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สาส์นจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ในปี 2563 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ มีการด�าเนินธุรกิจที่พบกับปัญหาและอุปสรรคหลายอย่างทั้ง COVID-19 และเชื้อเพลิงของโรง
ไฟฟ้าชวีมวลและชวีภาพ อย่างไรกต็ามบรษิทัยงัมผีลส�าเรจ็จากการด�าเนนิงานทีผ่่านมาไม่ว่าจะเป็นการลงนามสญัญากูย้มืเงนิโครงการระบบ
ขนส่งน�้ามันทางท่อมูลค่ากว่า 7,800 ล้านบาท การลงทุนในโครงการ Private PPA กับภาคเอกชนและส่วนราชการ และการขาย LNG ที่มี
การคาดการณ์การเตบิโตอย่างก้าวกระโดดของลกูค้าอตุสาหกรรมทีจ่ะเปล่ียนแปลงเชือ้เพลิงจาก LPG มาใช้ LNG รวมทัง้การต่อยอดการขาย 
LNG ไปยังธุรกิจยานยนต์ภาคขนส่งในการดัดแปลงการใช้เชื้อเพลิง CNG เป็น LNG ได้

กระผมในฐานะประธานกรรมการ มีความมุ่งมั่น ต้ังใจที่จะน�าพาธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้เติบโต โดยมุ่งเน้นการลงทุนและขยาย
ธุรกิจที่มีผลตอบแทนดี และจะด�าเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส และตระหนัก
ถึงความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างความเจริญให้กับชุมชน เพื่อความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ

ผมขอขอบพระคุณผู้ถอืหุน้ นกัลงทนุ พนัธมติรทางธรุกจิ ลกูค้า สถาบนัการเงนิ หน่วยงานราชการ ตลอดจนผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุๆ ฝ่าย 
ตลอดจนตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ทีใ่ห้ความไว้วางใจ และให้การสนบัสนนุทางบรษิทัฯ ด้วยดเีสมอมา และขอขอบคณุผูบ้รหิาร และ
พนักงานทุกท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ บริษัทฯ จะไม่หยุดยั้ง
ที่จะพัฒนาเพื่อให้เป็นองค์กรที่แข็งแกร่ง เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นทุกๆ ท่าน

ขอแสดงความนับถือ

นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส
ประธานกรรมการบริษัท
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คณะกรรมการและผู้บริหาร

นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส
(ประธานกรรมการ)
อายุ 49 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ที่ดิน มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ 
 M. Phil in Land Economy, University of Cambridge
• ปริญญาโท เศรษฐศาตร์การวางผังเมือง  มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ 
 M.Sc. (Economics) in Regional and Urban Planning, 
 The London School of  Economics and Political Science (LSE), 
 London University
• ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการอบรม
• Directors Certification Program (DCP)/2562

สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ): 4.94 

ประสบการณ์ท�างานที่ผ่านมา:
2563 - ปัจจุบัน 

ประธานกรรมการ บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี 
(ธุรกิจระบบจ่ายไฟฟ้าและพลังงานทดแทน)

2559 – ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จ�ากัด (มหาชน) 
(ธุรกิจลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)

2552 – ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีซีซี แคปปิตอล แลนด์ จ�ากัด 
(ธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2550 – 2551
กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ บริษัท ทีซีซี แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด 
(ธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้วยการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า)

2546 – 2551
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ทีซีซี แคปปิตอล แลนด์ จ�ากัด (ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
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นายกัมพล ตติยกวี
(กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) 
อายุ 61 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ University of Texas at  Arlington
• ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
• Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 25/2017
• Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 5/2016)
• Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 74/2006
• Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 55/2006
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 9

สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ): 2.81 

ประสบการณ์ท�างานที่ผ่านมา:
2563 - ปัจจุบัน 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี 
(ธุรกิจระบบจ่ายไฟฟ้าและพลังงานทดแทน)

2559 – ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ.เพาเวอร์โซลูชัน เทคโนโลยี
(ธุรกิจระบบจ่ายไฟฟ้าและพลังงานทดแทน)

2563 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท อิเควเตอร์ โซลาร์ แคปปิทอล จ�ากัด 
(ธุรกิจลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก)

2562 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น 
(ธุรกิจของใช้ในครัวเรือนและส�านักงาน)

2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี (ธุรกิจแก๊สและจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว)
ประธานกรรมการ บจ.ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค (ธุรกิจขนส่งน�้ามันโดยระบบขนส่งทางท่อ)

2555 - 2563
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล 
(ธุรกิจให้บริการสินเชื่อโดยการจ�าน�าทะเบียนรถและสินเชื่อส่วนบุคคล)

2555 - 2560
กรรมการ/กรรมการบริหาร บมจ. อมตะวีเอ็น (ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

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

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

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

คณะกรรมการและผู้บริหาร
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คณะกรรมการและผู้บริหารนางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน
(กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน)
อายุ 54 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท บัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Diploma in Auditing มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
• Director Certification Program (DCP) 174/2013
• เทคนคิการเขยีน CG Report ตามหลักการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี
• หลักสูตรข้อก�าหนด ISO 9001: 2015 และ ISO 14001 : 2015
• หลักสูตรการตรวจตดิตามภายใน ของ ISO 9001 : 2015 และ ISO 14001 : 2015
• พืน้ฐานด้านความยัง่ยนืของธรุกจิ (Preliminary to Corporate Sustainability) รุน่ที ่1
• TLCA CFO Professional Development Program ครัง้ที ่1/2020 
 “Update on IFRS9 and other new standards”

สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ): 0.16

ประสบการณ์ท�างานที่ผ่านมา:
2562 - ปัจจุบัน  

กรรมการ บจ. บิ๊ก เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น (ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานทดแทนอื่น)
กรรมการ บจ. ทีเอสเอชไอ เอ็นจิเนียริง (ธุรกิจบริการก่อสร้าง)
กรรมการ บจ. ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 1 (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล)
กรรมการ บจ. ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 2 (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล)
กรรมการ บจ. ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 3 (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล)
กรรมการ บจ. ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 5 (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล)

2561 - ปัจจุบัน  
กรรมการ บจ. เจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น (ธุรกิจสถานีขายปลีกก๊าซธรรมชาติส�าหรับยานยนต์ (NGV))

2560 - ปัจจุบัน  
กรรมการ บจ. พีเอสทีซี อินเตอร์เนชั่นแนล  (ลงทุนในธุรกิจอื่น)
กรรมการ บจ. พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 1 (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน)
กรรมการ บจ. บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี (ธุรกิจแก๊สและจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว)

2560 - ก.ย. 2562  
กรรมการ บจ. ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค (ธุรกิจขนส่งน�้ามันโดยระบบขนส่งทางท่อ)

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

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

2555 - ปัจจุบัน  
กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี 
(ธุรกิจระบบจ่ายไฟฟ้าและพลังงานทดแทน)

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

2544 - 2554  
Senior Vice President - Financial Operations Division บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่)

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
POWER SOLUTION TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED
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นางสาวปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์
(กรรมการ/กรรมการบริหาร) 
อายุ 35 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณทิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรม
• Director Accreditation Program (DAP) 113/2014

สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ): 2.32 

ประสบการณ์ท�างานที่ผ่านมา:
2563 - ปัจจุบัน  

กรรมการ บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี
(ธุรกิจระบบจ่ายไฟฟ้าและพลังงานทดแทน)

2561 - ปัจจุบัน  
ผู้อ�านวยการฝ่ายกลยุทธ์ บจ. ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค (ธุรกิจขนส่งน�้ามันโดยระบบขนส่งทางท่อ)

2561 - ปัจจุบัน  
กรรมการ  บจ. เจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น (ธุรกิจสถานีขายปลีกก๊าซธรรมชาติส�าหรับยานยนต์ (NGV)) 

2560 - ปัจจุบัน  
กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-กลยุทธ์ บจ. บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี 
(ธุรกิจแก๊สและจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว)

2556 - 2560  
รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ.ทรีซิกตี้ไฟว์ 
(ธุรกิจหลักเกี่ยวกับให้ค�าปรึกษา ค�าแนะน�า และวางแผนด้านการประชาสัมพันธ์
รวมทั้งงานด้านสื่อโฆษณาทุกชนิด)

2552 - 2556  
ผู้จัดการฝ่ายขายและตลาด บมจ.เกียรติธนา ขนส่ง 
(ธุรกิจให้บริการทางด้านธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจร)

คณะกรรมการและผู้บริหาร

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
POWER SOLUTION TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED
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นายปรัชญา นิยมไทย
(กรรมการอิสระ) 
อายุ 49 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Widenner University DE, USA
• ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรม
• Director Accreditation Program (DAP)  171/2020

สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ): 0.00 

ประสบการณ์ท�างานที่ผ่านมา:
2563 – ปัจจุบัน  

กรรมการอิสระ บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี 
(ธุรกิจจ่ายไฟฟ้าและพลังงานทดแทน)

2558 - ปัจจุบัน  
กรรมการผู้จัดการ  บจ. ทักษะ เรซซิ่ง  (ธุรกิจกิจกรรมการเรียนการสอนขับขี่)

2554 - ปัจจุบัน  
กรรมการผู้จัดการ  บจ. อิตาเลีย ออโต้ เวิร์ค จ�ากัด 
(ธุรกิจการขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลกระบะรถตู้และรถขนาดเล็ก)

2546 - ปัจจุบัน  
กรรมการบริหาร  บจ. ธัมส์ อัพ มีเดีย  (ธุรกิจท�าป้ายโฆษณา สื่อโฆษณา ผลิตรายการวิทยุ)

คณะกรรมการและผู้บริหาร

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
POWER SOLUTION TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED
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นายสุวิทย์ สิงหจันทร์
(กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ) 
อายุ 65 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติการอบรม
• Director Certification Program (DCP) 176/2013
• Director Accreditation Program (DAP) SET/2012
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 17

สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ): 0.00 

ประสบการณ์ท�างานที่ผ่านมา:
2560 - ปัจจุบัน  

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์  
(ธุรกิจวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร)

2555 - ปัจจุบัน  
กรรมการ / กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี 
(ธุรกิจระบบจ่ายไฟฟ้าและพลังงานทดแทน)
ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน 

2553 - 2554  
ผู้ช่วยผู้ว่าการประจ�าส�านักผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

2549 - 2553  
ผู้อ�านวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์  

คณะกรรมการและผู้บริหาร

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
POWER SOLUTION TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED
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นายวรพงศ์ จ�าจด
(กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) 
อายุ 56 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี  บัญชีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี  นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติการอบรม
• Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 14/2015
• Advanced Audit Committee Program (AACP) 17/2014
• Director Accreditation Program (DAP) 103/2013

สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ): 0.01 

ประสบการณ์ท�างานที่ผ่านมา:
2556 - ปัจจุบัน  

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี 
(ธุรกิจระบบจ่ายไฟฟ้าและพลังงานทดแทน)

2554 - ปัจจุบัน  
Assistant Managing Director บจ. ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัช (ธุรกิจค้าทองค�าแท่ง) 

2551 - 2554  
Vice President of Compliance Department ธนาคารกสิกรไทย (สถาบันการเงิน)

คณะกรรมการและผู้บริหาร

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
POWER SOLUTION TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED
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ดร.สกุล พจนารถ
(กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) 
อายุ 63 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• Doctor of Science (Civil Engineering), Washigton University, St.Louis, U.S.A.
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโครงสร้าง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
• Certificate in Executive Leadership Program, 
 A joint program of The Wharton School, University of Pennsylvania, 
 U.S.A. and National Institute of Development Administration (NIDA), 
 Bangkok
• Director Certificate Program รุ่นที่ 88/2011 

สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ): 0.00 

ประสบการณ์ท�างานที่ผ่านมา:
2564 - ปัจจุบัน  

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี 
(ธุรกิจระบบจ่ายไฟฟ้าและพลังงานทดแทน)

2561 - ปัจจุบัน  
ศาสตราจารย์พิเศษ คณะวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
(สถาบันการศึกษา)

2559 - 2560  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด  (ธุรกิจพลังงาน)

2561 - 2563  
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. บลิส-เทล 
(ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

2555 - 2560  
กรรมการ บจ. ผลิตไฟฟ้าขนอม (ธุรกิจพลังงาน)
กรรมการ บจ. บีแอลซีพี เพาเวอร์ (ธุรกิจการผลิตและการส่งไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า)
กรรมการ Quezon Power Co., Ltd, Philippines (ธุรกิจพลังงาน)
Board of Commissioners PT Manambang Muara Enim Co., Ltd., Indonesia 
(ธุรกิจพลังงาน)
กรรมการ บจ. เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส 
(ธุรกิจบ�ารุงรักษา วิศวกรรม ก่อสร้าง อนุรักษ์พลังงาน และการฝึกอบรม)
กรรมการ Xayaburi Co., Ltd. Lao PDR (ธุรกิจพลังงาน)  

คณะกรรมการและผู้บริหาร

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
POWER SOLUTION TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED
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บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
POWER SOLUTION TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED
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ชื่อบริษัท : บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : PSTC

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : เลขที่ 325/1 อาคารพีเอสที ถนนพหลโยธิน 
แขวงสายไหม เขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร 10220

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ : 1. ธุรกิจออกแบบ จ�าหน่าย และติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม ครอบคลุม
การบริการทั้งหมด 2. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหลักและทดแทน 3. ธุรกิจจ�าหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมเหลว และ 4. ธุรกิจการก่อสร้าง และจัดหาทางวิศวกรรมของโรงไฟฟ้า คลังแก๊ส และคลัง
น�้ามัน

เลขทะเบียนบริษัท : 0107557000039

หมำยเลขติดต่อ : โทรศัพท์ 02-993-8982

โทรสาร 02-993-8983

เว็บไซต์ : www.pst.co.th

ทุนจดทะเบียน : 1,185,974,790.00 บาท

ทุนเรียกช�ำระแล้ว : 1,185,974,790.00 บาท

จ�ำนวนหุ้นสำมัญช�ำระแล้ว : 2,371,949,580 หุ้น

มูลค่ำที่ตรำไว้ : 0.50 บาท

รอบระยะเวลำบัญชี : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม

ระบบคุณภำพ : ISO9001:2015 และ ISO 14001:2015

บุคคลอ้ำงอิงอื่นๆ

นำยทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์  0-2009-9000    โทรสาร 0-2009-9991

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

ผู้สอบบัญชี : นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบรับใบอนุญาตเลขที่  4521

นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบรับใบอนุญาตเลขที่  3972

นางสาวรสพร  เดชอาคม ผู้สอบรับใบอนุญาตเลขที่  5659

นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบรับใบอนุญาตเลขที่  5872

นางสาวรุ้งนภา  เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบรับใบอนุญาตเลขที่  3516

นางสาวอรวรรณ  เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบรับใบอนุญาตเลขที่  4807

บริษัท ส�านักงาน อีวาย  จ�ากัด

ส�านักงานใหญ่  ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 

ถนนรัชดาภิเษก  คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ +66 2264 9090  

โทรสาร +66 2264 0789-90  

Website: www.ey.com

ข้อมูลส�ำคัญอื่น    - ไม่มี -

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
POWER SOLUTION TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED
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ข้อมูลการเงินที่ส�าคัญ

 ข้อมูลทำงกำรเงินที่ส�ำคัญ

 สัดส่วนรำยได้ของกำรประกอบธุรกิจ

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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รำยกำร
จ�ำนวนเงิน (บำท)

2561 2562 2563

งบก�ำไรขำดทุน

รายได้จากการขายและให้บริการ 2,944,685,862 3,171,725,439 2,636,205,157

ต้นทุนการขายและให้บริการ 2,568,244,436 2,751,220,365 2,312,014,597

ก�าไรขั้นต้น 376,441,426 420,505,074 324,190,560

EBITDA 356,068,757 3,640,365,011 (913,548,712)

ก�าไรสุทธิ 112,519,371 3,132,524,408 (1,017,150,507)

ก�าไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 84,636,566 3,128,780,198 (1,005,356,436)

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน

สินทรัพย์หมุนเวียน 1,203,772,635 2,392,483,905 1,295,330,769

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,560,166,082 7,844,064,850 6,904,404,686

หนี้สินหมุนเวียน 1,575,359,118 2,654,761,861 1,966,712,058

หนี้สินไม่หมุนเวียน 1,229,791,816 681,512,996 481,649,058

ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,958,787,783 6,900,273,898 5,751,374,339

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,133,691,246 6,896,142,488 5,753,260,455

อัตรำส่วนทำงกำรเงิน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 3.74 41.41 (9.63)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 2.97 57.69 (16.08)

อัตราก�าไรขั้นต้น (ร้อยละ) 12.78 13.26 12.30

อัตราก�าไรสุทธิ (ร้อยละ) 3.77 47.49 (38.07)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.71 0.48 0.43

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.48 0.58 2.43

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะกำรประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
 ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2544 ด�าเนินธุรกิจออกแบบ จ�าหน่าย 
และตดิตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อมทีม่คุีณภาพสูง ส�าหรบัระบบส่ือสารโทรคมนาคมให้กบัหน่วยงานทัง้ภาครฐั และ
ภาคเอกชน ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนต่างๆ ทั้งในด้านพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power) พลังงานก๊าซชีวภาพ (Biogas Power) และ
พลงังานชวีมวล (Biomass Power) รวมถงึธรุกจิจ�าหน่ายและขนส่งผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมเหลว และนอกจากนีย้งัมธีรุกจิการก่อสร้างและจดัหา
ทางวิศวกรรมของโรงไฟฟ้า คลังแก๊ส และคลังน�้ามันอีกด้วย

 รำยชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ชื่อบริษัท ลักษณะของธุรกิจ
อัตรำร้อยละ

ที่ถือหุ้น (ร้อยละ)

บริษัทที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ

1. บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 100

2. บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 100

3. บริษัท วินด์โกกรีน จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม 100

4. บริษัท ไบโอโกกรีน จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล 100

5. บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 100

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

7. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ากัด ลงทุนในบริษัทพลังงานทดแทน 100

8. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล 100

9. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 100

10. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 100

11. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 100

12. บริษัท พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง จ�ากัด ก่อสร้างโรงไฟฟ้า 100

13. บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ 51

14. บริษัท อรัญ เพาเวอร์ จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ 100

15. บริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ 100

16. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 7 จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 100

17. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 8 จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 100

18. บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ�ากัด ธุรกิจจ�าหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว 100

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

20. บริษัท พีวี กรีน จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 19.99

21. บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 1 จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล 100

22. บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 2 จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล 100

23. บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 3 จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล 100

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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ชื่อบริษัท ลักษณะของธุรกิจ
อัตรำร้อยละ

ที่ถือหุ้น (ร้อยละ)

24. บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 5 จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล 100

25. บริษัท ทีเอสเอชไอ เอ็นจิเนียริง จ�ากัด การให้บริการก่อสร้าง 90

26. บริษัท บิ๊ก เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 100

27. บริษัท เกรฮาวด์ อินเตอร์ เทรด จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 30

บริษัทที่ถือหุ้นโดย บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ำกัด 

28. บริษัท ทริปเปิ้ล เอส อีโค่ จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 15

29. บริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล 100

30. บริษัท โรงไฟฟ้าสระยายโสม จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ 100

31. บริษัท โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ 100

32. บริษัท พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 1 จ�ากัด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 100

33. บริษัท พีเอสทีซี อินเทอร์เนชั่นแนล จ�ากัด ลงทุนในบริษัทอื่น 100

บริษัทที่ถือหุ้นโดย บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ�ำกัด 

34. บริษัท  เจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด สถานีขายปลีกก๊าซธรรมชาติส�าหรับยานยนต์ 
(สถานี NGV)

100

35. บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ�ากัด ขนส่งน�้ามันโดยระบบขนส่งทางท่อ 55.4*
* เงินลงทุนในการร่วมค้า ตามอ�านาจการควบคุมของบริษัท

 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยในกำรประกอบธุรกิจ
 Vision (วิสัยทัศน์) 

บรษัิทฯ มวิีสยัทศัน์ในการเป็นผูน้�าด้านการบรหิารจดัการระบบไฟฟ้าและพลงังานของประเทศ รวมถงึการเป็นผู้ให้บรกิาร
ทางด้านธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร

 Mission (พันธกิจ) 
1. ด้านธุรกิจงานขาย จัดหาอุปกรณ์ส�าหรับระบบไฟฟ้า ระบบพลังงานทดแทน และระบบประหยัดพลังงาน 
2. ด้านธรุกิจบรกิาร ให้ค�าปรกึษา ออกแบบทางวศิวกรรม จดัหาอุปกรณ์และก่อสร้าง ตลอดจนพฒันาโครงการผลติไฟฟ้า

จากพลังงานทดแทน อย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพสูงสุด
3. ด้านธุรกิจจ�าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG (Liquefied Petroleum Gas), ก๊าซธรรมชาติเหลว LNG  (Liquefied 

Natural Gas) และธุรกิจสถานีขายปลีกก๊าซธรรมชาติส�าหรับยานยนต์ เพื่อสร้างโครงข่ายลูกค้าให้มีความมั่นคง
4. ด้านธุรกิจให้บริการทางด้านวิศวกรรมพลังงาน โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจรอย่างมี

มาตรฐานเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
5. ด้านธุรกิจให้บริการขนส่งน�้ามันโดยระบบขนส่งทางท่อ เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศและสังคม
6. ด้านธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจพลังงาน และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 

โดยค�านึงถึงสังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7. ด้านธุรกิจพัฒนางานขาย บริการ และโครงการ ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯอย่างต่อเนื่องในระยะกลาง 1-5 

ปี เพื่อส่งเสริมให้มีการเจริญเติบโตและมั่นคงอย่างต่อเนื่อง
8. ด้านธุรกิจบริหารจัดการเชื้อเพลิงจากพืชพลังงาน เพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงาน และหาพันธมิตรท่ีเข้ม

แข็งและเติบโตด้วยกัน เพื่อผลประโยชน์ในระยะยาว
9. ด้านผลตอบแทน มุ่งมั่นเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนร่วม 

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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10. ด้านบุคลากร พัฒนาและส่งเสริมขีดความรู้ความสามารถ ตลอดจนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
11. ด้านการจัดการ บริหารงานโดยยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
12. ด้านส่งเสริมการน�านวัตกรรม และเทคโนโลยีมาสนับสนุนการด�าเนินงานในทุกกระบวนงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

(Productivity) และเพิ่มโอกาสในการด�าเนินธุรกิจขององค์กร
13. ด้านพฒันางานวจิยั สร้าง และส่งเสรมินวตักรรมใหม่ทีก่่อให้เกดิประสิทธภิาพการด�าเนนิงาน และสนบัสนนุการด�าเนนิ

งานขององค์กร ทั้งในธุรกิจหลัก ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และธุรกิจใหม่

 Goal (เป้ำหมำย) 
 บริษัทฯ มุ่งเน้นในความเอาใจใส่พิถีพิถันในการด�าเนินงานทุกขั้นตอน ตั้งแต่การให้ค�าปรึกษาแก่ลูกค้า ออกแบบ จัดหา 

และพฒันาผลติภัณฑ์ทีส่ามารถตอบสนองความต้องการของตลาด รวมถงึการดแูลหลงัการขาย เพ่ือให้ธุรกิจของบรษิทัฯเตบิโตอย่าง
มัน่คงบนความไว้วางใจของลกูค้า โดยการพฒันาความรูค้วามสามารถของบคุลากรให้มคีวามเชีย่วชาญ ซึง่ในปัจจบุนับรษิทัฯมุง่มัน่
พฒันาสนิค้าและแนวทางในการบรหิารจดัการพลงังานใหม่ๆ และวางแผนลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนอย่างต่อเนือ่ง
ในอนาคต เพือ่ตอบสนองความต้องการการใช้พลงังานทีม่เีพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง และมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาการบรกิารให้มคีณุภาพ เหนอื
ตามความต้องการของลูกค้าและมาตรฐานที่ก�าหนด และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการด�าเนินงานทุกขั้นตอน ตั้งแต่การให้ค�า
ปรกึษา ให้บรกิารด้านวศิวกรรมพลงังาน การขายและพฒันาผลิตภัณฑ์ทีส่ามารถตอบสนองความต้องการของตลาด รวมถงึการดแูล
หลงัการขาย โดยมุง่เน้นการด�าเนนิธรุกจิควบคูก่บัความรบัผิดชอบต่อสังคม และปฏิบตัต่ิอผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรมและเท่า
เทียมกัน เพื่อเป้าหมายในการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนบนความไว้วางใจของทุกภาคส่วน ดังนี้

 1. ธรุกจิออกแบบ จ�ำหน่ำย และติดต้ังระบบจ่ำยไฟฟ้ำและตรวจวดัจดักำรสภำพแวดล้อม  ครอบคลุมกำรบรกิำรทัง้หมด 
 บริษัทมุ่งเน้นด้านความเอาใจใส่ในการด�าเนินงานทุกขั้นตอน ตั้งแต่การให้ค�าปรึกษาแก่ลูกค้า ออกแบบ จัดหา 

และพฒันาผลติภณัฑ์ทีส่ามารถตอบสนองความต้องการของตลาดรวมถงึการให้บรกิารหลงัการขาย เพือ่ให้ธรุกจิของบรษัิท
เตบิโตอย่างมัน่คงบนความไว้วางใจของลกูค้า โดยพฒันาความรูค้วามสามารถของบคุลากรให้มคีวามเชีย่วชาญ โดยบรษิทั
ตั้งเป้าหมายในธุรกิจดังกล่าวคือเติบโตเพิ่มขึ้นไม่ต�่ากว่าร้อยละ 20 - 25 ต่อปี

 2.  ธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนพลังงำนหลักและทดแทน 
 บริษัทตั้งเป้าหมายที่จะมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) 85 เมกะวัตต์ ภายในปี 2564 โดยการแสวงหาโอกาสใน

การร่วมทุนหรือการเข้าซื้อกิจการ รวมถึงการขยายการลงทุนในลักษณะรูปแบบ Private PPA ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการใน
ภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานราชการต่าง ๆ

 3.  ธุรกิจจ�ำหน่ำยและขนส่งผลิตปิโตรเลียมเหลว
 โดยมีเป้าหมายการด�าเนินการ 3 ด้าน ดังนี้

3.1 ธุรกิจจ�าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) บริษัทมีแผนที่จะขยายตลาดโดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กล่าวคือ
การเพิ่มปริมาณขายส่งไปยังกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม การเพิ่มปริมาณขายปลีกแบบถังก๊าซหุงต้มในกลุ่ม
ลูกค้าการพาณิชย์โดยผ่านโรงบรรจุ และขยายเครือข่าย เพิ่มสาขาร้านค้าก๊าซ ส�าหรับลูกค้าครัวเรือนทั่วไป 
ร้านอาหาร ตลาดนัด

3.2 ธรุกจิจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาตเิหลว (LNG) บรษิทัมแีผนทีจ่ะขยายตลาดโรงงานเป้าหมายจะครอบคลมุในเขต
พื้นที่ทีเป็นย่านนิคมอุตสาหกรรมที่ยังไม่มีการวางท่อก๊าซธรรมชาติหรือย่านที่ตั้งโรงงานที่อยู่นอกแนวท่อ
ก๊าซธรรมชาติ ในโซนภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคอีสานตอนล่าง และภาคตะวันตก

3.3 ธุรกิจสถานีขายปลีกก๊าซธรรมชาติส�าหรับยานยนต์ (NGV) บริษัทฯมีสถานีขายปลีกก๊าซธรรมชาติตามแนว
ท่อก๊าซของ ปตท. (Conventional Station) ส�าหรับยานยนต์ จ�านวน 2 สถานีที่ อ�าเภอแก่งคอย จังหวัด
สระบุรี และอ�าเภอน�้าพอง จังหวัดขอนแก่น มีจ�านวนหัวจ่ายก๊าซแต่ละสถานีจ�านวน 16 หัวจ่าย และเปิด
ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง สามารถรองรับการให้บริการรถยนต์ทุกประเภทที่ต้องการเติมก๊าซ NGV อาทิ
เช่น รถขนส่งสาธารณะ รถบรรทุกสินค้า และรถยนต์ส่วนบุคคล เป็นต้น 
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 4. ธุรกิจกำรก่อสร้ำง และจัดหำทำงวิศวกรรมของโรงไฟฟ้ำ คลังแก๊ส และคลังน�้ำมัน 
 บริษัทฯให้บริการทางด้านวิศวกรรมตั้งแต่ การออกแบบ จัดหา ติดตั้งระบบ และก่อสร้าง รวมทั้ง บริการหลัง

การขาย และซ่อมบ�ารุงรักษา (EPCms) ซึ่งกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ มีหลากหลายประเภท ได้แก่ สถานีบริการก๊าซ (NGV) 
สถานบีรกิารก๊าซ (LPG) โรงงานอตุสาหกรรมทีใ่ช้พลังงงานจากก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) 
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริการให้มีคุณภาพ ตามความต้องการของลูกค้าและมาตรฐานที่ก�าหนด และมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องในการด�าเนินงานทุกขั้นตอน ตั้งแต่การให้ค�าปรึกษาให้บริการด้านวิศวกรรมพลังงาน การขายและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด รวมถึงการดูแลหลังการขาย

 กลยุทธ์กำรแข่งขัน
บริษัทมีกลยุทธ์การแข่งขันโดยมุ่งเน้นที่จะเป็นผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า พลังงานหลัก

และทดแทน ด้านจ�าหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว และการก่อสร้าง และจัดหาทางวิศวกรรมของโรงไฟฟ้า คลังแก๊ส 
และคลังน�้ามัน  โดยมีกลยุทธ์ในการแข่งขัน ดังนี้

1) คุณภำพของผลิตภัณฑ์
 บรษิทัให้ความส�าคญักบัคณุภาพของระบบทีใ่ห้บรกิารแก่ลกูค้าเป็นหลกั โดยมกีารออกแบบและปรบัแต่งระบบ

ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าและการใช้งาน โดยจะส่งทีมวิศวกรเข้าไปท�าการร่วมออกแบบกับผู้ว่าจ้างอย่าง
ละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอโครงการ และมีการควบคุมคุณภาพในการด�าเนินงานทุกขั้นตอน และเน้นในคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ท่ีเลือกใช้ มีเครื่องตรวจวัดท่ีมีมาตรฐาน โดยบริษัทได้รับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 
9001:2015

2) คุณภำพของกำรให้บริกำร
 เน่ืองจากระบบท่ีบริษัทให้บริการ เกี่ยวข้องกับความต่อเนื่องในการท�างานของระบบที่ต้องการความต่อเนื่อง

ของการท�างาน ซ่ึงความเสียหายจากความผิดปกติในการท�างานสามารถก่อความเสียหายโดยตรงกับอุปกรณ์ หรือความ
เสียหายทางอ้อมจากการท่ีระบบหยุดท�างานได้ บริษัทจึงเน้นในคุณภาพและความรวดเร็วในการให้บริการ พร้อมให้การ
บริการหลงัการขายทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยมทีมีงานวศิวกรในการให้บรกิารหลงัการขายตลอด 24 ช่ัวโมง ภายใต้ช่ือ “Smile 
Care” และมีหมายเลขสายด่วนซึ่งสามารถท�าการแจ้งเหตุขัดข้องได้ตลอดเวลา

3) บุคลำกรที่มีคุณภำพ
 บรษิัทใหค้วามส�าคัญกับคณุภาพของบคุลากร โดยบรษิัทมกีารจัดอบรมให้แก่พนกังานเพื่อเพิ่มเติมความรู้และ

ทกัษะ ให้เหมาะสมกับงานของแต่ละหน่วยงาน โดยจัดให้มกีารอบรมทัง้ภายในและภายนอกองค์กร รวมถงึมกีารส่งพนกังาน
ไปท�าการอบรมในต่างประเทศ และมกีารจดัแผนอบรมและงบประมาณประจ�าปี อกีทัง้บริษทัยงัมนีโยบายให้ผลตอบแทน
และสวสัดกิารทีส่ามารถแข่งขนักบับรษิทัอืน่ๆ ในอตุสาหกรรมได้ เพือ่จงูใจให้พนกังานทีม่คีวามรูค้วามสามารถท�างานกบั
บริษัทเป็นระยะเวลานาน

4) ควำมสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ำ
บรษัิทมุง่เน้นในการสร้างความสมัพนัธ์อนัดกีบัลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายต้ังแต่ระดบับรกิารจนถงึระดบัปฏบิตัิ

การ เพือ่สร้างความมัน่ใจกบัลกูค้าว่าจะได้รบัการบรกิารทีด่ ีเข้าใจถงึความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง รวม
ถึงสร้างฐานลูกค้าส�าหรับธุรกิจในอนาคต 

 ประวัติควำมเป็นมำและพัฒนำกำรที่ส�ำคัญในช่วงที่ผ่ำนมำ
 บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ัน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2544 โดยบริษัท เอ็ม.วี.ที.  

คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับกลุ่มผู้บริหารแผนกระบบส�ารองไฟฟ้าของ บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) เนื่องจาก
เลง็เหน็ถงึโอกาสและการขยายตวัของกลุม่ผลติภณัฑ์ด้านระบบส�ารองไฟฟ้า โดยในช่วงแรกมวีตัถปุระสงค์เพือ่ประกอบธรุกจิจดัจ�าหน่ายและ
ให้บริการระบบส�ารองไฟฟ้าส�าหรับระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication Power Backup Solution) ที่มีคุณภาพและ 
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มาตรฐานสงู ให้กบัหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน จากนัน้บรษิทัได้ขยายธุรกจิไปในด้านการให้บรกิารระบบตรวจวดัและจดัการสภาพแวดล้อม  
(Monitoring and Management Solution) ธุรกิจด้านพลังงานทดแทน (Renewable Energy Solution) และธุรกิจด้านการอนุรักษ์
พลังงาน (Energy Saving Solution) บริษัทได้ขยายการด�าเนินงานไปยัง ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน (Renewable Power Plant) 
ประกอบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power) พลังงานชีวภาพ (Biogas Power)  พลังงานชีวมวล (Bio Mass Power) พลังงานขยะ 
(Waste Power) และ พลงังานลม (Wind Power) นอกจากนีบ้รษิทัได้ขยายการด�าเนนิงานไปยงัธรุกจิจ�าหน่ายและขนส่งผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม
เหลว และธุรกิจการก่อสร้างและจัดหาทางวิศวกรรมของโรงไฟฟ้า คลังแก๊ส และคลังน�้ามัน โดยบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่
ส�าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาดังต่อไปนี้

ปี พ.ศ. เหตุกำรณ์ที่ส�ำคัญ

2561 • ในเดือนมกราคม บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ�ากัด (“BIGGAS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยร้อยละ 51 ลงทุนซื้อหุ้นในบริษัท เจ
เอน็ เอน็เนอร์จ ีคอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (“JN”) ซึง่ประกอบกจิการสถานบีรกิารก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) และก๊าซธรรมชาติ 
(NGV) โดยปัจจบุนัมสีถานบีรกิารก๊าซธรรมชาต ิ(NGV) 2 แห่งทีอ่�าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรุ ีและอ�าเภอน�า้พอง จงัหวดั
ขอนแก่น จากกลุ่มผู้ถือหุ้น เดิม จ�านวน 19,999,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อย 100

• ในเดือนมีนาคม บริษัท บ๊ิกแก๊ส เทคโนโลยี จ�ากัด ได้รับการแต่งตั้ง จากบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ให้เป็นตัวแทน
จ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ให้กับกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งอยู่นอกแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

• ในเดือนมิถุนายน

• บรษิทัได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุรติ (Collective Action 
Coalition Against Corruption) หรือ CAC

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

• ในเดอืนกรกฎาคม ตามทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่4/2561 ได้มมีตใิห้บริษัท เจเอน็ เอน็เนอร์จี คอร์ปอเรชัน่
จ�ากัด (บริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 100 ของ บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ�ากัด (“บิ๊กแก๊ส”) ซึ่งบิ๊กแก๊สเป็นบริษัท
ย่อยร้อยละ 51 ของบริษัท) เข้าไปถือหุ้นในบริษัท เจเอ็น-เอสที จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน เพื่อประกอบธุรกิจการ
บริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเช่า เช่น ลานจอดรถยนต์ส่วนบุคคล และรถตู้โดยสาร

• ในเดอืนสงิหาคม บรษิทัจดทะเบยีนเปล่ียนแปลงทนุช�าระแล้วจากเดมิ 644,160,268.70 บาท เป็น 654,645,768.70 
บาท จากการใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิ (PSTC-W1) 

• ในเดือนธันวาคม 

• บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ�ากัด (“TPN”) เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�านวน 1,050,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิม 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ�านวน 1,350,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 
10,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 เพื่อใช้ในการด�าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในโครงการระบบท่อ
ขนส่งน�้ามันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

• บริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช�าระแล้วจากเดิม 654,645,768.70 บาท เป็น 655,525,916.20 บาท จาก การ
ใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิ (PSTC-WA) ของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท จ�านวน 8,801,475 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

• บรษิทั บิก๊แก๊ส เทคโนโลย ีจ�ากดั (“BIGGAS”) ได้จ�าหน่ายหุน้สามญัของบริษทั ไทย ไปป์ ไลน์ เน็ตเวร์ิค จ�ากัด (“TPN”) 
ครั้งที่ 1 จ�านวน 511,956 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 3.8 ของหุ้นที่ออกและจ�าหน่ายแล้วทั้งหมดของ TPN 
ในราคาประมาณ 212 ล้านบาท

2562 • เมื่อวันท่ี 3 มกราคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ส�านักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้มีมติให้ความเห็นชอบรายงาน การวิเคราะห์ผลกระ
ทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการระบบท่อขนส่งน�้ามัน ของบริษัท TPN
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• เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่1/2562 ประชุม ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัท ไทย ไปป์ ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ�ากัด (“TPN”) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย ที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมผ่านบริษัท บ๊ิกแก๊ส 
เทคโนโลย ีจ�ากดั (“BIGGAS”) โดยได้เพิม่ทนุจดทะเบยีนจาก 1,350 ล้านบาท เป็น 1,800 ล้านบาท โดยหลงัจากการเพิม่
ทุนส่งผลให้บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ�ากัด ถือหุ้นร้อยละ 93 ของบริษัท ไทย ไปป์ ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ�ากัด (“TPN”) จาก
เดิมที่ร้อยละ 92

• เมื่อวันท่ี 9 เมษายน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ัน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 
7/2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ากัด (บริษัทย่อย) จ�าหน่ายหุ้นสามัญของ บริษัท พีเอสที เอ็มเอสดับ
บลิว 1 จ�ากัด (“MSW 1”) จ�านวน 2,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 20 ของทุน
จดทะเบียน ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

• ในเดือนกรกฎาคม 2562 บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ�ากัด (“BIGGAS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้รับบันทึกข้อตกลง (MOU) 
ส�าหรับโครงการก่อสร้างคลังน�้ามันเชื้อเพลิง ที่นิคมอุตสาหกรรมาบตาพุด จังหวัดระยอง จาก บริษัท เอ็นเอฟซีที จ�ากัด 
โดยงานก่อสร้างคลังน�้ามันเชื้อเพลิงความจุ 90 ล้านลิตร มูลค่างานมากกว่า 1,000 ล้านบาท

• เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 อนุมัติการเข้าท�ารายการลงทุนบริษัท บิ๊กแก๊ส 
เทคโนโลยี จ�ากัด (“BIGGAS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ จะเข้าท�ารายการรับโอน หุ้นสามัญของ BIGGAS จ�านวน 
39,999,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของจ�านวนหุ้นที่ออกและช�าระแล้ว ทั้งหมดของ BIGGAS คิดเป็นมูลค่ารวม 
4,263,000,000 บาท (“หุ้นสามัญของ BIGGAS”) จาก บริษัท บีจีที โฮลดิ้ง จ�ากัด (“BGTH”) ภายใต้กระบวนการโอน
กจิการทัง้หมด (Entire Business Transfer หรอื EBT) โดยบรษิทัฯ จะช�าระค่าตอบแทนส�าหรบัธรุกรรมการรบัโอนกจิการ
ทัง้หมดให้กบั BGTH ด้วยหุน้สามญัเพิม่ทนุทีอ่อกใหม่ของบรษิทัฯ จ�านวน 4,981,094,116 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 0.10 
บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42 ของจ�านวนหุ้นที่ออกและช�าระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุน โดยก�าหน
ดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ราคาหุ้นละ 0.86 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,263,000,000 บาท โดยให้
แก่ BGTH (Private Placement) เพือ่เป็นค่าตอบแทนธรุกรรมการรบัโอน กจิการทัง้หมดแทนการช�าระค่าตอบแทนด้วย
เงินสด (Payment in Kind)

• เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ�ากัด ได้จ�าหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค 
จ�ากัด (“TPN”) ให้กับบริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) (“EGCO”) จ�านวน 7,739,998 หุ้น ในราคาหุ้นละ 374.87 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,901.50 ล้านบาท ท�าให้สัดส่วนการถือหุ้นใน TPN ลดลงจากร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 57 รวมถึงมี
การเปลีย่นแปลงอ�านาจควบคมุส่งผลให้มกีารเปลีย่นแปลงจากเงนิลงทนุในบรษิทัย่อยเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า และใน
วนัเดยีวกนั TPN ได้ออกหุน้สามญัเพิม่ทนุจ�านวน 6,500,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 100 บาท โดยแบ่งเป็นจ�านวน 3,315,000 
หุน้ เพือ่เสนอขายให้กบั BIGGAS และ 3,185,000 หุน้ เสนอขายให้กับ EGCO ซึง่จากการเพิม่ทนุดงักล่าวส่งผลให้ BIGGAS 
มีสัดส่วนการถือหุ้นใน TPN ลดลงจากร้อยละ 57 เป็นร้อยละ 55

• เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) ครั้ง
ที่ 20/2562 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ�าหน่ายหุ้นของบริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 7 จ�ากัด (“BGE 7”) โดยแบ่งเป็นหุ้น
สามัญจ�านวน 40,425 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และ หุ้นบุริมสิทธิ์จ�านวน 42,075 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้น
ละ10 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดย BGE 7 ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ

• เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) 

• ครั้งที่ 6/2562 มีมติอนุมัติให้ด�าเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ทีเอสเอชไอ เอ็นจิเนียริง จ�ากัด เพื่อรองรับการขยายตัว
ทางธรุกิจการให้บรกิารการก่อสร้าง และบรษิทั บิก๊ เพาเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั เพือ่รองรบัการลงทนุ การจ�าหน่ายกระแส
ไฟฟ้าในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทนอื่น
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2563 • เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 กิจการร่วมค้า พีเอสที เพาเวอร์ ซ่ึงเป็นกิจการร่วมค้าระหว่าง บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น 
เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัท พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รับหนังสือสนองซื้อ 
โดยม ีบริษทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) เป็นเจ้าของโครงการ ส�าหรบัโครงการซือ้ขายผลติภณัฑ์พลงังาน เพือ่น�าก๊าซธรรมชาติ
เหลว LNG มาใช้เป็นเช้ือเพลิงในกระบวนการผลิตความร้อนร่วมกับการผลิตไฟฟ้า และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสง
อาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) โดยมีมูลค่างานกว่า 250 ล้านบาท

• เมือ่วนัที ่12 กมุภาพนัธ์ 2563 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัของบรษิทั เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ�ากดั (มหาชน) ครัง้
ที ่2/2563 มมีติอนมุตัเิข้าลงทนุในบรษิทั เกรฮาวด์ อนิเตอร์ เทรด จ�ากัด เพือ่เสรมิสร้างขอบข่ายการด�าเนนิธรุกจิทางด้าน
การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

• เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท โรงไฟฟ้าสระยายโสม จ�ากัด ผู้ด�าเนินการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของบริษัท ได้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ให้กับการไฟฟ้าภูมิภาคตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ก�าลังผลิตรวม 
4.6 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่อ�าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

• เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทได้ลงนามในสัญญาสินเชื่อ
กับสถาบันการเงินซึ่งมิใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 7,800 ล้านบาท เพื่อใช้ด�าเนินการก่อสร้างคลังน�้ามัน
และลงทุนในโครงการขยายระบบท่อขนส่งน�้ามันไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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 1. ธุรกิจออกแบบ จ�ำหน่ำย และติดตั้งระบบจ่ำยไฟฟ้ำและตรวจวัดจัดกำรสภำพแวดล้อม
ธุรกิจออกแบบ จ�าหน่าย และติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม ให้บริการทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่
1) ระบบส�ารองไฟฟ้า (Power Backup Solution) ส�าหรบัอปุกรณ์และระบบสือ่สารโทรคมนาคมเป็นหลกัทีต้่องการความต่อเนือ่ง

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

เก็บข้อมูล และแสดงผลของสภาวะระบบสิ่งแวดล้อมต่างๆ 
3) ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ด�าเนินการออกแบบ จ�าหน่าย ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยให้บริการ

ในลักษณะวิศวกรรมจัดหา ก่อสร้าง (EPC) และแบบเบ็ดเสร็จทั้งโครงการ (Turn Key Project)
4) ระบบบริการและโซลูชั่นบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management Solutions and Services) และระบบอื่นที่ให้บริการ

การประหยัดพลังงานส�าหรับพลังงานไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นไปยังองค์กรที่มีค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสูง
 โดยมีรายละเอียดของแต่ละประเภทการให้บริการดังนี้

โครงสร้างรายไดข้องการประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
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 1.1 ระบบส�ำรองไฟฟ้ำ (Power Backup Solution) 
ที่บริษัทจ�าหน่ายและให้บริการ แบ่งออกเป็นสองประเภทหลักๆ คือ

 1.1.1   ระบบส�ารองไฟฟ้ากระแสตรง (DC Power Supply)
บรษัิทจ�าหน่ายและให้บริการระบบส�ารองไฟฟ้ากระแสตรงส�าหรบัอปุกรณ์และระบบสือ่สารโทรคมนาคมเป็นหลกั เนือ่งจาก

ระบบสือ่สารโทรคมนาคม เช่น ระบบชมุสายโทรศพัท์ Fixed-Line Application, Wireless Broadband, สถานฐีาน Mobile Base 
Station และ/หรอืระบบเครอืข่ายอินเทอร์เนต็ Internet Backbone เป็นต้น โดยระบบดงักล่าวต้องการความต่อเนือ่งในการท�างาน 
อีกทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบมีราคาสูง ซึ่งหากเกิดความผิดปกติในระบบไฟฟ้า เช่น แรงดันไฟฟ้าตกหรือกระชาก หรือกระแสไฟฟ้า
ดับ อาจก่อให้เกิดความเสียหายโดยตรงแก่อุปกรณ์และความเสียหายโดยอ้อมจากการที่ระบบหยุดท�างานได้ ระบบส�ารองไฟฟ้าจึง
มีความส�าคัญกับระบบโทรคมนาคมอย่างมาก โดยท�าหน้าที่ป้องกันความผิดปกติจากระบบไฟฟ้า และท�าให้กระแสไฟฟ้าที่เข้าสู่
ระบบมีเสถียรภาพและเหมาะสมแก่การท�างานของอุปกรณ์ต่างๆ มากขึ้น  โดยอุปกรณ์ระบบส�ารองไฟฟ้ายังได้รับการออกแบบให้
มีขนาดเล็ก น�้าหนักเบา และมีลักษณะเป็นหน่วยแยกส่วน (Module) สามารถท�าการต่อขยายได้อย่างสะดวกส�าหรับรองรับการใช้
งานเพิ่มเติมในอนาคต สามารถท�าการต่อขนานเพื่อเพิ่มเสถียรภาพในการท�างาน (Redundant) และสามารถควบคุมทางไกลโดย
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ ท�าให้เหมาะสมกับโครงการหรือระบบโทรคมนาคมโดยเฉพาะ

ทั้งนี้ ส่วนประกอบของระบบส�าหรับแต่ละโครงการจะต่างกัน โดยบริษัทจะท�าการศึกษาความต้องการของผู้ว่าจ้าง ให้ค�า
ปรึกษา ออกแบบระบบส�ารองไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ผู้ว่าจ้างก�าหนด โดยเลือกอุปกรณ์
ต่างๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก ดังนี้

อุปกรณ์แปลงไฟฟ้ำกระแสสลับเป็นไฟฟ้ำกระแสตรง (Rectifier)
เป็นอุปกรณ์ท่ีท�าหน้าที่แปลงสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรง เพื่อท�าหน้าที่จ่ายไฟเข้าอุปกรณ์

โทรคมนาคมท่ีใช้ไฟฟ้ากระแสตรง พร้อมกับจ่ายไฟฟ้าเพ่ือใช้ในการส�ารองประจุไฟฟ้าในแบตเตอรี่ โดยอุปกรณ์แปลง
ไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงส�าหรับระบบสื่อสารโทรคมนาคมจะแตกต่างจากระบบทั่วไป เนื่องจากอุปกรณ์ 
ดังกล่าวจะมีสายดินที่เป็นประจุบวก (Positive Ground)

ตัวอย่าง อุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงที่บริษัทจ�าหน่ายและให้บริการ

อุปกรณ์แปลงไฟฟ้ำกระแสสลับเป็นไฟฟ้ำกระแสตรงพร้อมแบตเตอรี่ส�ำรองไฟ (Energy Hub)
เป็นอุปกรณ์ท่ีท�าหน้าท่ีแปลงสัญญาณไฟฟ้าแบบผสมผสาน (DC Hybrid Power Supply) กล่าวคือท�าหน้าที่

เป็นอุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (Rectifier) ส�าหรับระบบส่ือสารโทรคมนาคม แต่ได้เพิ่มความ
สามารถในการส�ารองไฟฟ้าภายในตัวอุปกรณ์ ในลักษณะเป็น Energy Pack แบบ Lithium Ion ท่ีสามารถเพิ่มความจุ
แบตเตอรี่ได้ตามความต้องการในอนาคต โดยอุปกรณ์มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดพื้นท่ีในการติดตั้งแบตเตอรี่ ทั้งยังม ี
น�้าหนักเบา สามารถประยุกต์ใช้งานนอกสถานที่ได้อย่างง่ายดาย
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ตัวอย่าง อุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงพร้อมแบตเตอรี่ส�ารองไฟ ที่บริษัทจ�าหน่ายและให้บริการ

ทั้งอุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (Rectifier) และอุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็น
ไฟฟ้ากระแสตรงพร้อมแบตเตอรีส่�ารองไฟ (Energy Hub) โดยบรษัิทได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นตวัแทนจ�าหน่ายของอุปกรณ์
แปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงตรา Enatel จากบริษัท Enatel Ltd. (ประเทศนิวซีแลนด์) ซึ่งเป็นผู้ผลิต
อุปกรณ์ในด้านระบบพลังงานส�าหรับระบบสื่อสารโทรคมนาคม อุตสาหกรรม รวมถึงระบบพลังงานส�าหรับโรงไฟฟ้า 
แสงอาทติย์ ทีม่กีารจ�าหน่ายไปยงัภมูภิาคต่างๆ ทัว่โลก และผ่านการรบัรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 และมาตรฐาน
การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004

แบตเตอรี่ (Battery)
แบตเตอรีเ่ป็นอปุกรณ์ส�าหรบัเกบ็ประจไุฟฟ้าในระบบส�ารองไฟฟ้า โดยจะท�าหน้าทีก่กัเกบ็ประจไุฟฟ้ากระแสตรง

จากอปุกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (Rectifier) ในขณะทีแ่หล่งจ่ายไฟฟ้าท�างานปกต ิและจะท�าหน้าที่
จ่ายไฟฟ้ากระแสตรงไปยังระบบขณะที่แหล่งจ่ายไฟฟ้าหยุดท�างาน ซึ่งจะควบคุมโดยวงจรสวิตซ์ในระบบ ซึ่งจะมีขนาด
ความจุไฟฟ้าและคุณสมบัติแตกต่างกันตามความเหมาะสมในการใช้งาน โดยชนิดของแบตเตอรี่ที่บริษัทให้บริการและ 
จัดจ�าหน่าย เป็นประเภทแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดแบบปิดผนึก (Sealed Lead Acid Battery) และประเภท Tubular ทั้ง
ชนิด Sealed Type และ Vented Type ที่เหมาะส�าหรับระบบสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่ต้องการการบ�ารุง
รักษาต�่า อายุการใช้งานยาวนาน และมีไอกรดที่จะท�าให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ต�่ามาก โดยบริษัทได้รับการแต่งตั้ง
เป็นตัวแทนจ�าหน่ายแบตเตอรี่ตรา HAZE จากบริษัท Haze Battery Co., Ltd. (สาธารณรัฐประชาชนจีน) ตรา Shoto 
จากบรษิทั Shuangdeng Group Co.,Ltd. (สาธารณรฐัประชาชนจนี) และตรา SEC จากบรษิทั SEC Industrial Battery 
International Limited. (เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน/ สหราชอาณาจักร)

ตัวอย่าง แบตเตอรี่ ทั้งชนิด Sealed Type และ Vented Type ที่บริษัทจ�าหน่ายและให้บริการ

นอกจากนี้บริษัทยังให้บริการและจัดจ�าหน่าย Battery ชนิด Lithium Ion โดยเป็นแบบเดียวกับที่ใช้ในรถยนต์
ไฟฟ้า (Electric Vehicle) ปัจจุบันแบตเตอรี่ชนิดนี้ ได้รับความนิยมมากขึ้น ทั้งแบบที่ใช้ร่วมกับระบบส�ารองไฟฟ้า (UPS) 
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ระบบส�ารองไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ (Hybrid Solar System) และระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า (ESS) อันเนื่องจากมี
ประสิทธิภาพในการอัด/คายประจุสูง (Cycle Life) อายุการใช้งานยาวนาน (Durable) น�้าหนักเบา (Light Weight ) และ
มขีนาดเลก็กว่าแบตเตอรีท่ัว่ไปมากเมือ่เทยีบกบัขนาดความจทุีเ่ท่ากนั สามารถตดิตัง้ในสภาพแวดล้อมหลากหลาย มีความ
ปลอดภัยสูง อีกทั้งราคาที่ถูกลง โดยบริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�าหน่ายแบตเตอรี่ ชนิด Lithium Ion ตรา  
Narada จากบริษัท Narada Asia Pacific Pte Ltd. (สิงคโปร์)

ตัวอย่าง เปรียบเทียบแบตเตอรี่ ทั้งชนิด Sealed Type และ Vented Type กับแบตเตอรี่ชนิด Lithium Ion

โดยแบตเตอรี่ Lithium Ion มาพร้อมกับระบบควบคุม (Battery Management System) ติดตั้งภายใน Rack 
19 จงึท�าให้สะดวก รวดเรว็ และเป็นระเบยีบ พร้อมความสามารถในการตรวจสอบและแจ้งเหตุผดิปกตไิด้ตลอด 24 ชัว่โมง 
ท�าให้ทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
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ตัวอย่าง แบตเตอรี่ Lithium Ion ที่บริษัทจ�าหน่ายและให้บริการ

 1.1.2 ระบบส�ำรองไฟฟ้ำกระแสสลับ 
ระบบส�ารองไฟฟ้ากระแสสลับมีอุปกรณ์หลัก คือ อุปกรณ์ส�ารองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Uninterruptible 

Power Supply หรอื UPS) ซ่ึงเป็นอปุกรณ์ทีป่ระกอบด้วย วงจรแปลงไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (Rectifier) แบตเตอรี่ 
(Battery) วงจรแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลบั (Inverter) ซึง่ในช่วงเวลาทีม่กีระแสไฟฟ้าปกต ิกระแสไฟฟ้าจะถูกจ่าย
ไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการ พร้อมกับเข้าสู่วงจรแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อจ่ายไฟเข้าไปส�ารองในแบตเตอรี่ 
เมื่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าหยุดท�างาน วงจรสวิตซ์จะปรับวงจรให้แบตเตอรี่ท�าการจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงเข้าสู่วงจรแปลงไฟฟ้ากระแสตรง
เป็นไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อจ่ายไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าจนกว่าแหล่งจ่ายไฟฟ้าท�างานเป็นปกติหรือจนกระทั่งกระแสไฟฟ้าในแบตเตอร่ี
หมดลง

ท้ังน้ี เครื่องส�ารองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ มีความแตกต่างกันไปตามการใช้งานที่ต้องการ เช่น ความจุของ
แบตเตอรี่ที่แตกต่างกัน หรือบางประเภทไม่มีแบตเตอรี่อยู่ภายในเพื่อให้สามารถเลือกแบตเตอรี่ที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการมา 
เชือ่มต่อภายนอกได้ หรอืมวีงจรปรบัแรงดนัไฟฟ้าอตัโนมตั ิ(Stabilizer) ท�าหน้าทีป่รบัแรงดนัไฟฟ้าให้คงทีแ่ละสม�า่เสมออยูใ่นระดบั
ที่ปลอดภัยต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า หรือประเภทของแหล่งจ่ายไฟเข้าที่แตกต่างกัน เช่น กระแสไฟฟ้าเฟสเดียวหรือสามเฟส เป็นต้น

 โดยบริษัทเป็นผู้น�าเข้าและเป็นตัวแทนจ�าหน่ายในประเทศไทยส�าหรับเครื่องส�ารองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ
ตราเดลต้า (DELTA) จากบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ จ�ากัด (ไต้หวัน) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้น�าของโลกในด้านระบบจัดการก�าลังไฟฟ้า 
ระบบส�ารองไฟฟ้าและปรบัแรงดนัไฟฟ้าอตัโนมตั ิอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์และชิน้ส่วนของอปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ส�าหรบัอตุสาหกรรม
ต่างๆ เป็นต้น โดยมสี�านกังาน 106 แห่ง และโรงงานผลติ 31 แห่ง ทัว่โลก  และมทีมีวจิยัและพฒันาของเดลต้าในอนิเดยีได้เริม่สร้าง
ศกัยภาพด้านซอฟท์แวร์ท�าให้สามารถต่อยอดพฒันาซอฟท์แวร์ระบบอตัโนมตัอิตุสาหกรรม (IA) ทีท่นัสมยัได้ โดยซอฟท์แวร์ท่ีพฒันา
ขึ้นใหม่นี้จะเป็นโครงสร้างและแพลตฟอร์มมาตรฐานส�าหรับใช้งานกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในกลุ่มนี้ เช่น OPC-UA รวมถึง PLCOpen 
และเทคโนโลย ีIIoT เพือ่ให้สามารถใช้งานกบัแพลตฟอร์มลกัษณะเดยีวกนัหรอืคล้ายคลงึกนัทีม่อียูใ่นตลาดแล้วหรอือยูร่ะหว่างการ
พัฒนา  (ที่มา: เว็บไซต์ของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ จ�ากัด http://www.deltaww.com)

ตัวอย่าง อุปกรณ์เครื่องส�ารองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติที่บริษัทจ�าหน่ายและให้บริการ
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 นอกจากนี้ บริษัทยังจ�าหน่ายอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบส�ารองไฟฟ้า เช่น ตู้ระบบส�ารองไฟฟ้า  และอุปกรณ์อื่นๆ 
ที่เป็นส่วนประกอบของระบบส�ารองไฟฟ้าโดยจะท�าการออกแบบระบบให้เหมาะสมกับอุปกรณ์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่จะ
น�าระบบดังกล่าวไปใช้ โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจนี้ได้แก่ บริษัทหรือองค์กรสื่อสารโทรคมนาคม หรือบริษัทที่ต้องการระบบ
ไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพ เช่น ธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ เป็นต้น

 1.2 ระบบตรวจวัดและจัดกำรสภำพแวดล้อม (Power and Environment Monitoring Solution)
ระบบตรวจวัดค่าทางไฟฟ้า และจัดการสภาพแวดล้อม ที่บริษัทจ�าหน่ายและให้บริการ แบ่งออกเป็นสองประเภทหลักๆ ได้แก่

 1.2.1 ระบบตรวจวัดค่ำทำงไฟฟ้ำ และจัดกำรสภำพแวดล้อม (Monitoring Solution)
ระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อมท�าหน้าที่ตรวจวัด ประมวลผล เก็บข้อมูล และแสดงผลของสภาวะของระบบ 

รวมถงึสิง่แวดล้อมต่างๆ เช่น สถานะการท�างานของอปุกรณ์และระบบต่างๆ แรงดนัไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ประจขุองแบตเตอรี ่ความชืน้ 
อุณหภูมิ ควันไฟ รวมถึงการตรวจสอบว่ามีการบุกรุกในพื้นที่หรือไม่ เป็นต้น รวมถึงสามารถท�าการสื่อสารและควบคุมทางไกลผ่าน
ระบบสื่อสารต่างๆ และสามารถท�าการแจ้งเตือนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต หรือข้อความ 
ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้อีกด้วย ท�าให้ระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อม ช่วยให้สามารถป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิด
ขึ้นจากความผิดปกติต่างๆได้ทันท่วงที เช่น ไฟฟ้าดับ ไฟไหม้ หรือความผิดปกติของระบบไฟฟ้า เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถประหยัด
ค่าใช้จ่ายในส่วนของบุคลากรที่ต้องใช้ในการควบคุมดูแลได้ โดย ระบบตรวจวัดค่าทางไฟฟ้า และ จัดการสภาพแวดล้อม ประกอบ
ด้วยส่วนประกอบหลัก 4 ส่วน ได้แก่

1) อุปกรณ์เก็บข้อมูลและแสดงผลบนคลาวด์ (Server VPS or Cloud)
2) อุปกรณ์ตัวประมวลผลหลัก เก็บข้อมูล และ ส่งข้อมูล (Local Control Unit or Gateway)
3) อุปกรณ์ตรวจวัด (Sensor Unit)
4) โปรแกรม ตรวจวัดค่าทางไฟฟ้า และ จัดการสภาพแวดล้อม (Monitoring Software or Platform)
โดยตวัประมวลผลหลกั (Local Control Unit or Gateway) จะเป็นตวักลางอ่านค่าจากอปุกรณ์ตรวจวดัต่างๆ เช่น เครือ่ง

วัดแรงดันไฟฟ้า เครื่องตรวจจับอุณหภูมิ เครื่องตรวจจับควันไฟ และตรวจวัดค่าต่างๆ ตามที่ก�าหนด แล้วส่งค่าดังกล่าวไปยังระบบ
เก็บข้อมูลและแสดงผลบนคลาวด์ (Server VPS or Cloud)  ข้อมูลดังกล่าว จะได้รับการบันทึกประมวลผล และประมวลผลเพื่อส่ง
ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายต่างๆ ไปยังศูนย์ควบคุมส่วนกลาง และท�าการแสดงผล หรือแจ้งเตือนบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือทาง 
อีเมลล์ โดยโปรแกรม ตรวจวัดค่าทางไฟฟ้า และจัดการสภาพแวดล้อมที่บริษัทได้ท�าการพัฒนาขึ้นเอง ซ่ึงได้รับการออกแบบให้
สามารถรองรับอุปกรณ์เก็บข้อมูล 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

ตัวอย่าง อุปกรณ์และหน้าจอซอฟท์แวร์ระบบตรวจวัดและจัดการที่บริษัทจ�าหน่ายและให้บริการ

 1.2.2 ระบบตรวจสอบและวิเครำะห์ข้อมูลแบบ Real-time (SCADA)
    นอกจากระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อม (Monitoring Solution) ทางบริษัทได้น�าเข้าระบบตรวจสอบและ

วิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real-time (SCADA) ซ่ึงเป็นโปรแกรมวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
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(Comprehensive Monitoring & Control / Advanced Performance Analytics) ที่สามารถวิเคราะห์สาเหตุและการแก้ไข
แบบ Real Time เพื่อให้การบริหารจัดการภายในโรงไฟฟ้า และการผลิตไฟฟ้าเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งยังสามารถบริหารจัดการ
การใช้ไฟฟ้าภายในอาคาร (BEMS : Building Energy Management System) โดยอาศัยฐานข้อมูล Big Data วิเคราะห์และ 
สั่งงานผ่านระบบ SCADA เพื่อควบคุมการท�างานเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบแสงสว่างภายในอาคาร ให้เหมาะสม
กบัสภาพการท�างานของบคุลากรภายในอาคาร สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสม และใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมปีระสทิธภิาพ
สูงสุด

ตัวอย่าง โครงสร้างระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real-time (SCADA) ที่บริษัทจ�าหน่ายและให้บริการ

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

จัดหา และก่อสร้าง (Engineering Procurement and Construction หรือ EPC) แบบโครงการเบ็ดเสร็จ (Turn-key Project) 
ทั้งในรูปแบบระบบผลิตไฟฟ้าเพื่อเชื่อมต่อกับระบบจ�าหน่ายไฟ (On-grid System) และระบบผลิตไฟฟ้าที่ไม่เชื่อมต่อกับระบบ
จ�าหน่ายไฟ (Off-Grid System) ซึ่งจะท�าการผลิตไฟฟ้าเพื่อจ่ายไปยังอุปกรณ์ในระบบของผู้ว่าจ้างเอง เช่น อุปกรณ์ที่ติดตั้งในเสา
ส่งสัญญาณโทรคมนาคม เป็นต้น

โดยบริษัทจะท�าการศึกษาถึงความต้องการไฟฟ้าของระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า แล้วจึงท�าการออกแบบระบบ โดยเลือกส่วน
ประกอบที่มีความเหมาะสมกับทั้งลักษณะการใช้งานและสภาวะของแสงอาทิตย์หรือกระแสลมในพื้นที่โดยรอบ โดยอาจจะมีส่วน
ของระบบไฟฟ้าส�ารองร่วมด้วยตามความเหมาะสมในการใช้งานและตามความต้องการของผูว่้าจ้าง ในปัจจบุนับรษิทัให้บรกิารระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ดังต่อไปนี้

ก) พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) แบบ On grid โดยระบบจะผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในปัจจุบันเซลล์
แสงอาทิตย์ที่บริษัทจัดจ�าหน่ายและให้บริการเป็นเซลล์แสงอาทิตย์แบบโพลีคริสตอลลีน (Poly Crystalline) และ
เซลล์แสงอาทติย์แบบเซลล์ซิลคิอนชนดิผลกึเดีย่ว (Mono Crystalline) ทีม่ปีระสทิธภิาพในการผลติไฟฟ้า (Efficiency) 
มากกว่าร้อยละ 16 โดยระบบดังกล่าว จะขนานไฟฟ้าใช้งานร่วมกับสายส่ง เพื่อผลิตไฟฟ้าในเวลาท่ีมีแสงแดด  
เพื่อจ�าหน่ายไฟให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือเพื่อประหยัดค่าไฟฟ้าภายในองค์กรที่ติดตั้งใช้งาน

ข) ระบบผสมผสานพลงังานแสงอาทติย์และระบบกกัเกบ็พลงังาน (Hybrid System) นอกจากระบบพลงังานแสงอาทติย์ 
(Solar Cell) แบบ On grid แล้ว ทางบริษัทยังน�าระบบกักเก็บพลังงาน (ESS : Energy Storage System) ต่อร่วม
เพื่อใช้ในการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าจาก Solar Cell ในส่วนที่เหลือจากการใช้งาน หรือกักเก็บพลังงานไฟฟ้าในช่วง
เวลาท่ีค่าไฟฟ้าราคาถูก (Off Peak) เพื่อน�ามาใช้งานในช่วงที่ไม่มีแสงแดด หรือช่วงเวลาที่ค่าไฟฟ้าราคาแพงพร้อม
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กับลดค่าไฟฟ้าในส่วนความต้องการใช้ไฟ (On Peak and Demand Charge) ท�าให้สามารถลดค่าใช้ไฟฟ้าภายใน
องค์กรได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเพิ่มเสถียรภาพให้ระบบไฟฟ้า โดยระบบกักเก็บไฟฟ้าจะชดเชยรูปคลื่นและความถี่ใน
ระบบไฟฟ้าจากสายส่งให้มคีวามเสถยีรมากยิง่ขึน้ ซ่ึงเป็นการลดความเสียหายและยดือายกุารใช้งานของอปุกรณ์ไฟฟ้า
ในหน่วยงาน รวมถึงการน�าพลังงานที่กักเก็บออกมาใช้เมื่อระบบไฟฟ้าขัดข้อง (Power Backup) ได้อีกด้วย

ตัวอย่าง ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS : Energy Storage System) ที่บริษัทจ�าหน่ายและให้บริการ

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

ครอบคลุมถึง ให้ค�าปรึกษา ออกแบบ บริหารโครงการ วิเคราะห์การใช้พลังงาน ติดตั้งอุปกรณ์ และด�าเนินงานส�าหรับ รวมถึงการ
จัดหาแหล่งเงินทุน ตลอดจนการตรวจวัดเพื่อพิสูจน์ผลประหยัด และรับประกันผลการประหยัด โดยระบบที่น�ามาใช้ส�าหรับการ
จัดการพลังงานคือ ระบบบริหารจัดการพลังงานส�าหรับอาคาร (Building Energy Management Systems (BEMS)) 

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

นอกจากนี้ยังรวมถึงการให้บริการบริหารจัดการพลังงานส�าหรับโรงงานอุตสาหกรรม (Factory Energy Management 
System (FEMS)) จะประกอบด้วย ระบบตดิตามการใช้ไฟฟ้า ระบบจดัการการเดนิเครือ่งจกัรรวมถงึการซ่อมบ�ารงุอปุกรณ์เครือ่งจกัร
ต่างๆ ระบบควบคมุเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพของพลงังานทีผ่ลติขึน้ภายในโรงงานและการกกัเกบ็พลงังาน (Energy Storage System) 
ระบบควบคุมการตอบสนองด้านโหลด ระบบควบคุมการท�าความร้อน การปรับอากาศ และการระบายอากาศภายในโรงงาน  
(Heating, Ventilation and Air Conditioning: HVAC) ระบบไฟแสงสว่าง การรวบรวมและประมวลผลข้อมูลจากมิเตอร์อัจฉริยะ 
เป็นต้น

ตัวอย่าง ระบบปั๊มความร้อนและหลอดไฟแอลอีดีที่บริษัทจ�าหน่ายและให้บริการ
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คู่แข่งและสภำวะกำรแข่งขัน
ธุรกิจของบริษัทมีลักษณะธุรกิจออกแบบ จ�าหน่าย และติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อม   

จึงท�าให้บริษัทได้ตระหนักถึงการให้ความส�าคัญกับคุณภาพของการออกแบบ (Design) การด�าเนินการติดตั้งระบบ (Installation) 
และการบริหารโครงการ ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และความช�านาญสูง เพื่อท�าให้ให้ลูกค้าได้มั่น ใจถึงคุณภาพงานที่
จะได้รับ และภายใต้ระยะเวลาทีไ่ด้ก�าหนดวางแผนไว้อย่างมปีระสิทธภิาพ  ส�าหรับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มธรุกจิโทรคมนาคม เพือ่เป็นการ
สร้างความต้องการและการจัดสรรผลิตภัณฑ์ หรือบริการตามความต้องการของลูกค้ารายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ

สภาวะการแข่งขันท่ีสูงขึ้น บริษัทเลี่ยงไม่ได้ต้องมีการแข่งขันเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ หรือบริการ 
ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีการแข่งขันด้านราคาที่สูง เนื่องจากมีผู้ให้บริการรายใหม่ๆ และผู้ผลิตบางผลิตภัณฑ์ได้หันมา
เป็นผูใ้ห้บรกิารเอง เข้ามาร่วมแข่งขนัมากขึน้  ซึง่มผีลให้การแข่งขนัด้านราคาสงูขึน้ไปอกี ดงันัน้ การสร้างความสมัพนัธ์ทีด่กีบัลกูค้า 
และการคัดเลือกพันธมิตรธุรกิจที่มีความพร้อม จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นในการแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นๆ  

ทั้งนี้บริษัทต้องได้รับการสนับสนุนที่ดีจากลูกค้าและพันธมิตร เพื่อบริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และ
น�าเสนอในราคาท่ีสามารถแข่งขันได้ กล่าวคือต้องอยู่ในงบประมาณที่ลูกค้าก�าหนดไว้ พร้อมกับบริษัทยังมีความได้เปรียบในการ
แข่งขันคือ เป็นบริษัทมีความเชี่ยวชาญในการผสมผสานเทคโนโลยีที่หลากหลาย และการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ มีผล
งานการส่งมอบและการบริการที่ดีกับหน่วยงานราชการทั้งในอดีตและปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นผู้ช�านาญการในการบริการแบบ 
ครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ ส�ารวจ ติดตั้ง และการบ�ารุงรักษาและดูแลระบบหรือให้บริการหลังการขายส�าหรับการให้บริการ 
หลังการขาย บริษัทเน้นการบ�ารุงรักษาและดูแลระบบให้มีความเสถียรสูงสุด

ดงันัน้ กลยทุธ์การแข่งขนัทีบ่รษิทัน�ามาใช้จงึเป็นการก�าหนดมาตรฐานบรกิาร (SLA : Service Level Agreement) บรกิาร 
หลงัการขายทีเ่หมาะสมกบัสภาพการใช้งานของลกูค้า และผลติภณัฑ์ทีใ่ช้เทคโนโลยรีะดบัสงู ได้รบัมาตรฐาน และมคีวามปลอดภัย 
เพื่อประสิทธิภาพในการท�างานสูงสุด เพื่อให้ลูกค้าสามารถพึงพอใจและยินดีที่ใช้บริการที่มีคุณภาพ

ลักษณะลูกค้ำและกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย
ลกัษณะลูกค้าของบรษิทัในธรุกจิออกแบบ จ�าหน่ายและติดต้ังระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อม แบ่งเป็น 

2 กลุ่มใหญ่ คือ ภาคเอกชนและภาครัฐ (หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ) รวมถึงการบริการให้กับบริษัทในเครือ ไปตามประเภท
ของระบบที่ให้บริการ ดังนี้

 1) ระบบส�ำรองไฟฟ้ำ 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของระบบส�ารองไฟฟ้าจะแบ่งไปตามประเภทของระบบส�ารองไฟฟ้า คือ ระบบส�ารอง

ไฟฟ้ากระแสตรงจะมุ่งเน้นในกลุ่มลูกค้าสื่อสารโทรคมนาคมเป็นหลัก เนื่องจากมีความต้องการอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ
สงู และต้องการระบบส�ารองไฟฟ้าทีไ่ด้รบัการออกแบบส�าหรบัอปุกรณ์สือ่สารโทรคมนาคมโดยเฉพาะ ส�าหรบัระบบส�ารอง
ไฟฟ้ากระแสสลับ จะมุ่งเน้นในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศหรือองค์กรที่มีระบบสารสนเทศ
ขนาดใหญ่ เช่น ธนาคาร และอุตสาหกรรมทีต้่องการเสถยีรภาพของกระแสไฟฟ้าในการด�าเนนิงาน เช่น อตุสาหกรรมผลติ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

บริษัทยังคงไว้ซึ่งโครงการที่ตอบสนองความต้องการหน่วยงานที่ต้องการระบบส�ารองไฟฟ้ากระแสตรงส�าหรับ
อุปกรณ์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมเป็นหลัก เช่น บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด 
(มหาชน) และการไฟฟ้าภูมิภาค  ซึ่งเป็นผู้น�าด้านธุรกิจโทรคมนาคมต้องอาศัยนวัตกรรม และวิธีการลดต้นทุนอย่าง 
ต่อเนื่องเพื่อให้สามารถแข่งขันและเป็นผู้น�าในตลาดพร้อมไปกับการผลักดันโซลูช่ันที่หลากหลายออกสู่ท้องตลาดส�าหรับ
รองรบัการขยายฐานธรุกิจ  5G  อกีด้วย  การได้ท�างานอย่างใกล้ชดิกบัลูกค้าจะช่วยให้เราสามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้ดีขึ้น โดยมีการแลกเปลี่ยนและรับฟังมุมมองของลูกค้าหลัก และเป็นบริษัทชั้นน�าระดับโลกด้านเทคโนโลยีที่
ล�้าสมัย และลูกค้ารายใหม่ในอุตสาหกรรมอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง

ในปี 2563 บริษัทประสบความส�าเร็จจากการขายระบบส�ารองไฟฟ้ากระแสตรง (DC Power Supply) ได้เป็น
ส่วนหลัก  ของ กสทช.(ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) 
โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล ร่วมกับบริษัททีโอที จ�ากัด (มหาชน) และอีกหน่วยงานที่
เป็นความภูมิใจของบริษัท คือ ธนาคารออมสิน ได้เลือกใช้ระบบส�ารองไฟฟ้ากระแสตรง (DC Power Supply) จ�านวน
มากส�าหรับสาขาเช่นกัน
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 2) ระบบตรวจวัดและจัดกำรสภำพแวดล้อม (Power and Environment Monitoring Solution)  
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของระบบ ได้แก่ หน่วยงานในธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เนือ่งจากเป็นธรุกิจทีม่คีวามเสีย่งทีจ่ะเกิดความเสยีหายจากความผดิปกตใินระบบไฟฟ้าหรอืสภาพแวดล้อม เช่น ไฟฟ้าดบั 
แรงดันไฟฟ้าตกหรือเกิน แบตเตอรี่ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีการบุกรุก เกิดควันไฟ หรือไฟไหม้ เป็นต้น จึงต้องมีการ
ตรวจสอบสภาวะการท�างานของระบบและสภาพแวดล้อมอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันหรือลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
ได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นการท�าตลาดในกลุ่มผู้ด�าเนินการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เช่น  
แสงอาทติย์ หรอืลม เป็นต้น เนือ่งจากสภาวะแวดล้อมจะมผีลอย่างมากกบัการด�าเนนิงาน อกีทัง้ยงัสามารถตรวจวดัความ
ผิดปกติต่างๆ ในระบบได้อีกด้วย

 3) ระบบผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทน 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน แบ่งออกเป็นผู้ประกอบการผลิตกระแสไฟฟ้า 

เพื่อจ�าหน่าย  และผู้ประกอบการที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนส�าหรับระบบและอุปกรณ์ของผู้ว่าจ้าง เช่น ระบบหรือ
อุปกรณ์ในพื้นที่ที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าหรือมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นช่วงเวลา เป็นต้น ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานเอกชน  
เช่น ผู้ประกอบการสื่อสารโทรคมนาคม และหน่วยงานราชการ เช่น องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะ
สามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าไฟฟ้าแล้ว ยังสามารถเพิ่มภาพลักษณ์ในการใส่ใจสภาพแวดล้อมให้แก่องค์กร ท�าให ้
มีบางหน่วยงานได้รวมโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม 
(Corporate Social Responsibilities หรอื CSR ) กลุม่ลกูค้าของบรษัิทในธรุกจินีย้งัรวมถงึบริษทัย่อยซึง่จะว่าจ้างบรษัิท
ในลักษณะโครงการเบ็ดเสร็จ (Turn-key Project) ส�าหรับการสร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน นอกจากนี้บริษัทยังมี
กลุ่มลูกค้าหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน อีกด้วย

 4) ระบบประหยัดพลังงำน (Energy Saving Solution)
กลุ่มลูกค้าหลักของบริการและโซลูชั่นบริหารจัดการพลังงาน ได้แก่ หน่วยงานที่มีค่าใช้จ่ายพลังงานจ�านวนมาก 

อาท ิห้างสรรพสนิค้า โรงแรม โรงพยาบาล อาคารส�านกังาน หรอืโรงงานต่างๆ โดยวตัถุประสงค์หลกัของบรกิารและโซลชูัน่
บริหารจัดการพลังงาน คือ การท�าให้การเกิดการลดสัดส่วนการใช้พลังงาน ซึ่งน�าไปสู่ความสามารถในการประหยัดค่าใช้
จ่ายได้ รวมถึงเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร นอกจากนี้บริษัทยังมีกลุ่มลูกค้าหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการ
จัดสรรเงินงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน อีกด้วย

กำรจ�ำหน่ำยและช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยและให้บริกำร
ลกัษณะลกูค้าของบรษิทัในธรุกจิออกแบบ จ�าหน่ายและตดิตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อม แบ่งออก

ได้เป็นกลุ่มลูกค้าทางตรง และกลุ่มลูกค้าผู้รับเหมาระบบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ก) กลุ่มลูกค้ำทำงตรง
บริษัทมุ่งเน้นในการจัดจ�าหน่ายและให้บริการกลุ่มลูกค้าทางตรงในงานลักษณะโครงการที่มีขนาดกลางถึง 

ขนาดใหญ่ ซึ่งลักษณะของกลุ่มลูกค้าทางตรงของบริษัทจะแตกต่างส�าหรับกลุ่มลูกค้าทางตรงของบริษัท แบ่งออกเป็น 
หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งส�าหรับลูกค้าหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจนั้น  
บริษัทจะท�าการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจากช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
(http://www.gprocurement.go.th) หรอืจากประกาศของหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น จากน้ันจงึท�าการศกึษารายละเอยีด
ของโครงการดังกล่าว เพื่อท�าการออกแบบระบบและคัดเลือกอุปกรณ์และส่วนประกอบต่างๆ แล้วจึงส่งรายละเอียดของ
โครงการ เพือ่ผ่านระบบจดัซือ้จดัจ้างเพือ่พิจารณาความถูกต้องและมคุีณสมบตัทิีค่รบถ้วน จากนัน้จงึท�าการประกวดราคา
เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้รับการว่าจ้างต่อไป หรือผ่านกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ซ่ึงหน่วยงานดังกล่าวจะ
ติดต่อกับบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในโครงการดังกล่าวโดยตรงเพื่อท�าการเปรียบเทียบคุณสมบัติและราคาเพื่อท�าการ 
คดัเลอืกโดยมไิด้ผ่านข้ันตอนการประมลูราคา โดยบรษิทัจะมพีนกังานฝ่ายขายท�าการประสานงานกบัหน่วยงานทีม่ศีกัยภาพ
ในการว่าจ้างอยู่เป็นประจ�า รวมถึงมีการน�าเสนอข้อมูลของผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทให้แก่หน่วยงานดังกล่าว เพื่อ
ให้หน่วยงานน้ันๆ มีความเข้าใจและเล็งเห็นประโยชน์ของระบบและผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจ�าหน่ายและให้บริการ รวมถึง
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่บุคลากรในหน่วยงานดังกล่าวอีกด้วย
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ส�าหรบัหน่วยงานเอกชนนัน้ พนกังานฝ่ายขายของและวศิวกรของบรษัิทจะร่วมกนัเข้าไปน�าเสนอข้อมลูของระบบ
และผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทจ�าหน่ายและให้บริการแก่หน่วยงานที่เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งหากได้รับความสนใจจะท�าการ
ศึกษารายละเอียดความต้องการของลูกค้าดังกล่าว แล้วจึงท�าการออกแบบและท�าข้อเสนอเพื่อให้พิจารณาว่าจ้างต่อไป 

ข) กลุ่มลูกค้ำผู้รับเหมำระบบ (System Integrator)
ส�าหรับกลุ่มลูกค้าผู้รับเหมาระบบนั้น บริษัทจะท�าการประสานงานกับผู้รับเหมาระบบที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

ผลิตภัณฑ์และระบบท่ีบริษัทจ�าหน่ายและให้บริการเป็นประจ�า ซึ่งหากมีการจัดซื้อจัดจ้างหรือว่าจ้างในโครงการที่มีส่วน
ประกอบเป็นส่วนที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ บริษัทจะท�าการน�าเสนอโครงการส�าหรับส่วนงานดังกล่าวแก่ผู้รับเหมาระบบ
โดยส่งทีมวิศวกรท�างานร่วมกัน เพื่อร่วมกับออกแบบส่วนประกอบต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของ
ผู้ว่าจ้างมากที่สุด เพื่อให้ผู้รับเหมาระบบด�าเนินการยื่นข้อเสนอหรือยื่นประกวดราคาแก่ผู้ว่าจ้างต่อไป

นอกจากนีบ้รษิทัยงัมกีารเข้าร่วมเป็นสมาชกิของสมาคมและองค์กรต่างๆ เช่น สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
สมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย และสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่ง
ประเทศไทย เป็นต้น ท�าให้บริษัทสามารถรับรู้ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในอุตสาหกรรมนั้นๆ และสามารถขยาย 
ฐานลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวได้

กำรจัดหำผลิตภัณฑ์และบริกำร
บริษัทจัดหาอุปกรณ์ส�าหรับธุรกิจการออกแบบ จ�าหน่าย ติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม  

รวมถึงอุปกรณ์ส�าหรับก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานทดแทนของบริษัทย่อย จากทั้งในและต่างประเทศ โดยทั้งนี้บริษัทเป็นตัวแทน
จ�าหน่ายสินค้าให้กับตราสินค้าต่างๆ ดังนี้

ผู้แต่งตั้ง ตรำสินค้ำ สินค้ำที่เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำย

Delta Electronics, Inc. (ไต้หวัน) DELTA เครื่องส�ารองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้อัตโนมัติ 
(Uninterruptible Power Supply หรือ UPS)

Enatel Ltd. (นิวซีแลนด์) enatel ผลิตภัณฑ์ตราสินค้า Enatel ทุกชนิด

Haze Battery Company Limited (สหรฐัอเมรกิา) HAZE ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่

Narada Asia Pacific Pte Ltd.(สิงคโปร์) Narada ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่

นโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อม 
บรษัิทได้ตระหนกัถึงผลกระทบทีจ่ะกระทบต่อสิง่แวดล้อมจากการด�าเนนิงานของบรษิทั จงึมมีาตรการต่างๆ ในการป้องกนั

ปัญหามลภาวะ
จากการด�าเนินงานของบริษัท โดยบริษัทได้รับการรับรองการจัดการส่ิงแวดล้อมของบริษัทตามมาตรฐานสากล ISO 

14001:2015 ส�าหรับธุรกิจการด�าเนินธุรกิจออกแบบ จ�าหน่ายและติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม
ครอบคลุมการบริการทั้งหมด ได้มีการว่าจ้างบุคคลภายนอกในการบ�าบัด และจ�ากัดวัสดุปนเปื้อนสารเคมีที่เกิดจากการด�าเนินงาน
ของบรษัิทอกีด้วยในปัจจบุนั บริษทัไม่มกีารปล่อยของเสยีทีม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อม หรอืมคีดข้ีอพพิาทใดๆ ทีเ่กีย่วกบัสิง่แวดล้อม 

 2. ธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนทดแทน  
ณ ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อย มีก�าลังการผลิตตามสัญญารวมทั้งสิ้น 39.3 เมกะวัตต์ สามารถแบ่งออกตามประเภทของพลังงาน 

ทดแทน ได้แก่
1. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ด�าเนนิการ โดยบรษิทัและบรษิทัย่อย มกี�าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญารวม 15.2 เมกะวตัต์ ซึง่เป็น

โครงการที่ด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วทั้งสิ้น
2. โรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพด�าเนินการโดยบริษัทย่อย มีก�าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 12.1 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นโครงการที ่

ด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วทั้งสิ้น

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
POWER SOLUTION TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

33



3. โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลด�าเนินการโดยบริษัทย่อย มีก�าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 12 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นโครงการท่ี 
ด�าเนนิการเชงิพาณชิย์แล้ว ซึง่มกี�าลงัการผลติไฟฟ้าตามสัญญา 8 เมกะวตัต์ และมโีครงการทีร่อการพฒันา มกี�าลังการผลติไฟฟ้า
ตามสัญญา 4 เมกะวัตต์

โดยลักษณะการประกอบธุรกิจและรายละเอียดของโรงไฟฟ้าแต่ละประเภทเป็นดังนี้

 2.1 โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์

บมจ. เพำเวอร์ โซลูชั่น 
เทคโนโลยี

บจ. กันหำ  
โซล่ำพำวเวอร์

บจ. โซล่ำร์  
โกกรีน  

บจ. เพำเวอร์  
วี กรีน

บจ. พีเอสที 
เอนเนอร์ยี  2

ที่ตั้ง
อ�าเภอเขาย้อย 
จงัหวัดเพชรบุรี

อ�าเภอเมอืง 
จงัหวัดสระแก้ว

อ�าเภอสร้างคอม 
จงัหวดัอดุรธานี

อ�าเภอเมอืง 
จงัหวัด

สมทุรสงคราม

อ�าเภอไทรน้อย 
จงัหวดันนทบรุี

อ�าเภออมัพวา 
จงัหวัด

สมทุรสงคราม

ก�าลังการผลิต 
(เมกะวัตต์) 

1 5 2 1 1 5

คู่สัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้า

กฟภ. กฟภ. กฟภ. กฟภ. กฟน. กฟภ.

วันเริ่มต้นซื้อ
ขายไฟฟ้าเชิง

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

รูปแบบการ
สนับสนุน

Feed-in Tariff Feed-in Tariff Adder Feed-in Tariff Feed-in Tariff Feed-in Tariff

ระยะเวลา 25 ปี 25 ปี 5 ปี 25 ปี 25 ปี 25 ปี

(และต่อเนื่อง
ครั้งละ 5 ปี 
อัตโนมัติ)

ได้รับการส่ง
เสริมการลงทุน 

(BOI)
     

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ท�าการลงทุนในบริษัท พีวี กรีน จ�ากัด เพื่อด�าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา 
ในสัดส่วนร้อยละ 19.99 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้วทั้งหมด 18,000,000 บาท โดยบริษัทดังกล่าวมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ 
บริษัท วีรับเบอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด ซ่ึงเป็นเจ้าของอาคารที่โครงการใช้หลังคาเป็นที่ติดตั้งและไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท  
โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ทีต่ดิตัง้บนหลงัคา บรษิทั วรีบัเบอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั โดยได้รบัการอนมุตักิารจ�าหน่าย
ไฟฟ้าและเชื่อมต่อเข้าระบบจ�าหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในลักษณะผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power  
Producer หรือ VSPP) ส�าหรับอาคารขนาดกลางถึงขนาดใหญ่/โรงงาน ในเดือนมกราคม ปี 2557 และได้ท�าการเชื่อมโยงระบบ
ไฟฟ้าและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน  2557 ซึ่งได้รับ
การสนับสนุนในรูปแบบ Feed-in Tariff ในราคา 6.16 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นเวลา 25 ปี นับจากวันเร่ิมต้นซื้อขายไฟฟ้า 
เชงิพาณชิย์ โดยบรษิทั ว ีรบัเบอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดัได้ว่าจ้างบรษิทัในการออกแบบ ตดิตัง้ และทดสอบระบบของโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์ดังกล่าว
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 2.2 โรงไฟฟ้ำพลังงำนชีวภำพ

บจ. นวรัตน์ บี
เวอร์เรส

บจ. อรัญ เพำ
เวอร์

บจ. เศรษฐี
สุพรรณ ไบโอกรีน 

เพำเวอร์

บจ. โรงไฟฟ้ำสระ
ยำยโสม

บจ. โรงไฟฟ้ำ ขุน
พัดเพ็ง

ที่ตั้ง
อ�าเภอบ้านใหม่

ไชยพจน์ 
จังหวัดบุรีรัมย์

อ�าเภอสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี

อ�าเภอเมือง 
จังหวัดสุพรรณบุรี

อ�าเภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี

อ�าเภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี

ก�าลังการผลิต
(เมกะวัตต์)

1 4 2 4.6 1

คู่สัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้า

กฟภ. กฟภ. กฟภ. กฟภ. กฟภ.

วันเริ่มต้นซื้อขาย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

11 พ.ค. 55 19 มี.ค. 57 20 ต.ค. 58 28 ก.พ. 63 16 ต.ค. 57

รูปแบบการ
สนับสนุน

Adder Adder Adder Adder Adder

ระยะเวลา 5 ปี 5 ปี 5 ปี 5 ปี 5 ปี 

(และต่อเนื่องครั้ง
ละ 5 ปี อัตโนมัติ)

(และต่อเนื่องครั้ง
ละ 5 ปี อัตโนมัติ)

(และต่อเนื่องครั้ง
ละ 5 ปี อัตโนมัติ)

(และต่อเนื่องครั้ง
ละ 5 ปี อัตโนมัติ)

(และต่อเนื่องครั้ง
ละ 5 ปี อัตโนมัติ)

ได้รับการส่งเสริม
การลงทุน (BOI)

    

 2.3 โรงไฟฟ้ำพลังงำนชีวมวล

 บจ.  ไบโอโกกรีน   
บจ. เวลล์ โครำช เอ็น

เนอร์ยี

ที่ตั้ง
อ�าเภอน�้ายืน

จังหวัดอุบลราชธานี
อ�าเภอพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี

อ�าเภอหนองมะโมง
จังหวัดชัยนาท

อ�าเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์

ก�าลังการผลิต
(เมกะวัตต์)

1 2 1 8

คู่สัญญาซื้อขายไฟฟ้า กฟภ. กฟภ. กฟภ. กฟภ.

วันเริ่มซื้อขายไฟฟ้าเชิง
พาณิชย์

 รอการพัฒนาโครงการ 24 ก.ค. 58

รูปแบบการสนับสนุน Feed-inTariff Feed-inTariff Feed-inTariff Feed-in Tariff1

ระยะเวลา 20 ปี 20 ปี 20 ปี 14 ปี 8 เดือน 1

ได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI)

อยู่ระหว่างด�าเนินการ 

1สัญญาเดิมเป็นรูปแบบการสนับสนุนแบบ Adder ระยะเวลา 5 ปี และต่อเนื่องครั้งละ 5 ปี อัตโนมัติ และให้มีผลใช้บังคับจนกว่าจะมีการยุติ

สัญญา ต่อมา WKE ได้เข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบ Feed-in Tariff (FiT) ซึ่งมีผลเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2559
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อุตสำหกรรมพลังงำนหมุนเวียนและกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน
สถานการณ์การใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 นั้น ส�าหรับการใช้ไฟฟ้าในระบบ 3 การไฟฟ้า 

อยู่ที่ 142,244 GWh ลดลง 3.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การใช้ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจลดลงตั้งแต่
ช่วงต้นปี เนือ่งจากการชะลอตวัลงของเศรษฐกจิทัง้ของไทยและของโลก อนัเป็นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสั 
Covid-19 แต่อย่างไรกต็ามตัง้แต่มกีารผ่อนคลายมาตรการ Lock Down ของภาครฐั ในกลุม่ธรุกจิห้างสรรพสินค้าและธุรกจิโรงแรม
มีแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าเพิ่มข้ึน อีกท้ังมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสส่งผลกระตุ้นให้ผู้ใช้
ไฟฟ้ามีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

ที่มา : ส�านักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

ตามแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ได้มีแนวนโยบายการพัฒนา
ด้านพลังงานของประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable) พลังงานต้องมีต้นทุนราคาที่เป็นธรรมสามารถยอมรับได้ 
ประชาชนสามารถเข้าถงึได้ (Affordable) และส่งเสรมิให้เกดิการพฒันาเศรษฐกจิด้วยการสร้างกลไกให้ชมุชนเข้ามามส่ีวนร่วมด้าน
พลังงาน สร้างงาน และสร้างรายได้ให้ชุมชนในระดับฐานรากของประเทศ (Energy for All) โดยการพัฒนาด้านพลังงานไฟฟ้าจะ
มุ่งเน้นให้มีการผลิตพลังงานไฟฟ้าในชุมชนตามศักยภาพเชื้อเพลิงพลังงานสะอาดที่หาได้ในพื้นที่ และน�าไปใช้ในพื้นที่เป็นหลัก 
ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึงและราคาเหมาะสม

 ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก กระทรวงพลังงานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการปรับเป้าหมายและแผนการจ่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก รวมถึงมีการปรับแผนการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้มีความเหมาะสม 
มากขึ้น ทั้งนี้ยังคงไว้ซ่ึงก�าลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา ณ ปลายแผนในปริมาณเท่าเดิม เพื่อรักษาความมั่นคงในระบบไฟฟ้าของ
ประเทศไทย

ที่มา : แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
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นอกจากนี้บริษัทฯยังได้ด�าเนินธุรกิจจ�าหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาในลักษณะรูปแบบ Private 
PPA โดยมุ่งเน้นที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการประหยัดพลังงาน ทั้งพลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อน และพลังงาน
ความเย็น บริษัทเป็นผู้ลงทุนให้กับลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า โรงแรม หน่วยงานราชการ โดยมีกลยุทธ์ในการ
แข่งขัน ดังนี้

 1) คุณภาพของผลิตภัณฑ์
 บริษัทให้ความส�าคัญกับคุณภาพของระบบพลังงานที่ให้บริการแก่ลูกค้าเป็นหลัก โดยมีการออกแบบและวิเคราะห์การ 

ใช้พลังงานให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า โดยจะส่งทีมวิศวกรเข้าไปท�าการส�ารวจ ออกแบบอย่างละเอียดต้ังแต่ขั้นตอน
การเสนอโครงการ และเน้นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้ ให้ได้ตามมาตรฐานตามแต่ละอุปกรณ์ที่ถูกก�าหนดไว้ 

 2) คุณภาพของการให้บริการ
 บรษิทัให้บรกิารงานวศิวกรรมแก่ลกูค้า โดยน�าข้อมลูของลูกค้ามาใช้ในการประเมิน วิเคราะห์การใช้พลังงานและน�าเสนอ

แนวทางการน�าเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสมส�าหรับการแก้ไข ปรับปรุง ประหยัดพลังงานของลูกค้า โดยมีทีมงานวิศวกรบริหาร
โครงการ ควบคุมการก่อสร้าง การติดตั้งระบบพลังงานเพื่อไม่ไห้กระทบหรือเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินลูกค้า และมีทีมวิศวกร
ดูแลบ�ารุงรักษาระบบพลังงานให้สามารถใช้งานได้อย่างเป็นปกติหลังจากเริ่มจ่ายพลังงานเข้าระบบลูกค้าแล้ว

 3) บุคลากรที่มีคุณภาพ
 บริษัทให้ความส�าคัญกับคุณภาพของบุคลากร โดยบริษัทมีการจัดอบรมให้แก่พนักงานเพื่อเพิ่มเติมความรู้และทักษะ 

ให้เหมาะสมกบังานของแต่ละหน่วยงาน โดยจดัให้มกีารอบรมทัง้ภายในและภายนอกองค์กร และมกีารจดัแผนอบรมและงบประมาณ
ประจ�าปี โดยบุคคลากรต้องมีความรู้ความสามารถรอบด้านและต้องมีความรู้เพิ่มเติมจากงานที่ได้รับผิดชอบโดยตรงเพื่อจะได้ม ี
ความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานในภาพรวม อีกทั้งบริษัทยังมีนโยบายให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่สามารถแข่งขันกับบริษัทอื่น
ได้ เพื่อจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถท�างานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน

 4) ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
 บริษัทมุ่งเน้นในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายตั้งแต่ระดับบริการจนถึงระดับปฏิบัติการ 

เพื่อสร้างความมั่นใจกับลูกค้าว่าจะได้รับการบริการที่ดี มีการติดตามความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อน�ากลับมาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น  
รวมถึงสร้างฐานลูกค้าส�าหรับธุรกิจในอนาคต

 3. ธุรกิจจ�ำหน่ำยและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว
ด�าเนินการโดย บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย แบ่งออกตามประเภทของการด�าเนินธุรกิจเป็น 2 ธุรกิจ ได้แก่

 3.1 ธรุกจิจ�ำหน่ำยก๊ำซเชือ้เพลงิ (Gas Business Unit) ปิโตรเลยีมเหลว (LPG) ธรุกิจจ�ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติเหลว (LNG) 
และสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติส�ำหรับยำนยนต์ (NGV)

 3.1.1 ธุรกิจจ�ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas หรือ LPG)
บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ�ากัด ซึ่งได้รับอนุญาตเป็นผู้ค้าน�้ามันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน�้ามันเชื้อเพลิง 

พ.ศ.2543 ประเภทก๊าซปิโตรเลยีมเหลว เมือ่เดอืนพฤศจกิายน 2558 โดยบริษทัมส่ีวนแบ่งการตลาดตามปรมิาณการจ�าหน่ายอยูใ่น
ล�าดับที่ 7 จากจ�านวนผู้ค้าฯ ก๊าซหุงต้มทั้งหมด 14 ราย การจัดจ�าหน่ายด�าเนินการภายใต้เครื่องหมายการค้า  ให้แก่กลุ่ม
ลูกค้าครอบคลุมทั้ง 3 ภาคส่วน คือ ภาคอุตสาหกรรม ภาคยานยนต์ ภาคครัวเรือนและการพาณิชย์
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แผนภาพแสดงภาพรวมธุรกิจจ�าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG

บรษัิทมกีารบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพตัง้แต่การจดัหาก๊าซหงุต้มจากโรงกลัน่ โดยจะขนส่งทางเรอืมายงัคลังเก็บก๊าซฯ 
ที่ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา หลังจากนั้นจึงจัดส่งโดยรถขนส่งก๊าซฯ ไปยังลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม สถานีบริการ
ก๊าซ LPG และโรงบรรจุก๊าซของบริษัท 

บริษัทมีช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำย 2 ลักษณะ แบ่งออกได้ดังนี้
 ก) การขายส่ง (Wholesale)

การจัดจ�าหน่ายก๊าซหุงต้มคราวละปริมาณมาก ๆ หรือ Bulk โดยใช้รถขนส่ง ลูกค้าจะมีถังเก็บก๊าซฯ ขนาดใหญ่
เพื่อรองรับ ซึ่งจะเป็นการจัดส่งให้แก่ลูกค้าประเภทโรงงานอุตสาหกรรม สถานีบริการก๊าซ LPG และโรงบรรจุก๊าซ

 ข) การขายปลีกแบบถังหุงต้ม (Retail by cylinder)
การจัดจ�าหน่ายโดยการบรรจุลงในถังหุงต้มขนาดเล็กเพื่อจ�าหน่ายในภาคครัวเรือน และกลุ่มลูกค้าการพาณิชย์ 

เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงพยาบาล ร้านอาหาร เป็นต้น โดยปัจจุบันจะด�าเนินการจ�าหน่ายผ่านโรงบรรจุก๊าซซ่ึง
บรษัิทเป็นผูด้�าเนนิงานเอง และเครอืข่ายตวัแทนร้านจ�าหน่ายก๊าซหงุต้ม ส�าหรบัถงัหงุต้มของบรษิทัได้ตามมาตรฐาน มอก. 
โดยแบ่งเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดบรรจุ 4 กิโลกรัม 15 กิโลกรัม 48 กิโลกรัม 15 กิโลกรัม แบบสองวาล์วส�าหรับรถโฟล์ค
ลิฟท์ และ 48 กิโลกรัมแบบสองวาล์ว ส�าหรับลูกค้าพาณิชย์  ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการใช้งานของกลุ่มลูกค้าได้
อย่างเหมาะสม

 3.1.2 ธุรกิจจ�ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติเหลว (Liquefied Natural Gas หรือ LNG)
ก๊าซธรรมชาติเหลว คือก๊าซธรรมชาติท่ีถูกแปรสภาพเพ่ือประโยชน์ในการขนส่งได้ปริมาณมาก ๆ และเป็นระยะทางไกล

อย่างมปีระสทิธภิาพโดยไม่ต้องลงทนุวางท่อส่งก๊าซ ก๊าซธรรมชาตซิึง่มอีงค์ประกอบหลัก คอื ก๊าซมีเทน จะถกูน�ามาแยกส่ิงปลอมปน
และองค์ประกอบอืน่ ๆ  ออก เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ปรอท และก�ามะถนั จากนัน้จะลดอณุหภมูลิงจนถงึ -162 องศาเซลเซยีส 
ก๊าซธรรมชาติจะเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวที่ความดันบรรยากาศ และมีปริมาตรลดลงประมาณ 600 เท่าจากสถานะก๊าซ
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แผนภาพแสดงภาพรวมธุรกิจจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว LNG

บริษัทได้ลงนามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ LNG กับ ปตท. เมือเดือนมีนาคม 2561 เพื่อเป็นตัวแทนในการท�า
ตลาด LNG โดยจะน�าไปจ�าหน่ายให้แก่กลุม่ลกูค้าโรงงานอตุสาหกรรมทัว่ประเทศโดยเฉพาะโรงงานทีอ่ยูน่อกแนวท่อก๊าซธรรมชาติ 
โดยบริษัทจะรับ LNG จากคลังเก็บของ ปตท.ที่มาบตาพุด จ.ระยอง โดยจะจัดส่งทางรถขนส่งไปยังโรงงานของลูกค้า ที่บริษัทจะมี
การลงทนุตดิตัง้สถานเีกบ็ LNG และอปุกรณ์เพือ่แปรสภาพ ณ โรงงานลกูค้าทีป่ลายทาง ซ่ึง LNG จะเป็นเชือ้เพลงิทางเลอืกสามารถ
ใช้ทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม LPG และน�้ามันเตา ช่วยลดต้นทุนการผลิต และยังเป็นเชื้อเพลิงสะอาดเผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์ ลด
ปริมาณฝุ่น PM2.5 และช่วยลดมลภาวะที่เกิดจากเชื้อเพลิงเดิม รวมถึงมีความปลอดภัยสูง

 3.1.3 ธุรกิจสถำนีขำยปลีกก๊ำซธรรมชำติส�ำหรับยำนยนต์ (NGV)
สถานีบริการก๊าซธรรมชาติส�าหรับยานยนต์ (NGV) ตั้งอยู่ในเส้นทางคมนาคมหลัก ด�าเนินการโดย บริษัท เจเอ็น เอ็นเนอ

ร์จี คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทปัจจุบันมีสถานีบริการก๊าซธรรมชาติแนวท่อ (Conventional Station) 
จ�านวน 2 แห่ง ทีแ่ก่งคอย ตัง้อยูบ่นถนนมติรภาพขาออก ต�าบลบ้านป่า อ�าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรุ ีและทีน่�า้พอง ตัง้อยูบ่นถนน
มิตรภาพขาเข้า ต�าบลกุดน�้าใส อ�าเภอน�้าพอง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งทั้ง 2 สถานีบริการเป็นสถานีแนวท่อก๊าซของ ปตท. (Conven-
tional Station)

ลักษณะลูกค้ำและลูกค้ำเป้ำหมำย
ลูกค้าในกลุ่มจ�าหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว

 1. ธุรกิจจ�าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ดังนี้
1.1) กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เชื้อเพลิงเพื่อผลิตไอน�้าหรือพลังงานความร้อนที่ใช้ในการผลิต

สินค้า
1.2) กลุ่มสถานีบริการ ได้แก่ สถานีบริการที่เปิดจ�าหน่าย LPG ให้แก่ผู้ใช้รถยนต์ประเภทที่ใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิง
1.3) กลุม่ร้านค้าก๊าซและการพาณชิย์ ได้แก่ การจ�าหน่ายเป็นถงัก๊าซหงุต้มผ่านโรงบรรจซุึง่ปัจจบุนับรษิทัเป็นผู้ด�าเนนิงาน

เอง และเครือข่ายร้านค้าก๊าซ โดยมีขนาดบรรจุ 4 กิโลกรัม 15 กิโลกรัม 48 กิโลกรัม 15 กิโลกรัม แบบสองวาล์ว
ส�าหรับรถโฟล์คลิฟท์ และ 48 กิโลกรัมแบบสองวาล์ว ส�าหรับลูกค้าพาณิชย์  

บรษิทัมีแผนท่ีจะขยายตลาดโดยมกีลุม่ลูกค้าเป้าหมาย กล่าวคือการเพิม่ปรมิาณขายส่งไปยงักลุม่โรงงานอุตสาหกรรม การ
เพิม่ปรมิาณขายปลกีแบบถงัก๊าซหงุต้มในกลุม่ลกูค้าการพาณชิย์โดยผ่านโรงบรรจ ุและขยายเครอืข่าย เพิม่สาขาร้านค้าก๊าซ ส�าหรบั
ลูกค้าครัวเรือนทั่วไป ร้านอาหาร ตลาดนัด
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 2. ธุรกิจจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักดังนี้
2.1) กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ท่ีต้องการใช้เชื้อเพลิงและพลังงานความร้อน โดยครอบคลุมหลายประเภทอุตสาหกรรม 

เช่น  อุตสาหกรรมการผลิตยา การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม การหลอมโลหะ ผ้าและส่ิงทอ โดยกลุ่มลูกค้าโรงงาน
เป้าหมายจะครอบคลมุในเขตพืน้ทีท่ีเ่ป็นย่านนคิมอตุสาหกรรมทีย่งัไม่มีการวางท่อก๊าซธรรมชาตหิรอืย่านท่ีตัง้โรงงาน
ที่อยู่นอกแนวท่อก๊าซธรรมชาติ ในโซนภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคอีสานตอนล่าง และภาคตะวันตก  

2.2) กลุ่มลูกค้าภาคขนส่ง โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้แก่ ผู้ประกอบการรถโดยสาร และผู้ประกอบการรถขนส่งสินค้า  
รวมถึงผู้ประกอบการที่มีรถ CNG และมีความต้องการเปลี่ยนมาใช้ LNG เป็นเชื้อเพลิง เพื่อลดต้นทุน

 3. ธุรกิจสถานีขายปลีกก๊าซธรรมชาติส�าหรับยานยนต์ (NGV) 
อาทิเช่น รถขนส่งสาธารณะ รถบรรทุกสินค้า และรถยนต์ส่วนบุคคล เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯมีสถานีบริการก๊าซธรรมชาติตาม

แนวท่อก๊าซของ ปตท. (Conventional Station) ส�าหรับยานยนต์ จ�านวน 2 สถานี ที่อ�าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และที่อ�าเภอ
น�้าพอง จังหวัดขอนแก่น มีจ�านวนหัวจ่ายก๊าซแต่ละสถานีจ�านวน 16 หัวจ่าย สามารถรองรับการให้บริการรถยนต์ทุกประเภทที่
ต้องการเติมก๊าซ NGV โดยเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

คู่แข่งและสภำวะกำรแข่งขัน
ธุรกิจจ�าหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว 
1. ธรุกิจจ�าหน่ายก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) ปัจจบุนับรษัิทได้รบัใบอนญุาตให้เป็นผูค้้าน�า้มนัตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญตักิาร

ค้าน�า้มันเชือ้เพลงิ พ.ศ.2543 ประเภทก๊าซปิโตรเลยีมเหลว มจี�านวนทัง้สิน้ 14 ราย อย่างไรกต็ามบรษิทัมส่ีวนแบ่งการตลาดตาม
ปริมาณการขายของปี 2563 อยู่ที่ 43,000 เมติกตัน คิดเป็น ร้อยละ 1.25 ส�าหรับภาวะตลาดในปี 2564 เนื่องด้วยราคา LPG 
ในประเทศยังคงมีการอุดหนุนโดยภาครัฐมาอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
ในปี 2563 และสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ท�าให้ปริมาณการใช้ LPG ลดลง การแข่งขันของธุรกิจ LPG ยังต้องมุ่งเน้นในเรื่อง
การแข่งขันทางด้านราคาเป็นส�าคัญ

2. ธุรกิจจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) หลังจากท่ีบริษัทได้ลงนามสัญญาการเป็นตัวแทนจัดจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว  
เมื่อเดือนมีนาคม 2561 บริษัทเริ่มขาย LNG ครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2561 และ ในช่วงปี 2563 ปตท. มีการแต่งตั้งตัวแทนจัด
จ�าหน่ายก๊าซธธรรมชาติเหลวเพิ่มขึ้นรวมเป็น 10 ราย อีกทั้งตลาดภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการใช้ LNG เติบโตอย่างรวดเร็ว 
จึงท�าให้การแข่งขันของธุรกิจ LNG มุ่งเน้นในด้านราคา ด้านการลงทุนสถานี LNG และด้านการให้บริการเป็นส�าคัญ ในปี 2564 
บรษิทัฯ จงึมแีผนทีจ่ะขยายธรุกิจ LNG ไปยงัภาคขนส่ง เพือ่ทดแทน CNG และน�า้มนั Diesel โดยมผีูป้ระกอบการขนส่งให้ความ
สนใจเป็นจ�านวนมาก

3. ธุรกิจสถานีขายปลีกก๊าซธรรมชาติส�าหรับยานยนต์ (NGV) สถานีบริการก๊าซธรรมชาติส�าหรับยานยนต์ NGV ตามแนวท่อก๊าซ
ของ ปตท. (Conventional Station) ส�าหรับยานยนต์ จ�านวน 2 สถานี ที่อ�าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และ อ�าเภอน�้าพอง 
จังหวัดขอนแก่น มีจ�านวนหัวจ่ายก๊าซแต่ละสถานีจ�านวน 16 หัวจ่าย และสามารถรองรับการให้บริการรถยนต์ทุกประเภท 
ที่ต้องการเติมก๊าซ NGV อาทิเช่น รถขนส่งสาธารณะ รถบรรทุกสินค้า และรถยนต์ส่วนบุคคล เป็นต้น เปิดให้บริการตลอด 24 
ชั่วโมง จึงมีความได้เปรียบทางการแข่งขันท่ีไม่ต้องกังวลเรื่องปริมาณการจ่ายก๊าซ เหมือนสถานีบริการประเภทนอกแนวท่อ 
(Daughter Station) ที่ต้องรอรถก๊าซมาส่ง

แนวโน้มอุตสำหกรรม
1. ธุรกิจจ�าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาพรวมการใช้ LPG ในปี 2564 คาดว่าจะมีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 โดยการใช้ 

ในภาคอุตสาหกรรมจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เป็นไปตามแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจ แต่การ
ใช้ในรถยนต์คาดว่าจะลดลงร้อยละ 10 ซึ่งลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 จากการที่ผู้ใช้บางส่วนเปลี่ยนไปใช้น�้ามันซึ่งมีราคา
ถูกลง

2. ธุรกิจจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ภาพรวมการใช้เชื้อเพลิง LNG ในภาคอุตสาหกรรมในปี 2564 คาดว่ามีแนวโน้มเพิ่ม
ขึน้ร้อยละ 100 เนือ่งด้วยแนวโน้มราคา LNG ทีล่ดลง และมาตรการของรฐับาลเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อม PM 2.5 ท�าให้ธรุกจิจ�าหน่าย
ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง

3. ธรุกจิสถานขีายปลกีก๊าซธรรมชาตสิ�าหรบัยานยนต์ (NGV) แนวโน้มการใช้ก๊าซธรรมชาติส�าหรบัยานยนต์ (NGV) ในภาพรวมของ
ภาคขนส่งทางบกพบว่าในปี 2564 ยงัคงปรบัตวัลดลงประมาณร้อยละ 5 เนือ่งจากผูป้ระกอบการขนส่ง และผูใ้ช้รถยนต์บางส่วน
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เปลีย่นกลบัไปใช้น�า้มนัเป็นเช้ือเพลิงในช่วงทีร่าคาขายปลกีน�า้มนัในประเทศอยูใ่นระดบัท่ีไม่สงูมาก ประกอบกบัผลจากการทยอย
ปรับราคาขายปลีก NGV ขึ้น ตามนโยบายปรับโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงให้สะท้อนต้นทุนของรัฐบาล ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้
ปรมิาณรถทีใ่ช้เชือ้เพลงิ NGV มจี�านวนลดลง อย่างไรกต็าม ลกูค้าทีใ่ช้บรกิารสถานบีรกิารก๊าซธรรมชาตสิ�าหรบัยานยนต์ (NGV) 
ของบริษทักลับมจี�านวนลดลงไม่มาก เนือ่งจากสถานีบรกิารทัง้ 2 แห่งเป็นสถานบีรกิารประเภทแนวท่อ (Conventional Station) 
ที่สามารถให้บริการลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 4. ธุรกิจให้บริกำรทำงด้ำนวิศวกรรมพลังงำน และ ธุรกิจออกแบบ รับเหมำ ก่อสร้ำง โดยให้บริกำรในลักษณะวิศวกรรมจัดหำและ
ก่อสร้ำง (Engineering Procurement and Construction) และแบบเบ็ดเสร็จทั้งโครงกำร (Turn Key Project)

สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 1. งำนวิศวกรรมจัดหำและก่อสร้ำงทำงด้ำนพลังงำน ได้แก่
1.1 งานออกแบบ รับเหมา ก่อสร้าง สถานที่เก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว LNG ให้กับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมทั้งระบบ
1.2 งานออกแบบ รับเหมา ก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารสถานี และอุปกรณ์ระบบเติมก๊าซธรรมชาติให้กับสถานีบริการก๊าซ

ธรรมชาติทั้งระบบ
1.3 งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบอัดก๊าซธรรมชาติ (Compressor) พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ

 2. งำนวิศวกรรมจัดหำและก่อสร้ำงส�ำหรับ Utility and Infrastructure ได้แก่ 
2.1 งานออกแบบ รับเหมา ก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ เช่น คลังน�้ามัน คลังก๊าซ ระบบท่อส่งน�้ามัน
2.2 งานออกแบบ รับเหมา ก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าด้วยระบบ Co-Generation
2.3 งานออกแบบ รับเหมา ก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน

อุตสำหกรรมธุรกิจกำรก่อสร้ำง และจัดหำทำงวิศวกรรมของโรงไฟฟ้ำพลังงำนทดแทน คลังแก๊ส และคลังน�้ำมัน
บรษิทัได้ขยายตลาดทางด้านวศิวกรรม งานรบัเหมาก่อสร้างคลงัเกบ็น�า้มนัเชือ้เพลงิ งานวางระบบท่อส่งก๊าซ ท่อส่งน�า้มนั 

สถานจ่ีายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ส�าหรับภาคอตุสาหกรรม และภาคขนส่ง รวมทัง้สาธารณปูโภค และโครงสร้างพืน้ฐานทางด้าน
พลงังาน บรษิทัมทีมีงานและบคุลากรทีม่คีวามรู้ความสามารถและประสบการณ์เฉพาะด้าน มคีวามพร้อมและศักยภาพในการบรหิาร
จัดการโครงการท่ีเก่ียวเน่ืองกับก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ส�าหรับโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างครบวงจร ท�าให้บริษัทฯมีความได้
เปรยีบทางด้านวศิวกรรมและมแีนวโน้มทีส่ามารถเพิม่จ�านวนลกูค้าได้อย่างต่อเนือ่ง ทัง้นีแ้นวโน้มการใช้เชือ้เพลงิก๊าซธรรมชาตเิหลว 
(LNG) ก�าลังได้รับความสนใจมากขึ้น และมีแนวโน้มจะเป็นเชื้อเพลิงที่ส�าคัญของประเทศอีกประเภทหนึ่ง

ลักษณะลูกค้ำและลูกค้ำเป้ำหมำย
ลกูค้าในกลุม่ธรุกจิธรุกจิการก่อสร้าง และจดัหาทางวศิวกรรมของโรงไฟฟ้า คลงัแก๊ส และคลงัน�า้มนั มจี�านวนหลากหลาย 

ได้แก่ สถานบีรกิารก๊าซ (NGV) สถานบีรกิารก๊าซ (LPG) โรงงานอตุสาหกรรมที ่ใช้พลงังานจากก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) และก๊าซ
ธรรมชาติเหลว (LNG) เป็นเชื้อเพลิง รวมถึงผู้ให้บริการคลังน�้ามัน 

นอกจากนี้บริษัทยังให้บริการธุรกิจการออกแบบ จ�าหน่าย และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยให้บริการ
ในลักษณะวิศวกรรม จัดหา และก่อสร้าง (Engineering Procurement and Construction หรือ EPC) แบบโครงการเบ็ดเสร็จ 
(Turn-key Project) โดยธรุกจิออกแบบทางวศิวกรรม จดัหาและก่อสร้างโรงไฟฟ้าชวีมวล (Biomass) ในปัจจบุนั มกีารแข่งขนัค่อน
ข้างมาก เนื่องจากมีบริษัทผู้รับจ้างหลายราย จากข้อมูลของส�านักงานก�ากับกิจการพลังงาน มีโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ได้รับใบอนุญาต
จ�าหน่ายไฟฟ้าแล้วแต่ยังไม่ได้จ�าหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบ มีจ�านวน 21 ราย ก�าลังการผลิตรวม 216 เมกกะวัตต์ (ยังไม่รวมลูกค้าใน
โครงการ SPP Hybrid Firm) และมีโรงไฟฟ้าชีวมวลที่จ�าหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว 211 ราย ก�าลังผลิตรวม 3,196 เมกกะวัตต์  
ซึ่งบริษัทมีโอกาสท่ีจะเสนอการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าให้ดีขึ้น และยังมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ขอขยายก�าลังการผลิตเพิ่ม 
โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง เช่น โรงงานน�้าตาล โรงงานกระดาษ เป็นต้น นอกจากนี้ภาครัฐได้อยู่ระหว่างการประกาศรับซื้อไฟฟ้า
จากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก 700 เมกกะวัตต์ ก็เป็นกลุ่มลูกค้าที่ทางบริษัทมีโอกาสขยายธุรกิจได้

รวมถึงการให้บริการธุรกิจการออกแบบ จ�าหน่าย และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับกลุ่มลูกค้า
หน่วยงานรฐัและภาคเอกชนยงัมีโอกาสทีจ่ะเติบโตได้เนือ่งจาก พลังงานแสงอาทติย์เป็นพลงังานสะอาดและเป็นแหล่งพลังงานทีไ่ม่มี
วนัหมด บรษิทัจงึให้ความส�าคญักบัลกูค้าทีต้่องการลดการใช้พลังงานภายในหน่วยงานลงจากการซือ้พลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้ามา
เป็นการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
POWER SOLUTION TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

41



คู่แข่งและสภำวะกำรแข่งขัน
บริษัทมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้งระบบ และการให้บริการ ซ่อมบ�ารุง 

รวมทัง้การดแูลหลงัการขาย ท�าให้บรษิทัได้รบัสญัญาบ�ารงุรกัษาสถานบีรกิารก๊าซ (NGV) ของบรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) จ�านวน
มากกว่า 160 สถานี จากทั้งหมด 350 สถานี ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46 ของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติส�าหรับยานยนต์ (NGV) 
ที่ ปตท. ลงทุนทั้งประเทศ สัญญาบ�ารุงรักษาสถานีดังกล่าวมีอายุ 3 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2561 ถึงปี 2563  

ในเดือนกรกฎาคม ปี 2562 บริษัทได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ บริษัท เอ็นเอฟซีที จ�ากัด (บริษัทย่อย ของบริษัท  
เอ็นเอฟซี จ�ากัด (มหาชน))ในการด�าเนินการโครงการก่อสร้างคลังน�้ามันเชื้อเพลิง มูลค่าโครงการมากกว่า 1,000 ล้านบาท คาดว่า
จะแล้วเสร็จในปี 2564

ในส่วนของงาน ออกแบบ ก่อสร้างและติดตั้ง สถานีจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า 
เป็นจ�านวนมาก ในการให้ด�าเนินการ ออกแบบ ก่อสร้าง และติดตั้งสถานีจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาค
อุตสาหกรรม โดยบริษัทให้ความส�าคัญในเรื่องคุณภาพ ระยะเวลาการส่งมอบ ความปลอดภัยของสินค้าท่ีน�าไปติดตั้งให้แก่ลูกค้า 
ท�าให้ลูกค้ามีความพึงพอใจและมีการแนะน�าต่อเนื่อง ทั้งนี้ในการด�าเนินการออกแบบ ก่อสร้าง และติดตั้งสถานีจ่ายก๊าซธรรมชาติ
เหลว (LNG) ให้กับภาคอุตสาหกรรม บริษัทได้ด�าเนินการควบคู่กับการใช้เทคโนโลยี IOT เพื่อใช้ในการควบคุม ติดตาม รายงาน 
ระบบต่างๆ ของสถานีจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)
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ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทมีความเสี่ยงซึ่งอาจส่งผลถึงการด�าเนินงานและผลประกอบการอย่างมีนัยส�าคัญ ซึ่งบริษัทมีแนวทางในการป้องกันและแก้ไข
ความเสี่ยง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

 1. ควำมเสี่ยงจำกรำยได้ในแต่ละไตรมำสไม่สม�่ำเสมอ
เนื่องจากรายได้ส่วนหนึ่งของบริษัทมาจากธุรกิจออกแบบ จ�าหน่าย ติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม ซึ่งมี

ลกูค้าส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานรฐับาลและเอกชน ซึง่ด�าเนินกจิการด้านการส่ือสารโทรคมนาคม ท�าให้บรษิทัมคีวามเส่ียงทีจ่ะสูญเสียรายได้หาก
อตุสาหกรรมการสือ่สารโทรคมนาคมมกีารชะลอตัวลง ซ่ึงอาจจะเกดิจากปัจจยัต่างๆ เช่น นโยบายการลงทนุในระบบส่ือสารโทรคมนาคมของ
หน่วยงานรัฐบาล หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการให้สัมปทานในระบบสื่อสารต่างๆ เป็นต้น รวมถึงลูกค้ากลุ่มดังกล่าวจะมี 
รอบปีงบประมาณเร่ิมต้นในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยจะใช้ระยะเวลาด�าเนินการประมาณ 3 - 6 เดือนจึงจะส่งมอบงานและรับรู้รายได้  
ซึ่งส่งผลให้รายได้ของบริษัทในแต่ละไตรมาสในงวดปีมีความผันผวน 

ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทจึงได้ท�าการขยายฐานลูกค้าไปในธุรกิจอื่น เช่น โรงแรม และอาคารส�านักงาน เป็นต้น  
อีกทั้งยังมีการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจพลังงานประเภทอ่ืนๆ ที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต สร้างโอกาสในการ
เพิ่มรายได้และการกระจายความเสี่ยงของรายได้จากการด�าเนินธุรกิจในปัจจุบัน เพิ่มสภาพคล่องให้บริษัทจากกระแสเงินสดที่สม�่าเสมอของ
ธุรกิจ

 2. ควำมเสี่ยงในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรและประสิทธิภำพของโรงไฟฟ้ำ
การบริหารจัดการโรงไฟฟ้าจะต้องอาศัยบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญ และมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน หากบริษัทไม่สามารถ

จัดให้มีบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ อาจจะส่งผลให้บริษัทไม่สามารถบริหารจัดการโรงไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็
ด ีในการเตรยีมการเพือ่เริม่ด�าเนนิการโรงไฟฟ้า บรษิทัจะคดัสรรบุคลากรทีมี่คณุสมบตัเิหมาะสมในจ�านวนทีเ่พยีงพอต่อการปฏบิตัหิน้าที ่และ
จัดอบรมพนักงานในหน่วยงานให้มีความรู้ ความสามารถ ท�างานทดแทนกันได้

 3. ควำมเสี่ยงในกำรที่อัตรำผลตอบแทนไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย
เนือ่งจากปรมิาณพลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติได้จากโครงการโรงไฟฟ้าชวีภาพ และชวีมวลขึน้อยูก่บัปรมิาณวตัถดุบิซึง่ใช้ผลติไฟฟ้า ซึง่หาก

มีปริมาณวัตถุดิบไม่เพียงพอและต่อเน่ืองก็อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เต็มก�าลังการผลิต ส่งผลให้บริษัทไม่ได้รับรายได้และ
อัตราผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ อย่างไรก็ดีบริษัทได้มีการศึกษาความเพียงพอของปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ส�าหรับโรงไฟฟ้า โดยได้เข้าไป
ส�ารวจปริมาณเช้ือเพลิงในรัศมีท่ีสามารถขนส่งได้รอบโรงไฟฟ้าว่ามีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของโรงไฟฟ้าหรือไม่ พร้อมกับได้มีการ
ท�าสัญญาการซื้อวัตถุดิบเป็นรายปี ซึ่งท�าให้สามารถลดผลกระทบจากความเสี่ยงในการที่อัตราผลตอบแทนไม่เป็นไปตามเป้าหมายได้

 4. ควำมเสี่ยงจำกกำรที่บริษัทไม่สำมำรถด�ำเนินกำรได้ทันตำมก�ำหนดวันเริ่มต้นซื้อขำยไฟฟ้ำ (SCOD) ที่ก�ำหนดไว้ในสัญญำซื้อ
ขำยไฟฟ้ำ 

ก่อนการเริม่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า บรษิทัจะต้องด�าเนนิการขอใบอนญุาตทีเ่กีย่วข้อง เช่น ใบอนญุาตก่อสร้าง ใบอนญุาตประกอบกิจการ
โรงงาน (ร.ง.4) และต้องจัดท�าประชาคมก่อนการขอใบอนุญาตก่อสร้าง เป็นต้น และผู้รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Con-
tractor) ต้องด�าเนินก่อสร้างโครงการให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ก�าหนด ซึ่งหากไม่สามารถด�าเนินการตามระยะเวลาที่ก�าหนดในแผนงาน มีโอ
กาสท�าให้ถูกเพิกถอนใบอนุญาต และส่งผลให้ผลประกอบการไม่เป็นไปตามที่คาด และรับรู้รายได้จากโครงการข้างต้นล่าช้าออกไป ดังนั้น 
บริษัทจึงศึกษาขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาต พร้อมกับเอกสารและข้อมูลท่ีต้องน�าส่ง รวมทั้งบริษัทได้คัดเลือกผู้รับเหมาที่มีชื่อเสียง มี
ประสบการณ์และความช�านาญในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า พร้อมกับวางแผนติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างสม�่าเสมอ เพื่อท�าให้มั่นใจ
ว่ากระบวนการด�าเนินงานจะเป็นไปตามเวลาท่ีก�าหนดตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า อย่างไรก็ดี บริษัทสามารถยื่นขอเลื่อนก�าหนดวันเริ่มต้นซื้อ
ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคได้ โดยจะต้องท�าการชีแ้จงเหตผุลและรายงานความก้าวหน้าของโครงการให้แก่การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคทราบ 
โดยไม่ถือว่าเป็นการผิดสัญญาตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
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 5. ควำมเสี่ยงจำกนโยบำยของรัฐบำล รำคำจ�ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 
ปัจจุบันราคาจ�าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) รัฐบาลยังคงควบคุมชดเชยของกองทุนส�าหรับก๊าซที่จ�าหน่ายเพื่อเป็นเช้ือเพลิง 

ตามประกาศของ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง)  ยกเว้นการน�าเข้าก๊าซ LPG รัฐบาลได้ปล่อยลอยตัว ซึ่งท�าให้ผู้ค้าก๊าซ LPG 
รายทีซ่ือ้ก๊าซ LPG จากโรงแยก/โรงกลัน่ รวมทัง้บรษิทัฯ ซือ้ก๊าซ LPG ได้ในราคาเดยีวกนั ส�าหรบัรายทีน่�าเข้ากจ็ะซือ้ก๊าซตามราคากลไกตลาด
โลก ส�าหรับราคาขายปลีกก๊าซปโิตรเลยีมเหลว LPG รฐับาลได้ปล่อยลอยตวัอย่างเสรี ยกเว้นราคาขายปลีกก๊าซ LPG ส�าหรับครัวเรือนเพือ่ใช้
เป็นก๊าซหงุต้ม ยงัควบคมุจากรฐับาล โดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณชิย์ ได้พจิารณาเหน็ว่าก๊าซ LPG เป็นสนิค้าทีม่คีวามจ�าเป็นต่อการ
ด�ารงชีวิตของประชาชน จึงก�าหนดให้ก๊าซ LPG ที่เป็นก๊าซหุงต้มเป็นสินค้าควบคุม

 ในอนาคต มแีนวโน้มทีร่ฐับาลจะยกเลกิการชดเชยราคาจ�าหน่ายก๊าซ LPG ในประเทศ จากเงนิสนับสนนุจากกองทนุน�า้มนัเชือ้เพลงิ 
และปล่อยลอยตัวราคาจ�าหน่ายก๊าซ LPG อย่างแท้จริง ซึ่งจะส่งผลให้ราคาขายปลีกก๊าซ LPG ในการใช้เป็นเชื้อเพลิงในยานยนต์ การน�าไป
ใช้ในภาคอุตสาหกรรมรวมท้ังภาคครัวเรือน มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกลไกของราคาตลาดโลก และตลาดในประเทศ สะท้อนต้นทุนการ
จ�าหน่ายก๊าซ LPG อย่างแท้จริง

 ผลกระทบจากนโยบายลอยตัวราคาจ�าหน่ายก๊าซ LPG อย่างสมบูรณ์ทั้งระบบ ส่งผลให้บริษัทฯ รวมทั้งผู้ค้าก๊าซ LPG รายอื่น ๆ มี
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาจ�าหน่ายก๊าซ LPG หากราคาขายปลีกก๊าซ LPG มีการปรับตัวลดลง อาจส่งผลให้ บริษัทฯมีผลก�าไรลด
ลงหรือขาดทุน แต่ถ้าหากราคาขายปลีกก๊าซ LPG เพิ่มขึ้น จะส่งผลให้บริษัทฯมีก�าไรเพิ่มขึ้นเช่นกัน

 6. ควำมเสี่ยงในกำรที่อัตรำผลตอบแทนมีควำมไม่แน่นอนจำกสภำวะกำรแข่งขันในธุรกิจผู้ค้ำก๊ำซ (LPG) ตำมมำตรำ 7
บริษัทฯได้รับอนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงานให้เป็นผู้ค้า LPG ตามข้อก�าหนดให้เป็นผู้ค้าน�้ามันตามมาตรา 7 เมื่อปี พ.ศ. 2558 โดย

ต้องมคีณุสมบติัทนุจดทะเบียน 50 ล้านบาทขึน้ไป ต้องมทีนุหมนุเวยีนไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท ต้องมสีถานทีค่ลังเพ่ือเกบ็ส�ารองตามกฎหมาย
ร้อยละ 0.5 ของปริมาณที่จะท�าการค้าในระยะเวลา 1 ปี ต้องมีปริมาณการค้ามากกว่า 50,000 ตันต่อปี

 7. ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนด้ำนรำคำของก๊ำซธรรมชำติเหลว (LNG)
เนื่องจากราคา LNG ที่จ�าหน่ายไม่ได้รับการอุดหนุนจากภาครัฐเหมือนกับ LPG และโครงสร้างราคา LNG ที่ทาง ปตท.น�าเข้าจะ

อ้างองิกบัราคาน�า้มนัดบิและราคาก๊าซธรรมชาตใินตลาดโลก ราคาจ�าหน่าย LNG ภายในประเทศจงึมกีารขึน้ลงเป็นไปตามอปุสงค์ (Demand) 
และอุปทาน (Supply) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปล่ียนค่าเงินแนวทางการจัดการจะต้องติดตามข้อมูลราคาน�้ามันดิบ อัตราแลก
เปลี่ยนค่าเงินอย่างใกล้ชิด และในอนาคตบริหารการจัดหา LNG จากหลายแหล่งเพื่อลดผลกระทบจากผู้ขายรายเดียว

 8. ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงลูกค้ำรำยใหญ่ของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกำรให้บริกำรทำงด้ำนวิศวกรรมพลังงำน โดยเฉพำะธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกันกับก๊ำซธรรมชำติ

แผนรับมือ บริษัทฯ  ได้เพิ่มธุรกิจให้บริการในส่วนของงานออกแบบ ก่อสร้าง รับเหมา ติดตั้งคลังเก็บน�้ามันเชื้อเพลิง และเพิ่มงาน
ในส่วนของสถานจ่ีายก๊าซธรรมชาตเิหลว (LNG) ให้แก่ลกูค้าโรงงานอตุสาหกรรม และภาคขนส่ง และงานวางระบบท่อส่งก๊าซ และน�า้มนัเพิม่
มากขึ้น เพื่อให้บริษัทสามารถรับรู้รายได้ได้อย่างสม�่าเสมอ

 9. ควำมเสี่ยงจำกแนวโน้มอุตสำหกรรมของกำรใช้ NGV ในภำคกำรขนส่งทำงบกที่ปรับลดลงอย่ำงต่อเนื่อง
แผนรับมือ บริษัทได้ด�าเนินการเจรจา และท�าสัญญากับบริษัทขนส่งขนาดใหญ่ เพื่อให้มาใช้บริการที่สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ

ส�าหรับยานยนต์ (NGV) ทั้ง 2 แห่ง และสถานีบริการทั้ง 2 แห่งยังใช้ แบรนด์ ปตท. เพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า และมีแผนที่จะเพิ่มการ
จ�าหน่ายสินค้าและบริการอื่น ๆ ในสถานีทั้ง 2 แห่งของบริษัท
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ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถือหุ้น

 1. จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักแห่งประเทศไทย ซึ่งมีทุนจดทะเบียนและ

ทุนที่เรียกช�าระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งสิ้น 1,185,974,790 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 2,371,949,580 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

 2. ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 30 กันยายน 2563 มีดังนี้
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ล�ำดับ รำยชื่อผู้ถือหุ้น
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ

หุ้น %

1  นายธนัช  ปวรวิปุลยากร 523,000,000 22.05%

2  นายโสมพัฒน์  ไตรโสรัส 117,320,000 4.94%

3  นางวัลลภา ไตรโสรัส 113,848,000 4.80%

4  นายสมภพ ติงธนาธิกุล 105,000,000 4.43%

5  UBS AG SINGAPORE BRANCH 80,000,000 3.37%

6  นายกัมพล  ตติยกวี 66,642,935 2.81%

7  นางวิรัชดา ตติยกวี 59,773,132 2.52%

8  นางสาวปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์ 55,000,000 2.32%

9  นายพระนาย กังวาลรัตน์ 40,269,600 1.70%

10  นายเฉลิมชัย                 มหากิจศิริ 40,000,000 1.69%

รวม 1,200,853,667 50.63%

 3. กำรออกหลักทรัพย์อื่น 
บริษัทฯได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เม่ือวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ให้ออกและเสนอขายตราสารหนี้ 

ระยะสั้น และ/หรือ ระยะยาวในรูปแบบของตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange : B/E) และ/หรือ หุ้นกู้ (Bond) ภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน  
1,500 ล้านบาท

ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ในนามของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน
สถาบัน และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ภายในประเทศ ดังมีรายละเอียดดังนี้

หุ้นกู้ครั้งที่ ชุดที่
มูลค่ำที่ออก
 (ล้ำนบำท)

วันครบก�ำหนด ไถ่ถอน
อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

1/25631 1 100 เม.ย.-64 5.3

1/25631 2 400 ต.ค.-64 5.7

รวม 500
 1หุ้นกู้มีผู้ค�้าประกันโดย บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ�ากัด มีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียน และ บริษัทเงินทุนศรีสวัสดิ์  

จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
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บรษัิทมนีโยบายในการจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้ ในอตัราไม่ต�า่กว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสทุธขิองงบการเงนิเฉพาะบรษิทัภายหลงั
จากหักภาษีและเงินทุนส�ารองตามกฎหมายและทุนส�ารองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดย
จะขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจ�าเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินงาน แผนการ
ลงทนุและการขยายธรุกจิในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจยัอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิงานและการบรหิารงานของบรษิทั 
โดยอยู่ภายใต้เงือ่นไขทีว่่า บรษิทัจะต้องมเีงนิสดเพยีงพอส�าหรบัการด�าเนนิธรุกจิ และการด�าเนนิการดงักล่าวจะต้องก่อให้เกดิประโยชน์สงูสดุ
ต่อผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

ทัง้นี ้มตคิณะกรรมการบรษิทัทีอ่นมุตัจ่ิายเงนิปันผลจะต้องน�าเสนอเพือ่ขออนมุตัต่ิอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เว้นแต่ เป็นการจ่ายเงนิปันผล
ระหว่างกาล ซึง่คณะกรรมการบรษิทัมอี�านาจอนมุตัใิห้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วรายงานให้ทีป่ระชมุผู้ถอืหุ้นทราบในการประชมุคราว
ต่อไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
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โครงสร้างการจัดการ

 1. รำยชื่อคณะกรรมกำรบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการของบริษัท มีจ�านวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล ต�ำแหน่ง

1. นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส ประธานกรรมการ

2. นายกัมพล ตติยกวี กรรมการ 

3. นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน กรรมการ

4. นางสาวปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์ กรรมการ

5. นายปรัชญา นิยมไทย กรรมการอิสระ

6. นายสุวิทย์ สิงหจันทร์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

7. นายพิทยาธร มฤทุสาธร1   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

8. นายวรพงศ์ จ�าจด กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

 กรรมกำรซึ่งมีอ�ำนำจลงลำยมือชื่อแทนบริษัท
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายกัมพล ตติยกวี นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน  และนางสาวปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์ 

กรรมการ 2 ใน 3 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันเป็นสองคนและประทับตราส�าคัญของบริษัท 
ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท
1) จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความสุจริต ระมัดระวัง และรักษา 

ผลประโยชน์ของบริษัท
2) ก�าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน งบประมาณของบริษัท ควบคุมดูแลการบริหาร และการจัดการฝ่ายบริหาร หรือ

บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ไว้
3) พจิารณาโครงสร้างการบรหิารงาน แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการอืน่ตามความเหมาะสม
4) พิจารณาทบทวน และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการด�าเนินธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัท ที่เสนอ

โดยฝ่ายบริหาร
5) ติดตามผลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน และงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
6) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�าปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
7) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
8) จัดให้มีการท�างบดุล และงบก�าไรขาดทุนของบริษัท ณ วันส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชีรายไตรมาสและประจ�าปีของบริษัท  

ซึ่งผู้สอบบัญชีได้สอบทานรายไตรมาสและตรวจสอบประจ�าปีและน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
9) พจิารณา และอนมุตักิจิการอืน่ๆ ทีส่�าคญัอนัเกีย่วกบับรษิทั หรอืท่ีเห็นสมควรจะด�าเนนิการนัน้ๆ เพือ่ให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่

บริษัท
10) คณะกรรมการอาจมอบอ�านาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือกรรมการย่อย หรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างหนึ่ง

อย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยูภ่ายใต้การควบคมุของคณะกรรมการ หรอืมอบอ�านาจเพือ่ให้บคุคลดงักล่าวมอี�านาจตาม
ทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร ภายในระยะเวลาทีก่รรมการเหน็สมควร ซึง่คณะกรรมการอาจยกเลกิเพกิถอนเปลีย่นแปลง แก้ไข
บุคคลที่ได้รับมอบอ�านาจ หรืออ�านาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

11) กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนใน
ห้างหุน้ส่วนสามญั หรอืเป็นหุน้ส่วนไม่จ�ากดัความรบัผดิในห้างหุน้ส่วนจ�ากดั หรอืเป็นกรรมการของบรษิทัเอกชนหรอืบรษิทัอืน่
ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะท�าเพ่ือประโยชน์ตนหรือเพื่อ
ประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง 

1   นายพิทยาธร มฤทุสาธร ได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ โดยมีผลเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564
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 เว้นแต่อ�านาจในการด�าเนนิการดงัต่อไปนี ้จะกระท�าได้กต่็อเมือ่ได้รบัอนมุติัจากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ก่อน ทัง้นี ้เร่ืองทีก่รรมการ
มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแข้ง
ทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

(ก) เรื่องที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(ข) การท�ารายการทีก่รรมการมส่ีวนได้เสยี และอยูใ่นข่ายทีก่ฎหมาย หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย

ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 เรื่องต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการท่ีเข้า

ร่วมประชุม และจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขาย โอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่ส�าคัญ
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
(ค) การท�าแก้ไข เลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนท่ีส�าคัญ การมอบหมายให้บุคคล

อื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก�าไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบ หรือเลิกบริษัท
(ฉ) การอืน่ใดทีก่�าหนดไว้ภายใต้บทบญัญตัขิองกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และ/หรอืข้อก�าหนดของตลาดหลักทรพัย์แห่ง

ประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดัง
กล่าวข้างต้น

 กำรเข้ำร่วมประชุมและจ�ำนวนครั้งกำรประชุมของคณะกรรมกำร
 ในปี 2562 และปี 2563 มรีายละเอยีดการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมรีายละเอยีด

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการดังนี้

ชื่อ – สกุล
คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
ปี 2562 ปี 2563  ปี 2562 ปี 2563  

1.นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส - 2/9 - - 15 ตุลาคม 2563

2. นายกัมพล ตติยกวี 7/8 8/9 - - 30 เมษายน 2563

3. นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน 8/8 9/9 - - 26  เมษายน 2561

4. นางสาวปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์ - 1/9 - - 13 พฤศจิกายน 2563

5. นายปรัชญา นิยมไทย - 2/9 - - 15 ตุลาคม 2563

6. นายสุวิทย์ สิงหจันทร์ 8/8 9/9 4/4 4/4 26 เมษายน 2562

7. นายวรพงศ์ จ�าจด 8/8 9/9 4/4 4/4 26 เมษายน 2561

8. นายพิทยาธร มฤทุสาธร 8/8 8/9 4/4 4/4 26  เมษายน 2562

9. นายภาณุ ศีติสาร2 8/8 8/9 - - 26 เมษายน 2561

10. นายพระนาย กังวาลรัตน์3 8/8 8/9 - - 27 เมษายน 2560

11.นายอัณณพ พุ่มกุมาร4 8/8 7/9 - - 30 เมษายน 2563

12.นายเศรษฐวุฒิ บุญสนิท5 8/8 7/9 - - 11 มกราคม 2562

2 นายภาณุ ศีติสาร ได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ โดยมีผลเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
3 นายพระนาย กังวาลรัตน์ ได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ โดยมีเมื่อผลวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
4 นายอัณณพ พุ่มกุมาร ได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ โดยมีผลเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563
5 นายเศรษฐวุฒิ บุญสนิท ได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ โดยมีผลเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563
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 2 คณะผู้บริหำร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และโครงสร้างองค์กร (organization chart) ของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้
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โดยในป 2563 บริษัท วาจางบริษัท วิณณ อัลลิแอนส จำกัด เปนผูตรวจสอบภายใน  
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 คณะผู้บริหำร
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ�านวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล ต�ำแหน่ง

1. นายกัมพล ตติยกวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

3. นายอัณณพ พุ่มกุมาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

4. นายเศรษวุฒิ บุญสนิท ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

 ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
1. เป็นผู้บริหารจัดการ และควบคุมดูแลการด�าเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
2. ด�าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร
3. มอี�านาจจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง ก�าหนดอตัราค่าจ้าง ให้บ�าเหนจ็รางวลั ปรบัขึน้เงนิเดอืน ค่าตอบแทน 

เงินโบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทตั้งแต่ต�าแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป
4.  มีอ�านาจในการด�าเนินการใดๆ ในการบริหารกิจการของบริษัทตามปกติ และอันจ�าเป็นแก่การบริหารกิจการของ

บริษัทเป็นการทั่วไป ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) มีอ�านาจออกค�าสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์

ของบริษัท เพื่อรักษาระเบียบวินัยการท�างานภายในองค์กร
2) มีอ�านาจกระท�าการ แสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์

ต่อบริษัท
3) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินงาน
4) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ืน่ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท หรือคณะกรรมการบรหิารเป็นคราวๆไป
5) อ�านาจอนมุตัอิืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากนีใ้ห้เป็นไปตามขอบเขตอ�านาจการอนมุตั ิและการสัง่การในระดับต่างๆ 

(Level of Authorization) ที่ได้รับการอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 และที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม

การอนุมัติเพ่ือด�าเนินการ ตลอดจนการมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้ตัวแทน หรือผู้รับมอบหมายให้ด�าเนินการเพื่อ
เข้าท�ารายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการด�าเนินการเพื่อเข้าท�ารายการที่ท�าให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือตัวแทน หรือ
ผู้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถด�าเนินการอนุมัติเพื่อเข้าท�ารายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย 
หรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อืน่ใดกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย ซึง่การอนมัุตดิ�าเนนิการเพือ่เข้าท�ารายการในลกัษณะดงักล่าวจะต้อง
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ และสอบทานรายการดังกล่าวโดยคณะกรรมการตรวจสอบ 
ตามข้อบังคับของบริษัท และตามที่ส�านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด

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

ต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อท�าหน้าที่เกี่ยวกับดูแลการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นและกิจกรรมต่างๆ ของ คณะ
กรรมการบริษัทเพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัท ปฎิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนให้การก�ากับดูแลกิจการเป็น
ไปตามมาตรฐานก�ากับดูแลกิจการที่ดี  

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่5/2561 ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่  14  สงิหาคม 2561 ได้มีมตเิป็นเอกฉนัท์แต่งตัง้ นางสาวกรรณกิาร์ 
เอี้ยพิน ด�ารงต�าแหน่งเป็น เลขานุการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป  
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 หน้ำที่ควำมรับผิดชอบเลขำนุกำรบริษัท 
1. ดแูลและให้ค�าแนะน�าแก่กรรมการและผูบ้รหิารเก่ียวกบัการปฏบิตัติามกฎหมาย ข้อก�าหนด กฎระเบยีบ และข้อบงัคบั

ของบริษัท และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม�่าเสมอ
2. รบัผดิชอบในการจดัประชุมคณะกรรมการบรษิทัและการประชมุผูถ้อืหุน้ รวมทัง้ดแูลประสานงานให้มกีารปฏิบัตติาม

มติของที่ประชุมดังกล่าว
3. ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบและข้อก�าหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์รวมถงึกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

 4.  จัดท�ำและเก็บรักษำเอกสำรดังต่อไปนี้
4.1  ทะเบียนกรรมการ
4.2  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
4.3  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
4.4  รายงานประจ�าปีของบริษัท
4.5  รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

 ประวัติของเลขำนุกำรบริษัท
นำงสำวกรรณิกำร์ เอี้ยพิน
เลขานุการบริษัท
Executive Secretary to CFO
อายุ 39 ปี

คุณวุฒิกำรศึกษำ/ ประวัติกำรอบรม
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• อบรมหลักสูตร “ความรู้พื้นฐานส�าหรับวิชาชีพนักลงทุนสัมพันธ์” จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบกำรณ์ท�ำงำน ในระยะเวลำ 10 ปี ย้อนหลัง
2558 - ปัจจุบัน
• เลขานุการบริษัท/Executive Secretary to CFO  บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี / ธุรกิจออกแบบ จ�าหน่ายและติดตั้ง

ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการ
2555 - 2557
• Personal assistant to CFO บริษัท โลคัส เทเลคอมมูนิเคชั่น จ�ากัด / พัฒนาระบบลูกค้าสัมพันธ์และระบบเครือข่าย
2548 - 2555
• Account payable supervisor บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น  / ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
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ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บรษัิทฯ ได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการทีเ่ป็นธรรมและสมเหตสุมผล มคีณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน ท�าหน้าทีท่บทวน 
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของ
บริษัทรวมทั้งแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกันในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยก�าหนดค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมและค่าบ�าเหน็จ
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการได้รับการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้

      1.  ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
 1.1  ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ�าปี 2563 เมือ่วนัที ่30 เมษายน 2563 มมีติอนมุตักิารก�าหนดค่าตอบแทนในรปูค่าเบีย้ประชมุ 
และค่าบ�าเหน็จของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบประจ�าปี 2563  โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

รำยนำมคณะกรรมกำร จ�ำนวนค่ำตอบแทน ปี2562 จ�ำนวนค่ำตอบแทน ปี2563

คณะกรรมกำรบริษัท

  ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท 20,000  บาท/ครั้ง 20,000  บาท/ครั้ง

  ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท 18,000  บาท/ครั้ง 18,000  บาท/ครั้ง

คณะกรรมกำรตรวจสอบ

  ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000  บาท/ครั้ง 20,000  บาท/ครั้ง

  ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 18,000  บาท/ครั้ง 18,000  บาท/ครั้ง

ข. ค่าตอบแทนคณะกรรมการในรูปค่าบ�าเหน็จ
ค่าตอบแทนในรูปค่าบ�าเหนจ็ของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการตรวจสอบ จ่ายครัง้เดยีวต่อปี โดยจ่ายด้วย

วงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท หักด้วยจ�านวนค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการที่จ่ายในปีนั้น และคงเหลือเป็นจ�านวนเงิน
ส�าหรับจ่ายค่าบ�าเหน็จประจ�าปี ทั้งนี้การจัดสรรส่วนแบ่งบ�าเหน็จประจ�าปีมีดังนี้

รำยนำมคณะกรรมกำร จ�ำนวนค่ำตอบแทน ปี2562 จ�ำนวนค่ำตอบแทน ปี2563

คณะกรรมกำรบริษัท

  ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท 15% 15%

  ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท 10% 10%

คณะกรรมกำรตรวจสอบ

  ค่าเบีย้ประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ 15% 15%

  ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 10% 10%

ในปี 2562 และ ปี 2563 มีค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

ชื่อ - สกุล
ปี 2562 ปี 2563

ค่ำเบี้ยประชุม ค่ำบ�ำเหน็จ รวม (บำท) ค่ำเบี้ยประชุม ค่ำบ�ำเหน็จ รวม (บำท)

1. นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส - - - 40,000 60,524 100,524

2. นายกัมพล ตติยกวี 105,000 205,100 310,100 144,000 161,399 305,399

3. นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน 138,000 205,100 343,100 162,000 161,399 323,399
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ชื่อ - สกุล
ปี 2562 ปี 2563

ค่ำเบี้ยประชุม ค่ำบ�ำเหน็จ รวม (บำท) ค่ำเบี้ยประชุม ค่ำบ�ำเหน็จ รวม (บำท)

4. นางสาวปิยะภทัร์ สุวรรณสังข์ - - - 18,000 26,827 44,827

5. นายปรัชญา นิยมไทย - - - 36,000 40,350 76,350

6. นายสุวิทย์ สิงหจันทร์ 218,000 307,650 525,650 242,000 242,099 484,099

7. นายวรพงศ์ จ�าจด 207,000 205,100 412,100 234,000 161,399 395,399

8. นายพิทยาธร มฤทุสาธร  207,000 205,100 412,100 216,000 - 216,000

9. นายภาณุ ศีติสาร1 160,000 307,650 467,650 158,000  -   158,000

10. นายพระนาย กังวาลรัตน์2 138,000 205,100 343,100 144,000  -   144,000

11. นายอัณณพ พุ่มกุมาร3 138,000 205,100 343,100 126,000  -   126,000

12. นายเศรษวุฒิ บุญสนิท4 138,000 205,100 343,100 126,000  -   126,000

 1.2  ค่ำตอบแทนผู้บริหำร
  ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ปี 2562 ปี  2563

จ�านวนผู้บริหาร 5 ท่าน 6 ท่าน

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร 
(เงินเดือน โบนัส ค่าเบี้ยประชุม กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ และประกันสุขภาพ)

 23,406,476 บาท 19,308,997.30บาท

 2.  ค่ำตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน
- ไม่มี - 

 3. บุคลำกร
3.1 จ�ำนวนบุคลำกร  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2563 บรษิทั มพีนกังานท้ังสิน้จ�านวน 102 คน และ 85  คน ตามล�าดบั โดยมรีายละเอยีด
ดังนี้

        สำยงำนหลัก จ�ำนวนพนักงำน (คน)

31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563

1. ผู้บริหาร 5 4

2. ส�านักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 3 3

3. ฝ่ายวิศวกรรมและปฏิบัติงาน 27 18

    (สัญญารายปีโครงการ PPA) - 2

4. ฝ่ายบริหารงานขาย 19 17

5. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 7 6

6. ฝ่ายสนับสนุนกิจการภายใน 26 21

1 นายภาณุ ศีคิสาร ได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
2 นายพระนาย กังวาลรัตน์ ได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีเมื่อผลวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
3 นายอัณณพ พุ่มกุมาร ได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563
4 นายเศรษฐวุฒิ บุญสนิท ได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563
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        สำยงำนหลัก จ�ำนวนพนักงำน (คน)

31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563

7. ฝ่ายบัญชี 12 11

8. ฝ่ายการเงิน  3 3

รวมทั้งสิ้น 102 85

 ค่าตอบแทนบุคลากรในปี  2562 และ ปี 2563 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้          

(หน่วย : บำท)

ปี 2562 ปี  2563

เงินเดือน ค่าล่วงเวลาและโบนัส ค่าตอบแทนอื่นๆ 79,468,690.55 63,545,829.30
หมายเหตุ : ค่าตอบแทนอื่นๆประกอบด้วยเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพและประกันสังคม ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ค่าตรวจสุขภาพและสวัสดิการอื่นๆ

 3.2 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
 บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ จ่ายเงินสบทบให้แก่พนักงาน ซึ่งพนักงานสามรถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนได้

อัตราเริ่มต้นร้อยละ 3 และสูงสุดร้อยละ 15 ของเงินเดือนพนักงานนับจากวันที่เข้าท�างานดังนี้

อัตรำส่วนสะสมของพนักงำน 
(ร้อยละของเงินเดือน)

อัตรำส่วนสะสมของบริษัท
(ร้อยละของเงินเดือน)

ม.ค.-ธ.ค. 3% - 15%

ม.ค.-ก.พ. 3%

มี.ค.-เม.ย. 2%

พ.ค.-ธ.ค. 0%

 3.3 สุขอนำมัย และสภำพแวดล้อมในที่ท�ำงำน
 สุขอนามัยที่ดี ความปลอดภัยที่ดี เป็นสิ่งส�าคัญที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการท�างานท่ีมีประสิทธิภาพในการท�างานของ

พนักงานบริษัท โดยใช้กฎระเบียบตามมารตาฐานสากล ISO14001:2015 และระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุ การป้องกันการบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการท�างานในปี 2562 และ2563 ดังนี้

เรื่อง ปี 2562 (รำย) ปี 2563 (รำย)

การเกิดอุบัติเหตุจากการท�างาน ไม่มี ไม่มี

การเจ็บป่วยจากการท�างาน (หยุดงานเกิน 3 วัน) ไม่มี ไม่มี

การลาป่วย 69 71

 3.4 นโยบำยกำรพัฒนำพนักงำน
 บริษัทมีการจัดอบรมพนักงานเพื่อให้พนักงานมีความรู้ความช�านาญในเทคนิคต่างๆ ในด้านปฏิบัติงาน เกิดการเรียนรู้มี

ประสบการณ์และมีการพัฒนาด้านต่างๆ และให้การปฏิบัติงานของพนักงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้น อีกทั้งยังท�าให้เกิด
ความพึงพอใจ และมีการพัฒนาที่ดีขึ้น โดยจัดให้มีการอบรมทั้งภายใน In- house Training และภายนอกองค์กร Public Training 
รวมถงึแนวปฏบิตัด้ิานการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนัของบรษิทั โดยจดัท�าแผนการฝึกอบรมประจ�าปี มเีป้าหมายของการฝึกอบรม 
คือ ให้พนักงานทุกคนผ่านการอบรบหลักสูตรพื้นฐาน หลักสูตรความจ�าเป็นในการปฏิบัติงาน และการด�ารงต�าแหน่ง ซึ่งการจัดฝึก
อบรมในปี 2563 ภายในบริษัท In- house Training ได้รับการอบรมรวมทั้งสิ้น 42 ชั่วโมง และภายนอกบริษัท Public Training 
ได้รับการอบรมรวมทั้งสิ้น 35 ชั่วโมง ทั้งนี้รวมถึงการฝึกอบรมด้านการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทรวมด้วย ดังนี้
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กำรจัดฝึกอบรมภำยในบริษัท
-  การบริหารจัดการส�าหรับหัวหน้างาน
-  การปิดการขายให้ส�าเร็จตามเป้าหมาย
-  Update การสร้าง Financial Report จากโปรแกรม Sage 300
-  กฎระเบียบและนโยบายบริษัท จริยธรรมทางธุรกิจ  ความรู้ทั่วไปข้อก�าหนด ISO 9001 14001
-  ตรวจติดตามภายใน Internal Audit  ISO 9001, ISO14001
-  ข้อก�าหนด   ISO 9001, ISO 14001

กำรจัดฝึกอบรมภำยนอก
- โรงไฟฟ้าชุมชน เพื่อเศรษฐกิจฐานราก : นโยบาย ข้อก�าหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมและบ�ารุงรักษา
- การป้องกันฟ้าผ่าระบบจ่ายไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ รุ่นที่ 3” Lightning Protection for Solar Photovoltaic (PV) 

Power Systems7
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คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้มีการด�าเนินการตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ โดยการก�าหนดนโยบาย และทิศทางส�าหรับการ
ด�าเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นถึงกระบวนการท�างานท้ังในส่วนของระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการความ
เสี่ยง ตลอดจนการก�ากับดูแลฝ่ายจัดการให้มีการด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายที่ได้ก�าหนดไว้ โดยค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุด
และการสร้างมลูค่าเพิม่ในระยะยาวของผูถื้อหุน้และผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุส่วนฝ่าย ยดึมัน่ในการประกอบธรุกจิด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจ
สอบได้ มีจริยธรรมในการด�าเนินงาน มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความ
รับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

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

 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ก�ากับดูแลกจิการโดยมุ่งส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายการดังนี้

 1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบรษัิท ตระหนกัถงึความส�าคญัของสทิธิของผูถ้อืหุ้น ด้วยความรบัผดิชอบในการบรหิารงานบรษัิท ด้วยความ

ระมัดระวัง รอบคอบ โดยค�านึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญ 
โดยผู้ถือหุ้นของบริษัท  มีสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ดังต่อไปนี้สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น

• สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น
• สิทธิในส่วนแบ่งก�าไรของบริษัท
• สิทธิในการได้รับข้อมูล และข่าวสารของบริษัท อย่างเพียงพอและทันเวลา
• สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการแต่งตั้ง
• ผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก�าหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับ และ

หนังสือบริคณห์สนธิ การเพิ่มทุนหรือลดทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
• สิทธิในการเสนอวาระส�าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น และการเสนอช่ือบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการของ

บริษัท
ผูถ้อืหุน้จะต้องได้รบัข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัหลักเกณฑ์และขัน้ตอนการประชุมผู้ถอืหุน้ รวมถงึจะต้องได้รบัข้อมลูทีเ่พยีงพอ

ส�าหรับการตัดสินใจลงคะแนน  ซึ่งรายละเอียดของแต่ละวาระการประชุมจะต้องจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้น
สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ได้ก่อนวันประชุมและ/หรือในระหว่างการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ต้องตระหนัก ให้ความส�าคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น และต้องหลีกเลี่ยงการกระท�าที่ละเมิดสิทธิเหล่านั้น

การก�ากับดูแลกิจการ
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 1.2 กำรประชุมผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีโอกาสอย่างเต็มท่ีในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงมติในที่ประชุม โดยมีการปฏิบัติอย่างเท่า

เทยีมกนัทกุราย และจะไม่กระท�าการใดๆ ทีมี่ลกัษณะเป็นการจ�ากดัสทิธิในการเข้าถงึสารสนเทศของบรษิทัฯ หรอืการเข้าร่วมประชมุผู้ถอืหุน้
ดังต่อไปนี้

• สถานที่จัดประชุม ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น.จัดประชุม  
ณ ห้องประชุม โรงไฟฟ้าสระยายโสม เลขที่ 345 หมู่ 6 ต�าบลสระยายโสม อ�าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรรบุรี บริษัท ได้เตรียมความ
พร้อมเพ่ือให้การประชมุด�าเนนิไปอย่างถกูต้องเหมาะสม โดยบรษิทั ได้เตรยีมพนกังานไว้ต้อนรบัและให้การดแูล การจดัเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบเอกสาร การจัดเตรียมอากรแสตมป์เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบหรือได้รับมอบฉันทะ การจัดอาหารว่าง
เพื่อรับรองผู้ถือหุ้นที่รอเข้าร่วมประชุม การลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงโดยการใช้ระบบ Barcode ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถลง
ทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนการเร่ิมประชุม และได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนตามวาระ 
และได้ท�าการก�าหนดมาตรการและข้อปฎิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประชุมให้เป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาลก�าหนดเพื่อควบคุม
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงมาตรการป้องกันโรคตามข้อ 8 (1) และข้อ 11 
แห่ง พ.ร.ก. ฉุกเฉิน และค�าแนะน�าการป้องกันควบคุมโรค COVID-19 ส�าหรับการประชุม เพื่อความปลอดภัย ในสุขภาพอนามัย
ของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน

• หนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ ได้ระบรุายละเอยีดทีม่ข้ีอมลูครบถ้วน ทนัเวลา เกีย่วกบัวนั เวลา สถานที ่และระเบยีบวาระ
ในการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมท้ังระบุวัตถุประสงค์ เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ในแต่ละวาระที่เสนออย่าง
ชัดเจน ตลอดจนรายละเอียดประกอบการตัดสินใจในแต่ละวาระการประชุมล่วงก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอ
ในการศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ โดยไม่มีการเพิ่มวาระ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญ
ประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ส�าคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

• ผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับข้อมูลที่เพียงพอและครบถ้วน  ส�าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม บริษัทฯ จัดให้มีการเผย
แพร่เอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งรายละเอียดประกอบต่างๆ โดยสามารถเข้าดูข้อมูลดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ประมาณ 30 วัน ทางเว็ปไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.pst.co.th และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้
ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม ภายในเวลาที่กฎหมายก�าหนด 
(อย่างน้อย 14 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น) นอกจากน้ี ยังได้ช้ีแจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมและสิทธิออกเสียงลง
คะแนนของผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะและหนังสือมอบฉันทะ ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ แผนที่ของสถานที่
ประชุม ไว้อย่างชัดเจนในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ จัดส่งให้  และส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 บริษัทฯ 
ได้จดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุให้แก่ผูถ้อืหุน้ ล่วงหน้า 28 วนัก่อนวนัประชมุ เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ได้มโีอกาสศกึษาข้อมลูในเวลาทีม่ากขึน้

• บริษัทฯ แจ้งกฎระเบียบต่างๆ ท่ีใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นรวมถึงกระบวนการในการออกเสียงลงคะแนนอย่างชัดเจนในเอกสาร
เชิญประชุมผู้ถือหุ้น และชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

• บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อกรรมการ โดยประกาศแจ้งให้ทราบผ่านช่อง
ทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมแจ้งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการรับเรื่องท่ี
เสนอมานัน้ไว้อย่างละเอยีดชดัเจน  โดยผูถ้อืหุน้สามารถเสนอระเบยีบวาระการประชมุ และเสนอชือ่กรรมการล่วงหน้าได้โดยตรง
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ก�าหนดการรับเสนอวาระ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกมาเป็นกรรมการ และ
ส่งค�าถามมายังบริษัทฯ โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 ก�าหนดการเสนอระเบียบวาระ เสนอชื่อบุคคล ล่วงหน้าตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 15 มกราคม 2563 (ส�าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 บริษัทเปิดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อ
รับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท และเสนอระเบียบวาระ พร้อมทั้งส่งค�าถาม ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ถึง 18 มกราคม 
2564)

• ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม แสดงความคิดเห็น และขอรับการชี้แจงจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือฝ่ายบริหาร เกี่ยวกับวาระการ
ประชุม นโยบาย ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ผลการตรวจสอบประจ�าปีของผู้สอบบัญชีภายนอก นโยบายการก�าหนดค่า
ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร หรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

• บริษัทฯ พิจารณาจัดสรรเวลาให้เหมาะสม ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็น และตั้งค�าถามต่อที่ประชุมในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่

• ส่งเสริมให้คณะกรรมการของบริษัทฯ คณะผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชีได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของ
ผู้ถือหุ้น โดยมีประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม 
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• บริษัทฯ จัดท�ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมรายละเอียดส�าคัญในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
- บันทึกการช้ีแจงขั้นตอนการลงคะแนน  โดยแจ้งวิธีการลงคะแนน และนับคะแนน  โดยใช้บัตรลงคะแนนรวมถึงวิธี

การแสดงผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนเริ่มการประชุม
- บันทึกประเด็นค�าถาม ค�าตอบที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม  หรือเสนอความคิดเห็นในวาระต่างๆ ในที่ประชุม เพื่อ  

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ
- บันทึกมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนพร้อมทั้งบันทึกจ�านวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอย่างชัดแจน ทั้งที่เห็นด้วย ไม่  

เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง
- บันทึกรายชื่อ พร้อมต�าแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และกรรมการที่ลาประชุม เพื่อให้สามารถตรวจสอบถึง  

การมีส่วนร่วมของกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง
ทัง้นีบ้รษิทั ได้เผยแพร่มตท่ีิประชุมผูถ้อืหุน้ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัย์ฯ และเวบ็ไซต์ของบรษัิท ภายในวนัท�าการ

ถัดไป โดยเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับบสมบูรณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท  www.pst.co.th   ภายใน 14 วันนับจาก
วันประชุมผู้ถือหุ้น  ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้โดยไม่ต้องรอถึงประชุมครั้งต่อไป

 2. กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�าคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้

ถือหุ้นชาวต่างชาติ รวมท้ังนักลงทุนสถาบันอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจะได้รับการคุ้มครองสิทธิจากการกระท�าท่ี
เป็นการเอาเปรียบไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมของผู้ถือหุ้นที่มีอ�านาจควบคุม จึงมีแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองป้องกันการละเมิดสิทธิของผู้
ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

• บรษิทัฯ ก�าหนดแนวทางการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในของบรษิทัเป็นลายลักษณ์อกัษร ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั โดยบรษัิท 
ถือเป็นนโยบายส�าคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานบริษัท
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน  โดยระบุไว้ในรายงานประจ�าปี น�าแจก เผยแพร่ให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัททุกคนได้
รับทราบและปฏิบัติตาม

• กรรมการและผู้บริหารบริษัท มีแนวทางปฏิบัติที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
ซึง่ถอืหลกัทรพัย์ของบรษิทั  รวมทัง้รายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย์ทกุครัง้ทีม่กีารซือ้ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัย์ 
ต่อคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 
2535 ภายใน 3 วันท�าการหลังจากวันที่ซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ นอกจากน้ีกรรมการและผู้บริหารยังได้รับทราบ
หน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ก�าหนด  รวมถึงบทก�าหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ด้วย

• บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัต่อระบบการควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ  โดยก�าหนดแนวทางการควบคุมภายในเพือ่ป้องกันและลด
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  โดยบริษัทได้ก�าหนดห้ามผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในกระท�าการใดๆ  ซึ่งเป็นการขัดต่อมาตรา 
241  ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สืบเนื่องจากแนวทางในการ
ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ในทุกปีที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยเกิดกรณีที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทใช้ข้อมูลภายใน
เพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบแต่อย่างใด

• คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใด งดเว้นการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้นๆ
• การถือหลักทรัพย์ของบริษัท : กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของ

บริษัท อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรส และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ควรงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่
สาธารณะชน ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีการซื้อ-ขาย โอน-รับ
โอน หลักทรพัย์ของบรษัิท จะต้องจดัท�าและเปิดเผยรายงานการถอืหลกัทรพัย์ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงการถอืครองหลกัทรัพย์
ของบริษัท ต่อหน่วยงานก�ากับดูแลให้รับทราบตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

• บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เปิดกว้าง โปร่งใส และเป็นธรรม โดยก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ทุกคน ห้ามประกอบธุรกิจท่ีเป็นการแข่งขันกับบริษัท หลีกเล่ียงการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองหรือบุคคล/นิติบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้บริษัท มีการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการท่ีเกี่ยวโยงกันตามที่กฎหมาย หรือหน่วยงานก�ากับดูแลก�าหนดไว้อย่าง
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เคร่งครัดในกรณีที่มีความจ�าเป็นต้องท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการนั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการที่
คณะกรรมการบริษัท อนุมัติ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการท�ารายการกับบุคคลภายนอกและค�านึงถึง
ประโยชน์สงูสุดของบรษัิท โดยผูท้ีม่ส่ีวนได้เสียจะต้องไม่มส่ีวนในการพจิารณารายการทีต่นมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ ท้ังนี้
ในกรณีที่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติ ซึ่งอาจก่อน
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการดังกล่าวต้องผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อน
น�าเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น

• บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เปิดกว้าง โปร่งใส และเป็นธรรม โดยการก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร และ
พนกังานทกุคน ห้ามประกอบธุรกจิทีเ่ป็นการแข่งขนักบับรษิทัฯ หลกีเลีย่งการท�ารายการเกีย่วโยงกบัตนเอง/นติบิคุคลทีเ่ก่ียวข้อง 
ทีอ่าจก่อนให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ โดยคณะกรรมการมหีน้าทีด่แูลให้มกีารปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร 
และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันตามกฎหมาย หรือหน่วยงานก�ากับดูแลก�าหนดไว้อย่าเคร่งครัด

• กรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ มีหน้าท่ีรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียท่ี
เกีย่วข้องกบัการบรหิารจดัการกจิการของบรษิทัฯ ตามหลักเกณฑ์ เงือ่นไข และวธิกีารตาทีค่ณะกรรมการก�ากับตลาดทนุก�าหนด 
โดยเลขานุการบริษัท มีหน้าที่รวบรวมแลจัดส่งส�าเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่ประธานกรรมการบริษัท และประธาน
กรรมการตรวจอบทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน

 3. กำรค�ำนึงถึงบทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบรษิทัฯ ตระหนกัและให้ความส�าคญัในการดแูล การปฏิบตัต่ิอสิทธิของผู้มส่ีวนได้เสียทกุฝ่าย ทัง้ผู้มส่ีวนได้เสียภายใน 

ได้แก่ บุคลากรของบริษัท (กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน) และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่ก�าหนดโดยกฎหมาย หรือโดยข้อตกลงที่ท�าร่วมกันตลอดจนความรับผิดชอบร่วมกันต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ง
แวดล้อม เพื่อช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันและการประกอบธุรกิจท่ีดีให้แก่บริษัทฯ อย่างมั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย

พนกังำน บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัในการปฏบิตัต่ิอพนกังานทกุคนของบรษิทัฯ ซึง่เป็นทรพัยากรทีม่คุีณค่า และเป็นส่วนส�าคัญในการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้ประสบความส�าเร็จ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนาและฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ  อย่าง
ต่อเนือ่งและสม�า่เสมอ เพือ่ให้พนักงานมคีวามรู ้และเชีย่วชาญในการท�างานตลอดจนให้มกีารดแูลพนกังานทกุคนอย่างเสมอภาค มคีวามเท่า
เทียมกันในโอกาสของการจ้างงาน และความก้าวหน้าในอาชีพการงาน การพิจารณาให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม และเป็นธรรมบริษัทฯ ได้จัด
ให้มสีวสัดกิารด้านการตรวจสขุภาพพนกังานประจ�าปี สวสัดกิารด้านกองทนุส�ารองเลีย้งชพี สวสัดกิารด้านการกูย้มืเงนิเพือ่การศกึษาต่อและ
การกู้ยืมเงินในฉุกเฉินตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ดี และค�านึงถึงสวัสดิภาพของพนักงานให้เกิดความปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ

ผูถ้อืหุ้น บริษทัฯ ให้ความส�าคญัในการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทกุราย โดยมนีโยบายแนวทางปฏิบตัต่ิอผู้ถอืหุน้ทกุรายอย่างเสมอภาค เท่า
เทียมกันตามหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการที่ดีตลอดจนการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าถึงสารสนเทศที่จ�าเป็นบริษัทฯ ตระหนัก และให้
ความส�าคัญกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น  โดยปฏิบัติตามหลักการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ซึ่งก�าหนดโดยส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยทั้งก่อนการประชุม  วันประชุม  และหลังการประชุม  เพื่อ
เป็นการอ�านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายรวมถึงนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุมได้ใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมโดยเท่าเทียม

ลูกค้ำ บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีความรับผิดชอบต่อ
ลกูค้า เอาใจใส่ และดแูลลกูค้าด้วยการให้บรกิารอย่างใกล้ชิดสนทิเหมอืนญาติ มุง่เน้นการให้บรกิารทีต่อบสนองความต้องการของลูกค้าอย่าง
มีคุณภาพ มีมาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว และตรงต่อเวลาบริษัทฯ เอาใจใส่ดูแลติดตามลูกค้าอย่างใกล้ชิดให้ความช่วยเหลืออย่างเสมอภาคเท่า
เทียมกัน โดยมุ่งหวังให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด ประสบความส�าเร็จในการประกอบอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

คูค้่ำ บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัในการปฏบิตัต่ิอคูค้่าทกุรายของบรษิทัฯ อย่างเป็นธรรมบรษิทัฯ มนีโยบายในการคดัเลอืกคูค้่าทีช่ดัเจน
และเป็นรูปธรรม โดยคัดกรองสินค้าที่ดี มีคุณภาพและประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานการให้บริการที่ดีเป็นที่ยอมรับของลูกค้า โดยได้เปิดเผย 
สือ่สารถงึแนวทางการปฏบิตัใิห้ทราบอย่างต่อเนือ่ง  ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม  และตรวจสอบได้  ตลอดจนมุง่เน้นการปฏบิตัติามข้อตกลง
ทีม่กีารตกลงกนัไวก้�าหนดให้มกีารสือ่สาร และแลกเปลีย่นความคิดเหน็ในการด�าเนินงานด้านตา่งๆ ระหว่างบริษทัฯ และคูค่า้อยา่งสม�า่เสมอ 
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ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดการรักษาความสัมพันธ์ และการพัฒนาปรับปรุงงานในด้านต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของเป้าหมายร่วมกัน
     
เจ้ำหนี้ บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม และมีความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ทุกรายของบริษัทฯ   โดย

เฉพาะเรือ่งการปฏบิตัติามเง่ือนไข ข้อตกลง การช�าระเงนิ การทบทวนหลกัประกนั และการบรหิารจดัการเงินทนุตลอดจนการก�าหนดแนวทาง
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในกรณีที่เกิดการผิดนัดช�าระหนี้ไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ตรงต่อ
เวลามาโดยตลอด และไม่เคยมีกรณีท�าผิดข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหนี้ของบริษัทฯ

คู่แข่งขัน บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการปฏิบัติต่อคู่แข่งขันด้วยการด�าเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ปฏิบัติตาม
กฎระเบยีบข้อบงัคบั และกฎหมายทีเ่กีย่วข้องไม่ท�าลายชือ่เสยีงของคูแ่ข่งขนัทางการค้าด้วยการกล่าวหาใส่ร้ายด้วยวิธกีารทีไ่ม่สจุรติปราศจาก
ข้อมลูความจรงิ ไม่แสวงหาความลบัของคูค้่าทีไ่ม่สจุรติหรอืไม่เหมาะสม และไม่กระท�าการท่ีเป็นการละเมดิลขิสทิธิ ์หรอืทรพัย์สนิทางปัญญา
ของผู้อื่น

สงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อม บรษัิทฯ มุง่เน้นการด�าเนนิธุรกจิด้วยความรบัผดิชอบต่อเศรษฐกจิสงัคม และสิง่แวดล้อมมกีารด�าเนนิ
งานปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยการใช้จริยธรรมและคุณธรรมในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนมีการด�าเนิน
ธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ยุติธรรม และไม่เอารัดเอาเปรียบสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน และไม่ท�าการใดๆ 
ที่ขัดหรือผิดกฎหมาย เนื่องด้วยบริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจที่มีบทบาทในส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และชุมชนเพื่อให้เกิดการสร้างคุณค่าร่วมกัน
ระหว่างบริษัทฯ เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้มีการสื่อสาร และอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มี
ความรูค้วามเข้าใจในด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม ตลอดจนปลกูฝังจติส�านกึด้านสิง่แวดล้อมให้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ในระหว่างปี 2563 
บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับคู่มือการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล บริษัทส่งเสริมให้
พนักงานทุกคนใช้ทรัพย์สินและวัสดุของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การส่งเสริมให้น�ากระดาษมาใช้ทั้งสองหน้า การปิดไฟ ทุกครั้งเมื่อ
เลิกใช้งาน หรือพักทานอาหาร บริษัท เชื่อว่าการสร้างวินัยให้กับพนักงานจะส่งผลให้เกิดเป็นนิสัย และน�าไปปฏิบัติแม้จะอยู่นอกบริษัท

 กำรให้ควำมรู้และฝึกอบรบพนักงำนในเรื่องสิ่งแวดล้อม
บริษัทได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากพนักงานไม่มีความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม

อย่างแท้จรงิ จงึมแีนวทางจดัการปลกูจติส�านกึให้พนกังานทกุท่านทีเ่กีย่วข้องทัง้ทางตรงและทางอ้อมได้รบัการฝึกอบรมด้านสิง่แวดล้อม โดย
ให้พนักงานเข้ารับการอบรมในหลักสูตร ข้อก�าหนดISO 14001: 2015 

บรษัิทฯ ได้จดัให้มคีณะท�างานบริหารความเสีย่ง โดย ก�าหนดให้การบรหิารความเส่ียง เป็นความรบัผดิชอบของพนกังานในทกุระดบั 
ทีต้่องตระหนกัถงึความเสีย่งทีม่ใีนการปฏบิตังิานในองค์กรและหน่วยงานของตน โดยให้ความส�าคญัในการบรหิารความเสีย่งด้านต่างๆ ให้อยู่
ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม มีกระบวนการบริหารความเส่ียงองค์กรท่ีเป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อให้เกิดการ 
บรหิารจดัการความเสีย่งทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิงานของบรษิทัฯอย่างมปีระสทิธภิาพ และเพือ่ให้เกดิการพฒันาและการปฏิบตังิาน 
ด้านการบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กรในทศิทางเดยีวกนั โดยการน�าระบบการบรหิารความเสีย่งมาเป็นส่วนหนึง่ในการตดัสินใจการวาง แผน
กลยุทธ์ แผนงาน และการด�าเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ที่ก�าหนด
ไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียก�าหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเส่ียงจากการ
ด�าเนินงานของบริษัทฯ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความ
เสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ  โดยในปี 2563 บริษัทได้มีการจัดท�าผลสรุปการประเมินความเสี่ยงประจ�าปี โดยคณะท�างานบริหารความเสี่ยงน�าเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2 ในปี 2564

บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน เป็นความรับผิดชอบขั้นพื้นฐาน 
และเป็นปัจจัยที่มีความส�าคัญและจ�าเป็นต่อการด�าเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานด�าเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
ควบคู่กับการพัฒนาองค์กร เพื่อมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ โดยมีแนวปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท�างาน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และความเจ็บป่วยเนื่องจากการปฏิบัติงาน ด้วยความร่วมมืออย่างจริงจังของบุคลากร
ทุกคน รวมทั้งจ�ากัดและควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัยตามระบบมาตราฐานสากล ISO 14001 ดังนี้

• ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และความเจ็บป่วยเนื่องจากการปฏิบัติงาน ด้วยความร่วมมืออย่างจริงจังของบุคลากรทุก
คน รวมทั้งจ�ากัดและควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย
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• ให้ความร่วมมอืกบัหน่วยงานราชการและเอกชนอืน่ ในการกระงบัเหตฉุุกเฉนิ หรอือุบติัเหตอุนัเกดิจากการปฏิบติังาน ด้วยความ
รวดเร็วมีประสิทธิภาพและระมัดระวัง

• ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ในเรื่องความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และน�ามาตรฐานการจัดการที่เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยที่ดีมาใช้ในการด�าเนินธุรกิจ

• จัดให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ระเบียบปฏิบัติ แผนการด�าเนินการ และการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทุกระดับ อย่างเหมาะสม 
เพือ่ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจและได้รบัข้อมลูข่าวสารเพยีงพอในเรือ่งความปลอดภยัในการท�างาน เพือ่ป้องกนัอนัตรายอนัอาจเกดิ
จากการท�างาน หรือโรคภัยต่างๆ

• ทบทวนนโยบายการจัดการด้านความปลอดภัย และจัดให้มีการตรวจสอบประเมินเป็นระยะๆ

โดยในปี 2563 ทีผ่่านมาบรษิทัปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง อย่างถกูต้องครบถ้วน และสอดคล้องกับระบบการจดัการตามมาตรฐาน
สากลที่น�ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารงาน  มีการจัดท�าสรุปข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย การเจ็บป่วยจากการท�างาน การ
บาดเจ็บในการท�างาน  

บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและการให้สินบน และการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อมต่อผล
ประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และไม่ยอมรับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน ได้ก�าหนดให้มีการประเมิน และทบทวน
ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม�่าเสมอ ตลอดจนมีการดูแล ติดตาม ประเมินผล และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับ
ทราบผลการด�าเนนิงานเกีย่วกบัการต่อต้านทจุรติและคอร์รปัชนับรษิทัฯ ให้ความส�าคัญอย่างจรงิจงักบัการตดิสินบนและการคอร์รปัชนัต่างๆ 
(หากมี) การละเมิดนโยบายนี้ บริษัทฯ ถือเป็นเรื่องการกระท�าผิดที่ร้ายแรง โดยจะมีการด�าเนินการทางวินัย และมีโทษสูงสุดด้วยการเลิกจ้าง
ตามที่กฎหมายก�าหนด

 กำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน
ตระหนัก และให้ความส�าคัญต่อการต่อต้านการคอร์รัปชันทั้งภายใน และภายนอกองค์กร บริษัทยึดมั่นต่อการประกอบธุรกิจด้วย

ความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ทกุกระบวนการ ทกุขัน้ตอนของการท�างานรวมถงึได้มกีารก�าหนดนโยบาย และมาตรการด้านการป้องกนั
การกระท�าดงักล่าว บรษิทั มกีารสือ่สารถ่ายทอดไปยงัพนกังานทกุระดบั และก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณขององค์กรให้มคีวามตระหนกัต่อการ 
กระท�าทีเ่ป็นการคอร์รัปชนั ด้วยเลง็เหน็ว่า การคอร์รปัชันเป็นการบ่อนท�าลายธรุกจิสงัคม และประเทศชาต ิดงันัน้การด�าเนนิการด้านการต่อ
ต้านการคอร์รัปชันต้องเกดิจากหน่วยงานทกุภาคส่วนร่วมเป็นพลังผลกัดันในการปลูกฝงั และสร้างเสรมิสงัคมไทยให้ปราศจากการกระท�าดงั
กล่าว

บรษัิทฯ มนีโยบายในการสนบัสนนุให้คูค้่า พนัธมติร ตลอดจนผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุภาคส่วนตระหนกั และให้ความส�าคญัในการต่อต้าน
การคอร์รปัชนั โดยให้มกีารสือ่สารผ่านช่องทางต่างๆ  ทีเ่หมาะสมไปยงัผูม้ส่ีวนได้เสีย ตลอดจนสนบัสนนุให้มกีารจัดท�าระบบป้องกัน และต่อ
ต้านการคอร์รัปชันในองค์กร หรือการเข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายต่างๆ ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน ทั้งน้ีเพื่อเป็นการผนึก และรวม
ก�าลังในการผลักดันให้การคอร์รัปชันให้หมดไปจากสังคมไทย

 ขอบเขตและแนวทำงกำรปฏิบัติเรื่องกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน
บุคลากรทุกระดับของบริษัท และบริษัทในกลุ่ม ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้ก�าหนดไว้ ดังนี้
1. กรรมการบริษัท และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยต้องไม่

เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ทั้งต่อบริษัท ต่อตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. ไม่ให้สนิบนทัง้ทางตรงหรอืทางอ้อม กบัเจ้าหน้าทีภ่าครฐัหรอืหน่วยงานของรฐั หรอืตวัแทนของรฐั หรือภาคเอกชน เพือ่ให้มกีาร

ตอบแทนการปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับงานบริษัท
3. ไม่รับสินบนทั้งทางตรงหรือทางอ้อม จากเจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือหน่วยงานของรัฐ หรือตัวแทนของรัฐ หรือภาคเอกชน เพื่อเอ้ือ

ประโยชน์ต่อข้อตกลงหรือสญัญาทางธรุกิจ การจดัซือ้จดัจ้างต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสตามระเบยีบและกระบวนการของบรษัิท
4. พนักงานทุกระดับถือเป็นหน้าที่ในการแจ้งเบาะแสไปยังผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลท่ีระบุไว้ในช่องทางการแจ้งเบาะแส หากพบ

พฤติกรรมที่อาจส่อถึงการคอร์รัปชัน รวมถึงให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้
ปรกึษากบัผูบ้งัคบับญัชา หรอืบคุคลทีก่�าหนดให้ท�าหน้าทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตดิตามการปฏบิตัติามจรรยาบรรณผ่านช่องทาง
ต่างๆที่ก�าหนดไว้

5. บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธ หรือแจ้งเบาะแสเรื่องการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จะต้องไม่มี
พนกังานรายใดทีจ่ะถกูลดขัน้ ถกูลงโทษ หรอืได้รบัผลกระทบในทางลบ โดยบรษิทัจะใช้มาตรการคุม้ครองผูร้้องเรยีน หรือผูท่ี้ให้
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ความร่วมมอืในการรายงานการคอร์รัปชนั ตามวธิปีฏบิตัใินการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรยีน ดงัทีป่รากฎในนโยบายแจ้งเบาะแส
การกระท�าผิดและการทุจริต (Whistle Blowing Policy) 

6. ผูท้ีก่ระท�าการคอร์รปัชันเป็นการกระท�าผดิจรรยาบรรณของบริษทั  จะต้องได้รบัการพจิารณาโทษทางวนิยัตามระเบยีบทีบ่รษิทั
ก�าหนดไว้ และได้รับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7. บริษัทจะให้ความส�าคัญในการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจแก่กรรมการบริษัท พนักงานและผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน

8. นโยบายต่อต้านการคอร์รปัชันและการให้สนิบนนีใ้ห้ครอบคลมุไปถงึกระบวนการบรหิารงานบคุคล ตัง้แต่การสรรหาหรอืการคดั
เลอืกบคุลากร การเลือ่นต�าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังาน โดยก�าหนดให้ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบั
ท�าสื่อสารท�าความเข้าใจกับพนักงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

9. การด�าเนนิการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปัชนัและการให้สินบน ให้ใช้แนวปฏิบตัติามทีก่�าหนดไว้ใน “นโยบายการก�ากบั
ดแูลกจิการทีด่”ี “จรรยาบรรณธรุกจิ”รวมทัง้ระเบยีบ และคูมื่อการปฏบิตังิานของบรษิทัทีเ่กีย่วข้อง ตลอดจนแนวทางการปฏบิตัิ
อื่นใดที่บริษัทจะก�าหนดขึ้นต่อไป

10. บริษัทก�าหนดให้บอกกล่าวประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและการให้สินบน ผ่านช่องทางส่ือสารท้ังภายในและ
ภายนอก เช่น อีเมล์ภายในองค์กร เว็บไซต์ แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (56-1) และรายงานประจ�าปี (56-2) เป็นต้น

เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการด�าเนินการในเรื่องที่มีความเส่ียงกับการเกิดการคอร์รัปชัน พนักงานของบริษัททุกระดับต้องปฏิบัติ
ด้วยความระมัดระวังในเรื่องที่ก�าหนดดังต่อไปนี้

 ขอบเขตและแนวทำงกำรปฏิบัติเรื่องกำรให้กำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง/กำรบริจำคเพ่ือกำรกุศล/กำรให้เงินสนับสนุน/กำรรับให้ 
ค่ำของขวัญ ค่ำบริกำรต้อนรับ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ

1. บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการเป็นกลางทางการเมือง ไม่สนับสนุน ไม่เข้าไปมีส่วนร่วม และไม่ฝักไฝ่พรรคการเมืองใดการเมือง
หนึ่งหรือผู้มีอ�านาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่ง

2. บริษทัฯ และพนกังานทกุระดบั จะไม่น�าเงนิทนุหรอืทรพัยากรใดๆของบรษัิทไปใช้ในการช่วยเหลอืทางการเมอืง และการสนบัสนนุ
แก่พรรคการเมืองใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

3. การบริจาคเพื่อการกุศลจะต้องเป็นการบริจาคเพื่อกิจกรรมการกุศลและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์การด�าเนินงานของบริษัทด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)

4. การบรจิาคนัน้จะต้องพสิจูน์ได้ว่า เป็นไปเพือ่การกศุล โดยไม่มส่ีวนเก่ียวข้องกบัผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กบับคุคล หรอื หน่วย
งานใด ยกเว้น การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป

5. การบรจิาคเพ่ือการกศุลและการให้เงนิสนับสนนุ จะต้องมเีอกสารจากผู้ขอรบับรจิาคหรอืขอรบัเงนิสนบัสนนุ โดยระบวุตัถปุระสงค์
ของการบริจาคและสนับสนุนดังกล่าว แนบประกอบกับใบค�าขออนุมัติการจ่าย และน�าเสนอให้ผู้มีอ�านาจอนุมัติพิจารณาอนุมัติ
ตามระดับอ�านาจอนุมัติของบริษัท (Level of Authorization :LOA)

6. การให้/รับ ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จะต้องเป็นไปตามประกาศของบริษัทฯ “ระเบียบการให้ของขวัญ
และการเลี้ยงรับรอง” 

 กำรประเมินควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรคอร์รัปชัน
บริษัทฯก�าหนดให้ทุกฝ่ายร่วมกันตรวจสอบและประเมินความเส่ียงเกี่ยวกับการคอร์รัปชันโดยให้รายงานต่อคณะท�างานบริหาร 

ความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯสามารถควบคุม ติดตามและป้องกันความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเพียง
พอและเหมาะสม

 แนวทำงกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชันและกำรให้สินบน
บริษัทฯ ก�าหนดให้เลขานุการบริษัทจะติดตามสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ของบริษัท และรายงานกิจกรรมการติดตาม

สอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าอย่างสม�่าเสมอ  และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและ
กระบวนการต่างๆ อย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผลในการต่อต้านการคอร์รัปชันและการให้สินบน ทั้งนี้ 
จะหารือผลการตรวจสอบร่วมกบับคุคลท่ีเกีย่วข้องเพือ่หาแนวทางการแก้ไขทีเ่หมาะสมและจะรายงานให้ฝ่ายบรหิารและคณะกรรมการตรวจ
สอบได้รับทราบต่อไป
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คณะกรรมการบริษัท มีการบริหารงานโดยค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายก�าหนด และสนับสนุนให้มีการร่วมมือกัน
ระหว่างบริษัท กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคง สร้างงาน และการสร้างกิจการให้มีฐานะทางการเงินอย่างมั่นคงและยั่งยืน  บริษัท 
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้เข้าถึงสารสนเทศที่จ�าเป็น และมีมาตรการส�าหรับผู้มีส่วนได้เสียในการร้องเรียน  การแสดงความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะ ตลอดจนการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดกฎหมาย  หรือจรรยาบรรณที่อาจส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชัน หรือประพฤติมิชอบของ
พนักงาน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นของบริษัท 

 กำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน
บริษัท ก�าหนดแนวทางปฏิบัติส�าหรับการรับเรื่องร้องเรียน ตลอดจนการแจ้งเบาะแสการกระท�าความผิด หรือการกระท�าอันส่อไป

ในทางประพฤติมิชอบหรืออาจเป็นการกระท�าผิด โดยระบุไว้ใน  “ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและการให้สินบน (Anti-corruption  
policy)  และนโยบายแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดและการทุจริต”

บริษัท ได้จัดให้มีมาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนของลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยสามารถแจ้ง
เบาะแส ข้อร้องเรียน ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นต่อบริษัท โดยผ่านช่องทางดังนี้

• แจ้งผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบโดยตรง (ตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไป)
• ส่ง E-mail ถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ : auditcommittee@pst.co.th    
• ส่งจดหมายถึงประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ เลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ดังนี้

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

กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานทกุระดับของบรษิทั จะต้องไม่พึงละเลยหรอืเพกิเฉย โดยเมือ่พบเหน็การกระท�าทีเ่ข้าข่ายการคอร์รปัชนั
ทีเ่กีย่วข้องกบับรษัิท จะต้องแจ้งผูบ้งัคบับญัชา หรอืบคุคลทีร่บัผิดชอบทราบ ตลอดจนต้องให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน
ข้อเท็จจริงต่างๆ รวมทั้งบริษัท ต้องจัดให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนจากบุคคลภายนอกด้วย

 กำรด�ำเนินกำร 
• แจ้งความคืบหน้า / ผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน ให้กับผู้ร้องเรียนที่ได้เปิดเผยชื่อที่อยู่ที่ติดต่อได้
• บริษัท ต้องให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน  และผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนเรื่องการคอร์รัปชัน 

โดยบรษัิท จะไม่ลดต�าแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนกังานทีป่ฏิเสธการคอร์รปัชัน ตลอดจนบรษิทั จะต้องเกบ็ และรกัษา
ความลับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสืบสวนสอบสวนต่อการกระท�าอันเป็นการคอร์รัปชัน

 ขั้นตอนและแนวปฏิบัติกำรรับข้อร้องเรียน
เลขานกุารคณะกรรมการบรษิทั ลงทะเบยีนรบัข้อร้องเรยีนทีไ่ด้รบัจากช่องทาง E-mail หรอืจดหมาย และแจ้งหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

เพื่อพิจารณาด�าเนินการดังต่อไปนี้
1. หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระท�าท่ีฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบัติด้านบุคคล ให้น�าส่งฝ่ายบริหาร

ทรัพยากรบุคคล
2. หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระท�าที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบของรัฐ นโยบาย และหลักการก�ากับดูแล

กิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับของบริษัทให้น�าส่ง เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
3. หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระท�าที่อาจส่อถึงการทุจริต ซึ่งหมายถึง การกระท�าใดๆ เพื่อแสดงหาประโยชน์ ที่มิควรได้โดยชอบ

ด้วยกฎหมายส�าหรับตนเอง หรือผู้อื่น เช่น การยักยอกทรัพย์ การคอร์รัปชัน การฉ้อโกง เป็นต้น ให้น�าส่งฝ่ายตรวจสอบภายใน
4. ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนตามข้อ 1. - 3. เป็นเรื่องที่ซับซ้อน หรือเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ให้น�าส่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนตามข้างต้น มีหน้าที่พิจารณาตรวจสอบ หรือติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน และรายงานผลการตรวจสอบ

ให้แก่ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท รับทราบ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รายงานผลการติดตาม หรือแก้ไขข้อร้องเรียน
ให้กับผู้ร้องเรียนรับทราบ (ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเปิดเผยตัวตน) และในปี 2563 บริษัทยังไม่พบข้อร้องเรียน เรื่องจริยธรรมและการกระท�าอัน
เป็นการทุจริตคอร์รัปชัน
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 4. กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัท ให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอทันเวลา  ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน

และข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนข้อมูลที่ส�าคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งมี 
ผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพ่ือให้ผู้ที่เก่ียวข้องกับบริษัททั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่าง 
เท่าเทียมกัน โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.pst.co.th

คณะกรรมการบรษิทั ตระหนกัถงึความรบัผดิชอบมุง่มัน่ทีจ่ะดแูลให้มกีารปฏบิตัติามกฎหมายข้อบงัคบั และระเบยีบทีเ่กีย่วข้องเกีย่ว
กับการเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด บริษัท เผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่ก�าหนด ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบ
แสดงรายการข้อมลูประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) พร้อมทัง้มกีารเผยแพร่ข้อมูลดงักล่าวผ่านทาง เวบ็ไซต์ของบรษิทั 
โดยมีการดูแลปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอ

ส�าหรับการด�าเนินงานในปี 2563 บริษัทมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. บริษัทฯ มีแนวทางการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญโดยผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสะดวกและมีความน่าเชื่อถือได้แก่การ

เผยแพร่ข้อมลูต่างๆผ่านช่องทางเวบ็ไซต์ของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th) และเว็บไซต์ของบริษัท (www.pst.co.th) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
สามารถเข้าถงึข้อมลูของบรษิทั โดยจดัหมวดการเปิดเผยหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตัด้ิานการก�ากบัดแูลทีด่ตีามกฎหมาย ระเบยีบ 
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. จัดส่งรายงานทางการเงินต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลา
ที่ก�าหนด และไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข

3. เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจ�าปีและเว็บไซต์ของบริษัทไว้อย่างครบถ้วน เช่น งบการเงิน นโยบายการก�ากับดูแลกิจการและ
จริยธรรมธรุกจิ นโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม บทวเิคราะห์จากนกัวเิคราะห์สถาบนัต่างๆ ลกัษณะการประกอบธรุกิจ รายงาน
ประจ�าปี แบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปีการประชมุผูถ้อืหุน้ รายชือ่ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ข่าวแจ้งตลาดหลกัทรัพย์ฯ และข่าวจาก
สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ

4. งบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ได้รบัการสอบทานและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชทีีไ่ด้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
ก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ทีม่คีวามอสิระ มคีวามรูค้วามช�านาญ และมคีณุสมบตัคิรบถ้วนตามทีก่�าหนด เพือ่ให้ความ
มั่นใจแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นว่างบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย สามารถแสดงฐานะทางการเงินและผลการ
ด�าเนินงานของบริษัทฯ ได้ตามความเป็นจริง

5. บรษิทัฯ จดัท�ารายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัต่อรายงานทางการเงนิ และแสดงไว้คูก่บัรายงานผูส้อบบญัชใีน
รายงานประจ�าปี

6. บรษัิทฯ ไม่มปีระวตักิารถกูสัง่ให้แก้ไขงบการเงนิจากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และส�านกังาน คณะกรรมการก�ากบัหลกั
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

7. การแต่งตัง้ผูส้อบบัญชรัีบอนญุาตทีผ่่านความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ�าปี 2563 โดยผูส้อบบญัชมีคีณุสมบัตไิม่
ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริหารอื่นๆ แก่บริษัท และไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือการมีส่วน
ได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

8.  งบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี
9. เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในรายงานประจ�าปี

10. จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารข้อมูลอย่างหลากหลาย 

 หน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญต่อการบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุน ซึ่งจะมุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริต 

มุง่มัน่ทุม่เท มคีวามเพยีงพอ ถูกต้อง และสามารถเช่ือถือได้ เพือ่ให้นกัลงทนุนกัวเิคราะห์และผูเ้กีย่วข้อง ได้รับข้อมลูสารสนเทศอย่างเพียงพอ 
ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเท่าเทียมกัน โดยได้จัดให้มีหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการด�าเนินกิจกรรมนักลงทุน
สัมพันธ์ในเชิงรุก เพื่อให้เป็น ไปตามแนวปฏิบัติขององค์กรสากลชั้นน�าในการท�าหน้าที่สื่อสาร และให้ข้อมูลข่าวสารในกิจกรรมต่างๆ ของ
บริษัทที่เป็นประโยชน์กับนักลงทุน เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัท กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์หลัก
ทรัพย์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
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 สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทางของนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ผ่านช่องทาง ดังนี้
นักลงทุนสัมพันธ์
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
นางสาวกรรณิการ์ เอี้ยพิน
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
325/1 อาคารพีเอสที ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์  : 02-993-8982  ต่อ 1600
โทรสาร   : 02-531-8631

ทั้งนี้ บริษัทได้ส่งผ่านข้อมูลดังกล่าวในหลากหลายลักษณะและรูปแบบ ได้แก่ การที่ผู้บริหารเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ 
หรือนักลงทุนเข้าพูดคุย และสอบถามข้อมูลแบบตัวต่อตัว (One-on-One Meeting)  การสรุปผลการด�าเนินงานและภาพรวมใน
แต่ละช่วงของปีให้แก่นักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) เป็นต้น

11. เปิดเผยหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจ�าปีอย่างชัดเจน
12. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และก�าหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้อง

รายงานเรื่องดังต่อไปนี้
- การซื้อ-ขายหุ้นของบริษัท : ก�าหนดนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และฝ่ายจัดการทุกท่าน รวมถึงบุคคลใกล้ชิด (คู่

สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) งดการซื้อ ขาย หรือ โอนหุ้นบริษัท ในช่วงก่อนการเปิดเผยงบการเงิน กรณีงบ
การเงินได้แจ้งประกาศต่อสาธารณชนแล้ว หากมีการซ้ือ-ขาย ก็ต้องแจ้งให้เลขานุการทราบ เพื่อจัดท�ารายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์(59-2) ต่อ กลต. ภายในเวลาที่ก�าหนดต่อไป 

- รายการเกี่ยวโยงและรายงานการมีส่วนได้เสีย ของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของกรรมการและผูบ้รหิาร จงึได้รายงานต่อประธานกรรมการ และบรรจุเป็นวาระเพือ่แจ้งให้ทีป่ระชมุคณะกรรมการ
บริษัททราบทุกไตรมาส

13. เปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบักรรมการ และผูบ้รหิาร ไว้ในเวบ็ไซต์ของบรษัิท ประกอบด้วย ชือ่ ต�าแหน่ง การศกึษา การถอืหุน้ในบรษิทั 
ประสบการณ์ท�างาน และภาพถ่าย ระบุไว้อย่างชัดเจน

 5. ควำมรับผิดชอบของกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความส�าคัญของบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการในการก�าหนดทิศทาง และนโยบายการด�าเนิน

งานของบริษัท การติดตามดูแลการท�างานของฝ่ายจัดการ และการแสดงความรับผิดชอบตามหน้าที่ (Accountability) ของคณะกรรมการ
ที่มีต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีภาวะผู้น�า มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นอิสระในการ
ตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม

คณะกรรมการบริษัท ก�าหนดนโยบายความหลากหลายของกรรมการบริษัท ที่ต้องสรรหาฯ ส�าหรับผู้ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่เป็น
กรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จ�าเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการรวมทั้งวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยไม่จ�ากัดเพศ ที่จะมา
ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการแต่อย่างใด เพื่อให้คณะกรรมการมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

 โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัท
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบรษิทัประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 8 คน ซึง่ได้รบัการแต่งตัง้จากทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้หรอืทีป่ระชมุคณะกรรมการ

บริษัทแล้วแต่กรณี โดยเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งมีความเป็น
อิสระจากฝ่ายจัดการไม่มีผลประโยชน์ใดๆ หรือความสัมพันธ์ใดๆ ทางธุรกิจของบริษัท

2. กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
3. กรรมการบริษัทต้องมีความหลากหลายทางด้านคุณวุฒิ ทักษะวิชาชีพ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยประกอบด้วยผู้ม ี

ความรู้ในธุรกิจของบริษัท ด้านบัญชี การเงิน ด้านกฎหมาย และอื่นๆ
4. ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจน และมีการ 

ถ่วงดุลอ�านาจในการด�าเนินงาน
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คณะกรรมการมกีารแต่งตัง้กรรมการคนใหม่เพือ่ต่อจากวาระทีเ่หลอือยูข่องกรรมการคนก่อนหน้าโดยได้รบัความเหน็ชอบจากคณะ
กรรมการบริษัท

 คุณสมบัติของกรรมกำรบริษัท
1. มีความรู้ ทักษะ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลายเพื่อช่วยสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงมีความ

สามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ใน
ธุรกิจของบริษัท โดยไม่ได้ค�านึงถึงข้อจ�ากัดเรื่องเพศ

2. ไม่มีลักษณะต้องห้ามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จ�ากัด ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

3. ไม่เป็นกรรมการในบรษิทัทีป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทั ไม่ว่าจะท�าเพือ่ประโยชน์
ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีการแต่งตั้ง

4. กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบคุคลทีม่คีวามเกีย่วข้องสามารถท�าธรุกรรมซึง่เป็นปกตทิางการค้าทัว่ไปของบรษิทั โดยต้องเป็นธรุกรรม
ทีเ่ป็นข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัทีว่ญิญชูนจะพงึกระท�ากบัคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั ด้วยอ�านาจต่อรอง
ทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพล ทั้งนี้ยกเว้นธุรกรรมต้องห้ามที่กฎหมายประกาศหรือค�าสั่งของทางการก�าหนด

5. ไม่ควรด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน เกิน 5 บริษัท และไม่ด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในบริษัทคู่แข่งทางธุรกิจของบริษัท
6. ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล การสอบทานการบริหารงาน ทั้งนี้บริษัท ได้

ก�าหนดขอบเขต อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร 
และกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการไว้ในรายงานประจ�าปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท

7. ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
8. ควรผ่านการอบรม และได้รบัประกาศนยีบตัรการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสรมิ

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือเทียบเท่าภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
9. เป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม

10. กรรมการจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมในแต่ละกรณี ดังนี้

 กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร
- เป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมในการบรหิารงานให้แก่กจิการ และก�ากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการด�าเนนิการให้เป็นไปตามนโยบาย

ของคณะกรรมการบริษัท

 คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานรวมท้ังไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�าหรือเป็นผู้มีอ�านาจควบคุมเป็น

เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่เคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของ
ส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของ
บุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีมูลค่ารายการ ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้น
ไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่ากับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท รวมทั้ง
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม นิติบุคคลท่ีเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุมหรอืหุน้ส่วนของส�านกังานสอบบัญช ีซึง่มผู้ีสอบบญัชขีองบรษิทั 
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บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชีพใดๆ เช่น ทีป่รกึษากฎหมาย ทีป่รกึษาทางการเงนิ ผูป้ระเมนิราคาทรพัย์สนิ เป็นต้น ซึง่
ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ�านาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เก่ียวข้อง
กับบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่
มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้นร้อย
ละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มี
นัยกับบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระ

 บทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ได้มีบทบาทหน้าท่ีในการก�าหนดนโยบายก�ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ตลอดจน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการด�าเนินงานของบริษัท รวมถึงก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย 
แผนงาน และงบประมาณทีก่�าหนดไว้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสิทธผิล เพือ่ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบรษิทั ทีไ่ด้ก�าหนดไว้คณะกรรมการ
บริษัท จะต้องมีความรับผิดชอบตามหน้าที่ (Accountability) ที่มีต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท มี
บทบาทหน้าที่ในการก�ากับดูแลให้การด�าเนินงานของบริษัท เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ ตลอดจนปฏิบัติ
ตามกฎระเบยีบของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ โดยมรีายละเอียด
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตาม “กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท” 

คณะกรรมการบรษัิท มหีน้าทีใ่นการก�ากับดแูลให้การด�าเนนิงานของบรษิทั เป็นไปโดยถกูต้องตามกฎระเบยีบข้อบงัคับและกฎหมาย
ต่างๆ ตลอดจนปฏิบัติตามข้อบังคับ วัตถุประสงค์ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย

1. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ค่านิยม ตลอดจนเป้าหมายการด�าเนินงานของบริษัท เพื่อให้ผู้
บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยให้มีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจและค่า
นิยมของบริษัท 

2. คณะกรรมการบรษิทั จัดให้มนีโยบายการก�ากบัดูแลกจิการของบรษัิท เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยคณะกรรมการเป็นผู้รเิริม่ มส่ีวน
ร่วมในการจัดท�า และอนุมัตินโยบายดังกล่าว

3. คณะกรรมการบรษิทั จดัให้มีคูมื่อจรรยาบรรณและจรยิธรรมทางธรุกจิ (Business Ethics) ส�าหรบักรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน 
ซึง่ประกอบด้วยนโยบายเกีย่วกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์การใช้ข้อมลูภายในเพือ่ซือ้ขายหลกัทรพัย์ และแนวทางการปฏบิตัิ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยเผยแพร่ไว้ในเว็ปไซต์ของบริษัท

4. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท เป็นลายลักษณ์อักษร โดยคณะกรรมการบริษัท เป็น
ผู้ริเริ่ม มีส่วนร่วมในการจัดท�า และอนุมัตินโยบายดังกล่าว

5. คณะกรรมการบรษิทั มอี�านาจและหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการจดัการบรษิทัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบังคับ
ของบริษัท และมตคิณะกรรมการตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุ้น โดยยดึหลกั “ข้อพงึปฏบัิตทิีด่สี�าหรบักรรมการบริษทัจดทะเบยีน” 
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด

6. ก�ากบัดแูลให้บรษิทั ปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ ข้อก�าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิ การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�าคัญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท

7. ดูแลให้บริษัท ให้มีการบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบ รวมทั้งการมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ เชื่อถือได้ เพื่อ
ให้การปฏิบัติงานภายในบริษัท 

8. ดูแลให้บริษัท มีการติดตามผลการด�าเนินงานด้านการลงทุน และการประกอบธุรกิจอื่น โดยมีการทบทวนระดับความเสี่ยงท่ี
ยอมรบัได้ (Risk Appetite) และกระบวนการระบคุวามเส่ียงทีเ่กดิจากการลงทนุมรีะบบการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอ เพือ่ให้การ
ลงทนุ และการประกอบธุรกจิอืน่ของบรษิทั เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทนุ ตามข้อก�าหนดของกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง ทศิทาง 
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กลยุทธ์ แผนงานการด�าเนินธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัท และงบประมาณที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  

9. คณะกรรมการบรษิทั ก�าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในซึง่เป็นการว่าจ้างหน่วยงานภายนอกท�าหน้าทีผู่ต้รวจสอบภายในเพือ่รายงาน
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบภายในท�าหน้าที่สอบทาน และตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการ และ
การปฏิบัติงานต่างๆ ตลอดจนกิจกรรมที่ส�าคัญของบริษัท ได้ด�าเนินการตามแนวทางที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (Compliance Control) เพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน
มีความเป็นอิสระ และสามารถท�าหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการบริษัท จึงก�าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รบัการประเมนิผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

10. พิจารณาก�าหนดโครงสร้างการบริหารงาน  มีอ�านาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการอื่น
ตามความเหมาะสม รวมถึงการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิารกรรมการผู้จดัการ และคณะอนกุรรมการ
ชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง ทั้งนี้การมอบอ�านาจตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ที่ก�าหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจที่ท�าให้คณะ
กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ  ดังกล่าวสามารถพิจารณา และอนุมัติรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้ง  มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่
เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว 

11. จัดท�ารายงานประจ�าปีของคณะกรรมการ พร้อมทั้งรับผิดชอบการจัดท�า และการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน 
และผลการด�าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

12. คณะกรรมการอาจมอบอ�านาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือกรรมการย่อย หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่าง
ใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยูภ่ายใต้การควบคมุของคณะกรรมการ หรอือาจมอบอ�านาจเพือ่ให้บคุคลดงักล่าวมอี�านาจตามท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร ซึง่คณะกรรมการอาจยกเลิก เพกิถอน เปลีย่นแปลง 
หรือแก้ไขการมอบอ�านาจนั้นๆ  ได้เมื่อเห็นสมควร  ทั้งนี้การมอบอ�านาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจที่ท�าให้บุคคล
ดังกล่าวสามารถพิจารณา และอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย  หรืออาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะท�าขึ้นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)  ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
และ/หรอืตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรอืประกาศอืน่ใดของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเว้นแต่เป็นการอนุมติัรายการทีเ่ป็น
ไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว 

13. พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่ส�าคัญอันเกี่ยวกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะด�าเนินการน้ันๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
บริษัท

14. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบด�าเนินการในด้านต่างๆ ในนามของบริษัท หรือคณะกรรมการ เช่น ทะเบียนกรรมการ
หนังสือนัดประชุมกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น การจัดท�ารายงานการประชุม เป็นต้น

 กำรแบ่งแยกบทบำทหน้ำที่ระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัทกับฝ่ำยจัดกำร
บริษัท ได้จัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน โดย

กรรมการบรษัิท ท�าหน้าทีใ่นการก�าหนดนโยบายบรษิทั และก�ากบัดแูลการด�าเนนิงานของฝ่ายจดัการ ขณะทีฝ่่ายจดัการท�าหน้าทีบ่รหิารงาน
ด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท ก�าหนดประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน ทั้งสอง
ต�าแหน่งนี้ต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสมที่สุด

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการ ส�าหรับฝ่ายจัดการประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และผู้อ�านวยการ

 บทบำทหน้ำที่ประธำนกรรมกำร
1. เป็นประธานฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. ก�ากบั ตดิตาม ดแูลการบรหิารงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอืน่ๆ ให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามแผนงานทีก่�าหนด

ไว้
3. การลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ข้างเท่ากัน
4. เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท (หรือเลขานุการคณะกรรมการเรียกประชุมโดยค�าสั่งของประธานกรรมการ)
5. ท�าหน้าที่ประธานฯ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระที่ก�าหนดไว้
6. เสริมสร้างมาตรฐานการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ
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7. พิจารณา ก�าหนด และทบทวน เพื่อปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีอย่างเหมาะสม 

8. พิจารณา ก�าหนด และทบทวน เพื่อปรับปรุงข้อก�าหนดที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติที่ดีแก่กรรมการ 
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท

9. ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัท อย่างต่อเนื่องเหมาะสม
10. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติ  

และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม

 บทบำทหน้ำที่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
1. จัดท�านโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การท�าธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจ�าปี โดยคณะกรรมการบริษัท อนุมัติ 

ด�าเนนิการให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางยทุธศาสตร์การท�าธรุกจิ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจ�าปีของบรษัิท ตาม
ที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติ

2. รายงานผลงาน และผลประกอบการของบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัททราบพร้อมข้อเสนอแนะ
3. เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย
4. ผู้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ ไม่ควรด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหารในบริษัทจดทะเบียนเกิน 2 แห่ง  และไม่ด�ารงต�าแหน่ง

ใดๆ ในบริษัทคู่แข่งทางธุรกิจของบริษัทฯ

 วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมกำรบริษัท
1. คณะกรรมการบริษัท มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี  ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้ง  ให้กรรมการออก

จากต�าแหน่ง 1 ใน 3  ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3  
กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วน
ปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง อย่างไรก็ตามกรรมการที่ออกจากต�าแหน่ง
อาจถูกเลือกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่ก็ได้

2. เพื่อให้เป็นไปตามหลักการการก�ากับดูแลกิจการที่ดี วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระในกรณีปกติโดย
ทั่วไปไม่ควรเกินกว่า 3 วาระ หรือ 9 ปี ติดต่อกัน หรือตามความเห็นของคณะกรรมการ

 คณะกรรมกำรอื่นๆ นอกเหนือจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
บริษัท ได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัท ในการศึกษา กล่ันกรอง และควบคุมดูแลงานด้านต่างๆ ของ

บริษัท ดังนี้
คณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee) ประกอบด้วยกรรมการอสิระทัง้คณะ ท�าหน้าทีส่อบทานการรายงานทางการเงนิ

ให้ถูกต้อง เพียงพอ สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้เกิดประสิทธิผล สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง คัดเลือก แต่งต้ังผู้สอบบัญชีพิจารณารายงานท่ีเก่ียวโยงกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ พิจารณาให้
ความเห็นการก�ากบัดแูลกจิการ และแนวทางปฏบิตัใินเรือ่งการก�ากบัดแูลกิจการ จรยิธรรมทางธรุกจิพร้อมทัง้ดแูลตดิตามให้มกีารปฏบิตัติาม
นโยบาย และหลักปฏิบัติตามกรอบจริยธรรม

คณะกรรมกำรบริหำร (Executive Committee) ประกอบด้วยกรรมการที่ได้รับมอบหมาย แต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ท�าหน้าที่ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารประกอบด้วยผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องท�าหน้าที่กลั่นกรอง
นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจโครงสร้างการบริหารงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณประจ�าปีตลอดจนติดตามดูแลแผนงาน
กลยทุธ์ แผนธุรกจิประจ�าปีทีไ่ด้รบัการอนมัุตจิากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ตลอดจนผลการด�าเนนิงานทางการเงิน การบริหารความเสีย่ง 
และด�าเนินการด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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 คณะกรรมกำรตรวจสอบ
องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
2. กรรมการตรวจสอบมีทักษะความช�านาญท่ีเหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน 

ต้องมีความรู้ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะท�าหน้าท่ีในการสอบ
ทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

3. ให้คณะกรรมการของบริษัทเลือก และแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. ให้คณะกรรมการตรวจสอบเลือก และแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

 คุณสมบัติของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
1. ได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการ หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และให้คณะกรรมการตรวจ

สอบแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบท่านหนึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
2. เป็นกรรมการอสิระทีม่คีณุสมบตัติามทีก่�าหนด และมคุีณสมบตัใินลักษณะเดยีวกบัทีก่�าหนดไว้ในกฎหมายมหาชน ประกาศคณะ

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขต
การด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

3. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเป็นอิสระ โดย
ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

4. มคีวามรู ้และประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถท�าหน้าทีใ่นฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นีต้้องมกีรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 
1 คนที่มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

5. เป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
6. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท
7. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล�าดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
8. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการด�าเนินหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

 ขอบเขตอ�ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้องเชื่อถือได้รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยประสานงานกับ

ผูส้อบบญัชภีายนอก ผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบในการจดัท�ารายงานทางการเงนิทัง้รายไตรมาส ประจ�าปี และเปิดเผยข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง
ของบริษัท อย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริษัท ให้มีความ
เหมาะสมมปีระสทิธผิล รวมทัง้พจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเหน็ชอบในการพจิารณา
แต่งตัง้ โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน ท้ังนี้
อาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการที่เห็นว่าจ�าเป็น และเป็นเรื่องส�าคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชี
ของบริษัท ก็ได้พร้อมทั้งน�าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่ส�าคัญแจ�าเป็นเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือบริษัทที่ปรึกษาตรวจ
สอบภายใน

3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งนโยบาย 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ ตลอดจนประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
ในการด�าเนนิการตรวจสอบขอบเขต แนวทาง แผนงาน ปัญหาทีพ่บระหว่างการตรวจสอบ และประเดน็ทีผู่ส้อบบญัชเีห็นว่าเป็น
สาระส�าคัญ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้
มคีวามถกูต้อง ครบถ้วน และให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวมทัง้เปิดเผยข้อมลูในการเข้าท�ารายการ
ดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
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6.  สอบทานให้บริษัท มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
7.  ในการปฏิบตังิานตามขอบเขตหนา้ทีใ่ห้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจเชิญใหฝ่้ายจดัการผูบ้ริหาร หรอืพนกังานของบรษิัท ที่

เกี่ยวข้องมาให้ความเห็นเข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจ�าเป็น
8.  ให้มีอ�านาจในการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเม่ือเห็นว่าจ�าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท เพื่อ

ให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบส�าเร็จลุล่วงด้วยดี
9. จดัท�ารายงานการก�ากบัดแูลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษิทั ซึง่รายงานดงักล่าว

ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่น่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
• ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
• จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
• ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter) 
• รายการอืน่ทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้ และผูล้งทนุทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบท่ีได้รบัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท
10.  ปฏบิตังิานอืน่ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายในขอบเขตหน้าที ่ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏบิตัิ

หน้าทีด่งักล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทัโดยตรง และคณะกรรมการของบรษิทั 
ยังคงมีความรับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัท ต่อบุคคลภายนอก

11.  ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�าดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระ
ทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงิน และผลการด�าเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรต่อไป

• รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส�าคัญในระบบควบคุมภายใน
• การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์และ/หรอืประกาศส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ 
ธุรกิจของบริษัท 

 คณะกรรมกำรบริหำร
 องค์ประกอบและคุณสมบัติ

• คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพิ้จารณาแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร ซึง่ประกอบด้วยกรรมการและผูบ้รหิาร จ�านวนหนึง่ทีม่คีณุสมบตัิ
เหมาะสม โดยมีจ�านวนกรรมการบริหารตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

• คณะกรรมการบรษิทัจะเลอืกกรรมการบรหิารคนหนึง่เป็นประธานกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการบรษิทั อาจเลือกกรรมการ
บริหารคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริหารก็ได้

• คณะกรรมการบริหารต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด กฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

• ประธานกรรมการบริหารอาจเป็นบุคคลคนเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ
• ประธานกรรมการต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร
• ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

 วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งและกำรประชุม
• กรรมการบริหารพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

o ตาย
o ลาออก
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o ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก�าหนด
o ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก
o กรรมการบรหิารคนใดจะลาออกจากต�าแหน่งให้ยืน่ใบลาออกต่อบรษิทั การลาออกให้มผีลตัง้แต่วนัทีร่ะบใุนใบลาออก 

หรือถ้าไม่ระบุ ให้มีผลเมื่อใบลาออกไปถึงบริษัท
• ในกรณทีีต่�าแหน่งกรรมการบรหิารว่างลงให้คณะกรรมการบรษิทัเลือกบคุคลใดบคุคลหนึง่ซ่ึงมคุีณสมบตั ิเข้าเป็นกรรมการบรหิาร

แทน
• ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจ�าทุกไตรมาส อย่างน้อยไตรมาสละ 2 ครั้ง หรือ ตามความเหมาะสม
• ในการประชมุคณะกรรมการบรหิารต้องมกีรรมการเข้าร่วมประชมุไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการ จงึจะครบองค์ประชมุ 

ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เป็นประธานในที่ประชุม

• มตทิีป่ระชมุของคณะกรรมการบรหิารจะถอืตามเสยีงข้างมากของกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชมุ ทัง้นีก้รรมการทีมี่ส่วนได้เสยีในเรือ่ง
ใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ

 ขอบเขต อ�ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ
• จัดท�าและน�าเสนอนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด�าเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจ�าปีของบริษัทและ

บริษัทย่อย เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
• ก�าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอ�านาจบริหารต่างๆของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
• ตรวจสอบ ตดิตาม ควบคมุดแูลการด�าเนนิธรุกิจของบริษทัให้เป็นไปตามนโยบายทางธรุกจิ เป้าหมาย แผนการด�าเนนิงาน กลยทุธ์

ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
• พิจารณาและอนุมัติ รวมทั้งการแก้ไข เปลี่ยนแปลงในระเบียบงาน ค�าส่ัง ข้อก�าหนด หลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

การควบคุม และการบริหารงานในทุกสายงาน
• มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในคู่มืออ�านาจอนุมัติ
• ก�ากบัดแูลและอนมุติัเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการด�าเนนิงานของบรษิทั และบรษิทัย่อย และอาจแต่งตัง้หรอืมอบหมายให้บคุคลใด บคุคล

หนึง่หรอืหลายคนกระท�าการอย่างหนึง่อย่างใดแทนคณะกรรมการบรหิารตามทีเ่ห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบรหิารสามารถ
ยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ�านาจนั้นๆ ได้

• พจิารณาผลก�าไรและขาดทนุของบรษิทัฯ และบริษทัย่อย การเสนอจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลเพือ่เสนอให้คณะกรรมการบรษิทัฯ 
พิจารณาอนุมัติ หรือเงินปันผลประจ�าปีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติ

• รายงานผลการด�าเนินงานในเรื่องและภายในก�าหนดระยะเวลาดังต่อไปนี้ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ
o รายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ รายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่ก�าหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
o รายงานของผู้ตรวจสอบบญัชีเกีย่วกบังบการเงนิของบรษิทัฯ ซึง่รวมถงึงบการเงนิประจ�าปีและงบการเงนิรายไตรมาส 

ภายในกรอบระยะเวลาที่ก�าหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
o รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร

•  ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 กำรรำยงำน
• คณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

 กำรประชุมของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ
บริษัท ก�าหนดการประชุม วาระการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ ไว้เป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละ

คนทราบถึงก�าหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้ ดังนี้
- คณะกรรมการบริษัท ประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ ประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร ประชุมอย่างน้อยเดือนละครั้ง

• การประชุมคณะกรรมการบรษิทั ต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการทัง้หมดจงึจะเป็นองค์ประชุม
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• กรรมการมีหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้งยกเว้นกรณีที่มีความจ�าเป็นจริงๆ โดยให้แจ้งประธานกรรมการ 
หรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัท หรือเลขานุการบริษัททราบ

• ฝ่ายจัดการควรจัดส่งสารสนเทศแจ้งข้อมูลที่ส�าคัญให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันท�าการก่อนวันประชุม และ
ในกรณทีีก่รรมการต้องการเอกสารเพิม่เตมิให้ตดิต่อขอจากกรรมการผู้จดัการ หรอืเลขานกุารบรษิทัได้ โดยในกรณทีีจ่�าเป็นคณะ
กรรมการบรษิทั สามารถจดัให้มคีวามเหน็อสิระจากทีป่รกึษา หรือผูป้ระกอบวชิาชพีภายนนอกโดยให้ถอืเป็นค่าใช้จ่ายของบรษิทั 

• ประธานกรรมการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอเพื่อให้กรรมการพิจารณา อภิปรายประเด็นต่างๆ อย่างเหมาะสม และส่งเสริมให้มี
การแสดงความความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เป็นอิสระ

• กรรมการที่มีส่วนได้เสียในแต่ละวาระ คณะกรรมการบริษัท ก�าหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสีย  และไม่อยู่ร่วมใน
การพิจารณาวาระนั้น เพื่อให้กรรมการท่านอื่นมีการอภิปราย ลงมติอย่างเป็นอิสระ  โดยเปิดเผยบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัท

โดยการประชมุคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการบรษิทัได้ก�าหนดตารางการประชมุล่วงหน้าในแต่ละปีและแจ้งให้กรรมการบรษัิท
แต่ละท่านทราบ ทั้งนี้ไม่รวมการประชุมวาระพิเศษ โดยในปี 2563 ได้มีการก�าหนดตารางการประชุมกรรมการประจ�าปี 2564 เป็นการล่วง
หน้า (ตารางการประชุมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้) โดยไม่รวมการประชุมวาระพิเศษ ดังนี้

ครั้งที่ กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ

1 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

2 วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

3 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564

4 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

 กำรพัฒนำกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่และการฝึกอบรมกรรมการ
บคุคลทีไ่ด้รบัเลอืกมาท�าหน้าทีเ่ป็นกรรมการบรษัิทคนใหม่ จะได้รบัการฝึกอบรมในเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษิทั รวมถงึหน้าที่

และความรบัผิดชอบของกรรมการบริษทั ขอ้มูลที่ใชป้ฐมนเิทศเมื่อได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ จากทีป่ระชมุผูถ้ือหุน้ (Orientation) ได้แก่ 
เรือ่งทีจ่ะปฏบิตัติามกฎหมายหนงัสอืบรคิณห์สนธข้ิอบงัคบัของบริษทั ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั และคณะ
กรรมการชุดย่อย รายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัท ย้อนหลัง 1 ปีคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีจัด
ท�าโดยตลาด หลักทรัพย์ฯ นโยบายการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
ของบรษัิท ตลอดจนกฎระเบยีบต่างๆ ทีส่�าคญัของบรษิทั รวมทัง้หลกัสตูรอบรมกรรมการ และข้อมลูอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนินธรุกจิของ
บรษิทั เป็นต้น ในการฝึกอบรมนีเ้ลขานกุารบริษทัจะเป็นผูท้ีใ่ห้ข้อมลูต่อกรรมการคนใหม่ คณะกรรมการมนีโยบายส่งเสรมิให้กรรมการมคีวาม
รู้อย่างต่อเนื่องและสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมในการฝึกอบรมในหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาต่างๆ และกรรมการเข้าใหม่ทุกคน
จะได้รับการปฐมนิเทศเบ้ืองต้นจากประธานกรรมการ เก่ียวกับลักษณะการด�าเนินธุรกิจ ประวัติความเป็นมาของบริษัท ที่ต้ังส�านักงานและ
สาขาวัฒนธรรมองค์กร พร้อมรับค�าช้ีแจงจากกรรมการและเลขานุการบริษัทเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ และ
ระบบการควบคุมภายในการพัฒนาความรู้ให้กับกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการก�ากับ
ดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งรวมถึง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารและเลขานุการ บริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อ
เนื่อง ได้แก่ หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรอืสถาบนัอืน่ๆ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหน้าท่ีและความรบัผดิชอบของกรรมการ หรอืแนวทางการบรหิารจดัการแนวใหม่ 
เพื่อให้กรรมการทุกคนมีการพัฒนา และปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการน�าความรู้ต่างๆมาปรับใช้อย่างเหมาะสม ซึ่งในปี 
2563 ได้สนับสนุนกรรมการเข้าร่วมอบรมดังนี้
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นำงสำวอนงค์ พำนิชเจริญนำน  ต�าแหน่งกรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 
อบรมหลักสูตร
• เทคนิคการเขียน CG Report ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
• หลักสูตรข้อก�าหนด ISO 9001: 2015 และ ISO 14001 : 2015
• หลักสูตรการตรวจติดตามภายใน ของ ISO 9001 : 2015 และ ISO 14001 : 2015
• พื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Preliminary to Corporate Sustainability) รุ่นที่ 1
• TLCA CFO Professional Development Program ครั้งที่ 1/2020 “Update on IFRS9 and other new standards”

 กำรประเมินผลตนเองของคณะกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมการบรษัิทได้ก�าหนดให้มกีารประเมนิผลการปฏบิติังานตนเองของคณะกรรมการ (Board Self-Assessment) อย่างน้อย

ปีละ 1 ครั้ง เป็นประจ�าทุกปีโดยใช้แบบประเมินที่บริษัทปรับปรุงจากตัวอย่างของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วจัดท�าแบบประเมิน
ขึ้นจ�านวน 3 ชุด ดังนี้

1. การประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะ
2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ
3. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อย
โดยแบ่งการประเมินเป็น 6 หัวข้อหลักได้แก่ 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2.  บทบาท หน้าที่ และความรับผิด

ชอบของคณะกรรมการ 3. การประชุมคณะกรรมการ 4. การท�าหน้าทีข่องกรรมการ 5. ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจัดการ 6. การพฒันาตนเองของ
กรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

เพ่ือให้คณะกรรมการใช้เป็นกรอบในการก�าหนดบรรทดัฐาน ตรวจสอบการปฏิบตัหิน้าที ่และน�าผลทีไ่ด้เปรยีบเทยีบกบัผลการปฏบิตัิ
งานตามกฎบตัรของคณะกรรมการสะท้อนให้เหน็ถงึความรับผดิชอบในผลการปฏบิตังิานให้มปีระสทิธภิาพอย่างแท้จรงิและเพือ่ปรบัปรงุการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายที่ก�าหนดไว้ และเพ่ือทบทวนปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา โดย
เลขานุการบริษัทจะน�าส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการส่งให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปีทั้ง
แบบคณะและรายบุคคล ซึ่งภายหลังที่คณะกรรมการแต่ละคนประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะน�าส่งแบบประเมินการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการบริษัทในรอบปี

กระบวนการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ/คณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล ประจ�าปี 2563 มีดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติและทบทวนแบบประเมินผลเพื่อให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่

หน่วยงานก�ากับดูแลก�าหนด
2. เลขานุการบริษัท จัดส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการให้กรรมการบริษัทภายในต้นเดือนมกราคมของทุกปี
3. กรรมการบริษัท ท�าแบบประเมินผลและส่งคืนเลขานุการบริษัท ภายในสิ้นเดือนมกราคมของทุกปี
4. เลขานุการบริษัท เป็นผู้สรุปและวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทและรายงาน 

ผลการวิเคราะห์จากการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
5. เลขานุการบริษัท น�าผลวิเคราะห์และความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษัท ไปจัดท�าแผนเพื่อด�าเนินการปรับปรุงโดย 

จัดท�าหลักเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้  

4 = ดีเยี่ยม 3 = ดีมาก 2 = ดี 1 = พอใช้ 0 = ควรปรับปรุง

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจ�าปี 2563 สรุปได้ดังนี้

แบบประเมินของคณะกรรมกำรบริษัท

รำยคณะ รำยบุคคล

รวมร้อยละ 86.20% 86.0%
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แบบประเมินของคณะกรรมตรวจสอบ

รำยคณะ รำยบุคคล

รวมร้อยละ 100% 98.9%

 เลขำนุกำรบริษัท
เลขานุการบริษัท  มีบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งรับผิดชอบใน

การดแูลและให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการและผูบ้รหิารเก่ียวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีต้่องปฏบิตัแิละหลกัการก�ากบัดแูลกจิการของบรษัิท  และ
รบัผดิชอบจดัการประชมุคณะกรรมการและการประชมุผูถ้อืหุน้ รวมถงึช่วยคณะกรรมการดแูลให้มกีารปฏบิตัติามมตดิงักล่าว และการรกัษา
เอกสารข้อมูล

 ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
บรษัิทฯ ยดึถอืแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์บนหลกัการทีว่่าการตดัสนิใจใดๆ  ในการด�าเนนิกิจกรรม

ทางธุรกิจจะต้องท�าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และควรหลีกเลี่ยงการกระท�าที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  โดยก�าหนดให้
ผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง หรอืมีส่วนได้เสยีกบัรายการทีพ่จิารณาต้องแจ้งให้บริษทั ทราบถงึความสมัพนัธ์ หรอืการมส่ีวนได้เสยีของตนในรายการดงั
กล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอ�านาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

หากมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นที่มิใช่การด�าเนินการตามธุรกิจปกติ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขการ
ค้าทั่วไปจะต้องน�าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติโดยให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมอย่าง
รอบคอบเพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)  ทั้งนี้บริษัท จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ด้วย

 ระบบกำรควบคุมภำยใน
บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการ

ด�าเนินงาน  บริษัท มีการก�าหนดภาระหน้าที่ อ�านาจในการด�าเนินการของผู้ปฏิบัติงาน และผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน  มี
การควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัท ให้เกิดประโยชน์มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน  
โดยคณะกรรมการบรษิทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าทีใ่นควบคุมดแูลระบบการสอบทาน ระบบการควบคุมภายใน และ
ระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม

บริษัทฯ ก�าหนดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในโดยการจ้างบุคคลภายนอกท�าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการ
เงินที่ส�าคัญของบริษัท ให้ด�าเนินไปในแนวทางที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามกฎหมาย ข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ควบคุม
ระบบภายใน ตรวจสอบรายการทีส่�าคญัอย่างสม�า่เสมอ และต้องรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบท�าให้ส่วนตรวจ
สอบภายในมีความเป็นอิสระสามารถตรวจสอบ และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่

 กำรบริหำรควำมเสี่ยง
บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะท�างานบริหารความเสี่ยง เพื่อประเมินความเสี่ยงที่มาจากภายในและภายนอก วิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นสาเหตุ 

ก�าหนดแนวทางในการติดตามเหตุการณ์ท่ีเป็นสาเหตุของปัจจัยความเส่ียง มาตรการในการลดความเส่ียง การประเมินผล และการรายงาน
การบริหารจัดการความเสี่ยงไว้อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้บริษัท ก�าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น
อย่างสม�่าเสมอ และรายงานความคืบหน้าต่อผู้บังคับบัญชาทราบ โดยบริษัท ก�าหนดแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงไว้ใน “ขั้นตอน
การด�าเนินงาน เรื่อง การบริหารความเสี่ยง”

 รำยงำนของคณะกรรมกำร
คณะกรรมการตรวจสอบจะท�าหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน  โดยมีฝ่ายบัญชี การเงิน และผู้สอบบัญชีประชุมร่วมกัน  น�า

เสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัท ทุกไตรมาส  โดยคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท  และ
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี   โดยการจัดท�างบการเงินดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ในประเทศไทย ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่ีได้รับอนุญาตจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
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โดยเลอืกใช้นโยบายบญัชทีีเ่หมาะสม และถอืปฏบิตัอิย่างสม�า่เสมอ รวมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศอย่างเพยีงพอในหมายเหตปุระกอบ
งบการเงิน

 กำรป้องกันกำรน�ำข้อมูลภำยในไปใช้ประโยชน์ของผู้บริหำร
บริษัทฯ มีนโยบายวิธีการดูแลกรรมการ และผู้บริหารในการน�าข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อ

แสวงหาประโยชน์ส่วนตนรวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้
• ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตร

ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไย 
ตามมาตรา 59 และก�าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

• บริษัทฯ ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน
ท�าการนับแต่วันท่ีเกิดรายการเปลี่ยนแปลง และจัดส่งส�าเนารายงานน้ีให้แก่บริษัท ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

• บริษัทฯ ก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระส�าคัญ ซึ่งมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อ
สาธารณชนเป็นเวลา 1 เดอืน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชัว่โมงภายหลังการเปิดเผยข้อมลูให้แก่สาธารณชนแล้ว  รวมทัง้ห้าม
ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส�าคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

• บริษัทฯ ก�าหนดบทลงโทษทางวนิยัหากมีการฝ่าฝืนน�าข้อมลูภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึง่เริม่ต้ังแต่ การตกัเตอืนเป็นหนงัสอื 
ตัดค่าจ้าง พักงานช่ัวคราวโดยไม่ได้รับจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระท�าและความ
ร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

 ก�ำกับดูแล
กรรมการและผูบ้รหิารทกุระดบัของบรษิทั จะต้องเป็นแบบอย่างทีด่ใีนการปฏิบติัตามนโยบาย การก�ากบัดแูลกจิการทีก่�าหนด ฝ่าย

จัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแล
กิจการอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และสร้างให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงาน

 กำรพิจำรณำทบทวน
เพื่อให้นโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติของทางการสอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ  คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบให้มีการทบทวนปรับปรุงตามความเหมาะ
สมเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง

 6. จรรยำบรรณธุรกิจ
บรษัิทฯ ได้ก�าหนดหลกัปฏบิตัเิกีย่วกบัจรรยาบรรณของ ฝ่ายบรหิาร และพนกังาน เพือ่ให้ผูเ้กีย่วข้องยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตัิ

หน้าที่ตามภารกิจของบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรมทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท  ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งให้มีการดูแลและ
ตดิตามการปฏบิตัติามแนวทางดงักล่าวอย่างสม�า่เสมอท้ังนีบ้รษิทั ได้มกีารประกาศแจ้งให้พนกังานทกุคนรบัทราบ และยดึปฏิบตัอิย่างเคร่งครัด
รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว

คณะกรรมการบรษิทั ได้ให้ความส�าคญักบัความส�าเรจ็ตามเป้าหมาย และวธิกีารทีใ่ห้เพ่ือให้ได้มาซึง่ความส�าเรจ็นัน้ๆ ควบคู่กนั โดย
ก�าหนดไว้ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งก�าหนดข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจ และจริยธรรมทางธุรกิจ  ดังนั้นเพื่อเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานที่มีความเข้าใจที่ตรงกันก่อให้เกิดความชัดเจน ต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัท บริษัทจึงจัดท�าจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อ
ให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบและเข้าใจถึงมาตรฐานการปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอที่บริษัท คาดหวัง และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
นบัตัง้แต่การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ ลกูค้า คูค้่า คูแ่ข่งขนั พนกังาน และสงัคมส่วนรวมทัง้การปฏิบตัติามลายลกัษณ์อกัษร และปฏบิตัติามเจตนารมณ์
ความซือ่สตัย์ และเพือ่ให้มัน่ใจว่าพนกังานทกุคนมคีวามรูแ้ละความเข้าใจเกีย่วกบักฎระเบยีบ ข้อบงัคบั รวมทัง้จรรยาบรรณธรุกจิ ทางบรษิทั
ได้จดัท�าแบบสอบถามเพ่ือประเมนิความรูค้วามเข้าใจของพนกังานอย่างน้อย 1 คร้ังต่อปี ทัง้นีผ้ลการสอบถามดงักล่าวถอืเป็นส่วนหนึง่ในการ
พิจารรณาผลการปฏิบัติงานของพนักงานในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปี
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 1. วิสัยทัศน์
บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้น�าด้านการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าและพลังงานของประเทศ รวมถึงการเป็นผู้ให้บริการทางด้าน

ธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร

 2. พันธกิจ
• ด้านธุรกิจงานขาย จัดหาอุปกรณ์ส�าหรับระบบไฟฟ้า ระบบพลังงานทดแทน และระบบประหยัดพลังงาน 
• ด้านธุรกิจบริการ ให้ค�าปรึกษา ออกแบบทางวิศวกรรม จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้าง ตลอดจนพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานทดแทนอย่างมีมาตรฐาน และประสิทธิภาพสูงสุด
• ด้านธุรกิจจ�าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas (LNG)) และธุรกิจสถานีขายปลีก

ก๊าซธรรมชาติส�าหรับยานยนต์ เพื่อสร้างโครงข่ายลูกค้าให้มีความมั่นคง
• ด้านธรุกจิให้บรกิารทางด้านวิศวกรรมพลงังาน โดยเฉพาะธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกบัก๊าซธรรมชาตแิบบครบวงจรอย่างมมีาตรฐานเพือ่

ประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
• ด้านธุรกิจให้บริการขนส่งน�้ามันโดยระบบขนส่งทางท่อ เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศและสังคม
• ด้านธุรกิจพัฒนาโครงการ การลงทุน มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจพลังงาน การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยค�านึงถึงสังคม

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
• ด้านธรุกจิพฒันางานขาย บรกิาร และโครงการท่ีสามารถสร้างรายได้ให้กบับรษิทั อย่างต่อเนือ่งในระยะกลาง 1-5 ปี เพือ่ส่งเสรมิ

ให้มีการเจริญเติบโตมั่นคงอย่างต่อเนื่อง
• ด้านธุรกิจบริหารจัดการเชื้อเพลิงจากพืชพลังงาน เพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงาน และหาพันธมิตรที่เข้มแข็ง เติบโต

ด้วยกัน เพื่อผลประโยชน์ในระยะยาว
• ด้านผลตอบแทน มุ่งมั่นเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
• ด้านบุคลากรพัฒนา และส่งเสริมขีดความรู้ความสามารถ ตลอดจนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
• ด้านการจัดการ บริหารงานโดยยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
• ด้านส่งเสริมการน�านวตักรรม และเทคโนโลยมีาสนับสนนุการด�าเนนิงานในทกุกระบวนงาน เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ (Productivity) 

และเพิ่มโอกาสในการด�าเนินธุรกิจขององค์กร
• ด้านพัฒนางานวิจัย สร้าง และส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพการด�าเนินงาน และสนับสนุนการด�าเนินงานของ

องค์กร ทั้งในธุรกิจหลัก ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และธุรกิจใหม่

 3. วัฒนธรรมองค์กร

Best Quality : เน้นการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพมาตรฐานสูงสุด รับประกันคุณภาพ

Achievement : มุ่งมั่นในความส�าเร็จ พยายามอย่างเต็มความสามารถในการปฏิบัติงานให้ส�าเร็จตาม  เป้าหมายรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่

Teamwork : เปิดใจ ร่วมมือท�างานโดยมีเป้าหมายร่วมกันประสานงาน และมีน�้าใจช่วยเหลือกันร่วมกัน แก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นให้อภัย และให้ก�าลังใจกัน

Continuous Learning : มุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานการ บริหารจัดการการ
ด�าเนินชีวิต

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

4. กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• บริษัทฯ ยึดถือการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ  และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจและการค้า ธุรกิจการเงิน

ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง 
ตลอดจนยึดถือปฏิบัติตามหลักจริยธรรมที่พึงปฏิบัติในการประกอบธุรกิจ

• บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการประกอบธุรกิจอย่างซื่อตรง มีจริยธรรม และคุณธรรมเป็นแนวทางการประกอบธุรกิจที่ถูกต้อง มั่นคงและ
ยัง่ยนื โดยบรษิทั ยดึมัน่ต่อการประกอบธรุกจิด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุภาคส่วนด้วย
ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติ
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• บริษัทฯ มีนโยบายในการต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรง และทางอ้อม โดยครอบคลุมทุกกระบวนการขั้นตอนการ
ท�างาน ตลอดจนต้องไม่เข้าไปมส่ีวนเกีย่วข้องกบัเรือ่งคอร์รปัชนั  ทัง้นีบ้รษิทั ก�าหนดให้ปฏบิตัติาม “นโยบายต่อต้านการคอร์รปัชัน
และการให้สนิบน และนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท�าผดิและการทจุรติ” ตลอดจนปลกูฝังค่านยิม และวัฒนธรรมองค์กรใน
การต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร

• บริษัทฯ จัดให้มีระบบการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ตลอดจนการแจ้งเบาะแสการกระท�าความผิด หรือการกระท�าอันส่อไปใน
ทางประพฤติมิชอบ และคอร์รัปชันผ่านทางช่องตามที่บริษัท ก�าหนดไว้ ทั้งนี้บริษัท จะให้ความคุ้มครอง ความเป็นธรรมต่อ
พนกังานทีแ่จ้งเบาะแส และพนกังานทีถ่กูกล่าวหา การสบืสวนสอบสวนข้อเทจ็จรงิมคีวามเป็นธรรม ตลอดจนการเกบ็รกัษาความ
ลับของผู้ที่เกี่ยวข้อง

• บรษิทัฯ มกีารปฏิบตัต่ิอคูแ่ข่งด้วยการด�าเนนิธรุกิจภายใต้กรอบกตกิาของการแข่งขนัทีด่ ีไม่ท�าลายชือ่เสียงของคูแ่ข่ง ไม่กล่าวหา
ว่าร้ายด้วยวิธีการทีไ่ม่สจุริตปราศจากข้อมลูจรงิ ไม่แสวงหาความลับทีไ่ม่สจุรติและไม่เหมาะสม ไม่กระท�าการละเมดิลขิสิทธิ ์หรอื
ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องรักษาและไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจการค้าและ/หรือข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัท 
คู่ค้า พันธมิตร และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เว้นแต่ได้รับการอนุญาตจากผู้มีอ�านาจของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียนั้นๆ แล้ว

• กรรมการผูบ้รหิารและพนกังานจะไม่ใช้ข้อมลูภายในเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวัหรอืแก่บคุคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิง่
ข้อมูลที่เป็นสาระส�าคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนตามกฎ
ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

• บริษัทจัดให้มีการสื่อสาร ส่งเสริมให้พนักงานมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณตลอดจนนโยบายอ่ืนที่เก่ียวข้อง
ของบริษัทในอนาคต เพื่อให้พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ และการสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรน�าไปสู่
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นอัตลักษณ์ของบริษัท

• ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทัจะไม่ท�าการสือ่สาร ตพีมิพ์ประกาศ ทัง้ภายในและภายนอกองค์กรไม่ว่าจะเป็นการสือ่ด้วยวาจา
หรือลายลักษณ์อักษรที่ไม่จริง บิดเบือน ประสงค์ร้าย หรือท�าลายชื่อเสียงของบุคคล หรือกลุ่มบุคคล การสื่อสารด้วยวาจาของ 
ผู้บริหารและพนักงานต้องใช้ภาษา และน�้าเสียงที่สุภาพไม่ท�าให้ภาพพจน์ และชื่อเสียงของบริษัท ต้องเสื่อมเสีย

• บริษัทยึดมั่นในการสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัยในการท�างานตลอดจนการเปิดโอกาสให้มี
การน�าเสนอและรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และส่วนรวม

• พนกังานทกุคนจะต้องมคีวามตระหนกัในการปฏิบติังานโดยเมือ่พบข้อสงสยัและ/หรือเหตทุีส่่อในทางไม่สจุรติหรอืผดิปกตแิละ/
หรอืการละเมดิกฎระเบยีบหรอืนโยบายของบรษัิททีจ่ะส่งผลให้เกดิความเสือ่มเสยีแก่บรษิทัพนกังานพงึแจ้งผูบ้งัคบับญัชาทราบ
โดยทันที หรือให้ท�าการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนตามที่บริษัทได้จัดระบบไว้

• พนักงานทุกคนต้องมีจิตส�านึกด้านสิ่งแวดล้อม และมีความตระหนักในการใช้ทรัพยากรของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพมีความ
คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด

ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
บริษัท ก�าหนดนโยบายที่ไม่ให้ ผู้บริหารและพนักงานใช้โอกาสจากการเป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน แสวงหาผลประโยชน์

ส่วนตน จึงก�าหนดข้อปฏิบัติส�าหรับผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ดังนี้
1. ในกรณทีีผู่บ้รหิาร พนกังาน หรอืบคุคลในครอบครวัเข้าไปมส่ีวนร่วม หรอืเป็นผู้ถือหุน้ในกิจการทีแ่ข่งขันกับธุรกจิของบรษิทั หรอื

กจิการใดๆ ทีอ่าจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับรษัิท จะต้องแจ้งประธานกรรมการบรษัิท ผ่านทางเลขานกุารบรษิทั 
ให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  

2. ในกรณีที่ผู้บริหาร หรือพนักงานไปเป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือที่ปรึกษาในบริษัท หรือองค์กรธุรกิจอื่นจะต้องไม่ขัดต่อประโยชน์
ของบริษัท และการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงในบริษัท 

3. เลขานุการบริษัท จะจัดส่งจดหมายแจ้งขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท เกินกว่าร้อยละ 5 กรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงานของบริษัท เพื่อท�าปรับปรุงข้อมูลในการเข้าไปมีส่วนร่วม หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท หรือ
กิจการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท เป็นประจ�าทุกไตรมาส

4. ในกรณทีีม่รีายการทีเ่กีย่วโยงกนัภายใต้ประกาศของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย จะต้องปฏิบตัติามหลักเกณฑ์ วธิกีาร และ
การเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด
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 กำรใช้ข้อมูลภำยในเพื่อซื้อขำยหลักทรัพย์
บรษัิทฯ ถอืว่าผูบ้รหิาร และพนกังานมหีน้าทีต้่องเกบ็รกัษาข้อมลูความลบัของบริษทั อย่างเคร่งครดั โดยเฉพาะอย่างยิง่ข้อมลูภายใน

ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลท่ีส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท หรือส่งผลต่อราคาหุ้นของบริษัท จึงก�าหนดข้อปฏิบัติ
ส�าหรับผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดังนี้

1. ผู้บริหารและพนักงานจะไม่ใช้โอกาส หรือข้อมูลต่างๆ ในการหาประโยชน์ส่วนตน และในการท�าธุรกิจแข่งขันกับบริษัท หรือท�า
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน

2. ผู้บริหารและพนักงานจะไม่ใช้ ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น
เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท

3. ผูบ้รหิารและพนกังานจะไม่เปิดเผยข้อมลูความลับทางธรุกจิของบรษิทั ต่อบคุคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งขนั คู่ค้า แม้ว่าผูบ้รหิาร 
หรือพนักงานจะพ้นจากต�าแหน่งในบริษัท ไปแล้ว 

 กำรดูแลรักษำทรัพย์สินและทรัพยำกรของบริษัท
บริษัทฯ ก�าหนดให้ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ดูแลรักษา และใช้ทรัพย์สินและทรัพยากรของบริษัท อย่างประหยัด และเกิดประ

โยขน์สูงสุด มิให้ทรัพย์สินใดๆ ของบริษัท เสื่อมค่า หรือสูญหายโดยมิชอบ

 กำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริษัท
บริษัทฯ ถือว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช้ในการปฏิบัติงานถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท ก�าหนดให้ผู้บริหาร และพนักงานของ

บริษัท ดังนี้
1. ห้ามผูบ้รหิารและพนกังานน�าซอฟท์แวร์ท่ีผดิกฎหมายมาใช้ และห้ามคัดลอกซอฟท์แวร์ลิขสิทธิด้์วยเหตผุลใดๆ โดยมไิด้รบัอนญุาต

จากบริษัทผู้ผลิตซอฟท์แวร์นั้นๆ
2. ห้ามผูบ้ริหารและพนกังานเปิดเผยข้อมลูทีอ่ยูใ่นระบบข้อมลูของบรษัิท หรือข้อมลูทีบ่รษิทั ซือ้มาโดยไม่ได้รบัอนญุาตจากประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร
3. ห้ามผู้บริหารและพนักงานเปิดเผยรหัสประจ�าตัว ที่ใช้ในการเข้าถึงระบบข้อมูลของบริษัท แก่ผู้อื่น
4. ห้ามผูบ้รหิารและพนกังานท�าลาย ลบทิง้ เปลีย่นแปลง ท�าซ�า้ ข้อมลูของบรษิทั โดยไม่ได้รบัอนญุาตจากประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
5. ห้ามผู้บริหารและพนักงานปรับแต่งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ หรือติดตั้งอุปกรณ์ใดๆ ที่นอกเหนือจากอุปกรณ์มาตรฐานที่บริษัท ติดตั้ง

ให้  
6. ห้ามผูบ้รหิารและพนกังานใช้อเีมลของบรษิทั ในการส่งข้อความทีก่ล่าวร้าย ท�าให้เส่ือมเสีย หรอืข้อความทีห่ยาบคาย ลามก ข่มขู่ 

ก่อกวน หรือสร้างความร�าคาญให้กับผู้อื่น
7. ผู้บริหารและพนักงานไม่ควรใช้คอมพิวเตอร์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
8. ผูบ้รหิารและพนกังานควรใช้อนิเทอร์เน็ตในการแสวงหาข้อมลูความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตังิาน และละเว้นการเข้าเวบ็ไซต์

ที่ผิดกฎหมาย หรือเว็บไซต์ที่ผิดต่อศีลธรรมอันดีงาม
9. ผู้บริหารและพนักงานควรใช้อุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ที่บริษัท จัดให้อย่างมีจิตส�านึก และมีความรับผิดชอบ โดยค�านึงถึงประโยชน์

ของบริษัท เป็นส�าคัญ
  

 กำรรับและให้อำมิสสินจ้ำง 
1. บริษัทฯ ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเรียก หรือรับผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า ผู้รับเหมา ที่ปรึกษา และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียใน

การท�าธุรกิจกับบริษัท
2. ผูบ้รหิารและพนกังานควรเลีย่งทีจ่ะให้หรอืรบัของขวญั หรอืของก�านลัใดๆ จากคูค้่า หรอืผูท้ีบ่รษิทั ท�าธรุกิจด้วย เว้นแต่เป็นช่วง

เทศกาลในมูลค่าที่เหมาะสม และไม่เกี่ยวข้องกับการผูกมัดทางธุรกิจ
3. ผู้บริหารและพนักงานควรเลี่ยงที่จะให้ หรือรับการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าปกติจากบุคคลที่บริษัท ท�าธุรกิจด้วย

 กำรจัดท�ำเอกสำร
   บริษัทฯ ก�าหนดให้ผู้บริหารและพนักงานจดท�าเอกสารต่างๆ ด้วยความสุจริตรอบคอบเป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนด ห้ามมิให้

ปลอมแปลงรายงาน และเอกสารของบริษัท 
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 สิทธิทำงกำรเมือง
บริษัท สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานใช้สิทธิของตนเองตามกฎหมาย แต่ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่

จะก่อให้เกดิความเข้าใจว่าบรษิทั มส่ีวนเกีย่วข้องหรอืให้การสนบัสนนุแก่พรรคการเมอืงใดพรรคการเมอืงหนึง่ หรอืกลุม่พลงัใดกลุม่พลงัหนึง่ 
และห้ามมิให้ใช้ทรัพย์สินของบริษัท เพื่อสนับสนุนพรรคใดพรรคหนึ่ง หรือกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหนึ่ง

 5. กำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัท ให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรมตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการบริษัท ได้ก�าหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของฝ่ายบริหารและพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการ
ปฏบิตัหิน้าทีต่ามภารกจิของบรษัิท ด้วยความซือ่สตัย์ สจุรติ และเทีย่งธรรม รวมทัง้ให้มกีารดแูลตดิตามการปฏบิติัตามแนวทางดงักล่าวอย่าง
สม�่าเสมอ

ทั้งนี้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องรับทราบ เข้าใจรวมถึงยึดถือตามแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละคน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เปิดเผย โปร่งใส ซ่ือสัตย์สุจริต ค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่
เกี่ยวข้อง

ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
 1) ต่อผู้ถือหุ้น

1.1 เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ ทันต่อเวลา มีความโปร่งใส และยุติธรรม 
1.2 ระมัดระวังในการปฏิบัติการใดๆ อันจะให้ผู้ถือหุ้นเกิดความสับสน และส�าคัญผิดในข้อเท็จจริงของสารสนเทศ
1.3 ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกัน
1.4 ก�ากับดูแลให้มีการบริหารองค์กรด้วยความระมัดระวัง และรอบคอบเพื่อป้องกันความเสียหายต่อผู้ถือหุ้น

 2) ต่อลูกค้ำ
2.1 ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรม
2.2 ให้บริการที่เป็นเลิศด้วยคุณภาพ และประสิทธิภาพ
2.3 ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม
2.4 รักษาความลับของลูกค้ารวมถึงไม่น�าข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์องบริษัท และผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบเว้นแต่จ�าเป็นต้อง

ปฏิบัติตามกฎหมาย
2.5 จดัระบบหรอืช่องทางเพือ่ให้ลกูค้าสามารถแสดงความคดิเหน็ หรอืร้องเรยีนเกีย่วกบับรกิาร และด�าเนนิการแก้ไขรวม

ทั้งแจ้งผลให้ลูกค้าทราบอย่างรวดเร็ว

 3) ต่อคู่แข่งขัน
3.1 ด�าเนนิธรุกจิภายใต้กรอบกตกิามารยาท ต่อต้านการแข่งขนัทีไ่ม่เป็นธรรม ปฏบิตัต่ิอคูแ่ข่งขนัด้วยการด�าเนนิธรุกิจภาย

ใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
3.2 ด�าเนนิธรุกจิโดยไม่ท�าลายช่ือสยีงของคูแ่ข่งขนั ไม่กล่าวหาว่าร้ายด้วยวิธกีารทีไ่ม่สจุรติปราศจากข้อมลูความจรงิ หรอื

ซ�้าเติมคู่แข่งขัน
3.3 ด�าเนินธุรกิจโดยไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
3.4 ไม่กระท�าการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่งขัน และผู้อื่น

 4) ต่อคู่ค้ำและเจ้ำหนี้
4.1 การจดัหา จดัซ้ือ จดัจ้างจะต้องอยูภ่ายใต้กฎระเบยีบของบรษิทั มคีวามโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ เพ่ือประโยชน์

สูงสุดของบริษัท
4.2 หลีกเลี่ยงการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้างที่ขัดกับผลประโยชน์โดยรวมของบริษัท
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4.3 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมจัดหา จัดซื้อ จัดจ้างต้องไม่รับประโยชน์ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมจากคู่ค้า และไม่มีความ
สัมพันธ์ใกล้ชิดจนอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในกรณีท่ีมีการจัดหา จัดซ้ือ จัดจ้างกับคู่ค้าที่มีความสัมพันธ์ต้อง
รายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาสงูสุดของสายงานนัน้ๆ หรอืรายงานต่อกรรมการผู้จดัการเพือ่ทราบ และให้ความเหน็เป็นการ
ล่วงหน้า และต้องไม่มีส่วนร่วมในการอนุมัติ

4.4 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานท่ีเป็นคูค้่ากบับรษิทั ต้องรายงานความสมัพนัธ์ต่อสายการบงัคบับญัชา หรือรายงาน
ต่อกรรมการผู้จัดการเพื่อทราบเป็นการล่วงหน้า

4.5 เคารพและด�าเนินการตามข้อตกลงที่มีการเจรจาต่อรองให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ�านาจของ
บริษัท

4.6 หากพบเหน็เหตทุีท่�าให้ไม่สามารถด�าเนนิการตามข้อตกลง หรอืสญัญาได้ผูร้บัผดิชอบต้องรบีรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา
ทันที

4.7 ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงไม่หลอกลวงให้เกิดความเข้าใจผิด หรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนแก่คู่ค้าหรือเจ้าหนี้
4.8 ต้องรักษา และไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจการค้าและ/หรือข้อมูลความลับทางธุรกิจคู่ค้า เจ้าหนี้ และผู้ที่มีส่วนได้

เสียอื่น
4.9 หลกีเล่ียงการรบัของก�านลั สนิน�า้ใจ การรบัเชญิไปงานเลีย้งสังสรรค์ หรอืงานเล้ียงรบัรองจากคูค้่าทีจั่ดเป็นการเฉพาะ

เจาะจง เว้นแต่เป็นไปตามโอกาสที่เป็นช่วงเทศกาลในมูลค่าที่เหมาะสม และต้องไม่มีข้อผูกมัดทางธุรกิจมาเกี่ยวข้อง 
โดยบริษัทฯ ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ใน “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและการให้สินบน”

 5) ต่อพนักงำน
5.1 ให้ความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกคนให้ผลตอบแทน และจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม
5.2 ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค และไม่เลือกปฏิบัติ
5.3 เคารพ ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของพนักงานทุกคน
5.4 ดแูลเอาใจใส่ในการสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อม สขุอนามยั ความปลอดภัยในการท�างานตลอดจนสวัสดิภาพความ

ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานทุกคน
5.5 ส่งเสรมิและสนบัสนนุพนกังานในการพฒันาความรู ้ให้ความก้าวหน้าแก่พนกังานตามความสามารถ และความเหมาะ

สมของพนักงานอย่างเป็นธรรม
5.6 มีประเมินผลปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม
5.7 เปิดโอกาสให้มีการเสนอ รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และส่วนรวม
5.8 สนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนค�านึงผลประโยชน์ขององค์กร หรือส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน
5.9 การแต่งตัง้และโยกย้าย การให้ผลตอบแทน รวมถงึการให้รางวลั และการลงโทษกระท�าด้วยความสจุรติใจบนพืน้ฐาน

ของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน

 6) ต่อทำงกำรและสังคมโดยส่วนรวม
บรษิทัฯ ส่งเสรมิสนบัสนนุให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั มส่ีวนร่วมในการเป็นส่วนหนึง่ของสงัคมให้ความ

ดูแลใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ น�าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการให้เกิดการด�าเนินกิจการเป็นการสร้างความส�าเร็จ และประโยชน์สุข ซึ่งจะเป็นผลดีต่อความยั่งยืน
ของกจิการผูม้ส่ีวนได้เสยี เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อมอย่างแท้จรงิ ทัง้นี ้ให้ความส�าคญักบัท้องถิน่ทีบ่รษิทั เข้าไปด�าเนนิกจิการ
ดูแลรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนโดยบริษัทฯ จะปลูกฝัง
จติส�านกึของพนกังานทกุระดบัให้มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างจรงิจงั และด�าเนนิกิจกรรมทีม่ส่ีวนสร้างสรรค์สงัคมอย่างต่อเนือ่ง
สม�่าเสมอ 

 6. ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
จดัให้มกีารควบคมุดแูลป้องกนัธรุกรรมต่างๆ รวมถงึรายการทีเ่กีย่วโยงกนัไม่ให้มคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยก�าหนดนโยบาย 

ระเบียบวิธีปฏิบัติพร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่ก�ากับดูแล
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 7. ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
เพือ่เป็นการรกัษาความสมัพนัธ์ทางธรุกจิอย่างเหมาะสม ดงันัน้จงึก�าหนดแนวทางปฏบิตัเิก่ียวกบัการให้ รบัของขวญั ของก�านลั การ

เลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่นใดของบริษัท โดยบริษัทได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ใน “นโยบาย และแนวปฏิบัติ เรื่องการต่อต้านการ
คอร์รัปชัน”

 8.  กำรรับข้อร้องเรียนด้ำนจริยธรรมธุรกิจ
บริษัทฯ ได้จัดช่องทางพิเศษ หรือช่องทางลับ ในการส่งข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ดังนี้
ทางอีเมล์   :   ceo@pst.co.th
ทางไปรษณีย์ :  แผนกเลขานุการบริษัท ส�านักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
       บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
       ส�านักงานใหญ่ เลขที่ 325/1 อาคารพีเอสที ถนนพหลโยธิน
       แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 9.  ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ นางสาวพิมพ์ใจ  มานิตขจรกิจ  ทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ นายชยพล ศุภ
เศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972  หรือ นางสาวรสพร  เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 หรือ
นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 หรือ นางสาวรุ้งนภา  เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบรับใบ
อนุญาตเลขที่ 3516 หรือนางสาวอรวรรณ  เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบรับใบอนุญาตเลขที่ 4807 บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด โดยให้
คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในงวดบัญชีปี 2563 เป็นจ�านวนเงิน รวม 4,809,000 บาท (สี่ล้านแปดแสน
เก้าพันบาทถ้วน)

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

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน )
       
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัทเพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน ) ในปี 2563 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน 

ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์เฉพาะด้าน  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  มี
ความอิสระ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

1. นายสุวิทย์ สิงหจันทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวรพงศ์ จ�าจด กรรมการตรวจสอบ
3. นายพิทยาธร มฤทุสาธร กรรมการตรวจสอบ 
ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ทุกครั้งกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบองค์

ประชุม และได้เชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมตามวาระของผู้ที่เก่ียวข้อง เพื่อช้ีแจงในประเด็นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้เชิญผู้ตรวจสอบภายใน ผู้
สอบบญัชรีบัอนญุาต เพือ่ร่วมชีแ้จงข้อเทจ็จรงิ ผลการตรวจสอบบญัช ีและหลกัฐานประกอบ ในแต่ละไตรมาส ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบ
ได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและและผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทฯเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย 1 
ครัง้ การประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตัติามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯได้อนมุตัไิว้อย่างเคร่งครดั
และผลการประชุมแต่ละครั้งได้รายงานการปฏิบัติงานโดยสรุปพร้อมข้อเสนอแนะที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารให้คณะกรรมการ 
บริษัทฯ ทราบ สรุปสาระส�าคัญดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี 2563 ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า รายงาน
ทางการเงิน รายการบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจัดท�าขึ้นมีความถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานบัญชี และข้อก�าหนดทาง
กฎหมายรวมทัง้มกีารเปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิอย่างเพยีงพอพร้อมทัง้ให้ข้อสงัเกตและ รบัทราบแนวทางแก้ไข
ปัญหาให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดท�าขึ้นตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีความถูกต้องตามที่ควรเชื่อถือได้ และการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่มีความสมเหตุสมผล 

2.  สอบทานความเพียงพอของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการได้สอบทานและอนุมัติแผนการตรวจ
สอบภายในประจ�าปี 2563 เพือ่ให้มัน่ใจว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในมทีรพัยากรทีเ่หมาะสมในการท�างานตามแผนงานให้ส�าเรจ็ 
นอกจากนีย้งัได้ตดิตามความคบืหน้าของการด�าเนนิการตามแผนดงักล่าวเป็นประจ�าทกุไตรมาส ซึง่รวมถงึสรปุประเดน็ตรวจพบ
จากการตรวจสอบแต่ละครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามพอใจต่อประสิทธผิลโดยรวมของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอด
ทั้งปี และเห็นว่ามีทรัพยากรและขอบเขตการท�างานที่เหมาะสมกับขนาดและลักษณะการด�าเนินงานของบริษัท

3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก�าหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดและกฎหมาย
ต่างๆ อย่างเหมาะสม สอบทานรายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่ามีความสมเหตุสมผลเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมาย โดยข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว

4. สอบทานการบริหารความเสีย่งรายงานผลการตรวจสอบ และข้อสังเกตผลการประเมนิระบบการควบคมุภายในรวมทัง้มกีารแลก
เปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหารระดับสูงโดยบริษัทฯ ก�าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจ�าทุกเดือน และมีการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสโดยในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวถึงผลการด�าเนินงานปัจจัยความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นผลกระทบและข้อเสนอแนะมาตรการป้องกัน หรือลดทอนความเสี่ยงที่ส�าคัญเพื่อรายงานความคืบหน้าของผลการ
ด�าเนินงานโดยผู้รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ามาตรการบริหารความเสี่ยงที่ก�าหนดไว้
มีประสิทธิผล และเหมาะสมเพียงพอครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเส่ียงสูงสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของการ
ด�าเนินธุรกิจปัจจุบัน
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5. สอบทานความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน ตามแบบทีก่�าหนดโดยคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ซึ่งผลการประเมินพบว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และครบถ้วนแล้ว

6. พจิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชโีดยพจิารณาถงึความโปร่งใส และหลกัการก�ากบักิจการทีดี่ รวมถงึผลการปฏบิตังิานของผูส้อบบญัชี
ปีที่ผ่านมา โดยค�านึงถึงชื่อเสียงความน่าเชื่อถือความสามารถในการให้บริการตรวจสอบและการให้ค�ารับรองงบการเงินได้ทัน
เวลาอย่างสม�า่เสมอแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ชอบเสนอ ต่อคณะกรรมการบรษิทัฯเพือ่ให้พจิารณาเสนอขออนมุตัิ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ประจ�าปี 2564 โดยมีรายชื่อดังนี้
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ   ผู้สอบรับใบอนุญาตเลขที่ 4521  หรือ
นายสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล  ผู้สอบรับใบอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ
นางสาวรสพร เดชอาคม   ผู้สอบรับใบอนุญาตเลขที่ 5659 

 โดยให้คนใดคนหนึง่ เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ�ากัด (มหาชน ) และบรษิทัย่อย ก�าหนดค่าธรรมเนยีม
บริการงานสอบบัญชีจ�านวน 4,583,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งจะเรียก
เก็บตามจริง และส�าหรับค่าตรวจ BOI ของโครงการ Private PPA ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมอบอ�านาจให้ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณาค่าตรวจ BOI เนื่องจากยังไม่ทราบจ�านวนโครงการที่เกิดขึ้นภายในปี 2564 จึงยังไม่สามารถต่อรอง
ราคาที่เหมาะสมได้

7. สอบทานการต่อต้านการคอร์รปัชนัและการให้สนิบน บรษิทัได้จดัให้มโีครงการต่อต้านการคอร์รัปชนัและการให้สินบน เพือ่แสดง
ให้เห็นว่าบริษัทไม่ยอมรับการคอร์รัปชันและการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทั้งนี้ คณะกรรมการได้สอบทานโครงการดังกล่าว ซึ่งได้
ปรบัปรุงให้สอดคล้องกบัแนวปฏบิตัใินคูม่อืแนวทางการก�าหนดมาตรการควบคมุภายในทีเ่หมาะสมส�าหรบันติิบุคคลในการป้องกนั
การให้สนิบนเจ้าหน้าทีข่องรฐั นอกจากนีย้งัได้สอบทานแบบประเมนิตนเองเกีย่วกบัมาตรการต่อต้านการคอร์รปัชัน เพือ่ให้บรษัิท
ใช้ยื่นขอต่ออายุใบรับรอง (Re-certification) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
คณะกรรมการเห็นว่าโครงการต่อต้านการคอร์รัปชันและการให้สินบนมีประสิทธิผล

8. สอบทานการรบัแจ้งข้อมลูการกระท�าผดิและการทจุรติ ทัง้นีค้ณะกรรมการได้สอบทานการจดัการของบรษิทัเพือ่ให้พนกังานหรอื
ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ สามารถให้ข้อมูลในเรื่องที่ตนมีความกังวลเก่ียวกับความไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงินหรือเรื่องอ่ืนๆ 
ได้อย่างเป็นความลบั ตลอดจนได้รบัทราบและติดตามความคืบหน้าของประเดน็ทีร่ายงานผ่านช่องทางต่างๆ รวมทัง้รายละเอียด
การสอบสวนและมาตรการแก้ไขที่ได้ด�าเนินการเป็นประจ�าทุกไตรมาส คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีกระบวนการรับแจ้งข้อมูล
การกระท�าผิดและการทุจริตที่มีประสิทธิผล ตลอดจนมีมาตรการปกป้องผู้ร้องเรียนที่เหมาะสม

 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบโดยประเมินในภาพรวมเป็นรายคณะ

ประจ�าปี 2563 ผลการประเมนิรายคณะเฉลีย่อยูท่ีร้่อยละ100 และผลการประเมนิรายบคุคลเฉล่ียอยูท่ีร้่อยละ 98.9 คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นโดยรวมว่าคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเพียงพอและครบถ้วนแล้ว
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ 
เป็นไปอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงก�าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) โดยมี
กรอบหลักการแนวทางในการด�าเนินงาน ดังนี้

กรอบแนวทางการด�าเนินการความรับผิดชอบต่อสังคม
การด�าเนินธุรกิจภายใต้การก�ากับกิจการท่ีดีและยึดหลักจริยธรรมควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมและสังคม มีส�านึกรับ

ผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง โดยค�านึงถึงผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น 
พนักงาน ลูกค้า ชุมชน ตลอดจนสังคมวงกว้าง ทั้งนี้เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทางของความ
รับผิดชอบต่อสังคมให้ครอบคลุมในหัวข้อดังต่อไปนี้

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

 1. กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ความส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ โดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเป็นธรรมภายใต้

กรอบของกฎหมายและจรยิธรรมทางธรุกิจของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และยดึกติกาของการแข่งขนัอย่างเสมอภาคของการได้รบัผลตอบแทน
ที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย การด�าเนินธุรกิจกับคู่ค้าต้องไม่น�ามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือขัดต่อกฎหมาย 
โดยมีหลักการในการด�าเนินธุรกิจดังนี้ คือ

- ไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงการค้า หรือเงื่อนไขทางการค้า
- มุ่งสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือท่ีดี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับคู่ค้า เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการ

ด�าเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว
- รักษาความลับหรือสารสนเทศของคู่ค้า ไม่น�าไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่ด�าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน

ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือ
การกระท�าที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

- บริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่ด�าเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ ได้แก่ 
การรวมหัวก�าหนดราคา การก�าหนดราคาจ�าหน่ายเพื่อก�าจัดคู่แข่ง  โดยการก�าหนดราคาของบริษัทฯ จะมาจากการพิจารณา
สภาวะตลาด ความต้องการซือ้ ตลอดจนต้นทนุอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง หรอือาจกล่าวได้ว่า เป็นการก�าหนดราคาสินค้าตามต้นทนุสนิค้า
และค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้  / นโยบายการจัดซื้อของบริษัทฯ มีการก�าหนด วิธีการจัดหา ขั้นตอนการด�าเนิน
งานที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม

- บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้ก�าหนดช่องทางการร้องเรยีนเรือ่งทีไ่ม่ได้รบัความเป็นธรรม โดยมจีดุรบัเรือ่งร้องเรยีนดงักล่าวทีบ่รษิทั
ตลอดจนผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

 2. กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน 
บรษัิทฯ และบรษิทัย่อยด�าเนนิธรุกจิด้วยความโปร่งใส ยดึมัน่ในความถกูต้อง โดยจดัให้มแีนวทางในการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนั 

รวมถงึการสนบัสนนุกจิกรรมทีส่่งเสรมิและปลกูฝังให้ผูบ้รหิารและพนกังาน ปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบข้อบงัคับทีเ่กีย่วข้อง ไม่สนบัสนนุ
ให้มกีารสร้างความส�าเรจ็ของงานด้วยวธิกีารทจุรติ คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายปฏบิตัติามกฎหมายต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนั โดยก�าหนด
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- สร้างจิตส�านึก ค่านิยม ทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต (ตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจ 
(Code of Conduct) ของบริษัทฯ) 

- จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ�านาจให้เหมาะสม เพื่อ
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ป้องกันมิให้พนักงานทุจริต หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันต่างๆ
- ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานกระท�าการใดๆ อันเป็นการเรียกร้อง หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์

อืน่ใด ส�าหรบัตนเองหรอืผูอ้ืน่ทีส่่อไปในทางจงูใจให้ปฏิบตั ิหรอืละเว้นการปฏิบตัหิน้าทีม่ชิอบ หรอือาจท�าให้บรษิทัเสียประโยชน์
อันชอบธรรม

- ห้ามมใิห้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานให้หรอืเสนอทีจ่ะให้ทรพัย์สิน หรอืผลประโยชน์อืน่ใดแก่บคุคลภายนอกเพือ่จงูใจ
ให้บุคคลนั้นกระท�าหรือละเว้นกระท�าใดที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อต�าแหน่งหน้าที่ของตน

 3. กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม
บริษัทฯ และบรษิทัย่อยมีนโยบายทีจ่ะปฏบิตัต่ิอพนกังานทกุคนด้วยความเป็นธรรม โดยไม่มเีงือ่นไขใดท่ีจะท�าให้บรษิทัฯ และบรษิทั

ย่อยจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานโดยไม่เท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกคน บริษัทฯ มีระบบการดูแลพนักงานอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม (ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างานของบริษัทฯ) ดังนี้

- บรษัิทฯ และบรษิทัย่อยจะดแูลผลตอบแทนให้พนกังานทกุคนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยพนกังานไม่จ�าเป็นต้องเรยีกร้อง
- บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่เลือกปฏิบัติ ในขณะเดียวกันจะปฏิบัติต่อพนักงานโดยเท่าเทียมกัน
- ในกรณีที่พนักงานมีข้อร้องทุกข์เกิดขึ้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีขั้นตอนและวิธีการด�าเนินการเรื่องการร้องทุกข์ของพนักงาน

อย่างชัดเจน โดยบริษัทฯ จะหาทางยุติโดยเร็วและเป็นธรรม เพื่อจ�ากัดปัญหาให้อยู่ในขอบเขตไม่ขยายผลออกไปในวงกว้าง 
เนือ่งจากบริษัทฯ ให้ความส�าคญัและตระหนักถึงความเท่าเทยีมกนั  โดยมแีนวปฏบิติัต่อพนกังานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลอืกปฏบิตัิ

ต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด เป็นไปตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน โดย
ถือว่าข้อปฏิบัติในคู่มือจริยธรรมเป็นส่วนหนึ่งของ “ระเบียบและข้อบังคับพนักงาน” ที่พนักงานพึงปฏิบัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ด�าเนินการชี้แจง
เรือ่งจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิให้กับพนกังานทกุคนรบัทราบในวนัแรกของการเข้าร่วมงานกบับรษิทัฯ และยงัได้เน้นย�า้รายละเอยีดใน
หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงาน

 4. ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ความส�าคัญความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่ธุรกิจ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และคู่แข่งทาง

ธุรกิจ และได้ประกาศใช้จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงานของบริษัทฯ โดยมีแนวปฏิบัติความ
รับผิดชอบต่อลูกค้า ดังต่อไปนี้

- ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพตรงตามความคาดหมายของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม
- ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยไม่มีการกล่าวเกิน

ความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการนั้นๆ 
- ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ไว้วางใจได้ของลูกค้า และจัดให้มีระบบกระบวนการที่ให้ลูกค้าร้อง

เรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้า 
- รักษาความลับของลูกค้า และไม่น�าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดให้มีการสื่อสารด้านการตลาดหลายวิธี ได้แก่ การสื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์โดยผ่านการแนะน�าของเจ้า

หน้าที่ขาย หรือช่องทางการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น 

 5. ควำมรับผิดชอบต่อต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ และบรษิทัย่อยมนีโยบายส่งเสรมิและให้ความรูด้้านสงัคมและสิง่แวดล้อมกบัพนกังานทกุระดับ เพือ่ใช้เป็นแนวทางร่วมกัน

ในการพฒันาและดแูลรบัผดิชอบชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม โดยสนบัสนนุให้มโีครงการหรอืกจิกรรมทีส่ร้างประโยชน์อย่างยัง่ยนืแก่ชุมชน
และสังคม พร้อมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ และข้อก�าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในการด�าเนินธุรกิจ โดยมีการประเมิน
และติดตามผลการด�าเนินงาน หรือผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

- มีการก�าหนดขั้นตอนการจัดการของเสียจากการด�าเนินงานอย่างชัดเจน
- ดูแลสิ่งแวดล้อมรอบข้างโครงการเพื่อจ�ากัดผลกระทบจากการด�าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- ร่วมพัฒนาชุมชนในบริเวณรอบโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ
- ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก
บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติการขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand 

Voluntary Emission Reduction Program : T-VER) กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ซึ่งเป็น
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โครงการที่ อบก. พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศโดยความสมัครใจ และ
สามารถน�าปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นที่เรียกว่าคาร์บอนเครดิต ไปขายในตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจในประเทศได้

 ทัง้นี ้อบก. ได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนในการพฒันาโครงการ ระเบียบวธิกีารในการลดก๊าซเรอืนกระจก การขึน้ทะเบยีนและ
การรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกโดยจะต้องเป็นโครงการท่ีก่อให้เกิดการลด/ดูดซับก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดขึ้นภายในประเทศไทย เพื่อลด
ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทีเ่ป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน เพิม่แหล่งกกัเกบ็ก๊าซเรอืนกระจก มรีายได้เพิม่จากการซือ้-ขาย ดงันัน้กลุม่
บริษัทฯ จึงได้สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวของ อบก. โดยมีรายละเอียดดังนี้

• ชื่อโครงการ พีเอสทีซี โซล่าร์ ฟาร์ม 10 เมกะวัตต์ ซึ่งด�าเนินการโดย บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) ตั้งอยู่
ที่จังหวัดสระแก้ว และบริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ�ากัด (บริษัทย่อย) ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงคราม โดยคณะอนุกรรมการฯ 
อบก. เห็นชอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากโครงการ ส�าหรับวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 อยู่ที่
จ�านวน 8,456 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO

2
e)

 ภำพกิจกรรม CSR ในปี 2563

ตวัแทนของพนกังาน บรษิทั บิก๊แก๊ส เทคโนโลย ีจ�ากัด  (บรษิทัย่อย) เข้าร่วมกจิกรรมวันเดก็ ต�าบลบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
พร้อมมอบจักรยาน เพื่อร่วมสนับสนุนงานวันเด็ก จ�านวน 4 คัน

พนักงานบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่นเทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) ได้ร่วมกันจัดท�าหน้ากาก face shield ส่งมอบให้โรงพยาบาลและ
บุคลากรทางการแพทย์ในต่างจังหวัด เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยและป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 เมื่อเดือน เมษายน 2563 
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การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ

 กำรวิเครำะห์ผลกำรด�ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ
 ผลการด�าเนินงานในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้ของธุรกิจออกแบบ จ�าหน่ายและติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้า ตรวจ

วัดจัดการสภาพแวดล้อม ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ธุรกิจจ�าหน่ายปิโตรเลียมเหลว ธุรกิจก่อสร้าง และรายได้อื่นดังนี้

 (หน่วย: ล้ำนบำท)

รำยได้
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

มูลค่ำ ร้อยละ มูลค่ำ ร้อยละ มูลค่ำ ร้อยละ

1. ธุรกิจออกแบบ จ�าหน่ายและติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้า
   และตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม

597.13 20.01 574.05 8.70 176.37 6.60

2. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 387.40 12.98 440.60 6.68 450.48 16.86

3. ธุรกิจจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 1,944.70 65.17 1,865.25 28.28 1,067.51 39.96

4. ธุรกิจก่อสร้าง 15.46 0.52 291.82 4.43 941.85 35.25

รวมรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 2,944.69 98.68 3,171.72 48.08 2,636.21 98.67

5. รายได้อื่น 39.46 1.32 3,422.80 51.90 35.45 1.33

รำยได้รวม 2,984.15 100.00 6,592.52 100.00 2,671.66 100.00

 รำยได้รวม 
ในระหว่างปี 2561 – 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 2,984.15 ล้านบาท 6,592.52 ล้านบาท และ 2,671.66 ล้านบาท ตาม

ล�าดับ ซึ่งมีอัตราการเติบโตร้อยละ 119.18 ในปี 2561 ร้อยละ 120.96 ในปี 2562 และ ลดลงร้อยละ 59.49 ในปี 2563
ส�าหรับปี 2561 มีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 1,623.99 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 119.18 การเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากราย

ได้จากการขายและบริการซึ่งมาจากการขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ของบริษัทย่อยที่บริษัทเข้าซื้อกิจการช่วงไตรมาส 4 ปี 2560 รายได้
จากการขายก๊าซธรรมชาตสิ�าหรบัรถยนต์ (NGV) ของบริษทัย่อยทีบ่รษิทัฯ ได้เข้าไปซือ้กจิการในช่วงไตรมาสที ่1 ปี 2561 และรายได้จากงาน
ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานทดแทนของหน่วยงานราชการ

ส�าหรับปี 2562 มีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 3,610.38 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 120.96  การเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจาก 
ผลกระทบของรายได้จากการก่อสร้างคลังน�้ามันและก�าไรจากการขายหุ้นสามัญของบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ�ากัด  จ�านวนร้อยละ 43 
ให้กับบริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) (EGCO)

ส�าหรับปี 2563 มรีายได้รวมลดลง 3,922.87 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราลดลงร้อยละ 59.49 ซึง่การลดลงส่วนใหญ่มาจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศกระทบต่อธุรกิจแต่ละประเภทของ
กลุ่มบริษัท และก�าไรจากการขายหุ้นสามัญของบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ�ากัด ที่เกิดขึ้นในปี 2562 แต่ในปี 2563 ไม่มีรายการดังกล่าว

 รำยละเอียดรำยได้แต่ละประเภทปี 2561 2562 และ 2563 สรุปได้ดังนี้
• รำยได้จำกธุรกิจออกแบบ จ�ำหน่ำย ติดตั้งระบบจ่ำยไฟฟ้ำ และตรวจวัดจัดกำรสภำพแวดล้อม

ส�าหรับปี 2561 มีรายได้จ�านวน 597.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�านวน 37.96  ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.79 
เนื่องจากรายได้จากงานติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานทดแทนของหน่วยงานราชการ

ส�าหรับปี 2562 มีรายได้จ�านวน 574.05 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจ�านวน 23.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.86 
เนื่องจากกลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการที่มีการเลื่อนระยะเวลาของโครงการออกไป

ส�าหรับปี 2563 มีรายได้จ�านวน 176.37 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจ�านวน 397.68 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 69.28 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ภาครัฐและภาคเอกชนชะลอโครงการลงทุน
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• รำยได้จำกธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนทดแทน
ส�าหรับปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายไฟฟ้า จ�านวน 387.40 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จ�านวน 

75.51 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16.31  เป็นผลมาจากฤดูฝนที่ยาวนานกว่าปกติในปี 2561 ประกอบกับการครบรอบการซ่อม
บ�ารุงรักษาเครื่องจักรครั้งใหญ่ของโรงไฟฟ้าชีวภาพและโรงไฟฟ้าชีวมวล

ส�าหรับปี 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายไฟฟ้า จ�านวน 440.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ�านวน 
53.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.73 ซึ่งมาจากประสิทธิภาพที่ดีขึ้นจากการปรับปรุงโรงไฟฟ้าในปี 2561

ส�าหรับปี 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายไฟฟ้า จ�านวน 450.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ�านวน 
9.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.19 มาจากการเริ่มจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าชีวภาพจ�านวน 5.6 เมกะวัตต์ แต่
อย่างไรก็ตามโรงไฟฟ้าชีวภาพดังกล่าวยังไม่สามารถผลิตได้เต็มก�าลังการผลิตเนื่องจากขาดแคลนวัตถุดิบจากสภาวะภัยแล้งของ
ประเทศ

• รำยได้ธุรกิจจ�ำหน่ำยและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว
ส�าหรับปี 2561 รายได้จากธุรกิจจ�าหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลวจากบริษัทย่อยจ�านวน 1,944.69ล้านบาท  
ส�าหรบัปี 2562 มรีายได้จากธุรกิจจ�าหน่ายและขนส่งผลติภณัฑ์ปิโตรเลียมเหลวจากบรษิทัย่อยจ�านวน 1,865.26 ล้านบาท 

ลดลงจากปีก่อนจ�านวน 96.43 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 4.92 ซึ่งเป็นไปตามการลดลงของตลาดโดยรวม
ส�าหรบัปี 2563 มรีายได้จากธุรกิจจ�าหน่ายและขนส่งผลติภณัฑ์ปิโตรเลียมเหลวจากบรษิทัย่อยจ�านวน 1,067.51 ล้านบาท 

ลดลงจากปีก่อนจ�านวน 797.75 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 42.77 ซ่ึงมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ท�าให้ภาคขนส่งมีปริมาณการใช้แก๊สลดลงและการปรับลดราคาขายปลีกแก๊ส LPG ตามประกาศของคณะ
กรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)

• รำยได้ธุรกิจก่อสร้ำง
ส�าหรับปี 2561 มีรายได้จากการให้บริการก่อสร้างปั๊ม NGV จากบริษัทย่อยจ�านวน 15.46 ล้านบาท   
ส�าหรับปี 2562 มีรายได้จากการให้บริการก่อสร้างจ�านวน 291.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�านวน 276.36 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 1,787.58 ซึ่งมาจากงานก่อสร้างคลังน�้ามันที่จังหวัดระยอง (ณ สิ้นปี 2562 มีความคืบหน้า: ร้อยละ 19.3)
ส�าหรับปี 2563 มีรายได้จากการให้บริการก่อสร้างจ�านวน 941.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�านวน 650.03 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 222.75 ซึ่งมาจากงานก่อสร้างคลังน�้ามันที่จังหวัดระยอง (ณ สิ้นปี 2563 มีความคืบหน้า: ร้อยละ 71.2) งาน
ก่อสร้างคลังน�้ามันที่จังหวัดขอนแก่น (ณ สิ้นปี 2562 มีความคืบหน้า: ร้อยละ 21.4) และงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคากับภาคเอกชน

• รำยได้อื่น
รายได้อื่นของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประกอบด้วย ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ก�าไรจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ และก�าไร

จากการขายเงินลงทุน
ส�าหรับปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้อื่นจ�านวน 39.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�านวน 21.61 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 121.06 
 ส�าหรบัปี 2562 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมีรายได้อืน่จ�านวน 3,422.80 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนจ�านวน 3,383.34 ล้าน

บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8,574.10 เป็นผลมาจากการขายหุ้นสามัญของบริษัท ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ�ากัด จ�านวนร้อยละ 43 ให้
กับบริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) (EGCO)

 ส�าหรับปี 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้อื่นจ�านวน 35.45 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจ�านวน 3,387.35 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 98.96 เป็นผลมาจากก�าไรจากการขายหุ้นสามัญของบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ�ากัด ที่เกิดขึ้นในปี 2562
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 ต้นทุนขำยและบริกำร และก�ำไรขั้นต้น

(หน่วย: ล้ำนบำท)

ต้นทุนขำยและบริกำร
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

มูลค่ำ ร้อยละ มูลค่ำ ร้อยละ มูลค่ำ ร้อยละ

1. ธุรกิจออกแบบ จ�าหน่ายและติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้า
    และตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม

476.36 79.77 444.38 77.41 136.09 77.66

2. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 295.06 76.17 342.24 77.68 359.38 79.78

3. ธุรกิจจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 1,791.66 92.13 1,717.24 92.06 1,000.26 93.70

4.  ธุรกิจก่อสร้าง 5.14 33.25 247.36 84.76 816.28 86.67

รวมต้นทุนขำย 2,568.22 85.99 2,751.22 86.74 2,312.01 87.70

• ต้นทุนขำยและก�ำไรขั้นต้นจำกธุรกิจออกแบบ จ�ำหน่ำย ติดตั้งระบบจ่ำยไฟฟ้ำ และตรวจวัดจัดกำรสภำพแวดล้อม
ต้นทุนขายและบริการในส่วนของธุรกิจออกแบบ จ�าหน่าย ติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม 

ประกอบด้วย ต้นทุนค่าอุปกรณ์ และต้นทุนค่าแรง เป็นหลัก ส�าหรับปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 บริษัทมีต้นทุนขาย 476.36 
ล้านบาท 444.38 ล้านบาท และ 136.09 ล้านบาทตามล�าดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79.77 ร้อยละ 77.41 และ 77.16 ของรายได้
จากการขายและบริการรวมตามล�าดับ ส่งผลให้มีอัตราก�าไรขั้นต้นร้อยละ 20.23 ร้อยละ 22.59 และ 22.84 ตามล�าดับ 

• ต้นทุนขำยและก�ำไรขั้นต้นจำกธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนทดแทน
ต้นทนุขายธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน ประกอบด้วย ค่าวตัถดุบิ ค่าเส่ือมราคา ค่าแรง และค่าซ่อมแซม เป็นหลกั ส�าหรบั

ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทฯมีต้นทุนขาย 295.06 ล้านบาท 342.24 ล้านบาท และ 359.38 ล้านบาท ตามล�าดับ คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 76.17 ร้อยละ 77.68 และ ร้อยละ 79.78 ของรายได้จากการขายไฟฟ้ารวมตามล�าดับ ส่งผลให้มีอัตราก�าไรขั้นต้น
ร้อยละ 23.83 ร้อยละ 22.32 และร้อยละ 20.22 ตามล�าดับ 

ส�าหรับปี 2561 การปรับตัวลดลงของอัตราก�าไรขั้นต้นเป็นผลจากฤดูฝนที่ยาวนานกว่าปกติในปี 2561 ประกอบกับการ
ครบรอบการซ่อมบ�ารุงรักษาเครื่องจักรครั้งใหญ่ของโรงไฟฟ้าชีวภาพและโรงไฟฟ้าชีวมวล 

ส�าหรับปี 2562 การปรับตัวลดลงของอัตราก�าไรขั้นต้นเป็นผลจากการปรับปรุงประมาณการตัดค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นใน
โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ประกอบกับราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นในโรงไฟฟ้าชีวภาพและโรงไฟฟ้าชีวมวล 

ส�าหรับปี 2563 การปรับตัวลดลงของอัตราก�าไรขั้นต้นเป็นผลจากราคาวัตถุดิบของโรงไฟฟ้าชีวภาพและโรงไฟฟ้าชีวมวล
ทีเ่พิม่ขึน้ อกีทัง้โรงไฟฟ้าชวีภาพไม่สามารถผลติได้เตม็ก�าลงัการผลติเนือ่งจากขาดแคลนวตัถดุบิจากสภาวะภยัแล้ง แต่ยงัคงต้องรบั
รู้ต้นทุนคงที่ที่เกิดขึ้น

• ต้นทุนขำยและก�ำไรขั้นต้นจำกธุรกิจจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว
ต้นทุนขายธุรกิจจ�าหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว ประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าขนส่ง และค่าเสื่อมราคา เป็น

หลกั ต้นทนุดงักล่าวเป็นส่วนของบรษิทัย่อย ปี 2561 และ 2562 บรษิทัฯ มต้ีนทนุขายธรุกจิจ�าหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลยีม
เหลวจ�านวน 1,791.66 ล้านบาท และ 1,717.24 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 92.13 และ ร้อยละ 92.06 ของรายได้ดังกล่าว 
ส่งผลให้มีอัตราก�าไรขั้นต้นร้อยละ 7.87 และ ร้อยละ 7.94 ตามล�าดับ 

ส�าหรับปี 2563 มต้ีนทนุขายธรุกจิจ�าหน่ายและขนส่งผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมเหลวจ�านวน 1,000.26 ล้านบาท คดิเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 93.70 ของรายได้ดังกล่าว ส่งผลให้มอีตัราก�าไรขัน้ต้นเพยีงร้อยละ 6.30 เนือ่งจากรฐับาลมกีารปรบัลดราคาขาย LPG ตัง้แต่
เดือนมีนาคม 2563

• ต้นทุนขำยและก�ำไรขั้นต้นจำกธุรกิจก่อสร้ำง
ต้นทุนขายธุรกิจก่อสร้าง ประกอบด้วย ค่าอุปกรณ์ ค่าแรง และค่าเสื่อมราคา เป็นหลัก ต้นทุนดังกล่าวเป็นส่วนของบริษัท

ย่อย ปี 2561 มีต้นทุนขายธุรกิจก่อสร้างจ�านวน 5.14 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.25 ของรายได้จากธุรกิจก่อสร้าง ส่งผล
ให้มีอัตราก�าไรขั้นต้นที่ร้อยละ 66.75 ซึ่งมาจากงานก่อสร้างสถานีก๊าซ NGV
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ส�าหรับปี 2562 และ ปี 2563 มีต้นทุนขายธุรกิจก่อสร้างจ�านวน 247.36 ล้านบาท และ 816.28 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 84.76 และ ร้อยละ 86.67 ของรายได้จากธุรกิจก่อสร้าง ส่งผลให้มีอัตราก�าไรขั้นต้นที่ร้อยละ 15.24 และ ร้อยละ 13.33 
ตามล�าดับ ซึ่งยอดที่ลดลงเป็นผลมาจากงานก่อสร้างคลังน�้ามันที่มีก�าไรขั้นต้นอยู่ที่ประมาณร้อยละ 12.50
 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ค่าใช้จ่ายในการขายส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย ค่าคอมมิชชั่น ค่าบริการหลังการขาย และค่ารับรอง เป็นต้น 

ในระหว่างปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขาย 27.15 ล้านบาท 32.38 ล้านบาทและ 16.59 ล้าน
บาท ตามล�าดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.07 ร้อยละ 1.32 และ ร้อยละ 1.33 ของรายได้จากการขายและบริการตามล�าดับ

ส�าหรับปี 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายปรับตวัเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 107.62 จากปี 2560 การเพิ่มดังกล่าวมีสาเหตุหลักมา
จากระหว่างไตรมาสที ่4 ปี 2560 บรษิทัฯ ได้เข้าลงทนุในบรษิทั บิก๊แก๊ส เทคโนโลย ีจ�ากดั ซึง่เป็นผูจ้�าหน่ายผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมเหลว (LPG) 
จึงท�าให้มีการรับรู้ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทย่อยดังกล่าวในปี 2561 เต็มปี

ส�าหรับปี 2562 ค่าใช้จ่ายในการขายปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.26 จากปี 2561 เนื่องมาจากในปี 2562 บริษัทให้ความส�าคัญกับ
การให้บริการหลังการขายเพ่ิมขึ้น เพื่อใช้เป็นกลยุทธ์ในการแข่งขันกับบริษัทคู่แข่ง จึงท�าให้ค่าบริการหลังการขายมีการปรับตัวสูงขึ้นกว่าปี
ก่อน

ส�าหรับปี 2563 ค่าใช้จ่ายในการขายปรับตัวลดลงร้อยละ 48.75 จากปี 2562 ตามรายได้จากการขายและบริการที่ลดลง

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย เงินเดือนและค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่า

วิชาชีพ และค่าใช้จ่ายส�านักงาน ส�าหรับปี 2561  ปี 2562 และ ปี 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร จ�านวน 157.11 
ล้านบาท  218.44 ล้านบาท และ 210.18 ล้านบาท ตามล�าดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.26 ร้อยละ 3.31 และ 7.87 ของรายได้รวมตาม
ล�าดับ

ส�าหรับปี 2561 ค่าใช้จ่ายในการบริหารปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 19.45 จากปีก่อน โดยยอดท่ีเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากระหว่าง
ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว (LPG) จึงท�าให้มี
การรับรู้ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทย่อยดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบอัตราร้อยละต่อรายได้รวม จะเห็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร
มอีตัราลดงลงจากปีก่อน ท้ังนีเ้ป็นผลมาจากการบรหิารจดัการค่าใช้จ่ายทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ และมกีารปันผลประโยชน์พนกังานของแผนก
ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าเข้าในโครงการดังกล่าว

ส�าหรับปี 2562 ค่าใช้จ่ายในการบริหารปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.04 จากปีก่อน เนื่องจากในปี 2562 ไม่มีการปันผลประโยชน์
พนักงานเข้าโครงการการพัฒนาโรงไฟฟ้า และมีการตัดจ�าหน่ายโครงการที่ไม่มีการพัฒนาต่อ

ส�าหรับปี 2563 ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงร้อยละ 3.78 เป็นผลจากการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อ
รองรับกับสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากสถานการณ์โควิด 19 ที่มีการแพร่ระบาด

 ขำดทุนจำกกำรตัดจ�ำหน่ำยสินทรัพย์และค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
ส�าหรับปี 2563 บริษทัมขีาดทนุจากการตดัจ�าหน่ายสนิทรพัย์ จ�านวน 247.67 ล้านบาท และ ค่าเผือ่การด้อยค่าของสนิทรพัย์ จ�านวน 

772.60 ล้านบาท เป็นผลมาจากการค�านวณมูลค่าเงินลงทุนด้วยวิธีกระแสเงินสดคิดลดที่คาดว่าจะได้รับมีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าทางบัญชีจาก
เงนิลงทนุในกลุม่โรงไฟฟ้าชวีภาพและชวีมวลทีป่ระสบปัญหาขาดแคลนวตัถดุบิในการผลติและต้นทนุการผลติทีเ่พิม่สงูขึน้จากสภาวะภัยแล้ง
ของประเทศและสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทจึงได้พิจารณาตั้งส�ารองดังกล่าวขึ้นตามหลักความระมัดระวัง

 ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน
ค่าใช้จ่ายทางการเงนิของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย ประกอบด้วย ดอกเบีย้จากหุน้กู ้เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ และหนีส้นิตามสญัญา

เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน ส�าหรับปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายทางการเงิน จ�านวน 96.03 ล้านบาท 
126.40 ล้านบาท และ 112.13 ล้านบาท ตามล�าดับ หรือ คิดเป็นอัตราส่วนต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 3.22 ร้อยละ 1.91 และร้อยละ 4.20 
ตามล�าดับ 

ส�าหรับปี 2561 ค่าใช้จ่ายทางการเงินปรับตัวลดลงร้อยละ 3.66 จากปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักจากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง ถึงแม้ว่า
หนี้สินทางการเงินของกลุ่มบริษัทจะเพิ่มสูงขึ้นกว่าปีก่อน

ส�าหรับปี 2562 ค่าใช้จ่ายทางการเงินปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.63 จากปี 2561 โดยมีสาเหตุมาจากการออกตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้ และ
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เงินกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในโครงการระบบขนส่งน�้ามันทางท่อของบริษัทย่อย
ส�าหรับปี 2563 ค่าใช้จ่ายทางการเงินปรับตัวลดลงร้อยละ 11.29 จากปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักจากการจ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืมบาง

ส่วนให้กับสถาบันการเงิน

 ก�ำไรสุทธิและอัตรำก�ำไรสุทธิ
บริษัทมีก�าไรสุทธิ (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) ส�าหรับปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 84.64 ล้านบาท 3,128.78 ล้าน

บาท และขาดทุนสุทธิ 1,005.36 ล้านบาท ตามล�าดับ หรือคิดเป็นอัตราก�าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 2.84 ร้อยละ 47.45 และขาดทุนสุทธิร้อย
ละ 37.63 ของรายได้รวมตามล�าดับ

ส�าหรับปี 2561 ก�าไรสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 95.89 มีสาเหตุหลักมาจากความสามารถในการท�าก�าไรที่เพิ่มสูงขึ้นของกลุ่มธุรกิจ
ออกแบบ จ�าหน่าย ตดิตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวดัจัดการสภาพแวดล้อม และธรุกจิจ�าหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว ประกอบ
กับการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายบริหารและค่าใช้จ่ายทางการเงินที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส�าหรบัปี 2562 ก�าไรสทุธปิรบัตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ 3,596.57 มสีาเหตหุลกัมาจากการขายหุน้สามญัของบรษิทั ไทย ไปป์ไลน์ เนต็เวร์ิค 
จ�ากัด 

ส�าหรับปี 2563 มีผลขาดทุนสุทธิ 1,005.36 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ส่งผลให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ ประกอบกับมีผลขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์และการตั้งค่าเผื่อการ
ด้อยค่าของสินทรัพย์ในกลุ่มโรงไฟฟ้าชีวภาพและชีวมวล

 กำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินของกลุ่มบริษัท

 สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจ�านวน 6,763.94 ล้านบาท 10,236.55 ล้าน

บาท และ 8,199.74 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยมีรายละเอียดของสินทรัพย์รายการส�าคัญดังต่อไปนี้

 สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 มีมูลค่าเท่ากับ 1,203.77 ล้านบาท 2,392.47 ล้านบาทและ 

1,295.33 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.80 ร้อยละ 23.37 และร้อยละ 15.80 ของสินทรัพย์รวม ตามล�าดับ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากรายการ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา และสินค้าคงเหลือ 

• ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 และ 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจ�านวน 634.05 

ล้านบาท 516.00 ล้านบาท และ 755.77 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.37 ร้อยละ 5.04 และร้อยละ 9.22  ของสินทรัพย์
รวมตามล�าดบั โดยการเพิม่ขึน้ของลกูหนีก้ารค้าในช่วงเวลาดงักล่าวเป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัยอดขายของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย 
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โดยในปี 2561 2562 และ 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 73.34 วันและ 66.17 วัน และ 81.61 วัน 
ตามล�าดับ 

 ตำรำงสรุปอำยุลูกหนี้กำรค้ำของบริษัทฯ

(หน่วย: ล้ำนบำท)

ระยะเวลำคงค้ำง 
(งบกำรเงินรวม)

31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ

ลูกหนี้การค้า

   ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 226.79 35.77 165.51 32.07 509.16 67.37

   ไม่เกิน 3 เดือน 185.65 29.28 69.33 13.44 81.10 10.73

   มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 46.31 7.30 2.16 0.42 1.02 0.14

   มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 77.13 12.17 70.12 13.59 8.88 1.17

   มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 10.08 1.59 163.32 31.65 108.25 14.32

รวม 545.96 86.11 470.44 91.17 708.41 93.73

ลูกหนี้อื่นๆ 99.47 15.69 57.55 11.15 65.34 8.65

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (11.38)  (1.79) (11.99)  (2.32) (17.98) (2.38)

รวม-สุทธิ 634.05 100.00 516.00 100.00 755.77 100.00

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อย เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2560 ทั้งนี้เป็นไปตามรายได้จากการ
ขายและบริการรวมที่เพิ่มสูงขึ้น ของธุรกิจออกแบบ จ�าหน่าย ติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม และธุรกิจจ�าหน่าย
และขนส่งผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมเหลว โดยลกูหนีส่้วนใหญ่จดัอยูใ่นกลุม่ทีย่งัไม่ถงึก�าหนดช�าระ และกลุม่ทีเ่กนิก�าหนดช�าระแล้วมากกว่า 3 เดอืน 
ถงึ 6 เดอืน ในส่วนค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูทีเ่พิม่ขึน้เกดิจากกลุม่ธรุกจิจ�าหน่ายและขนส่งผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมเหลวทีม่กีารเปลีย่นนโยบายการ
ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลูกหนี้การค้าของบริษัทและบริษัทย่อยในกลุ่มที่เกินก�าหนดช�าระมากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน และ
กลุ่มทีเ่กินช�าระมากกว่า 12 เดอืน เพิม่สงูขึน้จากปีก่อน ทัง้นีเ้ป็นผลมาจากงานโครงการกบัหน่วยงานราชการทีร่องบประมาณจากกรมพฒันา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ซึ่งคาดว่าจะได้รับช�าระในปี 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลูกหนี้การค้าของบริษัทและบริษัทย่อยในกลุ่มยังไม่ถึงก�าหนดช�าระเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน เป็นผลมาจาก
โครงการงานก่อสร้างคลังน�้ามันที่รับรู้รายได้และเรียกเก็บเงินจากลูกค้าในช่วงปลายปี 2563

• ลูกหนี้จำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยจ�านวน 1,240 ล้านบาท ซึ่งเป็นลูกหนี้จาก

การขายหุ้นสามัญของบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ�ากัด ซึ่งบริษัทได้รับช�าระค่าหุ้นดังกล่าวเรียบร้อยแล้วในปี 2563

• สินทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาจ�านวน 278.83 ล้านบาท และ 

198.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.72 และ ร้อยละ 2.42 ของสินทรัพย์รวมตามล�าดับ เป็นผลมาจากส่วนของรายได้ที่
รับรู้สะสมที่เกินกว่าจ�านวนเงินที่เรียกเก็บจากลูกค้าจนถึงปัจจุบันของงานก่อสร้างคลังน�้ามันในบริษัทย่อย 

• สินค้ำคงเหลือ
 สินค้าคงเหลือของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วยรายการที่ส�าคัญ ดังนี้
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(หน่วย : ล้ำนบำท)

31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563

มูลค่ำ ร้อยละ มูลค่ำ ร้อยละ มูลค่ำ ร้อยละ

สินค้าส�าเร็จรูป 71.89 39.81 68.73 45.82 35.90 38.83

งานระหว่างท�า 64.65 35.80 29.84 19.89 23.22 25.11

วัตถุดิบ 40.80 22.59 51.44 34.29 33.34 36.06

สนิค้าระหว่างทาง 3.26 1.81 - - - -

รวม 180.61 100.00 150.01 100.00 92.46 100.00

สนิค้าคงเหลอืของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย ประกอบไปด้วย สนิค้าส�าเรจ็รปูประเภท แบตเตอรี ่UPS และ Rectifier ซึง่เป็น
อุปกรณ์ส�าหรับงานโครงการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และวัตถุดิบของโรงไฟฟ้าชีวมวล

บริษัทมีอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 เท่ากับ 17.04 เท่า 16.64 เท่า และ 
12.15 เท่า ตามล�าดับ ซึ่งคิดเป็นระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 21.42 วัน 21.93 วันและ 30.04 วัน ตามล�าดับ 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 มีมูลค่าเท่ากับ 5,560.17 ล้านบาท 7,844.07 ล้านบาทและ 

6,904.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 82.20 ร้อยละ 76.63 และร้อยละ 84.20 ของสินทรัพย์รวม ตามล�าดับ โดยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนขอ
งบริษัทฯและบริษัทย่อยส่วนใหญ่มาจากรายการ เงินลงทุนในการร่วมค้า ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ค่าความนิยม และ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์

• เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2563 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมเีงนิลงทนุในการร่วมค้า 3,724.94 ล้านบาท และ 3,704.91 

ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36.39 และ ร้อยละ 45.18 ของสินทรัพย์รวมตามล�าดับ  มาจากการขายหุ้นสามัญของบริษัท ไทย 
ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ�ากัด ร้อยละ 43 ให้กับบริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งการขายดังกล่าวท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอ�านาจ
ควบคุมส่งผลให้ต้องเปลี่ยนแปลงสถานะเงินลงทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้าที่ต้องวัดมูลค่ายุติธรรม 

• ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
 ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 บริษทัฯและบรษิทัย่อยมท่ีีดนิ อาคารและอปุกรณ์สทุธิรวมจ�านวน 3,421.65 

ล้านบาท 3,067.33 ล้านบาท และ 2,384.21 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.59 ร้อยละ 29.96 และร้อยละ 29.08 ของ
สินทรัพย์รวมตามล�าดับ 

 ณ 31 ธันวาคม 2561 ที่ดิน อาคารและ อุปกรณ์ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน มาจากการสร้างโรงไฟฟ้าชีวภาพจ�านวน 2 แห่ง รวม 
5.6 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดสุพรรณบุรี การซื้อที่ดิน และงานระหว่างก่อสร้างของโครงการท่อน�้ามันทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ณ 31 ธนัวาคม 2562 ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ลดลงจากปีก่อน มาจากการเปล่ียนแปลงประเภทเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย
เป็นการร่วมค้าของบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ�ากัด (“TPN”) ส่งผลให้บริษัทฯต้องตัดการรับรู้งบการเงินของ TPN ออกจาก
งบการเงินของกลุ่มบริษัท

 ณ 31 ธันวาคม 2563 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลงจากปีก่อน เป็นผลจากการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ของ
กลุ่มโรงไฟฟ้าชีวภาพและชีวมวล

• สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมสีนิทรพัย์ไม่มตีวัตนสทุธริวมจ�านวน 271.83 ล้านบาท 254.80 

ล้านบาท และ 2.89 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.02 ร้อยละ 2.49 และร้อยละ 0.03  ของสินทรัพย์รวมตามล�าดับ เนื่องจากการ
ตัดจ�าหน่ายสิทธิบัตร
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• ค่ำควำมนิยม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าความนิยม จ�านวน 1,342.99 ล้านบาท 569.38 

ล้านบาท และ 569.38 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.86 ร้อยละ 5.56 และร้อยละ 6.94 ของสินทรัพย์รวมตามล�าดับ 
ยอดที่เพิ่มขึ้นในปี 2561 มาจากการที่บริษัทบิ๊กแก๊สได้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท เจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ใน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 อย่างไรก็ตาม ค่าความนิยม ณ 31 ธันวาคม 2562 ลดลง เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุน
ในบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้าของบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ�ากัด (“TPN”) 

 แหล่งที่มำของเงินทุน
 หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมจ�านวน 2,805.15 ล้านบาท 3,336.28 
ล้านบาท และ 2,448.36 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.47 ร้อยละ 32.59 และร้อยละ 29.86 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งประกอบ
ไปด้วยเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น หุ้นกู้ หนี้สินที่เกิดจากสัญญา และเงินกู้ยืมระยะยาว 

• เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�านวน 

495.92 ล้านบาท 688.45 ล้านบาท และ 386.59 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.33 ร้อยละ 6.73 และร้อยละ 4.72 ของสินทรัพย์รวม
ตามล�าดับ ยอดที่เพิ่มขึ้นในปี 2562 เป็นผลจากการกู้ยืมเงินเพิ่มขึ้นเพื่อน�ามาใช้ในการการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท และยอดที่ลด
ลงในปี 2563 เป็นผลมาจากการจ่ายช�าระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นดังกล่าว 

• เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจ�านวน 315.35 ล้าน

บาท 466.42 ล้านบาท และ 645.52 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.66 ร้อยละ 4.56 และร้อยละ 7.82 ของสินทรัพย์รวมตามล�าดับ ยอด
ที่เพิ่มขึ้นในปี 2562 และ 2563 เป็นผลจากการซื้อสินค้าและบริการค้างจ่ายของงานก่อสร้างคลังน�้ามัน

• หนี้สินที่เกิดจำกสัญญำ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินที่เกิดจากสัญญา จ�านวน356.45 ล้านบาท และ 

136.52 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.48 และร้อยละ 1.67 ของสินทรัพย์รวมตามล�าดับ เป็นผลจากเงินรับล่วงหน้าของการ
ก่อสร้างคลังน�้ามัน

• หุ้นกู้ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 บริษัทฯมีหุ้นกู้ จ�านวนทั้งสิ้น 744.70 ล้านบาท 398.62 ล้านบาท และ 

497.11 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.01 ร้อยละ 3.89 และร้อยละ 6.06 ของสินทรัพย์รวมตามล�าดับ หุ้นกู้ในปี 2561 
มาจากการเข้าลงทนุและขยายธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน และธรุกจิจ�าหน่ายและขนส่งผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมเหลว และยอดหุน้
กู้ที่ลดลงในปี 2562 เป็นผลจากการจ่ายช�าระคืนหุ้นกู้ที่ครบก�าหนดช�าระ

• เงินกู้ยืมระยะยำว – รวมส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยใน 1 ปี
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมีเงนิกูย้มืระยะยาว (รวมส่วนทีถ่งึก�าหนดช�าระภายใน 

1 ปี) จ�านวนทั้งสิ้น 689.88 ล้านบาท 657.44 ล้านบาท และ 411.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.20 ร้อยละ 6.43 
และร้อยละ 5.01 ของสินทรัพย์รวมตามล�าดับ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะยาวลดลงเนื่องจากมีการช�าระคืนเงินต้นของ
เงินกู้ตามระยะเวลาที่ก�าหนด

 ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 บรษิทัและบรษิทัย่อยมส่ีวนของผูถ้อืหุน้เท่ากับ 3,958.79 ล้านบาท 6,900.27 

ล้านบาท และ 5,751.37 ล้านบาท ตามล�าดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58.53 ร้อยละ 67.41 และร้อยละ 70.14 ของสินทรัพย์
รวมตามล�าดับ 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ�านวน 344.22 ล้านบาท เป็นผล
มาจากการเพิ่มขึ้นของก�าไรสะสมจากผลการด�าเนินงาน ก�าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยไม่สูญเสียการควบคุม (การ
ขายหุ้นในบริษัท ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ�ากัด) และ การใช้สิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิ PSTC-ESOP และการใช้สิทธิใบส�าคัญแสดง
สิทธิ PSTC-W1 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ�านวน 2,941.48 ล้านบาท เป็น
ผลมาจากการเพิ่มขึ้นของก�าไรสะสมจากผลการด�าเนินงาน การใช้สิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 และการเพิ่มทุนจดทะเบียน
เพื่อช�าระค่าตอนบแทนส�าหรับการรับโอนกิจการทั้งหมดของ BIGGAS

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากปีก่อน จ�านวน 1,148.90 ล้านบาท เป็นผล
มาจากผลขาดทุนจากการตั้งด้อยค่าทรัพย์สินและการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

 อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 เท่ากับ 7.01 เท่า 

0.48 เท่า และ 0.43 เท่า ตามล�าดับ การเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2562 ที่ลดลง เนื่องจากผลก�าไรจากการ
ขายหุน้ในบรษิทั ไทยไปป์ไลน์ เนต็เวิร์ค จ�ากดั และลดลงอย่างต่อเนือ่งในปี 2563 เนือ่งจากมกีารทยอยจ่ายช�าระคนืเงนิต้นจากการกูย้มืท�าให้
ภาระหนี้สินโดยรวมลดลง

 กระแสเงินสด

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมต่ำง ๆ

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมด�าเนินงาน 182.99 614.73 (145.41)

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน (556.56) (524.65) 1,099.71

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน 238.57 (239.38) (951.30)

เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (135.00) (149.30) 3.00

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 429.86 294.86 145.56

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันสิ้นปี 294.86 145.56 148.56

บริษทัฯ และบรษิทัย่อยมกีระแสเงนิสดสทุธไิด้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมด�าเนนิงานในปี 2561 2562 และ 2563 เท่ากบั 182.99 ล้าน
บาท 614.73 ล้านบาท และติดลบ 145.41 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยกระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงานที่เพิ่มขึ้นในปี 2562 เป็นผลจาก
ก�าไรจากการด�าเนนิงาน และในปี 2563 มกีระแสเงนิสดใช้ไปจากการจ่ายภาษเีงนิได้จากผลก�าไรจากการขายหุ้นบรษิทั ไทยไปป์ไลน์ เนต็เวร์ิค 
จ�ากัด

 ส�าหรับกระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน ในปี 2561 2562 และ 2563 เท่ากับติดลบ 556.56 ล้านบาทติดลบ 
524.65 ล้านบาท และ 1,099.71 ล้านบาท ตามล�าดบั โดยในปี 2561 และ 2562 บรษิทัมกีารซือ้เงนิลงทนุในบรษิทัย่อย และการซือ้สินทรพัย์
ของกลุ่มบริษัท และในปี 2563 บริษัทมีกระแสเงินสดรับจากการขายหุ้นบริษัท ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ�ากัด

 ส�าหรับกระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน ในปี 2561 2562 และ 2563 เท่ากับ 238.57 ล้านบาท ติดลบ239.38 
ล้านบาท และตดิลบ 951.30 ล้านบาท ตามล�าดบั โดยในปี 2561 บรษิทัมเีงนิสดรบัจากการออกหุน้กู ้ส�าหรบัในปี 2562 และ 2563 มกีระแส
เงินสดใช้ไปเพื่อช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาว หุ้นกู้ และจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ต่อรำยงำนทำงกำรเงิน
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี งบการ

เงนิดงักล่าวจดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยใช้นโยบายการบญัชทีีเ่หมาะสม และถอืปฏบิตัอิย่างสม�า่เสมอ 
และใช้ดลุยพินจิอย่างรอบคอบ และการประมาณการท่ีดทีีส่ดุในการจดัท�า รวมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมลูส�าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีและการด�ารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทาง
บัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะรักษาไว้ซ่ึงทรัพย์สินของบริษัทฯ และเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อนเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต 
หรอืการด�าเนนิการทีผ่ดิปกตอิย่างมสีาระส�าคญั ในการนีค้ณะกรรมการบรษิทัฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการ
อสิระทกุท่าน เป็นผูด้แูลรบัผดิชอบเกีย่วกบัคณุภาพของรายงานทางการเงนิและระบบควบคมุภายใน ทัง้นีค้วามเหน็ของคณะกรรมการตรวจ
สอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้แสดงไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการในรายงานประจ�าปีนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจท่ีสามารถสร้างความเชื่อมั่น
และความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ในนามคณะกรรมการบริษัท
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)

นายโสมพัฒน์  ไตรโสรัส
ประธานคณะกรรมการบริษัท

25 กุมภาพันธ์ 2564
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รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เพำเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน) 

 ควำมเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงนิรวมของบริษทั เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย (กลุม่บรษัิท) ซ่ึงประกอบ

ด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและ
งบกระแสเงินสดรวมส�าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ และ
ได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดส�าหรับปี 
สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี 
จ�ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของ 

ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนด
ด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อก�าหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

 เรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบ 
เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ 

งบการเงนิส�าหรบังวดปัจจบุนั ข้าพเจ้าได้น�าเรือ่งเหล่าน้ีมาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิโดยรวมและในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้ 

 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
ในรายงานของข้าพเจ้า ซ่ึงได้รวมความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วกบัเรือ่งเหล่านีด้้วย การปฏบิตังิานของข้าพเจ้าได้รวมวธีิการตรวจสอบทีอ่อกแบบมา
เพือ่ตอบสนองต่อการประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัในงบการเงนิ ผลของวธิกีารตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส�าหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส�าหรับแต่ละเรื่องดังต่อไปนี้

 กำรรับรู้รำยได้
เนื่องจากรายได้เป็นตัวเลขที่มีสาระส�าคัญที่สุดในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของกลุ่มบริษัท และเป็นตัวช้ีวัดหลักในแง่

ผลการด�าเนนิงานของธรุกจิซึง่ผูใ้ช้งบการเงนิให้ความสนใจ ประกอบกบักลุม่บรษิทัมรีายได้หลายประเภทและมลีกูค้าทีห่ลากหลาย 
ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความส�าคัญกับการเกิดขึ้นจริงและระยะเวลาในการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการขายและบริการของกลุ่มบริษัท โดยการ
• ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในที่ส�าคัญของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้โดยการสอบถาม 

ผู้รับผิดชอบ ท�าความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ 
• สุม่ตวัอย่างรายการขายและบรกิารในระหว่างปีเพือ่ตรวจสอบการรบัรูร้ายได้ว่าเป็นไปตามเง่ือนไขทีร่ะบ ุและสอดคล้อง

กับนโยบายการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท
• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายและบริการที่เกิดขึ้นช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
• สอบทานใบลดหนี้ที่กลุ่มบริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี 
• วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อยเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการตลอด 

รอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ท�าผ่านใบส�าคัญทั่วไป 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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นอกจากน้ี ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการก่อสร้างของกลุ่มบริษัทโดยการประเมินวิธีการที่ฝ่ายบริหารใช้ใน
การประเมนิขัน้ความส�าเรจ็ของงาน การบนัทกึรบัรูร้ายได้และต้นทนุงานก่อสร้างและการประมาณผลขาดทนุทีอ่าจเกดิขึน้ โดยการ
สอบถามผู้รับผิดชอบ ท�าความเข้าใจและเลือกตัวอย่างสัญญาก่อสร้างที่กลุ่มบริษัทท�ากับลูกค้า เพื่อพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยว
กับการรับรู้รายได้ และความเสี่ยงต่าง ๆ ของสัญญาดังกล่าว รวมถึงทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมท่ีกลุ่มบริษัทออกแบบไว้ 
นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้เลือกสัญญาก่อสร้างเพื่อ สอบทานการประเมินขั้นความส�าเร็จของงานและการประมาณผลขาดทุนที่อาจเกิด
ขึ้นโดยการสอบถาม ฝ่ายบริหารและวิศวกรโครงการเกี่ยวกับสถานะของงานก่อสร้าง และเข้าร่วมสังเกตการณ์โครงการที่ส�าคัญ 
ทีก่�าลงัก่อสร้างร่วมกับวศิวกรโครงการของกลุม่บรษัิท เปรยีบเทยีบขัน้ความส�าเรจ็ของงานทีป่ระเมนิโดยวศิวกรโครงการกบัข้ันความ
ส�าเรจ็ของงานทีค่�านวณโดยการเปรยีบเทยีบต้นทนุโครงการทีเ่กดิขึน้จรงิจนถงึวันสิน้รอบระยะเวลาบญัชกีบัประมาณการต้นทนุการ
ก่อสร้างทีค่าดว่าจะใช้ในการก่อสร้างทัง้หมด และตรวจสอบสาเหตขุองผลต่างของสองวธีิ และขอหนงัสือรบัรองเป็นลายลักษณ์อกัษร
จากวิศวกรโครงการเกี่ยวกับการประเมินขั้นความส�าเร็จของงาน ประกอบกับการประเมินความรู้ความสามารถของวิศวกร และ
วิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราก�าไรขั้นต้นของโครงการก่อสร้างเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น

 ค่ำควำมนิยม 
ข้าพเจ้าให้ความส�าคญัเรือ่งการพจิารณาการด้อยค่าของค่าความนยิม ตามทีก่ล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบ งบการเงินรวม

ข้อ 19 เนือ่งจากการประเมนิการด้อยค่าของค่าความนยิมถอืเป็นประมาณการทางบญัชทีีส่�าคญั ทีฝ่่ายบรหิารต้องใช้ดุลยพินจิอย่าง
สูงในการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่ม
สินทรัพย์นั้น รวมถึงการก�าหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาวที่เหมาะสม ซึ่งท�าให้เกิดความเสี่ยงในการแสดงมูลค่า
ค่าความนิยมที่ไม่เหมาะสม 

ข้าพเจ้าได้ประเมินความเหมาะสมของการก�าหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจ�าลองทางการเงินที ่
ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเลือกใช้โดยการท�าความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารว่าสอดคล้องตามลักษณะการให้
ประโยชน์ของสนิทรพัย์หรอืไม่ นอกจากนี ้ข้าพเจ้าได้ท�าการทดสอบสมมติฐานทีส่�าคญัทีใ่ช้ในการประมาณการกระแสเงนิสดท่ีคาด
ว่าจะได้รบัในอนาคตจากสนิทรพัย์ทีจ่ดัท�าโดยฝ่ายบรหิารของกลุ่มบรษิทัโดยการเปรยีบเทยีบสมมตฐิานดงักล่าวกบัแหล่งข้อมลูของ
กลุม่บรษัิท และพจิารณาความเหมาะสมของอตัราคดิลดทีฝ่่ายบรหิารเลอืกใช้ รวมถงึปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญภายในส�านกังานฯเพ่ือช่วย
ประเมินข้อมูลดังกล่าว ตลอดจนทดสอบการค�านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าวตามแบบจ�าลองทางการเงิน 
และพิจารณาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสมมตฐิานทีส่�าคญัต่อมลูค่าทีค่าดว่าจะได้รับคนื รวมถงึ การประเมนิความเพยีงพอของ
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม 
 

 ข้อมูลอื่น
ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบต่อข้อมลูอืน่ ซ่ึงรวมถงึข้อมลูทีร่วมอยูใ่นรายงานประจ�าปีของกลุ่มบรษิทั (แต่ไม่รวมถงึ งบการเงนิ

และรายงานของผูส้อบบญัชท่ีีแสดงอยูใ่นรายงานนัน้) ซึง่คาดว่าจะถกูจดัเตรยีมให้ข้าพเจ้าภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ ความเชื่อมั่น

ในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้น มีความ 

ขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัด
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูล ที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลทราบเพื่อให้ มีการด�าเนินการแก้ไข 
ที่เหมาะสมต่อไป 

 ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรและผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลต่องบกำรเงิน
ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�า งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
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ในการจัดท�างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผย 
เรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหาร
มีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท 
 

 ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่

ขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุรติหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชซีึง่รวมความเหน็ของ
ข้าพเจ้าอยูด้่วย ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลคอืความเชือ่มัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ได้เป็นการรบัประกนัว่าการปฏิบตังิานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการ
ทจุรติหรอืข้อผดิพลาดและถอืว่ามสีาระส�าคญัเมือ่คาดการณ์อย่างสมเหตสุมผลได้ว่ารายการทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการ
รวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัช ีข้าพเจ้าใช้ดุลยพนิิจและการสังเกตและสงสยัเย่ียง ผูป้ระกอบวชิาชพีตลอด
การตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

• ระบแุละประเมนิความเสีย่งทีอ่าจมกีารแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอันเป็นสาระส�าคญัในงบการเงนิ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติ
หรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่าน้ัน และได้หลักฐานการสอบ
บัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง 
อันเป็นสาระส�าคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการ
สมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน

• ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ การควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�า

• สรปุเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบักจิการทีด่�าเนนิงานต่อเนือ่งของผูบ้รหิารและสรปุจากหลกัฐานการ
สอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมี
นัยส�าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่ม ี
สาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน 
หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลัก
ฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่องได้

• ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนประเมินว่า 
งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอเกีย่วกบัข้อมลูทางการเงนิของกจิการหรอืของกจิกรรมทางธรุกจิ
ภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และ 
การปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียง ผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ 
ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้า
ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกับ 
ความเป็นอิสระและได้สือ่สารกับผู้มหีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลเก่ียวกับความสมัพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเรือ่งอืน่ซึง่ข้าพเจ้าเช่ือว่ามเีหตผุล
ทีบ่คุคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการทีข้่าพเจ้าใช้เพือ่ป้องกนัไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความ
เป็นอิสระ

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
POWER SOLUTION TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED
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 จากเรื่องทั้งหลายท่ีสื่อสารกับผู ้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดในการ 
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่านี้ไว้ในรายงานของ 
ผูส้อบบญัช ีเว้นแต่กฎหมายหรอืข้อบงัคบัห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรอืในสถานการณ์ท่ียากทีจ่ะเกดิขึน้ ข้าพเจ้าพจิารณา
ว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบใน
ทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับนี้

พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521
บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
กรุงเทพฯ: 25 กุมภาพันธ์ 2564

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
POWER SOLUTION TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED
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งบการเงิน

 บริษัท เพำเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

(หน่วย:บำท)

หมำยเหตุ
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 148,564,598 145,557,707 12,146,681 32,689,116

เงินลงทุนชั่วคราว 9 - 335,899 - -

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 7,10 755,766,529 516,001,816 661,236,369 445,949,239

เงินปันผลค้างรับ 7 - - - 113,468,477

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 15 - 1,240,000,000 - -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 7 - - 2,382,695 891,161,006

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

 ที่ถึงก�าหนดรับช�าระภายในหนึ่งปี 1,650,000 1,400,000 - -

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา 7,11 198,778,989 278,824,923 - 280,831,448

สินค้าคงเหลือ 12 92,458,853 150,008,821 37,379,313 47,202,137

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 9 336,903 - - -

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 97,774,897 60,354,739 15,071,512 22,378,895

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,295,330,769 2,392,483,905 728,216,570 1,833,680,318

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน 13 108,882,294 88,519,725 53,638,909 39,544,120

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 16 23,598,200 - 23,598,200 -

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน-

 สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดรับช�าระภายในหนึ่งปี 14,397,352 15,597,352 - -

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 14 - - 7,886,362,013 6,803,443,441

เงินลงทุนในการร่วมค้า 15 3,704,912,856 3,724,943,554 - -

เงินลงทุนอื่น 16 - 23,598,200 - 23,598,200

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 17 2,384,210,152 3,067,329,298 345,763,543 341,085,959

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 18 2,890,723 254,797,674 499,166 744,130

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 34 11,169,278 9,057,406 3,990,919 5,722,440

ค่าความนิยม 19 569,379,369 569,379,369 - -

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 84,964,462 90,842,272 5,533,865 14,687,924

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,904,404,686 7,844,064,850 8,319,386,615 7,228,826,214

รวมสินทรัพย์ 8,199,735,455 10,236,548,755 9,047,603,185 9,062,506,532

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
POWER SOLUTION TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED
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 บริษัท เพำเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 (ต่อ) 

(หน่วย: บำท)

หมำยเหตุ
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 20  386,587,611  688,452,315  329,061,786  518,442,794 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 7, 21  645,517,495  466,423,829  250,937,816  131,762,865 

หนี้สินระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

    - หุ้นกู้ 23  497,106,194  398,619,333  497,106,194  398,619,333 

    - เงินกู้ยืมระยะยาว 24  140,552,409  209,643,592  6,540,000  6,540,000 

    - หนี้สินตามสัญญาเช่า 25  53,110,853  50,414,557  23,503,256  22,543,255 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 7  -  -  216,230,313  125,781,892 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 22  12,739,000  218,439,000  -  205,700,000 

หนี้สินที่เกิดจากสัญญา 7, 11  136,519,979  356,446,933  -  - 

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า  2,989,655  5,438,472  2,415,155  4,098,462 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย  1,848,187  230,919,877  -  - 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  89,740,675  29,963,953  41,134,989  39,917,620 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  1,966,712,058  2,654,761,861  1,366,929,509  1,453,406,221 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนด

   ช�าระภายในหนึ่งปี

    - เงินกู้ยืมระยะยาว 24  270,599,831  447,806,568  24,395,000  10,935,000 

    - หนี้สินตามสัญญาเช่า 25  193,947,735  208,869,474  78,792,788  100,698,103 

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 26  13,053,352  18,288,999  7,430,945  13,623,385 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  4,048,140  6,547,955  433,500  608,500 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  481,649,058  681,512,996  111,052,233  125,864,988 

รวมหนี้สิน  2,448,361,116  3,336,274,857  1,477,981,742  1,579,271,209 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
POWER SOLUTION TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

113



 บริษัท เพำเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 (ต่อ)

(หน่วย: บำท)

หมำยเหตุ
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 27

  ทุนจดทะเบียน

   หุ้นสามัญ 2,371,949,580 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

      (2562: หุ้นสามัญ 11,881,202,687 หุ้น

        มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท) 1,185,974,790 1,188,120,269 1,185,974,790 1,188,120,269

  ทุนที่ออกและช�าระแล้ว

    หุ้นสามัญ 2,371,949,580 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

      (2562: หุ้นสามัญ 11,859,747,896 หุ้น

        มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท) 1,185,974,790 1,185,974,790 1,185,974,790 1,185,974,790

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 6,055,971,062 6,055,971,062 6,055,971,062 6,055,971,062

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 28 2,228,074 2,228,074 2,228,074 2,228,074

ส่วนต�่ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น

  ในบริษัทย่อย 14 (3,462,120,907) (3,462,120,907) - -

ก�าไรสะสม 

   จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย 29

      บริษัทฯ 33,055,004 22,555,004 33,055,004 22,555,004

      บริษัทย่อย 47,043,109 11,979,296 - -

   ยังไม่ได้จัดสรร 1,910,038,179 3,079,555,169 292,392,513 216,506,393

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (18,928,856) - - -

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 5,753,260,455 6,896,142,488 7,569,621,443 7,483,235,323

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย (1,886,116) 4,131,410 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,751,374,339 6,900,273,898 7,569,621,443 7,483,235,323

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,199,735,455 10,236,548,755 9,047,603,185 9,062,506,532

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
POWER SOLUTION TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED
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 บริษัท เพำเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

(หน่วย: บำท)

หมำยเหตุ
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

ก�ำไรขำดทุน:

รำยได้

รายได้จากการขาย  1,048,048,577  2,076,614,010  67,769,539  383,476,589 

รายได้จากการบริการ  195,827,004  362,695,864  108,894,839  249,348,156 

รายได้จากการขายไฟฟ้า 35  450,481,589  440,598,414  48,995,620  49,378,766 

รายได้จากการก่อสร้าง  941,847,987  291,817,151  34,960,062  40,292,097 

รายได้อื่น

   เงินปันผลรับ 7, 14  -  -  1,156,588,747  143,572,999 

   ก�าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย  -  1,412,133,411  -  8,775,008 

   ก�าไรจากการเปลี่ยนแปลงสถานะเงินลงทุน  -  1,972,611,345  -  - 

   อื่น ๆ  35,453,575  38,054,295  48,041,062  16,058,221 

รวมรำยได้  2,671,658,732  6,594,524,490  1,465,249,869  890,901,836 

ค่ำใช้จ่ำย

ต้นทุนขาย  989,075,038  1,900,268,254  58,064,088  305,478,636 

ต้นทุนการให้บริการ  147,272,640  261,354,803  75,399,651  198,781,348 

ต้นทุนขายไฟฟ้า  359,382,763  342,240,495  17,103,806  16,563,418 

ต้นทุนค่าก่อสร้าง  816,284,156  247,356,813  30,444,374  37,726,084 

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�าหน่าย  16,594,931  32,379,531  5,348,272  15,624,454 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 7  210,182,864  218,435,888  146,355,769  106,203,271 

ขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ 18  247,674,491  62,629,037  -  - 

ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน 14, 16  -  8,999,990  874,420,186  - 

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ 17  772,601,119  2,734,160  -  - 

รวมค่ำใช้จ่ำย  3,559,068,002  3,076,398,971  1,207,136,146  680,377,211 

ก�ำไร (ขำดทุน) จำกกิจกรรมด�ำเนินงำน  (887,409,270)  3,518,125,519  258,113,723  210,524,625 

ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทนุในการร่วมค้า 15  (1,101,842)  38,138  -  - 

รายได้ทางการเงิน 31  1,984,684  2,144,952  21,104,238  66,944,647 

ต้นทุนทางการเงิน 7, 32  (112,126,677)  (126,397,133)  (72,503,579)  (80,817,904)

ก�ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้  (998,653,105)  3,393,911,476  206,714,382  196,651,368 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 34  (18,497,402)  (261,387,068)  (1,731,521)  (5,676,535)

ก�ำไร (ขำดทุน) ส�ำหรับปี  (1,017,150,507)  3,132,524,408  204,982,861  190,974,833 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
POWER SOLUTION TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED
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 บริษัท เพำเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

(หน่วย: บำท)

หมำยเหตุ
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

ก�ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน:

รายการท่ีจะถูกบันทกึในส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

ส่วนแบ่งก�าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อืน่จากเงนิลงทนุในการร่วมค้า 15 (18,928,856) - - -

รายการท่ีจะถูกบันทกึในส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

   - สทุธิจากภาษเีงนิได้ (18,928,856) - - -

ก�ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืนส�ำหรบัปี (18,928,856) - - -

ก�ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็รวมส�ำหรบัปี (1,036,079,363) 3,132,524,408 204,982,861 190,974,833

กำรแบ่งปันก�ำไรขำดทนุ

ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบรษิทัฯ (1,005,356,436) 3,128,780,198 204,982,861 190,974,833

ส่วนทีเ่ป็นของผูม้ส่ีวนได้เสยีทีไ่ม่มอี�านาจควบคมุของบริษทัย่อย (11,794,071) 3,744,210

(1,017,150,507) 3,132,524,408

กำรแบ่งปันก�ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็รวม

ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบรษิทัฯ (1,024,285,292) 3,128,780,198 204,982,861 190,974,833

ส่วนทีเ่ป็นของผูม้ส่ีวนได้เสยีทีไ่ม่มอี�านาจควบคมุของบริษทัย่อย (11,794,071) 3,744,210

(1,036,079,363) 3,132,524,408

ก�ำไรต่อหุน้ 36

ก�าไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน

   ก�าไรส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุน้ของบรษิทัฯ (0.4239) 1.9067 0.0864 0.1164

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
POWER SOLUTION TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED
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 บริษัท เพำเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
(หน่วย: บำท)

หมำยเหตุ

งบกำรเงินรวม

ส่วนของผู้ถอืหุน้ของบรษิทัฯ
ส่วนของผู้มี 
ส่วนได้เสยีที่ 
ไม่มอี�ำนำจ 
ควบคมุ ของ
บรษิทัย่อย

รวมส่วนของ 
ผูถ้อืหุน้

ทุนเรอืนหุ้น
ท่ีออก

และช�ำระแล้ว

ส่วนเกนิ
มูลค่ำหุน้

ส่วนทนุจำก
กำรจ่ำย
โดยใช้

หุน้เป็นเกณฑ์

ส่วนเกนิ(ต�ำ่)
ทนุจำกกำร
เปลีย่นแปลง

สดัส่วน
กำรถอืหุน้ใน
บรษิทัย่อย

ก�ำไรสะสม
 ส่วนแบ่งก�ำไร

ขำดทนุ 
 เบด็เสรจ็อืน่

จำกกำรร่วมค้ำ 

 รวม
องค์ประกอบ

อืน่ของส่วนของ
ผูถ้อืหุน้ 

 รวมส่วนของ
ผูถ้อืหุน้

ของบรษิทัฯ 

จดัสรรแล้ว - ส�ำรองตำมกฎหมำย

ยงัไม่ได้จดัสรร
บรษิทัฯ บรษิทัย่อย

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 655,525,916 2,175,792,898 2,228,074 164,010,057 12,955,004 4,800,642 118,378,655 - - 3,133,691,246 825,096,537 3,958,787,783

ก�าไรส�าหรบัปี - - - - - - 3,128,780,198 - - 3,128,780,198 3,744,210 3,132,524,408

ก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืนส�าหรบัปี - - - - - - - - - - - -

ก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมส�าหรบัปี - - - - - - 3,128,780,198 - - 3,128,780,198 3,744,210 3,132,524,408

เงนิลงทนุในบรษิทัย่อยลดลง - - - - - - - - - - (3,179,000) (3,179,000)

ก�าไรจากการขายเงินลงทนุในบรษัิทย่อย

  โดยไม่สญูเสยีการควบคุม 14 - - - 166,658,353 - - - - - 166,658,353 37,471,085 204,129,438

ออกหุน้สามญัเพิม่ทนุ 27 498,109,412 3,750,820,317 - - - - - - - 4,248,929,729 - 4,248,929,729

เพิม่ทนุจากการใช้สทิธิตามใบส�าคญัแสดงสทิธิ 27, 28 32,339,462 129,357,847 - - - - - - - 161,697,309 - 161,697,309

จ่ายเงนิปันผล 37 - - - - - - (123,814,024) - - (123,814,024) - (123,814,024)

โอนก�าไรสะสมทีย่งัไม่ได้จัดสรรเป็นส�ารองตามกฎหมาย 29 - - - - 9,600,000 7,178,654 (16,778,654) - - - - -

หนีส้นิทีเ่กิดขึน้จากสทิธิทีอ่อกให้แก่ผูม้ส่ีวนได้เสยีท่ีไม่มี

 อ�านาจควบคมุของบรษัิทย่อยในการขายหุ้นในบรษัิท 14 - - - (330,668,410) - - - - - (330,668,410) (58,122,328) (388,790,738)

การเปลีย่นแปลงสดัส่วนเงนิลงทุนในบรษัิทย่อย 14 - - - (3,462,120,907) - - - - - (3,462,120,907) (800,879,094) (4,263,000,001)

การเปลีย่นแปลงสถานะเงนิลงทุน - - - - - - (27,011,006) - - (27,011,006) - (27,011,006)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 1,185,974,790 6,055,971,062 2,228,074 (3,462,120,907) 22,555,004 11,979,296 3,079,555,169 - - 6,896,142,488 4,131,410 6,900,273,898

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 1,185,974,790 6,055,971,062 2,228,074 (3,462,120,907) 22,555,004 11,979,296 3,079,555,169 - - 6,896,142,488 4,131,410 6,900,273,898

ขาดทนุส�าหรบัปี - - - - - - (1,005,356,436) - - (1,005,356,436) (11,794,071) (1,017,150,507)

ก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืนส�าหรบัปี - - - - - - - (18,928,856) (18,928,856) (18,928,856) - (18,928,856)

ก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมส�าหรบัปี - - - - - - (1,005,356,436) (18,928,856) (18,928,856) (1,024,285,292) (11,794,071) (1,036,079,363)

ออกหุน้สามญัเพิม่ทนุในบรษัิทย่อย - - - - - - - - - - 4,793,599 4,793,599

เพิม่ขึน้จากการซือ้เงินลงทนุในบรษัิทย่อย - - - - - - - - - - 982,946 982,946

จ่ายเงนิปันผล 37 - - - - - - (118,596,741) - - (118,596,741) - (118,596,741)

โอนก�าไรสะสมทีย่งัไม่ได้จัดสรรเป็นส�ารองตามกฎหมาย 29 - - - - 10,500,000 35,063,813 (45,563,813) - - - - -

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 1,185,974,790 6,055,971,062 2,228,074 (3,462,120,907) 33,055,004 47,043,109 1,910,038,179 (18,928,856) (18,928,856) 5,753,260,455 (1,886,116) 5,751,374,339

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
POWER SOLUTION TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED
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 บริษัท เพำเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 (ต่อ)

(หน่วย: บำท)

หมำยเหตุ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ทุนเรือนหุ้น

ที่ออก

และช�ำระแล้ว

ส่วนเกิน

มูลค่ำหุ้น

ส่วนทุนจำก

กำรจ่ำย

โดยใช้หุ้น

เป็นเกณฑ์

ก�ำไรสะสม

รวมส่วนของ

ผู้ถือหุ้น
จัดสรร

แล้ว-ส�ำรอง

ตำมกฎหมำย

ยังไม่ได้จัดสรร

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 655,525,916 2,175,792,898 2,228,074 12,955,004 158,945,584 3,005,447,476

ก�าไรส�าหรบัปี - - - - 190,974,833 190,974,833

ก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืนส�าหรบัปี - - - - - -

ก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมส�าหรบัปี - - - - 190,974,833 190,974,833

ออกหุน้สามญัเพ่ิมทนุ 27 498,109,412 3,750,820,317 - - - 4,248,929,729

เพิม่ทนุจากการใช้สทิธิตามใบส�าคัญ

  แสดงสทิธิ 27,28 32,339,462 129,357,847 - - - 161,697,309

จ่ายเงนิปันผล 37 - - - - (123,814,024) (123,814,024)

โอนก�าไรสะสมท่ียงัไม่ได้จัดสรร

  เป็นส�ารองตามกฎหมาย 29 - - - 9,600,000 (9,600,000) -

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 1,185,974,790 6,055,971,062 2,228,074 22,555,004 216,506,393 7,483,235,323

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 1,185,974,790 6,055,971,062 2,228,074 22,555,004 216,506,393 7,483,235,323

ก�าไรส�าหรบัปี - - - - 204,982,861 204,982,861

ก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืนส�าหรบัปี - - - - - -

ก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมส�าหรบัปี - - - - 204,982,861 204,982,861

จ่ายเงนิปันผล 37 - - - - (118,596,741) (118,596,741)

โอนก�าไรสะสมท่ียงัไม่ได้จัดสรร

  เป็นส�ารองตามกฎหมาย 29 - - - 10,500,000 (10,500,000) -

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 1,185,974,790 6,055,971,062 2,228,074 33,055,004 292,392,513 7,569,621,443

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
POWER SOLUTION TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED
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 บริษัท เพำเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

(หน่วย: บำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี (998,653,105) 3,393,911,476 206,714,382 196,651,368

รายการปรับกระทบยอดก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็น

   เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�าเนินงาน: 

   ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 103,601,795 122,239,492 12,381,548 20,832,464

   ตัดจ�าหน่ายต้นทุนในการท�ารายการ 4,555,630 3,914,420 4,555,630 3,914,420

   ตัดจ�าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 3,866,047 - - -

   ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ) 5,988,489 611,646 58,613,104 (1,942,217)

   ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ 772,601,119 2,734,160 - -

   ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน - 8,999,990 874,420,186 -

   ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ) (1,956,977) 3,290,816 (723,036) 677,955

   ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 4,396,779 4,958,311 2,053,332 4,125,985

   ขาดทุน (ก�าไร) จากการจ�าหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ (5,027,356) 1,431,325 (36,129) (6,069)

   ขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ 247,674,491 62,629,037 - -

   ขาดทุน (ก�าไร) จากการขายเงินลงทุนชั่วคราว - 14,000 - (1,195)

   ก�าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - (1,412,133,411) - (8,775,008)

   ก�าไรจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน - (1,972,611,345) - -

   ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (3,142) (245) (3,142) (245)

   ส่วนแบ่งขาดทุน (ก�าไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า 1,101,842 (38,138) - -

   ก�าไรท่ียงัไม่เกดิข้ึนจากการวดัมลูค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมนุเวยีนอืน่ (1,004) (1,000) - -

   เงินปันผลรับ - - (1,156,588,747) (143,572,999)

   รายได้ทางการเงิน (1,984,684) (2,144,952) (21,104,238) (66,944,647)

   ต้นทุนทางการเงิน 99,679,534 117,516,140 65,583,185 77,458,205

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน

   สินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน 235,839,458 335,321,722 45,866,075 82,418,017

สินทรัพย์ด�าเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) 

   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (245,137,442) 117,899,972 (212,546,805) 25,466,380

   สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา 80,045,934 (278,824,923) 280,831,448 (43,115,122)

   สินค้าคงเหลือ 59,506,945 27,305,058 10,545,860 43,382,813

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (33,683,995) 102,045,840 12,449,686 12,730,178

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 5,877,810 (57,243,345) 9,154,059 (260,204)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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 บริษัท เพำเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 (ต่อ)

(หน่วย: บำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  177,728,791  170,841,185  4,276,027  (19,277,951)

   เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า  (2,448,817)  (9,828,476)  (1,683,307)  (10,462,225)

   หนี้สินที่เกิดจากสัญญา  (219,926,954)  356,446,933  -  - 

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น  59,776,722  (50,301,826)  1,217,369  7,962,980 

   หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  (9,566,885)  (27,157,274)  (8,420,772)  (1,672,119)

เงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน  108,011,567  686,504,866  141,689,640  97,172,747 

   จ่ายภาษีเงินได้  (253,417,128)  (71,777,929)  (5,142,303)  (13,303,134)

เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงำน  (145,405,561)  614,726,937  136,547,337  83,869,613 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั่วคราวลดลง  -  1,978,957  -  1,742,443 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง  -  -  72,056,424  164,537,593 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง  -  -  -  25,950,000 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)  950,000  (10,693,276)  -  - 

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย  -  -  (1,082,805,762)  (160,020,493)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า  -  (1,755,065,330)  -  - 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย  1,240,000,000  1,443,980,993  -  9,625,000 

เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษัทร่วม  -  2,449,900  -  - 

เงนิสดจ่ายซือ้ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์และสนิทรพัย์ไม่มตัีวตน  (147,947,959)  (208,012,829)  (14,676,908)  (13,460,346)

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้น  -  (3,734,380)  -  - 

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์  5,344,279  3,080,176  36,826  6,075 

เงินปันผลรับ  -  -  1,270,057,224  30,104,522 

ดอกเบี้ยรับ  1,368,925  1,370,490  11,511,809  51,961,939 

เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน  1,099,715,245  (524,645,299)  256,179,613  110,446,733 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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 บริษัท เพำเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 (ต่อ)

(หน่วย: บำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกันลดลง (เพิ่มขึ้น) (20,362,569) (17,049,480) (14,094,789) 1,893,740

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) (301,864,704) 192,528,877 (189,381,008) 184,502,337

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ (สุทธิจากต้นทุนท�ารายการ) 492,731,231 350,000,000 492,731,231 350,000,000

เงินสดจ่ายช�าระคืนหุ้นกู้ (398,800,000) (700,000,000) (398,800,000) (700,000,000)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 20,000,000 168,500,000 20,000,000 -

เงินสดจ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (270,163,967) (200,931,952) (6,540,000) (9,894,868)

เงินสดจ่ายช�าระหนี้สินตามสัญญาเช่า (55,524,536) (40,041,800) (23,104,260) (20,509,835)

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง) (205,700,000) 199,700,000 (205,700,000) 199,700,000

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง) - (100,000,000) 90,448,421 (127,142,454)

เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ - 161,697,389 - 161,697,389

เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นสามัญ - (14,070,351) - (14,070,351)

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 5,776,545 - - -

เงินปันผลจ่าย (118,596,741) (123,814,022) (118,596,741) (123,814,022)

ดอกเบี้ยจ่าย (98,798,052) (115,902,923) (60,232,239) (75,317,810)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน (951,302,793) (239,384,262) (413,269,385) (172,955,874)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 3,006,891 (149,302,624) (20,542,435) 21,360,472

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 145,557,707 294,860,331 32,689,116 11,328,644

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี (หมำยเหตุ 8) 148,564,598 145,557,707 12,146,681 32,689,116

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย

   ต้นทุนกู้ยืมที่บันทึกเป็นงานระหว่างก่อสร้าง - 2,770,747 - -

   เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง) 91,164 (8,548,704) 53,500 (388,399)

   เจ้าหนี้เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง) - - 109,572,108 (3,315,000)

   หุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจากการแลกเปลี่ยนเงินลงทุนในบริษัทย่อย

      ด้วยหุ้นสามัญของบริษัทฯ - 498,109,412 - 498,109,412

   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจากการแลกเปลี่ยนเงินลงทุน

      ในบริษัทย่อยด้วยหุ้นสามัญของบริษัทฯ - 3,764,890,588 - 3,764,890,588

   โอนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อจ่ายช�าระ

      การเพิ่มทุนในบริษัทย่อย - - 761,660,887 -

   ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยยังไม่ได้รับช�าระ - (1,240,000,000) - -

   โอนลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อจ่ายช�าระ

      การเพิ่มทุนในบริษัทย่อย - - 3,300,000 -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

 บริษัท เพำเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 

 1. ข้อมูลทั่วไป
 1.1 ข้อมูลบริษัทฯ

บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ�ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึง่จัดตัง้และมีภมูลิ�าเนาในประเทศไทย 
ธรุกจิหลกัของบรษิทัฯคือการจ�าหน่ายและตดิตัง้ระบบไฟฟ้าควบคมุและระบบส�ารองไฟฟ้าทกุชนดิ ก่อสร้างโรงไฟฟ้า และผลติและ
จ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับภาครัฐ ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่อาคารพีเอสที เลขที่ 325/1  
ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

 1.2 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ท่ีปัจจบุนัยงัมีผลกระทบต่อธรุกิจและอตุสาหกรรมส่วนใหญ่ 

สถานการณ์ดังกล่าวอาจน�ามาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการด�าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท
ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สิน
และหนี้สินที่อาจเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ท้ังน้ีฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์มีการ
เปลี่ยนแปลง

 2. เกณฑ์ในกำรจัดท�ำงบกำรเงิน
2.1 งบการเงนินีจ้ดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่�าหนดในพระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการ
ในงบการเงินตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
 งบการเงนิฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงนิฉบบัทีบ่รษัิทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการ
เงินฉบับภาษาไทยนี้
 งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
2.2 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมน้ีได้จัดท�าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และ 
บริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท
จัดตั้งขึ้น

ในประเทศ

อัตรำร้อยละของกำรถือหุ้น

2563 2562

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นโดยตรง

กลุ่มโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์

บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ากัด ไทย 100 100

บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ�ากัด ไทย 100 100

บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ�ากัด ไทย 100 100

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี  2  จ�ากัด ไทย 100 100

บริษัท บิ๊ก เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ไทย 100 30

บริษัท เกรฮาวด์ อินเตอร์ เทรด จ�ากัด ไทย 30 -

กิจการร่วมค้า พีเอสที เพาเวอร์ ไทย 100 -

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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ชื่อบริษัท
จัดตั้งขึ้น

ในประเทศ

อัตรำร้อยละของกำรถือหุ้น

2563 2562

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นโดยตรง (ต่อ)

กลุ่มโรงไฟฟ้ำพลังงำนชีวมวล

บริษัท ไบโอโกกรีน จ�ากัด ไทย 100 100

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี  1  จ�ากัด ไทย 100 100

บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 1 จ�ากัด ไทย 100 100

บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 2 จ�ากัด ไทย 100 100

บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 3 จ�ากัด ไทย 100 100

บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 5 จ�ากัด ไทย 100 100

กลุ่มโรงไฟฟ้ำพลังงำนชีวภำพ

บริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จ�ากัด ไทย 100 100

บริษัท อรัญ เพาเวอร์ จ�ากัด ไทย 100 100

บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ�ากัด ไทย 51 51

กลุ่มโรงไฟฟ้ำพลังงำนทดแทนอื่น ๆ

บริษัท พีเอสที (อุบลราชธานี) จ�ากัด ไทย 100 100

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 จ�ากัด ไทย 100 100

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 จ�ากัด ไทย 100 100

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 7 จ�ากัด ไทย 100 100

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 8 จ�ากัด ไทย 100 100

บริษัท วินด์โกกรีน จ�ากัด ไทย 100 100

กลุ่มธุรกิจจ�ำหน่ำยและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว

บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ�ากัด ไทย 100 100

กลุ่มธุรกิจกำรให้บริกำรก่อสร้ำง

บริษัท พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง จ�ากัด ไทย 100 100

บริษัท ทีเอสเอชไอ เอนจิเนียริง จ�ากัด ไทย 90 90

กลุ่มธุรกิจอื่น

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ากัด ไทย 100 100

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ำกัด

กลุ่มโรงไฟฟ้ำพลังงำนชีวมวล

บริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จ�ากัด ไทย 100 100

กลุ่มโรงไฟฟ้ำพลังงำนชีวภำพ

บริษัท โรงไฟฟ้าสระยายโสม จ�ากัด ไทย 100 100

 บริษัท โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง จ�ากัด ไทย 100 100

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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ชื่อบริษัท
จัดตั้งขึ้น

ในประเทศ

อัตรำร้อยละของกำรถือหุ้น

2563 2562

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ำกัด (ต่อ)

กลุ่มโรงไฟฟ้ำพลังงำนทดแทนอื่น ๆ

บริษัท พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 1 จ�ากัด ไทย 80 80

กลุ่มธุรกิจอื่น

บริษัท พีเอสทีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด ไทย 100 100

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ�ำกัด

กลุ่มธุรกิจจ�ำหน่ำยและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว

บริษัท เจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ไทย 100 100

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท บิ๊ก เพำเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด

กลุ่มโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์

บริษัท เกรฮาวด์ อินเตอร์ เทรด จ�ากัด ไทย 40 -

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท เกรฮำวด์ อินเตอร์ เทรด จ�ำกัด

กลุ่มโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์

บริษัท กิจการร่วมค้า พีเอสที - จีไอที จ�ากัด ไทย 100 -

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ�ำกัด

กลุ่มโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์

บริษัท กิจการร่วมค้า พีเอสที - อีอาร์เอส จ�ากัด ไทย 100 -

- เม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯได้มีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ และบริษัท  
บิ๊ก เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (บริษัทย่อย) เข้าลงทุนในบริษัท เกรฮาวด์ อินเตอร์ เทรด จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัท 
ที่จัดตั้งในประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท และทุนช�าระแล้ว 3.25 ล้านบาท โดยบริษัทฯและบริษัทย่อย
ลงทุนในบริษัทดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 30 และร้อยละ 40 ตามล�าดับ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 14

- เม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯมีมติอนุมัติการจัดต้ังบริษัทย่อยตาม 
ที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 14 ดังนี้

(1) บริษัท กิจการร่วมค้า พีเอสที - จีไอที จ�ากัด ซึ่งบริษัทฯด�าเนินการจัดตั้งบริษัทย่อยแล้วเสร็จเมื่อวันที่  
23 กันยายน 2563 มีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท และทุนช�าระแล้ว 25,000 บาท โดยมีบริษัท  
เกรฮาวด์ อินเตอร์ เทรด จ�ากัด (บริษัทย่อย) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 และ

(2) บริษัท กิจการร่วมค้า พีอีเอส - อีอาร์เอส จ�ากัด ซึ่งบริษัทฯด�าเนินการจัดตั้งบริษัทย่อยแล้วเสร็จเมื่อ 
วันท่ี 7 ตุลาคม 2563 มีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท และทุนช�าระแล้ว 25,000 บาท โดยมีบริษัท  
พีเอสที เอนเนอยี 2 จ�ากัด (บริษัทย่อย) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 
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ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียใน 
ผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อ�านาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญ 
ต่อจ�านวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

ค) บริษัทฯน�างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท�างบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอ�านาจ ในการควบคุม
บริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น  

ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
จ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส�าคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว 
ฉ) ส่วนของผูม้ส่ีวนได้เสยีทีไ่ม่มอี�านาจควบคมุ คอื จ�านวนก�าไรหรอืขาดทนุและสนิทรพัย์สทุธขิองบรษิทัย่อยส่วนทีไ่ม่ได้

เป็นของบรษิทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุรวมและส่วนของผู้ถอืหุน้ในงบแสดง
ฐานะการเงินรวม

2.3 บริษัทฯจัดท�างบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน
 

 3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
 ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน ทางการเงินฉบับ
ปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่ จ�านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 มาถือปฏบิตั ิมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวได้รบัการปรบัปรงุหรอืจัดให้มขีึน้เพือ่ให้มเีนือ้หา
เท่าเทียมกับมาตรฐาน การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การน�ามาตรฐานการรายงาน ทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่ม ี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้ม ี
การเปลี่ยนแปลงหลักการส�าคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 

           จ�านวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7  การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9  เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32   การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16  การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19  การช�าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุม่ดงักล่าวข้างต้น ก�าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมลูค่าเครือ่งมอื
ทางการเงนิด้วยมลูค่ายตุธิรรมหรอืราคาทนุตดัจ�าหน่ายโดยพจิารณาจากประเภทของตราสารทางการเงนิ ลกัษณะของกระแสเงินสด
ตามสญัญาและแผนธรุกจิของกลุม่บรษิทั หลกัการเก่ียวกบัวธิกีารค�านวณการด้อยค่าของเครือ่งมอืทางการเงนิโดยใช้แนวคดิของผล
ขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและ การเปิดเผย
ข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน 
 

การน�ามาตรฐานกลุ่มนี้มาถือปฏิบัติมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทจากรายการดังต่อไปนี้
- การจัดประเภทและวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน - กลุ่มบริษัท

ต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และจัดประเภทเงินลงทุน 
ดงักล่าวเป็นสนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมลูค่ายตุธิรรมผ่านก�าไรหรอืขาดทนุ โดยผูบ้รหิารของกลุม่บรษิทัได้ประเมนิและ
พิจารณาแล้วว่า ราคาทุนของเงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวได้สะท้อนมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนแล้ว ดังนั้น การ
วดัมลูค่ายตุธิรรมของเงนิลงทนุในตราสารทนุดงักล่าวจงึไม่มผีลกระทบต่อการปรบัปรงุก�าไรสะสม ณ วนัที ่1 มกราคม 
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2563
- การจัดประเภทและการวัดมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายประเภทตราสารทุน - กลุ ่มบริษัทเลือก 

จดัประเภทเงนิลงทนุดงักล่าวเป็นสนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุธิรรมผ่านก�าไรหรือขาดทนุ โดยผูบ้รหิาร
ของกลุ่มบริษัทพิจารณาแล้วว่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายดังกล่าวได้สะท้อนมูลค่ายุติธรรมแล้ว จึงไม่มีผลกระ
ทบต่อการปรับปรุงก�าไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

- การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - กลุ่มบริษัทต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิด
ขึ้นต่อสินทรัพย์ทางการเงินโดยไม่จ�าเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริษัทจะใช้
วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุส�าหรับลูกหนี้การค้า โดยผู้บริหารของ
กลุม่บรษิทัพจิารณาแล้วว่าการรบัรูร้ายการผลขาดทนุด้านเครดติข้างต้นไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคญัให้มกีาร
ปรับปรุงก�าไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญำเช่ำ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และ การตีความ

มาตรฐานบญัชทีีเ่กีย่วข้อง มาตรฐานฉบบันีไ้ด้ก�าหนดหลกัการของการรบัรูร้ายการ การวดัมลูค่า การแสดงรายการและการเปิดเผย
ข้อมลูของสญัญาเช่า และก�าหนดให้ผูเ้ช่ารบัรูส้นิทรพัย์และหนีส้นิส�าหรบัสัญญาเช่าทกุรายการทีม่รีะยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 
เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต�่า

การบัญชีส�าหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส�าคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัด
ประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน

กลุม่บรษิทัรบัรูผ้ลกระทบของการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันีม้าถอืปฏบัิตคิรัง้แรกโดยไม่ปรบัย้อนหลงังบ
การเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุ 4

แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวส�ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)

สภาวชิาชีพบญัชีได้ประกาศใช้แนวปฏบิติัทางการบญัช ีเรือ่ง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส�าหรบัทางเลอืกเพ่ิมเตมิทางบญัชี
เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลด
ผลกระทบในบางเรื่องจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทาง
บัญชีในช่วงเวลาที่ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว

แนวปฏบิตัทิางการบญัชดีงักล่าวได้ประกาศลงในราชกจิจานเุบกษาเมือ่วนัที ่22 เมษายน 2563 และม ีผลบงัคบัใช้ส�าหรบั
การจัดท�างบการเงินของกลุ่มบริษัทที่มีรอบระยะเวลาสิ้นสุดในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ในระหว่างไตรมาสที่ 1 ถึง 3 ของปี 2563 กลุ่มบริษัทได้เลือกปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส�าหรับทางเลือกเพิ่ม
เติมทางบัญชีในเรื่องการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามวิธีการอย่างง่าย การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
ในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด การด้อยค่าของสินทรัพย์ และการกลับรายการของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชี 

ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 กลุ่มบริษัทได้ประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สิน 
และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แล้ว ดังนั้น ในการ
จดัท�างบการเงนิส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 กลุม่บรษิทัจงึพจิารณายกเลกิการถอืปฏบิตัติามมาตรการผ่อนปรนชัว่คราว
ส�าหรับทางเลอืกเพิม่เตมิทางบญัชสี�าหรบัทกุเรือ่งทีก่ลุ่มบรษิทัได้เคยถือปฏบิตัใินช่วงทีผ่่านมา โดยไม่มผีลกระทบอย่างมสีาระส�าคญั
ต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท 

 ข)  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีจ่ะมผีลบงัคบัใช้ส�ำหรบังบกำรเงนิทีม่รีอบระยะเวลำบญัชทีีเ่ริม่ ในหรอืหลังวันท่ี 
1 มกรำคม 2564

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรบัปรงุ ซึง่จะมผีลบงัคบัใช้ส�าหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชีทีเ่ริม่ในหรอืหลังวนัที ่1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิดงักล่าวได้รบัการปรบัปรงุหรอืจดัให้มขีึน้เพือ่ให้มเีนือ้หาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ 
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โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน 
ฝ่ายบรหิารของกลุม่บรษิทัพจิารณาว่ามาตรฐานดงักล่าวจะไม่มผีลกระทบอย่างมสีาระส�าคญัต่อ งบการเงนิของกลุ่มบรษัิทในปีทีเ่ริม่

น�ามาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ
 

 4. ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเนื่องจำกกำรน�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบัติ 
 ตามทีก่ล่าวในหมายเหต ุ3 กลุม่บรษิทัได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเครือ่งมอืทางการเงนิ และมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติในระหว่างปีปัจจุบัน โดยกลุ่มบริษัทได้เลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยไม่ปรับย้อนหลังงบ
การเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ ต้นปี 2563 เนื่องจากการน�ามาตรฐานเหล่านี้มาถือ
ปฏิบัติ แสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท)

งบกำรเงินรวม

31 ธันวำคม 2562

ผลกระทบจำก

1 มกรำคม 2563

มำตรฐำน 
กำรรำยงำน 
ทำงกำรเงิน 

กลุ่มเครื่องมือ
ทำงกำรเงิน

มำตรฐำน 
กำรรำยงำน 
ทำงกำรเงิน 
ฉบับที่ 16

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินลงทุนชั่วคราว 336 (336) - -

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - 336 - 336

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - 23,598 - 23,598

เงินลงทุนอื่น 23,598 (23,598) - -

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,067,329 - 37,921 3,105,250

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

หนีส้นิตามสญัญาเช่าทีถึ่งก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปี 50,414 - 2,805 53,219

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วน 
  ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 208,869 - 35,116 243,985
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(หน่วย: พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

31 ธันวำคม 2562

ผลกระทบจำก

1 มกรำคม 2563

มำตรฐำน 
กำรรำยงำน 
ทำงกำรเงิน 

กลุ่มเครื่องมือ
ทำงกำรเงิน

มำตรฐำน 
กำรรำยงำน 
ทำงกำรเงิน 
ฉบับที่ 16

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - 23,598 - 23,598

เงินลงทุนอื่น 23,598 (23,598) - -

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 341,086 - 2,084 343,170

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

หนีส้นิตามสญัญาเช่าทีถ่งึก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปี 22,543 - 487 23,030

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจาก
ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 100,698 - 1,597 102,295

 4.1 เครื่องมือทำงกำรเงิน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินตามที่ก�าหนดในมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และมูลค่าตามหลักการบัญชีเดิม แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินรวม

มูลค่ำตำม
หลักกำร
บัญชีเดิม

กำรจัดประเภทและวัดมูลค่ำตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9

มูลค่ำ
ยุติธรรม
ผ่ำนก�ำไร 

หรือขำดทุน

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก�ำไร
ขำดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

รำคำทุน 
ตัดจ�ำหน่ำย

รวม

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 145,558 - - 145,558 145,558

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 516,002 - - 516,002 516,002

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 1,240,000 - - 1,240,000 1,240,000

เงนิให้กูย้มืระยะยาวแก่กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนัทีถ่งึ  
  ก�าหนดรับช�าระภายในหนึ่งปี

1,400 - - 1,400 1,400

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 336 325 - 11 336
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(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินรวม

มูลค่ำตำม
หลักกำร
บัญชีเดิม

กำรจัดประเภทและวัดมูลค่ำตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9

มูลค่ำ
ยุติธรรม
ผ่ำนก�ำไร 

หรือขำดทุน

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก�ำไร
ขำดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

รำคำทุน 
ตัดจ�ำหน่ำย

รวม

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน 88,520 - - 88,520 88,520

เงนิให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั-สทุธิ

   จากส่วนที่ถึงก�าหนดรับช�าระภายในหนึ่งปี 15,597 - - 15,597 15,597

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 23,598 23,598 - - 23,598

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 2,031,011 23,923 - 2,007,088 2,031,011

(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

มูลค่ำตำม
หลักกำร
บัญชีเดิม

กำรจัดประเภทและวัดมูลค่ำตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9

มูลค่ำ
ยุติธรรม
ผ่ำนก�ำไร

หรือขำดทุน

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก�ำไร
ขำดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

รำคำทุน 
ตัดจ�ำหน่ำย

รวม

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 32,689 - - 32,689 32,689

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 445,949 - - 445,949 445,949

เงินปันผลค้างรับ 113,468 - - 113,468 113,468

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง 891,161 - - 891,161 891,161

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน 39,544 - - 39,544 39,544

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 23,598 23,598 - - 23,598

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 1,546,409 23,598 - 1,522,811 1,546,409

 ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทไม่ได้ก�าหนดให้หนี้สินทางการเงินใดวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน

 4.2 สัญญำเช่ำ
 การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าส�าหรับ

สัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินจ่ายช�าระตามสัญญาเช่าที่เหลืออยู่คิดลดด้วยอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ส�าหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน  
กลุ่มบริษัทรับรู้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบัญชีเดิมก่อนวันที่น�ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก
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(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงิน

งบกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่เปิดเผย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 274,800 100,434

หัก: สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต�่า (4,394) (1,149)

บวก: สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า 1,080 -

หัก: สัญญาที่พิจารณาเป็นสัญญาบริการ (208,667) (96,964)

หัก: อื่น ๆ (2,565) -

หัก: ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี (22,333) (237)

หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการน�ามาตรฐานการรายงาน

  ทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก 37,921 2,084

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 259,283 123,241

หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 297,204 125,325

อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (ร้อยละต่อปี) ร้อยละ 5.16 ร้อยละ 4.00

ประกอบด้วย

หนี้สินตามสัญญาเช่าหมุนเวียน 53,219 23,030

หนี้สินตามสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน 243,985 102,295

297,204 125,325

 5. นโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญ 
 5.1 กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย

 รำยได้จำกกำรขำย
- ขายสินค้า - รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เม่ือกลุ่มบริษัทได้โอนอ�านาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการ 

ส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับส�าหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักประมาณการ
สินค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- ขายไฟฟ้า - รายได้จากการขายไฟฟ้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้โอนอ�านาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการ 
ส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายไฟฟ้าแสดงตามมูลค่าราคารับซื้อและเงินส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า สุทธิจากการปรับอัตราค่า
ไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (ค่า Ft) โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รำยได้จำกกำรบริกำร
- รายได้จากสัญญาก่อสร้าง - กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าสัญญาก่อสร้างโดยส่วนใหญ่มีภาระที่ต้องปฏิบัติภาระเดียว กลุ่มบริษัทรับรู้

รายได้จากการก่อสร้างตลอดช่วงเวลาที่ก่อสร้าง โดยใช้วิธีผลลัพธ์ในการวัดขั้นความส�าเร็จของงาน ซ่ึงประเมินโดยวิศวกรหรือ 
ผู้ควบคุมโครงการ

 กลุม่บรษิทัจะพิจารณาความน่าจะเป็นในการรบัรูร้ายได้ทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงของสญัญา การเรยีกร้องความเสยีหาย ความ
ล่าช้าในการส่งมอบงาน และค่าปรบัตามสญัญา โดยจะรบัรูร้ายได้เฉพาะในกรณทีีม่คีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดบัสงูมากว่า
จะไม่มีการกลับรายการที่มีนัยส�าคัญของจ�านวนรายได้ที่รับรู้สะสม

 เมื่อมูลค่าและความส�าเร็จของงานตามสัญญาไม่สามารถวัดได้อย่างสมเหตุสมผล รายได้จะรับรู้ได้ตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงที่คาด
ว่าจะได้รับคืนเท่านั้น
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- รายได้ค่าบริการ - รายได้ค่าบริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาที่ให้บริการโดยพิจารณาถึงขั้นความส�าเร็จของงาน ซึ่งค�านวณโดยอ้างอิง
ข้อมลูจากวศิวกรหรอืผูค้วบคมุโครงการของกลุม่บรษัิท หรอืค�านวณโดยการเปรยีบเทียบต้นทนุทีเ่กดิขึน้แล้วจนถงึวนัสิน้งวดกบั
ต้นทุนทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในการปฏิบัติตามสัญญา

รายได้ที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงก�าหนดเรียกช�าระตามสัญญาแสดงไว้เป็น “สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา” ใน งบแสดงฐานะการเงิน 
จ�านวนเงินท่ีกิจการได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากลูกค้าแต่ยังมีภาระที่ต้องโอนสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าแสดงไว้เป็น “หน้ีสินที่เกิด

จากสัญญา” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
รำยได้ดอกเบี้ย 
    รายได้ดอกเบีย้รบัรูต้ามเกณฑ์คงค้างด้วยวธิดีอกเบีย้ทีแ่ท้จรงิ โดยจะน�ามลูค่าตามบญัชขีัน้ต้นของสนิทรพัย์ทางการเงินมาคูณกบั
อตัราดอกเบีย้ทีแ่ท้จรงิ ยกเว้นสนิทรพัย์ทางการเงินท่ีเกดิการด้อยค่าด้านเครดติ ในภายหลงัทีจ่ะน�ามลูค่าตามบัญชสีทุธขิองสนิทรพัย์
ทางการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ต้นทุนทำงกำรเงิน
   ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้จากหนีส้นิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าด้วยราคาทนุตดัจ�าหน่ายค�านวณโดยใช้วธีิดอกเบีย้ ทีแ่ท้จรงิและรบัรูต้ามเกณฑ์
คงค้าง

 เงินปันผลรับ
   เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผล

 5.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นที่มี

สภาพคล่องสูง ซึ่งถึงก�าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้

 5.3 สินทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำ/หนี้สินที่เกิดจำกสัญญำ 
 สนิทรพัย์ทีเ่กดิจากสญัญาคอืสทิธทิีก่ลุม่บรษิทัจะได้รบัค่าตอบแทนเป็นการแลกเปลีย่นกบัสนิค้าหรอืบรกิารซึง่กลุม่บรษิทั

ได้โอนให้กับลูกค้าแล้ว โดยสิทธิดังกล่าวขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบางประการ หากกลุ่มบริษัทได้โอนสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าก่อนท่ี
ลกูค้าจะจ่ายช�าระสิง่ตอบแทนหรอืก่อนทีส่ิง่ตอบแทนจะถงึก�าหนดช�าระ กลุม่บรษิทัจะรบัรูส้นิทรพัย์ทีเ่กดิจากสญัญาส�าหรบัสทิธท่ีิ
จะได้รับค่าตอบแทนที่ติดเงื่อนไขบางประการนั้นอยู่ ในกรณีของสัญญาก่อสร้าง สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาคือส่วนของรายได้ที่รับรู้
สะสมทีเ่กนิกว่าจ�านวนเงนิท่ีเรยีกเก็บจากลกูค้าจนถงึปัจจบุนั สนิทรพัย์ทีเ่กดิจากสญัญาแสดงมลูค่าตามราคาทนุหกัค่าเผือ่การด้อย
ค่า (ถ้าม)ี สนิทรพัย์ทีเ่กดิจากสัญญาจะจดัประเภทเป็นลกูหนีก้ารค้าเมือ่กจิการมสีทิธทิีจ่ะได้รบัช�าระโดยปราศจากเงือ่นไข เช่น เมือ่
กิจการได้ให้บริการเสร็จสิ้นและลูกค้ารับมอบงาน

 หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาคือภาระผูกพันของกลุ่มบริษัทในการโอนสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าซ่ึงกลุ่มบริษัทได้รับค่า
ตอบแทน (หรือมีสิทธิเรียกรับค่าตอบแทน) จากลูกค้าแล้ว ในกรณีของสัญญาก่อสร้าง หนี้สินที่เกิดจากสัญญาคือส่วนของจ�านวน
เงินที่เรียกเก็บจากลูกค้าจนถึงปัจจุบันที่เกินกว่ารายได้ที่รับรู้สะสม หนี้สินที่เกิดจากสัญญาจะถูกรับรู้เป็นรายได้เมื่อกลุ่มบริษัทได้
ปฏิบัติตามภาระที่ระบุไว้ในสัญญาแล้ว
 

 5.4 สินค้ำคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า 

งานระหว่างท�าได้แก่ต้นทุนและค่าแรงในการติดตั้งที่ยังไม่แล้วเสร็จ
วัตถุดิบและวัสดุแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉล่ียหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า และ จะถือเป็นส่วน

หนึ่งของต้นทุนเมื่อมีการเบิกใช้
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือจะตั้งขึ้นส�าหรับสินค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมคุณภาพ

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
POWER SOLUTION TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

131



 5.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและกำรร่วมค้ำ 
เงินลงทุนในการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

            เงนิลงทนุในบรษิทัย่อยทีแ่สดงอยูใ่นงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงมลูค่าตามวธิรีาคาทนุสุทธจิากค่าเผ่ือการด้อยค่า (ถ้าม)ี

 5.6 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเสื่อมรำคำ
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่า

ของสินทรัพย์ (ถ้ามี) 
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดย

ประมาณดังนี้

อาคาร 20 ปี

ส่วนปรับปรุงอาคาร 5 และ 20  ปี

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้า 10, 20 และ 25 ปี

แผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์อื่น 5, 10, 20 และ 25 ปี

เครื่องมือและอุปกรณ์ 5 และ 15 ปี

เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้ส�านักงาน และคอมพิวเตอร์ 3 และ 5  ปี

ยานพาหนะ 5 ปี

อุปกรณ์ส�าหรับให้เช่า 5 ปี
ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
กลุ่มบริษัทตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชีเมื่อจ�าหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิง

เศรษฐกจิในอนาคตจากการใช้หรอืการจ�าหน่ายสนิทรพัย์ รายการผลก�าไรหรอืขาดทนุจากการจ�าหน่ายสนิทรพัย์จะรบัรูใ้นส่วนของ
ก�าไรหรือขาดทุนเมื่อกลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

 
 5.7 ต้นทุนกำรกู้ยืม

ต้นทนุการกู้ยมืของเงนิกู้ทีใ่ช้ในการได้มา การก่อสร้างหรอืการผลติสนิทรัพย์ทีต้่องใช้ระยะเวลานาน ในการแปลงสภาพให้
พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกน�าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้น จะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์  
ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้
ยืมนั้น

 5.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้น  

ณ วันที่ซื้อธุรกิจ ส่วนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีได้มาจากการอื่น กลุ่มบริษัทจะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์นั้นตามราคาทุน  
ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม 
(ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิง
เศรษฐกจิของสนิทรพัย์นัน้ และจะประเมนิการด้อยค่าของสนิทรพัย์ดงักล่าวเมือ่มข้ีอบ่งชีว่้าสนิทรพัย์นัน้เกดิการด้อยค่า กลุม่บรษัิท
จะทบทวนระยะเวลาการตัดจ�าหน่ายและวิธีการตัดจ�าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ�าหน่าย
รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดมีดังนี้ 

อายุการให้ประโยชน์

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์     3 และ 5 ปี

สิทธิในการผลิตและการจ�าหน่ายไฟฟ้า        25 ปี
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  5.9 กำรรวมธุรกิจ 
กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนการซื้อธุรกิจด้วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่งรวมถึงเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดหรือมูลค่ายุติธรรมของ

สิ่งตอบแทนซึ่งบริษัทฯมอบให้ ณ วันซื้อ
กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจส�าหรับบริษัทย่อย เช่น ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ และ ค่าที่ปรึกษาอื่น ๆ 

เป็นต้น เป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่ต้นทุนดังกล่าวเกิดขึ้นและได้รับบริการ
ณ วันซ้ือ กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิ ท่ีระบุได้ของ 

ผู้ถูกซื้อตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือโดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมนั้น
 

 5.10  ค่ำควำมนิยม 
กลุม่บรษิทับนัทกึมลูค่าเริม่แรกของค่าความนยิมในราคาทนุ ซึง่เท่ากบัต้นทนุการรวมธรุกจิส่วนทีสู่งกว่ามลูค่ายตุธิรรมของ

สินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ กลุ่มบริษัทจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็น
ก�าไรในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนทันที

กลุ่มบริษัทแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของ ค่าความนิยมทุกปี
หรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วย
สนิทรพัย์ทีก่่อให้เกดิเงนิสด (หรอืกลุม่ของหน่วยสนิทรพัย์ทีก่่อให้เกดิเงนิสด) ทีค่าดว่าจะได้รบัประโยชน์เพิม่ขึน้จากการรวมกจิการ 
และกลุ่มบริษัทจะท�าการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของ
หน่วยของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต�่ากว่ามูลค่าตาม
บัญชี กลุ่มบริษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน และกลุ่มบริษัทไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการ
ด้อยค่าได้ในอนาคต

 5.11  สัญญำเช่ำ
 ณ วนัเริม่ต้นของสญัญาเช่า กลุม่บรษิทัจะประเมนิว่าสัญญาเป็นสญัญาเช่าหรอืประกอบด้วยสญัญาเช่าหรอืไม่ โดยสญัญา

จะเป็นสญัญาเช่าหรอืประกอบด้วยสญัญาเช่า ถ้าสัญญานัน้มกีารให้สิทธใินการควบคุมการใช้สินทรพัย์ทีร่ะบไุด้ส�าหรบัช่วงเวลาหนึง่
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่าใช้วิธีการบัญชีเดียวส�าหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญา

เช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต�่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษัท
บันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายช�าระตามสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 
สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการ

วดัมลูค่าของหนีส้นิตามสญัญาเช่าใหม่ ราคาทนุของสนิทรพัย์สทิธกิารใช้ประกอบด้วยจ�านวนเงนิของหนีส้นิตามสญัญาเช่าจากการ
รับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จ�านวนเงินที่จ่ายช�าระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญา
เช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ค่าเสือ่มราคาของสนิทรพัย์สทิธกิารใช้ค�านวณจากราคาทนุ โดยวธิเีส้นตรงตามอายสุญัญาเช่าหรอือายกุารให้ประโยชน์โดย
ประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้

ที่ดิน 22 ปี

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 3 ปี

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้า 20 ปี

แผงโซล่าร์และและอุปกรณ์อื่น 7 ปี

เครื่องมือและอุปกรณ์ 1 และ 3 ปี

เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้ส�านักงานและคอมพิวเตอร์ 2 และ 3 ปี

ยานพาหนะ 1 และ 5 ปี
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หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับกลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์ดัง
กล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะค�านวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

สินทรัพย์สิทธิการใช้แสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะทางการเงิน 

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จ�านวนเงิน

ทีต้่องจ่ายตามสญัญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงทีห่กัด้วยสิง่จงูใจตามสญัญาเช่า ค่าเช่าผนัแปรทีข่ึน้อยูก่บัดชันหีรอือตัรา จ�านวนเงิน
ทีค่าดว่าจะจ่ายภายใต้การรบัประกนัมลูค่าคงเหลอื รวมถึงราคาใช้สทิธขิองสทิธเิลอืกซือ้ซึง่มคีวามแน่นอนอย่างสมเหตสุมผลท่ีกลุม่
บริษทัจะใช้สทิธนิัน้ และการจ่ายค่าปรบัเพือ่การยกเลกิสัญญาเช่า หากข้อก�าหนดของสญัญาเช่าแสดงให้เหน็ว่ากลุม่บริษทัจะใช้สทิธิ
ในการยกเลกิสญัญาเช่า กลุม่บรษิทับนัทกึค่าเช่าผนัแปรทีไ่ม่ขึน้อยูก่บัดชันหีรอือตัราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดทีเ่หตกุารณ์หรอืเงือ่นไขซึง่
เกี่ยวข้องกับการจ่ายช�าระนั้นได้เกิดขึ้น

กลุม่บรษิทัคิดลดมลูค่าปัจจบุนัของจ�านวนเงนิทีต้่องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอตัราดอกเบีย้ตามนยัของสัญญาเช่าหรอือัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจาก
ดอกเบีย้ของหนีส้นิตามสญัญาเช่าและลดลงจากการจ่ายช�าระตามสญัญาเช่าทีจ่่ายช�าระแล้ว นอกจากนี ้มลูค่าตามบญัชขีองหนีส้นิ
ตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงการจ่ายช�าระตามสัญญาเช่า หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง
 
สัญญำเช่ำระยะสั้นและสัญญำเช่ำซึ่งสินทรัพย์อ้ำงอิงมีมูลค่ำต�่ำ 

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมี
มูลค่าต�่าจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 
สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือ

เป็นสญัญาเช่าการเงนิ สญัญาเช่าการเงนิจะบนัทกึเป็นรายจ่ายฝ่ายทนุด้วยมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์ทีเ่ช่าหรอืมูลค่าปัจจบุนัสทุธิ
ของจ�านวนเงนิท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มลูค่าใดจะต�า่กว่า ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใช้จ่ายทางการเงนิจะบันทกึเป็น
หนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่า
การเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า 

สญัญาเช่าทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ท่ีความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถอื
เป็นสัญญาเช่าด�าเนินงาน จ�านวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรง
ตลอดอายุของสัญญาเช่า

 5.12 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
  บคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนักบับรษิทัฯ หมายถงึ บคุคลหรอืกจิการทีม่อี�านาจควบคมุบรษิทัฯ หรอืถกูบรษิทัฯควบคมุ  
ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
  นอกจากนี ้บคุคลหรอืกิจการทีเ่กีย่วข้องกันยงัหมายรวมถงึบรษิทัร่วมและบคุคลหรอืกจิการทีมี่สทิธิออกเสยีงโดยทางตรง
หรือทางอ้อมซ่ึงท�าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารส�าคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอ�านาจใน
การวางแผนและควบคุมการด�าเนินงานของบริษัทฯ

 5.13 เงินตรำต่ำงประเทศ
  กลุม่บรษิทัแสดงงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเป็นสกลุเงนิบาท ซึง่เป็นสกลุเงนิทีใ่ช้ ในการด�าเนนิงานของกลุม่บรษิทั 
  รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สิน
ที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
  ก�าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน
 

 5.14 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
ทกุวันสิน้รอบระยะเวลารายงาน กลุม่บรษิทัจะท�าการประเมนิการด้อยค่าของทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ สนิทรพัย์สทิธกิาร
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ใช้ หรือสินทรัพย์ท่ีไม่มีตัวตนอื่นของกลุ่มบริษัท หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า และจะท�าการประเมินการด้อยค่า
ของค่าความนิยมเป็นรายปี กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต�่ากว่ามูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจาก
การใช้สนิทรพัย์แล้วแต่ราคาใดจะสงูกว่า ในการประเมนิมลูค่าจากการใช้สินทรพัย์ กลุ่มบรษิทัประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคต
ทีก่จิการคาดว่าจะได้รบัจากสนิทรพัย์และค�านวณคดิลดเป็นมลูค่าปัจจบุนัโดยใช้อัตราคดิลดก่อนภาษทีีส่ะท้อนถงึการประเมินความ
เสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่ก�าลังพิจารณาอยู่ ในการ
ประเมนิมลูค่ายติุธรรมหกัต้นทนุในการขาย กลุม่บริษทัใช้แบบจ�าลองการประเมนิมลูค่าท่ีดท่ีีสดุซึง่เหมาะสมกบัสนิทรัพย์ ซึง่สะท้อน
ถงึจ�านวนเงนิทีก่จิการสามารถจะได้มาจากการจ�าหน่ายสนิทรัพย์หกัด้วยต้นทนุในการจ�าหน่าย โดยการจ�าหน่ายนัน้ผูซ้ือ้กบัผูข้ายมี
ความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน 
หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ยกเว้นค่าความนิยม) มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่า

ของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับ
รายการผลขาดทนุจากการด้อยค่าทีร่บัรูใ้นงวดก่อนกต่็อเมือ่ม ีการเปลีย่นแปลงประมาณการทีใ่ช้ก�าหนดมลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคืน
ภายหลงัจากการรบัรูผ้ลขาดทนุจากการ ด้อยค่าคร้ังล่าสดุ โดยมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ทีเ่พิม่ขึน้จากการกลบัรายการผลขาดทนุ
จากการด้อยค่าต้องไม่สงูกว่ามลูค่าตามบญัชท่ีีควรจะเป็นหากกจิการไม่เคยรบัรูผ้ลขาดทนุจากการด้อยค่าของสนิทรพัย์ในงวดก่อน 
ๆ กลุ่มบริษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของก�าไรหรือขาดทุนทันที

 5.15 ผลประโยชน์พนักงำน
       ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน

กลุ่มบริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
 

      ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน 
โครงกำรสมทบเงิน
กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ีพนักงานจ่ายสะสมและเงินที่กลุ่ม

บริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดอืน สนิทรพัย์ของกองทนุส�ารองเล้ียงชพีได้แยกออกจากสินทรพัย์ของกลุ่มบรษิทั เงนิทีก่ลุ่มบรษิทัจ่าย
สมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
กลุ่มบริษัทมีภาระส�าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่า

เงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�าหรับพนักงาน 
กลุม่บรษิทัค�านวณหนีส้นิตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนกังานโดยใช้วธิคิีดลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการ

ไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชีย่วชาญอสิระได้ท�าการประเมนิภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั 
ผลก�าไรหรอืขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั ส�าหรบัโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน

ของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ต้นทนุบรกิารในอดตีจะรบัรูท้ัง้จ�านวนในส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุทนัททีีม่กีารแก้ไขโครงการหรอืลดขนาดโครงการ หรอื

เมื่อกิจการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

 5.16 ประมำณกำรหนี้สิน
กลุม่บรษิทัจะบนัทกึประมาณการหนีส้นิไว้ในบญัชเีมือ่ภาระผกูพนัซึง่เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดตีได้เกดิขึน้แล้ว และมี

ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุม่บรษิทัจะเสียทรพัยากรเชงิเศรษฐกจิไปเพือ่ปลดเปล้ืองภาระผูกพนันัน้ และกลุ่มบรษิทัสามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

 
 5.17 ภำษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
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ภำษีเงินได้ปัจจุบัน
กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ�านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค�านวณจากก�าไร

ทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
กลุ่มบรษิทับนัทกึภาษเีงนิได้รอการตดับญัชขีองผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสนิทรพัย์และหนีส้นิ ณ วนั

สิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะ
เวลารายงาน 

กลุม่บรษิทัรับรูห้นีส้นิภาษเีงินได้รอการตดับญัชขีองผลแตกต่างชัว่คราวทีต้่องเสียภาษทีกุรายการแต่รบัรู้สนิทรพัย์ภาษเีงิน
ได้รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจ�านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุน
ทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะท�าการ
ปรบัลดมลูค่าตามบญัชดีงักล่าว หากมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุม่บรษิทัจะไม่มกี�าไรทางภาษเีพยีงพอต่อการน�าสนิทรพัย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้
บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น 

 5.18 เครื่องมือทำงกำรเงิน
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
กลุม่บรษิทัรบัรูร้ายการเมือ่เริม่แรกของสนิทรพัย์ทางการเงนิด้วยมูลค่ายตุธิรรม และบวกด้วยต้นทนุการท�ารายการเฉพาะ

ในกรณทีีเ่ป็นสนิทรพัย์ทางการเงนิทีไ่ม่ได้วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุธิรรมผ่านก�าไรหรอืขาดทนุ อย่างไรกต็าม ส�าหรบัลูกหนีก้ารค้าทีไ่ม่มี
องค์ประกอบเกีย่วกบัการจดัหาเงนิทีม่นียัส�าคญั กลุม่บรษิทัจะรบัรูส้นิทรพัย์ทางการเงนิดงักล่าวด้วยราคาของรายการ ตามทีก่ล่าว
ไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้

      กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลัง

ด้วยราคาทนุตดัจ�าหน่าย สนิทรพัย์ทางการเงินทีว่ดัมลูค่าในภายหลงัด้วยมลูค่ายตุธิรรมผ่านก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน่ และสนิทรพัย์
ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการ
สินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ�ำหน่ำย 
กลุม่บรษิทัวดัมลูค่าสนิทรัพย์ทางการเงนิด้วยราคาทนุตดัจ�าหน่าย เมือ่กลุม่บรษิทัถอืครองสนิทรพัย์ทางการเงนินัน้เพือ่รบั

กระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับช�าระเพียงเงินต้น
และดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น 

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผล
ก�าไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตัดรายการ การเปล่ียนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของก�าไรหรือ
ขาดทุน 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก�ำไรหรือขำดทุน
สนิทรัพย์ทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุธิรรมผ่านก�าไรหรือขาดทนุ จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงนิด้วยมลูค่ายตุธิรรม 

โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน
ทัง้นี ้สนิทรพัย์ทางการเงนิดงักล่าว หมายรวมถงึ ตราสารอนพุนัธ์ เงินลงทนุในหลกัทรพัย์ทีถ่อืไว้เพือ่ค้า เงนิลงทนุในตราสาร

ทุนซึ่งกลุ่มบริษัทไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่มี
กระแสเงินสดที่ไม่ได้รับช�าระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย
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เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนถือเป็นรายได้อื่นในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน
กลุม่บรษิทัอาจเลอืกวดัมลูค่าสนิทรพัย์ทางการเงนิด้วยมลูค่ายตุธิรรมผ่านก�าไรหรอืขาดทนุ เพือ่เป็นการขจดัหรือลดความ

ไม่สอดคล้องของการรับรู้รายการอย่างมีนัยส�าคัญ

           กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของหนี้สินทำงกำรเงิน
ยกเว้นหน้ีสินตราสารอนุพันธ์ กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกส�าหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน

การท�ารายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ�าหน่าย โดยใช้วิธี
ดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลก�าไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจ�าหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้
จริงจะรับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน โดยการค�านวณมูลค่าราคาทุนตัดจ�าหน่ายค�านึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่า รวมถึงค่า
ธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจ�าหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็น
ส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

           กำรตัดรำยกำรของเครื่องมือทำงกำรเงิน
สนิทรพัย์ทางการเงนิจะถกูตดัรายการออกจากบญัช ีเมือ่สทิธทิีจ่ะได้รบักระแสเงนิสดของสนิทรพัย์นัน้ได้สิน้สดุลง หรอืได้

มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์น้ัน รวมถึงได้มีการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์
นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์น้ัน แม้ว่าจะไม่มีการโอนหรือไม่ได้คงไว้ซึ่งความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบท้ังหมดของ
สินทรัพย์นั้น 

กลุม่บรษิทัตัดรายการหนีส้นิทางการเงนิกต่็อเมือ่ได้มกีารปฏบิตัติามภาระผูกพนัของหนีส้นิน้ันแล้ว มกีารยกเลิกภาระผกูพัน
นั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกัน
ซึง่มข้ีอก�าหนดทีแ่ตกต่างกนัอย่างมาก หรอืมกีารแก้ไขข้อก�าหนดของหนีสิ้นทีม่อียูอ่ย่างเป็นสาระส�าคญั จะถอืว่าเป็นการตัดรายการ
หนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

           กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ทั้งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านก�าไรหรอืขาดทนุ ผลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ค�านวณจากผลต่างของกระแสเงินสดทีจ่ะครบก�าหนดช�าระตามสญัญา
กบักระแสเงนิสดทัง้หมดทีก่ลุม่บริษัทคาดว่าจะได้รบัช�าระ และ คดิลดด้วยอตัราดอกเบีย้ทีแ่ท้จรงิโดยประมาณของสนิทรพัย์ทางการ
เงิน ณ วันที่ได้มา

ในกรณทีีค่วามเสีย่งด้านเครดติของสนิทรพัย์ไม่ได้เพิม่ขึน้อย่างมนียัส�าคญันบัตัง้แต่การรบัรูร้ายการเริม่แรก กลุม่บริษทัวดั
มูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่อาจจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะที่หาก
ความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์เพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส�าคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้วย
จ�านวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่เหลืออยู่ของเครื่องมือทางการเงิน 

กลุม่บรษิทัพจิารณาว่าความเสีย่งด้านเครดติจะเพิม่ขึน้อย่างมนียัส�าคัญ เมือ่มกีารค้างช�าระการจ่ายเงนิตามสัญญาเกนิกว่า 
30 วัน และพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการผิดสัญญา เมื่อมีการค้างช�าระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 90 วัน อย่างไร
ก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบริษัทอาจพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยส�าคัญและ
มีการผิดสัญญา โดยพิจารณาจากข้อมูลภายในหรือข้อมูลภายนอกอื่น เช่น อันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตของผู้ออกตราสาร 

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการค�านวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นส�าหรับลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่
เกิดจากสญัญา ดงันัน้ ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน กลุม่บรษัิทจงึไม่มีการตดิตามการเปลีย่นแปลงของความเสีย่งทางด้านเครดติ 
แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา 
โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้
นั้นและสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ 

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจ�าหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป 
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           กำรหักกลบของเครื่องมือทำงกำรเงิน
สนิทรพัย์ทางการเงนิและหนีส้นิทางการเงนิจะน�ามาหกักลบกนั และแสดงด้วยยอดสทุธใินงบแสดงฐานะการเงนิ กต่็อเมือ่

กิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจ�านวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะช�าระด้วยยอดสุทธิ หรือ
ตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และช�าระหนี้สินพร้อมกัน

 
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงมูลค่าตามจ�านวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ส�าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การ
เก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
เงินลงทุน
ก) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อ

การด้อยค่า (ถ้ามี)
ข) เงนิลงทนุในหลกัทรพัย์เพือ่ค้าแสดงตามมลูค่ายตุธิรรม การเปลีย่นแปลงในมูลค่ายตุธิรรมของหลกัทรพัย์บนัทกึในส่วน

ของก�าไรหรือขาดทุน
มลูค่ายตุธิรรมของหลกัทรพัย์ในความต้องการของตลาดค�านวณจากราคาเสนอซือ้หลังสดุ ณ ส้ินวนัท�าการสดุท้าย

ของปี มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค�านวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน
กลุ่มบริษัทใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการค�านวณต้นทุนของเงินลงทุน
ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง กลุ่มบริษัทจะปรับมูลค่า

ของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชี
และมูลค่ายุติธรรม ณ วันท่ีโอน จะบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน หรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือ
หุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

 เมื่อมีการจ�าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูก
บันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

 5.19 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น

โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการทีเ่กดิขึน้ในสภาพปกตริะหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย (ผูร่้วม ในตลาด) ณ วนัทีว่ดัมลูค่า กลุม่บรษิทัใช้ราคา
เสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องในการวดัมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์และหนีส้นิซึง่มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ก่ียวข้อง
ก�าหนดให้ต้องวัดมลูค่าด้วยมลูค่ายตุธิรรม ยกเว้นในกรณทีีไ่ม่มตีลาดทีม่สีภาพคล่องส�าหรบัสินทรัพย์หรอืหนีสิ้นทีม่ลัีกษณะเดยีวกนั
หรือ ไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมิน
มูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่จะวัดมูลค่า
ยุติธรรมนั้นให้มากที่สุด 

 ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสิน ในงบการเงินแบ่งออกเป็น
สามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น�ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดบั 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดบั 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น 

ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน กลุม่บรษิทัจะประเมนิความจ�าเป็นในการโอนรายการระหว่างล�าดบัชัน้ของมลูค่ายตุธิรรม
ส�าหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ�า
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 6. กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่ส�ำคัญ
ในการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องท่ีมี

ความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดลุยพนิจิและการประมาณการดงักล่าวนีส่้ง  ผลกระทบต่อจ�านวนเงนิทีแ่สดงในงบการเงนิและต่อข้อมลูท่ีแสดง
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนที่ประมาณการไว้  การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�าคัญ
มีดังนี้

 รำยได้จำกสัญญำที่ท�ำกับลูกค้ำ
กำรก�ำหนดเวลำของกำรรับรู้รำยได้
ในการค�านวณรายได้ที่รับรู้ตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่ง ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการวัดระดับความก้าวหน้าของงานเพื่อ

ให้สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานของกิจการตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้น ซึ่งค�านวณโดยอ้างอิงข้อมูลจากวิศวกรหรือผู้ควบคุม
โครงการ หรือค�านวณโดยการเปรียบเทียบต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงวันสิ้นงวดกับต้นทุนทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในการปฏิบัติตาม
สัญญา 

 สัญญำเช่ำ - กลุ่มบริษัทในฐำนะผู้เช่ำ
กำรก�ำหนดอำยุสัญญำเช่ำที่มีสิทธิกำรเลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำเช่ำหรือยกเลิกสัญญำเช่ำ 
ในการก�าหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีความแน่นอนอย่างสมเหตุ

สมผลหรอืไม่ทีจ่ะใช้สทิธเิลอืกในการขยายอายสุญัญาเช่าหรอืยกเลกิสญัญาเช่าโดยค�านงึถงึข้อเทจ็จริงและสภาพแวดล้อมทีเ่กีย่วข้อง
ทั้งหมดที่ท�าให้เกิดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจส�าหรับกลุ่มบริษัทในการใช้หรือไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น

 
กำรก�ำหนดอัตรำดอกเบี้ยกำรกู้ยืมส่วนเพิ่ม
กลุม่บรษัิทไม่สามารถก�าหนดอตัราดอกเบีย้ตามนยัของสัญญาเช่า ดงันัน้ ฝ่ายบรหิารจ�าเป็นต้องใช้ดลุยพนิจิในการก�าหนด

อัตราดอกเบ้ียการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอัตรา
ดอกเบีย้ทีก่ลุม่บรษิทัจะต้องจ่ายในการกูย้มืเงนิทีจ่�าเป็นเพือ่ให้ได้มาซึง่สนิทรพัย์ทีม่มีลูค่าใกล้เคยีงกบัสนิทรพัย์สทิธกิารใช้ในสภาพ
แวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกู้ยืมและหลักประกันที่คล้ายคลึง 

 ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหนี้กำรค้ำและสินทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำ
ในการประมาณค่าเผือ่ผลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของลกูหนีก้ารค้าและสนิทรพัย์ทีเ่กดิจากสญัญา ฝ่ายบรหิาร

จ�าเปน็ต้องใช้ดลุยพนิิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้จากลกูหนีแ้ต่ละราย โดยค�านงึถงึประสบการณ์
การเกบ็เงนิในอดตี อายขุองหนีท้ีค่งค้างและสภาวะเศรษฐกจิ ทีค่าดการณ์ไว้ของกลุม่ลกูค้าทีม่คีวามเสีย่งด้านเครดติทีค่ล้ายคลงึกนั 
เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุน ด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษัทอาจไม่ได้บ่ง
บอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต

 มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไม่มีการซ้ือขาย ในตลาดและไม่

สามารถหาราคาได้ในตลาดซือ้ขายคล่อง ฝ่ายบรหิารต้องใช้ดลุยพนิจิในการประเมินมลูค่ายตุธิรรมของเครือ่งมือทางการเงนิดงักล่าว 
โดยใช้เทคนคิและแบบจ�าลองการประเมนิมลูค่า ซึง่ตวัแปรทีใ่ช้ในแบบจ�าลองได้มาจากการเทยีบเคียงกบัตวัแปรทีม่อียูใ่นตลาด โดย
ค�านึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินใน
ระยะยาว ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรท่ีใช้ในการค�านวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมท่ีแสดง
อยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

 
 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเสื่อมรำคำ

ในการค�านวณค่าเสือ่มราคาของอาคารและอปุกรณ์ ฝ่ายบรหิารจ�าเป็นต้องท�าการประมาณอายกุารให้ประโยชน์และมลูค่า
คงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้น
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นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุน
จากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้
ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

 
 ค่ำควำมนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

  ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่รวมธุรกิจ ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่า ในภายหลัง ฝ่าย
บริหารจ�าเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือ หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 
รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการค�านวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ

 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ได้

ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและ
ขาดทนุนัน้ ในการน้ีฝ่ายบรหิารจ�าเป็นต้องประมาณการว่า กลุม่บรษิทัควรรบัรูจ้�านวนสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชีเป็นจ�านวน
เท่าใดโดยพิจารณาถึงจ�านวนก�าไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

 ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน 
ในการประเมินค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมิน

มลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืของสนิทรพัย์ดังกล่าว มลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืหมายถงึมลูค่ายตุธิรรมหกัต้นทนุในการขายของสนิทรพัย์
หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริษัทอ้างอิงจาก
ข้อมลูทีม่อียูเ่กีย่วกบัธรุกรรมการขายท่ีมผีลผกูพันซึง่ได้เข้าท�าในลกัษณะของผูท้ีไ่ม่มคีวามเกีย่วข้องกนัส�าหรบัสนิทรพัย์ทีค่ล้ายคลงึ
กันหรืออ้างอิงจากราคาตลาดท่ีสามารถสังเกตได้หักด้วยต้นทุนส่วนเพิ่มในการจ�าหน่ายสินทรัพย์นั้น ในการประเมินมูลค่าจากการ
ใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริษัทใช้แบบจ�าลองการคิดลดกระแสเงินสด ซึ่งใช้ข้อมูลงบประมาณในช่วง 5 ปีข้างหน้าและไม่รวมถึงการปรับ
โครงสร้างใด ๆ ที่กิจการยังไม่ได้มีผลผูกพันหรือการลงทุนในอนาคตที่ส�าคัญซึ่งจะท�าให้สินทรัพย์นั้นดีขึ้น ทั้งนี้ ปัจจัยที่มีผลกระทบ
ต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนคืออัตราคิดลดที่ใช้ในแบบจ�าลองดังกล่าว ตลอดจนกระแสเงินสดรับในอนาคตที่คาดการณ์และอัตรา
การเติบโดที่ใช้เพ่ือการคาดการณ์ การประมาณการดังกล่าวส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าความนิยม ซึ่ง
กลุ่มบริษัทได้บันทึกไว้ในงบการเงิน 

 ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์ 
หนีส้นิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณขึน้ตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั ซึง่ต้องอาศยั

ข้อสมมตฐิานต่าง ๆ ในการประมาณการนัน้ เช่น อตัราคดิลด อตัราการขึน้เงนิเดอืนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลง
ในจ�านวนพนักงาน เป็นต้น

 
 7. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสรุปได้ดังนี้

รำยชื่อ ลักษณะควำมสัมพันธ์

บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท วินด์โกกรีน จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท ไบโอโกกรีน จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท พีเอสที (อุบลราชธานี) จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ากัด บริษัทย่อย
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รำยชื่อ ลักษณะควำมสัมพันธ์

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 7 จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 8 จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท อรัญ เพาเวอร์ จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 1 จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 2 จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 3 จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 5 จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท ทีเอสเอชไอ เอนจิเนียริง จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท บิ๊ก พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จ�ากัด บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)

บริษัท โรงไฟฟ้าสระยายโสม จ�ากัด บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)

บริษัท โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง จ�ากัด บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)

บริษัท พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 1 จ�ากัด บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)

บริษัท พีเอสทีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)

บริษัท เจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)

กิจการร่วมค้า พีเอสที เพาเวอร์ บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)

บริษัท เกรฮาวด์ อินเตอร์ เทรด จ�ากัด บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยกลุ่มบริษัท)

บริษัท กิจการร่วมค้า พีเอสที - จีไอที จ�ากัด บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยกลุ่มบริษัท)

บริษัท กิจการร่วมค้า พีอีเอส - อีอาร์เอส จ�ากัด บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยกลุ่มบริษัท)

บริษัท ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ�ากัด การร่วมค้า (เป็นบริษัทย่อยจนถึงวันที่ 25 กันยายน 2562)

บริษัท พีวี กรีน จ�ากัด เงินลงทุนอื่น (ถือหุ้นโดยบริษัทฯ)

บริษัท ไลท์อัพ ดีไซน์ จ�ากัด เงินลงทุนอื่น (ถือหุ้นโดยบริษัทฯ)

บริษัท ทริปเปิ้ล เอส อีโค่ จ�ากัด เงินลงทุนอื่น (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)

บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน (จนถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563)

บริษัท ดิ อิมพีเรียล อังกอร์ พาเลซ จ�ากัด กรรมการร่วมกัน

บริษัท ทีซีซี บริหารธุรกิจ จ�ากัด กรรมการร่วมกัน

บริษัท ทีซีซี แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ�ากัด กรรมการร่วมกัน
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รำยชื่อ ลักษณะควำมสัมพันธ์

บริษัท พลาซ่าแอทธินี จ�ากัด กรรมการร่วมกัน

บริษัท เรสซิเด้น รีเทล จ�ากัด กรรมการร่วมกัน

บริษัท เอส.เอ.เอส เทรดดิ้ง จ�ากัด กรรมการร่วมกัน

บริษัท แอสเสท เวิรค์ คอร์ป จ�ากัด (มหาชน) กรรมการร่วมกัน

บริษัท แอสเสท เวิรค์ เวกซ์ จ�ากัด กรรมการร่วมกัน

บริษัท เฮอร์มิเทจ คอนซัลแทน จ�ากัด กรรมการร่วมกัน

บริษัท เจนโซ่ จ�ากัด กรรมการร่วมกัน

บริษัท ทักษะ เรซซิ่ง จ�ากัด กรรมการร่วมกัน

บริษัท ที52 แอสเสท จ�ากัด กรรมการร่วมกัน

บริษัท ธัมส์ อัพ มีเดีย จ�ากัด กรรมการร่วมกัน

บริษัท วีรีเทล จ�ากัด (มหาชน) กรรมการร่วมกัน

บริษัท อิเควเตอร์ โซลาร์ แคปปิทอล จ�ากัด กรรมการร่วมกัน

บริษัท อิตาเลีย ออโต้ เวิร์ค จ�ากัด กรรมการร่วมกัน

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) กรรมการร่วมกัน

กรรมการ กรรมการของกลุ่มบริษัท

ในระหว่างปี กลุม่บรษิทัมรีายการธรุกจิทีส่�าคญักบับคุคลหรือกิจการทีเ่กีย่วข้องกนั รายการธรุกจิดงักล่าวเป็นไปตามเงือ่นไขทางการ
ค้าและเกณฑ์ตามทีต่กลงกนัระหว่างกลุม่บรษิทัและบคุคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกันเหล่านัน้ ซึง่เป็นไปตามปกตธิรุกจิโดยสามารถสรปุได้ดงันี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
นโยบำยกำรก�ำหนดรำคำ

2563 2562 2563 2562

รำยกำรธุรกิจกับบริษัทย่อย

   รายได้จากการก่อสร้าง - - 9.0 40.3 ต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

   รายได้จากการขาย - - 2.1 7.5 ต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

   รายได้จากการบริการ - - - 52.4 ต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

   รายได้อื่น - - 37.3 14.6 ราคาตามสัญญา

   ดอกเบี้ยรับ - - 20.7 66.5
อัตราร้อยละ 4.25 - 7.50 ต่อปี 

(2562: อัตราร้อยละ 
5.00 - 7.50 ต่อปี)

   เงินปันผลรับ - - 1,156.6 143.6 ตามที่ประกาศจ่าย

   ดอกเบี้ยจ่าย - - 4.5 5.2 อัตราร้อยละ 0.90 - 5.00 ต่อปี 

รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

   รายได้จากจากขาย 2.2 0.6 2.2 0.6 ต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

   รายได้จากการบริการ - 0.1 - 0.1 ต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

   ค่าใช้จ่ายอื่น 0.2 0.9 0.2 0.9 ราคาตามสัญญา
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ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 10)

   บริษัทย่อย - - 485,757 123,156

   บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน) 1,480 938 - 66

   รวม 1,480 938 485,757 123,222

   หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - - (5,605) -

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,480 938 480,152 123,222

เงินปันผลค้ำงรับ

   บริษัทย่อย - - - 113,468

รวมเงินปันผลค้างรับ - - - 113,468

สินทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 11)

   บริษัทย่อย - - - 280,831

รวมสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - - 280,831

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 21)

   บริษัทย่อย - - 146,776 15,474

   บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน) - 217 - 217

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 217 146,776 15,691

เงินมัดจ�ำจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (แสดงภำยใต้หนี้สินหมุนเวียนอื่น)

   บริษัทย่อย - - - 143

รวมเงินมัดจ�าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - - 143

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และการเปลี่ยนแปลง

ของบัญชีเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 
(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ยอดคงเหลอื
ณ วนัที่

31 ธนัวำคม 2562

ในระหว่ำงปี ยอดคงเหลอื
ณ วนัท่ี

31 ธนัวำคม 2563เพิม่ข้ึน ลดลง

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

    บริษัท ไบโอ โกกรีน จ�ากัด - 250 - 250

    บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ�ากัด 53,061 2,000 - 55,061

    บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ากัด 315,967 445,693 (761,660) -

    บริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จ�ากัด 332,700 - (332,700) -
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ยอดคงเหลอื
ณ วนัที่

31 ธนัวำคม 2562

ในระหว่ำงปี ยอดคงเหลอื
ณ วนัท่ี

31 ธนัวำคม 2563เพิม่ข้ึน ลดลง

  บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ�ากัด 188,000 151,486 (339,486) -

  บริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จ�ากัด 1,433 700 - 2,133

  บริษัท ทีเอสเอชไอ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด - 6,000 (6,000) -

รวม 891,161 606,129 (1,439,846) 57,444

หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (55,061)

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 2,383

เงนิให้กูย้มืระยะสัน้แก่กิจการท่ีเกีย่วข้องกันเป็นเงนิกู้ยมืท่ีไม่มหีลกัประกนัและถงึก�าหนดช�าระคนืเมือ่ทวงถาม โดยคดิดอกเบีย้อตัรา
ร้อยละ 4.25 - 5.00 ต่อปี (2562: ร้อยละ 5.00 - 7.50 ต่อปี)

การเปลีย่นแปลงของบญัชค่ีาเผือ่ผลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของเงนิให้กูย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั มรีายละเอียดดงันี้

(หน่วย: พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 -

ส�ารองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 55,061

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 55,061

ค่าเผือ่ผลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของเงนิให้กูย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกันจ�านวน 55 ล้านบาท มสีาเหตจุากบรษิทัย่อย
ประสบปัญหาในการด�าเนินงานส่งผลให้ความสามารถในการช�าระคืนเงินให้กู้ยืมลดลง และแสดงเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหารใน
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ

 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงค้างของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และการเปลี่ยนแปลงของบัญชี

เงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 
(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวำคม 
2562

ในระหว่ำงปี ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวำคม 
2563

เพิ่มขึ้น ลดลง

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

   บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี  3  จ�ากัด 3,685 - (171) 3,514

   บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี  4  จ�ากัด 29,405 - (299) 29,106

   บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี  7  จ�ากัด 2,372 - (161) 2,211

(หน่วย : พันบำท)
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวำคม 
2562

ในระหว่ำงปี ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวำคม 
2563

เพิ่มขึ้น ลดลง

   บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี  8  จ�ากัด 4,842 - (161) 4,681

   บริษัท วินด์โกกรีน จ�ากัด 600 - - 600

   บริษัท อรัญ เพาเวอร์ จ�ากัด 67,631 - (48,757) 18,874

   บริษัท พีเอสที (อุบลราชธานี) จ�ากัด 247 - (3) 244

   บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ากัด 17,000 - - 17,000

   บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ�ากัด - 140,000 - 140,000

รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 125,782 140,000 (49,552) 216,230

เงนิกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการทีเ่กี่ยวข้องกนัเป็นเงินกู้ยมืที่ไม่มีหลักประกนัและถึงก�าหนดช�าระคืนเมื่อทวงถาม โดยคิดดอกเบี้ยอตัรา
ร้อยละ 0.9 - 5.0 ต่อปี (2562: ร้อยละ 0.9 - 5.0 ต่อปี)

 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร 

ดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

ผลประโยชน์ระยะสั้น 32.7 37.4 20.2 23.0

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 1.1 1.1 0.8 0.8

รวม 33.8 38.5 21.0 23.8

ภำระค�้ำประกันกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
 บริษัทฯมีภาระจากการค�้าประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 40.5

 8. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

เงินสด 2,516 2,320 160 120

เงินฝากธนาคาร 146,049 143,238 11,987 32,569

รวม 148,565 145,558 12,147 32,689

 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.125 - 0.250 ต่อปี (2562: ร้อยละ 0.125 - 0.375 
ต่อปี)

(หน่วย : พันบำท)

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
POWER SOLUTION TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

145



 9. สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น/เงินลงทุนชั่วครำว

(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินรวม

2563 2562

สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ�ำหน่ำย

   เงินฝากประจ�า 11 11

   รวมสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�าหน่าย 11 11

สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก�ำไรหรือขำดทุน

   เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า - กองทุนรวม 321 321

   บวก: ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน

   ด้วยมูลค่ายุติธรรม 5 4

   รวมสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน 326 325

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น/เงินลงทุนชั่วครำว 337 336

 10. ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 1,466 938 209 2,978

ค้างช�าระ

   ไม่เกิน 3 เดือน - - 291,058 885

   3 - 6 เดือน - - 677 1,020

   6 - 12 เดือน - - 748 3,816

   มากกว่า 12 เดือน - - 5,720 -

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,466 938 298,412 8,699

ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 507,695 164,568 68,165 58,838

ค้างช�าระ

   ไม่เกิน 3 เดือน 81,101 69,329 2,118 33,705

   3 - 6 เดือน 1,017 2,165 919 -

   6 - 12 เดือน 8,878 70,117 124 67,969

   มากกว่า 12 เดือน 108,250 163,326 101,028 155,450

รวม 706,941 469,505 172,354 315,962
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(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
      (2562: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) 

(17,017) (11,028) (523) (2,576)

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 689,924 458,477 171,831 313,386

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 691,390 459,415 470,243 322,085

ลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 70,002 6,723

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 2,795 2,318 106 262

เงินทดรองจ่ายอื่น 3,198 956 98 141

ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 14 - 117,343 107,800

ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 806 190 165 115

รายได้ค้างรับ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 58,523 54,082 8,884 8,823

รวม 65,336 57,546 196,598 123,864

หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
      (2562: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) 

(959) (959) (5,605) -

รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ 64,377 56,587 190,993 123,864

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 755,767 516,002 661,236 445,949

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 11,987 2,576

ส�ารองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 10,240 5,605

รับช�าระคืน (4,251) (2,053)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 17,976 6,128

 11. สินทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำ/หนี้สินที่เกิดจำกสัญญำ
 11.1 ยอดคงเหลือตำมสัญญำ

(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำ

   รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - - 280,831

   รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ - กิจการ ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 198,779 278,825 - -

รวมสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา 198,779 278,825 - 280,831
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(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

หนี้สินที่เกิดจำกสัญญำ

   เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 136,520 356,447 - -

รวมหนี้สินที่เกิดจากสัญญา 136,520 356,447 - -

 11.2 รำยได้ที่คำดว่ำจะรับรู้ส�ำหรับภำระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีรายได้ที่รับรู้ในอนาคตส�าหรับภาระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้น (หรือยังไม่

เสร็จสิ้นบางส่วน) ของสัญญาที่ท�ากับลูกค้าจ�านวน 849 ล้านบาท (2562: 1,168 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: ไม่มี (2562: 6 ล้าน
บาท)) ซึ่งกลุ่มบริษัทคาดว่าจะปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติของสัญญาดังกล่าวเสร็จสิ้นภายใน 2 ปี
 

ทั้งนี้ ข้อมูลข้างต้นไม่รวมถึงรายได้ที่คาดว่าจะรับรู้ในอนาคตส�าหรับภาระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จส้ินของสัญญาที่มีระยะเวลา
หนึ่งปีหรือสั้นกว่าและสัญญาที่เข้าเงื่อนไขการรับรู้รายได้ตามจ�านวนเงินซึ่งกิจการมีสิทธิออกใบแจ้งหนี้

 12. สินค้ำคงเหลือ

(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินรวม 

รำคำทุน
รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้เป็น

มูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ
สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ

2563 2562 2563 2562 2563 2562

สินค้าส�าเร็จรูป 36,937 70,486 (1,036) (1,759) 35,901 68,727

งานระหว่างท�า 23,221 29,844 - - 23,221 29,844

วัตถุดิบและวัสดุ 34,862 54,197 (1,525) (2,759) 33,337 51,438

รวม 95,020 154,527 (2,561) (4,518) 92,459 150,009

(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

รำคำทุน
รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้เป็น

มูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ
สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ

2563 2562 2563 2562 2563 2562

สินค้าส�าเร็จรูป 17,321 22,960 (1,036) (1,759) 16,285 21,201

งานระหว่างท�า 21,095 26,001 - - 21,095 26,001

รวม 38,416 48,961 (1,036) (1,759) 37,380 47,202

 13. เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค�้ำประกัน
 ยอดคงเหลอืนี ้คอื เงนิฝากประจ�าซึง่กลุม่บริษัทน�าไปค�า้ประกนัวงเงนิเบกิเกนิบญัชีธนาคาร เงินกูย้มืระยะส้ันและเงนิกูย้มืระยะยาว 
และการออกหนังสือค�้าประกันธนาคารของกลุ่มบริษัท
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 14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
 14.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตำมที่แสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท

ทุนช�ำระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน รำคำทุน

2563 2562 2563 2562 2563 2562

(พันบำท) (พันบำท) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พันบำท) (พันบำท)

บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นโดยตรง

กลุ่มโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์

บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ากัด 57,000 57,000 100 100 57,000 57,000

บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ�ากัด 20,000 20,000 100 100 20,000 20,000

บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ�ากัด 38,500 38,500 100 100 38,500 38,500

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ�ากัด 65,700 65,700 100 100 65,700 65,700

บริษัท บิ๊ก เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 250 250 100 30 250 75

บริษัท เกรฮาวด์ อินเตอร์ เทรด จ�ากัด 3,250 - 30 - 1,393 -

กิจการร่วมค้า พีเอสที เพาเวอร์ 7,081 - 100 - 7,081 -

กลุ่มโรงไฟฟ้ำพลังงำนชีวมวล

บริษัท ไบโอโกกรีน จ�ากัด 37,172 37,172 100 100 37,172 37,172

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จ�ากัด 76,500 76,500 100 100 76,500 76,500

บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 1 จ�ากัด 25 25 100 100 25 25

บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 2 จ�ากัด 25 25 100 100 25 25

บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 3 จ�ากัด 25 25 100 100 25 25

บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 5 จ�ากัด 100 25 100 100 100 25

กลุ่มโรงไฟฟ้ำพลังงำนชีวภำพ

บริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จ�ากัด                                            200,000 200,000 100 100 215,996 215,996

บริษัท อรัญ เพาเวอร์ จ�ากัด 386,000 386,000 100 100 405,000 405,000

บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ�ากัด 50,000 50,000 51 51 20,400 20,400

กลุ่มโรงไฟฟ้ำพลังงำนทดแทนอื่น ๆ

บริษัท พีเอสที (อุบลราชธานี) จ�ากัด 500 500 100 100 500 500

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 จ�ากัด 3,925 3,925 100 100 3,925 3,925

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 จ�ากัด 30,000 30,000 100 100 30,000 30,000

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 7  จ�ากัด 2,575 2,575 100 100 2,575 2,575

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 8 จ�ากัด 5,075 5,075 100 100 5,075 5,075

บริษัท วินด์โกกรีน จ�ากัด 1,000 1,000 100 100 1,000 1,000

กลุ่มธุรกิจจ�ำหน่ำยและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว

บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ�ากัด 1,430,000 408,160 100 100 6,634,840 5,613,000

กลุ่มธุรกิจกำรให้บริกำรก่อสร้ำง

บริษัท พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง จ�ากัด 10,000 10,000 100 100 10,000 10,000
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บริษัท

ทุนช�ำระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน รำคำทุน

2563 2562 2563 2562 2563 2562

(พันบำท) (พันบำท) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พันบำท) (พันบำท)

บริษัท ทีเอสเอชไอ เอนจิเนียริง จ�ากัด 50,000 250 90 90 45,000 225

กลุ่มธุรกิจอื่น

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ากัด 1,082,700 200,700 100 100 1,082,700 200,700

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ำกัด 

กลุ่มโรงไฟฟ้ำพลังงำนชีวมวล

บริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จ�ากัด 660,000 320,000 100 100 - -

กลุ่มโรงไฟฟ้ำพลังงำนชีวภำพ

บริษัท โรงไฟฟ้าสระยายโสม จ�ากัด 260,500 128,500 100 100 - -

บริษัท โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง จ�ากัด 43,500 14,500 100 100 - -

กลุ่มโรงไฟฟ้ำพลังงำนทดแทนอื่น ๆ

บริษัท พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 1 จ�ากัด 25 25 80 80 - -

กลุ่มธุรกิจอื่น

บริษัท พีเอสทีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด 5,800 5,800 100 100 - -

บรษิทัย่อยทีถ่อืหุน้โดยบรษิทั บิก๊แก๊ส เทคโนโลย ีจ�ำกดั 

กลุ่มธุรกิจจ�ำหน่ำยและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว

บริษัท เจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 317,500 317,500 100 100 - -

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท บิ๊ก เพำเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด

กลุ่มโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์

บริษัท เกรฮาวด์ อินเตอร์ เทรด จ�ากัด 3,250 - 40 - - -

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท เกรฮำวด์ อินเตอร์ เทรด จ�ำกัด

กลุ่มโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์

บริษัท กิจการร่วมค้า พีเอสที - จีไอที จ�ากัด 25 - 100 - - -

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ�ำกัด

กลุ่มโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์

บริษัท กิจการร่วมค้า พีอีเอส - อีอาร์เอส จ�ากัด 25 - 100 - - -

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย 8,760,782 6,803,443

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (874,420) -

เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 7,886,362 6,803,443

การเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทย่อยสรุปได้ดังนี้

บริษัท เพำเวอร์ วี กรีน จ�ำกัด
 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ�ากัด ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 185,000 หุ้น เพื่อเสนอขาย

ต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ในราคาหุ้นละ 100 บาท โดยเรียกช�าระค่าหุ้นร้อยละ 100 เป็นจ�านวนเงิน 18.5 ล้านบาท บริษัทฯได้
ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นจ�านวนเงิน 18.5 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัทดังกล่าว
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 บริษัท บิ๊ก เพำเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
เมือ่วนัที ่29 พฤศจกิายน 2562 บรษิทัฯได้จดัตัง้บรษิทั บิก๊ เพาเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด ซึง่เป็น บรษิทัย่อยในประเทศไทย 

บริษัทย่อยดังกล่าวมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยบริษัทลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวอัตราร้อยละ 100
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 บริษัทฯได้เข้าลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มเติมของบริษัท บิ๊ก เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด จากผู้ถือหุ้น

เดมิจ�านวน 175,000 บาท มผีลให้บรษิทัฯมสีดัส่วนการลงทนุในบรษิทัดงักล่าวเป็นร้อยละ 100 และมเีงนิลงทนุรวม 250,000 บาท

 บริษัท เกรฮำวด์ อินเตอร์ เทรด จ�ำกัด
เมือ่วนัที ่12 กมุภาพนัธ์ 2563 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารของบรษิทัฯได้มมีตเิหน็ชอบให้บรษิทัฯ และบรษิทั บิก๊ เพาเวอร์ 

คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (บริษัทย่อย) เข้าลงทุนในบริษัท เกรฮาวด์ อินเตอร์ เทรด จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศไทย มีทุนจด
ทะเบียน 10 ล้านบาท และทุนจดทะเบียนท่ีช�าระแล้ว 3.25 ล้านบาท โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยลงทุนในบริษัทดังกล่าวคิดเป็น
ร้อยละ 30 และร้อยละ 40 ตามล�าดับ บริษัทฯได้จ่ายช�าระเงินลงทุนเป็นจ�านวน 1.39 ล้านบาท

 กิจกำรร่วมค้ำ พีเอสที เพำเวอร์
บริษัทฯได้ลงนามในสัญญากิจการร่วมค้ากับบริษัท พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง จ�ากัด (บริษัทย่อย) ในเดือนตุลาคม 2562 เพื่อ

จดัตัง้กจิการร่วมค้า พเีอสท ีเพาเวอร์ โดยมสีดัส่วนการลงทนุร้อยละ 80 และร้อยละ 20 ตามล�าดบั โดยกจิการร่วมค้ามวีตัถปุระสงค์
เพือ่ยืน่เสนอราคาและด�าเนนิการในโครงการซือ้ผลติภณัฑ์ต่อบรษิทัจดทะเบยีนในประเทศไทยแห่งหนึง่ บริษทัฯเริม่จ่ายค่าเงนิลงทนุ
ในปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้

ช่วงเวลำ
จ�ำนวนเงิน
(พันบำท)

ไตรมาสที่ 1 52.00

ไตรมาสที่ 2 2,097.02

ไตรมาสที่ 3 4,931.93

รวมเงินลงทุน 7,080.95

บริษัท ไบโอโกกรีน จ�ำกัด 
 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 บริษัท ไบโอโกกรีน จ�ากัด ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 430,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผู้

ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ในราคาหุ้นละ 44.35 บาท โดยเรียกช�าระค่าหุ้นร้อยละ 100 เป็นจ�านวนเงิน 19.1 ล้านบาท บริษัทฯได้ซื้อ
หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นจ�านวนเงิน 19.1 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัทดังกล่าว

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จ�ำกัด
 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จ�ากัด ได้เรียกช�าระค่าหุ้นในส่วนที่ยังเรียกช�าระไม่เต็มมูลค่า

จากบริษัท จ�านวน 10,000,000 หุ้น อีกร้อยละ 51.5 เป็นจ�านวนเงิน 51.5 ล้านบาท บริษัทได้ช�าระค่าหุ้นดังกล่าวแล้วทั้งจ�านวน

กลุ่มบริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี
 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 บริษัทฯได้จัดตั้งบริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 1 จ�ากัด บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 2 จ�ากัด 

บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 3 จ�ากัด บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 4 จ�ากัด บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 5 จ�ากัด และบริษัท ไบโอ
กรีน เอนเนอร์ยี 7 จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศไทย บริษัทย่อยดังกล่าวมีทุนจดทะเบียนบริษัทละ 0.1 ล้านบาท โดยบริษัทฯ
ลงทุนในบริษัทดังกล่าวอัตราร้อยละ 100 ต่อมาเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 บริษัทฯได้ท�าสัญญาจะซื้อจะขายเงินลงทุนในบริษัท 
ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 4 จ�ากัด โดยมีก�าไรจากการขายทั้งสิ้น 8 ล้านบาท
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บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 1 จ�ำกัด
 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้จ�าหน่ายหุ้นของบริษัท ไบโอกรีน 

เอนเนอร์ยี 1 จ�ากัด ซ่ึงประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวมวลให้แก่บริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง (“ผู้ซื้อ”) เป็นจ�านวนเงิน 8.5  
ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหุน้สามญัจ�านวน 4,900 หุน้ และหุน้บรุมิสิทธจิ�านวน 5,100 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 10 บาท คิดเป็นสดัส่วน
ร้อยละ 100 ของทุน จดทะเบียน บริษัทฯได้ท�าสัญญาซื้อขายหุ้นกับผู้ซื้อแล้วเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อย 
ดังกล่าวจะสิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทเมื่อมีการโอนสิทธิการควบคุมการด�าเนินงาน

  
บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 2 จ�ำกัด

 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้จ�าหน่ายหุ้นของบริษัท ไบโอกรีน 
เอนเนอร์ยี 2 จ�ากัด ซ่ึงประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวมวลให้แก่บริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง (“ผู้ซื้อ”) เป็นจ�านวนเงิน 21.4  
ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหุน้สามญัจ�านวน 4,900 หุน้ และหุน้บรุมิสิทธจิ�านวน 5,100 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 10 บาท คิดเป็นสดัส่วน
ร้อยละ 100 ของทุน จดทะเบียน บริษัทฯได้ท�าสัญญาซื้อขายหุ้นกับผู้ซื้อแล้วเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อย 
ดังกล่าวจะสิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทเมื่อมีการโอนสิทธิการควบคุมการด�าเนินงาน

บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 5 จ�ำกัด
 ในระหว่างปี 2563 บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 5 จ�ากัด ได้เรียกช�าระค่าหุ้นในส่วนท่ียังเรียกช�าระไม่เต็มมูลค่า และ

บริษัทฯจ่ายช�าระค่าหุ้นเพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 มีรายละเอียด ดังนี้

วันที่จ่ำยช�ำระค่ำหุ้น
ทุนจดทะเบียน

อัตรำร้อยละของ
ทุนจดทะเบียน

ที่จ่ำยช�ำระค่ำหุ้น

ทุนจดทะเบียน
ช�ำระแล้ว

ส่วนทุนของ 
บริษัทฯตำมสัดส่วน 

ร้อยละ 100

(พันหุ้น) (พันบำท) (ร้อยละ) (พันบำท) (พันบำท)

1 มกราคม 2563 10 100 25 25 25

10 มกราคม 2563 - - 20 20 20

28 พฤษภาคม 2563 - - 55 55 55

10 100 100 100 100

บริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพำเวอร์ จ�ำกัด
 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 บริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จ�ากัด ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ�านวน 19,000 

หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ในราคาหุ้นละ 1,000 บาท โดยเรียกช�าระค่าหุ้นร้อยละ 100 เป็นจ�านวนเงิน  
19.0 ล้านบาท บริษัทฯได้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นจ�านวนเงิน 19.0 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 
100 ในบริษัทดังกล่าว

 
บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ�ำกัด

 เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯน�าเสนอต่อที่ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติการเข้าท�ารายการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ�ากัด (“BIGGAS”) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย โดย
บริษัทฯจะเข้าท�ารายการรับโอนหุ้นสามัญของ BIGGAS จ�านวน 39,999,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของจ�านวนหุ้นที่ออก
และช�าระแล้วทั้งหมดของ BIGGAS คิดเป็นมูลค่ารวม 4,263,000,000 บาท (“หุ้นสามัญของ BIGGAS”) จากบริษัท บีจีที โฮลดิ้ง 
จ�ากัด (“BGTH”) ทั้งนี้ บริษัทฯจะช�าระค่าตอบแทนส�าหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดให้กับ BGTH ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่
ออกใหม่ของบริษัทฯจ�านวน 4,981,094,116 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42 ของจ�านวนหุ้นที่ออก
และช�าระแล้วท้ังหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเพ่ิมทุน โดยก�าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ราคาหุ้นละ 0.86 
บาท คดิเป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ 4,263,000,000 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บคุคลในวงจ�ากดั (Private Placement) 
ให้แก่ BGTH เพื่อเป็นค่าตอบแทนธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดแทนการช�าระค่าตอบแทนด้วยเงินสด (Payment in Kind) 
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โดยเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 บริษัทฯได้ช�าระค่าตอบแทนส�าหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดให้กับ BGTH ด้วยหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนที่ออกใหม่เรียบร้อยแล้ว และจากรายการดังกล่าวท�าให้เกิดส่วนต�่ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ย่อย ซึ่งเป็นผลต่างระหว่างมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯกับราคาขายหุ้นสามัญของ BIGGAS จ�านวน 3,462,120,907 บาท

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 BIGGAS ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 204,368,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนในราคาหุ้นละ 5 บาท โดยเรียกช�าระค่าหุ้นร้อยละ 100 เป็นเงิน 1,022 ล้านบาท ท�าให้ทุนจดทะเบียนช�าระแล้วจาก
เดิมจ�านวน 408.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจ�านวน 1,430 ล้านบาท บริษัทฯได้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นจ�านวนเงิน 
1,022 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัทย่อยดังกล่าว

บริษัท พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง จ�ำกัด
 เม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 2562 บริษัท พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง จ�ากัด ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 500,000 หุ้น  

เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ในราคาหุ้นละ 10 บาท โดยเรียกช�าระค่าหุ้น ร้อยละ 25 เป็นจ�านวนเงิน 1.25 ล้านบาท 
บริษัทฯได้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นจ�านวนเงิน 1.25 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท
ดงักล่าวทัง้หมด และในวนัที ่4 กันยายน 2562 บรษัิทย่อยดงักล่าวได้เรยีกช�าระค่าหุน้ในส่วนทีย่งัเรยีกช�าระไม่เต็มมลูค่าจากบริษทัฯ 
อีกร้อยละ 75 เป็นจ�านวนเงิน 3.75 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯได้ช�าระค่าหุ้นดังกล่าวแล้วทั้งจ�านวน

 
บริษัท ทีเอสเอชไอ เอนจิเนียริง จ�ำกัด

เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2562 บริษัทฯได้จัดตั้งบริษัท ทีเอสเอชไอ เอนจิเนียริง จ�ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยในประเทศไทย 
บริษัทย่อยดังกล่าวมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยบริษัทลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวอัตราร้อยละ 90 ซึ่งบริษัทย่อยดังกล่าวได้
เรียกช�าระค่าหุ้นจากบริษัทฯร้อยละ 25 เป็นเงินจ�านวน 0.23 ล้านบาท บริษัทฯได้ช�าระค่าหุ้นดังกล่าวแล้วทั้งจ�านวน

ในระหว่างปี 2563 และ 2562 บริษัท ทีเอสเอชไอ เอนจิเนียริง จ�ากัด ได้เรียกช�าระค่าหุ้นในส่วนที่ยังเรียกช�าระไม่เต็ม
มูลค่า และบริษัทฯจ่ายช�าระค่าหุ้นเพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 90 มีรายละเอียดดังนี้

วันที่จ่ำยช�ำระค่ำหุ้น
ทุนจดทะเบียน

อัตรำร้อยละของทุนจด
ทะเบียนที่จ่ำยช�ำระค่ำหุ้น

ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว
ส่วนทุนของบริษัทฯตำม

สัดส่วนร้อยละ 90

(พันหุ้น) (พันบำท) (ร้อยละ) (พันบำท) (พันบำท)

13 ธันวาคม 2562 100 1,000 25.00 250 225

31 ธันวำคม 2562 100 1,000 25.00 250 225

6 กุมภาพันธ์ 2563 - - 24.50 245 220

6 กุมภาพันธ์ 2563 4,900 49,000 49.50 24,255 21,830

5,000 50,000 49.50 24,750 22,275

24 กุมภาพันธ์ 2563 - - 3.33 1,667 1,500

13 เมษายน 2563 - - 5.17 2,583 2,325

15 เมษายน 2563 - - 8.00 4,000 3,600

4 มิถุนายน 2563 - - 6.66 3,330 2,997

1 กรกฎาคม 2563 - - 11.11 5,555 5,000

30 กรกฎาคม 2563 - - 8.89 4,445 4,000

21 สิงหาคม 2563 - - 7.34 3,670 3,303

31 ธันวำคม 2563 5,000 50,000 100.00 50,000 45,000
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บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ำกัด
ในระหว่างปี 2563 และ 2562 บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี  จ�ากัด ได้เรียกช�าระค่าหุ้นในส่วนที่ยังเรียกช�าระไม่เต็มมูลค่า 

และบริษัทฯจ่ายช�าระค่าหุ้นเพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 มีรายละเอียด ดังนี้

วันที่จ่ำยช�ำระค่ำหุ้น
ทุนจดทะเบียน

อัตรำร้อยละของทุนจด
ทะเบียนที่จ่ำยช�ำระค่ำหุ้น

ทุนจดทะเบียน                 
ช�ำระแล้ว

ส่วนทุนของบริษัทฯตำม
สัดส่วนร้อยละ 100

(พันหุ้น) (พันบำท) (ร้อยละ) (พันบำท) (พันบำท)

1 มกราคม 2562 1,550 155,000 100 155,000 155,000

28 ตุลาคม 2562 457 45,700 100 45,700 45,700

31 ธันวำคม 2562 2,007 200,700 100 200,700 200,700

20 มีนาคม 2563 3,400 340,000 25 85,000 85,000

24 มีนาคม 2563 - - 75 255,000 255,000

17 เมษายน 2563 5,420 542,000 25 135,500 135,500

24 เมษายน 2563 - - 75 406,500 406,500

31 ธันวำคม 2563 10,827 1,082,700 100 1,082,700 1,082,700

บริษัท เวลล์ โครำช เอ็นเนอร์ยี จ�ำกัด
 เมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม 2562 บริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จ�ากัด ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 4,000,000 หุ้น  

เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ในราคาหุ้นละ 10 บาท โดยเรียกช�าระค่าหุ้นร้อยละ 100 เป็นจ�านวนเงิน 40 ล้านบาท 
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ากัด ได้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นจ�านวนเงิน 40 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 100 ในบริษัทดังกล่าว

 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 บริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จ�ากัด ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 34,000,000 หุ้น  
เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ในราคาหุ้นละ 10 บาท โดยเรียกช�าระค่าหุ้น ร้อยละ 100 เป็นจ�านวนเงิน 340 ล้านบาท 
ท�าให้ทุนจดทะเบียนช�าระแล้วจากเดิมจ�านวน 320 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจ�านวน 660 ล้านบาท บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ากัด 
ได้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นจ�านวนเงิน 340 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัทดังกล่าว

บริษัท โรงไฟฟ้ำสระยำยโสม จ�ำกัด
 เมื่อวันท่ี 17 เมษายน 2563 บริษัท โรงไฟฟ้าสระยายโสม จ�ากัด ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 1,320,000 หุ้น  

เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในราคาหุ้นละ 100 บาท โดยเรียกช�าระค่าหุ้นร้อยละ 100 เป็นเงิน 132 ล้านบาท ท�าให้
ทุนจดทะเบียนช�าระแล้วจากเดิมจ�านวน 128.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจ�านวน 260.5 ล้านบาท บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ากัด  
ได้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นจ�านวนเงิน 132 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัทดังกล่าว

 บริษัท โรงไฟฟ้ำขุนพัดเพ็ง จ�ำกัด
 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 บริษัท โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง จ�ากัด ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 290,000 หุ้น เพื่อเสนอ

ขายต่อผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนในราคาหุ้นละ 100 บาท โดยเรยีกช�าระค่าหุน้ร้อยละ 100 เป็นเงนิ 29 ล้านบาท ท�าให้ทนุจดทะเบยีน
ช�าระแล้วจากเดิมจ�านวน 14.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจ�านวน 43.5 ล้านบาท บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ากัด ได้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ
บริษัทย่อยดังกล่าวเป็นจ�านวนเงิน 29 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัทดังกล่าว

บริษัท พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 1 จ�ำกัด
 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ากัด ได้ขายหุ้นสามัญในบริษัท พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 1 จ�ากัด 

จ�านวน 2,000 หุ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว
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บริษัท พีเอสทีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 บริษัท พีเอสทีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด ได้เรียกช�าระค่าหุ้นในส่วนที่ยังเรียกช�าระไม่

เตม็มลูค่าจากบรษิทั พเีอสท ีเอนเนอร์ย ีจ�ากดั จ�านวน 0.09 ล้านบาท และได้ออกหุน้สามญัเพิม่ทนุจ�านวน 570,000 หุน้ เพือ่เสนอ
ขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในราคาหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 5.7 ล้านบาท บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ากัด ได้ซื้อหุ้นเพิ่ม
ทุนของบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นจ�านวน 5.7 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100

บริษัท เจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
 ในเดือนพฤศจิกายน 2562 บริษัท เจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 43,500,000 

หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในราคาหุ้นละ 5 บาท รวมเป็นเงิน 217.5 ล้านบาท บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ�ากัด 
ได้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยดังกล่าว เป็นจ�านวน 217.5 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100

 บริษัท กิจกำรร่วมค้ำ พีเอสที - จีไอที จ�ำกัด
 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯมีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท กิจการ

ร่วมค้า พเีอสท ี- จไีอท ีจ�ากัด ซ่ึงบรษิทัฯด�าเนินการจดัตัง้บรษิทัย่อยแล้วเสรจ็เมือ่วนัที ่23 กนัยายน 2563 มทีนุจดทะเบียน 100,000 
บาท และทุนช�าระแล้ว 25,000 บาท โดยมีบริษัท เกรฮาวด์ อินเตอร์ เทรด จ�ากัด (บริษัทย่อย) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

บริษัท กิจกำรร่วมค้ำ พีอีเอส - อีอำร์เอส จ�ำกัด
 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯมีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท กิจการ

ร่วมค้า พอีเีอส - ออีาร์เอส จ�ากดั ซึง่บรษิทัฯด�าเนนิการจดัตัง้บรษิทัย่อยแล้วเสรจ็เมือ่วนัที ่7 ตลุาคม 2563 มทีนุจดทะเบยีน 100,000 
บาท และทุนช�าระแล้ว 25,000 บาท โดยมีบริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ�ากัด (บริษัทย่อย) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 7 จ�ำกัด
 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 7 จ�ากัด ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 72,500 หุ้น เพื่อเสนอ

ขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ในราคาหุ้นละ 10 บาท โดยเรียกช�าระค่าหุ้นร้อยละ 100 เป็นจ�านวนเงิน 0.7 ล้านบาท บริษัทฯได้
ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นจ�านวนเงิน 0.7 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัทดังกล่าว เมื่อ
วนัที ่7 พฤศจกิายน 2562 บรษิทัฯได้ขายเงนิลงทนุในบรษัิท ไบโอกรนี เอนเนอร์ย ี7 จ�ากดั ให้กบับรษิทัทีไ่ม่เกีย่วข้องกนัเป็นจ�านวน
เงินรวม 28.8 ล้านบาท

- ในระหว่างปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯได้รับเงนิปันผลจากบรษัิทย่อย รวมเป็นจ�านวน 1,156.6 ล้านบาท 
(2562: 143.6 ล้านบาท)

- ในระหว่างปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติให้บริษัทฯบันทึกค่าเผ่ือการด้อยค่าของ เงินลงทุนใน
บริษัทย่อยในกลุ่มโรงไฟฟ้าชีวภาพ โรงไฟฟ้าชีวมวล และกลุ่มเงินลงทุนในโครงการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เป็นจ�านวนรวมทั้งสิ้น 874.42 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทย่อยในกลุ่มโรงไฟฟ้าชีวภาพและโรงไฟฟ้าชีวมวลประสบ
ปัญหาขาดแคลนวตัถดุบิทีใ่ช้ในการผลิตไฟฟ้า รวมถงึต้นทนุ ค่าขนส่งวตัถดุบิทีเ่พิม่สูงขึน้มากท�าให้เกดิปัญหาในการผลติ 
และโครงการในกลุ่มเงนิลงทนุในโครงการทัง้ในประเทศและต่างประเทศทีไ่ด้มกีารพจิารณาหยดุพฒันาโครงการดงักล่าว

รายละเอียดของค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย มีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ากัด 205.80

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จ�ากัด 70.42

บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ�ากัด 20.40

บริษัท อรัญ เพาเวอร์ จ�ากัด 405.00

บริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จ�ากัด 172.80

รวม 874.42
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 14.2 รำยละเอียดของบริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุมที่มีสำระส�ำคัญ

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท

สัดส่วนที่ถือโดย
ส่วนได้เสีย

ที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม

ส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ�ำนำจควบคุมใน
บริษัทย่อยสะสม

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ที่แบ่งให้กับส่วนได้
เสียที่ไม่มีอ�ำนำจ

ควบคุมในบริษัทย่อย
ในระหว่ำงปี

เงินปันผลจ่ำยให้กับ
ส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ�ำนำจควบคุมใน

ระหว่ำงปี

2563
(ร้อยละ)

2562
(ร้อยละ)

2563 2562 2563 2562 2563 2562

บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นโดยตรง

บริษัท นวรัตน์บีเวอร์เรส จ�ากัด 49.00 49.00 (7,874) 3,920 (11,794) (3,309) - -

 14.3  ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ�ำกัด (บริษัทย่อย) ที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุมที่
มีสำระส�ำคัญซึ่งเป็นข้อมูลก่อนกำรตัดรำยกำรระหว่ำงกัน

สรุปรายการฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

(หน่วย: พันบำท)

2563 2562

สินทรัพย์หมุนเวียน 2,478 6,866

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 39,869 60,377

หนี้สินหมุนเวียน 90,046 87,475

หนี้สินไม่หมุนเวียน - 3,398

สรุปรายการก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

(หน่วย: พันบำท)

2563 2562

รายได้ 14,230 14,387

ขาดทุน (24,070) (6,753)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (24,070) (6,753)

สรุปรายการกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

(หน่วย: พันบำท)

2563 2562

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงาน (12,748) (614)

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 19,773 (5,765)

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (7,506) 8,087

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (481) (1,708)
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 15. เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ

 15.1 รำยละเอียดของเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
เงนิลงทนุในการร่วมค้าซึง่เป็นเงนิลงทนุในกจิการทีบ่รษิทัย่อยแห่งหนึง่และบรษิทัอืน่ควบคุมร่วมกนั ตามทีแ่สดงในงบการ

เงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบำท)

บรษิทั ลกัษณะธรุกจิ
จัดตัง้ขึน้

ในประเทศ

สดัส่วนเงนิลงทุน รำคำทุน
มูลค่ำตำมบญัชี                                       

ตำมวธีิส่วนได้เสีย

2563 
(ร้อยละ)

2562 
(ร้อยละ)

2563 2562 2563 2562

ถือหุ้นโดยบริษัท บิ๊กแก๊ส 
เทคโนโลยี จ�ากัด

บริษัท ไทย ไปป์ไลน์   
เน็ตเวิร์ค จ�ากัด

ขนส่งน�้ามัน
โดยระบบ   

ขนส่งทางท่อ
ไทย 55.41 55.41 3,727,676 3,727,676 3,704,913 3,724,944

รวม 3,727,676 3,727,676 3,704,913 3,724,944

 15.2 ส่วนแบ่งก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ
 ในระหว่างปี 2563 และ 2562 บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งก�าไร/ขาดทุน ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและ เงินปันผลรับจาก

การลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวมดังนี้

(หน่วย: พันบำท)

กำรร่วมค้ำ

ส่วนแบ่งก�ำไร/ขำดทุนจำก
เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ

ในระหว่ำงปี

ส่วนแบ่งก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ

ในระหว่ำงปี

เงินปันผลรับ
ในระหว่ำงปี

2563 2562 2563 2562 2563 2562

บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ 
เน็ตเวิร์ค จ�ากัด

(1,101) 38 (18,930) - - -

รวม (1,101) 38 (18,930) - - -

 15.3 ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ�ำกัด (กำรร่วมค้ำ) ที่มีสำระส�ำคัญ
สรุปรายการฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

(หน่วย: พันบำท)

2563 2562

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 46,401 240,529

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 19,398 12,049

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,806,443 2,242,409

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (362,040) (119,585)

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร (1,875,604) -
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(หน่วย: พันบำท)

2563 2562

หนี้สินไม่หมุนเวียน (296,528) (1,476)

สินทรัพย์ - สุทธิ 2,338,070 2,373,926

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 55.4 55.4

สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ 1,295,291 1,315,155

การตัดรายการระหว่างกัน - -

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมค้า 1,295,291 1,315,155

สรุปรายการก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

2563 2562

รายได้ดอกเบี้ย 302 1,971

รายได้อื่น 564 13

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (2,541) (3,179)

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (697) (17)

รายได้ภาษีเงินได้ 384 -

ขาดทุนสุทธิ (1,988) (1,212)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (34,162) -

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (36,150) (1,212)

 15.4 รำยกำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ
ในเดือนกันยายน 2562 บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ�ากัด (“BIGGAS”) ได้ขายเงินลงทุนบางส่วนของบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ 

เน็ตเวิร์ค จ�ากัด (“TPN”) ท�าให้สัดส่วนการถือหุ้นใน TPN ลดลงเหลือร้อยละ 57.00 รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงอ�านาจควบคุมส่งผล
ให้มกีารเปลีย่นแปลงสถานะเงนิลงทนุจากเงนิลงทนุในบรษิทัย่อยเป็นเงนิลงทนุในการร่วมค้า โดย BIGGAS ได้บนัทกึมลูค่าเงนิลงทนุ
เป็นจ�านวนเงินท้ังสิ้น 3,396,000,000 บาท จากการขายเงินลงทุนดังกล่าว BIGGAS ได้รับช�าระเงินบางส่วนและเงินส่วนท่ีเหลือ
บนัทกึเป็นลกูหนีจ้ากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย จ�านวน 1,240,000,000 บาท มกี�าหนดการรบัช�าระภายใต้เงือ่นไขบางประการ
ที่ระบุในสัญญาโดยเงื่อนไขที่ส�าคัญคือ BIGGAS ต้องด�าเนินการให้ TPN เข้าลงนามในสัญญากู้ยืมเพื่อก่อสร้างโครงการขยายระบบ
การขนส่งน�้ามันทางท่อ

เมือ่วนัที ่21 กนัยายน 2563 TPN ได้ลงนามในสญัญากูย้มืเพือ่ก่อสร้างโครงการขยายระบบการขนส่งน�า้มนัทางท่อ มลูค่า
สัญญาทั้งสิ้น 7,800,000,000 บาท ซึ่งการลงนามในสัญญากู้ยืมดังกล่าวเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาขายเงินลงทุน 
และ BIGGAS ได้รับช�าระเงินลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนแล้ว ทั้งจ�านวนในวันที่ 28 กันยายน 2563

ในระหว่างปี 2563 BIGGAS ได้ด�าเนนิการให้มกีารวดัมลูค่ายตุธิรรมของสินทรพัย์ทีไ่ด้มาและหนีสิ้นทีร่บัมา ณ วันทีเ่ปลีย่น
ประเภทเงนิลงทนุ เพือ่ปันส่วนต้นทนุการซ้ือธรุกจิให้แก่รายการดงักล่าว โดยการวัดมลูค่านีไ้ด้เสรจ็สมบรูณ์แล้ว และอยูภ่ายในระยะ
เวลา 12 เดือนนับจากวันที่ซื้อกิจการตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง การรวม
ธุรกิจ 

บริษัทฯได้แสดงเงินลงทุนในการร่วมค้า TPN ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ในบริษัทย่อย
เป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
POWER SOLUTION TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

158



 (หน่วย: พันบำท)

มูลค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า ณ วันที่เปลี่ยนประเภทเงินลงทุน 3,396,176

หัก: มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับ (3,382,886)

ค่าความนิยม 13,290

มูลค่ายุติธรรมและมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ระบุได้และหนี้สินที่ได้รับมา ณ วันที่เปลี่ยนประเภท เงินลงทุนใน TPN 
จากเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า เป็นดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

มูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำตำมบัญชี

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 483 483

เงินลงทุนชั่วคราว 10,605 10,605

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 57,473 57,473

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 412,781 371,290

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 5,222,370 73

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1,310,909 1,310,909

     รวมสินทรัพย์ 7,014,621 1,750,833

หนี้สิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (20,137) (20,137)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (6,290) (6,290)

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (1,052,757) -

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ (549) (549)

     รวมหนี้สิน (1,079,733) (26,976)

รวมสินทรัพย์สุทธิ 5,934,888 1,723,857

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ) 57

สินทรัพย์สุทธิในสัดส่วนการลงทุนของบริษัท 3,382,886

มูลค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า ณ วันที่เปลี่ยนประเภทเงินลงทุน 3,396,176

ค่าความนิยม 13,290

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 TPN ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 3,315,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อ BIGGAS ในราคาหุ้น
ละ 100 บาท โดยเรียกช�าระค่าหุ้นทั้งหมดเป็นจ�านวนเงิน 331,500,000 บาท และได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 3,185,000 หุ้น 
เพือ่เสนอขายต่อบรษิทัในประเทศแห่งหน่ึงในราคาหุน้ละ 100 บาท โดยเรยีกช�าระค่าหุน้ท้ังหมดเป็นจ�านวนเงนิ 318,500,000 บาท 
จากการเพิ่มทุนของ TPN ดังกล่าวท�าให้ BIGGAS มีสัดส่วนการถือหุ้นใน TPN ลดลงจากร้อยละ 57.00 เป็นร้อยละ 55.41
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 16. สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น / เงินลงทุนอื่น
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นคือเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนซ่ึงก�าหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรม

ผ่านก�าไรหรือขาดทุน มีรายละเอียดดังนี้

 (หน่วย: พันบำท)

บริษัท

งบกำรเงินรวม

ทุนเรียกช�ำระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน รำคำทุน

2563 2562
2563 

(ร้อยละ)
2562 

(ร้อยละ)
2563 2562

บริษัท พีวี กรีน จ�ากัด 18,000 18,000 19.99 19.99 3,598 3,598

บริษัท ไลท์อัพ ดีไซน์ จ�ากัด 75,800 75,800 10.00 10.00 20,000 20,000

บริษัท ทริปเปิ้ล เอส อีโค่ จ�ากัด 60,000 60,000 15.00 15.00 9,000 9,000

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน - (9,000)

        ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน (9,000) -

รวม 23,598 23,598

 (หน่วย: พันบำท)

บริษัท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ทุนเรียกช�ำระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน รำคำทุน

2563 2562
2563 

(ร้อยละ)
2562 

(ร้อยละ)
2563 2562

บริษัท พีวี กรีน จ�ากัด 18,000 18,000 19.99 19.99 3,598 3,598

บริษัท ไลท์อัพ ดีไซน์ จ�ากัด 75,800 75,800 10.00 10.00 20,000 20,000

รวม 23,598 23,598

ฝ่ายบริหารของกลุม่บรษิทัพจิารณาแล้วว่ามลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ทางการเงนิไม่หมนุเวยีนอืน่มมีลูค่าเทยีบเท่ากบัมลูค่ายตุธิรรม

 17. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,064,057 3,067,329 187,760 341,086

สินทรัพย์สิทธิการใช้ (หมายเหตุ 25) 320,153 - 158,004 -

รวม 2,384,210 3,067,329 345,764 341,086

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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(หน่วย: พันบาท)

งบกำรเงนิรวม

ทีด่นิ

อำคำรและ       

ส่วนปรบัปรงุ

อำคำร

อำคำรและ       

ส่วนปรบัปรงุ

อำคำรโรงไฟฟ้ำ

เครือ่งจกัรและ

อปุกรณ์

โรงไฟฟ้ำ

เครือ่งมอืและ

อปุกรณ์

เครือ่งตกแต่ง  

เครือ่งใช้

ส�ำนกังำน

และ

คอมพวิเตอร์

ยำนพำหนะ
อปุกรณ์

ส�ำหรับให้เช่ำ

งำนระหว่ำง

ก่อสร้ำง
รวม

รำคำทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 838,299 148,908 447,244 1,739,574 96,227 30,171 88,600 9,315 542,452 3,940,790

ซื้อเพิ่ม 27,886 51 117 9,418 2,097 828 2,860 - 155,542 198,799

จ�าหน่าย - - - (1,650) (8,120) (119) (14,063) - - (23,952)

ตัดจ�าหน่าย - - - (34,866) - - - - (21,163) (56,029)

โอนเข้า (ออก) - (38,946) 152 36,146 48,370 - 10,291 - (56,013) -

ลดลงจากการเปลี่ยนแปลง ประเภทเงินลงทุน

  ในบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า (157,552) - - - - (782) (2,493) - (212,114) (372,941)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 708,633 110,013 447,513 1,748,622 138,574 30,098 85,195 9,315 408,704 3,686,667

โอนออกไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้ - - - (316,258) - - (34,982) - - (351,240)

ซื้อเพิ่ม 29,859 67 - 8,052 2,343 666 - - 108,133 149,120

จ�าหน่าย - - - (187) (190) (636) (27,509) - - (28,522)

ตัดจ�าหน่าย - - - - - - - - (73) (73)

โอนเข้า (ออก) - - 194,252 226,525 7,603 - - - (428,380) -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 738,492 110,080 641,765 1,666,754 148,330 30,128 22,704 9,315 88,384 3,455,952

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 - 30,366 69,097 260,794 14,792 20,194 46,099 8,955 - 450,297

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 7,771 17,015 67,479 5,913 3,182 10,281 355 - 111,996

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่จ�าหน่าย - - - (570) (1,083) (119) (8,352) - - (10,124)

โอนเข้า (ออก) - (5,400) - - 5,400 - - - - -

ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุน

   ในบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า - - - - - (383) (1,266) - - (1,649)

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้
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(หน่วย: พันบาท)

งบกำรเงนิรวม

ทีด่นิ

อำคำรและ       

ส่วนปรบัปรงุ

อำคำร

อำคำรและ       

ส่วนปรบัปรงุ

อำคำรโรงไฟฟ้ำ

เครือ่งจกัรและ

อปุกรณ์

โรงไฟฟ้ำ

เครือ่งมอืและ

อปุกรณ์

เครือ่งตกแต่ง  

เครือ่งใช้

ส�ำนกังำน

และ

คอมพวิเตอร์

ยำนพำหนะ
อปุกรณ์

ส�ำหรับให้เช่ำ

งำนระหว่ำง

ก่อสร้ำง
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 32,737 86,112 327,703 25,022 22,874 46,762 9,310 - 550,520

โอนออกไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้ - - - (36,317) - - (13,525) - - (49,842)

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 5,632 21,214 37,866 8,092 2,877 2,399 5 - 78,085

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่จ�าหน่าย - - - (84) (189) (636) (18,228) - - (19,137)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 - 38,369 107,326 329,168 32,925 25,115 17,408 9,315 - 559,626

ค่ำเผื่อสินทรัพย์ด้อยค่ำ

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562                                                  - - 7,425 59,663 - - 1,750 - - 68,838

เพิ่มขึ้น - - - - 1,760 - 974 - - 2,734

ลดลง - - - (1,062) - - (1,692) - - (2,754)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562                                                 - - 7,425 58,601 1,760 - 1,032 - - 68,818

เพิ่มขึ้น 128,112 - 56,388 573,568 - 968 9,015 - 4,550 772,601

ลดลง - - - (12) - - (9,138) - - (9,150)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563                                           128,112 - 63,813 632,157 1,760 968 909 - 4,550 832,269

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 708,633 77,276 353,976 1,362,318 111,792 7,224 37,401 5 408,704 3,067,329

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 610,380 71,711 470,626 705,429 113,645 4,045 4,387 - 83,834 2,064,057

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี

2562 (จ�านวน 96.3 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 111,996

2563 (จ�านวน 74.6 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 78,085

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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(หน่วย: พันบาท)

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

ทีด่นิ

อำคำรและ       

ส่วนปรบัปรงุ

อำคำร

อำคำรและ       

ส่วนปรบัปรงุ

อำคำรโรงไฟฟ้ำ

เครือ่งจกัรและ

อปุกรณ์

โรงไฟฟ้ำ

เครือ่งมอืและ

อปุกรณ์

เครือ่งตกแต่ง  

เครือ่งใช้

ส�ำนกังำน

และคอมพวิเตอร์

ยำนพำหนะ
อปุกรณ์

ส�ำหรับให้เช่ำ

งำนระหว่ำง

ก่อสร้ำง
รวม

รำคำทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 65,837 35,429 71,735 208,890 4,417 12,849 2,077 9,315 - 410,549

ซื้อเพิ่ม 7,093 - - 5,570 10 311 - - - 12,984

จ�าหน่าย - - - - - (119) - - - (119)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 72,930 35,429 71,735 214,460 4,427 13,041 2,077 9,315 - 423,414

โอนออกไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้ - - - (182,797) - - - - - (182,797)

ซื้อเพิ่ม - - - - 176 221 - - 14,284 14,681

จ�าหน่าย - - - - (190) (636) - - - (826)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 72,930 35,429 71,735 31,663 4,413 12,626 2,077 9,315 14,284 254,472

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 - 18,266 6,547 11,294 3,978 11,514 1,583 8,955 - 62,137

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 1,444 2,863 14,832 202 611 3 355 - 20,310

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่จ�าหน่าย - - - - - (119) - - - (119)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 19,710 9,410 26,126 4,180 12,006 1,586 9,310 - 82,328

โอนออกไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้ - - - (20,641) - - - - - (20,641)

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 1,244 2,870 1,037 154 541 - 5 - 5,851

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่จ�าหน่าย - - - - (189) (637) - - - (826)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 - 20,954 12,280 6,522 4,145 11,910 1,586 9,315 - 66,712

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 72,930 15,719 62,325 188,334 247 1,035 491 5 - 341,086

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 72,930 14,475 59,455 25,141 268 716 491 - 14,284 187,760

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี

2562 (จ�านวน 18.3 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 20,310

2563 (จ�านวน 4.1 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 5,851

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์จ�านวน 773 ล้านบาทในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
เพือ่ให้สนิทรพัย์ดงักล่าวแสดงมลูค่าเท่ากบัมลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคืนเนือ่งจากสินทรพัย์ดงักล่าวเกีย่วข้องกบักลุ่มโรงไฟฟ้าทีป่ระสบ
ผลขาดทุนและหยุดด�าเนินการผลิตไฟฟ้า

กลุม่บรษิทัได้น�าทีด่นิ อาคารและส่วนปรบัปรงุอาคาร อาคารและส่วนปรบัปรงุอาคารโรงไฟฟ้า และเครือ่งจกัรและอปุกรณ์
โรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ไปค�้าประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีอุปกรณ์จ�านวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชี
ก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�านวนเงิน 63 ล้านบาท (2562: 62 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 36 ล้านบาท 
(2562: 33 ล้านบาท))

 18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 (หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินรวม

สิทธิในกำรผลิตและกำร
จ�ำหน่ำยไฟฟ้ำ

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ รวม

รำคำทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 297,187 6,052 303,239

ซื้อเพิ่ม - 280 280

ตัดจ�าหน่าย (7,000) - (7,000)

ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงประเภท

   เงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า - (141) (141)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 290,187 6,191 296,378

ซื้อเพิ่ม 956 411 1,367

ตัดจ�าหน่าย (290,187) - (290,187)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 956 6,602 7,558

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 27,914 3,491 31,405

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 9,514 729 10,243

ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงประเภท

   เงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า - (68) (68)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 37,428 4,152 41,580

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 5,157 515 5,672

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับส่วนที่ตัดจ�าหน่าย (42,585) - (42,585)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 - 4,667 4,667

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 252,759 2,039 254,798

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 956 1,935 2,891
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สทิธใินการผลติและการจ�าหน่ายไฟฟ้าทีไ่ด้มาจากการซือ้บรษิทัย่อยออกให้โดยหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้องและมรีะยะเวลาการได้
รับสิทธิ 25 ปี 

 ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษัทตัดจ�าหน่ายสิทธิในการผลิตและการจ�าหน่ายไฟฟ้าบางส่วนเป็นจ�านวน 248 ล้านบาท และรับรู้เป็น
ส่วนหนึง่ของค่าใช้จ่ายในบญัชค่ีาตดัจ�าหน่ายสนิทรพัย์ในงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมเพือ่ให้สนิทรพัย์ดงักล่าวแสดงมลูค่าเท่ากบัมลูค่าทีค่าด
ว่าจะได้รับคืนเนื่องจากสินทรัพย์ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกลุ่มโรงไฟฟ้าที่ประสบผลขาดทุนและหยุดด�าเนินการผลิตไฟฟ้า

(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

รำคำทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 4,360

ซื้อเพิ่ม 88

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 4,448

ซื้อเพิ่ม 50

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 4,498

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 3,182

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 522

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 3,704

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 295

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 3,999

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 744

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 499

 19. ค่ำควำมนิยม
กลุ่มบริษัทปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อธุรกิจให้กับกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด เพื่อทดสอบการด้อยค่า

ประจ�าปี 2563 ดังนี้

(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินรวม

ธุรกิจสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติ ธุรกิจจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว รวม

ค่าความนิยม 11,169 558,210 569,379

กลุ่มบริษัทพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ โดย
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับอ้างอิงจากประมาณการทางการเงิน ซ่ึงได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร ประมาณ
การกระแสเงินสดดังกล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ส�าหรับทั้งสองธุรกิจ
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ข้อสมมติที่ส�าคัญในการค�านวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ สรุปได้ดังนี้

ธุรกิจสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติ ธุรกิจจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว

อัตราการเติบโต ร้อยละ 0 ต่อปี ร้อยละ 19 - 52 ต่อปี

อัตราคิดลดก่อนภาษี ร้อยละ 10 - 11 ต่อปี ร้อยละ 10 - 11 ต่อปี

ฝ่ายบริหารพิจารณาอัตราการเติบโตในแต่ละธุรกิจจากผลประกอบการในอดีต ตลาด และคู่แข่ง โดยธุรกิจจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว เป็นธุรกิจที่มีคู่แข่งจ�านวนน้อย และมีการขยายตัวของฐานลูกค้าในกลุ่มภาคอุตสาหกรรมและกลุ่มภาค
ขนส่ง ท�าให้อตัราการเตบิโตสงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง ซึง่จากปี 2563 พบว่าลูกค้ากลุม่ภาคอตุสาหกรรมจะเพิม่ขึน้เป็นสองเท่าจากปี 2562 
และในปี 2564 กลุ่มบริษัทก็วางแผนเข้าสู่ ตลาดลูกค้ากลุ่มภาคขนส่ง ส่วนธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสามารถท�ารายได้ค่อน
ข้างคงทีเ่ม่ือพิจารณารายได้ในช่วงปีทีผ่่าน ๆ  มา และเนือ่งจากเป็นสถานบีรกิารก๊าซจงึยากทีจ่ะขยายตวัของฐานลกูค้าได้ ฝ่ายบรหิาร
จึงได้วางแผนรายได้ให้มีจ�านวนเทียบเท่ากับปีก่อน ๆ โดยไม่มีอัตราการเติบโตใด ๆ ตั้งแต่ ปี 2564 จนถึงปี 2568 และอัตราคิดลด
เป็นอัตราก่อนภาษีที่สะท้อนถึงความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะ ที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานนั้น 

ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วเชื่อว่าค่าความนิยมดังกล่าวไม่เกิดการด้อยค่า

 20. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกธนำคำร

   (หน่วย: พันบำท)

อัตรำดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) งบกำรเงินรวม                           งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562 2563 2562

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร MOR, MOR 
- 1.375

MOR 27,353 55,320 - -

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร

ตั๋วสัญญาใช้เงิน
2.0, 3.5, 
3.75, 4.0 
MLR - 2

4.0, 4.2, 
4.35, 4.5 

MLR - 1.25,                    
MLR - 2   

219,990 265,000 209,990 265,000

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท 3.47, 3.60, 
MMR, MLR 
- 2, MOR - 

3.65, BR + 0.5

MMR, MLR 
- 0.5, MLR -2, 

BR + 0.5
139,245 368,132 119,072 253,443

รวม 386,588 688,452 329,062 518,443

วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารค�้าประกันโดยการจดจ�าน�าบัญชีเงินฝากประจ�าของกลุ่มบริษัท และเงินกู้ยืมระยะส้ันจาก
ธนาคารค�้าประกันโดยการจ�านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีวงเงินคงเหลือที่ยังไม่ได้เบิกใช้ของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
ธนาคารจ�านวน 117 ล้านบาท และ 954 ล้านบาท (2562: 84 ล้านบาท และ 325 ล้านบาท ตามล�าดับ) (เฉพาะบริษัทฯ: 40 ล้าน
บาท และ 446 ล้านบาท ตามล�าดับ (2562: 40 ล้านบาท และ 112 ล้านบาท ตามล�าดับ))
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 21. เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 428,384 120,951 50,346 25,906

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 217 127,590 243

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 20,319 49,078 7,236 6,216

ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 19,186 15,448

ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 8,191 6,915 6,292 4,753

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 188,623 289,263 40,288 79,197

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 645,517 466,424 250,938 131,763

 22. เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันที่แสดงในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวำคม 2562

ในระหว่ำงปี ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวำคม 2563เพิ่มขึ้น ลดลง

กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 218,439 135,000 (340,700) 12,739

218,439 135,000 (340,700) 12,739

(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวำคม 2562

ในระหว่ำงปี ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวำคม 2563เพิ่มขึ้น ลดลง

กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 205,700 135,000 (340,700) -

205,700 135,000 (340,700) -

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนัคอื เงนิกูย้มืทีไ่ม่มหีลกัประกนัและมกี�าหนดช�าระ
คืนเมื่อทวงถามโดยไม่มีการคิดดอกเบ้ีย (2562: เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันประกอบไปด้วยเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลัก
ประกันมีระยะเวลา 3-6 เดือน และเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันมีก�าหนดช�าระคืนเมื่อทวงถาม มีการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ  
4.25 - 6.00 ต่อปี)

 23. หุ้นกู้
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้

ระยะสั้น และ/หรือ ระยะยาวในรูปแบบของตั๋วแลกเงิน และ/หรือหุ้นกู้ของบริษัทฯในวงเงินจ�านวนไม่เกิน 1,500 ล้านบาท หรือเงินสกุลอื่น
ในวงเงินเทียบเท่าเพื่อใช้ช�าระหนี้เดิม เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทุน
ทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ
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ในระหว่างปี 2563 และ 2562 บริษัทฯได้ออกหุ้นกู้ชนิดมีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ มีผู้แทนผู้ถือและไม่ด้อยสิทธิ โดยเสนอขายแก่
ผู้ลงทุน และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ภายในประเทศซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบำท)

หุ้นกู้ วันที่ออก

อัตรำ
ดอกเบี้ย 
(ร้อยละ
ต่อปี)

อำยุ ครบก�ำหนด

งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ยอด
คงเหลือ 
ณ วันที่                     

31 ธันวำคม 
2562

เพิ่มขึ้น ลดลง

ยอด
คงเหลือ              
ณ วันท่ี                    

31 ธันวำคม 
2563

ครั้งที่ 2/2561
16 - 18 

กรกฎาคม 
2561

5.4 1 ปี 6 เดือน
มกราคม 
2563

398,800 - (398,800) -

ครั้งที่ 1/2563
9 มกราคม 

2563
5.3 1 ปี 3 เดือน

เมษายน 
2564

- 100,000 - 100,000

ครั้งที่ 2/2563
16 มกราคม 

2563
5.7 1 ปี 9 เดือน

ตุลาคม 
2564

- 400,000 - 400,000

หัก: ต้นทุนในการท�ารายการรอตัดจ่าย (181) (7,269) 4,556 (2,894)

รวม 398,619 497,106

หัก: ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (398,619) (497,106)

หุ้นกู้   - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี - -

 24. เงินกู้ยืมระยะยำว

(หน่วย: พันบำท)

เงินกู้
อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

กำรช�ำระคนื
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

1 MLR-1.25 ช�าระคืนเงินต้นเป็นรายเดือน เดอืนละ 0.30 - 0.38 
ล้านบาท ภายในระยะเวลา 10 ปี นบัแต่วนัเบกิรบัเงนิกู้

17,390 21,447 - -

2 5.75 ช�าระคนืเงนิต้นเป็นรายเดือน เดอืนละ 0.35 ล้านบาท 
ภายในระยะเวลา 7 ปี นบัแต่วนัเบกิรบัเงนิกู้

4,800 9,000 - -

3 MLR-2.025 ช�าระคนืเงนิต้นเป็นรายเดือน เดอืนละ 0.55 ล้านบาท 
ภายในระยะเวลา 7 ปีนบัแต่ วนัเบกิรบัเงนิกู้

10,935 17,475 10,935 17,475

4 MLR-0.5 ช�าระคนืเงนิต้นเป็นรายเดือน เดอืนละ 0.62 ล้านบาท 
ภายในระยะเวลา 4 ปี 8 เดอืน นบัแต่วนัเบกิรบัเงนิกู้

3,397 10,862 - -

5 MLR-1.5 ช�าระคืนเงนิต้นพร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดอืน เดอืนละ 
2.98 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 7 ปี นบัแต่วันเบกิ
รบัเงินกู้

136,760 172,520 - -

6 MLR-0.5 ช�าระคืนเงนิต้นพร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดอืน เดอืนละ 
1.78 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 4 ปี 8 เดอืน นบัแต่
วนัเบิกรบัเงินกู้

- 17,859 - -
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(หน่วย: พันบำท)

เงินกู้
อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

กำรช�ำระคนื
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

7 MLR-0.5 ช�าระคืนเงนิต้นพร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดอืน เดอืนละ 
0.86 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 7 ปี 8 เดอืน นบัแต่
วนัเบิกรบัเงินกู้

35,588 40,731 - -

8 4.85 ช�าระคนืเงนิต้นเป็นรายเดือน เดอืนละ 5.6 ล้านบาท 
ภายในระยะเวลา 5 ปี นบัแต่ วนัเบิกรบัเงนิกู้

173,600 240,800 - -

9 6.25 ช�าระคนืเงนิต้นเป็นรายเดอืน เดอืนละ 52,415 บาท 
ภายในระยะเวลา 3 ปี 3 เดอืน นบัแต่เดอืนทีเ่บกิรบั
เงนิกู้

- 1,311 - -

10 MLR-1.25 ช�าระคนืเงนิต้นเป็นรายเดือน เดอืนละ 1.7 ล้านบาท 
ภายในระยะเวลา 2 ปี 6 เดอืน นบัแต่เดอืนทีเ่บกิรบั
เงนิกู้

9,200 29,600 - -

11 THBFIX 6M+4 ช�าระคนืเงนิต้นเป็นรายเดือน เดอืนละ 0.58 ล้านบาท 
ภายในระยะเวลา 3 ปี 2 เดอืน นบัแต่วนัเบกิรบัเงนิกู้

- 18,800 - -

12 THBFIX 6M+4 ช�าระคนืเงนิต้นเป็นรายเดือน เดอืนละ 2.47 ล้านบาท 
ภายในระยะเวลา 3 ปี 2 เดอืน นบัแต่วนัเบกิรบัเงนิกู้

- 81,430 - -

13 2.00 ช�าระคนืเงนิต้น ภายในระยะเวลา 24 เดอืน นับตัง้แต่
วนัเบิกรบัเงินกู้

20,000 - 20,000 -

หัก: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย (518) (4,384) - -

รวม 411,152 657,451 30,935 17,475

หัก: ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (140,552) (209,644) (6,540) (6,540)

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 270,600 447,807 24,395 10,935

 การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 657,451 17,475

บวก: กู้เพิ่ม 20,000 20,000

หัก: จ่ายคืนเงินกู้ (270,164) (6,540)

ตัดจ�าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 3,865 -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 411,152 30,935

เงินกู้ยืมระยะยาวของกลุ่มบริษัทค�้าประกันโดย (ก) การจดจ�านองที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของกลุ่มบริษัท (ข) การจ�าน�า
เครื่องจักร แผงโซล่าเซลล์และอปุกรณท์ี่เกีย่วข้องของกลุ่มบริษทั การจ�าน�าสิทธิการรบัเงินฝากธนาคารของกลุ่มบริษัท (ค) การโอน
สิทธิการรับเงินจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง และ (ง) การค�้าประกันโดยบริษัทฯ

 สญัญาเงนิกู้ยมืได้ระบขุ้อปฏบิตัแิละข้อจ�ากัดบางประการตามทีร่ะบใุนสญัญา เช่น การไม่ลดทนุจดทะเบยีนหรอืควบรวม
กบันติบิคุคลอืน่ การไม่จ่ายเงนิปันผล การไม่ก่อหนีอ้ืน่ การด�ารงอตัราส่วนหนีส้นิต่อส่วนทนุและอตัราส่วนความสามารถในการช�าระ
หนี้ให้เป็นไปตามสัญญา การด�ารงเงินในบัญชีเงินฝากเพื่อส�ารองการช�าระหนี้ เป็นต้น
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยสามแห่ง (2562: บริษัทย่อยสองแห่ง) ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อจ�ากัดบางประการ
ทีร่ะบใุนสญัญาได้ อย่างไรก็ตาม บริษทัย่อยทัง้สามแห่งได้รบัจดหมายผ่อนปรนการปฏบิตั ิตามเงือ่นไขจากธนาคารภายในรอบระยะ
เวลาบัญชี

 25. สัญญำเช่ำ
กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่าท�าสัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อใช้ในการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยมีอายุสัญญาระหว่าง 1 - 22 ปี 

ก) สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงนิรวม

ทีด่นิ

อำคำร
และส่วน
ปรบัปรงุ
อำคำร

อำคำร
และส่วน
ปรบัปรงุ
อำคำร

โรงไฟฟ้ำ

เครือ่งจกัร
และ

อปุกรณ์
โรงไฟฟ้ำ

เครือ่งมอื 
และ

อปุกรณ์

เครือ่งตกแต่ง 
เครือ่งใช้
ส�ำนกังำน

และ
คอมพวิเตอร์

ยำน
พำหนะ

รวม

รำคำทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 284 1,191 31,733 316,258 2,229 867 36,599 389,161

เพิ่มขึ้นระหว่างปี - - - - - - 798 798

ตัดจ�าหน่าย - - - - - - (3,369) (3,369)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 284 1,191 31,733 316,258 2,229 867 34,028 386,590

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - - - 36,317 - - 13,525 49,842

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี 13 332 1,638 9,858 810 281 6,913 19,845

ค่าเสือ่มราคาส�าหรับส่วนทีต่ดัจ�าหน่าย - - - - - - (3,250) (3,250)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 13 332 1,638 46,175 810 281 17,188 66,437

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 284 1,191 31,733 279,941 2,229 867 23,074 339,319

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 271 859 30,095 270,083 1,419 586 16,840 320,153

(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ที่ดิน
เครื่องจักรและ
อุปกรณ์โรง

ไฟฟ้ำ

เครื่องตกแต่ง 
เครื่องใช้

ส�ำนักงำนและ
คอมพิวเตอร์

ยำนพำหนะ รวม

รำคำทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 146 182,797 867 1,071 184,881

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 146 182,797 867 1,071 184,881

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
POWER SOLUTION TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

170



(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ที่ดิน
เครื่องจักรและ
อุปกรณ์โรง

ไฟฟ้ำ

เครื่องตกแต่ง 
เครื่องใช้

ส�ำนักงำนและ
คอมพิวเตอร์

ยำนพำหนะ รวม

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - 20,641 - - 20,641

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี 6 5,719 281 230 6,236

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 6 26,360 281 230 26,877

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 146 162,156 867 1,071 164,240

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 140 156,437 586 841 158,004

ข) หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ

(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

หนี้สินตามสัญญาเช่า 289,297 292,391 113,288 139,383

หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจ�าหน่าย (39,949) (30,255) (9,817) (14,679)

หัก: ค่าธรรมเนียมรอตัดจ่าย (2,290) (2,853) (1,175) (1,463)

รวม 247,058 259,283 102,296 123,241

หัก: ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (53,111) (50,414) (23,503) (22,543)

หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนด

     ช�าระภายในหนึ่งปี 193,947 208,869 78,793 100,698

การวิเคราะห์การครบก�าหนดของจ�านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุ 42.1 ภายใต้หัวข้อ
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

ค) ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสัญญำเช่ำที่รับรู้ในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน

(หน่วย: พันบำท)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ 19,845 6,236

ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า 12,702 5,098

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น 5,138 2,090

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต�่า 2,545 1,948
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ง) อื่น ๆ  
กลุม่บรษิทัมกีระแสเงนิสดจ่ายท้ังหมดของสญัญาเช่าส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 จ�านวน 63 ล้านบาท (2562: 

27 ล้านบาท) ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้น และสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต�่า  

 26. ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 
 จ�านวนเงินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 18,289 13,331 13,623 9,497

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน:

  ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 4,069 3,400 1,808 1,776

  ต้นทุนดอกเบี้ย 327 275 246 205

  ต้นทุนบริการในอดีตจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงาน - 2,621 - 2,145

  ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า - (1,338) - -

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (9,632) - (8,246) -

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 13,053 18,289 7,431 13,623

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

ต้นทุนขาย 1,436 991 - -

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 2,960 2,684 2,054 1,981

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน 4,396 3,675 2,054 1,981

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ระยะเวลาเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัในการจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานของกลุ่มบรษิทัประมาณ 
12 - 21 ปี (2562: 13 - 22 ปี) (เฉพาะบริษัทฯ: 15 ปี (2562: 16 ปี))

 
 สมมติฐานที่ส�าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

(ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)

อัตราคิดลด 1.5 - 3.4 1.5 - 3.4 1.5 - 3.4 1.5 - 3.4

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 5.0 5.0 5.0 5.0

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน 

  (ขึ้นกับช่วงอายุ) 0.0 - 32.1 0.0 - 32.1 0.0 - 29.0 0.0 - 29.0
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ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานที่ส�าคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบำท)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1%

อัตราคิดลด (2,487) 2,917 (1,778) 2,075

อัตราการขึ้นเงินเดือน 3,264 (2,799) 2,335 (2,012)

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน (3,040) 571 (2,181) 418

(หน่วย: พันบำท)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1%

อัตราคิดลด (2,253) 2,663 (1,667) 1,961

อัตราการขึ้นเงินเดือน 2,752 (2,361) 2,035 (1,753)

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน (2,564) 489 (1,901) 369

 27. ทุนเรือนหุ้น
 ในเดือนมกราคม 2562 มีการใช้สิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 จ�านวน 323,394,618 หน่วย บริษัทฯได้รับเงินเพิ่มทุนข้างต้น

จ�านวนรวม 32,339,462 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นของบริษัทฯเพิ่มจาก 2,175,792,898 บาท เป็น 2,305,123,825 บาท
 เมือ่วนัที ่12 กมุภาพนัธ์ 2562 บรษิทัฯได้จดทะเบยีนลดทนุจดทะเบยีนจากทนุจดทะเบยีนเดมิจ�านวน 756,337,613.50 บาท เป็น

ทุนจดทะเบียนใหม่จ�านวน 691,337,613.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ออกจ�าหน่ายรวมจ�านวน 
650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ�านวน 691,337,613.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ�านวน 756,337,613.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ�านวน 
650,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ�ากัด (Private Placement)

 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 บริษัทฯได้จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจ�านวน 756,337,613.50 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนใหม่จ�านวน 755,010,857.10 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิครั้ง
สุดท้าย (PSTC-W1) รวมจ�านวน 13,267,564 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 บริษัทฯได้จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจ�านวน 755,010,857.10 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนใหม่จ�านวน 690,010,857.10 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจ�าหน่ายรวมจ�านวน 650,000,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 บริษัทฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 690,010,857.10 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนใหม่จ�านวน 1,188,120,268.70 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 4,981,094,116 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 
โดยมีทุนที่ออกและช�าระแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 11,859,747,896 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นเงิน 1,185,974,790 บาท และส่วน
เกินมูลค่าหุ้นของบริษัทฯเพิ่มจาก 2,305,123,825 บาท เป็น 6,055,971,063 บาท เพื่อช�าระค่าตอบแทนส�าหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการ
ทั้งหมดให้กับ BGTH

 เมือ่วนัที ่7 พฤษภาคม 2563 บรษิทัฯได้จดทะเบยีนลดทนุจดทะเบยีนจากทนุจดทะเบยีนเดมิจ�านวน 1,188,120,268.70 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนใหม่จ�านวน 1,185,974,789.60 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้ จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯที่จัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ (PSTC-WA) รวมจ�านวน 21,454,791 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
0.10 บาท

 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจ�านวน 1,185,974,789.60 บาท 
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เป็นทนุจดทะเบยีนใหม่จ�านวน 1,185,974,790.00 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทนุจ�านวน 4 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 0.10 บาท คิดเป็น
เงิน 0.40 บาท เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงจ�านวนหุ้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ

เมือ่วนัที ่15 พฤษภาคม 2563 บรษิทัฯได้จดทะเบยีนเปลีย่นแปลงมลูค่าหุน้ทีต่ราไว้จากเดมิหุน้ละ 0.10 บาท เป็นหุน้ละ 0.50 บาท 
โดยการรวมหุ้นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ท�าให้จ�านวนหุ้นเดิมจ�านวน 11,859,747,900 หุ้น เปลี่ยนเป็นจ�านวนหุ้นใหม่
จ�านวน 2,371,949,580 หุ้น การรวมหุ้นดังกล่าวเป็นไปตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 ของบริษัทฯเมื่อวันที่ 30 เมษายน 
2563

 การเปลี่ยนแปลงของทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและช�าระแล้วในระหว่างปี 2563 และ 2562 สรุปดังนี้

งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562

จ�ำนวนหุ้นสำมัญ บำท จ�ำนวนหุ้นสำมัญ บำท

ทุนจดทะเบียน

ณ วันต้นปี 11,881,202,687 1,188,120,269 7,563,376,135 756,337,614

ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 4 - 5,631,094,116 563,109,411

ลดทุนจดทะเบียน (21,454,791) (2,145,479) (1,313,267,564) (131,326,756)

รวมหุ้น (9,487,798,320) - - -

ณ วันสิ้นปี 2,371,949,580 1,185,974,790 11,881,202,687 1,188,120,269

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

ณ วันต้นปี 11,859,747,896 1,185,974,790 6,555,259,162 655,525,916

ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 4 - 4,981,094,116 498,109,412

เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิใบส�าคัญ

   แสดงสิทธิ - - 323,394,618 32,339,462

รวมหุ้น (9,487,798,320) - - -

ณ วันสิ้นปี 2,371,949,580 1,185,974,790 11,859,747,896 1,185,974,790

 28. ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
 28.1 ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ  PSTC-ESOP

เมือ่วันที ่15 ธนัวาคม 2557 บรษิทัฯได้จดัสรรใบส�าคญัแสดงสทิธเิพือ่ซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯให้กบัพนกังานของบรษัิทฯ
จ�านวน 50,000,000 หน่วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

จ�านวนหลักทรัพย์ที่เสนอ: 50,000,000 หน่วย 

จ�านวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ: 50,000,000 หุ้น 

อายุใบส�าคัญแสดงสิทธิ: 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ 

วันที่จัดสรร: 15 ธันวาคม 2557

วันหมดอายุ: 15 ธันวาคม 2562

ราคาจัดสรร: ไม่คิดมูลค่าหน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท) 

ราคาการใช้สิทธิ: 0.10 บาทต่อหุ้น 

อัตราการใช้สิทธิ: ใบส�าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามญั ทัง้นีอ้ตัราการใช้สิทธิสามารถเปล่ียนแปลงได้ตาม
เงื่อนไขการปรับสิทธิ 

วิธีการจัดสรร: บริษัทฯจะจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิจากจ�านวนทั้งหมดของโครงการให้แก่กรรมการและผู้
บริหาร : พนักงาน ในอัตราร้อยละ 43 : 57
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ระยะเวลาการใช้สิทธิ: การใช้สิทธิสามารถใช้สิทธิได้ในวันก�าหนดการใช้สิทธิ และทุก 6 เดือนหลังครบก�าหนดใช้สิทธิ
แต่ละครั้งตลอดอายุใบส�าคัญแสดงสิทธิ การใช้สิทธิมีทั้งหมด 7 ครั้ง สรุปไดังนี้

กำรใช้สิทธิครั้งท่ี 1 - เม่ือครบก�าหนดระยะ 12 เดือน นับแต่วันออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ  
ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ร้อยละ 25 ของจ�านวนที่ได้รับการจัดสรร 

กำรใช้สิทธิครั้งที่ 2 - เม่ือครบก�าหนดระยะ 18 เดือน นับแต่วันออกใบส�าคัญแสดงสิทธ ิ 
ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ร้อยละ 19 ของจ�านวนที่ได้รับการจัดสรร 

กำรใช้สิทธิครั้งท่ี 3 - เม่ือครบก�าหนดระยะ 24 เดือน นับแต่วันออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ  
ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ร้อยละ 28 ของจ�านวนที่ได้รับการจัดสรร 

กำรใช้สิทธิครั้งท่ี 4 - เม่ือครบก�าหนดระยะ 30 เดือน นับแต่วันออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ  
ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ร้อยละ 14 ของจ�านวนที่ได้รับการจัดสรร 

กำรใช้สิทธิครั้งท่ี 5 - เม่ือครบก�าหนดระยะ 36 เดือน นับแต่วันออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ  
ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ร้อยละ 10 ของจ�านวนที่ได้รับการจัดสรร 

กำรใช้สิทธิครั้งท่ี 6 - เม่ือครบก�าหนดระยะ 42 เดือน นับแต่วันออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ  
ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ร้อยละ 3 ของจ�านวนที่ได้รับการจัดสรร 

กำรใช้สิทธิครั้งที่ 7 - เม่ือครบก�าหนดระยะ 48 เดือน นับแต่วันออกใบส�าคัญแสดงสิทธ ิ 
ผู้ถือใบส�าคัญแสงสิทธิสามารถใช้สิทธิที่ได้รับทั้งหมด และส่วนที่เหลือจากการใช้สิทธิงวดก่อน

มลูค่ายตุธิรรมโดยประมาณของสทิธซิือ้หุน้แต่ละสทิธทิีอ่อกเท่ากบั 0.42 บาท ค�านวณโดยใช้แบบจ�าลองการก�าหนดราคา
สิทธิตามแบบจ�าลอง Black-Scholes-Merton ข้อมูลน�าเข้าแบบจ�าลอง ได้แก่ ราคาหุ้น ณ วันที่ก�าหนดราคา ซึ่งเท่ากับ 0.65 บาท 
ราคาใช้สทิธเิท่ากบั 0.10 บาท ความคาดหวงัอตัราการจ่าย เงนิปันผลร้อยละ 5 อายขุองใบส�าคญัแสดงสทิธ ิ5 ปี และอตัราดอกเบีย้
ปลอดความเสี่ยงร้อยละ 2.39

ในระหว่างปี 2562 บริษัทฯไม่มีค่าใช้จ่ายส�าหรับโครงการ PSTC-ESOP และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีส่วน
ทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์จ�านวน 2.2 ล้านบาท 

ในระหว่างปี 2562 ไม่มีผู้ใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ PSTC-ESOP และใบส�าคัญแสดงสิทธิ PSTC-ESOP ที่ยังไม่ได้ใช้
สิทธิคงเหลือจ�านวน 7,265,075 หน่วย หมดอายุแล้วเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562

 28.2 ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1
 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 บริษัทฯได้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 (PSTC-W1) เพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯให้กับ

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

จ�านวนหลักทรัพย์ที่เสนอ: 442,251,470 หน่วย

จ�านวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ: 442,251,470 หุ้น

อายุใบส�าคัญแสดงสิทธิ: 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ

วันที่จัดสรร: 29 มกราคม 2559

วันหมดอายุ: 28 มกราคม 2562

ราคาจัดสรร: ไม่คิดมูลค่าหน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)

ราคาการใช้สิทธิ: 0.50 บาทต่อหุ้น

อัตราการใช้สิทธิ: ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ ทั้งนี้อัตราการใช้สิทธิสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

วันใช้สิทธิ: ก�าหนดการใช้สทิธิทกุ ๆ  6 เดือน นบัแต่วนัทีอ่อกใบส�าคญัแสดงสิทธ ิโดยวนัก�าหนดใช้สิทธคิรัง้
แรกคือวนัที ่29 กรกฎาคม 2559 และสามารถใช้สทิธคิรัง้สดุท้ายในวนัที ่28 มกราคม 2562

 
เมือ่วนัที ่28 มกราคม 2562 ซึง่เป็นการใช้สทิธคิรัง้สดุท้าย มีการใช้สทิธใิบส�าคญัแสดงสทิธ ิPSTC-W1 จ�านวน 323,394,618 

หน่วย ซือ้หุน้สามญัจ�านวน 323,394,618 หุน้ ในราคาหุน้ละ 0.50 บาท บรษิทัฯได้รบัเงนิเพิม่ทนุข้างต้นจ�านวน 161,697,309 บาท 
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บรษัิทฯจดทะเบยีนเพิม่ทนุช�าระแล้วกบักระทรวงพาณชิย์ เมือ่วนัที ่30 มกราคม 2562 และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยได้รบั
หุ้นสามัญข้างต้นเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนแล้วตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ใบส�าคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 ที่ยังไม่
ได้ใช้สิทธิคงเหลือจ�านวน 13,267,564 หน่วย หมดอายุแล้ว ณ วันดังกล่าว

 29. ส�ำรองตำมกฎหมำย
บริษัทฯ

 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรก�าไรสุทธิ
ประจ�าปีส่วนหนึง่ไว้เป็นทนุส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสทุธปิระจ�าปีหักด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทนุส�ารอง
นี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�าไปจ่ายเงินปันผลได้
 
บริษัทย่อย

 ตามบทบญัญตัแิห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ บรษิทัฯต้องจดัสรรทนุส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ�านวนผล
ก�าไรซึ่งบริษัทฯท�ามาหาได้ทุกคราวที่จ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนส�ารองนั้นจะมีจ�านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ�านวนทุนของ 
บริษัทฯ ส�ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�าไปจ่ายเงินปันผลได้

 30. รำยได้จำกสัญญำที่ท�ำกับลูกค้ำ
 การจ�าแนกรายได้

(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

ประเภทของสินค้ำหรือบริกำร

ธุรกิจออกแบบ จ�าหน่ายและติดตั้งระบบไฟฟ้าควบคุมและระบบส�ารองไฟฟ้า 176,371 574,053 176,664 632,825

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 450,481 440,598 48,996 49,379

ธุรกิจจ�าหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 1,067,505 1,865,257 - -

ธุรกิจก่อสร้าง 941,848 291,817 34,960 40,292

รวมรายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า 2,636,205 3,171,725 260,620 722,496

(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้

รับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 1,048,049 2,076,614 67,770 383,477

รับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง 1,588,156 1,095,111 192,850 339,019

รวมรายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า 2,636,205 3,171,725 260,620 722,496
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การกระทบยอดระหว่างรายได้จากสญัญาทีท่�ากบัลูกค้ากบัข้อมลูทางการเงนิจ�าแนกตามส่วนงานทีเ่ปิดเผยไว้ในหมายเหตุ 
38 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

รายได้จากลูกค้าภายนอก 2,636,205 3,171,725 249,468 622,327

รายได้ระหว่างส่วนงาน 319,514 112,205 11,152 100,169

รวม 2,955,719 3,283,930 260,620 722,496

รายการปรับปรุงและตัดรายการระหว่างกัน (319,514) (112,205) - -

รวมรายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า 2,636,205 3,171,725 260,620 722,496

 31. รำยได้ทำงกำรเงิน

   (หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

รายได้ดอกเบี้ยจากตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�าหน่าย 1,984 2,145 21,104 66,945

รวม 1,984 2,145 21,104 66,945

 32. ต้นทุนทำงกำรเงิน

  (หน่วย: พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของเงินกู้ยืม 86,978 105,683 60,485 71,485

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 12,447 8,881 6,920 3,360

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของหนี้สินจากสัญญาเช่า 12,702 11,833 5,098 5,973

รวม 112,127 126,397 72,503 80,818

 33. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ
 รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 137,374 145,290 63,503 70,604

ค่าเสื่อมราคา 103,602 122,239 12,382 20,832

ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน 7,977 8,974 4,038 3,671

ซื้อสินค้าส�าเร็จรูป 1,255,842 2,154,749 238,135 490,884

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�าเร็จรูปและงานระหว่างท�า 59,507 24,073 10,545 40,119
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 34. ภำษีเงินได้
 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วยรายการดังนี้

(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี 20,609 262,884 - 6,904

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี: 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว
   และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว (2,112) (1,497) 1,731 (1,227)

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในก�ำไรขำดทุน 18,497 261,387 1,731 5,677

รายการกระทบยอดจ�านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้กบัผลคูณของก�าไร (ขาดทนุ) ทางบญัชกีบัอตัราภาษทีีใ่ช้ส�าหรบั
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

ก�าไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล (998,653) 3,393,911 206,714 196,651

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 0, 20 ร้อยละ 0, 20 ร้อยละ 0, 20 ร้อยละ 0, 20

ก�าไร(ขาดทุน)ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี (199,731) 316,472 41,343 34,345

ผลกระทบทางภาษีจากการตัดรายการระหว่างกัน (136,650) (48,942) - -

ผลกระทบทางภาษีส�าหรับ:

  การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 35) (13,417) (15,913) (5,124) (28,715)

  เงินปันผลที่ได้รับยกเว้นภาษี - - (231,318) -

  ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 347,778 4,042 187,090 65

  ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (58) (28,786) - (18)

  ผลขาดทุนสะสมใช้ไป (155) - - -

  อื่น ๆ (1,812) - - -

รวม 332,336 (40,657) (49,352) (28,668)

ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ที่คาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์ 22,542 34,514 9,740 -

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในก�าไรขาดทุน 18,497 261,387 1,731 5,677
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 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

   (2562: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) 3,403 2,205 105 515

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 512 904 207 352

ค่าเผื่อการด้อยค่าของมูลค่าสินทรัพย์ 2,282 352 - -

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 2,434 3,377 1,462 2,700

ขาดทุนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 88 88 24 24

ประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ

   รับประกันสินค้า 1,741 1,685 1,741 1,685

เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า/สิทธิจากการเช่าตามสัญญา 263 - 6 -

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 446 446 446 446

รวม 11,169 9,057 3,991 5,722

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จ�านวน 
517 ล้านบาท (2562: 324 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: ไม่มี) ที่ไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทฯ
พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯอาจไม่มีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะน�าผลแตกต่างชั่วคราวและผลทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้

 35. กำรส่งเสริมกำรลงทุน
กลุ่มบริษัทได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส�าหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงาน

ชีวภาพ และพลังงานชีวมวล ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนดังนี้

เลขที่บัตรส่งเสริมกำรลงทุน วันที่ได้รับสิทธิ

1966(1)/2554 10 สิงหาคม 2554

2548(1)/2555 18 ตุลาคม 2555

1127(1)/2556 31 มกราคม 2556

1483(1)/2556 2 เมษายน 2556

1792(1)/2556 6 มิถุนายน 2556

1519(1)/2557 22 เมษายน 2557

1520(1)/2557 22  เมษายน 2557

58-2389-1-00-1-0 29 ตุลาคม 2558

59-1440-1-00-1-0 7 พฤศจิกายน 2559

59-1442-1-00-1-0 7 พฤศจิกายน 2559

61-0121-1-001-0 2 กุมภาพันธ์ 2561

61-0865-1-00-1-0 23 กรกฎาคม 2561
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ทัง้นี ้บตัรส่งเสรมิดงักล่าวได้ก�าหนดเงือ่นไขและสทิธิพเิศษบางประการ สิทธพิเิศษดงักล่าวรวมถึงการได้รบัยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคล
ส�าหรับก�าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น และ
หลงัจากนัน้ได้รบัลดหย่อนภาษ ีเงนิได้นติบิคุคลในอตัราร้อยละ 50 ส�าหรบัก�าไรสทุธทิีไ่ด้จากการประกอบกจิการท่ีได้รบัการส่งเสริมเป็นระยะ
เวลา 5 ปี และได้รบัยกเว้นไม่ต้องน�าเงนิปันผลจากกจิการทีไ่ด้รับการส่งเสรมิการลงทนุซึง่ได้รบัยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคลไปรวมค�านวณเพือ่
เสียภาษี

 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายในประเทศส�าหรับปี 2563 และ 2562 ตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเป็นจ�านวนทั้งสิ้น 
450 ล้านบาท และ 441 ล้านบาท ตามล�าดับ (เฉพาะบริษัทฯ: 49 ล้านบาท และ 49 ล้านบาท ตามล�าดับ)

 36. ก�ำไรต่อหุ้น
 ก�าไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐานค�านวณโดยหารก�าไรส�าหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ�านวน

ถวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัของหุน้สามญัทีอ่อกอยูใ่นระหว่างปี บรษิทัฯได้ปรับปรงุจ�านวนหุน้สามญัทีใ่ช้ในการค�านวณก�าไรต่อหุน้ของปีก่อนท่ีน�ามา
เปรียบเทียบโดยปรับปรุงจ�านวนหุ้นสามัญที่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 27 โดยถือ
เสมือนว่าการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เริ่มต้นของงวดแรกที่เสนอรายงาน

 ก�าไรต่อหุ้นปรับลดค�านวณโดยหารก�าไรส�าหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยผลรวมของ
จ�านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัของหุน้สามญัทีอ่อกอยูใ่นระหว่างปีกบัจ�านวน ถวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัของหุ้นสามญัทีบ่รษิทัฯอาจต้องออกเพ่ือแปลง
หุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นงวดหรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า 

 
 ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แสดงการค�านวณได้ดังนี้

งบกำรเงินรวม

ก�ำไร (ขำดทุน) ส�ำหรับปี
จ�ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วง

น�้ำหนัก
ก�ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น

2563
(พันบำท)

2562
(พันบำท)

2563
(พันหุ้น)

2562
(พันหุ้น)
(ปรับปรุง

ใหม่)

2563
(บำท)

2562
(บำท)

(ปรับปรุง
ใหม่)

ก�ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน

   ก�าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของ

      ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (1,005,356) 3,128,780 2,371,950 1,640,976 (0.4239) 1.9067

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ก�ำไรส�ำหรับปี
จ�ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วง

น�้ำหนัก
ก�ำไรต่อหุ้น

2563
(พันบำท)

2562
(พันบำท)

2563
(พันหุ้น)

2562
(พันหุ้น)
(ปรับปรุง

ใหม่)

2563
(บำท)

2562
(บำท)

(ปรับปรุง
ใหม่)

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน

   ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น

      ของบริษัทฯ 204,983 190,975 2,371,950 1,640,976 0.0864 0.1164

ไม่มีการค�านวณก�าไรต่อหุ้นปรับลดส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากใบส�าคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญทั้งหมด
หมดอายุแล้วในระหว่างปี
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 37. เงินปันผล

เงินปันผล อนุมัติโดย
เงินปันผลจ่ำย

(พันบำท)
เงินปันผลจ่ำยต่อหุ้น

(บำท)

เงินปันผลประจ�าปี 2561
ที่ประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น
   เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

123,814 0.018

รวมเงินปันผลจ่ายส�าหรับปี 2562 123,814 0.018

เงินปันผลประจ�าปี 2562
ที่ประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น
   เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563

118,597 0.010

รวมเงินปันผลจ่ายส�าหรับปี 2563 118,597 0.010

 38. ข้อมูลทำงกำรเงินจ�ำแนกตำมส่วนงำน
 ข้อมูลส่วนงานด�าเนินงานท่ีน�าเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงานได้รับ

และสอบทานอย่างสม�่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการด�าเนินงานของส่วนงาน
 เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ กลุ่ม

บริษัทมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 4 ส่วนงาน ดังนี้ 
- ส่วนงานระบบไฟฟ้าควบคมุและระบบส�ารองไฟฟ้า เป็นส่วนงานทีท่�าการจ�าหน่ายและตดิตัง้ระบบไฟฟ้าควบคมุและระบบส�ารอง

ไฟฟ้าทุกชนิด
- ส่วนงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เป็นส่วนงานที่ท�าการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล 

และพลังงานชีวภาพ
- ส่วนงานจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
- ส่วนงานการก่อสร้างเป็นส่วนงานออกแบบ รับเหมา ก่อสร้าง และจัดหาทางวิศวกรรมของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน คลังแก๊ส 

และคลังน�้ามัน

กลุ่มบริษัทไม่มีการรวมส่วนงานด�าเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น
ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด�าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ

จดัสรรทรพัยากรและการประเมนิผลการปฏบิตังิาน กลุม่บรษิทัประเมนิผลการปฏิบตังิานของส่วนงานโดยพจิารณาจากก�าไรหรอืขาดทนุจาก
การด�าเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดก�าไรหรือขาดทุนจากการด�าเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบ
การเงนิอย่างไรกต็าม กลุม่บรษิทับรหิารงานด้านการจดัหาเงินซึง่ท�าให้เกดิค่าใช้จ่ายทางการเงนิและรายได้ทางการเงนิและภาษีเงนิได้ของท้ัง
กลุ่ม ดังนั้น รายได้และค่าใช้จ่ายดังกล่าวจึงไม่มีการปันส่วนให้แต่ละส่วนงานด�าเนินงาน

 การบนัทกึบญัชสี�าหรบัรายการระหว่างส่วนงานทีร่ายงานเป็นไปในลกัษณะเดยีวกบัการบนัทกึบญัชสี�าหรบัรายการธรุกิจกบับคุคล
ภายนอก

 รายได้ระหว่างส่วนงานถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว
 ข้อมูลรายได้และก�าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษัทส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี้

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

ส่วนงำนระบบ

ไฟฟ้ำควบคุม

และระบบส�ำรอง

ไฟฟ้ำ

ส่วนงำนกำร

ก่อสร้ำง

ส่วนงำนจ�ำหน่ำย

ผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียม

ส่วนงำนผลิต

ไฟฟ้ำจำก

พลังงำนทดแทน

รวมส่วนงำน

รำยกำรปรับปรุง

และตัดรำยกำร

ระหว่ำงกัน

งบกำรเงินรวม

รายได้จากลูกค้าภายนอก 176,371 941,848 1,067,505 450,481 2,636,205 - 2,636,205

รายได้ระหว่างส่วนงาน 11,174 257,292 51,048 - 319,514 (319,514) -

ดอกเบี้ยรับ 21,104 11 2,814 8,597 32,526 (30,541) 1,985
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ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

ส่วนงำนระบบ

ไฟฟ้ำควบคุม

และระบบส�ำรอง

ไฟฟ้ำ

ส่วนงำนกำร

ก่อสร้ำง

ส่วนงำนจ�ำหน่ำย

ผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียม

ส่วนงำนผลิต

ไฟฟ้ำจำก

พลังงำนทดแทน

รวมส่วนงำน

รำยกำรปรับปรุง

และตัดรำยกำร

ระหว่ำงกัน

งบกำรเงินรวม

ดอกเบี้ยจ่าย (59,932) - (21,081) (48,005) (129,018) 29,338 (99,680)

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ�าหน่าย (2,759) (83) (21,902) (73,009) (97,753) (5,849) (103,602)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (1,777) (4,245) (13,165) (978) (20,165) 1,668 (18,497)

ก�ำไรของส่วนงำน 179,023 72,588 (5,672) (997,164) (751,225) (265,926) (1,017,151)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

ส่วนงำนระบบ

ไฟฟ้ำควบคุม

และระบบส�ำรอง

ไฟฟ้ำ

ส่วนงำนกำร

ก่อสร้ำง

ส่วนงำนจ�ำหน่ำย

ผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียม

ส่วนงำนผลิต

ไฟฟ้ำจำก

พลังงำนทดแทน

รวมส่วนงำน

รำยกำรปรับปรุง

และตัดรำยกำร

ระหว่ำงกัน

งบกำรเงินรวม

รายได้จากลูกค้าภายนอก 574,053  291,817  1,865,257  440,598 3,171,725 - 3,171,725

รายได้ระหว่างส่วนงาน  59,803  44,516  7,886  -   112,205 (112,205) -

ดอกเบี้ยรับ  66,945  -    7,813  7,141 81,899 (79,754) 2,145

ดอกเบี้ยจ่าย (71,740)  -    (45,508)  (76,580) (193,828) 76,312 (117,516)

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ�าหน่าย (27,916)  -    (22,249) (64,965) (115,130) (7,109) (122,239)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (5,677)  -    (253,362)  (1,189) (260,228) (1,160) (261,388)

ก�ำไรของส่วนงำน 164,684  45,409  1,098,724  (45,846) 1,262,971 1,869,553 3,132,524

 สินทรัพย์ของส่วนงานของกลุ่มบริษัทส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบำท)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

ส่วนงำนระบบ

ไฟฟ้ำควบคุม

และระบบส�ำรอง

ไฟฟ้ำ

ส่วนงำนกำร

ก่อสร้ำง

ส่วนงำน

จ�ำหน่ำย

ผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียม

ส่วนงำนผลิต

ไฟฟ้ำจำก

พลังงำนทดแทน

รวมส่วนงำน

รำยกำรปรับปรุง

และตัดรำยกำร

ระหว่ำงกัน

งบกำรเงิน

รวม

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 8,805,396 386,271 3,539,960 3,042,091 15,773,718 (7,573,983) 8,199,735

(หน่วย: พันบำท)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

ส่วนงำนระบบ

ไฟฟ้ำควบคุม

และระบบส�ำรอง

ไฟฟ้ำ

ส่วนงำนกำร

ก่อสร้ำง

ส่วนงำน

จ�ำหน่ำย

ผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียม

ส่วนงำนผลิต

ไฟฟ้ำจำก

พลังงำนทดแทน

รวมส่วนงำน

รำยกำรปรับปรุง

และตัดรำยกำร

ระหว่ำงกัน

งบกำรเงิน

รวม

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 8,817,495 563,885 3,937,636 3,191,309 16,510,325 (6,273,776) 10,236,549

กลุ่มบริษัทด�าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ใน งบการเงิน จึงถือเป็นการ
รายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว
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 ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ�านวน 2 ราย เป็นจ�านวนเงินประมาณ 737 ล้านบาทและ 450 ล้านบาท ซึ่งมา
จากส่วนงานก่อสร้างและส่วนงานผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน ตามล�าดับ (2562: กลุ่มบรษัิทมรีายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ�านวน 1 ราย เป็น
จ�านวนเงินประมาณ 441 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน)

 39. กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
 บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ไทยพาณิชย์มาสเตอร์ ฟันด์ ซึ่งเป็นกองทุนส�ารองเลี้ยง

ชพีซึง่จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตักิองทนุส�ารองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530 โดยบรษัิทฯและพนกังานจะจ่ายสมทบเข้ากองทนุเป็นรายเดอืนในอัตรา
ร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ�ากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงาน
เมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2563 บริษัทฯรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ�านวน 
0.6 ล้านบาท (2562: 2.8 ล้านบาท) 

 
 40. ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้น

 40.1 ภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ�านวนเงิน 377 ล้านบาท (2562: ไม่มี) ที่เกี่ยวข้องกับ การก่อสร้าง

และซื้ออาคาร
 40.2 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำขำยไฟฟ้ำ

 กลุม่บรษิทัได้ท�าสญัญาขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ตามจ�านวนและราคา
ที่ก�าหนดไว้ในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 5 ถึง 25 ปีนับตั้งแต่วันที่วันที่ลงนามในสัญญาเเละต่อสัญญาโดยอัตโนมัติครั้งละ 
5 ปี จนกว่าจะมีการยุติสัญญา รายละเอียดของสัญญาขายไฟฟ้าดังกล่าวมีดังนี้

โรงไฟฟ้ำแห่งที่ วันที่ท�ำสัญญำ ที่ตั้งโครงกำร ก�ำลังกำรผลิต วันที่เริ่มขำยไฟฟ้ำ

1 22 ตุลาคม 2551 จังหวัดบุรีรัมย์ 950 กิโลวัตต์
เริ่มด�าเนินการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555

2 28 ตุลาคม 2552 จังหวัดอุดรธานี 998 กิโลวัตต์
เริ่มด�าเนินการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว 

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554

3 28 ตุลาคม 2552 จังหวัดอุดรธานี 998 กิโลวัตต์
เริ่มด�าเนินการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว 

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2554

4 10 มีนาคม 2553 จังหวัดบุรีรัมย์ 8,000 กิโลวัตต์
เริ่มด�าเนินการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว 

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558

5 23 มีนาคม 2555 จังหวัดสุพรรณบุรี 4,000 กิโลวัตต์
เริ่มด�าเนินการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว 

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557

6 17 สิงหาคม 2555 จังหวัดสุพรรณบุรี 2,000 กิโลวัตต์
เริ่มด�าเนินการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว 

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558

7 29 พฤศจิกายน 2556 จังหวัดสุพรรณบุรี 980 กิโลวัตต์
เริ่มด�าเนินการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557

8 16 ธันวาคม 2556 จังหวัดสมุทรสงคราม 988 กิโลวัตต์
เริ่มด�าเนินการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว 

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557

9 17 ธันวาคม 2556 จังหวัดนนทบุรี 980 กิโลวัตต์
เริ่มด�าเนินการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว 

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557
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โรงไฟฟ้ำแห่งที่ วันที่ท�ำสัญญำ ที่ตั้งโครงกำร ก�ำลังกำรผลิต วันที่เริ่มขำยไฟฟ้ำ

10 14 มกราคม 2558
จังหวัด

นครศรีธรรมราช
990 กิโลวัตต์

ยังไม่เริ่มด�าเนินการจ�าหน่ายกระแส
ไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

11 6 กรกฎาคม 2558 จังหวัดสุโขทัย 990 กิโลวัตต์
ยังไม่เริ่มด�าเนินการจ�าหน่ายกระแส
ไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

12 6 กรกฎาคม 2558 จังหวัดชัยนาท 990 กิโลวัตต์
ยังไม่เริ่มด�าเนินการจ�าหน่ายกระแส
ไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

13 10 กรกฎาคม 2558 จังหวัดอุดรธานี 990 กิโลวัตต์
ยังไม่เริ่มด�าเนินการจ�าหน่ายกระแส
ไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

14 4 สิงหาคม 2558 จังหวัดเพชรบุรี 1,000 กิโลวัตต์
เริ่มด�าเนินการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว 

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2558

15 11 กันยายน 2558 จังหวัดชลบุรี 990 กิโลวัตต์
ยังไม่เริ่มด�าเนินการจ�าหน่ายกระแส
ไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

16 2 ตุลาคม 2558 จังหวัดก�าแพงเพชร 990 กิโลวัตต์
ยังไม่เริ่มด�าเนินการจ�าหน่ายกระแส
ไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

17 2 ตุลาคม 2558 จังหวัดสุพรรณบุรี 4,600 กิโลวัตต์
เริ่มด�าเนินการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

18 22 สิงหาคม 2559 จังหวัดสระแก้ว 4,999 กิโลวัตต์
เริ่มด�าเนินการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560

19 22 สิงหาคม 2559 จังหวัดสมุทรสงคราม 4,999 กิโลวัตต์
เริ่มด�าเนินการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560

 40.3 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำบริกำรและอื่น ๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการและภาระผูกพันอื่นดังต่อไปนี้
ก) กลุม่บรษิทัมภีาระผกูพนัเกีย่วกบัสญัญาบรกิารและทีป่รกึษามจี�านวนเงนิขัน้ต�า่ทีต้่องจ่ายในอนาคตทัง้สิน้ภายใต้สญัญา

บริการที่บอกเลิกไม่ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

จ่ายช�าระ

ภายใน 1 ปี 23.8 14.5 8.7 5.1

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 41.0 37.0 19.5 17.5

เกิน 5 ปี 147.9 157.2 70.0 74.4

ข) กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเก่ียวกับค่าก่อสร้างโครงการต่าง ๆ และการบริการ ซ่ึงกลุ่มบริษัทได้ท�าสัญญาไว้แล้วเป็น
จ�านวน 613 ล้านบาท (2562: 1,137 ล้านบาท)
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 40.4 ภำระผูกพันเกี่ยวกับเงินลงทุนที่ยังไม่เรียกช�ำระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯมีส่วนของเงินลงทุนที่ยังไม่เรียกช�าระจากบริษัทย่อยดังนี้

(หน่วย: พันบำท)

2563 2562

บริษัท พีเอสที (อุบลราชธานี) จ�ากัด 500 500

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จ�ากัด 23,500 23,500

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 จ�ากัด 11,475 11,475

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 จ�ากัด 30,000 30,000

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 7 จ�ากัด 7,425 7,425

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 8 จ�ากัด 14,925 14,925

บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 1 จ�ากัด - 75

บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 2 จ�ากัด - 75

บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 3 จ�ากัด 75 75

บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 5 จ�ากัด - 55

บริษัท บิ๊ก เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 750 925

บริษัท เกรฮาวด์ อินเตอร์ เทรด จ�ากัด 6,750 -

รวม 95,400 89,030

 40.5 กำรค�้ำประกัน
(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯค�้าประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเชื่อให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันในวงเงิน 1,714 

ล้านบาท และ 5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (2562: 1,440 ล้านบาท)
(2) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีหนังสือค�้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของกลุ่มบริษัทเพื่อค�้าประกัน

การปฏิบัติงานตามสัญญาจ�านวนเงินรวม 309 ล้านบาท และ 0.2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (2562: 496 ล้านบาท) 
(เฉพาะบริษัทฯ: 128 ล้านบาท และ 0.2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (2562: 230 ล้านบาท)) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูก
พันทางปฎิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัท 

 
 41. ล�ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุม่บรษิทัมสีนิทรัพย์ทีว่ดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุธิรรมแยกแสดงตามล�าดบัชัน้ของมลูค่ายตุธิรรม 
ดังนี้

(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินรวม

31 ธันวำคม 2563

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน    

เงินลงทุนในตราสารทุน - 326 - 326
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(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินรวม

31 ธันวำคม 2562

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า - 325 - 325

 42. เครื่องมือทำงกำรเงิน
 42 .1 วัตถุประสงค์และนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่ส�าคัญของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืม 
เงินลงทุน เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว 
และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืม และเงินฝากกับธนาคาร โดยจ�านวนเงินสูงสุด

ที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
ลูกหนี้กำรค้ำและสินทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำ

กลุม่บรษิทับรหิารความเสีย่งโดยใช้นโยบายและขัน้ตอนในการควบคุมการให้สนิเช่ืออย่างเหมาะสม จงึไม่คาดว่าจะเกดิผล
ขาดทุนทางการเงินที่มีสาระส�าคัญ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
อย่างสม�า่เสมอ และการให้สนิเชือ่ของกลุม่บรษิทัเป็นการให้สินเช่ือแบบไม่กระจกุตวัสูง เนือ่งจากกลุ่มบรษิทัมฐีานลูกค้าจ�านวนมาก
และอยู่หลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม 

กลุม่บรษิทัพจิารณาการด้อยค่าทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน อตัราการตัง้ส�ารองของผลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดว่าจะ
เกดิข้ึนค�านวณโดยพจิารณาจากอายหุนีค้งค้างนบัจากวนัทีถึ่งก�าหนดช�าระส�าหรบักลุม่ลกูค้าทีม่รีปูแบบของความเส่ียงด้านเครดติที่
คล้ายคลึงกัน โดยจัดกลุ่มลูกค้าตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ประเภทของลูกค้าและความน่าเชื่อถือของลูกค้า ทั้งน้ีกลุ่มบริษัทไม่มี
การถือครองสนิทรพัย์ค�า้ประกนั การค�านวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดติท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ค�านงึถงึผลของความน่าจะเป็น
ถ่วงน�า้หนกั มลูค่าของเงนิตามเวลาและข้อมลูทีม่คีวามสมเหตุสมผลและสามารถสนบัสนุนได้ทีม่อียู ่ณ วนัทีร่ายงานเกีย่วกบัเหตกุารณ์
ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต โดยทั่วไปกลุ่มบริษัทจะตัดจ�าหน่ายลูกหนี้การค้าออก
จากบัญชีหากลูกหนี้นั้นค้างช�าระเกินกว่าหนึ่งปี และกลุ่มบริษัทไม่ได้มีการด�าเนินการตามกฎหมายกับลูกหนี้รายดังกล่าว 

เงินฝำกธนำคำร 
กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคารโดยจะลงทุนกับคู่สัญญาที่ได้รับการอนุมัติ

แล้วเท่านั้นและอยู่ในวงเงินสินเชื่อที่ก�าหนดให้กับคู่สัญญาแต่ละราย โดยวงเงินสินเชื่อจะถูกสอบทานโดยคณะกรรมการบริษัทเป็น
ประจ�าทกุปีและอาจมกีารปรับปรงุในระหว่างปีขึน้อยูก่บัความเหน็ชอบของคณะกรรมการบรหิารของกลุม่บรษิทั การก�าหนดวงเงนิ
ดังกล่าวเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของการกระจุกตัวและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากผิดนัดช�าระของคู่สัญญา

กลุม่บรษิทัมคีวามเสีย่งด้านเครดติของตราสารหนีค่้อนข้างต�า่เนือ่งจากคูส่ญัญาเป็นธนาคารทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอืด้าน
เครดิตที่อยู่ในระดับสูงซึ่งประเมินโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตระหว่างประเทศ 

ควำมเสี่ยงด้ำนตลำด
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านตลาด ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย
 กลุม่บรษิทัมคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ทีส่�าคญัอันเก่ียวเนือ่งกบัเงนิกูย้มืระยะยาวและหุน้กู ้สนิทรพัย์และหน้ีสินทางการ

เงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน 
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 กลุม่บรษิทับริหารความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้โดยการจดัหาเงนิกูย้มืทีม่ทีัง้อตัราดอกเบีย้คงทีแ่ละอตัราดอกเบีย้ผนัแปรในสดัส่วน
ที่ใกล้เคียงกัน

 สนิทรพัย์และหนีสิ้นทางการเงนิทีส่�าคญัสามารถจดัตามประเภทอัตราดอกเบีย้ และส�าหรบัสนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงินท่ีมอัีตรา
ดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบก�าหนด หรือวันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) 
ได้ดังนี้

 (หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

อัตรำดอกเบี้ยคงที่ อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตำม

รำคำตลำด

ไม่มีอัตรำ
ดอกเบี้ย

รวม
อัตรำดอกเบี้ย

ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

ภำยใน
1 ปี

1 - 5 ปี

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 125 - - 24 149 0.13 - 0.25

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 775 775 -

เงนิให้กูย้มืระยะยาวแก่กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 16 - - - 16 3

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - - - 199 199 -

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน - 109 - - 109 0.20 - 1.20

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - - - 24 24 -

141 109 - 1,022 1,272

 (หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

อัตรำดอกเบี้ยคงที่ อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตำม

รำคำตลำด

ไม่มีอัตรำ
ดอกเบี้ย

รวม
อัตรำดอกเบี้ย

ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

ภำยใน
1 ปี

1 - 5 ปี

หนี้สินทำงกำรเงิน

เงนิเบกิเกินบญัชแีละเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากธนาคาร 213 - 174 - 387 2.00 - 5.88

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 646 646 -

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 12 - - - 12 4.25 - 5.00

หุ้นกู้ 497 - - - 497 5.30 - 5.70

เงินกู้ยืมระยะยาว 71 127 213 - 411 2.00 - 5.75

หนี้สินตามสัญญาเช่า 53 194 - - 247 2.50 - 5.75

หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - - - 136 136 -

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า - - - 3 3 -

846 321 387 785 2,339
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 (หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

อัตรำดอกเบี้ยคงที่ อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตำม
รำคำตลำด

ไม่มีอัตรำ
ดอกเบี้ย

รวม
อัตรำดอกเบี้ย

ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

ภำยใน
1 ปี

1 - 5 ปี

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1 - - 11 12 0.13 - 0.25

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 661 661 -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2 - - - 2 4.25 - 5.00

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน - 54 - - 54 0.20 - 1.20

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - - - 24 24 -

3 54 - 696 753

หนี้สินทำงกำรเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 189 - 140 - 329 2.60 - 4.20

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 250 250 -

หุ้นกู้ 497 - - - 497 5.30 - 5.70

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 216 - - - 216 0.90 - 5.00

เงินกู้ยืมระยะยาว - 20 11 - 31 2.00 - 4.10

หนี้สินตามสัญญาเช่า 23 79 - - 102 4.00 - 4.75

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า - - - 2 2 -

925 99 151 252 1,427

 (หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

อัตรำดอกเบี้ยคงที่ อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตำม
รำคำตลำด

ไม่มีอัตรำ
ดอกเบี้ย

รวม
อัตรำดอกเบี้ย

ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

ภำยใน
1 ปี

1 - 5 ปี

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 88 - - 58 146 0.10 - 0.38

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 516 516 -

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - - 1,240 1,240 -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 1 16 - - 17 7.50

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - - - 279 279 -
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 (หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

อัตรำดอกเบี้ยคงที่ อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตำม
รำคำตลำด

ไม่มีอัตรำ
ดอกเบี้ย

รวม
อัตรำดอกเบี้ย

ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

ภำยใน
1 ปี

1 - 5 ปี

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน - 89 - - 89 0.65 - 1.25

89 105 - 2,093 2,287

หนี้สินทำงกำรเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 480 - 208 - 688 3.13 - 6.00

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 466 466 -

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 218 - - - 218 5.00 - 6.00

หุ้นกู้ 399 - - - 399 5.40

เงินกู้ยืมระยะยาว 72 178 407 - 657 3.40 - 6.25

หนี้สินตามสัญญาเช่า 50 209 - - 259 4.00 - 9.07

หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - - - 356 356 -

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า - - - 5 5 -

1,219 387 615 827 3,048

 (หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

อัตรำดอกเบี้ยคงที่ อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตำม

รำคำตลำด

ไม่มีอัตรำ
ดอกเบี้ย

รวม
อัตรำดอกเบี้ย

ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

ภำยใน
1 ปี

1 - 5 ปี

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1 - - 32 33 0.10 - 0.38

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 446 446 -

เงินปันผลค้างรับ - - - 113 113 -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 891 - - - 891 5.00 - 7.50

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - - - 281 281 -

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน - 40 - - 40 0.13 - 0.90

892 40 - 872 1,804

หนี้สินทำงกำรเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 365 - 153 - 518 3.13 - 6.00

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 132 132 -
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 (หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

อัตรำดอกเบี้ยคงที่ อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตำม

รำคำตลำด

ไม่มีอัตรำ
ดอกเบี้ย

รวม
อัตรำดอกเบี้ย

ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

ภำยใน
1 ปี

1 - 5 ปี

หุ้นกู้ 399 - - - 399 5.40

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 126 - - - 126 0.90 - 5.00

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 206 - - - 206 5.00 - 6.00

เงินกู้ยืมระยะยาว - - 17 - 17 4.63

หนี้สินตามสัญญาเช่า 23 100 - - 123 4.75

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า - - - 4 4 -

1,119 100 170 136 1,525

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกลุ่มบริษัทโดยส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลง

บ่อยและหมุนเวียนภายในหนึ่งปี ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อก�าไร
ก่อนภาษีและส่วนของผูถ้อืหุน้จากการเปลีย่นแปลงทีอ่าจเกดิขึน้อย่างสมเหตสุมผลของอตัราดอกเบีย้ในระยะเวลาหนึง่ปีข้างหน้าท่ี
อาจกระทบต่อมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์และหนีส้นิทีเ่ป็นตวัเงนิทีม่อีตัราดอกเบีย้ทีป่รับขึน้ลงตามอตัราตลาด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2563
ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง 

 กลุม่บรษิทัมกีารควบคมุและบรหิารความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องโดยการจดัท�ารายงานประมาณการกระแสเงนิสด
เข้าและออก และมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่หลากหลาย ซึ่งได้แก่ วงเงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วสัญญาใช้เงิน และเงินกู้
ธนาคารที่ได้มีการตกลงไว้แล้วอย่างเพียงพอกับหนี้สินที่ครบก�าหนดช�าระภายใน 12 เดือน 

 รายละเอยีดการครบก�าหนดช�าระของหน้ีสนิทางการเงินทีไ่ม่ใช่ตราสารอนพุนัธ์ของกลุม่บรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาท่ียังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน รวมถึงภาระดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญา 
สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินรวม

เมื่อทวงถำม
ไม่เกิน 
1 ปี

1 - 5 ปี
มำกกว่ำ 

5 ปี
รวม

รำยกำรที่ไม่ใช่ตรำสำรอนุพันธ์

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 27,669 362,804 - - 390,473

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - 645,517 - - 645,517

หุ้นกู้ - 516,534 - - 516,534

หนี้สินตามสัญญาเช่า - 63,900 187,395 38,002 289,297

เงินกู้ยืมระยะยาว - 155,900 284,183 - 440,083

หนี้สินทางการเงินอื่น - 12,739 - - 12,739

รวมรำยกำรที่ไม่ใช่ตรำสำรอนุพันธ์ 27,669 1,757,394 471,578 38,002 2,294,643
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(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

เมื่อทวงถำม
ไม่เกิน 
1 ปี

1 - 5 ปี
มำกกว่ำ 

5 ปี
รวม

รำยกำรที่ไม่ใช่ตรำสำรอนุพันธ์

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร - 332,430 - - 332,430

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - 249,069 - - 249,069

หุ้นกู้ - 516,534 - - 516,534

หนี้สินตามสัญญาเช่า - 27,874 85,264 150 113,288

เงินกู้ยืมระยะยาว - 6,865 24,456 - 31,321

หนี้สินทางการเงินอื่น 242,435 - - - 242,435

รวมรำยกำรที่ไม่ใช่ตรำสำรอนุพันธ์ 242,435 1,132,772 109,720 150 1,485,077

 42.2 มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะส้ันหรือมีอัตราดอกเบ้ียใกล้เคียงกับอัตรา

ดอกเบีย้ในตลาด กลุม่บรษิทัจงึประมาณมลูค่ายตุธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิใกล้เคยีงกบัมลูค่าตามบญัชทีีแ่สดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน

กลุ่มบริษัทมีวิธีการและสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ดังนี้
ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบก�าหนดในระยะเวลาอันส้ัน ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูก

หนีแ้ละเงนิให้กูย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั เจ้าหนีแ้ละเงนิกูย้มืระยะส้ันจากธนาคารแสดงมลูค่ายตุธิรรมโดย
ประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ข) เงินลงทุนในตราสารหนี้ แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรือค�านวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดย
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดอื่น 

ค) เงินลงทุนในตราสารทุนแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรืออ้างอิงจากแบบจ�าลองราคาที่ได้รับการยอมรับโดย
ทั่วไป ในกรณีที่ไม่มีราคาตลาด

ง) มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเชื่อประมาณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตลาดปัจจุบัน
ของเงินให้สินเชื่อประเภทเดียวกัน

จ) หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่ แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการค�านวณมูลค่าปัจจุบันของกระแส
เงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณในตลาดปัจจุบัน ส�าหรับเงินกู้ยืมที่มีเงื่อนไขใกล้เคียงกัน

ฉ) เงินกู้ยืมระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตาม
มูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

 43. กำรบริหำรจัดกำรทุน 
 วตัถปุระสงค์ในการบรหิารจดัการทนุทีส่�าคญัของบรษัิทฯ คอืการจดัให้มซีึง่โครงสร้างทนุทีเ่หมาะสมเพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิธรุกจิ

ของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.4:1 
(2562: 0.5:1) และเฉพาะบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.2:1 (2562: 0.2:1) 

 44. เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติขายเงินลงทุน ในบริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส 

จ�ากัด (สัดส่วนร้อยละ 11) ให้แก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันเป็นจ�านวนเงิน 55,000 บาท และบริษัทฯได้รับช�าระแล้วทั้งจ�านวนเม่ือวันท่ี 16 
กุมภาพันธ์ 2564

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
POWER SOLUTION TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED
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 45. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
POWER SOLUTION TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED
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