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

จ าหน่าย และติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดลอ้มที่มีคณุภาพสงู ส าหรบัระบบส่ือสารโทรคมนาคมใหก้บัหน่วยงาน

ทัง้ภาครฐั และภาคเอกชน ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนต่างๆ ทั้งในดา้นพลังงานแสงอาทิตย ์(Solar Power) พลังงานก๊าซชีวภาพ 

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

พลังงานลม (Wind Power) ธุรกิจจ าหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว และนอกจากนีย้ังมีธุรกิจการก่อสรา้งและจัดหาทาง

วิศวกรรมของโรงไฟฟ้า คลงัแก๊ส และคลงัน า้มนัอีกดว้ย 
 

2) รายชื่อบริษัทย่อยและกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 
 

ชื่อบริษทั ลักษณะของธุรกจิ 
อัตราร้อยละ
ทีถื่อหุน้ 
(ร้อยละ) 

บริษัททีถื่อหุน้โดยบริษัทฯ 

1. บรษิัท กนัหา โซล่าพาวเวอร ์จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ 100 
2. บรษิัท โซล่ารโ์กกรีน จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ 100 
3. บรษิัท วินดโ์กกรีน จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานลม 100 
4. บรษิัท ไบโอโกกรีน จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานชีวมวล 100 
5. บรษิัท เพาเวอร ์วี กรีน จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ 100 
6. บรษิัท พีเอสที (อบุลราชธานี) จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานขยะ 100 
7. บรษิัท พีเอสที เอนเนอรย์ี จ ากดั ลงทนุในบรษิัทพลงังานทดแทน 100 
8. บรษิัท พีเอสที เอนเนอรย์ี 1 จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานชีวมวล 100 
9. บรษิัท พีเอสที เอนเนอรย์ี 2 จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ 100 
10. บรษิัท พีเอสที เอนเนอรย์ี 3 จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 100 
11. บรษิัท พีเอสที เอนเนอรย์ี 4 จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 100 
12. บรษิัท พีเอสทีซี เอนจเินียริ่ง จ ากดั ก่อสรา้งโรงไฟฟ้า 100 
13. บรษิัท นวรตัน ์บีเวอรเ์รส จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานชีวภาพ 51 
14. บรษิัท อรญั เพาเวอร ์จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานชีวภาพ 100 
15. บรษิัท เศรษฐีสพุรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร ์จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานชีวภาพ 100 
16. บรษิัท พีเอสที เอนเนอรย์ี 7 จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 100 
17. บรษิัท พีเอสที เอนเนอรย์ี 8 จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 100 
18. บรษิัท บิก๊แก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั ธุรกิจจ าหน่ายและขนส่งผลิตภณัฑ์

ปิโตรเลียมเหลว 
100 

19. บรษิัท ไลทอ์พั ดีไซน ์จ ากดั จ าหน่ายอปุกรณไ์ฟฟ้าแสงสว่างแบบ
ประหยดัพลงังาน 

10 
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ชื่อบริษทั ลักษณะของธุรกจิ 
อัตราร้อยละ
ทีถื่อหุน้ 
(ร้อยละ) 

20. บรษิัท พีวี กรีน จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ 19.99 
21. บรษิัท ไบโอกรีน เอนเนอรย์ี 1 จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานชีวมวล 100 
22. บรษิัท ไบโอกรีน เอนเนอรย์ี 2 จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานชีวมวล 100 
23. บรษิัท ไบโอกรีน เอนเนอรย์ี 3 จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานชีวมวล 100 
24. บรษิัท ไบโอกรีน เอนเนอรย์ี 5 จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานชีวมวล 100 
25. บรษิัท ทีเอสเอชไอ เอ็นจเินียรงิ จ ากดั การใหบ้รกิารก่อสรา้ง 90 
26. บรษิัท บิก๊ เพาเวอร ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 30 

บริษัททีถื่อหุน้โดย บริษัท พเีอสท ีเอนเนอรย์ี จ ากัด  

27. บรษิัท ทรปิเป้ิล เอส อีโค่ จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 15 
28. บรษิัท เวลล ์โคราช เอ็นเนอรย์ี จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานชีวมวล 100 
29. บรษิัท โรงไฟฟ้าสระยายโสม จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานชีวภาพ 100 
30. บรษิัท โรงไฟฟ้าขนุพดัเพง็ จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานชีวภาพ 100 
31. บรษิัท พีเอสที เอ็มเอสดบับลิว 1 จ ากดั ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 100 
32. บรษิัท พีเอสทีซี อินเทอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 

(เดมิชื่อ “บรษิัทพีเอสที เอ็มเอสดบับลิว 2 จ ากดั”) 
ลงทนุในบรษิัทอื่น 100 

บริษัททีถื่อหุน้โดย บริษัท บิก๊แก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั  
33. บรษิัท  เจเอ็น เอ็นเนอรจ์ี คอรป์อเรชั่น จ ากดั สถานีขายปลีกก๊าซธรรมชาติส าหรบัยานยนต ์

(สถานี NGV) 
100 

34. บรษิัท ไทย ไปป์ไลน ์เน็ตเวิรค์ จ ากดั ขนส่งน า้มนัโดยระบบขนส่งทางท่อ 55.4* 
* เงินลงทุนในการร่วมค้า ตามอ านาจการควบคุมของบริษัท 
 

3) วิสัยทศัน ์พันธกิจ และเป้าหมายของบริษทัฯ 
 

Vision (วิสัยทัศน)์  
 

บรษิัทมีวิสยัทศันใ์นการเป็นผูน้  าดา้นการบรหิารจดัการระบบไฟฟา้และพลงังานของประเทศ รวมถงึการเป็นผูใ้หบ้รกิาร
ทางดา้นธุรกจิพลงังานอยา่งครบวงจร 

 

Mission (พันธกิจ)  
 

 1. ดา้นธุรกิจงานขาย จดัหาอปุกรณส์ าหรบัระบบไฟฟ้า ระบบพลงังานทดแทน และระบบประหยดัพลงังาน  
 2. ดา้นธุรกิจบริการ ใหค้  าปรกึษา ออกแบบทางวิศวกรรม จัดหาอุปกรณ์ และก่อสรา้งตลอดจนพฒันาโครงการผลิตไฟฟ้าจาก

พลงังานทดแทนอย่างมีมาตรฐาน และประสิทธิภาพสงูสดุ 
 3. ดา้นธุรกิจจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG (Liquefied Petroleum Gas), ก๊าซธรรมชาติเหลว LNG  (Liquefied Natural 

Gas) และธุรกิจสถานีขายปลีกก๊าซธรรมชาติส าหรบัยานยนต ์เพื่อสรา้งโครงข่ายลกูคา้ใหม้ีความมั่นคง 
 4. ดา้นธุรกิจให้บริการทางดา้นวิศวกรรมพลังงาน โดยเฉพาะธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกันกับก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจรอย่างมี

มาตรฐานเพื่อประสิทธิภาพสงูสดุต่อผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทกุภาคส่วน 
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 5. การลงทนุในธุรกิจใหบ้รกิารขนส่งน า้มนัโดยระบบขนส่งทางท่อ เพื่อประโยชนท์างเศรษฐกิจของประเทศและสงัคม 
 6. ดา้นธุรกิจพฒันาโครงการและการลงทุน มุ่งเนน้การลงทุนในธุรกิจพลงังาน การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน โดยค านึงถึง

สงัคม และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 7. ดา้นธุรกิจพัฒนางานขาย บริการ และโครงการที่สามารถสรา้งรายไดใ้หก้ับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องในระยะกลาง 1-5 ปี เพื่อ

ส่งเสรมิใหม้ีการเจรญิเติบโต และมั่นคงอย่างต่อเนื่อง 
 8. ดา้นธุรกิจบริหารจดัการเชือ้เพลิงจากพืชพลงังาน เพื่อตอบสนองความตอ้งการดา้นพลงังาน และหาพนัธมิตรที่เขม้แข็ง และ

เติบโตดว้ยกนั เพื่อผลประโยชนใ์นระยะยาว 
 9. ดา้นผลตอบแทน มุ่งมั่นเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อสรา้งมลูค่าใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนรว่ม  
 10. ดา้นบคุลากร พฒันาและส่งเสรมิขีดความรูค้วามสามารถ ตลอดจนเสรมิสรา้งคณุภาพชีวิตที่ดี 
  11. ดา้นการจดัการ บรหิารงานโดยยึดหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

12. ส่งเสรมิการน านวตักรรม และเทคโนโลยีมาสนบัสนนุการด าเนินงานในทกุกระบวนงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (Productivity) และ

เพิ่มโอกาสในการด าเนินธุรกิจขององคก์ร 

13. พัฒนางานวิจยั สรา้ง และส่งเสริมนวตักรรมใหม่ที่ก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพการด าเนินงาน และสนบัสนุนการด าเนินงานของ

องคก์ร ทัง้ในธุรกิจหลกั ธุรกิจเก่ียวเนื่อง และธุรกิจใหม่ 
 

 

เป้าหมายการด าเนินงาน  
 บรษิัทฯ มุ่งเนน้ในความเอาใจใส่พิถีพิถนัในการด าเนินงานทกุขัน้ตอน ตัง้แต่การใหค้  าปรกึษาแก่ลกูคา้ ออกแบบ จดัหา และพฒันา
ผลิตภณัฑท์ี่สามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาด รวมถงึการดแูลหลงัการขาย เพื่อใหธุ้รกิจของบรษิัทฯเติบโตอย่างมั่นคงบนความ
ไวว้างใจของลูกคา้ โดยการพฒันาความรูค้วามสามารถของบคุลากรใหม้ีความเชี่ยวชาญ ซึ่งในปัจจบุนับริษัทฯมุ่งมั่นพฒันาสินคา้และ
แนวทางในการบริหารจัดการพลังงานใหม่ๆ และวางแผนลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่องในอนาคต เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการการใชพ้ลงังานท่ีมีเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นท่ีจะพฒันาการบรกิารใหม้ีคณุภาพ เหนือตามความตอ้งการ
ของลูกคา้และมาตรฐานที่ก าหนด และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการด าเนินงานทุกขัน้ตอน ตัง้แต่การใหค้  าปรกึษา ใหบ้ริการดา้น
วิศวกรรมพลงังาน การขายและพฒันาผลิตภณัฑท์ี่สามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาด รวมถึงการดูแลหลงัการขาย โดยมุ่งเนน้
การด าเนินธุรกิจควบคู่กับความรบัผิดชอบต่อสงัคม และปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เพื่อเป้าหมายใน
การสรา้งความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนบนความไวว้างใจของทกุภาคส่วน ดงันี ้
 

 1.  ธุรกิจออกแบบ จ าหน่าย และติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม ครอบคลุมการบริการ
ทัง้หมด 
 

   บริษัทมุ่งเนน้ดา้นความเอาใจใส่ในการด าเนินงานทุกขัน้ตอน ตัง้แต่การใหค้  าปรกึษาแก่ลกูคา้ ออกแบบ จดัหา และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาดรวมถึงการใหบ้ริการหลังการขาย เพื่อใหธุ้รกิจของบริษัทเติบโตอย่าง
มั่นคงบนความไวว้างใจของลกูคา้ โดยพฒันาความรูค้วามสามารถของบุคลากรใหม้ีความเชี่ยวชาญ โดยบรษิัทตัง้เป้าหมายในธุรกิจดงั
กล่าวคือเติบโตเพิ่มขึน้ไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 20 - 25 ต่อปี 
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 2.  ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานพลังงานหลักและทดแทน 
 

   ธุรกิจจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน บริษัทตั้งเป้าหมายที่ จะมีสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า (PPA) 100 เมกะวัตต ์
ภายในปี 2563 และสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (PPA) 200 เมกะวตัต ์ภายใน 3 ปี ขา้งหนา้ครอบคลมุทัง้พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานชีวมวล 
และพลงังานชีวภาพ ซึ่งปัจจบุนักลุ่มบรษิัทมีก าลงัการผลิตตามสญัญารวมทัง้สิน้ 64.72 เมกะวตัต  ์
 

 3.  ธุรกิจจ าหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑปิ์โตรเลียมเหลว  
     โดยมีเป้าหมายการด าเนินการ 3 ดา้น ดงันี ้
 

3.1. ธุรกิจจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) บรษิัทมีแผนที่จะขยายตลาดโดยมีกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย กล่าวคือการเพิ่ม

ปรมิาณขายส่งไปยงักลุ่มโรงงานอตุสาหกรรม การเพิ่มปรมิาณขายปลีกแบบถงัก๊าซหงุตม้ในกลุ่มลกูคา้การพาณิชย์

โดยผ่านโรงบรรจ ุและขยายเครือข่าย เพิม่สาขารา้นคา้ก๊าซ ส าหรบัลกูคา้ครวัเรือนทั่วไป รา้นอาหาร ตลาดนดั 

3.2. ธุรกิจจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) บริษัทมีแผนที่จะขยายตลาดโรงงานเป้าหมายจะครอบคลมุในเขตพืน้ที่ที
เป็นย่านนิคมอตุสาหกรรมที่ยงัไม่มีการวางท่อก๊าซธรรมชาติหรือย่านที่ตัง้โรงงานท่ีอยู่นอกแนวท่อก๊าซธรรมชาติ ใน
โซนภาคตะวนัออก ภาคกลาง ภาคอีสานตอนล่าง และภาคตะวนัตก 

3.3. ธุรกิจสถานีขายปลีกก๊าซธรรมชาติส าหรบัยานยนต ์(NGV) บริษัทฯมีสถานีขายปลีกก๊าซธรรมชาติตามแนวท่อก๊าซ
ของ ปตท. (Conventional Station) ส าหรบัยานยนต ์จ านวน 2 สถานีที่ อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี และอ าเภอ
น า้พอง จังหวัดขอนแก่น มีจ านวนหัวจ่ายก๊าซแต่ละสถานีจ านวน 16 หัวจ่าย และเปิดใหบ้ริการตลอด 24 ชั่วโมง 
สามารถรองรบัการให้บริการรถยนตท์ุกประเภทที่ตอ้งการเติมก๊าซ NGV อาทิเช่น รถขนส่งสาธารณะ รถบรรทุก
สินคา้ และรถยนตส่์วนบคุคล เป็นตน้ 

 

 

 4. ธุรกิจการก่อสร้าง และจัดหาทางวิศวกรรมของโรงไฟฟ้า คลังแก๊ส และคลังน ้ามัน 
   บรษิัทฯใหบ้รกิารทางดา้นวิศวกรรมตัง้แต่ การออกแบบ จดัหา ติดตัง้ระบบ และก่อสรา้ง รวมทัง้ บรกิารหลงัการขาย  

และซ่อมบ ารุงรกัษา (EPCms) ซึ่งกลุ่มลกูคา้ของบรษิัทฯ มีหลากหลายประเภท ไดแ้ก่ สถานีบรกิารก๊าซ (NGV) สถานีบรกิารก๊าซ (LPG) 
โรงงานอตุสาหกรรมที่ใชพ้ลงังงานจากก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) บรษิัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะพฒันาการบรกิาร
ใหม้ีคุณภาพ ตามความตอ้งการของลกูคา้และมาตรฐานที่ก าหนด และมีการพฒันาอย่างต่อเนื่องในการด าเนินงานทุกขัน้ตอน ตัง้แต่
การใหค้  าปรกึษาใหบ้ริการดา้นวิศวกรรมพลังงาน การขายและพฒันาผลิตภัณฑท์ี่สามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาด รวมถึง
การดแูลหลงัการขาย 

4) กลยุทธก์ารแข่งขัน 

บรษิัทมีกลยุทธก์ารแข่งขนัโดยมุ่งเนน้ที่จะเป็นผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการออกแบบการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า พลังงานหลัก
และทดแทน ดา้นจ าหน่ายและขนส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมเหลว และการก่อสรา้ง และจดัหาทางวิศวกรรมของโรงไฟฟ้า คลงัแก๊ส และ
คลงัน า้มนั  โดยมีกลยทุธใ์นการแข่งขนั ดงันี ้

คณุภาพของผลิตภณัฑ ์

 บริษัทใหค้วามส าคัญกับคุณภาพของระบบที่ใหบ้ริการแก่ลกูคา้เป็นหลกั โดยมีการออกแบบ ปรบัแต่งระบบใหเ้หมาะสม
กับความตอ้งการของลกูคา้ และการใชง้าน โดยจะส่งทีมวิศวกรเขา้ไปท าการร่วมออกแบบกับผูว้่าจา้งอย่างละเอียดตัง้แต่ขัน้ตอนการ
เสนอโครงการ การควบคุมคุณภาพในการด าเนินงานทุกขั้นตอน เน้นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช ้และมีเครื่องตรวจวัดที่มี
มาตรฐาน โดยบรษิัทไดร้บัใบรบัรองระบบบรหิารคณุภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 
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1) คณุภาพของการใหบ้รกิาร 
 เนื่องจากระบบที่บรษิัทใหบ้รกิารเก่ียวขอ้งกบัความต่อเนื่องในการท างานของระบบท่ีตอ้งการความต่อเนื่องของการท างาน 

ซึ่งความเสียหายจากความผิดปกติในการท างานสามารถก่อความเสียหายโดยตรงกับอุปกรณ ์หรือความเสียหายทางออ้มจากการที่
ระบบหยุดท างานได ้บรษิัทจึงเนน้ในคณุภาพ และความรวดเรว็ในการใหบ้ริการ พรอ้มใหก้ารบรกิารหลงัการขายที่มีประสิทธิภาพ โดยมี
ทีมงานวิศวกรในการให้บรกิารหลังการขายตลอด 24 ชั่วโมง ภายใตช้ื่อ “Smile Care” และมีหมายเลขสายด่วนซึ่งสามารถท าการแจง้
เหตขุดัขอ้งไดต้ลอดเวลา 

  
2) บคุลากรท่ีมีคณุภาพ 
 บรษิัทใหค้วามส าคญักบัคณุภาพของบคุลากร โดยบรษิัทมีการจดัอบรมใหแ้ก่พนกังานเพื่อเพิ่มเติมความรูแ้ละทกัษะ ให้

เหมาะสมกบังานของแต่ละหนว่ยงาน โดยจดัใหม้ีการอบรมทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร รวมถึงมีการส่งพนกังานไปท าการอบรมใน
ต่างประเทศ และมกีารจดัแผนอบรมและงบประมาณประจ าปี อกีทัง้บรษิัทยงัมีนโยบายใหผ้ลตอบแทน และสวสัดิการท่ีสามารถแข่งขนั
กบับรษิัทอื่นๆ ในอตุสาหกรรมได ้เพื่อจงูใจใหพ้นกังานท่ีมีความรูค้วามสามารถท างานกบับรษิัทเป็นระยะเวลานาน 
 

3) ความสมัพนัธอ์นัดกีบัลกูคา้ 
บรษิัทมุ่งเนน้ในการสรา้งความสัมพนัธอ์ันดีกับลกูคา้ และกลุ่มลกูคา้เป้าหมายตัง้แต่ระดับบริการจนถึงระดับปฏิบตัิการ 

เพื่อสรา้งความมั่นใจกบัลกูคา้วา่จะไดร้บัการบรกิารท่ีดี เขา้ใจถึงความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างครบถว้นถกูตอ้ง รวมถึงสรา้งฐานลกูคา้
ส าหรบัธุรกิจในอนาคต 

 
 

5) ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการทีส่ าคัญในชว่งทีผ่่านมา 
 

 บริษัท เพาเวอร ์โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตัง้เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2544 โดยบริษัท เอ็ม.วี.ที. คอม
มิวนิเคชั่น จ ากดั (มหาชน) รว่มกับกลุ่มผูบ้รหิารแผนกระบบส ารองไฟฟ้าของ บรษิัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น จ ากดั (มหาชน) เนื่องจาก
เล็งเห็นถึงโอกาสและการขยายตัวของกลุ่มผลิตภัณฑ์ดา้นระบบส ารองไฟฟ้า  โดยในช่วงแรกมีวัตถุประสงคเ์พื่อประกอบธุรกิจจัด
จ าหน่ายและให้บริการระบบส ารองไฟฟ้าส าหรับระบบส่ือสารโทรคมนาคม (Telecommunication Power Backup Solution) ที่มี
คณุภาพและมาตรฐานสงู ใหก้ับหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน จากนัน้บริษัทไดข้ยายธุรกิจไปในดา้นการใหบ้รกิารระบบตรวจวดัและ
จัดการสภาพแวดลอ้ม (Monitoring and Management Solution) ธุรกิจดา้นพลังงานทดแทน (Renewable Energy Solution) และ
ธุรกิจด้านการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Saving Solution) บริษัทได้ขยายการด าเนินงานไปยัง ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 
(Renewable Power Plant ) ประกอบดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์(Solar Power) พลงังานชีวภาพ (Biogas Power)  พลงังานชีวมวล (Bio 
Mass Power) พลังงานขยะ (Waste Power) และ พลังงานลม (Wind Power) นอกจากนีบ้ริษัทได้ขยายการด าเนินงานไปยังธุรกิจ
จ าหน่ายและขนส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมเหลว และธุรกิจการก่อสรา้งและจดัหาทางวิศวกรรมของโรงไฟฟ้า คลงัแก๊ส และคลงัน า้มนั โดย
บรษิัทมีการเปล่ียนแปลง และพฒันาการท่ีส าคญัในอดีต ดงัต่อไปนี ้
ปี พ.ศ. เหตกุารณท์ีส่ าคัญ 
2544 - จดทะเบียนก่อตัง้บริษัท เพาเวอร ์โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด  ดว้ยทุนจดทะเบียน 5 ลา้นบาท เพื่อประกอบธุรกิจจัด

จ าหน่ายและใหบ้รกิารระบบส ารองไฟฟ้าส าหรบัระบบส่ือสารโทรคมนาคม  

- บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด ไดเ้ขา้มาร่วมถือหุน้ในบริษัทในสดัส่วนรอ้ยละ 60 โดยมีนาย
พระนาย กงัวาลรตัน ์และนายเกษียร สขุีโมกข ์ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 10 และ 30 ของทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ 
ตามล าดบั 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2562 
บริษัท เพาเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

6 
                                  รบัรองความถกูตอ้ง 

ปี พ.ศ. เหตกุารณท์ีส่ าคัญ 
2546 - บริษัทไดข้ยายการด าเนินงานไปสู่ธุรกิจออกแบบ จ าหน่ายและติดตัง้ระบบตรวจสอบและจัดการสภาพแวดลอ้ม 

(Monitoring and Management Solution) 

- บรษิัทเพิ่มทนุจดทะเบียน เป็น 10 ลา้นบาท (ตามสดัส่วนการถือหุน้เดิม) 
2547 - บรษิัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด ได้ท าการซือ้หุน้จากผูถื้อหุ้นรายอื่นจนไดถื้อหุน้ในสดัส่วนรอ้ย

ละ 99.99 

- บริษัทไดร้บัการรบัรองการบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2000 โดยบริษัท เอสจีเอส ยูไนเต็ด คิงดอม 
จ ากดั เป็นผูใ้หก้ารรบัรอง 

2548 - บริษัทไดข้ยายการด าเนินการไปยังธุรกิจออกแบบและติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์(Solar cell 
system) 

2550 - บริษัทได้ย้ายที่ตั้งส านักงานมาอยู่ที่  อาคารพี เอสที  เลขที่  325/1 หมู่ที่  6 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม 
กรุงเทพมหานคร 10220 โดยเป็นการเช่าอาคารและที่ดินจากบรษิัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น จ ากดั (มหาชน) 

- บรษิัทท าการเพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 25 ลา้นบาท  
2553 - บรษิัทขยายการด าเนินธุรกิจไปยงัธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์โดยลงทนุในบรษิัท กนัหา โซล่าพาวเวอร ์จ ากดั 

โดยบรษิัทถือหุน้รอ้ยละ 99.97 ของทนุจดทะเบียนและช าระแลว้ 
2554 - บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร ์จ ากดั เริ่มจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย(์Commercial Operation Date หรือ COD) ใหแ้ก่

การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค จากโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์  
2555 - บริษัทท าการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50 ล้านบาทเป็น 175 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 

1,250,000 หุน้ (มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท)  
- บริษัท กนัหา โซล่าพาวเวอร ์จ ากัด ท าการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 57 ลา้นบาท โดยบริษัทถือหุน้รอ้ยละ 99.99 ของ

ทนุจดทะเบียนและช าระแลว้ 
2556 - บริษัทไดข้ยายการด าเนินงานไปยังธุรกิจออกแบบ จ าหน่ายและติดตั้งระบบอนุรกัษ์พลังงาน (Energy Saving 

Solution) โดยมุ่งเน้นในการจัดหาอุปกรณ์ หรือระบบที่เพิ่มประสิทธิภาพหรือลดการสูญเสีย เพื่อท าให้เกิดการ
ประหยดัพลงังาน 

- บรษิัทก่อตัง้บริษัทย่อยอีก 3 บริษัท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ และ
พลงังานหมนุเวียนประเภทอื่น ไดแ้ก่ บรษิัท วินดโ์กกรีน จ ากัด (เพื่อด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานลม)  บรษิัทโซล่าร์
โกกรีน จ ากัด (เพื่อด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย)์ และบริษัท ไบโอโกกรีน จ ากัด (เพื่ อด าเนินธุรกิจ
โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล) โดยบรษิัทถือหุน้รอ้ยละ 99.97 ของทนุจดทะเบียนและช าระแลว้ 

2557 - ที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2557 ไดม้ีมติใหแ้ปรสภาพเป็นบรษิัทมหาชนจ ากดั โดยเพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 225 
ลา้นบาท (มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท) และน าหุน้สามญัของบรษิัทเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัย ์MAI และเมื่อวนัที่ 19 ธันวาคม 2557 หุน้สามญัของบรษิัทไดเ้ริ่มท าการซือ้ขายในตลาดหลักทรพัย ์
mai เป็นวนัแรก 

- บรษิัทท าการลงทุนในบริษัท เพาเวอร ์วี กรีน จ ากัด และบริษัท พีวี กรีน จ ากัด เพื่อประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยบ์นหลงัคา (Solar Rooftop) 
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- บริษัท โซล่ารโ์กกรีน จ ากัด เริ่มจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(Commercial Operation Date หรือ COD) ให้แก่การ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจากโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท์ี่ติดตัง้บนหลงัคา 

2558 - จดัตัง้บริษัท พีเอสที เอนเนอรย์ี จ ากัด เพื่อประกอบธุรกิจลงทุน ดว้ยทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท โดยบริษัทถือหุน้รอ้ย
ละ 99.97 ของทนุจดทะเบียนและช าระแลว้ 

- บริษัท พีเอสที เอนเนอรย์ี จ ากัด เขา้ถือหุน้ในบริษัทร่วมทุน 2 แห่ง คือ บริษัท ทริปเป้ิล เอส อีโค่ จ ากัด (เพื่อส ารวจ
ความเป็นไปไดใ้นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมหรือพลังงานทางเลือกอื่น) และบริษัท โซล่าร ์ลิสซิ่ง จ ากัด (เพื่อ
ประกอบธุรกิจน าเขา้ ส่งออก จ าหน่าย ใหเ้ช่าหรือใหเ้ช่าซือ้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรเพื่อใชใ้นกิจการผลิตไฟฟ้า
ดว้ยพลงังานแสงอาทิตย)์  

- บรษิัท พีเอสที เอนเนอรย์ี จ ากดั เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 15 ลา้นบาท เพื่อลงทนุในบรษิัท ทรปิเป้ิล เอส อีโค่ จ ากดั และ 
บรษิัท โซล่าร ์ลิสซิ่ง จ ากดั 

- บรษิัทเขา้ถือหุน้ในบริษัท เมกกาโซล่ารเ์พาเวอร ์จ ากัด เพื่อประกอบธุรกิจลงทุน หรือผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าใน
โครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์โดยบรษิัทถือหุน้อยู่รอ้ยละ 29.99 ของทนุจดทะเบียนและช าระแลว้ 

- จัดตัง้บริษัทย่อยอีก 5 บริษัท เพื่อรองรบัการขยายตัวทางธุรกิจในการลงทุนหรือผลิต และจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าใน
ธุรกจิพลงังานทดแทน หรือรบัเหมาก่อสรา้งโรงไฟฟ้า  

- เขา้ร่วมลงทุนกับบรษิัท สามารถ ยู-ทรานส ์จ ากัด ในการจดัตัง้ บรษิัท สามารถโซลารท์ูเพาเวอร ์จ ากัด โดยบริษัทถือ
หุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 20 ของทนุจดทะเบียนและช าระแลว้ 

2559 - บริษัทได้เพิ่มทุนหุ้นสามัญจาก 2,245,677,500 หุ้น (ลดทุนจาก 2,250,000,000 หุ้น) เป็น  4,925,975,333 หุ้น 
มลูค่าหุน้ละ 0.10 บาท โดยทุนที่ออกและช าระแลว้เพิ่มจากหุน้สามญั 2,211,419,375 หุน้เป็น 4,422,676,824 หุน้ 
จากการออกหุน้เพิ่มทนุและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทตามสดัส่วน (Right Offering) 

- ในเดือนกมุภาพนัธ ์บรษิัทฯ ไดเ้ขา้ซือ้หุน้สามญัรอ้ยละ 100 ของบริษัท อรญั เพาเวอร ์และบริษัท เศรษฐีสพุรรณ ไบ
โอกรีนเพาเวอร ์จ ากดั ผูป้ระกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากน า้เสีย ขนาดก าลงัการผลิต 4 เมกะวตัต ์และ 2 เมกะ
วตัต ์ตามล าดบัท่ีจงัหวดัสพุรรณบรุี  

- ในเดือนพฤษภาคม อนุมัติใหบ้ริษัท พีเอสที เอนเนอรย์ี จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเขา้ลงทุนซือ้หุน้ในบรษิัท 
เวลล ์โคราช เอ็นเนอรย์ี จ ากัด ผูป้ระกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดก าลงัการผลิต 8 เมกะวตัต ์ท่ีจงัหวดับรุีรมัย ์ใน
สดัส่วนการลงทนุรอ้ยละ 55 

- ในเดือนมิถุนายน บริษัท พีเอสที เอนเนอรย์ี จ ากัด ลงทุนเพิ่มเติมอีกรอ้ยละ 45 ในบริษัท เวลล ์โคราช เอ็นเนอร์ยี 
จ ากดั ส่งผลใหบ้รษิัท พีเอสที เอนเนอรย์ี จ ากดั ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 จ ากดั พรอ้มทัง้เขา้ลงทนุซือ้หุน้ในบรษิัท 
โรงไฟฟ้าสระยายโสม จ ากัด ผูป้ระกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากน า้เสีย ขนาดก าลังผลิต 4.6 เมกะวตัต ์และ
อนมุตัิการจดัตัง้บรษิัทย่อยอีก 2 บรษิัท เพื่อรองรบัการขยายตวัทางธุรกิจพลงังานทดแทน 

- ในเดือนสิงหาคม ที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2559 ไดม้ีมติอนมุตัิ 
  -  การออก และเสนอขายตราสารหนีร้ะยะสัน้และ/หรือระยะยาวในรูปแบบของตั๋วแลกเงิน  
     (Bill of Exchange : B/E) และ/หรือหุน้กู ้(Bond) ภายใตว้งเงินรวมไม่เกิน 1,500 ลา้นบาท 
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  -  ลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ก าลงัการผลิต 5 เมกะวตัต ์ในจงัหวดัสระแกว้ 
  -  ลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ก าลงัการผลิต 5 เมกะวตัต ์ในจงัหวดัสมทุรสงคราม 

-     ในเดือนตุลาคม บริษัทฯ ได้ด  าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัท พี เอสที เอนเนอร์ยี  2  จ ากัด จ านวน     
45,700,000 บาท ท าใหท้นุจดทะเบียนจากเดิม 20,000,000 บาท เป็น  65,700,000 บาท 

- 2560 -     ในเดือนมกราคม บรษิัท พีเอสที เอนเนอรย์ี จ ากดั (บรษิัทย่อย) เขา้ลงทนุซือ้หุน้ใน บรษิัท โรงไฟฟ้าขนุพดัเพ็ง จ ากัด ผู้
ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากน า้เสีย ขนาดก าลงัการผลิต 1 เมกะวตัต ์

-     ในเดือนพฤษภาคม บรษิัทไดด้  าเนินการจดทะเบียนจดัตัง้บริษัท พีเอสที เอ็มเอสดบับลิว 1 จ ากัด และบริษัท พีเอสที 
เอ็มเอสดบับลิว 2 จ ากดั (เปล่ียนชื่อเป็น “บริษัท พีเอสทีซี อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั) เพื่อรองรบัการขยายตวัทางธุรกิจ
ในการลงทนุหรือผลิต และจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าในธุรกิจพลงังานทดแทน หรือรบัเหมาก่อสรา้งโรงไฟฟ้า 

- ในเดือนพฤศจิกายน บริษัทเขา้ลงทุนซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด ผู้ประกอบธุรกิจ
จ าหน่ายและขนส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมเหลว ในสดัส่วนรอ้ยละ 51 

- ในเดือนธันวาคม  

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

การออกหุน้เพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (PP) จ านวน 2,000,000,000 หุน้ และการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดง

สิทธิ (PSTC-WA) ของผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิัท จ านวน 8,975,275 หุน้(มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท) 

- บรษิัท พีเอสที เอนเนอรย์ี 1 จ ากัด (บรษิัทย่อย) ไดผ่้านการคดัเลือกโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียน

ในแบบ SPP – Hybrid Firm จ านวน 1 โครงการ ปรมิาณพลงังานไฟฟ้าเสนอขาย 23.42 เมกะวตัต ์

- 2561 -    ในเดือนมกราคม บริษัท บิก๊แก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด (“BIGGAS”) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยรอ้ยละ 51 ลงทนุซือ้หุน้ในบรษิัท เจ
เอ็น เอ็นเนอรจ์ี คอร  ์ปอเรชั่น จ ากัด (“JN”) ซึ่งประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และก๊าซ
ธรรมชาติ (NGV) โดยปัจจบุนัมีสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) 2 แห่งที่อ  าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี และอ าเภอ
น า้พอง จงัหวดัขอนแก่น จากกลุ่มผูถื้อหุน้ เดิม จ านวน 19,999,998 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ย 100 

-    ในเดือนมีนาคม  บริษัทบิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด ไดร้บัการแต่งตัง้ จากบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ใหเ้ป็นตวัแทน
จ าหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ใหก้บักลุ่มลกูคา้โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งอยู่นอกแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

-     ในเดือนมิถนุายน   

         -    บริษัทไดผ่้านการรบัรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (Collective  
Action Coalition Against Corruption) หรือ CAC 

         -    บรษิัท ไทยไปป์ไลน ์เน็ตเวิรค์ จ ากดั ไดอ้อกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 2 ลา้นหุน้ เพื่อเสนอขายต่อ บรษิัท บิก๊แก๊ส 
เทคโนโลยี จ ากดั ในฐานะผูถื้อหุน้เดิมในราคาพารห์ุน้ละ 100 บาท เป็นเงิน 200 ลา้นบาท 

-     ในเดือนสิงหาคม  บรษิัทจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุช าระแลว้จากเดิม 644,160,268.70 บาท เป็น 654,645,768.70 
บาท จากการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ (PSTC-W1) 

- ในเดือนธันวาคม  
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       -     บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิรค์ จ ากัด (“TPN”) เพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 1,050,000,000 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิม 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,350,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิ่มทุน
จ านวน 10,500,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 เพื่อใชใ้นการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกับการลงทนุในโครงการระบบ
ท่อขนส่งน า้มนัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และเพื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ  

       - บริษัทจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้จากเดิม 654,645,768.70 บาท เป็น 655,525,916.20 บาท จาก 
การใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ (PSTC-WA) ของผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิัท จ านวน 8,801,475 หุน้(มลูค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท 

       -      บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด (“BIGGAS”) ไดจ้ าหน่ายหุน้สามญัของบริษัท ไทย ไปป์ ไลน ์เน็ตเวิรค์ จ ากัด 
(“TPN”) ครัง้ที่ 1 จ านวน 511,956 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 3.8 ของหุน้ที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด
ของ TPN ในราคาประมาณ 212 ลา้นบาท 

- 2562 - เมื่อวนัท่ี 3 มกราคม 2562 ที่ประชมุคณะกรรมการผูช้  านาญการพิจารณารายงานการ วิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
ส านักงานนโยบาย และแผนทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไดม้ีมติใหค้วามเห็นชอบรายงาน การวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ของโครงการระบบท่อขนส่งน า้มนั ของ TPN 

- เมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่1/2562 ประชุม ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบรษิัท ไทย ไปป์ ไลน ์เน็ตเวิรค์ จ ากดั (“TPN”) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อย ที่บรษิัทฯ ถือหุน้โดยออ้มผ่านบรษิัท บิ๊ก
แก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด (“BIGGAS”) โดยได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,350 ล้านบาท เป็น 1,800 ล้านบาท โดย
หลังจากการเพิ่มทุนส่งผลใหบ้ริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด ถือหุน้รอ้ยละ 93 ของบริษัท ไทย ไปป์ ไลน ์เน็ตเวิรค์ 
จ ากดั (“TPN”) จากเดิมที่รอ้ยละ 92 

- เมื่อวนัที่ 9 เมษายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัท เพาเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 
7/2562 ไดม้ีมติอนุมตัิใหบ้ริษัท พีเอสที เอนเนอรย์ี จ ากัด (บริษัทย่อย) จ าหน่ายหุน้สามญัของ บรษิัท พีเอสที เอ็มเอ
สดับบลิว 1 จ ากัด (“MSW 1”) จ านวน 2,000 หุน้ มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุน้ละ 10 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วน รอ้ยละ 20 
ของทนุจดทะเบียน ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 

- ในเดือนกรกฎาคม 2562 บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด (“BIGGAS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้รบับันทึกข้อตกลง 
(MOU) ส าหรบัโครงการก่อสรา้งคลงัน า้มนัเชือ้เพลิง ท่ีนิคมอตุสาหกรรมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง จาก บรษิัท เอ็นเอฟ
ซีที จ ากดั โดยงานก่อสรา้งคลงัน า้มนัเชือ้เพลิงความจ ุ90 ลา้นลิตร มลูค่างานมากกว่า 1,000 ลา้นบาท 

- เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 2/2562 อนุมัติการเขา้ท ารายการลงทุนบริษัท บิ๊กแก๊ส 
เทคโนโลยี จ ากัด (“BIGGAS”) ซึ่เป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ จะเข้าท ารายการรับโอน หุ้นสามัญของ BIGGAS 
จ านวน 39,999,998 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้ที่ออกและช าระแลว้ ทั้งหมดของ BIGGAS คิดเป็น
มูลค่ารวม 4,263,000,000 บาท (“หุ้นสามัญของ BIGGAS”) จาก บริษัท บีจีที โฮลดิง้ จ ากัด (“BGTH”) ภายใต้
กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) โดยบริษัทฯ จะช าระค่าตอบแทนส าหรับ
ธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดใหก้ับ BGTH ดว้ยหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีออกใหม่ของบรษิัทฯ จ านวน 4,981,094,116 
หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 42 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและช าระแลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ 
ภายหลงัการเพิ่มทนุ โดยก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่ม  ทนุท่ีออกใหม่ราคาหุน้ละ 0.86 บาท คิดเป็นมลูค่ารวม
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ทัง้สิน้ 4,263,000,000 บาท โดยใหแ้ก่ BGTH (Private Placement) เพื่อเป็นค่าตอบแทนธุรกรรมการรบัโอน กิจการ
ทัง้หมดแทนการช าระค่าตอบแทนดว้ยเงินสด (Payment in Kind) 

- เมื่อวนัท่ี 25 กนัยายน 2562 บรษิัท บิก๊แก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั ไดจ้ าหน่ายหุน้สามญัของบรษิัท ไทย ไปป์ไลน ์เน็ตเวิรค์ 
จ ากัด (“TPN”) ให้กับบริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) (“EGCO”)จ านวน 7,739,998 หุ้น ในราคาหุน้ละ 374.87 
บาท รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 2,901.50 ลา้นบาท ท าใหส้ัดส่วนการถือหุน้ใน TPN ลดลงจากรอ้ยละ 100 เป็นรอ้ยละ 57 
รวมถึงมีการเปล่ียนแปลงอ านาจควบคุมส่งผลใหม้ีการเปล่ียนแปลงจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นเงินลงทุนในการ
ร่วมค้า และในวันเดียวกัน TPN ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 6,500,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท โดย
แบ่งเป็นจ านวน 3,315,000 หุน้ เพื่อเสนอขายใหก้ับ BIGGAS และ 3,185,000 หุน้ เสนอขายใหก้ับ EGCO ซึ่งจาก
การเพิ่มทนุดงักล่าวส่งผลให ้BIGGAS มีสดัสว่นการถือหุน้ใน TPN ลดลงจากรอ้ยละ 57 เป็นรอ้ยละ 55  

- เมื่อวนัท่ี 28 ตลุาคม 2562 ที่ประชมุคณะกรรมการบรหิารของบรษิัท เพาเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ครัง้
ที่ 20/2562 มีมติอนุมตัิใหบ้ริษัทฯ จ าหน่ายหุน้ของบริษัท ไบโอกรีน เอนเนอรย์ี 7 จ ากัด (“BGE 7”) โดยแบ่งเป็นหุน้
สามญัจ านวน 40,425 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท และ หุน้บุริมสิทธ์ิจ านวน 42,075 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไว้
หุน้ละ10 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดย BGE 7ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงาน
ชีวภาพ 

-    เมื่อวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทของบรษิัท เพาเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  

ครัง้ที่ 6/2562 มีมติอนุมัติให้ด  าเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ทีเอสเอชไอ เอ็นจิเนียริง จ ากัด เพือรอง รับการ
ขยายตวัทางธุรกิจการใหบ้ริการการก่อสรา้ง และบริษัท บิ๊ก เพาเวอร์ คอรป์อเรชั่น จ ากัด เพื่อรองรบัการลงทุน การ
จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าในธุรกิจพลงังานแสงอาทิตยแ์ละพลงังานทดแทนอื่น 
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รายละเอียดการประกอบธุรกิจของแต่ละบรษิัทในกลุ่มบรษิัทมี ดงันี ้

1. บรษิัท กนัหา โซล่าพาวเวอร ์จ ากดั (หรือ “KSP”) 

บจ. กันหา โซล่าพาวเวอร ์       100% บจ. บิก๊แก๊ส เทคโนโลยี                   100%

บจ. โซล่ารโ์กกรีน                        100% บจ. เจเอ็น เอ็นเนอรจี์ คอรป์อเรชั่น   100%

บจ. เพาเวอร ์วี กรีน                     100% บจ. ไทย ไปป์ไลน ์เน็ตเวิรค์                55.4%*

บจ. พีเอสท ีเอนเนอรย์ี 2 100% * เงินลงทนุในการร่วมคา้ ตามอ านาจควบคุมของบริษัท

บจ. พีวี กรีน                               19.99%

บจ. บิก๊เพาเวอร ์คอรเ์ปอเรชั่น 30% บจ. พีเอสท ีเอนจิเนียริ่ง                   100%

บจ. ทเีอสเอชไอ เอ็นจิเนียริง       90%

บจ. เวลล ์โคราช เอ็นเนอรย์ี       100%

บจ. ไบโอโกกรีน                           100% บจ. พีเอสท ี(อบุลราชธานี)               100%

บจ. พีเอสท ีเอนเนอรย์ี 1 100% บจ. พีเอสท ีเอนเนอรย์ี 3 100%

บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอรย์ี 1 จ ากัด 100% บจ. พีเอสท ีเอนเนอรย์ี 4 100%

บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอรย์ี 2 จ ากัด 100% บจ. พีเอสท ีเอนเนอรย์ ี7 100%

บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอรย์ี 3 จ ากัด 100% บจ. พีเอสท ีเอนเนอรย์ี 8 100%

บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอรย์ี 5 จ ากัด 100% บจ. วินดโ์กกรีน                              100%

บจ. พีเอสท ีเอ็มเอสดบับลิว 1 80%

บจ. ทริปเป้ิล เอส อีโค่ 15%

บจ. เศรษฐีสพุรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร ์         100%

บจ. อรญั เพาเวอร ์ 100% กลุ่มธุรกิจอ่ืน

บจ. โรงไฟฟ้าสระยายโสม 100% บจ. พีเอสท ีเอนเนอรย์ี                 100%

บจ. โรงไฟฟ้าขนุพดัเพ็ง 100% บจ. พีเอสทซีี อินเตอรเ์นชั่นแนล     100%

บจ. นวรตัน ์บเีวอรเ์รส 51% บจ. ไลทอ์พั ดีไซน ์                          10%

กลุ่มธุรกิจการใหบ้ริการก่อสร้าง

กลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ

กลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนอ่ืนๆ

กลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์

กลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

กลุ่มธุรกิจจ าหน่ายและขนส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมเหลว
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ด าเนนิธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยเ์พื่อผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟภ. ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนและช าระแลว้  
57 ลา้นบาท โดยบรษิัท กนัหา โซล่าพาวเวอร ์จ ากดั ไดร้บัสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ส าหรบัการรบัซือ้ไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียนขนาดเล็กมาก 
(Very Small Power Producer หรือ VSPP) ส าหรบัพลงังานหมนุเวียนประเภทพลังงานแสงอาทิตยใ์ห้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขนาด
ก าลงัการผลิต 998 กิโลวตัต ์จ านวน 2 โครงการ รวมก าลงัการผลิตทัง้สิน้ 1.996 เมกะวตัต ์ซึ่งไดร้บัการสนบัสนุนจากโครงการสนบัสนุน
พลงังานทดแทนของส านกังานนโยบายและพลงังาน กระทรวงพลงังาน ในรูปแบบส่วนเพิ่มราคารบัซือ้ไฟฟ้า (Adder) ในราคา 8 บาทต่อ
กิโลวัตต-์ชั่วโมง เป็นเวลา 10 ปี นับจากวันเริ่มตน้ซือ้ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date หรือ COD) ซึ่งโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตยด์งักล่าว ตัง้อยู่ที่ต  าบลสรา้งคอม อ าเภอสรา้งคอม จงัหวดัอดุรธานี และไดท้ าการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD) ส าหรับโครงการที่  1 ก าลังการผลิต 998 กิโลวัตต์ ในวันที่  15  
สิงหาคม 2554 และ โครงการท่ี 2 ก าลงัการผลิต 998 กิโลวตัต ์ในวนัท่ี 15 สิงหาคม 2554 
 

2. บรษิัท โซล่ารโ์กกรีน จ ากดั (หรือ “SGG”) 
 

ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยเ์พื่อผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าใหก้ับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน
และช าระแลว้ 20 ลา้นบาท โดยบริษัท โซล่ารโ์กกรีน จ ากัด ไดร้บัสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ส าหรบัการรบัซือ้ไฟฟ้าพลังงานหมนุเวียนขนาด
เล็กมาก (Very Small Power Producer หรอื VSPP) จากพลงังานแสงอาทิตยท์ี่ติดตัง้บนหลังคา (Solar PV Rooftop) ส าหรบัพลงังาน
หมนุเวียนประเภทพลงังานแสงอาทิตยใ์หก้ับการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค (กฟภ.) ขนาดก าลงัการผลิต 987.84 กิโลวตัต ์ซึ่งไดร้บัการสนบัสนุน
ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ ครัง้ที่ 2/2556 (ครัง้ที่ 145) ในรูปแบบ Feed-in Tariff ในราคา 6.16 บาทต่อกิโลวตัต-์
ชั่วโมง เป็นเวลา 25 ปี นับจากวันเริ่มตน้ซือ้ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(Commercial Operation Date หรือ COD) ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตยด์งักล่าว ตัง้อยู่บนอาคารของสหกรณป์ระมงแม่กลอง ต าบลแหลมใหญ่ อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสงคราม และไดท้ าการ
เชื่อมโยงระบบไฟฟ้าและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(Commercial Operation Date : COD) เมื่อวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2557 

 

3. บรษิัท วินดโ์กกรีน จ ากดั (หรือ “WGG”) 
 

ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานลมเพื่อผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนและช าระ 
แลว้ 1 ลา้นบาท ในปัจจบุนับรษิัทย่อยไม่ไดป้ระกอบกิจการเชิงพาณิชยใ์ดๆ 
 

4. บรษิัท ไบโอโกกรีน จ ากดั (หรือ “BGG”) 
 

ก่อตัง้เมื่อขึน้เมื่อวนัที่ 18 กุมภาพนัธ ์2556 เพื่อด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากพลงังาน
ชีวมวลและพลงังานหมนุเวียนอื่นๆ โดยปัจจบุนัมีทุนจดทะเบียน และช าระแลว้ 37.2 ลา้นบาท ปัจจบุนับรษิัทย่อยไม่ไดป้ระกอบกิจการ
เชิงพาณิชยใ์ดๆ โดยปัจจบุนัไดร้บัอนมุตัิค  าขอจ าหน่ายไฟฟ้าและการเชื่อมโยงไฟฟ้าแก่ กฟภ. ทัง้สิน้ 6 โครงการ ก าลงัการผลิตโครงการ
ละ 0.99 เมกะวตัต ์รวมก าลงัการผลิตรวมทั้งสิน้ 5.94 เมกะวตัต ์ซึ่งแต่ละโครงการจะเป็นในลกัษณะผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very 
Small Power Producer หรือ VSPP) โดยไดร้บัอตัราการรบัซือ้ในรูปแบบ Feed in Tariff ในราคา 5.84 บาทต่อกิโลวตัต ์- ชั่วโมง เป็น
ระยะเวลา 8 ปีแรก และราคา 5.34 บาทต่อกิโลวตัต ์- ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 12 ปี หลงั 

 

5.     บรษิัท เพาเวอร ์วี กรนี จ ากดั (หรือ “PWG”) 
 

ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยเ์พื่อผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้านครหลวง ปัจจบุนัมีทุนจดทะเบียนและ
ช าระแลว้ 38.5 ลา้นบาท มูลค่าหุน้ละ 100 บาท โดยบริษัท เพาเวอร ์วี กรีน จ ากัด ไดร้บัสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า ส าหรบัการรบัซือ้ไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer หรือ VSPP) จากพลังงานแสงอาทิตยท์ี่ติดตัง้บนหลังคา (Solar PV 
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Rooftop) ส าหรบัพลงังานหมนุเวียนประเภทพลงังานแสงอาทิตยใ์หก้ับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ขนาดก าลงัการผลิต 980 กิโลวตัต ์
ซึ่งไดร้บัการสนับสนุนตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครัง้ที่ 2/2556 (ครัง้ที่ 145) ในรูปแบบ Feed-in Tariff ในราคา 
6.16 บาทต่อกิโลวตัต-์ชั่วโมง เป็นเวลา 25 ปี นบัจากวนัเริ่มตน้ซือ้ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(Commercial Operation Date หรือ COD) ซึ่ง
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยด์งักลา่ว ตัง้อยู่บนอาคารของบรษิัท พรีคาสท ์เอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั ต าบลราษฎรนิ์ยม อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดั
นนทบุรี และไดท้ าการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(Commercial Operation Date : COD) เมื่อวนัที่ 10 
ตลุาคม 2557 

 

6.     บรษิัท พีเอสที (อบุลราชธานี) จ ากดั (หรือ “PSTU”) 
 

ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 9 กรกฎาคม 2557 เพื่อด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าใหก้ับการไฟฟา้ส่วนภมูิภาค จากขยะ ในรูปแบบ
พลงังานความรอ้น (Thermal Process) โดยปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท โดยมีทุนช าระแลว้ 0.5 ลา้นบาท ปัจจุบันบริษัทย่อย
ไม่ไดป้ระกอบกิจการเชิงพาณิชยใ์ดๆ  

 

7.    บรษิัท พีเอสที เอนเนอรย์ี จ ากดั (หรือ “PSTE”) 
 

ก่อตัง้เมื่อวนัท่ี 6 มีนาคม 2558 เพื่อประกอบธรุกิจลงทนุ ทนุจดทะเบียนและช าระแลว้ 200.7 ลา้นบาท  
 

8.    บรษิัท พีเอสที เอนเนอรย์ี 1 จ ากดั (หรือ “PSTE 1”) 
 

ก่อตัง้เมื่อวนัท่ี 21 กนัยายน 2558 เพื่อลงทนุหรือผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าในธุรกิจพลงังานทดแทน หรือรบัเหมาก่อสรา้ง
โรงไฟฟ้าหรือรว่มทนุ  ทุนจดทะเบียน 100 ลา้นบาท ทุนช าระแลว้ 76.5 ลา้นบาท ปัจจุบนัใชเ้พื่อด าเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
หมนุเวียนในแบบ SPP Hybrid Firm จ านวน 1 โครงการ (โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลร่องฟอง ต าบลรอ่งฟอง อ าเภอเมือง จงัหวดัแพร)่ มี
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขายจ านวน 23.42 เมกะวตัต ์ซึ่งปัจุบันอยู่ระหว่างการจดัท ารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
Environmental Impact Assessment (EIA) เพื่อประกอบการยื่นลงนามสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า (PPA) โดยคาดว่าจะสามารถขายไฟได้
ภายในปี 2564 

 

9.     บรษิัท พีเอสท ีเอนเนอรย์ี 2 จ ากดั (หรือ “PSTE 2”) 
 

ก่อตัง้เมื่อวนัที่ 14 กันยายน 2558 ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์ละจ าหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟภ.ปัจจุบนัมีทุนจด
ทะเบียนและทุนช าระแลว้ 65.7 ลา้นบาท โดยบริษัท พีเอสที เอ็นเนอรย์ี 2 จ ากัด ไดร้บัสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า ส าหรบัการรบัซือ้ไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer หรือ VSPP) จากพลังงานแสงอาทิตยแ์บบติดตัง้บนพืน้ดิน ส าหรบั
หน่วยงานราชการและสหกรณภ์าคการเกษตร ใหก้ับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ขนาดก าลงัการผลิต 4.9999 เมกะวตัต ์ในรูปแบบ 
Feed-in Tariff ในราคา 5.66 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่ วโมง เป็นเวลา 25 ปี นับจากวันเริ่มต้นซื ้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial 
Operation Date หรือ COD) ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยด์ังกล่าว ตั้งอยู่ที่ อ  าเภออัมพวา จังหวัดสมทุรสงคราม และไดท้ าการ
เชื่อมโยงระบบไฟฟ้าและจ าหน่ายกระแสไฟฟา้เชิงพาณิชย ์(Commercial Operation Date : COD) เมื่อวนัท่ี 12 มกราคม 2560 

 

10.    บรษิัท พีเอสที เอนเนอรย์ี 3 จ ากดั (หรือ “PSTE 3”) 
 

ก่อตัง้เมื่อวนัท่ี 25 กนัยายน 2558 เพื่อลงทนุหรือผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าในธรุกิจพลงังานทดแทน หรือรบัเหมาก่อสรา้ง
โรงไฟฟ้าหรือรว่มทุน มีทนุจดทะเบียน 15.4 ลา้นบาท และทุนช าระแลว้ 3.93 ลา้นบาท ปัจจุบนับริษัทไม่ไดป้ระกอบกิจการเชิงพาณิชย์
ใดๆ     
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11.   บรษิัท พีเอสที เอนเนอรย์ี 4 จ ากดั (หรือ “PSTE 4”) 
 

ก่อตัง้เมื่อวนัท่ี 25 กนัยายน 2558 เพื่อลงทนุหรือผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าในธรุกิจพลงังานทดแทน หรือรบัเหมาก่อสรา้ง
โรงไฟฟ้าหรือรว่มทนุ มีทนุจดทะเบียน 60 ลา้นบาท และทนุช าระแลว้ 30 ลา้น  ปัจจบุนับรษิัทไม่ไดป้ระกอบกิจการเชิงพาณิชยใ์ดๆ   

                                 
12.   บรษิัท พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง จ ากดั (หรือ “PSTCE”) 
 

ก่อตัง้เมื่อวนัที่ 25 กันยายน 2558 ด าเนินธุรกิจหลักในการใหบ้ริการก่อสรา้ง ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ 10 
ลา้นบาท โดยบรษิัทพีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง จ ากดั ใหบ้รกิารก่อสรา้งและปรบัปรุงโรงไฟฟา้ใหก้บับรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

13.   บรษิัท นวรตัน ์บีเวอรเ์รส จ ากดั (หรือ “NWR”) 
ในเดือนตุลาคม 2558 บริษัทเขา้ซือ้หุน้สามัญของบริษัท นวรตัน ์บีเวอรเ์รส จ ากัด ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ 

50 ลา้นบาท บริษัท นวรตัน ์บีเวอรเ์รส จ ากดั ไดร้บัสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ส าหรบัการรบัซือ้ไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียนขนาดเล็กมาก (Very 
Small Power Producer หรือ VSPP) จากพลงังานชีวภาพใหก้ับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ขนาดก าลังการผลิต 1 เมกะวัตต ์ใน
รูปแบบ Adder ในราคา 0.50 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นเวลา 7 ปี นับจากวันเริ่มต้นซือ้ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial 
Operation Date หรือ COD) ซึ่งโรงไฟฟ้าพลงังานชีวภาพดงักล่าว ตัง้อยูท่ี่ ต  าบลกู่สวนแตง อ าเภอบา้นใหม่ไชยพจน ์จงัหวดับุรีรมัย ์และ
ไดท้ าการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(Commercial Operation Date : COD) เมื่อวนัที่ 11 พฤษภาคม 
2555 ต่อมาไดม้ีการปรบัปรุงและเปล่ียนเครื่องก าเนิดไฟฟ้าใหม่ โดยสามารถเดินเครื่องก าเนิดไฟฟ้าใหม่แทนเครือ่งก าเนิดไฟฟ้าเดิม เมื่อ
วนัท่ี 8 กมุภาพนัธ ์2561 

 

14.  บรษิัท อรญั เพาเวอร ์จ ากดั (หรือ “ARW”) 
ในเดือนพฤศจิกายน  2558  บริษัทเขา้ลงทุนซือ้หุน้สามัญของบริษัท อรญั เพาเวอร ์จ ากัด ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและทุน

ช าระแลว้ 386 ลา้นบาท ซึ่งบรษิัท อรญั เพาเวอร ์จ ากัด ไดร้บัสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ส าหรบัการรบัซือ้ไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียนขนาดเล็ก

มาก (Very Small Power Producer หรือ VSPP) จากพลงังานชีวภาพ ใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค (กฟภ.) ขนาดก าลงัการผลิต 4 เมกะ

วตัต ์ในรูปแบบ Adder  ในราคา 0.30 บาทต่อกิโลวตัต-์ชั่วโมง เป็นเวลา 7 ปี นบัจากวนัเริ่มตน้ซือ้ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(Commercial 

Operation Date หรือ COD) ซึ่งโรงไฟฟ้าพลงังานชีวภาพ ตัง้อยู่ที่ ต  าบลวงัลึก อ าเภอสามชุก จงัหวดัสพุรรณบุรี และไดท้ าการเชื่อมโยง

ระบบไฟฟ้าและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(Commercial Operation Date : COD) เมื่อวนัท่ี 19 มีนาคม 2557  
 

15.  บรษิัท เศรษฐีสพุรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร ์จ ากดั (หรือ “STS”) 
 

ในเดือนพฤศจิกายน  2558 บริษัทเขา้ลงทุนซือ้หุน้สามญัของบริษัท เศรษฐีสพุรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร ์จ ากัด ปัจจุบันทุนจด
ทะเบียนและทนุช าระแลว้ 200 ลา้นบาท ซึ่งบรษิัท เศรษฐีสพุรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร ์จ ากดั ไดร้บัสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ส าหรบัการรบัซือ้
ไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียนขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer หรือ VSPP) จากพลงังานชีวภาพ ใหก้ับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(กฟภ.) ขนาดก าลงัการผลิต 2 เมกะวตัต ์ในรูปแบบ Adder  ในราคา 0.30 บาทต่อกิโลวตัต-์ชั่วโมง เป็นเวลา 7 ปี นบัจากวนัเริ่มตน้ซือ้
ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(Commercial Operation Date หรือ COD) ซึ่งโรงไฟฟ้าพลงังานชีวภาพดงักล่าว ตัง้อยู่ที่ ต  าบลตล่ิงชนั อ าเภอ
เมืองสพุรรณบุรี จงัหวดัสพุรรณบุรี และไดท้ าการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(Commercial Operation 
Date : COD) เมื่อวนัท่ี 20 ตลุาคม 2558 
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16.    บรษิัท พีเอสที เอนเนอรย์ี 7 จ ากดั (หรือ “PSTE 7”) 
 

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เพื่อลงทุนหรือผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าในธุรกิจพลังงานทดแทน หรือรบัเหมา
ก่อสรา้งโรงไฟฟ้าหรือร่วมทุน  มีทุนจดทะเบียน 10 ลา้นบาท ทุนช าระแลว้ 2.58 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทไม่ไดป้ระกอบกิจการเชิง
พาณิชยใ์ดๆ 

 

17.    บรษิัท พีเอสที เอนเนอรย์ี 8 จ ากดั (หรือ “PSTE 8”) 
 

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เพื่อลงทุนหรือผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าในธุรกิจพลังงานทดแทน หรือรบัเหมา
ก่อสรา้งโรงไฟฟ้า ทนุจดทะเบียน 20 ลา้นบาท ทนุช าระแลว้ 5.08 ลา้นบาท ปัจจบุนับรษิัทไม่ไดป้ระกอบกิจการเชิงพาณิชยใ์ดๆ 

 

18.   บรษิัท บิก๊แก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั (หรือ “BIGGAS”) 
 

ในเดือนพฤศจิกายน 2560 บรษิัทเขา้ลงทุนซือ้หุน้สามญัของบรษิัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนและทุน
ช าระแลว้ 408.2 ลา้นบาท ซึ่งบรษิัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั ประกอบธุรกิจดา้นวิศวกรรมพลงังานและจ าหน่ายเชือ้เพลิงประเภทก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว (LPG) ก๊าซธรรมชาติ (NGV) และก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่เก่ียวเนื่อง เช่น การก่อสรา้งสถานี
บริการก๊าซธรรมชาติ งานซ่อมบ ารุงสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ งานซ่อมบ ารุงรถขนส่งก๊าซธรรมชาติ และงานติดตัง้ระบบเชือ้เพลิง
ส าหรบัโรงงานอตุสาหกรรม 
 

19. บรษิทั ไลทอ์พั ดีไซน ์จ ากดั (หรือ “Lightup”) 
 

ในเดือนกรกฎาคม 2559 บริษัทเขา้ลงทุนซือ้หุน้สามัญ บริษัท ไลทอ์ัพ ดีไซน ์จ ากัด ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ 
75.8 ลา้นบาท โดยบรษิัท ไลทอ์พั ดีไซน ์จ ากดั ด าเนินธรุกจิจ าหน่ายอปุกรณไ์ฟฟ้า แสงสว่างแบบประหยดัพลงังาน 
 

20.  บรษิัท พีวี กรีน จ ากดั (หรือ “PVG”) 
 

ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยเ์พื่อผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าใหก้ับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน
และช าระแลว้ 18 ลา้นบาท โดยบรษิัท พีวี กรีน จ ากดั ท าการรว่มทนุกบัเจา้ของกรรมสิทธิของอาคารท่ีโครงการดงักล่าวตัง้อยู่บนหลงัคา 
ซึ่งบริษัท พีวี กรีน จ ากัด ได้รบัสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า ส าหรับการรับซือ้ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (Very Small Power 
Producer หรือ VSPP) จากพลังงานแสงอาทิตยท์ี่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) ส าหรบัพลังงานหมุนเวียนประเภทพลังงาน
แสงอาทิตยใ์หก้ับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขนาดก าลังการผลิต 987.84 กิโลวตัต ์ซึ่งไดร้บัการสนับสนุนตามมติคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ ครัง้ที่ 2/2556 (ครัง้ที่ 145) ในรูปแบบ Feed-in Tariff ใน 6.16 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นเวลา 25 ปี นับจากวัน
เริ่มตน้ซือ้ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(Commercial Operation Date หรือ COD) ซึ่งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยด์งักล่าว ตัง้อยู่บนอาคาร
ของบริษัท วีรบัเบอร ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั ต าบลเขายอ้ย อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี และไดท้ าการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(Commercial Operation Date : COD) เมื่อวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2557 
 

21.    บรษิัท เวลล ์โคราช เอ็นเนอรย์ี จ ากดั (หรือ “WKE”) 
 

ในเดือนพฤษภาคม 2559  บรษิัท พีเอสที เอนเนอรย์ี จ ากัด (บริษัทย่อย) เขา้ลงทุนซือ้หุน้สามญัของบริษัท เวลล ์โคราช เอ็น
เนอรย์ี จ ากัด ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ 320 ลา้นบาท โดยบรษิัท เวลล ์โคราช เอ็นเนอรย์ี จ ากัด ไดร้บัสญัญาซือ้ขาย
ไฟฟ้า ส าหรบัการรบัซือ้ไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียนขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer หรือ VSPP) จากพลงังานชีวมวล ใหก้ับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ขนาดก าลงัการผลิต 8 เมกะวตัต ์ในรูปแบบ Feed-in Tariff  ในราคา 4.54 บาทต่อกิโลวตัต-์ชั่วโมง เป็น
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เวลา 8 ปีแรก และ ในราคา 4.24 บาทต่อกิโลวตัต-์ชั่วโมง เป็นเวลา 12 ปีหลงั นบัจากวนัเริ่มตน้ซือ้ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(Commercial 
Operation Date หรือ COD) ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลดังกล่าว ตัง้อยู่ที่ต  าบลเมืองไผ่ อ าเภอหนองก่ี จงัหวดับุรีรมัย  ์และไดท้ าการ
เชื่อมโยงระบบไฟฟ้าและจ าหน่ายกระแสไฟฟา้เชิงพาณิชย ์(Commercial Operation Date : COD) เมื่อวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2558 

 

22.    บรษิัท โรงไฟฟ้าสระยายโสม จ ากดั (หรือ “SYS”) 
 

ในเดือนมิถุนายน 2559 บริษัท พีเอสที เอนเนอรย์ ีจ ากัด (บรษิัทย่อย) เขา้ลงทนุซือ้หุน้สามญัของบริษัท โรงไฟฟ้าสระยายโสม 
จ ากัด ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 251 ลา้นบาท และทุนช าระแลว้ 128.5 ลา้นบาท บริษัท โรงไฟฟ้าสระยายโสม จ ากัด ไดร้บัสัญญาซือ้
ขายไฟฟ้า ส าหรบัการรบัซือ้ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer หรือ VSPP) จากพลังงานชีวภาพ 
ใหก้ับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ขนาดก าลงัการผลิต 4.6 เมกะวตัต ์ในรูปแบบ Adder  ในราคา 0.30 บาทต่อกิโลวตัต-์ชั่วโมง เป็น
เวลา 7 ปี นบัจากวนัเริ่มตน้ซือ้ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(Commercial Operation Date หรือ COD) ซึ่งโรงไฟฟ้าพลงังานชีวภาพดงักล่าว 
ตัง้อยู่ที่ ต  าบลสระยายโสม อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสพุรรณบรุ ีปัจจบุนัอยู่ระหว่างการพฒันาโครงการ ซึ่งคาดว่าจะสามารถท าการเชื่อมโยง
ระบบไฟฟ้าและจ าหน่ายกระแสไฟฟา้เชิงพาณิชย ์(Commercial Operation Date : COD) ไดใ้นปี 2563 
 

23.    บรษิัท โรงไฟฟ้าขนุพดัเพ็ง จ ากดั (หรือ “KPP”) 
 

ในเดือนมกราคม 2559 บริษัท พีเอสที เอนเนอรย์ี จ ากัด (บริษัทย่อย) เขา้ลงทุนซือ้หุน้สามญัของบริษัท โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง 
จ ากดั ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนและทนุช าระแลว้ 14.5 ลา้นบาท โดยบรษิัท โรงไฟฟ้าขนุพดัเพ็ง จ ากดั ไดร้บัสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ส าหรบั
การรบัซือ้ไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียนขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer หรือ VSPP) จากพลงังานชีวภาพ ใหก้ับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (กฟภ.) ขนาดก าลงัการผลิต 1 เมกะวตัต ์ในรูปแบบ Adder  ในราคา 0.50 บาทต่อกิโลวตัต-์ชั่วโมง เป็นเวลา 7 ปี นับจากวัน
เริ่มตน้ซือ้ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(Commercial Operation Date หรือ COD) ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพดังกล่าว ตัง้อยู่ที่ ต  าบลสระ
ยายโสม อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และไดท้ าการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า และจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพานิชย ์(Commercial 
Operation Date : COD) เมื่อวนัท่ี 16 ตลุาคม 2557 ต่อมาไดม้ีการปรบัปรุงและเปล่ียนเครื่องก าเนิดไฟฟา้ใหม่  ซึ่งคาดว่าจะสามารถท า
การเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(Commercial Operation Date : COD) ดว้ยเครื่องก าเนิดไฟฟ้าใหม่ได้
ในปี 2563 
 

24.  บรษิัท พีเอสที เอ็มเอสดบับลิว 1 จ ากดั (หรือ “MSW 1”) 
 

ก่อตัง้เมื่อวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2560 เพื่อรองรบัการขยายตวัทางธุรกิจในการลงทนุหรือผลิต และจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าในธุรกิจ
พลังงานทดแทน หรือรบัเหมาก่อสรา้งโรงไฟฟ้า มีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท และทุนช าระแลว้ 25,000 บาท ปัจจุบันบริษัทไม่ได้
ประกอบกิจการเชิงพาณิชยใ์ดๆ 

 

25.  บรษิัท พีเอสทีซี อินเทอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (หรือ “PSTC Inter”)  
 

ก่อตัง้เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เพื่อรองรบัการขยายตัวทางธุรกิจ ในการลงทุนหรือผลิต และจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าใน
ธุรกิจพลังงานทดแทน หรือรบัเหมาก่อสรา้งโรงไฟฟ้า มีทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ 5.8 ลา้นบาท ปัจจุบันบริษัทไม่ไดป้ระกอบ
กิจการเชิงพาณิชยใ์ดๆ 
    

26. บรษิัท ทรปิเป้ิล เอส อีโค่ 
  

ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 31 มีนาคม 2558  เพื่อส ารวจความเป็นไปไดใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานลมหรือพลงังานทางเลือก
อื่น และยื่นค าขอจ าหน่ายไฟฟ้าและเชื่อมโยงระบบจ าหน่ายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และ/หรือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
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ประเทศไทย (EGAT) ตลอดจนพฒันาโครงการท่ีท าการศกึษารว่มกนั ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนและช าระแลว้ 60 ลา้นบาท ปัจจุบนัก าลงั
อยู่ในขัน้ตอนศกึษาความเป็นไปไดใ้นการลงทนุและอยู่ระหว่างรอการเปิดยื่นใบขออนญุาตเพื่อจ าหน่ายไฟฟ้าพลงังานลม 

 

27. บรษิัท ไทย ไปป์ไลน ์เน็ตเวิรค์ จ ากดั (หรือ “TPN”) 
 

ก่อตัง้เมื่อวนัท่ี 1 ตลุาคม 2558 เพื่อประกอบธุรกิจขนส่งน า้มนัโดยระบบขนส่งทางท่อ จากจงัหวดัสระบรุีไปยงัจงัหวดัขอนแก่น 
มีทนุจดทะเบียนและทนุช าระแลว้ 2,450 ลา้นบาท ปัจจบุนัยงัอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสรา้ง ซึ่งคาดว่าจะสามารถรบัรูร้ายไดใ้นไตรมาส
ที่ 4 ปี 2564  

28. บรษิัท เจเอ็น เอ็นเนอรจ์ี คอรป์อเรชั่น จ ากดั (หรือ “JN”) 

ในเดือนมกราคม ปี 2561 บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด (บริษัทย่อย) เขา้ลงทุนซือ้หุน้สามัญของบรษิัท เจเอ็น เอ็นเนอรจ์ี 

คอรป์อเรชั่น จ ากัด ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนและช าระแลว้ 100 ลา้นบาท บรษิัท เจเอ็น เอ็นเนอรจ์ี คอรป์อเรชั่น จ ากดั ประกอบกิจการ

สถานีบรกิารก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และก๊าซธรรมชาติ (NGV) โดยปัจจบุนัมีสถานีบรกิารก๊าซธรรมชาติ (NGV) 2 แห่งที่ อ าเภอแก่ง

คอย จงัหวัดสระบุรี เปิดด าเนินการในเดือน พฤษภาคม 2559 และ อ าเภอน า้พอง จังหวัดขอนแก่น เปิดด าเนินการในเดือน มีนาคม 

2561 

29. บรษิัท ไบโอกรีน เอนเนอรย์ี 1 จ ากดั (หรือ “BGE 1”) 
 

ก่อตัง้เมื่อวนัท่ี 10 มกราคม 2562 เพื่อลงทนุหรือผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าในธุรกิจพลงังานทดแทน และรบัเหมาก่อสรา้ง
โรงไฟฟ้า มีทนุจดทะเบียน 100,000 บาท และทนุช าระแลว้ 25,000 บาท ปัจจบุนับรษิัทไม่ไดป้ระกอบกจิการเชิงพาณิชยใ์ดๆ 

 

30. บรษิัท ไบโอกรีน เอนเนอรย์ี 2 จ ากดั (หรือ “BGE 2”) 
 

ก่อตัง้เมื่อวนัท่ี 10 มกราคม 2562 เพื่อลงทนุหรือผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าในธุรกิจพลงังานทดแทน และรบัเหมาก่อสรา้ง
โรงไฟฟ้า มีทนุจดทะเบียน 100,000 บาท และทนุช าระแลว้ 25,000 บาท ปัจจบุนับรษิัทไม่ไดป้ระกอบกิจการเชิงพาณิชยใ์ดๆ 

 

31. บรษิัท ไบโอกรนี เอนเนอรย์ี 3 จ ากดั (หรือ “BGE 3”) 
 

ก่อตัง้เมื่อวนัท่ี 10 มกราคม 2562 เพื่อลงทนุหรือผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าในธุรกิจพลงังานทดแทน และรบัเหมาก่อสรา้ง
โรงไฟฟ้า  มีทนุจดทะเบียน 100,000 บาท และทนุช าระแลว้ 25,000 บาท ปัจจบุนับรษิัทไม่ไดป้ระกอบกิจการเชิงพาณิชยใ์ดๆ 

 

32. บรษิัท ไบโอกรีน เอนเนอรย์ี 5 จ ากดั (หรือ “BGE 5”) 
 

ก่อตัง้เมื่อวนัท่ี 10 มกราคม 2562 เพื่อลงทนุหรือผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าในธุรกิจพลงังานทดแทน และรบัเหมาก่อสรา้ง
โรงไฟฟ้า มีทนุจดทะเบียน 100,000 บาท และทนุช าระแลว้ 25,000 บาท ปัจจบุนับรษิัทไม่ไดป้ระกอบกิจการเชิงพาณิชยใ์ดๆ 

 

33. บรษิัท ทีเอสเอชไอ เอ็นจิเนียรงิ จ ากดั (หรือ “TSHI”) 
 

ก่อตัง้เมื่อวนัที่ 13 ธันวาคม 2562 เพื่อด าเนินธุรกิจใหบ้รกิารก่อสรา้ง มีทนุจดทะเบียน 1 ลา้นบาท และทนุช าระแลว้ 0.25 ลา้น
บาท ปัจจบุนับรษิัทไม่ไดป้ระกอบกิจการเชิงพาณิชยใ์ดๆ 

 

34. บรษิัท บิก๊เพาเวอร ์คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (หรือ “BPC”) 
 

ก่อตัง้เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เพื่อลงทุนหรือผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย ์และพลังงาน
ทดแทนอื่น มีทนุจดทะเบียน 1 ลา้นบาท และทนุช าระแลว้ 0.25 ลา้นบาท ปัจจบุนับรษิัทไม่ไดป้ระกอบกิจการเชิงพาณิชยใ์ดๆ 
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โครงสร้างรายได้ของการประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ ์
การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยสามารถแบ่งออกตามประเภทของการด าเนินธุรกิจเป็น 4 ธุรกิจหลัก ไดแ้ก่ 1) 

ธุรกิจออกแบบ จ าหน่าย และติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจัดการสภาพแวดลอ้มครอบคลมุการบรกิารทัง้หมด 2) ธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลงังานหลกั และทดแทน 3) ธุรกิจจ าหน่ายและขนส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมเหลว และ 4) ธุรกิจการก่อสรา้ง และจดัหาทางวิศวกรรมของ
โรงไฟฟ้า คลงัแก๊ส และคลงัน า้มนั โดยโครงสรา้งรายไดต้ามแต่ละประเภทของการด าเนนิธรุกจิในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เป็นดงันี ้
  

                    (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายได้ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

1. ธุรกิจออกแบบ จ าหน่าย และติดตั้งระบบ

จ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจัดการสภาพแวดล้อม 

559.18 41.04 597.13 19.42 574.05 8.70 

2. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 462.91 33.97 387.40 12.97 440.60 6.68 

3. ธุรกิจจ าหน่ายและขนส่งผลติภัณฑ์

ปิโตรเลียมเหลว 
305.631/ 22.43 1,961.69 65.68 1,865.26 28.28 

4. ธุรกิจการกอ่สร้าง 16.38 1.20 15.46 0.52 291.82 4.42 

5. รายได้อื่น  2/ 18.56 1.36 41.96 1.41 3,424.94 51.92 

รายได้รวม 1362.66 100.00 2,986.65 100.00 6,596.67 100.00 

                      
หมายเหต ุ: 1/รายไดด้งักล่าวเป็นจ านวนเงินรวมตัง้แต่วนัที่บริษทัฯเขา้ซือ้กิจการจนถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 

    2/รายไดอ่ื้น ประกอบดว้ยดอกเบีย้รบั ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน ก าไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทย่อย และรายไดอ่ื้นๆ  
 

โดยลกัษณะการด าเนินงานของแต่ละประเภทธุรกิจหลกั มีรายละเอียด ดงันี ้
 

1. ธุรกิจออกแบบ จ าหน่าย และติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม
ครอบคลุมการบริการทัง้หมด 

ลักษณะของผลิตภัณฑแ์ละการบริการ 
  ธุรกิจออกแบบ จ าหน่าย และติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดลอ้ม ครอบคลมุการบรกิารทัง้หมด  
4 ประเภท ไดแ้ก่ 
 1) ระบบส ารองไฟฟ้า (Power Backup Solution) ส าหรบัอปุกรณแ์ละระบบส่ือสารโทรคมนาคมเป็นหลกั ที่ตอ้งการความต่อเนื่อง

ในการท างาน  

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
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 2) ระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดลอ้ม (Power and Environment Monitoring Solution) ท าหนา้ที่ตรวจวัด ประมวลผล 
เก็บขอ้มลู และแสดงผลของสภาวะระบบส่ิงแวดลอ้มต่างๆ  

 3) ระบบผลิตไฟฟา้จากพลงังานทดแทน ด าเนินการออกแบบ จ าหน่าย ติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน โดยใหบ้รกิาร
ในลกัษณะวิศวกรรมจดัหา ก่อสรา้ง (EPC) และแบบเบ็ดเสรจ็ทัง้โครงการ (Turn Key Project) 

 4) ระบบประหยดัพลงังาน (Energy Saving Solution) และระบบอื่นๆ ใหบ้ริการการประหยดัพลงังานส าหรบัพลงังานไฟฟ้า โดย
มุ่งเนน้ไปยงัองคก์รที่มีค่าใชจ้่ายไฟฟ้าสงู 

 

1.1 ระบบส ารองไฟฟ้า (Power Backup Solution) 
ระบบส ารองไฟฟ้าที่บรษิัทจ าหน่ายและใหบ้รกิาร แบ่งออกเป็นสองประเภทหลกัๆ ไดแ้ก่  

 1.1.1   ระบบส ารองไฟฟ้ากระแสตรง (DC Power Supply) 
 บริษัทจ าหน่ายและใหบ้ริการระบบส ารองไฟฟ้ากระแสตรงส าหรบัอุปกรณแ์ละระบบส่ือสารโทรคมนาคมเป็นหลัก เนื่องจาก
ระบบส่ือสารโทรคมนาคม เช่น ระบบชุมสายโทรศัพท์ Fixed-Line Application, Wireless Broadband, สถานีฐาน Mobile Base 
Station และ/หรอืระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต Internet Backbone เป็นตน้ โดยระบบดงักล่าวตอ้งการความต่อเนื่องในการท างาน อีกทั้ง
อุปกรณต์่างๆ ในระบบมีราคาสงู ซึ่งหากเกิดความผิดปกติในระบบไฟฟ้า เช่น แรงดนัไฟฟ้าตกหรือกระชาก หรือกระแสไฟฟ้าดับ อาจ
ก่อใหเ้กิดความเสียหายโดยตรงแกอ่ปุกรณแ์ละความเสียหายโดยออ้มจากการที่ระบบหยดุท างานได ้ระบบส ารองไฟฟา้จึงมีความส าคญั
กับระบบโทรคมนาคมอย่างมาก โดยท าหนา้ที่ป้องกันความผิดปกติจากระบบไฟฟ้า และท าใหก้ระแสไฟฟ้าที่เขา้สู่ระบบมีเสถียรภาพ
และเหมาะสมแก่การท างานของอุปกรณต์่างๆ มากขึน้  โดยอุปกรณร์ะบบส ารองไฟฟ้ายงัไดร้บัการออกแบบใหม้ีขนาดเล็ก น า้หนกัเบา 
และมีลักษณะเป็นหน่วยแยกส่วน (Module) สามารถท าการต่อขยายได้อย่างสะดวกส าหรบัรองรบัการใช้งานเพิ่มเติมในอนาคต 
สามารถท าการต่อขนานเพื่อเพิ่มเสถียรภาพในการท างาน (Redundant) และสามารถควบคมุทางไกลโดยระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอรไ์ด ้
ท าใหเ้หมาะสมกบัโครงการหรือระบบโทรคมนาคมโดยเฉพาะ 

ทั้งนี ้ ส่วนประกอบของระบบส าหรบัแต่ละโครงการจะต่างกัน โดยบริษัทจะท าการศึกษาความต้องการของผู้ว่าจ้าง ให้
ค าปรกึษา ออกแบบระบบส ารองไฟฟ้าใหม้ีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับระบบส่ือสารโทรคมนาคมที่ผูว้่าจา้งก าหนด โดยเลือกอุปกรณ์
ต่างๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งประกอบดว้ยอปุกรณห์ลกั ดงันี ้

 

 อปุกรณแ์ปลงไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (Rectifier) 
  เป็นอุปกรณ์ที่ท  าหนา้ที่แปลงสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรง เพื่อท าหนา้ที่จ่ายไฟเขา้อุปกรณ์โทรคมนาคมที่ใช้
ไฟฟ้ากระแสตรง พรอ้มกับจ่ายไฟฟ้าเพื่อใช้ในการส ารองประจุไฟฟ้าในแบตเตอรี่ โดยอุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้า
กระแสตรงส าหรบัระบบส่ือสารโทรคมนาคมจะแตกต่างจากระบบทั่วไป เนื่องจากอปุกรณด์งักล่าวจะมีสายดินท่ีเป็นประจบุวก (Positive 
Ground) 
 
 

    
 

   
 

 
ตัวอย่าง อุปกรณแ์ปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงทีบ่ริษัทจ าหน่ายและให้บริการ 
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อปุกรณแ์ปลงไฟฟา้กระแสสลบัเป็นไฟฟ้ากระแสตรงพรอ้มแบตเตอรี่ส  ารองไฟ (Energy Hub) 
 เป็นอุปกรณ์ที่ท  าหนา้ที่แปลงสัญญาณไฟฟ้าแบบผสมผสาน (DC Hybrid Power Supply) กล่าวคือท าหน้าที่เป็นอุปกรณ์

แปลงไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (Rectifier) ส าหรบัระบบส่ือสารโทรคมนาคม แต่ไดเ้พิ่มความสามารถในการส ารองไฟฟ้า
ภายในตวัอปุกรณ ์ในลกัษณะเป็น Energy Pack แบบ Lithium Ion ที่สามารถเพิ่มความจแุบตเตอรีไ่ดต้ามความตอ้งการในอนาคต โดย
อปุกรณม์ีประสิทธิภาพสงู ประหยดัพืน้ท่ีในการติดตัง้แบตเตอรี ่ทัง้ยงัมีน า้หนกัเบา สามารถประยกุตใ์ชง้านนอกสถานที่ไดอ้ย่างง่ายดาย 

 
 

 
 
 

 

 
ตวัอย่าง อุปกรณแ์ปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงพร้อมแบตเตอร่ีส ารองไฟ ทีบ่ริษัทจ าหน่ายและให้บริการ 
 

ทัง้อุปกรณแ์ปลงไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (Rectifier) และอุปกรณแ์ปลงไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นไฟฟ้ากระแสตรง
พรอ้มแบตเตอรี่ส  ารองไฟ (Energy Hub) โดยบริษัทไดร้บัการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ าหน่ายของอุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็น
ไฟฟ้ากระแสตรงตรา Enatel จากบริษัท Enatel Ltd. (ประเทศนิวซีแลนด์) ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ในด้านระบบพลังงานส าหรับ
ระบบส่ือสารโทรคมนาคม อุตสาหกรรม รวมถึงระบบพลงังานส าหรบัโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย ์ที่มีการจ าหน่ายไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก 
และผ่านการรบัรองระบบคณุภาพ ISO 9001:2008 และมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001:2004 
 
 

แบตเตอร่ี (Battery) 
 แบตเตอรี่เป็นอุปกรณส์ าหรบัเก็บประจุไฟฟ้าในระบบส ารองไฟฟ้า โดยจะท าหนา้ที่กักเก็บประจุไฟฟ้ากระแสตรงจากอุปกรณ์

แปลงไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (Rectifier) ในขณะที่แหล่งจ่ายไฟฟ้าท างานปกติ และจะท าหนา้ที่จ่ายไฟฟ้ากระแสตรงไป
ยงัระบบขณะที่แหล่งจ่ายไฟฟ้าหยุดท างาน ซึ่งจะควบคุมโดยวงจรสวิตซใ์นระบบ ซึ่งจะมีขนาดความจุไฟฟ้าและคุณสมบตัิแตกต่างกัน
ตามความเหมาะสมในการใชง้าน โดยชนิดของแบตเตอรี่ที่บริษัทใหบ้ริการและจดัจ าหน่าย เป็นประเภทแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดแบบปิด
ผนึก (Sealed Lead Acid Battery) และประเภท Tubular ทั้งชนิด Sealed Type และ Vented Type ที่เหมาะส าหรับระบบส่ือสาร
โทรคมนาคม ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่ตอ้งการการบ ารุงรกัษาต ่า อายกุารใชง้านยาวนาน และมีไอกรดที่จะท าใหเ้กิดความเสียหายแก่อปุกรณ์
ต ่ามาก โดยบรษิัทไดร้บัการแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ าหน่ายแบตเตอรีต่รา HAZE จากบรษิัท Haze Battery Co., Ltd. (สาธารณรฐัประชาชน
จีน) ตรา Shoto จากบริษัท Shuangdeng Group Co.,Ltd. (สาธารณรัฐประชาชนจีน) และตรา SEC จากบริษัท SEC Industrial 
Battery International Limited. (เขตบรหิารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรฐัประชาชนจีน/ สหราชอาณาจกัร) 

 
              ตัวอย่าง แบตเตอร่ี ทัง้ชนิด Sealed Type และ Vented Type ทีบ่ริษัทจ าหน่ายและใหบ้ริการ 
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นอกจากนีบ้รษิัทยงัใหบ้ริการและจดัจ าหน่าย Battery ชนิด Lithium Ion โดยเป็นแบบเดียวกับที่ใชใ้นรถยนตไ์ฟฟ้า (Electric 
Vehicle) ปัจจุบันแบตเตอรี่ชนิดนี ้ไดร้บัความนิยมมากขึน้ ทัง้แบบที่ใชร้่วมกับระบบส ารองไฟฟ้า (UPS) ระบบส ารองไฟฟ้า พลังงาน
แสงอาทิตย ์(Hybrid Solar System) และระบบกกัเก็บพลงังานไฟฟ้า (ESS) อนัเนื่องจากมีประสิทธิภาพในการอดั/คายประจสุงู (Cycle 
Life) อายกุารใชง้านยาวนาน (Durable) น า้หนกัเบา (Light Weight ) และมีขนาดเล็กกว่าแบตเตอรีท่ั่วไปมากเมื่อเทยีบกบัขนาดความจุ
ที่เท่ากัน สามารถติดตัง้ในสภาพแวดลอ้มหลากหลาย มีความปลอดภยัสงู อีกทัง้ราคาที่ถูกลง โดยบริษัทไดร้บัการแต่งตัง้เป็นตัวแทน
จ าหน่ายแบตเตอรี ่ชนิด Lithium Ion ตรา Narada  จากบรษิัท Narada Asia Pacific Pte Ltd. (สิงคโปร)์ 

 
 

 
ตัวอย่าง เปรียบเทยีบแบตเตอร่ี ทัง้ชนิด Sealed Type และ Vented Type กับแบตเตอร่ีชนิด Lithium Ion 

 

โดยแบตเตอรี่ Lithium Ion มาพรอ้มกับระบบควบคุม (Battery Management System) ติดตั้งภายใน Rack 19 จึงท าให้
สะดวก รวดเร็ว และเป็นระเบียบ พรอ้มความสามารถในการตรวจสอบและแจง้เหตุผิดปกติไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ท าใหท้ั้งในหน่วยงาน
ราชการและเอกชนใหค้วามสนใจเป็นอย่างมาก 
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ตัวอย่าง แบตเตอร่ี Lithium Ion ทีบ่ริษัทจ าหน่ายและให้บริการ 
 

 

1.1.2  ระบบส ารองไฟฟ้ากระแสสลับ  
 ระบบส ารองไฟฟ้ากระแสสลับมีอุปกรณ์หลัก คือ อุปกรณ์ส ารองไฟฟ้าและปรบัแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Uninterruptible 
Power Supply หรือ UPS) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ประกอบดว้ย วงจรแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (Rectifier) แบตเตอรี่ 
(Battery) วงจรแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลบั (Inverter) ซึ่งในช่วงเวลาที่มีกระแสไฟฟ้าปกติ กระแสไฟฟ้าจะถกูจ่ายไปยงั
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ตอ้งการ พรอ้มกับเขา้สู่วงจรแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อจ่ายไฟเขา้ไปส ารองในแบตเตอรี่ เมื่อ
แหล่งจ่ายไฟฟ้าหยดุท างาน วงจรสวิตซจ์ะปรบัวงจรใหแ้บตเตอรี่ท  าการจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงเขา้สู่วงจรแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้า
กระแสสลบัเพื่อจ่ายไปยงัอปุกรณไ์ฟฟ้าจนกว่าแหล่งจ่ายไฟฟ้าท างานเป็นปกติหรอืจนกระทั่งกระแสไฟฟ้าในแบตเตอรีห่มดลง 
 ทั้งนี ้เครื่องส ารองไฟฟ้าและปรบัแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ มีความแตกต่างกันไปตามการใช้งานที่ตอ้งการ เช่น ความจุของ
แบตเตอรี่ท่ีแตกต่างกัน หรือบางประเภทไม่มีแบตเตอรี่อยู่ภายในเพื่อใหส้ามารถเลือกแบตเตอรี่ท่ีมีคุณสมบตัิตามที่ตอ้งการมาเชื่อมต่อ
ภายนอกได ้หรือมวีงจรปรบัแรงดนัไฟฟ้าอตัโนมตัิ (Stabilizer) ท าหนา้ที่ปรบัแรงดนัไฟฟ้าใหค้งที่และสม ่าเสมออยูใ่นระดบัท่ีปลอดภยัตอ่
อปุกรณไ์ฟฟ้า หรือประเภทของแหล่งจ่ายไฟเขา้ที่แตกต่างกนั เช่น กระแสไฟฟ้าเฟสเดียวหรือสามเฟส เป็นตน้ 
 

 โดยบริษัทเป็นผูน้  าเขา้และเป็นตวัแทนจ าหนา่ยในประเทศไทยส าหรบัเครื่องส ารองไฟฟ้าและปรบัแรงดนัไฟฟ้าอตัโนมตัิตรา 
เดลตา้ (DELTA) จากบริษัท เดลตา้ อีเลคโทรนิคส ์จ ากัด (ไตห้วัน) ซึ่งเป็นหนึ่งในผูน้  าของโลกในดา้นระบบจดัการก าลังไฟฟ้า ระบบ
ส ารองไฟฟ้าและปรบัแรงดนัไฟฟ้าอตัโนมตัิ อปุกรณอ์เิล็กทรอนิกสแ์ละชิน้ส่วนของอปุกรณอิ์เล็กทรอนิกสส์ าหรบัอุตสาหกรรมต่างๆ เป็น
ตน้ โดยมีส านกังาน 106 แหง่ และโรงงานผลิต 31 แห่ง ทั่วโลก  และมีทีมวิจยัและพฒันาของเดลตา้ในอินเดียไดเ้ริ่มสรา้งศกัยภาพดา้น
ซอฟทแ์วรท์  าใหส้ามารถต่อยอดพฒันาซอฟทแ์วรร์ะบบอตัโนมตัิอุตสาหกรรม (IA) ที่ทนัสมยัได ้โดยซอฟทแ์วรท์ี่พฒันาขึน้ใหม่นีจ้ะเป็น
โครงสรา้งและแพลตฟอรม์มาตรฐานส าหรบัใชง้านกับผลิตภณัฑต์่างๆ ในกลุ่มนี ้เช่น OPC-UA รวมถึง PLCOpen และเทคโนโลยี IIoT 
เพื่อใหส้ามารถใชง้านกับแพลตฟอรม์ลกัษณะเดียวกันหรือคลา้ยคลึงกนัที่มีอยู่ในตลาดแลว้หรืออยู่ระหว่างการพฒันา  (ที่มา : เว็บไซต์
ของบรษิัท เดลตา้ อีเลคโทรนิคส ์จ ากดั http://www.deltaww.com) 

 

http://www.deltaww.com/
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ตัวอย่าง อุปกรณเ์คร่ืองส ารองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติที่บริษัทจ าหน่ายและให้บริการ 
 
 

  นอกจากนี ้บรษิัทยงัจ าหน่ายอปุกรณอ์ื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกับระบบส ารองไฟฟ้า เช่น ตูร้ะบบส ารองไฟฟ้า  และอุปกรณอ์ื่นๆ ที่เป็น
ส่วนประกอบของระบบส ารองไฟฟ้าโดยจะท าการออกแบบระบบใหเ้หมาะสมกับอุปกรณแ์ละระบบส่ือสารโทรคมนาคมที่จะน าระบบ
ดังกล่าวไปใช ้โดยกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของธุรกิจนีไ้ดแ้ก่ บริษัทหรือองคก์รส่ือสารโทรคมนาคม หรือบริษัทที่ตอ้งการระบบไฟฟ้าที่มี
เสถียรภาพ เช่น ธนาคารหรือสถาบนัการเงินต่างๆ เป็นตน้  

 

1.2 ระบบตรวจวัดค่าทางไฟฟ้า และจัดการสภาพแวดล้อม (Power and Environment Monitoring Solution) 

ระบบตรวจวดัค่าทางไฟฟ้า และจดัการสภาพแวดลอ้ม ที่บรษิัทจ าหน่ายและใหบ้รกิาร แบ่งออกเป็นสองประเภทหลกัๆ ไดแ้ก่ 
1.2.1 ระบบตรวจวัดค่าทางไฟฟ้า และจัดการสภาพแวดล้อม (Monitoring Solution) 
 ระบบตรวจวดัค่าทางไฟฟ้า เช่น โวลต ์แอมป์ วตัต ์ฯลฯ และจดัการสภาพแวดลอ้ม ท าหนา้ที่ตรวจวดั ประมวลผล แจง้เตือน 

เก็บข้อมูล แสดงผลค่าสถานะของระบบแบบ Real Time รวมถึงออกรายงาน เช่น สถานะการท างานของอุปกรณ์และระบบต่างๆ 
แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ประจุของแบตเตอรี่ ความชืน้ อุณหภูมิ ควนัไฟ รวมถึงการตรวจสอบว่ามีการบุกรุกในพืน้ที่หรือไม่ เป็นตน้ 
รวมถึงสามารถ Monitor และ ควบคุมทางไกลผ่านระบบส่ือสารต่างๆ และสามารถท าการแจง้เตือนไปยงัผูท้ี่เก่ียวขอ้งผ่านช่องทางต่างๆ 
เช่น ระบบอินเทอรเ์น็ต หรือ ขอ้ความผ่านโทรศพัทเ์คล่ือนที่ไดอ้ีกดว้ย ท าใหร้ะบบตรวจวดัค่าทางไฟฟ้า และจดัการสภาพแวดลอ้มช่วย
ใหผู้ป้ฏิบตัิงานสามารถตดัสินใจแกไ้ขปัญหาอย่างถกูตอ้ง เพื่อป้องกนัความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้จากความผิดปกติต่างๆไดท้นัท่วงที 
เช่น ไฟฟ้าดบั ไฟไหม ้หรือ ความผิดปกติของระบบไฟฟา้ เป็นตน้ อีกทัง้ยงัสามารถประหยดัค่าใชจ้่ายในส่วนของบคุลากรท่ีตอ้งใชใ้นการ
ควบคมุดแูลได ้โดย ระบบตรวจวดัค่าทางไฟฟ้า และ จดัการสภาพแวดลอ้ม ประกอบดว้ยส่วนประกอบหลกั 4 ส่วน ไดแ้ก่ 

1) อปุกรณเ์ก็บขอ้มลูและแสดงผลบนคลาวด ์(Server VPS or Cloud) 

2) อปุกรณต์วัประมวลผลหลกั เก็บขอ้มลู และ ส่งขอ้มลู (Local Control Unit or Gateway) 
3) อปุกรณต์รวจวดั (Sensor Unit) 
4) โปรแกรม ตรวจวดัคา่ทางไฟฟ้า และ จดัการสภาพแวดลอ้ม (Monitoring Software or Platform) 

 โดยตวัประมวลผลหลกั (Local Control Unit or Gateway) จะเป็นตวักลางอ่านค่าจากอปุกรณต์รวจวดัต่างๆ เช่น เครื่องวดั
แรงดันไฟฟ้า เครื่องตรวจจับอุณหภูมิ เครื่องตรวจจับควันไฟ และตรวจวดัค่าต่างๆ ตามที่ก าหนด แลว้ส่งค่าดังกล่าวไปยังระบบเก็บ
ขอ้มลูและแสดงผลบนคลาวด ์(Server VPS or Cloud)  ขอ้มลูดงักล่าว จะไดร้บัการบนัทึกประมวลผล และประมวลผลเพื่อส่งขอ้มลูผ่าน
ระบบเครือขา่ยต่างๆ ไปยงัศนูยค์วบคุมส่วนกลาง และท าการแสดงผล หรือแจง้เตือนบนโทรศพัทเ์คลื่อนที่ หรือทางอีเมลล ์โดยโปรแกรม 
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ตรวจวัดค่าทางไฟฟ้า และจัดการสภาพแวดลอ้มที่บริษัทไดท้ าการพัฒนาขึน้เอง ซึ่งไดร้บัการออกแบบใหส้ามารถรองรบัอุปกรณเ์ก็บ
ขอ้มลู และ แสดงผลมากกว่า 1,000 เครื่องต่อระบบ 

Remote/Mobile
Monitoring Devices

Motion sensor
Security

IP Camera
Surveillance

Rain Sensor
Environment

AC/DC Power
Electric Power

Temp./Humid Sensor
Environment

Smoke Detector
Alarm

Auto Reclosure
Remote/Auto. Power Switch

Wind Sensor
Environment

Pyranometer
Environment

Power and Environment
Monitoring System

Intranet /
Mobile Network

- Cloud Server
- Private Server

Internet / IoT

Wall Display

Centralized Power and Environment Monitoring System

 
ตัวอยา่ง อุปกรณแ์ละหน้าจอซอฟทแ์วรร์ะบบตรวจวัดและจัดการทีบ่ริษัทจ าหน่ายและให้บริการ 

 
 

1.2.2 ระบบตรวจสอบและวเิคราะหข์้อมูลแบบ Real-time (SCADA) 

     นอกจากระบบตรวจวดัและจดัการสภาพแวดลอ้ม (Monitoring Solution) ทางบรษิัทไดน้ าเขา้ระบบตรวจสอบและวิเคราะห์

ข้อมูลแบบ Real-time (SCADA) ซึ่ ง เป็นโปรแกรมวิ เคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้ าในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์

(Comprehensive Monitoring & Control / Advanced Performance Analytics) ที่สามารถวิเคราะหส์าเหตุและการแก้ไขแบบ Real 

Time เพื่อใหก้ารบริหารจัดการภายในโรงไฟฟ้า และการผลิตไฟฟ้าเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งยังสามารถบริหารจัดการการใชไ้ฟฟ้า

ภายในอาคาร (BEMS : Building Energy Management System) โดยอาศัยฐานข้อมูล Big Data วิเคราะห์และสั่งงานผ่านระบบ 

SCADA เพื่อควบคมุการท างานเครื่องปรบัอากาศ อปุกรณไ์ฟฟ้าและระบบแสงสว่างภายในอาคาร ใหเ้หมาะสมกบัสภาพการท างานของ

บคุลากรภายในอาคาร สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสม และใชพ้ลงังานไฟฟ้าไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ 

         
 ตัวอย่าง โครงสร้างระบบตรวจสอบและวิเคราะหข้์อมลูแบบ Real-time (SCADA) ทีบ่ริษัทจ าหน่ายและให้บริการ 
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1.3 ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (Renewable Energy) 

บรษิัทด าเนินการออกแบบ จ าหน่าย และติดตัง้ระบบผลิตไฟฟา้จากพลงังานทดแทน โดยใหบ้รกิารในลกัษณะวิศวกรรม จดัหา 

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

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

System) ซึ่งจะท าการผลิตไฟฟ้าเพื่อจ่ายไปยงัอปุกรณใ์นระบบของผูว้่าจา้งเอง เช่น อปุกรณท์ี่ติดตัง้ในเสาส่งสญัญาณโทรคมนาคม เป็น

ตน้ 

โดยบรษิัทจะท าการศึกษาถึงความตอ้งการไฟฟา้ของระบบอปุกรณไ์ฟฟ้า แลว้จึงท าการออกแบบระบบ โดยเลือกสว่นประกอบ

ที่มีความเหมาะสมกบัทัง้ลกัษณะการใชง้านและสภาวะของแสงอาทิตยห์รือกระแสลมในพืน้ท่ีโดยรอบ โดยอาจจะมีส่วนของระบบไฟฟ้า

ส ารองร่วมดว้ยตามความเหมาะสมในการใชง้านและตามความตอ้งการของผูว้่าจา้ง ในปัจจุบนับริษัทใหบ้ริการระบบผลิตไฟฟ้าจาก

พลงังานทดแทน ดงัต่อไปนี ้

ก) พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) แบบ On grid โดยระบบจะผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในปัจจุบันเซลล์
แสงอาทิตยท์ี่บริษัทจัดจ าหน่ายและให้บริการเป็นเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบโพลีคริสตอลลีน (Poly Crystalline) และเซลล์
แสงอาทิตยแ์บบเซลลซ์ิลิคอนชนิดผลกึเดี่ยว (Mono Crystalline) ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า (Efficiency) มากกว่า 
16% โดยระบบดงักล่าว จะขนานไฟฟ้าใชง้านร่วมกับสายส่ง เพื่อผลิตไฟฟ้าในเวลาที่มีแสงแดด เพื่อจ าหน่ายไฟใหก้บัการ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาค หรือเพื่อประหยดัค่าไฟฟา้ภายในองคก์รที่ติดตัง้ใชง้าน 

 

ข) ระบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตยแ์ละระบบกักเก็บพลังงาน (Hybrid System) นอกจากระบบพลังงานแสงอาทิตย ์
(Solar Cell) แบบ On grid แลว้ ทางบรษิัทยงัน าระบบกกัเก็บพลงังาน (ESS : Energy Storage System) ต่อรว่มเพื่อใชใ้น
การกักเก็บพลังงานไฟฟ้าจาก Solar Cell ในส่วนที่เหลือจากการใช้งาน หรือกักเก็บพลงังานไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ค่าไฟฟ้า
ราคาถกู (Off Peak) เพื่อน ามาใชง้านในช่วงที่ไม่มีแสงแดด หรอืช่วงเวลาที่ค่าไฟฟ้าราคาแพงพรอ้มกบัลดค่าไฟฟ้าในส่วน
ความตอ้งการใชไ้ฟ (On Peak and Demand Charge) ท าใหส้ามารถลดค่าใชไ้ฟฟ้าภายในองคก์รไดอ้ย่างยั่งยืน อีกทัง้ยงั
เพิ่มเสถียรภาพใหร้ะบบไฟฟ้า โดยระบบกักเก็บไฟฟ้าจะชดเชยรูปคล่ืนและความถ่ีในระบบไฟฟ้าจากสายส่งใหม้ีความ
เสถียรมากยิ่งขึน้ ซึ่งเป็นการลดความเสียหายและยืดอายกุารใชง้านของอปุกรณไ์ฟฟ้าในหน่วยงาน รวมถึงการน าพลงังาน
ที่กกัเก็บออกมาใชเ้มื่อระบบไฟฟ้าขดัขอ้ง (Power Backup) ไดอี้กดว้ย 

 

 

ตัวอยา่ง ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS : Energy Storage System) ทีบ่ริษัทจ าหน่ายและให้บริการ 
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1.4 บริการและโซลูชั่นบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management Solutions and Services) 
การบรกิารบรหิารจดัการพลงังานเพื่อใหเ้กิดผลประหยดั และการใชพ้ลงังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ การบรกิารจะ 

ครอบคลมุถึง ใหค้  าปรึกษา ออกแบบ บรหิารโครงการ วิเคราะหก์ารใชพ้ลงังาน ติดตัง้อุปกรณ ์และด าเนินงานส าหรบั รวมถึงการจดัหา
แหล่งเงินทนุ ตลอดจนการตรวจวดัเพื่อพิสจูนผ์ลประหยดั และรบัประกนัผลการประหยดั โดยระบบท่ีน ามาใชส้ าหรบัการจดัการพลงังาน
คือ ระบบบรหิารจดัการพลงังานส าหรบัอาคาร (Building Energy Management Systems (BEMS)) 

ซึ่งจะท าหนา้ที่ควบคมุระบบปรบัอากาศ ระบบท าความรอ้นและระบายอากาศ (Heating, Ventilation, and Air  
Conditioning: HVAC) ระบบควบคมุแสงสว่างในอาคาร การรวบรวมขอ้มลูจากสมารท์มิเตอร ์(Smart Metering) นอกจากนี ้ในอนาคต
อาจจ าเป็นตอ้งมีการติดตัง้สถานีชารจ์รถยนตไ์ฟฟ้าไวใ้นอาคาร (EV Charging System) เพื่อรองรบัการใชง้านรถยนตไ์ฟฟ้าของผู้ที่
อาศยัหรือท างานอยู่ภายในอาคาร  

นอกจากนีย้งัรวมถึงการใหบ้รกิารบรหิารจดัการพลงังานส าหรบัโรงงานอตุสาหกรรม (Factory Energy  
Management System (FEMS)) จะประกอบดว้ย ระบบติดตามการใช้ไฟฟ้า ระบบจัดการการเดินเครื่องจักรรวมถึงการซ่อมบ ารุง
อุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ ระบบควบคุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพลงังานที่ผลิตขึน้ภายในโรงงานและการกักเก็บพลงังาน (Energy 
Storage System) ระบบควบคมุการตอบสนองดา้นโหลด ระบบควบคมุการท าความรอ้น การปรบัอากาศ และการระบายอากาศภายใน
โรงงาน (Heating, Ventilation and Air Conditioning: HVAC) ระบบไฟแสงสว่าง การรวบรวมและประมวลผลขอ้มลูจากมเิตอรอ์จัฉรยิะ 
เป็นตน้ 

                 
ตัวอย่าง  ระบบป๊ัมความร้อนและหลอดไฟแอลอีดีทีบ่ริษัทจ าหน่ายและให้บริการ 

 

 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

เนื่องจากผลิตภณัฑร์ะบบส ารองไฟฟ้าและระบบตรวจวดั ควบคุม และแจง้เตือนระบบไฟฟ้าของบริษัทเป็นกลุ่มผลิตภณัฑท์ี่มี
ความเก่ียวเนื่องกับอุตสาหกรรมที่ต้องการระบบปฏิบัติงานที่มีเสถียรภาพสูง บริษัท จึงมุ่งเน้นการจัดจ าหน่ายไปยังลูกค้ากลุ่ม
ระบบส่ือสารโทรคมนาคม ซึ่งตลาดบริการโทรคมนาคมของประเทศไทยสามารถจ าแนกได ้11 ตลาด แบ่งเป็นตลาดคา้ปลีกบริการ 5 
ตลาด และตลาดคา้ส่งบรกิาร 6 ตลาด ดงันี ้

1. ตลาดค้าปลีกบริการโทรศัพทป์ระจ าทีภ่ายในประเทศ 
โครงสรา้งตลาดส่วนแบ่งตลาด และระดบัการแข่งขนัตลาดคา้ปลีกบรกิารโทรศพัทป์ระจ าที่ มีผูใ้หบ้รกิารหลกัคงเหลืออยู่ 1 ราย  

คือ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) (TOT) ขอ้มูล ณ สิน้ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 มีเลขหมายที่เปิดใชบ้ริการทั้งหมดประมาณ 2.69 ลา้นเลข
หมาย และมีครวัเรือนท่ีเขา้ถึงรอ้ยละ 12.5  
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2. ตลาดค้าปลีกบริการโทรศัพทเ์คลื่อนทีภ่ายในประเทศ 

โครงสรา้งตลาดสว่นแบ่งตลาด และระดบัการแข่งขนัตลาดคา้ปลีกบรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ มีผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ  

(1) ผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ที่มีโครงข่ายหรอืมีสิทธ์ิในการใชโ้ครงข่าย (Mobile Network Operators –MNOs)  
(2) ผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีบนโครงข่ายเสมือน (Mobile Virtual Network Operators –MVNOs) ดงันี ้

  

หากค านวณส่วนแบ่งตลาดจากจ านวนผูใ้ชบ้รกิารของตลาดโทรศพัทเ์คลื่อนที่พบว่า กลุ่มบรษิัท AIS มีส่วนแบ่งตลาด  
คิดเป็นรอ้ยละ 44.0 รองลงมาเป็น กลุ่มบริษัท TRUE มีส่วนแบ่งตลาดรอ้ยละ 31.8 กลุ่มบริษัท DTAC มีส่วนแบ่งตลาดรอ้ยละ 21.6 
ตามดว้ยกลุ่ม CAT มีส่วนแบ่งตลาดรอ้ยละ 2.44 และกลุ่มบริษัท TOT มีส่วนแบ่งตลาดรอ้ยละ 0.18ตามล าดบั โดยค่าดชันี HHI ของ
ตลาดคา้ปลีกบรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี ณ สิน้ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 อยู่ที่ 3,417 ซึ่งลดลงจากไตรมาสก่อนหนา้รอ้ยละ 0.1 
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3. ตลาดค้าปลกีบริการโทรศัพทร์ะหว่างประเทศ 

3.1 ประเภทบรกิารปัจจบุนัการใชบ้รกิารโทรศพัทร์ะหว่างประเทศสามารถแบ่งการใหบ้รกิารออกเป็น 3 ระบบใหญ่  
ไดแ้ก่  

(1) ระบบต่อตรง (International Direct Dialing: IDD) บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศระบบต่อตรง เป็นการ
ใหบ้รกิารผ่าน Access Code หรือ IDD Prefix โดยต่อตรงอตัโนมัติผ่านระบบเลขหมาย 3 หลกั (Three Digits Number) หรือ
ผ่านบริการโทรศัพท์ประจ าที่  (Public Switched Telephone Network: PSTN) และบริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ด้วยผ่าน
เทคโนโลยี TDM (Time Division Multiplexing) ซึ่งระบบต่อตรงมี 2 ลกัษณะดว้ยกนั คือการต่อตรงอตัโนมตัิ และการเรียกผ่าน
พนกังานสลบัสาย โดยปัจจุบันผูใ้ชบ้ริการใชบ้ริการโทรศพัทร์ะหว่างดว้ยวิธีการกด IDD Prefix เป็นส่วนใหญ่วิธีการใชบ้ริการ
สามารถด าเนินการได้ดังนี ้ 1.1) กรณีโทรเข้าโทรศัพท์ประจ าที่กด IDD Prefix+ รหัสประเทศ + รหัสเมือง +  เลขหมาย
ปลายทาง 1.2) กรณีโทรเขา้โทรศพัทเ์คลือ่นที่กด IDD Prefix+ รหสัประเทศ + เลขหมายปลายทาง 

(2) ระบบการส่ือสารทางเสียงผ่านระบบอินเทอรเ์น็ต (Voice over Internet Protocol: VoIP) บริการโทรศพัทร์ะหว่าง
ประเทศระบบการส่ือสารทางเสียงผ่าน ระบบอินเทอรเ์น็ต เป็นลักษณะการเชื่อมต่อผ่านโครงข่ายอินเทอรเ์น็ตโปรโตคอล 
(Internet Protocal: IP) ซึ่งเป็นการใชบ้รกิารผ่านโทรศพัทป์ระจ าที่ หรือ โทรศพัทเ์คลื่อนที่ก็ได ้ดว้ยวิธีการแปลงสญัญาณเสียง
เพื่อส่งต่อไปยังปลายทางผ่านทางบริการอินเทอรเ์น็ต แต่ปัจจุบันการโทรออกดว้ย VoIP นั้น มีเลขหมายและไม่มีเลขหมาย
โทรศพัทก์็ได ้เช่น การโทรผ่านคอมพิวเตอรไ์ปคอมพิวเตอร ์(PC-to-PC) คอมพิวเตอรไ์ปโทรศพัท ์(PC-to-Phone) โทรศพัทไ์ป
คอมพิวเตอร ์(Phone-to-PC) และโทรศพัทไ์ปโทรศพัท ์(Phone-to-Phone) เป็นตน้ 

(3) ระบบบตัรโทรศพัท ์(International Calling Card) บริการโทรศพัทร์ะหว่างประเทศระบบบตัรโทรศพัท ์เป็นบรกิาร
ที่ผูใ้ชบ้ริการโทรออกต่างประเทศจะตอ้งท าการซือ้บตัรโทรศพัทร์ะหว่างประเทศจากผูจ้ดัจ าหน่ายหรือผูใ้หบ้ริการต่างๆ ทัง้นี ้
การโทรออกไปต่างประเทศจะมีลกัษณะการเชื่อมต่อส่วนกลาง ซึ่งมีเลขหมายกลางของศูนยบ์ริการ (Access Number) เป็น
เลขหมายศูนยก์ลางส าหรบัการเชื่อมต่อไปยงัเกตเวย ์(Gateway) โดยผูใ้หบ้ริการระบบดงักล่าวจะตอ้งเช่าช่วงช่องสญัญาณ
จากผูใ้หบ้รกิารเกตเวย ์เพื่อเชื่อมต่อออกไปต่างประเทศ 
 
 

3.2 โครงสรา้งตลาดส่วนแบ่งตลาด และระดบัการแข่งขนั 
1) ระบบต่อตรง (International Direct Dialing: IDD) มีผูใ้หบ้ริการโทรศัพทร์ะหว่างประเทศระบบต่อตรงรายใหญ่

ทัง้หมด 6 ราย ดงันี ้(1) บรษิัท ทีโอท ีจ ากัด (มหาชน) (TOT) (2) บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) (CAT) (3) บริษัท 
เอไอเอ็น โกลบอลคอม จ ากดั (AIN) (4) บรษิัท ดีแทคไตรเน็ต จ ากัด (DTAC TriNet) (5) บรษิัท ทรปิเปิลที โกลบอล เน็ท จ ากัด 
(TTT GN) (6) บรษิัท ทรู มฟู เอช ยนูิเวอรแ์ซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากดั  
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2) ระบบการส่ือสารทางเสียงผ่านระบบอินเทอรเ์น็ต (Voice over Internet Protocol: VoIP) มีผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการอินเทอรเ์น็ต จ านวนทัง้หมด 138 ราย แบ่งเป็นเปิดใหบ้รกิารแลว้ 71 ราย หรือคิดเป็นรอ้ยละ 51.45 และยงัมิได้
เปิดใหบ้รกิารหรือยกเลิกบรกิาร 67 ราย หรือคิดเป็นรอ้ยละ 48.55 

3) ระบบบัตรโทรศัพท์ (International Calling Card) มีผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ระบบบัตร
โทรศพัท ์จ านวนทัง้หมด 105 ราย แบ่งเป็นเปิดใหบ้รกิารแลว้ 23 ราย หรือคิดเป็นรอ้ยละ 21.90 และยงัมิไดเ้ปิดใหบ้รกิาร 82 
ราย หรือคิดเป็นรอ้ยละ 78.10 

ส าหรบัตลาดโทรศพัทร์ะหว่างประเทศนัน้จะพิจารณาเฉพาะการโทรออกต่างประเทศโดยใชบ้ริการโทรศพัทป์ระจ าที่
โดยมีรายไดเ้ท่ากบั 195.9 ลา้นบาทและเมื่อพิจารณาส่วนแบ่งตลาดจากรายได ้ณ สิน้ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ผูใ้หบ้รกิารใน CAT 
มีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุด อยู่ที่รอ้ยละ 64.9 ตามดว้ย TIC รอ้ยละ 32.1 TOT รอ้ยละ 1.9 และ Jasmine รอ้ยละ1.1 ค่าดัชนี 
HHI ณ สิน้ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 อยู่ที่ 5,244 จดุ ลดลงจากไตรมาสก่อนหนา้รอ้ยละ 0.8 

 

 
 
 

4. ตลาดค้าปลีกบริการอินเทอรเ์น็ตประจ าที ่

4.1 จ านวนผูล้งทะเบียนใชง้าน ณ สิน้ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 มีผูล้งทะเบียนใชบ้รกิารอินเทอรเ์น็ตประจ าที่ทัง้สิน้ จ านวน 9.86  
ลา้นราย เพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อนหนา้รอ้ยละ 3.0 เมื่อพิจารณาอัตราการเขา้ถึงของบริการอินเทอรเ์น็ตความเร็วสูงพบว่ามีแนวโน้ม
เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิน้ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 มีอัตราการเขา้ถึงอยู่ที่รอ้ยละ 45.7 ของครวัเรือน เพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อนหนา้ 
รอ้ยละ 3.1 โดยพบว่า การเชื่อมต่ออินเทอรเ์น็ตความเร็วสงูประเภท Fiber optical มีสดัส่วนสงูที่สดุอยู่ที่รอ้ยละ 47.2 ของการเชื่อมต่อ
ทัง้หมด ตามดว้ยการเชื่อมต่อผ่าน xDSL รอ้ยละ 37.7 การเชื่อมต่อแบบ Cable Broadband มีสัดส่วนรอ้ยละ 13.6 และการเชื่อมต่อ
แบบอื่นๆ รอ้ยละ 1.5 

           
 

4.2 โครงสรา้งตลาดสว่นแบ่งตลาดและระดบัการแข่งขนั ตลาดคา้ปลีกบรกิารอินเทอรเ์น็ตความเรว็สงู มีผูใ้หบ้รกิารรายใหญ่ 4  
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ราย ไดแ้ก่ บรษิัท ทรู อินเทอรเ์น็ต คอรป์อเรชั่น จ ากัด (TICC) บรษิัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) (TOT) บรษิัท ทริปเปิลที บรอดแบนด ์จ ากัด 
(มหาชน) ซึ่งใหบ้รกิารในชื่อแบรนด ์3BB และบรษิัท แอดวานซไ์วรเ์ลสเน็ทเวอรค์ จ ากดั (AWN)  

 

  
 

ส่วนแบ่งตลาดจากจ านวนผูใ้ชบ้รกิารพบว่า ณ สิน้ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 TICC มีส่วนแบ่งตลาดสงูที่สดุ อยู่ที่รอ้ยละ 37.5 ตาม
ดว้ย 3BB มีส่วนแบ่งตลาดรอ้ยละ 32.4 TOT มีส่วนแบ่งตลาดรอ้ยละ 16.1 AWN มีส่วนแบ่งตลาดรอ้ยละ 9.5 นอกจากนี ้ยังมีผู้ให้
บริการรายย่อยอื่น ๆ มีส่วนแบ่งตลาดรวมกันประมาณรอ้ยละ 4.6 ส าหรบัค่าดัชนี HHI ของตลาดบรกิารอินเทอรเ์น็ตความเร็วลดลง
เล็กนอ้ยโดย ณ สิน้ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 อยู่ที่ 2,824 จดุ 

       
 

5. ตลาดบริการอินเทอรเ์น็ตเคลื่อนที ่

5.1 โครงสรา้งตลาด ตลาดอินเทอรเ์น็ตเคลื่อนท่ีมีโครงสรา้งคลา้ยกบัตลาดโทรศพัทเ์คลื่อนที่ เนื่องจากผูใ้หบ้รกิารเสียงใน 

ตลาดโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี กม็ีจะใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตเคลื่อนที่ควบคู่ไปดว้ย 
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5.2 ส่วนแบ่งตลาดรายไดจ้ากบรกิารท่ีมิใช่เสียง ณ สิน้ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 พบว่าผูใ้หบ้รกิารในกลุ่ม AIS มีส่วนแบ่งตลาด 
มากที่สดุที่รอ้ยละ 47.5 เพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อนหนา้รอ้ยละ 0.8 ตามดว้ยผูใ้หบ้รกิารในกลุ่ม DTAC มีส่วนแบ่งตลาดรอ้ยละ 28.7 ลดลง
จากไตรมาสก่อนหนา้เล็กนอ้ยและผูใ้หบ้รกิารในกลุ่ม TUC มีส่วนแบ่งตลาดรอ้ยละ 21.6 เพิม่ขึน้จากไตรมาสก่อนหนา้รอ้ยละ 2.4 

ส าหรบัค่าดชันีHHI ของตลาดบรกิารอินเทอรเ์น็ตเคลื่อนที่ณ สิน้ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 อยู่ที่ 3,548 ซึ่งลดลงจากไตรมาสก่อนคิด
เป็นรอ้ยละ 0.6 
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6. ตลาดบริการเกตเวยอ์ินเทอรเ์น็ตระหว่างประเทศ 

6.1 โครงสรา้งตลาดผูใ้หบ้รกิารบรกิารเกตเวยอ์ินเทอรเ์น็ตระหว่างประเทศจะตอ้งไดร้บัใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
แบบที่ 2 ส าหรบัการใหบ้รกิารการเชื่อมต่อการแลกเปล่ียนขอ้มูลอินเทอรเ์น็ตภายใน (NIX) และระหว่างประเทศ (IIG) จากส านักงาน 
กสทช. โดยในปัจจบุนัมีผูใ้หบ้รกิารท่ีไดร้บัใบอนุญาตและด าเนินกิจการอยู่ทัง้สิน้ 17 ราย ซึ่งใหบ้รกิารทัง้ NIX และ IIGโดยในปัจจบุนัมีผู้
ใหบ้รกิารท่ีไดร้บัใบอนญุาตและด าเนนิกิจการอยู่ทัง้สิน้ 17 ราย ซึ่งใหบ้รกิารทัง้ NIX และ IIG 

              
 

6.2 ปรมิาณแบนดว์ิธี และส่วนแบ่งตลาดในการใหบ้รกิาร 
     ปริมาณแบนดว์ิธีที่ใชเ้ชื่อมต่อในการใหบ้รกิารเกตเวยอ์ินเทอรเ์น็ตระหว่างประเทศมีแนวโนม้เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง โดย ณ 

สิน้ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 มีปรมิาณแบนดว์ิธรวมทัง้หมด 2,221 Gbps เพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อนรอ้ยละ 0.2 โดยจ าแนกการเชื่อมต่อผ่าน 
Landline มีปริมาณแบนด์วิธรวม 1,765 Gbps ซึ่งเพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อนหน้าเล็กน้อย ในขณะที่การเชื่อมต่อผ่านเคเบิล้ใต้น ้า 
(Submarine cable) มีผูใ้หบ้รกิารเพียงรายเดียว คือ กสท มีปรมิาณแบนดว์ิธีรวม 456 Gbps เพิม่ขึน้จากไตรมาสก่อนหนา้เล็กนอ้ย 

ส าหรบัส่วนแบ่งตลาดซึ่งค านวณโดยปรมิาณแบนดว์ิธ ณ สิน้ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 พบว่า CAT มีส่วนแบ่งตลาดสงูที่สดุที่
รอ้ยละ 26.9 ซึ่งเท่ากบัไตรมาสก่อนหนา้ ตามดว้ย TIG มีส่วนแบ่งตลาดรอ้ยละ 19.4 ลดลงจากไตรมาสก่อนหนา้รอ้ยละ 0.8 โดยค่า HHI 
ของตลาดบรกิารเกตเวยร์ะหว่างประเทศ ณ สิน้ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 มีค่า 1,571 ซึ่งลดลงจากไตรมาสก่อนหนา้รอ้ยละ 0.2 
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7. ตลาดบรกิารเกตเวยโ์ทรศพัทร์ะหว่างประเทศ 

7.1 โครงสรา้งปัจจบุนัมีผูไ้ดร้บัอนญุาตใหบ้รกิารเกตเวยโ์ทรศพัทร์ะหวา่งประเทศรวม 4 ราย โดยทัง้หมดเป็นผูใ้หบ้รกิารคา้ 

ปลีกโทรศพัทร์ะหว่างประเทศและเกือบทัง้หมดเป็นผูใ้หบ้รกิารในตลาดคา้ปลีกโทรศพัทป์ระจ าที่และโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีภายในประเทศ

ดว้ย 

 

 

 

 

 

7.2 ปรมิาณการใชง้าน ส าหรบัจ านวนนาทีบรกิารเกตเวยโ์ทรศพัทร์ะหว่างประเทศในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 มีปรมิาณการใช ้

งานทั้งสิน้ 240.7 ล้านนาที เพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อนหน้าประมาณ 0.8 ล้านนาทีหรือคิดเป็นรอ้ยละ 0.3 โดยเป็น บริษัท กสท 

โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) มีปรมิาณการโทรถึง 145.6 ลา้นนาที ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 60.49 ของจ านวนนาทีทัง้หมด ขณะที่ผูใ้หบ้ริการ

รายอื่นมีประมาณ 95.1 ลา้นนาที  

             
 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2562 
บริษัท เพาเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

34 
                                  รบัรองความถกูตอ้ง 

8. ตลาดบริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรศัพทป์ระจ าทีเ่พือ่ให้สามารถเรียกถึงจุดปลายทาง 

8.1 โครงสรา้ง ในปัจจบุนัมีผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทป์ระจ าที่ที่ใหบ้รกิารถึงผูบ้รโิภคหรือผูใ้ชบ้รกิารขัน้สดุทา้ย (end users) จ านวน  

8 ราย ดว้ยลกัษณะประเภทบริการ Call Termination ผูท้ี่จะสามารถใหบ้ริการ Fixed Call Termination ไดจ้ าเป็นตอ้งเป็นผูท้ี่ใหบ้รกิาร

คา้ปลีกในบรกิารโทรศพัทป์ระจ าที่ ดงันัน้จึงถือว่า ผูใ้หบ้รกิาร Fixed Call Termination มีจ านวน 8 ราย 

                

8.2 ปรมิาณการใชง้าน ส าหรบัไตรมาสที่ 3 ปี 2562 จ านวนทราฟฟิกการใชง้านบรกิาร Fixed Call Termination มีจ านวน 

ทั้งสิน้ 159.8 ลา้นครัง้ โดยแบ่งเป็นการรบัสายจากโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ (Mobile-to-Fixed) 156.9 ลา้นครัง้ และรับสายจาก

โครงข่ายโทรศัพทพ์ืน้ฐาน (Fixed-to-Fixed) มีจ านวนทั้งสิน้ 2.9 ลา้นครัง้ หากวัดเป็นจ านวนนาที จ านวนทราฟฟิกการใชง้านบริการ 

Fixed Call Termination มีจ านวนทัง้สิน้ 324.7 ลา้นนาที แบ่งเป็นการรบัสายจากโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนที่ (Mobile-to-Fixed) 321.0 

ลา้นนาที และรบัสายจากโครงข่ายโทรศพัทพ์ืน้ฐาน (Fixed-to-Fixed) มีจ านวนทัง้สิน้ 3.7 ลา้นนาท ี

 
9. ตลาดบรกิารเชื่อมต่อโครงข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนท่ีเพื่อใหส้ามารถเรียกถึงจดุปลายทาง 

9.1 ผูใ้หบ้รกิารในปัจจบุนัผูใ้หบ้รกิารเชื่อมต่อโครงข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนที่ ที่ใหบ้รกิารถึงผูบ้รโิภคหรือผูใ้ชบ้รกิารขัน้สดุทา้ย (end 
users) ซึ่งเป็นผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี ที่สามารถใหบ้รกิาร Mobile Call Termination ไดม้ีทัง้หมด 5 กลุ่มใหญ่ คือ 
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9.2 ปริมาณการใชง้านส าหรบัไตรมาสที่ 3 ปี 2562 จ านวนทราฟฟิกการใชง้านบริการ Mobile Call Termination มีจ านวน
ทัง้สิน้ 4,510.3 ลา้นครัง้ โดยแบ่งเป็นการรบัสายจากโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (Mobile-to-Mobile) 4,400.0 ลา้นครัง้ และรบัสายจาก
โครงข่ายโทรศัพทพ์ืน้ฐาน (Fixed-to-Mobile) มี 110.3 ลา้นครัง้ หากวัดเป็นจ านวนนาที จ านวนทราฟฟิกการใชบ้ริการ Mobile Call 
Termination มีทัง้สิน้ 8,156.0 ลา้นนาที แบ่งเป็นประเภทการรบัสายจากโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนที่ (Mobile-to-Mobile) จ านวน 8,000 
ลา้นนาที และรบัสายจากโครงการข่ายโทรศพัทป์ระจ าที่ (Fixed-to-Mobile) จ านวน 156.0 ลา้นนาที 

 

10. ตลาดการเข้าถึงบรอดแบนด ์

10.1  โครงสรา้ง ในปัจจบุนัมีผูใ้หบ้รกิารเขา้ถึงบรอดแบนดด์ว้ยรูปแบบโครงข่ายที่หลากหลายจากตารางที่ 10-1 พบว่าผูร้บั 

ใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายเป็นของตนเองและไดร้บัอนุญาตใหบ้ริการเขา้ถึงบรอดแบนดจ์ านวนทัง้สิน้ 67 ราย 

เป็นผูร้บัใบอนญุาตที่ใหบ้รกิารผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมมากกวา่หน่ึงแบบเพื่อใหบ้รกิาร จ านวน 26 ราย และเป็นผูใ้หบ้รกิารท่ีใหบ้รกิาร

ผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมแบบเดียว จ านวน 41 ราย 
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บรษัิท ทโีอท ีจ ำกัด (มหำชน) / / / / บรษัิท วนิ วนิ เน็ต คอเปอเรชัน่ / /

บรษัิท กสท จ ำกัด(มหำชน) / / / / บรษัิท ทซี ีบรอดคำสติง้ จ ำกัด /

บรษัิท ทรปิเปิลท ีบรอดแบนด ์จ ำกัด (มหำชน) / / บรษัิท นวิเซนดจ์รูี ่อนิฟอรเ์มชัน่ คอมมวินเิคชัน่ จ ำกัด /

บรษัิท ทร ูอนิเทอรเ์น็ต คอรป์อรเ์รชัน่ จ ำกัด / / บรษัิท เอแอลท ีเทเลคอม จ ำกัด (มหำชน) /

กำรไฟฟ้ำนครหลวง / / บรษัิท แพลนเน็ต คอมมวินเิคชัน่ จ ำกัด (มหำชน) /

บรษัิท ดแีทค ไตรเน็ต จ ำกัด / / / บรษัิท เมอรค์วิรี ่เทเลคอมส ์จ ำกัด /

กำรไฟฟ้ำสว่นภมูภิำค / / บรษัิท ทร ูมฟู เอช ยูนเิวอรแ์ซล คอมมวินเิคชัน่ จ ำกัด /

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแหง่ประเทศไทย / บรษัิท ไทยแซท โกลบอล จ ำกัด /

บรษัิท ซปุเปอร ์บรอดแบนด ์เน็ทเวอรค์ จ ำกัด / / บรษัิท เคเบลิคอนเนค จ ำกัด / / /

บรษัิท ซเีอส ล็อกชอนิโฟ จ ำกัด (มหำชน) / / / บรษัิท อมตะ เน็ตเวอรค์ จ ำกัด /

บรษัิท ล็อกชเลย ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จ ำกัด / / / บรษัิท เซน เทคโนโลย ีจ ำกัด /

บรษัิท แอดวำนว ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จ ำกัด / / / / บรษัิท คงิส ์เทเลคอม จ ำกัด (มหำชน) /

บรษัิท โอทำโร เวลิด์ คอปอเรชัน่ จ ำกัด / / / บรษัิท จัสเทล เน็ทเวริค์ จ ำกัด / /

บรษัิท ซมิโฟนี ่คอมมนูเิคชัน่ จ ำกัด (มหำชน) / / บรษัิท ดจิติอล รเีสริช์ แอนด ์คอลซลัทิง่ จ ำกัด /

บรษัิท บบี ีคอนเน็ค จ ำกัด / / บรษัิท ทรปิเปิลท ีโกลบอล เน็ท จ ำกัด / /

บรษัิท อนิเตอรล์ ิง้ค ์เทเลคอม จ ำกัด / บรษัิท มลิคอม ซสิเต็มซ ์จ ำกัด / / /

บรษัิท ทร ูอนิเตอรเ์นชัน่แนล เกตเวย ์จ ำกัด / / บรษัิท ซปุเปอร ์ไฮสปีด อนิเทอรเ์น็ต จ ำกัด / /

บรษัิท ไทยคม จ ำกัด (มหำชน) / บรษัิท ไซแมท เทคโน จ ำกัด (มหำชน) /

บรษัิท แอมเน็กซ ์จ ำกัด (มหำชน) / / / บรษัิท โสภณ บรอดแบรนดเ์นทเวอรค์ จ ำกัด / /

บรษัิท ยูไนเต็ด อนิฟอรเ์มชัน่ ไฮเวย ์จ ำกัด / / / บรษัิท ดจิติอล คอรป์อเรชัน่ จ ำกัด /

บรษัิท เคริช์ จ ำกัด / บรษัิท ไฮ อนิเตอรเ์น็ท จ ำกัด /

บรษัิท อนิฟอเมชัน่ ไฮเวย ์จ ำกัด / บรษัิท สมำรท์ ไอพ ีเทเลวชิัน่ จ ำกัด /

บรษัิท ไฟเบอรท์ูเดอะโฮม จ ำกัด / บรษัิท ซมิเน็ต บรอดแบนด ์จ ำกัด /

บรษัิท ชนิำทรัพย ์จ ำกัด / บรษัิท มวิ สเปช แอนด ์แอดวำนซ ์เทคโนโลย ีจ ำกัด /

บรษัิท ฟิต เทเลคอม จ ำกัด / บรษัิท โครงขำ่ยบรอดแบนดแ์หง่ชำต ิจ ำกัด /

บรษัิท ดอทส ์โซลชูัน่ จ ำกัด / บรษัิท วำย-ฟำย เฟิรส์ จ ำกัด /

บรษัิท รำช โอแอนดเ์อ็ม จ ำกัด / บรษัิท อนิเตอรเ์นชัน่แนลเกทเวย ์จ ำกัด /

บรษัิท ดจิติอลเคเบลิ คอมมนูเิคชัน่ จ ำกัด / บรษัิท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จ ำกัด / /

บรษัิท โครงขำ่ยระหวำ่งประเทศและศนูยข์อ้มลูอนิเตอรเ์น็ต จ ำกัด / บรษัิท เฟิรส์ไมล ์จ ำกัด /

บรษัิท ท.ีซ.ีซ.ี เทคโนโลย ีจ ำกัด / / บรษัิท แพกซ ์เนทเวริค์ จ ำกัด /

บรษัิท แพลท เนรำ จ ำกัด / บรษัิท ไฮมเีดยี เทคโนโลย ีจ ำกัด /

บรษัิท กรงุเทพธนำคม จ ำกัด / บรษัิท ไอเน็กซ ์บรอดแบนด ์จ ำกัด /

บรษัิท แอล ดบัเบิล้ยู ท ีเอ็น จ ำกัด / บรษัิท ยูไนเต็ด เทคโนโลย ีเอ็นเตอรไ์พรซ ์จ ำกัด /

บรษัิท พ ีเอ บสิสเินส ภเูก็ต จ ำกัด /

ผู้รับใบอนุญาต

โครงขา่ยทีใ่หบ้รกิาร

ผู้รับใบอนุญาต

โครงขา่ยทีใ่หบ้รกิาร

 

 

10.2  ปรมิาณการใชบ้รกิารและรายไดเ้ขา้ถึงบรอดแบนด ์ 

ปริมาณการใชง้านอินเทอรเ์น็ตผ่านโทรศัพทเ์คล่ือนที่มีแนวโนม้เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยสิน้ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ทั้งนี ้การ
เขา้ถึงบรอดแบนดโ์ดยใชเ้ทคโนโลยี Fiber optic มีปรมิาณทราฟฟิคมากกว่าเทคโนโลยีอื่น และการเขา้ถึงบรอดแบนดโ์ดยใชเ้ทคโนโลยี 
xDSL มีปรมิาณทราฟฟิคเป็นอนัดบั 2  

ส าหรบัรายไดจ้ากบรกิารเขา้ถงึบรอดแบนดก์็มีแนวโนม้เพิม่สงูขึน้อย่างต่อเนื่องเช่นเดยีวกนั โดย ณ สิน้ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 
อยู่ที่ 29,578.6 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อนหนา้รอ้ยละ 2.6 แบ่งเป็นรายไดจ้ากการใชเ้องและใหบ้รกิารบรษิัทในกลุม่ 13,326.4 
ลา้นบาทและรายไดท้ี่ขายใหแ้ก่บรษิัทอื่น 16,252.2 ลา้นบาท 
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11. ตลาดบรกิารวงจรเช่า 

11.1  โครงสรา้งผูใ้หบ้รกิารในตลาดคา้ส่งวงจรเช่าสามารถจ าแนก ดงันี ้

กลุ่มที่ 1 ผู้ให้บริการเฉพาะคา้ส่ง ไดแ้ก่ ผู้รบัใบอนุญาตซึ่งเป็นผู้ประกอบการรฐัวิสาหกิจและให้บริการโครงสร้างพืน้ฐาน 
(Infrastructure) โดยธุรกิจหลกัของผูใ้หบ้รกิารในกลุ่มนีค้ือการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าการใหบ้รกิารวงจรเช่าเป็นเพียงการน าทรพัยากร
ส่วนท่ีเหลือ หรือเสน้ใยแกว้น าแสง (Fiber Optic) มาใหผู้ป้ระกอบการรายอื่นเชา่ 

กลุ่มที่ 2 ผูใ้หบ้ริการที่มีโครงข่ายขนาดใหญ่และประกอบการคา้ปลีกและส่งโดยผูใ้ห้บริการกลุ่มมีโครงข่ายที่ครอบคลุมทั้ง
ประเทศ หรือรฐัวิสาหกิจโทรคมนาคม 

กลุ่มที่ 3 ผูใ้หบ้รกิารที่มีโครงข่ายเล็กและประกอบการคา้ปลีก และส่งโดยเป็นกลุ่มผูใ้หบ้ริการที่มีโครงข่ายขนาดเล็กที่อาจไม่
ครอบคลมุทั่วทกุพืน้ท่ีของประเทศ        

                         
11.2 รายไดแ้ละปรมิาณการใชง้านบรกิารวงจรเช่า 
       ปริมาณการใชบ้ริการวงจรเช่ามีแนวโนม้เพิ่มสูงขึน้อย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิน้ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 อยู่ที่ 1,134.4 Gbps 

เพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อนหนา้ รอ้ยละ 1.1 ทัง้นี ้การใชบ้ริการวงจรเช่าโดยใชเ้ทคโนโลยี Ethernet Leased Line มีปริมาณทราฟฟิคมาก
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ว่าเทคโนโลยีอื่น โดยบริการวงจรเช่าโดยใชเ้ทคโนโลยี MPLS มีปรมิาณทราฟฟิคเป็นอนัดับที่ 2 ส าหรบัรายไดจ้ากบรกิารวงจรเช่าก็มี
แนวโนม้เพิ่มสงูขึน้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน โดย ณ สิน้ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 อยู่ที่ 2,893.4 ลา้นบาทเพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อนหนา้รอ้ย
ละ 1.3 

      
11.3  ส่วนแบ่งตลาดและระดบัการแขง่ขนั 

           

          

 

 

 

 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ผูใ้หบ้ริการที่มีส่วนแบ่งตลาดมาก 3 อนัดบัแรก มีดงันี ้(1) TRUE มีส่วนแบ่งตลาดมากที่สดุที่รอ้ยละ 
19.6 (2) CAT มีส่วนแบ่งตลาดรอ้ยละ 16.6 และ (3) Symphony มีส่วนแบ่งตลาดรอ้ยละ 15.0 ส่วนค่า HHI ของตลาดในไตรมาสที่ 3 ปี 
2562 อยู่ที่ 1,441 จดุ ซึ่งลดลงเล็กนอ้ยจากไตรมาสก่อนหนา้ 

     
 การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าราว 6.1 แสนลา้นบาท ในปี 2561 หรือมี
สดัส่วนประมาณ 3.9% ของ GDP มีอตัราการเติบโต 2.2% และคาดว่าธุรกจิบริการระบบโทรศพัทเ์คลื่อนที่ช่วงปี 2562-2564 มีแนวโนม้ 
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เติบโตต่อเนื่อง ทั้งนี ้ คาดว่ารายได้ค่าบริการจะเติบโตเฉล่ีย 4-5% ต่อปี ปัจจัยหนุนจาก 1) ความนิยมใช้งานอินเทอรเ์น็ตบน
โทรศพัทม์ือถือสมารท์โฟน ส่งผลใหร้ายไดจ้ากบริการประเภทขอ้มูลมีบทบาทหลกัแทนรายไดจ้ากบริการเสียง 2) โอกาสในการขยาย
ฐานลูกค้าต่างจังหวัด หลังจากผู้ประกอบการเร่งขยายโครงข่ายบริการ 3G/4G ให้ครอบคลุมประชากรในพื ้นที่ห่างไกล ท าให้
ประสิทธิภาพและความเร็วเฉล่ียของเครือข่ายโมบายลบ์รอดแบนดป์รบัดีขึน้ จึงช่วยกระตุน้การใชง้านอินเทอรเ์น็ตบนมือถือและรองรบั
ความตอ้งการใชง้านของผูใ้ชบ้ริการในพืน้ท่ีใหม่ๆ โดยเฉพาะผูบ้ริโภคในต่างจงัหวดัที่มีก าลงัซือ้ 3) แรงกดดนัดา้นตน้ทุนมีแนวโนม้ผ่อน
คลายลง หลังมีการเปล่ียนจากระบบสัมปทานซึ่งผูร้บัอนุญาตมีภาระตอ้งจ่ายค่าสมัปทานคืนรฐัในอัตราสูง (ประมาณ 20-30% ของ
รายไดต้่อปี) มาเป็นระบบประมูลใบอนุญาตที่จ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามงวดที่ก าหนด 4) นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่พัฒนา
รวดเรว็ ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการภาคธุรกิจปรบัตวัเขา้สู่โลกดิจิทลัผ่านการใชแ้อพพลิเคชั่นเป็นแพลตฟอรม์ทางการขายและการตลาด  
(E-Commerce) รวมทั้งพฤติกรรมผู้บริโภคเริ่มคุน้ชินกับการใชบ้ริการออนไลน ์5) นโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลภาครฐั ที่จะมีการขยาย
โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนเขา้ถึงบริการดิจิทัล เช่น โครงการติดตัง้โครงข่ายอินเทอรเ์น็ตความเร็วสูงและ
สัญญาณโทรศัพท์เคล่ือนที่ในพื ้นที่ชายขอบ 6) ธุรกิจเก่ียวเนื่องที่จะได้รับประโยชน์ ได้แก่ ธุรกิจบริการติดตั้งและวางโครงข่าย
โทรคมนาคม ซึ่งมีโอกาสได้งานเพิ่มจากแผนขยายโครงข่ายหรือเปล่ียนอุปกรณ์ใหม่อย่างต่อเนื่องของผู้ประกอบการระบบ
โทรศัพทเ์คล่ือนที่ สอดรบักับแนวโนม้การขยายตัวของธุรกิจโทรคมนาคม อีกทัง้ยงัไดแ้รงหนุนจากโครงการอื่น ๆ เช่น โครงการเปล่ียน
สายไฟฟ้าลงใตด้ิน เป็นตน้ 
 อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์เคล่ือนที่ยังเผชิญประเด็นท้าทายที่อาจจ ากัดการเติบโตของอุตสาหกรรม
โทรคมนาคม ไดแ้ก่ 1) การแข่งขันดา้นราคาเพื่อขยายฐานลูกคา้มีแนวโนม้รุนแรงขึน้เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาดจากรายไดค้่าบริการ 2) 
ทรัพยากรคล่ืนความถ่ีมีจ านวนจ ากัด และแผนประมูลคล่ืนที่ไม่ชัดเจน เพิ่มความไม่แน่นอนต่อผู้ประกอบการโทรคมนาคมในการ
วางแผนธุรกิจ โดยในช่วงปี 2562 - 2564 คาดว่าเทคโนโลยี 5G จะเริ่มเขา้มามีบทบาทต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตและการท าธุรกิจมาก
ขึน้ โดยเทคโนโลยี 5G จะมีความสามารถรบั-ส่งขอ้มลูต่อครัง้ในปรมิาณมาก รวมถึงอปุกรณจ์ะสามารถเชื่อมต่อและส่งผ่านขอ้มลูถึงกัน 
(Internet of Thing Thing) อาทิ  เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์อัจฉริยะ รวมถึงบ้านและอาคารอัจฉริยะ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้เครือข่าย
โทรศพัทเ์คล่ือนที่เป็นเครื่องมือหลกัในการเชื่อมต่อ 3) ปัจจยัทา้ทายอื่น ๆ อาทิ การก าหนดเพดานค่าบรกิารและมาตรฐานการใหบ้รกิาร
จากทางการ การขยายพืน้ที่บริการตามเกณฑท์ี่รฐัก าหนด การเร่งลงทุนของผูป้ระกอบการเพื่ อใหค้รอบคลุมพืน้ที่ใหบ้ริการอาจกดดัน
ภาระตน้ทนุ และการด าเนินนโยบายภาครฐั เช่น ประสิทธิภาพการเบิก-จ่ายงบประมาณ ในโครงการดา้นระบบเครือข่ายและการส่ือสาร
อาจไม่เป็นไปตามแผน และการจดัประมลูคล่ืนความถ่ีล่าชา้ เป็นตน้ 
ท่ีมา: 1. ส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม สายงานกิจการโทรคมนาคม (2562): รายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม ประจ าไตรมาสท่ี 3 ปี 2562 

2. พูลสุข นิลกิจศรานนท ์(2562) แนวโน้มธุรกิจ/ อุตสาหกรรม ปี 2562-64 ธุรกิจบริการโทรศัพทเ์คลื่อนท่ี 
 

คู่แข่งและสภาวะการแข่งขัน 
ธุรกิจของบริษัทมีลักษณะธุรกิจออกแบบ จ าหน่าย และติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัและจัดการสภาพแวดลอ้ม  จึงท าให้

บริษัทไดต้ระหนักถึงการใหค้วามส าคัญกับคุณภาพของการออกแบบ (Design) การด าเนินการติดตั้งระบบ (Installation) และการ
บรหิารโครงการ ดว้ยบคุลากรที่มีความรู ้ความสามารถ และความช านาญสงู เพื่อท าใหใ้หล้กูคา้ไดม้ั่น ใจถึงคณุภาพงานที่จะไดร้บั และ
ภายใตร้ะยะเวลาที่ไดก้ าหนดวางแผนไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  ส าหรบักลุ่มเป้าหมายกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม เพื่อเป็นการสรา้งความ
ตอ้งการและการจดัสรรผลิตภณัฑ ์หรือบรกิารตามความตอ้งการของลกูคา้รายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ 

 

สภาวะการแข่งขันที่สงูขึน้ บริษัทเล่ียงไม่ไดต้อ้งมีการแข่งขันเพื่อเพิ่มศักยภาพในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ หรือบริการดว้ยระบบ
เทคโนโลยีที่ทนัสมยั และมีการแข่งขนัดา้นราคาที่สงู เนื่องจากมีผูใ้หบ้รกิารรายใหม่ๆ และผู้ผลิตบางผลิตภณัฑไ์ดห้นัมาเป็นผูใ้หบ้รกิาร
เอง เขา้มารว่มแข่งขนัมากขึน้  ซึ่งมีผลใหก้ารแข่งขนัดา้นราคาสงูขึน้ไปอีก 
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ดงันัน้ การสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีกับลกูคา้ และการคดัเลือกพันธมิตรธุรกิจที่มีความพรอ้ม จึงเป็นส่ิงจ าเป็นในการแข่งขนักบัคู่แข่ง
รายอื่นๆ  ทั้งนีบ้ริษัทตอ้งไดร้บัการสนับสนุนที่ดีจากลูกคา้และพันธมิตร เพื่อบริษัทสามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ และ
น าเสนอในราคาที่สามารถแข่งขนัได ้กล่าวคือตอ้งอยู่ในงบประมาณที่ลกูคา้ก าหนดไว ้พรอ้มกับบรษิัทยงัมีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั
คือ เป็นบรษิัทมีความเชี่ยวชาญในการผสมผสานเทคโนโลยีที่หลากหลาย และการบรหิารโครงการท่ีมีประสิทธิภาพ มีผลงานการส่งมอบ
และการบริการที่ดีกับหน่วยงานราชการทั้งในอดีตและปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นผู้ช  านาญการในการบริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การ
ออกแบบ ส ารวจ ติดตัง้ และการบ ารุงรกัษาและดูแลระบบหรือใหบ้ริการหลงัการขายส าหรบัการใหบ้ริการหลงัการขาย บรษิัทเนน้การ
บ ารุงรกัษาและดแูลระบบใหม้ีความเสถียรสงูสดุ ดงันัน้ 

 

กลยุทธก์ารแข่งขนัที่บริษัทน ามาใชจ้ึงเป็นการก าหนดมาตรฐานบริการ (SLA : Service Level Agreement) บริการหลงัการ
ขายที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งานของลูกคา้ และผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง ไดร้บัมาตรฐาน และมีความปลอดภัย เพื่อ
ประสิทธิภาพในการท างานสงูสดุ เพื่อใหล้กูคา้สามารถพึงพอใจและยินดีที่ใชบ้รกิารท่ีมีคณุภาพ 

 

ลักษณะลกูค้าและกลุม่ลูกค้าเป้าหมาย 
ลกัษณะลกูคา้ของบรษิัทในธุรกจิออกแบบ จ าหน่ายและติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดลอ้มครอบคลมุการ

บริการทัง้หมด แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ ภาคเอกชนและภาครฐั (หน่วยงานราชการและรฐัวิสาหกิจ) รวมถึงการบรกิารใหก้ับบริษัทใน
เครือ ไปตามประเภทของระบบที่ใหบ้รกิาร ดงันี ้

 

1. ระบบส ารองไฟฟ้า  

กลุ่มลกูคา้เป้าหมายหลกัของระบบส ารองไฟฟ้าจะแบ่งไปตามประเภทของระบบส ารองไฟฟ้า คือ ระบบส ารองไฟฟ้ากระแสตรง

จะมุ่งเนน้ในกลุ่มลูกค้าส่ือสารโทรคมนาคมเป็นหลกั เนื่องจากมีความตอ้งการอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสงู และตอ้งการระบบส ารอง

ไฟฟ้าที่ไดร้บัการออกแบบส าหรบัอุปกรณส่ื์อสารโทรคมนาคมโดยเฉพาะ ส าหรบัระบบส ารองไฟฟ้ากระแสสลบั จะมุ่งเนน้ในส่วนของ

หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกับเทคโนโลยีสารสนเทศหรือองคก์รที่มีระบบสารสนเทศขนาดใหญ่ เช่น ธนาคาร และอุตสาหกรรมที่ต้องการ

เสถียรภาพของกระแสไฟฟ้าในการด าเนินงาน เช่น อตุสาหกรรมผลิตชิน้ส่วนอิเล็คทรอนิกส ์เป็นตน้ 

บริษัทยังคงไวซ้ึ่งโครงการที่ตอบสนองความตอ้งการหน่วยงานที่ตอ้งการระบบส ารองไฟฟ้ากระแสตรงส าหรบัอุปกรณ์และ

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

ซึ่งเป็นผูน้  าดา้นธุรกิจโทรคมนาคมตอ้งอาศยันวตักรรม และวิธีการลดตน้ทนุอย่างต่อเนื่องเพื่อใหส้ามารถแข่งขนัและเป็นผูน้  าในตลาดพรอ้ม

ไปกบัการผลกัดนัโซลชูั่นที่หลากหลายออกสู่ทอ้งตลาดส าหรบัรองรบัการขยายฐานธุรกิจ  4G  อีกดว้ย  การไดท้ างานอย่างใกลช้ิดกบัลกูคา้จะ

ช่วยใหเ้ราสามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดด้ีขึน้ โดยมีการแลกเปล่ียนและรบัฟังมมุมองของลกูคา้หลกั และเป็นบรษิัทชัน้น า

ระดบัโลกดา้นเทคโนโลยีที่ล  า้สมยั และลกูคา้รายใหม่ในอตุสาหกรรมอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง 

ในปี 2562 บรษิัทประสบความส าเรจ็เป็นอย่างมากที่ระบบส ารองไฟฟ้ากระแสตรง (DC Power Supply) ไดเ้ป็นส่วนหลกั  ของ 

กสทช.(ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) โครงการจัดให้มีบริการ

อินเทอรเ์น็ตความเร็วสงูในพืน้ที่ห่างไกล ร่วมกับบริษัททีโอที จ ากัด (มหาชน)  ส าหรบัการพัฒนาประเทศไทยยุค 4.0 จ านวนมากกว่า 

10,000 เครื่อง  และอีกหน่วยงานที่เป็นความภมูิใจของบรษิัท คือ ธนาคารออมสิน ไดเ้ลือกใชร้ะบบส ารองไฟฟ้ากระแสตรง (DC Power 

Supply) จ านวนมากส าหรบัสาขาเช่นกนั 
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2. ระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อม (Monitoring Solution)  และ ระบบตรวจสอบและวิเคราะหข์้อมูลแบบ 
Real-time (SCADA)  

   กลุ่มลกูคา้เป้าหมายหลกัของระบบ ไดแ้ก่ หน่วยงานในธุรกิจส่ือสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากเป็น
ธุรกิจที่มีความเส่ียงที่จะเกิดความเสียหายจากความผิดปกติในระบบไฟฟ้าหรือสภาพแวดลอ้ม เช่น ไฟฟ้าดบั แรงดนัไฟฟ้าตกหรือเกิน 
แบตเตอรี่ไม่อยู่ในสภาพพรอ้มใชง้าน มีการบุกรุก เกิดควันไฟ หรือไฟไหม ้เป็นตน้ จึงตอ้งมีการตรวจสอบสภาวะการท างานของระบบ
และสภาพแวดลอ้มอย่างใกลช้ิด เพื่อป้องกันหรือลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้ไดอ้ย่างทนัท่วงที นอกจากนี ้บรษิัทยงัมุ่งเนน้การท า
ตลาดในกลุ่มผูด้  าเนินการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน เช่น แสงอาทิตย ์ลม เป็นตน้ เนื่องจากสภาวะแวดลอ้มจะมีผลอย่างมากกับ
การด าเนินงาน อีกทัง้ยงัสามารถตรวจวดัความผิดปกติต่างๆ ในระบบไดอ้ีกดว้ย 
 

3. ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน  
  กลุ่มลกูคา้เป้าหมายของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน แบ่งออกเป็นผูป้ระกอบการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจ าหนา่ย  และ
ผูป้ระกอบการที่ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนส าหรบัระบบและอปุกรณข์องผูว้่าจา้ง เช่น ระบบหรืออุปกรณใ์นพืน้ท่ีที่ไม่มีกระแสไฟฟ้า
หรือมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นช่วงเวลา เป็นต้น ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานเอกชน เช่น ผู้ประกอบการส่ือสารโทรคมนาคม และ
หน่วยงานราชการ เช่น องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถิ่น เป็นตน้ ซึ่งนอกจากจะสามารถลดค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าไฟฟ้าแลว้ ยงัสามารถเพิ่ม
ภาพลกัษณใ์นการใส่ใจสภาพแวดลอ้มใหแ้ก่องคก์ร ท าใหม้ีบางหน่วยงานไดร้วมโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนเขา้ไปเป็นส่วน
หน่ึงของโครงการความรบัผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities หรือ CSR ) กลุ่มลกูคา้ของบรษิัทในธุรกิจนีย้งัรวมถึง
บริษัทย่อยซึ่งจะว่าจ้างบริษัทในลักษณะโครงการเบ็ดเสร็จ (Turn-key Project) ส าหรบัการสรา้งโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 
นอกจากนีบ้รษิัทยงัมีกลุ่มลกูคา้หน่วยงานภาครฐัที่ไดร้บัการจดัสรรเงินงบประมาณจากกองทนุเพื่อส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังาน อีกดว้ย 
 

4. บริการและโซลูชั่นบริหารจัดการพลังาน 
กลุ่มลูกค้าหลักของบริการและโซลูชั่นบริหารจัดการพลังาน ได้แก่  หน่วยงานที่มีค่าใช้จ่ายพลังงานจ านวนมาก อาทิ 

หา้งสรรพสินคา้ โรงแรม โรงพยาบาล อาคารส านักงาน หรือโรงงานต่างๆ โดยวัตถุประสงค์หลักของบริการและโซลูชั่นบริหารจัด
การพลงังาน คือ การท าใหก้ารเกิดการลดสดัส่วนการใชพ้ลงังาน ซึ่งน าไปสู่ความสามารถในการประหยดัค่าใชจ้่ายได้ รวมถึงเป็นการ
ส่งเสริมภาพลกัษณท์ี่ดีขององคก์ร นอกจากนีบ้รษิัทยงัมีกลุ่มลกูคา้หน่วยงานภาครฐัที่ไดร้บัการจดัสรรเงินงบประมาณจากกองทุนเพื่อ
ส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังาน อีกดว้ย 

 

การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่ายและให้บริการ 

ลกัษณะลกูคา้ของบริษัทในธุรกิจออกแบบ จ าหน่ายและติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดลอ้มครอบคลมุ

การบรกิารทัง้หมด แบง่ออกไดเ้ป็นกลุ่มลกูคา้ทางตรง และกลุ่มลกูคา้ผูร้บัเหมาระบบ ซึ่งมีรายละเอียด ดงันี ้

ก) กลุ่มลกูคา้ทางตรง 

บรษิัทมุ่งเนน้ในการจดัจ าหน่ายและใหบ้รกิารกลุ่มลกูคา้ทางตรงในงานลกัษณะโครงการท่ีมีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ซึ่ง 

ลกัษณะของกลุ่มลกูคา้ทางตรงของบรษิัทจะแตกต่างส าหรบักลุ่มลกูคา้ทางตรงของบริษัท แบง่ออกเป็นหน่วยงานเอกชน และหน่วยงาน

ราชการหรือรฐัวิสาหกิจ ซึ่งส าหรบัลกูคา้หน่วยงานราชการหรือรฐัวิสาหกิจนัน้ บรษิัทจะท าการติดตามข่าวสารเก่ียวกบัการจดัซือ้จดัจา้ง

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

เป็นตน้ จากนัน้จึงท าการศึกษารายละเอียดของโครงการดงักล่าว เพื่อท าการออกแบบระบบ คดัเลือกอุปกรณแ์ละส่วนประกอบต่างๆ 

แลว้จึงส่งรายละเอียดของโครงการ เพื่อผ่านระบบจดัซือ้จัดจา้งเพื่อพิจารณาความถูกตอ้งที่มีคุณสมบัติที่ครบถว้น จากนั้นจึงท าการ
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ประกวดราคาเพื่อพิจารณาคดัเลือกผูท้ี่ไดร้บัการว่าจา้งต่อไป หรือผ่านกระบวนการจดัซือ้จดัจา้งโดยวิธีพิเศษ ซึ่งหน่วยงานดงักล่าวจะ

ติดต่อกับบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในโครงการดังกล่าวโดยตรงเพื่อท าการเปรียบเทียบคุณสมบตัิและราคาเพื่อท าการคดัเลือกโดยมิได้

ผ่านขัน้ตอนการประมลูราคา โดยบรษิัทจะมีพนกังานฝ่ายขายท าการประสานงานกับหน่วยงานท่ีมีศกัยภาพในการว่าจา้งอยู่เป็นประจ า 

รวมถึงมีการน าเสนอขอ้มลูของผลิตภณัฑแ์ละบรกิารของบรษิัทใหแ้ก่หน่วยงานดงักล่าว เพื่อใหห้น่วยงานนัน้ๆ มีความเขา้ใจและเล็งเห็น

ประโยชนข์องระบบและผลิตภณัฑท์ี่บรษิัทจ าหน่ายและใหบ้รกิาร รวมถึงเป็นการสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีแก่บคุลากรในหน่วยงานดงักล่าว

อีกดว้ย 

ส าหรับหน่วยงานเอกชนนั้น พนักงานฝ่ายขายของและวิศวกรของบริษัทจะร่วมกันเข้าไปน าเสนอข้อมูลของระบบและ

ผลิตภณัฑท์ี่บริษัทจ าหน่ายและใหบ้ริการแก่หน่วยงานที่เป็นกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย ซึ่งหากไดร้บัความสนใจจะท าการศึกษารายละเอียด

ความตอ้งการของลกูคา้ดงักล่าว แลว้จึงท าการออกแบบและท าขอ้เสนอเพื่อใหพ้ิจารณาว่าจา้งต่อไป  

ข) กลุ่มลูกค้าผู้รับเหมาระบบ (System Integrator) 

ส าหรบักลุ่มลกูคา้ผูร้บัเหมาระบบนัน้ บรษิัทจะท าการประสานงานกบัผูร้บัเหมาระบบท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑโ์ดยระบบ

ที่บริษัทจ าหน่ายและใหบ้ริการเป็นประจ า ซึ่งหากมีการจัดซือ้จัดจา้งหรือว่าจา้งในโครงการที่มีส่วนประกอบเป็นส่วนที่บริษัทมีความ

เชี่ยวชาญ บริษัทจะท าการน าเสนอโครงการส าหรับส่วนงานดังกล่าวแก่ผู้รับเหมาระบบโดยส่งทีมวิศวกร เพื่อร่วมกับออกแบบ

ส่วนประกอบต่างๆ ใหม้ีประสิทธิภาพและตรงกบัความตอ้งการของผูว้่าจา้งมากที่สดุ เพื่อใหผู้ร้บัเหมาระบบด าเนินการยื่นขอ้เสนอหรือ

ยื่นประกวดราคาแก่ผูว้่าจา้งต่อไป 

นอกจากนีบ้ริษัทยังมีการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมและองคก์รต่างๆ เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคม

อตุสาหกรรมเซลลแ์สงอาทิตยไ์ทย สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย และสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย เป็นตน้ ท าให้

บรษิัทสามารถรบัรูข้่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจในอตุสาหกรรมนัน้ๆ และสามารถขยายฐานลกูคา้ในกลุ่มอตุสาหกรรมดงักล่าวได ้

การจัดหาผลิตภัณฑแ์ละบริการ 
บริษัทจัดหาอุปกรณ์ส าหรบัธุรกิจการออกแบบ จ าหน่าย ติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวัดจัดการสภาพแวดลอ้ม รวมถึง

อุปกรณส์ าหรบัก่อสรา้งโรงงานไฟฟ้าพลังงานทดแทนของบริษัทย่อย จากทั้งในและต่างประเทศ โดยทั้งนีบ้ริษัทเป็นตัวแทนจ าหน่าย
สินคา้ใหก้บัตราสินคา้ต่างๆ ดงันี ้

ผู้แตง่ตั้ง ตราสินคา้ สินค้าทีเ่ป็นตวัแทนจ าหน่าย 
Delta Electronics, Inc. (ไตห้วนั) 
 

DELTA 
 

เครื่องส ารองไฟฟ้าและปรบัแรงดนัไฟฟ้อตัโนมตัิ 

(Uninterruptible Power Supply หรือ UPS) 

Enatel Ltd. (นิวซีแลนด)์ enatel ผลิตภณัฑต์ราสินคา้ Enatel ทกุชนิด 

Haze Battery Company Limited (สหรฐัอเมรกิา) HAZE ผลิตภณัฑแ์บตเตอรี ่

Narada Asia Pacific Pte Ltd.(สิงคโปร)์ Narada ผลิตภณัฑแ์บตเตอรี ่
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นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม  
บรษิัทไดต้ระหนกัถึงผลกระทบที่จะกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มจากการด าเนินงานของบรษิัท จึงมีมาตรการต่างๆ ในการป้องกนัปัญหา 

มลภาวะจากการด าเนินงานของบริษัท โดยบริษัทได้รับการรับรองการจัดการส่ิงแวดล้อมของบริษัทตามมาตร ฐานสากล ISO 
14001:2015 ส าหรบัธุรกิจการด าเนินธุรกิจออกแบบ จ าหน่ายและติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดลอ้มครอบคลมุ
การบริการทั้งหมด ไดม้ีการว่าจา้งบุคคลภายนอกในการบ าบดั และจ ากัดวสัดุปนเป้ือนสารเคมีที่เกิดจากการด าเนินงานของบริษัทอีก
ดว้ยในปัจจบุนั บรษิัทไม่มีการปล่อยของเสียที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม หรือมีคดีขอ้พพิาทใดๆ ท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม  

 

2. ธุรกิจโรงไฟฟ้าทัง้พลังงานหลักและทดแทน 
ณ ปัจจบุนับริษัทและบริษัทย่อย มีก าลงัการผลิตตามสญัญารวมทั้งสิน้ 64.72 เมกะวตัต ์สามารถแบ่งออกตามประเภทของ

พลงังานทดแทน ไดแ้ก่  
1. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยด์  าเนินการ โดยบรษิัทและบรษิัทย่อย มีก าลงัการผลิตไฟฟ้าตามสญัญารวม 15.2 เมกะวตัต ์

ซึ่งเป็นโครงการท่ีด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ทัง้สิน้  
2. โรงไฟฟ้าพลงังานชีวภาพด าเนินการโดยบรษิัทย่อย มีก าลงัการผลิตไฟฟ้าตามสญัญารวม 12.1 เมกะวตัต ์แบ่งเป็นโครง 

การที่ด  าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ ซึ่งมีก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 6.5 เมกะวัตต ์และมีโครงการที่อยู่ระหว่างการ

พฒันา มีก าลงัการผลิตไฟฟ้าตามสญัญาอีกกว่า 5.6 เมกะวตัต ์

3. โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลด าเนินการโดยบริษัทย่อย มีก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 37.42 เมกะวัตต ์             

แบ่งเป็นโครงการที่ด  าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ ซึ่งมีก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 8 เมกะวัตต ์และมีโครงการที่อยู่

ระหว่างการพฒันา มีก าลงัการผลิตไฟฟ้าตามสญัญาอีกกว่า 6 เมกะวตัต ์และโครงการที่ไดร้บัตอบรบัซือ้ไฟฟ้าแลว้ (อยู่

ระหว่างรอลงนามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า) อีก 23.42 เมกะวตัตโ์ดยลกัษณะการประกอบธุรกิจและรายละเอียดของโรงไฟฟ้า

แต่ละประเภทเป็นดงันี ้

โดยลกัษณะการประกอบธุรกจิและรายละเอียดของโรงไฟฟ้าแต่ละประเภทเป็นดงันี ้

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์

 บมจ. เพาเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลยี 
บจ. กันหา  

โซล่าพาวเวอร ์ 
บจ. โซลา่ร ์
โกกรีน    

บจ. เพาเวอร ์ 
วี กรีน  

บจ. พีเอสท ี
เอนเนอรยี์  

2 

ทีต่ั้ง 
อ าเภอเขายอ้ย 
จงัหวดัเพชรบรุี 

อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัสระแกว้ 

อ าเภอสรา้งคอม 
จงัหวดัอดุรธาน ี

อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัสมทุรสงคราม 

อ าเภอไทรนอ้ย 
จงัหวดันนทบรุี 

อ าเภออมัพวา 
จงัหวดั

สมทุรสงคราม 
ก าลังการผลิต  
(เมกะวตัต)์ 

1.0 5.0 2.0 1.0 1.0 5.0 

คู่สัญญาซือ้ขาย
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 
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 บมจ. เพาเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลยี 
บจ. กันหา  

โซล่าพาวเวอร ์ 
บจ. โซลา่ร ์
โกกรีน    

บจ. เพาเวอร ์ 
วี กรีน  

บจ. พีเอสท ี
เอนเนอรยี์  

2 

ค่าความเข้มของแสง
แต่ละพืน้ที ่(W/m2) 

485.16 440.94 422.50 461.59 452.12 495.47 

จ านวนชั่วโมงทีรั่บ
แสงอาทติย ์

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

 
 

เทคโนโลยีทีใ่ช้ในโรงไฟฟ้า 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

 นอกจากนี ้บรษิัทยงัไดท้ าการลงทนุในบรษิัท พีวี กรีน จ ากัด เพื่อด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยท์ี่ติดตัง้บนหลงัคา ใน
สดัส่วนรอ้ยละ 19.99 ของทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ทัง้หมด 18,000,000 บาท โดยบริษัทดงักล่าวมีผูถื้อหุน้รายใหญ่ คือ บรษิัท วีรบั
เบอร ์คอรป์อเรชั่น จ ากัด ซึ่งเป็นเจา้ของอาคารท่ีโครงการใชห้ลงัคาเป็นที่ติดตัง้และไม่มีความเก่ียวขอ้งกบับริษัท โดยโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตยท์ี่ติดตัง้บนหลงัคา บรษิัท วีรบัเบอร ์คอรป์อเรชั่น จ ากัด ณ ต าบลเขายอ้ย อ าเภอเขายอ้ย โดยไดร้บัการอนุมตัิการ
จ าหน่ายไฟฟ้าและเชื่อมต่อเข้าระบบจ าหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในลักษณะผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power 
Producer หรือ VSPP) ส าหรบัอาคารขนาดกลางถึงขนาดใหญ่/โรงงาน ในเดือนมกราคม ปี 2557 และไดท้ าการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า
และจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(Commercial Operation Date : COD) เมื่อวนัที่ 27 พฤศจิกายน  2557 และไดร้บัการสนบัสนุน
ในรูปแบบ Feed-in Tariff ในราคา 6.16 บาทต่อกิโลวตัต-์ชั่วโมง เป็นเวลา 25 ปี นับจากวนัเริ่มตน้ซือ้ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์โดยไดท้ า
การไดท้ าการว่าจา้งบรษิัทในการออกแบบ ติดตัง้ และทดสอบระบบของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยด์งักล่าว 
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โรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ 
 

 
บจ. นวรัตน ์

บีเวอรเ์รส  

บจ. อรัญ 

เพาเวอร ์

บจ. เศรษฐีสุพรรณ 

ไบโอกรีน เพาเวอร ์

บจ. โรงไฟฟ้าสระ

ยายโสม 

บจ. โรงไฟฟ้า 

ขุนพดัเพ็ง 

ทีต่ั้ง 
อ าเภอบา้นใหม่ไชยพจน ์

จงัหวดับรุีรมัย ์
อ าเภอสามชกุ

จงัหวดัสพุรรณบรุ ี
อ าเภอเมอืง 

จงัหวดัสพุรรณบรีุ 
อ าเภอสระยายโสม
จงัหวดัสพุรรณบรุี 

อ าเภอสระยายโสม
จงัหวดัสพุรรณบรุ ี

ก าลังการผลิต 
(เมกะวตัต)์ 

1.0 4.0 2.0 4.6 1.0 

คู่สัญญาซือ้ขาย
ไฟฟ้า 

กฟภ. กฟภ. กฟภ. กฟภ. กฟภ. 

วันเร่ิมตน้ซือ้
ขายไฟฟ้าเชิง
พาณิชย ์

 11 พ.ค. 55 19 มี.ค. 57 20 ต.ค. 58 28 ก.พ. 63 

ด าเนินการก่อสรา้งเสรจ็
เรียบรอ้ยแลว้คาดว่าจะ 
COD ภายใน ไตรมาส 1 

ปี 2563 

แหล่งทีม่าของ
เชือ้เพลิง 

น า้วีแนสที่ไดจ้ากกระบวนการผลิตของโรงงานน า้ตาล 

 

 
โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล 

 บจ.  ไบโอโกกรีน    
บจ. พีเอส
ท ีเอน
เนอรยี์ 1 

บจ. เวลล ์
โคราช เอน็
เนอรยี์ 

ทีต่ั้ง 

อ าเภอทุ่งสง 
จงัหวดั

นครศรีธรรมราช 

อ าเภอ 
พนสันิคม 
จงัหวดั
ชลบรีุ 

อ าเภอ 
ศรนีคร 
จงัหวดั
สโุขทยั 

อ าเภอ
คลองขลงุ 
จงัหวดั

ก าแพงเพชร 

อ าเภอหนอง
มะโมง 
จงัหวดั
ชยันาท 

อ าเภอ
ประจกัษ์
ศิลปาคม 
จงัหวดั
อดุรธาน ี

อ าเภอเมอืง  
จงัหวดัแพร ่

อ าเภอ
หนองก่ี 
จงัหวดั
บรุีรมัย ์

ก าลังการ
ผลิต (เมกะ
วัตต)์ 

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 23.42 8.0 

คู่สัญญาซือ้
ขายไฟฟ้า 

กฟภ. กฟภ. กฟภ. กฟภ. กฟภ. กฟภ. กฟภ. กฟภ. 
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อุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนและการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน มีแนวโนม้เติบโตขึน้ตามความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าที่คาดว่าจะขยายตวัเพิ่มขึน้และมีการสนบัสนุน

การลงทุนของภาครฐัตามแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลังงานทางเลือกของประเทศ (AEDP) ที่ใหก้ารส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก

พลงังานทดแทนเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง 

ปัจจยัจากความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าของประเทศ สว่นใหญ่ผนัแปรตามภาวะเศรษฐกิจ หากพิจารณาสดัส่วนการใชไ้ฟฟ้าตามภาค

เศรษฐกิจในช่วงเดือน มกราคม - กันยายน ปี 2562 พบว่า ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ภาคครวัเรือน และภาคอื่นๆ มีการใชไ้ฟฟ้าใน

สดัส่วนรอ้ยละ 44 รอ้ยละ 26 รอ้ยละ 26 และรอ้ยละ 4 ของปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าทัง้ประเทศตามล าดบั โดยภาคครวัเรือนและภาคธุรกิจมี

การใชไ้ฟฟ้าเพิ่มขึน้รอ้ยละ 11.7 และรอ้ยละ 6.9 ตามล าดบั ทัง้นีส่้วนหนึ่งเป็นผลมาจากอณุหภมูิที่สงูขึน้เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกันในปีที่

แลว้ ส าหรบัภาคธุรกิจการใชไ้ฟฟ้าเพิ่มขึน้ตามความตอ้งการของกลุ่มธรุกิจหลกั อาทิ หา้งสรรพสินคา้ โรงแรม อพารท์เมน้ท ์ขายปลีก 

อสงัหารมิทรพัย ์โรงพยาบาล ขายส่งภตัตาคาร และไนตค์ลบั เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 
ที่มา : ส านกันโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

 บจ.  ไบโอโกกรีน    
บจ. พีเอส
ท ีเอน
เนอรยี์ 1 

บจ. เวลล ์
โคราช เอน็
เนอรยี์ 

วันเร่ิมซือ้
ขายไฟฟ้า
เชิงพาณชิย ์

อยู่ระหว่างการขยายวนั SCOD 

อยู่ระหว่าง
การจดัท า
รายงานการ
วิเคราะห์
ผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้ม 

(EIA) 

24 ก.ค. 58 

ประเภท
เชือ้เพลิงที่
ใช้ในการ
ผลิต 

ไมส้บั เปลือกไมส้บั ไมไ้ผ่สบั เปลือกมนัส าปะหลงั เหงา้มนัส าปะหลงั แกลบขีไ้ก่ แกลบทั่วไป ซงัขา้วโพด เปลือกขา้วโพด 
และผลิตภณัฑท์างการเกษตรที่น ามาใชไ้ด ้
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ปัจจยัจากนโยบายภาครฐั ไดแ้ก่ 

1) แผนพฒันาก าลงัการผลิตไฟฟ้าของประเทศ หรือ PDP (Power Development Plan) และแผนพฒันาพลงังานทดแทนและ

พลังงานทางเลือก หรือ AEDP (Alternative Energy Development Plan) ที่มีการก าหนดปริมาณก าลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

ทดแทนเพิ่มขึน้ อีกทัง้ในอดีตเป็นกรอบแผน 15 ปี ไดม้ีการปรบัเปล่ียนเป็น 20 ปี โดยมีส านกันโยบายและแผนพลงังาน (EPPO) ก าหนด

แผนรว่มกบักรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน (DEDE) ปัจจบุนัอยู่ภายใตแ้ผน PDP และ AEDP ฉบบั พ.ศ. 2561-2580 

                                           
ที่มา : ส านกันโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

2) นโยบายดา้นราคารบัซือ้ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลงังานหมนุเวียน ปัจจุบนัอยู่ภายใตร้ะบบ Feed-in Tariff (FiT) ซึ่งสะทอ้นมลูค่า

ตน้ทนุท่ีแทจ้รงิของโครงการโรงไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ มีระยะเวลารบัซือ้ตามสญัญา 20-25 ปี  

3) แผนพฒันาโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าเพื่อรองรบัก าลงัการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึน้ โดยเฉพาะจากโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียน  
 

จากปัจจัยหนุนดังกล่าวข้างตน้เอือ้ให้เกิดการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ใน 3 กลุ่ม คือ  

• กลุ่มที่มีการลงทุนต่อเนื่อง โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ผลจากการเปิดเสรีการผลิตไฟฟ้าบนหลงัคาภาค

ประชาชนที่เปิดรบัซือ้ปีละ 100 เมกะวตัต ์เป็นระยะเวลา 10 ปี ตัง้แต่ปี 2562 เป็นตน้ไป 

• กลุ่มที่มีศักยภาพการแข่งขันดา้นตน้ทุนและแหล่งที่มาของวัตถุดิบ ไดแ้ก่ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน ชีวมวล ขยะ 

และก๊าซชีวภาพ 

• กลุ่มที่อาจตอ้งรอลงทนุหลงัปี 2564 ไดแ้ก่ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานลม และพลงังานน า้ เนื่องจากพืน้ท่ีที่มีศกัยภาพ
ส่วนใหญ่เป็นพืน้ที่เขตอุทยาน ซึ่งการขอใบอนุญาตต่าง ๆ ค่อนขา้งซับซอ้น และระบบสายส่งไฟฟ้าเขา้ถึงพืน้ที่ค่อนขา้ง
ล าบาก ท าใหต้อ้งรอหลงัจากที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ด าเนินการก่อสรา้งสายส่งไฟฟ้า  
 

อย่างไรก็ตาม การแข่งขนัในธุรกิจมีแนวโนม้สงูขึน้ ภายใตเ้งื่อนไขที่ตน้ทนุการผลิตไฟฟ้าตอ้งไม่สงูกว่าราคาค่าไฟฟ้าขายปลีก
ตามแผน PDP2018 อยู่ระหว่าง 3.50 - 3.63 บาทต่อหน่วย หรือเฉล่ีย 3.58 บาทต่อหน่วย ทั้งนี ้คาดว่าผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่ 
(IPP) และผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็ก (SPP) ที่มีศกัยภาพในการแข่งขนัดา้นตน้ทุนจะเขา้มาขยายการลงทุนมากขึน้โดยเฉพาะในกลุ่ม
เชือ้เพลิงจากพลงังานหมนุเวียนที่จะมีความตอ้งการรบัซือ้อย่างต่อเนื่องตามแผนของภาครฐั 
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เป้าหมายการพัฒนาพลงังานทดแทน 
 

สถานภาพปัจจุบัน จากการติดตามขอ้มูลความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสูงสุดของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
(ส านักงานกกพ.) พบว่า ในวันที่ 3 พ.ค. 2562 ไดเ้กิดความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสูงสุด (พีค) ขึน้เป็นประวัติการณ์ถึง 2 รอบในวันเดียว 
เนื่องจากสภาพอากาศที่รอ้นอบอา้ว โดยรอบแรกเกิดเวลา 13.36 น. ที่ระดบั 31,985.6 เมกะวตัต ์ และรอบที่สองเมื่อเวลา14.27 น. ที่ 
32,272.8เมกะวตัต ์การจดัท าค่าพยากรณค์วามตอ้งการใชไ้ฟฟ้าของประเทศ ส านกังานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
(สศช.) ไดจ้ดัท าประมาณการ แนวโนม้การขยายตวัทางเศรษฐกิจระยะยาว (GDP) ปี 2560 – 2580 มีค่าเฉล่ียรอ้ยละ 3.8 ต่อปี ใชอ้ตัรา
การเพิม่ของประชากรเฉล่ียรอ้ยละ -0.02 ต่อปี ส าหรบัค่าพยากรณค์วามตอ้งการไฟฟ้าที่ใชใ้นการจดัท าแผน PDP2018 ในช่วงปี 2561 – 
2580 พบว่าค่าพยากรณค์วามตอ้งการพลงังานไฟฟ้ารวมสทุธิ (Energy) ของระบบ 3 การไฟฟ้า และพลงัไฟฟ้าสงูสุดสทุธิ (Peak) ในปี 
2580 มีค่าประมาณ 367,458 ลา้นหน่วย และ 53,997 เมกะวตัต ์ตามล าดบั 

               
 

 แผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 - 2580 (PDP2018) จะมีก าลงัผลิตไฟฟ้าในระบบ 3 การไฟฟ้าใน
ปลายปี 2580 รวมสทุธิ 77,211 เมกะวตัต ์ โดยประกอบดว้ยก าลงัผลิตไฟฟ้าในปัจจบุนั ณ สิน้ปี 2560 เทา่กบั 46,090 เมกะวตัต ์ โดย
เป็นก าลงัผลิตของโรงไฟฟ้าใหม่รวม 56,431 เมกะวตัต ์และมีการปลดก าลงัผลิตโรงไฟฟ้าเก่าที่หมดอายใุนช่วงปี 2561 - 2580 จ านวน          
25,310 เมกะวตัต ์                                                                                                                                                  
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เป้าหมายการพัฒนาพลงังานทดแทนภายใต้แผน AEDP ในปี 2580 
การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของภาครฐัมุ่งเนน้ไปที่การแก้ไขปัญหาสังคมส่วนรวม ไดแ้ก่ ปัญหาขยะ

ชมุชน รวมถึงการส่งเสรมิการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล และก๊าซชีวภาพในพืน้ที่พิเศษ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้เป็นตน้ ซึ่งเป็นการบูรณา
การการท างานรว่มกนัระหว่างภาครฐั ชมุชนและเอกชน ตอบสนองเป้าหมายการสรา้งความเจรญิเติบโตในทอ้งถิ่น ส่งผลต่อความมั่นคง 
กระจายรายได ้และสรา้งงานในพืน้ท่ี มีการใชท้รพัยากรในทอ้งถิ่นใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ การด าเนินการมีวตัถปุระสงค ์ดงันี ้

- สรา้งระบบบรูณาการและการมส่ีวนรว่มครอบคลมุทัง้ภาครฐั ชมุชน และเอกชนส่งผลต่อความมั่นคง กระจาย 
    รายไดแ้ละการจา้งงานสู่ชมุชนในพืน้ที่ 

- สรา้งความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิ และเสรมิสรา้งความมั่งคั่งใหก้ับชมุชน 
- เสรมิสรา้งความมั่นคงดา้นพลงังานไฟฟ้าของประเทศ 
- ส่งเสรมิการใชท้รพัยากรในทอ้งถิ่นใหเ้กิดประโยชนอ์ย่างเตม็ที่ 
- กระจายอ านาจ (Decentralization) จากส่วนกลางสู่ทอ้งถิ่น/ภมูิภาค 
- สรา้งใหช้มุชนในพืน้ท่ีมคีวามรูส้กึเป็นเจา้ของและรกัษาระบบส่ง-จา่ยไฟฟ้า 
โดยมีการก าหนดเป้าหมายการส่งเสรมิพลงังานหมนุเวยีนตามศกัยภาพพืน้ท่ีซึ่งพิจารณาขอ้มลูจากกรมพฒันาพลงังาน

ทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน ทัง้นี ้มีเป้าหมายรวม 520 เมกะวตัต ์ประกอบดว้ย 
- โรงไฟฟ้าขยะ 400 เมกะวตัต ์
- โรงไฟฟา้ชีวมวลประชารฐัในพืน้ท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้120 เมกะวตัต ์
 

พลังงานหมนุเวียน 

 โรงไฟฟ้าพลังงานหมนุเวียนใหม่และมาตรการอนุรกัษ์พลังงานจะพิจารณาจัดหาก าลงัผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน
เพื่อใหส้อดคลอ้งกับศกัยภาพพลังงานหมุนเวียนคงเหลือของประเทศ และรองรบัพฤติกรรมของผูใ้ชไ้ฟฟ้าที่เปล่ียนแปลงไปรวมถึงการ
เปล่ียนแปลงของ Disruptive Technology ดา้นพลงังานไฟฟ้าที่จะเกิดขึน้ และยังคงสอดคล้องกับขอ้ตกลงของ COP21 ประกอบดว้ย 
ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ พลงังานแสงอาทิตย ์พลังงานแสงอาทิตยท์ุ่นลอยน า้ร่วมกับโรงไฟฟ้าพลงัน า้ และพลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ โดยมี
เป้าหมายการรบัซือ้เพื่อรกัษาระดบัราคาไฟฟ้าขายปลีกไม่ใหส้งูขึน้ ทั้งนีย้งัไดค้  านึงถึงมาตรการอนุรกัษ์พลงังานในอนาคตที่จะมีความ
เชื่อถือไดแ้ละมีตน้ทนุท่ีสามารถแข่งขนักบัโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียนไดอ้ีกดว้ย 

          (หน่วย : เมกะวตัต)์ 

พลังงานหมนุเวียน / อนุรักษพ์ลังงาน ก าลังผลิตตามสญัญา ก าลังผลิตทีเ่ชื่อถือได ้
พลงังานแสงอาทิตย ์ 10,000 4,250 

ชีวมวล 3,376 2,296 

ก๊าซชวีภาพ 546 325 

พลงังานแสงอาทิตยท์ุ่นลอยน า้รว่มกบัโรงไฟฟ้าพลงัน า้ 2,725 1,158 

พลงังานลม 1,485 189 

ขยะอตุสาหกรรม 44 26 

มาตรการอนรุกัษ์พลงังานดา้นไฟฟ้า - 4,000 

รวม ณ ปี 2580 18,176 12,244 
หมายเหต ุ 1.  ทัง้นีจ้ะมีการด าเนินโครงการพลงังานแสงอาทิตย ์(โซลารภ์าคประชาชน) ปีละ 100 เมกะวตัต ์เป็นระยะเวลา 10 ปี 
 2.  ควรด าเนินการจดัหาพลงังานหมนุเวียนบนพืน้ฐานของการแข่งขนัที่ไม่เกนิอตัราเฉลี่ยขายส่ง (Grid Parity) 
ที่มา : แผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟา้ของประเทศไทย พ.ศ. 2561 - 2580 (PDP2018) ส านกังานนโยบายและแผนพลงังานกระทรวงพลงังาน 
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ยุทธศาสตรส์่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน 

กระทรวงพลงังานก าหนดยทุธศาสตรเ์พื่อส่งเสรมิการพฒันาพลงังานทดแทนในปี 2558-2579 ดงันี ้

ยุทธศาสตรท์ี ่1 การเตรียมความพร้อมด้านวัตถุดิบและเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 

เป้าประสงค ์ การพฒันาความสามารถในการผลิต บรหิารจดัการวตัถดุิบ ดว้ยเทคโนโลยทีี่เหมาะสม 

กลยทุธ ์1.1  พฒันาวตัถดุิบทางเลือกอื่น และพืน้ท่ีที่มีศกัยภาพเพื่อผลิตพลงังานทดแทน 

กลยทุธ ์1.2  พฒันาการรูปแบบการบรหิารจดัการและการใชว้ตัถดุิบพลงังานทดแทนใหม้ีประสิทธิภาพ 

กลยทุธ ์1.3  ส่งเสรมิการพฒันาเทคโนโลยีใหท้ี่เหมาะสมกบัความสามารถการผลิตและการใชพ้ลงังานทดแทน 

กลยทุธ ์1.4 ปรบัปรุงระบบโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อรองรบัการผลิตการใชพ้ลงังานทดแทนอย่างเหมาะสม 

ยุทธศาสตรท์ี ่2  การเพิ่มศักยภาพการผลิต การใช้ และตลาดพลังงานทดแทน 

เป้าประสงค ์ การผลกัดนัความสามารถในการผลิตและความตอ้งการพลงังานทดแทน 

กลยทุธ ์2.1  สนบัสนนุครวัเรือนและชมุชนใหม้ีส่วนรว่มในการผลิตการใชพ้ลงังานทดแทน 

กลยทุธ ์2.2  ส่งเสรมิใหเ้กิดการลงทนุดา้นพลงังานทดแทนอย่างเหมาะสมแก่ผูผ้ลิตและผูใ้ชท้ัง้ในและต่างประเทศ 

กลยทุธ ์2.3  ส่งเสรมิการลดตน้ทนุการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพธุรกจิพลงังานทดแทน 

กลยทุธ ์2.4  พัฒนากฎหมายดา้นพลังงานทดแทน พรอ้มทั้งเรง่รดัการปรบัปรุงแกไ้ขกฎหมายและ กฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการ
พฒันาพลงังานทดแทนอย่างเหมาะสม 

ยุทธศาสตรท์ี ่3  การสร้างจติส านึกและเข้าถึงองคค์วามรู้ขอ้เทจ็จริงด้านพลงังานทดแทน 

เป้าประสงค ์ การสรา้งความตระหนกัและความรูค้วามเขา้ใจต่อการผลิตการใชพ้ลงังานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

กลยทุธ ์3.1  พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อบรหิารจดัการฐานขอ้มลูดา้นพลงังานทดแทน 

กลยทุธ ์3.2  เผยแพร ่ประชาสมัพนัธข์อ้มลูข่าวสาร องคค์วามรู ้และขอ้มลูสถิติพลงังานทดแทน 

กลยทุธ ์3.3   พฒันาบคุลากรใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจดา้นพลงังานทดแทน เพื่อสรา้งความสามารถในการใชป้ระโยชนจ์ากพลงังาน
ทดแทนทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ 

กลยทุธ ์3.4  พฒันาเครือข่ายดา้นพลงังานทดแทนที่เก่ียวขอ้ง และสนบัสนนุการมีส่วนรว่มของเครือข่ายทัง้ 

   ในระดบัประเทศและในระดบันานาชาติ 
 

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม  
บรษิัทไดต้ระหนกัถึงผลกระทบที่จะกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากการด าเนินงานของบริษัท จึงมีมาตรการต่างๆ ในการป้องกนัปัญหา 

มลภาวะจากการด าเนินงานของบริษัท โดยบริษัทได้รับการรับรองการจัดการส่ิงแวดล้อมของบริษัทตามมาตรฐานสากล ISO 
14001:2015 ส าหรบัธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหลักและทดแทน อีกทั้งยังไดม้ีการว่าจา้งบุคคลภายนอกในการบ าบัด และจ ากัดวัสดุ
ปนเป้ือนสารเคมีที่เกิดจากการด าเนินงานของบรษิัทอีกดว้ยในปัจจุบนั บริษัทไม่มีการปล่อยของเสียที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม หรือมี
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คดีขอ้พิพาทใดๆ ที่เก่ียวกับส่ิงแวดลอ้ม โดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนของบริษัททุกโครงการจะตอ้งผ่านขั้นตอนจดัท า
ประชมุรบัฟังความคิดเห็นของประชาชนในพืน้ท่ีก่อนจึงจะสามารถท าการก่อสรา้งหรือติดตัง้ได ้
 
 
 

3.   ธุรกิจจ าหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑปิ์โตรเลียมเหลว 
ธุรกิจจ าหน่ายและขนส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมเหลว แบ่งออกตามประเภทของการด าเนินธุรกจิเป็น 3 ธุรกิจ ไดแ้ก่  

3.1 ธุรกิจจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas หรือ LPG ) 
 BIGGAS ไดร้บัอนญุาตเป็นผูค้า้น า้มนัตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญัติการคา้น า้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543 ประเภท 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 โดย BIGGAS มีส่วนแบ่งการตลาดตามปริมาณการจ าหน่ายอยู่ในล าดับที่ 7 จาก
จ านวนผูค้า้ตามมาตรา 7 ทัง้หมด 14 ราย การจดัจ าหนา่ยด าเนินการภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “บิ๊กแก๊ส” ใหแ้ก่กลุ่มลกูคา้ครอบคลมุ
ทัง้ 3 ภาคส่วน คือ ภาคอตุสาหกรรม ภาคยานยนต ์และภาคครวัเรือนและการพาณิชย ์

 
                                   แผนภาพแสดงภาพรวมธุรกิจจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG 

 

BIGGAS มีการบรหิารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพตัง้แต่การจดัหาก๊าซหงุตม้จากโรงกลั่น โดยจะขนส่งทางเรือมายงัคลงัเก็บ 
ก๊าซฯ ที่ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา หลงัจากนัน้จึงจดัส่งโดยรถขนส่งก๊าซฯ ไปยงัลกูคา้กลุ่มต่างๆ เช่น โรงงานอตุสาหกรรม สถานีบรกิาร
ก๊าซ LPG และโรงบรรจกุ๊าซของบรษิัท โดยมีช่องทางการจดัจ าหน่าย 2 ลกัษณะ คือ 

• การขายส่ง (Wholesale) 
การจดัจ าหน่ายก๊าซหุงตม้คราวละปริมาณมากๆ หรือ Bulk โดยใชร้ถขนส่ง ลกูคา้จะมีถังเก็บก๊าซฯ ขนาดใหญ่

เพื่อรองรบั ซึ่งจะเป็นการจดัส่งใหแ้ก่ลกูคา้ประเภทโรงงานอตุสาหกรรม สถานีบรกิารก๊าซ LPG และโรงบรรจกุ๊าซ 

• การขายปลีกแบบถังหุงต้ม (Retail by cylinder) 
การจดัจ าหน่ายโดยการบรรจลุงในถงัหงุตม้ขนาดเล็กเพื่อจ าหน่ายในภาคครวัเรือน และกลุ่มลกูคา้การพาณิชย ์

เช่น หา้งสรรพสินคา้ โรงแรม โรงพยาบาล รา้นอาหาร เป็นตน้ โดยปัจจุบนัจะด าเนินการจ าหน่ายผ่านโรงบรรจกุ๊าซซึ่ง
บรษิัทเป็นผูด้  าเนินงานเอง และเครือข่ายตวัแทนรา้นจ าหน่ายก๊าซหงุตม้ ส าหรบัถังหงุตม้ของบรษิัทไดต้ามมาตรฐาน 
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มอก. โดยแบ่งเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดบรรจุ 4 กิโลกรมั 15 กิโลกรมั และ 48 กิโลกรมั ซึ่งสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการใชง้านของกลุ่มลกูคา้ไดอ้ย่างเหมาะสม 

 

3.2 ธุรกิจจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas หรือ LNG)  
ก๊าซธรรมชาติเหลว คือก๊าซธรรมชาติที่ถกูแปรสภาพเพื่อประโยชนใ์นการขนส่งไดป้รมิาณมาก และมีระยะทางไกลอย่าง 

มีประสิทธิภาพโดยไม่ตอ้งลงทุนวางท่อส่งก๊าซ ก๊าซธรรมชาติซึ่งมีองคป์ระกอบหลัก คือ ก๊าซมีเทน จะถูกน ามาแยกส่ิงปลอมปนและ
องคป์ระกอบอื่นๆ ออก เช่น ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ปรอท และก ามะถัน จากนั้นจะลดอุณหภูมิลงจนถึง -162 องศาเซลเซียส ก๊าซ
ธรรมชาติจะเปล่ียนสถานะเป็นของเหลวที่ความดนับรรยากาศ และมีปรมิาตรลดลงประมาณ 600 เท่าจากสถานะก๊าซ 

 

แผนภาพแสดงภาพรวมธุรกิจจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว LNG 
 

BIGGAS ไดล้งนามสญัญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ LNG กับ ปตท. เมื่อเดือนมีนาคม 2561 เพื่อเป็นตัวแทนในการท า
ตลาด LNG โดยจะน าไปจ าหน่ายใหแ้ก่กลุ่มลกูคา้โรงงานอตุสาหกรรมทั่วประเทศโดยเฉพาะโรงงานท่ีอยู่นอกแนวท่อก๊าซธรรมชาติ โดย 

BIGGAS จะรบั LNG จากคลงัเก็บของ ปตท.ที่มาบตาพดุ จ.ระยอง โดยจะจดัส่งทางรถขนส่งไปยงัโรงงานของลกูคา้ โดย BIGGAS จะมี
การลงทุนติดตัง้สถานีเก็บ LNG และอปุกรณเ์พื่อแปรสภาพ ณ โรงงานลกูคา้ที่ปลายทาง ซึ่ง LNG จะเป็นเชือ้เพลิงทางเลือกสามารถใช้
ทดแทนการใชก๊้าซหงุตม้ LPG และน า้มนัเตา ช่วยลดตน้ทนุการผลิต และยงัเป็นเชือ้เพลิงสะอาดเผาไหมไ้ดอ้ย่างสมบรูณ ์ลดปรมิาณฝุ่ น 
PM2.5 และช่วยลดมลภาวะที่เกิดจากเชือ้เพลิงเดิม รวมถึงมีความปลอดภยัสงู 

 
3.3 ธุรกิจสถานีขายปลีกก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต ์(NGV) สถานีบรกิารก๊าซธรรมชาติส าหรบัยานยนต ์(NGV)  

ตัง้อยู่ในเสน้ทางคมนาคมหลัก ด าเนินการโดย บริษัท เจเอ็น เอ็นเนอรจ์ี คอรป์อเรชั่น จ ากัด (“JN”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท
ปัจจุบนัมีสถานีบริการก๊าซธรรมชาติแนวท่อ (Conventional Station) จ านวน 2 แห่ง ที่แก่งคอย ตั้งอยู่บนถนนมิตรภาพขาออก ต าบล
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บา้นป่า อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และที่น า้พอง ตัง้อยู่บนถนนมิตรภาพขาเข้า ต าบลกุดน า้ใส จังหวัดขอนแก่น ซึ่งทั้ง 2 สถานี
บรกิารเป็นสถานีแนวท่อก๊าซของ ปตท (Conventional Station) 

 
  

อตุสาหกรรมธุรกิจจ าหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑปิ์โตรเลียมเหลว 

• ธุรกิจจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาพรวมการใช ้LPG ในปี 2563 คาดว่าจะมีการใชเ้พิ่มขึน้รอ้ยละ 5 โดยการใชใ้น
ภาคอตุสาหกรรมจะเพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.7 ภาคครวัเรือนเพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.5 เป็นไปตามแนวโนม้การขยายตวัของเศรษฐกิจ แต่การ
ใชใ้นรถยนตค์าดว่าจะลดลงรอ้ยละ 10.9 ซึ่งลดลงอย่างต่อเนื่องตัง้แต่ปี 2561 จากการท่ีผูใ้ชบ้างส่วนเปล่ียนไปใชน้ า้มนัซึ่งมี
ราคาถูกลง ส่วนการใชใ้นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีจะเพิ่มขึน้ รอ้ยละ 17.8 ตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก
เศรษฐกิจโลกที่ขยายตัวดีขึน้ธุรกิจให้บริการทางด้านวิศวกรรมพลังงาน BIGGAS ไดข้ยายตลาดทางดา้นวิศวกรรม งาน
ทางดา้นการวางระบบท่อส่งก๊าซ ท่อส่งน า้มัน รวมทั้งระบบเชือ้เพลิงก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ส าหรบัภาคอุตสาหกรรม ซึ่ง
เป็นงานที่ตอ้งใช ้ทีมงาน และบุคลากร ที่มีความรูค้วามสามารถเฉพาะทาง ท าให ้BIGGAS  มีแนวโนม้ที่จะเพิ่มลกูคา้ไดเ้ป็น
จ านวนมาก ทัง้นี ้แนวโนม้การใชเ้ชือ้เพลิงก๊าซธรรมชาติเหลว ก าลงัไดร้บัความสนใจมากขึน้ และมีแนวโนม้จะเป็นเชือ้เพลิงที่
ส  าคญัของประเทศอีกชนิดหนึ่ง จึงท าใหง้านทางดา้นวิศวกรรมดงักล่าว มีจ านวนมากขึน้ตามไปดว้ย อย่างไรก็ตาม BIGGAS 
เป็นรายแรกของประเทศที่มีความพรอ้มและศักยภาพในการบริหารจดัการโครงการที่เก่ียวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติเหลวส าหรบั
โรงงานอตุสาหกรรมไดอ้ย่างครบวงจร  

• ธุรกิจจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ภาพรวมการใชเ้ชือ้เพลิง LNG ในภาคอุตสาหกรรมในปี 2563 คาดว่ามีแนวโน้ม
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 100 โดยลูกคา้ตระหนักถึงคุณภาพของเชื ้อเพลิงที่ใหค้่าพลังงานที่สูงกว่าเชือ้เพลิงชนิดอื่น `เป็นเชือ้เพลิงที่
สะอาดและไม่ปล่อยมลพิษ PM 2.5 ท าใหธุ้รกิจจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

• แนวโน้มการใช้ก๊าซ (NGV) ในภาพรวมของภาคขนส่งทางบก พบว่าในปี 2562 ยังคงปรับตัวลดลงประมาณรอ้ยละ 10 
เนื่องจากผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ใชร้ถยนต ์บางส่วนเปล่ียนกลับไปใชน้ า้มันเป็นเชือ้เพลิงในช่วงที่ราคาขายปลีกน า้มันใน
ประเทศอยู่ในระดบัที่ไม่สงูมาก ประกอบกับผลจากการทยอยปรบัราคาขายปลีก NGV ขึน้ ตามนโยบายปรบัโครงสรา้งราคา
เชือ้เพลิงใหส้ะทอ้นตน้ทุนของรฐับาล  ซึ่งปัจจัยเหล่านีส่้งผลใหป้ริมาณรถที่ใชเ้ชือ้เพลิง NGV มีจ านวนลดลง อย่างไรก็ตาม 
ลกูคา้ที่ใชบ้ริการสถานีบรกิารก๊าซธรรมชาติส าหรบัยายนต ์(NGV) ของ JN กลบัมีจ านวนลดลงไม่มาก เนื่องจากสถานีบริการ
ทัง้ 2 แห่งเป็นสถานีบรกิารประเภทแนวท่อ (Conventional Station) ที่สามารถใหบ้รกิารลกูคา้ไดต้ลอด 24 ชั่วโมง 

           
 

       ทีม่า: สถานการณก์ารใช้น ้ามันและไฟฟ้าของไทย ช่วง 7 เดือนแรกของปี 2562 กระทรวงพลังงาน www.eppo.go.th 

http://www.eppo.go.th/
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คู่แข่งและสภาวะการแข่งขัน 
1. ธุรกิจจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)  

ปัจจุบนั BIGGAS ไดร้บัใบอนุญาตใหเ้ป็นผูค้า้น า้มนัตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญัติการคา้น า้มันเชือ้เพลิง พ.ศ.
2543 ประเภทก๊าซปิโตรเลียมเหลว มีจ านวนทัง้สิน้ 15 ราย ทั้งนีคู้่แข่งหลกัของ BIGGAS มี 5 ราย คือ บรษิัท ปตท. น า้มนัและ
การคา้ปลีก จ ากัด (มหาชน) บริษัท สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส ์จ ากัด (มหาชน) บรษิัท ยูนิคแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส ์
จ ากดั (มหาชน) บรษิัท ดบับลิวพ ีเอ็นเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) และ บรษิัท พีเอพี แก็ส วนั จ ากดั อย่างไรก็ตามบริษัทมีส่วนแบ่ง
การตลาดตามปรมิาณการขายของปี 2561 อยู่ที่ 86,900 เมติกตนั คิดเป็นรอ้ยละ 2.2 เพิ่มขึน้จากปี 2560 ซึ่งอยู่ที่รอ้ยละ 1.5 

ส าหรบัภาวะตลาดในปี 2561 เนื่องดว้ยราคา LPG ในประเทศมีการอุดหนุนโดยภาครฐั จึงท าให ้ปตท. และสยาม
แก๊สฯ ซึ่งเคยน าเขา้ LPG ตอ้งหยุดการน าเขา้ โดยผูป้ระกอบธุรกิจคา้ก๊าซ LPG ทกุรายใช ้LPG ที่ผลิตไดภ้ายในประเทศ จึงไม่
มีความแตกต่างเรื่องคุณภาพก๊าซภายในประเทศและก๊าซน าเขา้เหมือนปีที่ผ่านมา ท าใหก้ารแข่งขนัของธุรกิจ LPG มุ่งเนน้ใน
เรื่องการแข่งขนัทางดา้นราคา ดา้นกลยทุธท์างการตลาดและการใหบ้รกิารเป็นส าคญั 
 

2. ธุรกิจจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)  
หลังจากที่ BIGGAS ไดล้งนามสัญญาการเป็นตัวแทนจัดจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว เมื่อเดือนมีนาคม 2561 

BIGGASเริ่มขาย LNG ครัง้แรกในเดือนธันวาคม 2561 เพื่อน าไปจ าหน่ายใหแ้ก่กลุ่มลกูคา้โรงงานอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม 
ในปี 2562 ปตท. ไดม้ีการลงนามแต่งตัง้ตวัแทนการจ าหน่าย LNG เพิ่มเติมอีก 3 รายประกอบดว้ย บริษัท ไอบีซี อินดัสเตรียล 
จ ากดั บรษิัท ไตรเจน โซลชูั่น จ ากดั และบรษิัท บางกอก อินดสัเตรียลแก๊ส จ ากดั 

เนื่องจากปัจจุบันตัวแทนทุกรายตอ้งรบั LNG มาจากคลัง LNG ของ ปตท. ที่มาบตาพุด จ.ระยอง จึงไม่มีความ
แตกต่างทัง้เรื่องคณุภาพและราคา ท าใหก้ารแข่งขนัของธุรกิจ LNG มุ่งเนน้ในเรื่องการลงทนุสถานี LNG และการใหบ้รกิารเป็น
ส าคญั 

3. ธุรกิจสถานีขายปลีกก๊าซธรรมชาติส าหรบัยานยนต ์(NGV)  
สถานีบริการก๊าซธรรมชาติส าหรบัยานยนต ์NGV แนวท่อก๊าซของ ปตท. (Conventional Stationส าหรบัยานยนต ์

จ านวน 2 สถานีที่ แก่งคอย และน า้พอง มีจ านวนหัวจ่ายก๊าซแต่ละสถานีจ านวน 16 หัวจ่าย ที่สามารถรองรบัการใหบ้ริการ
รถยนตท์ุกประเภทที่ตอ้งการเติมก๊าซ NGV อาทิเช่น รถขนส่งสาธารณะ รถบรรทุกสินคา้ และรถยนตส่์วนบุคคล เป็นตน้ เปิด
ใหบ้ริการตลอด 24 ชั่วโมง จึงมีความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัที่ไม่ตอ้งกังวลเรื่องปริมาณการจ่ายก๊าซ เหมือนสถานีบริการ
ประเภทนอกแนวท่อ (Daughter Station) ที่ตอ้งรอรถก๊าซมาส่ง 

 
 

ลักษณะลูกค้าและลูกคา้เป้าหมาย 
1. ลูกค้าธุรกิจจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) แบง่ออกเป็น 3 กลุ่มหลกั ดงันี ้

 

• กลุ่มอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ โรงงานอุตสาหกรรมที่ตอ้งใชเ้ชือ้เพลิงเพื่อผลิตไอน า้หรือพลงังานความรอ้นที่ใชใ้นการผลิต
สินคา้  

• กลุ่มสถานีบรกิาร ไดแ้ก่สถานีบรกิารที่เปิดจ าหน่าย LPG ใหแ้ก่ผูใ้ชร้ถยนตป์ระเภทท่ีใชก๊้าซ LPG เป็นเชือ้เพลิง  

• กลุ่มรา้นค้าก๊าซและการพาณิชย์ ได้แก่ การจ าหน่ายเป็นถังก๊าซหุงต้มผ่านโรงบรรจุซึ่งปัจจุบัน BIGGAS เป็นผู้
ด  าเนินงานเอง และเครือข่ายรา้นคา้ก๊าซ โดยมีขนาดบรรจ ุ4 กิโลกรมั 15 กิโลกรมั และ 48 กิโลกรมั 

บรษิัทมีแผนท่ีจะขยายตลาดโดยมีกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย กล่าวคือการเพิม่ปรมิาณขายส่งไปยงักลุ่มโรงงาน 
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อุตสาหกรรมการเพิ่มปริมาณขายปลีกแบบถังก๊าซหุงตม้ในกลุ่มลูกคา้การพาณิชยโ์ดยผ่านโรงบรรจุ และขยายเครือข่าย เพิ่มสาขา
รา้นคา้ก๊าซ ส าหรบัลกูคา้ครวัเรือนทั่วไป รา้นอาหาร ตลาดนดั 

2. ลูกค้าธุรกิจจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) 

• กลุ่ม ของบริษัทส่วนใหญ่เกือบทัง้หมดจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ที่ตอ้งการใชเ้ชือ้เพลิงและพลังงานความรอ้น โดย
ครอบคลมุหลายประเภทอตุสาหกรรม เช่น อตุสาหกรรมการผลิตยา การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม การหลอมโลหะ ผา้
และส่ิงทอ โดยกลุ่มลกูคา้โรงงานเป้าหมายจะครอบคลมุในเขตพืน้ที่ที่เป็นย่านนิคมอุตสาหกรรมที่ยงัไม่มีการวางท่อ
ก๊าซธรรมชาติหรือย่านท่ีตัง้โรงงานท่ีอยู่นอกแนวท่อก๊าซธรรมชาติ ในโซนภาคตะวนัออก ภาคกลาง ภาคอีสานตอนล่าง 
และภาคตะวนัตก 

3. ลูกค้าธุรกิจสถานีขายปลีกก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต ์(NGV) 

• JN มีสถานีบริการก๊าซธรรมชาติแนวท่อก๊าซของ ปตท. (Conventional Station) ส าหรบัยานยนต ์จ านวน 2 สถานีที่ 
แก่งคอย และน า้พอง มีจ านวนหัวจ่ายก๊าซแต่ละสถานีจ านวน 16 หัวจ่าย ที่สามารถรองรบัการใหบ้ริการรถยนตท์ุก
ประเภทที่ตอ้งการเติมก๊าซ NGV อาทิเช่น รถขนส่งสาธารณะ รถบรรทุกสินคา้ และรถยนตส่์วนบุคคล เป็นตน้ เปิด
ใหบ้รกิารตลอด 24 ชั่วโมง 

 

4.ธุรกิจการก่อสร้าง และจัดหาทางวิศวกรรมของโรงไฟฟ้า คลังแก๊ส และคลังน ้ามัน 
ธุรกิจการก่อสรา้ง และจดัหาทางวิศวกรรมของโรงไฟฟ้า คลงัแก๊ส และคลงัน า้มนั ประกอบดว้ย 

1) งานออกแบบ รบัเหมาก่อสรา้งคลงัน า้มนั คลงัก๊าซ ระบบท่อส่งน า้มนั ระบบควบคมุ ทัง้ระบบ 
2) งานออกแบบ รบัเหมา ก่อสรา้ง ซ่อมแซมอาคารสถานี และอุปกรณ์ระบบเติมก๊าซธรรมชาติ ให้กับสถานีบริการก๊าซ

ธรรมชาติทัง้ระบบ 
3) งานออกแบบ รบัเหมา ก่อสรา้ง สถานท่ีเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว LNG ใหก้บัลกูคา้ภาคอตุสาหกรรมทัง้ระบบ 
4) งานปฏิบัติการดูแลและบ ารุงรกัษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ในพืน้ที่ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล รวมถึงภูมิภาค 1 

กล่าวคือในเขตพืน้ท่ีภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ รวมกว่า 160 สถานี  
5) งานจดัหาและติดตัง้เครื่องสบูอดัก๊าซธรรมชาติ (Compressor) พรอ้มอปุกรณส่์วนควบ 
6) งานซ่อมบ ารุงและดูแลรกัษาเครื่องสบูอัดก๊าซธรรมชาติ ตูจ้่ายก๊าซธรรมชาติและอุปกรณ ์รวมถึงท่อก๊าซ ใตด้ินในสถานี

บรกิารก๊าซธรรมชาติ  
7) งานออกแบบ รบัเหมา ก่อสรา้ง โรงไฟฟ้าทัง้พลงังานหลกัและพลงังานทดแทน 

 

อุตสาหกรรมธุรกิจการก่อสร้าง และจัดหาทางวิศวกรรมของโรงไฟฟ้า คลังแก๊ส และคลังน ้ามัน 
บรษิัทไดข้ยายตลาดทางดา้นวิศวกรรม งานรบัเหมาก่อสรา้งคลงัเก็บน า้มนัเชือ้เพลิง งานวางระบบท่อส่งก๊าซ ท่อส่งน า้มนั  

รวมทั้งการก่อสรา้งสถานีจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ส าหรับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทมีทีมงาน และบุคลากรที่มีความรู ้
ความสามารถและประสบการณเ์ฉพาะดา้น มีความพรอ้มและศกัยภาพในการบรหิารจดัการโครงการที่เก่ียวเนื่องกบัก๊าซธรรมชาติเหลว 
(LNG)ส าหรบัโรงงานอตุสาหกรรมไดอ้ย่างครบวงจร ท าใหบ้รษิัทมีความไดเ้ปรียบทางดา้นวิศกรรมและมีแนวโนม้ที่สามารถเพิ่มจ านวน
ลูกคา้ไดอ้ย่างต่อเนื่อง ทั้งนีแ้นวโนม้การใชเ้ชือ้เพลิงก๊าซธรรมชาติเหลว(LNG) ก าลังไดร้บัความสนใจมากขึน้ และมีแนวโน้มจะเป็น
เชือ้เพลิงที่ส  าคญัของประเทศอีกประเภทหนึ่ง 
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คู่แข่งและสภาวะการแข่งขัน 
บริษัทมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการออกแบบ ก่อสรา้ง ติดตั้งระบบ และการให้บริการ ซ่อมบ ารุง 

รวมทั้งการดูแลหลังการขาย ท าใหบ้ริษัทได้รบัสัญญาบ ารุงรกัษาสถานีบริการก๊าซ (NGV) ของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) จ านวน
มากกว่า 160 สถานี จากทั้งหมด 350 สถานี ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 46 ของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติส าหรบัยานยนต ์(NGV) ที่ 
ปตท. ลงทนุทัง้ประเทศ สญัญาบ ารุงรกัษาสถานีดงักล่าวมีอาย ุ3 ปี เริ่มตัง้แต่ปี 2561 ถึงปี 2563   

ในเดือน กรกฎาคม ปี 2562 บริษัทไดล้งนามบันทึกขอ้ตกลงกับ บริษัท เอ็นเอฟซีที จ ากัด (บริษัทย่อย ของบริษัท เอ็นเอฟซี 
จ ากัด (มหาชน))ในการด าเนินการโครงการก่อสรา้งคลงัน า้มนัเชือ้เพลิง มลูค่าโครงการมากกว่า 1,000 ลา้นบาท ระยะเวลาด าเนินการ 
22 เดือนคาดว่าจะแลว้เสรจ็ประมาณเดือน เมษายน ปี 2564 

ในส่วนของงาน ออกแบบ ก่อสรา้งและติดตัง้ สถานีจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) บรษิัทไดร้บัความไวว้างใจจากลกูคา้ เป็น
จ านวนมาก ในการให้ด าเนินการ ออกแบบ ก่อสรา้ง และติดตั้งสถานีจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)เพื่อใช้เป็นเชื ้อเพลิงใน
ภาคอตุสาหกรรม ในปี 2562 บรษิัทใหบ้รกิาร LNG มากกว่า 10 สถานี โดยบรษิัท ใหค้วามส าคญัในเรื่องคณุภาพ ระยะเวลาการส่งมอบ 
ความปลอดภยัของสินคา้ที่น าไปติดตัง้ใหแ้ก่ลกูคา้ ท าใหล้กูคา้มีความพึงพอใจและมีการแนะน าต่อเนื่อง โดยคาดว่าในปี 2563 บริษัท
จะมีลูกคา้ LNG จ านวนไม่น้อยกว่า 20 ราย ที่จะมาใช้บริการ ทั้งนีใ้นการด าเนินการออกแบบ ก่อสรา้ง และติดตั้งสถานีจ่ายก๊าซ
ธรรมชาติเหลว (LNG) ให้กับภาคอุตสาหกรรม บริษัทได้ด าเนินการควบคู่กับการใช้ เทคโนโลยี IOT เพื่อใชใ้นการควบคุม ติดตาม 
รายงาน ระบบต่างๆ ของสถานีจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) 

 

ลักษณะลูกค้าและลูกคา้เป้าหมาย 
บรษิัทใหบ้ริการทางดา้นวิศวกรรมตัง้แต่ การออกแบบ จดัหา ติดตัง้ระบบ และก่อสรา้ง รวมทัง้ บรกิารหลงัการขาย และซ่อม

บ ารุงรกัษา (EPCms) ดงันัน้ กลุ่มลกูคา้ของบรษิัท มีความหลากหลาย ไดแ้ก่ สถานีบริการก๊าซ (NGV) สถานีบรกิารก๊าซ (LPG) โรงงาน
อตุสาหกรรมที่ใชพ้ลงังงานจากก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เป็นเชือ้เพลิง ผูใ้หบ้รกิารคลงัน า้มนั 

ธุรกิจใหบ้รกิารทางดา้นวิศวกรรมพลงังาน บรษิัทไดข้ยายตลาดทางดา้นวิศวกรรม งานรบัเหมาก่อสรา้งคลงัเก็บน า้มนัเชือ้เพลิง 
งานวางระบบท่อส่งก๊าซ ท่อส่งน า้มนั รวมทัง้ก่อสรา้งสถานีจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ส าหรบัภาคอุตสาหกรรมซึ่งปี 2563 ตัง้เป้า
รายได ้1,000 ลา้นบาท หรือเติบโตรอ้ยละ 100 โดยรายไดด้ังกล่าวมาจากโครงการก่อสรา้งคลังน า้มนัเชือ้เพลิง ที่บริษัทไดร้บัสญัญา 
จากบริษัท เอ็นเอฟซีที จ ากัด (บริษัทย่อย ของบริษัท เอ็นเอฟซี จ ากัด (มหาชน)) มลูค่าโครงการมากกว่า 1,000 ลา้นบาท จะก่อสรา้ง
แล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายน ปี 2564 และโครงการก่อสรา้งสถานีจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เพื่อใช้เป็นเชื ้อเพลิงใน
ภาคอตุสาหกรรม ซึ่งลกูคา้ไดใ้หค้วามสนใจเป็นจ านวนมาก 
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บรษิัทมีความเส่ียงซึ่งอาจส่งผลถึงการด าเนินงานและผลประกอบการอย่างมีนยัส าคญั ซึ่งบรษิัทมีแนวทางในการป้องกันและแกไ้ข
ความเส่ียง ซึ่งสามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี ้

 

3.1 ความเสี่ยงจากรายได้ในแต่ละไตรมาสไม่สม ่าเสมอ 
เนื่องจากรายไดส่้วนหนึ่งของบรษิัทมาจากธุรกิจออกแบบ จ าหน่าย ติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวดัจดัการสภาพแวดลอ้ม 

โดยมีลกูคา้ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานรฐับาลและเอกชน ซึ่งด าเนินกิจการดา้นการส่ือสารโทรคมนาคม ท าใหบ้ริษัทมีความเส่ียงที่จะ
สญูเสียรายไดห้ากอุตสาหกรรมการส่ือสารโทรคมนาคมมีการชะลอตวัลง ซึ่งอาจจะเกิดจากปัจจยัต่างๆ เช่น นโยบายการลงทุนใน
ระบบส่ือสารโทรคมนาคมของหน่วยงานรฐับาล หรือการเปล่ียนแปลงนโยบายในการใหส้ัมปทานในระบบส่ือสารต่างๆ เป็นตน้ 
รวมถึงลกูคา้กลุ่มดังกล่าวจะมีรอบปีงบประมาณเริ่มตน้ในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยจะใชร้ะยะเวลาด าเนินการประมาณ 3 - 6 
เดือนจึงจะส่งมอบงานและรบัรูร้ายได ้ซึ่งส่งผลใหร้ายไดข้องบรษิัทในแต่ละไตรมาสในงวดปีมีความผนัผวน  

 

 ทัง้นี ้เพื่อป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว บรษิัทจึงไดท้ าการขยายฐานลกูคา้ไปในธุรกิจอื่น เช่น โรงแรม และอาคารส านกังานเป็น
ตน้ อีกทัง้ยงัมีการขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจธุรกิจพลงังานประเภทอื่นๆ ที่มีศกัยภาพและมีแนวโนม้ที่จะเติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต 
สรา้งโอกาสในการเพิ่มรายไดแ้ละการกระจายความเส่ียงของรายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจในปัจจบุนั เพิ่มสภาพคล่องใหบ้ริษัทจาก
กระแสเงินสดที่สม ่าเสมอของธุรกิจ 
 

3.2 ความเสี่ยงในการบริหารจัดการโครงการและประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า 
การบริหารจดัการโรงไฟฟ้าจะตอ้งอาศัยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีความรูค้วามสามารถเฉพาะดา้น หากบริษัทไม่

สามารถจัดให้มีบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ไดอ้ย่างเพียงพอ อาจจะส่งผลให้บริษัทไม่สามารถบริหารจัดการโรงไฟฟ้าไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี ในการเตรียมการเพื่อเริ่มด าเนินการโรงไฟฟ้า บรษิัทจะคดัสรรบคุลากรท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมในจ านวนที่
เพียงพอต่อการปฏิบตัิหนา้ที่ และจดัอบรมพนกังานในหน่วยงานใหม้ีความรู ้ความสามารถ ท างานทดแทนกนัได ้

 

3.3 ความเสี่ยงในการทีอ่ตัราผลตอบแทนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
เนื่องจากปริมาณพลงังานไฟฟ้าที่ผลิตไดจ้ากโครงการโรงไฟฟ้าชีวภาพ และชีวมวลขึน้อยู่กับปริมาณวตัถุดิบซึ่งใชผ้ลิตไฟฟ้า 

ซึ่งหากมีปริมาณวตัถุดิบไม่เพียงพอและต่อเนื่องก็อาจส่งผลใหบ้ริษัทไม่สามารถผลิตไฟฟ้าไดเ้ต็มก าลังการผลิต ส่งผลใหบ้ริษัท
ไม่ไดร้บัรายไดแ้ละอตัราผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว ้อย่างไรก็ดี บริษัทไดม้ีการศึกษาความเพียงพอของปริมาณวตัถุดิบที่ใช้
ส าหรบัโรงไฟฟ้า โดยไดเ้ขา้ไปส ารวจปรมิาณเชือ้เพลิงในรศัมีที่สามารถขนส่งไดร้อบโรงไฟฟา้ว่ามีปรมิาณเพียงพอต่อความตอ้งการ
ของโรงไฟฟ้าหรือไม่ พรอ้มกับไดม้ีการท าสญัญาการซือ้วัตถุดิบเป็นรายปี ซึ่งท าใหส้ามารถลดผลกระทบจากความเส่ียงในการที่
อตัราผลตอบแทนไม่เป็นไปตามเป้าหมายได ้
 

3.4 ความเสี่ยงจากการทีบ่ริษัทไม่สามารถด าเนินการได้ทันตามก าหนดวันเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้า (SCOD) ทีก่ าหนดไว้ใน 
สัญญาซือ้ขายไฟฟ้า 

ก่อนการเริ่มก่อสรา้งโรงไฟฟ้า บริษัทจะตอ้งด าเนินการขอใบอนญุาตที่เก่ียวขอ้ง เช่น ใบอนญุาตก่อสรา้ง ใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน (ร.ง.4) และตอ้งจดัท าประชาคมก่อนการขอใบอนญุาตก่อสรา้ง เป็นตน้ และผูร้บัเหมาก่อสรา้งโรงไฟฟ้าแบบเบ็ดเสร็จ 
(EPC Contractor) ตอ้งด าเนินก่อสรา้งโครงการใหแ้ลว้เสรจ็ตามเวลาที่ก าหนด ซึ่งหากไม่สามารถด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด
ในแผนงาน มีโอกาสท าให้ถูกเพิกถอนใบอนุญาต และส่งผลใหผ้ลประกอบการไม่เป็นไปตามที่คาด และรบัรูร้ายไดจ้ากโครงการ

3. ปัจจัยความเส่ียง 
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ขา้งตน้ล่าชา้ออกไป ดงันั้น บริษัทจึงศึกษาขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาต พรอ้มกับเอกสารและขอ้มูลที่ตอ้งน าส่ง รวมทั้งบริษัทได้
คดัเลือกผูร้บัเหมาที่มีชื่อเสียง มีประสบการณแ์ละความช านาญในการก่อสรา้งโรงไฟฟ้า พรอ้มกับวางแผนติดตามความคืบหนา้ของ
โครงการอย่างสม ่าเสมอ เพื่อท าใหม้ั่นใจว่ากระบวนการด าเนินงานจะเป็นไปตามเวลาที่ก าหนดตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า อย่างไรก็ดี 
บรษิัทสามารถยื่นขอเล่ือนก าหนดวนัเริ่มตน้ซือ้ขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได ้โดยจะตอ้งท าการชีแ้จงเหตุผลและรายงาน
ความกา้วหนา้ของโครงการใหแ้ก่การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคทราบ โดยไม่ถือว่าเป็นการผิดสญัญาตามที่ระบใุนสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 
 

3.5 ความเสี่ยงจากนโยบายของรัฐบาล ราคาจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 
  ปัจจบุนัรฐับาลยงัคงควบคมุชดเชยของกองทุนส าหรบัก๊าซที่จ  าหน่ายเพื่อเป็นเชือ้เพลิงตามประกาศของ คณะกรรมการบรหิาร
นโยบายพลงังาน (กบง)  ยกเวน้การน าเขา้ก๊าซ LPG รฐับาลไดป้ล่อยลอยตวั ซึ่งท าใหผู้ค้า้ก๊าซ LPG รายที่ซือ้ก๊าซ LPG จากโรงแยก
โรงกลั่น รวมทัง้บริษัท ซือ้ก๊าซ LPG ไดใ้นราคาเดียวกัน ส าหรบัรายที่น าเขา้ก็จะซือ้ก๊าซตามราคากลไกตลาดโลก ส าหรบัราคาขาย
ปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG รฐับาลไดป้ล่อยลอยตวัอย่าเสรี ยกเวน้ราคาขายปลีกก๊าซ LPG ส าหรบัครวัเรือนเพื่อใชเ้ป็นก๊าซหุง
ตม้ ยงัควบคุมจากรฐับาล โดยกรมการคา้ภายในกระทรวงพาณิชยไ์ดพ้ิจารณาเห็นว่าก๊าซ LPG เป็นสินคา้ที่มีความจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตของประชาชน จึงก าหนดใหก๊้าซ LPG ที่เป็นก๊าซหงุตม้เป็นสินคา้ควบคมุ  
  ในอนาคตมีแนวโนม้ที่รฐับาลจะยกเลิกการชดเชยราคาจ าหน่ายก๊าซ LPG ในประเทศ จากเงินสนับสนุนจากกองทุนน า้มัน
เชือ้เพลิง และปล่อยลอยตวัราคาจ าหน่ายก๊าซ LPG อย่างแทจ้ริง ซึ่งจะส่งผลใหร้าคาขายปลีกก๊าซ LPG ในการใชเ้ป็นเชือ้เพลิงใน
ยานยนต ์การน าไปใชใ้นภาคอุตสาหกรรมรวมทัง้ภาคครัวเรือน มีการเปล่ียนแปลงไปตามกลไกของราคาตลาดโลก และตลาดใน
ประเทศ สะทอ้นตน้ทนุการจ าหน่ายก๊าซ LPG อย่างแทจ้รงิ 
  ผลกระทบจากนโยบายลอยตวัราคาจ าหน่ายก๊าซ LPG อย่างสมบรูณท์ัง้ระบบ ส่งผลใหบ้รษิัทรวมทั้งผูค้า้ก๊าซ LPG รายอื่นๆ มี
ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาจ าหน่ายก๊าซ LPG หากราคาขายปลีกก๊าซ LPG มีการปรบัตวัลดลง อาจส่งผลใหบ้รษิัทมีผล
ก าไรลดลง หรือขาดทนุ แต่ถา้หากราคาขายปลีกก๊าซ LPG เพิ่มขึน้ จะส่งผลใหบ้รษิัทมีก าไรเพิ่มขึน้เช่นกนั 
 

3.6 ความเสี่ยงในการที่อัตราผลตอบแทนมีความไม่แน่นอนจากสภาวะการแข่งขันในธุรกิจผู้ค้าก๊าซ (LPG)            
ตามมาตรา 7 
  บริษัทไดร้บัอนุญาตจากกรมธุรกิจพลงังานใหเ้ป็นผูค้า้ LPG ตามขอ้ก าหนดใหเ้ป็นผูค้า้น า้มนัตามมาตรา 7 เมื่อปี พ.ศ. 2558 
โดยมีตอ้งมีคุณสมบัติทุนจดทะเบียน 50 ลา้นบาทขึน้ไป ต้องมีทุนหมุนเวียนไม่นอ้ยกว่า 100 ลา้นบาท ตอ้งมีสถานที่คลงัเพื่อเก็บ
ส ารองตามกฎหมายรอ้ยละ 0.5 ของปรมิาณที่จะท าการคา้ในระยะเวลา 1 ปี ตอ้งมีปรมิาณการคา้มากกว่า 50,000 ตนัต่อปี 
 

3.7 ความเสี่ยงจากความผันผวนด้านราคาของก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) 
  เนื่องจากราคา LNG ที่จ าหน่ายไม่ไดร้บัการอุดหนุนจากภาครฐัเหมือนกับ LPG และโครงสรา้งราคา LNG ที่ทาง ปตท.น าเขา้
จะอา้งอิงกบัราคาน า้มนัดิบและราคาก๊าซธรรมชาติในตลาดโลก ราคาจ าหน่าย LNG ภายในประเทศจึงมีการขึน้ลงเป็นไปตามอุป
สงค ์(Demand) และอุปทาน (Supply) รวมถึงการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนค่าเงินแนวทางการจดัการจะตอ้งติดตามขอ้มูล
ราคาน า้มนัดิบ อตัราแลกเปล่ียนค่าเงินอย่างใกลช้ิด และในอนาคตบริหารการจดัหา LNG จากหลายแหล่งเพื่อลดผลกระทบจาก
ผูข้ายรายเดียว 
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3.8 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ของธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองกับการให้บริการทางด้านวิศวกรรมพลังงาน 
โดยเฉพาะธุรกิจทีเ่กี่ยวเน่ืองกันกับก๊าซธรรมชาติ 
  แผนรบัมือ บรษิัทฯยงัคงรกัษาลกูคา้ในกลุ่มงานซ่อมบ ารุงสถานีบรกิารก๊าซธรรมชาติ (NGV) ไว ้โดยไดเ้พิ่มสายธุรกิจใหบ้รกิาร
ในส่วนของงานออกแบบ ก่อสรา้ง รบัเหมา ติดตัง้คลงัเก็บน า้มันเชือ้เพลิง และเพิ่มงานในส่วนของสถานีจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว 
(LNG) ใหแ้ก่ลกูคา้โรงงานอุตสาหกรรม และงานวางระบบท่อส่งก๊าซ และน า้มันเพิ่มมากขึน้ เพื่อใหบ้ริษัทสามารถรบัรูร้ายไดไ้ด้
อย่างสม ่าเสมอ 
 

3.9 ความเสี่ยงจากแนวโน้มอุตสาหกรรมของการใช้ NGV ในภาคการขนส่งทางบกทีป่รับลดลงอย่างต่อเน่ือง 
แผนรบัมือ บริษัทไดด้  าเนินการเจราจา และท าสัญญากับบริษัทขนส่งขนาดใหญ่ เพื่อให้มาใช้บริการที่สถานีบริการก๊าซ

ธรรมชาติส าหรบัยานยนต ์(NGV) ทัง้ 2 แห่ง และสถานีบริการทัง้ 2 แห่งยงัใช ้แบรนด ์ปตท. เพื่อสรา้งความมั่นใจใหล้กูคา้ และมี

แผนท่ีจะเพิ่มการจ าหน่ายสินคา้และบรกิารอืน่ ๆ ในสถานีทัง้ 2 แห่งของบรษิัท 
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• สินทรัพยห์ลกัทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 

ณ 31 ธันวาคม 2562 บรษิัทมีสินทรพัยห์ลกัที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

รายการทรัพย์สิน 
มูลค่า  

(ล้านบาท) 
ลกัษณะกรรมสิทธิ์ 

1. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์   

ท่ีดิน1/ 708.63 เป็นเจา้ของ 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร1/ 110.01 เป็นเจา้ของ 

อาคาร เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์โรงไฟฟ้า1/ 2,196.14 เป็นเจา้ของ 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 147.89 เป็นเจา้ของ 

เคร่ืองใชส้ านกังาน และยานพาหนะ 115.29 เป็นเจา้ของ 

งานระหว่างก่อสร้าง 408.71 เป็นเจา้ของ 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (550.52)  

      ค่าเผื่อสินทรัพยด์อ้ยค่า (68.82)  

รวม ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ - สุทธิ 3,067.33  

   

2. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน   

สิทธิในการผลิตและการจ าหน่ายไฟฟ้า2/ 290.19 เป็นเจา้ของ 

ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 6.19 เป็นเจา้ของ 

หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (41.58)  

รวม สินทรัพย์ไม่มตีัวตน - สุทธ ิ 254.80  

หมายเหต ุ1/  บริษัทและบริษัทย่อยมีการจดจ านองที่ดิน อาคาร เครื่องจกัรและอปุกรณโ์รงไฟฟ้า เพื่อเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมระยะสัน้
และระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ซึ่งมีวงเงินกูย้ืมรวม 2,596.62 ลา้นบาท 

       2/ สิทธิในการผลิตและการจ าหน่ายไฟฟ้าไดม้าจากการซือ้บริษัทย่อย ซึ่งสิทธิดงักล่าวออกใหโ้ดยหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง
และมีระยะเวลาการไดร้บัสิทธิ 25 ปี 

 

4. ทรัพยสิ์นทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 
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• สรุปสาระส าคัญของสัญญาทีส่ าคัญ         

สัญญาเช่าพืน้ที ่ส าหรับโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้บนหลังคา 
 

สญัญาเช่าพืน้ท่ีส าหรบัโครงการของบรษิัท โซล่ารโ์กกรีน จ ากดั 

 บรษิัท โซล่ารโ์กกรีน จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทมีการท าสญัญาเช่าพืน้ท่ีระยะยาว ส าหรบัใชด้  าเนินโครงการผลิต
ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท์ี่ติดตัง้บนหลงัคา (Solar PV Rooftop) ที่จงัหวดัสมทุรสงคราม โดยมี รายละเอียดดงันี ้

คู่สัญญา : สหกรณป์ระมงแม่กลอง จ ากดั 
ลงวันที ่ : 9 กนัยายน 2556 
ระยะเวลาเช่า : 25 ปี นับแต่วันที่ผู้เช่าเริ่มจ าหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งนี ้ผู้เช่า

จะแจง้วนัเริ่มตน้ระยะเวลาเช่าใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าทราบภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดเ้ริ่ม
จ าหน่ายไฟฟ้า 

ทีต่ั้งทีด่ิน : 207/18 หมู่ที่ 5 ต าบลแหลมใหญ่ อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสงคราม 
ค่าเช่า : ค่าเช่าพืน้ท่ี  90,000 บาทต่อเดือน  

การปรับค่าเช่า : ผูใ้หเ้ช่ามีสิทธิที่จะปรบัอตัราค่าเชา่ตอ่เดือนเมื่อครบก าหนดระยะเวลาเช่าในปีที่ 5 
ปีที่ 10 ปีที่ 15 และปีที่ 20 โดยการปรบัค่าเช่าแต่ละครัง้จะอยู่ในอตัรารอ้ยละ 10 
ของอตัราค่าเช่าเดิม 
 

สญัญาเช่าพืน้ท่ีส าหรบัโครงการของบรษิัท พีวี กรีน จ ากดั 

 บริษัท พีวี กรีน จ ากัด ซึ่งบริษัทท าการลงทุนกับบริษัท วีรบัเบอร ์คอรป์อเรชั่น จ ากัด มีการท าสญัญาเช่าพืน้ที่ระยะยาว 
ส าหรบัใชด้  าเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท์ี่ตดิตัง้บนหลงัคา (Solar PV Rooftop) ที่จงัหวดัเพชรบรุี โดยมีรายละเอียดดงันี ้

คู่สัญญา : บรษิัท วีรบัเบอร ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั 
ลงวันที ่ : 18 กนัยายน 2556 
ระยะเวลาเช่า : 25 ปี นับแต่วันที่ผู้เช่าเริ่มจ าหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งนี ้ผู้เช่า

จะแจง้วนัเริ่มตน้ระยะเวลาเช่าใหแ้ก่ผูเ้ช่าทราบภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที่ไดเ้ริ่ม
จ าหน่ายไฟฟ้า 

ทีต่ั้งทีด่ิน : โฉนดที่ดินเลขที่  7931 เลขที่ดิน 117 และ 119 ต าบลเขาย้อย อ าเภอเขาย้อย 
จงัหวดัเพชรบรุี 

ค่าเช่า : ค่าเช่าพืน้ท่ี  100,000 บาทต่อเดือน 
 

สญัญาเช่าพืน้ท่ีส าหรบัโครงการของบรษิัท เพาเวอร ์วี กรีน จ ากดั 

 บรษิัท เพาเวอร ์วี กรีน จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทมีการท าสญัญาเช่าพืน้ที่ระยะยาว ส าหรบัใชด้  าเนินโครงการ
ผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท์ี่ติดตัง้บนหลงัคา (Solar PV Rooftop) ที่จงัหวดันนทบรุ ีโดยมีรายละเอียดดงันี ้

คู่สัญญา : บรษิัท พรีคาสท ์เอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั 
ลงวันที ่ : 8 เมษายน 2557 
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ระยะเวลาเช่า : 25 ปีนบัแต่วนัที่ท  าสญัญา โดยหลงัจากท าสญัญาเช่าฉบบันีผู้ใ้หเ้ช่าสญัญาว่าภายใน
ระยะเวลา 52 วนั นบัแต่วนัท าสญัญาฉบบันี ้ผูใ้หเ้ช่าจะไม่เก็บค่าเช่าจากผูเ้ช่าเพราะ
ผูใ้หเ้ช่าใหร้ะยะเวลาผูเ้ช่าเขา้ด าเนินการก่อสรา้ง ติดตัง้อปุกรณผ์ลิตพลงังานไฟฟ้าบน
พืน้ท่ีเช่าใหแ้ลว้เสรจ็ 

ทีต่ั้งทีด่ิน : อาคารและที่ดิน ซึ่งตัง้อยู่บนที่ดิน ต าบลคลองขวาง อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบรุี  
อาคารท่ี             ระวาง             โฉนดเลขที่        เลขที่ดิน        หนา้ส 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 : คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงอตัราค่าเช่า และก าหนดระยะเวลาช าระค่าเช่าดงันี  ้
1. ตกลงค่าเช่าเป็นรายเดือน ช าระเดือนละครัง้ ทุกวันที่ 30 ของทุกเดือน เริ่มตัง้แต่

วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2557 และใหถื้อว่าเป็นค่าเช่าเดือนมิถนุายน 2557 
2. ค่าเช่าปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 คู่สญัญาตกลงอตัราค่าเช่าเดือนละ 100,000 บาท (หน่ึงแสน

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

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

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

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

แสนส่ีหมื่นบาทถว้น) 
7. ผูใ้หเ้ช่าตกลงที่จะออกใบเสร็จรบัเงิน และ/หรือลงลายมือชื่อการรบัเงินค่าเช่าตาม

แบบ และ/หรือระเบียบของผูเ้ช่า และยอมใหผู้เ้ช่าหภัาษี ณ ท่ีจ่ายตามอตัราที่ทาง
ราชการก าหนด โดยผูเ้ช่าตกลงที่จะออกหนงัสือรบัรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายใหแ้ก่
ผูใ้หเ้ช่าดว้ย 

 
สัญญาให้ผู้สนับสนุนโครงการด าเนินงานโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติยแ์บบติดตั้งบนพืน้ดนิ 
 

สญัญาใหผู้ส้นบัสนนุโครงการด าเนินงานส าหรบัโครงการของบรษิัท เพาเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
 บริษัท เพาเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) มีการท าสญัญาใหผู้ส้นบัสนุนโครงการด าเนินงานระยะยาว ส าหรบัใช้
ด  าเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตัง้บนพืน้ดิน ที่จงัหวดัสระแกว้ โดยมี รายละเอียดดงันี ้

คู่สัญญา : สหกรณก์ารเกษตรเมืองสระแกว้ จ ากดั 
ลงวันที ่ : 16 มิถนุายน 2559 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2562 
บริษัท เพาเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

63 
                                  รบัรองความถกูตอ้ง 

ระยะเวลาด าเนินงาน : 25 ปี นบัแต่วนัที่ผูส้นบัสนุนโครงการเริ่มจ าหน่ายไฟฟ้าใหก้ารไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ทั้งนีผู้ ้สนับสนุนโครงการจะแจ้งวันเริ่มต้นระยะเวลาด าเนินงานให้แก่เจ้าของ
โครงการทราบภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดเ้ริ่มจ าหน่ายไฟฟ้า 

ทีต่ั้งทีด่ิน : 10 ถ.สวุรรณศร ต าบลสระแกว้ อ าเภอเมืองสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ 
ค่าด าเนินงาน : ค่าด าเนินงาน  364,594.17 บาทต่อเดือน  

การปรับค่าด าเนินงาน : หากผูส้นบัสนุนโครงการไม่ช าระค่าด าเนินงาน 2 งวดติดต่อกันตามสญัญาและ
เจ้าของโครงการได้มีหนังสือทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ผู้สนับสนุน
โครงการตอ้งช าระค่าปรบัในอตัราวนัละ 5,000 บาท 
 

สญัญาใหผู้ส้นบัสนนุโครงการด าเนินงานส าหรบัโครงการของบรษิัท พีเอสที เอนเนอรย์ี 2 จ ากดั 

 บรษิัท พีเอสที เอนเนอรย์ี 2 จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทมีการท าสญัญาใหผู้ส้นบัสนุนโครงการด าเนินงานระยะยาว 
ส าหรบัใชด้  าเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตัง้บนพืน้ดิน ที่จงัหวดัสมทุรสงคราม โดยมี รายละเอียดดงันี ้

คู่สัญญา : สหกรณป์ระมงแม่กลอง จ ากดั 
ลงวันที ่ : 9 มิถนุายน 2559 
ระยะเวลาด าเนินงาน : 25 ปี นบัแต่วนัที่ผูส้นบัสนุนโครงการเริ่มจ าหน่ายไฟฟ้าใหก้ารไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ทั้งนีผู้ ้สนับสนุนโครงการจะแจ้งวันเริ่มต้นระยะเวลาด าเนินงานให้แก่เจ้าของ
โครงการทราบภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดเ้ริ่มจ าหน่ายไฟฟ้า 

ทีต่ั้งทีด่ิน : 200-201 หมู่ 5 ต าบลแหลม ให ญ่  อ า เภอ เมื อ งสมุท รสงค ราม  จั งหวัด
สมทุรสงคราม 

ค่าด าเนินงาน : ค่าด าเนินงาน  416,666.67 บาทต่อเดือน  

การปรับค่าด าเนินงาน : หากผู้สนับสนุนโครงการไม่ช าระค่าด าเนินงาน ผู้สนับสนุนโครงการตอ้งช าระ
ค่าปรบัในอตัรารอ้ยละละ 7.5 ต่อปี ของค่าด าเนินงานท่ีคา้งช าระ 

 
 
 

สัญญาจ้างปฎิบตัิการและบ ารุงรักษาสถานีบริการธรรมชาต ิพืน้ที ่กทม. และปริมณฑล 1 
บรษิัท บิก๊แก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท มกีารท าสญัญาจา้งปฎิบตัิการและบ ารุงรกัษาสถานีบรกิารธรรมชาติ พืน้ท่ี 
กทม. และปรมิณฑล 1 กบั บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) โดยมี รายละเอยีดดงันี ้

คู่สัญญา : บรษิัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
ลงวันที ่ : 02  มีนาคม  2561 
ระยะเวลาด าเนินงาน : ภายใน 3 ปีนบัถัดจากวนัท่ี ปตท. แจง้ใหเ้ขา้ด าเนินการ (หากระยะเวลา หรือวงเงิน

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

 
 

สัญญาจ้างปฎิบตัิการและบ ารุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ พืน้ทีภู่มิภาค 1 
บรษิัท บิก๊แก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท มกีารท าสญัญาจา้งปฎิบตัิการและบ ารุงรกัษาสถา 

บรกิารก๊าซธรรมชาติ พืน้ท่ี ภมูิภาค1 กบั บรษิัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) โดยมี รายละเอียดดงันี ้
คู่สัญญา : บรษิัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2562 
บริษัท เพาเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

64 
                                  รบัรองความถกูตอ้ง 

ลงวันที ่ : 02  มีนาคม  2561 
ระยะเวลาด าเนินงาน : ภายใน 3 ปีนบัถัดจากวนัท่ี ปตท. แจง้ใหเ้ขา้ด าเนินการ (หากระยะเวลา หรือวงเงิน

อย่างใดอย่างหน่ึงถึงก าหนดก่อนใหถื้อว่าสญัญาสิน้สดุ) 
ค่าด าเนินการ : ภายในวงเงิน 290,000,000 บาท 

 
ใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน ้ามัน มาตรา 7 

บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ไดร้บัใบอนุญาตเป็นผู้คา้น ้ามัน มาตรา 7  จาก กระทรวง
พลงังาน โดยมี รายละเอียดดงันี ้

ผู้อนุญาต : กระทรวงพลงังาน 
ลงวันที ่ : 27 พฤศจิกายน 2558 
ระยะเวลาด าเนินงาน : ไม่มีวนัหมดอาย ุ
รายละเอียด : อนญุาตใหเ้ป็นผูค้า้น า้มนัเชือ้เพลิงประเภทก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
เงือ่นไข : 1. ช าระค่าธรรมเนียมรายปี ปีละ 80,000 บาท 

2. ยื่นแบบแสดงปรมิาณการคา้น า้มนัประจ าปี 
3. ส ารองน า้มันเชือ้เพลิงในอัตรารอ้ยละ 1 ของปริมาณการคา้ที่ไดย้ื่นขอความ
เห็นชอบ 

4. น าส่งเงินเข้ากองทุนน ้ามันเชือ้เพลิงตามประเภทการจ าหน่ายตามอัตราที่
ก าหนดเป็นงวดรายเดือน 
 

สัญญาซือ้ขายแอลเอน็จี 
บรษิัท บิก๊แก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท มีการท าสญัญาซือ้ แอลเอ็นจี กับ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
คู่สัญญา : บรษิัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
ลงวันที ่ : 06 มีนาคม 2561 
ระยะเวลาซือ้ขาย : ก าหนดระยะเวลา 10 ปี เริ่มซือ้ขาย 01 สิงหาคม 2561 เป็นตน้ไป โดยผูซ้ือ้มีสิทธิ

ที่จะขอต่ออายสุญัญาไดอ้ีก 5 ปี 
หลักประกัน : เริ่มตน้ 5,000,000 บาท และกรณีค่าแอลเอ็นจี เดือนใดมีมลูค่าสงูกว่ากึ่งหน่ึงของ

มลูค่าหลกัประกนัการช าระเงิน ผูซ้ือ้ตอ้งวางหลกัประกนัไม่ต  ่ากว่า 2 เท่า 
 
 
 
 

สัญญาจัดตัง้สถานีบริการและซือ้ขายก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต ์(NGV) 
(กรณีเอกชนลงทนุเอง ภายใตเ้คร่ืองหมายการค้าของปตท.) 

บริษัท เจเอ็น เอ็นเนอรจ์ี  คอรป์อเรชั่น จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มีการท าสัญญามีความประสงคท์ี่จะขยายและ
พฒันาตลาดจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติส าหรบัยานยนต์(NGV)ใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายปัจจุบนั ซึ่งก าหนดใหผู้ป้ระกอบการตอ้งค านึงถึง
ความรบัผิดชอบต่อคุณภาพ ความปลอดภัย ส่ิงแวดลอ้ม และสังคม พรอ้มทั้งมีระบบการจัดการที่เป็นสากล เช่น TWQ,ISO โดยมี 
รายละเอียดดงันี ้

คู่สัญญา : บรษิัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
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ลงวันที ่ : 30 มิถนุายน 2558 
ระยะเวลาด าเนินงาน : สญัญามีผลใชบ้ังคบันับตัง้แต่วนัที่คู่สัญญาลงนามครบถว้นถูกตอ้งทั้งสองฝ่าย 

และจะสิน้สุดลงเมื่อครบก าหนดระยะเวลา20(ยี่ สิบ)ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุใน
สญัญา 

หลักประกัน : 40,320,000 บาท และ(สญัญาแกไ้ขเพิ่มเติมครัง้ที่1)23,400,000 บาท 
 
 
 
 

งานจ้างบริหารสถานีบริการ NGV ปตท.ไอยราก๊าซ จ.ฉะเชงิเทรา 
บรษิัท เจเอ็น เอ็นเนอรจ์ี  คอรป์อเรชั่น จ ากัด ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท มีความประสงคป์ระมลูงานจา้งบริหารสถานีบริการ 

NGV ปตท.ไอยราก๊าซ โดยมี รายละเอียดดงันี ้

ผู้คู่สัญญา : บรษิัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

ลงวันที ่ : 25 เมษายน 2561 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
หลักประกัน 

: เริ่มวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2561  - 31 มีนาคม 2563 
:  470,000 บาท 
 

สัญญาการให้บริการงานบริหารจัดการ 
คู่สัญญา               : บรษิัท บิก๊แก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั 

ลงวันที ่               : 1 มกราคม 2562 
สัญญาเลขที ่              : TPN.CA.2562/003 
ระยะเวลาด าเนินการ              : ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
ค่าด าเนินการ               : รายเดือน เดือนละ 800,000.00 บาท  (อตัราดงักล่าวไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม7%) 
 
 

สัญญาการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง 
ชื่อสัญญา    : ก่อสร้างคลังเก็บน ้ามัน ต าบลมาบตาพดุ อ าเภอเมือง จงัหวัดระยอง 
คู่สัญญา               : บรษิัท เอ็นเอฟซีที จ ากดั 

ลงวันที ่               :  6 พฤศจิกายน 2563 
ระยะเวลาด าเนินการ              : ตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 
ค่าด าเนินการ               : มลูค่าโครงการ 1,420,000,000.00 บาท  (อตัราดงักล่าวไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม7%) 
 
ชื่อสัญญา    : ก่อสร้างและออกแบบสถานีก๊าซ LNG ภายในบริเวณโรงงาน จังหวดัชลบุร ี
คู่สัญญา               : บรษิัท คองช ์บิวดิง้ แมนทีเรียลส ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั 

ลงวันที ่               :  29 กรกฎาคม 2562 
ระยะเวลาด าเนินการ              : ตัง้แต่วนัท่ี 29 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัท่ี 28 กมุพาพนัธ ์2564 
ค่าด าเนินการ               : มลูค่าโครงการ 12,149,532.71 บาท  (อตัราดงักล่าวไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม7%) 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บรษิทัไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายใดๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในดา้นลบตอ่สินทรพัยข์องบรษิัท 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 
ชื่อบรษิัท       : บรษิัท เพาเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
ชื่อย่อหลกัทรพัย ์ : PSTC  
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : 325/1 อาคารพีเอสที ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 
ลกัษณะการประกอบธรุกจิ : ธุรกิจออกแบบ จ าหน่าย และติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการ

สภาพแวดลอ้มครอบคลมุการบรกิารทัง้หมด ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานหลกัและทดแทน ธุรกิจจ าหน่ายและ
ขนส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมเหลว และธุรกิจการก่อสรา้งและจดัหาทางวิศวกรรมของโรงไฟฟ้า คลังแก๊ส 
และคลงัน า้มนั 

เลขทะเบียนบรษิัท : 0107557000039 

หมายเลขติดต่อ : โทรศพัท ์02 993 8982   โทรสาร 02 993 8983 

เว็บไซต ์ : www.pst.co.th 

ทนุจดทะเบียน : 1,188,120,268.70 บาท 

ทนุเรียกช าระแลว้ : 1,185,974,789.60 บาท 

จ านวนหุน้สามญัช าระแลว้ : 11,859,747,896 หุน้ 

มลูค่าที่ตราไว ้ : 0.10 บาท 

รอบระยะเวลาบญัช ี : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 

ระบบคณุภาพ : ISO9001:2015 และ ISO14001:2015 

บุคคลอ้างอิงอืน่ๆ 

นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์            :            บรษิัท ศนูยฝ์ากหลกัทรพัย(์ประเทศไทย) จ ากดั อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
เลขที่ 93 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  

 โทรศพัท ์02 009 9000 โทรสาร 02 009 9991 
 Call Center 02 009 9999 Website: www.tsd.co.th 
ผูส้อบบญัชี                               : นางสาวพิมพใ์จ    มานิตขจรกิจ  ผูส้อบรบัใบอนญุาตเลขที่ 4521 
 นายชยพล            ศภุเศรษฐนนท ์ ผูส้อบรบัใบอนญุาตเลขที่ 3972 
 นางสาวรสพร       เดชอาคม ผูส้อบรบัใบอนญุาตเลขที่ 5659 
 นางสาวสมุนา      พนัธพ์งษ์สานนท ์ ผูส้อบรบัใบอนญุาตเลขที่ 5872 
 นายโสภณ           เพิม่ศิรวิลั ผูส้อบรบัใบอนญุาตเลขที่ 3182 
 นาสาวรุง้นภา       เลิศสวุรรณกลุ ผูส้อบรบัใบอนญุาตเลขที่ 3516 
 นางสาวอรวรรณ   เตวฒันสิรกิลุ ผูส้อบรบัใบอนญุาตเลขที่ 4807 
 ส านกังานใหญ่ ชัน้ 33 อาคารเลครชัดา 193/136-137 ถนนรชัดาภิเษก คลองเตย 

กรุงเทพฯ 10110 โทรศพัท ์02 264 9090   Website: www.ey.com 
ขอ้มลูส าคญัอื่น                      :          -ไม่มี- 
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  7. ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถือหุ้น 
 

7.1  จ านวนทนุจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  บรษิทั มีทนุจดทะเบยีนและทนุช าระแลว้ ดงันี ้ 
 

➢ ทนุจดทะเบียน 1,188,120,268.70 บาท แบ่งออกเป็น 
 หุน้สามญัจ านวน 11,881,202,687 หุน้  

 มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท 

➢ ทนุช าระแลว้ 1,185,974,789.60 บาท แบ่งออกเป็น 

 หุน้สามญัจ านวน 11,859,747,896 หุน้  
 มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท 

 

7.2  ผู้ถือหุน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บรษิัท มีรายชื่อผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 อนัดบัแรก ดงันี ้ 
 

 รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น (หุน้) สัดส่วนการถือหุน้ 

1 นายธนชั ปวรวิปลุยากร  2,829,918,945  23.86% 
2 UBS AG SINGAPORE BRANCH  961,770,000  8.11% 
3 นายโสมพฒัน ์ ไตรโสรสั  586,600,000  4.95% 
4 นายพระนาย กงัวาลรตัน ์  484,346,000  4.08% 
5 นายภาณ ุ ศีติสาร  452,000,000  3.81 % 
6 นางภาวิดา กญุชร ณ อยธุยา  380,000,014  3.20 % 
7 นางสาวปิยะภทัร ์ สวุรรณสงัข ์  330,524,128  2.79 % 
8 นางวิรชัดา ตติยกว ี  298,865,662  2.52 % 
9 นายพรศกัดิ ์ หิรญัชพูงศ ์  286,819,307  2.42 % 
10 นายกมัพล ตติยกว ี  263,214,675  2.22% 

 รวม      6,874,058,731 57.96% 

ที่มา: บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
7.3  ใบส าคัญแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุน้สามัญของบริษทั 
 

 1.)  ใบส าคัญแสดงสทิธิ PSTC-WA 
 

ที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2557 จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 24 มกราคม 2557 ไดม้ีมติอนมุตักิารออกและจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท ประเภทระบชุื่อผูถื้อและไม่สามารถโอนเปล่ียนมือไดใ้หแ้กก่รรมการและพนกังานของบรษิัท 
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(“ใบส าคญัแสดงสิทธิ”) PSTC - WA จ านวน 50,000,000 หน่วย ซึ่งจะท าการจดัสรรพรอ้มกบัการเสนอขายหุน้สามญัแก่ประชาชน
ทั่วไปในครัง้นีโ้ดยมีราคาเสนอขาย 0 บาทต่อหนว่ย และใบส าคญัแสดงสิทธิมีอาย ุ5 ปี นบัแต่วนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิ โดยใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซือ้หุน้สามญัได ้1 หุน้ ในราคาใชสิ้ทธิ 0.10 บาทต่อหุน้ (เวน้แต่จะมีการปรบัสิทธิ
ตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่ก าหนด) มีการก าหนดเงื่อนไขในการใชสิ้ทธิ โดยนบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 
ปี ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิครัง้แรกไดไ้มเ่กินรอ้ยละ 25 ของใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ
แต่ละคนไดร้บัการจดัสรรจากบรษิัท และในทกุ ๆ 12 เดือน หลงัจากการใชสิ้ทธิครัง้แรก ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิได้
ไม่เกินรอ้ยละ 50 รอ้ยละ 75 และ รอ้ยละ 100 ของใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแต่ละคนไดร้บัจดัสรรจาก
บรษิัท ตามล าดบั ซึง่จะท าใหท้นุจดทะเบยีนและช าระแลว้ของบรษิัทเท่ากบั 225,000,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัทัง้หมด 
2,250,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท ภายหลงัจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุแก่ประชาชนทั่วไปในครัง้นีแ้ละ
การใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกใหแ้กก่รรมการและพนกังานของบรษิัททัง้หมด 

ทัง้นีใ้บส าคญัแสดงสิทธิ PSTC-WA ดงักล่าวขา้งตน้ หมดอายแุลว้เมื่อวนัท่ี 15 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีผูใ้ชสิ้ทธิทัง้สิน้
จ านวน 42,734,925 หนว่ย 

 
 

2.)  ใบส าคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 
 

มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ที่  1/2558 ซึ่งไดจ้ัดประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 บริษัท เพาเวอร ์
โซลชูั่น เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) มีมติเพิ่มทนุของบรษิัทจ านวน  2,680,297,833 หุน้ เพื่อระดมทนุในการลงทนุเขา้ซือ้
กิจการโรงงานไฟฟ้าชีวภาพ จ านวน 2 โครงการ ลงทุนในโครงการก่อสรา้งโรงงานไฟฟ้าชีวมวล จ านวน 3 โครงการ และเพื่อเป็น
เงินทนุหมนุเวียนในบรษิัท เพื่อลงทนุในโครงการท่ีจะเกิดในอนาคต โดยมีรายละเอียดการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุดงันี ้ 

-  จัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 2,211,419,375 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขาย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทตามสดัส่วน (Right Offering)  เสนอขายในอตัราส่วน 1 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ 

-  จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบรษิัทจ านวนไม่เกิน 442,283,875 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เพื่อรองรบัการใช้
สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 1 (PSTC-W1) ที่บริษัทจะออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทที่จองซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้สามญั
เพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

-  จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทจ านวนไม่เกิน 26,594,583 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เพื่อรองรบัการปรบั
สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ PSTC-WA เนื่องจากการเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทตามสดัส่วนตามขอ้ (2) และ
การจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ PSTC-W1 

ทัง้นีใ้บส าคญัแสดงสิทธิ PSTC-W1 ดงักล่าวขา้งตน้ หมดอายแุลว้เมื่อวนัท่ี 28 มกราคม 2562 ซึ่งมีผูใ้ชสิ้ทธิทัง้สิน้จ านวน 
429,016,311 หน่วย และในเดือนพฤษภาคม 2562 บริษัทฯไดจ้ดทะเบียนลดทุนใบส าคญัแสดงสิทธิ PSTC-W1 ที่ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ
และหมดอายเุรียบรอ้ยแลว้ 
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3.) การออกหลักทรัพยอ์ืน่  
ในปี 2561 และ 2562 บรษิัทไดอ้อกหุน้กูใ้นนามของบริษัท เพาเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) เสนอขายใหแ้ก่ผู้

ลงทนุสถาบนั และ/หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ภายในประเทศ ดงัมีรายละเอียดดงันี ้

หุ้นกู้คร้ังที ่
มูลค่าทีอ่อก 

(ล้านบาท) 

มูลค่าคงเหลือ 

ณ 31 ธนัวาคม 2562 

 (ล้านบาท) 

วันครบก าหนด ไถ่
ถอน 

อัตราดอกเบีย้ 

(ร้อยละต่อปี) 

1/25611 250.00 - ตลุาคม 2561 5.00 

2/25612 398.80 398.80 มกราคม 2563 5.40 

3/25613 350.00 - พฤษภาคม 2562 5.00 

1/25624 350.00 - พฤศจิกายน 2562 5.00 

รวม 1,348.80 398.80   

1 หุน้กูไ้ม่มีประกนั มีธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นนายทะเบียน ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

2 หุน้กูม้ีผูค้  า้ประกนัโดย บรษิัท บิก๊แก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด มีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) เป็นนายทะเบียน และ 
บรษิัทเงินทนุศรีสวสัดิ์ จ ากดั (มหาชน) เป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

3หุน้กูไ้ม่มีประกัน มีธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียน และ บริษัทเงินทุนศรีสวสัดิ์ จ ากัด (มหาชน) เป็น
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

4 หุน้กูม้ีผูค้  า้ประกันโดย บริษัท กัณหา โซล่าพาวเวอร ์จ ากัด มีธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียน และ 
บรษิัทเงินทนุศรีสวสัดิ์ จ ากดั (มหาชน) เป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

 

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นในอัตราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ
บรษิัทภายหลงัจากหกัภาษี เงินทุนส ารองตามกฎหมาย และทุนส ารองอื่น (ถา้มี) อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมี
การเปล่ียนแปลงได ้โดยจะขึน้อยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจ าเป็นในการใชเ้งินทุน
หมุนเวียนในการด าเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่
เก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานในการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใตเ้งื่อนไขที่ว่า บริษัทจะตอ้งมีเงินสดเพียงพอส าหรบัการ
ด าเนินธุรกิจ ซึ่งการด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อผูถื้อหุน้ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผูถื้อหุน้
ของบรษิัทเห็นสมควร 

 

ทั้งนีม้ติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติจ่ายเงินปันผลจะตอ้งน าเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่ เป็นการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบรษิัทมีอ านาจอนุมตัิใหจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลได ้แลว้รายงานใหท้ี่ประชุมผูถื้อ
หุน้ทราบในการประชมุคราวต่อไป 
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8. โครงสร้างการจัดการ 
 

8.1 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการของบรษิัท มีจ านวนทัง้สิน้ 8 ท่าน ซึ่งประกอบดว้ย 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1. นายภาณ ุ ศีติสาร ประธานกรรมการ 
2. ดร.พระนาย  กงัวาลรตัน ์ กรรมการ  
3. นางสาวอนงค์ พานิชเจรญินาน กรรมการ 
4. นายอณัณพ พุ่มกมุาร กรรมการ 
5. นายกมัพล ตติยกว ี กรรมการ  
6. นายสวุิทย ์ สิงหจนัทร ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. นายพิทยาธร มฤทสุาธร   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
8. นายวรพงศ ์ จ าจด กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
9. นายเศรษฐวฒุ ิ บญุสนิท กรรมการ 

 

  กรรมการซ่ึงมีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษทั 

กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพนับริษัท คือ ดร.พระนาย กังวาลรตัน ์นายภาณุ ศีติสาร นายอณัณพ พุ่มกุมาร นางสาว
อนงค ์พานิชเจริญนาน และนายเศรษฐวุฒิ บุญสนิท กรรมการ  2  ใน 5 คนนีล้งลายมือชื่อร่วมกันเป็นสองคนและประทับตรา
ส าคญัของบรษิัท  

  ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 
 

1) จดัการบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์ขอ้บังคับ มติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยความสุจริต ระมัดระวัง 
และรกัษาผลประโยชนข์องบรษิัท 

2) ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน งบประมาณของบรษิัท ควบคมุดูแลการบริหาร และการจดัการฝ่าย
บรหิาร หรือบคุคลที่ไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบรษิัทไดใ้หไ้ว ้

3) พิจารณาโครงสรา้งการบริหารงาน แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ัดการ และคณะกรรมการอื่นตามความ
เหมาะสม 

4) พิจารณาทบทวน และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการด าเนินธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของ
บรษิัท ที่เสนอโดยฝ่ายบรหิาร 

5) ติดตามผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงาน และงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
6) จดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือน นับแต่วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบัญชีของ

บรษิัท 
7) จดัใหม้ีการประชมุคณะกรรมการบรษิัทอย่างนอ้ย 3 เดือนต่อครัง้ 
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8) จัดให้มีการท างบดุล และงบก าไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิน้สุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบแลว้น าเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาและอนมุตัิ 

 

9) พิจารณา และอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่ส  าคัญอันเก่ียวกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะด าเนินการนั้นๆ เพื่อให้เกิด
ประโยชนส์งูสดุแก่บรษิัท 

10) คณะกรรมการอาจมอบอ านาจใหก้รรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือกรรมการย่อย หรือบุคคลอื่นใด ปฏิบตัิการ
อย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได ้โดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ หรือมอบอ านาจเพื่อให้
บคุคลดงักล่าวมีอ านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ภายในระยะเวลาที่กรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการ
อาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง แกไ้ขบคุคลที่ไดร้บัมอบอ านาจ หรืออ านาจนัน้ๆ ไดเ้มื่อเห็นสมควร 

11) กรรมการจะตอ้งไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัทหรือเขา้เป็น
หุน้ส่วนในห้างหุน้ส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรบัผิดในห้างหุน้ส่วนจ ากัด หรือเป็นกรรมการของ
บรษิัทเอกชนหรือบรษิัทอื่นที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบรษิทัไมว่่า
จะท าเพื่อประโยชนต์นหรือเพื่อประโยชนผ์ูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้  

 เว้นแต่อ านาจในการด าเนินการดังต่อไปนี ้จะกระท าไดก้็ต่อเมื่อไดร้ับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นก่อน ทั้งนี ้เรื่องที่
กรรมการมีส่วนไดเ้สีย หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใดกบับรษิัท หรือบรษิัทย่อย ใหก้รรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สีย หรือมีความ
ขดัแขง้ทางผลประโยชนด์งักล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

 

(ก) เรื่องที่กฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
(ข) การท ารายการท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทยระบใุหต้อ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
 

 เรื่องต่อไปนีจ้ะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของกรรมการท่ีเขา้
รว่มประชุม และจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

(ก) การขาย โอนกิจการของบรษิัททัง้หมด หรือบางส่วนท่ีส าคญั 
(ข) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทอื่น หรือบรษิัทเอกชนมาเป็นของบรษิัท 
(ค) การท าแกไ้ข เลิกสญัญาเก่ียวกับการใหเ้ช่ากิจการของบรษิัททัง้หมด หรือบางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมายใหบ้คุคล

อื่นเขา้จดัการธุรกิจของบรษิัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 
(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิหรือขอ้บงัคบั 
(จ) การเพิ่มทนุ การลดทนุ การออกหุน้กู ้การควบ หรือเลิกบรษิัท 
(ฉ) การอื่นใดที่ก าหนดไวภ้ายใตบ้ทบัญญัติของกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ/หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยใหต้อ้งไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนน
เสียงดงักล่าวขา้งตน้ 
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 การเข้าร่วมประชุมและจ านวนคร้ังการประชุมของคณะกรรมการ 

 ในปี 2561 และปี 2562 มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี
รายละเอียดการเขา้รว่มประชมุของกรรมการดงันี ้

 

 

 

 
ชื่อ – สกุล 

คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ วันทีไ่ด้รับการ

แต่งตัง้ 
ปี 2561 ปี 2562  ปี 2561 ปี 2562   

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

2. ดร.พระนาย กงัวาลรตัน ์ 8/8 8/8 - - 27 เมษายน 2560 

   3. นางสาวอนงค์ พานิชเจรญินาน 7/8 8/8 - - 26  เมษายน 2561 
4. นายอณัณพ พุ่มกมุาร 8/8 8/8 - - 27 เมษายน 2560 

5. นายกมัพล ตติยกว ี 8/8 6/8 - - 27 เมษายน 2560 
6. นายสวุิทย ์ สิงหจนัทร ์ 8/8 8/8 4/4 4/4 26 เมษายน 2562 
7. นายพิทยาธร มฤทสุาธร 8/8 8/8 4/4 4/4 26 เมษายน 2562 

8. นายวรพงศ ์ จ าจด 8/8 8/8 4/4 4/4 26  เมษายน 2561 
9. เศรษฐวฒุ ิ บญุสนิท - 8/8 - - 11 มกราคม 2562 
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8.2 คณะผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และโครงสรา้งองคก์ร (organization chart) ของบรษิัท มีรายละเอียดดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยในปี 2562 บรษิัท ว่าจา้งบรษิัท วิณณ ์อลัลิแอนส ์จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบภายใน ซึ่งในอนาคต บรษิัทมีนโยบายพฒันาบคุลากรของบรษิัท เขา้มาท าหนา้ที่ในส่วนนี ้
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    คณะผูบ้รหิาร ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีจ านวนทัง้สิน้ 5 ท่าน ซึ่งประกอบดว้ย 
 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นายภาณ ุ ศีติสาร ประธานกรรมการ / กรรมการบรหิาร 

2. ดร.พระนาย กงัวาลรตัน ์ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

3. นายอณัณพ พุ่มกมุาร ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายปฏิบตัิการ 

4. นางสาวอนงค ์ พานิชเจรญินาน ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน 

5. นายเศรษฐวฒุ ิ บญุสนิท ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายพฒันาธุรกิจ  
 

 ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
   

1. เป็นผูบ้รหิารจดัการ และควบคมุดแูลการด าเนินกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานทั่วไปของบรษิัท 
2. ด าเนินการตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท หรือคณะกรรมการบรหิาร 
3. มีอ านาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง ก าหนดอัตราค่าจ้าง ให้บ าเหน็จรางวัล ปรับขึน้เงินเดือน 

ค่าตอบแทน เงินโบนสั ของพนกังานทัง้หมดของบรษิัทตัง้แต่ต  าแหน่งรองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารลงไป 
4.  มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ในการบริหารกิจการของบริษัทตามปกติ และอันจ าเป็นแก่การบริหารกิจการของ

บรษิัทเป็นการทั่วไป ตามรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
1) มีอ านาจออกค าสั่ง ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพื่อใหก้ารปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชนข์อง

บรษิัท เพื่อรกัษาระเบียบวินยัการท างานภายในองคก์ร 
2) มีอ านาจกระท าการ แสดงตนเป็นตวัแทนบรษิัทต่อบคุคลภายนอกในกิจการที่เก่ียวขอ้ง และเป็นประโยชนต์่อ

บรษิัท 
3) อนมุตัิการแต่งตัง้ที่ปรกึษาดา้นต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงาน 
4) ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท หรือคณะกรรมการบรหิารเป็นคราวๆไป 
5) อ านาจอนุมัติอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากนีใ้ห้เป็นไปตามขอบเขตอ านาจการอนุมตัิ และการสั่งการในระดบัต่างๆ 

(Level of Authorization) ที่ไดร้บัการอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2557 และที่มีการ
แกไ้ขเพิ่มเติม 

การอนุมัติเพื่อด าเนินการ ตลอดจนการมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้ตัวแทน หรือผู้รับมอบหมายให้
ด าเนินการเพื่อเขา้ท ารายการดงักล่าวขา้งตน้จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการด าเนินการเพื่อเขา้ท ารายการท่ีท าใหป้ระธานเจา้หนา้ที่
บรหิาร หรือตวัแทน หรือผูร้บัมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ที่บรหิารสามารถด าเนินการอนุมตัิเพื่อเขา้ท ารายการท่ีตน หรือบคุคล
ที่อาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใดกบับริษัทหรือบรษิัทย่อย ซึ่งการอนมุตัิด  าเนินการ
เพื่อเขา้ท ารายการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิ และ
สอบทานรายการดังกล่าวโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ตามขอ้บังคับของบริษัท และตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 
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8.3 เลขานุการบริษัท 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่  4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/1 ก าหนดให้
คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีเลขานุการบริษัท เพื่อท าหนา้ที่เก่ียวกับดูแลการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผูถื้อหุน้และ
กิจกรรมต่างๆ ของ คณะกรรมการบริษัทเพื่อช่วยใหค้ณะกรรมการบริษัท ปฎิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวขอ้ง รวมทั้ง
สนบัสนนุใหก้ารก ากบัดแูลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานก ากบัดแูลกิจการท่ีดี   

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 5/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  14  สิงหาคม 2561 ไดม้ีมติเป็นเอกฉันทแ์ต่งตัง้ นางสาว
กรรณิการ ์เอีย้พิน ด ารงต าแหน่งเป็น เลขานกุารบรษิัท โดยใหม้ีผลตัง้แต่วนัท่ี  14 สิงหาคม 2561 เป็นตน้ไป   

หน้าทีค่วามรับผิดชอบเลขานุการบริษัท  
1.  ดูแลและใหค้  าแนะน าแก่กรรมการและผูบ้ริหารเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด กฎระเบียบ และขอ้บังคับ

ของบรษิัท และติดตามดแูลใหม้ีการปฏิบตัิอย่างถกูตอ้งและสม ่าเสมอ 
2.  รบัผิดชอบในการจดัประชมุคณะกรรมการบรษิัทและการประชมุผูถื้อหุน้ รวมทัง้ดแูลประสานงานใหม้ีการปฏิบตัิตามมติ

ของที่ประชมุดงักล่าว 
3.  ดแูลใหก้ารเปิดเผยขอ้มลูและรายงานสนเทศในส่วนท่ีรบัผิดชอบเป็นไปตามระเบียบและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยร์วมถึงกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
4.  จดัท าและเก็บรกัษาเอกสารดงัต่อไปนี ้

4.1  ทะเบียนกรรมการ 
4.2  หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการและรายงานการประชมุคณะกรรมการ 
4.3  หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 
4.4  รายงานประจ าปีของบริษัท 
4.5  รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้รหิาร 

 

8.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

บรษิัทฯ ไดก้ าหนดนโยบายคา่ตอบแทนกรรมการท่ีเป็นธรรมและสมเหตสุมผล มีคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ท า
หนา้ที่ทบทวน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัผลการปฏิบตัิงาน ขอบเขตหนา้ที่ความรบัผิดชอบของกรรมการ 
สถานะทางการเงินของบรษิัทรวมทัง้แนวปฏิบตัิของบรษิัทอื่นที่มีขนาดใกลเ้คยีงกนัในอตุสาหกรรมเดียวกนั โดยก าหนด
ค่าตอบแทนเป็นเบีย้ประชมุและค่าบ าเหน็จทัง้นี ้ค่าตอบแทนกรรมการไดร้บัการขออนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้แลว้ ดงันี ้
       1.  ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ 
            1.1  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 

ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2562 มีมติอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนในรูปค่าเบีย้
ประชมุ และค่าบ าเหน็จของคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2562  โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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ก. ค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

         รายนามคณะกรรมการ      จ านวนค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบรษิัท 
     ค่าเบีย้ประชมุประธานกรรมการบรษิัท 
     ค่าเบีย้ประชมุกรรมการบรษิทั 

 
20,000  บาท/ครัง้ 
18,000  บาท/ครัง้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
     ค่าเบีย้ประชมุประธานกรรมการตรวจสอบ 
     ค่าเบีย้ประชมุกรรมการตรวจสอบ 

 
20,000  บาท/ครัง้ 
18,000   บาท/ครัง้ 

 

ข. ค่าตอบแทนคณะกรรมการในรูปค่าบ าเหน็จ 
 ค่าตอบแทนในรูปค่าบ าเหน็จของคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการตรวจสอบ จ่ายครัง้เดียวต่อปี โดย

จ่ายดว้ยวงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท หักดว้ยจ านวนค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการที่จ่ายในปีนั้น และคงเหลือเป็นจ านวนเงิน
ส าหรบัจ่ายค่าบ าเหน็จประจ าปี ทัง้นีก้ารจดัสรรส่วนแบ่งบ าเหน็จประจ าปีมีดงันี ้

         รายนามคณะกรรมการ      จ านวนค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบรษิัท 
     ค่าเบีย้ประชมุประธานกรรมการบรษิัท 
     ค่าเบีย้ประชมุกรรมการบรษิทั 

 
15% 
10% 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
     ค่าเบีย้ประชมุประธานกรรมการตรวจสอบ 
     ค่าเบีย้ประชมุกรรมการตรวจสอบ 

 
15% 
10% 

 

 ในปี 2561 และ ปี  2562  มีค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการตรวจสอบดงันี ้

 

 
ชื่อ - สกุล 

ปี 2561 ปี 2562 
ค่าเบีย้
ประชุม 

คา่บ าเหน็จ 
รวม 

 (บาท) 
ค่าเบีย้ 
ประชุม 

คา่บ าเหน็จ 
รวม  
(บาท) 

1. นายภาณ ุ ศีติสาร 145,000 324,968 469,968 160,000 307,650 467,650 
2. นายพระนาย  กงัวาลรตัน ์ 105,000 216,645 321,645 138,000 205,100 343,100 
3. นางสาวอนงค์ พานิชเจรญินาน 90,000 216,645 306,645 138,000 205,100 343,100 
4. นายอณัณพ พุ่มกมุาร 105,000 216,645 321,645 138,000 205,100 343,100 

   5. นายกมัพล ตติยกว ี 105,000 216,645 321,645 105,000 205,100 310,100 
6. นายสวุิทย ์ สิงหจนัทร ์ 180,000 324,968 504,968 218,000 307,650 525,650 
7. นายพิทยาธร มฤทสุาธร   160,000 216,645 376,645 207,000 205,100 412,100 
8. นายวรพงศ ์ จ าจด 160,000 216,645 376,645 207,000 205,100 412,100 
9. นายเศรษวฒุ ิ บญุสนิท - - - 138,000 205,100 343,100 
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1.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

  ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 

 ปี 2561 ปี  2562 

จ านวนผูบ้รหิาร 5 ท่าน 5 ท่าน 
ค่าตอบแทนรวมของผูบ้รหิาร  
(เงินเดือน โบนสั และผลประโยชน์
เมื่อเลิกจา้ง) 

 23,160,004.25 บาท 23,406,476 บาท 

   
 

 

2.  ค่าตอบแทนอืน่ทีไ่ม่ใช่ตวัเงนิ 
 

ที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2557 จดัขึน้เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 ไดม้ีมติอนุมัติการออก และจดัสรรใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท ประเภทระบชุื่อผูถื้อ และไม่สามารถโอนเปล่ียนมือไดใ้หแ้ก่กรรมการและพนกังานของบรษิทั 
(“ใบส าคญัแสดงสิทธิ”) จ านวน 50,000,000 หน่วย ซึ่งจะท าการจดัสรรพรอ้มกบัการเสนอขายหุน้สามัญแก่ประชาชนทั่วไปในครัง้
นีโ้ดยมีราคาเสนอขาย 0 บาทต่อหน่วย และใบส าคญัแสดงสิทธิมีอาย ุ5 ปี นบัแต่วนัท่ีออก และเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ โดย
ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื ้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 0.10 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตาม
หลกัเกณฑ ์และเงื่อนไขที่ก าหนด) มีมติอนมุตัิการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จดัสรรใหแ้ก่กรรมการ และพนกังานของบรษิัทแต่ละ
รายที่ไดร้บัจดัสรรเกินกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิทัง้หมด โดยรายละเอียดของกรรมการและผูบ้รหิารท่ีไดร้บัการ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท มีดงันี ้ 

 

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

ร้อยละของจ านวน
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่

จัดสรรให้แก่
กรรมการและ

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

2. ดร.พระนาย กงัวาลรตัน ์
กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร /
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

3,000,000 6.00 

3. นายอณัณพ พุ่มกมุาร 
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /  
ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบตัิการ 

3,000,000 6.00 

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

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

7. นางสาวอนงค ์ พานิชเจริญนาน 
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /  
ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน 

2,500,000 5.00 

8. นายเศรษฐวุฒิ บญุสนิท 
กรรมการบริหาร / ผูอ้  านวยการอาวุโสฝ่าย
พฒันาธุรกิจ 

2,500,000 5.00 

รวม 19,000,000 38.00 
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8.5 บุคลากร 
8.5.1 จ านวนบุคลากร   
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ  2562 บรษิัท มีพนกังานทัง้สิน้จ านวน 114 คน และ 102 คน ตามล าดบั โดยมีรายละเอียด

ดงันี ้

        สายงานหลัก 
จ านวนพนักงาน (คน) 

31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 
1. ผูบ้รหิาร 
2. ส านกัประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
3. ฝ่ายวิศวกรรมและปฏิบตัิงาน 
4. ฝ่ายบรหิารงานขาย 
5. ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
6. ฝ่ายสนบัสนนุกิจการภายใน 
7. ฝ่ายบญัชี 
8. ฝ่ายการเงิน   

5 5 

4 3 
30 27 
21 19 
9 7 
28 26 
14 12 
3 3 

รวมทัง้สิน้ 114 102 
 

   - ค่าตอบแทนบุคลากรในปี  2561  และ ปี  2562  มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้         

                                       (หน่วย : บาท)  

 ปี 2561 ปี  2562 

เงินเดือน ค่าล่วงเวลาและโบนสั 
ค่าตอบแทนอื่นๆ 

59,454,008 58,714,939.55 

 หมายเหต ุ: ค่าตอบแทนอื่นๆประกอบดว้ยเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพและประกนัสงัคม ค่าใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังาน ค่าตรวจสขุภาพ  
          และสวสัดิการอ่ืนๆ 

 

 8.5.2  กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
     บรษิัทไดจ้ดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพ จา่ยเงินสบทบใหแ้ก่พนกังาน ซึง่พนกังานสามรถเลือกจ่ายเงินสะสมเขา้กองทนุได้
อตัราเริ่มตน้รอ้ยละ 3 และสงูสดุรอ้ยละ 5 ของเงินเดือนพนกังานนบัจากวนัท่ีเขา้ท างานดงันี ้

อัตราส่วนสะสมของพนักงาน  
(ร้อยละของเงนิเดือน) 

อัตราส่วนสะสมของบริษทั  
(ร้อยละของเงนิเดือน) 

3% 3% 

5-15% 5% 
 
 

 
 

 
 

 

 8.5.3 สุขอนามัย และสภาพแวดลอ้มในทีท่ างาน 
 สขุอนามัยที่ดี ความปลอดภัยที่ดี เป็นส่ิงส าคัญที่จะสรา้งสภาพแวดลอ้มการท างานที่มีประสิทธิภาพในการท างานของ
พนกังานบรษิัท โดยใชก้ฎระเบียบตามมารตาฐานสากล ISO14001:2015 และระบบบรหิารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ ปลอดภยัจาก
อบุตัิเหต ุการป้องกนัการบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยอนัเนื่องมาจากการท างานในปี 2561 และปี 2562 ดงันี ้
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เร่ือง ปี 2561 (ราย) ปี 2562 (ราย) 

การเกิดอบุตัเิหตจุากการท างาน ไม่มี ไม่มี 

การเจ็บป่วยจากการท างาน (หยดุงานเกิน 3 วนั) ไม่มี ไม่มี 
การลาป่วย 76 69 

 8.5.4 นโยบายการพัฒนาพนักงาน 
บริษัทมีการจดัอบรมพนกังานเพื่อใหพ้นกังานมีความรูค้วามช านาญในเทคนิคต่างๆ ในดา้นปฏิบัติงาน เกิดการเรียนรูม้ี

ประสบการณแ์ละมีการพฒันาดา้นต่างๆ และใหก้ารปฏิบตัิงานของพนกังานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึน้ อีกทัง้ยงัท าใหเ้กิด
ความพึงพอใจ และมีการพฒันาที่ดีขึน้ โดยจดัใหม้ีการอบรมทัง้ภายใน In- house Training และภายนอกองคก์ร Public Training 
รวมถึงแนวปฏิบตัิดา้นการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัของบรษิทั โดยจดัท าแผนการฝึกอบรมประจ าปี มีเป้าหมายของการฝึกอบรม 
คือ ใหพ้นักงานทุกคนผ่านการอบรบหลักสูตรพืน้ฐาน หลักสตูรความจ าเป็นในการปฏิบัติงาน และการด ารงต าแหน่ง โดยมีค่า
เป้าหมาย 1 คนต่อ 1 หลกัสตูรต่อปี ซึ่งการจดัฝึกอบรมในปี 2562 ภายในบรษิัท In- house Training ไดร้บัการอบรมรวมทัง้สิน้ 25 
ชั่วโมง และภายนอกบริษัท Public Training ไดร้บัการอบรมรวมทั้งสิน้ 146 ชั่วโมง ทั้งนีร้วมถึงการฝึกอบรมดา้นการต่อตา้น
คอรร์ปัชั่นของบรษิัทรวมดว้ย ดงันี ้

การจัดฝึกอบรมภายในบริษัท 
- กฎระเบียบ นโยบาย จรยิธรรม ความรูท้ั่วไปของ ISO การต่อตา้นคอรร์ปัชั่นภายในบริษัท 
- การสรา้ง Financial Report จาก Program Sege 300 
- โครงการกินผกั 

การจัดฝึกอบรมภายนอก 
- สรา้งความเขา้ใจที่เก่ียวกบัประเด็นในทางปฏิบตัิ เรื่องที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์และตน้ทนุการกยูืม รุน่ท่ี 1/2562 
- ขอ้พึงระวงัและประเด็นส าคญัในการจดัท างบการเงินและการน าส่ง DBD – e-Filing เวอรช์ั่นใหม่ 
- ระเบยีบ ขัน้ตอนและขอ้ก าหนด โครงการ Solar PV Rooftop 
- วิเคราะห ์พ.ร.บ. คุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ ผลกระทบการบรหิารทรพัยากรมนษุย ์รุน่ท่ี 3 
- คยุสบายๆ เรื่องบญัชี และงบการเงิน รุน่ท่ี 1/62 และ 4/62 
- การความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มในการท างาน 
- การจดัท ากระดาษท าการเพื่อมาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชั่นในองคก์ร รุน่ที่ 2/62 
- Microsoft Powerpoint 2016 Advanced 
- เลขานกุารผูช้่วยบรหิารยคุ 4.0 
- การใชร้ะบบ SET Link 
- นายจา้งมีหนา้ที่ส่งเสรมิเงิน พ.ร.บ กยศ พศ.2560 ตอ้งท าอย่างไร 
- ธุรกิจสิทธิมนษุยชน ส าหรบัภาคธุรกิจในตลาดทนุไทย 
- Unlockind Value from big Data 
- เรือ่งเล่าข่าวทจุรติและผิดมาตรฐานบญัชีของบรษิัทจดทะเบียน รุน่ 4/62 
- การอบรมดบัเพลิงขัน้ตน้และอพยพหนีไฟ 
- ISO 14001: 2015 Introduction and Requirements 
- จิตส านึกส่ิงแวดลอ้ม 
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9.  การก ากับดูแลกิจการ 
 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
 

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมใหม้ีการด าเนินการตามหลักการก ากับดูแลกิจการ โดยการก าหนดนโยบาย และทิศทาง
ส าหรบัการด าเนินธุรกิจ โดยมุ่งเนน้ถึงกระบวนการท างานทัง้ในส่วนของระบบการควบคมุภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน การ
บริหารจดัการความเส่ียง ตลอดจนการก ากับดูแลฝ่ายจดัการใหม้ีการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายที่ไดก้ าหนดไว ้
โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดและการสรา้งมูลค่าเพิ่มในระยะยาวของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนไดเ้สียทุกส่วนฝ่าย ยึดมั่นในการ
ประกอบธุรกิจดว้ยความโปรง่ใส เป็นธรรม ตรวจสอบได ้มีจรยิธรรมในการด าเนินงาน มีการปฏิบตัิที่สอดคลอ้งกบัหลกักฎระเบียบ
ขอ้บงัคบัและกฎหมายต่างๆ  ที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนมีความรบัผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

บรษิัทก าหนดใหม้ีการทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการเป็นประจ าทุกปี หรืออย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยในปี 2562 
ไดม้ีการทบทวนและปรบัปรุงใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกับหลกัเกณฑ ์ASEAN CG Scorecard เพื่อน ามาปฏิบตัิและปรบัใชต้าม
ความเหมาะสม พรอ้มทัง้ใหร้ายการการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีไปปฏิบตัิใชแ้ก่ผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ ผูม้ีส่วนไดเ้สีย และผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ 
ซึ่งจะน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไปเพื่อให้นโยบายดังกล่าวมีความสมบูรณ์ มีความทันสมัยสอดคล้อง และ
เหมาะสมกบัสถานการณปั์จจบุนั  

นโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษัท แบ่งออกไดด้งัต่อไปนี ้  
1.   สิทธิของผูถื้อหุน้ 
2.   การปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนั 
3.   การค านึงถึงบทบาทของผูม้ีส่วนไดเ้สีย 
4.   การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส 
5.   ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
6.   จรรยาบรรณธุรกิจ 

 

1.   สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น ดว้ยความรบัผิดชอบในการบริหารงาน
บริษัท ดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ โดยค านึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผูถื้อหุน้ และรกัษาไวซ้ึ่งผลประโยชน์
สงูสดุของผูถื้อหุน้เป็นส าคญั โดยผูถื้อหุน้ของบรษิัท  มีสิทธิขัน้พืน้ฐานต่างๆ ดงัต่อไปนีสิ้ทธิในการซือ้ขายหรือโอนหุน้ 

• สิทธิในการซือ้ขายหรือโอนหุน้ 

• สิทธิในส่วนแบ่งก าไรของบรษิัท 

• สิทธิในการไดร้บัขอ้มลู และข่าวสารของบรษิัท อย่างเพียงพอและทนัเวลา 

• สิทธิในการเขา้รว่มประชมุ และออกเสียงในท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการแต่งตัง้ 

• ผูส้อบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแกไ้ข
ขอ้บงัคบั และหนงัสือบรคิณหส์นธิ การเพิ่มทนุหรือลดทนุ และการอนมุตัิรายการพิเศษ เป็นตน้ 

• สิทธิในการเสนอวาระส าหรบัการประชุมผูถื้อหุน้ และการเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อเป็น
กรรมการของบรษิัท 
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ผูถื้อหุ้นจะตอ้งไดร้บัขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการประชุมผูถื้อหุ้น รวมถึงจะตอ้งไดร้บั
ข้อมูลที่เพียงพอส าหรบัการตัดสินใจลงคะแนน  ซึ่งรายละเอียดของแต่ละวาระการประชุมจะตอ้งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
ล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุ ผูถื้อหุน้สามารถซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ไดก้่อนวนัประชุมและ/
หรือในระหว่างการประชุมคณะกรรมการบรษิัท ตอ้งตระหนกั ใหค้วามส าคัญกับสิทธิของผูถื้อหุน้ และตอ้งหลีกเล่ียงการ
กระท าที่ละเมิดสทิธิเหล่านัน้ 
 

การประชุมผู้ถือหุ้น 
 

• บริษัท จดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นประจ าทุกปี เรียกว่า “การประชุมสามัญ” ภายใน 4 เดือนนับ
จากวันสิน้สดุรอบปีบัญชีของบริษัท โดยการประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกเหนือจากนีจ้ะจัดขึน้เมื่อมี
ความจ าเป็นตามแต่ละกรณี โดยการประชมุนีเ้รียกว่า “การประชมุวิสามญั” 

• บรษิัท สนบัสนนุผูถื้อหุน้ทกุกลุ่ม รวมถึงผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนัใหเ้ขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ 

• ผูถื้อหุน้จะตอ้งไดร้บัขอ้มลูที่เพียงพอและครบถว้น  ส าหรบัการประชมุผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 
และสามารถเขา้ดขูอ้มลูดงักล่าวไดท้างเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ ประมาณ 
30 วนั ทางเว็ปไซตข์องบรษิัท ที่ www.pst.co.th 

• บริษัท ไดม้อบหมายใหบ้ริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด เป็นนายทะเบียนหุน้ของ
บรษิัท เป็นผูจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ และเอกสารประกอบการประชุมใหก้ับผูถื้อหุน้ทุกราย
เป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุ ภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด (อย่างนอ้ย 14 วนัก่อนวนันดัประชมุผู้
ถือหุน้) รวมถึงไดม้ีการเผยแพรผ่่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิัท โดยหนงัสือเชิญประชมุมีรายละเอียดอย่าง
ครบถว้น ทั้งข้อมูลวัน เวลา สถานที่และวาระการประชุม พรอ้มทั้งระบุวัตถุประสงค ์เหตุผล และ
ความเห็นของคณะกรรมการบรษิัท ในแต่ละวาระท่ีเสนออย่างชดัเจน 

 

ทั้งนีเ้พื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รบัทราบถึงเรื่องที่จะมีการพิจารณาในที่ประชุม และเพื่อเป็นปัจจัยพิจารณาในการ
ตัดสินใจเข้าร่วมประชุม พรอ้มทั้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลประกอบการตัดสินใจล่วงหน้าก่อนการประชุมโดยบริษัท 
หลีกเล่ียงการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่จะตอ้งมีการลงมติในที่ประชมุที่ไม่ไดก้ าหนดไวล่้วงหนา้ก่อนการประชมุผูถื้อหุน้ ซึ่งถือว่าไม่
เป็นธรรมตอ่ผูถื้อหุน้ท่ีไม่ไดม้าเขา้รว่มประชมุ 
 

• บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อกรรมการ โดย
ประกาศแจง้ใหท้ราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และแจง้ผ่านเว็บไซตข์อง
บริษัท พรอ้มแจง้หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาการรบัเรื่องที่เสนอมา นัน้ไวอ้ย่างละเอียดชดัเจน  โดยผู้
ถือหุ้นสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าไดโ้ดยตรงผ่านทาง
เว็บไซตข์องบรษิัท 

• หนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น บริษัท ไดร้ะบุรายละเอียดในวาระการประชุมต่างๆ ไวอ้ย่างครบถ้วน
พรอ้มทัง้ระบวุตัถปุระสงค ์เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ในแต่ละวาระที่เสนออย่าง
ชดัเจน 

• ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีบริษัท น าเสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ  ไดแ้ก่ ค่าเบีย้
ประชมุ บ าเหน็จกรรมการ เป็นตน้ ใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิเป็นประจ าทกุปี 
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• บริษัท พิจารณาช่วงเวลาที่ เหมาะสมในการก าหนดวัน เวลาที่จะประชุม นอกจากปัจจัยตาม
ขอ้ก าหนดของกฎหมายแลว้  ทัง้นีป้ระธานในที่ประชุมไดจ้ดัสรรเวลาใหเ้หมาะสม ส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้
มีโอกาสในการแสดงความเห็น และตัง้ค าถามต่อที่ประชมุในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบับรษิัท 

• บริษัท จะเตรียมการต่างๆ ส าหรบัการประชุมผูถื้อหุน้รวมถึงส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการ
มารว่มประชุม เช่น การลงทะเบียน และนบัคะแนนโดยใชร้ะบบ Barcode เพื่อความสะดวก รวดเร็ว 
และถูกต้อง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิมอบฉันทะ และ
ก าหนดทิศทางการออกเสียงได ้โดยบริษัท ไดก้ าหนดรายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุน้สามารถมอบ
อ านาจใหไ้ด ้เป็นตน้ ทัง้นีเ้พื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

• บรษิัท จดัใหม้ีการลงมติวาระเพื่อพิจารณาเป็นรายวาระ และลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที่วาระ
นัน้มีหลายรายการ ไดจ้ดัท าบตัรลงคะแนนเสียงเพื่อใชใ้นการลงมติที่ประชมุทกุครัง้ 

• การประชุมจะตอ้งด าเนินตามล าดับขั้นตอนที่ไดแ้จง้ไวใ้นหนังสือเชิญประชุม ในวาระการเลือกตั้ง
กรรมการ ผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการไดท้ีละคน ในระหว่างการประชุมตอ้งมี
การเปิดโอกาสใหผู้้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการที่เก่ียวขอ้งตอบขอ้ซักถาม
อย่างเพียงพอ อกีทัง้ตอ้งมีการสรุปมติที่ประชมุอย่างชดัเจนภายหลงัการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
การประชมุ 

• การนบัคะแนนเสียงมีความชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได ้โดยบริษัทฯ ก าหนดใหม้ีบุคคลที่เป็นอิสระ
เป็นผู้สังเกตการณ์ตรวจนับ หรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น  
และเปิดเผยใหท้ี่ประชมุทราบ พรอ้มบนัทึกไวใ้นรายงานการประชมุ 

• บริษัทฯ จดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุน้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลมุรายละเอียดส าคญัในเรื่อง
ต่างๆ ดงัต่อไปนี ้
-  บันทึกการชี ้แจงขั้นตอนการลงคะแนน  โดยแจ้งวิธีการลงคะแนน และนับคะแนน  โดยใช้บัตร
ลงคะแนนรวมถึงวิธีการแสดงผลคะแนนใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบก่อนเริ่มการประชมุ 

-  บนัทึกประเด็นค าถาม ค าตอบที่เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  หรือเสนอความคิดเห็นในวาระต่างๆ 
ในท่ีประชมุ เพื่อ  เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ที่ไม่ไดเ้ขา้รว่มประชุมไดร้บัทราบ 

-  บนัทึกมติที่ประชมุไวอ้ย่างชดัเจนพรอ้มทัง้บนัทึกจ านวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอย่างชดัแจน ทัง้
ที่เห็นดว้ย ไม่  เห็นดว้ย และงดออกเสียงในทกุๆ วาระท่ีตอ้งมีการลงคะแนนเสียง 

- บันทึกรายชื่อ พรอ้มต าแหน่งของกรรมการที่ เข้าร่วมประชุม และกรรมการที่ลาประชุม เพื่อให้
สามารถตรวจสอบถึง  การมีส่วนรว่มของกรรมการในการประชมุผูถื้อหุน้แต่ละครัง้ 

• ทั้งนีบ้ริษัท ไดเ้ผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรพัยฯ์ และเว็บไซตข์อง
บริษัท ภายในวันท าการถัดไป โดยเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับบสมบูรณ์ผ่านทาง
เว็บไซตข์องบริษัท  www.pst.co.th   ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุมผูถื้อหุน้  ซึ่งผู้ถือหุน้สามารถ
ตรวจสอบขอ้มลูดงักล่าวไดโ้ดยไม่ตอ้งรอถึงประชมุครัง้ต่อไป 

• บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการทุกคนมีหน้าที่เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง้ โดยผู้ถือหุ้น
สามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้สอบบัญชีของบริษัทในประเด็นที่
เก่ียวขอ้งได ้
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การจัดประชุมผู้ถือหุ้น 
ในปี 2562 บรษิัทไดจ้ดัการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ เมื่อวนัท่ี 11 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. 

การประชมุสามญัผูถื้อหุน้  เมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.  
การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ เมื่อวนัท่ี 19 กนัยายน 2562 เวลา 10.00 น. 

ซึ่งทัง้ 3 ครัง้ จัดประชุม ณ หอ้งประชุม ภัตตาคารจิตรโภชนา เลขที่ 26/368   ซอยพหลโยธิน 62 ถนนพหลโยธิน แขวง
สายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานครบริษัท ไดเ้ตรียมความพรอ้มเพื่อใหก้ารประชุมด าเนินไปอย่างถูกตอ้งเหมาะสม 
โดยบรษิัท ไดเ้ตรียมพนกังานไวต้อ้นรบัและใหก้ารดูแล การจดัเจา้หนา้ที่ตรวจสอบเอกสาร การจดัเตรียมอากรแสตมป์
เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ที่มอบหรือไดร้บัมอบฉันทะ การจดัอาหารว่างเพื่อรบัรองผูถื้อหุน้ที่รอเขา้ร่วมประชุม 
การลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงโดยการใช้ระบบ Barcode ทั้งนี ้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้
ล่วงหนา้ก่อนการเริ่มประชมุ และไดจ้ดัเตรียมบตัรลงคะแนนใหก้บัผูถื้อหุน้อย่างครบถว้นตามวาระ 

 

คณะกรรมการของบริษัท คณะผูบ้รหิาร เลขานุการบรษิัท ผูส้อบบญัชีไดเ้ขา้รว่มการประชุมเพื่อตอบขอ้ซกัถาม
ของผูถื้อหุน้ โดยมีประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ทัง้นีก้่อนเริ่มการประชุมประธานไดม้อบหมายให ้เลขานุการ
บริษัทเป็นผูช้ีแ้จงต่อผูถื้อหุน้ใหท้ราบถึงสิทธิตามขอ้บงัคบั การด าเนินการประชุม วาระการประชุม วิธีการ สอบถามหรือ
แสดงความคิดเห็น วิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระแยกออกจากกัน การประกาศผล
คะแนน ใหท้ี่ประชุมไดร้บัทราบ โดยประธานและไดเ้ชิญผูเ้ขา้รว่มประชุมเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้เป็น ผูส้งัเกตการณแ์ละ
เป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน 

 

ประธานไดด้  าเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ไดแ้จง้ผูถื้อหุน้ไว้ โดยไดก้ าหนดเวลาในการพิจารณาแต่ละ
วาระอย่างเหมาะสมในการลงคะแนน ตลอดจนเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทกุรายสามารถใชสิ้ทธิเพื่อรกัษาผลประโยชน ์ของ
ตน เช่น การเสนอความคิดเห็น การซกัถาม การร่วมอภิปราย เป็นตน้ โดยบรษิัท ใหค้วามส าคญัต่อค าถาม การตอบขอ้
ซกัถามอย่างตรงไปตรงมาและมีความโปรง่ใส ทัง้นีบ้รษิัท ไดจ้ดัใหม้ีการบนัทึกการประชุมพรอ้มทัง้ค าถาม และค าตอบ
ของผูถื้อหุน้ไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร รวมถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชมุทัง้ที่เห็นดว้ยไม่เห็นดว้ย 
และงดออกเสียง 

 

บรษิัท ไดแ้จง้มติที่ประชุมผูถื้อหุน้ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และไดจ้ดัใหม้ีการบนัทึกการประชุมผู้
ถือหุน้ทกุครัง้ โดยมีเนือ้หาการประชมุที่ถกูตอ้ง ครบถว้น รวมถึงรายละเอียดของกรรมการ คณะผูบ้ริหาร เลขานกุารและ
ผูส้อบบญัชีที่เขา้รว่มประชมุ การแจง้คะแนนทกุวาระ และขอ้ซกัถาม การตอบขอ้ซกัถาม และขอ้คิดเห็นที่ส  าคญั เพื่อใหผู้้
ถือหุน้สามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้ั้งนีบ้รษิัท ไดแ้จง้รายงานการประชุมไปยงัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ภายใน 
14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งรายงานประจ าปีพรอ้มส าเนางบดุล บัญชีก าไรขาดทุนที่ ผู้สอบบัญชี 
ตรวจสอบและที่ประชมุผูถื้อหุน้ไดอ้นุมัติแลว้ พรอ้มกับส าเนารายงานการประชุมผูถื้อหุน้ที่เก่ียวขอ้งกับการอนุมตัิงบดุล 
การจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลไปยงันายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดั รวมทัง้บรษิัท ไดจ้ดัท ารายงานการประชุม
ส ามญัผูถื้อหุน้เผยแพรไ่วบ้นเว็บไซตข์องบรษิัท ดว้ย 

 
แนวปฏิบัติในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัท ตระหนกัและใหค้วามส าคญัถึงสิทธิของผูถื้อหุน้จึงไดก้ าหนดแนวปฏิบตัิที่ดีเพื่อก ากับดูแลสิทธิของผูถื้อ
หุน้ ดงันี ้
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1. บรษิัท จะตอ้งส่งเอกสารใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบขอ้มลู วนั เวลา สถานท่ีและวาระการประชุม 
ตลอดจนขอ้มลู ทัง้หมดที่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องที่ตอ้งตดัสินใจในที่ประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกคนไดท้ราบเป็นการล่วงหนา้ และ
ตอ้งเผยแพรไ่วใ้นเว็บไซตข์องบรษิัท ก่อนมอบใหบ้รษิัทศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์ ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุน้ของบรษิัท เป็นผู้
จดัส่งหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้และเอกสารประกอบใหก้บัผูถื้อหุน้ทกุราย เป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุอย่างนอ้ย 14 
วนั ในบางกรณีเช่นการจดัสรรหุน้ใหก้บักรรมการและพนกังาน (ESOP) การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์

2. บรษิัท จะตอ้งอ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการเขา้รว่มประชมุและออกเสียง 
อย่างเต็มที่โดย จดัประชุมในวนัท าการ ณ โรงแรมซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพและ/หรือหอ้งประชมุของบรษิัท และจดัเทคโนโลยี
อย่างเพียงพอ ส าหรบัการตรวจสอบเอกสาร และจดัใหม้ีอากรแสตมป์ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีรบัมอบฉนัทะ 

3. บรษิัทจะตอ้งจดัท ารายงานการประชมุผูถื้อหุน้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลมุรายละเอียด  
ส าคญัในเรื่องต่างๆไดแ้ก่ การแจง้วิธีการนบัคะแนนเสียงโดยใชบ้ตัรลงคะแนนใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบก่อน การประชมุบนัทึก
ประเด็นค าถาม - ค าตอบที่เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามในวาระตา่งๆ ในท่ีประชมุบนัทึกมติที่ประชมุไวอ้ย่างชดัเจนพรอ้ม
ทัง้คะแนนเสียงที่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงในทกุๆ วาระที่ตอ้งมีการลงคะแนนเสียง บนัทึกรายชื่อกรรมการที่
เขา้รว่มประชมุ เป็นตน้ และตอ้งเผยแพรร่ายงานการประชมุผูถื้อหุน้ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัท ภายใน 14 วนั นบัจากวนั
ประชมุผูถื้อหุน้ 

4. กรรมการทกุคนรวมทัง้ประธานคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ และกรรมการผูจ้ดัการผูบ้รหิาร 
ระดบัสงู เลขานกุารบรษิัท และผูส้อบบญัชีของบรษิัท จะตอ้งเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ทกุครัง้ 
 

 

2.   การปฏบิัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเทา่เทยีมกัน 
 

คณะกรรมการบรษิัท  ตระหนกัและใหค้วามส าคญัต่อการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทุกราย ซึ่งรวมถึงผูถื้อหุน้รายย่อย 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ผูถื้อหุน้ชาวต่างชาติ รวมทัง้นกัลงทนุสถาบนัอยา่งเทา่เทียมและเป็นธรรม โดยผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยจะไดร้บั
การคุม้ครองสิทธิจากการกระท าที่ เป็นการเอาเปรียบไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมของผู้ถือหุ้นที่มีอ  านาจควบคุม จึงมี
แนวทางปฏิบตัิในการคุม้ครองป้องกนัการละเมิดสิทธิของผูถื้อหุน้ ดงัต่อไปนี ้

• ก่อนจดัการประชมุผูถื้อหุน้บรษิัท จะจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ และเอกสารประกอบการประชุม 
พร้อมวาระล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมมีระเบียบวาระ  และความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทต่อตลาดหลกัทรพัย ์ โดยผูถื้อหุน้ทัง้ชาวไทย และชาวต่างประเทศทุกคนจะไดร้บั
เอกสารอย่างครบถว้น  ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด (ไม่ต  ่ากว่า 7 วนั) 

• บรษิัท ไดป้ระกาศก าหนดการประชมุผูถื้อหุน้และวาระการประชมุ  พรอ้มทัง้เอกสารประกอบทัง้หมดไว้
บนเว็บไซตข์องบรษิัท 

• บริษัท อ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเอง  สามารถใชสิ้ทธิออกเสียง
โดยมอบฉันทะใหบ้คุคลอื่นมาประชมุ ออกเสียงลงมติแทน และบริษัทไดเ้สนอชื่อกรรมการอิสระ 1 คน 
เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะไปพรอ้มกับหนังสือนัดประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งนีเ้พื่อให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่
สามารถเขา้รว่มประชมุในวนัท่ีก าหนดยงัคงสิทธิในฐานะผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิเท่าเทียมกนั 

• หนังสือมอบฉันทะที่บริษัท จัดส่งพรอ้มกับหนังสือนัดประชุมได้ระบุถึงรายละเอียดเอกสาร และ
หลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน พรอ้มทั้งแนะน าขั้นตอนที่สะดวกในการมอบฉันทะ 
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เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถจดัเตรียมไดอ้ย่างครบถว้นถกูตอ้ง และไม่เกิดปัญหาในการเขา้ร่วมประชุมของ
ผูร้บัมอบฉนัทะ 

• ขอ้ก าหนดในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ยตนเองนั้น บริษัท มิได้
ก าหนดกฎเกณฑ ์หรือเงื่อนไขใดที่ก่อใหเ้กิดความยุ่งยากต่อการมอบฉันทะใหบ้คุคลอื่นเขา้รว่มประชุม
แทนแต่อย่างใด มีเพียงก าหนดใหร้บัรองเอกสารโดยตวัผูม้อบฉนัทะ และตวัผูร้บัมอบฉนัทะเท่านัน้ เพื่อ
เป็นการยืนยนัว่าไดม้ีการใชสิ้ทธิ และมอบสิทธิในการเขา้ประชมุผูถื้อหุน้อย่างถกูตอ้งตามหลกัเกณฑท์ี่
พึงปฏิบตัิ 

• บริษัท มีกระบวนการ และช่องทางให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการบริหารงานบริษัท โดยเปิด
โอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ และเสนอชื่อบคุคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเขา้รบัการพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท ก่อนวันประชุมผูถื้อหุน้  โดย
บริษัท ไดป้ระกาศแจง้รายละเอียดพรอ้มหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาไวอ้ย่างละเอียดชดัเจนใหผู้ถื้อหุน้
ทราบผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซตข์องบรษิัท ทัง้นีเ้พื่อเป็นการ
สรา้งความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการใช้สิทธิเสนอเรื่องที่เก่ียวข้องกับการเปล่ียนแปลงที่
ส  าคญัของบรษิัท และสิทธิในการเลือกตัง้กรรมการท่ีเป็นอิสระมาดแูลผลประโยชนแ์ทนตนได ้

• บรษิัท ด าเนินการประชุมผูถื้อหุน้ตามล าดบัของระเบียบวาระที่ไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม และไม่
เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ไดแ้จ้งให้ผู้ถือหุน้ทราบล่วงหน้า เพื่อใหผู้้ถือหุน้ไดม้ีโอกาสศึกษาขอ้มูล
ประกอบการพิจารณาก่อนการออกเสียงลงคะแนน 

• ในการประชุมผูถื้อหุน้ บริษัท ใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ทุกรายในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุน้ต่อ
หน่ึงเสียง ทัง้นีเ้พื่อความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ 

• บริษัท ก าหนดแนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ตามมติ
คณะกรรมการบริษัท โดยบริษัท ถือเป็นนโยบายส าคัญที่จะไม่ใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานใช้
โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานบริษัทแสวงหาผลประโยชนส่์วนตน  โดยระบุไวใ้น
รายงานประจ าปี น าแจก เผยแพร่ใหก้รรมการผูบ้รหิารและพนกังานบรษิัททกุคนไดร้บัทราบและปฏิบตัิ
ตาม 

• กรรมการและผูบ้รหิารบรษิัท มีแนวทางปฏิบตัิที่ตอ้งรายงานการถือหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส และบตุร
ที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ซึ่งถือหลักทรพัยข์องบริษัท  รวมทัง้รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรพัย์
ทุกครัง้ที่มีการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ต่อคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัยต์ามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 
วนัท าการหลงัจากวนัที่ซือ้ ขาย โอน หรือรบัโอนหลกัทรพัย ์นอกจากนีก้รรมการและผูบ้ริหารยงัไดร้บั
ทราบหนา้ที่ความรบัผิดชอบตามที่ก าหนด  รวมถึงบทก าหนดโทษตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ดว้ย 

• บรษิัท ใหค้วามส าคญัต่อระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ  โดยก าหนดแนวทางการควบคุม
ภายในเพื่อป้องกันและลดความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้  โดยบริษัทไดก้ าหนดหา้มผูบ้ริหารที่ ไดร้บัทราบ
ขอ้มลูภายในกระท าการใดๆ  ซึ่งเป็นการขดัต่อมาตรา 241  ของพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง สืบเนื่องจากแนวทางในการป้องกันการใช้ขอ้มูล
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ภายในของบริษัท ในทุกปีที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยเกิดกรณีที่กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทใชข้อ้มูล
ภายในเพื่อหาผลประโยชนแ์ก่ตนเองหรือผูอ้ื่นในทางมิชอบแต่อย่างใด 

• คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้กรรมการที่มีส่วนไดเ้สียในวาระใด งดเว้นการมีส่วนร่วมในการ
ประชมุพิจารณาในวาระนัน้ๆ 

• การถือหลกัทรพัยข์องบริษัท : กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัท มีสิทธิเสรีภาพในการลงทุน
ซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัท อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ควรงดการซือ้ขาย
หลกัทรพัยข์องบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณะชน ในกรณีที่
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน รวมถึงคู่สมรส และบตุรท่ียงัไม่บรรลนุติิภาวะ มีการซือ้-ขาย โอน-รบั
โอน หลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องจัดท าและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ ตลอดจนการ
เปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยข์องบริษัท ต่อหน่วยงานก ากับดูแลให้รับทราบตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

• บริษัท ด าเนินธุรกิจดว้ยความซื่อสตัย ์สจุริต เปิดกวา้ง โปรง่ใส และเป็นธรรม โดยก าหนดใหก้รรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคน หา้มประกอบธุรกิจที่เป็นการแข่งขนักบับรษิัท หลีกเล่ียงการท ารายการที่
เก่ียวโยงกับตนเองหรือบุคคล/นิติบุคคลที่ เก่ียวขอ้ง ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์ับ
บริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีหนา้ที่ดูแลใหบ้รษิัท มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการ
เปิดเผยขอ้มลูรายการที่เก่ียวโยงกนัตามที่กฎหมาย หรือหน่วยงานก ากบัดแูลก าหนดไวอ้ย่างเครง่ครดั
ในกรณีที่มีความจ าเป็นตอ้งท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั รายการนัน้จะตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขการคา้ทั่วไป
ตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติ ดว้ยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการท า
รายการกับบคุคลภายนอกและค านึงถึงประโยชนส์งูสดุของบริษัท โดยผูท้ี่มีส่วนไดเ้สียจะตอ้งไม่มีส่วน
ในการพิจารณารายการท่ีตนมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ทัง้นีใ้นกรณีที่เป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัที่
ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการคา้ทั่วไป ตามหลกัการท่ีคณะกรรมการบรษิัท อนมุตัิ ซื่งอาจก่อนใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์รายการดงักล่าวตอ้งผ่านการสอบทานและใหค้วามเห็นจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ก่อนน าเสนอขออนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัท หรือผูถื้อหุน้ 

 

แนวปฏิบัต ิ
บริษัท ใหค้วามส าคญักับการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกันต่อผูถื้อหุน้ทุกราย โดยมีแนวทางปฏิบตัิในการคุม้ครอง

ป้องกันการละเมิดสิทธิของผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมสรา้งความมั่นใจในการลงทุนกับบรษิัทจึงไดก้ าหนด
แนวปฏิบตัิที่ดีเพื่อการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนั ดงันี ้

1. บรษิัท ก าหนดใหม้ีหนงัสือมอบฉนัทะส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้รว่มประชมุไดแ้ละก าหนด 
แนวทางการลงคะแนนเสียงใหแ้ก่บุคคลอื่น และหรือกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผูร้บัมอบฉันทะในการเขา้ร่วมประชุม
โดยระบชุื่อประวตัิขอ้มลูการท างานของกรรมการอิสระทัง้หมดใหพ้ิจารณาเลือกหนึ่งคน ส าหรบัการเป็นผูร้บัมอบ ฉนัทะ
แทนผูถื้อหุน้ 

2. บรษิัท ไม่เพิ่มวาระการประชมุ หรือเปล่ียนแปลงขอ้มลูส าคญั โดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 
ล่วงหนา้ 
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3. คณะกรรมการบรษิัท สนบัสนนุใหม้ีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทกุวาระ รวมทัง้วาระการ  
แต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล เพื่อความโปรง่ใส และตรวจสอบได ้

4. บรษิัท ก าหนดจรรยาบรรณว่าดว้ยการใชข้อ้มลูภายใน และการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัท  
เพื่อป้องกนัมิใหก้รรมการผูบ้รหิารและพนกังานใชข้อ้มลูภายในเพื่อหาผลประโยชนแ์ก่ตนเองหรือผูอ้ื่นโดยมิชอบ ซึ่งมีการ
แจง้แนวทางและนโยบายใหท้กุคนในองคก์รถือปฏิบตัิและมีการติดตามผลอย่างสม ่าเสมอ 

5. คณะกรรมการและผูบ้รหิาร มีหนา้ที่รายงานการถือครองหลกัทรพัย ์และการเปล่ียนแปลงการถือ 
ครองหลกัทรพัยใ์หเ้ป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และรายงานต่อ
คณะกรรมการบรษิัททกุครัง้ที่มีการซือ้ขายหลกัทรพัย ์

6. บรษิัท ก าหนดหา้มบคุคลที่เก่ียวขอ้งซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัท ภายใน 1 เดือน ก่อนมีการ 
เปิดเผยงบรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 
 

 

3.   การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 

คณะกรรมการบรษิัทฯ ตระหนกัและใหค้วามส าคญัในการดแูล การปฏิบตัิต่อสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย ทัง้
ผูม้ีส่วนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่ บุคลากรของบริษัท (กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงาน) และผูม้ีส่วนไดเ้สียภายนอก ไดแ้ก่ 
คู่แข่ง เจ้าหนี ้ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง ไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่ก าหนดโดยกฎหมาย หรือโดยข้อตกลงที่ท  า
รว่มกันตลอดจนความรบัผิดชอบรว่มกันต่อเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อช่วยสรา้งความสามารถในการแข่งขัน
และการประกอบธุรกิจที่ดีใหแ้ก่บรษิัทฯ อย่างมั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนเป็นการสรา้งความสมัพนัธ ์และความร่วมมือที่ดี
ระหว่างบรษิัทกบัผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

พนักงาน บรษิัทฯ ใหค้วามส าคญัในการปฏิบตัิต่อพนกังานทุกคนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นทรพัยากรที่มีคณุค่า และ
เป็นส่วนส าคัญในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหป้ระสบความส าเร็จ ทั้งนีบ้ริษัทฯ ไดส่้งเสริมและสนับสนุนดา้นการ
พฒันาและฝึกอบรมในหลกัสตูรต่างๆ  อย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ เพื่อใหพ้นกังานมีความรู ้และเชี่ยวชาญในการท างาน
ตลอดจนใหม้ีการดแูลพนกังานทุกคนอย่างเสมอภาค มีความเท่าเทียมกันในโอกาสของการจา้งงาน และความกา้วหนา้
ในอาชีพการงาน การพิจารณาให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม และเป็นธรรมบริษัทฯ ไดจ้ัดให้มีสวัสดิการดา้นการตรวจ
สขุภาพพนกังานประจ าปี สวสัดิการดา้นกองทนุส ารองเลีย้งชพี สวสัดิการดา้นการกูย้ืมเงินเพื่อการศกึษาต่อและการกูย้ืม
เงินในฉุกเฉินตลอดจนการสรา้งสภาพแวดลอ้มในการท างานที่ดี และค านึงถึงสวัสดิภาพของพนักงานให้เกิดความ
ปลอดภยัและมีประสิทธิภาพ 

 

ผู้ถือหุ้น บรษิัทฯ ใหค้วามส าคญัในการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุราย โดยมีนโยบายแนวทางปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุราย
อย่างเสมอภาค เท่าเทียมกันตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการที่ดีตลอดจนการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นไดเ้ข้าถึง
สารสนเทศที่จ าเป็นบริษัทฯ ตระหนัก และใหค้วามส าคัญกับการจัดประชุมผูถื้อหุน้  โดยปฏิบัติตามหลกัการประเมิน
คุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถื้อหุน้  ซึ่งก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์
และสามาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยทัง้ก่อนการประชมุ  วนัประชุม  และหลงัการประชุม  เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก
ใหก้บัผูถื้อหุน้ทกุรายรวมถึงนกัลงทนุสถาบนัไดเ้ขา้รว่มประชมุไดใ้ชสิ้ทธิออกเสียงในการประชมุโดยเท่าเทียม 
 

ลูกค้า บริษัทฯ ใหค้วามส าคัญในการปฏิบตัิต่อลกูคา้ดว้ยความโปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได ้ตลอดจนการมี
ความรบัผิดชอบต่อลกูคา้ เอาใจใส่ และดูแลลกูคา้ดว้ยการใหบ้รกิารอย่างใกลช้ิดสนิทเหมอืนญาต ิมุ่งเนน้การใหบ้รกิารท่ี
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ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อย่างมีคุณภาพ มีมาตรฐาน สะดวก รวดเรว็ และตรงต่อเวลาบรษิัทฯ เอาใจใส่ดูแล
ติดตามลกูคา้อย่างใกลช้ิดใหค้วามช่วยเหลืออย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยมุ่งหวงัใหลู้กค้าเกิดความพึงพอใจสงูสุด 
ประสบความส าเรจ็ในการประกอบอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ 
 

คู่ค้า บรษิัทฯ ใหค้วามส าคัญในการปฏิบตัิต่อคู่คา้ทุกรายของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมบริษัทฯ มีนโยบายในการ
คดัเลือกคู่คา้ที่ชดัเจนและเป็นรูปธรรม โดยคดักรองสินคา้ที่ดี มีคณุภาพและประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานการใหบ้ริการ
ที่ดีเป็นท่ียอมรบัของลกูคา้ โดยไดเ้ปิดเผย ส่ือสารถึงแนวทางการปฏิบตัิใหท้ราบอย่างต่อเนื่อง  ดว้ยความโปรง่ เป็นธรรม  
และตรวจสอบได ้ ตลอดจนมุ่งเนน้การปฏิบัติตามขอ้ตกลงที่มีการตกลงกันไวก้ าหนดใหม้ีการส่ือสาร และแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นในการด าเนินงานด้านต่างๆ ระหว่างบริษัทฯ และคู่ค้าอย่างสม ่าเสมอ ทั้งนี ้เพื่อก่อให้เกิดการรักษา
ความสมัพนัธ ์และการพฒันาปรบัปรุงงานในดา้นต่างๆ ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์องเป้าหมายรว่มกนั 

      
เจ้าหนี้ บริษัทฯ ใหค้วามส าคญัในการปฏิบตัิต่อเจา้หนีอ้ย่างเป็นธรรม และมีความรบัผิดชอบต่อเจา้หนีทุ้กราย

ของบริษัทฯ   โดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติตามเงื่อนไข ขอ้ตกลง การช าระเงิน การทบทวนหลักประกัน และการบริหาร
จดัการเงินทนุตลอดจนการก าหนดแนวทางปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรมในกรณีที่เกิดการผิดนดัช าระหนีไ้วอ้ย่างชดัเจน ทัง้นี ้
ที่ผ่านมาบรษิัทฯ มีการปฏิบตัิต่อเจา้หนีอ้ย่างเคร่งครดั ตรงต่อเวลามาโดยตลอด และไม่เคยมีกรณีท าผิดขอ้ตกลงที่มีต่อ
เจา้หนีข้องบรษิัทฯ 

คู่แข่งขัน บริษัทฯ ใหค้วามส าคัญในการปฏิบัติต่อคู่แข่งขันดว้ยการด าเนินธุรกิจภายใตก้รอบกติกาของการ
แข่งขนัที่ดี ปฏิบตัิตามกฎระเบียบขอ้บงัคบั และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งขนัทางการค้าดว้ยการ
กล่าวหาใส่รา้ยดว้ยวิธีการท่ีไม่สจุริตปราศจากขอ้มลูความจรงิ ไม่แสวงหาความลบัของคู่คา้ที่ไม่สจุรติหรือไม่เหมาะสม 
และไม่กระท าการท่ีเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิ หรือทรพัยสิ์นทางปัญญาของผูอ้ื่น 
 

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มุ่งเนน้การด าเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบต่อเศรษฐกิจสังคม และ
ส่ิงแวดลอ้มมีการด าเนินงานปฏิบตัิตามกฎระเบียบขอ้บงัคบั และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง โดยการใชจ้รยิธรรมและคุณธรรม
ในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนมีการด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส เป็นธรรม ยุติธรรม และไม่เอารดัเอาเปรียบสงัคม 
ชมุชน ส่ิงแวดลอ้ม หรือผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุส่วน และไม่ท าการใดๆ ที่ขดัหรือผิดกฎหมาย เนื่องดว้ยบรษิัทฯ ด าเนินธุรกิจที่มี
บทบาทในส่วนร่วมในการพัฒนาสงัคม และชุมชนเพื่อใหเ้กิดการสรา้งคุณค่าร่วมกันระหว่างบริษัทฯ เศรษฐกิจ สังคม 
ชมุชน และส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นบรษิัทฯ จึงไดม้ีการส่ือสาร และอบรมพฒันาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหม้ีความรูค้วาม
เขา้ใจในดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคม ตลอดจนปลกูฝังจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้มใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั ในระหว่าง
ปี 2562 บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และสอดคลอ้งกับคู่มือการบริหารจัดการตาม
มาตรฐานสากล บรษิัทส่งเสรมิใหพ้นกังานทกุคนใชท้รพัยสิ์นและวสัดขุองบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การส่งเสรมิให้
น ากระดาษมาใช้ทั้งสองหนา้ การปิดไฟ ทุกครัง้เมื่อเลิกใชง้าน หรือพักทานอาหาร บริษัท เชื่อว่าการสรา้งวินัยใหก้ับ
พนกังานจะส่งผลใหเ้กิดเป็นนิสยั และน าไปปฏิบตัิแมจ้ะอยู่นอกบรษิัท 

 

การให้ความรู้และฝึกอบรบพนักงานในเร่ืองสิ่งแวดล้อม 
บรษิัทไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซึ่งปัญหาส่ิงแวดลอ้มส่วนใหญ่เกิดขึน้จากพนหังานไม่มีความ

เขา้ดา้นส่ิงอวดลอ้มอยา่งแทจ้รงิ จึงมีแนวทางจดัการปลกูจิตส านึกใหพ้นกังานทกุท่านท่ีเก่ียวขอ้งทัง้ทางตรงและทางออ้ม
ไดร้บัการฝึกอบรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยมีหลกัสตูรที่ไดส่้งใหพ้นกังานผ่านการอบรมไปแลว้ ดงันี ้
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1. ISO 14001: 2015 Introduction and Requirements 
2. จิตส านึกส่ิงแวดลอ้ม 
บริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีคณะท างานบรหิารความเส่ียง โดย ก าหนดใหก้ารบรหิารความเส่ียง เป็นความรบัผิดชอบของ

พนักงานในทุกระดับ ที่ต้องตระหนักถึงความเส่ียงที่มีในการปฏิบัติงานในองค์กรและหน่วยงานของตน โดยให้
ความส าคญัในการบริหารความเส่ียงดา้นต่างๆ ใหอ้ยู่ในระดบัท่ีเพียงพอและเหมาะสม มีกระบวนการบรหิารความเส่ียง
องคก์ร ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อให้เกิดการบรหิารจดัการความเส่ียงที่อาจส่งผลกระทบต่อ
การด าเนินงานของบรษิัทฯอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหเ้กิดการพฒันาและการปฏิบตัิงาน ดา้นการบรหิารความเส่ียง
ทั่วทัง้องคก์รในทิศทางเดียวกัน โดยการน าระบบการบรหิารความเส่ียงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตดัสินใจการวาง แผนกล
ยทุธ ์แผนงาน และการด าเนินงานของบรษิัทฯ รวมถึงการมุ่งเนน้ใหบ้รรลวุตัถุประสงค ์เป้าหมาย วิสยัทศัน ์พันธกิจ และ
กลยุทธท์ี่ก าหนดไว้ เพื่อสรา้งความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและสรา้งความเชื่อมั่นต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียก าหนดแนวทาง
ป้องกันและบรรเทาความเส่ียงจากการด าเนินงานของบรษิัทฯ เพื่อหลีกเล่ียงความเสียหาย หรือความสญูเสียที่อาจจะ
เกิดขึน้ รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเส่ียงอย่างสม ่าเสมอ  โดยในปี 2562 บริษัทไดม้ีการจัดท า
ผลสรุปการประเมินความเส่ียงประจ าปี โดยคณะท างานบรหิารความเส่ียงน าเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 
1 ในปี 2563 

 

บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน เป็นความ
รบัผิดชอบขั้นพืน้ฐาน และเป็นปัจจัยที่มีความส าคญัและจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นส่งเสริมใหทุ้ก
หน่วยงานด าเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ควบคู่กับการพฒันาองคก์ร เพื่อมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ โดยมีแนวปฏิบัติ
ตามนโยบายดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดังนีป้้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การ
บาดเจ็บ และความเจ็บป่วยเนื่องจากการปฏิบตัิงาน ดว้ยความรว่มมืออย่างจรงิจงัของบคุลากรทุกคน รวมทัง้จ ากดัและ
ควบคมุความเส่ียงในการปฏิบตัิงานที่ไม่ปลอดภยัตามระบบมาตราฐานสากล ISO 14001 ดงันี ้

• ป้องกนัการเกิดอบุตัิเหต ุการบาดเจ็บ และความเจ็บป่วยเนื่องจากการปฏิบตัิงาน ดว้ยความรว่มมืออย่างจรงิจงั
ของบคุลากรทกุคน รวมทัง้จ ากดัและควบคมุความเส่ียงในการปฏิบตัิงานที่ไม่ปลอดภยั 

• ใหค้วามร่วมมือกับหน่วยงานราชการและเอกชนอื่น ในการกระงบัเหตุฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุอันเกิดจากการ
ปฏิบตัิงาน ดว้ยความรวดเรว็มีประสิทธิภาพและระมดัระวงั 

• ปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบต่างๆ ในเรือ่งความปลอดภยัอย่างเคร่งครดั และน ามาตรฐานการ
จดัการท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยัที่ดีมาใชใ้นการด าเนินธุรกิจ 

• จดัใหม้ีเครื่องมือ อุปกรณ ์ระเบียบปฏิบตัิ แผนการด าเนินการ และการฝึกอบรมใหค้วามรูแ้ก่พนกังานทกุระดบั 
อย่างเหมาะสม เพื่อให้มีความรูค้วามเข้าใจและไดร้บัขอ้มูลข่าวสารเพียงพอในเรื่องความปลอดภัยในการ
ท างาน เพื่อปอ้งกนัอนัตรายอนัอาจเกิดจากการท างาน หรือโรคภยัต่างๆ 

• ทบทวนนโยบายการจดัการดา้นความปลอดภยั และจดัใหม้ีการตรวจสอบประเมินเป็นระยะๆ 
 

โดยในปี 2562 ที่ผ่านมาบรษิัทปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง อย่างถกูตอ้งครบถว้น และสอดคลอ้งกบัระบบการ
จดัการตามมาตรฐานสากลท่ีน ามาใชเ้ป็นเครื่องมือในการบรหิารงาน  มีการจดัท าสรุปขอ้มลูดา้นความปลอดภยั อาชีวอ
นามยั การเจ็บป่วยจากการท างาน การบาดเจ็บในการท างาน ไดม้ีการฝึกอบรมหลกัสตูร อาทิ หลกัสตูรความปลอดภยั 
อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน หลกัสตูรการอบรมดบัเพลิงขัน้ตน้และอพยพหนีไฟ เป็นตน้ 
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บรษิัทฯ มีนโยบายต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชั่น หา้มติดสินบน และการคอรร์ปัชั่นทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรง หรือ
ทางอ้อมต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และไม่ยอมรบัพฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับการทุจริตและคอรร์ปัชั่น ได้
ก าหนดใหม้ีการประเมิน และทบทวนความเส่ียงจากการทุจริตคอรร์ปัชั่นอย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนมีการดูแล ติดตาม 
ประเมินผล และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ับทราบผลการด าเนินงานเก่ียวกับการต่อต้านทุจริตและ
คอรร์ปัชั่นบริษัทฯ ใหค้วามส าคญัอย่างจริงจงักับการติดสินบนและการคอรร์ปัชั่นต่างๆ (หากมี) การละเมิดนโยบายนี ้
บริษัทฯ ถือเป็นเรื่องการกระท าผิดที่รา้ยแรง โดยจะมีการด าเนินการทางวินยั และมีโทษสูงสุดดว้ยการเลิกจา้งตามที่
กฎหมายก าหนด 

 
ขอบเขตและแนวทางการปฏิบัติเร่ืองการต่อต้านการคอรรั์ปชั่น 

บคุลากรทกุระดบัของบรษิัท และบรษิัทในกลุ่ม ตอ้งปฏิบตัิตามแนวทางที่ไดก้ าหนดไว ้ดงันี ้
1. กรรมการบรษิัท และพนกังานทกุระดบั ตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชั่น และจรรยาบรรณทาง

ธุรกจิ โดยตอ้งไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการทจุรติและคอรร์ปัชั่นทัง้ทางตรงหรือทางออ้ม เพื่อประโยชนท์ัง้ต่อบรษิัท ต่อตนเอง 
และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 

2. ไม่ใหสิ้นบนทั้งทางตรงหรือทางออ้ม กับเจา้หนา้ที่ภาครฐัหรือหน่วยงานของรฐั หรือตัวแทนของรฐั หรือ
ภาคเอกชน เพื่อใหม้ีการตอบแทนการปฏิบตัิที่เอือ้ประโยชนต์่อกนั หรือหวงัผลประโยชนเ์ก่ียวกบังานบรษิัท 

3.. ไม่รบัสินบนทั้งทางตรงหรือทางออ้ม จากเจา้หนา้ที่ภาครฐัหรือหน่วยงานของรฐั หรือตัวแทนของรฐั หรือ
ภาคเอกชน เพื่อเอือ้ประโยชน์ต่อข้อตกลงหรือสัญญาทางธุรกิจ การจัดซือ้จัดจ้างตอ้งเป็นไปดว้ยความโปร่งใสตาม
ระเบียบและกระบวนการของบรษิัท 

4. พนกังานทุกระดบัถือเป็นหนา้ที่ในการแจง้เบาะแสไปยงัผูบ้งัคบับญัชา หรือบุคคลที่ระบุไวใ้นช่องทางการ
แจง้เบาะแส หากพบพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการคอรร์ปัชั่น รวมถึงใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิต่างๆ หากมี
ขอ้สงสยัหรือขอ้ซกัถามใหป้รกึษากับผูบ้งัคบับัญชา หรือบุคคลที่ก าหนดใหท้ าหนา้ที่รบัผิดชอบเก่ียวกับการติดตามการ
ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณผ่านช่องทางต่างๆที่ก าหนดไว ้

5. บริษัทจะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานที่ปฏิเสธ หรือแจง้เบาะแสเรื่องการคอรร์ปัชั่นที่เก่ียวขอ้ง
กบับรษิัท จะตอ้งไม่มีพนกังานรายใดที่จะถูกลดขั้น ถกูลงโทษ หรือไดร้บัผลกระทบในทางลบ โดยบริษัทจะใชม้าตรการ
คุม้ครองผู้รอ้งเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการคอรร์ปัชั่น ตามวิธีปฏิบัติในการแจ้งเบาะแสและข้อ
รอ้งเรียน ดังที่ปรากฎในนโยบายการแจง้เบาะแสการกระท าผิด (Whistle Blowing Policy) ประกาศที่ PST004/2559 
วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ ์2559 

6. ผูท้ี่กระท าการคอรร์ปัชั่นเป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณของบรษิัท  จะตอ้งไดร้บัการพิจารณาโทษทางวินยั
ตามระเบยีบที่บรษิัทก าหนดไว ้และไดร้บัโทษตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

7. บริษัทจะใหค้วามส าคญัในการส่ือสาร และประชาสมัพันธ ์เพื่อสรา้งความรูแ้ละความเขา้ใจแก่กรรมการ
บรษิัท พนกังานและผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับรษิัท ในเรื่องที่ตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามนโยบายการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น 

8.นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นนีใ้หค้รอบคลมุไปถึงกระบวนการบรหิารงานบคุคล ตัง้แต่การสรรหาหรือการ
คัดเลือกบุคลากร การเล่ือนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยก าหนดให้
ผูบ้งัคบับญัชาทกุระดบัท าส่ือสารท าความเขา้ใจกบัพนกังานใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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9.การด าเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นใหใ้ชแ้นวปฏิบัติตามที่ก าหนดไวใ้น “นโยบายการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี” “จรรยาบรรณธุรกิจ”รวมทั้งระเบียบ และคู่มือการปฏิบัติงานของบริษัทที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจน
แนวทางการปฏิบตัิอื่นใดที่บรษิัทจะก าหนดขึน้ต่อไป 

10.บริษัทก าหนดใหบ้อกกล่าวประชาสัมพันธ์นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นผ่านช่องทางส่ือสารทั้งภายใน
และภายนอก เช่น อีเมลภ์ายในองคก์ร เว็บไซต ์แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปี (56-2) 
เป็นตน้ 

 

เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนในการด าเนินการในเรื่องที่มีความเส่ียงกับการเกิดการคอรร์ปัชั่น พนกังานของบริษัททุก
ระดบัตอ้งปฏิบตัิดว้ยความระมดัระวงัในเรือ่งที่ก าหนดดงัต่อไปนี ้

ขอบเขตและแนวทางการปฏิบัติเร่ืองการให้การช่วยเหลือทางการเมือง/การบริจาคเพื่อการกุศล/การให้เงิน
สนับสนุน/การรับให้ ค่าของขวัญ คา่บริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

1.บริษัทให้ความส าคัญในการเป็นกลางทางการเมือง ไม่สนับสนุน ไม่เข้าไปมีส่วนร่วม และไม่ฝักไฝ่พรรค
การเมืองใดการเมืองหนึ่งหรือผูม้ีอ  านาจทางการเมืองคนใดคนหน่ึง 

2.บรษิัทและพนกังานทุกระดบั จะไม่น าเงินทุนหรือทรพัยากรใดๆของบริษัทไปใชใ้นการช่วยเหลือทางการเมือง 
และการสนบัสนนุแก่พรรคการเมืองใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม 

3. การบริจาคเพื่อการกุศลจะตอ้งเป็นการบรจิาคเพื่อกิจกรรมการกุศลและก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อสงัคมอย่าง
แท้จริง ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การด าเนินงานของบริษัทด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility: CSR) 

4.การบริจาคนั้นจะตอ้งพิสจูนไ์ดว้่า เป็นไปเพื่อการกุศล โดยไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับผลประโยชนต์่างตอบแทน
ใหก้บับคุคล หรือ หน่วยงานใด ยกเวน้ การประกาศเกียรติคณุตามธรรมเนียมปฏิบตัิทั่วไป 

5.การบริจาคเพื่อการกุศลและการใหเ้งินสนบัสนุน จะตอ้งมีเอกสารจากผูข้อรบับรจิาคหรือขอรับเงินสนบัสนุน 
โดยระบุวตัถุประสงคข์องการบรจิาคและสนบัสนุนดงักล่าว แนบประกอบกับใบค าขออนุมตัิการจ่าย และน าเสนอใหผู้ม้ี
อ  านาจอนมุตัิพิจารณาอนมุตัิตามระดบัอ านาจอนมุตัิของบรษิัท (Level of Authorization 
:LOA) 

6.การให้/รับ ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จะต้องเป็นไปตามประกาศของบริษัทที่ 
035/2557 ระเบยีบการใหแ้ละรบัซึ่งค่าของขวญัรางวลั ฉบบัแกไ้ข ลงวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2558  

 

การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการคอรรั์ปชั่น 
   บริษัทฯก าหนดใหทุ้กฝ่ายร่วมกันตรวจสอบและประเมินความเส่ียงเก่ียวกับการคอรร์ปัชั่นโดยใหร้ายงานต่อ
คณะท างานบริหารความเส่ียง  เพื่อให้มั่นใจไดว้่า บริษัทฯสามารถควบคุม ติดตามและป้องกันความเส่ียงดา้นการ
คอรร์ปัชั่นท่ีอาจเกิดขึน้กบัองคก์รไดอ้ย่างเพียงพอและเหมาะสม 

 
แนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอรรั์ปชั่น 

บริษัท ก าหนดใหม้ีการติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น เป็นประจ าอย่าง
นอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน และจดัใหม้ีการทบทวนแนวปฏิบตัิ และขอ้ก าหนดในการด าเนินการ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงธุรกิจ ขอ้บงัคบั และ ขอ้ก าหนดของกฎหมาย โดยคณะท างานบรหิารความเส่ียง 
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คณะกรรมการบริษัท มีการบริหารงานโดยค านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายก าหนด และ
สนบัสนนุใหม้ีการรว่มมือกนัระหว่างบรษิัท กบัผูม้ีส่วนไดเ้สียในการสรา้งความมั่นคง สรา้งงาน และการสรา้งกิจการใหม้ี
ฐานะทางการเงินอย่างมั่นคงและยั่งยืน  บรษิัท เปิดโอกาสใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียไดเ้ขา้ถึงสารสนเทศที่จ าเป็น และมีมาตรการ
ส าหรบัผูม้ีส่วนไดเ้สียในการรอ้งเรียน  การแสดงความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะ ตลอดจนการแจง้เบาะแสการกระท าผิด
กฎหมาย  หรือจรรยาบรรณที่อาจส่อถึงการทุจรติคอรร์ปัชั่น หรอืประพฤติมิชอบของพนกังาน หรือผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียอื่น
ของบรษิัท  

 
การแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน 

บริษัท ก าหนดแนวทางปฏิบตัิส าหรบัการรบัเรื่องรอ้งเรียน ตลอดจนการแจง้เบาะแสการกระท าความผิด หรือ
การกระท าอนัส่อไปในทางประพฤติมิชอบหรืออาจเป็นการกระท าผิด โดยระบุไวใ้น  “ นโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชั่น (Anti-
corruption policy)  และนโยบายแจง้เบาะแสการกระท าผิด ” 

บรษิัท ไดจ้ดัใหม้ีมาตรการและช่องทางการแจง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรียนของลกูคา้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุภาคส่วน 
โดยสามารถแจง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรียน ตลอดจนการแสดงความคิดเหน็ต่อบรษิัท โดยผ่านช่องทางดงันี ้

➢ แจง้ผูบ้งัคบับญัชาที่รบัผิดชอบโดยตรง (ตัง้แต่ระดบัผูอ้  านวยการขึน้ไป) 
➢ ส่ง E-mail ถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ : auditcommittee@pst.co.th     
➢ ส่งจดหมายถึงเลขานกุารบรษิัท ตามที่อยู่ดงันี ้

บรษิัท เพาเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
อาคารพีเอสที 325/1 ถนนพหลโยธิน  แขวงสายไหม  เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 
หรือส่ง E-mail : info@pst.co.th 
โทรศพัท ์: 02 993 8982  ต่อ 1600 (เลขานกุารบรษิัท)  แฟกซ ์: 02 993 8983 
เว็บไซต ์: www.pst.co.th 

กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานทุกระดบัของบรษิัท จะตอ้งไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย โดยเมื่อพบเห็นการกระท าที่
เขา้ข่ายการคอรร์ปัชั่นท่ีเก่ียวขอ้งกบับรษิัท จะตอ้งแจง้ผูบ้งัคบับญัชา หรือบคุคลที่รบัผิดชอบทราบ ตลอดจนตอ้งใหค้วาม
รว่มมือในการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวนขอ้เท็จจริงต่างๆ รวมทัง้บริษัท ตอ้งจดัใหม้ีช่องทางในการรบัขอ้รอ้งเรียนจาก
บคุคลภายนอกดว้ย 
การด าเนินการ  

• แจง้ความคืบหนา้ / ผลการพิจารณาเรื่องรอ้งเรียน ใหก้บัผูร้อ้งเรียนท่ีไดเ้ปิดเผยชื่อที่อยู่ที่ติดต่อได ้

• บริษัท ต้องให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการคอรร์ัปชั่น  และผู้แจ้งเบาะแส/ข้อ
รอ้งเรียนเรื่องการคอรร์ปัชั่น โดยบริษัท จะไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือใหผ้ลทางลบต่อพนกังานที่ปฏิเสธ
การคอรร์ัปชั่น ตลอดจนบริษัท จะต้องเก็บ และรักษาความลับของผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการสืบสวน
สอบสวนต่อการกระท าอนัเป็นการคอรร์ปัชั่น 

ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการรับข้อร้องเรียน 
เลขานกุารคณะกรรมการบรษิัท ลงทะเบียนรบัขอ้รอ้งเรียนที่ไดร้บัจากช่องทาง E-mail หรือจดหมาย และ 

แจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อพิจารณาด าเนินการ ดงัต่อไปนี ้

mailto:info@pst.co.th
http://www.pst.co.th/
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1. หากเรื่องรอ้งเรียนเป็นการกระท าที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบตัิตามนโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบตัิดา้นบคุคล ให้
น าส่ง ฝ่ายบรหิารทรพัยากรบคุคล 

2. หากเรื่องรอ้งเรียนเป็นการกระท าที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย และกฎระเบียบของรฐั นโยบาย และ
หลักการก ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับของบริษัทให้น าส่ง เลขานุการ
คณะกรรมการบรษิัท 

3. หากเรื่องรอ้งเรียนเป็นการกระท าที่อาจส่อถึงการทจุริต ซึ่งหมายถึง การกระท าใดๆ เพื่อแสดงหาประโยชน ์
ที่มิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายส าหรบัตนเอง หรือผูอ้ื่น เช่น การยกัยอกทรพัย ์การคอรร์ปัชั่น การฉอ้โกง 
เป็นตน้ ใหน้ าส่ง ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

4. ในกรณีที่เรื่องรอ้งเรียนตามข้อ 1. - 3. เป็นเรื่องที่ซับซ้อน หรือเก่ียวข้องกับหลายหน่วยงาน ให้น าส่ง 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

ผูต้รวจสอบเรื่องรอ้งเรียนตามขา้งตน้ มีหนา้ที่พิจารณาตรวจสอบ หรือติดตามการแกไ้ขขอ้รอ้งเรียน และรายงานผล
การตรวจสอบใหแ้ก่ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท รบัทราบ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท มีหนา้ที่รายงานผล
การติดตาม หรือแกไ้ขขอ้รอ้งเรียนใหก้ับผูร้อ้งเรียนรบัทราบ (ในกรณีที่ผูร้อ้งเรียนเปิดเผยตวัตน) และในปี 2562 บรษิัทยงั
ไม่พบขอ้รอ้งเรียน เรื่องจรยิธรรมและการกระท าอนัเป็นการทจุรติคอรร์ปัชั่น 

 

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 

คณะกรรมการบริษัท ใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มลูอย่างถกูตอ้ง ครบถว้น เพียงพอทนัเวลา  ทัง้รายงาน
ขอ้มลูทางการเงินและขอ้มลูทั่วไปตามหลกัเกณฑข์อง ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยต์ลอดจนขอ้มลูที่ส  าคญัที่มีผลกระทบ
ตอ่ราคาหลกัทรพัยข์องบรษิัท ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจของผูล้งทนุและผูม้ีส่วนไดเ้สียของบรษิัท เพื่อใหผู้ท้ี่
เก่ียวขอ้งกบับรษิัท ทัง้หมดไดร้บัทราบขอ้มลูอย่างเท่าเทียมกนั โดยมีการเผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลกัทรพัย ์และเว็บไซต์
ของบรษิัท ที่ www.pst.co.th 
 

คณะกรรมการบริษัท ตระหนกัถึงความรบัผิดชอบมุ่งมั่นที่จะดูแลใหม้ีการปฏิบตัิตามกฎหมายขอ้บงัคบั และ
ระเบียบที่เก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มลู และความโปรง่ใสอย่างเครง่ครดั ดงันี ้
 

• บริษัท เผยแพร่ขอ้มลูตามเกณฑท์ี่ก าหนด ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรพัยฯ์ แบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) พรอ้มทัง้มีการเผยแพร่ขอ้มลูดงักล่าวผ่านทาง 
เว็บไซตข์องบรษิัท โดยมีการดแูลปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุนัอย่างสม ่าเสมอ 

• คณะกรรมการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายก ากับดูแลกิจการผ่านทางแบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

• คณะกรรมการจดัใหม้ีรายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่ไป
กับรายงานของ ผูส้อบบญัชี และจัดใหม้ีรายงานการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบใน
รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

• คณะกรรมการมีการเปิดเผยรายชื่อ บทบาท และหนา้ที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 
จ านวนครัง้ของการประชมุและจ านวนครัง้ที่กรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชมุในแต่ละปีผ่านทางแบบ
แสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

http://www.pst.co.th/
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• เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนเรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข วิธีการรายงานการ
เปิดเผยขอ้มลู เก่ียวกับฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัท ซึ่งมีการเปิดเผยขอ้มลูดังหวัขอ้
ต่อไปนี ้(1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ (3) ปัจจัยความ
เส่ียง (4) ทรพัยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธรุกจิ (5) ขอ้พิพาททางกฎหมาย (6) ขอ้มลูทั่วไปและขอ้มลูส าคญั
อื่น (7) ขอ้มูลหลักทรพัยแ์ละผูถื้อหุ้น (8) โครงสรา้งการจัดการ (9) การก ากับดูแลกิจการ (10) ความ
รบัผิดชอบต่อสงัคม (11) การควบคมุภายในและการบรหิารจดัการความเส่ียง (12) รายการระหว่างกัน 
(13) ขอ้มลูทางการเงินท่ีส าคญั (14) การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

• คณะกรรมการและผู้บริหารมีการรายงานการถือหลักทรพัย ์และการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรพัย์
เป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

• กรรมการและผูบ้ริหาร 4 รายแรกนบัจากกรรมการผูจ้ดัการ มีหนา้ที่ตอ้งจดัท ารายงานการมีส่วนไดเ้สีย
ของตนเองและบคุคลที่เก่ียวขอ้งต่อประธานกรรมการบรษิัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ และ
เปิดเผยขอ้มลูใหก้รรมการทกุท่านทราบ ตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2551 

• คณะกรรมการไดจ้ัดใหม้ีการด ารงรกัษาไวซ้ึ่งระบบควบคุมภายในที่ครอบคลมุทุกดา้น ทั้งดา้นการเงิน 
การปฏิบัติงาน การด าเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บังคับ ระเบียบที่ เก่ียวข้องจัดให้มีกลไก
ตรวจสอบถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษา และดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและ
สินทรพัยข์องบริษัท อยู่เสมอ ก าหนดระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร มีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบ
ภายในที่เป็นอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบท าหนา้ที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุก
หน่วยงานใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีวางไว ้

• คณะกรรมการบรษิัท จดัใหม้ีระบบบริหารความเส่ียงที่เก่ียวขอ้งทกุดา้น ครอบคลมุปัจจยัความเส่ียงที่
เก่ียวขอ้งกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธทางธุรกิจ การบริหารจัดการการเงิน การด าเนินงาน การ
คอรร์ปัชั่น และการปฏิบัติงานดา้นอื่นๆ โดยพิจารณาถึงโอกาสและระดับความรุนแรงของผลกระทบ
ก าหนดมาตรการในการป้องกันแกไ้ข การดูแล และการติดตามผล โดยมีคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง มีหน้าที่ในการประเมินความเส่ียง และน าเสนอแผนงานการบริหารจัดการความเส่ียงต่อ
คณะกรรมการบรษิัท 

• บรษิัท ไดก้ าหนดใหม้ีหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์เพื่อท าหนา้ที่ส่ือสารกบับคุคลภายนอกไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ 
นกัลงทนุสถาบนั นกัลงทนุทั่วไป นกัวิเคราะห ์ภาครฐัที่เก่ียวขอ้ง ดงันี ้

 

- เปิดเผยสารสนเทศที่ส าคญัใหป้ระชาชนทราบ 
- เผยแพรส่ารสนเทศต่อประชาชนอย่างทั่วถึง 
- ชีแ้จง้กรณีที่มีข่าวลือ หรือข่าวสารต่างๆ 
- การเปิดเผยในเชิงส่งเสรมิที่ไม่มีเหตอุนัควร 
- การซือ้ขายหลักทรพัยข์องบริษัทจดทะเบียน โดยใชข้้อมูลภายในไดอ้ย่างถูกตอ้ง เพียงพอ 

ทนัเวลา เท่าเทียม โปรง่ใส และเป็นธรรม 
นอกจากนีบ้ริษัท ก าหนดใหบุ้คคลผู้มีอ  านาจในการใชข้อ้มูลดังกล่าว ไดแ้ก่ ประธานกรรมการบริหาร หรือ

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
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• บริษัท ได้ก าหนดให้บุคคลที่มีอ  านาจในการประสานงานการเปิดเผยข้อมูลกับตลาดหลักทรัพย ์
(Contract Person) ดงันี ้

- การเปิดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ ไดแ้ก่ รายการไดม้า/จ าหน่ายไป ซึ่งสินทรพัยร์ายการ
เก่ียวโยง ก าหนดวนัประชุมผูถื้อหุน้ การเปล่ียนแปลงกรรมการและผูส้อบบญัชี การยา้ยที่ตัง้
ส านักงานใหญ่ รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ และโครงการลงทุน การจ่าย/งดจ่ายเงินปันผล 
เป็นตน้ โดยกรรมการผูจ้ดัการ 

- การเปิดเผยสารสนเทศตามรอบระยะเวลาบญัชีไดแ้ก่ งบการเงินประจ าปี และงบการเงินราย
ไตรมาส แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) โดย
กรรมการผูจ้ดัการ  

• การใหข้่าวสารทั่วไปส าหรบัการบรหิารองคก์รกบัส่ือสารมวลชนโดยก าหนดใหป้ระธานกรรมการบรหิาร 
หรือกรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ ในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ เก่ียวกับการบริหารจัดการองค์กรต่อ
ส่ือสารมวลชน 

• การใหข้อ้มลูข่าวสารทั่วไปส าหรบัการบรหิารองคก์รกบัส่ือสารมวลชน โดยก าหนดใหก้รรมการผูจ้ดัการ
มีหนา้ที่ในการใหข้อ้มลูข่าวสารท่ีเก่ียวกบัการบรหิารจดัการองคก์รต่อสื่อสารมวลชน 

• ก าหนดบคุคลผูป้ระสานงาน (Contract Person) กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก ่
- บริษัทศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนดใหเ้ลขานุการบริษัท และนกัลงทุน

สมัพนัธเ์ป็นผูป้ระสานงาน 
- ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ก าหนดใหเ้ลขานุการบริษัท 

และนกัลงทนุสมัพนัธ ์เป็นผูป้ระสานงาน 
 

ส าหรับการด าเนินงานในปี 2562 บริษัทมีแนวปฏิบัติ ดังนี ้
1. บรษิัท มีแนวทางการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัโดยผ่านช่องทางที่สามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดง้่ายสะดวกและมี 

ความน่าเชื่อถือไดแ้ก่การเผยแพรข่อ้มลูต่างๆผ่านช่องทางเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th) 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักท รัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th) และเว็บไซต์ของบริษั ท 
(www.pst.co.th) เพื่อใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถเขา้ถึงขอ้มลูของบรษิัท โดยจดัหมวดการเปิดเผยหลกัเกณฑแ์ละ
แนวปฏิบตัิดา้นการก ากับดูแลที่ดีตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

2. จดัส่งรายงานทางการเงินต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และไม่มีรายการท่ีผูส้อบบญัชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข 

3. เปิดเผยขอ้มลูในรายงานประจ าปีและเว็บไซตข์องบรษิัทไวอ้ย่างครบถว้น เช่น งบการเงิน นโยบายการก ากบัดแูล
กิจการและจริยธรรมธุรกิจ นโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคม บทวิเคราะหจ์ากนกัวิเคราะหส์ถาบนัต่างๆ ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ รายงานประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีการประชมุผูถื้อหุน้ รายชื่อ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ข่าวแจง้
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และข่าวจากสื่อส่ิงพิมพ ์ฯลฯ 

4. จดัใหม้ีหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธเ์พื่อเป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสารขอ้มลูอย่างหลากหลาย เช่น จดัใหม้ีการ
ประชมุนกัวิเคราะหแ์ละน าเสนอขอ้มลูต่อนกัลงทนุ (Road Show) ในประเทศ 

 
 

http://www.set.or.th/
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หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ ์
บริษัท ไดใ้ห้ความส าคัญต่อการบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุน ซึ่งจะมุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความ

รบัผิดชอบซื่อสัตยส์ุจริต มุ่งมั่นทุ่มเท มีความเพียงพอ ถูกตอ้ง และสามารถเชื่อถือได้ เพื่อใหน้กัลงทุนนักวิเคราะหแ์ละ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง ไดร้บัขอ้มลูสารสนเทศอย่างเพียงพอ ถกูตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส และเท่าเทียมกนั โดยไดจ้ดัใหม้ีหน่วยงานดา้น
นกัลงทนุสมัพนัธ ์เพื่อเป็นศูนยก์ลางในการด าเนินกิจกรรมนกัลงทุนสมัพนัธใ์นเชิงรุก เพื่อใหเ้ป็น ไปตามแนวปฏิบตัิของ
องคก์รสากลชัน้น าในการท าหนา้ที่ส่ือสาร และใหข้อ้มลูข่าวสารในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทที่เป็นประโยชนก์ับนกัลงทุน 
เพื่อเป็นการสรา้งสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัท กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะหห์ลักทรพัย ์และ
ภาครฐัที่เก่ียวขอ้งอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม  

 

  สามารถติดต่อสอบถามขอ้มลูเพิม่เติมผ่านช่องทางของนกัลงทนุสมัพนัธข์องบรษิัท ผ่านช่องทาง ดงันี ้
นกัลงทนุสมัพนัธ ์

หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์
นางสาวสลินทิพย ์ช่างประดิษฐ์ 
บรษิัท เพาเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
325/1 อาคารพีเอสที ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 
โทรศพัท ์  : 02-993-8982  ต่อ 1613 
โทรสาร   : 02-531-8631 
 

ทั้งนี ้บริษัทไดส่้งผ่านขอ้มูลดังกล่าวในหลากหลายลักษณะและรูปแบบ ไดแ้ก่ การที่ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้
นักวิเคราะห์ หรือนักลงทุนเข้าพูดคุย และสอบถามข้อมูลแบบตัวต่อตัว (One-on-One Meeting)  การสรุปผลการ
ด าเนินงานและภาพรวมในแต่ละช่วงของปีใหแ้ก่นกัวิเคราะห ์(Analyst Meeting) การเดินทางไปใหข้อ้มลูแก่นกัลงทนุท่ีมี
ศักยภาพ (Road Show) การประชุมผ่านทางโทรศัพท์ (Conference Call) กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน 
“Opportunity Day” ซึ่งจดัโดยตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือผ่านระบบส่ืออิเล็กทรอนิกสอ์ื่นๆ เช่น E-mail และ 
ระบบ SET Portal) เป็นตน้ 

5. จดักิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผูล้งทุน “Opportunity Day” จดัโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมี
วตัถปุระสงคเ์พื่อชีแ้จงขอ้มลูเก่ียวกบัธุรกิจและการด าเนินงานของบรษิัท แก่นกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์นกัลงทนุ ส่ือมวลชน 
และผูท้ี่สนใจที่มารว่มงาน โดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

  6. เปิดเผยหลกัเกณฑก์ารใหค้่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารไวใ้นรายงานประจ าปีอย่างชดัเจน 
  7. เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับการถือหุน้ของกรรมการและผูบ้ริหารไวอ้ย่างชดัเจน และก าหนดนโยบายใหก้รรมการ

และผูบ้รหิารตอ้งรายงานเรื่องดงัต่อไปนี ้
- การซือ้-ขายหุน้ของบริษัท : ก าหนดนโยบายใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และฝ่ายจดัการทุกท่าน รวมถึงบุคคล

ใกลช้ิด (คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ) งดการซือ้ ขาย หรือ โอนหุน้บรษิัท ในช่วงก่อนการเปิดเผย
งบการเงิน กรณีงบการเงินไดแ้จง้ประกาศต่อสาธารณชนแลว้ หากมีการซือ้-ขาย ก็ตอ้งแจง้ใหเ้ลขานกุาร
ทราบ เพื่อจดัท ารายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรพัย(์59-2) ต่อ กลต. ภายในเวลาที่ก าหนด
ต่อไป  
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- รายการเก่ียวโยงและรายงานการมีส่วนไดเ้สีย ของกรรมการและผูบ้รหิาร เพื่อป้องกันความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนข์องกรรมการและผูบ้ริหาร จึงไดร้ายงานต่อประธานกรรมการ และบรรจเุป็นวาระเพื่อแจง้ให้
ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัททราบทกุไตรมาส 

8. บริษัท ไม่มีประวัติการถูกสั่ งให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงาน 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

9. การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 โดยผูส้อบ
บัญชีมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย ์และผู้สอบบัญชีไม่ไดใ้ห้บริหารอื่นๆ แก่บริษัท และไม่มี
ความสมัพนัธแ์ละ/หรือการมีส่วนไดเ้สียกบับรษิัท/ บรษิัทย่อย/ ผูบ้รหิาร/ ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 

  10. งบการเงินของบรษิัทไดร้บัการรบัรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผูส้อบบญัชี 
  11. เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับกรรมการ และผู้บริหาร ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ประกอบด้วย ชื่อ ต าแหน่ง 

 การศกึษา การถือหุน้ในบรษิัท ประสบการณท์ างาน และภาพถ่าย ระบุไวอ้ย่างชดัเจน 
12. ผูบ้ริหารระดับสงูของบริษัทใหค้วามส าคัญต่องานนักลงทุนสัมพันธ ์โดยมีส่วนร่วมในการพบปะใหข้อ้มูล 

และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ นกัวิเคราะห ์และนกัข่าว เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ นกัลงทนุ นกัวิเคราะห ์นกัข่าว 
และผูส้นใจทั่วไป สามารถเขา้ถึงขอ้มลูบรษิัทที่มคีวามถกูตอ้งครบถว้น โปรง่ใส และทนัต่อเหตกุารณไ์ดอ้ย่างเท่าเทียมกนั 
โดยเฉพาะขอ้มูลส าคญัที่จะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรพัยข์องบริษัท และสามารถน าขอ้มูลเหล่านัน้ ไปประกอบการ
ตดัสินใจการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อมลูค่าที่แทจ้ริงของบรษิัทในที่สดุ บริษัท ไดม้ีการเปิดเผยขอ้มูล
สารสนเทศและข่าวสารต่างๆ ตามแนวทางและกฎเกณฑท์ี่ส  านักงานก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ ไทยก าหนดผ่านช่องทางต่างๆ อย่างหลากหลาย เช่น การใชช้่องทางการส่ือสารและการเผยแพร่
ขอ้มูลต่างๆ ของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย การเปิดโอกาสใหน้ักลงทุน หรือนักวิเคราะห ์เขา้เยี่ยมกิจการของ
บริษัท (Site Visit) หรือพูดคุยกับผูบ้ริหารของบริษัท (Company Visit) การเปิดโอกาสใหน้ักข่าวเขา้พบและสัมภาษณ ์
การออกเอกสารข่าวผลประกอบการของบรษิัท ใหแ้ก่สาธารณะชนอย่างสม ่าเสมอ การจดัประชุมร่วมกับ นักวิเคราะห์
เพื่อติดตามผลการด าเนินงานของบรษิัท  

 
5.  ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท 

 

คณะกรรมการบรษิัท ตระหนกัถึงความส าคญัของบทบาทหนา้ที่ของคณะกรรมการในการก าหนดทิศทาง และ
นโยบายการด าเนินงานของบริษัท การติดตามดแูลการท างานของฝ่ายจดัการ และการแสดงความรบัผิดชอบตามหนา้ที่ 
(Accountability) ของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัท และผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบริษัท เป็นผูม้ีภาวะผูน้  า มีวิสัยทัศน์ มี
ความรู ้ความสามารถ มีความซื่อสตัยส์จุรติ เป็นอสิระในการตดัสนิใจเพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษิัท และผูถื้อหุน้โดยรวม 
 

คณะกรรมการบริษัท ก าหนดนโยบายความหลากหลายของกรรมการบริษัท ที่ตอ้งสรรหาฯ ส าหรบัผูท้ี่จะมา
ปฏิบตัิหนา้ที่เป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากทกัษะที่จ าเป็นที่ยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการรวมทัง้วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดา้น โดยไม่จ ากัดเพศ ที่จะมาปฏิบัติหนา้ที่เป็นกรรมการแต่อย่างใด เพื่อใหค้ณะกรรมการมีความเขม้แข็งมาก
ยิ่งขึน้ 

 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 
 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2562 

บริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 

99 
                               รบัรองความถกูตอ้ง 

 

1.  คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ย 8 คน ซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้จากที่ประชุมผูถื้อหุน้หรือที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิัทแลว้แต่กรณี โดยเป็นกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด และไม่นอ้ย
กว่า 3 คน ซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการไม่มีผลประโยชนใ์ดๆ หรือความสมัพนัธใ์ดๆ ทางธุรกิจของบรษิัท 

2.  กรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร 
3.  กรรมการบริษัทต้องมีความหลากหลายทางด้านคุณวุฒิ  ทักษะวิชาชีพ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดย

ประกอบดว้ยผูม้ีความรูใ้นธุรกิจของบรษิัท ดา้นบญัชี การเงิน ดา้นกฎหมาย และอื่นๆ 
4.  ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ไม่เป็นบคุคลเดียวกนั เพื่อใหม้ีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชดัเจน และ

มีการถ่วงดลุอ านาจในการด าเนินงาน 
 

คณะกรรมการมีการแต่งตัง้กรรมการคนใหม่เพื่อต่อจากวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการคนก่อนหนา้โดยไดร้ับ
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิัท 

 

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท 
 

1. มีความรู ้ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลายเพื่อช่วยสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
รวมถึงมีความสามารถเฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชนก์บับริษัท และมีกรรมการที่ไม่ไดเ้ป็นกรรมการบรหิารอย่างนอ้ย 1 
คน ท่ีมีประสบการณใ์นธุรกิจของบรษิัท โดยไม่ไดค้  านึงถึงขอ้จ ากดัเรื่องเพศ 

2. ไม่มีลักษณะต้องห้ามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จ ากัด ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

3. ไม่เป็นกรรมการในบรษิัทที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักับกิจการของบรษิัท ไม่ว่าจะท า
เพื่อประโยชนต์นหรือประโยชนผ์ูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีการแต่งตัง้ 

4. กรรมการ ผูบ้รหิาร หรือบคุคลที่มีความเก่ียวขอ้งสามารถท าธุรกรรมซึ่งเป็นปกติทางการคา้ทั่วไปของบรษิัท โดยต้อง
เป็นธุรกรรมที่เป็นขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สญัญาทั่วไปในสถานการณ์
เดียวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ที่ปราศจากอิทธิพล ทัง้นีย้กเวน้ธุรกรรมตอ้งหา้มที่กฎหมายประกาศหรือค าสั่ง
ของทางการก าหนด 

5. ไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน เกิน 5 บรษิัท และไม่ด ารงต าแหน่งใดๆ ในบรษิัทคู่แข่งทางธุรกิจ
ของบรษิัท 

6. ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผูจ้ดัการ เพื่อใหเ้กิดการถ่วงดุล การสอบทานการบริหารงาน ทัง้นี ้
บริษัท ไดก้ าหนดขอบเขต อ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน พรอ้มทั้งเปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการไวใ้นรายงาน
ประจ าปี และบนเว็บไซตข์องบรษิัท 

7. ไม่เคยเป็นพนกังานหรือหุน้ส่วนของบรษิัทสอบบญัชีภายนอกที่บรษิัทใชบ้รกิารอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
8. ควรผ่านการอบรม และไดร้บัประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จาก

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) หรอืเทียบเทา่ภายใน 6 เดือน นบัจากวนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 
9. เป็นผูม้ีคณุธรรม และจรยิธรรม 
10. กรรมการจะตอ้งมีคณุสมบตัิเพิ่มเติมในแต่ละกรณี ดงันี ้
 

กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2562 

บริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 

100 
                               รบัรองความถกูตอ้ง 

 

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานใหแ้ก่กิจการ และก ากับดูแลใหฝ่้ายจัดการด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม
นโยบายของคณะกรรมการบรษิัท 

กรรมการอิสระ 
 

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติ
บคุคลที่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท ทัง้นีใ้หน้บัรวมหุน้ท่ีถืออยู่โดยผูเ้ก่ียวขอ้งดว้ย 

2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานรวมทั้งไม่เป็นลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ าหรือเป็นผูม้ีอ  านาจ
ควบคุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนไดร้บัการแต่งตั้ง ทั้งนีล้ักษณะตอ้งห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่เคยเป็น
ขา้ราชการหรือท่ีปรกึษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท 

3. ไม่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือการจดทะเบียนในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง  และบตุร รวมทัง้คู่
สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผู้มีอ  านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ป็นผูบ้ริหาร 
หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีมลูค่ารายการ ตัง้แต่รอ้ยละสามของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิหรือตัง้แต่ 20 
ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่ากับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบรษิัท รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจ
กบับรษิัท บริษัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม นิติบุคคลที่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท เวน้
แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม นิติบุคคลที่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูม้ี
อ  านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคุมหรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมี
ผูส้อบบญัชีของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม นิติบคุคลที่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของ
บรษิัทสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ เช่น ที่ปรกึษากฎหมาย ที่ปรกึษาทางการเงิน ผูป้ระเมินราคาทรพัยสิ์น 
เป็นตน้ ซึ่งไดร้บัค่าบรกิารเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม นิติบคุคลที่เป็นผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุ และไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทาง
วิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็น
ผูเ้ก่ียวขอ้งกบับรษิัทผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย หรือไม่เป็น
หุน้ส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบัเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุน้รอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่าง
เดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักับบรษิัท หรือบรษิัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างอิสระ 
 
บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ไดม้ีบทบาทหนา้ที่ในการก าหนดนโยบายก ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจริยธรรม
ทางธุรกิจ ตลอดจนวิสัยทัศน ์พันธกิจ กลยุทธ ์เป้าหมาย และแผนการด าเนินงานของบริษัท รวมถึงก ากับดูแลใหฝ่้าย
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จดัการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท ที่ได้ก าหนดไว้คณะกรรมการบริษัท จะต้องมีความรับผิดชอบตามหน้าที่ 
(Accountability) ที่มีต่อบริษัท ผู้ถือหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกส่วน ทั้งนีค้ณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหน้าที่ในการ
ก ากับดูแลใหก้ารด าเนินงานของบรษิัท เป็นไปโดยถูกตอ้งตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัและกฏหมายต่างๆ ตลอดจนปฏิบตัิ
ตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์โดยมีรายละเอียดบทบาทหนา้ที่ของคณะกรรมการบรษิัท ดงัต่อไปนี ้
 

คณะกรรมการบรษิัท มีหนา้ที่ในการก ากับดูแลใหก้ารด าเนินงานของบรษิัท เป็นไปโดยถกูตอ้งตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ ตลอดจนปฏิบัติตามข้อบังคับ วัตถุประสงค์ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วย
กฎหมาย 
 

1. คณะกรรมการบริษัท เป็นผูก้  าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ กลยุทธ ์ค่านิยม ตลอดจนเป้าหมายการด าเนินงานของ
บรษิัท เพื่อใหผู้บ้รหิารและพนกังานมีจดุมุง่หมายเป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยใหม้ีการพิจารณาทบทวนและอนมุตัิ
วิสยัทศัน ์พนัธกิจและค่านยิมของบริษัท ซึ่งในปี 2562 คณะกรรมการไดม้ีการพิจารณาทบทวนและอนุมตัิวิสยัทศัน ์
ภารกิจ กลยุทธ์เป้าหมาย และทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงทบทวนนโยบายที่ส าคัญให้มีความ
เหมาะสมและสอดคลอ้งต่อการด าเนินธุรกิจตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เช่น นโยบายการก ากับดแูลกิจการ 
นโยบายการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น เป็นตน้ 

2. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัท เป็นลายลักษณ์อักษร โดย
คณะกรรมการเป็นผูร้เิริ่ม มีส่วนรว่มในการจดัท า และอนมุตัินโยบายดงักล่าว 

3. คณะกรรมการบริษัท จดัใหม้ีคู่มือจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics) ส าหรบักรรมการ 
ผูบ้ริหารและพนกังาน ซึ่งประกอบดว้ยนโยบายเก่ียวกับความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์ารใชข้อ้มูลภายในเพื่อซือ้
ขายหลกัทรพัย ์และแนวทางการปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย โดยเผยแพรไ่วใ้นเว็ปไซตข์องบรษิัท 

4. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีนโยบายการต่อต้านการคอรร์ัปชั่นของบริษัท เป็นลายลักษณ์อักษร โดย
คณะกรรมการบรษิัท เป็นผูร้เิริ่ม มีส่วนรว่มในการจดัท า และอนมุตัินโยบายดงักล่าว 

5. คณะกรรมการบริษัท มีอ านาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิัท และมติคณะกรรมการตลอดจนมตทิี่ประชมุผูถื้อหุน้ โดยยึดหลกั “ขอ้พึงปฏิบตัิที่ดี
ส าหรบักรรมการบรษิัทจดทะเบียน” ตามที่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

6. ก ากับดูแลใหบ้ริษัท ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ อาทิ การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น
ที่ส  าคญั กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

7. ดแูลใหบ้รษิัท ใหม้ีการบรหิารความเส่ียง การตรวจสอบ รวมทัง้การมีระบบควบคมุภายในท่ีเหมาะสม เพียงพอ 
เชื่อถือได ้เพื่อใหก้ารปฏิบตัิงานภายในบรษิัท  

8. ดแูลใหบ้รษิัท มีการตดิตามผลการด าเนินงานดา้นการลงทนุ และการประกอบธุรกิจอื่น โดยมีการทบทวนระดบั
ความเส่ียงที่ยอมรบัได ้(Risk Appetite) และกระบวนการระบุความเส่ียงที่เกิดจากการลงทุนมีระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอ เพื่อใหก้ารลงทุน และการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัท เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน ตาม
ขอ้ก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการด าเนินธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัท 
และงบประมาณที่ก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2562 

บริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 

102 
                               รบัรองความถกูตอ้ง 

9. คณะกรรมการบริษัท ก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งเป็นการว่าจ้างหน่วยงานภายนอกท าหน้าที่ผู้
ตรวจสอบภายในเพื่อรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบภายในท าหนา้ที่สอบทาน และ
ตรวจสอบเพื่อใหม้ั่นใจว่ากระบวนการ และการปฏิบตัิงานต่างๆ ตลอดจนกิจกรรมที่ส  าคญัของบรษิัท ไดด้  าเนินการ
ตามแนวทางที่ก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้ง
กับบริษัท (Compliance Control) เพื่อใหฝ่้ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ และสามารถท าหนา้ที่ตรวจสอบ
และถ่วงดลุไดอ้ย่างเต็มที่ คณะกรรมการบรษิัท จึงก าหนดใหฝ่้ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และไดร้บัการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

10. พิจารณาก าหนดโครงสรา้งการบริหารงาน  มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และ
คณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
กรรมการผูจ้ดัการ และคณะอนกุรรมการชดุต่างๆ ท่ีแต่งตัง้ ทัง้นีก้ารมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหนา้ที่ที่ก  าหนด
นัน้ตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท  าใหค้ณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการและคณะอนุกรรมการชุด
ต่างๆ  ดังกล่าวสามารถพิจารณา และอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง  มีส่วนไดเ้สียหรือมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่ เป็นไปตามนโยบายและ
หลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการพิจารณาและอนมุตัิไวแ้ลว้  

11. จดัท ารายงานประจ าปีของคณะกรรมการ พรอ้มทัง้รบัผิดชอบการจดัท า และการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดง
ถึงฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาและอนมุตัิ 

12. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจใหก้รรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือกรรมการย่อย หรือบคุคลอื่นใดปฏิบตัิการ
อย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได ้โดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้
บุคคลดังกล่าวมีอ านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่ง
คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขการมอบอ านาจนัน้ๆ  ไดเ้มื่อเห็นสมควร  ทัง้นีก้ารมอบ
อ านาจนัน้ตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท  าใหบุ้คคลดังกล่าวสามารถพิจารณา และอนุมตัิรายการที่ตน 
หรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สีย  หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอื่นใดที่จะท าขึน้กบั
บรษิัทหรือบรษิัทย่อย (ถา้มี)  ตามที่นิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและ/หรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยและ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งเวน้แต่เป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบาย 
และหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการพิจารณาและอนมุตัิไวแ้ลว้  

13. พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่ส  าคัญอันเก่ียวกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะด าเนินการนั้นๆ เพื่อใหเ้กิด
ประโยชนส์งูสดุแก่บรษิัท 

14. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อรบัผิดชอบด าเนินการในดา้นต่างๆ ในนามของบริษัท หรือคณะกรรมการ เช่น 
ทะเบียนกรรมการหนงัสือนดัประชมุกรรมการ หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ การจดัท ารายงานการประชมุ เป็นตน้ 

 

การแบ่งแยกบทบาทหน้าทีร่ะหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ 
 

บริษัท ไดจ้ัดใหม้ีการแบ่งแยกบทบาทหนา้ที่ความรบัผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบรษิัท และฝ่ายจดัการไว้
อย่างชดัเจน โดยกรรมการบรษิัท ท าหนา้ที่ในการก าหนดนโยบายบริษัท และก ากับดแูลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ 
ขณะที่ฝ่ายจัดการท าหน้าที่บริหารงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท ก าหนดประธาน
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กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน ทัง้สองต าแหน่งนีต้อ้งผ่านการคดัเลือกจากคณะกรรมการ
บรษิัท เพื่อใหไ้ดบ้คุคลที่เหมาะสมที่สดุ 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ยประธานกรรมการและกรรมการ ส าหรบัฝ่ายจัดการประกอบดว้ยประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิาร ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายปฏิบตัิการ ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน และผูอ้  านวยการ 
บทบาทหน้าทีป่ระธานกรรมการ 
 

1. เป็นประธานฯ ในท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท 
2. ก ากับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุ

วตัถปุระสงคต์ามแผนงานท่ีก าหนดไว ้
3. การลงคะแนนเสียงชีข้าดในกรณีที่ ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 

2 ขา้งเท่ากนั 
4. เป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมการบรษิัท (หรือเลขานกุารคณะกรรมการเรียกประชุมโดยค าสั่งของประธาน

กรรมการ) 
5. ท าหนา้ที่ประธานฯ ในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ และควบคมุการประชมุใหเ้ป็นไปตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไว ้
6. เสรมิสรา้งมาตรฐานการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ 
7. พิจารณา ก าหนด และทบทวน เพื่อปรบัปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ใหเ้ป็นไปตาม

หลกัการการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างเหมาะสม  
8. พิจารณา ก าหนด และทบทวน เพื่อปรบัปรุงข้อก าหนดที่เก่ียวกับจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ขอ้พึง

ปฏิบตัิที่ดีแก่กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิัท 
9. ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัท อย่าง

ต่อเนื่องเหมาะสม 
10. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พรอ้ม

ความเห็นในแนวปฏิบตัิ  และขอ้เสนอแนะเพื่อแกไ้ขปรบัปรุงตามความเหมาะสม 
 

บทบาทหน้าทีป่ระธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
 

1. จัดท านโยบาย แนวทางยุทธศาสตรก์ารท าธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจ าปี โดย
คณะกรรมการบรษิัท อนมุตัิ ด  าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายแนวทางยทุธศาสตรก์ารท าธุรกิจ เป้าหมาย 
แผนงาน และงบประมาณประจ าปีของบรษิัท ตามที่คณะกรรมการบรษิัท อนมุตัิ 

2. รายงานผลงาน และผลประกอบการของบรษิัท ใหค้ณะกรรมการบรษิัททราบพรอ้มขอ้เสนอแนะ 
3. เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการบรษิัท มอบหมาย 
4. ผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ ไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารในบริษัทจดทะเบียนเกิน 2 แห่ง  

และไม่ด ารงต าแหน่งใดๆ ในบรษิัทคู่แข่งทางธุรกจิของบรษิัทฯ 
 

วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริษัท 
 

1. คณะกรรมการบรษิัท มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  ซึ่งในการประชุมผูถื้อหุน้สามัญประจ าปีทุก
ครัง้  ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3  ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็
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ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3  กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สอง
ภายหลงัจดทะเบียนบริษัท นัน้ ใหใ้ชว้ิธีจบัสลากกันว่าผูใ้ดจะออกส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที่อยู่
ในต าแหน่งนานที่สุดนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง อย่างไรก็ตามกรรมการที่ออกจากต าแหน่งอาจถูกเลือก
เขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้

2. เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการการก ากบัดแูลกจิการท่ีดี วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการท่ีเป็นกรรมการ
อิสระในกรณีปกติโดยทั่วไปไม่ควรเกินกวา่ 3 วาระ หรือ 9 ปี ติดตอ่กนั หรือตามความเห็นของ
คณะกรรมการ 
 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 

ขอ้บงัคบัของบรษิัท ก าหนดใหค้ณะกรรมการตอ้งมีการประชมุอย่างนอ้ย 3 เดือนต่อครัง้ และอาจมีการประชุม
พิเศษเพิ่มเติมตามความจ าเป็น  และมีการจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุใหแ้ก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชมุล่วงหนา้
ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ  เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรกัษาสิทธิ หรือประโยชนข์องบริษัท  ซึ่งในการประชุม
ทุกคราวจะมีการก าหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน  มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถว้นเพียงพอ โดยจัดส่งใหก้ับ
คณะกรรมการล่วงหนา้เพื่อใหค้ณะกรรมการไดม้ีเวลาศึกษาขอ้มลูอย่างเพียงพอก่อนเขา้รว่มประชุม โดยในการประชุม
คณะกรรมการบรษิัท กรรมการทุกคนสามารถอภิปราย และแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างเปิดเผย นอกจากนีใ้นการประชุม
คณะกรรมการบริษัท จะมีการเชิญผูบ้ริหารระดบัสงูเขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการเพื่อใหร้ายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่
เก่ียวขอ้งโดยตรงก าหนดจ านวนองคป์ระชมุขัน้ต ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมตใินท่ีประชมุตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนคณะกรรมการทัง้หมด 
 

บริษัท  มีความมุ่งมั่นใหค้ณะกรรมการบริษัทไดร้บัขอ้มูลที่เพียงพอ ครบถว้น ต่อเนื่อง และทันเวลาก่อนการ
ประชุมทุกครัง้  ทั้งนีก้รรมการบริษัทสามารถติดต่อเลขานุการบรษิัทได ้โดยตรงอย่างอิสระเลขานุการบริษัทมีหนา้ที่ให้
ค  าปรกึษาแก่คณะกรรมการบรษิัทในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิตามกฎและระเบียบต่างๆ 
 
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่และการฝึกอบรมกรรมการ 
บคุคลที่ไดร้บัเลือกมาท าหนา้ที่เป็นกรรมการบรษิทัคนใหม ่จะไดร้บัการฝึกอบรมในเรือ่งที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ

บรษิัท รวมถึงหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการบรษิทั ขอ้มลูที่ใชป้ฐมนิเทศเมื่อไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ จาก
ที่ประชุมผูถื้อหุน้ (Orientation) ไดแ้ก่ เรื่องที่จะปฏิบัติตามกฎหมายหนังสือบริคณหส์นธิขอ้บังคับของบริษัท ขอบเขต
หน้าที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รายงานการประชุม คณะกรรมการ
บรษิัท ยอ้นหลงั 1 ปีคู่มือกรรมการบรษิัทจดทะเบียน หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีจดัท าโดยตลาด หลกัทรพัยฯ์ นโยบาย
การก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท 
ตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ ที่ส  าคญัของบริษัท รวมทัง้หลกัสตูรอบรมกรรมการ และขอ้มลูอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัท เป็นตน้ ในการฝึกอบรมนีเ้ลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ที่ให้ขอ้มูลต่อกรรมการคนใหม่ คณะกรรมการมี
นโยบายส่งเสรมิใหก้รรมการมีความรูอ้ย่างต่อเนื่องและสนบัสนุนใหก้รรมการเขา้รว่มในการฝึกอบรมในหลกัสตูรหรือเขา้
ร่วมกิจกรรมสมัมนาต่างๆ และกรรมการเขา้ใหม่ทุกคนจะไดร้บัการปฐมนิเทศเบือ้งตน้จากประธานกรรมการ เก่ียวกับ
ลกัษณะการด าเนินธุรกจิ ประวตัิความเป็นมาของบรษิัท ที่ตัง้ส านกังานและสาขาวฒันธรรมองคก์ร พรอ้มรบัค าชีแ้จงจาก
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กรรมการและเลขานกุารบรษิัทเก่ียวกบัโครงสรา้งองคก์ร นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ และระบบการควบคมุภายในการ
พฒันาความรูใ้หก้บักรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรูแ้ก่ผู้ที่
เก่ียวขอ้งในระบบการก ากับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งรวมถึง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารและเลขานุการ 
บรษิัท เพื่อใหม้ีการปรบัปรุงการปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื่อง ไดแ้ก่ หลกัสตูรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(Thai Institute of Directors Association : IOD) ตลาดหลกัรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือสถาบันอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นในส่วน
ของหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการ หรือแนวทางการบรหิารจดัการแนวใหม่ เพื่อใหก้รรมการทกุคนมีการพฒันา 
และปรบัปรุงการปฎิบตัิงานอย่างตอ่เนื่อง รวมถึงการน าความรูต้่างๆมาปรบัใชอ้ย่างเหมาะสม ซึ่งในปี 2562 ไดส้นบัสนนุ
กรรมการเขา้รว่มอบรมดงันี ้

- นางสาวอนงค ์พานิชเจริญนาน  ต าแหน่งกรรมการ/กรรมการบรหิาร/ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน  
อบรมหลกัสตูร “สรา้งความเขา้ใจกับประเด็นในทางปฏิบัติเรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และตน้ทุนกูยืม 

(2019)” 
“ขอ้พึงระวงัและประเด็นส าคญัในการจดัท างบการเงินและการน าส่ง DBD e-Filing เวอรช์ั่น
ใหม่ (2019)” 
“รบัมือกฎหมาย Transfer Pricing: รูจ้รงิหลกัก าหนดราคาโอน” 
“เตรียมความพรอ้มในการออกงบการเงิน และประเด็นทางภาษีอากรที่พึงระวังพรอ้ม 
Update ภาษีปี2562 (2019)” 
“คยุสบายๆเรื่องบญัชีและการวิเคราะหง์บการเงิน รุน่ท่ี1/62 (2019)” 
“Documentary Request QR code (2019)” 
 “การยกระดบัธรรมาภิบาลคูค้า้หน่วยงานรฐัวิสาหกิจ (2019)” 
  “ภาษีกบัธุรกิจ SME (2019)” 
“การอบรมหุ้นยั่งยืน ขั้นตอนการด าเนินงานและการประเมินผลเพื่ออนุมัติจากตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (2019)” 
“คณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน (2019)” 
“งานเปิดโครงการ One-stop service (2019)” 
“การทบทวนการก ากบัดแูลงบการเงินไตรมาส (2019)” 

- นายเศรษฐวุฒิ บุญสนิท กรรมการ/กรรมการบรหิาร/ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

อบรมหลกัสตูร “ ประกาศนียบตัรชัน้สงู  "การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรบันกับรหิารระดบัสงู (ปศส.) 
รุน่ท่ี 18” 

      

คณะกรรมการอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการบริษัท 
 

บรษิัท ไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัท ในการศึกษา กลั่นกรอง และควบคุมดูแล
งานดา้นต่างๆ ของบรษิัท ดงันี ้

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระทั้งคณะ ท าหนา้ที่สอบทานการ
รายงานทางการเงินใหถู้กตอ้ง เพียงพอ สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในใหเ้กิดประสิทธิผล 
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สอบทานการปฎิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง คดัเลือก แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีพิจารณารายงานที่เก่ียวโยงกันที่อาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามเกณฑ ์พิจารณาใหค้วามเห็นการก ากบัดแูลกิจการ และแนวทางปฏิบตัิในเรื่องการ
ก ากับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจพรอ้มทั้งดูแลติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และหลักปฎิบัติตามกรอบ
จรยิธรรม 
 

คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ประกอบดว้ยกรรมการท่ีไดร้บัมอบหมาย แต่งตัง้จากที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิัท ท าหนา้ที่ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการบรหิารประกอบดว้ยผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการฝ่ายต่างๆ ที่
เก่ียวข้องท าหน้าที่กลั่นกรองนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจโครงสรา้งการบริหารงาน แผนธุรกิจ และ
งบประมาณประจ าปีตลอดจนติดตามดูแลแผนงานกลยุทธ์ แผนธุรกิจประจ าปีที่ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิัท ตลอดจนผลการด าเนินงานทางการเงิน การบรหิารความเส่ียง และด าเนินการดา้นอื่นๆ ตามที่ไดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 
 

คณะท างานต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น (Anti-Corruption Committee) ประกอบดว้ยผู้บริหารและผู้จัดการฝ่าย
ต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง มีหนา้ที่ในการพิจารณา น าเสนอนโยบายเก่ียวกบัการป้องกนัการกระท าการอนัเป็นการคอรร์ปัชั่น การ
กระท าที่ขดัต่อกฎหมาย ศีลธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณขององคก์ร การส่ือสารใหค้วามรูค้วามเขา้ใจกบัพนกังานใน
ทกุระดบัอย่างทั่วถึง การก าหนดแผนงาน มาตรการ แนวทางปฎิบตัิในการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น การประเมิน และบรหิาร
จดัการความเส่ียงจากการคอรร์ัปชั่น การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ตลอดจนการมีส่วนร่วม และสนบัสนุนภาคี
เครือข่ายการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น ทั้งนีใ้หค้ณะเจา้หนา้ที่ต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นรายงานทัง้นีใ้หค้ณะเจา้หนา้ที่ต่อตา้น
การคอรร์ัปชั่น น าเสนอผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็น และรายงานต่อ
คณะกรรมการบรษิัท เพื่อพิจารณาในเรื่องที่เก่ียวขอ้ง 

  
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
    1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่า 3 คน 
    2. กรรมการตรวจสอบมีทกัษะความช านาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ไดร้บัมอบหมาย โดยมีกรรมการตรวจสอบอย่าง

น้อย 1 คน ตอ้งมีความรูค้วามเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ดา้นการบัญชีหรือการเงิน และมีประสบการณ์เพียง
พอท่ีจะท าหนา้ที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน 

3. ใหค้ณะกรรมการของบรษิัทเลือก และแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
    4. ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเลือก และแต่งตัง้เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณุสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

    1. ไดร้ับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และให้
คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบทา่นหนึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 

    2. เป็นกรรมการอิสระที่มีคณุสมบตัิตามที่ก าหนด และมีคณุสมบตัิในลกัษณะเดียวกบัท่ีก าหนดไวใ้นกฏหมายมหาชน 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยว่าดว้ย
คณุสมบตัิและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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    3. เป็นผูท้ี่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบตัิงานตามหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมายไดอ้ย่าง
เป็นอิสระ โดยไม่อยู่ภายใตก้ารควบคมุของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัทรวมทัง้ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง หรือญาติสนิท
ของบคุคลดงักล่าว 

    4. มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี ้ต้องมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที่มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงิน 

    5. เป็นผูท้ี่ไดร้บัความเชื่อถือ และเป็นท่ียอมรบัโดยทั่วไป 
    6. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ดัสนิใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บรษิัท

ย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท 
    7. ไม่เป็นกรรมการของบรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย หรือบรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนัเฉพาะที่เป็นบรษิัทจดทะเบียน 
    8. สามารถอทุิศเวลาอย่างเพียงพอในการด าเนินหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

    1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อใหม้ั่นใจว่ามีความถูกตอ้งเชื่อถือไดร้วมถึงการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ โดย
ประสานงานกบัผูส้อบบญัชีภายนอก ผูบ้รหิารที่รบัผิดชอบในการจดัท ารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาส ประจ าปี 
และเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งของบรษิัท อย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท 

    2. สอบทานระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบรษิัท 
ใหม้ีความเหมาะสมมีประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่
รบัผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน ทัง้นีอ้าจเสนอแนะใหผู้ส้อบบญัชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการที่เห็นว่า
จ าเป็น และเป็นเรื่องส าคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัท ก็ไดพ้รอ้มทั้งน าขอ้เสนอแนะเก่ียวกับการ
ปรบัปรุงแกไ้ขระบบการควบคุมภายในที่ส  าคญัแจ าเป็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบ
บญัชีภายนอก และหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือบรษิัทท่ีปรกึษาตรวจสอบภายใน 

    3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพยฯ์ 
รวมทัง้นโยบาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฏหมายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

    4. พิจารณา คดัเลือก และเสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความอิสระเพื่อท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท รวมถึงพิจารณา
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษัท เพื่อเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูอ้นุมตัิ ตลอดจนประสานงานกับผูส้อบ
บัญชีเก่ียวกับวัตถุประสงค์ในการด าเนินการตรวจสอบขอบเขต แนวทาง แผนงาน ปัญหาที่พบระหว่างการ
ตรวจสอบ และประเด็นที่ผูส้อบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระส าคัญ รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย
จดัการเขา้รว่มประชมุดว้ยอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

   5.  พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ใหม้ีความถูกตอ้ง ครบถ้วน และให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรพัยฯ์ รวมทั้ง
เปิดเผยขอ้มลูในการเขา้ท ารายการดงักล่าวอย่างถกูตอ้งครบถว้น ทัง้นีเ้พื่อใหม้ั่นใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตสุมผล 
และเป็นประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัท 

   6.  สอบทานใหบ้รษิัท มีระบบการบรหิารความเส่ียงที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
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   7.  ในการปฏิบตัิงานตามขอบเขตหนา้ที่ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเชิญใหฝ่้ายจดัการผูบ้รหิาร หรือพนกังาน
ของบรษิัท ที่เก่ียวขอ้งมาใหค้วามเห็นเขา้รว่มประชมุหรือส่งเอกสารท่ีเห็นว่าเก่ียวขอ้งหรือจ าเป็น 

   8.  ใหม้ีอ  านาจในการแสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระจากที่ปรกึษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจ าเป็นดว้ยค่าใชจ้่ายของ
บรษิัท เพื่อใหก้ารปฏิบตัิงานภายใตห้นา้ที่ความรบัผิดชอบส าเรจ็ลลุ่วงดว้ยดี 

   9.  จดัท ารายงานการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิัท ซึ่ง
รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี ้

• ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีน่าเชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษิัท 

• ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิัท 

• ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ข้อก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรือกฏหมายอื่นที่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกจิของบรษิัท 

• ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

• ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 

• จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

• ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบัติหนา้ที่ตามกฎบัตร 
(Charter)  

• รายการอื่นที่เห็นว่าผูถื้อหุน้ และผูล้งทุนทั่วไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ที่ความรบัผิดชอบที่ไดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 

 10.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในขอบเขตหน้าที่  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในการปฏิบตัิหนา้ที่ดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรบัผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
โดยตรง และคณะกรรมการของบรษิัท ยงัคงมีความรบัผิดชอบในการด าเนินงานของบรษิัท ต่อบคุคลภายนอก 

 11.  ในการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสยัว่ามีรายการหรือการกระท าดงัต่อไปนี ้ซึ่ง
อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัท ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
ต่อไป 

• รายการที่เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

• การทจุรติหรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพรอ่งที่ส  าคญัในระบบควบคมุภายใน 

• การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละ/หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละ/หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและ/
หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบั ธุรกิจของบรษิัท  

 

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ 
 

บริษัท ก าหนดการประชุม วาระการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ ไวเ้ป็นการล่วงหนา้ในแต่ละปี และแจง้
ใหก้รรมการแต่ละคนทราบถึงก าหนดการดงักล่าว เพื่อใหก้รรมการสามารถจดัสรรเวลาเขา้รว่มประชมุได ้ดงันี ้
 

- คณะกรรมการบรษิัท ประชมุไม่นอ้ยกว่าไตรมาสละ 1 ครัง้ 
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- คณะกรรมการตรวจสอบ ประชมุไม่นอ้ยกว่าไตรมาสละ 1 ครัง้ 
- คณะกรรมการบรหิาร ประชมุอย่างนอ้ยเดือนละครัง้ 
- คณะท างานบรหิารความเส่ียง ประชมุไม่นอ้ยกว่าปีละ 3 ครัง้ 
- คณะเจา้หนา้ที่คณะอื่นๆ การประชมุใหอ้ยู่ในดลุพินิจของประธานแต่ละคณะ 

 

• การประชุมคณะกรรมการบริษัท ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมดจึงจะเป็นองคป์ระชมุ 

• กรรมการมีหนา้ที่เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิัท ทุกครัง้ยกเวน้กรณีที่มีความจ าเป็นจริงๆ โดยให้
แจง้ประธานกรรมการ หรือเลขานกุารคณะกรรมการบรษิัท หรือเลขานกุารบรษิัททราบ 

• ฝ่ายจดัการควรจดัส่งสารสนเทศแจง้ขอ้มลูที่ส  าคัญใหแ้ก่กรรมการเป็นการล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนัท า
การก่อนวนัประชุม และในกรณีที่กรรมการตอ้งการเอกสารเพิ่มเติมใหต้ิดต่อขอจากกรรมการผูจ้ดัการ 
หรือเลขานกุารบรษิัทได ้โดยในกรณีที่จ  าเป็นคณะกรรมการบรษิัท สามารถจดัใหม้ีความเห็นอิสระจากที่
ปรกึษา หรือผูป้ระกอบวิชาชีพภายนนอกโดยใหถื้อเป็นค่าใชจ้่ายของบรษิัท  

• ประธานกรรมการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอเพื่อใหก้รรมการพิจารณา อภิปรายประเด็นต่างๆ อย่าง
เหมาะสม และส่งเสรมิใหม้ีการแสดงความความคิดเห็นอยา่งสรา้งสรรคเ์ป็นอิสระ 

• กรรมการที่มีส่วนไดเ้สียในแต่ละวาระ คณะกรรมการบริษัท ก าหนดใหก้รรมการรายงานการมีส่วนได้
ส่วนเสีย  และไม่อยู่รว่มในการพิจารณาวาระนัน้ เพื่อใหก้รรมการท่านอื่นมีการอภิปราย ลงมติอย่างเป็น
อิสระ  โดยเปิดเผยบนัทึกไวใ้นรายงานการประชมุคณะกรรมการบรษิัท 

 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท  

1. บริษัทก าหนดใหม้ีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมอ โดยก าหนดใหม้ีการประชุมคณะกรรมการ
บรษิัทอย่างนอ้ย 3 เดือนต่อครัง้ เพื่อพิจารณางบการเงิน การวางนโยบายและติดตามผลการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการบรษิัททตอ้งพรอ้มเขา้รว่มประชมุเสมอ หากมีการประชมุมวาระพิเศษ 

2. คณะกรรมการบรษิัทไดก้ าหนดตารางการประชมุล่วงหนา้ในแตล่ะปีและแจง้ใหก้รรมการบรษิัทแต่ละท่านทราบ 
ทัง้นีไ้ม่รวมการประชมุวาระพิเศษ 
ในปี 2562 ไดม้ีการก าหนดตารางการประชมุกรรมการประจ าปี 2563 เป็นการล่วงหนา้ (ตารางการประชุมนี ้
อาจมีการเปล่ียนแปลงได)้ โดยไม่รวมการประชมุวาระพิเศษ ดงันี ้

คร้ังที ่ การประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

1 วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2563 วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2563 
2 วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563 วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563 
3 วนัท่ี 13 สิงหาคม 2563 วนัท่ี 13 สิงหาคม 2563 
4 วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 
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องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท 
1.  คณะกรรมการของบริษัทประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ยหา้ (5) คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทัง้หมดตอ้งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจกัร การแต่งตัง้กรรมการนัน้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูเ้ลือกตัง้กรรมการ
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงันี ้
1.1   ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
1.2   ในการเลือกกรรมการอาจใชว้ิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบคุคล คราวละคน หรือคราวละหลาย

คน ตามแต่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้ผูถื้อหุน้ตอ้งออกเสียงดว้ยคะแนนท่ีมีตาม
ขอ้ 1.1 ทัง้หมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

1.3   ออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการใหใ้ชเ้สียงขา้งมาก บคุคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้
ไดร้บัการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่ง
ไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมี หรือพึงเลือกตัง้ในครัง้
นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

2.  คณะกรรมการบรษิัทตอ้งมีกรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของคณะกรรมการทัง้หมด และมีจ านวนไม่ต ่า
กว่าสาม (3) คนซึ่งกรรมการอิสระถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนทุนจดทะเบียนที่ออก และเรียกช าระแลว้ของ
บริษัทและบริษัทที่ เก่ียวข้อง โดยรวมหุ้นที่ ถือโดยบุคคลที่ เก่ียวข้องด้วย และให้มีคุณสมบัติตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่  ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่  15 
ธันวาคม 2551 

3. ในการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการท่ีมี
อยู่ทั้งหมด ถา้จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สุดกับส่วนหนึ่งใน
สาม กรรมการท่ีจะออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหใ้ชว้ิธีจบัสลาก หรือตกลง
กันในคณะกรรมการว่าผูใ้ดจะออก และปีต่อๆ ไปใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง
กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระในขอ้นีอ้าจไดร้บัเลือกตัง้กลบัเป็นกรรมการใหม่ได ้

4. ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะมีเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัดเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระกรรมการจะเหลือนอ้ยกว่าสองเดือน โดยบคุคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการดงักล่าวจะ
อยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติดังกล่าวของคณะกรรมการ
จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนกรรมการที่เหลืออยู่ 

5. ที่ประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ที่มาประชมุมีสทิธิออกเสียง 

 
 

องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างนอ้ยสาม (3) คน โดยมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ
สาม (3) ปี บรษิัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ โดยจะตอ้งมีคณุสมบตัิดงันี ้

1.  ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึ่ง (1) ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท โดยใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท้ี่เก่ียวขอ้งดว้ย 
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2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า 
หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บริษัทร่วม หรือบรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือของผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสอง (2) ปีก่อน
ไดร้บัการแต่งตัง้ 

3.  ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธท์างโลหิต หรือโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุรของผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือบคุคลที่
จะไดร้บัการเสนอชื่อเป็นผูบ้รหิารหรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย 

4.  ไม่มี หรือเคยมีความสัมพนัธท์างธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบรษิัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่
เป็น หรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของผูท้ี่มีความส าคญัทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท เวน้แต่ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่
นอ้ยกว่าสองปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ ทัง้นีค้วามสมัพนัธท์างธุรกิจใหร้วมถึงรายการประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุท่ี ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ 

5.  ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี
อ  านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย ผู้มีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทสงักดัอยู่ 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีสกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้รกิารท่ีปรกึษากฎหมาย หรือท่ีปรกึษา
ทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบรกิารเกินกว่าสอง (2) ลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิาร
ทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสอง (2) ปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

7.  ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่  
หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท 

8.  ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือ 
บรษิัทย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มการบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่
ปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินกว่ารอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทอื่น ซึ่ง
ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

9.  ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของ 
บรษิัท 

10. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจกรรมของ 
      บรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุ         

                    ของบรษิัท 
11. ไม่เป็นกรรมการของบรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย หรือบรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนั เฉพาะที่เป็นบรษิัท 

    จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์
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นอกจากนีก้รรมการอิสระที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน จะตอ้งเป็นบุคคลที่มี
ความรู ้และประสบการณด์า้นการบญัชีหรือการเงินเพียงพอ ท่ีจะสามารถท าหนา้ที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ
งบการเงินได ้รวมทัง้บริษัทจะพิจารณาคุณสมบตัิในดา้นอื่นๆ ประกอบดว้ย เช่น ประสบการณใ์นธุรกิจ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ ความมีจรยิธรรม เป็นตน้ 
 

หลักเกณฑ์วิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษัท โดย
กรรมการตรวจสอบซึ่งพน้จากวาระอาจไดร้บัการแต่งตั้งใหก้ลับมาด ารงต าแหน่งใหม่ได ้ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบว่างลงเพราะมีเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
ครบถว้นเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อใหก้รรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการบรษิัทก าหนด โดยบคุคลที่
เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตน
ทดแทน และบรษิัทตอ้งแจง้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทนัทีที่กรรมการตรวจสอบลาออกหรือถกูใหอ้อกก่อนครบวาระ 

 
การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ (Board Self-
Assessment) อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เป็นประจ าทุกปีโดย ใช้แบบประเมินที่บริษัทปรับปรุงจากตัวอย่างของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้จดัท าแบบประเมินขึน้จ านวน 3 ชดุ ดงันี ้

1. การประเมินตนเองของกรรมการทัง้คณะ 
2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการชดุย่อยแบบรายคณะ 
3. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชดุย่อย 
โดยแบ่งการประเมินเป็น 6 หวัขอ้หลกัไดแ้ก่ 1. โครงสรา้งและคุณสมบตัิของคณะกรรมการ 2.  บทบาท หนา้ที่ 

และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 3. การประชมุคณะกรรมการ 4. การท าหนา้ที่ของกรรมการ 5. ความสมัพนัธก์ับ
ฝ่ายจดัการ 6. การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร 

เพื่อให้คณะกรรมการใช้เป็นกรอบในการก าหนดบรรทัดฐาน ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ และน าผลที่ได้
เปรียบเทียบกับผลการปฏิบตัิงานตามกฎบตัรของคณะกรรมการสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความรบัผิดชอบในผลการปฏิบตัิงาน
ให้มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงและเพื่อปรบัปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้สอดคลอ้งกับนโยบายที่
ก าหนดไว ้และเพื่อทบทวนปัญหา อปุสรรคที่เกิดขึน้ในรอบปีที่ผ่านมา โดยเลขานุการบรษิัทจะน าส่งแบบประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการส่งใหค้ณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปีทัง้แบบคณะและรายบุคคล 
ซึ่งภายหลงัที่คณะกรรมการแต่ละคนประเมินเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ จะน าส่งแบบประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บรษิัทในรอบปี 

 

กระบวนการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ/คณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล และแบบ
ประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการ ประจ าปี มีดังนี ้

1. คณะกรรมการบรษิัท เป็นผูอ้นมุตัิและทบทวนแบบประเมินผลเพื่อใหเ้กิดความถูกตอ้ง ครบถว้น และ เป็ น ไปตาม
หลกัเกณฑท์ี่หน่วยงานก ากบัดแูลก าหนด 

2.เลขานกุารบรษิัท จดัส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการใหก้รรมการบรษิัทภายในตน้เดือนมกราคมของทกุปี 
3.กรรมการบรษิัท ท าแบบประเมินผลและส่งคืนเลขานกุารบรษิัท ภายในสิน้เดือนมกราคมของทกุปี 
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4.เลขานกุารบรษิัท เป็นผูส้รุปและวิเคราะหผ์ลการประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทและ
รายงานผลการวิเคราะหจ์ากการประเมินใหค้ณะกรรมการบรษิัทรบัทราบ 

5.เลขานุการบริษัท น าผลวิเคราะหแ์ละความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษัท ไปจัดท าแผนเพื่อด าเนินการ
ปรบัปรุงโดยจดัท าหลกัเกณฑก์ารประเมินผล คิดเป็นรอ้ยละจากคะแนนเต็มในแต่ละขอ้ทัง้หมด ดงันี ้

   4 = ดีเยี่ยม 
   3 = ดีมาก 
   2 = ดี 
   1 = พอใช ้
    0 = ควรปรบัปรุง 

ผลการประเมินการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2562 สรุปได้ดังนี ้
แบบประเมินของคณะกรรมการบริษัท 

 รายคณะ รายบคุคล 
รวมร้อยละ 95.65% 97.22% 

 
แบบประเมินของคณะกรรมตรวจสอบ 

 รายคณะ รายบคุคล 
รวมร้อยละ 100% 100% 

 
การประเมินผลกรรมการผู้จัดการ  

คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดใหม้ีการะเมินผลการปฎิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการ อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
เป็นประจ าทกุปีโดย ไดใ้ชแ้บบประเมินที่บรษิัทฯ ปรบัปรุงจากตวัอย่างของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ เพื่อให้
กรรมการผูจ้ัดการสามารถน าไปใชป้ระเมินตนเอง หรือใหก้รรมการพิจารณาค่าตอบแทน หรือกรรมการบริษัทประเมิน
เป็นรายบุคคล หรือประเมินรวมทัง้คณะ เพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นถึงผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผูจ้ดัการใหส้อดคลอ้งกับ
เป้าหมายที่ก าหนดไว ้ โดยเลขานกุารบรษิัทจะน าส่งแบบประเมินใหก้ับคณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฎิบตัิงาน
ของกรรมการผูจ้ัดการในรอบปีที่ผ่านมา โดยกรรมการบริษัทจะท าแบบประเมินและส่งคืนเลขานุการบริษัท ภายในสิน้
เดือนมกราคมของทุกปี  และเลขานุการจะเป็นผูส้รุปและวิเคราะหแ์บบประเมินดังกล่าวและแจง้ใหท้างคณะกรรมการ
บรษิัทรบัทราบ  

โดยแบ่งการประเมินเป็น 9 หวัขอ้หลกั ไดแ้ก่ 1.ความเป็นผูน้  า 2.การก าหนดกลยทุธ์ 3.การปฏิบตัิตามกลยุทธ ์
4.การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน 5.ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ 6.ความสัมพันธ์กับภายนอก 7.การ
บรหิารงานและความสมัพนัธก์บับคุลากร 8.การสืบทอดต าแหน่ง 9.ความรูด้า้นผลิตภณัฑแ์ละบรกิาร 

 

ผลการประเมินการปฏิบัตงิานของกรรมการผู้จัดการ ประจ าปี 2562 สรุปไดด้ังนี ้
แบบประเมินของกรรมการผู้จัดการ 

รวมร้อยละ 86.52% 
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เลขานุการบริษัท 
เลขานุการบริษัท  มีบทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์

รวมทัง้รบัผิดชอบในการดูแลและใหค้  าแนะน าแก่คณะกรรมการและผูบ้ริหารเก่ียวกับกฎเกณฑต์่างๆ ท่ีตอ้งปฏิบตัิและ
หลกัการก ากับดูแลกิจการของบริษัท  และรบัผิดชอบจดัการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุน้ รวมถึงช่วย
คณะกรรมการดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามมติดงักล่าว และการรกัษาเอกสารขอ้มลู 
 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
 

บรษิัท ยึดถือแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนบ์นหลกัการท่ีว่าการตดัสินใจใดๆ  ใน
การด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตอ้งท าเพื่อผลประโยชนส์งูสดุของบรษิัท และควรหลีกเล่ียงการกระท าที่ก่อใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์  โดยก าหนดใหผู้ท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้ง หรือมีส่วนไดเ้สียกับรายการที่พิจารณาตอ้งแจง้ให้บริษัท 
ทราบถึงความสมัพนัธ ์หรือการมีส่วนไดเ้สียของตนในรายการดงักล่าว และตอ้งไม่เขา้รว่มการพิจารณาตดัสินใจ รวมถึง
ไม่มีอ  านาจอนมุตัิในธุรกรรมนัน้ๆ 
 

หากมีรายการที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เกิดขึน้ที่มิใช่การด าเนินการตามธุรกิจปกติ หรือ
เป็นไปตามเงื่อนไขการคา้ทั่วไปจะตอ้งน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท พิจารณาอนุมตัิโดยใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และหรือที่ประชุมผูถื้อ
หุน้ (แลว้แต่กรณี)  ทั้งนีบ้ริษัท จะตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยรวมทัง้จะไดม้ีการเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงาน
ประจ าปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) ดว้ย 
 

ระบบการควบคุมภายใน 
 

บริษัท ไดใ้หค้วามส าคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน เพื่อใหเ้กิดความมี
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  บรษิัท มีการก าหนดภาระหนา้ที่ อ  านาจในการด าเนินการของผูป้ฏิบตัิงาน และผูบ้รหิาร
ไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรอย่างชดัเจน  มีการควบคุมดูแลการใชท้รพัยสิ์นของบรษิัท ใหเ้กิดประโยชนม์ีการแบ่งแยกหนา้ที่
ผูป้ฏิบัติงาน ผูต้ิดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน  โดยคณะกรรมการบริษัท ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบท าหน้าที่ในควบคุมดูแลระบบการสอบทาน ระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่
เหมาะสม 

บริษัท ก าหนดใหม้ีฝ่ายตรวจสอบภายในโดยการจา้งบุคคลภายนอกท าหนา้ที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานหลัก 
และกิจกรรมทางการเงินท่ีส าคญัของบรษิัท ใหด้  าเนินไปในแนวทางที่ก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามกฎหมาย 
ขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้งกบับรษิัท ควบคมุระบบภายใน ตรวจสอบรายการท่ีส าคญัอย่างสม ่าเสมอ และตอ้งรายงานผลการ
ตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบท าให้ส่วนตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระสามารถตรวจสอบ และ
ถ่วงดลุไดอ้ย่างเต็มที่ 

 

การบริหารความเสีย่ง 
 

บรษิัท ไดจ้ดัใหม้ีคณะท างานบรหิารความเส่ียง เพื่อประเมินความเส่ียงที่มาจากภายในและภายนอก วิเคราะห์
ปัจจยัที่เป็นสาเหตุ ก าหนดแนวทางในการติดตามเหตกุารณท์ี่เป็นสาเหตขุองปัจจยัความเส่ียง มาตรการในการลดความ
เส่ียง การประเมินผล และการรายงานการบรหิารจดัการความเส่ียงไวอ้ย่างเป็นระบบ ทัง้นีบ้รษิัท ก าหนดใหห้น่วยงานที่
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เก่ียวขอ้งไดม้ีการติดตามการบริหารจดัการความเส่ียงนั้นอย่างสม ่าเสมอ และรายงานความคืบหนา้ต่อผูบ้ังคบับญัชา
ทราบ โดยบริษัท ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเส่ียงไวใ้น “ขั้นตอนการด าเนินงาน เรื่อง การบริหารความ
เส่ียง” 
 
 
 

รายงานของคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหนา้ที่สอบทานรายงานทางการเงิน  โดยมีฝ่ายบญัชี การเงิน และผูส้อบบัญชี
ประชุมร่วมกัน  น าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัท ทุกไตรมาส  โดยคณะกรรมการบริษัท เป็น
ผูร้บัผิดชอบต่องบการเงินของบรษิัท  และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี   โดยการจดัท างบการเงิน
ดังกล่าวจะตอ้งเป็นไปตามาตรฐานการบัญชีที่รบัรองทั่วไปในประเทศไทย ซึ่งตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตที่
ไดร้บัอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีที่เหมาะสม 
และถือปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้มีการเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
 

การป้องกันการน าข้อมูลภายในไปใช้ประโยชนข์องผู้บริหาร 
 

บริษัท มีนโยบายวิธีการดูแลกรรมการ และผู้บริหารในการน าข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชนไปใชเ้พื่อแสวงหาประโยชนส่์วนตนรวมทัง้การซือ้ขายหลกัทรพัย ์ดงันี ้
 

• ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการรวมทัง้ผูบ้รหิารฝ่ายต่างๆ เก่ียวกบัหนา้ที่ ที่ตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรพัย์
ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์และตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไย ตามมาตรา 59 และก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ง
พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

• บริษัท ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยต์ามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีเกิดรายการเปล่ียนแปลง และ
จัดส่งส าเนารายงานนี ้ให้แก่บริษัท ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

• บริษัท ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวขอ้งที่ไดร้ับทราบขอ้มูลภายในที่เป็น
สาระส าคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรพัยจ์ะตอ้งระงับการซือ้ขายหลักทรพัยข์องบริษัท 
ก่อนที่งบการเงินหรือขอ้มลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นเวลา 1 เดือน และควรรอคอยอย่าง
นอ้ย 24 ชั่วโมงภายหลงัการเปิดเผยขอ้มูลใหแ้ก่สาธารณชนแลว้  รวมทัง้หา้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลที่เป็น
สาระส าคญันัน้ต่อบคุคลอื่น 

• บริษัท ก าหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนน าขอ้มูลภายในไปใชห้าประโยชนส่์วนตนซึ่งเริ่ม
ตัง้แต่ การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจา้ง พักงานชั่วคราวโดยไม่ไดร้บัจา้ง หรือใหอ้อกจากงาน ซึ่งการ
ลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระท าและความรา้ยแรงของความผิดนัน้ๆ 
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การต่อต้านการคอรรั์ปชั่น 
 

ตระหนกั และใหค้วามส าคญัต่อการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นทัง้ภายใน และภายนอกองคก์รบรษิัท ยึดมั่นต่อการ
ประกอบธุรกิจดว้ยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบไดทุ้กกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการท างานรวมถึงไดม้ีการ
ก าหนดนโยบาย และมาตรการดา้นการป้องกนัการกระท าดงักล่าว บรษิัท มีการส่ือสารถ่ายทอดไปยงัพนกังานทุกระดับ 
และก าหนดไว้ในจรรยาบรรณขององค์กรให้มีความตระหนักต่อการกระท าที่เป็นการคอรร์ปัชั่น ดว้ยเล็งเห็นว่า การ
คอรร์ปัชั่นเป็นการบ่อนท าลายธุรกิจสงัคม และประเทศชาติ ดงันัน้การด าเนินการดา้นการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นตอ้งเกิด
จากหน่วยงานทกุภาคส่วนรว่มเป็นพลงัผลกัดนัในการปลกูฝัง และสรา้งเสรมิสงัคมไทยใหป้ราศจากการกระท าดงักล่าว 
 

บริษัท มีนโยบายในการสนับสนุนให้คู่ค้า พันธมิตร ตลอดจนผู้มีส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วนตระหนัก และให้
ความส าคัญในการต่อต้านการคอรร์ปัชั่น โดยให้มีการส่ือสารผ่านช่องทางต่างๆ  ที่เหมาะสมไปยังผู้มีส่วนได้เสีย 
ตลอดจนสนับสนุนใหม้ีการจัดท าระบบป้องกัน และต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นในองคก์ร หรือการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกภาคี
เครือข่ายต่างๆ ในการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น ทัง้นีเ้พื่อเป็นการผนึก และรวมก าลงัในการผลกัดันใหก้ารคอรร์ปัชั่นใหห้มด
ไปจากสงัคมไทย 
 

ก ากับดูแล 
 

กรรมการและผูบ้ริหารทุกระดบัของบริษัท จะตอ้งเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตัิตามนโยบาย การก ากับดูแล
กิจการที่ก าหนด ฝ่ายจดัการเป็นผูร้บัผิดชอบในการเผยแพร่ความรู ้สรา้งความเขา้ใจ และส่งเสริมใหพ้นกังานทุกระดับ
ยึดถือปฏิบตัิตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการอย่างจริงจงั ต่อเนื่อง และสรา้งใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมองคก์รใน
การปฏิบตัิงาน 

 
 

จรรยาบรรณธุรกิจ 
 

บริษัท ไดก้ าหนดหลักปฏิบตัิเก่ียวกับจรรยาบรรณของ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้งยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบตัิหนา้ที่ตามภารกิจของบริษัท ดว้ยความซื่อสัตย ์สจุริต และเที่ยงธรรมทัง้การปฏิบัติต่อบริษัท  ผูม้ี
ส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม รวมทัง้ใหม้ีการดแูลและติดตามการปฏิบตัิตามแนวทางดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ 
 

ทัง้นีบ้รษิัท ไดม้ีการประกาศแจง้ใหพ้นกังานทุกคนรบัทราบ และยึดปฏิบตัิอย่างเคร่งครดัรวมถึงใหม้ีการปฏิบตัิ
ตามแนวทางดงักล่าว 

 

การพิจารณาทบทวน 
เพื่อใหน้โยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติของ

ทางการสอดคลอ้งกับสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจที่เปล่ียนแปลงไปอยู่เสมอ  คณะกรรมการบริษัท มีหนา้ที่ดูแลรบัผิดชอบ
ใหม้ีการทบทวนปรบัปรุงตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจที่เปล่ียนแปลง 

 
 

6. จรรยาบรรณธุรกิจ 
คณะกรรมการบรษิัท ไดใ้หค้วามส าคญักับความส าเร็จตามเป้าหมาย และวิธีการที่ใหเ้พื่อใหไ้ดม้าซึ่งความส าเร็จ

นัน้ๆ ควบคู่กัน โดยก าหนดไวใ้นวิสยัทศัน ์พนัธกิจ วัฒนธรรมองคก์ร รวมทัง้ก าหนดขอ้พึงปฏิบตัิทางธุรกิจ และจรยิธรรมทาง
ธุรกิจ  ดงันัน้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานท่ีมีความเขา้ใจที่ตรงกันก่อใหเ้กิดความชดัเจน ต่อผูบ้ริหารและพนกังานของ
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บรษิัท บรษิัทจึงจดัท าจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อใหผู้บ้รหิารและพนกังานไดร้บัทราบและเขา้ใจถึงมาตรฐานการปฏิบตัิอย่าง
สม ่าเสมอที่บริษัท คาดหวัง และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานนับตั้งแต่การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่งขัน 
พนกังาน และสงัคมส่วนรวมทัง้การปฏิบตัิตามลายลกัษณอ์กัษร และปฏิบตัิตามเจตนารมณค์วามซื่อสตัย ์และเพื่อใหม้ั่นใจ
ว่าพนักงานทุกคนมีความรูแ้ละความเขา้ใจเก่ียวกับกฎระเบียบ ขอ้บังคับ รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ ทางบริษัทไดจ้ัดท า
แบบสอบถามเพื่อประเมินความรูค้วามเข้าใจของพนักงานอย่างนอ้ย 1 ครัง้ต่อปี ทัง้นีผ้ลการสอบถามดังกล่าวถือเป็นส่วน
หนึ่งในการพิจารรณาผลการปฏิบตัิงานของพนกังานในรอบการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปี 

1. วิสัยทัศน ์
 

  บรษิัท มีวิสยัทศันใ์นการเป็นผูน้  าดา้นการบรหิารจดัการระบบไฟฟ้าและพลงังานของประเทศ รวมถึงการเป็นผู้
ใหบ้รกิารทางดา้นธุรกิจพลงังานอย่างครบวงจร 

 

2. พันธกิจ 
 

• ดา้นธุรกิจงานขาย จดัหาอปุกรณส์ าหรบัระบบไฟฟ้า ระบบพลงังานทดแทน และระบบประหยดัพลงังาน  

• ดา้นธุรกิจบริการ ใหค้  าปรกึษา ออกแบบทางวิศวกรรม จดัหาอุปกรณ์ และก่อสรา้ง ตลอดจนพัฒนาโครงการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนอย่างมีมาตรฐาน และประสิทธิภาพสงูสดุ 

• ดา้นธุรกิจจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG), ก๊าซธรรมชาติเหลว LNG  (Liquefied Natural Gas) และธุรกิจ
สถานีขายปลีกก๊าซธรรมชาติส าหรบัยานยนต ์เพื่อสรา้งโครงข่ายลกูคา้ใหม้ีความมั่นคง 

• ดา้นธุรกิจใหบ้ริการทางดา้นวิศวกรรมพลงังาน โดยเฉพาะธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกันกับก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร
อย่างมีมาตรฐานเพื่อประสิทธิภาพสงูสดุต่อผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทกุภาคส่วน 

• ดา้นธุรกิจใหบ้รกิารขนส่งน า้มนัโดยระบบขนส่งทางท่อ เพื่อประโยชนท์างเศรษฐกิจของประเทศและสงัคม 

• ดา้นธุรกิจพฒันาโครงการ การลงทนุ มุ่งเนน้การลงทุนในธุรกิจพลงังาน การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน โดย
ค านึงถึงสงัคมและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

• ดา้นธุรกิจพฒันางานขาย บรกิาร และโครงการที่สามารถสรา้งรายไดใ้หก้ับบรษิัท อย่างต่อเนื่องในระยะกลาง 1-
5 ปี เพื่อส่งเสรมิใหม้ีการเจรญิเติบโตมั่นคงอย่างต่อเนื่อง 

• ดา้นธุรกิจบรหิารจดัการเชือ้เพลิงจากพืชพลงังาน เพื่อตอบสนองความตอ้งการดา้นพลงังาน และหาพนัธมิตรที่
เขม้แข็ง เติบโตดว้ยกนั เพื่อผลประโยชนใ์นระยะยาว 

• ดา้นผลตอบแทน มุ่งมั่นเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อสรา้งมลูค่าใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนรว่ม  

• ดา้นบคุลากรพฒันา และส่งเสรมิขีดความรูค้วามสามารถ ตลอดจนเสรมิสรา้งคณุภาพชีวิตที่ดี 

• ดา้นการจดัการ บรหิารงานโดยยึดหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

• ด้านส่งเสริมการน านวัตกรรม และเทคโนโลยีมาสนับสนุนการด าเนินงานในทุกกระบวนงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ (Productivity) และเพิ่มโอกาสในการด าเนินธุรกิจขององคก์ร 

• ดา้นพฒันางานวิจยั สรา้ง และส่งเสริมนวตักรรมใหม่ที่ก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพการด าเนินงาน และสนบัสนนุการ
ด าเนินงานขององคก์ร ทัง้ในธุรกิจหลกั ธุรกิจเก่ียวเนื่อง และธุรกิจใหม่ 
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3. วัฒนธรรมองคก์ร 
 

Best Quality : เนน้การปฏิบตัิงานอย่างมีคณุภาพมาตรฐานสงูสดุ รบัประกนัคณุภาพ 
Achievement : มุ่งมั่นในความส าเรจ็ พยายามอย่างเต็มความสามารถในการปฏิบตัิงานใหส้ าเรจ็ตาม 

  เป้าหมายรบัผิดชอบต่อหนา้ที่ 
Teamwork : เปิดใจ รว่มมือท างานโดยมีเป้าหมายรว่มกนัประสานงาน และมีน า้ใจช่วยเหลือกนัรว่มกนั 

  แกไ้ขปัญหาที่เกิดขึน้ใหอ้ภยั และใหก้ าลงัใจกนั 

Continuous Learning : มุ่งมั่นพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่องเรยีนรูส่ิ้งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิงานการ 
  บรหิารจดัการการด าเนินชีวิต  

Morality  : มีหลกัประพฤติปฎิบตัิที่ดี มีคณุธรรมที่ดี มีจรยิธรรม ท าแต่ส่ิงดีงาม คิดดี ท าดี  
 

4. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 
 

▪ บรษิัท ยึดถือการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั  และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจและการคา้ ธุรกิจ
การเงินส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ
หน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนยึดถือปฏิบตัิตามหลกัจรยิธรรมที่พึงปฏิบตัิในการประกอบธุรกิจ 

▪ บริษัท เชื่อมั่นว่าการประกอบธุรกิจอย่างซื่อตรง มีจริยธรรม และคุณธรรมเป็นแนวทางการประกอบธุรกิจที่
ถูกตอ้ง มั่นคงและยั่งยืน โดยบริษัท ยึดมั่นต่อการประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได ้
ปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุภาคส่วนดว้ยความเสมอภาคเท่าเทียมกนั และไม่เลือกปฏิบตัิ 

▪ บรษิัท มีนโยบายในการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นทกุรูปแบบทัง้ทางตรง และทางออ้ม โดยครอบคลมุทกุกระบวนการ
ขัน้ตอนการท างาน ตลอดจนตอ้งไม่เขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกับเรื่องคอรร์ปัชั่น  ทัง้นีบ้ริษัท ก าหนดใหป้ฏิบตัิตาม 
“นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น และ มาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น” ตลอดจนปลกูฝังค่านิยม และวฒันธรรม
องคก์รในการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นในองคก์ร 

▪ บรษิัท จดัใหม้ีระบบการแจง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรียน ตลอดจนการแจง้เบาะแสการกระท าความผิด หรือการกระท า
อันส่อไปในทางประพฤติมิชอบ และคอรร์ปัชั่นผ่านทางช่องตามที่บริษัท ก าหนดไว ้ทั้งนี ้บริษัท จะให้ความ
คุม้ครอง ความเป็นธรรมต่อพนกังานท่ีแจง้เบาะแส และพนกังานท่ีถกูกล่าวหา การสืบสวนสอบสวนขอ้เท็จจรงิมี
ความเป็นธรรม ตลอดจนการเก็บรกัษาความลบัของผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 

▪ บริษัท มีการปฏิบัติต่อคู่แข่งดว้ยการด าเนินธุรกิจภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัที่ดี ไม่ท าลายชื่อเสียงของ
คู่แข่ง ไม่กล่าวหาว่ารา้ยด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตปราศจากข้อมูลจริง ไม่แสวงหาความลับที่ไม่สุจริตและไม่
เหมาะสม ไม่กระท าการละเมิดลิขสิทธ์ิ หรือทรพัยสิ์นทางปัญญาของผูอ้ื่น 
 

กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งรกัษาและไม่เปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกับธุรกิจการคา้และ/หรือขอ้มูลความลับ
ทางธุรกิจของบริษัท คู่คา้ พนัธมิตร และผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่น เวน้แต่ไดร้บัการอนญุาตจากผู้มีอ  านาจของบรษิัท และผูม้ีส่วน
ไดเ้สียนัน้ๆ แลว้ 

 

▪ กรรมการผูบ้รหิารและพนกังานจะไม่ใชข้อ้มลูภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชนส่์วนตวัหรือแก่บคุคล 
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ภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ลอดจนตามกฎระเบียบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่น
ใดที่เก่ียวขอ้ง 

▪ บรษิัทจดัใหม้ีการส่ือสาร ส่งเสรมิใหพ้นกังานมีความรบัผิดชอบในการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณตลอดจนนโยบาย
อื่นที่เก่ียวขอ้งของบริษัทในอนาคต เพื่อให้พนักงานมีความตระหนักเก่ียวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ และการ
สรา้งคณุค่าใหแ้ก่องคก์รน าไปสู่การสรา้งวฒันธรรมองคก์รที่เป็นอตัลกัษณข์องบรษิัท 

▪ บริษัทผูบ้ริหารและพนกังานของบรษิัทจะไม่ท าการส่ือสาร ตีพิมพป์ระกาศ ทัง้ภายในและภายนอกองคก์รไม่ว่า
จะเป็นการส่ือดว้ยวาจาหรือลายลกัษณอ์กัษรท่ีไม่จรงิ บิดเบือน ประสงคร์า้ย หรือท าลายชื่อเสียงของบคุคล หรือ
กลุ่มบุคคล การส่ือสารดว้ยวาจาของผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งใชภ้าษา และน า้เสียงที่สภุาพไม่ท าใหภ้าพพจน ์
และชื่อเสียงของบรษิัท ตอ้งเส่ือมเสีย 

▪ บรษิัทยึดมั่นในการสรา้งบรรยากาศสภาพแวดลอ้ม สขุอนามยั และความปลอดภัยในการท างานตลอดจนการ
เปิดโอกาสใหม้ีการน าเสนอและรบัฟังขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชนต์่อบรษิัท และส่วนรวม 

▪ พนกังานทุกคนจะตอ้งมีความตระหนกัในการปฏิบตัิงานโดยเมื่อพบขอ้สงสัยและ/หรือเหตุที่ส่อในทางไม่สจุริต
หรือผิดปกติและ/หรือการละเมิดกฏระเบียบหรือนโยบายของบริษัทที่จะส่งผลใหเ้กิดความเส่ือมเสียแก่บริษัท
พนักงานพึงแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที หรือให้ท าการแจ้งเบาะแส และข้อรอ้งเรียนตามที่บริษัทได้
จดัระบบไว ้

▪ พนักงานทุกคนตอ้งมีจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้ม และมีความตระหนักในการใช้ทรพัยากรของบริษัท อย่างมี
ประสิทธิภาพมีความคุม้ค่า และเกิดประโยชนส์งูสดุ 

 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
บริษัท ก าหนดนโยบายที่ไม่ให้ ผู้บริหารและพนักงานใช้โอกาสจากการเป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน 

แสวงหาผลประโยชนส่์วนตน จึงก าหนดขอ้ปฏิบตัิส าหรบัผูบ้ริหารและพนกังานของบรษิัท ดงันี ้
 

1. ในกรณีที่ผูบ้รหิาร พนกังาน หรือบคุคลในครอบครวัเขา้ไปมีส่วนรว่ม หรือเป็นผูถื้อหุน้ในกิจการท่ีแข่ง 
ขันกับธุรกิจของบริษัท หรือกิจการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์กับบริษัท จะตอ้งแจ้ง
ประธานกรรมการบรษิัท ผ่านทางเลขานกุารบรษิัท ใหท้ราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร   

2. ในกรณีที่ผูบ้รหิาร หรือพนกังานไปเป็นกรรมการ หุน้ส่วน หรือที่ปรกึษาในบรษิัท หรือองคก์รธุรกิจอื่น 
จะตอ้งไม่ขดัต่อประโยชนข์องบรษิัท และการปฏิบตัิหนา้ที่โดยตรงในบรษิัท  

3. เลขานกุารบรษิัท จะจดัส่งจดหมายแจง้ขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ีมีสดัส่วนการถือหุน้ของบรษิัท เกินกว่ารอ้ยละ 5  
กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัท เพื่อท าปรบัปรุงขอ้มูลในการเขา้ไปมีส่วนร่วม หรือเป็นผูถื้อหุ้นใน
กิจการที่แข่งขนักบัธุรกิจของบรษิัท หรือกิจการใดๆ ที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัท เป็น
ประจ าทกุไตรมาส 

4. ในกรณีที่มีรายการท่ีเก่ียวโยงกนัภายใตป้ระกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จะตอ้งปฏิบตัิ 
ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และการเปิดเผยขอ้มลูรายการที่เก่ียวโยงกนัของบรษิัทจดทะเบียนอย่างเครง่ครดั 
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การใช้ข้อมูลภายในเพื่อซือ้ขายหลักทรัพย ์
บริษัท ถือว่าผูบ้ริหาร และพนักงานมีหนา้ที่ตอ้งเก็บรกัษาขอ้มูลความลับของบริษัท อย่างเคร่งครดั โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งขอ้มลูภายในที่ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือขอ้มลูที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท หรือส่งผลต่อ
ราคาหุน้ของบรษิัท จึงก าหนดขอ้ปฏิบตัิส าหรบัผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัท ดงันี ้

 

1. ผูบ้ริหารและพนักงานจะไม่ใช้โอกาส หรือข้อมูลต่างๆ ในการหาประโยชน์ส่วนตน และในการท าธุรกิจ
แข่งขนักบับรษิัท หรือท าธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกัน 

2. ผูบ้รหิารและพนกังานจะไม่ใช ้ขอ้มลูภายในเพื่อประโยชนข์องตนในการซือ้ขายหุน้ของบรษิัท หรือใหข้อ้มลู
ภายในแก่บคุคลอื่นเพื่อประโยชนใ์นการซือ้ขายหุน้ของบรษิัท 

3. ผูบ้ริหารและพนักงานจะไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัท ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่
แข่งขนั คู่คา้ แมว้่าผูบ้รหิาร หรือพนกังานจะพน้จากต าแหน่งในบรษิัท ไปแลว้  

 
 

การดูแลรักษาทรัพยส์ินและทรัพยากรของบริษัท 
บรษิัท ก าหนดใหผู้บ้รหิารและพนกังานมีหนา้ที่ดแูลรกัษา และใชท้รพัยสิ์นและทรพัยากรของบรษิัท อย่างประหยดั 

และเกิดประโยขนส์งูสดุ มิใหท้รพัยสิ์นใดๆ ของบรษิัท เส่ือมค่า หรือสญูหายโดยมิชอบ 
 

การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท 
บริษัท ถือว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชใ้นการปฏิบตัิงานถือเป็นทรพัยสิ์นของบริษัท ก าหนดใหผู้บ้ริหาร 

และพนกังานของบรษิัท ดงันี ้
1. หา้มผูบ้รหิารและพนกังานน าซอฟทแ์วรท์ี่ผิดกฎหมายมาใช ้และหา้มคดัลอกซอฟทแ์วรลิ์ขสิทธ์ิดว้ยเหตผุล

ใดๆ โดยมิไดร้บัอนญุาตจากบรษิัทผูผ้ลิตซอฟทแ์วรน์ัน้ๆ 
2. หา้มผูบ้รหิารและพนกังานเปิดเผยขอ้มลูที่อยู่ในระบบขอ้มลูของบรษิัท หรือขอ้มลูที่บริษัท ซือ้มาโดยไม่ได้

รบัอนญุาตจากประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
3. หา้มผูบ้รหิารและพนกังานเปิดเผยรหสัประจ าตวั ท่ีใชใ้นการเขา้ถึงระบบขอ้มลูของบรษิัท แก่ผูอ้ื่น 
4. หา้มผูบ้ริหารและพนกังานท าลาย ลบทิง้ เปล่ียนแปลง ท าซ า้ ขอ้มูลของบรษิัท โดยไม่ไดร้บัอนุญาตจาก

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  
5. หา้มผูบ้ริหารและพนักงานปรบัแต่งอุปกรณ์ฮารด์แวร ์หรือติดตัง้อุปกรณ์ใดๆ ที่นอกเหนือจากอุปกรณ์

มาตรฐานท่ีบรษิัท ติดตัง้ให ้  
6. หา้มผูบ้รหิารและพนกังานใชอ้ีเมลข์องบรษิัท ในการส่งขอ้ความที่กล่าวรา้ย ท าใหเ้ส่ือมเสีย หรือขอ้ความ

ที่หยาบคาย ลามก ข่มขู่ ก่อกวน หรือสรา้งความร าคาญใหก้ับผูอ้ื่น 
7. ผูบ้รหิารและพนกังานไม่ควรใชค้อมพิวเตอร ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชนส่์วนตวั 
8. ผูบ้ริหารและพนกังานควรใชอ้ินเตอรเ์น็ตในการแสวงหาขอ้มูลความรูท้ี่เป็นประโยชนต์่อการปฎิบัติงาน 

และละเวน้การเขา้เวปไซตท์ี่ผิดกฎหมาย หรือเวปไซดท์ี่ผิดต่อศีลธรรมอนัดีงาม 
9. ผูบ้ริหารและพนกังานควรใชอุ้ปกรณส่ื์อสารต่างๆ ท่ีบริษัท จดัใหอ้ย่างมีจิตส านึก และมีความรบัผิดชอบ 

โดยค านึงถึงประโยชนข์องบรษิัท เป็นส าคญั 
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   การรับและให้อามิสสินจ้าง  
 

1. บรษิัท หา้มมิใหผู้บ้รหิารและพนกังานเรียก หรือรบัผลประโยชนใ์ดๆ จากคู่คา้ ผูร้บัเหมา ท่ีปรกึษา และผูท้ี่
มีส่วนไดส่้วนเสียในการท าธุรกิจกบับรษิัท 

2. ผูบ้ริหารและพนักงานควรเล่ียงที่จะใหห้รือรบัของขวัญ หรือของก านัลใดๆ จากคู่ค้า หรือผูท้ี่บริษัท ท า
ธุรกิจดว้ย เวน้แต่เป็นช่วงเทศกาลในมลูค่าที่เหมาะสม และไม่เก่ียวขอ้งกบัการผกูมดัทางธุรกิจ 

3. ผูบ้ริหารและพนักงานควรเล่ียงที่จะให้ หรือรับการเลีย้งรบัรองในลักษณะที่เกินกว่าปกติจากบุคคลที่
บรษิัท ท าธุรกิจดว้ย 
 

 

  การจัดท าเอกสาร 
   บรษิัท ก าหนดใหผู้บ้ริหารและพนกังานจดท าเอกสารต่างๆ ดว้ยความสจุริตรอบคอบเป็นไปตามมาตรฐานที่
ก าหนด หา้มมิใหป้ลอมแปลงรายงาน และเอกสารของบรษิัท  
 

สิทธิทางการเมือง 
บรษิัท สนบัสนนุใหผู้บ้รหิารและพนกังานใชสิ้ทธิของตนเองตามกฎหมาย แต่หา้มมิใหผู้บ้รหิารและพนกังานเขา้

ร่วมกิจกรรมใดๆ ที่จะก่อใหเ้กิดความเขา้ใจว่าบริษัท มีส่วนเก่ียวข้องหรือให้การสนับสนุนแก่พรรคการเมืองใดพรรค
การเมืองหนึ่ง หรือกลุ่มพลงัใดกลุ่มพลงัหนึ่ง และหา้มมิใหใ้ชท้รพัยสิ์นของบริษัท เพื่อสนบัสนุนพรรคใดพรรคหนึ่ง หรือ
กลุ่มพลงัใดกลุ่มพลงัหน่ึง 

 

5. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
 

บริษัท ใหค้วามส าคัญกับการปฏิบัติต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรมตามนโยบายการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท ไดก้ าหนดหลักปฏิบัติเก่ียวกับจรรยาบรรณของฝ่ายบริหารและพนักงาน 
เพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้งยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิหนา้ที่ตามภารกิจของบริษัท ดว้ยความซื่อสตัย ์สจุริต และเที่ยงธรรม 
รวมทัง้ใหม้ีการดูแลติดตามการปฏิบตัิตามแนวทางดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ 

 

ทัง้นีก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานจะตอ้งรบัทราบ เขา้ใจรวมถึงยึดถือตามแนวทางปฏิบตัิ เพื่อใหก้ารปฏิบตัิ
หนา้ที่ของแต่ละคนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เปิดเผย โปรง่ใส ซื่อสตัยส์จุรติ ค านึงถึงผลประโยชนส์งูสดุของบรษิัท และ
เป็นธรรมต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่มที่เก่ียวขอ้ง 
 

ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 
 

1. ต่อผู้ถือหุ้น 
1.1   เปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศอย่างถกูตอ้งครบถว้น เพียงพอ ทนัต่อเวลา มีความโปรง่ใส และยตุิธรรม  
1.2   ระมดัระวงัในการปฏิบตัิการใดๆ อนัจะใหผู้ถื้อหุน้เกิดความสบัสน และส าคญัผิดในขอ้เท็จจรงิของสารสนเทศ 
1.3   ปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุรายใหไ้ดร้บัความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกนั 
1.4   ก ากบัดแูลใหม้ีการบรหิารองคก์รดว้ยความระมดัระวงั และรอบคอบเพื่อป้องกนัความเสียหายต่อผูถื้อหุน้ 
 

2. ต่อลูกค้า 
2.1   ปฏิบตัิต่อลกูคา้ทกุรายอย่างเป็นธรรม 
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2.2   ใหบ้รกิารท่ีเป็นเลิศดว้ยคณุภาพ และประสิทธิภาพ 
2.3   ดแูลและรกัษาผลประโยชนข์องลกูคา้อย่างเหมาะสม และเป็นธรรม 
2.4   รักษาความลับของลูกค้ารวมถึงไม่น าข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์องบริษัท และผู้เก่ียวข้องโดยมิชอบเว้นแต่

จ าเป็นตอ้งปฏิบตัิ   ตามกฎหมาย 
2.5   จดัระบบหรือช่องทางเพื่อใหล้กูคา้สามารถแสดงความคิดเห็น หรือรอ้งเรียนเก่ียวกบับรกิาร และด าเนินการแกไ้ข

รวมทัง้แจง้ผลใหล้กูคา้ทราบอย่างรวดเรว็ 
 

3. ต่อคู่แข่งขัน 
3.1   ด าเนินธุรกิจภายใตก้รอบกติกามารยาท ต่อตา้นการแข่งขนัท่ีไม่เป็นธรรม ปฏิบตัิต่อคู่แข่งขนัดว้ยการด าเนินธุรกิจ

ภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี 
3.2   ด าเนินธุรกิจโดยไม่ท าลายชื่อสียงของคู่แข่งขนั ไม่กล่าวหาว่ารา้ยดว้ยวิธีการที่ไม่สจุรติปราศจากขอ้มูลความจริง 

หรือซ า้เติมคู่แข่งขนั 
3.3   ด าเนินธุรกิจโดยไม่แสวงหาขอ้มลูที่เป็นความลบัของคู่แข่งดว้ยวิธีที่ไม่สจุรติ หรือไม่เหมาะสม 
3.4   ไม่กระท าการละเมิดลิขสิทธ์ิ หรือทรพัยสิ์นทางปัญญาของคู่แข่งขนั และผูอ้ืน่ 

 

4. ต่อคู่ค้าและเจ้าหนี ้
4.1   การจัดหา จัดซือ้ จัดจา้งจะตอ้งอยู่ภายใตก้ฎระเบียบของบริษัท มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได ้เพื่อ

ประโยชนส์งูสดุของบรษิัท 
4.2   หลีกเล่ียงการจดัหา จดัซือ้ จดัจา้งที่ขดักบัผลประโยชนโ์ดยรวมของบรษิัท 
4.3   ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับกิจกรรมจัดหา จัดซือ้ จดัจา้งตอ้งไม่รบัประโยชนไ์ม่ว่าทางตรง หรือทางออ้มจากคู่คา้ และไม่มี

ความสัมพันธ์ใกล้ชิดจนอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในกรณีที่มีการจัดหา จัดซื ้อ จัดจ้างกับคู่ค้าที่ มี
ความสมัพนัธต์อ้งรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุของสายงานนัน้ๆ หรือรายงานต่อกรรมการผูจ้ดัการเพื่อทราบ 
และใหค้วามเห็นเป็นการล่วงหนา้ และตอ้งไม่มีส่วนรว่มในการอนมุตัิ 

4.4   กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานที่เป็นคู่คา้กับบริษัท ตอ้งรายงานความสัมพันธ์ต่อสายการบังคับบัญชา หรือ
รายงานต่อกรรมการผูจ้ดัการเพื่อทราบเป็นการล่วงหนา้ 

4.5   เคารพและด าเนินการตามขอ้ตกลงที่มีการเจรจาต่อรองใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขที่ไดร้บัการอนุมตัิจากผูม้ี  อ านาจ
ของบรษิัท 

4.6   หากพบเห็นเหตุที่ท  าให้ไม่สามารถด าเนินการตามข้อตกลง หรือสัญญาได้ผู้รับผิดชอบต้องรีบรายงานต่อ
ผูบ้งัคบับญัชาทนัที 

4.7   ตอ้งใหข้อ้มลูที่ถกูตอ้งเป็นจรงิไม่หลอกลวงใหเ้กิดความเขา้ใจผิด หรือใหข้อ้มลูไม่ครบถว้นแก่คู่คา้หรือเจา้หนี ้
4.8   ตอ้งรกัษา และไม่เปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัธุรกิจการคา้และ/หรือขอ้มลูความลบัทางธุรกิจคู่คา้ เจา้หนี ้และผูท้ี่มีส่วน

ไดเ้สียอื่น 
4.9   หลีกเล่ียงการรบัของก านลั สินน า้ใจ การรบัเชิญไปงานเลีย้งสงัสรรค ์หรืองานเลีย้งรบัรองจากคู่คา้ที่จัดเป็นการ

เฉพาะเจาะจง เวน้แต่เป็นไปตามโอกาสที่เป็นช่วงเทศกาลในมูลค่าที่เหมาะสม และตอ้งไม่มีขอ้ผูกมดัทางธุรกิจ
มาเก่ียวขอ้ง โดยบรษิัท ไดก้ าหนดหลกัเกณฑด์งักล่าวไวใ้น “นโยบาย ต่อตา้นการ  คอรร์ปัชั่น” 
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5. ต่อพนักงาน 
5.1   ใหค้วามเป็นธรรมต่อพนกังานทกุคนใหผ้ลตอบแทน และจดัใหม้ีสวสัดิการท่ีเหมาะสม 
5.2   ปฏิบตัิต่อพนกังานดว้ยความเป็นธรรม เสมอภาค และไม่เลือกปฏิบตัิ 
5.3   เคารพ ไม่ละเมิดสิทธิมนษุยชน และศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุยข์องพนกังานทกุคน 
5.4   ดูแลเอาใจใส่ในการสรา้งบรรยากาศสภาพแวดลอ้ม สขุอนามยั ความปลอดภยัในการท างานตลอดจนสวสัดิ

ภาพความปลอดภยัต่อชีวิต และทรพัยสิ์นของพนกังานทกุคน 
5.5   ส่งเสรมิและสนบัสนนุพนกังานในการพฒันาความรู ้ใหค้วามกา้วหนา้แก่พนกังานตามความสามารถ และความ

เหมาะสมของพนกังานอย่างเป็นธรรม 
5.6   มีประเมินผลปฏิบตัิงานดว้ยความเป็นธรรม 
5.7   เปิดโอกาสใหม้ีการเสนอ รบัฟังขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชนต์่อบรษิัท และส่วนรวม 
5.8   สนบัสนนุ ส่งเสรมิใหพ้นกังานทกุคนค านึงผลประโยชนข์ององคก์ร หรือส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน ์
       ส่วนตน 
5.9 การแต่งตัง้และโยกยา้ย การใหผ้ลตอบแทน รวมถึงการใหร้างวลั และการลงโทษกระท าดว้ยความสจุรติ        
        ใจบนพืน้ฐานของความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังาน 
 

6. ต่อทางการและสังคมโดยส่วนรวม 
 

บรษิัท ส่งเสริมสนบัสนุนใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบริษัท มีส่วนรว่มในการเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมให้
ความดแูลใส่ใจต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย เศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ น าหลกั
ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการให้เกิดการด าเนินกิจการเป็นการสรา้งความส าเร็จ และประโยชนส์ขุ ซึ่งจะ
เป็นผลดีต่อความยั่งยืนของกิจการผูม้ีส่วนไดเ้สีย เศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้มอย่างแทจ้ริง ทั้งนี ้ใหค้วามส าคญักับ
ทอ้งถิ่นที่บริษัท เขา้ไปด าเนินกิจการดูแลรกัษาขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิ่น ปฏิบัติตามกฎหมาย และขอ้บังคับที่
เก่ียวขอ้งอย่างครบถว้น 
 

โดยบริษัท จะปลูกฝังจิตส านึกของพนักงานทุกระดับใหม้ีความรบัผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจัง และด าเนิน
กิจกรรมที่มีส่วนสรา้งสรรคส์งัคมอย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอ  

 

6. ความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์
 

จดัใหม้ีการควมคมุดแูลป้องกนัธุรกรรมต่างๆ รวมถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกนัไม่ใหม้ีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
โดยก าหนดนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติพรอ้มทั้งเปิดเผยข้อมูลรายการที่เก่ียวโยงกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
หน่วยงานทางการท่ีก ากบัดแูล 

 

 

7. การให้ หรือ รับของขวัญ 
เพื่อเป็นการรกัษาความสมัพนัธท์างธุรกิจอย่างเหมาะสม ดังนั้นจึงก าหนดแนวทางปฏิบตัิเก่ียวกับการให ้รบั

ของขวัญ ของก านัล การเลีย้งรับรอง หรือผลประโยชนอ์ื่นใดของบริษัท โดยบริษัทไดก้ าหนดหลกัเกณฑด์ังกล่าวไวใ้น 
“นโยบาย และแนวปฏิบตัิ เรื่องการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น” 
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8.  การรับข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมธุรกิจ 
 

      บรษิัท ไดจ้ดัช่องทางพิเศษ หรือช่องทางลบั ในการส่งขอ้รอ้งเรียนดา้นจรยิธรรมทางธุรกิจ ดงันี ้
ทางอีเมล  :  ceo@pst.co.th 
ทางไปรษณีย ์ :  แผนกเลขานกุารบรษิัท ส านกัประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

          บรษิัท เพาเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
          ส านกังานใหญ่ เลขที่ 325/1 อาคารพีเอสที ถนนพหลโยธิน 
          แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 
 
 
 

 9.  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 

1. ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี (Audit Fee) 
บรษิัทไดจ้่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีใหแ้ก่ นางสาวพิมพใ์จ  มานิตขจรกิจ  ทะเบียนเลขท่ี 4521 หรือ นายชย

พล ศุภเศรษฐนนท ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขที่ 3972  หรือ นางสาวรสพร  เดชอาคม ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทะเบียน
เลขที่ 5659 หรือนางสาวสุมนา พนัธพ์งษ์สานนท ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริ
วัลลภ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต เลขที่ 3182 นางสาวรุง้นภา  เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบรบัใบอนุญาตเลขที่ 3516 นางสาว
อรวรรณ  เตชวฒันสิรกิุล ผูส้อบรบัใบอนญุาตเลขที่ 4807 บรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยในงวดบัญชีปี 2562 เป็นจ านวนเงิน รวม 4,250,000 บาท (ส่ีลา้นสองแสนหา้หมื่นบาท
ถว้น) 

2. ค่าบรกิารอื่น ๆ (Non Audit Fee) 

  - ไม่มี – 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
 

10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

บรษิัทมุ่งมั่นที่จะพฒันาธุรกิจใหเ้ติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกบัการรบัผิดชอบต่อสงัคม ดงันัน้เพื่อใหก้ารพฒันาธุรกิจของ
บริษัทเป็นไปอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงก าหนดนโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility 
หรือ CSR) โดยมีกรอบหลกัการแนวทางในการด าเนินงาน ดงันี ้ 
 

กรอบแนวทางการด าเนินการความรับผิดชอบตอ่สังคม 
 

การด าเนินธุรกิจภายใตก้ารก ากับกิจการที่ดี ยึดหลักจริยธรรมควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรกัษาส่ิงแวดลอ้ม และสงัคมมี
ส านึกรบัผิดชอบต่อสงัคมอย่างแทจ้รงิ โดยค านึงถึงผูท้ี่มีส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholders) ท่ีเก่ียวขอ้งทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร 
ตัง้แต่ผูถื้อหุน้ พนักงาน ลกูคา้ ชุมชนตลอดจนสังคมวงกวา้ง ทั้งนีเ้พื่อน าไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยปัจจุบันบริษัทได้
ก าหนดแนวทางของความรบัผิดชอบต่อสงัคมใหค้รอบคลมุในหวัขอ้ดงัต่อไปนี ้

 

1. การประกอบกจิการดว้ยความเป็นธรรม 
2. การต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น 
3. การปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
4. ความรบัผิดชอบต่อผูบ้รโิภค 
5. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

 

1. การประกอบกจิการดว้ยความเป็นธรรม  
บริษัทและบริษัทย่อยใหค้วามส าคัญในการด าเนินธุรกิจ โดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการคา้ที่สุจริต และเป็น

ธรรมภายใตก้รอบของกฎหมาย จรยิธรรมทางธุรกิจของบรษิัทและบรษิัทย่อย และยึดกติกาของการแข่งขนัอย่างเสมอภาคของการ
ไดร้บัผลตอบแทนที่เป็นธรรมทัง้สองฝ่าย การด าเนินธุรกิจกับคู่คา้ตอ้งไม่น ามาซึ่งความเส่ือมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทและบรษิัท
ย่อย หรือขดัต่อกฎหมาย โดยมีหลกัการในการด าเนินธุรกิจดงันี ้คือ 

 

- ไม่เรียกรบั หรือยินยอมที่จะรบัทรพัยสิ์น หรือประโยชนอ์ื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือขอ้ตกลงการคา้ หรือเงื่อนไขทางการคา้ 
- มุ่งสรา้งความสัมพันธ์ ความร่วมมือที่ดี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับคู่ค้า เพื่อเสริมสรา้งศักยภาพ และ
ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจรว่มกนัในระยะยาว 

- รกัษาความลบัหรือสารสนเทศของคู่คา้ไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชนต์นเอง หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 
- บริษัทและบริษัทย่อยจะไม่ด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา รวมทัง้ส่งเสริมใหผู้บ้ริหาร 
พนักงานใช้ทรพัยากร และทรพัยสิ์นของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพใช้สินคา้และบริการที่มีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง และไม่
สนบัสนนุสินคา้ หรือการกระท าที่เป็นการละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา 

- บริษัทและบริษัทย่อยต่อตา้นการแข่งขนัที่ไม่เป็นธรรม โดยบริษัทและบริษัทยย่อยจะไม่ด าเนินการในเรื่องดังต่อไปนี ้
ไดแ้ก่ การรวมหัวก าหนดราคา การก าหนดราคาจ าหน่ายเพื่อก าจดัคู่แข่ง  โดยการก าหนดราคาของบริษัทจะมาจาก
การพิจารณาสภาวะตลาด ความตอ้งการซือ้ตลอดจนตน้ทนุอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง หรืออาจกล่าวไดว้่าเป็นการก าหนดราคา
สินคา้ตามตน้ทุนสินคา้ และค่าใชจ้่ายต่างๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันได ้/นโยบายการจัดซือ้ของบริษัทมีการก าหนด
วิธีการจดัหาขัน้ตอนการด าเนินงานท่ีชดัเจน เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรม 
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- บรษิัทและบริษัทย่อยไดก้ าหนดช่องทางการรอ้งเรียนเรื่องที่ไม่ไดร้บัความเป็นธรรม โดยมีจดุรบัเรื่องรอ้งเรียนดงักล่าวที่
บรษิัท ตลอดจนผ่านเว็บไซตข์องบรษิัท เป็นตน้ 

 

2. การต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชั่น  
บรษิัทและบรษิัทย่อยด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถกูตอ้ง โดยจดัใหม้ีแนวทางในการต่อตา้นการทุจริต

คอรร์ปัชั่น รวมถึงการสนบัสนนุกิจกรรมที่ส่งเสรมิ ปลกูฝังใหผู้บ้รหิารและพนกังาน ปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัที่
เก่ียวขอ้งไม่สนบัสนุนใหม้ีการสรา้งความส าเร็จของงานดว้ยวิธีการทุจริต คณะกรรมการบรษิัทมีนโยบายปฏิบตัิตามกฎหมาย
ต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น โดยก าหนดแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้

 

- สรา้งจิตส านึก ค่านิยม ทศันคติใหแ้ก่พนกังานในการปฏิบตัิตามกฎระเบียบดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ (ตามคู่มือจรยิธรรม
ธุรกิจ (Code of Conduct) ของบรษิัท)  

- จดัใหม้ีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมีการตรวจสอบ และถ่วงดุลการใชอ้  านาจใหเ้หมาะสม 
เพื่อป้องกนัมิใหพ้นกังานทุจรติ หรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทจุรติ และคอรร์ปัชั่นต่างๆ 

- ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานกระท าการใดๆ อันเป็นการเรียกรอ้ง หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือ
ผลประโยชนอ์ื่นใด ส าหรบัตนเองหรือผูอ้ื่นท่ีส่อไปในทางจงูใจใหป้ฏิบตัิ หรือละเวน้การปฏิบตัิหนา้ที่มิชอบ หรืออาจท า
ใหบ้รษิัทเสียประโยชนอ์นัชอบธรรม 

- ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานให้ หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่
บคุคลภายนอกเพื่อจงูใจใหบ้คุคลนัน้กระท าหรือละเวน้กระท าใดที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อต าแหน่งหนา้ที่ของ
ตน 

 

3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บรษิัทและบรษิัทย่อยมีนโยบายที่จะปฏิบตัิต่อพนกังานทกุคนดว้ยความเป็นธรรม โดยไม่มีเงื่อนไขใดที่จะท าใหบ้รษิัทและ

บรษิัทย่อยจะตอ้งปฏิบตัิต่อพนกังานโดยไม่เท่าเทียมกัน เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อพนกังานทุกคน บรษิัทมีระบบการดูแล
พนกังานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม (ตามขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานของบรษิัท) ดงันี ้

- บริษัทและบริษัทย่อยจะดูแลผลตอบแทนใหพ้นกังานทุกคนอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม โดยพนกังานไม่จ าเป็นตอ้ง
เรียกรอ้ง 

- บรษิัทและบรษิัทย่อยจะไม่เลือกปฏิบตัิ ในขณะเดียวกนัจะปฏิบตัิต่อพนกังานโดยเท่าเทียมกนั 
- ในกรณีที่พนักงานมีขอ้รอ้งทุกขเ์กิดขึน้ บริษัทและบริษัทย่อยมีขั้นตอนและวิธีการด าเนินการเรื่องการรอ้งทุกข์ของ
พนักงานอย่างชัดเจน โดยบริษัทจะหาทางยุติโดยเร็วและเป็นธรรม เพื่อจ ากัดปัญหาให้อยู่ในขอบเขตไม่ขยายผล
ออกไปในวงกวา้ง  

 

เนื่องจากบรษิัทใหค้วามส าคญั และตระหนกัถึงความเท่าเทียมกัน  โดยมีแนวปฏิบัติต่อพนกังานดว้ยความเป็นธรรม ไม่
เลือกปฏิบตัิต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นไปตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานทุกคน โดยถือว่าขอ้ปฏิบัติในคู่มือจริยธรรมเป็นส่วนหนึ่งของ “ระเบียบและขอ้บังคับพนักงาน” ที่พนักงานพึง
ปฏิบตัิ ทัง้นีบ้ริษัทไดด้  าเนินการชีแ้จงเรื่องจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจใหก้ับพนกังานทุกคนรบัทราบในวนัแรกของการเขา้
รว่มงานกบับรษิัท และยงัไดเ้นน้ย า้รายละเอียดในหลกัสตูรการฝึกอบรมพนกังาน 
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4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
บริษัทและบริษัทย่อยใหค้วามส าคัญความรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียในห่วงโซ่ธุรกิจ ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ ลกูคา้ คู่คา้ และ

คู่แข่งทางธุรกิจ ไดป้ระกาศใชจ้ริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานของบริษัท โดยมี
แนวปฏิบตัิความรบัผิดชอบต่อลกูคา้ ดงัต่อไปนี ้
 

- ส่งมอบสินคา้และใหบ้รกิารท่ีมีคณุภาพตรงตามความคาดหมายของลกูคา้ในราคาที่เป็นธรรม 
- ใหข้อ้มลูข่าวสารท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัต่อเหตุการณแ์ก่ลกูคา้ เพื่อใหท้ราบเก่ียวกับสินคา้และบรกิาร โดยไม่มีการ
กล่าวเกินความเป็นจรงิที่เป็นเหตใุหล้กูคา้เขา้ใจผิดเก่ียวกับคณุภาพของสินคา้หรือบรกิารนัน้ๆ  

- ติดต่อกับลกูคา้ดว้ยความสภุาพ มีประสิทธิภาพเป็นที่ไวว้างใจไดข้องลกูคา้ และจดัใหม้ีระบบกระบวนการที่ใหล้กูคา้
รอ้งเรียนเก่ียวกบัคณุภาพ ความปลอดภยัของสนิคา้  

- รกัษาความลบัของลกูคา้ และไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชนข์องตนเองหรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 
- บริษัทและบริษัทย่อยจัดใหม้ีการส่ือสารดา้นการตลาดหลายวิธีไดแ้ก่ การส่ือสารขอ้มลูผลิตภณัฑโ์ดยผ่านการแนะน า
ของเจา้หนา้ที่ขาย หรือช่องทางการส่ือสารผ่านเว็บไซตข์องบรษิัท เป็นตน้ 
  

5. ความรับผิดชอบต่อต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

บริษัทและบรษิัทย่อยมีนโยบายส่งเสริมใหค้วามรูด้า้นสงัคม และส่ิงแวดลอ้มกับพนกังานทุกระดบั เพื่อใช้เป็นแนวทาง
รว่มกันในการพัฒนา ดูแลรบัผิดชอบชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยสนบัสนุนใหม้ีโครงการ หรือกิจกรรมที่สรา้งประโยชน์
อย่างยั่งยืนแก่ชุมชนและสงัคม พรอ้มทัง้การปฏิบตัิตามกฎหมายขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกับส่ิงแวดลอ้มใน
การด าเนินธุรกิจ โดยมีการประเมิน ติดตามผลการด าเนินงาน หรือผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

- มีการก าหนดขัน้ตอนการจดัการของเสียจากการด าเนินงานอย่างชดัเจน 
- ดแูลส่ิงแวดลอ้มรอบขา้งโครงการเพื่อจ ากดัผลกระทบจากการด าเนินงานของบรษิัทและบรษิัทย่อย 
- รว่มพฒันาชมุชนในบรเิวณรอบโครงการต่างๆ ของบรษิัท 
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กิจกรรม CSR ในปี 2562 

      
 

ตวัแทนพนกังานเขา้รว่มกจิกรรมวนัเดก็  จงัหวดัแพร ่พรอ้มมอบสิง่ของใหแ้ก่ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

ตวัแทนพนกังานเขา้ร่วมโครงการปันจกัยาน พิชิตพงุ พิชิตโรค พร้อมมอบส่ิงของให้แก่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
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11. การควบคุมภายในและการบรหิารจัดการความเส่ียง 
 

1. การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษทั 
 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ 2/2563 เมื่อวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ ์2563 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุม
ทัง้ 3 ท่าน ไดป้ระเมิน และใหค้วามเห็นเก่ียวกบัระบบควบคมุภายในของบรษิัท โดยการซกัถามขอ้มลูจากฝ่ายบรหิารมีผูต้รวจสอบ
ภายในเป็นผูใ้ห้ข้อมูลประกอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาอนุมัติตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคมุภายใน ทัง้ 5 ส่วน ดงันี ้

1.  องคก์รและสภาพแวดลอ้ม (Organization Control and Environment Measure) 
2.  การบรหิารความเส่ียง (Risk Management Measure) 
3. การควบคมุการปฏิบตัิงานของฝ่ายบรหิาร (Management Control Activities) 
4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มลู (Information and Communication Measure) 
5. ระบบการติดตาม (Monitoring) 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมรวมถึงมีระบบการควบคุม
ภายในท่ีเพียงพอในเรื่องของการท าธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรือบคุคลที่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าว  

 

 โดยรายละเอียดของแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิัทสามารถดูไดใ้น เอกสารแนบที ่
6 แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 

2. ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชสี าหรับระบบการควบคุมภายในของบริษทั  

 บริษัทส านักงาน อีวาย จ ากัด ผูส้อบบัญชีของบริษัทไดท้ าการสอบทานระบบการควบคุมภายในที่ส  าคัญของบริษัท ซึ่ง
ผูส้อบบญัชีไดม้ีการตัง้ขอ้สงัเกตส าหรบัระบบการควบคุมภายในของบริษัทในการตรวจสอบบญัชีส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2561 โดยสามารถสรุปไดว้่าไม่มีประเด็นตรวจพบที่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และระบบควบคุมภายในของ
บรษิัทอย่างมีนยัส าคญั 

การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินทีส่ านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) ก าหนด ประจ าปี 2562 

จากการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในตามแบบประเมนิท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรพัย ์(ก.ล.ต.) ก าหนด ประจ าปี 2562 โดยพิจารณาขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ สอบถามผูบ้ริหาร และสอบทาน
เอกสารที่เก่ียวขอ้งตามสมควร โดยรวมสรุปไดว้่าบริษัท มีการก าหนดมาตรการการควบคุมภายในที่ส  าคัญ ซึ่งเก่ียวขอ้งกับการ
ด าเนินงาน การบรหิารจดัการความเส่ียง การก ากบัดแูลติดตามของฝ่ายบรหิาร และคณะกรรมการท่ีเพียงพอ  
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12. รายการระหว่างกัน 
 

 
รายการระหว่างกนั 

1 ลักษณะความสัมพันธ ์
 บริษัทมีการท ารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ ซึ่งรายการระหว่างกันที่เกิดขึน้นั้นเป็นการท ารายการกับ
กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และบริษัทที่เก่ียวข้องกันซึ่งมีบุคคลที่มีความขัดแย้งเป็น
กรรมการ และ/หรือ ผูบ้รหิาร และ/หรือ ผูถื้อหุน้ของบรษิัท ซึ่งสามารถสรุปลกัษณะความสมัพนัธไ์ด ้ดงันี ้

บุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ ์

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

นายภาณุ ศีติสาร ซึ่งเป็นกรรมการผูมี้อ านาจลงนามของบริษัท ประธานคณะกรรมการบริษัทและ
กรรมการบริหารของบริษัท เป็นกรรมการผูมี้อ านาจลงนาม และผูถ้ือหุน้ใหญ่ของเอ็ม.วี.ที. ในสดัส่วน
รอ้ยละ 41.29 ของทนุจดทะเบียนและช าระแลว้ 

นายภาณ ุศีตสิาร เป็นกรรมการผูมี้อ านาจลงนามของบริษัท ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารของ
บริษัท และเป็นกรรมการผูมี้อ านาจลงนาม โดยถือหุน้ของบริษัท ในสัดส่วนรอ้ยละ 3.81 ของทุนจด
ทะเบียนและช าระแลว้และ    ผูถ้ือหุน้ใหญ่ของเอ็ม.วี.ที. ในสดัส่วนรอ้ยละ 41.29 ของทนุจดทะเบียน
และช าระแลว้ 

นายพระนาย กงัวาลรตัน ์ เป็นกรรมการผูมี้อ านาจลงนามของบริษัทและบริษัทย่อย กรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
และผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุน้ของบริษัทในสดัส่วนรอ้ยละ 4.08 ของทุนจดทะเบียนและ
ช าระแลว้  

นายอณัณพ พุ่มกมุาร เป็นกรรมการผูมี้อ านาจลงนามของบริษัทและบริษัทย่อย ผูบ้ริหาร และผูถ้ือหุน้ของบริษัท โดยถือหุน้
ในสดัส่วนรอ้ยละ 0.42 ของทนุจดทะเบียนและช าระแลว้ 

นายเศรษฐวฒิุ บญุสนิท เป็นกรรมการผูมี้อ านาจลงนามของบริษัทย่อย เป็นกรรมการบริหาร และผูบ้ริหารของบริษัท  โดยถือ
หุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 0.01 ของทนุจดทะเบียนและช าระแลว้ 

นางสาวอนงค ์พานิชเจริญนาน เป็นกรรมการผูมี้อ านาจลงนามของบริษัทและบริษัทย่อย กรรมการบริหาร และผูบ้ริหารของบริษัท 
โดยถือหุน้ของบริษัทในสดัส่วนรอ้ยละ 0.16 ของทนุจดทะเบียนและช าระแลว้  

นายธนชั ปวรวิปลุยากร เป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุน้ของบริษัทในสดัส่วนรอ้ยละ 23.86 ของทนุจดทะเบียนและ
ช าระแลว้ 
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2 รายละเอียดรายการระหว่างกัน 
 รายการระหว่างกนักบับคุคลและนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ในปี  2561 ถึงปี 2562 มีดงันี ้
บคุคล/นติิบคุลที่อาจมี
ความขดัแยง้ / ลกัษณะ

ธุรกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มลูค่ารายการระหว่างกนั (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 

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

บริษัทจ าหน่ายสินคา้และใหบ้ริการ
ใหแ้ก่เอ็ม.วี.ที. 

- บริษัทขายสินคา้ 
- ใหบ้ริการ 
 

 ยอดยกมาตน้งวด 
เพ่ิมขึน้ระหว่างงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
ยอดคงคา้งปลายงวด 

 
 
 
 

 
 

116,319 
1,975 

 
130,336 
126,575 
183,906 

 
 

560,791 
108,201 

 
73,005 

715,822 
723,212 

บริษัทจ าหน่ายสินคา้ประเภทระบบส ารองไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวขอ้งใหแ้ก่เอ็ม.วี.ที. โดยมีราคาเป็นไปตามราคา
และเง่ือนไขทางการคา้มาตรฐานของบริษัท (Price List) ตามที่จ  าหน่ายใหแ้ก่ลกูคา้รายอ่ืนๆทั่วไป 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ใน ปี 2562 มีการจ าหน่ายสินคา้กบับมจ.เอ็ม.วี.ทีฯ ฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้มีความเห็นว่ารายการดงักล่าวเป็นการซือ้
สินคา้ส าหรบัการด าเนินงานปกติของบริษัท โดยมีราคาเงื่อนไขทางการคา้เทียบเท่ากบัผูร้บับริการรายอ่ืนๆ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณารายการดงักล่าวแลว้ มีความเห็นเช่นเดียวกบัฝ่ายบริหารว่ารายการดงักล่าวเป็น
การขายสนิคา้ส าหรบัการด าเนินงานปกติของบริษัท โดยมีราคาเง่ือนไขทางการคา้เทียบเท่ากบัผูร้บับริการรายอ่ืนๆ 
 
 
 

73,005 65,615 
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บคุคล/นติิบคุลที่อาจมี
ความขดัแยง้ / ลกัษณะ

ธุรกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มลูค่ารายการระหว่างกนั (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 

 
 

บริษัทว่าจา้งเอ็ม.วี.ที ในการ
ใหบ้ริการสว่นกลางตา่งๆ ไดแ้ก่ 
ค่าช่ารถโฟลคล์ิฟท ์ค่ารบั-ส่งเอกสาร
และสนิคา้ และคา่บริการขนส่ง
สินคา้ ตามสญัญาการคิดอตัรา
ค่าบริการ-ค่าใชจ้่ายสว่นกลาง 

- บริษัทจ่ายคา่บริการ 
บริษัทเช่าอาคารเอ็ม.วี.ที และ
ค่าใชจ้่ายสาธารณปูโภครวมถึงค่า
ซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา
สาธารณปูโภค ตามสญัญาเช่า 

-บริษัทจ่ายคา่เช่าอาคาร 
 
ยอดยกมาตน้งวด 
เพ่ิมขึน้ระหว่างงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 

ยอดคงคา้งปลายงวด 

 
 
 
 
 
 
 

741,864 
 
 
 

216,000 
 

281,923 
1.005.850 
1.135.142 

 
 
 
 
 
 
 

646,954 
 
 
 

216,000 
 

152,631 
900,999 
837,024 

บริษัทว่าจา้งเอ็ม.วี.ที.ในการใหบ้ริการส่วนกลางต่างๆ สญัญาการคิดอตัราค่าบริการ-ค่าใชจ้่ายส่วนกลางกบัเอ็ม.วี.ที 
เพ่ือใชใ้นการด าเนินการ ไดแ้ก่ ค่าเช่ารถโฟลคล์ิฟท ์ค่ารบั-ส่งเอกสารและสินคา้ และค่าบริการขนส่งสินคา้ โดยมีการ
ระบอุตัราค่าบริการไวใ้นสญัญา โดยสญัญามีอาย ุ1 ปี 
 
บริษัทเช่าอาคารเอ็ม.วี.ที และค่าใชจ้า่ยสาธารณปูโภครวมถึงค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาสาธารณปูโภค เพ่ือใชใ้นการ
ด าเนินการ โดยมีการระบอุตัราค่าเช่าไวใ้นสญัญา โดยสญัญามีอาย ุ3  ปี 
 
 
 
 
 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นการใหบ้ริการส าหรบัการด าเนินงานปกติของบริษัท      
โดยมีราคาเงื่อนไขทางการคา้เทียบเท่ากบัผูใ้หบ้ริการรายอ่ืนๆ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณารายการดงักล่าวแลว้ มีความเห็นเช่นเดียวกบัฝ่ายบริหารว่ารายการดงักล่าวเป็น
การใหบ้ริการส าหรบัการด าเนินงานปกติของบริษัท โดยมีราคาเงื่อนไขทางการคา้เทียบเท่ากบัผูใ้หบ้ริการรายอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 

152,631 216,606 
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บคุคล/นติิบคุลที่อาจมี
ความขดัแยง้ / ลกัษณะ

ธุรกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มลูค่ารายการระหว่างกนั (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 

 
นายภาณ ุศีตสิาร 
 
 

นายภาณเุป็นเจา้หนีเ้งินทดรองจ่าย
บริษัท 

- ยอดยกมาตน้งวด 
- เงินทดรองจ่ายระหว่างงวด 
- ช าระคืนระหว่างงวด 

ยอดคงคา้งปลายงวด 

 
 

- 
- 
- 

 
 

- 
66,630 
66,630 

นายภาณไุดท้ าการทดรองจ่ายใหแ้ก่บริษัทส าหรบัค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
ปี 2561 
ไม่มีรายการเคลือ่นไหว 
ปี 2562 
ค่าใชจ่้ายส านกังาน 66,630 บาท 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นการทดรองจ่ายค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานของบริษัท      
ซึ่งมีความจ าเป็นในการใชจ้่าย และบริษัทไดช้ าระคืนเงินทดรองจ่ายในระยะเวลาอนัสัน้  
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณารายการดงักล่าวแลว้ มีความเห็นเช่นเดียวกบัความเห็นของฝ่ายบริหาร 
 

- - 
  

นายพระนาย กงัวาลรตัน ์
 

นายพระนายเป็นเจา้หนีเ้งินทดรอง
จ่ายบริษัท 

- ยอดยกมาตน้งวด 
- เงินทดรองจ่ายระหว่างงวด 
- ช าระคืนระหว่างงวด 
- ยอดคงคา้งปลายงวด 

 
 

- 
81,690 
81,690 

 
 

- 
168,220 
168,220 

นายพระนายไดท้ าการทดรองจ่ายใหแ้ก่บริษัทส าหรบัค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
ปี 2561 
ค่ารบัรอง 34,373 บาท และ ค่าใชจ่้ายส านกังาน 47,317  บาท 
ปี 2562 
ค่ารบัรอง 122,345 บาท และ ค่าใชจ่้ายส านกังาน 45,875 บาท 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้มีความเห็นว่ารายการดงักล่าวเป็นการทดรองจ่ายค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานของบริษัท ซึ่งมี
ความจ าเป็นในการใชจ้่าย และบริษัทไดช้ าระคืนเงินทดรองจ่ายในระยะเวลาอนัสัน้  
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณารายการดงักล่าวแลว้ มีความเห็นเช่นเดียวกบัความเห็นของฝ่ายบริหาร 
 
 

- - 
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บคุคล/นติิบคุลที่อาจมี
ความขดัแยง้ / ลกัษณะ

ธุรกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มลูค่ารายการระหว่างกนั (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 

นายอณัณพ พุ่มกมุาร 
 
 

นายอณัณพเป็นเจา้หนีเ้งินทดรอง
จ่ายบริษัท 

- ยอดยกมาตน้งวด 
- เงินทดรองจ่ายระหว่างงวด 
- ช าระคืนระหว่างงวด 
- ยอดคงคา้งปลายงวด 

 
 

- 
79,519 
79,519 

 
 

- 
210,242 
210,242 

นายอณัณพไดท้ าการทดรองจ่ายใหแ้ก่บริษัทส าหรบัค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
ปี 2561 
ค่ารบัรอง 38,704 บาท, ค่าใชจ่้ายส านกังาน 5,815 บาท และ ค่าการกุศล 35,000 บาท 
ปี 2562 
ค่ารบัรอง 205,777 บาท ค่าใชจ่้ายส านกังาน 4,465 บาท 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นการทดรองจ่ายค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานของบริษัท      
ซึ่งมีความจ าเป็นในการใชจ้่าย และบริษัทไดช้ าระคืนเงินทดรองจ่ายในระยะเวลาอนัสัน้  
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณารายการดงักล่าวแลว้ มีความเห็นเช่นเดียวกบัความเห็นของฝ่ายบริหาร 

- - 
  

นายเศรษฐวฒิุ บญุสนิท 
 

นายเศรษฐวฒิุเป็นเจา้หนีเ้งินทดรอง
จ่ายบริษัท 

- ยอดยกมาตน้งวด 
- เงินทดรองจ่ายระหว่างงวด 
- ช าระคืนระหว่างงวด 
- ยอดคงคา้งปลายงวด 

 
 

- 
97,270 
97,270 

 
 

- 
261,736 
261,736 

นายเศรษฐวฒิุไดท้ าการทดรองจ่ายใหแ้ก่บริษัทส าหรบัค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานใหแ้ก่บริษัทโดยมีรายละเอียด ดงันี ้
ปี 2561 
ค่ารบัรอง 74,279  บาท และ ค่าใชจ่้ายส านกังาน 22,991 บาท 
ปี 2562 
ค่ารับรอง 71,239  บาท, ค่าใช้จ่ายส านักงาน 99,782 บาท, ค่าเดินทางต่างประเทศ 60,715 และ ค่าการกุศล 
30,000 บาท  
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นการทดรองจ่ายค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานของบริษัท      
ซึ่งมีความจ าเป็นในการใชจ้่าย และบริษัทไดช้ าระคืนเงินทดรองจ่ายในระยะเวลาอนัสัน้  
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณารายการดงักล่าวแลว้ มีความเห็นเช่นเดียวกบัความเห็นของฝ่ายบริหาร 

- - 
  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่3 ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
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13. ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคัญ 
 

งบการเงนิ 
(ก) สรุปรายงานของผู้สอบบัญชี 
 

• รายงานการตรวจสอบบญัชีและงบการเงิน ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 

  ความเห็นของผูส้อบบญัชี : งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 ผลการ
ด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรบัปีสิน้สุดวันเดียวกันของบริษัทฯและบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัทฯ โดย
ถกูตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

  ผูส้อบบญัชี : คณุพิมพใ์จ  มานิตขจรกิจ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน 4521 
   บรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
 

  วนัท่ีในรายงาน : 25 กมุภาพนัธ ์2563 
 

• รายงานการตรวจสอบบญัชีและงบการเงิน ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
 

  ความเห็นของผูส้อบบญัชี : งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 ผลการ
ด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรบัปีสิน้สุดวันเดียวกันของบริษัทฯและบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัทฯ โดย
ถกูตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

  ผูส้อบบญัชี : คณุพิมพใ์จ  มานิตขจรกิจ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน 4521 
   บรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
 

  วนัท่ีในรายงาน : 27 กมุภาพนัธ ์2562 
 

• รายงานการตรวจสอบบญัชีและงบการเงิน ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 

  ความเห็นของผูส้อบบญัชี : งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560 ผลการ
ด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรบัปีสิน้สุดวันเดียวกันของบริษัทฯและบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัทฯ โดย
ถกูตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

  ผูส้อบบญัชี : คณุพิมพใ์จ  มานิตขจรกิจ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน 4521 
   บรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
 

  วนัท่ีในรายงาน : 27 กมุภาพนัธ ์2561 
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(ข) ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 

งบแสดงฐานะการเงนิ (งบการเงนิรวม) : บริษัท เพาเวอร ์โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
                                                                                                                                                                                 (หน่วย : ลา้นบาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

งบการเงนิรวม 

31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

สินทรพัย ์             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 429.86 7.48 294.86 4.36 145.56 1.42 
เงินลงทนุชั่วคราว 3.43 0.06 17.93 0.27 0.34 0.00 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น 549.37 9.56 634.05 9.37 516.00 5.04 
ลกูหนีจ้ากการขายเงินลงทนุในบรษิัทย่อย - - - - 1,240.00 12.22 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 60.00 1.05 6.30 0.09 1.40 0.01 
สินทรพัยท์ี่เกิดจากสญัญา - - - - 278.82 2.72 
สินคา้คงเหลือ 120.77 2.10 180.61 2.67 150.01 1.47 
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค า้ประกันที่มีอายุไม่
เกินหน่ึงปี 59.14 1.03 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 61.08 1.06 70.02 1.04 60.35 0.59 

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 1,283.65 22.34 1,203.77 17.80 2,392.48 23.37 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนั 58.31 1.01 71.47 1.06 88.52 0.87 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั – 
สทุธิจากส่วนที่ถึงก าหนดรบัช าระภายในหนึ่งปี 

- - - - 15.60 0.15 

เงินลงทนุในการรว่มคา้ - - - - 3,724.94 36.39 

เงินลงทนุในบรษิัทรว่ม - - 2.45 0.04 - - 
เงินลงทนุอื่น 32.60 0.57 32.60 0.48 23.60 0.23 
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์ 2,612.41 45.46 3,421.66 50.59 3,067.33 29.96 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 281.50 4.90 271.83 4.02 254.80 2.49 
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3.52 0.06 7.56 0.11 9.06 0.09 
ค่าความนิยม 1,331.82 23.18 1,342.99 19.86 569.38 5.56 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือ้สินทรพัย ์ - - 324.41 4.80 - - 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 142.73 2.48 85.20 1.26 90.84 0.89 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 4,462.89 77.66 5,560.17 82.20 7,844.07 76.63 

รวมสินทรพัย ์ 5,746.54 100.00 6,763.94 100.00 10,236.55 100.00 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

งบการเงนิรวม 

31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

หนีสิ้นและส่วนของผูถื้อหุน้       
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
สถาบนัการเงิน 609.81 10.61 

 
495.92 

 
7.33 

 
688.45 

 
6.73 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น 281.93 4.91 315.35 4.66 466.42 4.56 
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 100.00 1.48 - - 
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 69.86 1.22 18.74 0.28 218.44 2.13 
หุน้กูท้ี่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 179.35 3.12 346.09 5.12 398.62 3.89 
เงินกูย้ืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 205.27 3.57 160.04 2.37 209.64 2.05 
เงินกูย้ืมระยะยาวที่จดัเป็นหนีสิ้นหมนุเวียน 397.35 6.91 - - - - 
หนีสิ้นตามสญัญาเช่าซือ้และสญัญาเช่าการเงิน
ที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 5.69 0.10 

 
46.85 

 
0.69 

 
50.42 

 
0.49 

หนีสิ้นท่ีเกิดจากสญัญา - - - - 356.45 3.48 

เงินรบัล่วงหนา้จากลกูคา้ 4.01 0.07 15.27 0.23 5.44 0.05 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1.65 0.03 35.91 0.53 230.92 2.26 
หนีสิ้นหมนุเวียนอื่น 16.87 0.29 41.19 0.61 29.97 0.29 

รวมหนีสิ้นหมนุเวียน 1,771.79 30.83 1,575.36 23.29 2,654.77 25.93 
หุน้กู ้- สทุธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี - - 398.62 5.89 - - 
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนด
ช าระภายใน 1 ปี 333.57 5.81 

 
529.84 

 
7.83 

 
447.80 

 
4.38 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่าซือ้และเช่าการเงิน - สุทธิ
จากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 14.93 0.26 

 
253.35 

 
3.75 

 
208.87 

 
2.04 

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 9.93 0.17 13.33 0.20 18.29 0.18 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียนอื่น 1.75 0.03 34.65 0.51 6.55 0.06 

รวมหนีสิ้นไม่หมนุเวียน 360.18 6.27 1,229.79 18.18 681.51 6.66 

รวมหนีสิ้น 2,131.97 37.10 2,805.15 41.47 3,336.28 32.59 

ส่วนของผูถื้อหุน้       
ทนุจดทะเบียน 756.34 13.16 756.34 11.18 1,188.12 11.61 

ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 644.16 11.21 655.53 9.69 1,185.97 11.59 

ส่วนเกินมลูค่าหุน้ 2,131.06 37.08 2,175.79 32.17 6,055.97 59.16 

ส่วนทนุจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 4.55 0.08 2.23 0.03 2.23 0.02 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2562 
บริษัท เพาเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  

138 
                               รบัรองความถกูตอ้ง 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

งบการเงนิรวม 

31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ส่วนเกิน (ต ่า) ทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วน
การถือหุน้ในบรษิัทย่อย - - 164.01 2.42 -3,462.12 -33.82 

ก าไรสะสมที่จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 11.67 0.19 17.75 0.26 34.53 0.33 

ก าไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 40.38 0.70 118.38 1.75 3,079.56 30.08 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 2,831.82 49.28 3,133.69 46.33 6,896.14 67.37 

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคุมของ
บรษิัทย่อย 782.75 13.62 825.10 12.20 4.13 0.04 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 3,614.57 62.90 3,958.79 58.53 6,900.27 67.41 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผูถื้อหุน้ 5,746.54 100.00 6,763.94 100.00 10,236.55 100.00 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงนิรวม) : บริษัท เพาเวอร ์โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน)   
                                    (หน่วย : ลา้นบาท) 

งบก าไรขาดทนุ 

งบการเงนิรวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย 440.35 32.32 2,098.91 70.28 2,076.61 31.48 
รายไดจ้ากการบรกิาร 424.46 31.15 442.92 14.83 362.70 5.50 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 462.91 33.97 387.40 12.97 440.60 6.68 
รายไดจ้ากการก่อสรา้ง 16.38 1.20 15.46 0.52 291.82 4.42 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 2.22 0.16 1.90 0.06 0.64 0.01 
ก าไรจากการขายเงินลงทนุในบรษิัทย่อย - - - - 1,412.13 21.41 
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงสถานะเงินลงทนุ - - - - 1,972.61 29.90 
รายไดอ้ื่น 16.34 1.20 40.06 1.34 39.56 0.60 
รวมรายได้ 1,362.66 100.00 2,986.65 100.00 6,596.67 100.00 

ตน้ทนุขาย 398.03 29.21 1,914.01 64.09 1,900.27 28.81 
ตน้ทนุบรกิาร 300.56 22.06 354.01 11.85     261.35 3.96 
ตน้ทนุขายไฟฟ้า 351.97 25.83 295.06 9.88 342.24 5.19 
ตน้ทนุจากการก่อสรา้งโรงไฟฟ้า 14.69 1.08 5.14 0.17 247.36 3.75 
ค่าใชจ้่ายในการขาย 13.08 0.96 27.16 0.91 32.38 0.49 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 131.53 9.65 157.11 5.26 292.80 4.44 
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 1,209.86 88.79 2,752.49 92.16 3,076.40 46.64 
ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน
การร่วมค้า 

152.80 11.21 234.16 7.84 3,520.27 53.36 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในการร่วมค้า - - - - 0.04 0.00 
ก าไรก่ อนค่ าใช้ จ่ ายท างการเงิน และ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 152.80 11.21 234.16 7.84 3,520.31 53.36 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน (99.68) (7.32) (96.03) (3.22) (126.40) (1.91) 
ภาษีเงินได ้ (7.14) (0.52) (25.61) (0.86) (261.39) (3.96) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 45.98 3.37 112.52 3.77 3,132.52 47.49 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น:       
ผลก า ไรจากการประมาณ การตามหลัก
คณิตศาสตรป์ระกนัภยั - สทุธิจากภาษีเงินได ้ - - (0.95) (0.03) - - 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นส าหรบัปี - - (0.95) (0.03) - - 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 45.98 3.37 111.57 3.74 3,132.52 47.49 
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งบก าไรขาดทนุ 

งบการเงนิรวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การแบ่งปันก าไร       
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 43.21 3.17 84.64 2.83 3,128.78 47.43 
ส่วนที่ เป็นของผู้มี ส่วนได้เสียที่ ไม่มีอ  านาจ
ควบคมุของบรษิัทย่อย 2.77 0.20 27.88 0.93 3.74 0.06 
 45.98 3.37 112.52 3.77 3,132.52 47.49 
การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม       
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 43.21 3.17 84.08 2.82 3,128.78 47.43 
ส่วนที่ เป็นของผู้มี ส่วนได้เสียที่ ไม่มี อ  านาจ
ควบคมุของบรษิัทย่อย 2.77 0.20 27.49 0.92 3.74 0.06 

 45.98 3.37 111.57 3.74 3,132.52 47.49 

ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.0096  0.0131  0.3813  

มลูค่าที่ตราไว ้(บาท/หุน้) 0.10  0.10  0.10  

จ านวนหุน้สามญั (ลา้นหุน้) 4,512  6,486  8,205  

ก าไรต่อหุน้ปรบัลด (Fully Dilute) 0.0092  0.0128  0.3813  

มลูค่าที่ตราไว ้(บาท/หุน้) 0.10  0.10  0.10  

จ านวนหุน้สามัญ-หลงัเสนอขายหุน้สามญัเพิ่ม
ทนุต่อประชาชน (ลา้นหุน้) 6,442  6,613  8,205  
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   งบกระแสเงนิสด (งบการเงนิรวม) : บริษัท เพาเวอร ์โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
                                                                                                                                                (หน่วย : ลา้นบาท) 

งบกระแสเงนิสด 
งบการเงนิรวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

กระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน    
ก าไรก่อนภาษี 53.12 138.13 3,393.91 

รายการปรับกระทบก าไรสุทธิเป็นเงินสดได้มาจากกิจกรรม
ด าเนินงาน    
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 113.89 121.91 122.24 
เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (0.62) - - 
ตดัจ าหน่ายค่าใชจ้่ายทางตรงในการออกหุน้กู ้ 0.70 2.62 3.91 
ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (โอนกลบั) (1.86) 3.35 0.61 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของทรพัยสิ์น - - 2.73 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทนุ - - 9.00 
การปรบัลดสินคา้คงเหลือเป็นมลูค่าสทุธิที่จะไดร้บั (โอนกลบั) 0.35 0.07 3.29 
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 1.90 2.31 4.96 
รายการจ่ายโดยใชหุน้เป็นเกณฑ ์(โอนกลบั) 0.58 (2.32) - 
(ก าไร) ขาดทนุจากการขายเงินลงทนุชั่วคราว (0.47) (0.02) 0.01 
(ก าไร)ขาดทนุจากการขายเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม (0.06) - (1,412.13) 
ก าไรจากการเปล่ียนสถานะเงินลงทนุ - - (1,972.61) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในการรว่มคา้ - - (0.04) 

(ก าไร) ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จากการเปล่ียนแปลงมลูค่าเงิน
ลงทนุชั่วคราว 0.02 - - 
ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหน่ายอปุกรณ ์ (0.07) (43.81) 64.06 
ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนที่ยงัไม่เกิดขึน้จรงิ (7.15) 0.45 - 
ดอกเบีย้รบั (0.66) (2.50) (2.14) 
ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ 95.50 87.29 120.29 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละ
หนีส้ินด าเนินงาน 255.18 307.49 338.09 

สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง (เพิ่มขึน้)    
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น 393.10 (214.98) 117.90 
สินทรพัยท์ี่เกิดจากสญัญา - - (278.82) 
ลกูหนีจ้ากการขายเงินลงทนุในบรษิัทย่อย - - (1,240.00) 
สินคา้คงเหลือ (43.65) (59.90) 27.31 
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งบกระแสเงนิสด 
งบการเงนิรวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น (28.49) 23.62 102.04 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น (29.61) 46.93 (57.24) 

หนีส้ินด าเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)    
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น (163.66) 17.33 170.84 
หนีสิ้นท่ีเกิดจากสญัญา - - 356.45 
รบัเงินล่วงหนา้จากลกูคา้ 1.80 11.26 (9.83) 
หนีสิ้นหมนุเวียนอื่น 4.98 39.18 (50.30) 
หนีสิ้นไม่หมนุเวียนอื่น 0.47 32.90 (27.16) 
จ่ายภาษีเงินได ้ (9.08) (20.83) (71.78) 

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 381.04 183.00 (622.50) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน    
เงินลงทนุชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึน้) 301.70 (14.47) 1.98 
เงินฝากธนาคารและตั๋วแลกเงินท่ีมีภาระค า้ประกนัลดลง(เพิม่ขึน้) (2.42) 50.68 (17.05) 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง 4.72 - - 
เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัลดลง(เพิ่มขึน้) (60.00) (6.30) (10.69) 
ซือ้เงินลงทนุในบรษิัทย่อย (1,316.59) (93.86) - 
เงินสดรบัจากการขายเงินลงทนุในบรษิัทย่อย - - 1,671.12 
เงินสดรบัจากการเลิกกิจการของบรษิัทรว่ม - - 2.45 
เงินลงทนุในบรษิัทรว่มเพิ่มขึน้ 1.83 (2.45) - 
ขายเงินลงทนุอื่น 3.50 - - 
ซือ้ที่ดิน อาคาร และอปุกรณแ์ละทรพัยสิ์นไม่มีตวัตน (275.42) (513.98) (208.01) 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรพัยเ์พิ่มขึน้ - (324.41) (3.74) 
เงินสดรบัจากการขายอปุกรณ ์ 5.32 345.77 3.08 
ดอกเบีย้รบั 0.80 2.46 1.37 

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน (1,336.56) 556.56 1,440.51 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ    
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึ ้น 

(ลดลง) (158.31) (114.33) 192.53 
เงินสดรบัจากการกูย้ืมระยะยาว 575.00 352.44 168.50 
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (161.91) (718.64) (200.93) 
เงินสดจ่ายช าระคืนหุน้กู ้ (1,030.76) (180.00) (700.00) 
เงินสดรบัจากการออกหุน้กู ้ 711.60 748.80 350.00 
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งบกระแสเงนิสด 
งบการเงนิรวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

เงินสดจ่ายค่าใชจ้่ายทางตรงในการออกหุน้กู ้ - (6.06) - 
เงินสดจ่ายค่าใชจ้่ายทางตรงในการออกหุน้สามญั - - (14.05) 
หนีสิ้นตามสญัญาเช่าซือ้และสญัญาเช่าการเงินลดลง (4.26) (43.09) (40.04) 
เงินกูย้มืระยะสัน้จากกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัเพิ่มขึน้ (ลดลง) 52.50 (51.12) 199.70 
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง (60.55) 100.00 (17.50) 
เพิ่มทนุจากการแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ 3.82 11.37 - 
เงินสดรบัจากการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุ 1,425.57 - 32.34 
เงนิสดรบัจากส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญัเพิ่มขึน้ - 44.73 129.33 
ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษัทย่อย
เพิม่ขึน้ - 164.01 - 

ดอกเบีย้จ่าย (95.83) (84.39) (118.67) 
จ่ายเงินปันผล - (6.00) (123.81) 
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคุมของบรษิัทย่อยเพิ่มขึน้
จากการขายเงินลงทนุในบรษิัทย่อย (ลดลง) - 20.85 (824.71) 

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงนิ 1,256.87 238.57 (967.31) 
เงนิสดและเงนิฝากสถาบันการเงนิเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ 301.35 (135.00) (149.30) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 128.51 429.86 294.86 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันสิน้งวด 429.86 294.86 145.56 
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(ค) ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราส่วนทางการเงนิ  
31 ธนัวาคม 

2560 
31 ธนัวาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2562 

อัตราส่วนสภาพคลอ่ง  (Liquidity ratio) 

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.72 0.76 0.90 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ เทา่ 0.55 0.60 0.72 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.22 0.11 0.29 

อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารคา้ เท่า 3.65 4.98 5.52 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย วนั 99.93 73.34 66.17 

อตัราส่วนหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ เท่า 12.93 17.04 16.64 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 28.23 21.42 21.93 

อตัราส่วนหมนุเวียนเจา้หนี ้ เท่า 4.20 8.60 7.04 

ระยะเวลาช าระหนี ้ วนั 86.95 42.44 51.86 

Cash cycle วนั 41 52 36 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร  (Profitability ratio) 

อตัราก าไรขัน้ตน้ รอ้ยละ 20.75 12.78 13.26 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน รอ้ยละ 11.37 7.95 110.99 

อตัราก าไรอื่น รอ้ยละ - - 51.31 

อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร รอ้ยละ 249.37 78.15 -17.68 

อตัราก าไรสทุธิ รอ้ยละ 3.37 3.77 47.49 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ รอ้ยละ 1.84 2.97 57.69 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  (Efficiency ratio) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์ รอ้ยละ 3.33 3.74 41.41 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร รอ้ยละ 1.88 3.73 96.55 

อตัราการหมนุของสินทรพัย ์ เท่า 0.30 0.48 0.78 

อัตราส่วนวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ  (Financial policy ratio) 

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เทา่ 0.75 0.90 0.48 

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ เท่า 1.53 3.42 27.85 
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน - 
Cash basis เท่า 0.12 0.30 -0.27 

อตัราการจ่ายเงินปันผล รอ้ยละ - - 62% 
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ภาพรวมผลการด าเนินงานทีผ่่านมา 

บรษิัท เพาเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) (PSTC) ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 25 มิถุนายน 2544 โดยในช่วง
แรกประกอบธุรกิจจดัจ าหน่ายและใหบ้ริการระบบส ารองไฟฟ้าส าหรบัระบบส่ือสารโทรคมนาคม(Telecommunication Power 
Backup Solution) ที่มีคณุภาพและมาตรฐานสงูใหก้บัทัง้ภาครฐัและเอกชน โดยมุ่งเนน้ในการจดัจ าหน่ายและใหบ้รกิารกลุ่มลกูคา้
ทางตรงในงานลกัษณะงานโครงการ จากนัน้บรษิัทไดข้ยายธุรกิจไปในดา้นการใหบ้รกิารระบบตรวจวดัและจดัการสภาพแวดลอ้ม 
(Monitoring and Management Solution) และเพื่อตอบสนองความต้องการในปัจจุบัน บริษัทได้ขยายธุรกิจไปในด้านการ
ออกแบบ จ าหน่ายและติดตัง้ระบบอนุรกัษ์พลงังาน (Energy Saving Solution) โดยมุ่งเนน้ในการจดัหาอุปกรณห์รือระบบที่เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานหรือลดการสญูเสีย เพื่อท าใหเ้กิดการประหยดัพลงังาน 

ต่อมาในปี 2558 - 2559 บรษิัทฯ ไดข้ยายการด าเนินธุรกิจไปยงัธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนในดา้นต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็น
โรงไฟฟ้าชีวภาพ โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย ์และธุรกิจระบบประหยัดพลังงาน และไดม้ีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 
225.00 ลา้นบาท มาเป็น 491.34 ลา้นบาท โดยมีทนุช าระแลว้ในปี 2559 จ านวน 443.19 ลา้นบาท 

ส าหรบัปี 2560 บรษิัทฯ ยงัคงมีการลงทนุในโรงไฟฟ้าชีวภาพเพิ่มอีกจ านวน 1 โรง ก าลงัการผลิต 0.98 เมกะวตัต ์และยงั
มีการขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจจ าหน่ายและขนส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมเหลว โดยไดม้ีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 491.34 ลา้นบาท 
มาเป็น 756.34 ลา้นบาท มีทนุช าระแลว้ในปี 2560 จ านวน 644.16 ลา้นบาท 

ส าหรบัปี 2561 บรษิัท บิก๊แก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั (“BIGGAS”) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อย ลงทนุซือ้หุน้ในบรษิัท เจเอ็น เอ็นเนอรจ์ี 
คอร ์ปอเรชั่น จ ากัด (“JN”) ซึ่งประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และก๊าซธรรมชาติ (NGV) โดยปัจจุบนัมี
สถานีบรกิารก๊าซธรรมชาติ (NGV) 2 แห่งที่ อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรุี และ อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น 

และในปี 2562 บรษิัทฯ ไดเ้ขา้ลงทนุในบรษิัท บิก๊แก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั (“บิก๊แก๊ส”) เพิ่มเติมอีกรอ้ยละ 49 ส่งผลใหบ้รษิัท
ฯถือหุน้ในบิก๊แก๊สในสดัส่วนรอ้ยละ 100 และต่อมาบิก๊แก๊สไดจ้ าหน่ายหุน้สามญัของบรษิัท ไทย ไปป์ไลน ์เน็ตเวิรค ์จ ากดั (“TPN”) 
ในสัดส่วนรอ้ยละ 43 ใหก้ับบริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) (“EGCO”) และมีการเปล่ียนแปลงอ านาจควบคุมส่งผลใหม้ีการ
เปล่ียนแปลงจากเงินลงทุนในบรษิัทย่อยเป็นเงินลงทุนในการรว่มคา้ ซึ่ง ณ เดือนธันวาคม 2562 การด าเนินการก่อสรา้งโครงการ
ระบบขนส่งท่อน า้มันของ TPN มีความคืบหนา้ประมาณรอ้ยละ 21 ของโครงการทัง้หมด (โดยบริษัทฯ ตัง้เป้าหมายที่จะก่อสรา้ง
และทดลองระบบการใชง้านใหแ้ลว้เสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564) นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัไดม้ีการจดัตัง้บริษัท ทีเอสเอชไอ 
จ ากดั เพื่อขยายธุรกิจไปในดา้นการใหบ้รกิารก่อสรา้ง และไดเ้ขา้ลงทนุในบรษิัท บิก๊ เพาเวอร ์คอรป์อเรชั่น จ ากัด ซึ่งประกอบธุรกิจ
ลงทนุ ผลิต และจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าในธุรกิจพลงังานแสงอาทิตย ์

รายละเอียดการลงทนุของบรษิัทฯและบรษิัทย่อยมีดงันี ้

บริษัท ประเภทธุรกิจ ก าลังการผลิต วันทีเ่ร่ิมขายไฟฟ้า 

บริษัท เพาเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) พลงังานแสงอาทิตย ์ 996 กิโลวตัต ์ 28 ธันวาคม 2558 

 พลงังานแสงอาทิตย ์ 4,999 กิโลวตัต ์  5 มกราคม 2560 
บริษัทย่อย    
บริษัท กนัหา โซล่าพาวเวอร ์จ ากดั (“KSP”) พลงังานแสงอาทิตย ์ 998 กิโลวตัต ์ 15 สิงหาคม 2554 

14. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
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บริษัท ประเภทธุรกิจ ก าลังการผลิต วันทีเ่ร่ิมขายไฟฟ้า 

  998 กิโลวตัต ์ 22 สิงหาคม 2554 
บริษัท วินดโ์กกรีน จ ากดั (“WGG”) พลงังานลม - - 
บริษัท โซล่ารโ์กกรีน จ ากดั (“SGG”) พลงังานแสงอาทิตย ์ 988 กิโลวตัต ์ 8 พฤษภาคม 2557 
บริษัท ไบโอโกกรีน จ ากดั (“BGG”) พลงังานชวีมวล 5,940 กิโลวตัต.์ - 
บริษัท เพาเวอร ์วี กรีน จ ากดั (“PWG”) พลงังานแสงอาทิตย ์ 980 กิโลวตัต ์ 10 ตลุาคม 2557 
บริษัท พีเอสที (อบุลราชธานี) จ ากดั (“PSTU”) พลงังานจากขยะ - - 
บริษัท พีเอสที เอนเนอรย์ี จ ากดั (“PSTE”) ลงทนุในบริษัทพลงังานทดแทน - - 
บริษัท พีเอสที เอนเนอรย์ี 1 จ ากดั (“PSTE1”) พลงังานชีวมวล 23,420 กิโลวตัต ์ ปี 2564 
บริษัท พีเอสที เอนเนอรย์ี 2 จ ากดั (“PSTE2”) พลงังานแสงอาทิตย ์ 4,999 กิโลวตัต ์ 12 มกราคม 2560 
บริษัท พีเอสที เอนเนอรย์ี 3 จ ากดั (“PSTE3”) พลงังานทดแทน - - 
บริษัท พีเอสที เอนเนอรย์ี 4 จ ากดั (“PSTE4”) พลงังานทดแทน - - 
บริษัท พีเอสทีซี เอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (“PSTCE”) ก่อสรา้งโรงไฟฟ้า - - 
บริษัท นวรตัน ์บีเวอรเ์รส จ ากดั (“NWR”) พลงังานชีวภาพ 950 กิโลวตัต ์ 11 พฤษภาคม 2555 
บริษัท อรญั เพาเวอร ์จ ากดั (“ARW”) พลงังานชีวภาพ 4,000 กิโลวตัต ์ 19 มีนาคม 2557 
บริษัท เศรษฐีสพุรรณ ไบโอกรีนเพาเวอร ์จ ากดั (“STS”) พลงังานชีวภาพ 2,000 กิโลวตัต ์ 20 ตลุาคม 2558 
บริษัท พีเอสที เอนเนอรย์ี 7 จ ากดั (“PSTE7”) พลงังานทดแทน - - 
บริษัท พีเอสที เอนเนอรย์ี 8 จ ากดั (“PSTE8”) พลงังานทดแทน - - 
บริษัท บิก๊แก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั (“Biggas”) จ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมเหลว - - 
บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอรย์ี 1 จ ากดั (“BGE 1”) พลงังานทดแทน - - 
บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอรย์ี 2 จ ากดั (“BGE 2”) พลงังานทดแทน - - 
บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอรย์ี 3 จ ากดั (“BGE 3”) พลงังานทดแทน - - 
บริษัท ไบโอกรนี เอนเนอรย์ี 5 จ ากดั (“BGE 5”) พลงังานทดแทน - - 
บริษัท ทีเอสเอชไอ เอ็นจิเนียริง จ ากดั (“TSHI”) บริการงานก่อสรา้ง - - 
บริษัท บิก๊ เพาเวอร ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั (“BiG”) พลงังานทดแทน - - 
    
บริษัทย่อยทีถ่ือหุ้นโดย PSTE    
บริษัท เวลล ์โคราช เอ็นเนอรย์ี จ ากดั (“WKE”) พลงังานชีวมวล 8,000 กิโลวตัต.์ 24 กรกฎาคม 2558 
บริษัท โรงไฟฟ้าสระยายโสม จ ากดั (“SYS”) 
บริษัท โรงไฟฟ้าขดุพดัเพ็ง จ ากดั (“KPP”) 

พลงังานชีวภาพ 
พลงังานชีวภาพ 

4,600 กิโลวตัต ์
980 กิโลวตัต ์

28 กมุภาพนัธ ์2563  
16 ตลุาคม 2557  

บริษัท พีเอสที เอ็มเอสดบับลิว 1 จ ากดั (“MSW1”) 
บริษัท พีเอสทีซี อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (“PSTC Inter” 

พลงังานทดแทน 
พลงังานทดแทน 

- 
- 

- 
- 

    
บริษัทย่อยทีถ่ือหุ้นโดย BIGGAS    
บริษัท เจเอ็น เอ็นเนอรจ์ี คอรป์อเรชั่น จ ากดั (“JN”) สถานีบริการก๊าซปิโตรเลี ยมเหลว 

(แอลพีจี) และก๊าซธรรมชาติ (เอ็นจีวี) 
- - 

    
การร่วมค้าทีถ่ือหุ้นโดย BIGGAS    
บริษัท ไทย ไปป์ไลน ์เน็ตเวิรค์ จ ากดั (“TPN”) ขนส่งน า้มนัทางท่อ - - 
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บริษัท ประเภทธุรกิจ ก าลังการผลิต วันทีเ่ร่ิมขายไฟฟ้า 

เงินลงทุนอ่ืน    
บริษัท พีวี กรีน จ ากดั (“PVG”) พลงังานแสงอาทิตย ์ 988 กิโลวตัต ์ 27 พฤศจิกายน 2557 
บริษัท ทริปเปิ้ล เอส อีโค่ จ ากดั พลงังานลม - - 
บริษัท ไลทอ์พั ดีไซน ์จ ากดั (“Lightup”) อุปกรณไ์ฟฟ้าแสงสว่างแบบประหยัด

พลงังาน 
- - 

    

หมายเหต ุ: *ก าลงัการผลิตระบตุามท่ีไดร้บัสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค และการไฟฟ้านครหลวง 
 

การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ 
 

รายได้รวม  
 รายไดร้วมของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขายและบริการจากธุรกิจออกแบบ จ าหน่ายและติดตัง้ระบบ

จ่ายไฟฟ้า ตรวจวัดจดัการสภาพแวดลอ้ม และการขายปิโตรเลียมเหลว รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า รายไดจ้ากการก่อสรา้ง และ

รายไดอ้ื่น โดยระหว่างปี 2560 – 2562 กลุ่มบรษิัทฯ มีรายไดร้วมอยู่ที่ 1,362.66 ลา้นบาท 2,986.65 ลา้นบาท และ 6,596.67 ลา้น

บาท ตามล าดบั ซึ่งมีอตัราการเติบโตรอ้ยละ 119.04 ในปี 2560 รอ้ยละ 119.18 ในปี 2561 และ 120.87 ในปี 2562 

ส าหรบัปี 2560 มีรายไดร้วมเพิ่มขึน้ 740.55 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้รอ้ยละ 119.04 การเพิ่มขึน้มาจาก 

•   การเพิ่มขึน้ของรายไดจ้ากการขายและบริการจ านวน 417.43 ลา้นบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึน้รอ้ยละ 93.31 เป็นผลมา
จากรายไดจ้ากการขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ของบริษัทย่อยที่บรษิัทเขา้ซือ้กิจการในช่วงไตรมาส 4 และจากงาน
ติดตัง้ระบบไฟฟ้าพลงังานทดแทนของหน่วยงานราชการ และงานติดตัง้สถานีไฟฟ้าย่อยใหก้บัหน่วยงานเอกชน  

•   การเพิ่มขึน้ของรายไดจ้ากการขายไฟฟ้า จ านวน 311.4 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้รอ้ยละ 205.59 เป็นผลมาจาก
โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดก าลังการผลิต 8 เมกะวตัต ์ท่ีจังหวัดบุรีรมัยท์ี่บริษัทเขา้ซือ้กิจการในปี 2559 โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตยข์นาดก าลงัการผลิต 10 เมกะวตัต ์ท่ีมีการจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยใ์นเดือนมกราคม 2560 

•   การเพิ่มขึน้ของรายไดจ้ากการก่อสรา้งจ านวน 16.4 ลา้นบาท เป็นผลมาจากการก่อสรา้งสถานีใหบ้ริการก๊าซธรรมชาติ
ส าหรบัยานยนต ์ของบรษิัทย่อยที่บรษิัทเขา้ซือ้กิจการในช่วงไตรมาส 4 

ส าหรบัปี 2561 มีรายไดร้วมเพิ่มขึน้ 1,623.99 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้รอ้ยละ 119.18 การเพิ่มขึน้ส่วนใหญ่มา
จากรายไดจ้ากการขายและบริการเป็นผลมาจากการขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ของบรษิัทย่อยที่บรษิัทเขา้ซือ้กิจการช่วงไตร
มาส 4 ปี 2560 รายไดจ้ากการขายก๊าซธรรมชาติส าหรบัรถยนต ์(NGV) ของบรษิัทย่อยที่บรษิัทฯ ไดเ้ขา้ไปซือ้กิจการในช่วงไตรมาส
ที่ 1 ปี 2561 และรายไดจ้ากงานติดตัง้ระบบไฟฟ้าพลงังานทดแทนของหน่วยงานราชการ 

ส ำหรบัปี 2562 มีรำยไดร้วมเพิ่มขึน้ 3,610.02 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำเพิ่มขึน้รอ้ยละ 120.87  กำรเพิ่มขึน้ส่วนใหญ่มำ
จำก 

•   กำรเพิ่มขึน้ของรำยไดจ้ำกกำรก่อสรำ้ง จ ำนวน 276.36 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำเพิ่มขึน้รอ้ยละ 1,787.58 ซึ่งมำจำกงำน
ก่อสรำ้งคลงัน ำ้มนั 

•   กำรเพิ่มขึน้ของรำยได้อื่นจ ำนวน 3,382.98 ลำ้นบำท เป็นผลมำจำกกำรขำยหุ้นสำมัญของบริษัท ไทย ไปป์ไลน ์
เน็ตเวิรค์ จ ำกดั  จ ำนวนรอ้ยละ 43 ใหก้บับรษิัท ผลิตไฟฟ้ำ จ ำกดั (มหำชน) (EGCO) 
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รายละเอียดรายได้แต่ละประเภทปี 2560 2561 และ 2562 สรุปได้ดังนี ้
                (หน่วย: ลา้นบาท) 

รายได้ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

มูลคา่ ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

1. ธุรกิจออกแบบ จ าหน่ายและตดิตัง้
ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการ
สภาพแวดลอ้ม 

559.17 41.04 597.13 19.99 574.05 8.70 

2. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 462.91 33.97 387.40 12.97 440.60 6.68 
3. ธุรกิจจ าหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียม 
305.63 22.43 1,944.69    65.11 1,865.26    28.28 

4.  ธรุกจิก่อสรา้ง 16.38 1.20 15.46 0.52 291.82 4.42 
รวมรายไดจ้ากการขายและบรกิาร 1,344.10 98.64  2,944.69    98.59  3,171.73    48.08 
รายไดอ้ื่น 18.56 1.36 41.96     1.41  3,424.94    51.92 
รายได้รวม 1,362.66 100.00 2,986.65  100.00 6,596.67  100.00 

 

• รายได้จากธุรกิจออกแบบ จ าหน่าย ติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม 
 

ส าหรบัปี 2560 บรษิัทฯ มีรายไดจ้ากการออกแบบ จ าหน่าย ติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวดัจดัการสภาพ แวดลอ้ม 
จ านวน 559.17 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวน 111.79  ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 24.99 เนื่องจากงานติดตัง้ระบบไฟฟ้า
พลงังานทดแทนของหน่วยงานราชการ และงานติดตัง้สถานีไฟฟ้าย่อยใหก้บัหน่วยงานเอกชน 

ส าหรบัปี 2561 มีรายไดจ้ านวน 597.13 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวน 37.96  ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 6.79 
เนื่องจากรายไดจ้ากงานติดตัง้ระบบไฟฟ้าพลงังานทดแทนของหน่วยงานราชการ 

ส าหรบัปี 2562 มีรายไดจ้ านวน 574.05 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจ านวน 23.08 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 3.86 
เนื่องจากกลุ่มลกูคา้หน่วยงานราชการท่ีมีการเลื่อนระยะเวลาของโครงการออกไป 

• รายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 
 

 ส าหรบัปี 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายไดจ้ากการขายไฟฟ้า จ านวน 462.91 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน จ านวน 
311.43 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 205.59  เป็นผลมาจากโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดก าลงัการผลิต 8 เมกะวตัต ์ท่ีจังหวดับุรีรมัยท์ี่
บรษิัทเขา้ซือ้กิจการในปี 2559 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์นาดก าลงัการผลิต 10 เมกะวตัต ์ท่ีมีการจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
ในเดือนมกราคม 2560  

ส าหรบัปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายไดจ้ากการขายไฟฟ้า จ านวน 387.40 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน จ านวน 
75.51 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ -16.31  เป็นผลมาจากฤดูฝนที่ยาวนานกว่าปกติในปี 2561 ประกอบกบัการครบรอบการซ่อม
บ ารุงรกัษาเครื่องจกัรครัง้ใหญ่ของโรงไฟฟ้าชีวภาพและโรงไฟฟ้าชีวมวล 

ส าหรบัปี 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายไดจ้ากการขายไฟฟ้า จ านวน 440.60 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน จ านวน 
53.20 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 13.73 ซึ่งมาจากประสิทธิภาพท่ีดีขึน้จากการปรบัปรุงโรงไฟฟ้าในปี 2561 
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ตารางสรุปก าลังการผลิตของบริษัทฯและบริษัทย่อย 
 

รายละเอียด 
ก าลังการผลิต (กิโลวตัต)์ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

โรงไฟฟ้าที่ด  าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ 28,962 29,912 29,912 
โรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสรา้ง 17,460 16,510 11,520 
โรงไฟฟ้าที่รอการลงนามสญัญา PPA 23,420 23,420 23,420 

รวม 69,842 69,842 64,852 
 

• รายได้ธุรกิจจ าหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑปิ์โตรเลียมเหลว 
ในระหว่างไตรมาส 4 ปี 2560 บริษัทฯ ไดเ้ขา้ลงทุนในบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด ซึ่งเป็นผู้จ  าหน่ายผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียมเหลว (LPG) จึงท าใหก้ลุ่มบริษัทมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายและขนส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมเหลว จ านวน 305.63 ลา้น
บาท   

ส าหรบัปี 2561 บรษิัทฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจจ าหน่ายและขนส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเลยีมเหลวจากบรษิัทย่อยจ านวน 1,944.69
ลา้นบาท   

ส าหรบัปี 2562 บรษิัทฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจจ าหน่ายและขนส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมเหลวจากบรษิัทย่อยจ านวน 1,865.26 
ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจ านวน 96.43 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ -4.92 ซึ่งเป็นไปตามการลดลงของตลาดโดยรวม 

• รายได้ธุรกจิก่อสร้าง 
ในปี 2560 บรษิัท บิก๊แก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั (บรษิัทย่อย) มีการใหบ้รกิารก่อสรา้งสถานีใหบ้รกิารปิโตรเลียมเหลวส าหรบั 

ยานพาหนะ จึงท าใหก้ลุ่มบรษิัทมีรายไดจ้ากการก่อสรา้ง จ านวน 16.34 ลา้นบาท 

ส าหรบัปี 2561 บรษิัทฯ มีรายไดจ้ากการใหบ้รกิารก่อสรา้งจากบรษิัทย่อยจ านวน 15.46 ลา้นบาท    
ส าหรบัปี 2562 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสรา้งจากบริษัทย่อยจ านวน 291.82 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน

จ านวน 276.36 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 1,787.58 ซึ่งมาจากการงานก่อสรา้งคลงัน า้มนั 

• รายได้อื่น 
รายไดอ้ื่นของบรษิัทฯและบรษิัทย่อย ประกอบดว้ย ดอกเบีย้รบั ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน ก าไรจากการจ าหน่าย 

สินทรพัย ์และก าไรจากการขายเงินลงทนุ 
 

ส าหรบัปี 2560 บรษิัทฯและบรษิัทย่อยมีรายไดอ้ื่นจ านวน 18.56 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 4.69 ลา้นบาท เนื่องจากใน 
ปี 2559 มีการรบัรูก้  าไรส่วนท่ีเหลือจากการขายบริษัท กรีนไบโอ มหาสารคาม จ ากดั 10.77 ลา้นบาท และในปี 2560 บรษิัทย่อยมี
รายไดจ้ากการขายวตัถดุิบ จ านวน 9.0 ลา้นบาท   

 

ส าหรบัปี 2561 บรษิัทฯและบรษิัทย่อยมีรายไดอ้ื่นจ านวน 41.96 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวน 23.40 ลา้นบาท  
หรือคิดเป็นรอ้ยละ 126.08  
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 ส าหรบัปี 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายไดอ้ื่นจ านวน 3,424.94 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวน 3,382.98 ลา้น
บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 8,062.39 เป็นผลมาจากการขายหุน้สามัญของบริษัท ไทยไปป์ไลน ์เน็ตเวิรค์ จ ากัด จ านวนรอ้ยละ 43 
ใหก้บับรษิัท ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) (EGCO) 
 

ต้นทนุขายและบริการ และก าไรขั้นตน้ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

ตน้ทนุขายและบริการ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 
1. ธุรกิจออกแบบ จ าหน่ายและตดิตัง้

ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดั
จดัการสภาพแวดลอ้ม 

417.76 74.71 476.36 79.77 
 

444.38 77.41 
 

2. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 351.97 76.04 295.06 76.17 342.24 77.68 
3. ธุรกิจจ าหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียม 
280.82 91.88 1,791.66 92.13 1,717.24 92.06 

4.  ธุรกิจก่อสรา้ง 14.69 89.65 5.14 33.25 247.36 84.76 
รวมต้นทุนขาย 1,065.24 79.25 2,568.22 85.99 2,751.22 86.74 

 
 

• ต้นทุนขายและก าไรขั้นต้นจากธุรกิจออกแบบ จ าหน่าย ติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวัดจัดการ
สภาพแวดล้อม 
 

ตน้ทุนขายและบริการในส่วนของธุรกิจออกแบบ จ าหน่าย ติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวัดจัดการสภาพแวดลอ้ม 
ประกอบดว้ย ตน้ทุนค่าอุปกรณ์ และตน้ทุนค่าแรง เป็นหลัก ส าหรบัปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทฯมีตน้ทุนขาย 417.76 
ลา้นบาท  476.36 ลา้นบาท และ 444.38 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 74.71 รอ้ยละ 79.77 และ 77.41 ของรายได้
จากการขายและบรกิารรวมตามล าดบั ส่งผลใหม้ีอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 25.29  รอ้ยละ 20.23 และ รอ้ยละ 22.59 ตามล าดบั  

ส าหรบัปี 2560 การปรบัตวัเพิ่มขึน้ของอตัราก าไรขัน้ตน้ของธุรกิจออกแบบ จ าหน่ายและติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดั
จดัการสภาพแวดลอ้มเนื่องจากบรษิัทฯมีการรบังานจากภาคเอกชนมากขึน้  

ส าหรบัปี 2561 อตัราก าไรขัน้ตน้ปรบัตวัลดลงจากปีก่อนสืบเนื่องมาจากในปี 2561 งานส่วนใหญ่เป็นงานจากภาครฐัซึ่งมี
อตัราก าไรขัน้ตน้ต ่ากว่างานจากภาคเอกชน 

ส าหรบัปี 2562 อตัราก าไรขัน้ตน้ปรบัตวัเพิ่มขึน้จากปีก่อนสืบเนื่องมาจากในปี 2562 มีความสามารถในการควบคมุตน้ทุน
ของโดยรวมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

• ต้นทุนขายและก าไรขั้นต้นจากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 
 

ตน้ทุนขายธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ประกอบดว้ย ค่าวัตถุดิบ ค่าเส่ือมราคา ค่าแรง และค่าซ่อมแซม เป็นหลัก 
ส าหรบัปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บรษิัทฯมีตน้ทุนขาย 351.97 ลา้นบาท 295.06 ลา้นบาท และ 342.24 ลา้นบาท ตามล าดบั 
คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 76.04 รอ้ยละ 76.17 และ รอ้ยละ 77.68 ของรายไดจ้ากการขายไฟฟ้ารวมตามล าดบั ส่งผลใหม้ีอตัราก าไร
ขัน้ตน้รอ้ยละ 23.97 รอ้ยละ 23.83 และ รอ้ยละ 22.32 ตามล าดบั  
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ส าหรับปี 2560 การปรับตัวลดลงของอัตราก าไรขั้นต้นเป็นผลมาจากโรงไฟฟ้าชีวภาพที่ยังมีการปรับปรุงเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าใหเ้ต็มก าลงัการผลิตตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า แต่ยงัคงตอ้งมีการรบัรูใ้นส่วนของตน้ทุนด าเนินงานที่
เกิดขึน้ ส่งผลใหก้ าไรขัน้ตน้ปรบัตวัลดลง 

ส าหรบัปี 2561 การปรบัตัวลดลงของอัตราก าไรขั้นตน้เป็นผลจากฤดูฝนที่ยาวนานกว่าปกติในปี 2561 ประกอบกับการ
ครบรอบการซ่อมบ ารุงรกัษาเครื่องจกัรครัง้ใหญ่ของโรงไฟฟ้าชีวภาพและโรงไฟฟ้าชีวมวล  

ส าหรบัปี 2562 การปรบัตวัลดลงของอตัราก าไรขัน้ตน้เป็นผลจากการปรบัปรุงประมาณการตดัค่าเส่ือมราคาที่เพิ่มขึน้ใน
โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย ์ประกอบกบัราคาวตัถดุิบที่สงูขึน้ในโรงไฟฟ้าชีวภาพและโรงไฟฟ้าชีวมวล  

 

• ต้นทุนขายและก าไรขั้นต้นจากธุรกิจจ าหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑปิ์โตรเลียมเหลว 

ตน้ทุนขายธุรกิจจ าหน่ายและขนส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมเหลว ประกอบดว้ย ค่าวตัถุดิบ ค่าขนส่ง และค่าเส่ือมราคา เป็น
หลัก ตน้ทุนดังกล่าวเป็นส่วนของบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทฯเขา้ซือ้กิจการในไตรมาส 4 ปี 2560 มีจ านวน 280.82 ลา้นบาท คิดเป็น
สดัส่วนรอ้ยละ 91.88 ของรายไดด้งักล่าว ส่งผลใหม้ีอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 8.12  

ส าหรบัปี 2561 บริษัทฯ มีตน้ทุนขายธุรกิจจ าหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑปิ์โตรเลียมเหลวจ านวน 1,791.66 บาท คิดเป็น
สดัส่วนรอ้ยละ 92.13 ของรายไดด้งักล่าว ส่งผลใหม้ีอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 7.87 

ส าหรบัปี 2562 บริษัทฯ มีตน้ทุนขายธุรกิจจ าหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑปิ์โตรเลียมเหลวจ านวน 1,717.24 บาท คิดเป็น
สดัส่วนรอ้ยละ 92.06 ของรายไดด้งักล่าว ส่งผลใหม้ีอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 7.94 

 

• ต้นทุนขายและก าไรขั้นต้นจากธุรกิจก่อสร้าง 
 

ตน้ทนุขายธุรกิจก่อสรา้ง ประกอบดว้ย ค่าอุปกรณ ์ค่าแรง และค่าเส่ือมราคา เป็นหลกั ตน้ทนุดงักล่าวเป็นส่วนของบริษัท
ย่อย ซึ่งบริษัทฯเขา้ซือ้กิจการในไตรมาส 4 ปี 2560 มีจ านวน 14.69 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 89.65 ของรายไดด้ังกล่าว 
ส่งผลใหม้ีอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 10.35  

ส าหรบัปี 2561 บริษัทฯ มีตน้ทุนขายธุรกิจก่อสรา้งจ านวน 5.14 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 33.25 ของรายไดจ้าก
ธุรกิจก่อสรา้ง ส่งผลใหม้ีอตัราก าไรขัน้ตน้ท่ีรอ้ยละ 66.75 

ส าหรบัปี 2562 บริษัทฯ มีตน้ทนุขายธุรกิจก่อสรา้งจ านวน 247.36 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 84.76 ของรายไดจ้าก
ธุรกิจก่อสรา้ง ส่งผลใหม้ีอตัราก าไรขัน้ตน้ที่รอ้ยละ 15.24 ซึ่งยอดที่ลดลงเป็นผลมาจากงานก่อสรา้งคลงัน า้มนั 

  
ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใชจ้่ายในการขายส่วนใหญ่ของบริษัทและบรษิัทย่อย ประกอบดว้ย ค่าคอมมิชชั่น ค่าบรกิารหลงัการขาย และค่ารบัรอง 
เป็นตน้ ในระหว่างปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใชจ้่ายในการขาย 13.08 ลา้นบาท 27.15 ลา้นบาท 
และ 32.38 ลา้นบาท ตามล าดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 1.51 รอ้ยละ 1.07 และ รอ้ยละ 1.32 ของรายไดจ้ากการขายและ
บรกิารตามล าดบั 
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ส าหรบัปี 2560 ค่าใชจ้่ายในการขายปรบัตัวเพิ่มขึน้รอ้ยละ 68.89 จากปี 2559 เนื่องจากในระหว่างไตรมาสที่ 4 ปี 2560 
บริษัทฯ ไดเ้ขา้ลงทุนในบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด ซึ่งเป็นผูจ้  าหน่ายผลิตภัณฑปิ์โตรเลียมเหลว (LPG) จึงท าใหม้ีการรบัรู ้
ค่าใชจ้่ายในการขายของบรษิัทย่อยดงักล่าวเขา้มาดว้ย 

ส าหรบัปี 2561 บรษิัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการขายปรบัตวัเพิ่มขึน้คิดเป็นรอ้ยละ 107.62 จากปี 2560 การเพิ่มดงักล่าวมีสาเหตุ
หลักมาจากระหว่างไตรมาสที่ 4 ปี 2560 บริษัทฯ ไดเ้ขา้ลงทุนในบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด ซึ่งเป็นผูจ้  าหน่ายผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมเหลว (LPG) จึงท าใหม้ีการรบัรูค้่าใชจ้่ายในการบรหิารของบรษิัทย่อยดงักล่าวในปี 2561 เต็มปี 

ส าหรบัปี 2562 ค่าใชจ้่ายในการขายปรบัตัวเพิ่มขึน้รอ้ยละ 19.26 จากปี 2561 เนื่องมาจากในปี 2562 บริษัทฯมีการเน้น
การใหบ้ริการหลังการขายเพิ่มขึน้ เพื่อใชเ้ป็นกลยุทธ์ในการแข่งขนักับบริษัทคู่แข่ง จึงท าใหค้่าบริการหลังการขายมีการปรบัตัว
สงูขึน้กว่าปีก่อน 

 
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย เงินเดือนและค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่ า
สาธารณูปโภค ค่าวิชาชีพ และค่าใชจ้่ายส านกังาน ส าหรบัปี 2560  ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใชจ้่ายใน
การบรหิาร จ านวน 131.53 ลา้นบาท 157.11 ลา้นบาท และ 292.80 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 9.65 รอ้ยละ 
5.26 และรอ้ยละ 4.44 ของรายไดร้วมตามล าดบั 

ส าหรบัปี 2560 ค่าใชจ้่ายในการบริหารปรบัตัวลดลงรอ้ยละ 9.98 จากปีก่อน โดยยอดที่ลดลงมีสาเหตุมาจากการปรบั
โครงสรา้งภายในองคก์รใหม้ีความเหมาะสมและมีการบรหิารจดัการเก่ียวกบัค่าใชจ้่ายบรหิารอื่น จึงท าใหค้่าใชจ้่ายบรหิารลดลง  

ส าหรบัปี 2561 ค่าใชจ้่ายในการบริหารปรบัตัวเพิ่มขึน้ร้อ้ยละ 19.45 จากปีก่อน โดยยอดที่เพิ่มขึน้มีสาเหตุหลักมาจาก
ระหว่างไตรมาสที่ 4 ปี 2560 บรษิัทฯ ไดเ้ขา้ลงทุนในบรษิัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั ซึ่งเป็นผูจ้  าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมเหลว 
(LPG) จึงท าใหม้ีการรบัรูค้่าใชจ้่ายในการบริหาร  ของบริษัทย่อยดงักล่าวเขา้มาดว้ย แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบอตัรารอ้ยละต่อ
รายไดร้วม จะเห็นค่าใชจ้่ายในการบรหิารมีอตัราลดงลงจากปีก่อน ทัง้นีเ้ป็นผลมาจากการบรหิารจดัการค่าใชจ้่ายที่มีประสิทธิภาพ
มากขึน้ 

ส าหรบัปี 2562 ค่าใชจ้่ายในการบรหิารปรบัตวัเพิ่มขึน้รอ้ยละ 86.37 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลมาจากการการตัง้
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าและการตดัรายการสินทรพัยข์องบริษัทย่อยที่เลิกใชง้านและการตดัรายการเงินลงทุนโครงการที่ไม่มีการพฒันา
ต่อ 

 
ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ค่าใชจ้่ายทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประกอบดว้ย ดอกเบีย้จากหุ้นกู ้เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน และหนี ้สิน
ตามสัญญาเช่าซือ้และสัญญาเช่าการเงิน ส าหรบัปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใชจ้่ายทางการเงิน 
จ านวน 99.68 ลา้นบาท 96.03 ลา้นบาท และ 126.40 ลา้นบาท ตามล าดับ หรือ คิดเป็นอัตราส่วนต่อรายไดร้วมเท่ากับรอ้ยละ 
7.32 รอ้ยละ 3.22 และรอ้ยละ 1.91 ตามล าดบั  
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ส าหรบัปี 2560 ค่าใชจ้่ายทางการเงินปรบัตวัเพิ่มขึน้รอ้ยละ 154.53 จากปี 2559 โดยมีสาเหตจุากการออกตั๋วแลกเงิน หุน้กู ้
และเงินกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินเพื่อใชใ้นการเขา้ซือ้กลุ่มบรษิัท บิก๊แก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั โรงไฟฟ้าชีวภาพและเพื่อการปรบัปรุง
โรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิัท 

ส าหรบัปี 2561 ค่าใชจ้่ายทางการเงินปรบัตัวลดลงรอ้ยละ 3.66 จากปี 2560 โดยมีสาเหตุหลกัจากอตัราดอกเบีย้ที่ลงลง 
ถึงแมว้่าหนีสิ้นทางการเงินของกลุ่มบรษิัทจะเพิ่มสงูขึน้กว่าปีก่อน 

ส าหรบัปี 2562 ค่าใชจ้่ายทางการเงินปรบัตวัเพิ่มขึน้รอ้ยละ 31.63 จากปี 2561 โดยมีสาเหตมุาจากการออกตั๋วแลกเงิน หุน้
กู ้และเงินกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินเพื่อใชใ้นโครงการระบบขนส่งน า้มนัทางท่อของบรษิัทย่อย 
 
ความสามารถในการท าก าไร 

ก าไรสทุธิของบริษัทส าหรบัปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 45.98  ลา้นบาท 112.52 ลา้นบาท และ 3,132.52 ลา้น
บาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นอตัราส่วนต่อรายไดร้วมเท่ากบัรอ้ยละ 3.37 รอ้ยละ 3.77 และรอ้ยละ 47.49 

ส าหรบัปี 2560 ก าไรสุทธิปรบัตัวเพิ่มขึน้รอ้ยละ 210.08 จากปี 2559 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากก าไรขัน้ตน้ของกลุ่มธุรกิจ
ออกแบบ จ าหน่าย ติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวดัจดัการสภาพแวดลอ้มที่เพิ่มสงูขึน้ การเขา้ซือ้กิจการของกลุ่มธุรกิจจ าหน่าย
และขนส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมเหลว การเริ่มจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยข์องโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์จ านวน 10 เมกะวตัต ์ใน
เดือนมกราคม 2560 และการบรหิารจดัการค่าใชจ้่ายบรหิารที่มีประสิทธิภาพมากขึน้  

ส าหรับปี 2561 ก าไรสุทธิปรบัตัวเพิ่มขึน้รอ้ยละ 144.73 โดยมีสาเหตุหลักมาจากก าไรขั้นต้นชองกลุ่มธุรกิจออกแบบ 
จ าหน่าย ติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวัดจัดการสภาพแวดลอ้ม ก าไรขั้นตน้ของกลุ่มธุรกิจจ าหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมเหลว และการบรหิารจดัการค่าใชจ้่ายบรหิารและค่าใชจ้่ายทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้  

ส าหรบัปี 2562 ก าไรสุทธิปรบัตวัเพิ่มขึน้รอ้ยละ 2,683.97 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากเป็นผลมาจากการขายหุน้สามัญของ
บรษิัท ไทย ไปป์ไลน ์เน็ตเวิรค์ จ ากดั  
 

 
การวิเคราะหฐ์านะทางการเงนิของกลุ่มบริษัท 
 
สินทรัพย ์

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 บรษิัทฯและบรษิัทย่อยมีสินทรพัยร์วมจ านวน 5,746.54 ลา้นบาท 6,763.94 
ลา้นบาท และ 10,236.55 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยประกอบไปดว้ยรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

สินทรัพยห์มุนเวียน 

สินทรพัยห์มนุเวียน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 มีมลูค่าเท่ากับ 1,283.65 ลา้นบาท 1,203.77 ลา้นบาท 
และ 2,392.48 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นรอ้ยละ 22.34 รอ้ยละ 17.80 และรอ้ยละ 23.37 ของสินทรพัยร์วม ตามล าดบั ซึ่ง
สินทรพัยห์มนุเวียนส่วนใหญ่ของบรษิัทฯและบรษิัทย่อยประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนี ้
อื่น สินทรพัยท์ี่เกิดจากสญัญา สินคา้คงเหลือ และลกูหนีจ้ากการขายเงินลงทนุในบรษิัทย่อย เป็นหลกั  
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• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 บรษิัทฯและบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 429.86 ลา้น

บาท 294.86 ลา้นบาท และ 145.56 ลา้นบาท ตามล าดบั  

ส าหรบัปี 2560 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึน้ 301.35 ลา้นบาท เป็นผลมาจาก 
- กระแสเงินสดรบัจากการด าเนินงาน จ านวน 381.04 ลา้นบาท การบวกกลบัค่าเส่ือมราคาจ านวน 113.89 ลา้นบาท 

และการลดลงของลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่นจ านวน 393.11 ลา้นบาท 
- กระแสเงินสดจ่ายจากการลงทนุ จ านวน 1,336.56 ลา้นบาท จากการลงทนุในบรษิัท บิก๊แก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั 
- กระแสเงินสดรบัจากกิจกรรมจัดหาเงิน จ านวน 1,256.87 ลา้นบาท จากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

ในช่วงไตรมาส 4 

ส าหรบัปี 2561 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลง 135.00 ลา้นบาท เป็นผลมาจาก 
- กระแสเงินสดรบัจากการด าเนินงาน จ านวน 183.00 ลา้นบาท ซึ่งเป็นผลมาจากก าไรจากการด าเนินงาน 307.49 

ลา้นบาท ( + ) การเพิ่มขึน้ของลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ้ื่นจ านวน 204.33 ลา้นบาท ( - )  การเพิ่มขึน้ของเจา้หนี ้
การคา้และเจา้หนีอ้ื่นจ านวน 100.67 ลา้นบาท ( + ) และการจ่ายภาษีเงินได ้20.83 ลา้นบาท ( - ) 

- กระแสเงินสดจ่ายจากการลงทุน จ านวน 556.56 ลา้นบาท จากการการจ่ายเงินล่วงหนา้ค่าสินทรพัยใ์นบริษัทย่อย 
ซือ้เงินลงทนุในบรษิัทย่อย และซือ้สินทรพัยข์องกลุ่มบรษิัท  

- กระแสเงินสดรบัจากกิจกรรมจัดหาเงิน จ านวน 238.57 ลา้นบาท  จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย และการ
ออกหุน้กูใ้นระหว่างปี 2561 

ส าหรบัปี 2562 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลง 149.30 ลา้นบาท เป็นผลมาจาก 
- กระแสเงินสดจ่ายจากการด าเนินงาน จ านวน 622.50 ลา้นบาท ซึ่งเป็นผลมาจากก าไรจากการด าเนินงาน 338.09 

ลา้นบาท ( + ) การลดลงของลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น 117.90 ลา้นบาท ( + ) การเพิ่มขึน้ของสินทรพัยท์ี่เกิดจาก
สัญญา 278.82 ลา้นบาท ( - ) การเพิ่มขึน้ของลูกหนีจ้ากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยจ านวน 1,240.00 ลา้น
บาท ( - )  การเพิ่มขึน้ของเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่นจ านวน 170.84 ลา้นบาท ( + )  การเพิ่มขึน้ของหนีสิ้นที่เกิด
จากสญัญา 356.45 ลา้นบาท ( + ) การลดลงของหนีสิ้นไม่หมนุเวียนอื่น 15.18 ลา้นบาท ( - ) และการจ่ายภาษีเงิน
ได ้71.78 ลา้นบาท ( - ) 

- กระแสเงินสดรบัจากการลงทุน จ านวน 1,440.51 ลา้นบาท จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยจ านวน 1,671.13 
ลา้นบาท ( + ) การซือ้สินทรพัยข์องกลุ่มบริษัทจ านวน 208.01 ลา้นบาท ( - ) การเพิ่มขึน้จากเงินฝากธนาคารที่มี
ภาระค า้ประกนั 17.05 ลา้นบาท ( - ) และการเพิ่มขึน้ของเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรพัย ์5.56 ลา้นบาท ( - ) 

- กระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน 967.31 ลา้นบาท จากการช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบัน
การเงิน การจ่ายเงินปันผล และ ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุของบรษิัทย่อยลดลง 

• ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 และ 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ้ื่นจ านวน 549.36 
ลา้นบาท 634.05 ลา้นบาท และ 516.00 ลา้นบาท ตามล าดับ โดยการเพิ่มขึน้ของลูกหนีก้ารคา้ในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนักบัยอดขายของบรษิัทและบรษิัทย่อย  
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โดยในปี 2560 2561 และ 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียเท่ากับ 99.93 วนั 73.34 วนัและ 66.17 
วนั ตามล าดบั บรษิัทมีนโยบายการใหเ้ทอมจ่ายช าระแก่ลกูคา้โดยพิจารณาจากเทอมการจ่ายช าระเงินจากผลประกอบการท่ีผ่าน
มา ยอดการสั่งซือ้ และประวตัิการช าระเงินในอดีต  

ตารางสรุปอายุลูกหนีก้ารค้าของบริษัทฯ 

                              (หน่วย: ลา้นบาท) 

ระยะเวลาคงค้าง  
(งบการเงนิรวม) 

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ลกูหนีก้ารคา้       
   ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 146.60 26.69 226.79 35.77  165.51 32.07  
   ไม่เกิน 3 เดือน 94.98 17.29 185.65 29.28  69.33 13.44  
   มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 115.47 21.02 46.31 7.30  2.16 0.42  
   มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 31.29 5.70 77.13 12.17  70.12 13.59  
   มากกว่า 12 เดือนขึน้ไป 28.16 5.13 10.08 1.59  163.32 31.65  
รวม 416.50 75.81 545.96 86.11  470.44 91.17  
ลกูหนีอ้ื่นๆ 136.51 24.85 99.47 15.69  57.55 11.15  
หกั ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  (3.65)  (0.66)  (11.38)  (1.79) (11.99)  (2.32) 
รวม-สุทธิ 549.36 100.00 634.05 100.00  516.00 100.00  

 

 จากตารางแสดงอายุลกูหนีก้ารคา้ ในปี 2560 ลกูหนีก้ารคา้ส่วนใหญ่ของบรษิัทและบริษัทย่อยจดัอยู่ในกลุ่มที่ยงัไม่ถึง
ก าหนดช าระ และกลุ่มที่เกินก าหนดช าระแลว้มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน  โดยในปี 2560 สดัส่วนการคา้งช าระของลกูหนีใ้นแต่ละ
กลุ่มมีอตัราส่วนที่เพิ่มขึน้จากปีก่อน ทัง้นีเ้ป็นผลจากงานโครงการติดตัง้แผงโซล่ารเ์ซลลก์ับหน่วยงานราชการ ลกูหนีก้ารคา้จาก
รายไดข้ายไฟฟ้าที่มีรายไดท้ี่เพิ่มขึน้จากปีก่อน และลูกหนีก้ารคา้ในธุรกิจจ าหน่ายปิโตรเลียมเหลวของบิ๊กแก๊ส ท่ีบริษัทฯ เขา้ซือ้
กิจการในช่วงไตรมาส 4  ในส่วนของลกูหนีค้งคา้งที่มีอายุมากกว่า 12 เดือน คือ ลกูหนีข้องบรษิัทฯรายหนึ่งที่ไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได ้และอยู่ในขัน้ตอนของการบงัคบัคดีตามกระบวนการยุติธรรม ซึ่งบรษิัทไดบ้นัทึกค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูแลว้ทัง้จ านวน และ
ลกูหนีก้ารคา้จากการก่อสรา้งสถานีบรกิารก๊าซธรรมชาติ (เอ็นจีวี) โดยบรษิัทฯคาดว่าจะสามารถเก็บหนีไ้ดใ้นปี 2561 เป็นตน้ไป 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลูกหนีก้ารคา้ส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อย เพิ่มสูงขึน้จากปี 2560 ทั้งนีเ้ป็นไปตาม
รายไดจ้ากการขายและบริการรวมที่เพิ่มสงูขึน้ ทัง้ในส่วนของธุรกิจออกแบบ จ าหน่าย ติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวดัจดัการ
สภาพแวดลอ้ม และธุรกิจจ าหน่ายและขนส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมเหลว โดยลกูหนี ้ส่วนใหญ่จดัอยู่ในกลุ่มที่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 
และกลุ่มที่เกินก าหนดช าระแลว้มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน ในส่วนค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสญูที่เพิ่มขึน้เกิดจากกลุ่มธุรกิจจ าหน่าย
และขนส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมเหลวมีการเปล่ียนนโยบายการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเพื่อใหเ้หมาะสมยิ่งขึน้ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลูกหนีก้ารคา้ของบริษัทและบริษัทย่อยในกลุ่มที่เกินก าหนดช าระมากกว่า 6 เดือน ถึง 12 
เดือน และกลุ่มที่เกินช าระมากกว่า 12 เดือน เพิ่มสูงขึน้จากปีก่อน ทั้งนีเ้ป็นผลมาจากงานโครงการกับหน่วยงานราชการที่รอ
งบประมาณจากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน (พพ.) ซึ่งคาดว่าจะไดร้บัช าระในปี 2563 
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ลูกหนีอ้ื่น ณ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 136.51 ลา้นบาท 99.47 ลา้นบาท และ 57.55 ลา้น
บาท โดยลกูหนีอ้ื่นของบรษิัทฯและบรษิัทย่อย ประกอบไปดว้ย ลกูหนีอ้ื่น ดอกเบีย้คา้งรบั และรายไดค้า้งรบั   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ลูกหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้จากปี 2559 จ านวน 50.35 ลา้นบาท เนื่องมากจากรายไดค้า้งรบัจากการ
ขายไฟฟ้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่เพิ่มสงูขึน้ตามปรมิาณการผลิตที่เพิ่มขึน้จากโรงไฟฟ้าชีวมวล และโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย ์10 
เมกะวตัต ์ประกอบกบัรายไดค้า้งรบัจากการก่อสรา้งสถานีบรกิารก๊าซธรรมชาติ (เอ็นจีวี)ของบิก๊แก๊ส 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลูกหนีอ้ื่นลดลงจากปี 2560 จ านวน 37.05 ลา้นบาท เนื่องมากจากเนื่องมาจากบริษัทย่อย
ไดร้บัช าระค่าก่อสรา้งโรงไฟฟ้าและสถานีบรกิารก๊าซธรรมชาติเรียบรอ้ยแลว้ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลูกหนีอ้ื่นลดลงจากปี 2561 จ านวน 41.92 ลา้นบาท โดยยอดลูกหนีอ้ื่นส่วนใหญ่มาจาก
รายไดค้า้งรบั และเงินทดรองจ่ายในงานใหบ้รกิารดแูลสถานีใหบ้รกิารของ ปตท. 

กลุ่มธุรกิจออกแบบ จ าหน่าย ติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวดัจดัการสภาพแวดลอ้ม มีการก าหนดอตัราการตัง้ค่าเผ่ือ
หนีส้งสยัจะสญูแยกตามกลุ่มลกูคา้ของไว ้3 ประเภท ดงันี ้

ระยะเวลาค้างช าระ 
อัตราการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ (ร้อยละ) 

ลูกค้าเอกชนทั่วไป 
ลูกค้าเอกชนในตลาด

หลักทรัพยฯ์ 
ลูกค้าหน่วยงานราชการ 

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 าหน่ายและขนส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมเหลว มีการก าหนดอตัราการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูแยกตาม
กลุ่มลกูคา้ไว ้2 ประเภท ดงันี ้

ระยะเวลาค้างช าระ 
อัตราการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ (ร้อยละ) 

ลูกค้าแก๊ส LPG ลูกค้าบริการและการค้าอืน่ ๆ 
มากกว่า 6 - 9 เดือน 30 - 
มากกว่า 9 - 12 เดือน 50 20 
มากกว่า 12 เดือน 100 100 

 

• สินทรพัยท์ี่เกิดจากสญัญา 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯและบรษิัทย่อยมีสินทรพัยท์ี่เกิดจากสญัญาจ านวน 278.83 ลา้นบาท เป็นผลมาจาก

ส่วนของรายไดท้ี่รบัรูส้ะสมที่เกินกว่าจ านวนเงินท่ีเรียกเก็บจากลกูคา้จนถึงปัจจบุนัของงานก่อสรา้งคลงัน า้มนัในบรษิัทย่อย  

• สินคา้คงเหลือ 
 สินคา้คงเหลือของบรษิัทและบรษิัทย่อยประกอบดว้ยรายการท่ีส าคญั ดงันี ้

                        (หน่วย : ลา้นบาท) 
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 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 
มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

สินคา้ส าเรจ็รูป 64.42 53.34 71.89 39.81 68.73 45.82 
งานระหว่างท า 13.69 11.33 64.65 35.80 29.84 19.89 
วตัถดุิบ 41.76 34.58 40.80 22.59 51.44 34.29 
สินคา้ระหว่างทาง 0.92 0.76 3.26 1.81 - - 
รวม 120.77 100.00 180.61 100.00 150.01 100.00 

 
สินคา้คงเหลือของบรษิัทฯและบรษิัทย่อย ประกอบไปดว้ย สินคา้ส าเรจ็รูปประเภท แบตเตอรี่ UPS และ Rectifier ซึ่งเป็น

อปุกรณส์ าหรบังานโครงการของหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน วตัถดุิบของโรงไฟฟ้าชีวมวลที่บริษัทเขา้ซือ้กิจการในปี 2559 และ 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวของบิก๊แก๊สที่บรษิัทเขา้ซือ้กิจการในไตรมาส 4 ปี 2560 

บริษัทมีอตัราส่วนหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 เท่ากับ 12.93  เท่า 17.04 เท่า และ 
16.64 เท่า ตามล าดบั ซึ่งคิดเป็นระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย 28.23 วนั 21.42 วนัและ 21.93 วนั ตามล าดบั โดยสาเหตหุลกัที่ท  าให้
บริษัทมีระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ียน้อยลงจากปี 2560 เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีการจัดการที่ดีขึน้ ประกอบกับธุรกิจ
จ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมเหลวที่บรษิัทเขา้ซือ้กิจการในปี 2560 มีระยะเวลาการขายสินคา้ที่สัน้ จึงท าใหร้ะยะเวลาขายสินคา้
เฉล่ียในภาพรวมลดลง 
 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 4,462.89 ลา้นบาท 5,560.17 ลา้น
บาท และ 7,844.07 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 77.66 รอ้ยละ 82.20 และ รอ้ยละ 76.63 ของสินทรพัยร์วม ตามล าดับ โดย
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนของบรษิัทฯและบรษิัทย่อยส่วนใหญ่มาจากรายการ เงินลงทนุในการรว่มคา้ สินทรพัยถ์าวร ที่มาจากการเขา้
ซือ้กิจการโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน และธุรกิจจ าหน่ายและขนส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมเหลว ค่าความนิยม และเงินจ่ายล่วงหนา้ค่า
ซือ้สินทรพัย ์

• เงินลงทนุในการรว่มคา้ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บรษิัทฯและบรษิัทย่อยมีเงินลงทนุในการรว่มคา้ 3,724.94 ลา้นบาท เป็นผลมาจากบรษิัท บิก๊

แก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั ไดข้ายหุน้สามญัในบรษิัท ไทย ไปป์ไลน ์เน็ตเวิรค์ จ ากดั รอ้ยละ 43 ใหก้บับรษิัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) 
และการขายดงักล่าวท าใหม้ีการเปล่ียนแปลงอ านาจควบคุมส่งผลใหม้ีการเปล่ียนแปลงสถานะเงินลงทุนจากเงินลงทุนในบริษัท
ย่อยเป็นเงินลงทนุในการรว่มคา้  

• ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 บรษิัทฯและบรษิัทย่อยมีที่ดิน อาคารและอปุกรณส์ทุธิรวมจ านวน 2,612.41 
ลา้นบาท 3,421.65 ลา้นบาท และ 3,067.33 ลา้นบาท ตามล าดับ คิดเป็นสดัส่วนต่อสินทรพัยร์วมเท่ากับรอ้ยละ 45.46 รอ้ยละ 
50.59 และ รอ้ยละ 29.96 ตามล าดบั  
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 ณ 31 ธันวาคม 2560 ที่ดิน อาคารและ อุปกรณ์ เพิ่มขึน้จากปีก่อน เป็นผลจากการเข้าซือ้กิจการโรงไฟฟ้าพลังงาน
ทดแทน การปรบัปรุงประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน และการเขา้ซือ้กิจการจ าหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑปิ์โตรเลียม
เหลว 
 ณ 31 ธันวาคม 2561 ที่ดิน อาคารและ อปุกรณ ์เพิ่มขึน้จากปีก่อน เป็นผลจากการสรา้งโรงไฟฟ้าชีวภาพจ านวน 2 แห่ง 
รวม 5.6 เมกะวัตต์ ที่ จังหวัดสุพรรณบุรี  และการซื ้อที่ ดิน และงานระหว่างก่อสร้างของโครงการท่อน ้ามันทางภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 ณ 31 ธันวาคม 2562 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณล์ดลงจากปีก่อน เป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงประเภทเงินลงทุนใน
บริษัทย่อยเป็นกการร่วมคา้ของบริษัท ไทย ไปป์ไลน ์เน็ตเวิรค์ จ ากัด (“TPN”) ซึ่งท าใหต้อ้งน าส่วนของ TPN ออกจากงบการเงิน
ของกลุ่มบรษิัท 

• สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 บริษัทฯและบรษิัทย่อยมีสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนสทุธิรวมจ านวน 281.50 ลา้น

บาท 271.83 ลา้นบาท และ 254.80 ลา้นบาท ตามล าดับ คิดเป็นสดัส่วนต่อสินทรพัยร์วมเท่ากับรอ้ยละ 4.90 รอ้ยละ 4.02 และ
รอ้ยละ 2.49 ตามล าดับ เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของสิทธิบัตรที่กลุ่มบรษิัทเขา้ซือ้กิจการโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนในระหว่างปี 
2560 ส่วนในปี 2561 และ 2562 ที่มียอดลดลงเนื่องมาจากการตดัจ าหน่ายสิทธิบตัรดงักล่าวขา้งตน้ 

• ค่าความนิยม 
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าความนิยม จ านวน 1,331.82 ล้านบาท 

1,342.99 ลา้นบาท และ 569.38 ลา้นบาท ตามล าดับ คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรพัยร์วมเท่ากับ รอ้ยละ 23.18 รอ้ยละ 19.86 และ 
รอ้ยละ 5.56 ซึ่งเป็นผลจากการเขา้ลงทุนในกลุ่มบริษัทบิ๊กแก๊ส  ในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 และยอดที่เพิ่มขึน้ในปี 2561 เป็นผลมา
จากการท่ีบรษิัทบิก๊แก๊สไดเ้ขา้ลงทนุในหุน้สามญัของ บรษิัท เจเอ็น เอ็นเนอรจ์ี คอรป์อเรชั่น จ ากัด ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 อย่างไร
ก็ตาม ค่าความนิยม ณ 31 ธันวาคม 2562 ลดลง เป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงประเภทเงินลงทนุในบรษิัทย่อยเป็นกการรว่มคา้
ของบรษิัท ไทย ไปป์ไลน ์เน็ตเวิรค์ จ ากดั (“TPN”) ซึ่งท าใหต้อ้งน าส่วนของ TPN ออกจากงบการเงินของกลุ่มบรษิัท 

 

แหล่งทีม่าของเงนิทุน 

หนีส้ิน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนีสิ้นรวมจ านวน 2,131.97 ลา้นบาท 2,805.15 
ลา้นบาท และ 3,336.28 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 37.10 รอ้ยละ 41.47 และรอ้ยละ 32.59 ของหนีสิ้นและส่วนของผูถื้อหุน้ 
ซึ่งประกอบไปดว้ย เงินกูย้ืมระยะสัน้ เจา้หนีก้ารคา้ หุน้กู ้และเงินกูย้ืมระยะยาว โดยหนีสิ้นที่เพิ่มขึน้เป็นผลมาจากการเขา้ลงทุน
และขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน และธุรกิจจ าหน่ายและขนส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมเหลว  

• เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจ านวน 

609.81 ล้านบาท 495.92 ลา้นบาท และ 688.45 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 10.61 รอ้ยละ 7.33 และรอ้ยละ 6.73 ของ
สินทรพัยร์วมตามล าดบั โดยยอดที่ลดลงในปี 2561 เป็นผลมาจากการจ่ายช าระหนีเ้งินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้ดงักล่าว 
และยอดที่เพิ่มขึน้ในปี 2562 เป็นผลจากการเบิกเงินเพื่อน ามาใชใ้นการการด าเนินงานของกลุ่มบรษิัท 

• หุน้กู ้– รวมส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 
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ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 บริษัทฯมีหุ้นกู้ (รวมส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี) จ านวนทั้งสิน้ 
179.35 ล้านบาท 744.70 ลา้นบาท และ 398.62 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 3.12 รอ้ยละ 11.01 และรอ้ยละ 3.89 ของ
สินทรพัยร์วมตามล าดบั โดยยอดหุน้กูท้ี่เพิ่มขึน้ในปี 2561 เป็นผลมาจากการเขา้ลงทุนและขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 
และธุรกิจจ าหน่ายและขนส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมเหลว และยอดหุน้กูท้ี่ลดลงในปี 2562 เป็นผลจากการจ่ายช าระคืนหุน้กูท้ี่ครบ
ก าหนดช าระ 

• เงินกูย้ืมระยะยาว – รวมส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะยาว (รวมส่วนที่ถึงก าหนดช าระ

ภายใน 1 ปี) จ านวนทัง้สิน้ 936.18 ลา้นบาท 689.88 ลา้นบาท และ 657.44 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 16.29 รอ้ยละ 10.20 
และรอ้ยละ 6.43 ของสินทรพัยร์วมตามล าดบั โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีเงินกูย้ืมระยะยาวจ านวน 689.88 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
การลดลงรอ้ยละ 26.31 จาก ณ สิน้ปี 2560 เป็นผลมาจากการการเปล่ียนแปลงเงินกูย้ืมระยะยาวเป็น หนีสิ้นตามสญัญาเช่าซือ้ 

ณ 31 ธันวาคม 2562 บรษิัทฯและบริษัทย่อยมีเงินกูย้ืมลดลงจ านวน 32.44 ลา้นบาท จาก ณ สิน้ปี 2561 โดยเป็นผลมา
จากบรษิัทย่อยไดร้บัเงินกูย้มืเพิ่มเตมิจ านวน 168.50 ลา้นบาท และมีการช าระคืนเงินตน้ของเงินกูก้่อนเดิมตามระยะเวลาที่ก าหนด
จ านวน 200.92 ลา้นบาท 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ3,614.57 ล้านบาท 
3,958.79 ลา้นบาท และ 6,900.27 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 62.90 รอ้ยละ 58.53 และ รอ้ยละ 67.41 ของ
สินทรพัยร์วมตามล าดบั  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้จาก 31 ธันวาคม 2559 เท่ากบั 2,236.69 ลา้น
บาท ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน ก าไรสุทธิภายในปี การใชสิ้ทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ PSTC-ESOP และการใชสิ้ทธิ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ PSTC-W1  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้จาก 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 344.22 ลา้น
บาท เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของก าไรสะสมจากผลการด าเนินงาน ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยไม่สญูเสียการ
ควบคุม (การขายหุน้ในบริษัท ไทยไปป์ไลน ์เน็ตเวิรค์ จ ากัด) และ การใชสิ้ทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ PSTC-ESOP และการใชสิ้ทธิ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ PSTC-W1  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้จาก 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 2,941.48 
ลา้นบาท เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของก าไรสะสมจากผลการด าเนินงาน การใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ PSTC-W1 และการเพิ่ม
ทนุจดทะเบียนเพื่อช าระค่าตอนบแทนส าหรบัการรบัโอนกิจการทัง้หมดของ BIGGAS 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่4 การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

บริษัทฯ ไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีฉบบันีแ้ลว้ดว้ยความระมดัระวงั  บรษิัทฯ ขอรบัรอง
ว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ   
นอกจากนี ้ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า 

1) งบการเงินและขอ้มลูทางการเงิน ไดแ้สดงขอ้มลูอย่างถกูตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผล
การด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยแลว้  

2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี  เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่ เป็น
สาระส าคญัทัง้ของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้  รวมทัง้ควบคุมดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตาม
ระบบดงักล่าว 

3) บรษิัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีระบบการควบคมุภายในท่ีดี  และควบคมุดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว และบรษิัท
ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน  ณ  วันที่  25 กุมภาพันธ์  2563  ต่อผู้สอบบัญชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว้ ซึ่งครอบคลมุถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงที่ส  าคัญของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทัง้การกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทและ
บรษิัทย่อย 

ในการนี ้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ บริษัทฯ ไดร้บัรองความถูกตอ้งแลว้ 
บรษิัทฯ ไดม้อบหมายให ้นางสาวอนงค ์พานิชเจริญนาน เป็นผูล้งลายมือชื่อก ากบัเอกสารนีไ้วท้กุหนา้ดว้ย หากเอกสารใด
ไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวอนงค ์พานิชเจรญินาน ก ากับไว ้ขา้พเจา้จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มลูที่ขา้พเจา้ไดร้บัรองความถูกตอ้ง
ของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

ดร.พระนาย  กงัวาลรตัน ์ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  

นายอณัณพ  พุ่มกมุาร ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายปฏิบตัิการ  

   

ผู้รับมอบอ านาจ 
 

  

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

นางสาวอนงค ์พานิชเจรญินาน ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน  

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท 
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เอกสารแนบ 1.1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2562 

 
 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ
อบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพั
นธท์าง

ครอบครัว
ระหว่าง          
ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท / ลักษณะธุรกิจ 

1.  นายภาณ ุศีติสาร 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการบริหาร  
(กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม) 

50 -  ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบณัทติ   
   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
-  ปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบณัฑิต     
   (ฟิสิกสป์ระยกุต)์  มหาวิทยาลยั     
   เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุี 
-  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 
  

3.81 - 2561 - ปัจจบุนั 
 
 
2560 - ปัจจบุนั 
 
2560 - ก.ย. 2562  
 
2555 - ปัจจบุนั 
 
 
2553 - ปัจจบุนั 
 
2551 - 2555 
 
2545 - 2555 
 
 
2541 - ปัจจบุนั 

 

กรรมการ 
 
 
ประธานกรรมการ 
 
กรรมการ 
 
ประธานกรรมการ/
กรรมการบริหาร 
 
กรรมการ 
 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 

บจ. เจเอ็น เอ็นเนอรจ์ี คอรป์อเรชั่น / ธุรกจิสถานบีริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพี
จี) และกา๊ซธรรมชาติ (เอ็นจีวี) 
 
บจ. บิก๊แก๊ส เทคโนโลยี / ธุรกิจจ าหน่ายและขนส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมเหลว 
 
บจ. ไทย ไปป์ไลน ์เนต็เวิรค์ / ธรุกิจขนส่งน า้มนัโดยระบบขนส่งทางท่อ 
 
บมจ. เพาเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลยี / ธุรกิจออกแบบ จ าหนา่ยและติดตัง้ระบบจา่ย
ไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดลอ้ม 
 
บจ. กนัหา โซลา่พาวเวอร ์/ ธรุกิจโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติย ์
 
บจ. พระพาย เทคโนโลย ี/ จดัจ าหนา่ย และใหบ้ริการระบบผลติไฟฟา้พลงังานลม 
 
บจ. ไวรเ์ลส คอมมิวนิเคชั่น เทคโนโลยี (ประเทศไทย) / ผลติและจ าหน่ายอปุกรณ์
โทรคมนาคมและเครือ่งมือสื่อสาร 
 
บมจ. เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น / จ าหน่ายและตดิตัง้ อปุกรณโ์ทรคมนาคมการ
สื่อสาร 
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ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ
อบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพั
นธท์าง

ครอบครัว
ระหว่าง          
ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท / ลักษณะธุรกิจ 

2. ดร. พระนาย กงัวาลรตัน ์
- กรรมการ 
- ประธานกรรมการบริหาร 
- ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร      
(กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม)      

45 -  ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดษุฎ ี
   บณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบนั 
   เทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหาร 
   ลาดกระบงั 
-  ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร  
   มหาบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  สถาบนั    
   เทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหาร   
   ลาดกระบงั 
-  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
   มหาวิทยาลยัอีสเทิรน์เอเชีย 
-  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต   
   (วิศวกรรมไฟฟ้า- อิเล็กทรอนิกส)์ 
   สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ี
-  Director Accreditation Program 
   (DAP) 33/2005 
-  Director Certification Program 
   (DCP) 170/2013 
-  Executive Security Program, 
Internal Security Operations 
Command 2017 
 

4.08 - 2562 - ปัจจบุนั 
 
 
2560 - ปัจจบุนั 
 
 
2559 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
2558 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 

กรรมการ
ผูท้รงคณุวฒิุ 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมิู/ประจ าคณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์
 
บจ. พีเอสที เอ็มเอสดบับลิว 1 / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 
บจ. พีเอสทีซี อินเตอรเ์นชั่นแนล / ลงทนุในธุรกิจอ่ืน 
 
บจ. พีเอสที เอนเนอรย์ี 7 / ธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานทดแทน 
บจ. พีเอสที เอนเนอรย์ี 8 / ธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานทดแทน 
บจ. อรญั เพาเวอร ์/ ธรุกิจโรงไฟฟา้พลงังานชีวภาพ 
บจ. เศรษฐีสพุรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร ์/ ธรุกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวภาพ 
บจ. โรงไฟฟ้าสระยายโสม / ธุรกจิโรงไฟฟา้พลงังานชวีภาพ 
บจ. โรงไฟฟ้าขนุพดัเพ็ง / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวภาพ 
บจ. เวลล ์โคราช เอ็นเนอรย์ี / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล 
 
บจ. พีเอสที เอนเนอรย์ี / ลงทนุในธุรกิจอ่ืน 
บจ. พีเอสที เอนเนอรย์ี 1 / ธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานชีวมวล 
บจ. พีเอสที เอนเนอรย์ี 2 / ธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติย ์
บจ. พีเอสที เอนเนอรย์ี 3 / ธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานทดแทน 
บจ. พีเอสที เอนเนอรย์ี 4 / ธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานทดแทน 
บจ. พเีอสทีซ ีเอนจิเนยีริ่ง / ลงทนุในธรุกิจอ่ืน 
บจ. นวรตัน ์บีเวอรเ์รส / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวภาพ 
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ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ
อบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพั
นธท์าง

ครอบครัว
ระหว่าง          
ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท / ลักษณะธุรกิจ 

- Safety Officer for Management Level 
2018 
  

 
 
 
2556 - ปัจจบุนั 
 
 
ก.พ.-พ.ย.  2556  
 
 
 
2555  - ปัจจบุนั 
 
 
2553 - ปัจจบุนั 
 
2541 - 2544 

 
 
 
กรรมการ 
 
 
ที่ปรกึษาดา้นการ
พฒันาพลงังาน
ทดแทน 
 
กรรมการ/ประธาน
เจา้หนา้ที่บริหาร  
 
กรรมการ 
 
กรรมการ ผูจ้ดัการ
ฝ่ายขาย 

บจ.เพาเวอร ์วี กรนี / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์
บจ. พีเอสที (อบุลราชธานี) / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ 
 
บจ. ไบโอโกกรีน / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล 
บจ. วนิดโ์กกรีน  / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานลม 
 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั / สถานศกึษา 
 
 
 
บมจ. เพาเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลยี / ธรุกิจออกแบบ จ าหนา่ยและติดตัง้ระบบจ่าย
ไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดลอ้ม 
 
บจ. โซล่ารโ์กกรีน / ธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย ์
 
บจ. กนัหา โซลา่พาวเวอร ์/ ธรุกิจโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติย ์
บจ. เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนเิคชั่น (ประเทศไทย) / จ าหนา่ยและติดตัง้ อปุกรณ์
โทรคมนาคมการสื่อสาร 

3. นางสาวอนงค ์พานิชเจริญนาน 
- กรรมการ 
- กรรมการบริหาร 

53 -  ปริญญาโท  บญัชีการเงิน  จฬุาลงกรณ ์
   มหาวิทยาลยั 
-  Diploma in Auditing   

0.16 - 2562 - ปัจจบุนั 
 
 

กรรมการ 
 
 

บจ. บิก๊ เพาเวอร ์คอรป์อเรชั่น / ธุรกิจพลงังานแสงอาทติย ์และพลงังานทดแทนอ่ืน 
บจ. ทีเอสเอชไอ เอ็นจิเนียริง  / ธุรกิจบริการก่อสรา้ง 
บจ. ไบโอกรีน เอนเนอรย์ี 1 / ธุรกจิโรงไฟฟา้พลงังานชวีมวล 
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ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ
อบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพั
นธท์าง

ครอบครัว
ระหว่าง          
ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท / ลักษณะธุรกิจ 

- ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการเงิน 
(กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม)      

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
-  ปริญญาตรี  บญัชีบณัฑิต   
  จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- Director Certification Program  
  (DCP) 174/2013 
- Safety Officer for Management Level 
2018 
-  สรา้งความเขา้ใจกบัประเด็นในการ
ปฏิบตัิเรื่องที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์
และตน้ทนุกูย้ืม (2019) 

-  ขอ้พึงระวงัและประเด็นส าคญัในการ
จดัท างบการเงินและน าส่ง DBD e-
Filing เวอรช์ั่นใหม่ (2019) 

-  รบัมือกฎหมาย Transfer Pricing : รู ้
จริงหลกัก าหนดราคาโอน (2019) 

-  เตรียมความพรอ้มในการออกงบการเงิน 
และประเด็นทางภาษีอากรที่พึงระวงั
พรอ้ม update ภาษีปี 2562  

-  คยุสบายๆ เรื่องบญัชีและการวิเคราะห์
งบการเงิน รุน่ที่ 1/62  

-  Documentary Request QR code 

 
 
 
 
2561 - ปัจจบุนั 
 
 
2560 - ปัจจบุนั 
 
 
 
2560 - ก.ย. 2562 
 
2559 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 

บจ. ไบโอกรนี เอนเนอรย์ี 2 / ธุรกจิโรงไฟฟา้พลงังานชวีมวล 
บจ. ไบโอกรนี เอนเนอรย์ี 3 / ธุรกจิโรงไฟฟา้พลงังานชวีมวล 
บจ. ไบโอกรนี เอนเนอรย์ี 5 / ธุรกจิโรงไฟฟา้พลงังานชวีมวล 
 
บจ. เจเอ็น เอ็นเนอรจ์ ีคอรป์อเรชั่น / ธุรกจิสถานบีริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 
และกา๊ซธรรมชาติ (NGV) 
 
บจ. พีเอสที เอ็มเอสดบับลิว 1 / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 
บจ. พีเอสทีซี อินเตอรเ์นชั่นแนล / ลงทนุในธุรกิจอ่ืน 
บจ. บิก๊แก๊ส เทคโนโลยี / ธุรกิจจ าหน่ายและขนส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมเหลว 
 
บจ. ไทย ไปป์ไลน ์เนต็เวิรค์ / ธรุกิจขนส่งน า้มนัโดยระบบขนส่งทางท่อ 
 
บจ. พีเอสที เอนเนอรย์ี 7 / ธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานทดแทน 
บจ. พีเอสที เอนเนอรย์ี 8  / ธรุกิจโรงไฟฟา้พลงังานทดแทน 
บจ. อรญั เพาเวอร ์/ ธรุกิจโรงไฟฟา้พลงังานชีวภาพ 
บจ. เศรษฐีสพุรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร ์/ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวภาพ 
บจ. โรงไฟฟ้าสระยายโสม / ธุรกจิโรงไฟฟา้พลงังานชวีภาพ 
บจ. โรงไฟฟา้ขนุพดัเพง็ / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวภาพ 
บจ. เวลล ์โคราช เอ็นเนอรย์ี / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล 
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                               รบัรองความถกูตอ้ง 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ
อบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพั
นธท์าง

ครอบครัว
ระหว่าง          
ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท / ลักษณะธุรกิจ 

(2019) 
-  การยกระดบัธรรมาภิบาลคู่คา้
หน่วยงานรฐัวิสาหกิจ (2019) 

-  ภาษีกบัธุรกิจ SME (2019) 
-อบรมหุน้ยั่งยืน ขัน้ตอนการด าเนินงาน
และการประเมินผลเพ่ืออนมุตัิจาก
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
(2019) 

-  คณะกรรมการความปลอดภยัและชวีอ
นามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
(2019) 

-  การทบทวนการก ากบัดแูลการเงินไตร
มาส (2019) 

 

2558 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2555 - ปัจจบุนั 
 
 
 
2554 - 2557  
 
 

กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
กรรมการ/ประธาน
เจา้หนา้ที่ฝ่าย
การเงิน 
 
CFO & Corporate 
Support Division 
 

บจ. พีเอสที เอนเนอรย์ี / ลงทนุในธุรกิจอ่ืน 
บจ. พีเอสที เอนเนอรย์ี 1 / ธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานชีวมวล 
บจ. พีเอสที เอนเนอรย์ี 2 / ธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติย ์
บจ. พีเอสที เอนเนอรย์ี 3 / ธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานทดแทน 
บจ. พีเอสที เอนเนอรย์ี 4 / ธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานทดแทน 
บจ. พีเอสทีซี เอนจิเนยีริ่ง / ลงทนุในธรุกิจอ่ืน 
บจ. นวรตัน ์บีเวอรเ์รส  / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวภาพ 
บจ.เพาเวอร ์วี กรนี  / ธุรกจิโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติย ์
บจ. พีเอสที (อบุลราชธานี) / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ 
บจ. วนิดโ์กกรีน / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานลม 
บจ. โซล่ารโ์กกรีน  / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
บจ. กนัหา โซลา่พาวเวอร ์/ ธรุกิจโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติย ์
บจ. ไบโอโกกรีน / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล 
 
บมจ. เพาเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลยี / ธุรกิจออกแบบ จ าหนา่ยและติดตัง้ระบบจ่าย
ไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดลอ้ม 
 
 
บจ. บซิโปร เอาทซ์อรส์ / บรกิารคอลเซ็นเตอร ์
บจ. โลคสั เทเลคอมมนูิเคชั่น อิงค ์/ พฒันาระบบลกูคา้สมัพนัธแ์ละระบบเครือขา่ย 
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                               รบัรองความถกูตอ้ง 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ
อบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพั
นธท์าง

ครอบครัว
ระหว่าง          
ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท / ลักษณะธุรกิจ 

2544 - 2554 
 
 

Senior Vice 
President -  
Financial 
Operations 
Division 

บมจ. โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชั่น / ใหบ้ริการโทรศพัทเ์คลื่อนที ่
 

4. นายอณัณพ พุ่มกมุาร 
- กรรมการ 
- กรรมการบริหาร 
- ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏิบตัิการ 
(กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม)      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

45 -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต    
   มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
-  ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต    
   (วิศวกรรมไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส)์   
   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรุี 
-  Director Accreditation Program 
   (DAP) 100/2013 
-  Director Certification Program 
   (DCP) 170/2013 
- Safety Officer for Management Level 
2018 
  

0.42 - 2562 – ปัจจบุนั 
 
2560 - ปัจจบุนั 
 
 
2559 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
2557 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 

กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
 

บจ. ทีเอสเอชไอ เอ็นจิเนียริง / ธุรกิจบริการก่อสรา้ง 
 
บจ. พีเอสที เอ็มเอสดบับลิว 1 / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 
บจ. พีเอสทีซี อินเตอรเ์นชั่นแนล / ลงทนุในธุรกิจอ่ืน 
 
บจ. พีเอสที เอนเนอรย์ี 7 / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 
บจ. พีเอสที เอนเนอรย์ี 8 / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 
บจ. โรงไฟฟ้าสระยายโสม / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวภาพ 
บจ. โรงไฟฟ้าขนุพดัเพ็ง / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชวีภาพ 
บจ. เวลล ์โคราช เอ็นเนอรย์ี / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล 
 
บจ. พีเอสที เอนเนอรย์ี / ลงทนุในธุรกิจอ่ืน 
บจ. พีเอสที เอนเนอรย์ี 1 / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล 
บจ. พีเอสที เอนเนอรย์ี 2 / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์
บจ. พีเอสที เอนเนอรย์ี 3 / ธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานทดแทน 
บจ. พีเอสที เอนเนอรย์ี 4 / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 
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                               รบัรองความถกูตอ้ง 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ
อบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพั
นธท์าง

ครอบครัว
ระหว่าง          
ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท / ลักษณะธุรกิจ 

 
 
 
 
2556 - ปัจจบุนั 
 
 
2555 - ปัจจบุนั 
 
2554-ปัจจบุนั 
 
 
2553 - ปัจจบุนั 
 
2551 - ปัจจบุนั 
 

 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
กรรมการบริหาร / 
ประธานเจา้หนา้ที่
ฝ่ายปฏบิตัิการ 

บจ. พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง / ลงทนุในธุรกิจอ่ืน 
บจ.เพาเวอร ์วี กรีน / ธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติย ์
บจ. พีเอสที (อบุลราชธานี) / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ 
 
บจ. วินดโ์กกรีน / ธรุกิจโรงไฟฟ้าพลงังานลม 
บจ. โซล่ารโ์กกรีน / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์
 
บจ. ไบโอโกกรีน / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวล 
 
บจ. เศรษฐีสพุรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร ์/ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวภาพ 
บจ. อรญั เพาเวอร ์/ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวภาพ 
 
บจ. กนัหา โซล่าพาวเวอร ์/ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์
 
บมจ. เพาเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลยี / ธุรกิจออกแบบ จ าหน่ายและติดตัง้ระบบจ่าย
ไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดลอ้ม 

5. นายสวุิทย ์สิงหจนัทร ์
- กรรมการ 
- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

64 -  ปริญญาโท  รฐัประศาสนศาสตร 
   มหาบณัฑิต  สถาบนับณัฑิตพฒันบร ิ 
   หารศาสตร ์(นิดา้) 
-  ปริญญาตรี  นิติศาสตรบณัฑิต    

0.004  - 2560  - ปัจจบุนั 
 
 
 

กรรมการอิสระ/
ประธาน 
กรรมการตรวจสอบ 
 

บมจ. ซีพีที ไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์/ธุรกิจวสัดอุตุสาหกรรมและเครื่องจกัร 
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                               รบัรองความถกูตอ้ง 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ
อบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพั
นธท์าง

ครอบครัว
ระหว่าง          
ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท / ลักษณะธุรกิจ 

   มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
-  Director Certification Program 
   (DCP) 176/2013 
-  Director Accreditation Program   
   (DAP) SET/2012 
-  Ethical Leadership Program  
   (ELP) 1/2015 
- ประกาศนียบตัร หลกัสตูรสถาบนั
วิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่ที่ 17 

2555  - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
2553 - 2554 
 
2549 - 2553 
 

กรรมการ / กรรมการ
อิสระ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
 
ผูท้รงคณุวฒิุ 
 
ผูช้่วยผูว้า่การประจ า
ส านกัผูว้่าการ 
ผูอ้  านวยการฝ่าย
ชมุชนสมัพนัธ ์

บมจ. เพาเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลยี / ธุรกิจออกแบบ จ าหน่ายและติดตัง้ระบบ
จ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดลอ้ม 
 
 
คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน / ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
 
การไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย / ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย / ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 

6. นายพิทยาธร มฤทสุาธร 
- กรรมการ 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ  

52 -  ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ    
   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
-  ปริญญาตรี  บญัชีบณัฑิต (เกียรตินยิม)   
   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
-  Director Certification Program 
   (DCP) 174/2013 
-  Advanced Audit Committee   
   Program (AACP) 21/2015 
-  Anti-Corruption for Executive  
   Program (ACEP) 14/2015 
  

0.02  - 
 
 
 

2555  - ปัจจบุนั 
 
 
2551  - ปัจจบุนั 
 
2544  - ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ 
 
กรรมการ 
 
ที่ปรกึษา 

บมจ. เพาเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลยี / ธุรกิจออกแบบ จ าหน่ายและติดตัง้ระบบ
จ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดลอ้ม 
 
บจ.นภธรา / ปรกึษาธุรกิจ 
 
บจ. ไนซ ์กรุ๊ป โฮลดิง้ คอรป์ / รบัจา้งบริหารงาน 
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ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ
อบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพั
นธท์าง

ครอบครัว
ระหว่าง          
ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท / ลักษณะธุรกิจ 

7. นายวรพงศ ์จ าจด 
- กรรมการ 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ  

55 -  ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ   
   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
-  ปริญญาตรี  บญัชีบณัฑิต   
   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
-  ปริญญาตรี  นิติศาสตรบณัฑิต     
   มหาวิทยาลยัรามค 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  - ปัจจบุนั 
 
 
2554  - ปัจจบุนั 
 
 
2551 - 2554 
 

กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ 
 
Assistant 
Managing Director 
 
Vice President of 
Compliance 
Department 

บมจ. เพาเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลยี / ธุรกิจออกแบบ จ าหน่ายและติดตัง้ระบบ
จ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดลอ้ม 
 
บจ. ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทชั / ธุรกิจคา้ทองค าแท่ง 
 
 
ธนาคารกสิกรไทย / สถาบนัการเงิน 
 
 

8. นายกมัพล ตติยกวี 
- กรรมการ 
 

60 -  ปริญญาโท วิศวกรรมอตุสาหการ  
   University of Texas at Arlington 
-  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร (วิศวกรรม  
   เคมี) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
-  Director Certification Program    
   (DCP) 74/2006 
-  Director Accreditation Program    
   (DAP) 55/2006 
-  Risk Management Program for   

2.22 - 2562 - ปัจจบุนั 
 
2560 - ปัจจบุนั 
2560 - ปัจจบุนั 
 
 
 
2559 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 
กรรมการ/ประธาน
เจา้หนา้ที่ฝ่ายบริหาร 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 

บมจ. แอดวานซ ์คอนเนคชั่น คอรป์อเรชั่น / ธุรกิจของใชใ้นครวัเรือนและส านกังาน 
 
บจ. บิก๊แก๊ส เทคโนโลยี /  ธุรกิจจ าหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑปิ์โตรเลียมเหลว 
บจ. ไทย ไปป์ไลน ์เนต็เวิรค์ / ธรุกิจขนส่งน า้มนัโดยระบบขนส่งทางท่อ 
 
บมจ. บลิส-เทล / ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
บมจ. เพาเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลยี / ธุรกิจออกแบบ จ าหน่ายและติดตัง้ระบบ
จ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดลอ้ม 
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ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ
อบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพั
นธท์าง

ครอบครัว
ระหว่าง          
ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท / ลักษณะธุรกิจ 

   Corporate Leaders (RCL) 5/2016 
-  Advanced Audit Committee    
   Program (AACP) 25/2017 

 
2555 - ปัจจบุนั 
 
 
2555 - 2561 
 
2555 - 2557 
 
 
2553 - ปัจจบุนั 
 
2553 - 2555 
 

 
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ/
กรรมการบริหาร 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 

 
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล / ธุรกิจใหบ้ริการสินเช่ือโดยการจ าน าทะเบียนรถ
และสนิเช่ือส่วนบคุคล 
 
บมจ. อมตะวีเอ็น / ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
 
บมจ. ทรีซิกตีไ้ฟว ์/ ธุรกิจ สื่อ โฆษณา และประชาสมัพนัธ ์
 
 
บมจ. วีรีเทล / ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ประเภทศนูยก์ารคา้ อาคาร
ส านกังาน และพืน้ที่เชิงพาณิชย ์
คณะกรรมการก ากบันโยบายรฐัวิสาหกิจ / รบัผิดชอบการด าเนินงานของ
รฐัวิสาหกิจ 

9. นายเศรษฐวฒิุ บญุสนิท 
- กรรมการ 
- กรรมการบริหาร 
- ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายพฒันา   
  ธุรกิจ 
(กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม)      
 
 

45 -  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  
   สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุ   
   ทหารลาดกระบงั  
- พลงังานส าหรบัผูบ้ริหาร สถาบนั
พลงังานเพ่ืออตุสาหกรรม 2560 
- Safety Officer for Management Level 
2018 
 

0.01 
 

- 2562 – ปัจจบุนั 
 
2561 - ปัจจบุนั 
 
 
2560 - ปัจจบุนั 
 
 

กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 

บมจ. เพาเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลยี 
 
บจ. เจเอ็น เอ็นเนอรจ์ี คอรป์อเรชั่น / ธุรกจิสถานบีริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพี
จี) และกา๊ซธรรมชาติ (เอ็นจวีี) 
 
บจ. พีเอสที เอ็มเอสดบับลิว 1 / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 
บจ. พีเอสทีซี อินเตอรเ์นชั่นแนล / ลงทนุในธรุกิจอ่ืน 
บจ. บิก๊แก๊ส เทคโนโลยี / ธุรกิจจ าหน่ายและขนส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมเหลว 
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ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ
อบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพั
นธท์าง

ครอบครัว
ระหว่าง          
ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท / ลักษณะธุรกิจ 

- Director Accreditation Program   
  (DAP) 269/2019 
- การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรบั
นกับริหารระดบัสงู (ปศส.) รุน่ที่ 18 
 
 

 
2560 - ก.ย. 2562 
 
2559 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
2558 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
2557 - ปัจจบุนั 
 

 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรรมการ 
 

 
บจ. ไทย ไปป์ไลน ์เนต็เวิรค์ / ธรุกิจขนส่งน า้มนัโดยระบบขนส่งทางท่อ 
 
บจ. พีเอสที เอนเนอรย์ี 7 / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 
บจ. พเีอสที เอนเนอรย์ี 8 / ธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานทดแทน 
บจ. เศรษฐีสพุรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร ์/ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวภาพ 
บจ. อรญั เพาเวอร ์/ ธรุกิจโรงไฟฟา้พลงังานชีวภาพ 
บจ. โรงไฟฟ้าสระยายโสม / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวภาพ 
บจ. โรงไฟฟ้าขนุพดัเพ็ง / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชวีภาพ 
 
บจ. เวลล ์โคราช เอ็นเนอรย์ี / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวล 
บจ. พีเอสที เอนเนอรย์ี / ลงทนุในธุรกิจอ่ืน 
บจ. พีเอสที เอนเนอรย์ี 1 / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล 
บจ. พีเอสที เอนเนอรย์ี 2 / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์
บจ. พีเอสที เอนเนอรย์ี 3 / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 
บจ. พีเอสที เอนเนอรย์ี 4 / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 
บจ. พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง / ลงทนุในธุรกิจอ่ืน 
บจ. กนัหา โซล่าพาวเวอร ์/ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์
 
บจ.เพาเวอร ์วี กรีน / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์
บจ. พีเอสที (อบุลราชธานี) / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ 
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ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ
อบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพั
นธท์าง

ครอบครัว
ระหว่าง          
ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท / ลักษณะธุรกิจ 

 
2556 - ปัจจบุนั 
 
 
2555 - ปัจจบุนั 
 
 
2552 - 2555 
 
 
2549 - 2552 
 

 
กรรมการ 
 
 
กรรมการบริหาร/
ผูอ้  านวยการอาวโุส 
 
ผูจ้ดัการภาคพืน้อิน
โดไชน่า 
 
ผูช้่วยกรรมการ
ผูจ้ดัการ 

 
บจ. วินดโ์กกรีน / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานลม 
บจ. โซล่ารโ์กกรีน / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์
บจ. ไบโอโกกรนี / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล 
บมจ. เพาเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลยี / ธุรกิจออกแบบ จ าหน่ายและติดตัง้ระบบ
จ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดลอ้ม 
 
บจ. ซีไอมิโครอิเล็คทรอนิกา้ (เซา้ทอี์สเอเซีย) / จ าหน่ายอปุกรณส์ื่อสาร ที่ติด
บนเสาสญัญาณโทรศพัท ์
 
บจ. ไวรเ์ลส คอมมิวนิเคชั่น เทคโนโลยี (ประเทศไทย) / ผลิตและจ าหน่าย
อปุกรณโ์ทรคมนาคมและเครื่องมือสื่อสาร 

 10. นางสาวกรรณิการ ์เอีย้พิน 
- เลขานกุารบริษัท 
- Executive Secretary to CFO 

38 -  ปริญญาตรี บรหิารธุรกิจ (การบญัชี) 
   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
- ความรูพ้ืน้ฐานส าหรบัวิชาชีพนกัลงทนุ
สมัพนัธ ์
- Safety Officer for Management Level 
2018  

0.001 - 
 
 
 

2558  - ปัจจบุนั 
 
 
 
2555 - 2557 
 
 
2548 - 2555 
 

เลขานกุารบริษัท/ 
Executive 
Secretary to CFO 
 
Personal assistant 
to CFO 
 
Account payable 
supervisor 

บมจ. เพาเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลยี / ธุรกิจออกแบบ จ าหน่ายและติดตัง้ระบบ
จ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดลอ้ม 
 
 
บริษทั โลคสั เทเลคอมมนูิเคชั่น จ ากดั / พฒันาระบบลกูคา้สมัพนัธแ์ละระบบ
เครือขา่ย 
 
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชั่น จ ากดั (มหาชน) / ใหบ้ริการ
โทรศพัทเ์คลื่อนที ่
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เอกสารแนบ 1.2 : รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของกรรมการในบริษทัฯ และบริษทัทีเ่กีย่วข้อง 

  

 

หมายเหตุ   

CH   =   ประธานกรรมการบรษิัท  D   =   กรรมการบรษิัท  M   =   กรรมการบรหิาร  

 

 
รายชื่อบริษัท 

                                                          
                      รายชื่อกรรมการ  

บมจ. 
เพาเวอร ์
โซลูชั่น 

เทคโนโลย ี

บมจ. เอ็ม.วี.
ท.ี คอมมิวนิ

เคชั่น  

บมจ. ซีพีท ี
ไดร ์แอนด ์
เพาเวอร ์

บจก. 
นภธรา 

บจก.ฮั่วเซ่ง
เฮง คอม
โมดิทชั 

บมจ.
เมืองไทย 
แคปปิตอล 

บมจ.วีรี
เทล 

บมจ.บลิส-
เทล 

บมจ. แอด
วานซ ์คอน
เนคชั่น คอร์
ปอเรชั่น 

1.   นาย ภาณ ุศีติสาร CH, M CH, M        
2.   นาย พระนาย   กงัวาลรตัน ์ D, M         
3.   นางสาว อนงค ์พานิชเจรญินาน D, M         
4.   นาย อณัณพ พุ่มกมุาร D, M         
5.   นาย สวุิทย ์สิงหจนัทร ์ D  D       
6.   นาย พิทยาธร มฤทสุาธร D   D      
7.   นาย  วรพงศ ์จ าจด D    M     
8.   นาย  กมัพล ตติยกว ี D     D D D D 
9.   นาย  เศรษฐวฒุิ บญุสนิท D, M         



 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 2 
รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการบริษัทย่อย 
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เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562  

 

รายชื่อบริษัทย่อย 
                                                         

รายชื่อกรรมการ 

บจก. กัน
หา โซล่า
พาวเวอร ์

บจก.  
โซล่าร์
โกกรีน 

บจก.  
ไบโอโก

กรีน 

บจก.  
วินด์

โกกรีน 

บจก. 
เพาเวอร ์
วี กรีน 

บจก.  
พีเอสที 

(อุบลราชธานี) 

บจก. 
พีเอสทีซี 

เอนจิเนียร่ิง 

บจก. 
พีเอสทีซี 

เอนเนอรย์ี 

บจก. 
พีเอสที  

เอนเนอรย์ี 1 

บจก. 
พีเอสที 

เอนเนอรย์ี 2 

บจก. 
พีเอสที 

เอนเนอรย์ี 3 

บจก. 
พีเอสที 

เอนเนอรย์ี 4 

1.   นาย ภาณ ุศีติสาร D            
2.   ดร. พระนาย   กงัวาลรตัน ์ D D D D D D D D D D D D 
3.   นางสาว อนงค ์พานิชเจริญนาน D D D D D D D D D D D D 
4.   นาย อณัณพ พุ่มกุมาร D D D D D D D D D D D D 
5.   นาย สวุิทย ์สิงหจนัทร ์             
6.   นาย พิทยาธร มฤทสุาธร             
7.   นาย วรพงศ ์จ าจด             
8.   นาย กัมพล ตติยกวี             
9.   นาย เศรษฐวฒิุ บญุสนิท D D D D D D D D D D D D 
10. นาย เกียรติ สิทธีอมร             
11. นาย ชาลา อนสุรุิยา             
12. นาย ธนชั ปวรวิปลุยากร             
13. นางสาว ปิยะภทัร ์สวุรรณสงัข ์             
14. นาย จกัรกฤช จารุจินดา             
15. นาย สรุเดช มาลยัทอง             
16. นางสาว สิวะพร สดุถอ้ย             
17. นาย อษัฎางค ์สถิรปัต ิ             
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บริษัท เพาเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 

175 
                               รบัรองความถกูตอ้ง 

 

รายชื่อบริษัทย่อย 
                                                         

รายชื่อกรรมการ 

บจก. 
พีเอสที  

เอนเนอรย์ี 7 

บจก.  
พีเอสที  

เอนเนอรย์ี 8 

บจก.อรัญ 
เพาเวอร ์

บจก.เศรษฐี
สุพรรณ ไบโอกรีน 

เพาเวอร ์

บจก.นวรัตน ์
บีเวอรเ์รส 

บจก.เวลล ์
โคราช เอ็น

เนอรย์ี 

บจก.
โรงไฟฟ้าสระ

ยายโสม 

บจก. 
โรงไฟฟ้าขุน

พัดเพ็ง 

บจก.พเีอสที 
เอ็มเอสดับ 

บลิว 1 

บจก.พเีอสที
ซี อินเตอร์
เนชั่นแนล 

1.   นาย ภาณ ุศีติสาร           
2.   ดร. พระนาย   กงัวาลรตัน ์ D D D D D D D D D D 
3.   นางสาว อนงค ์พานิชเจริญ
นาน 

D D D D D D D D D D 

4.   นาย อณัณพ พุ่มกุมาร D D D D  D D D D D 
5.   นาย สวุิทย ์สิงหจนัทร ์           
6.   นาย พิทยาธร มฤทสุาธร           
7.   นาย วรพงศ ์จ าจด           
8.   นาย กัมพล ตติยกวี           
9.   นาย เศรษฐวฒิุ บญุสนิท D D D D  D D D D D 
10. นาย เกียรติ สิทธีอมร     D      
11. นาย ชาลา อนสุรุิยา     D      
12. นาย ธนชั ปวรวิปลุยากร           
13. นางสาว ปิยะภทัร ์สวุรรณสงัข ์           
14. นาย จกัรกฤช จารุจินดา           
15. นาย สรุเดช มาลยัทอง           
16. นางสาว สิวะพร สดุถอ้ย           
17. นาย อษัฎางค ์สถิรปัต ิ           
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หมายเหตุ   

 

CH   =   ประธานกรรมการบรษิัท  D   =   กรรมการบรษิัท M   =   กรรมการบรหิาร 

รายชื่อบริษัทย่อย 
                                                         

รายชื่อกรรมการ 

บจก.บิก๊แก๊ส 
เทคโนโลยี 

บจก.เจเอ็น เอ็น
เนอรจ์ี คอร ์

ปอเรชั่น 

บจก. 
ไบโอกรีน เอน

เนอรย์ี 1 

บจก. 
ไบโอกรีน เอน

เนอรย์ี 2 

บจก. 
ไบโอกรีน เอน

เนอรย์ี 3 

บจก. 
ไบโอกรีน เอน

เนอรย์ี 5 

บจ. ทเีอสเอชไอ 
เอ็นจิเนียริง 

บจ. บิ๊ก เพาเวอร ์
คอรป์อเรช่ัน 

1.   นาย ภาณ ุศีติสาร CH,D CH, M, D       
2.   ดร. พระนาย   กงัวาลรตัน ์          
3.   นางสาว อนงค ์พานิชเจริญนาน D, M D, M D D D D D D 
4.   นาย อณัณพ พุ่มกุมาร       D  
5.   นาย สวุิทย ์สิงหจนัทร ์         
6.   นาย พิทยาธร มฤทสุาธร         
7.   นาย วรพงศ ์จ าจด         
8.   นาย กัมพล ตติยกวี D, M        
9.   นาย เศรษฐวฒิุ บญุสนิท D, M D, M       
10. นาย เกียรติ สิทธีอมร         
11. นาย ชาลา อนสุรุิยา         
12. นาย ธนชั ปวรวิปลุยากร D, M        
13. นางสาว ปิยะภทัร ์สวุรรณสงัข ์ D, M D, M       
14. นาย จกัรกฤช จารุจินดา         
15. นาย สรุเดช มาลยัทอง D, M D, M       
16. นางสาว สิวะพร สดุถอ้ย   D D D D   
17. นาย อษัฎางค ์สถิรปัต ิ       D  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เอกสารแนบ 3 
รายละเอียดเกี่ยวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท 
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เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท 
 

เดือนมกราคม - ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ไดว้่าจา้งหน่วยงานภายนอกคือ บรษิัท วิณณ ์อลัลิแอนส ์จ ากัด เป็นผู้
ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ  โดยผูต้รวจสอบการควบคมุภายในมีคุณสมบตัิ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์
ในการท างาน ดงัต่อไปนี ้

 
 

นางสาววิมลลกัษณ ์พรรณรัตนพงศ ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิณณ ์อัลลิแอนส ์จ ากดั 
 
การศึกษา 

 
 
 
 

 
ประสบการณก์ารท างาน 

 
ประกาศนียบัตร 

 

ผลงานด้านการตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 

 
 

 

ปรญิญาโท    MBA (Corporate Finance) St. Louis University, Missouri, USA 

ปรญิญาตร ี   บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต(ประเทศไทย) 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บรษิัท วิณณ ์อลัลิแอนส ์จ ากดั 

2542 - 2559 กรรมการบรหิาร บรษิัท ซี เอ เอส จ ากดั 

2539 - 2542 กรรมการบรหิาร บรษิัท แอคเคานต์ิง้ โซลชูั่น จ ากดั 

2537 - 2539 กรรมการบรหิาร บรษิัท ซี เอส เอส จ ากดั 

2532 – 2537 เจา้หนา้ที่ บรษิัท ส านกังาน เอส จี วี ณ ถลาง จ ากดั 

-  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน  4102 

-  บรษิัท ไนซแ์อพพาเรล จ ากดั 
-  บรษิัท เหมราชพฒันาที่ดิน จ ากดั (มหาชน) 
- นิติบคุคลเดอะพารค์ ชิดลม  



  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เอกสารแนบ 4   
รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมนิทรัพยส์ิน 
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รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยส์นิ 
 
  - ไม่มี -   



 
 
 
 
 
 
 

 
 

เอกสารแนบ 5 
รายละเอียดโครงการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ
ทีจ่ะซือ้หุน้สามัญของบริษัทใหแ้ก่กรรมการและ

พนักงานของบริษัท (ESOP) 
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รายละเอียดโครงการเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญ 
ของบริษทั เพาเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั (ESOP) 
 

 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของบริษัท เพาเวอร ์โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ใหแ้ก่กรรมการและ
พนักงานของบริษัท (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ”) ออกโดย บริษัท เพาเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จ านวน
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 50,000,000 หน่วย จ านวนหุน้รองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 50,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไว้
หุน้ละ 0.10 บาท ใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายุ 5 ปี นบัแต่วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามมติที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 
1/2557 เมื่อวนัท่ี 24 มกราคม 2557 และมติที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัท่ี เมื่อวนัท่ี 8มกราคม 2557 
 

1.    วัตถุประสงคแ์ละความจ าเป็น 
การก าหนดใหม้ีโครงการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบรษิัทในครัง้

นีม้ีวตัถปุระสงคแ์ละความจ าเป็น ดงันี ้

1.1 เพื่อเป็นส่ิงจูงใจและเสริมสรา้งขวัญและก าลังใจให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทที่มีส่วนร่วมใน
ความส าเรจ็ของบรษิัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา 

1.2 เพื่อใหพ้นกังานมีส่วนรว่มในการเป็นเจา้ของบรษิัท 
1.3 เพื่อเป็นการตอบแทนใหแ้ก่พนกังานท่ีมีความตัง้ใจ ทุ่มเท และความเสียสละในการท างานใหแ้กบ่รษิัท 
1.4 เพื่อเป็นส่ิงจงูใจบคุลากรที่มีความสามารถ และมีประสิทธิภาพในการท างาน รว่มท างานใหแ้ก่บรษิัท ในระยะ

ยาว 

เมื่อมีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ บรษิัทจะน าเงินท่ีไดร้บัจากการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัของใบส าคญัแสดงสิทธิ
ไปใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนของบรษิัท 
 

2. รายละเอียดของใบส าคัญแสดงสิทธิ 
 บริษัทผู้เสนอขายหลักทรพัย ์คือ บริษัท เพาเวอร ์โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ ว่า 
POWER SOLUTION TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED มีที่ตัง้ส านกังานใหญ่ เลขท่ี 325/1 หมู่ที่ 6 อาคารพี
เอสที ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท ์02-993-8983 โทรสาร 02-531-8631 
ประสงค์จะเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท จ านวน 
50,000,000 หน่วย โดยมีรายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ดงัต่อไปนี ้
 

2.1 ลักษณะส าคัญของใบส าคัญแสดงสิทธิ 
 ผูเ้สนอขาย : บรษิัท เพาเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
 ประเภทหลกัทรพัยท์ี่เสนอขาย : ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทเสนอขายต่อ

กรรมการ และพนกังานของบรษิัท 
 

 ชนิด : ระบชุื่อผูถื้อและโอนเปล่ียนมือไม่ได ้ 
 จ านวนที่เสนอขาย : 50,000,000 หน่วย   



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2562 
บริษัท เพาเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

180 
                               รบัรองความถกูตอ้ง 

 จ านวนหุน้สามญัที่รองรบัการใชสิ้ทธิ : 50,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท) หรือคิด
เป็นการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ รอ้ยละ 2.86 ของหุน้
ที่จ  าหน่ายได้แล้วทั้งหมดรวม 1,750,000,000 หุ้น และคิด
เป็นรอ้ยละ 2.22 ของจ านวนหุน้ภายหลังจากการเสนอขาย
หุน้ใหม่ต่อประชาชนครัง้แรกนี ้ จ านวน 2,250,000,000 หุ้น 
และภายหลังการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิครั้งนี ้
ทัง้หมด 

ลกัษณะการเสนอขาย : ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัทจ านวน 
50,000,000 หน่วย เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงาน
ของบริษัท ซึ่งจะพิจารณาจากรายชื่อกรรมการและพนกังาน
ของบรษิัทท่ีมีคณุสมบตัิตามที่บรษิัทก าหนด   

 ราคาเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ : 0 บาทต่อหน่วย 
 ราคาใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั : 0.10 บาท ต่อ 1 หุน้ (เท่ากับมลูค่าที่ตราไว้) (เวน้แต่จะมีการ

ปรบัสิทธิตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่ก าหนด) 
 อตัราการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั : ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามัญได ้1 หุ้น  

(เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
ก าหนด) 

 วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ : 15 ธันวาคม 2557 
 วนัท่ีหมดอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ : 15 ธันวาคม 2562 
 อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ : 5 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
 วนัก าหนดการใชสิ้ทธิ และระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : การใชสิ้ทธิครัง้แรกคือ หลงัจากวนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 

ปี วันก าหนดการใช้สิทธิของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิให้
เป็นไปตามเงื่อนไข ต่อไปนี ้
ครัง้ที่ 1 ระยะเวลา 3 วนั หลงัจากวนัท่ีบรษิัทฯ ออกใบส าคญั
แสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานครบ 1 ปี ใช้สิทธิได้
รอ้ยละ 25 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บัการจดัสรร 
ครัง้ที่ 2 ระยะเวลา 3 วนั หลงัจากวนัท่ีบรษิัทฯ ออกใบส าคญั
แสดงสิทธิใหแ้ก่กรรมการและพนกังานครบ 1.5 ปี ใชสิ้ทธิได้
รอ้ยละ 25 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บัการจดัสรร 
ครัง้ที่ 3 ระยะเวลา 3 วัน หลงัจากวันที่บริษัท ออกใบส าคัญ
แสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานครบ 2 ปี ใช้สิทธิได้
รอ้ยละ 50 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บัการจดัสรร 
ครัง้ที่ 4 ระยะเวลา 3 วัน หลงัจากวันที่บริษัท ออกใบส าคัญ
แสดงสิทธิใหแ้ก่กรรมการและพนกังานครบ 2.5 ปี ใชสิ้ทธิได้
รอ้ยละ 50 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บัการจดัสรร 
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ครัง้ที่ 5 ระยะเวลา 3 วัน หลงัจากวนัที่บริษัท ออกใบส าคัญ
แสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานครบ 3 ปี ใช้สิทธิได้
รอ้ยละ 75 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บัการจดัสรร 
ครัง้ที่ 6 ระยะเวลา 3 วัน หลงัจากวนัที่บริษัท ออกใบส าคัญ
แสดงสิทธิใหแ้ก่กรรมการและพนกังานครบ 3.5 ปี ใชสิ้ทธิได้
รอ้ยละ 75 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บัการจดัสรร 
ครัง้ที่ 7 ระยะเวลา 3 วัน หลงัจากวันที่บริษัท ออกใบส าคัญ
แสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานครบ 4 ปี ใช้สิทธิได้
ทัง้หมดของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บัการจดัสรร 
ครัง้ที่ 8 ระยะเวลา 3 วัน หลงัจากวันที่บริษัท ออกใบส าคัญ
แสดงสิทธิใหแ้ก่กรรมการและพนกังานครบ 4.5 ปี ใชสิ้ทธิได้
ทัง้หมดของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บัการจดัสรร 
ครัง้ที่  9 ระยะเวลา 7 วัน ก่อนวันที่บริษัทฯ ออกใบส าคัญ
แสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานครบ 5 ปี ใช้สิทธิได้
ทัง้หมดของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บัการจดัสรร 
 

หมายเหตุ: ในกรณีที่วนัก าหนดการใชสิ้ทธิดงักล่าวตรงกับวนัหยุดท าการของบรษิัท ใหเ้ล่ือนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิ 
เป็นวนัหลงัจากวนัหยุดท าการนัน้ ใบส าคญัแสดงสิทธิที่เหลือจากการใชสิ้ทธิหรือไม่ถูกใชสิ้ทธิในวนัก าหนดใชสิ้ทธิ
ใดๆ สามารถสะสมเพื่อน า ไปใชว้นัก าหนดใชสิ้ทธิครัง้ต่อไป ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ใบส าคญัแสดงสิทธิมีระยะเวลาแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิครั้งสดุทา้ยเป็นระยะเวลา 15 วนัท าการก่อนวนัสิน้
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยใหร้ะหว่างระยะเวลาดงักล่าว ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถแสดงความจ านงใน
การใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิไดใ้นวนัท าการใดๆ 

 

2.2 การใช้สิทธิและเงือ่นไขการใช้สิทธิ 
 

2.2.1    วันก าหนดการใช้สิทธิ และระยะเวลาการใช้สิทธิ 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถเริ่มใชสิ้ทธิไดค้รัง้แรกคือ หลงัจากวนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 ปี ระยะเวลาการ

ใชสิ้ทธิและวนัก าหนดการใชสิ้ทธิของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไข ดงัต่อไปนี ้ 

ครัง้ที่ 1    ระยะเวลา 3 วนั หลงัจากวนัที่บริษัทฯ ออกใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่กรรมการและพนกังานครบ 1 ปี 
ใชสิ้ทธิไดร้อ้ยละ 25 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บัการจดัสรร 

ครัง้ที่ 2    ระยะเวลา 3 วนั หลงัจากวนัท่ีบรษิัทฯ ออกใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่กรรมการและพนกังานครบ 1.5 ปี 
ใชสิ้ทธิไดร้อ้ยละ 25 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บัการจดัสรร 

ครัง้ที่ 3    ระยะเวลา 3 วนั หลงัจากวันที่บริษัทฯ ออกใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่กรรมการและพนักงานครบ 2 ปี 
ใชสิ้ทธิไดร้อ้ยละ 50 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บัการจดัสรร 

ครัง้ที่ 4    ระยะเวลา 3 วนั หลงัจากวนัท่ีบรษิัทฯ ออกใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่กรรมการและพนกังานครบ 2.5 ปี 
ใชสิ้ทธิไดร้อ้ยละ 50 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บัการจดัสรร 
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ครัง้ที่ 5    ระยะเวลา 3 วนั หลงัจากวนัที่บริษัทฯ ออกใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่กรรมการและพนกังานครบ 3 ปี 
ใชสิ้ทธิไดร้อ้ยละ 75 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บัการจดัสรร 

ครัง้ที่ 6    ระยะเวลา 3 วนั หลงัจากวนัท่ีบรษิัทฯ ออกใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่กรรมการและพนกังานครบ 3.5 ปี 
ใชสิ้ทธิไดร้อ้ยละ 75 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บัการจดัสรร 

ครัง้ที่ 7    ระยะเวลา 3 วนั หลงัจากวันที่บริษัทฯ ออกใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่กรรมการและพนักงานครบ 4 ปี 
ใชสิ้ทธิไดท้ัง้หมดของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บัการจดัสรร 

ครัง้ที่ 8    ระยะเวลา 3 วนั หลงัจากวนัท่ีบรษิัทฯ ออกใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่กรรมการและพนกังานครบ 4.5 ปี 
ใชสิ้ทธิไดท้ัง้หมดของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บัการจดัสรร 

ครัง้ที่ 9    ระยะเวลา 7 วัน ก่อนวนัที่บริษัทฯ ออกใบส าคัญแสดงสิทธิใหแ้ก่กรรมการและพนกังานครบ 5 ปี ใช้
สิทธิไดท้ัง้หมดของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บัการจดัสรร 

การใช้สิทธิครัง้แรก คือวันที่   15 – 17 ธันวาคม 2558 และวันก าหนดการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย คือวันที่  8 - 14 
ธันวาคม 2562 ทัง้นี ้ในกรณีที่วนัก าหนดการใชสิ้ทธิดงักล่าวตรงกบัวนัหยดุท าการของบรษิทั ใหเ้ล่ือนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิ
เป็นวนัหลงัจากวนัหยดุท าการนัน้ 
 

2.2.2  ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัของบรษิัทไดต้ามสถานท่ีติดต่อในการ

ใชสิ้ทธิที่ระบุไวใ้นขอ้ 2.2.4 ตัง้แต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันท าการก่อนวันก าหนดการใช้
สิทธิแต่ละครัง้ ยกเวน้กรณีแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย ผูถื้อใบแสดงสิทธิสามารถแจง้ความจ านงในการใช้
สิทธิไดภ้ายใน 15 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย   

 

2.2.3  นายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิ  
บรษิัท เพาเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
  

2.2.4  สถานทีต่ิดต่อในการใช้สิทธิ  
บรษิัท เพาเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)    

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

2.2.5  ขั้นตอนการใช้สิทธิ  
ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิที่มีความประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัของบริษัทจะตอ้งปฏิบตัิตามเงื่อนไขและระยะ 

เวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิตามที่ระบุในขอ้ 2.2.2 โดยน าส่งเอกสารหลกัฐานดงัต่อไปนีใ้หแ้ก่บรษิัทตามสถานที่
ติดต่อในการใชสิ้ทธิที่ระบไุวใ้นขอ้ 2.2.4 

 ก. แบบแจ้งความจ านงในการใชสิ้ทธิซือ้หุ้นสามัญที่ไดก้รอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนแล้วทุก
รายการ พรอ้มลงนามโดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ (แบบแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัสามารถติดต่อขอรบัได้
ที่ สถานที่ติดต่อในการใชสิ้ทธิ ในช่วงระยะการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ หรือระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใช้
สิทธิครัง้สดุทา้ย)  
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 ข.   ใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึ่งลงลายมือชื่อผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิดา้นหลงั ตามจ านวนที่ระบุอยู่ในแบบแจง้ความ 
จ านงในการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัตามขอ้ ก. โดยจะตอ้งเป็นใบส าคญัแสดงสิทธิที่สามารถใชสิ้ทธิไดต้ามขอ้ก าหนดสิทธิและ
เงื่อนไขการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัของบรษิัท   

 ค.   เอกสารการช าระเงินค่าหุน้ตามจ านวนเงินที่ระบุไวใ้นแบบแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั โดยผู้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่มีความประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัของบริษัทจะตอ้งช าระเงินค่าหุน้ดว้ยเงินสดโอนเขา้บญัชี 
เช็ค แคชเชียรเ์ช็ค ดราฟท ์หรือตั๋วแลกเงินท่ีสามารถเรียกเก็บไดจ้ากส านกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานครภายในช่วงเวลา
ใชสิ้ทธิเท่านัน้ โดยเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค ดราฟท ์หรือตั๋วแลกเงินนัน้ จะตอ้งลงวนัที่ไม่เกินวนัก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิแต่ละ
ครัง้ และขีดครอ่มเฉพาะสั่งจ่าย   

ชื่อบญัชี “บรษิัท เพาเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)”   
เลขที่บญัชี   779-3-01409-4 
ประเภทบญัชี   กระแสรายวนั 
ธนาคาร ยโูอบี จ ากดั (มหาชน) สาขาพหลโยธิน กม. 26          

 ง.   หลกัฐานประกอบการจองซือ้ ไดแ้ก่ ส าเนาบตัรประชาชน พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง   

 จ.   ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถา้มี) ตามบทบญัญัติแห่ง 
ประมวลรษัฎากร หรือขอ้บงัคบั หรือกฎหมายต่างๆ ท่ีใชบ้งัคบัในการใชสิ้ทธิ   
 

2.2.6  เงือ่นไขการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  
1.  ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะใชสิ้ทธิซือ้หุน้ตามใบส าคญัแสดงสิทธิตอ้งเป็นพนกังานของบรษิัทในวนัก าหนด 

การใชสิ้ทธิของการใชสิ้ทธิในคราวนัน้ดว้ย   
2.  หา้มโอนเปล่ียนมือ และในกรณีที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสิน้สดุสภาพการเป็นพนกังานของบรษิัท ไม่ว่าดว้ย

เหตุใด ซึ่งรวมถึงกรณีที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสิน้สดุสภาพการเป็นพนกังานของบรษิัทเนื่องจากเกษียณอาย ุการลาออก 
การเลิกจา้งหรือใหอ้อกจากงาน ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆ ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิดงักล่าวไม่สามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิ (ที่ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ) ท่ีเหลืออยู่ไดอ้ีกต่อไป โดยใหถื้อว่าใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเป็นอนัถกูยกเลิกไป  
  
2.2.7  เงือ่นไขการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิอื่นๆ  

1.  จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ขอใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัจะตอ้งเป็นจ านวนเต็มเท่านัน้ โดยอตัราการใช้
สิทธิเท่ากบัใบส าคญัแสดงสิทธิหน่ึงหน่วยต่อหุน้สามญัหน่ึงหุน้เวน้แต่จะมีการปรบัสิทธิ  

 นอกจากนี ้ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิจะตอ้งใชสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามัญไม่ต ่ากว่า 100 หุน้สามัญ ยกเวน้กรณีที่
ใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีเศษหรือเป็นกรณีการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่มี
สิทธิในการซือ้หุน้ต ่ากว่า 100 หุน้สามญั จะตอ้งใชสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามญัในครัง้เดียวทัง้จ านวน   

2.  จ านวนหุน้สามญัที่ออกใหเ้มื่อมีการใชสิ้ทธิ จะค านวณโดยการน าจ านวนเงินในการใชสิ้ทธิ ซึ่งผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิไดช้ าระตามที่กล่าวขา้งตน้ หารดว้ยราคาการใชสิ้ทธิในขณะที่มีการใชสิ้ทธินัน้ โดยบรษิัทจะออกหุน้สามญัเป็น
จ านวนเต็มไม่เกินจ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิคณูดว้ยอตัราการใชสิ้ทธิ หากมีการปรบัราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ 
อตัราการใชสิ้ทธิแลว้ ท าใหม้ีเศษเหลืออยู่จากการค านวณดงักล่าว บริษัทจะไม่น าเศษดงักล่าวมาคิดค านวณและจะช าระ
เงินที่เหลือจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ภายใน 14 วนันบัจากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละ
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ครัง้โดยไม่มีดอกเบีย้ ทั้งนี ้บริษัทอาจตกลงกับผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิใหม้ารบัเงินที่เหลือจากการใชสิ้ทธิดังกล่าวดว้ย
ตนเองตามสถานท่ีติดต่อในการใชสิ้ทธิที่ระบไุวใ้นขอ้ 2.2.4    

3.   หากบริษัทไดร้บัหลกัฐานใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือจ านวนเงินที่บริษัทไดร้บัช าระไม่ครบตามจ านวนท่ีระบุไว้
ในแบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั หรือบรษิัทตรวจสอบไดว้่าขอ้ความที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิกรอกลงใน
แบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญันัน้ไม่ครบถว้นหรือไม่ถกูตอ้ง ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งท าการแกไ้ขให้
ถูกตอ้งภายในระยะเวลา 3 วนัท าการภายหลงัวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ หากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ท าการ
แกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาดงักล่าว บรษิัทจะถือว่าการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไม่มี
การใชสิ้ทธิ และบรษิัทจะจดัส่งเงินที่ไดร้บัและใบส าคญัแสดงสิทธิคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน 14 วนันบัจาก
วนัก าหนดการใชสิ้ทธิ โดยไม่มีดอกเบีย้ใหไ้ม่ว่าในกรณีใดๆ   

ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิช าระจ านวนเงินในการใชสิ้ทธิไม่ครบถว้น บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวที่จะ
ด าเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี ้ 

ก) ถือว่าการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ หรือ  
ข) ถือว่าจ านวนหุน้สามัญที่จองซือ้มีจ านวนเท่ากับจ านวนที่จะไดร้บัตามจ านวนเงินในการใชสิ้ทธิ ซึ่งบริษัท

ไดร้บัช าระไวจ้รงิตามราคาใชสิ้ทธิในขณะนัน้ หรือ  
ค) ใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ช าระเงินเพิ่มเติมตามจ านวนที่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิใหค้รบถว้นภายในระยะเวลา

การแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิในครัง้นั้น หากบริษัทไม่ไดร้บัเงินครบตามจ านวนในการใชสิ้ทธิภายใน
ระยะเวลาดงักล่าว บริษัทจะถือว่าการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้
สิทธิ  

        หมายเหต:ุ ในการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย บรษิัทจะด าเนินการตามขอ้ ข) หรือ ขอ้ ค) ขา้งตน้  

 ในกรณีตามขอ้ ก) และ ค) ใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิมารบัเงนิท่ีบรษิัทไดร้บัไวค้ืนเป็นเชค็ระบชุื่อขดีครอ่มเฉพาะ 
และใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งบรษิัทถือว่าไมม่ีการใชสิ้ทธิดงักล่าวคืนดว้ยตนเองตามสถานท่ีติดต่อในการใชสิ้ทธิที่ระบไุวใ้นขอ้ 
2.2.4 ภายใน 14 วันท าการนับจากวันถัดจากวันก าหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ พรอ้มเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) โดยไม่ มี
ดอกเบีย้ อย่างไรก็ดี ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่มีการใชสิ้ทธิดงักล่าวยงัมีผลใชสิ้ทธิต่อไปจนถึงวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้
สดุทา้ย   

 ในกรณีขอ้ ข) ในกรณีที่บริษัทถือว่ามีการใชสิ้ทธิเพียงบางส่วนคืนใหผู้้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิมารบัใบส าคัญ
แสดงสิทธิส่วนที่เหลือคืนดว้ยตนเองตามสถานที่ติดต่อในการใชสิ้ทธิที่ระบุไวใ้นขอ้ 2.2.4 ภายใน 14 วนัท าการนบัจากวนั
ถดัจากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิแต่ละครัง้ พรอ้มเงินส่วนที่เหลือ (ถา้มี) โดยไม่มีดอกเบีย้ อย่างไรก็ดี ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงั
ไม่มีการใชสิ้ทธิดงักล่าวยงัมีผลใชสิ้ทธิต่อไปจนถึงวนัก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย  

4.   เมื่อผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัไดป้ฏิบัติตามเงื่อนไขการแจง้ความจ านงใน
การใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั กล่าวคือ ไดส่้งมอบทัง้ใบส าคญัแสดงสิทธิ แบบแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั และ
ช าระเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัถกูตอ้งและครบถว้นสมบรูณ ์ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใชสิ้ทธิได ้ 

5.  เมื่อพน้วนัก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ยแลว้ แต่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิยงัมิไดป้ฏิบตัิตามเงื่อนไขของการ
ใชสิ้ทธิที่ก าหนดไวอ้ย่างครบถว้น ใหถื้อว่าใบส าคญัแสดงสิทธินั้นๆ สิน้สภาพลง โดยไม่มีการใชสิ้ทธิ และผูถื้อใบส าคัญ
แสดงสิทธิจะใชสิ้ทธิไม่ไดอ้ีกเมื่อพน้วนัก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย  
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6. ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นจ านวนมากกวา่จ านวนท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิ 
บรษิัทจะส่งใบส าคญัแสดงสิทธิใบใหม่ โดยมีจ านวนของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ลดลงใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว 
ภายใน 14 วนัท าการนบัจากวนัก าหนดการใชสิ้ทธินัน้ๆ หรือใหม้ารบัคืนดว้ยตนเอง โดยบรษิัทจะท าการยกเลิกใบส าคัญ
แสดงสิทธิใบเก่า  

 7.   ในกรณีที่หุ้นสามัญที่ส ารองไว้เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิไม่เพียงพอ บริษัทจะด าเนินการชดใชค้่าเสียหายที่
เกิดขึน้ใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใชสิ้ทธิไดต้ามขอ้ 2.2.1 อย่างไรก็ตาม บรษิัทจะไม่ชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่
ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใชสิ้ทธิได ้ถึงแม้ว่าจะมีหุ้นสามัญเพียงพอ ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิเป็น
บคุคล    ต่างดา้วหรือนิติบคุคลต่างประเทศที่ไม่สามารถใชสิ้ทธิไดเ้พราะจะท าใหก้ารถือหุน้ของคนต่างดา้วเกินกว่าสดัสว่น
ที่ระบุในกฎหมายหรือในขอ้บงัคบับริษัท และ/หรือ ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่สามารถใชสิ้ทธิไดเ้พราะจะท าให้
การถือหุน้ เกินกว่าสดัสว่นท่ีกฏหมายก าหนด  

8. การใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัดงักล่าวจะสมบูรณต์่อเมื่อบรษิัทไดเ้รียกเก็บเงินจ านวนดงักล่าวไดแ้ลว้เท่านัน้ หาก
เรียกเก็บเงินไม่ไดด้ว้ยเหตุใดๆที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิตอ้งรบัผิดชอบให้ถือว่าผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนา 
ยกเลิกและบรษิัทตกลงใหถื้อเป็นการยกเลิกการขอใชสิ้ทธิในครัง้นัน้แต่ทัง้นีไ้ม่เป็นการตดัสิทธิที่จะใชสิทธิซือ้หุน้สามญัใน
ครัง้ต่อไปเวน้แต่เป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครัง้สุดท้ายให้ถือว่าหมดสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิ
ดงักล่าวอีกต่อไป 

9.  ในกรณีที่การใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิตอ้งมีภาระภาษีเงินไดค้่าอากรแสตมป์หรือภาษี
อื่นใด (หากมี) ตามประมวลรษัฎากรหรือกฎหมายอื่นใด ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ใชสิ้ทธิซือ้หุน้ดงักล่าวตอ้งเป็นผูร้บัภาระ
ค่าภาษีดงักล่าวทัง้สิน้ รวมทัง้ยินยอมใหบ้รษิัทมีสิทธิหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายไดต้ามที่กฎหมายก าหนด 

 

2.2.8  เงือ่นไขการปรับสิทธิ  
บริษัทจะด าเนินการปรบัราคาใชสิ้ทธิ (Exercise Price) และอตัราการใชสิ้ทธิ (Exercise Ratio) ตลอดอายุของ

ใบส าคัญแสดงสิทธิเพื่อรักษาผลตอบแทนใดๆที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะได้รบัไม่ให้ดอ้ยไปกว่าเดิมในกรณีที่เกิด
เหตกุารณใ์ดเหตกุารณห์น่ึงดงัต่อไปนี ้  

ก)  เมื่อบรษิัทเปล่ียนแปลงมลูค่าที่ตราไวข้องหุน้สามญัของบรษิัท อนัเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุน้ 
ซึ่งการเปล่ียนราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ ได้มีการจดทะเบียน
เปล่ียนแปลงมลูค่าที่ตราไวข้องหุน้สามญัของบรษิัทกบักระทรวงพาณิชย ์

 

 ราคาใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้ 
  Price 1  =  Price 0 x Par 1  

                                                Par 0  
   อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้ 
  Ratio 1  =  Ratio 0 x Par 0 

                      Par 1  
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  โดยที่  Price 1  คือ  ราคาใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง  
    Price 0  คือ  ราคาใชสิ้ทธิเดิมกอ่นการเปล่ียนแปลง  
    Ratio 1  คือ  อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง  
   Ratio 0  คือ  อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง  
   Par 1     คือ  มลูค่าที่ตราไวข้องหุน้สามญัหลงัการเปล่ียนแปลง  
    Par 0     คือ  มลูค่าที่ตราไวข้องหุน้สามญัก่อนการเปล่ียนแปลง  

(ข) เมื่อบริษัทไดเ้สนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชน และ/หรือ บุคคลใน 
วงจ ากดั โดยราคาสทุธิต่อหุน้ของหุน้สามญัที่ออกใหม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุน้สามญัของ 
บริษัท” ซึ่งการเปล่ียนแปลงราคาใชสิ้ทธิและอัตราการใชสิ้ทธิจะมีผลบังคับทันทีตัง้แต่วันแรกที่ผูซ้ือ้หุน้น
สามญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัที่ออกใหม่ หรือวนัแรกที่ตลาดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมาย XR 
ส าหรบักรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่แก่ 
ประชาชน และ/หรือ บคุคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี  

“ราคาสทุธิต่อหุน้สามัญที่ออกใหม่” ค านวณไดจ้ากจ านวนเงินทัง้สิน้ที่บริษัทจะไดร้บัจากการเสนอขายหุน้
สามญัที่ออกใหม่ หกัดว้ยค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จากการออกหุน้สามญันัน้ หารดว้ยจ านวนหุน้สามญัที่ออกใหม่
ทัง้หมด  

“ราคาตลาดของหุน้สามัญของบริษัท” หมายถึง มูลค่าการซือ้ขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท หารดว้ย
จ านวนหุน้สามัญของบริษัทที่มีการซือ้ขายทั้งหมดในตลาดหลักทรพัย ์ในระหว่างระยะเวลา 5 วันท าการ 
(วนัท่ีหุน้ สามญัของบรษิัทมีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย)์ ติดต่อกนัก่อนวนัท่ีใชใ้นการค านวณ   

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัท” เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัทยังไม่ได้ จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรพัย ์หรือไม่มีการซือ้ขายในช่วงเวลาดังกล่าว ใหใ้ชมู้ลค่าทางบัญชีต่อหุน้ (Book 
Value per Share) ตามงบการเงินล่าสดุในการค านวณแทน   

“วนัท่ีใชใ้นการค านวณ” หมายถึง วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัที่ออกใหม่ 
หรือวันแรกที่ตลาดหลักทรพัยข์ึน้เครื่องหมาย XR ส าหรบักรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/
หรือ วนัแรกของการเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่แก่ประชาชน และ/หรือ บคุคลในวงจ ากัด แลว้แต่กรณี  

อนึ่ง ในกรณีที่เมื่อมีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พรอ้มกันมากกว่า 1 ราคาเสนอขาย ในเงื่อนไขที่
จะตอ้งจองซือ้ดว้ยกนั ใหน้ าราคาเสนอขายทุกราคามาค านวณราคาสทุธิต่อหุน้ที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การ
เสนอขายดงักล่าวไม่อยู่ภายใตเ้งื่อนไขที่จะตอ้งจองซือ้ดว้ยกัน ใหน้ าเฉพาะจ านวนหุน้และราคาเสนอขายที่
ต  ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิัท” มาค านวณการเปล่ียนแปลงเท่านัน้  

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

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

                               [(A x MP) + BX]  

 โดยที่  Price 1  คือ  ราคาใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง  
    Price 0  คือ  ราคาใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง  
    Ratio 1  คือ  อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง  
    Ratio 0  คือ  อตัราการใชสิ้ทธิเดิมกอ่นการเปล่ียนแปลง  
    MP คือ  ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิัทตามรายละเอียดที่ก าหนดในขอ้ (ข)  
    A           คือ  จ านวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกช าระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันปิดสมุด

ทะเบียน ผูถื้อหุน้เพื่อการจองซือ้หุน้สามญัที่ออกใหม่ และ/หรือ วนัก่อนวนั
แรกของการเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่แก่ประชาชน และ/หรือ บุคคล
ในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี  

  B  คือ  จ านวนหุน้สามัญที่ออกใหม่จากการเสนอขายแก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ 
เสนอขายแกป่ระชาชน และ/หรือ บคุคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี  

    BX  คือ  จ านวนเงินที่จะได้รับทั้งสิน้ หลังหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหุ้น
สามญัที่ออกใหม่ ทัง้ในกรณีการเสนอขายแก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ เสนอ
ขายแก่ประชาชน และ/หรือ บคุคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี  

(ค) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรพัยอ์อกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชน และ/หรือ บุคคลใน 
วงจ ากดั โดยหลกัทรพัยน์ัน้ใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหลกัทรพัยใ์นการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ หรือเปล่ียนเป็นหุน้สามญัได ้ 
หรือใหสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามญัของบรษิัท (เช่น หุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั) 
โดยที่ราคาสทุธิต่อหุน้ของหุน้สามญัที่ออกใหม่เพื่อรองรบัสิทธิดงักล่าวต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของ “ราคาตลาด
ของหุน้สามญัของบรษิัท” ซึ่งการเปล่ียนแปลงราคาใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิทธิจะมีผลบงัคบัทนัที ตัง้แต่วนั
แรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามัญจะไม่ไดร้บัสิทธิในการจองซือ้หลักทรพัย์ที่ออกใหม่ใดๆ ขา้งตน้ หรือวันแรกที่ตลาด
หลักทรพัยข์ึน้เครื่องหมาย XR ส าหรบักรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Issue) และ/ หรือ 
วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรพัยอ์อกใหม่ใดๆ ขา้งตน้ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปล่ียนเป็นหุน้สามญั
ได ้หรือใหสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามญัแก่ประชาชน และ/หรือ บคุคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี   
“ราคาสทุธิต่อหุน้ของหุน้สามญัที่ออกใหม่” ค านวณไดจ้ากจ านวนเงินทัง้สิน้ที่บริษัทจะไดร้บัจากการเสนอ
ขายหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิในการแปลงสภาพหรือเปล่ียนเป็นหุน้สามญัหกัดว้ยค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้
จากการออกหลกัทรพัยน์ัน้รวมกบัเงินท่ีจะไดร้บัจากการใชสิ้ทธิที่จะซือ้หุน้นัน้หารดว้ยจ านวนหุน้ทัง้สิน้ท่ีตอ้ง
ออกใหม่เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธินัน้  
 “วนัท่ีใชใ้นการค านวณ” หมายถึง วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในการจองซือ้หลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่
ใดๆ ที่ใหสิ้ทธิที่จะแปลงสภาพ และ/หรือ เปล่ียนเป็นหุน้สามญัไดส้ าหรบักรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้เดิม และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรพัยอ์อกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ และ/หรือ 
เปล่ียนเป็นหุน้สามญัได ้ส าหรบักรณีเสนอขายแก่ประชาชน และ/หรือ บคุคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี  
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 ราคาใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้ 
  Price 1  =  Price 0 x [(A x MP) + BX]  

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

                             [(A x MP) + BX]  

 โดยที่  Price 1  คือ  ราคาใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง  
    Price 0  คือ  ราคาใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง  
    Ratio 1  คือ  อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง  
    Ratio 0  คือ   อตัราการใชสิ้ทธิเดิมกอ่นการเปล่ียนแปลง  
    MP  คือ   ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิัท ตามรายละเอียดที่ก าหนดในขอ้ (ข)  

   A  คือ  จ านวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกช าระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันปิดสมุด
ทะเบียนผูถื้อหุ้นเพื่อการจองซือ้หลักทรพัยท์ี่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลง
สภาพ หรือเปล่ียนเป็นหุน้สามญัไดห้รือใหสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามัญ และ/
หรือ วนัก่อนวันแรกของการเสนอขาย หลักทรพัยท์ี่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะ
แปลงสภาพ หรือเปล่ียนเป็นหุน้สามญัไดห้รือใหสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามัญ
ต่อประชาชน และ/หรือ บคุคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

   B  คือ  จ านวนหุน้สามญัที่ออกใหม่เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิของหลกัทรพัยใ์ดๆ ท่ีมี
สิทธิที่จะแปลงสภาพหรือเปล่ียนป็นหุน้สามญัไดห้รือใหสิ้ทธิในการซือ้หุน้
สามญัตามที่เสนอขายแก่ ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ เสนอขายแก่ประชาชน 
และ/หรือ บคุคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี  

    BX  คือ  จ านวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ ้น หลังหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี ) จากการออก
หลกัทรพัยใ์ดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปล่ียนเป็นหุน้สามญัได ้หรือ
ให้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญส าหรบัการเสนอขายใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นเดิม 
และ/หรือ เสนอขายแก่ประชาชน และ/หรือ บุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 
รวมกบัเงินท่ีจะไดร้บัจากการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั  

(ง) เมื่อบรษิัทจ่ายปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัของบริษัท ซึ่งการเปล่ียนแปลง
ราคาใชสิ้ทธิและอัตราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สามญัจะไม่มีสิทธิรบัหุน้ปันผล 
หรือวนัแรกที่ตลาดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมาย XD  

 ราคาใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้ 
  Price 1  =  Price 0 x [A]  

                              [A+B]  
  
 
 



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2562 
บริษัท เพาเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

189 
                               รบัรองความถกูตอ้ง 

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

                           [A]  
 โดยที่ Price 1 คือ  ราคาใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง  
    Price 0  คือ  ราคาใชสิ้ทธิเดิมกก่อนการเปล่ียนแปลง  
    Ratio 1  คือ  อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง  
    Ratio 0  คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง  
    A  คือ  จ านวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกช าระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันปิดสมุด

ทะเบียนผูถื้อหุน้เพื่อสิทธิในการรบัหุน้ปันผล  
    B  คือ  จ านวนหุน้สามญัที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุน้ปันผล   

(จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัรารอ้ยละ 90 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดข้องบริษัท  ตลอด
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ การเปล่ียนแปลงราคาใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัที  ตัง้แต่วนั
แรกที่ผูซ้ือ้หุน้สามญัจะไม่มีสิทธิรบัเงินปันผล หรือวนัแรกที่ตลาดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมาย XD  
ทั้งนี ้อัตรารอ้ยละของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นค านวณโดยน าเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการ 
ด าเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชี หารดว้ยก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดข้องผลการด าเนินงานของรอบ 
ระยะบญัชีปีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจรงิดงักล่าว ใหร้วมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละ 
รอบบญัชีดงักล่าวดว้ย  

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

                      MP  
 อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้ 
  Ratio 1  =     Ratio 0 x MP 

                       [MP - (D – R)]  

 โดยที่  Price 1  คือ  ราคาใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง  
    Price 0  คือ  ราคาใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง  
    Ratio 1  คือ  อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง  
    Ratio 0  คือ   อตัราการใชสิทธิเดิมกอ่นการเปล่ียนแปลง  
    MP   คือ  ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิัทตามรายละเอียดที่ก าหนดในขอ้ (ข)   
    D   คือ  เงินปันผลต่อหุน้ท่ีจ่ายจรงิแก่ผูถื้อหุน้  
    R   คือ  เงินปันผลต่อหุน้ที่จ่ายหากน าก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดใ้นอตัรารอ้ยละ 

90 มาค านวณจากจ านวนหุน้ทัง้หมดที่มีสิทธิไดร้บัเงินปันผล   
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(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันท าให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่
เหตุการณใ์ดๆ นั้น ไม่ไดก้ าหนดอยู่ในขอ้ (ก) – (จ) ใหบ้ริษัทพิจารณาเพื่อก าหนดการเปล่ียนแปลงราคาใช้
สิทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิ้ทธิใหม่อย่างเป็นธรรม โดยไม่ท าใหสิ้ทธิของผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิดอ้ยไป
กว่าเดิม ทัง้นี ้ใหถื้อว่าผลการพิจารณานัน้เป็นที่สดุ   

(ช) การค านวณเปล่ียนแปลงราคาใชสิ้ทธิและอัตราการใชสิ้ทธิตาม (ก) – (ฉ) เป็นอิสระต่อกันและจะค านวณ
การเปล่ียนแปลงตามล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ก่อนหลังของการเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุน้สามัญ
ของบริษัท ส าหรบัในกรณีที่เหตุการณต์่างๆ เกิดขึน้พรอ้มกันใหค้  านวณการเปล่ียนแปลงเรียงล าดบัดงันี ้คือ 
ขอ้  (ก)->(จ)->(ง)->(ข)->(ค)->(ฉ) โดยในแต่ละล าดบัครัง้ที่ค  านวณการเปล่ียนแปลงใหค้งสภาพของราคา
ใชสิ้ทธิเป็น ทศนิยม 2 ต าแหน่ง และอตัราการใชสิ้ทธิเป็นทศนิยม 4 ต าแหน่ง  

(ซ) การค านวณการเปล่ียนแปลงราคาใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามขอ้ (ก) – (ฉ) จะไม่มีการเปล่ียนแปลงซึ่ง 
ท าใหร้าคาใชสิ้ทธิใหม่สงูขึน้ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิลดลง เวน้แต่กรณีการรวมหุน้ และหากราคาใชสิ้ทธิ
ใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง (ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) คูณกับจ านวนหุน้สามญั(จ านวนหุน้สามญัค านวณไดจ้าก
อตัราการใชสิ้ทธิใหม่คณูกบัจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่แจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิในรอบนัน้เมื่อค านวณ
ไดจ้ านวนหุน้ออกมาเป็นเศษหุน้ใหต้ดัเศษของหุน้นัน้ทิง้) ส าหรบักรณีที่จ  านวนเงินที่ค  านวณไดเ้ป็นเศษของ
บาทใหต้ดัเศษของบาททิง้ ในกรณีที่การเปล่ียนแปลงราคาใชสิ้ทธิดงักล่าวมีผลท าใหร้าคาใชสิ้ทธิใหม่มีราคา
ซึ่งต ่ากว่ามลูค่าที่ตราไวข้องหุน้สามญัของบริษัทก็ใหใ้ชม้ลูค่าที่ตราไวข้องหุน้สามญัของบริษัทเป็นราคาใช้
สิทธิใหม่ 

(ฌ)  การเปล่ียนแปลงราคาใชสิ้ทธิและอัตราการใชสิ้ทธิตามเงื่อนไขที่ไดก้ าหนดไวข้า้งตน้ บริษัทจะด าเนินการ
แจง้ ผลการเปล่ียนแปลง โดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการค านวณและเหตผุลที่ตอ้งมีการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 
ไปยังส านักงาน ก.ล.ต. เพื่อแจง้ราคาใชสิ้ทธิและอัตราการใชสิ้ทธิที่ก าหนดขึน้มาใหม่ รวมทั้งวนัที่ราคาใช้
สิทธิ และอตัราการใชสิ้ทธิใหม่มีผลใชบ้ังคบัภายใน 5 วนัท าการนบัจากวนัที่มีผลบงัคบัใชร้าคาใชสิ้ทธิและ
อตัราการใช ้สิทธิที่เปล่ียนแปลงไปนัน้ 
 

2.2.9  การชดใช้ค่าเสียหายกรณีทีบ่ริษัทไม่สามารถจัดใหมี้หุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิ  

 บรษิัทจะชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิตามรายละเอียดดงันี ้ 
1.  บรษิัทจะชดใชค้่าเสียหายใหเ้ฉพาะผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่มาแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิในวนัก าหนด  

การใชสิ้ทธิแต่ละครัง้ ซึ่งบริษัทไม่สามารถจดัใหม้ีหุน้สามญัเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิได้
อย่างเพียงพอ  

2.  การชดใชค้่าเสียหายตาม 1. บริษัทจะช าระใหเ้ป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย โดยใหผู้้ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิมารบัดว้ยตนเองตามสถานที่ติดต่อในการใชสิ้ทธิในขอ้ 2.2.4 ภายใน 14 วนัท าการนบัจากวนัที่ผู้
ถือ ใบส าคญัแสดงสิทธิมาแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ  

3.  การค านวณค่าเสียหายที่บรษิัทจะชดใชใ้หผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิตาม 1.มีสตูรการค านวณดงันี ้
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 ค่าเสียหาย ต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย เท่ากบั B x [MP – EP]  

 โดยที่  B คือ  จ านวนหุน้สามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึน้ไดต้ามอัตราการใช ้    
สิทธิที่เปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้ต่อ 1 หน่วย  

     MP   คือ   ราคาปิดของหุน้สามญัของบริษัทในวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ ซึ่งผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิมาแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิ  

     EP  คือ  ราคาการใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือราคาการใชสิ้ทธิ ตามเงื่อนไข     
การปรบัสิทธิหากมีการปรบัราคาการใชสิ้ทธิและ / หรือ อตัราการใชสิ้ทธิ  

4.   การชดใชค้่าเสียหายตามขอ้นีใ้หถื้อเป็นสิน้สดุ 
 

2.2.10  มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ และหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ  
ที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2557 ซึ่งไดป้ระชุมไปเมื่อวนัที่ 24 มกราคม 2557 ไดม้ีมติใหจ้ดัสรรหุน้ไวเ้สนอ

ขายต่อประชาชนทั่วไปจ านวน 450,000,000 หุน้ และส ารองไวส้ าหรบัรองรบัการแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะออก
ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทจ านวน  50,000,000 หุน้ ทั้งนี ้ที่ประชุมไดม้ีมติอนุมัติให้บริษัทด าเนินการออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทตามรายละเอียดขา้งตน้ และไดม้ีมติอนุมตัิมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้พิจารณารายละเอียด ระยะเวลา ตลอดจนรายละเอียด
เงื่อนไขต่างๆ ที่จ  าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกับการเสนอขายหุน้ดงักล่าว ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัที่ 
8 มกราคม 2557 ไดม้อบหมายให้ นายพระนาย กังวาลรตัน์ เป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ
ดงักล่าว และด าเนินการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่พนกังานแลว้เสร็จภายใน 1 ปีหลังจากไดร้บัการอนุมตัิการออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 

2.2.11  จ านวนหุ้นทีร่องรับเม่ือรวมกับจ านวนหุ้นทีจั่ดสรรไว้คร้ังอื่น   
บรษิัทมีหุน้สามญัที่ออกเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัตามโครงการเสนอขาย

ใบส าคญัแสดงสิทธิของกรรมการและพนกังานรวม 50,000,000 หุน้   
 

.2.12  รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญทีอ่อกใหม่เพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามัญ   
จ านวนหุน้ที่รองรบัการใชสิ้ทธิ         50, 000,000  หุน้  
 มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ                           0.10  บาท  
 ราคาการใชสิ้ทธิ                           0.10  บาท  
 มลูค่ารวมของหุน้ที่ไดจ้ากการใชสิ้ทธิ                    5,000,000 บาท  
หุน้ที่ส  ารองไวเ้พื่อรองรบัการใชสิ้ทธิคิดเป็นรอ้ยละ              2.22 ของจ านวนหุ้นที่ออกเรียกช าระ

แล้วทั้งหมดรวม 2,250,000,000 
หุน้ 

 

2.2.13  การด าเนินการหากมีหุ้นทีจ่ัดสรรไวค้งเหลือจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  
หากมีหุน้สามญัที่เหลือจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการ

บริหาร จะเสนอผ่านที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาจดัสรรหุน้สามญัที่เหลือจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิต่อไป 
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ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด เงื่อนไข และวิธีการที่เก่ียวขอ้งตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน ประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ละ
ส านกังานก.ล.ต.   

 

2.2.14  ตลาดรองของใบส าคัญแสดงสิทธิทีเ่สนอขาย  
ไม่มี เนื่องจากใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว ไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได ้ 
 

2.2.15  ตลาดรองของหุ้นสามัญทีเ่กิดจากการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ  
บริษัทจะด าเนินการน าหุน้เพิ่มทุนที่เกิดจากการแปลงสภาพเขา้จดทะเบียนในตลาดหนกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

อย่างไรก็ตามบรษิัทอยู่ระหว่างการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน ก่อนที่บรษิัทจะด าเนินการยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรพัยเ์พื่อ
รบัหุน้สามญัของบรษิัทเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน บริษัทจึงมีความเส่ียงที่อาจจะไม่ไดด้  าเนินการยื่นค าขอ และ/หรือ ไม่ได้
รบัอนญุาตจากตลาดหลกัทรพัยใ์นการรบัหุน้สามญัของบรษิัทเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน  
 

2.2.16  ผลกระทบทีมี่ต่อผู้ถือหุ้น  
เนื่องจากหุ้นของบริษัทยังไม่ไดเ้ป็นหลักทรพัย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จึงท าให้ไม่มี 

“ราคาตลาดของหุน้” ดงันัน้ ในกรณีที่มีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิจึงไม่สามารถค านวณผลกระทบต่อราคาตลาด
ของหุ้น (Price Dilution) ได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิทั้งหมดซื ้อหุ้นจ านวน 
50,000,000 หุน้ โดยที่1) บรษิัทมีหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจ านวน 1,750,000,000 หุน้ 2) บรษิัทมีหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดภายหลงัการจ าหน่ายหุน้ใหม่ต่อประชาชนครัง้แรกนีจ้  านวน 2,250,000,000 หุน้ จะมีผลกระทบต่อส่งแบ่งก าไรหรือ
สิทธิในการออกเสียงของผูถื้อหุน้เดิม (Control Dilution) โดยจะท าใหส่้วนแบ่งก าไร หรือสิทธิในการออกเสียงของผูถื้อหุน้
เดิมลดลงในอตัรารอ้ยละ 2.85 และ รอ้ยละ 2.22 ของส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม ตามล าดบั 

 

2.3  ข้อจ ากัดการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ   
เป็นไปตามขอ้ 2.2.6  ขอ้ 2 
 

2.4   ทีม่าของการก าหนดราคาใบส าคัญแสดงสิทธิทีเ่สนอขาย  
บริษัทไดท้ าการออกใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่พนกังานของบริษัท โดยไม่มีราคาเสนอขาย เพื่อเป็นการตอบแทน

พนกังานที่มีส่วนช่วยใหบ้ริษัทประสบความส าเร็จจนถึงปัจจุบนั และเพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจในการปฏิบตัิงานต่อไปใน
อนาคต   

 

3  ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง  
 - ไม่มี -  
 

4.   การจอง การจ าหน่าย และการจัดสรร   
 

4.1   วิธีการเสนอขายหลักทรัพย ์ 
การเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของบริษัทครัง้นี ้ไม่ผ่านผูจ้ัดจ าหน่ายและรบัประกันการจัด        

จ าหน่ายหลกัทรพัย ์และเป็นการจดัสรรโดยมิคิดมลูค่าใหแ้ก่พนกังานของบรษิัท  
  
4.2   ผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย ์

 - ไม่มี -  
 
 
 
 
 



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2562 
บริษัท เพาเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

193 
                               รบัรองความถกูตอ้ง 

 

4.3  เงือ่นไขและค่าตอบแทนในการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย ์
 - ไม่มี -  
 

4.4  ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย ์ 
ค่าใชจ้่ายอื่น 100,000 บาท 
  

4.5   วิธีการขอรับหนังสือชีช้วน  
กรรมการและพนักงานที่ไดร้บัการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถติดต่อขอรบัหนังสือชีช้วนไดท้ี่บริษัท โดย

สามารถรบัไดท้กุวนัท าการของบรษิัท ตัง้แต่วนัท่ีหนงัสือชีช้วนมผีลบงัคบัใช ้ทัง้นี ้ผูไ้ดร้บัจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถ
ท าการดาวน์โหลด (Download) หนังสือชีช้วนจาก Website ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยไ์ดท้ี่ www.sec.or.th เพื่อศกึษารายละเอียดการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้นี ้

  
4.6   วิธีการจัดสรรหลักทรัพย ์

บริษัทจะจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั โดยไม่คิดมลูค่าใหแ้ก่พนกังานของบรษิัท ซึ่งเป็นการเสนอ
ขายตามมติที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัท่ี 24 มกราคม 2557 และตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท 
ครัง้ที่ 1/2557 เมื่อ วนัท่ี 8 มกราคม 2557 โดยมีหลกัเกณฑจ์ดัสรร ดงันี ้ 

 คณุสมบตัิของผูร้บัการจดัสรร    :  เป็นกรรมการหรือพนกังานของบรษิัท 
 หลกัเกณฑก์ารจดัสรร    :  ใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท

มอบหมายเป็นผู้ก าหนดรายชื่อของพนักงานของบริษัทที่จะ
ได้รบัการจัดสรรและก าหนดจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะ
จดัสรรใหแ้ก่พนักงานแต่ละราย อย่างไรก็ตาม ใหเ้ป็นสิทธิโดย
เด็ดขาดของบริษัทที่จะไม่จัดสรรหลกัทรพัยใ์หแ้ก่พนักงานราย
ใดรายหนึ่งหรือหลายรายไดต้ามที่เห็นสมควร   

  ทัง้นี ้ในการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่พนกังานแต่ละราย
จะพิจารณาจากต าแหน่ง และอายงุาน ตามความเหมาะสม 

 

4.7   วิธีการจองและช าระเงนิค่าจองซือ้หลักทรัพย ์ 
การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นการเสนอขายใหแ้ก่พนกังานของบรษิัทโดยไม่คิดมลูค่า พนกังานท่ีไดร้บัการ

จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิจะไดร้บัใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวนที่ไดร้บัการจดัสรรโดยไม่มีการจองซือ้   
  

4.8  การจัดสรรในกรณีทีมี่ผู้จองซือ้หลักทรัพยเ์กินกว่าจ านวนหลักทรัพยท์ีเ่สนอขาย  
 - ไม่มี -  
  

4.9  วิธีการคืนเงนิค่าจองซือ้หลักทรัพย ์ 
 - ไม่มี -   

 

4.10  วิธีการส่งมอบใบส าคัญแสดงสิทธิ  
บรษิัทจะด าเนินการส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิใหก้บัผูท้ี่ไดร้บัการจดัสรร โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดงันี ้ 
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 1.  บริษัทจะด าเนินการแจ้งให้พนักงานที่ได้รบัการจัดสรรมารบัใบส าคัญแสดงสิทธิที่ ไดร้ับการจัดสรรดว้ย   
ตนเองที่ส  านกังานใหญ่ของบรษิัท ตามที่อยู่ในขอ้ 2.2.4   

  2.  บรษิัทจะด าเนินการส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูท้ี่ไดร้บัการจดัสรรตามหน่วยงานที่พนกังานนัน้สงักัด
อยู่  

   
4.11  การส่งมอบหุ้นสามัญทีเ่กิดจากการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ  

ในการใชสิ้ทธิซือ้หุ้นสามัญของบริษัทตามใบส าคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามัญ
สามารถเลือกใหบ้รษิัทด าเนินการในกรณีใดกรณีหน่ึงในสองกรณีดงัต่อไปนี ้  

1. ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิประสงคจ์ะขอรบัใบหุ้น โดยใหอ้อกใบหุ้นในชื่อของผูถื้อใบส าคัญสิทธิ 
บรษิัทจะส่งมอบใบหุน้ตามจ านวนที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดม้าใหสิ้ทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนตามชื่อ
และที่อยู่ที่ปรากฏในแบบแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิ
ในแต่ละครัง้ที่เก่ียวขอ้ง ในกรณีนี ้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่สามารถขายหุน้ที่ไดร้บัจากการใชสิ้ทธิในตลาด
หลกัทรพัยไดจ้นกว่าจะไดร้บัใบหุน้ ซึ่งอาจจะไดร้บัภายหลงัจากที่ตลาดหลกัทรพัยร์บัหุน้สามญัดงักล่าวเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยเ์พิม่เติม  

    ทัง้นี ้บรษิัทจะไม่รบัผิดชอบในความสญูหาย หรือ เสียหายอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่อาจเกิดขึน้ในกรณีที่การส่ง
ใบหุ้นดังกล่าวสูญหายหลังจากที่บริษัทไดส่้งเอกสารดังกล่าวทางไปรษณียเ์รียบรอ้ยแลว้ อย่างไรก็ตาม 
บรษิัทอาจตกลงกบัผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิใหม้ารบัเอกสารดงักล่าวไปดว้ยตนเองก็ได ้   

 

2. ในกรณีที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝาก
หลักทรพัย ์กล่าวคือ ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิประสงคท์ี่จะฝากหุน้ที่ไดร้บัจากการใชสิ้ทธิไวใ้นบัญชีของ
บริษัทหลกัทรพัย ์ซึ่งผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยอ์ยู่ ในกรณีนี ้บริษัทจะด าเนินการน า
หุน้ตามจ านวนที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิมาใชสิ้ทธิฝากไวก้บั “บรษิัทฯ ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และ ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์ จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุน้ที่บรษิัทหลกัทรพัยน์ัน้ฝากหุน้
อยู่ ในขณะเดียวกนั บรษิัทหลกัทรพัยน์ัน้จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฝากไว ้และ
ออกหลักฐานการฝากใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิ ใน
กรณีนี ้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะสามารถขายหุน้สามญัที่ไดจ้ากการใชสิทธิในตลาดหลกัทรพัยไ์ดท้ันทีที่
ตลาดหลกัทรพัยร์บัหุน้สามญัดงักล่าวเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยเ์พิ่มเติม      



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

เอกสารแนบ 6 
แบบประเมินความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
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บริษทั เพาเวอร ์โซลูชัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
แบบประเมินความเพียงพอของการควบคมุภายใน (วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 

การตอบแบบประเมนิในแต่ละขอ้ ควรอยู่บนพืน้ฐานของการปฏบิตัจิรงิ  หากประเมนิแลว้พบว่า บรษิทัยงัขาดการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอในขอ้ใด (ไม่ว่าจะเป็นการไม่
มรีะบบในเรื่องนัน้ หรอืมแีลว้แต่ยงัไม่เหมาะสม) บรษิทัควรอธบิายเหตุผลและแนวทางแกไ้ขประกอบไวด้ว้ย      

 
สภาพแวดล้อมการควบคมุ (Control Environment) 

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

1.1 คณะกรรมการและผู้บรหิารกําหนดแนวทาง และมกีารปฏบิตัิทีอ่ยู่บน
หลักความซื่อตรงและการรกัษาจรรยาบรรณในการดําเนินงาน ที่
ครอบคลุมถงึ  
1.1.1 การปฏบิตัหิน้าทีป่ระจาํวนั และการตดัสนิใจในเรื่องต่าง ๆ   
1.1.2 การปฏบิตัติ่อคู่คา้ ลูกคา้ และบุคคลภายนอก   

 
 
 
 
 

 คณะกรรมการบริษัทยึดมัน่ในดํา เนินธุรกิจด้วยความซื่อตรงและรักษา
จรรยาบรรณ จงึจดัทํานโยบายการกํากบัดูแลกจิการที่ดีและจรรยาบรรณทาง
ธุรกจิของบรษิัท รวมถึงนโยบายการต่อต้านการคอร์รปัชัน่และนโยบายอื่นๆ 
เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารได้ยึดถือและปฏิบัติ ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติ
หน้าที่ประจําวนั และการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ รวมทัง้การปฏิบัติต่อคู่ค้า 
ลูกค้า และบุคคลภายนอก และได้เผยแพร่ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน
รบัทราบทัว่กนัแลว้ นอกจากนี้ จะประกาศใหบุ้คคลภายนอกรบัทราบผ่านทาง 
www.pst.co.th 

1.2 มีข้อกําหนดที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติ
หน้าทีด่ว้ยความซื่อตรงและรกัษาจรรยาบรรณ ทีค่รอบคลุมถงึ  
1.2.1 มีข้อกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) สําหรบั

ผูบ้รหิารและพนักงาน ทีเ่หมาะสม  
1.2.2 มขีอ้กําหนดหา้มผูบ้รหิารและพนักงานปฏบิตัตินในลกัษณะที่

อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่ง

 
 
 

 
 

 

 อา้งองิตามคาํอธบิายขอ้ 1.1  
 
 
 
 
 

http://www.pst.co.th/
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 
รวมถึงการห้ามคอร์รปัชันอันทําให้เกิดความเสียหายต่อ
องคก์ร2 

1.2.3 มบีทลงโทษทีเ่หมาะสมหากมกีารฝ่าฝืนขอ้กําหนดขา้งตน้  
1.2.4 มกีารสื่อสารขอ้กําหนดและบทลงโทษขา้งต้นให้ผูบ้ริหารและ

พนักงาน ทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ ในการปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรบัทราบข้อกําหนดและ
บทลงโทษเป็นประจําทุกปี รวมทัง้มีการเผยแพร่ code of 
conduct ใหแ้ก่พนักงานและบุคคลภายนอกไดร้บัทราบ 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of 
Conduct  
1.3.1 การติดตามและประเมนิผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน

หรอืหน่วยงานกํากบัดแูลการปฏบิตั ิ(compliance unit)  
1.3.2 การประเมนิตนเองโดยผูบ้รหิารและพนักงาน  
1.3.3 การประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญทีเ่ป็นอสิระจากภายนอกองคก์ร 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

บรษิทักําหนดให้ผู้บรหิารและพนักงานตอบแบบประเมนิตนเองเกี่ยวกบัขอ้พงึ
ปฏบิตัทิางธุรกจิและจริยธรรมทางธุรกจิผ่านทางอนิเทอร์เน็ต  โดยกําหนดให้
ทาํการประเมนิปีละ 1 ครัง้ โดยเลขานุการบรษิทัไดส้รุปผลการประเมนิดงักล่าว
พรอ้มทัง้แผนการดาํเนินการต่อประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด
เกีย่วกบัความซื่อตรงและการรกัษาจรรยาบรรณ 
1.4.1 มกีระบวนการที่ทําให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายใน

เวลาทีเ่หมาะสม 
 

 
 
 

 
 

 คณะกรรมการบรษิทัเชื่อมัน่ว่าบรษิทัสามารถจดัการอย่างทนัเวลา หากพบการ
ไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและรกัษาจรรยาบรรณ โดย
บริษัทได้มีการกําหนดบทลงโทษต่อการกระทําที่ฝ่าฝืนและขดัต่อหลกัความ
ซื่อตรงและรกัษาจรรยาบรรณ ซึ่งจะพิจารณาบทลงโทษหรอืแนวทางแก้ไข
ตามแต่ละกรณี 

 
2 บรษิทัควรก ำหนดกำรควบคุมภำยในตำมมำตรกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชัน่ใหเ้หมำะสมกบัควำมเสีย่งของบรษิทั 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 
1.4.2 มกีระบวนการทีท่าํใหส้ามารถลงโทษหรอืจดัการกบัการฝ่าฝืน

ไดอ้ย่างเหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 
1.4.3 มกีารแกไ้ขการกระทาํทีข่ดัต่อหลกัความซื่อตรงและการรกัษา

จรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 
 

 
 
 

 
2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าท่ีก ากบัดแูล (Oversight) และพฒันา การด าเนินการด้านการควบคมุภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 
2.1 มีการกําหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบรหิาร 

โดยได้สงวนสิทธิอํ์านาจเฉพาะของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่าง
ชดัเจน 

  บริษัทมีการกําหนด ขอบเขตอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารเป็นลายลักษณ์อกัษร รวมถึงการกําหนดหลกัเกณฑ์
อํานาจอนุมตัใินการบรหิารงานของบรษิทั ซึง่ไดม้กีารแบ่งแยกอํานาจอนุมตักิาร
ดําเนินงานและเขา้ทําธุรกรรมต่างๆ ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบรหิารไว้
อย่างชดัเจน 
 

2.2 คณะกรรมการบรษิทักํากบัดูแลให้มกีารกําหนดเป้าหมายการดําเนิน
ธุรกิจที่ชัดเจนและวดัผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ
ผูบ้รหิารและพนักงาน 

  คณะกรรมการบรษิัทมีหน้าที่กํากบัดูแลให้มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนิน
ธุรกจิทีช่ดัเจนและวดัผลได ้เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการกําหนดเป้าหมายในการ
ปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้และความสมเหตุสมผล รวมทัง้
พจิารณาตดัสนิในเรื่องที่มีสาระสําคญั เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการ
ลงทุนขนาดใหญ่ การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรพัย์สินและรายการอื่นใดที่
กฎหมายกําหนด  
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 
 

2.3 คณะกรรมการบริษัทกํากบัดูแลให้บรษิัทกําหนดบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่ง
ครอบคลุมบทบาททีส่าํคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบบญัช ีผู้
ตรวจสอบภายใน และผูร้บัผดิชอบต่อรายงานทางการเงนิ 

  บรษิทัไดกํ้าหนดขอบเขต อํานาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ
ชุดย่อย ต่างๆ อย่างชดัเจน รวมทัง้จดัให้มกีฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบไว้
เป็นลายลกัษณ์อกัษร  

2.4 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกบัธุรกิจของบริษัท และมี
ความเชี่ยวชาญ ที่เป็นประโยชน์ต่อบรษิทั หรอืสามารถขอคําแนะนํา
จากผูเ้ชีย่วชาญในเรื่องนัน้ๆได ้

  คณะกรรมการของบรษิทัประกอบดว้ยผู้ทรงคุณวุฒทิีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญ 
และประสบการณ์ที่หลากหลาย อาทิ การประกอบธุรกิจของบริษัท การเงนิ 
กฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้ง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกจิของ
บรษิทั ในกรณีทีค่ณะกรรมการบรษิทัตอ้งการคาํแนะนําจากผูเ้ชีย่วชาญเพื่อการ
ตัดสินใจ สามารถว่าจ้างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้ตามความ
เหมาะสม 
 

2.5 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู ้
ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มี
ความสมัพนัธ์อื่นใด อนัอาจมีอทิธพิลต่อ การใช้ดุลยพนิิจและปฏิบตัิ
หน้าทีอ่ย่างเป็นอสิระ ในจาํนวนทีเ่หมาะสมเพยีงพอ 

  บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ/ คณะกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ และมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย 

2.6 คณะกรรมการบรษิทักํากบัดูแลการพฒันาและปฏบิตัเิรื่องการควบคุม
ภายใน ในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทัง้การสร้างสภาพแวดล้อมการ
ควบคุม การประเมนิความเสี่ยง กจิกรรมการควบคุม ขอ้มูลและการ
สือ่สาร และการตดิตาม 

  คณะกรรมการบรษิัทมีการกํากบัดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
ตามหลกัเกณฑ ์COSO 2013 ซึง่ครอบคลุมทัง้ 5 ปัจจยั  
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3. ฝ่ายบริหารได้จดัให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการสัง่การและ ความรบัผิดชอบท่ีเหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวตัถปุระสงค ์
ภายใต้การก ากบัดแูล (oversight) ของคณะกรรมการ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 
3.1 ผู้บริหารระดับสูงกําหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุ

วตัถุประสงค์ของบรษิทั โดยพจิารณาถึงความเหมาะสมทัง้ทางธุรกจิ
และกฎหมาย รวมถึ งการจัด ให้มีการควบ คุมภายในอย่ างมี
ประสทิธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สําคญั ซึ่งทําให้เกิด
การตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกนั มงีานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกบั
กรรมการตรวจสอบ และมสีายการรายงานทีช่ดัเจน เป็นตน้  

  บริษัทมีการกําหนดโครงสร้างองค์กรบริษัทให้เหมาะสมกบัสภาพของธุรกิจ 
โดยมกีารแบ่งแยกอํานาจหน้าทีแ่ละการถ่วงดุลในสายการบงัคบับญัชาและการ
รายงานที่ชัดเจน โดยให้ ฝ่ายตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

3.2 ผู้บริหารระดบัสูงกําหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพจิารณาถึง
ความเหมาะสมเกี่ยวกบัอํานาจหน้าที ่ความรบัผดิชอบ และการสือ่สาร
ขอ้มลู 

  อา้งองิตามคาํอธบิายขอ้ 3.1  
 

3.3 มกีารกําหนด มอบหมาย และจํากดัอํานาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ
อย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง 
ผูบ้รหิาร และพนักงาน 

  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. องคก์รแสดงถึงความมุ่งมัน่ในการจงูใจ พฒันาและรกัษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 

4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษ า
บุคลากรที่มคีวามรู้และความสามารถที่เหมาะสม และมกีระบวนการ
สอบทานนโยบายและวธิกีารปฏบิตันิัน้อย่างสมํ่าเสมอ 

  บรษิทัมกีารกําหนดหน้าที่การทํางาน (Job Description) และมกีารประเมนิผล
การปฏิบัติงานโดยผู้บริหารและหัวหน้างานทุกปี และบริษัทมีการจัดทํา
แผนการฝึกอบรมประจาํปี 

4.2 บรษิัทมกีระบวนการประเมนิผลการปฏิบตัิงาน การให้แรงจูงใจหรอื
รางวลัต่อบุคลากรทีม่ผีลการปฏบิตังิานด ีและการจดัการต่อบุคลากรที่
มผีลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถงึ การสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้
ผูบ้รหิารและพนักงานทราบ 

  บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี และกําหนดหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลที่ชัดเจน โดยผู้บังคบับัญชาจะประเมินประสทิธิภาพการทํางาน    
เป้าหมายในการทาํงานประสทิธผิลของงาน เพื่อประกอบการพจิารณาแรงจงูใจ
และรางวลัต่างๆ 

4.3 บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรอืเตรยีมพร้อมสําหรบัการขาด
บุคลากรทีม่คีวามรูแ้ละความสามารถทีเ่หมาะสมอย่างทนัเวลา 

  บรษิทัมแีผนการคดัเลอืกบุคคลากรทีจ่ะเขา้มารบัผดิชอบในตําแหน่งงานบรหิาร
ทีส่ําคญัทุกระดบัใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส และพฒันาผูบ้รหิารและ
พนักงานที่มีให้มีความรู้ความสามารถในการทํางานมากขึ้นและให้สามารถ
ทาํงานแทนกนัได ้

4.4 บรษิัทมกีระบวนการสรรหา พฒันา และรกัษาผู้บรหิารและพนักงาน
ทุกคน เช่น การจดัระบบทีป่รกึษา (mentoring) และการฝึกอบรม 

  บรษิทัส่งเสรมิการพฒันาบุคลากร โดยใหม้กีารจดัอบรม สมัมนา ฝึกอบรมเพื่อ
พฒันาความรู ้ความสามารถศกัยภาพของบุคลากร รวมถงึปลูกฝังทศันคตทิี่ด ี
มคุีณธรรม จรยิธรรม และการทาํงานเป็นทมีแก่บุคลากร 

4.5 บรษิัทมแีผนและกระบวนการสรรหาผู้สบืทอดตําแหน่ง (succession 
plan) ทีส่าํคญั 

  อา้งองิตามคาํอธบิายขอ้ 4.3 

 
 
 
 
 
 



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2562 
 บริษัท เพาเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

201 
                               รบัรองความถกูตอ้ง 

 
 

5. องคก์รก าหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ีและความรบัผิดชอบในการควบคมุภายใน เพื่อให้บรรลุตามวตัถปุระสงคข์ององคก์ร 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 

5.1 คณะกรรมการบริษัทและผู้บรหิารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิง
บงัคบัให้บุคลากรทุกคนมคีวามรบัผดิชอบต่อการควบคุมภายใน และ
จดัใหม้กีารปรบัปรุงแกไ้ขกระบวนการปฏบิตั ิในกรณีทีจ่าํเป็น 

  บริษัทกําหนดให้พนักงานปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 
ขอ้บงัคบัการทํางาน และขัน้ตอนการปฏบิตัิงาน อย่างเคร่งครดั โดยบรษิทัได้
สือ่สารและใหค้วามรูแ้ก่พนักงาน เพื่อจะไดเ้หน็ความสาํคญัในการเป็นสว่นหนึ่ง
ของระบบการควบคุมภายในทีด่ ีและบรษิทัยงัจดัใหม้หีน่วยงานอสิระภายนอก
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการควบคุมภายใน ทําหน้าที่ตรวจสอบและ
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อจะไดป้รบัปรุงแก้ไขกระบวนการ
ปฏบิตังิานไดอ้ย่างเหมาะสม 

5.2 คณะกรรมการบริษัทและผู้บรหิารกําหนดตวัชี้วดัผลการปฏิบตัิงาน 
การสรา้งแรงจูงใจ และการใหร้างวลั ทีเ่หมาะสม โดยพจิารณาทัง้เรื่อง
การปฏิบัติตาม Code of Conduct และวตัถุประสงค์ในระยะสัน้และ
ระยะยาวของบรษิทั 

  บรษิัทกําหนดตวัชี้วดัผลการปฏบิตัิงานตาม Job Description แต่ละตําแหน่ง
งานอย่างชดัเจน ใหส้อดคลอ้งคลอ้งกบัแผนงานและเป้าหมายโดยรวมทัง้ระยะ
สัน้และยาว ทัง้ยงัพิจารณาควบคู่กับการปฏิบัติตามการกํากับดูแลที่ดีและ
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ คู่มือการทํางาน ข้อบังคบัการทํางาน เพื่อ
ประเมนิผลตอบแทนพนักงาน เงนิรางวลัพเิศษ(โบนัส)และสวสัดกิารต่างๆ 

5.3 คณะกรรมการบรษิทัและผู้บรหิารประเมนิแรงจูงใจและการให้รางวลั
อย่างต่อเนื่องโดยเน้นใหส้ามารถเชื่อมโยงกบัความสาํเรจ็ของหน้าทีใ่น
การปฏบิตัติามการควบคุมภายในดว้ย 

  อา้งองิตามคาํอธบิายขอ้ 5.2 

5.4 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรง
กดดนัทีม่ากเกนิไปในการปฏบิตัหิน้าทีข่องบุคลากรแต่ละคน 

  บรษิทักําหนดหลกัเกณฑ์การพจิารณาประเมนิผลการปฏบิตัิงานทีช่ดัเจนและ
เหมาะสม เพื่อให้ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทัรบัทราบถงึเป้าหมายในการ
ปฏบิตังิานร่วมกนั โดยไม่สรา้งแรงกดดนัทีม่ากเกนิไป 
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การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

6. องคก์รก าหนดวตัถปุระสงคไ์ว้อย่างชดัเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเส่ียงต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการบรรลุวตัถปุระสงคข์ององคก์ร 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 

6.1 บรษิทัสามารถปฏบิตัิตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป และ
เหมาะสมกับธุรกิจในขณะนัน้ โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงาน
ทางการเงนิมตีวัตนจรงิ ครบถ้วน แสดงถึงสทิธหิรอืภาระผูกพนัของ
บริษัทได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน 
ถูกตอ้ง 

  บรษิทัมกีารสอบทานรายงานทางการเงนิใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลที่เพยีงพอ และ
ถูกต้องตามมาตรฐานการบญัชทีี่รองรบัโดยทัว่ไป เหมาะสมกบัธุรกจิ โดยผ่าน
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีร ับอนุญาต นโยบายทางบัญชีเป็นไปตาม
มาตรฐานบัญชี ซึ่งได้รบัการพิจารณาโดยผู้บรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ 
และผูต้รวจสอบบญัชรีบัอนุญาต 

6.2 บรษิัทกําหนดสาระสําคญัของรายการทางการเงนิ โดยพจิารณาถึง
ปัจจัยที่สําคัญ เช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ 
แนวโน้มของธุรกจิ 

 

  อา้งองิตามคาํอธบิายขอ้ 6.1 

6.3 รายงานทางการเงนิของบรษิทัสะทอ้นถึงกจิกรรมการดําเนินงานของ
บรษิทั อย่างแทจ้รงิ 

  อา้งองิตามคาํอธบิายขอ้ 6.1 

6.4 คณะกรรมการหรอืคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง อนุมตัแิละสือ่สาร
นโยบาย การบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน
รบัทราบและถอืปฏบิตั ิจนเป็นสว่นหนึ่งของวฒันธรรมขององคก์ร 

 
 
 
 

 
 
 

คู่มอืบรหิารความเสีย่งทีผ่่านการอนุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทั ไดถู้กสือ่สารใน
ทีป่ระชุมคณะทาํงานบรหิารความเสีย่ง ซึง่ประกอบดว้ยผูบ้รหิารและพนักงานทุก
หน่วยงาน รบัทราบและถอืปฏบิตัจินเป็นสว่นหนึ่งของวฒันธรรมขององคก์ร 
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7. องคก์รระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจกระทบต่อการบรรลุวตัถปุระสงคไ์ว้ อย่างครอบคลุมทัว่ทัง้องคก์ร 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 

7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดําเนิน
ธุรกจิทัง้ระดบัองคก์ร หน่วยธุรกจิ ฝ่ายงาน และหน้าทีง่านต่าง ๆ 

  คณะทํางานบริหารความเสี่ยง มีการประเมินความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจมี
ผลกระทบต่อการดําเนินธุรกจิทัง้ระดบัองค์กร และระดบัปฏิบตัิงานครอบคลุม
หน่วยธุรกจิ ฝ่ายงานและหน้าทีง่านต่าง ๆ  
 

7.2 บรษิทัวเิคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกดิจากทัง้ปัจจยัภายใน
และปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การ
ดาํเนินงาน การรายงาน การปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์และดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

  คณะทํางานบรหิารความเสีย่ง ประเมนิความเสีย่งโดยพจิารณาทัง้ปัจจยัภายใน
และปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจส่งผลต่อ ด้านกลยุทธ์องค์กร ด้านการ
ดําเนินงาน ด้านการเงนิ ด้านกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ของบรษิัท
และกลุ่มบรษิทั  

7.3 ผูบ้รหิารทุกระดบัมสีว่นร่วมในการบรหิารความเสีย่ง 
 

 

  คณะทํางานบรหิารความเสี่ยง ไดร้บัขอ้มูลสนับสนุนเพื่อมาพจิารณาความเสีย่ง
ในดา้นต่างๆ จากผูบ้รหิารและพนักงานทุกหน่วยงานภายในบรษิทั 

7.4 บรษิทัได้ประเมนิความสําคญัของความเสี่ยง โดยพจิารณาทัง้โอกาส
เกดิเหตุการณ์ และผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้   

  บรษิัทกําหนดหลกัเกณฑ์ระดบัของโอกาสเกิดเหตุการณ์และผลกระทบที่อาจ
เกดิขึน้อย่างชดัเจน เพื่อใหค้ณะทาํงานบรหิารความเสีย่งระบุความเสีย่งและการ
วิเคราะห์เพื่อจดัลําดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของ
องคก์ร   

7.5 บรษิทัมมีาตรการและแผนปฏบิตัิงานเพื่อจดัการความเสีย่ง โดยอาจ
เป็นการยอมรับความเสี่ยงนั ้น (acceptance)  การลดความเสี่ยง 
(reduction)  การหลกีเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance)  หรอืการร่วมรบั
ความเสีย่ง (sharing) 

  บรษิทัมกีารกําหนดมาตรการในด้านบรหิารความเสี่ยงโดยได้กําหนดแผนและ
มาตรการบริหารความเสี่ยงในระดับต่างๆ โดยประเมินระดับความเสี่ยงที่
เหลอือยู่หลงัจากปฏบิตัติามแผน เพื่อรายงานต่อคณะทาํงานบรหิารความเสีย่ง 
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8. องคก์รได้พิจารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเส่ียงท่ีจะบรรลุวตัถปุระสงคข์ององคก์ร 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 

8.1 บรษิทัประเมนิโอกาสที่จะเกดิการทุจรติขึ้น โดยครอบคลุมการทุจรติ
แบบต่างๆ เช่น การจดัทํารายงานทางการเงนิเทจ็  การทําใหสู้ญเสยี
ทรพัย์สนิ การคอร์รปัชนั การที่ผู้บรหิารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุม
ภ า ย ใ น  ( management override of internal controls)  ก า ร
เปลีย่นแปลงขอ้มลูในรายงานทีส่ําคญั การไดม้าหรอืใชไ้ปซึ่งทรพัยส์นิ
โดยไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

  บรษิัทมกีารประเมนิความเสี่ยงด้านการทุจรติภายในองค์กรซึ่งครอบคลุมการ
ทุจริตแบบต่างๆที่อาจเกิดขึ้น และบรษิัทได้ผ่านการรบัรองเป็นสมาชิกของ 
“แนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจรติ ’’ (Thailand’s Private 
Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) 

8.2 บรษิทัไดท้บทวนเป้าหมายการปฏบิตังิานอย่างรอบคอบ โดยพจิารณา
ความเป็นไปไดข้องเป้าหมายทีกํ่าหนดแลว้ รวมทัง้ได้พจิารณาความ
สมเหตุสมผลของการใหส้ิง่จงูใจหรอืผลตอบแทนแก่พนักงานแลว้ดว้ย
ว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทําไม่เหมาะสม เช่น ไม่
ตัง้เป้าหมายยอดขายของบรษิทัไวสู้งเกนิความเป็นจรงิ จนทําให้เกดิ
แรงจงูใจในการตกแต่งตวัเลขยอดขาย เป็นตน้ 

  บรษิทัมกีารกําหนดเป้าหมายการปฏบิตังิานโดยพจิารณาถงึความเป็นไปไดใ้ห้
ความเหมาะสมกบัศกัยภาพของบรษิทั ควบคู่กบัผลตอบแทนต่างๆทีพ่นักงาน
จะได้รบั โดยคณะกรรมการบรหิารจะติดตามผลการปฏบิตัิอย่างน้อยเดอืนละ
ครัง้ เพื่อทบทวนเป้าหมายปฏบิตังิานใหเ้หมาะสม  
 
 
 

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บรหิารเกี่ยวกบั
โอกาส ในการเกดิทุจรติ และมาตรการทีบ่รษิทัดําเนินการเพื่อป้องกนั
หรอืแกไ้ขการทุจรติ 

  คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบถามผู้บรหิารเกี่ยวกบัโอกาสในการเกิด
ทุจรติและมาตรการทีบ่รษิทัดําเนินการเพื่อป้องกนัหรอืแก้ไขการทุจรติ รวมทัง้
ยงัได้สอบถามหน่วยงานตรวจสอบภายในถึงการประเมินโอกาสในการเกิด
ทุจริตและเหตุการณ์ที่ผ่านมาที่เกี่ยวกับการทุจริตภายในองค์กร โดยให้ผู้
ตรวจสอบภายในมหีน้าทีร่ายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบหากเกดิเหตุการณ์
ทุจรติในอนาคต เพื่อที่จะสามารถดําเนินการเพื่อป้องกนัหรอืแก้ไขการทุจรติ
ต่อไป 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 
8.4 บรษิทัได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเขา้ใจและปฏบิตัิตามนโยบายและ

แนวปฏบิตั ิทีกํ่าหนดไว ้
  บรษิัทกําหนดให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทศึกษาข้อกําหนดเกี่ยวกับ

นโยบายการกํากบัดูแลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณทางธุรกจิของบรษิทั รวมทัง้
นโยบายและแนวปฏบิตัติ่างๆ และปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั ซึ่งไดเ้ผยแพร่ทาง 
Email และเวบ็ไซต ์www.pst.co.th ของบรษิทั 

 
9. องคก์รสามารถระบุและประเมินความเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคมุภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 
9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมี

ผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงาน
ทางการเงิน  ตลอดจนได้ กําหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลีย่นแปลงนัน้อย่างเพยีงพอแลว้ 

  บริษัทมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานโดยคณะผู้บริหารอย่าง
สมํ่ าเสมอ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยจากภายนอกองค์กร และการ
เปลี่ยนแปลงอื่นๆที่มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ นโยบาย การควบคุม
ภายใน และรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริหารจะมีการทบทวน
เป้าหมาย คู่มอืการปฏบิตังิานและระเบยีบต่างๆ และนําเสนอต่อคณะกรรมการ
บรษิทั 

9.2 บรษิทัประเมนิการเปลีย่นแปลงรปูแบบการทาํธุรกจิ ทีอ่าจมผีลกระทบ
ต่อการดําเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน 
ตลอดจนได้กําหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนัน้อย่าง
เพยีงพอแลว้ 

  อา้งองิตามคาํอธบิายขอ้ 9.1 

9.3 บรษิทัประเมนิการเปลี่ยนแปลงผูนํ้าองค์กร ที่อาจมผีลกระทบต่อการ
ดาํเนินธุรกจิ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงนิ ตลอดจนได้
กําหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงนัน้อย่างเพยีงพอแลว้ 

  บรษิัทกําหนดเป้าหมาย นโยบาย และแผนงานในการดําเนินธุรกิจที่ชดัเจน 
โดยมปีระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเป็นผูด้าํเนินการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 
ซึ่งเป็นการทํางานร่วมกบัผูบ้รหิารและหวัหน้าหน่วยงานอื่นๆ ดงันัน้เมื่อมกีาร
เปลี่ยนแปลงผู้นําองค์กรในตําแหน่งใด จึงสามารถถ่ายทอด สื่อสาร การ
ดาํเนินงานใหเ้ป็นไปอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายการดาํเนินธุรกจิได ้

 

http://www.pst.co.th/
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มาตรการควบคมุ (Control Activities) 

10. องคก์รมีมาตรการควบคมุท่ีช่วยลดความเส่ียงท่ีจะไม่บรรลุวตัถปุระสงคข์ององคก์ร ให้อยู่ในระดบัท่ียอมรบัได้ 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 

10.1 มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยงและ
ลกัษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของ
งาน ลกัษณะงาน ขอบเขตการดําเนินงาน รวมถึงลกัษณะเฉพาะอื่น 
ๆ 

  บริษัทได้ประเมินความเสี่ยงตามลักษณะเฉพาะของบริษัท และกําหนด
กจิกรรมการควบคุมภายในใหเ้พยีงพอเหมาะสม เพื่อจดัทําคู่มอืระเบยีบการ
ปฏบิตังิานแต่ละหน่วยงาน  

10.2 บรษิทัมมีาตรการควบคุมภายในที่กําหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรและ
ครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและ
ระเบียบวิธปีฏิบตัิงานเกี่ยวกบัธุรกรรมด้านการเงนิ การจดัซื้อ และ
การบรหิารทัว่ไป ตลอดจนกําหนดขอบเขต อํานาจหน้าที่ และลําดบั
ชัน้การอนุมตัขิองผูบ้รหิารในแต่ละระดบัไวอ้ย่างชดัเจน รดักุม เพื่อให้
สามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่น มีการกําหนดขนาดวงเงินและ
อํานาจอนุมตัขิองผู้บรหิารแต่ละระดบั ขัน้ตอนในการอนุมตัโิครงการ
ลงทุน ขัน้ตอนการจดัซื้อและวธิกีารคดัเลอืกผู้ขาย การบันทกึขอ้มูล
รายละเอยีดการตดัสนิใจจดัซื้อ ขัน้ตอนการเบกิจ่ายวสัดุอุปกรณ์ หรอื 
การเบกิใชเ้ครื่องมอืต่างๆ เป็นตน้ โดยไดจ้ดัใหม้กีระบวนการสําหรบั
กรณีต่าง ๆ ดงันี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษัทมีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร
สาํหรบัทุกหน่วยงาน 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 
 
10.2.1  การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกบัผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ 
ผู้บรหิาร และ ผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว รวมทัง้บุคคลที่เกี่ยว
โยงกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทํารายการ
ระหว่างกนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทัง้
มกีารปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนัเสมอ 
 
10.2.2  กรณีทีบ่รษิทัอนุมตัธิุรกรรมหรอืทําสญัญากบัผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งใน
ลกัษณะทีม่ผีลผกูพนับรษิทัในระยะยาวไปแลว้ เช่น การทาํสญัญาซื้อ
ขายสนิค้า การให้กู้ยมื การคํ้าประกนั บรษิทัได้ติดตามให้มัน่ใจแล้ว
ว่า มกีารปฏบิตัิเป็นไปตามเงื่อนไขที ่ตกลงกนัไวต้ลอดระยะเวลาที่มี
ผลผูกพนับรษิทั เช่น ติดตามการชําระคนืหนี้ตามกําหนด หรอืมกีาร
ทบทวนความเหมาะสมของสญัญา เป็นตน้ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
บรษิทักําหนดคู่มอือํานาจดําเนินการ ซึ่งไดกํ้าหนดขอบเขต อํานาจหน้าที่ใน
การอนุมตัริายการต่างๆไว้อย่างชดัเจน ทัง้ในระดับคณะกรรมการบรษิทัและ
ระดบัคณะกรรมการบรหิาร  
 
 
 
บรษิัทกําหนดให้กรรมการและผู้บรหิารของบรษิัทเปิดเผยและรบัรองความ
ถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร รวมทัง้ผู้ที่
เกี่ยวข้องและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบุคคลดังกล่าว เพื่อรวบรวมเป็น
ฐานขอ้มลูในการตดิตามและสอบทานการทํารายการระหว่างกนั หรอืรายการ
ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยกรรมการและผูบ้รหิารจะต้องแจ้ง
ขอ้มูลใหแ้ก่บรษิทัทราบหากขอ้มูลที่แจง้ไวม้กีารเปลีย่นแปลง สําหรบักรณีที่
บรษิทัอนุมตัิธุรกรรมหรอืทําสญัญากบัผู้ที่เกี่ยวขอ้งในลกัษณะที่มีผลผูกพนั
ระยะยาวไปแลว้ บรษิทัจะมกีารตดิตามใหม้ัน่ใจว่าไดม้กีารปฏบิตัติามเงื่อนไข
ที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพัน โดยได้กําหนดให้หัวหน้า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบัการทําธุรกรรมนัน้ๆ เป็นผู้ดําเนินการติดตามและ
รายงานผลใหผู้บ้รหิารรบัทราบ 

 
10.3 บริษัทกําหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่าง

เหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ manual และ automated หรอืการ
ควบคุมแบบป้องกนัและตดิตาม 

  ดาํเนินการแลว้  
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 
10.4 บรษิทักําหนดใหม้กีารควบคุมภายในในทุกระดบัขององค์กร เช่น ทัง้

ระดับ กลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือ
กระบวนการ 

  หวัหน้าหน่วยงานรบัผิดชอบในการควบคุมให้มีการปฏิบัติตามระบบการ 
ควบคุมภายในที่วางไว้และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทําหน้าที่สอบทาน 
ประเมนิความเพยีงพอและความมปีระสทิธภิาพของระบบการควบคุมภายใน 

10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรบัผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ 
ออกจากกัน โดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน 
กล่าวคอื 
10.5.1 หน้าทีอ่นุมตั ิ 
10.5.2 หน้าทีบ่นัทกึรายการบญัชแีละขอ้มลูสารสนเทศ และ  
10.5.3 หน้าทีใ่นการดแูลจดัเกบ็ทรพัยส์นิ 

  บรษิทัจดัทาํเป็นคู่มอืฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษรชดัเจน โดยแบ่งแยกหน้าทีค่วาม
รบัผิดชอบที่มีการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ทัง้หน้าที่ในการอนุมัติ หน้าที่
บนัทกึรายการและขอ้มลูสารสนเทศ และหน้าทีใ่นการดแูลจดัเกบ็ทรพัยส์นิ 

 
11. องคก์รเลือกและพฒันากิจกรรมการควบคมุทัว่ไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุน การบรรลุวตัถปุระสงค ์

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 
11.1 บริษัทควรกําหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ กระบวนการปฏิบตัิงานและการควบคุมทัว่ไปของระบบ
สารสนเทศ 

  มกีารกําหนดคู่มอืการปฏบิตังิาน เรื่อง ขัน้ตอนการขอสทิธิเ์ขา้ใชง้านในระบบ
คอมพวิเตอร์ วตัถุประสงค์เพื่อเป็นการควบคุมการเขา้ถึง (Access Control) 
ข้อมูลสารสนเทศขององค์กร ให้สามารถเข้าถึงและเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้
เฉพาะผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งเท่านัน้ และมมีกีารกําหนดนโยบายความมัน่คงปลอดภยั
ดา้นไอท ี  (IT Security Policy) 
 

11.2 บริษัทควรกําหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
เทคโนโลยใีหม้คีวามเหมาะสม 

  บริษัทมอบหมายฝ่ายสารสนเทศรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว โดยมีการ
กําหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความ
เหมาะสมกบัธุรกจิ และการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ี 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 
11.3 บรษิทัควรกําหนดการควบคุมดา้นความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยี

ใหม้ ีความเหมาะสม 
  บรษิทัฯ จดัใหม้รีะบบทีเ่หมาะสมในการควบคุมดา้นความปลอดภยัของระบบ

เทคโนโลย ี ตามนโยบายความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 
 
 
 

11.4 บรษิทัควรกําหนดการควบคุมกระบวนการไดม้า การพฒันา และการ
บํารุงรกัษาระบบเทคโนโลยใีหม้คีวามเหมาะสม 

  บรษิทัฯ กําหนดคู่มอื ระเบยีบปฏบิตังิาน เรื่อง การจดัการและการบํารุงรกัษา
ระบบสารสนเทศ ครอบคลุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการ
บํารุงรกัษาระบบฯ อย่างเหมาะสม 

 
 

12. องคก์รจดัให้มีกิจกรรมการควบคมุผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้ก าหนดส่ิงท่ีคาดหวงัและขัน้ตอน การปฏิบติั เพื่อให้นโยบายท่ีก าหนดไว้นัน้สามารถน าไปสู่การ
ปฏิบติัได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 
12.1 บรษิทัมนีโยบายทีร่ดักุมเพื่อตดิตามใหก้ารทาํธุรกรรมของผูถ้อืหุน้ราย

ใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ตอ้งผ่าน
ขัน้ตอนการอนุมัติที่กําหนด เช่น ข้อบังคบัของบริษัท เกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของสํานักงาน ฯลฯ เพื่อ
ป้องกนัการหาโอกาสหรอืนําผลประโยชน์ของบรษิทั ไปใชส้่วนตวั    

  บริษัทฯ มีนโยบายการทํารายการระหว่างกัน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ 
ประกาศ คาํสัง่ หรอืขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืของ
สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน  

12.2 บรษิทัมนีโยบายเพื่อใหก้ารพจิารณาอนุมตัธิุรกรรมกระทาํโดยผูท้ีไ่ม่มี
สว่นไดเ้สยีในธุรกรรมนัน้ 

  นโยบายเกีย่วกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กําหนดใหผู้ท้ีม่สีว่นไดเ้สยีซึง่มี
สว่นไดเ้สยีในเรื่องใด ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 
12.3 บรษิทัมนีโยบายเพื่อใหก้ารพจิารณาอนุมตัธิุรกรรมคํานึงถงึประโยชน์

สงูสุดของบรษิทัเป็นสําคญั และพจิารณาโดยถอืเสมอืนเป็นรายการที่
กระทาํกบับุคคลภายนอก (at arms’ length basis) 

  ดาํเนินการแลว้ 
 

12.4 บรษิทัมกีระบวนการติดตามดูแลการดําเนินงานของบรษิัทย่อยหรอื
บริษัทร่วม รวมทัง้กําหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตัง้ให้เป็น
กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือร่วมนัน้ ถือปฏิบัติ  (หาก
บรษิทัไม่มเีงนิลงทุนในบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมไม่ตอ้งตอบขอ้นี้) 

  บรษิทัฯ มกีระบวนการติดตามดูแลการดําเนินงานของบรษิทัย่อยและบรษิทั
ร่วมโดยส่งตัวแทนเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในการ
บรหิารงาน 

12.5 บริษัทกําหนดหน้าที่และความรบัผิดชอบในการนํานโยบายและ
กระบวนการ ไปปฏบิตัโิดยผูบ้รหิารและพนักงาน 

  บรษิทัได้มกีารประกาศให้ผูบ้รหิารและพนักงานมหีน้าที่และความรบัผดิชอบ
ในการนํานโยบายและคู่มอืปฏบิตังิานไปปฏบิตั ิโดยมกีารเผยแพร่ใหพ้นักงาน
ทุกคนรบัทราบโดยการตดิบอรด์และจะจดัสง่ Email ใหแ้ก่พนักงาน  

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏบิตัขิองบรษิทัไดร้บัการนําไปใชใ้นเวลาที่
เหมาะสม โดยบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุม
กระบวนการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในการปฏบิตังิาน 

  บริษัทจะสื่อสารนโยบายให้ทุกฝ่ายรับทราบทันทีเมื่อนโยบายและคู่มือ
ปฏบิตังิานฉบบัใหม่ของบรษิทัมผีลบงัคบัใช ้โดยผูบ้รหิารของแต่ละหน่วยงาน
มหีน้าทีค่วบคุมดูแลให้พนักงานปฏบิตัิตาม โดยเมื่อพบขอ้ผดิพลาดจากการ
ปฏบิตัิงานพนักงานจะรายงานให้ผู้บงัคบับญัชาทราบเพื่อแก้ไขขอ้ผดิพลาด
โดยทนัท ี 

12.7 บรษิทัทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏบิตัใิหม้คีวามเหมาะสมอยู่
เสมอ 

  บรษิทัจะจดัใหม้กีารทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏบิตังิานใหเ้หมาะสม 
กบัสภาพแวดลอ้มการทาํงานทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างสมํ่าเสมอ  
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ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 
 

13. องคก์รข้อมูลท่ีเก่ียวข้องและมีคณุภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคมุภายในสามารถด าเนินไปได้ตามท่ีก าหนดไว้ 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 

13.1 บริษัทกําหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดําเนินงาน ทัง้ข้อมูลจาก
ภายในและภายนอกองคก์ร ทีม่คุีณภาพและเกีย่วขอ้งต่องาน 

  บรษิทัจะรวบรวมและพจิารณาขอ้มูลเพื่อใช้ในการดําเนินงาน แบ่งเป็นขอ้มูล
ภายใน จะกําหนดเอกสารประกอบการบนัทกึขอ้มลูที่เหมาะสม มกีารตรวจสอบ
และอนุมัติการบันทึกข้อมูลที่เป็นระบบ ในกรณีที่จําเป็นต้องใช้ข้อมูลจาก
ภายนอก บรษิทัจะว่าจา้งผูเ้ชีย่วชาญเพื่อศกึษาและจดัทาํขอ้มลูทีจ่าํเป็นสาํหรบั
การพจิารณาในเรื่องสาํคญั เช่น การประเมนิราคาทรพัยส์นิ เป็นตน้ 

13.2 บรษิทัพจิารณาทัง้ตน้ทุนและประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั รวมถงึปรมิาณและ
ความถูกตอ้งของขอ้มลู   

  จากข้อ 13.1 บริษัทจะพิจารณ าปริมาณ และความถูกต้องของข้อมู ล 
เปรยีบเทยีบกบัต้นทุนและประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั เพื่อใหบ้รษิทัสามารถพจิารณา
ขอ้มลูต่างไดอ้ย่างครบถว้น ถูกตอ้ง และมปีระสทิธภิาพอย่างเหมาะสม 

13.3 บรษิทัดาํเนินการเพื่อใหค้ณะกรรมการมขีอ้มลูทีส่าํคญัอย่างเพยีงพอ
สําหรับ ใช้ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สําคัญ  เช่น 
รายละเอียดของเรื่องที่เสนอ ให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อ
บรษิทั ทางเลอืกต่าง ๆ   

  เลขานุการบรษิทัและหน่วยงานต้นเรื่องเป็นผู้รบัผดิชอบหลกัในการจัดเตรยีม
ข้อมูลที่สํ าคัญที่ เพียงพอเพื่ อให้คณะกรรมการและผู้บ ริหารใช้ข้อมูล
ประกอบการพิจารณาอนุมตัิเรื่องต่างๆ โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่จดัทํา
หนังสอืเชญิประชุมคณะกรรมการ พรอ้มเอกสารประกอบการพจิารณา เพื่อให้
กรรมการไดร้บัขอ้มลูทีเ่พยีงพอสาํหรบัประกอบการตดัสนิใจ 

13.4 บรษิทัดาํเนินการเพื่อใหก้รรมการบรษิทัไดร้บัหนังสอืนัดประชุมหรอื
เอกสารประกอบการประชุมทีร่ะบุขอ้มูลทีจ่ําเป็นและเพยีงพอต่อการ
พจิารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขัน้ตํ่า
ตามทีก่ฎหมายกาํหนด   

 

  เลขานุการบรษิัทจะจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
ล่วงหน้าก่อนการประชุม หรอืทาง Email ไม่น้อยกว่า 7 วนั เพื่อให้กรรมการ
ไดร้บัขอ้มลูก่อนการประชุมล่วงหน้า 

13.5 บริษัทดําเนินการเพื่ อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมี
รายละเอียดตามควร  เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลงัเกี่ยวกับ

  เลขานุการบรษิทัมหีน้าทีจ่ดบนัทกึและจดัทํารายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดของเรื่องที่พิจารณา ข้อซักถามและ
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 
ความเหมาะสมในการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการแต่ละราย เช่น การ
บันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของ
กรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็น
ดว้ยกบัเรื่อง ทีเ่สนอพรอ้มเหตุผล เป็นตน้ 

ความเหน็ของกรรมการ รวมถงึผลการอนุมตั/ิพจิารณาในแต่ละวาระการประชุม 

13.6   บรษิทัมกีารดาํเนินการดงัต่อไปนี้ 
13.6.1  มกีารจดัเกบ็เอกสารสาํคญั ไวอ้ย่างครบถว้นเป็นหมวดหมู่ 
 
 
13.6.2  กรณีที่ได้ร ับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามี

ข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนัน้
อย่างครบถว้นแลว้   

 

 
 

 
 

 

  
หน่วยงานมหีน้าทีร่บัผดิชอบจดัทาํและจดัเกบ็เอกสารทีส่าํคญัของหน่วยงานให้
เป็นระเบยีบ ครบถว้นเป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกต่อการคน้หาและอา้งองิ 
 
กรณีบรษิทัไดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชหีรอืผูต้รวจสอบภายในว่ามขีอ้บกพร่องใน
การควบคุมภายใน บริษัทจะพิจารณาแนวทางการดําเนินการแก้ไขโดย
พจิารณาจากขอ้เสนอแนะจากผูส้อบบญัชแีละผูต้รวจสอบภายในทนัทพีรอ้มทัง้
ระบุกําหนดการแลว้เสรจ็และผูท้ีร่บัผดิชอบอย่างชดัเจน และแจง้ใหผู้ส้อบบญัชี
หรอืผูต้รวจสอบภายในรบัทราบเพื่อตดิตามผลการแกไ้ขต่อไป 
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14. องค์กรส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ซ่ึงรวมถึงวตัถปุระสงค์และความรบัผิดชอบต่อการควบคุมภายในท่ีจ าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายใน
สามารถด าเนินไปได้ตามท่ีวางไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 
14.1 บรษิทัมกีระบวนการสื่อสารขอ้มลูภายในอย่างมปีระสทิธภิาพและ  

มชี่องทางการสือ่สารทีเ่หมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน   
  บรษิทัจดัให้มกีระบวนการสื่อสารที่สําคญัแก่พนักงานได้หลายช่องทาง ได้แก่

การติดประกาศ การใช้ E-mail หรือการออกหนังสือให้แก่พนักงานเฉพาะ
รายบุคคล  

14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่สําคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่าง     
สมํ่ าเสมอ และทําให้คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศที่จําเป็นต่อการปฏิบตัิงาน หรือสอบทานรายการต่าง ๆ 
ตามทีต่อ้งการ เช่น การกําหนดบุคคลทีเ่ป็นศูนยต์ดิต่อเพื่อใหส้ามารถ
ติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้ร ับจากผู้บริหาร รวมทัง้การติดต่อ
สอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุม
ระหว่างและผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรม
พบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการ
ประชุมคณะกรรมการ เป็นตน้ 

  เลขานุการบริษัทและฝ่ ายบริหารจะเป็นผู้ รายงานข้อมูลที่ สํ าคัญ ต่ อ
คณะกรรมการบรษิทัอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัสามารถเรยีกดู
ข้อมูลที่สําคัญเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาหรือติดต่อขอข้อมูลจาก
ผู้เชี่ยวชาญภายนอกได้ และบริษัทยงัมีการจดักิจกรรมพบปะหารือระหว่าง
คณะกรรมการและผูบ้รหิารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ 

14.3 บรษิทัจดัให้มชี่องทางการสื่อสารพเิศษหรอืช่องทางลบัเพื่อให้บุคคล
ต่าง ๆ ภายในบรษิัทสามารถแจ้งขอ้มูลหรอืเบาะแสเกี่ยวกบัการฉ้อ
ฉลหรือ ทุ จริตภ ายในบริษัท  (whistle-blower hotline) ได้อย่ าง
ปลอดภยั 

  บรษิทัฯ จดัให้มชี่องทางการสื่อสารพเิศษหรอืช่องทางลบั เพื่อให้พนักงานและ
บุคคลภายนอกองค์กรสามารถแจ้งเบาะแสการคอร์รปัชัน่ทางโทรศัพท์และ          
www.pst.co.th ➔ ตดิต่อเรา  
    โดย Email จะส่งตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะถูกรกัษาไว้ เป็น
ความลบัของบรษิทัเพื่อคุม้ครองมใิหเ้กดิผลกระทบต่อผูแ้จง้ขอ้รอ้งเรยีนดงักล่าว
ซึง่ในปี 2562 ไม่ปรากฎว่ามขีอ้รอ้งเรยีนจากผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีใดๆ 

 
 
 

http://www.pst.co.th/
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15. องคก์รได้ส่ือสารกบัหน่วยงานภายนอก เก่ียวกบัประเดน็ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการควบคมุภายใน 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 

15.1 บรษิัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกบัผู้มสี่วนได้เสยีภายนอกองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อ
สนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จดัให้มเีจา้หน้าทีห่รอืหน่วยงานนัก
ลงทุนสมัพนัธ ์ ศูนยร์บัเรื่องรอ้งเรยีน เป็นตน้ 

  บริษัทมีหน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์และสามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์และ 
www.pst.co.th  ➔ ตดิต่อนักลงทุนสมัพนัธ ์

15.2 บรษิทัจดัให้มชี่องทางการสื่อสารพเิศษหรอืช่องทางลบัเพื่อใหผู้้มสี่วน
ได้เสยีภายนอกองค์กรสามารถแจ้งขอ้มูลหรอืเบาะแสเกี่ยวกบัการฉ้อ
ฉลหรอืทุจรติ (whistle-blower hotline) แก่บรษิทัไดอ้ย่างปลอดภยั 

  อา้งองิตามคาํอธบิายขอ้ 14.3 

 
 

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
 

16.  องคก์รติดตามและประเมินผลการควบคมุภายใน เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าการควบคมุภายในยงัด าเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 

16.1 บรษิทัจดัให้มกีระบวนการติดตามการปฏบิตัิตามจรยิธรรมธุรกจิและ
ข้อกําหนดห้ามฝ่ายบรหิารและพนักงานปฏิบัติตนในลกัษณะที่อาจ
ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เช่น กําหนดใหแ้ต่ละสว่นงาน
ติดตามการปฏิบัติ และรายงานผู้บังคับบัญชาหรือมอบหมายให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นตน้ 

  ดาํเนินการแลว้ 

 
 

http://www.pst.co.th/
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 
16.2 บรษิทัจดัใหม้กีารตรวจสอบการปฏบิตัติามระบบการควบคุมภายในที่

วางไว้ โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้
ตรวจสอบภายใน 

  ดาํเนินการแลว้  

16.3 ความถี่ ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการ
เปลีย่นแปลงของบรษิทั 

  หน่วยงานตรวจสอบภายในไดจ้ดัทําแผนการตรวจสอบภายในใหค้รอบคลุมถงึ
ระบบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงาน ซึ่งจะได้รบัการอนุมตัิแผนการตรวจสอบ
ภายในประจําปีจากคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทัง้ตรวจสอบการควบคุม
ภายในและรายงานผลการปฏบิตังิาน/ขอ้เสนอแนะ โดยตรงกบัคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นรายไตรมาส   

16.4 ดําเนินการตดิตามและประเมนิผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มี
ความรูแ้ละความสามารถ 

   

16.5 บรษิทักําหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในใหข้ึน้ตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

   

16.6 บรษิทัส่งเสรมิให้ผูต้รวจสอบภายในปฏบิตัหิน้าที่ตามมาตรฐานสากล 
การปฏบิตังิานวชิาชพีการตรวจสอบภายใน (International Standards 
for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA) 
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17. องคก์รประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคมุภายในอย่างทนัเวลาต่อบุคคลท่ีรบัผิดชอบ ซ่ึงรวมถึงผู้บริหารระดบัสูงและคณะกรรมการตามความ
เหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 
17.1 บรษิทัประเมนิผลและสื่อสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายใน และ

ดําเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทนัท่วงท ีหากผลการดําเนินงานที่
เกดิขึน้แตกต่างจากเป้าหมาย ทีกํ่าหนดไวอ้ย่างมนีัยสาํคญั 

 
 

  ผู้ตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอสิระ มหีน้าที่เสนอผลการตรวจสอบระบบ
การควบคุมภายในโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบข้อบกพร่อง
หรอืข้อควรปรบัปรุง หน่วยงานตรวจสอบภายในจะประสานงานกบัหวัหน้า
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเพื่อหาแนวทางแก้ไข พร้อมกบัแจ้งให้ฝ่ายบรหิารของ
บริษัทรับทราบในทันทีรวมถึงรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบต่อไป 

17.2 บรษิทัมนีโยบายการรายงาน ดงันี้ 
         17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน     

ในกรณีที่เกดิเหตุการณ์หรอืสงสยัว่ามีเหตุการณ์ทุจรติอย่างร้ายแรง   
มีการปฏิบัติที่ ฝ่ าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทําที่ผิดปกติอื่ น           
ซึง่อาจกระทบต่อชื่อเสยีงและฐานะการเงนิของบรษิทัอย่างมนีัยสาํคญั 

        
        17.2.2 รายงานขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสาระสําคญั พรอ้มแนวทางการแก้ไข

ปัญหา (แม้ว่าจะได้เริ่มดําเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการ
บรษิทั/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพจิารณาภายในระยะเวลาอนัควร 

          
        17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็น

สาระสาํคญัต่อคณะกรรมการบรษิทั/คณะกรรมการตรวจสอบ  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
บรษิัทกําหนดให้กรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานของบริษัทต้องรายงานให้
บรษิทัทราบถงึการกระทําที่เขา้ข่ายการทุจรติคอร์รปัชัน่ที่เกี่ยวขอ้งกบับรษิัท 
โดยแจง้ต่อผูบ้งัคบับญัชา หรอืบุคคลทีร่บัผดิชอบ และใหค้วามร่วมมอืในการ
ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิต่างๆ ตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่  
 
 
ผูบ้รหิารยงัมแีนวทางการรายงานขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสาระสาํคญั พรอ้มแนวทาง
การแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้เริ่มดําเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการ
บรษิทั/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพจิารณาภายในระยะเวลาอนัควร รวมทัง้
รายงานความคืบหน้าในการปรบัปรุงข้อบกพร่องต่อคณะกรรมการบริษัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ  

 
 


