์โดยผ่าน
การแนะน าของเจ้าหน้าที่ขาย หรือช่องทางการส่ือสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น 
  

5. ความรับผิดชอบต่อต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายส่งเสริมให้ความรู้ด้านสังคม และส่ิงแวดล้อมกับพนักงานทุกระดบั เพื่อใช้เป็น
แนวทางร่วมกันในการพัฒนา ดูแลรับผิดชอบชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยสนับสนุนให้มีโครงการ หรือ
กิจกรรมที่สร้างประโยชน์อย่างยัง่ยนืแก่ชมุชนและสังคม พร้อมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคบั และข้อก าหนด
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจ โดยมีการประเมิน ติดตามผลการด าเนินงาน หรือผลกระทบ
ด้านส่ิงแวดล้อมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

- มีการก าหนดขั้นตอนการจัดการของเสียจากการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
- ดูแลส่ิงแวดล้อมรอบข้างโครงการเพื่อจ ากัดผลกระทบจากการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย 
- ร่วมพัฒนาชุมชนในบริเวณรอบโครงการต่างๆ ของบริษัท 
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กิจกรรม CSR ในปี 2561 

ตัวแทนพนักงานเข้ารว่มกจิกรรมสืบสานต านานไทล้ือ จังหวัดแพร ่พร้อมมอบสิ่งของใหแ้ก่ผู้เขา้ร่วมกิจกรรม 
 

 

 
 
 
 

มอบจักรยานและจดักิจกรรมฟุตบอลคลินิกเพื่อเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬาของเยาวชนในหมู่บา้นรอบท่ีตั้ง
โรงไฟฟา้ของบริษัท 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
กฐินพระราชทาน ณ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  ยอดจ านวนเงินถวาย

พระราชกศุล  2,391,600 บาท 
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11. การควบคุมภายในและการบรหิารจัดการความเสี่ยง 
 

1. การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษทั 
 

 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้ง 1/2562 เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม
ประชุมทั้ง 3 ท่าน ได้ประเมิน และให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่าย
บริหารมีผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ให้ข้อมูลประกอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติตอบแบบประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ทั้ง 5 ส่วน ดังนี้ 

1.  องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organization Control and Environment Measure) 
2.  การบริหารความเส่ียง (Risk Management Measure) 
3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities) 
4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information and Communication Measure) 
5. ระบบการติดตาม (Monitoring) 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมรวมถึงมีระบบการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอในเรื่องของการท าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าว  

 

 โดยรายละเอียดของแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทสามารถดูได้ใน เอกสาร
แนบที่ 6 แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 

2. ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชสี าหรับระบบการควบคุมภายในของบริษทั  

 บริษัทส านักงาน อีวาย จ ากัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ท าการสอบทานระบบการควบคุมภายในที่ส าคัญของ
บริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีได้มีการตั้งข้อสังเกตส าหรับระบบการควบคุมภายในของบริษัทในการตรวจสอบบัญชีส าหรับปีส้ินสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยสามารถสรุปได้ว่าไม่มีประเด็นตรวจพบท่ีส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และ
ระบบควบคุมภายในของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ 

การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก าหนด ประจ าป ี2561 

จากการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก าหนด ประจ าปี 2561 โดยพิจารณาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ สอบถามผู้บริหาร 
และสอบทานเอกสารที่เกี่ยวข้องตามสมควร โดยรวมสรุปได้ว่าบริษัท มีการก าหนดมาตรการการควบคุมภายในที่ส าคัญ 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน การบริหารจัดการความเส่ียง การก ากับดูแลติดตามของฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการที่
เพียงพอ  
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12. รายการระหว่างกัน 
 

1. ลักษณะความสัมพนัธ ์
 บริษัทมีการท ารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ ซึ่งรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการท ารายการ
กับกรรมการและ/หรือ ผู้บริหารและ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีบุคคลที่มีความขัดแย้ง
เป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ ดังนี ้
 

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ 

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

นายภาณุ ศีติสาร ซ่ึงเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท ประธานคณะกรรมการบริษัทและ
กรรมการบริหารของบริษัท เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และผู้ถือหุ้นใหญ่ของเอ็ม.วี.ที. ใน
สัดส่วนร้อยละ 41.29 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 

นายภาณุ ศีตสิาร เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารของ
บริษัท และเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม โดยถือหุ้นของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 2.06 ของทุนจด
ทะเบียนและช าระแล้ว และผู้ถือหุ้นใหญ่ของเอ็ม.วี.ที. ในสัดส่วนร้อยละ 41.29 ของทุนจดทะเบียน
และช าระแล้ว 

ดร.พระนาย กังวาลรัตน ์ เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทและบริษัทย่อย กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 6.25 ของทุนจด
ทะเบียนและช าระแล้ว  

นายอัณณพ พุ่มกุมาร เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือ
หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0..93 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 

นายเศรษฐวุฒิ บุญสนิท เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทย่อย เป็นกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัท โดย
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.01 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 

นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทและบริษัทย่อย กรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัท 
โดยถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 0.26 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว  

นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส และนางวลัล
ภา ไตรโสรัส 

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันร้อยละ 23.77 ของทุนจดทะเบียน
และช าระแล้ว 

บริษัท ทีซีซี ลักซ์ชูรีโฮเทลส์ แอนด์ รี
สอร์ท จ ากัด 

เป็นบริษัทภายใต้การควบคุมของนายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส และนางวัลลภา ไตรโสรัสซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันร้อยละ 23.77 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 

บริษัท คอนเซพ แลนด์ 9 จ ากัด เป็นบริษัทภายใต้การควบคุมของนายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส และนางวัลลภา ไตรโสรัสซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันร้อยละ 23.77 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 

บริษัท ทีซีซี แวลูโฮเทลส์ จ ากัด 
(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท แวลูโฮ

เทลส์ จ ากัด) 

เป็นบริษัทภายใต้การควบคุมของนายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส และนางวัลลภา ไตรโสรัสซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันร้อยละ 23.77 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 

บริษัท พันธไมตรี จ ากัด 
(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ทิพย์

พัฒน  อาร์เขต จ ากัด) 

เป็นบริษัทภายใต้การควบคุมของนายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส และนางวัลลภา ไตรโสรัสซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันร้อยละ 23.77 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ
เรียกร้องอิมพีเรียลเวลธ ์

เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทกองทุนปิด ภายใต้การควบคุมของนายโสมพัฒน์ ไตร
โสรัส และนางวัลลภา ไตรโสรัสซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกัน
ร้อยละ 23.77 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 
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บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ 

กองทุนรวมรีเจนท์โกลด์พร็อพเพอร์ตี้
ฟันด์ 

เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทกองทุนปิด ภายใต้การควบคุมของนายโสมพัฒน์ ไตร
โสรัส และนางวัลลภา ไตรโสรัสซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกัน
ร้อยละ 23.77 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 

บริษัท ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คชั่น จ ากัด เป็นบริษัทภายใต้การควบคุมของนายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส และนางวัลลภา ไตรโสรัสซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันร้อยละ 23.77 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ 
การเช่าไทยคอมเมอร์เชียล อินเวส

เม้นต์ 

เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทกองทุนปิด ภายใต้การควบคุมของนายโสมพัฒน์ ไตร
โสรัส และนางวัลลภา ไตรโสรัสซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกัน
ร้อยละ 23.77 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 

บริษัท กาแลไนท์บาซาร์ จ ากัด เป็นบริษัทภายใต้การควบคุมของนายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส และนางวัลลภา ไตรโสรัสซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันร้อยละ 23.77 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยรีเทล 
อินเวสเม้นต์ 

เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทกองทุนปิด ภายใต้การควบคุมของนายโสมพัฒน์ ไตร
โสรัส และ นางวัลลภา ไตรโสรัสซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกัน
ร้อยละ 23.77 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 

บริษัท ไอเซอร์วิสส์แอนด์ซัพพลาย 
จ ากัด 

นายพรเทพ บูรณกุลไพโรจน์ ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 2.51 ของทุนจดทะเบียนและ
ช าระแล้วเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอเซอร์วิสส์แอนด์ซัพพลาย จ ากัด  
ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 

บริษัท พีวี กรีน จ ากัด เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา โดยบริษัทมี
สัดส่วนการถือหุ้นอยู่ร้อยละ 19.99 ทุนจดทะเบียนและช าระแล้วทั้งหมด 18 ล้านบาท โดยท าการ
ร่วม ทุนกับบริษัท วีรับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ซึ่งเป็นเจ้าของอาคารที่โครงการใช้หลังคาเป็นที่
ติดตั้งของโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวและถือหุ้นในบริษัท พีวี กรีน จ ากัด สัดส่วนร้อยละ 80.01 ของ
ทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 
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2. รายละเอียดรายการระหว่างกัน 
 รายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี  2560 ถึงป ี2561 มีดังนี้ 
บุคคล/นติิบุคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง / ลักษณะ

ธุรกิจ 

ลักษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 

บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอม
มิวนิเคชั่น จ ากัด 
(มหาชน) 
(“เอ็ม.วี.ที.”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทจ าหน่ายสินคา้และให้บริการ
ให้แก่เอ็ม.วี.ที. 

- บริษัทขายสินคา้ 
- ให้บริการ 

   ยอดยกมาต้นงวด 
เพ่ิมขึ้นระหว่างงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
ยอดคงค้างปลายงวด 

 
 
 
 

 
 

5,091,531 
- 

7,794,491 
5,578,274 

13,242,429 

 
 

116,319 
1,975 

130,336 
126,575 
183,906 

บริษัทจ าหน่ายสินค้าประเภทระบบส ารองไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้แก่เอ็ม.วี.ที. โดยมีราคาเป็นไปตามราคา
และเง่ือนไขทางการค้ามาตรฐานของบริษัท (Price List) ตามที่จ าหน่ายให้แก่ลูกค้ารายอื่นๆทั่วไป 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ใน ปี 2561 มีการจ าหน่ายสินค้ากับบมจ.เอ็ม.วี.ทีฯ ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นการซื้อ
สินค้าส าหรับการด าเนินงานปกติของบริษัท โดยมีราคาเงื่อนไขทางการค้าเทียบเท่ากับผู้รับบริการรายอ่ืนๆ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นเช่นเดียวกับฝ่ายบริหารว่ารายการดังกล่าวเป็น
การขายสินค้าส าหรับการด าเนินงานปกติของบริษัท โดยมีราคาเงื่อนไขทางการค้าเทียบเท่ากับผู้รับบริการรายอ่ืนๆ 
 
 
 
 

130,336 73,005 
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บุคคล/นติิบุคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง / ลักษณะ

ธุรกิจ 

ลักษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 

 
 
 

บริษัทว่าจา้งเอ็ม.วี.ที ในการ
ให้บริการสว่นกลางตา่งๆ ได้แก่ 
ค่าช่ารถโฟลค์ลิฟท์ ค่ารบั-ส่งเอกสาร
และสนิค้า และคา่บริการขนส่ง
สินค้า ตามสัญญาการคิดอัตรา
ค่าบริการ-ค่าใช้จ่ายสว่นกลาง 

- บริษัทจ่ายคา่บริการ 
บริษัทเช่าอาคารเอ็ม.วี.ที และ
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภครวมถึงค่า
ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
สาธารณปูโภค ตามสัญญาเช่า 

-บริษัทจ่ายคา่เช่าอาคาร 
 
ยอดยกมาต้นงวด 
เพ่ิมขึ้นระหว่างงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 

ยอดคงค้างปลายงวด 

 
 
 
 
 
 
 

840,571 
 
 
 

198,830 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

741,864 
 
 
 

216,000 
 

281,923 
1.005.850 
1.135.142 

บริษัทว่าจ้างเอ็ม.วี.ที.ในการให้บริการส่วนกลางต่างๆ สัญญาการคิดอัตราค่าบริการ-ค่าใช้จ่ายส่วนกลางกับเอ็ม.วี.ที 
เพ่ือใช้ในการด าเนินการ ได้แก่ ค่าเช่ารถโฟลค์ลิฟท์ ค่ารับ-ส่งเอกสารและสินค้า และค่าบริการขนส่งสินค้า โดยมีการ
ระบุอัตราค่าบริการไว้ในสัญญา โดยสัญญามีอายุ 1 ปี 
 
บริษัทเช่าอาคารเอ็ม.วี.ที และค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภครวมถึงค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาสาธารณูปโภค เพ่ือใช้ในการ
ด าเนินการ โดยมีการระบุอัตราค่าเช่าไว้ในสัญญา โดยสัญญามีอายุ 3  ป ี
 
 
 
 
 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นการให้บริการส าหรับการด าเนินงานปกติของบริษัท      
โดยมีราคาเงื่อนไขทางการค้าเทียบเท่ากับผู้ให้บริการรายอ่ืนๆ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นเช่นเดียวกับฝ่ายบริหารว่ารายการดังกล่าวเป็น
การให้บริการส าหรับการด าเนินงานปกติของบริษัท โดยมีราคาเงื่อนไขทางการค้าเทียบเท่ากับผู้ให้บริการรายอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 

281,923 152,631 
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บุคคล/นติิบุคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง / ลักษณะ

ธุรกิจ 

ลักษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 

 
ดร.พระนาย กังวาลรัตน ์
 

นายพระนายเป็นเจ้าหนี้เงินทดรอง
จ่ายบริษัท 

- ยอดยกมาต้นงวด 
- เงินทดรองจ่ายระหว่างงวด 
- ช าระคืนระหว่างงวด 
- ยอดคงค้างปลายงวด 

 
 

- 
198,093 
198,093 

 
 

- 
81,690 
81,690 

นายพระนายได้ท าการทดรองจ่ายให้แก่บริษัทส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ปี 2560 
ค่ารับรอง 96,628 บาท, ค่าใช้จ่ายส านักงาน 51,465  บาท และ ค่าการกุศล 50,000 บาท 
ปี 2561 
ค่ารับรอง 34,373 บาท และ ค่าใช้จ่ายส านักงาน 47,317  บาท 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นการทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของบริษัท ซ่ึงมี
ความจ าเป็นในการใช้จ่าย และบริษัทได้ช าระคืนเงินทดรองจ่ายในระยะเวลาอันสั้น  
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นเช่นเดียวกับความเห็นของฝ่ายบริหาร 

- - 
  

นายอัณณพ พุ่มกุมาร 
 
 

นายอัณณพเป็นเจ้าหนี้เงินทดรอง
จ่ายบริษัท 

- ยอดยกมาต้นงวด 
- เงินทดรองจ่ายระหว่างงวด 
- ช าระคืนระหว่างงวด 
- ยอดคงค้างปลายงวด 

 
 

- 
154,428 
154,428 

 
 

- 
79,519 
79,519 

นายอัณณพได้ท าการทดรองจ่ายให้แก่บริษัทส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ปี 2560 
ค่ารับรอง 33,139 บาท, ค่าใช้จ่ายส านักงาน 11,289 บาท และ ค่าการกุศล 110,000 บาท 
ปี 2561 
ค่ารับรอง 38,704 บาท, ค่าใช้จ่ายส านักงาน 5,815 บาท และ ค่าการกุศล 35,000 บาท 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นการทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของบริษัท      
ซึ่งมีความจ าเป็นในการใช้จ่าย และบริษัทได้ช าระคืนเงินทดรองจ่ายในระยะเวลาอันสั้น  
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นเช่นเดียวกับความเห็นของฝ่ายบริหาร 
 

- - 
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บุคคล/นติิบุคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง / ลักษณะ

ธุรกิจ 

ลักษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 

นายเศรษฐวุฒิ บุญสนิท 
 

นายเศรษฐวุฒิเป็นเจ้าหนี้เงินทดรอง
จ่ายบริษัท 

- ยอดยกมาต้นงวด 
- เงินทดรองจ่ายระหว่างงวด 
- ช าระคืนระหว่างงวด 
- ยอดคงค้างปลายงวด 

 
 

- 
292,356 
292,356 

 
 

- 
97,270 
97,270 

นายเศรษฐวุฒไิด้ท าการทดรองจ่ายให้แก่บริษัทส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานให้แก่บริษัทโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ปี 2560 
ค่ารับรอง 171,716  บาท, ค่าใช้จ่ายส านักงาน 21,830 บาท, ค่าการกุศล 10,000 บาท และ ค่าอบรม 88,810 บาท 
ปี 2561 
ค่ารับรอง 74,279  บาท และ ค่าใช้จ่ายส านักงาน 22,991 บาท 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นการทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของบริษัท      
ซึ่งมีความจ าเป็นในการใช้จ่าย และบริษัทได้ช าระคืนเงินทดรองจ่ายในระยะเวลาอันสั้น  
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นเช่นเดียวกับความเห็นของฝ่ายบริหาร 

- - 
  

นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส 
และนางวลัลภา ไตรโสรัส 

นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส และนาง
วัลลภา ไตรโสรัสเป็นเจ้าหนี้เงินกู้ยืม
ให้แก่บริษทั 
  -ยอดยกมาต้นงวด 
  -เงินกู้ยืมระหว่างงวด 
  -ช าระคืนระหว่างงวด 
  -ยอดคงเหลือปลายงวด 
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 
-ยอดยกมาต้นงวด 
-ดอกเบี้ยจ่ายระหว่างงวด 
-ช าระคืนระหว่างงวด 
-ยอดคงเหลือปลายงวด 

 
 
 

- 
100,000,000 

- 

 
 
 

100,000,000 
- 
- 

นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส และนางวัลลภา ไตรโสรัสเป็นเจ้าหนี้เงินกู้ยืมให้แก่บริษัทโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ปี 2560 
เงินกู้ยืมเป็นจ านวน 100,000,000 บาท และ ดอกเบี้ยจ่ายจ านวน 1,013,698 บาท  
ปี 2561 
เงินกู้ยืมเป็นจ านวน 100,000,000 และ ดอกเบี้ยจ่ายจ านวน  4,986,300  บาท 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็น การให้บริษัท กู้ยืมเงินซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในด้าน
สภาพคล่องทางการเงิน  ซึ่งสามารถน ามาใช้เป็นเงินทุนทุนหมุนเวียนในการบริหารงานของบริษัท 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นเช่นเดียวกับความเห็นของฝ่ายบริหาร 

100,000,000 100,000,000 
 

- 
1,013,698 

986,301 

 
27,397 

4,986,300 
5,013,697 

27,397 - 
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บุคคล/นติิบุคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง / ลักษณะ

ธุรกิจ 

ลักษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 

บริษัท ทีซีซี ลักซ์ชูรีโฮ
เทลส์ แอนด์ รีสอร์ท 
จ ากัด 

บริษัทจ าหน่ายและให้บริการระบบ
ปั๊มความร้อน 
   - บริษัทให้บริการ 
    
ยอดยกมาต้นงวด 
เพ่ิมขึ้นระหว่างงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
ยอดคงค้างปลายงวด 

 
 

- 
 

220,000 
- 
- 

 
 

- 
 

220,000 
- 

220,000 

บริษัทท าการจ าหน่ายและให้บริการระบบปั๊มความร้อน (Heat Pump) ให้แก่ บริษัท ทีซีซี ลักซ์ชูรีโฮเทลส์ แอนด์ รี
สอร์ท จ ากัด โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นการท ารายการทางการค้าปกติ โดยมีราคาและเงื่อนไข
ทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป ยอดลูกหนี้คงค้างเป็นยอดค้ าประกันผลงานมีอายุ 3 ปี ครบก าหนดในเดือน 
กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งปัจจุบันได้รับคืนเงินประกันเรียบร้อยแล้ว 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการทางการค้าปกติ  
โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป ซ่ึงปัจจุบันได้รับคืนเงินประกันเรียบร้อยแล้ว 
 

220,000 - 
  

บริษัท คอนเซพ แลนด์ 9 
จ ากัด 

บริษัทจ าหน่ายและให้บริการระบบ
ปั๊มความร้อน 
   - บริษัทให้บริการ 
 
ยอดยกมาต้นงวด 
เพ่ิมขึ้นระหว่างงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
ยอดคงค้างปลายงวด 

 
 

- 
 

523,240 
- 
- 

 
 

- 
 

523,240 
- 
- 

บริษัทท าการจ าหน่ายและให้บริการระบบปั๊มความร้อน (Heat Pump) ให้แก่ บริษัท คอนเซพ แลนด์ 9 จ ากัด โดยมี
ราคาและเง่ือนไขทางการค้าทั่วไป 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกลา่วเป็นรายการทางการค้าปกติ โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการค้า
เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป ยอดลูกหนี้คงค้างเป็นการค้ าประกันผลงานมีอายุ 3 ปี ครบก าหนดในเดือน กุมภาพันธ์ 2560 
ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการคืนเงินประกันดังกล่าว 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการทางการค้าปกติ  
โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป ยอดลูกหนี้คงค้างเป็นการค้ าประกันผลงานมีอายุ 3 ปี ครบ
ก าหนดในเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการคืนเงินประกันดังกล่าว 

523,240 523,240 
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บุคคล/นติิบุคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง / ลักษณะ

ธุรกิจ 

ลักษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 

กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิ
เรียกร้องอิมพีเรียลเวลธ ์

บริษัทจ าหน่ายและให้บริการระบบ
ปั๊มความร้อน 
   - บริษัทให้บริการ 
    
ยอดยกมาต้นงวด 
เพ่ิมขึ้นระหว่างงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
ยอดคงค้างปลายงวด 

 
 

- 
 

169,427 
- 
- 

 
 

- 
 

169,427 
- 

169,427 

บริษัทท าการจ าหน่ายและให้บริการระบบปั๊มความร้อน (Heat Pump) ให้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ
เรียกร้องอิมพีเรียลเวลธ์ โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการค้าทั่วไป 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และเป็นการท ารายการทางการค้าปกติ 
โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป ยอดลูกหนี้คงค้างเป็นการค้ าประกันผลงานมีอายุ 3 ปี ครบ
ก าหนดในเดือน กุมภาพันธ์ 2560  ซึ่งปัจจุบันได้รับคืนเงินประกันเรียบร้อยแล้ว 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการทางการค้าปกติ  
โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป ซึ่งปัจจุบันได้รับคืนเงินประกันเรียบร้อยแล้ว 
 

169,427 - 
  

กองทุนรวมรีเจนท์
โกลด์พร็อพเพอร์ตี้ฟันด์ 

บริษัทจ าหน่ายหลอดไฟแอลอีด ี
   - บริษัทขายสินค้า 
    
ยอดยกมาต้นงวด 
เพ่ิมขึ้นระหว่างงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
ยอดคงค้างปลายงวด 

 
- 
 

867,503 
732,592 

1,305,095 

 
- 
 

295,000 
- 
- 

บริษัทท าการจ าหน่ายหลอดไฟแอลอีดี (LED) ให้แก่ กองทุนรวมรีเจนท์โกลด์พร็อพเพอร์ตี้ฟันด์ โดยมีราคาและเง่ือนไข
ทางการค้าทั่วไป 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และเป็นการท ารายการทางการค้าปกติ 
โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป ยอดลูกหนี้คงค้างเป็นการค้ าประกันผลงานมีอายุ 5 ปี ครบ
ก าหนดในปี 2562 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการทางการค้าปกติ  
โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป 

295,000 295,000 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
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13. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคญั 
 

งบการเงิน 
(ก) สรุปรายงานของผู้สอบบัญชี 
 

• รายงานการตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
 

  ความเห็นของผู้สอบบัญชี : งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 ผลการ
ด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัทฯและบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัทฯ โดย
ถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

  ผู้สอบบัญชี : คุณพิมพ์ใจ  มานิตขจรกิจ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 
   บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
 

  วันท่ีในรายงาน : 27 กุมภาพันธ์ 2562 
 

• รายงานการตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 

  ความเห็นของผู้สอบบัญชี : งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560 ผลการ
ด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัทฯและบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัทฯ โดย
ถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

  ผู้สอบบัญชี : คุณพิมพ์ใจ  มานิตขจรกิจ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 
   บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
 

  วันท่ีในรายงาน : 27 กุมภาพันธ์ 2561 
 

• รายงานการตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
 

  ความเห็นของผู้สอบบัญชี : งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่  31 ธันวาคม 2559 ผลการ
ด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัทฯและบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัทฯ โดย
ถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

  ผู้สอบบัญชี : คุณสุมนา  พันธ์พงษ์สานนท์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872 
   บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
 

  วันท่ีในรายงาน : 24 กุมภาพันธ์ 2560 
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(ข) ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
 

งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม) : บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
                                                                                                                                                                                 (หน่วย : ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

งบการเงนิรวม 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

สินทรัพย์             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 128.51 3.76 429.86 7.48 294.86 4.36 
เงินลงทุนชั่วคราว 304.69 8.91 3.43 0.06 17.93 0.27 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 186.61 5.45 549.37 9.56 634.05 9.37 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน - - 60.00 1.05 6.30 0.09 
สินค้าคงเหลือ 43.98 1.29 120.77 2.10 180.61 2.67 
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ าประกันที่มีอายุไม่
เกินหน่ึงปี 9.11 0.27 59.14 1.03 

 
- 

 
- 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 24.81 0.72 61.08 1.06 70.02 1.04 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 697.71 20.40 1,283.65 22.34 1,203.77 17.80 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ าประกัน 45.26 1.32 58.31 1.01 71.47 1.06 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 1.77 0.05 - - 2.45 0.04 
เงินลงทุนอื่น 32.60 0.95 32.60 0.57 32.60 0.48 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 2,268.08 66.30 2,612.41 45.46 3,421.66 50.59 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 271.49 7.94 281.50 4.90 271.83 4.02 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 3.39 0.10 3.52 0.06 7.56 0.11 
ค่าความนิยม - - 1,331.82 23.18 1,342.99 19.86 
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ - - - - 324.41 4.80 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 100.40 2.94 142.73 2.48 85.20 1.26 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2.722.99 79.60 4,462.89 77.66 5,560.17 82.20 

รวมสินทรัพย์ 3,420.70 100.00 5,746.54 100.00 6,763.94 100.00 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น       
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจาก
สถาบันการเงิน 764.57 22.35 609.81 10.61 

 
495.92 

 
7.33 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 225.59 6.59 281.93 4.91 315.35 4.66 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย - - 1.65 0.03 35.91 0.53 
หุ้นกู้ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 497.81 14.55 179.35 3.12 346.09 5.12 
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 127.91 3.74 205.27 3.57 160.04 2.37 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

งบการเงนิรวม 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เงินกู้ยืมระยะยาวที่จัดเป็นหน้ีสินหมุนเวียน 46.48 1.36 397.35 6.91 - - 
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 1.14 0.03 5.69 0.10 

 
46.85 

 
0.69 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน - - - - 100.00 1.48 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน 14.36 0.42 69.86 1.22 18.74 0.28 

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 2.20 0.07 4.01 0.07 15.27 0.23 
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 7.19 0.21 16.87 0.29 41.19 0.61 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,687.25 49.32 1,771.79 30.83 1,575.36 23.29 
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี - - - - 398.62 5.89 
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนด
ช าระภายใน 1 ปี 346.00 10.12 333.57 5.81 

 
529.84 

 
7.83 

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน - สุทธิ
จากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 1.28 0.04 14.93 0.26 

 
253.35 

 
3.75 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 7.00 0.20 9.93 0.17 13.33 0.20 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น 1.29 0.04 1.75 0.03 34.65 0.51 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 355.57 10.40 360.18 6.27 1,229.79 18.18 

รวมหน้ีสิน 2,042.82 59.72 2,131.97 37.10 2,805.15 41.47 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทุนจดทะเบียน 491.34 14.36 756.34 13.16 756.34 11.18 

ทุนที่ออกและช าระแล้ว 443.19 12.96 644.16 11.21 655.53 9.69 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 902.63 26.39 2,131.06 37.08 2,175.79 32.17 

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 3.97 0.12 4.55 0.08 2.23 0.03 

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทย่อย - - - - 164.01 2.42 

ก าไรสะสมที่จัดสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 7.73 0.23 11.67 0.19 17.75 0.26 

ก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 1.12 0.03 40.38 0.70 118.38 1.75 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,358.64 39.72 2,831.82 49.28 3,133.69 46.33 

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของ
บริษัทย่อย 19.24 0.56 782.75 13.62 825.10 12.20 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,377.88 40.28 3,614.57 62.90 3,958.79 58.53 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

งบการเงนิรวม 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 3,420.70 100.00 5,746.54 100.00 6,763.94 100.00 
 
 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม) : บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน)   
                                    (หน่วย : ล้านบาท) 

งบก าไรขาดทนุ 

งบการเงนิรวม 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

รายได้จากการขาย 232.63 37.39 440.35 32.32 2,098.91 70.28 
รายได้จากการขายไฟฟ้า 151.48 24.35 462.91 33.97 387.40 12.97 
รายได้จากการก่อสร้าง - - 16.38 1.20 15.46 0.52 
รายได้จากการบริการ 214.75 34.52 424.46 31.15 442.92 14.83 
ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 10.77 1.73 - - - - 
ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน - - 2.22 0.16 1.90 0.06 
รายได้อื่น 12.48 2.01 16.34 1.20 40.06 1.34 
รวมรายได้ 622.11 100.00 1,362.66 100.00 2,986.65 100.00 

ต้นทุนขาย 195.88 31.49 398.03 29.21 1,914.01 64.09 
ต้นทุนขายไฟฟ้า 96.46 15.50 351.97 25.83 295.06 9.88 
ต้นทุนจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้า - - 14.69 1.08 5.14 0.17 
ต้นทุนบริการ 174.30 28.02 300.56 22.06 354.01 11.85 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 7.74 1.24 13.08 0.96 27.16 0.91 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 146.12 23.49 131.53 9.65 157.11 5.26 
ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน 1.25 0.20 - - - - 
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 621.75 99.94 1,209.86 88.79 2,752.49 92.16 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 0.36 0.06 152.80 11.21 234.16 7.84 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (39.16) (6.29) (99.68) (7.32) (96.03) (3.22) 
ภาษีเงินได้ (2.96) (0.48) (7.14) (0.52) (25.61) (0.86) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (41.76) (6.71) 45.98 3.37 112.52 3.77 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:       
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไร
หรือ    ขาดทุนในภายหลัง 0.49 0.08 - - (0.95) (0.03) 
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งบก าไรขาดทนุ 

งบการเงนิรวม 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ผลก าไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้ 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี 0.49 0.08 - - - - 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (41.27) (6.63) 45.98 3.37 111.57 3.74 

การแบ่งปันก าไร       
ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (38.55) (6.20) 43.21 3.17 84.64 2.83 
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทย่อย (3.22) (0.52) 2.77 0.20 27.88 0.93 
 (41.77) (6.71) 45.98 3.37 112.52 3.77 
การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม       
ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (38.06) (6.12) 43.21 3.17 84.08 2.82 
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทย่อย (3.22) (0.52) 2.77 0.20 27.49 0.92 

 (41.27) (6.63) 45.98 3.37 111.57 3.74 

ก าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) (0.0091)  0.0096  0.0131  

มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น) 0.10  0.10  0.10  

จ านวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น) 4,431  4,512  6,486  

ก าไรต่อหุ้นปรับลด (Fully Dilute) -  0.0092  0.0128  

มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น) 0.10  0.10  0.10  

จ านวนหุ้นสามัญ-หลังเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนต่อประชาชน (ล้านหุ้น) 4,432  6,442  6,613  
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   งบกระแสเงินสด (งบการเงินรวม) : บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
                                                                                                                                                (หน่วย : ล้านบาท) 

งบกระแสเงินสด 
งบการเงนิรวม 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน     
ก าไรก่อนภาษี (38.80) 53.12 138.13 

รายการปรับกระทบก าไรสุทธิเป็นเงินสดได้มาจากกิจกรรม
ด าเนินงาน    

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 61.29 113.89 121.91 
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 0.48 (0.62) - 
ตัดจ าหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้ - 0.70 2.62 
ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 0.50 (1.86) 3.35 
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ (โอนกลับ) (2.59) 0.35 0.07 
โอนกลับค่าเผ่ือด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (17.99) - - 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 2.20 1.90 2.31 
รายการจ่ายโดยใชหุ้นเป็นเกณฑ์ (โอนกลับ) 6.27 0.58 (2.32) 
ก าไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว - (0.47) (0.02) 
(ก าไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 0.11 (0.06) - 
ผลขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 

     ชั่วคราว - 0.02 - 
ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 15.69 (0.07) (43.81) 
ขาดทุน (ก าไร) จากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 6.12 (7.15) 0.45 
ดอกเบี้ยรับ (0.89) (0.66) (2.50) 
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 34.09 95.50 87.29 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และ
หน้ีสินด าเนินงาน 66.48 255.18 307.49 

สินทรัพย์ด าเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)    
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (8.90) 393.10 (214.98) 
สินค้าคงเหลือ 5.29 (43.65) (59.90) 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (12.56) (28.49) 23.62 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื่น (4.58) (29.61) 46.93 

หนี้สินด าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)    
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 75.04 (163.66) 17.33 
รับเงินล่วงหน้าจากลูกค้า (0.32) 1.80 11.26 
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งบกระแสเงินสด 
งบการเงนิรวม 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (4.57) 4.98 39.18 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น 1.28 0.47 32.90 
จ่ายภาษีเงินได้ (8.17) (9.08) (20.83) 

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 108.99 381.04 183.00 
    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น) (242.85) 301.70 (14.47) 
เงินฝากธนาคารและตั๋วแลกเงินท่ีมีภาระค้ าประกันลดลง(เพิ่มขึ้น) (9.64) (2.42) 50.68 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกันลดลง - 4.72 - 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกันลดลง - (60.00) (6.30) 
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (731.17) (1,316.59) (93.86) 
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทอื่น (23.00) - - 
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 7.96 1.83 (2.45) 
ขายเงินลงทุนอื่น - 3.50 - 
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์และทรัพย์สินไม่มีตัวตน (764.93) (275.42) (513.98) 
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้น - - (324.41) 
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 1.17 5.32 345.77 
ดอกเบี้ยรับ 0.77 0.80 2.46 
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน (1,761.69) (1,336.56) 556.56 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 
(ลดลง) 648.69 (158.31) (114.33) 
เงินสดจ่ายช าระคืนหุ้นกู้ - (1,030.76) (180.00) 
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 497.81 711.60 748.80 
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้ - - (6.06) 
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว 20.85 575.00 352.44 
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (70.68) (161.91) (718.64) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินลดลง (1.90) (4.26) (43.09) 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง) (143.34) 52.50 (51.12) 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันลดลง (64.51) (60.55) 100.00 
เพิ่มทุนจากการแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิ 0.93 3.82 11.37 
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 877.40 1,425.57 - 
เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น - - 44.73 
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งบกระแสเงินสด 
งบการเงนิรวม 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
เพิ่มขึ้น - - 164.01 
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - 20.85 
ดอกเบี้ยจ่าย (29.82) (95.83) (84.39) 
จ่ายเงินปันผล (7.96) - (6.00) 
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,727.47 1,256.87 238.57 
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ 74.77 301.35 (135.00) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 53.74 128.51 429.86 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด 128.51 429.86 294.86 

 

 (ค) ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินท่ีส าคัญ 
 

อัตราส่วนทางการเงนิ  
31 ธนัวาคม 

2559 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 ธนัวาคม 

2561 

อัตราส่วนสภาพคลอ่ง  (Liquidity ratio) 

อัตราสว่นสภาพคล่อง เท่า 0.41 0.72 0.76 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.37 0.55 0.60 

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.11 0.22 0.11 

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เท่า 3.28 3.65 4.98 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วัน 111.11 99.93 73.34 

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เท่า 10.30 12.93 17.04 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย วัน 35.43 28.23 21.42 

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหน้ี เท่า 2.84 4.20 8.60 

ระยะเวลาช าระหนี้ วัน 128.51 86.95 42.44 

Cash cycle วัน 18.04 41 52 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร  (Profitability ratio) 

อัตราก าไรขั้นต้น ร้อยละ 22.08 20.75 12.78 

อัตราก าไรจากการด าเนินงาน ร้อยละ 0.06 11.37 7.95 

อัตราก าไรอื่น ร้อยละ 1.73 - - 

อัตราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร ร้อยละ 30,063.67 249.37 78.15 

อัตราก าไรสุทธิ ร้อยละ -6.71 3.37 3.77 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ -4.35 1.84 2.97 
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ภาพรวมผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) (PSTC) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2544 โดยในช่วง
แรกประกอบธุรกิจจัดจ าหน่ายและให้บริการระบบส ารองไฟฟ้าส าหรับระบบส่ือสารโทรคมนาคม(Telecommunication Power 
Backup Solution) ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงให้กบัท้ังภาครัฐและเอกชน โดยมุ่งเน้นในการจัดจ าหน่ายและให้บริการกลุ่มลูกค้า
ทางตรงในงานลักษณะงานโครงการ จากนั้นบริษัทได้ขยายธุรกิจไปในด้านการให้บริการระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อม 
(Monitoring and Management Solution) และเพื่อตอบสนองความต้องการในปัจจุบัน บริษัทได้ขยายธุรกิจไปในด้านการ
ออกแบบ จ าหน่ายและติดตั้งระบบอนุรักษ์พลังงาน (Energy Saving Solution) โดยมุ่งเน้นในการจัดหาอุปกรณ์หรือระบบที่เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานหรือลดการสูญเสีย เพื่อท าให้เกิดการประหยัดพลังงาน 

ต่อมาในปี 2558 - 2559 บริษัทฯ ได้ขยายการด าเนินธุรกิจไปยังธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในด้านต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็น
โรงไฟฟ้าชีวภาพ โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ และธุรกิจระบบประหยัดพลังงาน และได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 
225.00 ล้านบาท มาเป็น 491.34 ล้านบาท โดยมีทุนช าระแล้วในปี 2559 จ านวน 443.19 ล้านบาท 

ส าหรับปี 2560 บริษัทฯ ยังคงมีการลงทุนในโรงไฟฟ้าชีวภาพเพิ่มอีกจ านวน 1 โรง ก าลังการผลิต 0.98 เมกะวัตต์ และยัง
มีการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจจ าหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว โดยได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 491.34 ล้านบาท 
มาเป็น 756.34 ล้านบาท มีทุนช าระแล้วในปี 2560 จ านวน 644.16 ล้านบาท 

ในเดือนมกราคม 2561 บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด (“BIGGAS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ลงทุนซื้อหุ้นในบริษัท เจเอ็น 
เอ็นเนอร์จี คอร์ ปอเรชั่น จ ากัด (“JN”) ซึ่งประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และก๊าซธรรมชาติ (NGV) โดย
ปัจจุบันมีสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) 2 แห่งที่ อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และ อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

 

 

 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  (Efficiency ratio) 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ 0.02 3.33 3.74 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ร้อยละ 1.45 1.88 3.73 

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า 0.28 0.30 0.48 

อัตราส่วนวเิคราะหน์โยบายทางการเงิน  (Financial policy ratio) 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 1.50 0.75 0.90 

อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย เท่า 0.01 1.53 3.42 
อัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน - 
Cash basis เท่า 0.05 0.12 0.30 

อัตราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ - - - 

14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
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รายละเอียดการลงทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีดังนี้ 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ก าลังการผลิต วันท่ีเร่ิมขายไฟฟ้า 

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) พลังงานแสงอาทิตย ์ 996 กิโลวัตต ์ 28 ธันวาคม 2558 

 พลังงานแสงอาทิตย ์ 4,999 กิโลวัตต ์ 5 มกราคม 2560 
บริษัทย่อย    
บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ ากัด (“KSP”) พลังงานแสงอาทิตย ์ 998 กิโลวัตต ์ 15 สิงหาคม 2554 
  998 กิโลวัตต ์ 22 สิงหาคม 2554 
บริษัท วินด์โกกรีน จ ากัด (“WGG”) พลังงานลม - - 
บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ ากัด (“SGG”) พลังงานแสงอาทิตย ์ 988 กิโลวัตต ์ 8 พฤษภาคม 2557 
บริษัท ไบโอโกกรีน จ ากัด (“BGG”) พลังงานชีวมวล 6,930 กิโลวัตต์. - 
บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ ากัด (“PWG”) พลังงานแสงอาทิตย ์ 980 กิโลวัตต ์ 10 ตุลาคม 2557 
บริษัท พีเอสที (อุบลราชธานี) จ ากัด (“PSTU”) พลังงานจากขยะ - - 
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ ากัด (“PSTE”) ลงทุนในบริษทัพลังงาน

ทดแทน 
- - 

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จ ากัด (“PSTE1”) พลังงานชีวมวล 23,420 กิโลวัตต์ ปี 2564 
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ ากัด (“PSTE2”) พลังงานแสงอาทิตย ์ 4,999 กิโลวัตต ์ 12 มกราคม 2560 
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 จ ากัด (“PSTE3”) พลังงานทดแทน - - 
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 จ ากัด (“PSTE4”) พลังงานทดแทน - - 
บริษัท พีเอสทีซี เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (“PSTCE”) ก่อสร้างโรงไฟฟ้า - - 
บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ ากัด (“NWR”) พลังงานชีวภาพ 950 กิโลวัตต ์ 11 พฤษภาคม 2555 
บริษัท อรัญ เพาเวอร์ จ ากัด (“ARW”) พลังงานชีวภาพ 4,000 กิโลวัตต ์ 19 มีนาคม 2557 
  4,000 กิโลวัตต ์ - 
บริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีนเพาเวอร์ จ ากัด (“STS”) พลังงานชีวภาพ 2,000 กิโลวัตต ์ 20 ตุลาคม 2558 
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 7 จ ากัด (“PSTE7”) พลังงานทดแทน - - 
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 8 จ ากัด (“PSTE8”) พลังงานทดแทน - - 
บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด (“BIGGAS”) จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

เหลว 
- - 

บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย PSTE    
บริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จ ากัด (“WKE”) พลังงานชีวมวล 8,000 กิโลวัตต์. 24 กรกฎาคม 2558 
บริษัท โรงไฟฟ้าสระยายโสม จ ากัด (“SYS”) 
บริษัท โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง จ ากัด (“KPP”) 

พลังงานชีวภาพ 
พลังงานชีวภาพ 

4,600 กิโลวัตต ์
980 กิโลวัตต ์

ปี 2562 
16 ตุลาคม 2557 

บริษัท พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 1 จ ากัด (“MSW1”) 
บริษัท พี เอสทีซี  อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (“PSTC 
Inter”) 
(เดิมช่ือ บริษัท พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 2 จ ากัด) 

พลังงานทดแทน 
พลังงานทดแทน 

- 
- 

- 
- 

    
บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย BIGGAS    
บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด (“TPN”) ขนส่งน้ ามันทางท่อ - - 
บริษัท เจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (“JN”) สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียม

เหลว (LPG) และกา๊ซ
ธรรมชาติ (NGV) 

- - 
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บริษัท ประเภทธุรกิจ ก าลังการผลิต วันท่ีเร่ิมขายไฟฟ้า 

    
เงินลงทุนอื่น    
บริษัท พีวี กรีน จ ากัด (“PVG”) พลังงานแสงอาทิตย ์ 988 กิโลวัตต ์ 27  พฤศจิกายน 2557 
บริษัท ทริปเปิ้ล เอส อีโค่ จ ากัด (“TripleS”) พลังงานลม - - 
บริษัท ไลท์อัพ ดีไซน์ จ ากัด (“Lightup”) อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสวา่งแบบ

ประหยัดพลังงาน 
- - 

หมายเหตุ : *ก าลังการผลิตระบุตามท่ีได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง 
 

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ 
 

รายได้รวม  
 รายได้รวมของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย รายได้จากการขายและบริการจากธุรกิจออกแบบ จ าหน่ายและติดตั้งระบบ

จ่ายไฟฟ้า ตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม และการขายปิโตรเลียมเหลว รายได้จากการขายไฟฟ้า รายได้จากการก่อสร้าง และ
รายได้อื่น โดยระหว่างปี 2559 – 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 622.11 ล้านบาท 1,362.66 ล้านบาท และ 2,986.65 ล้าน
บาท ตามล าดับ ซึ่งมีอัตราการเติบโตร้อยละ 28.51 ในปี 2559 ร้อยละ 119.04 ในปี 2560 และ ร้อยละ 119.18 ในปี 2561 

ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ส าหรับปี 2559 มาจากรายได้จากการขายไฟฟ้าจ านวน 92.42 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 19.09 ซึ่งเป็นผลจากการเข้าซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ 3 โครงการ และพลังงานชีวมวล 1 โครงการ 

ส าหรับปี 2560 มีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 740.55 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 119.04 การเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจาก 

•   การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายและบริการจ านวน 417.43 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 93.31 เป็นผลมา
จากรายได้จากการขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ของบริษัทย่อยที่บริษัทเข้าซื้อกิจการในช่วงไตรมาส 4 และจากงาน
ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานทดแทนของหน่วยงานราชการ และงานติดตั้งสถานีไฟฟ้าย่อยให้กับหน่วยงานเอกชน  

•   การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายไฟฟ้า จ านวน 311.4 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 205.59 เป็นผลมาจาก
โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดก าลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ ท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ที่บริษัทเข้าซื้อกิจการในปี 2559 โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ขนาดก าลังการผลิต 10 เมกะวัตต์ ท่ีมีการจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในเดือนมกราคม 2560 

•   การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการก่อสร้างจ านวน 16.4 ล้านบาท เป็นผลมาจากการก่อสร้างสถานีให้บริการก๊าซธรรมชาติ
ส าหรับยานยนต์ ของบริษัทย่อยที่บริษัทเข้าซื้อกิจการในช่วงไตรมาส 4 

ส าหรับปี 2561 มีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 1,623.99 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 119.04 การเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มา
จากรายได้จากการขายและบริการเป็นผลมาจากการขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ของบริษัทย่อยที่บริษัทเข้าซื้อกิจการช่วงไตร
มาส 4 ปี 2560 รายได้จากการขายก๊าซธรรมชาติส าหรับรถยนต์ (NGV) ของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ได้เข้าไปซื้อกิจการในช่วงไตรมาส
ที่ 1 ปี 2561 และรายได้จากงานติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานทดแทนของหน่วยงานราชการ 
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รายละเอียดรายได้แต่ละประเภทปี 2559 2560 และ 2561 สรุปได้ดังนี้ 
                (หน่วย: ล้านบาท) 

รายได้ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

1. ธุรกิจออกแบบ จ าหน่ายและตดิตั้ง
ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการ
สภาพแวดล้อม 

447.38 71.91 559.17 41.04 597.13 19.99 

2. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 151.48 24.35 462.91 33.97 387.40 12.97 
3. ธุรกิจจ าหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียม 
- - 305.63 22.43 1,944.69    65.11 

4.  ธุรกิจก่อสร้าง - - 16.38 1.20 15.46 0.52 
รวมรายได้จากการขายและบริการ 598.86 96.26 1,344.10 98.64  2,944.69    98.59 
รายได้อื่น 23.26 3.74 18.56 1.36 41.96     1.41 
รายได้รวม 622.11 100.00 1,362.66 100.00 2,986.65  100.00 

 

• รายได้จากธุรกิจออกแบบ จ าหน่าย ติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม 
 

ส าหรับปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการออกแบบ จ าหน่าย ติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวัดจัดการสภาพ แวดล้อม 
จ านวน 447.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ านวน 26.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.28 เนื่องจากงานติดตั้งระบบไฟฟ้า
พลังงานทดแทนของหน่วยงานราชการ และงานติดตั้งสถานีไฟฟ้าย่อยให้กับหน่วยงานเอกชน 

ส าหรับปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการออกแบบ จ าหน่าย ติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวัดจัดการสภาพ แวดล้อม 
จ านวน 559.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ านวน 111.79  ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.99 เนื่องจากงานติดตั้งระบบไฟฟ้า
พลังงานทดแทนของหน่วยงานราชการ และงานติดตั้งสถานีไฟฟ้าย่อยให้กับหน่วยงานเอกชน 

ส าหรับปี 2561 มีรายได้จากการออกแบบ จ าหน่าย ติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวัดจัดการสภาพ แวดล้อม จ านวน 
597.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ านวน 37.96  ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.79 เนื่องจาก รายได้จากงานติดตั้งระบบไฟฟ้า
พลังงานทดแทนของหน่วยงานราชการ 

• รายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 
 

ส าหรับปี 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายไฟฟ้า จ านวน 151.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ านวน 
92.42 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 156.48 เป็นผลมาจากการเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ 2 โครงการ และพลังงานชีว
มวล 1 โครงการ  
 ส าหรับปี 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายไฟฟ้า จ านวน 462.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ านวน 
311.43 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 205.59  เป็นผลมาจากโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดก าลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ ท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ที่
บริษัทเข้าซื้อกิจการในปี 2559 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดก าลังการผลิต 10 เมกะวัตต์ ท่ีมีการจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
ในเดือนมกราคม 2560  
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ส าหรับปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายไฟฟ้า จ านวน 387.40 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จ านวน 
75.51 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.31  เป็นผลมาจากฤดูฝนที่ยาวนานกว่าปกติในปี 2561 ประกอบกับการครบรอบการซ่อม
บ ารุงรักษาเครื่องจักรครั้งใหญ่ของโรงไฟฟ้าชีวภาพและโรงไฟฟ้าชีวมวล 
 

ตารางสรุปก าลังการผลิตของบริษัทฯและบริษัทย่อย 
 

รายละเอียด 
ก าลังการผลิต (กิโลวัตต์) 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

โรงไฟฟ้าที่ด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 18,964 28,962 29,912 
โรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 26,478 17,460 16,510 
โรงไฟฟ้าที่รอการลงนามสัญญา PPA                     - 23,420 23,420 

รวม 45,442 69,842 69,842 

 

• รายได้ธุรกิจจ าหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว 
ในระหว่างไตรมาส 4 ปี 2560 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด  ซึ่งเป็นผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียมเหลว (LPG) จึงท าให้กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการจ าหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว จ านวน 305.63 ล้าน
บาท   

ส าหรับปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจจ าหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลวจากบริษัทย่อยจ านวน 1,944.69 
ล้านบาท   

• รายได้ธุรกิจก่อสร้าง 
ในปี 2560 บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด (บริษัทย่อย) มีการให้บริการก่อสร้างสถานีให้บริการปิโตรเลียมเหลวส าหรับ 

ยานพาหนะ จึงท าให้กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการก่อสร้าง จ านวน 16.34 ล้านบาทส าหรับปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการ
ให้บริการก่อสร้างจากบริษัทย่อยจ านวน 15.46 ล้านบาท    

• รายได้อื่น 
รายได้อื่นของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน ก าไรจากการจ าหน่าย 

สินทรัพย์  
 

ส าหรับปี 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้อื่นจ านวน 23.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ านวน 19.17 ล้านบาท  
เนื่องมาจากบริษัทฯ มีการรับรู้ก าไรส่วนที่เหลือจากการขายบริษัท กรีนไบโอ มหาสารคาม จ ากัด ในปี 2557 จ านวน 10.77 ล้าน
บาท  

 

ส าหรับปี 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้อื่นจ านวน 18.56 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 4.69 ล้านบาท เนื่องจากใน 
ปี 2559 มีการรับรู้ก าไรส่วนท่ีเหลือจากการขายบริษัท กรีนไบโอ มหาสารคาม จ ากัด 10.77 ล้านบาท และในปี 2560 บริษัทย่อยมี
รายได้จากการขายวัตถุดิบ จ านวน 9.0 ล้านบาท   

 

ส าหรับปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้อื่นจ านวน 41.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ านวน 23.40 ล้านบาท  
หรือคิดเป็นร้อยละ 126.08  
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ต้นทนุขายและบริการ และก าไรขั้นตน้ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ต้นทุนขายและบริการ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

1. ธุรกิจออกแบบ จ าหน่ายและติดตั้งระบบ
จ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจัดการ
สภาพแวดล้อม 

370.18 82.74 417.76 74.71 476.36 79.77 
 

2. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 96.46 63.68 351.97 76.04 295.06 76.17 
3. ธุ รกิ จจ าหน่ ายและขนส่ งผลิ ตภัณ ฑ์

ปิโตรเลียม 
- - 280.82 91.88 1,791.66 92.13 

4.  ธุรกิจก่อสร้าง - - 14.69 89.65 5.14 33.25 
รวมต้นทุนขาย 466.64 77.92 1,065.24 79.25 2,568.22 85.99 

 
 

• ต้นทุนขายและก าไรขั้นต้นจากธุรกิจออกแบบ จ าหน่าย ติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวัดจัดการ
สภาพแวดล้อม 
 

ต้นทุนขายและบริการในส่วนของธุรกิจออกแบบ จ าหน่าย ติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม 
ประกอบด้วย ต้นทุนค่าอุปกรณ์ และต้นทุนค่าแรง เป็นหลัก ส าหรับปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 บริษัทฯมีต้นทุนขาย 370.18 
ล้านบาท 417.76 ล้านบาท และ 476.36 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 82.74 ร้อยละ 74.71 และ 79.77 ของรายได้
จากการขายและบริการรวมตามล าดับ ส่งผลให้มีอัตราก าไรขั้นต้นร้อยละ 17.26 ร้อยละ 25.29 และ ร้อยละ 20.23 ตามล าดับ  

ส าหรับปี 2560 การปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราก าไรขั้นต้นของธุรกิจออกแบบ จ าหน่ายและติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัด
จัดการสภาพแวดล้อมเนื่องจากบริษัทฯมีการรับงานจากภาคเอกชนมากขึ้น  

ส าหรับปี 2561 อัตราก าไรขั้นต้นปรับตัวลดลงจากปีก่อนสืบเนื่องมาจากในปี 2561 งานส่วนใหญ่เป็นงานจากภาครัฐซึ่งมี
อัตราก าไรขั้นต้นต่ ากว่างานจากภาคเอกชน 

 

• ต้นทุนขายและก าไรขั้นต้นจากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 
 

ต้นทุนขายธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าเส่ือมราคา ค่าแรง และค่าซ่อมแซม เป็นหลัก 
ส าหรับปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 บริษัทฯมีต้นทุนขาย 96.46 ล้านบาท 351.97 ล้านบาท และ 295.06 ล้านบาท ตามล าดับ 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63.68 ร้อยละ 76.03 และ ร้อยละ 76.11  ของรายได้จากการขายไฟฟ้ารวมตามล าดับ ส่งผลให้มีอัตราก าไร
ขั้นต้นร้อยละ 36.32 ร้อยละ 23.97 และร้อยละ 23.83 ตามล าดับ  

ส าหรับปี 2559 และ ปี 2560 การปรับตัวลดลงของอัตราก าไรขั้นต้นเป็นผลมาจากโรงไฟฟ้าชีวภาพท่ียังมีการปรับปรุงเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าให้เต็มก าลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า แต่ยังคงต้องมีการรับรู้ในส่วนของต้นทุนด าเนินงาน
ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ก าไรขั้นต้นปรับตัวลดลง 

ส าหรับปี 2561 การปรับตัวลดลงของอัตราก าไรขั้นต้นเป็นผลจากฤดูฝนที่ยาวนานกว่าปกติในปี 2561 ประกอบกับการ
ครบรอบการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องจักรครั้งใหญ่ของโรงไฟฟ้าชีวภาพและโรงไฟฟ้าชีวมวล  
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• ต้นทุนขายและก าไรขั้นต้นจากธุรกิจจ าหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว 

ต้นทุนขายธุรกิจจ าหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว ประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าขนส่ง และค่าเส่ือมราคา เป็น
หลัก ต้นทุนดังกล่าวเป็นส่วนของบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทฯเข้าซื้อกิจการในไตรมาส 4 ปี 2560 มีจ านวน 280.82 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 91.88 ของรายได้ดังกล่าว ส่งผลให้มีอัตราก าไรขั้นต้นร้อยละ 8.12  

ส าหรับปี 2561 บริษัทฯ มีต้นทุนขายธุรกิจจ าหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลวจ านวน 1,791.66 บาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 92.13 ของรายได้ดังกล่าว ส่งผลให้มีอัตราก าไรขั้นต้นร้อยละ 7.87 

 

• ต้นทุนขายและก าไรขั้นต้นจากธุรกิจก่อสร้าง 
 

ต้นทุนขายธุรกิจก่อสร้าง ประกอบด้วย ค่าอุปกรณ์ ค่าแรง และค่าเส่ือมราคา เป็นหลัก ต้นทุนดังกล่าวเป็นส่วนของบริษัท
ย่อย ซึ่งบริษัทฯเข้าซื้อกิจการในไตรมาส 4 ปี 2560 มีจ านวน 14.69 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 89.65 ของรายได้ดังกล่าว 
ส่งผลให้มีอัตราก าไรขั้นต้นร้อยละ 10.35  

ส าหรับปี 2561 บริษัทฯ มีต้นทุนขายธุรกิจก่อสร้างจ านวน 5.14 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.25 ของรายได้จาก
ธุรกิจก่อสร้าง ส่งผลให้มีอัตราก าไรขั้นต้นที่ร้อยละ 66.75 

 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใช้จ่ายในการขายส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย ค่าคอมมิชชั่น ค่าบริการหลังการขาย และค่ารับรอง 
เป็นต้น ในระหว่างปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขาย 7.74 ล้านบาท  13.08 ล้านบาท 
และ 27.15 ล้านบาท ตามล าดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ1.73 ร้อยละ 1.51 และร้อยละ 1.07 ของรายได้จากการขายและบริการ
ตามล าดับ 

ส าหรับปี 2559 ค่าใช้จ่ายในการขายปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.69 จากปี 2558 เนื่องมาจากในปี 2559 บริษัทฯมีการเน้น
การให้บริการหลังการขายเพิ่มขึ้น เพื่อใช้เป็นกลยุทธ์ในการแข่งขันกับบริษัทคู่แข่ง จึงท าให้ค่าบริการหลังการขายมีการปรับตัว
สูงขึ้นกว่าปีก่อน 

ส าหรับปี 2560 ค่าใช้จ่ายในการขายปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 68.89 จากปี 2559 เนื่องจากในระหว่างไตรมาสที่ 4 ปี 2560 
บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด ซึ่งเป็นผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว (LPG) จึงท าให้มีการรับรู้
ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทย่อยดังกล่าวเข้ามาด้วย 

ส าหรับปี 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายปรับตัวเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 107.62 จากปี 2560 การเพิ่มดังกล่าวมีสาเหตุ
หลักมาจากระหว่างไตรมาสที่ 4 ปี 2560 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด ซึ่งเป็นผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมเหลว (LPG) จึงท าให้มีการรับรู้ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทย่อยดังกล่าวในปี 2561 เต็มปี 
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย เงินเดือนและค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่า
สาธารณูปโภค ค่าวิชาชีพ และค่าใช้จ่ายส านักงาน ส าหรับปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการ
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บริหาร จ านวน 146.12 ล้านบาท 131.53 ล้านบาท และ 157.11 ตามล าดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.49 ร้อยละ 9.65 และ 
ร้อยละ 5.25 ของรายได้รวมตามล าดับ 

ส าหรับปี 2559 ค่าใช้จ่ายในการบริหารปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.57 จากปี 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการการเพิ่มขึ้น
ของค่าใช้จ่ายด าเนินงานที่ได้มาจากการเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ 3 โครงการและชีวมวลจ านวน 1 โครงการ ซึ่งอยู่
ในช่วงของการปรับปรุงโรงไฟฟ้า และการเพิ่มขึ้นของพนักงานเพื่อรองรับการขยายตัวของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน  

ส าหรับปี 2560 ค่าใช้จ่ายในการบริหารปรับตัวลดลงร้อยละ 9.98 จากปีก่อน โดยยอดที่ลดลงมีสาเหตุมาจากการปรับ
โครงสร้างภายในองค์กรให้มีความเหมาะสมและมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายบริหารอื่น จึงท าให้ค่าใช้จ่ายบริหารลดลง  

ส าหรับปี 2561 ค่าใช้จ่ายในการบริหารปรับตัวเพิ่มขึ้น้ร้อยละ 19.45 จากปีก่อน โดยยอดที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจาก
ระหว่างไตรมาสที่ 4 ปี 2560 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท บ๊ิกแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด ซึ่งเป็นผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว 
(LPG) จึงท าให้มีการรับรู้ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  ของบริษัทย่อยดังกล่าวเข้ามาด้วย แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบอัตราร้อยละต่อ
รายได้รวม จะเห็นค่าใช้จ่ายในการบริหารมีอัตราลดงลงจากปีก่อน ทั้งนี้เป็นผลมาจากการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประกอบด้วย ดอกเบี้ยจากหุ้นกู้ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และหนี้สิน
ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน ส าหรับปี  2559 ปี 2560 และปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายทางการเงิน 
จ านวน 39.16 ล้านบาท  99.68 ล้านบาท และ 96.03 ล้านบาท ตามล าดับ หรือ คิดเป็นอัตราส่วนต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 
6.30 ร้อยละ 7.32 และ ร้อยละ 3.22 ตามล าดับ  

ส าหรับปี 2559 ค่าใช้จ่ายทางการเงินปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 158.14 จากปี 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการการออกหุ้นกู้ 
ตั๋วแลกเงิน และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพื่อรองรับกับการขยายตัวของธุรกิจพลังงานทดแทน  

ส าหรับปี 2560 ค่าใช้จ่ายทางการเงินปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 154.53 จากปี 2559 โดยมีสาเหตุจากการออกตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้ 
และเงินกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อใชใ้นการเขา้ซือ้กลุ่มบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด โรงไฟฟ้าชีวภาพและเพื่อการปรับปรุง
โรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท 

ส าหรับปี 2561 ค่าใช้จ่ายทางการเงินปรับตัวลดลงร้อยละ 3.66 จากปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักจากอัตราดอกเบี้ยที่ลงลง 
ถึงแม้ว่าหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มบริษัทจะเพิ่มสูงขึ้นกว่าปีก่อน 
 
ความสามารถในการท าก าไร 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธขิองบริษัทส าหรับปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 เท่ากับ (41.77) ล้านบาท 45.98 ล้านบาท และ 112.52 
ล้านบาท ตามล าดับ หรือคิดเป็นอัตราส่วนต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ (6.71) ร้อยละ 3.37 และ ร้อยละ 3.77 

ส าหรับปี 2559 ก าไรสุทธิปรับตัวลดลงร้อยละ 389.47 จากปี 2558 โดยมีสาเหตุหลักจากโรงไฟฟ้าชีวภาพและชีวมวล 3 
โครงการ ท่ีบริษัทฯเข้าซื้อกิจการ และยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า แต่ยังคงต้องมีการรับรู้ในส่วนของ
ต้นทุนด าเนินงานที่เกิดขึ้น การเพิ่มขึ้นของต้นทุนในการขายและบริการท่ีมีการแข่งขันสูง การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายและ
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บริหารจากการเพิ่มขึ้นของบุคลากร และการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน
ทดแทน 

ส าหรับปี 2560 ก าไรสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 210.08 จากปี 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากก าไรขั้นต้นของกลุ่มธุรกิจ
ออกแบบ จ าหน่าย ติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อมที่เพิ่มสูงขึ้น การเข้าซื้อกิจการของกลุ่มธุรกิจจ าหน่าย
และขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว การเริ่มจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 10 เมกะวัตต์ ใน
เดือนมกราคม 2560 และการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายบริหารท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

ส าหรับปี 2561 ก าไรสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 144.73 โดยมีสาเหตุหลักมาจากก าไรขั้นต้นชองกลุ่มธุรกิจออกแบบ 
จ าหน่าย ติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม ก าไรขั้นต้นของกลุ่มธุรกิจจ าหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมเหลว และการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายบริหารและค่าใช้จ่ายทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 
 

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัท 
 

สินทรัพย ์
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจ านวน 3,420.70 ล้านบาท 5,746.54 

ล้านบาท และ 6,763.94 ล้านบาท ตามล าดับ โดยประกอบไปด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

สินทรัพย์หมุนเวียน 

สินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 มีมูลค่าเท่ากับ 697.71 ล้านบาท 1,283.65 ล้านบาท 
และ 1,203.77 ล้านบาท ตามล าดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 20.40 ร้อยละ 22.34 และร้อยละ 17.80 ของสินทรัพย์รวม ตามล าดับ ซึ่ง
สินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการค้าและลูกหนี้
อื่น และสินค้าคงเหลือเป็นหลัก  

• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษัทฯและบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 128.51 ล้าน
บาท 429.86 ล้านบาท และ 294.86 ล้านบาท ตามล าดับ  

ส าหรับปี 2559 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 74.77 ล้านบาท เป็นผลมาจาก 
- กระแสเงินสดรับจากการด าเนินงาน จ านวน 108.99 ล้านบาท การบวกกลับค่าเส่ือมราคาจ านวน 61.29 ล้านบาท 

และการเพิ่มขึ้นของเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 75.04 ล้านบาท 
- กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงิน จ านวน 1,727.47 ล้านบาท เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ัน

เพิ่มขึ้น 648.69 ล้านบาท เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้จ านวน 497.81 ล้านบาท และเงินสดรับจากการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจ านวน 877.40 ล้านบาท 

- กระแสเงินสดจ่ายจากการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน จ านวน 1,761.69 ล้านบาท โดยจ่ายซื้อเงินลงทุนใน
บริษัทย่อยจ านวน 731.17 ล้านบาท ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจ านวน 764.93 ล้านบาท 

ส าหรับปี  2560 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 301.35 ล้านบาท เป็นผลมาจาก 
- กระแสเงินสดรับจากการด าเนินงาน จ านวน 381.04 ล้านบาท การบวกกลับค่าเส่ือมราคาจ านวน 113.89 ล้านบาท 

และการลดลงของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจ านวน 393.11 ล้านบาท 
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- กระแสเงินสดจ่ายจากการลงทุน จ านวน 1,336.56 ล้านบาท จากการลงทุนในบริษัท บ๊ิกแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด 
- กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงิน จ านวน 1,256.87 ล้านบาท จากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

ในช่วงไตรมาส 4  
ส าหรับปี 2561 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลง 135.00 ล้านบาท เป็นผลมาจาก 

- กระแสเงินสดรับจากการด าเนินงาน จ านวน 183.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากก าไรจากการด าเนินงาน 307.49 
ล้านบาท ( + ) การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจ านวน 204.33 ล้านบาท ( - )  การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้
การค้าและเจ้าหน้ีอื่นจ านวน 100.67 ล้านบาท ( + ) และการจ่ายภาษีเงินได้ 20.83 ล้านบาท ( - ) 

- กระแสเงินสดจ่ายจากการลงทุน จ านวน 556.56 ล้านบาท จากการการจ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ในบริษัทย่อย 
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย และซื้อสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท  

- กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงิน จ านวน 238.57 ล้านบาท  จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย และการ
ออกหุ้นกู้ในระหว่างปี 2561 

• ลูกหนี้การค้า และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าสุทธิจ านวน 186.61 ล้านบาท 549.36 
ล้านบาท และ 634.05 ล้านบาท ตามล าดับ โดยการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
ยอดขายของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบกับมีการรับรู้รายการลูกหนี้ของ BIGGAS ที่บริษัทฯ เข้าซื้อกิจการในช่วงไตรมาส 4  

โดยในปี 2559 2560 และ 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ียเท่ากับ 111.11 วัน  99.93 วัน และ 73.34 
วัน ตามล าดับ โดยระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ียที่มีระยะเวลาลดลงในแต่ละปีเป็นผลจากการเร่งรัดและติดตามทวงถามกับลูกค้าอย่าง
ใกล้ชิด และระยะเวลาเก็บหน้ีของกลุ่มธุรกิจจ าหน่ายปิโตรเลียมเหลวที่มีระยะเวลาส้ันกว่า (ระยะเวลาเก็บหน้ีอยู่ที่ 15 – 20 วัน) 

บริษัทมีนโยบายการให้เทอมจ่ายช าระแก่ลูกค้าโดยพิจารณาจากเทอมการจ่ายช าระเงินจากผลประกอบการท่ีผ่านมา ยอด
การส่ังซื้อ และประวัติการช าระเงนิในอดตี แต่เนื่องจากในธุรกิจธุรกิจออกแบบ จ าหน่าย ติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวัดจัดการ
สภาพแวดล้อมลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีขั้นตอนในการด าเนินการจ่ายช าระหลายขั้นตอนจึงท าให้ระยะเวลาเก็บ
หน้ีเฉล่ียอยู่ที่ 30 - 120 วัน 

ตารางสรุปอายุลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ 

                              (หน่วย: ล้านบาท) 

ระยะเวลาคงค้าง  
(งบการเงนิรวม) 

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 
มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

ลูกหนี้การค้า       
   ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 72.20 38.69 146.60 26.69 226.79 35.77 
   ไม่เกิน 3 เดือน 20.15 10.80 94.98 17.29 185.65 29.28 
   มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 7.92 4.24 115.47 21.02 46.31 7.30 
   ม าก ก ว่ า  6 เดื อ น  ถึ ง  12 
เดือน 

0.24 0.13 31.29 5.69 
77.13 

12.16 
   มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 3.02 1.62 28.16 5.12 10.08 1.59 
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ระยะเวลาคงค้าง  
(งบการเงนิรวม) 

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 
มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

รวม 103.53 55.48 416.50 75.81 545.96 86.11 
ลูกหนี้อื่นๆ 86.16 46.17 136.51 24.85 99.47 15.69 
หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (3.08) (1.65) (3.65) (0.66) (11.38) (1.79) 
รวม-สุทธิ 186.61 100.00 549.36 100.00 634.05 100.00 

 

 จากตารางแสดงอายุลูกหนี้การค้า ในปี 2559 ลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยจัดอยู่ในกลุ่มที่ยังไม่ถึง
ก าหนดช าระ และกลุ่มที่เกินก าหนดช าระแล้วไม่เกิน 3 เดือน  โดยในปี 2559 สัดส่วนการค้างช าระของลูกหนี้ในแต่ละกลุ่มมี
อัตราส่วนที่ลดลงจากปีก่อน ทั้งนี้เป็นผลจากการเร่งรัดและติดตามทวงถามกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด ในส่วนของลูกหน้ีคงค้างที่มีอายุ
มากกว่า 12 เดือน คือ ลูกหนี้รายหนึ่งที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และอยู่ในขั้นตอนของการบังคับคดีตามกระบวนการยุติธรรม ซึ่ง
บริษัทได้บันทึกค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญแล้วทั้งจ านวน 

ในปี 2560 ลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยจัดอยู่ในกลุ่มที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระ และกลุ่มที่เกินก าหนด
ช าระแล้วมากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน  โดยในปี 2560 สัดส่วนการค้างช าระของลูกหนี้ในแต่ละกลุ่มมอีัตราส่วนท่ีเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
เป็นผลจากงานโครงการติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์กับหน่วยงานราชการ ลูกหนี้การค้าจากรายได้ขายไฟฟ้าที่มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อน และลูกหนี้การค้าในธุรกิจจ าหน่ายปิโตรเลียมเหลวของ BIGGAS ที่บริษัทฯ เข้าซื้อกิจการในช่วงไตรมาส 4  ในส่วนของลูกหนี้
คงค้างที่มีอายุมากกว่า 12 เดือน คือ ลูกหนี้ของบริษัทฯรายหนึ่งที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และอยู่ในขั้นตอนของการบังคับคดี
ตามกระบวนการยุติธรรม ซึ่งบริษัทได้บันทึกค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญแล้วทั้งจ านวน และลูกหนี้การค้าจากการก่อสร้างสถานีบริการ
ก๊าซธรรมชาติ (NGV) โดยบริษัทฯคาดว่าจะสามารถเก็บหนี้ได้ในปี 2561 เป็นต้นไป 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อย เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2560 ทั้งนี้เป็นไปตามรายได้
จากการขายและบริการรวมที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งในส่วนของธุรกิจออกแบบ จ าหน่าย ติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวัดจัดการ
สภาพแวดล้อม และธุรกิจจ าหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว โดยลูกหนี้ส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 
และกลุ่มที่เกินก าหนดช าระแล้วมากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน ในส่วนค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญที่เพิ่มขึ้นเกิดจากกลุ่มธุรกิจจ าหน่าย
และขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลวมีการเปล่ียนนโยบายการตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

ลูกหนี้อื่น ณ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 มีมูลค่าเท่ากับ 86.16 ล้านบาท 136.51 ล้านบาท และ 99.47 ล้านบาท 
โดยลูกหนี้อื่นของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประกอบไปด้วย ลูกหนี้อื่น ดอกเบี้ยค้างรับ และรายได้ค้างรับ   

ณ ส้ินปี 2559 ลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากปี 2558 จ านวน 52.22 ล้านบาท เนื่องมากจากรายได้จากการขายไฟฟ้าของบริษัทย่อย
ให้กับการไฟฟ้าในเดือนธันวาคมที่ยังไม่ได้ออกใบแจ้งหน้ี และค่าอากรขาเข้ารอขอคืนจากการส่ังซื้ออุปกรณ์การก่อสร้างโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์จ านวน 2 โครงการ 

ณ ส้ินปี 2560 ลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จ านวน 50.35 ล้านบาท เนื่องมากจากรายได้ค้างรับจากการขายไฟฟ้าของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยที่เพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากโรงไฟฟ้าชีวมวล และโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ 10 เมกะวัตต์ 
ประกอบกับรายได้ค้างรับจากการก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) ของ BIGGAS 

ณ ส้ินปี 2561 ลูกหนี้อื่นลดลงจากส้ินปี 2560 จ านวน 37.04 ล้านบาท เนื่องมาจากบริษัทย่อยได้รับช าระค่าก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าและสถานีบริการก๊าซธรรมชาติเรียบร้อยแล้ว 
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กลุ่มธุรกิจออกแบบ จ าหน่าย ติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม มีการก าหนดอัตราการตั้งค่าเผ่ือ
หน้ีสงสัยจะสูญแยกตามกลุ่มลูกค้าของไว้ 3 ประเภท ดังนี ้

 

ระยะเวลาค้างช าระ 
อัตราการตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ร้อยละ) 

ลูกค้าเอกชนทั่วไป 
ลูกค้าเอกชนในตลาด

หลักทรัพย์ฯ 
ลูกค้าหนว่ยงานราชการ 

และรัฐวิสาหกิจ 
มากกว่า 6 - 9 เดือน 15 - - 
มากกว่า 9 - 12 เดือน 50 20 20 
มากกว่า 12 -18 เดือน 100 30 30 
มากกว่า 18 เดือน - 100 100 

กลุ่มธุรกิจธุรกิจจ าหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว มีการก าหนดอัตราการตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญแยกตาม
กลุ่มลูกค้าไว้ 2 ประเภท ดังนี ้

ระยะเวลาค้างช าระ 
อัตราการตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ร้อยละ) 

ลูกค้าแก๊ส LPG ลูกค้าบริการและการค้าอืน่ ๆ 
มากกว่า 6 - 9 เดือน 30 - 
มากกว่า 9 - 12 เดือน 50 20 
มากกว่า 12 เดือน 100 100 

 

• สินค้าคงเหลือ 
 สินค้าคงเหลือของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วยรายการท่ีส าคัญ ดังนี้ 

                             (หน่วย : ล้านบาท) 
 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 
สินค้าส าเร็จรูป 30.54 69.44 65.48 54.22 72.97 40.40 
งานระหว่างท า 8.67 19.71 13.68 11.33 64.65 35.80 
วัตถุดิบ 1.43 3.25 41.80 34.61 40.90 22.64 
สินค้าระหว่างทาง 4.10 9.33 0.92 0.76 3.27 1.81 
รวม 44.74 101.73 121.88 100.92 181.79 100.65 
หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (0.76) (1.73) (1.11) (0.92) (1.18) (0.65) 
รวม-สุทธิ 43.98 100.00 120.77 100.00 180.61 100.00 

 
สินค้าคงเหลือของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประกอบไปด้วย สินค้าส าเร็จรูปประเภท แบตเตอรี่ UPS และ Rectifier ซึ่งเป็น

อุปกรณ์ส าหรับงานโครงการของหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน วัตถุดิบของโรงไฟฟ้าชีวมวลที่บริษัทเข้าซื้อกิจการในปี 2559 และ 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวของบิ๊กแก๊สที่บริษัทเข้าซื้อกิจการในไตรมาส 4 ปี 2560 
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บริษัทมีอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 เท่ากับ 10.30 เท่า 12.93 เท่า และ 
17.04 เท่า ตามล าดับ ซึ่งคิดเป็นระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย 35.43 วัน 28.23 วันและ 21.42 วัน ตามล าดับ โดยสาเหตุหลักที่ท าให้
บริษัทมีระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ียน้อยลง เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีการจัดการที่ดีขึ้น ประกอบกับธุรกิจจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมเหลวที่บริษัทเข้าซื้อกิจการในปี 2560 มีระยะเวลาการขายสินค้าที่ส้ัน จึงท าให้ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ียในภาพรวม
ลดลงจากปีก่อน 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ ณ 2561 มีมูลค่าเท่ากับ 2,722.99 ล้านบาท 4,462.89 ล้าน
บาท และ 5,560.17 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 79.60 ร้อยละ 77.66 และร้อยละ 82.20 ของสินทรัพย์รวม ตามล าดับ โดย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของบริษัทฯและบริษัทย่อยส่วนใหญ่มาจากรายการสินทรัพย์ถาวร ที่มาจากการเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้า
พลังงานทดแทน และธุรกิจจ าหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว ค่าความนิยม และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ 

• ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิรวมจ านวน 2,268.09 
ล้านบาท 2,612.41 ล้านบาท และ 3,421.65 ล้านบาทตามล าดับ คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 66.30 ร้อยละ 
45.46 และร้อยละ 50.54 ตามล าดับ ซึ่งการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  

ณ ส้ินปี 2559 และ 2560 ที่ดิน อาคารและ อุปกรณ์ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เป็นผลจากการเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงาน
ทดแทน การปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน และการเข้าซื้อกิจการจ าหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
เหลว 

ณ ส้ินปี 2561 ที่ดิน อาคารและ อุปกรณ์ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เป็นผลจากการสร้างโรงไฟฟ้าชีวภาพจ านวน 2 แห่ง รวม 5.6 
เมกะวัตต์ ท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี และการซื้อที่ดิน และงานระหว่างก่อสร้างของโครงการท่อน้ ามันทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

• สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิรวมจ านวน 271.49 ล้าน
บาท 281.50 ล้านบาท และ 271.83 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ ร้อยละ 7.94 ร้อยละ 4.90 และ 
ร้อยละ 4.02 ตามล าดับ เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของสิทธิบัตรที่กลุ่มบริษัทเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในระหว่างปี 
2559 และ ปี 2560 ส่วนในปี 2561 ที่มียอดลดลงเนื่องมาจากการตัดจ าหน่ายสิทธิบัตรดังกล่าวข้างต้น 

• ค่าความนิยม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าความนิยม จ านวน 1,331.82 ล้านบาท และ 1,342.99 
ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ ร้อยละ 23.18 และ ร้อยละ 19.86 ซึ่งเป็นผลจากการเข้าลงทุนในกลุ่ม
บริษัทบิ๊กแก๊ส  ในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 และยอดที่เพิ่มขึ้นในปี 2561 เป็นผลมาจากการที่บริษัทบิ๊กแก๊สได้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญ
ของ บริษัท เจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561  
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แหล่งที่มาของเงินทุน 

• หนี้สิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 และ 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมจ านวน 2,042.82 ล้านบาท 2,131.97 
ล้านบาทและ 2,805.15 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59.72 ร้อยละ 37.10 และร้อยละ 41.47 ซึ่งประกอบไปดว้ย เงินกู้ยมืระยะ
ส้ัน เจ้าหน้ีการค้า หุ้นกู้ และเงินกูย้ืมระยะยาว โดยหน้ีสินท่ีเพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการเขา้ลงทุนและขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังาน
ทดแทน และธุรกิจจ าหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว 

• ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 และ 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1,377.88 ล้านบาท 
3,614.57 ล้านบาทและ 3,958.79 ตามล าดับ หรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 40.28 ร้อยละ 62.90 และร้อยละ 58.53 ของสินทรัพย์
รวมตามล าดับ  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปี 2558 เท่ากับ 835.37 ล้านบาท ซึ่งเป็นผล
มาจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน การใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ PSTC-ESOP และการใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 2,236.69 ล้าน
บาท ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน ก าไรสุทธิภายในปี การใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ PSTC-ESOP และการใช้สิทธิ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถอืหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 344.22 ล้าน
บาท เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของก าไรสะสมจากผลการด าเนนิงาน ก าไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทย่อยโดยไม่สูญเสียการ
ควบคมุ (การขายหุ้นในบริษัท ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด) และ การใช้สิทธใิบส าคัญแสดงสิทธิ PSTC-ESOP และการใช้สิทธิ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง  บริษัทฯ ขอรับรอง
ว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ   
นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 

1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงิน ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผล
การด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว  

2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี  เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่ เป็น
สาระส าคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว  รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
ระบบดังกล่าว 

3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี  และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัท
ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน  ณ  วันที่ 27 กุมภาพันธ์  2562  ต่อผู้สอบบัญชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัทและ
บริษัทย่อย 

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว 
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับเอกสารน้ีไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใด
ไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน ก ากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้อง
ของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น 

 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

ดร.พระนาย  กังวาลรัตน ์ ประธานเจา้หน้าที่บริหาร  

นายอัณณพ  พุ่มกมุาร ประธานเจา้หน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ  

   

ผู้รับมอบอ านาจ 
 

  

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน ประธานเจา้หน้าที่ฝ่ายการเงิน  

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานกุารบริษัท 
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เอกสารแนบ 1.1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานกุารบริษัท ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2561 

 
 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ
อบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพั
นธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง          
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท / ลักษณะธุรกิจ 

1.  นายภาณุ ศีติสาร 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการบริหาร  
(กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม) 

49 -  ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณทติ   
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
-  ปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต     
   (ฟิสิกส์ประยุกต์)  มหาวิทยาลัย     
   เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
-  Director Certification Program  
   (DCP) 176/2013 
-  Role of the Chairman Program    
   (RCP) 30/2013 
-  Director Accreditation Program        
   (DAP) 19/2004 
-  Successful Formulation & Execution   
   of Strategy (SFE) 26/2016 
-  Financial Statements for  

   Directors (FSD) 30/2016 
- Safety Officer for Management Level 
2018  

2.06  - 2561 - ปัจจุบัน 
 
 
2560 - ปัจจุบัน 
 
 
2555 - ปัจจุบัน 
 
 
2553 - ปัจจุบัน 
 
2551 - 2555 
 
2545 - 2555 
 
 
2541 - ปัจจุบัน 
 
 

กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
ประธานกรรมการ/
กรรมการบริหาร 
 
กรรมการ 
 
กรรมการผู้จัดการ 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 

บจ. เจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น / ธุรกจิสถานบีริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพี
จี) และกา๊ซธรรมชาติ (เอ็นจีวี) 
 
บจ. บิก๊แก๊ส เทคโนโลยี / ธุรกิจจ าหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว 
บจ. ไทย ไปป์ไลน์ เนต็เวิรค์ / ธรุกิจขนส่งน  ามันโดยระบบขนส่งทางท่อ 
 
บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี / ธุรกิจออกแบบ จ าหนา่ยและติดตั งระบบจ่าย
ไฟฟ้าและตรวจวัดจดัการสภาพแวดล้อม 
 
บจ. กนัหา โซลา่พาวเวอร์ / ธรุกิจโรงไฟฟา้พลังงานแสงอาทติย ์
 
บจ. พระพาย เทคโนโลย ี/ จัดจ าหนา่ย และใหบ้ริการระบบผลติไฟฟา้พลังงานลม 
 
บจ. ไวร์เลส คอมมิวนิเคชัน่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) / ผลติและจ าหน่ายอุปกรณ์
โทรคมนาคมและเครื่องมือสื่อสาร 
 
บมจ. เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น / จ าหน่ายและตดิตั ง อุปกรณ์โทรคมนาคมการ
สื่อสาร 
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ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ
อบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพั
นธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง          
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท / ลักษณะธุรกิจ 

2. ดร. พระนาย กังวาลรัตน ์
- กรรมการ 
- ประธานกรรมการบริหาร 
- ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร      
(กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม)      

44 -  ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎ ี
   บัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบัน 
   เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
   ลาดกระบัง 
-  ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร  
   มหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  สถาบัน    
   เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร   
   ลาดกระบัง 
-  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
   มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
-  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   
   (วิศวกรรมไฟฟ้า- อิเล็กทรอนิกส์) 
   สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
-  Director Accreditation Program 
   (DAP) 33/2005 
-  Director Certification Program 
   (DCP) 170/2013 
-  Executive Security Program, 
Internal Security Operations 
Command 2017 
 

6.25  - 2560 - ปัจจุบัน 
 
 
2559 – ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
2558 - ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บจ. พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 1 / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 
บจ. พีเอสทีซี อินเตอร์เนชั่นแนล / ลงทนุในธุรกิจอ่ืน 
 
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 7 / ธุรกิจโรงไฟฟา้พลังงานทดแทน 
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 8 / ธุรกิจโรงไฟฟา้พลังงานทดแทน 
บจ. อรัญ เพาเวอร์ / ธรุกิจโรงไฟฟา้พลังงานชีวภาพ 
บจ. เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ / ธรุกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ 
บจ. โรงไฟฟ้าสระยายโสม / ธุรกจิโรงไฟฟา้พลังงานชวีภาพ 
บจ. โรงไฟฟ้าขนุพัดเพ็ง / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ 
บจ. เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ย ี/ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล 
 
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ย ี/ ลงทนุในธุรกิจอ่ืน 
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 / ธุรกิจโรงไฟฟา้พลังงานชีวมวล 
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 / ธุรกิจโรงไฟฟา้พลังงานแสงอาทติย ์
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 / ธุรกิจโรงไฟฟา้พลังงานทดแทน 
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 / ธุรกิจโรงไฟฟา้พลังงานทดแทน 
บจ. พีเอสทีซี เอนจิเนยีริ่ง / ลงทุนในธรุกิจอ่ืน 
บจ. นวรตัน์ บีเวอร์เรส / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ 
บจ.เพาเวอร์ วี กรนี / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์
บจ. พีเอสที (อุบลราชธานี) / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ 
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ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ
อบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพั
นธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง          
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท / ลักษณะธุรกิจ 

 
-  Alumni Award in Electronics 
Department, Suphanburi Technical 
College 2017 
- Safety Officer for Management 
Level 2018  

2556 - ปัจจุบัน 
 
 
ก.พ.-พ.ย. 2556 
 
 
 
2555 - ปัจจุบัน 
 
 
2553 - ปัจจุบัน 
 
2541 - 2544 

กรรมการ 
 
 
ที่ปรึกษาดา้นการ
พัฒนาพลังงาน
ทดแทน 
 
กรรมการ/ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร  
 
กรรมการ 
 
กรรมการ ผู้จัดการ
ฝ่ายขาย 

บจ. ไบโอโกกรีน / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล 
บจ. วนิด์โกกรีน  / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม 
 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง / สถานศึกษา 
 
 
 
บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี / ธุรกิจออกแบบ จ าหนา่ยและติดตั งระบบจ่าย
ไฟฟ้าและตรวจวัดจดัการสภาพแวดล้อม 
 
บจ. โซล่าร์โกกรีน / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์
 
บจ. กนัหา โซลา่พาวเวอร ์/ ธรุกิจโรงไฟฟา้พลังงานแสงอาทติย ์
บจ. เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนเิคชั่น (ประเทศไทย) / จ าหนา่ยและติดตั ง อุปกรณ์
โทรคมนาคมการสื่อสาร 

3. นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน 
- กรรมการ 
- กรรมการบริหาร 
- ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายการเงิน 
(กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม)      

52 -  Diploma in Auditing   
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
-  ปริญญาโท  Master of Financial  
   Accounting (MFAcc.)  จุฬาลงกรณ์ 
   มหาวิทยาลัย 
-  ปริญญาตรี  บัญชีบัณฑิต   

0.26  - 2561 - ปัจจุบัน 
 
 
2560 - ปัจจุบัน 
 
 

กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 

บจ. เจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น / ธุรกจิสถานบีริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพี
จี) และกา๊ซธรรมชาติ (เอ็นจีวี) 
 
บจ. พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 1 / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 
บจ. พีเอสทีซี อินเตอร์เนชั่นแนล / ลงทนุในธุรกิจอ่ืน 
บจ. บิก๊แก๊ส เทคโนโลยี / ธุรกิจจ าหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว 
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                               รับรองความถูกต้อง 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ
อบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพั
นธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง          
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท / ลักษณะธุรกิจ 

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- Director Certification Program  
  (DCP) 174/2013 
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ส าหรับกิจการ NPAEs (2018) 
- Update มาตรฐานการสอบบัญชี และ
รายงานการสอบบญัชีรูปแบบใหม่ (2018) 
- ภาพรวมมาตรฐานการสอบบัญชขีอง
ไทย รุ่นที่ 1/61 (2018) 
- รับมือเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่ตาม 
TFRS 15 ส าหรับธุรกิจทั่วไป (In-House) 
(2018) 
- การซักซ้อมความเข้าเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การออกและเสนอขายตราสารหนี ออก
ใหม่ (2018) 
- Update COSO Enterprise Risk 
Management: Integrating with 
Strategy and Performance (2018) 
- Final Countdown to TFRS 9 Focus 
Group (2018) 
 

 
 
2559 - ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
2558 - ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บจ. ไทย ไปป์ไลน์ เนต็เวิรค์ / ธรุกิจขนส่งน  ามันโดยระบบขนส่งทางท่อ 
 
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 7 / ธุรกิจโรงไฟฟา้พลังงานทดแทน 
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 8  / ธรุกิจโรงไฟฟา้พลังงานทดแทน 
บจ. อรัญ เพาเวอร์ / ธรุกิจโรงไฟฟา้พลังงานชีวภาพ 
บจ. เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ /ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ 
บจ. โรงไฟฟ้าสระยายโสม / ธุรกจิโรงไฟฟา้พลังงานชวีภาพ 
บจ. โรงไฟฟ้าขนุพัดเพ็ง / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ 
บจ. เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล 
 
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ย ี/ ลงทนุในธุรกิจอ่ืน 
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 / ธุรกิจโรงไฟฟา้พลังงานชีวมวล 
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ย ี2 / ธุรกิจโรงไฟฟา้พลังงานแสงอาทติย ์
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 / ธุรกิจโรงไฟฟา้พลังงานทดแทน 
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 / ธุรกิจโรงไฟฟา้พลังงานทดแทน 
บจ. พีเอสทีซี เอนจิเนยีริ่ง / ลงทุนในธรุกิจอ่ืน 
บจ. นวรตัน์ บีเวอร์เรส  / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ 
บจ.เพาเวอร์ วี กรนี  / ธุรกจิโรงไฟฟา้พลังงานแสงอาทติย ์
บจ. พีเอสที (อุบลราชธานี) / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ 
บจ. วนิด์โกกรีน / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม 
บจ. โซล่าร์โกกรีน  / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์
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                               รับรองความถูกต้อง 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ
อบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพั
นธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง          
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท / ลักษณะธุรกิจ 

- การซักซ้อมความเข้าใจมาตรการเตือนผู้
ลงทุน (2018) 
- โครงการ Smart Disclosure Program 
(2018) 
- แนวทางสรา้งความโปร่งใส สูส่ังคมใหม่
ไร้สินบน (2018) 
- Safety Officer for Management Level 
2018 
 

 
 
 
2555 - ปัจจุบัน 
 
 
 
2554 - 2557 
 
 
2544 - 2554 
 
 

  
 
 
กรรมการ/ประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่าย
การเงิน 
 
CFO & Corporate 
Support Division 
 
Senior Vice 
President -  
Financial 
Operations 
Division 

บจ. กนัหา โซลา่พาวเวอร ์/ ธรุกิจโรงไฟฟา้พลังงานแสงอาทติย ์
บจ. ไบโอโกกรีน / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล 
 
บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี / ธุรกิจออกแบบ จ าหนา่ยและติดตั งระบบจ่าย
ไฟฟ้าและตรวจวัดจดัการสภาพแวดล้อม 
 
 
บจ. บซิโปร เอาท์ซอร์ส / บรกิารคอลเซ็นเตอร์ 
บจ. โลคสั เทเลคอมมูนิเคชั่น อิงค์ / พัฒนาระบบลกูคา้สัมพันธแ์ละระบบเครือขา่ย 
 
บมจ. โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ / ใหบ้ริการโทรศัพท์เคลื่อนที ่
 

4. นายอัณณพ พุ่มกุมาร 
- กรรมการ 
- กรรมการบริหาร 
- ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายปฏิบัติการ 
(กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม)      
 

44 -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต    
   มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
-  ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต    
   (วิศวกรรมไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์)   
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 
-  Director Accreditation Program 

0.92  - 2560 - ปัจจุบัน 
 
 
2559 - ปัจจุบัน 
 
 

กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 

บจ. พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 1 / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 
บจ. พีเอสทีซี อินเตอร์เนชั่นแนล / ลงทนุในธุรกิจอ่ืน 
 
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 7 / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 8 / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 
บจ. โรงไฟฟ้าสระยายโสม / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ 
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                               รับรองความถูกต้อง 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ
อบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพั
นธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง          
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท / ลักษณะธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   (DAP) 100/2013 
-  Director Certification Program 
   (DCP) 170/2013 
- Safety Officer for Management Level 
2018 
  

 
 
 
2557 - ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
2556 - ปัจจุบัน 
 
 
2555 - ปัจจุบัน 
 
2553 - ปัจจุบัน 
 
2551 - ปัจจุบัน 
 

 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการบริหาร / 
ประธานเจ้าหน้าที่

บจ. โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชวีภาพ 
บจ. เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล 
 
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี / ลงทุนในธุรกิจอ่ืน 
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล 
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 
บจ. พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง / ลงทุนในธุรกิจอ่ืน 
บจ.เพาเวอร์ วี กรีน / ธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติย ์
บจ. พีเอสที (อุบลราชธานี) / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ 
 
บจ. วินด์โกกรีน / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม 
บจ. โซล่าร์โกกรีน / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์
 
บจ. ไบโอโกกรีน / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล 
 
บจ. กันหา โซล่าพาวเวอร์ / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์
 
บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี / ธุรกิจออกแบบ จ าหน่ายและติดตั งระบบจ่าย
ไฟฟ้าและตรวจวัดจดัการสภาพแวดล้อม 
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                               รับรองความถูกต้อง 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ
อบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพั
นธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง          
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท / ลักษณะธุรกิจ 

ฝ่ายปฏบิัติการ 

5. นายสุวิทย์ สิงหจันทร์ 
- กรรมการ 
- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

63 -  ปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตร 
   มหาบัณฑิต  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ  
   หารศาสตร์ (นิดา้) 
-  ปริญญาตรี  นิติศาสตรบัณฑิต    
   มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
-  Director Certification Program 
   (DCP) 176/2013 
-  Director Accreditation Program   
   (DAP) SET/2012 
-  Ethical Leadership Program  
   (ELP) 1/2015 

0.01  - 2555 - ปัจจุบัน 
 
 
 
2560 - ปัจจุบัน 
 
 
 
2555 - ปัจจุบัน 
 
2553 - 2554 
 
 
2549 - 2553 
 

กรรมการ / กรรมการ
อิสระ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
 
กรรมการอิสระ/
ประธาน 
กรรมการตรวจสอบ 
 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 
ผู้ช่วยผู้วา่การประจ า
ส านักผูว้่าการ 
 
ผู้อ านวยการฝ่าย
ชุมชนสัมพันธ์ 

บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี / ธุรกิจออกแบบ จ าหน่ายและติดตั งระบบ
จ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจัดการสภาพแวดล้อม 
 
 
บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ / วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร 
 
 
 
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน / ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย / ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
 
 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย / ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 

6. นายพิทยาธร มฤทุสาธร 
- กรรมการ 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ  

51 -  ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ    
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
-  ปริญญาตรี  บัญชีบัณฑิต (เกียรตินยิม)   
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

0.02  - 
 
 
 

2555 - ปัจจุบัน 
 
 
2551 - ปัจจุบัน 

กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ 
 
กรรมการ 

บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี / ธุรกิจออกแบบ จ าหน่ายและติดตั งระบบ
จ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจัดการสภาพแวดล้อม 
 
บจ.นภธรา / ปรึกษาธุรกิจ 
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                               รับรองความถูกต้อง 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ
อบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพั
นธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง          
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท / ลักษณะธุรกิจ 

-  Director Certification Program 
   (DCP) 174/2013 
-  Advanced Audit Committee   
   Program (AACP) 21/2015 
-  Anti-Corruption for Executive  
   Program (ACEP) 14/2015 

2544 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บจ. ไนซ์ กรุ๊ป โฮลดิ ง คอร์ป / รับจ้างบริหารงาน 

7. นายวรพงศ์ จ าจด 
- กรรมการ 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ  

54 -  ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ   
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
-  ปริญญาตรี  บัญชีบัณฑิต   
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
-  ปริญญาตรี  นิติศาสตรบัณฑิต     
   มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- Director Accreditation Program   
  (DAP) 103/2013 
-  Advanced Audit Committee     
   Program (AACP) 17/2014 
-  Anti-Corruption for Executive     
   Program (ACEP) 14/2015  

0.01  - 2556 - ปัจจุบัน 
 
 
2554 - ปัจจุบัน 
 
 
2551 - 2554 
 

กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ 
 
Assistant 
Managing Director 
 
Vice President of 
Compliance 
Department 

บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี / ธุรกิจออกแบบ จ าหน่ายและติดตั งระบบ
จ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจัดการสภาพแวดล้อม 
 
บจ. ฮ่ัวเซ่งเฮง คอมโมดิทัช / น าเข้า-ส่งออกค้าทองค า 
 
 
ธนาคารกสิกรไทย / สถาบันการเงิน 
 
 

8. นายกัมพล ตติยกวี 
- กรรมการ 
 

59 -  ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ  
   University of Texas at Arlington 
-  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร (วิศวกรรม  

0.98 
 

- 2560 - ปัจจุบัน 
 
2559 - ปัจจุบัน 

กรรมการ 
 
กรรมการ 

บจ. บิก๊แก๊ส เทคโนโลยี /  ธุรกิจจ าหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว 
บจ. ไทย ไปป์ไลน์ เนต็เวิรค์ / ธรุกิจขนส่งน  ามันโดยระบบขนส่งทางท่อ 
บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี / ธุรกิจออกแบบ จ าหน่ายและติดตั งระบบ
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ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ
อบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพั
นธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง          
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท / ลักษณะธุรกิจ 

   เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
-  Director Certification Program    
   (DCP) 74/2006 
-  Director Accreditation Program    
   (DAP) 55/2006 
-  Risk Management Program for   
   Corporate Leaders (RCL) 5/2016 
-  Advanced Audit Committee    
   Program (AACP) 25/2017 

 
 
2560 - ปัจจุบัน 
 
 
2555 - ปัจจุบัน 
 
 
2553 - ปัจจุบัน 
 
 
2555 - 2561 
 
2555 - 2557 
 
 
2553 - 2555 
 

 
 
กรรมการ/ประธาน
กรรมการบริหาร 
 
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ/
กรรมการบริหาร 
 
กรรมการ 
 

จ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจัดการสภาพแวดล้อม 
 
บมจ. บลิส-เทล / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 
บมจ. เมืองไทยลีสซิ่ง / ธุรกิจให้บริการสินเช่ือโดยการจ าน าทะเบียนรถและ
สินเช่ือส่วนบุคคล 
 
บมจ. วีรีเทล / ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทศูนย์การค้า อาคาร
ส านักงาน และพื นที่เชิงพาณิชย์ 
 
บมจ. อมตะวีเอ็น / ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 
บมจ. ทรีซิกตี ไฟว์ / ธุรกิจ สื่อ โฆษณา และประชาสัมพันธ์ 
 
 
คณะกรรมการก ากับนโยบายรัฐวสิาหกิจ / รับผิดชอบการด าเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ 

9. นายเศรษฐวุฒิ บุญสนิท 
- กรรมการบริหาร 
- ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนา   

41 -  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ   
   ทหารลาดกระบัง  

0.01 
 

- 2561 - ปัจจุบัน 
 
2560 - ปัจจุบัน 

กรรมการ 
 
กรรมการ 

บจ. เจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น / ธุรกจิสถานบีริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพี
จี) และกา๊ซธรรมชาติ (เอ็นจีวี) 
บจ. พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 1 / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 
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ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ
อบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพั
นธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง          
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท / ลักษณะธุรกิจ 

  ธุรกิจ 
 

ประวัติการอบรม 
- Safety Officer for Management Level 
2018 
 

 
 
 
2559 - ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
2558 - ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
2557 - ปัจจุบัน 
 
2556 - ปัจจุบัน 

 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 

บจ. พีเอสทีซี อินเตอร์เนชั่นแนล / ลงทุนในธรุกิจอ่ืน 
บจ. บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี / ธุรกิจจ าหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว 
 
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 7 / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 8 / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 
บจ. เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ 
บจ. โรงไฟฟา้สระยายโสม / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ 
บจ. โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชวีภาพ 
บจ. เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชวีมวล 
 
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี / ลงทุนในธุรกิจอ่ืน 
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล 
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 
บจ. พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง / ลงทุนในธุรกิจอ่ืน 
บจ. กันหา โซล่าพาวเวอร์ / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์
 
บจ.เพาเวอร์ วี กรีน / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์
บจ. พีเอสที (อุบลราชธานี) / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ 
บจ. วินด์โกกรีน / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม 
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ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ
อบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพั
นธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง          
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท / ลักษณะธุรกิจ 

 
 
 
2555 - ปัจจุบัน 
 
 
2552 - 2555 
 
 
2549 - 2552 
 

 
 
 
กรรมการบริหาร/
ผู้อ านวยการอาวุโส 
 
ผู้จัดการภาคพื นอิน
โดไชน่า 
 
ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ 

บจ. โซล่าร์โกกรีน / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์
บจ. ไบโอโกกรีน / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล 
 
บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี / ธุรกิจออกแบบ จ าหน่ายและติดตั งระบบ
จ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจัดการสภาพแวดล้อม 
 
บจ. ซีไอมิโครอิเล็คทรอนิก้า (เซ้าท์อีสเอเซีย) / จ าหน่ายอุปกรณ์สื่อสาร ที่ติด
บนเสาสัญญาณโทรศัพท์ 
 
บจ. ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น เทคโนโลยี (ประเทศไทย) / ผลิตและจ าหน่าย
อุปกรณ์โทรคมนาคมและเครื่องมือสื่อสาร 

 10. นางสาวกรรณิการ์ เอี ยพิน 
- เลขานุการบริษัท 
- Executive Secretary to CFO 

37 -  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) 
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประวัติการอบรม 
- ความรู้พื นฐานส าหรบัวิชาชีพนักลงทนุ
สัมพันธ ์
- Safety Officer for Management Level 
2018  

0.001 - 
 
 
 

2558 - ปัจจุบัน 
 
 
 
2555 - 2557 
 
 
2548 - 2555 
 

เลขานุการบริษัท/ 
Executive 
Secretary to CFO 
 
Personal assistant 
to CFO 
 
Account payable 
supervisor 

บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี / ธุรกิจออกแบบ จ าหน่ายและติดตั งระบบ
จ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจัดการสภาพแวดล้อม 
 
 
บริษทั โลคสั เทเลคอมมูนิเคชั่น จ ากดั / พฒันาระบบลูกคา้สัมพันธ์และระบบ
เครือขา่ย 
 
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) / ใหบ้ริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที ่
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เอกสารแนบ 1.2 : รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของกรรมการในบริษทัฯ และบริษทัที่เกีย่วข้อง 

 

หมายเหตุ   

CH   =   ประธานกรรมการบริษัท  D   =   กรรมการบริษัท  M  =  กรรมการบริหาร  

 

 
รายชื่อบริษัท 

                                                          
                      รายชื่อกรรมการ  

บมจ. 
เพาเวอร์ 
โซลูชั่น 

เทคโนโลย ี

บมจ. เอ็ม.วี.
ที. คอมมิวนิ

เคชัน่  

บมจ. ซีพีที 
ไดร์ แอนด์ 
เพาเวอร์ 

บจก. 
นภธรา 

บจก.ฮัว่เซ่งเฮง 
คอมโมดทิัช 

บมจ.เมืองไทย 
ลิสซิ่ง 

บมจ.วีรีเทล 
บมจ.บลิส-

เทล 

1.   นาย ภาณุ ศีติสาร CH, M CH, M       
2.   นาย พระนาย   กังวาลรัตน ์ D, M        
3.   นางสาว อนงค์ พานิชเจริญนาน D, M        
4.   นาย อัณณพ พุ่มกุมาร D, M        
5.   นาย สุวิทย์ สิงหจันทร์ D  D      
6.   นาย พิทยาธร มฤทุสาธร D   D     
7.   นาย  วรพงศ์ จ าจด D    M    
8.   นาย  กัมพล ตติยกว ี D     D D D 
9.   นาย  เศรษฐวุฒิ บุญสนิท M        



 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 2 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อย 
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เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทยอ่ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  

 
 
 

รายชื่อบริษัทย่อย 
                                                         

รายชื่อกรรมการ 

บจก. กัน
หา โซล่า
พาวเวอร์ 

บจก.  
โซล่าร์
โกกรีน 

บจก.  
ไบโอโก

กรีน 

บจก.  
วินด์

โกกรีน 

บจก. 
เพาเวอร์ 
วี กรีน 

บจก.  
พีเอสที 

(อุบลราชธานี) 

บจก. 
พีเอสทีซี 

เอนจิเนียร่ิง 

บจก. 
พีเอสทีซี 

เอนเนอร์ยี 

บจก. 
พีเอสที  

เอนเนอร์ยี 1 

บจก. 
พีเอสที 

เอนเนอร์ยี 2 

บจก. 
พีเอสที 

เอนเนอร์ยี 3 

บจก. 
พีเอสที 

เอนเนอร์ยี 4 

1.   นาย ภาณุ ศีติสาร D            
2.  ดร. พระนาย กังวาลรัตน ์ D D D D D D D D D D D D 
3.   นางสาว อนงค์ พานิชเจริญนาน D D D D D D D D D D D D 
4.   นาย อัณณพ พุ่มกุมาร D D D D D D D D D D D D 
5.   นาย สุวิทย์ สิงหจันทร์             
6.   นาย พิทยาธร มฤทุสาธร             
7.   นาย  วรพงศ์ จ าจด             
8.   นาย  กัมพล ตติยกวี             
9.   นาย  เศรษฐวุฒิ บุญสนิท D D D D D D D D D D D D 
10. นาย เกียรติ สิทธีอมร             
11. นาย ชาลา อนุสุริยา             
12.  นาย ธนัช ปวรวิปุลยากร             
13. นางสาว ปิยะภัทร์ สุวรรณสังข ์             
14. นาย จักรกฤช จารุจินดา             
15. นายสุรเดช มาลัยทอง             
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หมายเหตุ   

 

CH   =   ประธานกรรมการบริษัท  D   =   กรรมการบริษัท M   =   กรรมการบริหาร    

รายชื่อบริษัทย่อย 
                                                         

รายชื่อกรรมการ 

บจก. 
พีเอสที  

เอนเนอร์
ยี 7 

บจก.  
พีเอสที  

เอนเนอร์ยี 
8 

บจก.
อรัญ 

เพาเวอร์ 

บจก.
เศรษฐี
สุพรรณ 

ไบโอกรีน 
เพาเวอร์ 

บจก.
นวรัตน์ บี
เวอร์เรส 

บจก.เวลล์ 
โคราช เอ็น

เนอร์ยี 

บจก.
โรงไฟฟ้า
สระยาย

โสม 

บจก. 
โรงไฟฟ้า
ขุนพัด
เพ็ง 

บจก.พเีอส
ที เอ็มเอ

สดับบลิว 1 

บจก.พเีอส
ทีซี 

อินเตอร์
เนชั่นแนล 

บจก.บิก๊
แก๊ส 

เทคโนโลยี 

บจก.ไทย 
ไปปไ์ลน์ 
เน็ตเวิร์ค 

บจก.เจเอ็น 
เอ็นเนอร์จี 

คอร์ 
ปอเรชั่น 

1.   นาย ภาณุ ศีติสาร           CH, M, D D, M CH, M, D 
2.   ดร. พระนาย   กังวาลรัตน์ D D D D D D D D D D     
3.   นางสาว อนงค์ พานิชเจริญนาน D D D D D D D D D D D, M D, M D, M 
4.   นาย อัณณพ พุ่มกุมาร D D    D D D D D    
5.   นาย สุวิทย์ สิงหจันทร์              
6.   นาย พิทยาธร มฤทุสาธร              
7.   นาย  วรพงศ์ จ าจด              
8.   นาย  กัมพล ตติยกวี           D, M D, M  
9.   นาย  เศรษฐวุฒิ บุญสนิท D D    D D D D D D, M  D, M 
10. นาย เกียรติ สิทธีอมร     D         
11. นาย ชาลา อนุสุริยา     D         
12.  นาย ธนัช ปวรวิปุลยากร           D, M D, M  
13. นางสาว ปิยะภัทร์ สุวรรณสังข ์           D, M D, M D, M 
14. นาย จักรกฤช จารุจินดา            CH, D  
15. นายสุรเดช มาลัยทอง           D, M  D, M 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เอกสารแนบ 3 
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท 
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เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท 
 

เดือนมกราคม - ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างหน่วยงานภายนอกคือ บริษัท อะบันแด็นซ คอนเซาท์ติ้ง 
จ ากัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ  โดยผู้ตรวจสอบการควบคุมภายในมีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการท างาน ดังต่อไปนี้ 

 
 

นางสาวอังศุมาลี  ศรีสุทธิสอาด 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อะบันแดน็ซ คอนเซาทต์ิ้ง จ ากดั 
 
การศึกษา 

 
 
 

 

ประสบการณ์การท างาน 

 
ประกาศนียบัตร 

 

ผลงานด้านการตรวจสอบภายใน 
 
 
 

 
 
 

 

ปริญญาโท    บัญชีบัณฑิต   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปริญญาตร ี   บัญชีบัณฑิต   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2556 -  ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ  บริษัท อะบันแด็นซ คอนเซาทต์ิ้ง จ ากดั 

2551 - 2556 AVP - Finance  บริษัท แมนูไลฟ์ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 

2539 - 2551 ผู้จัดการฝ่ายตรวจอบบัญชี บัญชี บริษัท ส านักงานอีวาย จ ากัด 

-  การอบรมเชิงปฏิบัตกิาร (Workshop) วิธีการประเมินความเส่ียงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน รุ่นที ่1/59 โดย  
   คุณสุวิมล กุลาเลิศ จัดโดยสภาวิชาชีพบัญช ี
-  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6138 

-  บริษัท บ้านราชประสงค์ จ ากัด (มหาชน) 
-  บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์  จ ากดั (มหาชน) 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เอกสารแนบ 4   
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินทรพัย์สิน 
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รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ 
 
  - ไม่มี -   



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

เอกสารแนบ 5 
รายละเอียดโครงการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและ

พนักงานของบริษัท (ESOP) 
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รายละเอียดโครงการเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้สามัญ 
ของบริษทั เพาเวอร์ โซลชูั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั (ESOP) 
 

 ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการและ
พนักงานของบริษัท (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ”) ออกโดย บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จ านวน
ใบส าคัญแสดงสิทธิ 50,000,000 หน่วย จ านวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 0.10 บาท ใบส าคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 8
มกราคม 2557 
 

1.    วัตถุประสงค์และความจ าเป็น 
การก าหนดให้มีโครงการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทใน

ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์และความจ าเป็น ดังนี้ 

1.1 เพื่อเป็นส่ิงจูงใจและเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทที่มีส่วนร่วมใน
ความส าเร็จของบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา 

1.2 เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท 
1.3 เพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่พนักงานท่ีมีความตั้งใจ ทุ่มเท และความเสียสละในการท างานให้แกบ่ริษัท 
1.4 เพื่อเป็นส่ิงจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถ และมีประสิทธิภาพในการท างาน ร่วมท างานให้แก่บริษัท ใน

ระยะยาว 

เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะน าเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบส าคัญแสดง
สิทธิไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 
 

2. รายละเอียดของใบส าคัญแสดงสิทธิ 
 บริษัทผู้เสนอขายหลักทรัพย์ คือ บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ ว่า 
POWER SOLUTION TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED มีที่ตั้ งส านักงานใหญ่  เลขที่  325/1 หมู่ที่  6 
อาคารพีเอสที ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 02-993-8983 โทรสาร 02-
531-8631 ประสงค์จะเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท 
จ านวน 50,000,000 หน่วย โดยมีรายละเอียดของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นดังต่อไปนี้ 
 

2.1 ลักษณะส าคัญของใบส าคัญแสดงสิทธิ 
 ผู้เสนอขาย : บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
 ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเสนอขายต่อ

กรรมการ และพนักงานของบริษัท 
 

 ชนิด : ระบุชื่อผู้ถือและโอนเปล่ียนมือไม่ได้  
 จ านวนที่เสนอขาย : 50,000,000 หน่วย   
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 จ านวนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิ : 50,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท) หรือคิด
เป็นการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ ร้อยละ 2.86 ของหุ้น
ที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดรวม 1,750,000,000 หุ้น และคิด
เป็นร้อยละ 2.22 ของจ านวนหุ้นภายหลังจากการเสนอขาย
หุ้นใหม่ต่อประชาชนครั้งแรกนี้  จ านวน 2,250,000,000 หุ้น 
และภายหลังการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิครั้งนี้
ทั้งหมด 

ลักษณะการเสนอขาย : ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจ านวน 
50,000,000 หน่วย เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงาน
ของบริษัท ซึ่งจะพิจารณาจากรายชื่อกรรมการและพนักงาน
ของบริษัทที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทก าหนด   

 ราคาเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ : 0 บาทต่อหน่วย 
 ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : 0.10 บาท ต่อ 1 หุ้น (เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้) (เว้นแต่จะมีการ

ปรับสิทธิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนด) 
 อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น  

(เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
ก าหนด) 

 วันท่ีออกใบส าคัญแสดงสิทธิ : 15 ธันวาคม 2557 
 วันท่ีหมดอายุใบส าคัญแสดงสิทธิ : 15 ธันวาคม 2562 
 อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ : 5 ปี นับแต่วันท่ีออกใบส าคัญแสดงสิทธิ 
 วันก าหนดการใช้สิทธิ และระยะเวลาการใช้สิทธิ : การใช้สิทธิครั้งแรกคือ หลังจากวันออกใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 

ปี วันก าหนดการใช้สิทธิของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิให้
เป็นไปตามเงื่อนไข ต่อไปน้ี 
ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 3 วัน หลังจากวันท่ีบริษัทฯ ออกใบส าคัญ
แสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานครบ 1 ปี ใช้สิทธิได้
ร้อยละ 25 ของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีได้รับการจัดสรร 
ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 3 วัน หลังจากวันท่ีบริษัทฯ ออกใบส าคัญ
แสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานครบ 1.5 ปี ใช้สิทธิได้
ร้อยละ 25 ของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีได้รับการจัดสรร 
ครั้งที่ 3 ระยะเวลา 3 วัน หลังจากวันที่บริษัท ออกใบส าคัญ
แสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานครบ 2 ปี ใช้สิทธิได้
ร้อยละ 50 ของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีได้รับการจัดสรร 
ครั้งที่ 4 ระยะเวลา 3 วัน หลังจากวันที่บริษัท ออกใบส าคัญ
แสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานครบ 2.5 ปี ใช้สิทธิได้
ร้อยละ 50 ของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีได้รับการจัดสรร 
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ครั้งที่ 5 ระยะเวลา 3 วัน หลังจากวันที่บริษัท ออกใบส าคัญ
แสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานครบ 3 ปี ใช้สิทธิได้
ร้อยละ 75 ของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีได้รับการจัดสรร 
ครั้งที่ 6 ระยะเวลา 3 วัน หลังจากวันที่บริษัท ออกใบส าคัญ
แสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานครบ 3.5 ปี ใช้สิทธิได้
ร้อยละ 75 ของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีได้รับการจัดสรร 
ครั้งที่ 7 ระยะเวลา 3 วัน หลังจากวันที่บริษัท ออกใบส าคัญ
แสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานครบ 4 ปี ใช้สิทธิได้
ทั้งหมดของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีได้รับการจัดสรร 
ครั้งที่ 8 ระยะเวลา 3 วัน หลังจากวันที่บริษัท ออกใบส าคัญ
แสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานครบ 4.5 ปี ใช้สิทธิได้
ทั้งหมดของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีได้รับการจัดสรร 
ครั้งที่ 9 ระยะเวลา 7 วัน ก่อนวันที่บริษัทฯ ออกใบส าคัญ
แสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานครบ 5 ปี ใช้สิทธิได้
ทั้งหมดของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีได้รับการจัดสรร 
 

หมายเหตุ: ในกรณีที่วันก าหนดการใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดท าการของบริษัท ให้เล่ือนวันก าหนดการใช้สิทธิ 
เป็นวันหลังจากวันหยุดท าการน้ัน ใบส าคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันก าหนดใช้สิทธิ
ใดๆ สามารถสะสมเพื่อน า ไปใช้วันก าหนดใช้สิทธิครั้งต่อไป ตลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ใบส าคัญแสดงสิทธิมีระยะเวลาแสดงความจ านงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นระยะเวลา 15 วันท าการก่อนวันส้ิน
อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยให้ระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถแสดงความจ านงใน
การใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิได้ในวันท าการใดๆ 

 

2.2 การใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิ 
 

2.2.1    วันก าหนดการใช้สิทธิ และระยะเวลาการใช้สิทธิ 
ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถเริ่มใช้สิทธิได้ครั้งแรกคือ หลังจากวันออกใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 ปี ระยะเวลาการ

ใช้สิทธิและวันก าหนดการใช้สิทธิของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิให้เป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปน้ี  

ครั้งที่ 1    ระยะเวลา 3 วัน หลังจากวันที่บริษัทฯ ออกใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานครบ 1 ปี 
ใช้สิทธิได้ร้อยละ 25 ของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีได้รับการจัดสรร 

ครั้งที่ 2    ระยะเวลา 3 วัน หลังจากวันท่ีบริษัทฯ ออกใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานครบ 1.5 ปี 
ใช้สิทธิได้ร้อยละ 25 ของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีได้รับการจัดสรร 

ครั้งที่ 3    ระยะเวลา 3 วัน หลังจากวันที่บริษัทฯ ออกใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานครบ 2 ปี 
ใช้สิทธิได้ร้อยละ 50 ของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีได้รับการจัดสรร 

ครั้งที่ 4    ระยะเวลา 3 วัน หลังจากวันท่ีบริษัทฯ ออกใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานครบ 2.5 ปี 
ใช้สิทธิได้ร้อยละ 50 ของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีได้รับการจัดสรร 
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ครั้งที่ 5    ระยะเวลา 3 วัน หลังจากวันที่บริษัทฯ ออกใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานครบ 3 ปี 
ใช้สิทธิได้ร้อยละ 75 ของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร 

ครั้งที่ 6    ระยะเวลา 3 วัน หลังจากวันท่ีบริษัทฯ ออกใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานครบ 3.5 ปี 
ใช้สิทธิได้ร้อยละ 75 ของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีได้รับการจัดสรร 

ครั้งที่ 7    ระยะเวลา 3 วัน หลังจากวันที่บริษัทฯ ออกใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานครบ 4 ปี 
ใช้สิทธิได้ทั้งหมดของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีได้รับการจัดสรร 

ครั้งที่ 8    ระยะเวลา 3 วัน หลังจากวันท่ีบริษัทฯ ออกใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานครบ 4.5 ปี 
ใช้สิทธิได้ทั้งหมดของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีได้รับการจัดสรร 

ครั้งที่ 9    ระยะเวลา 7 วัน ก่อนวันที่บริษัทฯ ออกใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานครบ 5 ปี ใช้
สิทธิได้ทั้งหมดของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีได้รับการจัดสรร 

การใช้สิทธิครั้งแรก คือวันที่  15 – 17 ธันวาคม 2558 และวันก าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือวันที่  8 - 14 
ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ ในกรณีท่ีวันก าหนดการใชสิ้ทธิดังกล่าวตรงกับวนัหยุดท าการของบริษทั ให้เลื่อนวันก าหนดการใช้สิทธิ
เป็นวันหลังจากวันหยุดท าการน้ัน 
 

2.2.2  ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ 
ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถแจง้ความจ านงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ตามสถานท่ีติดต่อในการ

ใช้สิทธิที่ระบุไว้ในข้อ 2.2.4 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันท าการก่อนวันก าหนดการใช้
สิทธิแต่ละครั้ง ยกเว้นกรณีแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจ านงในการใช้
สิทธิได้ภายใน 15 วันท าการก่อนวันก าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย   

 

2.2.3  นายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิ  
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
  

2.2.4  สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ  
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน)    

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

2.2.5  ขั้นตอนการใช้สิทธิ  
ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและระยะ 

เวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิตามที่ระบุในข้อ 2.2.2 โดยน าส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนีใ้ห้แก่บริษัทตามสถานที่
ติดต่อในการใช้สิทธิที่ระบไุว้ในข้อ 2.2.4 

 ก. แบบแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนแล้วทุก
รายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ (แบบแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญสามารถติดต่อขอรับได้
ที่ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ในช่วงระยะการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ หรือระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้
สิทธคิรั้งสุดท้าย)  
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 ข.   ใบส าคัญแสดงสิทธิ ซึ่งลงลายมือชื่อผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธดิ้านหลัง ตามจ านวนที่ระบุอยู่ในแบบแจง้ความ 
จ านงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามข้อ ก. โดยจะต้องเป็นใบส าคัญแสดงสิทธิที่สามารถใช้สิทธิได้ตามข้อก าหนดสิทธิและ
เงื่อนไขการใช้สิทธซิื้อหุ้นสามัญของบริษัท   

 ค.   เอกสารการช าระเงินค่าหุ้นตามจ านวนเงินที่ระบุไว้ในแบบแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยผู้
ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องช าระเงินค่าหุ้นด้วยเงินสดโอนเข้าบัญชี 
เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ หรือตั๋วแลกเงินท่ีสามารถเรียกเก็บได้จากส านักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายในช่วงเวลา
ใช้สิทธิเท่านั้น โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ หรือตั๋วแลกเงินน้ัน จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันก่อนวันก าหนดการใช้สิทธิแต่ละ
ครั้ง และขีดครอ่มเฉพาะสั่งจ่าย   

ชื่อบัญชี “บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน)”   
เลขที่บัญชี   779-3-01409-4 
ประเภทบัญชี   กระแสรายวัน 
ธนาคาร ยูโอบี จ ากัด (มหาชน) สาขาพหลโยธิน กม. 26          

 ง.   หลักฐานประกอบการจองซื้อ ได้แก่ ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง   

 จ.   ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่ง 
ประมวลรัษฎากร หรือข้อบังคับ หรือกฎหมายต่างๆ ท่ีใช้บังคับในการใช้สิทธิ   
 

2.2.6  เงื่อนไขการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  
1.  ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบส าคญัแสดงสิทธิต้องเป็นพนักงานของบริษัทในวันก าหนด 

การใช้สิทธขิองการใช้สิทธิในคราวนั้นด้วย   
2.  ห้ามโอนเปล่ียนมือ และในกรณีท่ีผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิส้ินสุดสภาพการเป็นพนักงานของบริษัท ไม่ว่าด้วย

เหตุใด ซึ่งรวมถึงกรณีที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิส้ินสุดสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทเนื่องจากเกษียณอายุ การลาออก 
การเลิกจ้างหรือให้ออกจากงาน ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไม่สามารถใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิ (ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) ที่เหลืออยู่ได้อีกต่อไป โดยให้ถือว่าใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นอันถูกยกเลิกไป  
  
2.2.7  เงื่อนไขการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิอื่นๆ  

1.  จ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีขอใชสิ้ทธิซื้อหุ้นสามญัจะต้องเป็นจ านวนเต็มเท่านั้น โดยอัตราการใช้
สิทธเิท่ากับใบส าคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหุ้นสามัญหนึ่งหุ้นเว้นแต่จะมีการปรับสิทธ ิ 

 นอกจากนี้ ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญไม่ต่ ากว่า 100 หุ้นสามัญ ยกเว้นกรณีที่
ใบส าคัญแสดงสิทธิดังกลา่วมีเศษหรือเป็นกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีมี
สิทธิในการซื้อหุ้นต่ ากว่า 100 หุ้นสามัญ จะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในครั้งเดียวทั้งจ านวน   

2.  จ านวนหุ้นสามัญที่ออกใหเ้มื่อมีการใช้สิทธิ จะค านวณโดยการน าจ านวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งผู้ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิได้ช าระตามที่กล่าวข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินั้น โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญเป็น
จ านวนเต็มไม่เกินจ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิคูณด้วยอัตราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ 
อัตราการใช้สิทธิแล้ว ท าให้มีเศษเหลืออยู่จากการค านวณดังกล่าว บริษัทจะไม่น าเศษดังกล่าวมาคิดค านวณและจะช าระ
เงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ภายใน 14 วันนับจากวันก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละ
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ครั้งโดยไม่มีดอกเบี้ย ทั้งนี้ บริษัทอาจตกลงกับผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิให้มารับเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวด้วย
ตนเองตามสถานท่ีติดต่อในการใช้สิทธิท่ีระบุไว้ในข้อ 2.2.4    

3.   หากบริษัทได้รับหลักฐานใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือจ านวนเงินที่บริษัทได้รับช าระไม่ครบตามจ านวนท่ีระบุไว้
ในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิกรอกลงใน
แบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะต้องท าการแก้ไขให้
ถูกต้องภายในระยะเวลา 3 วันท าการภายหลังวันก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง หากผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิไม่ท าการ
แก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นส้ินสภาพลงโดยไม่มี
การใช้สิทธิ และบริษัทจะจัดส่งเงินที่ได้รับและใบส าคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจาก
วันก าหนดการใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ยให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ   

ในกรณีที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิช าระจ านวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะ
ด าเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปน้ี  

ก) ถือว่าการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ  
ข) ถือว่าจ านวนหุ้นสามัญที่จองซื้อมีจ านวนเท่ากับจ านวนที่จะได้รับตามจ านวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัท

ได้รับช าระไว้จริงตามราคาใช้สิทธิในขณะนั้น หรือ  
ค) ให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ช าระเงินเพิ่มเติมตามจ านวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลา

การแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิในครั้งนั้น หากบริษัทไม่ได้รับเงินครบตามจ านวนในการใช้สิทธิภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใช้
สิทธิ  

        หมายเหตุ: ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะด าเนินการตามข้อ ข) หรือ ข้อ ค) ข้างต้น  

 ในกรณีตามข้อ ก) และ ค) ให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิมารับเงนิท่ีบริษัทได้รับไว้คืนเป็นเชค็ระบุชื่อขดีคร่อมเฉพาะ 
และใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งบริษัทถือวา่ไมม่ีการใช้สิทธิดังกลา่วคืนด้วยตนเองตามสถานท่ีติดต่อในการใช้สิทธิท่ีระบุไว้ในขอ้ 
2.2.4 ภายใน 14 วันท าการนับจากวันถัดจากวันก าหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง พร้อมเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) โดยไม่ มี
ดอกเบี้ย อย่างไรก็ดี ใบส าคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวยังมีผลใช้สิทธิต่อไปจนถึงวันก าหนดการใช้สิทธิครั้ง
สุดท้าย   

 ในกรณีข้อ ข) ในกรณีที่บริษัทถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วนคืนให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิมารับใบส าคัญ
แสดงสิทธิส่วนที่เหลือคืนด้วยตนเองตามสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิที่ระบุไว้ในข้อ 2.2.4 ภายใน 14 วันท าการนับจากวัน
ถัดจากวันก าหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง พร้อมเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) โดยไม่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ดี ใบส าคัญแสดงสิทธิที่ยัง
ไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวยังมีผลใช้สิทธติ่อไปจนถึงวันก าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย  

4.   เมื่อผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจ านงใน
การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบส าคัญแสดงสิทธิ แบบแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และ
ช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ ์ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธไิด้  

5.  เมื่อพ้นวันก าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิยังมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการ
ใช้สิทธิที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบส าคัญแสดงสิทธินั้นๆ ส้ินสภาพลง โดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิจะใช้สิทธไิม่ได้อีกเมื่อพ้นวันก าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดทา้ย  
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6. ในกรณีท่ีผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิส่งมอบใบส าคัญแสดงสิทธิเป็นจ านวนมากกวา่จ านวนท่ีประสงค์จะใชสิ้ทธิ 
บริษัทจะส่งใบส าคัญแสดงสิทธิใบใหม่ โดยมีจ านวนของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีลดลงให้แก่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว 
ภายใน 14 วันท าการนับจากวันก าหนดการใช้สิทธินั้นๆ หรือให้มารับคืนด้วยตนเอง โดยบริษัทจะท าการยกเลิกใบส าคัญ
แสดงสิทธิใบเก่า  

 7.   ในกรณีที่หุ้นสามัญที่ส ารองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิไม่เพียงพอ บริษัทจะด าเนินการชดใช้ค่าเสียหายที่
เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีไม่สามารถใช้สิทธไิด้ตามข้อ 2.2.1 อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่
ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ ถึงแม้ว่าจะมีหุ้นสามัญเพียงพอ ในกรณีที่ ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิเป็น
บุคคล    ต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้เพราะจะท าให้การถือหุ้นของคนต่างด้าวเกินกว่าสัดสว่น
ที่ระบุในกฎหมายหรือในข้อบังคับบริษัท และ/หรือ ในกรณีที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิไม่สามารถใช้สิทธิได้เพราะจะท าให้
การถือหุ้น เกินกว่าสัดสว่นท่ีกฏหมายก าหนด  

8. การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้เรียกเก็บเงินจ านวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หาก
เรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุใดๆที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิต้องรับผิดชอบให้ถือว่าผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนา 
ยกเลิก 
และบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในครั้งนั้นแต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะใชสิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้ง
ต่อไปเว้นแต่เป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครั้งสุดท้ายให้ถือว่าหมดสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว
อีกต่อไป 

9.  ในกรณีที่การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิต้องมีภาระภาษีเงินได้ค่าอากรแสตมป์หรือภาษี
อื่นใด (หากมี) ตามประมวลรัษฎากรหรือกฎหมายอื่นใด ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีใช้สิทธิซื้อหุ้นดังกล่าวต้องเป็นผู้รับภาระ
ค่าภาษีดังกล่าวทั้งสิ้น รวมทั้งยินยอมให้บริษัทมีสิทธิหักภาษี ณ ท่ีจ่ายได้ตามที่กฎหมายก าหนด 

 

2.2.8  เงื่อนไขการปรับสิทธิ  
บริษัทจะด าเนินการปรับราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) และอัตราการใช้สิทธิ (Exercise Ratio) ตลอดอายุของ

ใบส าคัญแสดงสิทธิเพื่อรักษาผลตอบแทนใดๆที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะได้รับไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิมในกรณีที่เกิด
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงดังต่อไปน้ี   

ก)  เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุน้ 
ซึ่งการเปล่ียนราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ได้มีการจดทะเบียน
เปล่ียนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ 

 

 ราคาใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดังนี้  
  Price 1  =  Price 0 x Par 1  

                                                Par 0  
   อัตราการใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดังนี้  
  Ratio 1  =  Ratio 0 x Par 0 

                      Par 1  
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  โดยที่  Price 1  คือ  ราคาใช้สิทธิใหม่หลังการเปล่ียนแปลง  
    Price 0  คือ  ราคาใช้สิทธเิดิมก่อนการเปล่ียนแปลง  
    Ratio 1  คือ  อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปล่ียนแปลง  
   Ratio 0  คือ  อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง  
   Par 1     คือ  มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญหลังการเปล่ียนแปลง  
    Par 0     คือ  มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญก่อนการเปล่ียนแปลง  

(ข) เมื่อบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชน และ/หรือ บุคคลใน 
วงจ ากัด โดยราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของ 
บริษัท” ซึ่งการเปล่ียนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นน
สามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ หรือวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR 
ส าหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ 
ประชาชน และ/หรือ บุคคลในวงจ ากัด แล้วแต่กรณี  

“ราคาสุทธิต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่” ค านวณได้จากจ านวนเงินทั้งส้ินที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้น
สามัญที่ออกใหม่ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหุ้นสามัญนั้น หารด้วยจ านวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่
ทั้งหมด  

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท หารด้วย
จ านวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ ในระหว่างระยะเวลา 5 วันท าการ 
(วันท่ีหุ้น สามัญของบริษัทมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันท่ีใช้ในการค านวณ   

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัท” เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัทยังไม่ได้ จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว ให้ใช้มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (Book 
Value per Share) ตามงบการเงินล่าสุดในการค านวณแทน   

“วันท่ีใช้ในการค านวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ 
หรือวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/
หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชน และ/หรือ บุคคลในวงจ ากัด แล้วแต่กรณี  

อนึ่ง ในกรณีที่เมื่อมีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาเสนอขาย ในเงื่อนไขที่
จะต้องจองซื้อด้วยกัน ใหน้ าราคาเสนอขายทุกราคามาค านวณราคาสุทธิต่อหุ้นที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การ
เสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้น าเฉพาะจ านวนหุ้นและราคาเสนอขายที่
ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” มาค านวณการเปล่ียนแปลงเท่านั้น  

   ราคาใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดังนี้  
  Price 1  =    Price 0 x [(A x MP) + BX]  

                         [MP (A + B)]  
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อัตราการใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดังนี้  
  Ratio 1  =    Ratio 0 x [MP (A + B)] 

                               [(A x MP) + BX]  

 โดยที่  Price 1  คือ  ราคาใช้สิทธิใหม่หลังการเปล่ียนแปลง  
    Price 0  คือ  ราคาใช้สิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง  
    Ratio 1  คือ  อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปล่ียนแปลง  
    Ratio 0  คือ  อัตราการใช้สิทธิเดิมกอ่นการเปล่ียนแปลง  
    MP คือ  ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทตามรายละเอียดที่ก าหนดในข้อ (ข)  
    A           คือ  จ านวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกช าระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันปิดสมุด

ทะเบียน ผู้ถือหุ้นเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ และ/หรือ วันก่อนวัน
แรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชน และ/หรือ บุคคล
ในวงจ ากัด แล้วแต่กรณี  

  B  คือ  จ านวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ 
เสนอขายแกป่ระชาชน และ/หรือ บุคคลในวงจ ากัด แล้วแต่กรณี  

    BX  คือ  จ านวนเงินที่จะได้รับทั้งส้ิน หลังหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหุ้น
สามัญที่ออกใหม่ ทั้งในกรณีการเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอ
ขายแก่ประชาชน และ/หรือ บุคคลในวงจ ากัด แล้วแต่กรณี  

(ค) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชน และ/หรือ บุคคลใน 
วงจ ากัด โดยหลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพ หรือเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญได้  
หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญ) 
โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาด
ของหุ้นสามัญของบริษัท” ซึ่งการเปล่ียนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วัน
แรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ข้างต้น หรือวันแรกที่ตลาด
หลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/ หรือ 
วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ข้างต้นที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญ
ได้ หรือใหสิ้ทธิในการซื้อหุ้นสามัญแก่ประชาชน และ/หรือ บุคคลในวงจ ากัด แล้วแต่กรณี   
“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” ค านวณได้จากจ านวนเงินทั้งส้ินที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอ
ขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิในการแปลงสภาพหรือเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญหักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จากการออกหลักทรัพย์นั้นรวมกับเงินท่ีจะได้รับจากการใช้สิทธิท่ีจะซื้อหุ้นนั้นหารด้วยจ านวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้อง
ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิน้ัน  
 “วันท่ีใช้ในการค านวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพยท์ี่ออกใหม่
ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ และ/หรือ เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญได้ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิม และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ และ/หรือ 
เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญได้ ส าหรับกรณีเสนอขายแก่ประชาชน และ/หรือ บุคคลในวงจ ากัด แล้วแต่กรณี  
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 ราคาใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดังนี้  
  Price 1  =  Price 0 x [(A x MP) + BX]  

                  [MP (A + B)]  
 อัตราการใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดังนี้  
  Ratio 1  =   Ratio 0 x [MP (A + B)] 

                             [(A x MP) + BX]  

 โดยที่  Price 1  คือ  ราคาใช้สิทธิใหม่หลังการเปล่ียนแปลง  
    Price 0  คือ  ราคาใช้สิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง  
    Ratio 1  คือ  อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปล่ียนแปลง  
    Ratio 0  คือ   อัตราการใช้สิทธิเดิมกอ่นการเปล่ียนแปลง  
    MP  คือ   ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ตามรายละเอียดที่ก าหนดในข้อ (ข)  

   A  คือ  จ านวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกช าระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันปิดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลง
สภาพ หรือเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ และ/
หรือ วันก่อนวันแรกของการเสนอขาย หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะ
แปลงสภาพ หรือเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ
ต่อประชาชน และ/หรือ บุคคลในวงจ ากัด แล้วแต่กรณี 

   B  คือ  จ านวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใดๆ ท่ีมี
สิทธิที่จะแปลงสภาพหรือเปล่ียนป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้น
สามัญตามที่เสนอขายแก่ ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายแก่ประชาชน 
และ/หรือ บุคคลในวงจ ากัด แล้วแต่กรณี  

    BX  คือ  จ านวนเงินที่จะได้รับทั้งส้ิน หลังหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี ) จากการออก
หลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือ
ให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญส าหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 
และ/หรือ เสนอขายแก่ประชาชน และ/หรือ บุคคลในวงจ ากัด แล้วแต่กรณี 
รวมกับเงินท่ีจะได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ  

(ง) เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งการเปล่ียนแปลง
ราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล 
หรือวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD  

 ราคาใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดังนี้  
  Price 1  =  Price 0 x [A]  

                              [A+B]  
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อัตราการใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดังนี้  
  Ratio 1  =  Ratio 0 x [A + B] 

                           [A]  
 โดยที ่ Price 1 คือ  ราคาใช้สิทธิใหม่หลังการเปล่ียนแปลง  
    Price 0  คือ  ราคาใช้สิทธิเดิมกก่อนการเปล่ียนแปลง  
    Ratio 1  คือ  อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปล่ียนแปลง  
    Ratio 0  คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง  
    A  คือ  จ านวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกช าระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันปิดสมุด

ทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล  
    B  คือ  จ านวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นปันผล   

(จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท  ตลอด
อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ การเปล่ียนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที  ตั้งแต่วัน
แรกทีผู้่ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล หรือวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD  
ทั้งนี้อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นค านวณโดยน าเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการ 
ด าเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี หารด้วยก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของผลการด าเนินงานของรอบ 
ระยะบัญชีปีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าว ให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละ 
รอบบัญชีดังกลา่วด้วย  

 ราคาใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดังนี้  
  Price 1  =  Price 0 x [MP - (D - R)]  

                      MP  
 อัตราการใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดังนี้  
  Ratio 1  =     Ratio 0 x MP 

                       [MP - (D – R)]  

 โดยที่  Price 1  คือ  ราคาใช้สิทธิใหม่หลังการเปล่ียนแปลง  
    Price 0  คือ  ราคาใช้สิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง  
    Ratio 1  คือ  อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปล่ียนแปลง  
    Ratio 0  คือ   อัตราการใชสิทธิเดิมกอ่นการเปล่ียนแปลง  
    MP   คือ  ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทตามรายละเอียดที่ก าหนดในข้อ (ข)   
    D   คือ  เงินปันผลต่อหุ้นท่ีจ่ายจริงแก่ผู้ถือหุ้น  
    R   คือ  เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายหากน าก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 

90 มาค านวณจากจ านวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธไิด้รับเงินปันผล   
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(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันท าให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่
เหตุการณ์ใดๆ น้ัน ไม่ได้ก าหนดอยู่ในข้อ (ก) – (จ) ให้บริษัทพิจารณาเพื่อก าหนดการเปล่ียนแปลงราคาใช้
สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่อย่างเป็นธรรม โดยไม่ท าให้สิทธิของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิด้อยไป
กว่าเดิม ทั้งนี้ ให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด   

(ช) การค านวณเปล่ียนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตาม (ก) – (ฉ) เป็นอิสระต่อกันและจะค านวณ
การเปล่ียนแปลงตามล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหลังของการเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นสามัญ
ของบริษัท ส าหรับในกรณีที่เหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นพร้อมกันให้ค านวณการเปล่ียนแปลงเรียงล าดับดังนี้ คือ 
ข้อ  (ก)->(จ)->(ง)->(ข)->(ค)->(ฉ) โดยในแต่ละล าดับครั้งที่ค านวณการเปล่ียนแปลงให้คงสภาพของราคา
ใช้สิทธิเป็น ทศนิยม 2 ต าแหน่ง และอัตราการใช้สิทธเิป็นทศนิยม 4 ต าแหน่ง  

(ซ) การค านวณการเปล่ียนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) – (ฉ) จะไม่มีการเปล่ียนแปลงซึ่ง 
ท าให้ราคาใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น และหากราคาใช้สิทธิ
ใหม่หลังการเปล่ียนแปลง (ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) คูณกับจ านวนหุ้นสามัญ(จ านวนหุ้นสามัญค านวณได้จาก
อัตราการใช้สิทธิใหม่คณูกับจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิในรอบนั้นเมื่อค านวณ
ได้จ านวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้นให้ตัดเศษของหุ้นนัน้ทิ้ง) ส าหรับกรณีที่จ านวนเงินที่ค านวณได้เป็นเศษของ
บาทให้ตัดเศษของบาททิ้ง ในกรณีท่ีการเปล่ียนแปลงราคาใชสิ้ทธิดังกล่าวมีผลท าให้ราคาใช้สิทธิใหม่มีราคา
ซึ่งต่ ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทก็ให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทเป็นราคาใช้
สิทธิใหม่ 

(ฌ)  การเปล่ียนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขที่ได้ก าหนดไว้ข้างต้น บริษัทจะด าเนินการ
แจ้ง ผลการเปล่ียนแปลง โดยบอกถึงรายละเอียดวิธกีารค านวณและเหตุผลที่ต้องมีการเปล่ียนแปลงดังกล่าว 
ไปยังส านักงาน ก.ล.ต. เพื่อแจ้งราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิที่ก าหนดขึ้นมาใหม่ รวมทั้งวันที่ราคาใช้
สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิใหม่มีผลใช้บังคับภายใน 5 วันท าการนับจากวันที่มีผลบังคับใช้ราคาใช้สิทธิและ
อัตราการใช้ สิทธิท่ีเปล่ียนแปลงไปน้ัน 
 

2.2.9  การชดใช้ค่าเสียหายกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดใหมี้หุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิ  

 บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผูถ้ือใบส าคัญแสดงสิทธิตามรายละเอียดดังนี้  
1.  บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้เฉพาะผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่มาแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิในวันก าหนด  

การใช้สิทธิแต่ละครั้ง ซึ่งบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิได้
อย่างเพียงพอ  

2.  การชดใช้ค่าเสียหายตาม 1. บริษัทจะช าระให้เป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่าย โดยให้ผู้ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิมารับด้วยตนเองตามสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิในข้อ 2.2.4 ภายใน 14 วันท าการนับจากวันที่ผู้
ถือ ใบส าคัญแสดงสิทธิมาแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ  

3.  การค านวณค่าเสียหายที่บริษัทจะชดใช้ให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิตาม 1.มีสูตรการค านวณดังนี้ 
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 ค่าเสียหาย ต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย เท่ากับ B x [MP – EP]  

 โดยที่  B คือ  จ านวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึ้นได้ตามอัตราการใช้     
สิทธิท่ีเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 หน่วย  

     MP   คือ   ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัทในวันก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ซึ่งผู้ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิมาแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ  

     EP  คือ  ราคาการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือราคาการใช้สิทธิ ตามเงื่อนไข     
การปรับสิทธิหากมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ / หรือ อัตราการใช้สิทธิ  

4.   การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อนี้ให้ถือเป็นส้ินสุด 
 

2.2.10  มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ และหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ  
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 ได้มีมติให้จัดสรรหุ้นไว้เสนอ

ขายต่อประชาชนทั่วไปจ านวน 450,000,000 หุ้น และส ารองไว้ส าหรับรองรับการแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะออก
ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทจ านวน  50,000,000 หุ้น ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้บริษัทด าเนินการออก
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น และได้มีมติอนุมัติมอบอ านาจให้คณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้พิจารณารายละเอียด ระยะเวลา ตลอดจนรายละเอียด
เงื่อนไขต่างๆ ที่จ าเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 
8 มกราคม 2557 ได้มอบหมายให้ นายพระนาย กังวาลรัตน์ เป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่าว และด าเนินการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานแล้วเสร็จภายใน 1 ปีหลังจากได้รับการอนุมัติการออก
ใบส าคัญแสดงสิทธิจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 

2.2.11  จ านวนหุ้นที่รองรับเมื่อรวมกับจ านวนหุ้นที่จัดสรรไว้ครั้งอื่น   
บริษัทมีหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามโครงการเสนอขาย

ใบส าคัญแสดงสิทธิของกรรมการและพนักงานรวม 50,000,000 หุ้น   
 

.2.12  รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ   
จ านวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ         50, 000,000  หุ้น  
 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ                           0.10  บาท  
 ราคาการใช้สิทธิ                           0.10  บาท  
 มูลค่ารวมของหุ้นทีไ่ด้จากการใช้สิทธิ                    5,000,000 บาท  
หุ้นที่ส ารองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิคิดเป็นร้อยละ              2.22 ของจ านวนหุ้นที่ออกเรียกช าระ

แล้วทั้งหมดรวม 2,250,000,000 
หุ้น 

 

2.2.13  การด าเนินการหากมีหุ้นที่จัดสรรไวค้งเหลือจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  
หากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการ

บริหาร จะเสนอผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิต่อไป 
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ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อก าหนด เงื่อนไข และวิธีการที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน ประกาศของตลาดหลักทรัพย์และ
ส านักงานก.ล.ต.   

 

2.2.14  ตลาดรองของใบส าคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย  
ไม่มี เนื่องจากใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได้  
 

2.2.15  ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ  
บริษัทจะด าเนินการน าหุ้นเพิ่มทุนที่เกิดจากการแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหนักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

อย่างไรก็ตามบริษัทอยู่ระหว่างการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ก่อนที่บริษัทจะด าเนินการยื่นค าขอต่อตลาดหลักทรัพย์เพื่อ
รับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทจึงมีความเส่ียงที่อาจจะไม่ได้ด าเนินการยื่นค าขอ และ/หรือ ไม่ได้
รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ในการรับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน  
 

2.2.16  ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น  
เนื่องจากหุ้นของบริษัทยังไม่ได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงท าให้ไม่มี 

“ราคาตลาดของหุ้น” ดังนั้น ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิจึงไม่สามารถค านวณผลกระทบต่อราคาตลาด
ของหุ้น (Price Dilution) ได้  อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิทั้งหมดซื้อหุ้นจ านวน 
50,000,000 หุ้น โดยที่1) บริษัทมีหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดจ านวน 1,750,000,000 หุ้น 2) บริษัทมีหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดภายหลังการจ าหน่ายหุ้นใหม่ต่อประชาชนครั้งแรกนีจ้ านวน 2,250,000,000 หุ้น จะมีผลกระทบต่อส่งแบ่งก าไรหรือ
สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) โดยจะท าให้ส่วนแบ่งก าไร หรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น
เดิมลดลงในอัตราร้อยละ 2.85 และ ร้อยละ 2.22 ของส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม ตามล าดับ 

 

2.3  ข้อจ ากัดการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ   
เป็นไปตามข้อ 2.2.6  ข้อ 2 
 

2.4   ที่มาของการก าหนดราคาใบส าคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย  
บริษัทได้ท าการออกใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัท โดยไม่มีราคาเสนอขาย เพื่อเป็นการตอบแทน

พนักงานที่มีส่วนช่วยให้บริษัทประสบความส าเร็จจนถึงปัจจุบัน และเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานต่อไปใน
อนาคต   

 

3  ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง  
 - ไม่มี -  
 

4.   การจอง การจ าหน่าย และการจัดสรร   
 

4.1   วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์  
การเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งนี้ ไม่ผ่านผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการจัด        

จ าหน่ายหลักทรัพย์ และเป็นการจัดสรรโดยมิคิดมูลค่าให้แก่พนักงานของบริษัท  
  
4.2   ผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 

 - ไม่มี -  
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4.3  เงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 
 - ไม่มี -  
 

4.4  ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์  
ค่าใช้จ่ายอื่น 100,000 บาท 
  

4.5   วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน  
กรรมการและพนักงานที่ได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัท โดย

สามารถรับได้ทุกวันท าการของบริษัท ตั้งแต่วันท่ีหนังสือชี้ชวนมผีลบังคับใช ้ทั้งนี้ ผู้ได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถ
ท าการดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนจาก Website ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ได้ที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิครั้งนี้ 

  
4.6   วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ 

บริษัทจะจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่พนักงานของบริษัท ซึ่งเป็นการเสนอ
ขายตามมติที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2557 และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั้งที่ 1/2557 เมื่อ วันท่ี 8 มกราคม 2557 โดยมีหลักเกณฑ์จัดสรร ดังนี้  

 คุณสมบัติของผู้รับการจัดสรร    :  เป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัท 
 หลักเกณฑ์การจัดสรร    :  ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท

มอบหมายเป็นผู้ก าหนดรายชื่อของพนักงานของบริษัทที่จะ
ได้รับการจัดสรรและก าหนดจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะ
จัดสรรให้แก่พนักงานแต่ละราย อย่างไรก็ตาม ให้เป็นสิทธิโดย
เด็ดขาดของบริษัทที่จะไม่จัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานราย
ใดรายหนึ่งหรือหลายรายได้ตามที่เห็นสมควร   

  ทั้งนี้ ในการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานแต่ละราย
จะพิจารณาจากต าแหน่ง และอายุงาน ตามความเหมาะสม 

 

4.7   วิธีการจองและช าระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์  
การเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิเป็นการเสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่า พนักงานท่ีได้รับการ

จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิจะได้รับใบส าคัญแสดงสิทธิตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีการจองซื้อ   
  

4.8  การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจ านวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย  
 - ไม่มี -  
  

4.9  วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์  
 - ไม่มี -   

 

4.10  วิธีการส่งมอบใบส าคัญแสดงสิทธิ  
บริษัทจะด าเนินการส่งมอบใบส าคัญแสดงสิทธใิหก้ับผู้ทีไ่ด้รับการจัดสรร โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้  
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 1.  บริษัทจะด าเนินการแจ้งให้พนักงานที่ได้รับการจัดสรรมารับใบส าคัญแสดงสิทธิที่ ได้รับการจัดสรรด้วย   
ตนเองที่ส านักงานใหญ่ของบริษัท ตามที่อยู่ในข้อ 2.2.4   

  2.  บริษัทจะด าเนินการส่งมอบใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรตามหน่วยงานที่พนักงานน้ันสังกัด
อยู่  

   
4.11  การส่งมอบหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ  

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบส าคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
สามารถเลือกให้บริษัทด าเนินการในกรณีใดกรณีหน่ึงในสองกรณีดังต่อไปน้ี   

1. ในกรณีที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยให้ออกใบหุ้นในชื่อของผู้ถือใบส าคัญสิทธิ 
บริษัทจะส่งมอบใบหุ้นตามจ านวนที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิได้มาให้สิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อ
และที่อยู่ที่ปรากฏในแบบแสดงความจ านงในการใช้สิทธิภายใน 15 วันท าการนับจากวันก าหนดการใช้สิทธิ
ในแต่ละครั้งที่เกี่ยวข้อง ในกรณีน้ี ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิไม่สามารถขายหุ้นทีไ่ด้รับจากการใช้สิทธิในตลาด
หลักทรัพยได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์รับหุ้นสามัญดังกล่าวเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพิม่เติม  

    ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความสูญหาย หรือ เสียหายอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่การส่ง
ใบหุ้นดังกล่าวสูญหายหลังจากที่บริษัทได้ส่งเอกสารดังกล่าวทางไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม 
บริษัทอาจตกลงกับผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธใิหม้ารับเอกสารดังกล่าวไปด้วยตนเองก็ได้    

 

2. ในกรณีที่ ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ กล่าวคือ ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นที่ได้รับจากการใช้สิทธิไว้ในบัญชีของ
บริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนี้ บริษัทจะด าเนินการน า
หุ้นตามจ านวนที่ผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิมาใช้สิทธิฝากไว้กับ “บริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” และ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ จะบันทึกยอดบัญชีจ านวนหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้น
อยู่ ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์นั้นจะบันทึกยอดบัญชีจ านวนหุ้นที่ผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฝากไว้ และ
ออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิภายใน 7 วันท าการนับจากวันก าหนดการใช้สิทธิ ใน
กรณีนี้ ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้จากการใชสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่
ตลาดหลักทรัพย์รับหุ้นสามัญดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเ์พิ่มเติม      



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

เอกสารแนบ 6 
แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
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บริษัท เพาเวอร์ โซลชูั่น เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

แบบประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน (วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 
การตอบแบบประเมินในแต่ละข้อ ควรอยู่บนพ้ืนฐานของการปฏิบัติจริง  หากประเมินแล้วพบว่า บริษัทยังขาดการควบคุมภายในท่ีเพียงพอในข้อใด (ไม่ว่าจะเป็นการไม่มีระบบในเรื่อง

นั้น หรือมีแล้วแต่ยังไม่เหมาะสม) บริษัทควรอธิบายเหตุผลและแนวทางแก้ไขประกอบไว้ด้วย      
 

สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 

1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 
1.1 คณะกรรมการและผูบ้รหิารกาํหนดแนวทาง และมกีารปฏบิตัทิีอ่ยู่บน

หลักความซื่อตรงและการรกัษาจรรยาบรรณในการดําเนินงาน ที่
ครอบคลุมถงึ  
1.1.1 การปฏบิตัหิน้าทีป่ระจาํวนั และการตดัสนิใจในเรือ่งต่าง ๆ   
1.1.2 การปฏบิตัติ่อคูค่า้ ลกูคา้ และบุคคลภายนอก   

 
 
 
 
 

 คณะกรรมการบริษัทยึดมัน่ในดํา เนินธุรกิจด้วยความซื่อตรงและรักษา
จรรยาบรรณ จงึจดัทํานโยบายการกํากบัดูแลกจิการทีด่ีและจรรยาบรรณทาง
ธุรกจิของบรษิัท รวมถงึนโยบายการต่อต้านการคอร์รปัชัน่และนโยบายอื่นๆ 
เพื่อให้กรรมการและผู้บรหิารได้ยึดถือและปฏิบัติ ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติ
หน้าที่ประจําวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ รวมทัง้การปฏิบัติต่อคู่ค้า 
ลูกค้า และบุคคลภายนอก และได้เผยแพร่ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน
รบัทราบทัว่กนัแลว้ นอกจากนี้ จะประกาศใหบุ้คคลภายนอกรบัทราบผา่นทาง 
www.pst.co.th 

1.2 มขีอ้กําหนดที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผู้บรหิารและพนักงานปฏิบัติ
หน้าทีด่ว้ยความซื่อตรงและรกัษาจรรยาบรรณ ทีค่รอบคลุมถงึ  
1.2.1 มีข้อกําหนดเกี่ยวกบัจรยิธรรม (code of conduct) สําหรบั

ผูบ้รหิารและพนกังาน ทีเ่หมาะสม  
1.2.2 มขีอ้กาํหนดหา้มผูบ้รหิารและพนกังานปฏบิตัตินในลกัษณะที่

อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักจิการ ซึ่ง

 
 
 

 
 

 

 อา้งองิตามคาํอธบิายขอ้ 1.1  
 
 
 
 
 

http://www.pst.co.th/
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รวมถึงการห้ามคอร์รปัชันอันทําให้เกิดความเสียหายต่อ
องคก์ร2 

1.2.3 มบีทลงโทษทีเ่หมาะสมหากมกีารฝา่ฝืนขอ้กาํหนดขา้งตน้  
1.2.4 มกีารสื่อสารขอ้กาํหนดและบทลงโทษขา้งตน้ใหผู้บ้ริหารและ

พนักงาน ทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรบัทราบข้อกําหนดและ
บทลงโทษเป็นประจําทุกปี รวมทัง้มีการเผยแพร่ code of 
conduct ใหแ้กพ่นกังานและบุคคลภายนอกไดร้บัทราบ 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of 
Conduct  
1.3.1 การติดตามและประเมนิผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน

หรอืหน่วยงานกาํกบัดแูลการปฏบิตั ิ(compliance unit)  
1.3.2 การประเมนิตนเองโดยผูบ้รหิารและพนกังาน  
1.3.3 การประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญทีเ่ป็นอสิระจากภายนอกองคก์ร 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

บรษิทักาํหนดใหผู้บ้รหิารและพนักงานตอบแบบประเมนิตนเองเกีย่วกบัขอ้พงึ
ปฏบิตัทิางธุรกจิและจรยิธรรมทางธุรกจิผ่านทางอนิเทอรเ์นต  โดยกําหนดให้
ทาํการประเมนิปีละ 1 ครัง้ โดยเลขานุการบรษิทัไดส้รปุผลการประเมนิดงักล่าว
พรอ้มทัง้แผนการดาํเนินการต่อประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด
เกีย่วกบัความซื่อตรงและการรกัษาจรรยาบรรณ 
1.4.1 มกีระบวนการที่ทําให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายใน

เวลาทีเ่หมาะสม 
 

 
 
 

 
 

 คณะกรรมการบรษิทัเชือ่มัน่ว่าบรษิทัสามารถจดัการอยา่งทนัเวลา หากพบการ
ไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี่ยวกบัความซื่อตรงและรกัษาจรรยาบรรณ โดย
บรษิัทได้มกีารกําหนดบทลงโทษต่อการกระทําที่ฝ่าฝืนและขดัต่อหลกัความ
ซื่อตรงและรกัษาจรรยาบรรณ ซึ่งจะพิจารณาบทลงโทษหรอืแนวทางแก้ไข
ตามแต่ละกรณี 

                                           
2 บรษิทัควรก ำหนดกำรควบคมุภำยในตำมมำตรกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชัน่ใหเ้หมำะสมกบัควำมเสีย่งของบรษิทั 
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1.4.2 มกีระบวนการทีท่าํใหส้ามารถลงโทษหรอืจดัการกบัการฝา่ฝืน

ไดอ้ยา่งเหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 
1.4.3 มกีารแกไ้ขการกระทาํทีข่ดัต่อหลกัความซื่อตรงและการรกัษา

จรรยาบรรณอยา่งเหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 
 

 
 
 

 

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าที่ก ากับดูแล (Oversight) และพัฒนา การด าเนินการด้านการควบคุมภายใน 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 
2.1 มกีารกําหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบรหิาร 

โดยได้สงวนสิทธิอ์ํานาจเฉพาะของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่าง
ชดัเจน 

  บริษัทมีการกําหนด ขอบเขตอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร และ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารเป็นลายลักษณ์อกัษร รวมถงึการกําหนดหลกัเกณฑ์
อาํนาจอนุมตัใินการบรหิารงานของบรษิทั ซึง่ไดม้กีารแบ่งแยกอาํนาจอนุมตักิาร
ดําเนินงานและเขา้ทําธุรกรรมต่างๆ ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบรหิารไว้
อยา่งชดัเจน 
 

2.2 คณะกรรมการบรษิทักํากบัดูแลใหม้กีารกําหนดเป้าหมายการดําเนิน
ธุรกิจที่ชดัเจนและวดัผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ
ผูบ้รหิารและพนกังาน 

  คณะกรรมการบรษิัทมหีน้าทีก่ํากบัดูแลให้มกีารกําหนดเป้าหมายการดําเนิน
ธุรกจิทีช่ดัเจนและวดัผลได ้เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดเป้าหมายในการ
ปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้และความสมเหตุสมผล รวมทัง้
พจิารณาตดัสนิในเรื่องที่มสีาระสําคญั เช่น นโยบายและแผนธุรกจิโครงการ
ลงทุนขนาดใหญ่ การได้มาหรอืจําหน่ายไปซึ่งทรพัย์สินและรายการอื่นใดที่
กฎหมายกาํหนด  
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2.3 คณะกรรมการบรษิัทกํากบัดูแลให้บรษิัทกําหนดบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่ง
ครอบคลุมบทบาททีส่าํคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบบญัช ีผู้
ตรวจสอบภายใน และผูร้บัผดิชอบต่อรายงานทางการเงนิ 

  บรษิทัไดก้าํหนดขอบเขต อาํนาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ
ชุดย่อย ต่างๆ อย่างชดัเจน รวมทัง้จดัใหม้กีฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบไว้
เป็นลายลกัษณ์อกัษร  

2.4 คณะกรรมการบรษิัทเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกบัธุรกิจของบรษิัท และมี
ความเชีย่วชาญ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิทั หรอืสามารถขอคําแนะนํา
จากผูเ้ชีย่วชาญในเรือ่งนัน้ๆได ้

  คณะกรรมการของบรษิทัประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒทิีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญ 
และประสบการณ์ที่หลากหลาย อาทิ การประกอบธุรกจิของบรษิัท การเงนิ 
กฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกจิของ
บรษิทั ในกรณีทีค่ณะกรรมการบรษิทัตอ้งการคาํแนะนําจากผูเ้ชีย่วชาญเพือ่การ
ตัดสินใจ สามารถว่าจ้างที่ปรกึษาและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้ตามความ
เหมาะสม 
 

2.5 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู ้
ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มี
ความสมัพนัธ์อื่นใด อนัอาจมอีทิธพิลต่อ การใชดุ้ลยพนิิจและปฏิบตัิ
หน้าทีอ่ยา่งเป็นอสิระ ในจาํนวนทีเ่หมาะสมเพยีงพอ 

  บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ/ คณะกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ และมคีุณสมบตัิครบถ้วนตามขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย 

2.6 คณะกรรมการบรษิทักาํกบัดูแลการพฒันาและปฏบิตัเิรื่องการควบคุม
ภายใน ในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทัง้การสร้างสภาพแวดล้อมการ
ควบคุม การประเมนิความเสี่ยง กจิกรรมการควบคุม ขอ้มูลและการ
สือ่สาร และการตดิตาม 

  คณะกรรมการบรษิัทมกีารกํากบัดูแลให้บรษิัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
ตามหลกัเกณฑ ์COSO 2013 ซึง่ครอบคลุมทัง้ 5 ปจัจยั  
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3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการสั่งการและ ความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การก ากับ
ดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 
3.1 ผู้บริหารระดับสูงกําหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุ

วตัถุประสงค์ของบรษิทั โดยพจิารณาถงึความเหมาะสมทัง้ทางธุรกจิ
และกฎหมาย รวมถึงการจัด ให้มีการควบคุมภายในอย่างมี
ประสทิธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สําคญั ซึ่งทําให้เกดิ
การตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกนั มงีานตรวจสอบภายในทีข่ ึน้ตรงกบั
กรรมการตรวจสอบ และมสีายการรายงานทีช่ดัเจน เป็นตน้  

  บรษิัทมกีารกําหนดโครงสร้างองค์กรบรษิัทให้เหมาะสมกบัสภาพของธุรกิจ 
โดยมกีารแบ่งแยกอาํนาจหน้าทีแ่ละการถ่วงดุลในสายการบงัคบับญัชาและการ
รายงานที่ช ัดเจน โดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

3.2 ผูบ้รหิารระดบัสูงกําหนดสายการรายงานในบรษิัท โดยพจิารณาถึง
ความเหมาะสมเกีย่วกบัอาํนาจหน้าที ่ความรบัผดิชอบ และการสือ่สาร
ขอ้มลู 

  อา้งองิตามคาํอธบิายขอ้ 3.1  
 

3.3 มกีารกาํหนด มอบหมาย และจํากดัอาํนาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ
อย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง 
ผูบ้รหิาร และพนกังาน 

  บริษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจ หน้าที่  และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบรษิัท ประธานกรรมการบรหิารและฝ่ายบรหิาร รวมถึงระดบั
ผู้จ ัดการและระดับหัวหน้างาน และบริษัทกําหนดอํานาจอนุมัติเฉพาะของ
คณ ะกรรมการบ ริษั ท ต ามข อบ เขต ใน อําน าจดํ า เนิ น การ  (Level of 
Authorization)อย่างชดัเจน ทัง้ในระดบัคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการ
บริหาร รวมทัง้ได้กําหนดหน้าที่การทํางานของพนักงานทุกตําแหน่ง (Job 
Description) 
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4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งม่ันในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 
4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา แล ะรักษา

บุคลากรทีม่คีวามรูแ้ละความสามารถทีเ่หมาะสม และมกีระบวนการ
สอบทานนโยบายและวธิกีารปฏบิตันิัน้อยา่งสมํ่าเสมอ 

  บรษิทัมกีารกาํหนดหน้าทีก่ารทาํงาน (Job Description) และมกีารประเมนิผล
การปฏิบัติงานโดยผู้บริหารและหัวหน้างานทุก ปี และบริษัทมีการจัดทํา
แผนการฝึกอบรมประจาํปี 

4.2 บรษิัทมกีระบวนการประเมนิผลการปฏิบตังิาน การใหแ้รงจูงใจหรอื
รางวลัต่อบุคลากรทีม่ผีลการปฏบิตังิานด ีและการจดัการต่อบุคลากรที่
มผีลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถงึ การสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้
ผูบ้รหิารและพนกังานทราบ 

  บรษิัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี และกําหนดหลักเกณฑ์การ
ประเมนิผลที่ชดัเจน โดยผู้บังคบับัญชาจะประเมินประสทิธิภาพการทํางาน    
เป้าหมายในการทาํงานประสทิธผิลของงาน เพื่อประกอบการพจิารณาแรงจงูใจ
และรางวลัต่างๆ 

4.3 บรษิัทมกีระบวนการแก้ไขปญัหาหรอืเตรยีมพร้อมสําหรบัการขาด
บุคลากรทีม่คีวามรูแ้ละความสามารถทีเ่หมาะสมอยา่งทนัเวลา 

  บรษิทัมแีผนการคดัเลอืกบุคคลากรทีจ่ะเขา้มารบัผดิชอบในตาํแหน่งงานบรหิาร
ทีส่าํคญัทุกระดบัใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส และพฒันาผูบ้รหิารและ
พนักงานที่มีให้มีความรู้ความสามารถในการทํางานมากขึ้นและให้สามารถ
ทาํงานแทนกนัได ้

4.4 บรษิัทมกีระบวนการสรรหา พฒันา และรกัษาผูบ้รหิารและพนักงาน
ทกุคน เชน่ การจดัระบบทีป่รกึษา (mentoring) และการฝึกอบรม 

  บรษิทัส่งเสรมิการพฒันาบุคลากร โดยใหม้กีารจดัอบรม สมัมนา ฝึกอบรมเพื่อ
พฒันาความรู ้ความสามารถศกัยภาพของบุคลากร รวมถงึปลูกฝงัทศันคตทิีด่ ี
มคีณุธรรม จรยิธรรม และการทาํงานเป็นทมีแกบุ่คลากร 

4.5 บรษิัทมแีผนและกระบวนการสรรหาผูส้บืทอดตําแหน่ง (succession 
plan) ทีส่าํคญั 

  อา้งองิตามคาํอธบิายขอ้ 4.3 
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5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 
5.1 คณะกรรมการบรษิัทและผู้บรหิารมกีระบวนการและการสื่อสารเชิง

บงัคบัใหบุ้คลากรทุกคนมคีวามรบัผดิชอบต่อการควบคุมภายใน และ
จดัใหม้กีารปรบัปรงุแกไ้ขกระบวนการปฏบิตั ิในกรณีทีจ่าํเป็น 

  บรษิัทกําหนดให้พนักงานปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 
ขอ้บงัคบัการทํางาน และขัน้ตอนการปฏบิตังิาน อย่างเคร่งครดั โดยบรษิทัได้
สือ่สารและใหค้วามรูแ้กพ่นกังาน เพือ่จะไดเ้หน็ความสาํคญัในการเป็นสว่นหนึ่ง
ของระบบการควบคุมภายในทีด่ ีและบรษิทัยงัจดัใหม้หีน่วยงานอสิระภายนอก
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการควบคุมภายใน ทําหน้าที่ตรวจสอบและ
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อจะไดป้รบัปรุงแกไ้ขกระบวนการ
ปฏบิตังิานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

5.2 คณะกรรมการบรษิัทและผู้บรหิารกําหนดตวัชี้วดัผลการปฏิบตัิงาน 
การสรา้งแรงจูงใจ และการใหร้างวลั ทีเ่หมาะสม โดยพจิารณาทัง้เรือ่ง
การปฏิบัติตาม Code of Conduct และวตัถุประสงค์ในระยะสัน้และ
ระยะยาวของบรษิทั 

  บรษิัทกําหนดตวัชี้วดัผลการปฏบิตัิงานตาม Job Description แต่ละตําแหน่ง
งานอย่างชดัเจน ใหส้อดคลอ้งคลอ้งกบัแผนงานและเป้าหมายโดยรวมทัง้ระยะ
สัน้และยาว ทัง้ยงัพิจารณาควบคู่กบัการปฏิบัติตามการกํากับดูแลที่ดีและ
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ คู่มือการทํางาน ขอ้บังคบัการทํางาน เพื่อ
ประเมนิผลตอบแทนพนกังาน เงนิรางวลัพเิศษ(โบนสั)และสวสัดกิารต่างๆ 

5.3 คณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารประเมนิแรงจูงใจและการใหร้างวลั
อยา่งต่อเนื่องโดยเน้นใหส้ามารถเชือ่มโยงกบัความสาํเรจ็ของหน้าทีใ่น
การปฏบิตัติามการควบคมุภายในดว้ย 

  อา้งองิตามคาํอธบิายขอ้ 5.2 

5.4 คณะกรรมการบรษิัทและผู้บรหิารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรง
กดดนัทีม่ากเกนิไปในการปฏบิตัหิน้าทีข่องบุคลากรแต่ละคน 

  บรษิทักาํหนดหลกัเกณฑ์การพจิารณาประเมนิผลการปฏบิตังิานทีช่ดัเจนและ
เหมาะสม เพื่อใหผู้บ้รหิารและพนักงานของบรษิทัรบัทราบถงึเป้าหมายในการ
ปฏบิตังิานรว่มกนั โดยไมส่รา้งแรงกดดนัทีม่ากเกนิไป 
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การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
 

6. องค์กรก าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 
6.1 บรษิทัสามารถปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป และ

เหมาะสมกับธุรกิจในขณะนัน้ โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงาน
ทางการเงนิมตีวัตนจรงิ ครบถว้น แสดงถงึสทิธหิรอืภาระผูกพนัของ
บริษัทได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน 
ถกูตอ้ง 

  บรษิทัมกีารสอบทานรายงานทางการเงนิใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูทีเ่พยีงพอ และ
ถูกต้องตามมาตรฐานการบญัชทีีร่องรบัโดยทัว่ไป เหมาะสมกบัธุรกจิ โดยผ่าน
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีร ับอนุญาต นโยบายทางบัญชีเป็นไปตาม
มาตรฐานบัญชี ซึ่งได้รบัการพิจารณาโดยผู้บรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ 
และผูต้รวจสอบบญัชรีบัอนุญาต 

6.2 บรษิัทกําหนดสาระสําคญัของรายการทางการเงนิ โดยพจิารณาถึง
ปจัจัยที่สําคัญ เช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ 
แนวโน้มของธุรกจิ 

 

  อา้งองิตามคาํอธบิายขอ้ 6.1 

6.3 รายงานทางการเงนิของบรษิทัสะทอ้นถงึกจิกรรมการดําเนินงานของ
บรษิทั อยา่งแทจ้รงิ 

  อา้งองิตามคาํอธบิายขอ้ 6.1 

6.4 คณะกรรมการหรอืคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง อนุมตัแิละสือ่สาร
นโยบาย การบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน
รบัทราบและถอืปฏบิตั ิจนเป็นสว่นหนึ่งของวฒันธรรมขององคก์ร 

 
 
 
 

 
 
 

คูม่อืบรหิารความเสีย่งทีผ่า่นการอนุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทั ไดถ้กูสือ่สารใน
ทีป่ระชมุคณะทาํงานบรหิารความเสีย่ง ซึง่ประกอบดว้ยผูบ้รหิารและพนกังานทุก
หน่วยงาน รบัทราบและถอืปฏบิตัจินเป็นสว่นหนึ่งของวฒันธรรมขององคก์ร 
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7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้ อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 
7.1 บรษิัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดําเนิน

ธุรกจิทัง้ระดบัองคก์ร หน่วยธุรกจิ ฝา่ยงาน และหน้าทีง่านต่าง ๆ 
  คณะทํางานบริหารความเสี่ยง มีการประเมินความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจมี

ผลกระทบต่อการดําเนินธุรกจิทัง้ระดบัองค์กร และระดบัปฏิบตัิงานครอบคลุม
หน่วยธุรกจิ ฝา่ยงานและหน้าทีง่านต่าง ๆ  
 

7.2 บรษิทัวเิคราะห์ความเสีย่งทุกประเภททีอ่าจเกดิจากทัง้ปจัจยัภายใน
และปจัจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การ
ดาํเนินงาน การรายงาน การปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์และดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

  คณะทาํงานบรหิารความเสีย่ง ประเมนิความเสีย่งโดยพจิารณาทัง้ปจัจยัภายใน
และปจัจัยภายนอกองค์กร ที่อาจส่งผลต่อ ด้านกลยุทธ์องค์กร ด้านการ
ดําเนินงาน ด้านการเงนิ ด้านกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ของบรษิัท
และกลุ่มบรษิทั  

7.3 ผูบ้รหิารทกุระดบัมสีว่นรว่มในการบรหิารความเสีย่ง 
 

 

  คณะทํางานบรหิารความเสีย่ง ไดร้บัขอ้มลูสนับสนุนเพื่อมาพจิารณาความเสีย่ง
ในดา้นต่างๆ จากผูบ้รหิารและพนกังานทกุหน่วยงานต่างๆภายในบรษิทั 

7.4 บรษิทัได้ประเมนิความสําคญัของความเสีย่ง โดยพจิารณาทัง้โอกาส
เกดิเหตุการณ์ และผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้   

  บรษิัทกําหนดหลกัเกณฑ์ระดบัของโอกาสเกดิเหตุการณ์และผลกระทบที่อาจ
เกดิขึน้อย่างชดัเจน เพื่อใหค้ณะทาํงานบรหิารความเสีย่งระบุความเสีย่งและการ
วิเคราะห์เพื่อจดัลําดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของ
องคก์ร   

7.5 บรษิทัมมีาตรการและแผนปฏบิตังิานเพื่อจดัการความเสีย่ง โดยอาจ
เป็นการยอมรับความเสี่ยงนั ้น (acceptance)  การลดความเสี่ยง 
(reduction)  การหลกีเลี่ยงความเสีย่ง (avoidance)  หรอืการร่วมรบั
ความเสีย่ง (sharing) 

  บรษิทัมกีารกําหนดมาตรการในด้านบรหิารความเสีย่งโดยได้กําหนดแผนและ
มาตรการบริหารความเสี่ยงในระดับต่างๆ โดยประเมินระดับความเสี่ยงที่
เหลอือยูห่ลงัจากปฏบิตัติามแผน เพือ่รายงานต่อคณะทาํงานบรหิารความเสีย่ง 
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8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 
8.1 บรษิทัประเมนิโอกาสทีจ่ะเกดิการทุจรติขึน้ โดยครอบคลุมการทุจรติ

แบบต่างๆ เช่น การจดัทํารายงานทางการเงนิเทจ็  การทาํใหส้ญูเสยี
ทรพัย์สนิ การคอร์รปัชนั การที่ผูบ้รหิารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุม
ภ า ย ใ น  ( management override of internal controls)  ก า ร
เปลีย่นแปลงขอ้มลูในรายงานทีส่าํคญั การไดม้าหรอืใชไ้ปซึง่ทรพัยส์นิ
โดยไมถ่กูตอ้ง เป็นตน้ 

  บรษิัทมกีารประเมนิความเสีย่งด้านการทุจรติภายในองค์กรซึ่งครอบคลุมการ
ทุจรติแบบต่างๆที่อาจเกิดขึ้น และบรษิัทได้ผ่านการรบัรองเป็นสมาชิกของ 
“แนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจรติ’’ (Thailand’s Private 
Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) 

8.2 บรษิทัไดท้บทวนเป้าหมายการปฏบิตังิานอยา่งรอบคอบ โดยพจิารณา
ความเป็นไปไดข้องเป้าหมายทีก่ําหนดแลว้ รวมทัง้ได้พจิารณาความ
สมเหตุสมผลของการใหส้ิง่จงูใจหรอืผลตอบแทนแก่พนักงานแลว้ดว้ย
ว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทําไม่เหมาะสม เช่น ไม่
ตัง้เป้าหมายยอดขายของบรษิทัไวสู้งเกนิความเป็นจรงิ จนทําใหเ้กดิ
แรงจงูใจในการตกแต่งตวัเลขยอดขาย เป็นตน้ 

  บรษิทัมกีารกาํหนดเป้าหมายการปฏบิตังิานโดยพจิาณาถงึความเป็นไปไดใ้ห้
ความเหมาะสมกบัศกัยภาพของบรษิทั ควบคู่กบัผลตอบแทนต่างๆทีพ่นักงาน
จะได้รบั โดยคณะกรรมการบรหิารจะตดิตามผลการปฏบิตัอิย่างน้อยเดอืนละ
ครัง้ เพือ่ทบทวนเป้าหมายปฏบิตังิานใหเ้หมาะสม  
 
 
 

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บรหิารเกี่ยวกบั
โอกาส ในการเกดิทุจรติ และมาตรการทีบ่รษิทัดําเนินการเพื่อป้องกนั
หรอืแกไ้ขการทจุรติ 

  คณะกรรมการตรวจสอบได้มกีารสอบถามผูบ้รหิารเกี่ยวกบัโอกาสในการเกดิ
ทุจรติและมาตรการทีบ่รษิทัดําเนินการเพื่อป้องกนัหรอืแกไ้ขการทุจรติ รวมทัง้
ยงัได้สอบถามหน่วยงานตรวจสอบภายในถึงการประเมินโอกาสในการเกิด
ทุจริตและเหตุการณ์ที่ผ่านมาที่เกี่ยวกับการทุจริตภายในองค์กร โดยให้ผู้
ตรวจสอบภายในมหีน้าทีร่ายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบหากเกดิเหตุการณ์
ทุจรติในอนาคต เพื่อที่จะสามารถดําเนินการเพื่อป้องกนัหรอืแก้ไขการทุจรติ
ต่อไป 
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ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 
 

8.4 บรษิทัได้สื่อสารใหพ้นักงานทุกคนเขา้ใจและปฏบิตัติามนโยบายและ
แนวปฏบิตั ิทีก่าํหนดไว ้

  บรษิัทกําหนดให้ผู้บรหิารและพนักงานของบรษิัทศึกษาข้อกําหนดเกี่ยวกบั
นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณทางธุรกจิของบรษิทั รวมทัง้
นโยบายและแนวปฏบิตัติ่างๆ และปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั ซึง่ไดเ้ผยแพร่ทาง 
Email ของบรษิทั 

 

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 
 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 
9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปจัจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมี

ผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงาน
ทางการเงิน  ตลอดจนได้กําหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลีย่นแปลงนัน้อยา่งเพยีงพอแลว้ 

  บรษิัทมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานโดยคณะผู้บริหารอย่าง
สมํ่ าเสมอ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงปจัจัยจากภายนอกองค์กร และการ
เปลี่ยนแปลงอื่นๆที่มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ นโยบาย การควบคุม
ภายใน และรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริหารจะมีการทบทวน
เป้าหมาย คูม่อืการปฏบิตังิานและระเบยีบต่างๆ และนําเสนอต่อคณะกรรมการ
บรษิทั 

9.2 บรษิทัประเมนิการเปลีย่นแปลงรปูแบบการทาํธุรกจิ ทีอ่าจมผีลกระทบ
ต่อการดําเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน 
ตลอดจนได้กําหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนัน้อย่าง
เพยีงพอแลว้ 

  อา้งองิตามคาํอธบิายขอ้ 9.1 

9.3 บรษิทัประเมนิการเปลี่ยนแปลงผูนํ้าองคก์ร ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการ
ดาํเนินธุรกจิ การควบคมุภายใน และรายงานทางการเงนิ ตลอดจนได้
กาํหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงนัน้อยา่งเพยีงพอแลว้ 

  บรษิัทกําหนดเป้าหมาย นโยบาย และแผนงานในการดําเนินธุรกจิที่ชดัเจน 
โดยมปีระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเป็นผูด้าํเนินการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 
ซึง่เป็นการทาํงานร่วมกบัผูบ้รหิารและหวัหน้าหน่วยงานอื่นๆ ดงันัน้เมื่อมกีาร
เปลี่ยนแปลงผู้นําองค์กรในตําแหน่งใด จึงสามารถถ่ายทอด สื่อสาร การ
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ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 
ดาํเนินงานใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเนื่องตามเป้าหมายการดาํเนินธุรกจิได ้

 
 
 

มาตรการควบคุม (Control Activities) 
 

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 

10.1 มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยงและ
ลกัษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของ
งาน ลกัษณะงาน ขอบเขตการดําเนินงาน รวมถงึลกัษณะเฉพาะอื่น 
ๆ 

  บริษัทได้ประเมินความเสี่ยงตามลักษณะเฉพาะของบริษัท และกําหนด
กจิกรรมการควบคุมภายในใหเ้พยีงพอเหมาะสม เพื่อจดัทําคู่มอืระเบยีบการ
ปฏบิตังิานแต่ละหน่วยงาน  

10.2 บรษิทัมมีาตรการควบคุมภายในทีก่ําหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรและ
ครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและ
ระเบียบวิธปีฏิบตังิานเกีย่วกบัธุรกรรมด้านการเงนิ การจดัซื้อ และ
การบรหิารทัว่ไป ตลอดจนกาํหนดขอบเขต อาํนาจหน้าที ่และลําดบั
ชัน้การอนุมตัขิองผูบ้รหิารในแต่ละระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน รดักมุ เพือ่ให้

 
 
 
 
 

 บรษิัทมีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่ชดัเจนเป็นลายลักษณ์อกัษร
สาํหรบัทกุหน่วยงาน 
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ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 
สามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่น มีการกําหนดขนาดวงเงนิและ
อาํนาจอนุมตัขิองผูบ้รหิารแต่ละระดบั ขัน้ตอนในการอนุมตัโิครงการ
ลงทุน ขัน้ตอนการจดัซื้อและวธิกีารคดัเลอืกผูข้าย การบนัทกึขอ้มูล
รายละเอยีดการตดัสนิใจจดัซือ้ ข ัน้ตอนการเบกิจ่ายวสัดุอปุกรณ์ หรอื 
การเบกิใชเ้ครื่องมอืต่างๆ เป็นตน้ โดยไดจ้ดัใหม้กีระบวนการสาํหรบั
กรณีต่าง ๆ ดงันี้ 
 
10.2.1  การเกบ็รวบรวมขอ้มูลเกีย่วกบัผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ 
ผู้บรหิาร และ ผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว รวมทัง้บุคคลที่เกี่ยว
โยงกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทํารายการ
ระหว่างกนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทัง้
มกีารปรบัปรงุขอ้มลูใหเ้ป็นปจัจุบนัเสมอ 
 
10.2.2  กรณีทีบ่รษิทัอนุมตัธิุรกรรมหรอืทาํสญัญากบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งใน
ลกัษณะทีม่ผีลผกูพนับรษิทัในระยะยาวไปแลว้ เช่น การทาํสญัญาซื้อ
ขายสนิคา้ การใหกู้ย้มื การคํ้าประกนั บรษิทัได้ตดิตามใหม้ัน่ใจแล้ว
ว่า มกีารปฏบิตัเิป็นไปตามเงือ่นไขที ่ตกลงกนัไวต้ลอดระยะเวลาทีม่ี
ผลผกูพนับรษิทั เช่น ตดิตามการชาํระคนืหนี้ตามกําหนด หรอืมกีาร
ทบทวนความเหมาะสมของสญัญา เป็นตน้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
บรษิทักาํหนดคู่มอือาํนาจดําเนินการ ซึง่ไดก้ําหนดขอบเขต อาํนาจหน้าทีใ่น
การอนุมตัริายการต่างๆไว้อย่างชดัเจน ทัง้ในระดบัคณะกรรมการบรษิทัและ
ระดบัคณะกรรมการบรหิาร  
 
 
 
บรษิัทกําหนดให้กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัทเปิดเผยและรบัรองความ
ถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร รวมทัง้ผู้ที่
เกี่ยวข้องและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบุคคลดังกล่าว เพื่อรวบรวมเป็น
ฐานขอ้มลูในการตดิตามและสอบทานการทาํรายการระหว่างกนั หรอืรายการ
ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชผน์ โดยกรรมการและผูบ้รหิารจะตอ้งแจง้
ขอ้มูลใหแ้ก่บรษิทัทราบหากขอ้มูลทีแ่จง้ไวม้กีารเปลีย่นแปลง สาํหรบักรณีที่
บรษิทัอนุมตัธิุรกรรมหรอืทําสญัญากบัผูท้ี่เกีย่วขอ้งในลกัษณะทีม่ผีลผูกพนั
ระยะยาวไปแลว้ บรษิทัจะมกีารตดิตามใหม้ัน่ใจว่าไดม้กีารปฏบิตัติามเงือ่นไข
ที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพัน โดยได้กําหนดให้หัวหน้า
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการทําธุรกรรมนัน้ๆ เป็นผู้ดําเนินการติดตามและ
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ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 
รายงานผลใหผู้บ้รหิารรบัทราบ 

 

10.3 บริษัทกําหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่าง
เหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ manual และ automated หรอืการ
ควบคมุแบบป้องกนัและตดิตาม 

  ดาํเนินการแลว้  

10.4 บรษิทักาํหนดใหม้กีารควบคุมภายในในทุกระดบัขององคก์ร เช่น ทัง้
ระดับ กลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือ
กระบวนการ 

  หวัหน้าหน่วยงานรบัผิดชอบในการควบคุมให้มีการปฏิบัติตามระบบการ 
ควบคุมภายในทีว่างไว้และมหีน่วยงานตรวจสอบภายในทําหน้าทีส่อบทาน 
ประเมนิความเพยีงพอและความมปีระสทิธภิาพของระบบการควบคมุภายใน 

10.5 บรษิัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรบัผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ 
ออกจากกัน โดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน 
กล่าวคอื 
10.5.1 หน้าทีอ่นุมตั ิ 
10.5.2 หน้าทีบ่นัทกึรายการบญัชแีละขอ้มลูสารสนเทศ และ  
10.5.3 หน้าทีใ่นการดแูลจดัเกบ็ทรพัยส์นิ 

  บรษิทัจดัทาํเป็นคูม่อืฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษรชดัเจน โดยแบ่งแยกหน้าทีค่วาม
รบัผิดชอบที่มีการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ทัง้หน้าที่ในการอนุมัติ หน้าที่
บนัทกึรายการและขอ้มลูสารสนเทศ และหน้าทีใ่นการดแูลจดัเกบ็ทรพัยส์นิ 
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11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุน การบรรลุวัตถุประสงค์ 
ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 

11.1 บริษัทควรกําหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ กระบวนการปฏิบตัิงานและการควบคุมทัว่ไปของระบบ
สารสนเทศ 

  มกีารกาํหนดคูม่อืการปฏบิตังิาน เรือ่ง ข ัน้ตอนการขอสทิธิเ์ขา้ใชง้านในระบบ
คอมพวิเตอร ์วตัถุประสงค์เพื่อเป็นการควบคุมการเขา้ถงึ (Access Control) 
ข้อมูลสารสนเทศขององค์กร ให้สามารถเข้าถึงและเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้
เฉพาะผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเท่านัน้ และมมีกีารกาํหนดนโยบายความมัน่คงปลอดภยั
ดา้นไอท ี  (IT Security Policy) 
 

11.2 บริษัทควรกําหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
เทคโนโลยใีหม้คีวามเหมาะสม 

  บริษัทมอบหมายฝ่ายสารสนเทศรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว โดยมีการ
กําหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความ
เหมาะสมกบัธุรกจิ และการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ี 

11.3 บรษิทัควรกาํหนดการควบคมุดา้นความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยี
ใหม้ ีความเหมาะสม 

  บรษิทัฯ จดัใหม้รีะบบทีเ่หมาะสมในการควบคุมดา้นความปลอดภยัของระบบ
เทคโนโลย ี ตามนโยบายความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 
 
 
 

11.4 บรษิทัควรกําหนดการควบคุมกระบวนการไดม้า การพฒันา และการ
บาํรงุรกัษาระบบเทคโนโลยใีหม้คีวามเหมาะสม 

  บรษิทัฯ กาํหนดคูม่อื ระเบยีบปฏบิตังิาน เรือ่ง การจดัการและการบาํรงุรกัษา
ระบบสารสนเทศ ครอบคลุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการ
บาํรงุรกัษาระบบฯ อยา่งเหมาะสม 

 

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้ก าหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอน การปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่ก าหนดไว้นั้นสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 
ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 

12.1 บรษิทัมนีโยบายทีร่ดักมุเพือ่ตดิตามใหก้ารทาํธุรกรรมของผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ตอ้งผา่น

  บริษัทฯ มีนโยบายการทํารายการระหว่างกัน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ 
ประกาศ คาํสัง่ หรอืขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืของ
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ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 
ขัน้ตอนการอนุมัติที่กําหนด เช่น ข้อบังคบัของบรษิัท เกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของสํานักงาน ฯลฯ เพื่อ
ป้องกนัการหาโอกาสหรอืนําผลประโยชน์ของบรษิทั ไปใชส้ว่นตวั    

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ  

12.2 บรษิทัมนีโยบายเพือ่ใหก้ารพจิารณาอนุมตัธิุรกรรมกระทาํโดยผูท้ีไ่ม่มี
สว่นไดเ้สยีในธุรกรรมนัน้ 

  นโยบายเกีย่วกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กําหนดใหก้รรมการซึ่งมสี่วน
ไดเ้สยีในเรือ่งใดไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ 

12.3 บรษิทัมนีโยบายเพื่อใหก้ารพจิารณาอนุมตัธิุรกรรมคาํนึงถงึประโยชน์
สงูสุดของบรษิทัเป็นสาํคญั และพจิารณาโดยถอืเสมอืนเป็นรายการที่
กระทาํกบับุคคลภายนอก   (at arms’ length basis) 

  ดาํเนินการแลว้ 
 

12.4 บรษิทัมกีระบวนการตดิตามดูแลการดําเนินงานของบรษิัทย่อยหรอื
บรษิัทร่วม รวมทัง้กําหนดแนวทางให้บุคคลที่บรษิัทแต่งตัง้ให้เป็น
กรรมการหรอืผู้บรหิารในบรษิัทย่อยหรอืร่วมนัน้ ถือปฏิบัติ  (หาก
บรษิทัไมม่เีงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยหรอืบรษิทัรว่มไมต่อ้งตอบขอ้นี้) 

  บรษิทัฯ มกีระบวนการตดิตามดูแลการดําเนินงานของบรษิทัย่อยและบรษิทั
ร่วมโดยส่งตัวแทนเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในการ
บรหิารงาน 

12.5 บริษัทกําหนดหน้าที่และความรบัผิดชอบในการนํานโยบายและ
กระบวนการ ไปปฏบิตัโิดยผูบ้รหิารและพนกังาน 

  บรษิทัได้มกีารประกาศใหผู้บ้รหิารและพนักงานมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ
ในการนํานโยบายและคูม่อืปฏบิตังิานไปปฏบิตั ิโดยมกีารเผยแพร่ใหพ้นกังาน
ทกุคนรบัทราบโดยการตดิบอรด์และจะจดัสง่ Email ใหแ้กพ่นกังาน  

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏบิตัขิองบรษิทัไดร้บัการนําไปใชใ้นเวลาที่
เหมาะสม โดยบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุม
กระบวนการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในการปฏบิตังิาน 

  บริษัทจะสื่อสารนโยบายให้ทุกฝ่ายรับทราบทันทีเมื่อนโยบายและคู่มือ
ปฏบิตังิานฉบบัใหมข่องบรษิทัมผีลบงัคบัใช ้โดยผูบ้รหิารของแต่ละหน่วยงาน
มหีน้าทีค่วบคุมดูแลให้พนักงานปฏบิตัติาม โดยเมื่อพบขอ้ผดิพลาดจากการ
ปฏบิตังิานพนักงานจะรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบเพื่อแกไ้ขขอ้ผดิพลาด
โดยทนัท ี 
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12.7 บรษิทัทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏบิตัใิหม้คีวามเหมาะสมอยู่

เสมอ 
  บรษิทัจะจดัใหม้กีารทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏบิตังิานใหเ้หมาะสม 

กบัสภาพแวดลอ้มการทาํงานทีเ่ปลีย่นแปลงอยา่งสมํ่าเสมอ  

 
 

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมลู (Information & Communication) 
 

13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่ก าหนดไว้ 
ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 

13.1 บรษิัทกําหนดขอ้มูลที่ต้องการใช้ในการดําเนินงาน ทัง้ข้อมูลจาก
ภายในและภายนอกองคก์ร ทีม่คีณุภาพและเกีย่วขอ้งต่องาน 

  บรษิทัจะรวบรวมและพจิารณาขอ้มูลเพื่อใชใ้นการดําเนิงนงาน แบ่งเป็นขอ้มูล
ภายใน จะกาํหนดเอกสารประกอบการบนัทกึขอ้มลูทีเ่หมาะสม มกีารตรวจสอบ
และอนุมัติการบันทึกข้อมูลที่เป็นระบบ ในกรณีที่จําเป็นต้องใช้ข้อมูลจาก
ภายนอก บรษิทัจะว่าจา้งผูเ้ชีย่วชาญเพื่อศกึษาและจดัทาํขอ้มลูทีจ่าํเป็นสาํหรบั
การพจิารณาในเรือ่งสาํคญั เชน่ การประเมนิราคาทรพัยส์นิ เป็นตน้ 

13.2 บรษิทัพจิารณาทัง้ตน้ทนุและประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั รวมถงึปรมิาณและ
ความถกูตอ้งของขอ้มลู   

  จากข้อ 13.1 บริษัทจะพิจารณ าปริมาณ และความถูกต้องของข้อมูล 
เปรยีบเทยีบกบัตน้ทุนและประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั เพื่อใหบ้รษิทัสามารถพจิารณา
ขอ้มลูต่างไดอ้ยา่งครบถว้น ถกูตอ้ง และมปีระสทิธภิาพอยา่งเหมาะสม 

13.3 บรษิทัดาํเนินการเพือ่ใหค้ณะกรรมการมขีอ้มลูทีส่าํคญัอย่างเพยีงพอ
สําหรับ ใช้ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สําคัญ เช่น 
รายละเอียดของเรื่องที่เสนอ ให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อ
บรษิทั ทางเลอืกต่าง ๆ   

  เลขานุการบรษิทัและหน่วยงานต้นเรื่องเป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในการจดัเตรยีม
ข้อมูลที่สําคัญที่ เพียงพอเพื่ อให้คณะกรรมการและ ผู้บ ริหารใช้ข้อมูล
ประกอบการพิจารณาอนุมตัิเรื่องต่างๆ โดยเลขานุการบรษิัทมีหน้าที่จดัทํา
หนังสอืเชญิประชุมคณะกรรมการ พรอ้มเอกสารประกอบการพจิารณา เพื่อให้
กรรมการไดร้บัขอ้มลูทีเ่พยีงพอสาํหรบัประกอบการตดัสนิใจ 

13.4 บรษิทัดาํเนินการเพื่อใหก้รรมการบรษิทัไดร้บัหนงัสอืนดัประชุมหรอื   เลขานุการบรษิัทจะจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมและเอกสารประกอบการประชุม



  แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2561 
 บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

218 
                               รับรองความถกูต้อง 

 
 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 
เอกสารประกอบการประชุมทีร่ะบุขอ้มลูทีจ่ําเป็นและเพยีงพอต่อการ
พจิารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขัน้ตํ่า
ตามทีก่ฎหมายกาํหนด   

 

ล่วงหน้าก่อนการประชุม หรอืทาง Email ไม่น้อยกว่า 7 วนั เพื่อให้กรรมการ
ไดร้บัขอ้มลูกอ่นการประชมุล่วงหน้า 

13.5 บริษัทดําเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมี
รายละเอยีดตามควร  เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลงัเกี่ยวกบั
ความเหมาะสมในการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการแต่ละราย เช่น การ
บันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของ
กรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็น
ดว้ยกบัเรือ่ง ทีเ่สนอพรอ้มเหตุผล เป็นตน้ 

  เลขานุการบรษิทัมหีน้าทีจ่ดบนัทกึและจดัทาํรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดของเรื่องที่พิจารณา ข้อซักถามและ
ความเหน็ของกรรมการ รวมถงึผลการอนุมตั/ิพจิารณาในแต่ละวาระการประชมุ 

13.6   บรษิทัมกีารดาํเนินการดงัต่อไปนี้ 
13.6.1  มกีารจดัเกบ็เอกสารสาํคญั ไวอ้ยา่งครบถว้นเป็นหมวดหมู่ 
 
 
13.6.2  กรณีที่ได้ร ับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามี

ขอ้บกพร่องในการควบคุมภายใน บรษิัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนัน้
อยา่งครบถว้นแลว้   

 

 
 

 
 

 

  
หน่วยงานมหีน้าทีร่บัผดิชอบจดัทาํและจดัเกบ็เอกสารทีส่าํคญัของหน่วยงานให้
เป็นระเบยีบ ครบถว้นเป็นหมวดหมู ่เพือ่สะดวกต่อการคน้หาและอา้งองิ 
 
กรณีบรษิทัไดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชหีรอืผูต้รวจสอบภายในว่ามขีอ้บกพรอ่งใน
การควบคุมภายใน บริษัทจะพิจารณาแนวทางการดําเนินการแก้ไขโดย
พจิารณาจากขอ้เสนอแนะจากผูส้อบบญัชแีละผูต้รวจสอบภายในทนัทพีรอ้มทัง้
ระบุกาํหนดการแลว้เสรจ็และผูท้ีร่บัผดิชอบอยา่งชดัเจน และแจง้ใหผู้ส้อบบญัชี
หรอืผูต้รวจสอบภายในรบัทราบเพือ่ตดิตามผลการแกไ้ขต่อไป 
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14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จ าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไป
ได้ตามที่วางไว้ 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 
14.1 บรษิทัมกีระบวนการสือ่สารขอ้มลูภายในอยา่งมปีระสทิธภิาพและ  

มชีอ่งทางการสือ่สารทีเ่หมาะสม เพือ่สนบัสนุนการควบคมุภายใน   
  บรษิทัจดัให้มกีระบวนการสื่อสารทีส่ําคญัแก่พนักงานได้หลายช่องทาง ได้แก่

การติดประกาศ การใช้ E-mail หรือการออกหนังสือให้แก่พนักงานเฉพาะ
รายบุคคล  

14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่สําคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่าง     
สมํ่ าเสมอ และทําให้คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศที่จําเป็นต่อการปฏิบตัิงาน หรอืสอบทานรายการต่าง ๆ 
ตามทีต่อ้งการ เช่น การกาํหนดบุคคลทีเ่ป็นศนูยต์ดิต่อเพือ่ใหส้ามารถ
ติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รบัจากผู้บรหิาร รวมทัง้การติดต่อ
สอบถามขอ้มูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุม
ระหว่างและผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรม
พบปะหารอืระหว่างคณะกรรมการและผู้บรหิารนอกเหนือจากการ
ประชมุคณะกรรมการ เป็นตน้ 

  เลขานุการบริษัทและฝ่ ายบริหารจะเป็นผู้ รายงานข้อมูลที่สํ าคัญ ต่อ
คณะกรรมการบรษิทัอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัสามารถเรยีกดู
ข้อมูลที่สําคัญเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาหรือติดต่อขอข้อมูลจาก
ผู้เชี่ยวชาญภายนอกได้ และบรษิัทยงัมีการจดักิจกรรมพบปะหารอืระหว่าง
คณะกรรมการและผูบ้รหิารนอกเหนือจากการประชมุคณะกรรมการ 

14.3 บรษิทัจดัใหม้ชี่องทางการสื่อสารพเิศษหรือช่องทางลบัเพื่อใหบุ้คคล
ต่าง ๆ ภายในบรษิัทสามารถแจ้งขอ้มูลหรอืเบาะแสเกีย่วกบัการฉ้อ
ฉลหรือทุ จ ริตภ ายในบริษัท  (whistle-blower hotline) ได้อย่ าง
ปลอดภยั 

  บรษิทัฯ จดัใหม้ชี่องทางการสื่อสารพเิศษหรอืช่องทางลบั เพื่อใหพ้นักงานและ
บุคคลภายนอกองค์กรสามารถแจ้งเบาะแสการคอร์รปัชัน่ทางโทรศพัท์และ          
www.pst.co.th ➔ ตดิต่อเรา  
    โดย Email จะส่งตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะถูกรกัษาไว้ เป็น
ความลบัของบรษิทัเพือ่คุม้ครองมใิหเ้กดิผลกระทบต่อผูแ้จง้ขอ้รอ้งเรยีนดงักล่าว
ซึง่ในปี 2561 ไมป่รากฎว่ามขีอ้รอ้งเรยีนจากผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีใดๆ 

 
 
 
 
 

http://www.pst.co.th/
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15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 
15.1 บรษิัทมกีระบวนการสื่อสารขอ้มูลกบัผู้มสี่วนได้เสยีภายนอกองค์กร

อย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อ
สนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จดัใหม้เีจา้หน้าทีห่รอืหน่วยงานนัก
ลงทนุสมัพนัธ ์ ศนูยร์บัเรือ่งรอ้งเรยีน เป็นตน้ 

  บรษิัทมีหน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์และสามารถติดต่อได้ทางโทรศพัท์และ 
www.pst.co.th  ➔ ตดิต่อนกัลงทนุสมัพนัธ ์

15.2 บรษิทัจดัใหม้ชี่องทางการสื่อสารพเิศษหรอืช่องทางลบัเพื่อใหผู้ม้สี่วน
ได้เสยีภายนอกองคก์รสามารถแจ้งขอ้มลูหรอืเบาะแสเกีย่วกบัการฉ้อ
ฉลหรอืทจุรติ (whistle-blower hotline) แกบ่รษิทัไดอ้ยา่งปลอดภยั 

  อา้งองิตามคาํอธบิายขอ้ 14.3 

 
 

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
 

16.  องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังด าเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 
16.1 บรษิทัจดัใหม้กีระบวนการตดิตามการปฏบิตัติามจรยิธรรมธุรกจิและ

ขอ้กําหนดห้ามฝ่ายบรหิารและพนักงานปฏิบัติตนในลกัษณะที่อาจ
กอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เช่น กาํหนดใหแ้ต่ละสว่นงาน
ติดตามการปฏิบัติ และรายงานผู้บังคับบัญชาหรือมอบหมายให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นตน้ 

  ดาํเนินการแลว้ 

 
 

http://www.pst.co.th/
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ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 
16.2 บรษิทัจดัใหม้กีารตรวจสอบการปฏบิตัติามระบบการควบคุมภายในที่

วางไว้ โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้
ตรวจสอบภายใน 

  ดาํเนินการแลว้  

16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการ
เปลีย่นแปลงของบรษิทั 

  หน่วยงานตรวจสอบภายในไดจ้ดัทาํแผนการตรวจสอบภายในใหค้รอบคลุมถงึ
ระบบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงาน ซึ่งจะได้รบัการอนุมตัิแผนการตรวจสอบ
ภายในประจําปีจากคณะกรรมการตรวจสอบ พรอ้มทัง้ตรวจสอบการควบคุม
ภายในและรายงานผลการปฏบิตังิาน/ขอ้เสนอแนะ โดยตรงกบัคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นรายไตรมาส   

16.4 ดําเนินการตดิตามและประเมนิผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูท้ีม่ ี
ความรูแ้ละความสามารถ 

   

16.5 บรษิทักาํหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในใหข้ึน้ตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

   

16.6 บรษิทัส่งเสรมิใหผู้ต้รวจสอบภายในปฏบิตัหิน้าทีต่ามมาตรฐานสากล 
การปฏบิตังิานวชิาชพีการตรวจสอบภายใน (International Standards 
for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA) 
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17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 
17.1 บรษิทัประเมนิผลและสื่อสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายใน และ

ดําเนินการเพื่อตดิตามแกไ้ขอย่างทนัท่วงท ีหากผลการดําเนินงานที่
เกดิขึน้แตกต่างจากเป้าหมาย ทีก่าํหนดไวอ้ยา่งมนียัสาํคญั 

 
 

  ผูต้รวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอสิระ มหีน้าที่เสนอผลการตรวจสอบระบบ
การควบคุมภายในโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบขอ้บกพร่อง
หรอืขอ้ควรปรบัปรุง หน่วยงานตรวจสอบภายในจะประสานงานกบัหวัหน้า
หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อหาแนวทางแกไ้ข พรอ้มกบัแจ้งใหฝ้่ายบรหิารของ
บริษัทรับทราบในทันทีรวมถึงรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบต่อไป 

17.2 บรษิทัมนีโยบายการรายงาน ดงันี้ 
         17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน     

ในกรณีที่เกดิเหตุการณ์หรอืสงสยัว่ามเีหตุการณ์ทุจรติอย่างรา้ยแรง   
มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทําที่ผิดปกติอื่น           
ซึง่อาจกระทบต่อชือ่เสยีงและฐานะการเงนิของบรษิทัอยา่งมนียัสาํคญั 

        
        17.2.2  รายงานขอ้บกพรอ่งทีเ่ป็นสาระสาํคญั พรอ้มแนวทางการแกไ้ข

ปญัหา (แม้ว่าจะได้เริ่มดําเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการ
บรษิทั/คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่พจิารณาภายในระยะเวลาอนัควร 

          
        17.2.3  รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็น

สาระสาํคญัต่อคณะกรรมการบรษิทั/คณะกรรมการตรวจสอบ  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
บรษิัทกําหนดให้กรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานของบรษิัทต้องรายงานให้
บรษิทัทราบถงึการกระทําทีเ่ขา้ข่ายการทุจรติคอร์รปัชัน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิัท 
โดยแจง้ต่อผูบ้งัคบับญัชา หรอืบุคคลทีร่บัผดิชอบ และใหค้วามร่วมมอืในการ
ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิต่างๆ ตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่  
 
 
ผูบ้รหิารยงัมแีนวทางการรายงานขอ้บกพรอ่งทีเ่ป็นสาระสาํคญั พรอ้มแนวทาง
การแก้ไขปญัหา (แม้ว่าจะได้เริม่ดําเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการ
บรษิทั/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพจิารณาภายในระยะเวลาอนัควร รวมทัง้
รายงานความคืบหน้าในการปรบัปรุงข้อบกพร่องต่อคณะกรรมการบรษิัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ  

  


