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ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น
ขอมูลที่สําคัญทางการเงิน
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
ปจจัยความเสี่ยง
ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหลักทรัพย
นโยบายการจายปนผล
โครงสรางการจัดการ
คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร
การกํากับดูแลกิจการ
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
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สารจากทานประธาน
เรียนทานผูถือหุน บริษัท เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
สําหรับผลการดําเนินงานในป 2561 นับเปนอีกกาวของการสรางความมัน่ คงใหกบั บริษทั ฯ PSTC เปนอยาง
ยิ่ง บริษัทฯ ไดเจริญเติบโตในหลายดาน ทั้งสินทรัพยรวม รายได และกําไร นับจากปที่บริษัทฯ PSTC ไดจดทะเบียน
เขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย MAI จากบริษัทขนาดเล็กที่มีสินทรัพยรวมประมาณ 900 ลานบาท
จนมาเปนบริษัทที่มีสินทรัพยรวมถึง 6,700 ลานบาท ในระยะเวลาเพียง 4 ป มีความแข็งแกรงในดานเงินทุนดวยมี
หนี้สินตอทุนเพียง 0.71 ซึ่งสรางความมั่นใจใหกับผูถือหุนไดวาบริษัทฯ PSTC ไดเติบโตขึ้นมาอยางมีคุณภาพ
จากการที่บริษัทฯ ไดตัดสินใจขยายธุรกิจไปยังพลังงานหลักโดยเขาซื้อหุนเพิ่มทุนของบริษัทบิ๊กแกส
เทคโนโลยี จํากัด จํานวน รอยละ 51 เมื่อปลายป 2560 และรวมกันบริหาร และพัฒนาธุรกิจดานการจัดจําหนาย
แกสปโตรเลียมเหลวทุกชนิด ทําใหบ๊ิกแกส มียอดขายเติบโตอยางกาวกระโดดกวา รอยละ 150 รวมถึงพัฒนา
โครงการระบบขนสงนํ้ามันทางทอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากจังหวัดสระบุรี ไปยังจังหวัดขอนแกน ระยะทาง
342 กิโลเมตร และไดขอมติจากการประชุมวิสามัญผูถือหุนไปเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 เปนที่เรียบรอยแลวและ
ขณะเดียวกันโครงการดังกลาวไดรับการเห็นชอบในผลการศึกษาผลกระทบตอสิ่งแวดลอม จากคณะกรรมการสิ่ง
แวดลอมแหงชาติ กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดลอมไปเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ซึ่งนับเปนปแหงการพัฒนา
พื้นฐานบริษัทอยางแทจริง
ในสวนของพลังงานทดแทนบริษทั ยังคงตัง้ เปาหมายทีจ่ ะมีใบอนุญาตขายไฟฟา (PPA) ใหไดเปน 100 เมกะวัตต
ภายในป 2562 นี้ และตัง้ เปาหมายทีจ่ ะมีใบอนุญาตขายไฟฟา และสามารถขายไฟฟาเขาสูร ะบบใหได 200 เมกะวัตต
ภายในป 2565
ในนามบริษัทเพาเวอรโซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) หรือ PSTC ขอขอบพระคุณผูถือหุน นักลงทุน
พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกคา สถาบันการเงิน หนวยงานราชการ ตลอดจนผูมีสวนไดเสียทุกๆ ฝาย ที่ใหความไววางใจ
และใหการสนับสนุนบริษัทดวยดีเสมอมา และขอขอบคุณผูบริหาร และพนักงานทุกทานที่รวมแรงรวมใจในการ
ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริตและรับผิดชอบอยางเต็มความสามารถ
ทายนี้ บริษทั จะไมหยุดยัง้ ทีจ่ ะพัฒนาเพือ่ ใหเปนองคการทีแ่ ข็งแกรง เติบโตอยางมีประสิทธิภาพ ตอบแทน
สังคม และสามารถสรางผลตอบแทนที่ดีใหกับผูถือหุนทุกๆ ทาน

ขอแสดงความนับถือ
นายภาณุ ศีติสาร
ประธานกรรมการบริษัท
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นายเศรษฐวุฒิ บุญสนิท

กรรมการบริหาร
ผูอํานวยการอาวุโสฝายพัฒนาธุรกิจ

นายวรพงศ จําจด

กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ

นายสุวิทย สิงหจันทร

กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบกรรมการ

นายพิทยาธร มฤทุสาธร
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

นายภาณุ ศีติสาร

ประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

นายกัมพล ตติยกวี
กรรมการ

นางสาวอนงค พานิชเจริญนาน
กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจาที่
ฝายการเงิน/กรรมผูมีอํานาจลงนาม

ดร.พระนาย กังวาลรัตน

กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/
ประธานเจาหนาที่บริหาร/
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

นายอัณณพ พุมกุมาร

กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจา
หนาที่ฝายปฏิบัติการ/
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

5

คณะกรรมการและผูบริหาร
นายภาณุ ศีติสาร

ประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม)
อายุ 49 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
ปริ ญ ญาโท เศรษฐศาสตรมหาบั ณ ทิ ต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟสกิ สประ
ยุกต) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี
Safety Ofﬁcer for Management Level
2018
Director Certiﬁcation Program (DCP)
176/2013
Role of the Chairman Program (RCP)
30/2013
Director Accreditation Program (DAP)
19/2004
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สัดสวนในการถือหุนในบริษัท (รอยละ): 2.06
ประสบการณการทํางานที่ผานมา
2561- ปจจุบัน
กรรมการ บจ. เจเอ็น เอ็นเนอรจี คอรปอเรชั่น สถานีบริการกาซ
ปโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) และกาซธรรมชาติ (เอ็นจีวี)
2560 – ปจจุบัน
กรรมการ บจ.บิ๊กแกส เทคโนโลยี ธุรกิจแกสและทอสงนํ้ามัน
กรรมการ บจ.ไทย ไปปไลน เน็ตเวิรค ธุรกิจขนสงนํา้ มันโดยระบบ
ขนสงทางทอ
2555 - ปจจุบัน
ประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร บมจ. เพาเวอร โซลู ชั่ น
เทคโนโลยี ธุรกิจออกแบบ จําหนายและติดตั้งระบบจายไฟฟาและ
ตรวจวัดจัดการสภาพแวดลอม
2553 - ปจจุบัน
กรรมการ บจ. กันหา โซลาพาวเวอร ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานแสง
อาทิตย
2551 - 2555
กรรมการผูจัดการ บจ. พระพาย เทคโนโลยี จัดจําหนาย และ
ใหบริการระบบผลิตไฟฟาพลังงานลม
2545 - 2555
กรรมการ บจ. ไวรเลส คอมมิวนิเคชั่น เทคโนโลยี (ประเทศไทย)
ผลิตและจําหนายอุปกรณโทรคมนาคมและเครื่องมือสื่อสาร
2541 - ปจจุบัน
กรรมการ บมจ. เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น
จําหนายและติดตัง้
อุปกรณโทรคมนาคมการสือสาร

ดร.พระนาย กังวาลรัตน

กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจาหนาที่
บริหาร
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม)
อายุ 44 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า เจ า
คุณทหารลาดกระบัง
ปริ ญ ญาโท บริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัย อีสเทิรนเอเชีย
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
กรรมการ บจ. เศรษฐีสพุ รรณ ไบโอกรีน เพาเวอร ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงาน
สถาบั น เทคโนโลยี พระจอมเกล า เจ า
ชีวภาพ
คุณทหารลาดกระบัง
กรรมการ บจ. โรงไฟฟาสระยายโสม ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานชีวภาพ
ปริ ญ ญาตรี วิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต
กรรมการ บจ. โรงไฟฟาขุนพัดเพ็ง ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานชีวภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
กรรมการ บจ. เวลล โคราช เอ็นเนอรยี ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานชีวมวล
Safety Ofﬁcer for Management 2558 - ปจจุบนั
Level 2018
กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอรยี ลงทนในบริษทั อืน่
Alumni Award in Electronics
กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอรยี 1 ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานชีวมวล
Department, Suphanburi Technical
กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอรยี 2 ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
College 2017
กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอรยี 3 ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานทดแทน
Executive Security Program,
กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอรยี 4 ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานทดแทน
Internal Security Operations
กรรมการ บจ. พีเอสทีซี เอนจิเนียริง่ กอสรางโรงไฟฟา
Command 2017
กรรมการ บจ. นวรัตน บีเวอรเรส ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานชีวภาพ
Director Certiﬁcation Program (DCP)
กรรมการ บจ.เพาเวอร วี กรีน ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
170/2013
กรรมการ บจ. พีเอสที (อุบลราชธานี) ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานขยะ
Director Accreditation Program (DAP) 2556 - ปจจุบนั
33/2005
กรรมการ บจ. ไบโอโกกรีน ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานชีวมวล
กรรมการ บจ. วินดโกกรีน ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานลม
สัดสวนในการถือหุนในบริษัท (รอยละ): 6.25
ก.พ.-พ.ย. 2556
ประสบการณการทํางานที่ผานมา
ทีป่ รึกษาดานการพัฒนาพลังงานทดแทน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
2560- ปจจุบัน
เจาคุณทหารลาดกระบัง สถานศึกษา
กรรมการ บจ. พี เ อสที ซี อิ น เตอร 2555 – ปจจุบนั
เนชั่นแนล ลงทุนในธุรกิจอื่น
กรรมการ/ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร บมจ. เพาเวอร โซลูชนั่ เทคโนโลยี
กรรมการ บจ. พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 1
ธุรกิจออกแบบ จําหนายและติดตัง้ ระบบจายไฟฟาและตรวจวัดจัดการ
ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานทดแทน
สภาพแวดลอม
2559 - ปจจุบนั
กรรมการ บจ. โซลารโกกรีน ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
กรรมการ บจ. พี เ อสที เอนเนอร ยี 7 2553 - ปจจุบนั
ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงาน ทดแทน
กรรมการ บจ. กันหา โซลาพาวเวอร ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
กรรมการ บจ. พี เ อสที เอนเนอร ยี 8 2541 - 2544
ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานทดแทน
ผูจ ดั การฝายขาย บจ. เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชัน่ (ประเทศไทย) จําหนาย
กรรมการ บจ. อรัญ เพาเวอร ธุ ร กิ จ โรง
และติดตัง้ อุปกรณโทรคมนาคมการสือ่ สาร
ไฟฟาพลังงานชีวภาพ
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นางสาวอนงค พานิชเจริญนาน

กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจาหนาทีฝ
่ า ยการเงิน
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม)
อายุ 52 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
Diploma in Auditing มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร
ปริญญาโท Master of Financial Accounting (MFAcc.) จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย
ปริ ญ ญาตรี บั ญ ชี บั ณ ฑิ ต จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น สํ า หรั บ
กิจการ NPAEs (2018)
Update มาตรฐานการสอบบั ญ ชี และ
รายงานการสอบบั ญ ชี รู ป แบบใหม (2018)
ภาพรวมมาตรฐานการสอบบัญชีของไทย รุน
ที่ 1/61 (2018)
รั บ มื อ เกณฑ ก ารรั บ รู  ร ายได ใ หม ต าม TFRS
15 สําหรับธุรกิจทั่วไป (In-House) (2018)
การซักซอมความเขาเกี่ยวกับหลักเกณฑการ
ออกและเสนอขายตราสารหนีอ้ อกใหม (2018)
Update COSO Enterprise Risk Man
agement: Integrating with Strategy and
Performance (2018)
Final Countdown to TFRS 9 Focus
Group (2018)
การซั ก ซ อ มความเข า ใจมาตรการเตื อ นผู 
ลงทุน (2018) โครงการ Smart Disclosure
Program (2018)
แนวทางสร า งความโปร ง ใส สู  สั ง คมใหม ไ ร
สินบน (2018)
Safety Ofﬁcer for Management Level 2018
Director Certiﬁcation Program (DCP)
174/2013
สัดสวนในการถือหุนในบริษัท (รอยละ): 0.26

ประสบการณการทํางานที่ผานมา

8

2561 - ปจจุบัน
กรรมการ บจ. เจเอ็น เอ็นเนอรจี คอรปอเรชั่น สถานีบริการกาซ
ปโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) และกาซธรรมชาติ (เอ็นจีวี)
2560 - ปจจุบัน
กรรมการ บจ. พีเอสทีซี อินเตอรเนชั่นแนล ลงทุนในธุรกิจอื่น
กรรมการ บจ.พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 1 ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานทดแทน
กรรมการ บจ. บิ๊กแกส เทคโนโลยี ธุรกิจแกสและทอสงนํ้ามัน
2559 - ปจจุบัน
กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอรยี 7 ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานทดแทน
กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอรยี 8 ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานทดแทน
กรรมการ บจ. อรัญ เพาเวอร ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานชีวภาพ
กรรมการ บจ. เศรษฐี สุ พ รรณ ไบโอกรี น เพาเวอร ธุ ร กิ จ โรงไฟฟ า
พลังงานชีวภาพ
กรรมการ บจ. โรงไฟฟาสระยายโสม ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานชีวภาพ
กรรมการ บจ. โรงไฟฟาขุนพัดเพ็ง ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานชีวภาพ
กรรมการ บจ. เวลล โคราช เอ็นเนอรยี ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานชีวมวล
2558 - ปจจุบัน
กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอรยีลงทุนในบริษัทอื่น
กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอรยี 1 ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานชีวมวล
กรรมการ บจ.พีเอสที เอนเนอรยี 2 ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอรยี 3 ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานทดแทน
กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอรยี 4 ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานทดแทน
กรรมการ บจ. พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง กอสรางโรงไฟฟา
กรรมการ บจ. นวรัตน บีเวอรเรส ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานชีวภาพ
กรรมการ บจ.เพาเวอร วี กรีน ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
กรรมการ บจ. พีเอสที (อุบลราชธานี) ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานขยะ
กรรมการ บจ. วินดโกกรีน ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานลม
กรรมการ บจ. โซลารโกกรีน ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
กรรมการ บจ. กันหา โซลาพาวเวอร ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
กรรมการ บจ. ไบโอโกกรีน ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานชีวมวล
2555 - ปจจุบัน
กรรมการ/ประธานเจาหนาทีฝ่ า ยการเงิน บมจ. เพาเวอร โซลูชนั่ เทคโนโลยี
ธุรกิจออกแบบ จําหนายและติดตัง้ ระบบจายไฟฟาและตรวจวัดจัดการสภาพแวดลอม
2554 - 2557
CFO & Corporate บจ. บิซโปร เอาทซอรส บริการคอลเซ็นเตอร
Support Division บจ. โลคัส เทเลคอมมูนิเคชั่น อิงค พัฒนาระบบ
ลูกคาสัมพันธและระบบเครือขาย
2544 - 2554
Senior Vice President - Financial Operations Division บมจ. โทเทิ่ล
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น ใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่

นายอัณณพ พุม
 กุมาร

กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจาหนาทีฝ
่ า ยปฏิบต
ั ิ
การ (กรรมการผูม
 อ
ี าํ นาจลงนาม)
อายุ 44 ป

กรรมการ บจ. พีเอสที (อุบลราชธานี) ธุรกิจโรง
ไฟฟาพลังงานขยะ
คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Safety Ofﬁcer for Management Level 2018
2556 - ปจจุบนั
Director Certiﬁcation Program (DCP) 170/2013
กรรมการ บจ. วินดโกกรีน ธุรกิจโรงไฟฟา
Director Accreditation Program (DAP) 100/2013
พลังงานลม
กรรมการ บจ. โซลารโกกรีน ธุรกิจโรงไฟฟา
สัดสวนในการถือหุน ในบริษทั (รอยละ): 0.92
พลังงานแสงอาทิตย
ประสบการณการทํางานที่ผานมา
2555 - ปจจุบนั
2560 - ปจจุบนั
กรรมการ บจ. ไบโอโกกรีน ธุรกิจโรงไฟฟา
กรรมการ บจ. พีเอสทีซี อินเตอรเนชัน่ แนล ลงทุนในธุรกิจอืน่
พลังงานชีวมวล
กรรมการ บจ. พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 1 ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานทดแทน 2553 - ปจจุบนั
2559 - ปจจุบนั
กรรมการ บจ. กันหา โซลาพาวเวอร ธุรกิจโรง
กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอรยี 7 ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานทดแทน
ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอรยี 8 ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานทดแทน
2551 - ปจจุบนั
กรรมการ บจ. โรงไฟฟาสระยายโสม ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานชีวภาพ
กรรมการบริหาร / ประธานเจาหนาทีฝ่ า ยปฏิบตั ิ
กรรมการ บจ. โรงไฟฟาขุนพัดเพ็ง ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานชีวภาพ
การ บมจ. เพาเวอร โซลูชนั่ เทคโนโลยี ธุรกิจ
กรรมการ บจ. เวลล โคราช เอ็นเนอรยี ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานชีวมวล
ออกแบบจําหนายและติดตัง้ ระบบจายไฟฟาและ
2557 - ปจจุบนั
ตรวจวัดจัดการสภาพแวดลอม
กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอรยี ลงทุนในธุรกิจอืน่
กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอรยี 1 ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานชีวมวล
กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอรยี 2 ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอรยี 3 ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานทดแทน
กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอรยี 4 ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานทดแทน
กรรมการ บจ. พีเอสทีซี เอนจิเนียริง่ กอสรางโรงไฟฟา
กรรมการ บจ.เพาเวอร วี กรีน ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
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นายกัมพล ตติยกวี
กรรมการ
อายุ 59 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ University of Texas at Arlington
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Advanced Audit Committee Program (AACP) รุนที่ 25/2017
Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 5/2016)
Directors Certiﬁcation Program (DCP) รุนที่ 74/2006
Directors Accreditation Program (DAP) รุนที่ 55/2006
สัดสวนในการถือหุนในบริษัท (รอยละ): 0.98
ประสบการณการทํางานที่ผานมา
2560 - ปจจุบัน
กรรมการ บจ. บิ๊กแกส เทคโนโลยี ธุรกิจแกสและทอสงนํ้ามัน
กรรมการ บจ.ไทย ไปปไลน เน็ตเวิรค ธุรกิจขนสงนํ้ามันโดยระบบขนสงทางทอ
2559 - ปจจุบัน
กรรมการ บมจ. เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี ธุรกิจออกแบบ จําหนายและติดตั้งระบบจาย
ไฟฟาและตรวจวัดจัดการสภาพแวดลอม
2555 - ปจจุบัน
กรรมการ บมจ. อมตะวีเอ็น ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. เมืองไทยลีสซิ่ง ธุรกิจใหบริการสินเชื่อโดยการ
จํานําทะเบียนรถและสินเชื่อสวนบุคคล
2553 - ปจจุบัน
กรรมการ บมจ. วีรีเทล ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประเภท ศูนยการคา อาคารสํานักงาน
และพื้นที่เชิงพาณิชย
2555 - 2557
กรรมการ/กรรมการบริหาร บมจ. ทรีซิกตี้ไฟว ธุรกิจ สื่อ โฆษณา และประชาสัมพันธ
2553 - 2555
กรรมการ คณะกรรมการกํากับนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับผิดชอบการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
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นายสุวิทย สิงหจันทร

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 63 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา)
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Director Certiﬁcation Program (DCP) 176/2013
Director Accreditation Program (DAP) SET/2012
สัดสวนในการถือหุนในบริษัท (รอยละ): 0.01
ประสบการณการทํางานที่ผานมา
2560 - ปจจุบัน
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ซีพีที ไดร แอนด เพาเวอร / วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2555 - ปจจุบัน
กรรมการ / กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี
ผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
2553 - 2554
ผูชวยผูวาการประจําสํานักผูวาการ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
2549 - 2553
ผูอํานวยการฝายชุมชนสัมพันธ
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นายวรพงศ จําจด

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
อายุ 54 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 14/2015
Advanced Audit Committee Program (AACP) 17/2014
Director Accreditation Program (DAP) 103/2013
สัดสวนในการถือหุนในบริษัท (รอยละ): 0.01
ประสบการณการทํางานที่ผานมา
2556 - ปจจุบัน
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. เพาเวอร โซลูชนั่ เทคโนโลยี ธุรกิจออกแบบ จําหนาย
และติดตั้งระบบจายไฟฟาและตรวจวัดจัดการสภาพแวดลอม
2554 - ปจจุบัน
Assistant Managing Director บจ. ฮั่วเซงเฮง คอมโมดิทัช นําเขา-สงออกคาทองคํา
2551 - 2554
Vice President of Compliance Department ธนาคารกสิกรไทย สถาบันการเงิน
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นายพิทยาธร มฤทุสาธร
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
อายุ 51 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
Advanced Audit Committee Program (AACP) 21/2015
Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 14/2015
Director Certiﬁcation Program (DCP) 174/2013
สัดสวนในการถือหุนในบริษัท (รอยละ): 0.02
ประสบการณการทํางานที่ผานมา
2555 - ปจจุบัน
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด ธุรกิจออกแบบ
จําหนายและติดตั้งระบบจายไฟฟาและตรวจวัดจัดการสภาพแวดลอม
2551 - ปจจุบัน
กรรมการ บจ.นภธรา ที่ปรึกษาธุรกิจ
2544 - ปจจุบัน
ที่ปรึกษา บจ. ไนซ กรุป โฮลดิ้ง คอรป รับจางบริหารงาน
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นายเศรษฐวุฒิ บุญสนิท

กรรมการบริหาร/ผูอ
 าํ นวยการอาวุโสฝายพัฒนาธุรกิจ
อายุ 44 ป

กรรมการ บจ. โรงไฟฟาขุนพัดเพ็ง ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานชีวภาพ
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
กรรมการ บจ. เวลล โคราช เอ็นเนอรยี
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบัน
ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานชีวมวล
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
Safety Ofﬁcer for Management Level 2018 2558 - ปจจุบัน
กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอรยี ลงทุนในธุรกิจอื่น
กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอรยี 1 ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานชีวมวล
สัดสวนในการถือหุนในบริษัท (รอยละ): 0.01
กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอรยี 2 ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
ประสบการณการทํางานที่ผานมา
กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอรยี 3 ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานทดแทน
2561 - ปจจุบัน
กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอรยี 4 ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานทดแทน
กรรมการ บจ. เจเอ็น เอ็นเนอรจี คอรปอเรชั่น
กรรมการ บจ. พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง กอสรางโรงไฟฟา
ธุรกิจสถานีบริการกาซปโตรเลียมเหลว (แอลพีจ)ี
กรรมการ บจ. กันหา โซลาพาวเวอร ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
และกาซธรรมชาติ (เอ็นจีวี)
2557 - ปจจุบัน
2560 - ปจจุบัน
กรรมการ บจ.เพาเวอร วี กรีน ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
กรรมการ บจ. พีเอสทีซี อินเตอรเนชั่นแนล
กรรมการ บจ. พีเอสที (อุบลราชธานี) ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานขยะ
ลงทุนในธุรกิจอื่น
กรรมการ บจ.พี เ อสที เอ็ ม เอสดั บ บลิ ว 1 2556 - ปจจุบัน
กรรมการ บจ. วินดโกกกรีน ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานลม
ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานทดแทน
กรรมการ บจ. โซลารโกกรีน ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
กรรมการ บจ. บิ๊กแกส เทคโนโลยี ธุรกิจแกส
กรรมการ บจ. ไบโอโกกรี น ธุ ร กิ จ โรงไฟฟ า พลั ง งานชี ว มวล
และทอสงนํ้ามัน
กรรมการ บจ. ไทย ไปปไลน เน็ตเวิรค ธุรกิจ 2555 - ปจจุบัน
กรรมการบริหาร/ผูอํานวยการอาวุโส บมจ. เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี
ขนสงนํ้ามันโดยระบบขนสงทางทอ
ธุรกิจออกแบบจําหนายและติดตั้งระบบจายไฟฟาและตรวจวัดจัดการ
2559 - ปจจุบัน
สภาพแวดลอม
กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอรยี 7 ธุรกิจโรง
2552 - 2555
ไฟฟาพลังงานทดแทน
ผูจัดการภาคพื้นอินโดไชนา บจ. ซีไอมิโครอิเล็คทรอนิกา (เซาทอีสเอเซีย)
กรรมการ บจ. พี เ อสที เอนเนอร ยี 8
จําหนายอุปกรณสื่อสาร ที่ติดบนเสาสัญญาณโทรศัพท
ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานทดแทน
กรรมการ บจ. โรงไฟฟ า สระยายโสม 2549 - 2552
ผูชวยกรรมการผูจัดการ บจ. ไวรเลส คอมมิวนิเคชัน่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย)
ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานชีวภาพ
ผลิตและจําหนายอุปกรณโทรคมนาคมและเครื่องมือสื่อสาร
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ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น
ชื่อบริษัท
ชื่อยอหลักทรัพย
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

เลขทะเบียนบริษัท
หมายเลขติดตอ
เว็บไซต
ทุนจดทะเบียน
ทุนเรียกชําระแลว
จํานวนหุนสามัญชําระแลว
มูลคาที่ตราไว
รอบระยะเวลาบัญชี
ระบบคุณภาพ

: บริษัท เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
: PSTC
: เลขที่ 325/1 อาคารพีเอสที ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม
กรุงเทพมหานคร 10220
: 1.ธุรกิจออกแบบ จําหนาย และติดตั้งระบบจายไฟฟาและตรวจวัดจัดการ
สภาพแวดลอมที่มีคุณภาพสูง สําหรับระบบสื่อสารโทรคมนาคม 2. ธุรกิจ
โรงไฟฟาพลังงานทดแทนตางๆ และ 3. ธุรกิจจําหนายและขนสงผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมเหลว
: 0107557000039
: โทรศัพท 02-993-8982 โทรสาร 02-993-8983
: www.pst.co.th
: 756,337,613.50 บาท
: 655,525,916.20 บาท
: 6,555,259,162 หุน
: 0.10 บาท
: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม
: ISO9001:2015 และ ISO14001:2015

บุคคลอางอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย

: บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991
Call Center 0-2009-9999
Website: www.tsd.co.th

ผูสอบบัญชี

: นางสาวพิมพใจ มานิตขจรกิจ
นายชยพล ศุภเศรษฐนนท
นางสาวรสพร เดชอาคม
นางสาวสุมนา พันธพงษสานนท
นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ

ขอมูลสําคัญอื่น

ผูสอบรับใบอนุญาตเลขที่
ผูสอบรับใบอนุญาตเลขที่
ผูสอบรับใบอนุญาตเลขที่
ผูสอบรับใบอนุญาตเลขที่
ผูสอบรับใบอนุญาตเลขที่

4521
3972
5659
5872
3182

บริษัท สํานักงานอี วาย จํากัด
สํานักงานใหญ ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท +66 2264 9090 โทรสาร +66 2264 0789-90
Website: www.ey.com
- ไมมี 15

รายการ
งบกําไรขาดทุน
รายไดจากการขายและใหบริการ
ตนทุนการขายและใหบริการ
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
กําไรขั้นตน
คาใชจายทางการเงิน
EBITDA
กําไรสุทธิ
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
สวนของผูถือหุน
อัตราสวนทางการเงิน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย %
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน %
อัตรากําไรขั้นตน %
อัตรากําไรสุทธิ %
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน %
กําไรสุทธิตอหุน ( บาทตอหุน )
มูลคาตามบัญชีตอหุน ( บาทตอหุน )
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จํานวนเงิน (บาท)
2560

2561

1,344,096,961
1,065,243,993
13,078,911
131,532,533
278,852,968
(99,681,350)
266,691,808
43,205,183

2,944,685,862
2,568,244,436
27,154,936
157,109,905
376,441,426
(96,028,628)
356,068,757
84,636,566

1,283,645,183
4,462,894,948
1,771,789,012
360,176,630
3,614,574,489

1,203,772,635
5,560,166,082
1,575,359,118
1,229,791,816
3,958,787,783

3.33
1.84
20.75
3.37
0.59
0.01
0.56

3.74
2.97
12.78
3.77
0.71
0.01
0.60

สัดสวนรายไดของการประกอบธุรกิจ
(หนวย : รอยละ)
รายไดอื่นๆ

1.92%

54.72%

FY2561
2,987MB

30.38%

รายไดจากธุรกิจ
จําหนายและ
ขนสงผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมเหลว

รายไดจากธุรกิจ จําหนาย และติดตั้ง
ระบบจายไฟฟา และตรวจวัดจัดการ
สภาพแวดลอม

รายไดจากธุรกิจโรงไฟฟา
พลังงานทดแทน

12.97%
รายไดอื่นๆ
รายไดจากธุรกิจจําหนายและขนสง
ผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลว
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.43

%

2.56%

41.04%

FY2560
1,363MB

รายไดจากธุรกิจ จําหนาย
และติดตั้งระบบจายไฟฟา
และตรวจวัดจัดการสภาพ
แวดลอม

33.97%
รายไดจากธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานทดแทน
17

งบแสดงฐานะการเงิน
(หนวย : ลานบาท)

6,764 MB

5,747 MB
สินทรัพยไมหมุนเวียน

5,560

4,463

1,283

สินทรัพยหมุนเวียน

ป 2560

1,204

ป 2561
6,764 MB

5,747 MB
สวนของผูถือหุน

3,959

3,615
หนี้สินไมหมุนเวียน

360
1,772
18

หนี้สินหมุนเวียน

1,230
1,575

สัดสวนกําไรขั้นตนและกําไรสุทธิ
(หนวย : ลานบาท)

400

2560
2561

376.44

356.07

350
300
250

278.85

266.69

200
150
100

84.64

50
-

43.21
Gross Proﬁt

EBITDA

Net Proﬁt
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ
และแนวโนมธุรกิจของบริษัท บริษัทยอยและบริษัทรวม
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) กอตั้งเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2544 ดําเนินธุรกิจ
ออกแบบ จําหนาย และติดตัง้ ระบบจายไฟฟาและตรวจวัดจัดการสภาพแวดลอมทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง สําหรับระบบสือ่ สารโทรคมนาคม
ใหกับหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานทดแทนตางๆ ทั้งในดานพลังงานแสงอาทิตย (Solar Power)
พลังงานกาซชีวภาพ (Biogas Power) และพลังงานชีวมวล (Biomass Power) ซึ่งบริษัทยังอยูระหวางการศึกษาเขาลงทุนใน
พลังงานขยะ (MSW) และพลังงานลม (Wind Power) นอกจากนี้ยังมีธุรกิจกาซและทอสงนํ้ามัน ซึ่งดําเนินการโดย บริษัท บิ๊ก
แกส เทคโนโลยี จํากัด โดยบริษัทเขาลงทุนในสัดสวนรอยละ 51
20

ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

บริษัทที่ถือหุนโดยบริษัทฯ
1. บริษัท กันหา โซลาพาวเวอร จํากัด
ผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
2. บริษัท โซลารโกกรีน จํากัด
ผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
3. บริษัท วินดโกกรีน จํากัด
ผลิตไฟฟาจากพลังงานลม
4. บริษัท ไบโอโกกรีน จํากัด
ผลิตไฟฟาจากพลังงานชีวมวล
5. บริษัท เพาเวอร วี กรีน จํากัด
ผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
6. บริษัท พีเอสที (อุบลราชธานี) จํากัด
ผลิตไฟฟาจากพลังงานขยะ
7. บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี จํากัด
ลงทุนในธุรกิจอื่น
8. บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี 1 จํากัด
ผลิตไฟฟาจากพลังงานชีวมวล
9. บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี 2 จํากัด
ผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
10. บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี 3 จํากัด
ผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน
11. บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี 4 จํากัด
ผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน
12. บริษัท พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง จํากัด
กอสรางโรงไฟฟา
13. บริษัท นวรัตน บีเวอรเรส จํากัด
ผลิตไฟฟาจากพลังงานชีวภาพ
14. บริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร จํากัด
ผลิตไฟฟาจากพลังงานชีวภาพ
15. บริษัท อรัญ เพาเวอร จํากัด
ผลิตไฟฟาจากพลังงานชีวภาพ
16. บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี 7 จํากัด
ผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน
17. บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี 8 จํากัด
ผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน
18. บริษัท บิ๊กแกส เทคโนโลยี จํากัด
ธุรกิจจําหนายและขนสงผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลว
19. บริษัท ไลทอัพ ดีไซน จํากัด
จําหนายอุปกรณไฟฟาแสงสวางแบบประหยัดพลังงาน
20. บริษัท พีวี กรีน จํากัด
ผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
บริษัทที่ถือหุนโดย บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี จํากัด
21. บริษัท ทริปเปล เอส อีโค จํากัด
ผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน
22. บริษัท เวลล โคราช เอ็นเนอรยี จํากัด
ผลิตไฟฟาจากพลังงานชีวมวล
23. บริษัท โรงไฟฟาสระยายโสม จํากัด
ผลิตไฟฟาจากพลังงานชีวภาพ
24. บริษัท โรงไฟฟาขุนพัดเพ็ง จํากัด
ผลิตไฟฟาจากพลังงานชีวภาพ
25. บริษัท พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 1 จํากัด
ผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน
26. บริษัท พีเอสทีซี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
ลงทุนในบริษัทอื่น
บริษัทที่ถือหุนโดย บริษัท บิ๊กแกส เทคโนโลยี จํากัด (ถือหุนรอยละ 100)
27. บริษัท ไทย ไปปไลน เน็ตเวิรค จํากัด
ขนสงนํ้ามันโดยระบบขนสงทางทอ
28. บริษัท เจเอ็น เอ็นเนอรจี คอรปอเรชั่น จํากัด
สถานีบริการกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) และกาซ
ธรรมชาติ (NGV)

อัตรารอยละ
ที่ถือหุน (รอยละ)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
51
100
100
100
100
51
10
19.99
15
100
100
100
100
100
96.2
100
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วิสยั ทัศน วัตถุประสงค และเปาหมายในการประกอบธุรกิจ Goal (เปาหมาย)
Vision (วิสัยทัศน)
บริษทั ฯ มีวสิ ยั ทัศนในการเปนผูน าํ ดานการบริหารจัดการ
ระบบไฟฟาและพลังงานของประเทศ รวมถึงการเปนผูให
บริการทางดานธุรกิจพลังงานอยางครบวงจร
Mission (พันธกิจ)
1. ดานธุรกิจงานขาย จัดหาอุปกรณสําหรับระบบไฟฟา
ระบบพลังงานทดแทน และระบบประหยัดพลังงาน
2. ดานธุรกิจบริการ ใหคาํ ปรึกษา ออกแบบทางวิศวกรรม
จัดหาอุปกรณและกอสราง ตลอดจนพัฒนาโครงการผลิต
ไฟฟาจากพลังงานทดแทน อยางมีมาตรฐานและประสิทธิภาพ
สูงสุด
3.ดานธุรกิจจําหนายกาซปโตรเลียมเหลว (LPG), กาซ
ธรรมชาติเหลว LNG (Liqueﬁed Natural Gas) และธุรกิจ
สถานีขายปลีกกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต เพื่อสรางโครง
ขายลูกคาใหมีความมั่นคง
4. ดานธุรกิจใหบริการทางดานวิศวกรรมพลังงาน โดย
เฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันกับกาซธรรมชาติแบบครบวงจร
อยางมีมาตรฐานเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดตอผูมีสวนไดสวนเสีย
ทุกภาคสวน
5. ดานธุรกิจใหบริการขนสงนํา้ มันโดยระบบขนสงทางทอ
เพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจของประเทศและสังคม
6. ดานธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน มุงเนนการ
ลงทุนในธุรกิจพลังงาน และการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน
โดยคํานึงถึงสังคมและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
7. ดานธุรกิจพัฒนางานขาย บริการ และโครงการ ที่
สามารถสรางรายไดใหกับบริษัทฯอยางตอเนื่องในระยะกลาง
1-5 ป เพือ่ สงเสริมใหมกี ารเจริญเติบโตและมัน่ คงอยางตอเนือ่ ง
8. ดานธุรกิจบริหารจัดการเชื้อเพลิงจากพืชพลังงาน เพื่อ
ตอบสนองความตองการดานพลังงาน และหาพันธมิตรที่เขม
แข็งและเติบโตดวยกัน เพื่อผลประโยชนในระยะยาว
9. ดานผลตอบแทน มุงมั่นเติบโตอยางตอเนื่องเพื่อสราง
มูลคาใหแกผูถือหุน และผูมีสวนรวม
10. ดานบุคลากร พัฒนาและสงเสริมขีดความรูความ
สามารถ ตลอดจนเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดี
11. ดานการจัดการ บริหารงานโดยยึดหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี
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บริษัทฯ มุงเนนในความเอาใจใสพิถีพิถันในการดําเนิน
งานทุกขั้นตอน ตั้งแตการใหคําปรึกษาแกลูกคา ออกแบบ
จัดหา และพัฒนาผลิตภัณฑทสี่ ามารถตอบสนองความตองการ
ของตลาด รวมถึงการดูแลหลังการขาย เพือ่ ใหธรุ กิจของบริษทั ฯ
เติบโตอยางมั่นคงบนความไววางใจของลูกคา โดยการพัฒนา
ความรูความสามารถของบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ ซึ่งใน
ปจจุบันบริษัทฯมุงมั่นพัฒนาสินคาและแนวทางในการบริหาร
จัดการพลังงานใหมๆ และวางแผนลงทุนในโครงการโรงไฟฟา
พลังงานทดแทนอยางตอเนื่องในอนาคต เพื่อตอบสนองความ
ตองการการใชพลังงานที่มีเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และมุงมั่น
ที่จะพัฒนาการบริการใหมีคุณภาพ เหนือตามความตองการ
ของลูกคาและมาตรฐานที่กําหนด และมีการพัฒนาอยางตอ
เนื่องในการดําเนินงานทุกขั้นตอน ตั้งแตการใหคําปรึกษา ให
บริการดานวิศวกรรมพลังงาน การขายและพัฒนาผลิตภัณฑ
ที่สามารถตอบสนองความตองการของตลาด รวมถึงการดูแล
หลังการขาย โดยมุงเนนการดําเนินธุรกิจควบคูกับความรับผิด
ชอบตอสังคม และปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียอยางเปนธรรม
และเทาเทียมกัน เพื่อเปาหมายในการสรางความมั่งคั่งอยาง
ยั่งยืนบนความไววางใจของทุกภาคสวน ดังนี้
1. ธุรกิจออกแบบ จําหนาย และติดตั้งระบบจายไฟฟา
และตรวจวัดจัดการสภาพแวดลอม
บริษัทมุงเนนดานความเอาใจใสในการดําเนินงานทุกขั้น
ตอน ตั้งแตการใหคําปรึกษาแกลูกคา ออกแบบ จัดหา และ
พัฒนาผลิตภัณฑที่สามารถตอบสนองความตองการของตลาด
รวมถึงการใหบริการหลังการขาย เพื่อใหธุรกิจของบริษัท
เติบโตอยางมัน่ คงบนความไววางใจของลูกคา โดยพัฒนาความ
รูความสามารถของบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ โดยบริษัทตั้ง
เปาหมายในธุรกิจดังกลาวคือเติบโตเพิ่มขึ้นไมตํ่ากวารอยละ
20 - 25 ตอป
2. ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานทดแทน
ธุรกิจจําหนายไฟฟาจากพลังงานทดแทน บริษัทตั้งเปา
หมายที่จะมีสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) 100 เมกะวัตต ภายใน
ป 2562 และสัญญาซือ้ ขายไฟฟา (PPA) 200 เมกะวัตต ภายใน
3 ป ขางหนาครอบคลุมทัง้ พลังงานแสงอาทิตย พลังงานชีวมวล
และพลังงานชีวภาพ โดยปลายป 2560 ที่ผานมาบริษัทไดผาน
การคัดเลือกโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ

SPP Hybrid Firm จํานวน 1 โครงการ ปริมาณพลังงานไฟฟา
เสนอขาย จํานวน 23.42 เมกะวัตต โครงการดังกลาวตั้งอยู
ที่ ตําบลรองฟอง อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร ซึ่งปจจุบันอยู
ระหวางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
(Environmental Impact Assessment : EIA) เพื่อประกอบ
การยืน่ ลงนามสัญญาซือ้ ขายไฟฟา (PPA) โดยคาดวาจะสามารถ
จําหนายไฟไดประมาณป 2564

ทีมวิศวกรเขาไปทําการรวมออกแบบกับผูวาจางอยางละเอียด
ตั้งแตขั้นตอนการเสนอโครงการ และมีการควบคุมคุณภาพใน
การดําเนินงานทุกขั้นตอน และเนนในคุณภาพของผลิตภัณฑ
ที่เลือกใช มีเครื่องตรวจวัดที่มีมาตรฐาน โดยบริษัทไดรับใบรับ
รองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015
2) คุณภาพของการใหบริการ
เนือ่ งจากระบบทีบ่ ริษทั ใหบริการ เกีย่ วของกับความ
ตอเนือ่ งในการทํางานของระบบทีต่ อ งการความตอเนือ่ งของการ
ทํางาน ซึง่ ความเสียหายจากความผิดปกติในการทํางานสามารถ
กอความเสียหายโดยตรงกับอุปกรณ หรือความเสียหายทางออม
จากการทีร่ ะบบหยุดทํางานได บริษทั จึงเนนในคุณภาพและความ
รวดเร็วในการใหบริการ พรอมใหการบริการหลังการขายที่มี
ประสิทธิภาพ โดยมีทมี งานวิศวกรในการใหบริการหลังการขาย
ตลอด 24 ชัว่ โมง ภายใตชอื่ “Smile Care” และมีหมายเลข
สายดวนซึง่ สามารถทําการแจงเหตุขดั ของไดตลอดเวลา

3. ธุรกิจจําหนายและขนสงผลิตปโตรเลียมเหลว
โดยมีเปาหมายการดําเนินการ 2 ดาน ดังนี้
3.1 ธุรกิจจําหนายกาซปโตรเลียมเหลวและกาซ
ธรรมชาติเหลว บริษทั ตัง้ เปาหมายรายไดเพิม่ ขึน้ รอยละ 100 ซึง่
รายไดดังกลาวมาจากสวนแบงทางการตลาดของการจําหนาย
กาซทุกประเภท ทั้งนี้ป 2561 บริษัทมีผลิตภัณฑใหมคือ LNG
ซึง่ เปนกาซธรรมชาติในรูปแบบของเหลว ซึง่ เปนผลิตภัณฑทนี่ าํ
มาใชทดแทน LPG ดีเซล และนํ้ามันเตาในกลุมลูกคาโรงงาน
อุตสาหกรรม ซึ่งจะใหคาความรอนสูงกวาและเปนเชื้อเพลิง
ที่สะอาดกวา ซึ่งบริษัทจะเปนคูคารายแรกของบริษัท ปตท.
3) บุคลากรที่มีคุณภาพ
จํากัด (มหาชน) ในการนํากาซ LPG ไปจําหนายใหกับกลุม
บริษัทใหความสําคัญกับคุณภาพของบุคลากร โดย
โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งจะเปนโครงการหลักที่บริษัทใหความ บริษัทมีการจัดอบรมใหแกพนักงานเพื่อเพิ่มเติมความรูและ
สนใจในการดําเนินการในป 2561 เนื่องจากเปนโครงการที่ ทักษะ ใหเหมาะสมกับงานของแตละหนวยงาน โดยจัดใหมกี าร
จะสามารถสรางรายได และผลตอบแทนอยางเปนรูปธรรม
อบรมทัง้ ภายในและภายนอกองคกร รวมถึงมีการสงพนักงาน
ไปทําการอบรมในตางประเทศ และมีการจัดแผนอบรมและงบ
3.2 ธุรกิจขนสงนํา้ มันโดยระบบขนสงทางทอ ดําเนินการ ประมาณประจําป อีกทัง้ บริษทั ยังมีนโยบายใหผลตอบแทนและ
โดยบริษทั ไทย ไปปไลน เน็ตเวิรค จํากัด (“TPN”) ซึง่ เปนบริษทั สวัสดิการที่สามารถแขงขันกับบริษัทอื่นๆในอุตสาหกรรมได
ยอยของบริษทั บิก๊ แกสเทคโนโลยี จํากัด ในวันที่ 8 มกราคม 2562 เพื่อจูงใจใหพนักงานที่มีความรูความสามารถทํางานกับบริษัท
การศึกษาผลกระทบตอสิง่ แวดลอม (EIA) ไดผา นความเห็นชอบจาก เปนระยะเวลานาน
สํานักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดลอม
เรียบรอยแลว ซึง่ หากเปนไปตามแผนงาน ในป 2564 บริษทั จะ
4) ความสัมพันธอันดีกับลูกคา
สามารถรับรูร ายได และไดรบั ผลตอบแทนทีม่ นั่ คงอยางตอเนือ่ ง บริษัทมุงเนนในการสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคาและกลุม
ในระยะยาวจากโครงการดังกลาว
ลูกคาเปาหมายตั้งแตระดับบริการจนถึงระดับปฏิบัติการ เพื่อ
สรางความมั่นใจกับลูกคาวาจะไดรับการบริการที่ดี เขาใจถึง
กลยุทธการแขงขัน
ความตองการของลูกคาไดอยางครบถวนถูกตอง รวมถึงสราง
บริษัทมีกลยุทธการแขงขันโดยมุงเนนที่จะเปนผูเชี่ยวชาญ ฐานลูกคาสําหรับธุรกิจในอนาคต
ดานการออกแบบการบริหารจัดการระบบไฟฟาและพลังงาน
ทดแทน โดยมีกลยุทธในการแขงขัน ดังนี้
ประวัติความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญในชวงที่ผานมา
1) คุณภาพของผลิตภัณฑ
บริษัท เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
บริษัทใหความสําคัญกับคุณภาพของระบบที่ใหบริการ (“บริษัท”) กอตั้งเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2544 โดยบริษัท เอ็ม.
แกลูกคาเปนหลัก โดยมีการออกแบบและปรับแตงระบบให วี.ที. คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) รวมกับกลุม ผูบ ริหารแผนก
เหมาะสมกับความตองการของลูกคาและการใชงาน โดยจะสง ระบบสํารองไฟฟาของ บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น จํากัด
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(มหาชน) เนือ่ งจากเล็งเห็นถึงโอกาสและการขยายตัวของกลุม ผลิตภัณฑดา นระบบสํารองไฟฟา โดยในชวงแรกมีวตั ถุประสงคเพือ่
ประกอบธุรกิจจัดจําหนายและใหบริการระบบสํารองไฟฟาสําหรับระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication Power
Backup Solution) ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง ใหกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จากนั้นบริษัทไดขยายธุรกิจไปในดาน
การใหบริการระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดลอม (Monitoring and Management Solution) ธุรกิจดานพลังงานทดแทน
(Renewable Energy Solution) และ ธุรกิจดานการอนุรักษพลังงาน (Energy Saving Solution) นอกจากนี้บริษัทไดขยาย
การดําเนินงานไปยัง ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานทดแทน (Renewable Power Plant ) ประกอบดวยพลังงานแสงอาทิตย (Solar
Power) พลังงานชีวภาพ (Biogas Power) พลังงานชีวมวล (Bio Mass Power) พลังงานขยะ (Waste Power) และ พลังงาน
ลม (Wind Power) โดยบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญในอดีต ดังตอไปนี้
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จดทะเบียนกอตั้งบริษัท เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด ดวยทุนจดทะเบียน 5 ลานบาท เพื่อ
ประกอบธุรกิจจัดจําหนายและใหบริการระบบสํารองไฟฟาสําหรับระบบสื่อสารโทรคมนาคม
บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น (ประเทศไทย) จํากัด ไดเขามารวมถือหุนในบริษัทในสัดสวน
รอยละ 60 โดยมีนายพระนาย กังวาลรัตน และนายเกษียร สุขีโมกข ถือหุนในสัดสวนรอยละ 10
และ 30 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว ตามลําดับ
บริษทั ไดขยายการดําเนินงานไปสูธ รุ กิจออกแบบ จําหนายและติดตัง้ ระบบตรวจสอบและจัดการ
สภาพแวดลอม (Monitoring and Management Solution)
บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน เปน 10 ลานบาท (ตามสัดสวนการถือหุนเดิม)
บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น (ประเทศไทย) จํากัด ไดทําการซื้อหุนจากผูถือหุนรายอื่น จนได
ถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99
บริษัทไดรับการรับรองการบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2000 โดยบริษัท เอสจีเอส
ยูไนเต็ด คิงดอม จํากัด เปนผูใหการรับรอง
บริษัทไดขยายการดําเนินการไปยังธุรกิจออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสง
อาทิตย (Solar cell system)
บริษัทไดยายที่ตั้งสํานักงานมาอยูที่ อาคารพีเอสที เลขที่ 325/1 หมูที่ 6 ถนนพหลโยธิน แขวง
สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โดยเปนการเชาอาคารและที่ดินจากบริษัท เอ็ม.วี.ที.
คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัททําการเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 25 ลานบาท
บริษทั ไดทาํ การรวมลงทุนใน บริษทั พระพาย เทคโนโลยี จํากัด เพือ่ ดําเนินธุรกิจจําหนาย และให
บริการระบบผลิตไฟฟาพลังงานลม โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 34.99 ของทุนจดทะเบียน ซึ่ง
เปนการรวมทุนกับกลุม ผูถ อื หุน ซึง่ มีความรู ความเชีย่ วชาญดานเทคโนโลยีกงั หันลมสําหรับความเร็ว
ตํ่า ซึ่งเหมาะสมกับสภาพของกระแสลมในประเทศไทย
บริษทั ขยายการดําเนินธุรกิจไปยังธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย โดยลงทุนในบริษทั กันหา โซ
ลาพาวเวอร จํากัด โดยบริษัทถือหุนรอยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว
บริษทั กันหา โซลาพาวเวอร จํากัด เริม่ จําหนายไฟฟาเชิงพาณิชย(Commercial Operation Date
หรือ COD) ใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค จากโรงงานไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
บริษัททําการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50 ลานบาทเปน 175 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่ม
ทุนจํานวน 1,250,000 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท)
บริษทั กันหา โซลาพาวเวอร จํากัด ทําการเพิม่ ทุนจดทะเบียนเปน 57 ลานบาท โดยบริษทั ถือหุน
รอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว
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บริษัทไดขยายการดําเนินงานไปยังธุรกิจออกแบบ จําหนายและติดตั้งระบบอนุรักษพลังงาน
(Energy Saving Solution) โดยมุงเนนในการจัดหาอุปกรณหรือระบบที่เพิ่มประสิทธิภาพหรือ
ลดการสูญเสีย เพื่อทําใหเกิดการประหยัดพลังงาน
บริษทั กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จํากัด เริม่ จําหนายไฟฟาเชิงพาณิชย (Commercial Operation
Date หรือ COD) ใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค
บริษทั กอตัง้ บริษทั ยอยอีก 3 บริษทั เพือ่ ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตยและพลังงานหมุนเวียนประเภทอื่น ไดแก บริษัท วินดโกกรีน จํากัด (เพื่อดําเนินธุรกิจ
โรงไฟฟาพลังงานลม) , บริษทั โซลารโกกรีน จํากัด (เพือ่ ดําเนินธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย)
และบริษัท ไบโอโกกรีน จํากัด (เพื่อดําเนินธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานชีวมวล) โดยบริษัทถือหุน
รอยละ 99.97 ของทุนจดทะบียนและชําระแลว
บริษทั ไดทาํ การซือ้ อาคารสํานักงานพีเอสทีและทีด่ นิ ตัง้ อยูท เี่ ลขที่ 325/1 หมูท ี่ 6 ถนน พหลโยธิน
แขวงสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร จากบริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) เพื่อ
นํามาใชเปนอาคารสํานักงานใหญของบริษัท
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557 ไดมีมติ ใหแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด และเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนเปน 225 ลานบาท (มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท) และนําหุนสามัญของบริษัท
เข า จดทะเบี ย นเป น หลั ก ทรั พ ย จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย MAI และเมื่ อ วั น ที่ 19
ธันวาคม 2557 หุนสามัญของบริษัทไดเริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย mai เปนวันแรก
บริษัททําการลงทุนในบริษัท เพาเวอร วี กรีน จํากัด เพื่อประกอบธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานแสง
อาทิตยบนหลังคา (Solar Rooftop)
บริษัททําการลงทุนในบริษัท พีวี กรีน จํากัด เพื่อประกอบธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบน
หลังคา (Solar PV Rooftop)
บริษทั โซลารโกกรีน จํากัด เริม่ จําหนายไฟฟาเชิงพาณิชย (Commercial Operation Date หรือ
COD) ใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค จากโรงงานไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคา
จัดตัง้ บริษทั พีเอสที เอนเนอรยี จํากัด เพือ่ ประกอบธุรกิจลงทุนหรือผลิต และจําหนายกระแสไฟฟา
ในธุรกิจพลังงานทดแทน และรับเหมากอสรางโรงไฟฟา ดวยทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท โดย
บริษัทถือหุนรอยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว
บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี จํากัด เขาถือหุนในบริษัทรวมทุน 2 แหง คือ บริษัท ทริปเปล เอส
อีโค จํากัด (เพือ่ สํารวจความเปนไปไดในการผลิตไฟฟาจากพลังงานลมหรือพลังงานทางเลือกอืน่ )
และ บริษัท โซลาร ลิสซิ่ง จํากัด (เพื่อประกอบธุรกิจนําเขา สงออก จําหนาย ใหเชาหรือใหเชาซื้อ
อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักรเพื่อใชในกิจการผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย)
บริษทั พีเอสที เอนเนอรยี จํากัด เพิม่ ทุนจดทะเบียนเปน 15 ลานบาท เพือ่ ลงทุนในบริษทั ทริปเปล
เอส อีโค จํากัด และ บริษัท โซลาร ลิสซิ่ง จํากัด
บริษัทเขาถือหุนใน บริษัท เมกกาโซลารเพาเวอร จํากัด เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนหรือผลิตและ
จําหนายกระแสไฟฟาในโครงการ โรงไฟฟาพลังแสงอาทิตย โดยบริษัทถือหุนอยูรอยละ
29.99 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว
จัดตัง้ บริษทั ยอยอีก 5 บริษทั เพือ่ รองรับการขยายตัวทางธุรกิจ ในการลงทุนหรือผลิต และจําหนาย
กระแสไฟฟาในธุรกิจพลังงานทดแทน หรือรับเหมากอสรางโรงไฟฟา
เขารวมลงทุนกับบริษัท สามารถ ยู-ทรานส จํากัด ในการจัดตั้ง บริษัท สามารถโซลารทูเพาเวอร
จํากัด โดยบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 20 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว
25

ป พ.ศ.

26

เหตุการณที่สําคัญ

2559

บริษัทไดเพิ่มทุนหุนสามัญจาก 2,245,677,500 หุน (ลดทุนจาก 2,250,000,000 หุน) เปน
4,925,975,333 หุน มูลคาหุนละ 0.10 บาท โดยทุนที่ออกและชําระแลวเพิ่มจากหุนสามัญ
2,211,419,375 หุนเปน 4,422,676,824 หุน จากการออกหุนเพิ่มทุนและเสนอขายใหแกผูถือหุน
เดิมของบริษัทตามสัดสวน (Right Offering)
ในเดือนกุมภาพันธ 2559 บริษัทฯ ไดเขาซื้อหุนสามัญรอยละ 100 ของบริษัท อรัญ เพาเวอร
จํากัด และบริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีนเพาเวอร จํากัด ผูประกอบธุรกิจโรงไฟฟากาซชีวภาพ
จากนํ้าเสีย ขนาดกําลังการผลิต 4 เมกะวัตต และ 2 เมกะวัตต ตามลําดับที่จังหวัดสุพรรณบุรี
เพิ่มทุนในบริษัท ทริปเปล เอส อีโค จํากัด ซึ่งถือหุนโดยบริษัท พีเอสที เอนเนอรยี จํากัด ตาม
สัดสวนของการถือหุน จํานวน 3 ลานบาท
ในเดือนพฤษภาคม 2559 อนุมตั ใิ หบริษทั พีเอสที เอนเนอรยี จํากัด ซึง่ เปนบริษทั ยอยของบริษทั
เขาลงทุนซือ้ หุน ในบริษทั เวลล โคราช เอ็นเนอรยี จํากัด ผูป ระกอบธุรกิจโรงไฟฟาชีวมวลขนาดกําลัง
การผลิต 8 เมกะวัตต ที่จังหวัดบุรีรัมย ในสัดสวนการลงทุนรอยละ 55
ในเดือนมิถุนายน 2559 อนุมัติใหบริษัท พีเอสที เอนเนอรยี จํากัด ลงทุนเพิ่มเติมอีกรอยละ 45
เปนจํานวนเงินประมาณ 85 ลานบาท ในบริษัท เวลล โคราช เอ็นเนอรยี จํากัด สงผลใหบริษัท พี
เอสที เอนเนอรยี จํากัด ถือหุน ในสัดสวนรอยละ 100 พรอมทัง้ เขาลงทุนซือ้ หุน ในบริษทั โรงไฟฟาสระ
ยายโสม จํากัด ผูประกอบธุรกิจโรงไฟฟากาซชีวภาพจากนํ้าเสีย ขนาดกําลังผลิต 4.6 เมกะวัตตและ
อนุมัติการจัดตั้งบริษัทยอยอีก 2 บริษัท เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจพลังงานทดแทน
ในเดือนสิงหาคม 2559 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2559 ไดมีมติอนุมัติ
- การออกและเสนอขายตราสารหนีร้ ะยะสัน้ และ/หรือ ระยะยาวในรูปแบบของตัว๋ แลกเงิน (Bill
of Exchange : B/E) และ/หรือ หุนกู (Bond) ภายใตวงเงินรวมไมเกิน 1,500 ลานบาท
- ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย กําลังการผลิต 5 เมกะวัตต (MW) ใน
จังหวัดสระแกว
- ลงทุนในโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย กําลังการผลิต 5 เมกะวัตต (MW) ในจังหวัด
สมุทรสงคราม
ในเดือน ตุลาคม 2559 บริษทั ฯ ไดดาํ เนินการจดทะเบียนเพิม่ ทุนของบริษทั พีเอสที เอนเนอรยี
2 จํากัด จํานวน 45,700,000 บาท ทําใหทนุ จดทะเบียน จากเดิม 20,000,000,000 บาท เปน 65,700,000 บาท
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ในเดือนมกราคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัท
เขาลงทุนซื้อหุนใน บริษัท โรงไฟฟาขุนพัดเพ็ง จํากัด ผูประกอบธุรกิจโรงไฟฟากาซชีวภาพจากนํ้า
เสีย ขนาดกําลังการผลิต 1 เมกะวัตต
ในเดือนพฤษภาคม 2560 บริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว
1 จํากัด และ บริษัท พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 2 จํากัด เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในการลงทุน
หรือผลิต และจําหนายกระแสไฟฟาในธุรกิจพลังงานทดแทน หรือรับเหมากอสราง โรงไฟฟา
ในเดือนพฤศจิกายน 2560 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2560 ไดมีมติอนุมัติ
- การเขาซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บิ๊กแกส เทคโนโลยี จํากัด
- การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท พรอมแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4
เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ป พ.ศ.

เหตุการณที่สําคัญ

2560

- การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement)
- การแกไขเพิม่ เติมวัตถุประสงคของบริษทั และการแกไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษทั
ขอ 3 เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัท
- บริษทั ทําการเพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 491,337,613.50 บาท เปน 756,337,613.50 บาท โดย
การออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 2,650,000,000 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท)
ในเดือนธันวาคม 2560
- บริ ษั ท จดทะเบี ย นเปลี่ ย นแปลงทุ น ชํ า ระแล ว จากเดิ ม 443,262,741.20 บาท เป น
644,160,268.70 บาท จากการออกหุนเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement)
จํานวน 2,000,000,000 หุน และการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ (PSTC-WA) ของผูบริหารและ
พนักงานของบริษัท จํานวน 8,975,275 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท)
- บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี 1 จํากัด (บริษัทยอย) ไดผานการคัดเลือกโครงการผลิตไฟฟาจาก
พลังงานหมุนเวียนในแบบ SPP – Hybride Firm จํานวน 1 โครงการ ปริมาณพลังงานไฟฟาเสนอ
ขาย 23.42 เมกะวัตต

2561

ในเดือนมกราคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัท
บิ๊กแกส เทคโนโลยี จํากัด BIGGAS ซึ่งเปนบริษัทยอยรอยละ 51 ลงทุนซื้อหุนในบริษัท เจเอ็น เอ็น
เนอรจี คอร ปอเรชั่น จํากัด JN ซึ่งประกอบกิจการสถานีบริการกาซปโตรเลียมเหลว LPG และกาซ
ธรรมชาติ NGV โดยปจจุบันมีสถานีบริการกาซธรรมชาติ NGV 2 แหงที่อําเภอแกงคอย จังหวัด
สระบุรี และอําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน จากกลุมผูถือหุน เดิม จํานวน 19,999,998 หุน คิด
เปนจํานวนเงิน 100 ลานบาท
ในเดือนมีนาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2561 มีมติใหบริษัท พีเอสที
ซี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (บริษัทยอย) ทําการลงนามในบันทึกขอตกลง (MOU) เขารวมลงทุน
โครงการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยแบบติดตั้งบนพื้นดินขนาดกําลังการผลิต 50 เมกะวัตตที่
จังหวัดนิญถวน ประเทศเวียดนามกับ Ninh Thuan Gelex Energy Company Limited ซึ่งเปน
บริษัทในกลุม Vietnam Electrical Equipment Joint Stock Corporation (GELEX) (บริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในประเทศเวียดนาม)
บริษัท บิ๊กแกส เทคโนโลยี จํากัด ไดรับการแตงตั้ง จากบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ใหเปน
ตัวแทนจําหนายกาซธรรมชาติเหลว (LNG) ใหกับกลุมลูกคาโรงงานอึตสาหกรรม ซึ่งอยูนอกแนว
ทอสงกาซธรรมชาติ
ในเดือนมิถุนายน 2561
- บริษัทไดผานการรับรองการเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอ
ตานทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption) หรือ CAC
- บริษัท ไทยไปปไลน เน็ตเวิรค จํากัด ไดออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 2 ลานหุน เพื่อเสนอ
ขายตอ บริษัท บิ๊กแกส เทคโนโลยี จํากัด ในฐานะผูถือหุนเดิมในราคาพารหุนละ 100 บาท เปน
เงิน 200 ลานบาท
ในเดือนสิงหาคม 2561 บริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวจากเดิม 644,160,268.70
บาท เปน 654,645,768.70 บาท จากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ (PSTC-W1)
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เหตุการณที่สําคัญ
ในเดือนธันวาคม 2561
- บริษทั ไทย ไปปไลน เน็ตเวิรค จํากัด (“TPN”) ซึง่ เปนบริษทั ยอยของบริษทั เพิม่ ทุนจดทะเบียน
จํานวน 1,050,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 300,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน
1,350,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 10,500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ
100 เพือ่ ใชในการดําเนินการทีเ่ กีย่ วของกับการลงทุนในโครงการระบบทอขนสงนํา้ มันในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ และเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ TPN
- บริ ษั ท จดทะเบี ย นเปลี่ ย นแปลงทุ น ชํ า ระแล ว จากเดิ ม 654,645,768.70 บาท เป น
655,525,916.20 บาท จากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ (PSTC-WA) ของผูบริหารและ
พนักงานของบริษัท จํานวน 8,801,475 หุน(มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท)
- บริษัท บิ๊กแกส เทคโนโลยี จํากัด (“BIGGAS”) (บริษัทยอย) ไดรับชําระคาหุนจากการจําหนาย
ไปของหุนสามัญบริษัท ไทย ไปป ไลน เน็ตเวิรค จํากัด (“TPN”) ครั้งที่ 1 จํานวน 511,956 หุน คิด
เปนสัดสวนประมาณรอยละ 3.8 ของหุน ทีอ่ อกและจําหนายแลวทัง้ หมดของ TPN ในราคาประมาณ
212 ลานบาท

บริษัท เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด
กลุมโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย

บจ.กันหา โซลาพาวเวอร

กลุมโรงไฟฟาพลังงานชีวภาพ
100%

บจ.เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร

100%

บจ.โซลารโกกรีน

100%

บจ.อรัญ เพาเวอร

100%

บจ.เพาเวอร วี

100%

บจ.โรงไฟฟาสระยายโสม

100%

บจ.พีเอสที เอนเนอรยี 2

100%

บจ.โรงไฟฟาขุนพัดเพ็ง

100%

บจ.พีวี กรีน

19.99%

บจ.นวรัตน บีเวอรเรส

51%

กลุมโรงไฟฟาพลังงานชีวมวล

กลุมโรงไฟฟาพลังงานทดแทนอื่นๆ

บจ.เวลล โคราช เอ็นเนอรยี

100%

บจ.พีเอสที (อุบลราชธานี)

100%

บจ.ไบโอโกกรีน

100%

บจ.พีเอสที เอนเนอรยี 3

100%

บจ.พีเอสที เอนเนอรยี 1

100%

บจ.พีเอสที เอนเนอรยี 4

100%

บจ.พีเอสที เอนเนอรยี 7

100%

กลุมธุรกิจจําหนายและขนสงผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมเหลว

บจ.บิ๊กแกส เทคโนโลยี

51%

บจ.พีเอสที เอนเนอรยี 8

100%

บจ.ไทย ไปปไลน เน็ตเวิรค

51%

บจ.วินดโกกรีน

100%

บจ.เจเอ็น เอ็นเนอรจี คอรปอเรชั่น

51%

บจ.พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 1

100%

บจ.ทริปเปล เอสอีโค

15%

กลุมธุรกิจอื่นๆ

บจ.พีเอสที เอนเนอรยี

100%

บจ.พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง

100%

บจ.พีเอสทีซี อินเตอรเนชั่นแนล

100%

บจ.ไลทอัพ ดีไซน

10%

** ถือหุนโดยบริษัท บิ๊กแกส เทคโนโลยี จํากัด ในสัดสวนรอยละ 96.2
** ถือหุนโดยบริษัท บิ๊กแกส เทคโนโลยี จํากัด ในสัดสวนรอยละ 100
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โครงสรางรายไดของการประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ

การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยสามารถแบงออกตามประเภทของการดําเนินธุรกิจเปนเปน 3 ธุรกิจหลัก
ไดแก 1) ธุรกิจออกแบบ จําหนาย และติดตัง้ ระบบจายไฟฟาและตรวจวัดจัดการสภาพแวดลอม (Power & Energy Management)
2) ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานทดแทน และ 3) ธุรกิจจําหนายและขนสงผลิตภัณฑปโตเลียมเหลวโดยโครงสรางรายไดตามแตละ
ประเภทของการดําเนินธุรกิจในป 2560 และป 2561 เปนดังนี้

(หนวย : ลานบาท)

รายได
1. ธุรกิจออกแบบ จําหนาย และติดตั้งระบบ
จายไฟฟาและตรวจวัดจัดการสภาพแวดลอม
2. ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานทดแทน
3. ธุรกิจจําหนายและขนสงผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลว
4. รายไดจากการกอสราง
5. รายไดอื่น 2/
รายไดรวม

ป 2560
มูลคา
รอยละ

ป 2561
มูลคา

รอยละ

559.18

41.04

580.14

19.42

462.91
305.631/
16.38
18.56
1,362.66

33.97
22.43
1.20
1.36
100

387.40
1,961.69
15.46
41.96
2,986.65

12.97
65.68
0.52
1.41
100

หมายเหตุ : 1/รายไดดังกลาวเปนจํานวนเงินรวมตั้งแตวันที่บริษัทฯเขาซื้อกิจการจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
2/
รายไดอื่น ประกอบดวยดอกเบี้ยรับ กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย และรายไดอื่นๆ
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โดยลักษณะการดําเนินงานของแตละประเภทธุรกิจหลัก มีรายละเอียด ดังนี้
1. ธุรกิจออกแบบ จําหนาย และติดตั้งระบบจายไฟฟาและตรวจวัดจัดการสภาพแวดลอม
ลักษณะของผลิตภัณฑและการบริการ
ธุรกิจออกแบบ จําหนาย และติดตั้งระบบจายไฟฟาและตรวจวัดจัดการสภาพแวดลอม ครอบคลุม
การบริการทั้งหมด 4 ประเภท ไดแก
1) ระบบสํารองไฟฟา (Power Backup Solution) สําหรับอุปกรณและระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมเปนหลัก ที่ตองการความตอเนื่องในการทํางาน
2) ระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดลอม (Power and Environment Monitoring
Solution) ทําหนาที่ตรวจวัด ประมวลผล เก็บขอมูล และแสดงผลของสภาวะระบบสิ่งแวดลอมตางๆ
3) ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน ดําเนินการออกแบบ จําหนาย ติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟาจากพลังงานทดแทน โดยใหบริการในลักษณะวิศวกรรมจัดหา กอสราง (EPC) และแบบเบ็ดเสร็จ
ทั้งโครงการ (Turn Key Project)
4) ระบบประหยัดพลังงาน (Energy Saving Solution) และระบบอื่นๆ ใหบริการการ
ประหยัดพลังงานสําหรับพลังงานไฟฟา โดยมุงเนนไปยังองคกรที่มีคาใชจายไฟฟาสูง
1.1 ระบบสํารองไฟฟา (Power Backup Solution)
ระบบสํารองไฟฟาทีบ่ ริษทั จําหนายและใหบริการ แบงออกเปนสองประเภทหลักๆ ไดแก ก) ระบบ
สํารองไฟฟากระแสตรง และ ข) ระบบสํารองไฟฟากระแสสลับ
ก) ระบบสํารองไฟฟากระแสตรง (DC Power Supply)
บริษทั จําหนายและใหบริการระบบสํารองไฟฟากระแสตรงสําหรับอุปกรณและระบบสือ่ สาร
โทรคมนาคมเปนหลัก เนื่องจากระบบสื่อสารโทรคมนาคม เชน ระบบชุมสายโทรศัพท Fixed-Line
Application, Wireless Broadband, สถานีฐาน Mobile Base Station และ/หรือระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต Internet Backbone เปนตน โดยระบบดังกลาวตองการความตอเนือ่ งในการทํางาน อีก
ทั้งอุปกรณตางๆ ในระบบมีราคาสูง ซึ่งหากเกิดความผิดปกติในระบบไฟฟา เชน แรงดันไฟฟาตกหรือ
กระชาก หรือกระแสไฟฟาดับ อาจกอใหเกิดความเสียหายโดยตรงแกอุปกรณและความเสียหายโดย
ออมจากการทีร่ ะบบหยุดทํางานได ระบบสํารองไฟฟาจึงมีความสําคัญกับระบบโทรคมนาคมอยางมาก
โดยทําหนาที่ปองกันความผิดปกติจากระบบไฟฟา และทําใหกระแสไฟฟาที่เขาสูระบบมีเสถียรภาพ
และเหมาะสมแกการทํางานของอุปกรณตางๆ มากขึ้น โดยอุปกรณระบบสํารองไฟฟายังไดรับการ
ออกแบบใหมีขนาดเล็ก นํ้าหนักเบา และมีลักษณะเปนหนวยแยกสวน (Module) สามารถทําการ
ตอขยายไดอยางสะดวกสําหรับรองรับการใชงานเพิ่มเติมในอนาคต สามารถทําการตอขนานเพื่อเพิ่ม
เสถียรภาพในการทํางาน (Redundant) และสามารถควบคุมทางไกลโดยระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ได ทําใหเหมาะสมกับโครงการหรือระบบโทรคมนาคมโดยเฉพาะ
ทั้งนี้ สวนประกอบของระบบสําหรับแตละโครงการจะตางกัน โดยบริษัทจะทําการศึกษา
ความตองการของผูวาจาง ใหคําปรึกษา ออกแบบระบบสํารองไฟฟาใหมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ผูวาจางกําหนด โดยเลือกอุปกรณตางๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งประกอบ
ดวยอุปกรณหลัก ดังนี้
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อุปกรณแปลงไฟฟากระแสสลับเปนไฟฟากระแสตรง (Rectiﬁer)
เปนอุปกรณทที่ าํ หนาทีแ่ ปลงสัญญาณไฟฟากระแสสลับเปนกระแสตรง เพือ่ ทําหนาทีจ่ า ยไฟเขาอุปกรณ
โทรคมนาคมที่ใชไฟฟากระแสตรง พรอมกับจายไฟฟาเพื่อใชในการสํารองประจุไฟฟาในแบตเตอรี่ โดย
อุปกรณแปลงไฟฟากระแสสลับเปนไฟฟากระแสตรงสําหรับระบบสือ่ สารโทรคมนาคมจะแตกตางจากระบบ
ทั่วไป เนื่องจากอุปกรณดังกลาวจะมีสายดินที่เปนประจุบวก (Positive Ground)

ตัวอยาง อุปกรณแปลงไฟฟากระแสสลับเปนไฟฟากระแสตรงที่บริษัทจําหนายและใหบริการ

อุปกรณแปลงไฟฟากระแสสลับเปนไฟฟากระแสตรงพรอมแบตเตอรี่สํารองไฟ (Energy Hub)
เปนอุปกรณที่ทําหนาที่แปลงสัญญาณไฟฟาแบบผสมผสาน (DC Hybrid Power Supply) กลาว
คือทําหนาที่เปนอุปกรณแปลงไฟฟากระแสสลับเปนไฟฟากระแสตรง (Rectiﬁer) สําหรับระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม แตไดเพิ่มความสามารถในการสํารองไฟฟาภายในตัวอุปกรณ ในลักษณะเปน Energy
Pack แบบ Lithium Ion ที่สามารถเพิ่มความจุแบตเตอรี่ไดตามความตองการในอนาคต โดยอุปกรณมี
ประสิทธิภาพสูง ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งแบตเตอรี่ ทั้งยังมีนํ้าหนักเบา สามารถประยุกตใชงานนอก
สถานที่ไดอยางงายดาย

ตัวอยาง อุปกรณแปลงไฟฟากระแสสลับเปนไฟฟากระแสตรงพรอมแบตเตอรี่สํารองไฟ ที่บริษัทจําหนายและใหบริการ

ทั้งอุปกรณแปลงไฟฟากระแสสลับเปนไฟฟากระแสตรง (Rectiﬁer) และอุปกรณแปลงไฟฟากระแส
สลับเปนไฟฟากระแสตรงพรอมแบตเตอรี่สํารองไฟ (Energy Hub) โดยบริษัทไดรับการแตงตั้งใหเปน
ตัวแทนจําหนายของอุปกรณแปลงไฟฟากระแสสลับเปนไฟฟากระแสตรงตรา Enatel จากบริษัท Enatel
Ltd. (ประเทศนิวซีแลนด) ซึ่งเปนผูผลิตอุปกรณในดานระบบพลังงานสําหรับระบบสื่อสารโทรคมนาคม
อุตสาหกรรม รวมถึงระบบพลังงานสําหรับโรงไฟฟาแสงอาทิตย ทีม่ กี ารจําหนายไปยังภูมภิ าคตางๆทัว่ โลก
32

และผานการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 และมาตรฐานการจัดการสิง่ แวดลอม ISO 14001:2004
แบตเตอรี่ (Battery)
แบตเตอรี่เปนอุปกรณสําหรับเก็บประจุไฟฟาในระบบสํารองไฟฟา โดยจะทําหนาที่กักเก็บประจุไฟฟา
กระแสตรงจากอุปกรณแปลงไฟฟากระแสสลับเปนไฟฟากระแสตรง (Rectiﬁer) ในขณะทีแ่ หลงจายไฟฟา
ทํางานปกติ และจะทําหนาที่จายไฟฟากระแสตรงไปยังระบบขณะที่แหลงจายไฟฟาหยุดทํางาน ซึ่งจะ
ควบคุมโดยวงจรสวิตซในระบบ ซึง่ จะมีขนาดความจุไฟฟาและคุณสมบัตแิ ตกตางกันตามความเหมาะสมใน
การใชงาน โดยชนิดของแบตเตอรีท่ บี่ ริษทั ใหบริการและจัดจําหนาย เปนประเภทแบตเตอรีต่ ะกัว่ -กรดแบบ
ปดผนึก (Sealed Lead Acid Battery) และประเภท Tubular ทั้งชนิด Sealed Type และ Vented
Type ที่เหมาะสําหรับระบบสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งเปนแบตเตอรี่ที่ตองการการบํารุงรักษาตํ่า อายุการ
ใชงานยาวนาน และมีไอกรดที่จะทําใหเกิดความเสียหายแกอุปกรณตํ่ามาก โดยบริษัทไดรับการแตงตั้ง
เปนตัวแทนจําหนายแบตเตอรี่ตรา HAZE จากบริษัท Haze Battery Co., Ltd. (สาธารณรัฐประชาชน
จีน) ตรา Shoto จากบริษัท Shuangdeng Group Co.,Ltd. (สาธารณรัฐประชาชนจีน) และตรา SEC
จากบริษัท SEC Industrial Battery International Limited. (เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน/ สหราชอาณาจักร)

ตัวอยาง แบตเตอรี่ ทั้งชนิด Sealed Type และ Vented Type ที่บริษัทจําหนายและใหบริการ

นอกจากนี้บริษัทยังใหบริการและจัดจําหนาย Battery ชนิด Lithium Ion โดยเปนแบบเดียวกับที่ใช
ในรถยนตไฟฟา (Electric Vehicle) ปจจุบันแบตเตอรี่ชนิดนี้ ไดรับความนิยมมากขึ้น ทั้งแบบที่ใชรวมกับ
ระบบสํารองไฟฟา (UPS), ระบบสํารองไฟฟา พลังงานแสงอาทิตย (Hybrid Solar System) และระบบ
กักเก็บพลังงานไฟฟา (ESS) อันเนื่องจากมีประสิทธิภาพในการอัด/คายประจุสูง (Cycle Life) อายุการใช
งานยาวนาน (Durable) นํ้าหนักเบา (Light Weight ) และมีขนาดเล็กกวาแบตเตอรี่ทั่วไปมากเมื่อเทียบ
ที่ขนาดความจุเทากัน สามารถติดตั้งในสภาพแวดลอมหลากหลาย มีความปลอดภัยสูง อีกทั้งราคาที่ถูกลง

ตัวอยาง เปรียบเทียบแบตเตอรี่ ทั้งชนิด Sealed Type และ Vented Type กับแบตเตอรี่ชนิด Lithium Ion

33

โดยแบตเตอรี่ Lithium Ion มาพรอมกับระบบควบคุม (Battery Management System) ติดตั้ง
ภายใน Rack 19” จึงทําใหสะดวก รวดเร็ว และเปนระเบียบ พรอมความสามารถในการตรวจสอบและ
แจงเหตุผิดปกติไดตลอด 24 ชั่วโมง ทําใหทั้งในหนวยงานราชการและเอกชนใหความสนใจเปนอยางมาก

ตัวอยาง แบตเตอรี่ Lithium Ion ที่บริษัทจําหนายและใหบริการ

ข) ระบบสํารองไฟฟากระแสสลับ
ระบบสํารองไฟฟากระแสสลับ มีอุปกรณหลัก คือ อุปกรณสํารองไฟฟาและปรับแรงดันไฟฟาอัตโนมัติ
(Uninterruptible Power Supply หรือ UPS) ซึ่งเปนอุปกรณที่ประกอบดวย วงจรแปลงไฟฟากระแส
สลับเปนไฟฟากระแสตรง (Rectiﬁer) แบตเตอรี่ (Battery) วงจรแปลงไฟฟากระแสตรงเปนไฟฟากระแส
สลับ (Inverter) ซึ่งในชวงเวลาที่มีกระแสไฟฟาปกติ กระแสไฟฟาจะถูกจายไปยังอุปกรณไฟฟาที่ตองการ
พรอมกับเขาสูวงจรแปลงไฟฟากระแสสลับเปนไฟฟากระแสตรงเพื่อจายไฟเขาไปสํารองในแบตเตอรี่ เมื่อ
แหลงจายไฟฟาหยุดทํางาน วงจรสวิตซจะปรับวงจรใหแบตเตอรี่ทําการจายไฟฟากระแสตรงเขาสูวงจร
แปลงไฟฟากระแสตรงเปนไฟฟากระแสสลับเพือ่ จายไปยังอุปกรณไฟฟาจนกวาแหลงจายไฟฟาทํางานเปน
ปกติหรือจนกระทั่งกระแสไฟฟาในแบตเตอรี่หมดลง
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ทั้งนี้ เครื่องสํารองไฟฟาและปรับแรงดันไฟฟาอัตโนมัติ มีความแตกตางกันไปตามการใชงานที่ตองการ
เชน ความจุของแบตเตอรี่ที่แตกตางกัน หรือบางประเภทไมมีแบตเตอรี่อยูภายในเพื่อใหสามารถเลือก
แบตเตอรีท่ มี่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามทีต่ อ งการมาเชือ่ มตอภายนอกได หรือมีวงจรปรับแรงดันไฟฟาอัตโนมัติ (Stabilizer) ทําหนาทีป่ รับแรงดันไฟฟาใหคงทีแ่ ละสมํา่ เสมออยูใ นระดับทีป่ ลอดภัยตออุปกรณไฟฟา หรือประเภท
ของแหลงจายไฟเขาที่แตกตางกัน เชน กระแสไฟฟาเฟสเดียวหรือสามเฟส เปนตน
โดยบริษัทเปนผูนําเขาและเปนตัวแทนจําหนายในประเทศไทยสําหรับเครื่องสํารองไฟฟาและปรับแรง
ดันไฟฟาอัตโนมัติตรา เดลตา (DELTA) จากบริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส จํากัด (ไตหวัน) ซึ่งเปนหนึ่งใน
ผูนําของโลกในดานระบบจัดการกําลังไฟฟา ระบบสํารองไฟฟาและปรับแรงดันไฟฟาอัตโนมัติ อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสและชิ้นสวนของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสําหรับอุตสาหกรรมตางๆ เปนตน โดยมีสํานักงาน
106 แหง และโรงงานผลิต 31 แหง ทั่วโลก และมีทีมวิจัยและพัฒนาของเดลตาในอินเดียไดเริ่มสราง
ศักยภาพดานซอฟทแวรทาํ ใหสามารถตอยอดพัฒนาซอฟทแวรระบบอัตโนมัตอิ ตุ สาหกรรม (IA) ทีท่ นั สมัย
ได โดยซอฟทแวรทพี่ ฒ
ั นาขึน้ ใหมนจี้ ะเปนโครงสรางและแพลตฟอรมมาตรฐานสําหรับใชงานกับผลิตภัณฑ
ตางๆ ในกลุม นี้ เชน OPC-UA รวมถึง PLCOpen และเทคโนโลยี IIoT เพือ่ ใหสามารถใชงานกับแพลตฟอรม
ลักษณะเดียวกันหรือคลายคลึงกันทีม่ อี ยูใ นตลาดแลวหรืออยูร ะหวางการพัฒนา (ทีม่ า : เว็บไซตของบริษทั
เดลตา อีเลคโทรนิคส จํากัด http://www.deltaww.com)

ตัวอยาง อุปกรณเครื่องสํารองไฟฟาและปรับแรงดันไฟฟาอัตโนมัติที่บริษัท

นอกจากนี้ บริษัทยังจําหนายอุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับระบบสํารองไฟฟา เชน ตูระบบสํารองไฟฟา
และอุปกรณอื่นๆ ที่เปนสวนประกอบของระบบสํารองไฟฟาโดยจะทําการออกแบบระบบใหเหมาะสมกับ
อุปกรณและระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่จะนําระบบดังกลาวไปใช โดยกลุมลูกคาเปาหมายของธุรกิจนี้
ไดแก บริษทั หรือองคกรสือ่ สารโทรคมนาคม หรือบริษทั ทีต่ อ งการระบบไฟฟาทีม่ เี สถียรภาพ เชน ธนาคาร
หรือสถาบันการเงินตางๆ เปนตน
1.2 ระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดลอม (Power and Environment Monitoring Solution)
ระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดลอม (Monitoring Solution) ระบบตรวจสอบและวิเคราะหขอ มูล
แบบ Real-time (SCADA)
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ก) ระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดลอม (Monitoring Solution)
ระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดลอมทําหนาที่ตรวจวัด ประมวลผล เก็บขอมูล และแสดงผลของ
สภาวะของระบบรวมถึงสิง่ แวดลอมตางๆ เชน สถานะการทํางานของอุปกรณและระบบตางๆ แรงดันไฟฟา
กระแสไฟฟา ประจุของแบตเตอรี่ ความชื้น อุณหภูมิ ควันไฟ รวมถึงการตรวจสอบวามีการบุกรุกในพื้นที่
หรือไม เปนตน รวมถึงสามารถทําการสื่อสารและควบคุมทางไกลผานระบบสื่อสารตางๆ และสามารถ
ทําการแจงเตือนไปยังผูที่เกี่ยวของผานชองทางตางๆ เชน ระบบอินเทอรเน็ต หรือขอความผานโทรศัพท
เคลื่อนที่ไดอีกดวย ทําใหระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดลอม ชวยใหสามารถปองกันความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึน้ จากความผิดปกติตา งๆไดทนั ทวงที เชน ไฟฟาดับ ไฟไหม หรือความผิดปกติของระบบไฟฟา
เปนตน อีกทั้งยังสามารถประหยัดคาใชจายในสวนของบุคลากรที่ตองใชในการควบคุมดูแลได โดยระบบ
ตรวจวัดและจัดการสภาพแวดลอมประกอบดวยสวนประกอบหลัก 3 สวน ไดแก
1) อุปกรณเก็บขอมูลและแสดงผล (Monitoring and Display Unit)
2) อุปกรณตรวจวัด (Sensor Unit)
3) โปรแกรมตรวจวัดและจัดการสภาพแวดลอม (Monitoring Software)
โดยอุปกรณตรวจวัดตางๆ เชน เครื่องวัดแรงดันไฟฟา เครื่องตรวจจับอุณหภูมิ เครื่องตรวจจับควันไฟ
จะทําหนาที่ตรวจวัดคาตางๆ ตามที่กําหนด แลวสงคาดังกลาวไปยังอุปกรณเก็บขอมูลและแสดงผล ซึ่งจะ
นําขอมูลดังกลาวมาประมวลผลและสงขอมูลผานระบบเครือขายตางๆ ไปยังศูนยควบคุมสวนกลาง และ
ขอมูลดังกลาว จะไดรบั การบันทึกประมวลผล และทําการแสดงผลหรือแจงเตือนบนโทรศัพทเคลือ่ นทีห่ รือ
ทางอีเมลลโดยโปรแกรมตรวจวัดและจัดการสภาพแวดลอมที่บริษัทไดทําการพัฒนาขึ้นเอง ซึ่งไดรับการ
ออกแบบใหสามารถรองรับอุปกรณเก็บขอมูลและแสดงผลมากกวา1,000เครื่องตอระบบ

ตัวอยาง อุปกรณและหนาจอซอฟทแวรระบบตรวจวัดและจัดการที่บริษัทจําหนายและใหบริการ

ข) ระบบตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลแบบ Real-time (SCADA)
นอกจากระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดลอม (Monitoring Solution) ทางบริษทั ไดนาํ เขาระบบ
ตรวจสอบและวิเคราะหขอ มูลแบบ Real-time (SCADA) ซึง่ เปนโปรแกรมวิเคราะหประสิทธิภาพการผลิต
ไฟฟาในโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย (Enlight Solar – Comprehensive Monitoring & Control /
Ensight – Advanced Performance Analytics) ที่สามารถวิเคราะหสาเหตุและการแกไขแบบ Real
Time เพื่อใหการบริหารจัดการภายในโรงไฟฟา และการผลิตไฟฟาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งยังสามารถ
บริหารจัดการการใชไฟฟาภายในอาคาร (BEMS : Building Energy Management System) โดยอาศัย
ฐานขอมูล Big Data วิเคราะหและสั่งงานผานระบบ SCADA เพื่อควบคุมการทํางานเครื่องปรับอากาศ,
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อุปกรณไฟฟาและระบบแสงสวางภายในอาคาร ใหเหมาะสมกับสภาพการทํางานของบุคลากรภายในอาคาร
สอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เหมาะสม และใชพลังงานไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

ตัวอยาง โครงสรางระบบตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลแบบ Real-time (SCADA) ที่บริษัทจําหนายและใหบริการ

ทั้งนี้ ทางบริษัทยังไดนําอุปกรณเสริมในกลุมการรักษาความปลอดภัย เชนระบบ Smart Locks ที่ได
นําเทคโนโลยีไรสายรวมกับกุญแจอัจฉริยะเพือ่ ใชในการระบุตวั ตน พรอมอนุญาติใหเขาถึงพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน
ไดอยางแมนยํา รวมถึงอุปกรณสั่งการ Breaker (Auto Reclosure) จากศูนยควบคุมสวนกลาง ทําใหลด
เวลาเดินทางเขาพื้นที่เพื่อเปดระบบจายไฟฟาพรอมลดปญหาระบบสื่อสารทํางานลมเหลวจากเหตุการณ
Surge ในระบบไฟฟาและ Breaker สั่งตัดไฟฟาออกจากระบบ

ตัวอยาง ระบบ Smart Locks และอุปกรณ Auto Reclosers ที่บริษัทจําหนายและใหบริการ

1.3 ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน (Renewable Energy)
บริษัทดําเนินการออกแบบ จําหนาย และติดตั้งระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน โดยใหบริการ
ในลักษณะวิศวกรรม จัดหา และกอสราง (Engineering Procurement and Construction หรือ EPC)
แบบโครงการเบ็ดเสร็จ (Turn-key Project) ทั้งในรูปแบบระบบผลิตไฟฟาเพื่อเชื่อมตอกับระบบจําหนาย
ไฟ (On-grid System) และระบบผลิตไฟฟาที่ไมเชื่อมตอกับระบบจําหนายไฟ (Off-Grid System) ซึ่งจะ
ทําการผลิตไฟฟาเพื่อจายไปยังอุปกรณในระบบของผูวาจางเอง เชน อุปกรณที่ติดตั้งในเสาสงสัญญาณ
โทรคมนาคม เปนตน
โดยบริษทั จะทําการศึกษาถึงความตองการไฟฟาของระบบอุปกรณไฟฟา แลวจึงทําการออกแบบระบบ
37

โดยเลือกสวนประกอบทีม่ คี วามเหมาะสมกับทัง้ ลักษณะการใชงานและสภาวะของแสงอาทิตยหรือกระแส
ลมในพืน้ ทีโ่ ดยรอบ โดยอาจจะมีสว นของระบบไฟฟาสํารองรวมดวยตามความเหมาะสมในการใชงานและ
ตามความตองการของผูว า จาง ในปจจุบนั บริษทั ใหบริการระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน ดังตอไปนี้
ก) พลังงานแสงอาทิตย (Solar Cell) แบบ On grid โดยระบบจะผลิตไฟฟาจากพลังงานแสง
อาทิตย ในปจจุบันเซลลแสงอาทิตยที่บริษัทจัดจําหนายและใหบริการเปนเซลลแสงอาทิตยแบบโพลีคริส
ตอลลีน (Poly Crystalline) และเซลลแสงอาทิตยแบบเซลลซิลิคอนชนิดผลึกเดี่ยว (Mono Crystalline)
ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟา (Efﬁciency) มากกวา 16% โดยระบบดังกลาว จะขนานไฟฟาใชงาน
รวมกับสายสง เพื่อผลิตไฟฟาในเวลาที่มีแสงแดด เพื่อจําหนายไฟใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค หรือเพื่อ
ประหยัดคาไฟฟาภายในองคกรที่ติดตั้งใชงาน
ข) ระบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตยและระบบกักเก็บพลังงาน (Hybrid System) นอกจาก
ระบบพลังงานแสงอาทิตย (Solar Cell) แบบ On grid แลว ทางบริษัทยังนําระบบกักเก็บพลังงาน (ESS :
Energy Storage System) ตอรวมเพื่อใชในการกักเก็บพลังงานไฟฟาจาก Solar Cell ในสวนที่เหลือจาก
การใชงาน หรือกักเก็บพลังงานไฟฟาในชวงเวลาที่คาไฟฟาราคาถูก (Off Peak) เพื่อนํามาใชงานในชวงที่
ไมมีแสงแดด หรือชวงเวลาที่คาไฟฟาราคาแพงพรอมกับลดคาไฟฟาในสวนความตองการใชไฟ (On Peak
and Demand Charge) ทําใหสามารถลดคาใชไฟฟาภายในองคกรไดอยางยัง่ ยืน อีกทัง้ ยังเพิม่ เสถียรภาพ
ใหระบบไฟฟา โดยระบบกักเก็บไฟฟาจะชดเชยรูปคลื่นและความถี่ในระบบไฟฟาจากสายสงใหมีความ
เสถียรมากยิ่งขึ้น ซึ่งเปนการลดความเสียหายและยืดอายุการใชงานของอุปกรณไฟฟาในหนวยงาน รวม
ถึงการนําพลังงานที่กักเก็บออกมาใชเมื่อระบบไฟฟาขัดของ (Power Backup) ไดอีกดวย

ตัวอยาง ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS : Energy Storage System) ที่บริษัทจําหนายและให

1.4 บริการและโซลูชนั่ บริหารจัดการพลังาน (Energy Management Solutions and Services)
การบริการบริหารจัดการพลังงานเพือ่ ใหเกิดผลประหยัด และการใชพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพ การ
บริการจะครอบคลุมถึง ใหคําปรึกษา ออกแบบ บริหารโครงการ วิเคราะหการใชพลังงาน ติดตั้งอุปกรณ
และดําเนินงานสําหรับ รวมถึงการจัดหาแหลงเงินทุน ตลอดจนการตรวจวัดเพือ่ พิสจู นผลประหยัด และรับ
ประกันผลการประหยัด โดยระบบที่นํามาใชสําหรับการจัดการพลังงานคือ Building Energy Management Systems (BEMS) หรือ ระบบบริหารจัดการพลังงานสําหรับอาคาร
ซึง่ จะทําหนาทีค่ วบคุมระบบปรับอากาศ ระบบทําความรอนและระบายอากาศ (Heating, Ventilation,
and Air Conditioning: HVAC) ระบบควบคุมแสงสวางในอาคาร การรวบรวมขอมูลจากสมารทมิเตอร
(Smart Metering) นอกจากนี้ ในอนาคตอาจจําเปนตองมีการติดตั้งสถานีชารจรถยนตไฟฟาไวในอาคาร
(EV Charging System) เพื่อรองรับการใชงานรถยนตไฟฟาของผูที่อาศัยหรือทํางานอยูภายในอาคาร
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นอกจากนี้ยังรวมถึงการใหบริการบริหารจัดการพลังงานสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม หรือ Factory
Energy Management System (FEMS) จะประกอบดวย ระบบติดตามการใชไฟฟา ระบบจัดการการเดิน
เครือ่ งจักรรวมถึงการซอมบํารุงอุปกรณเครือ่ งจักรตางๆ ระบบควบคุมเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพของพลังงานที่
ผลิตขึ้นภายในโรงงานและการกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) ระบบควบคุมการตอบสนอง
ดานโหลด ระบบควบคุมการทําความรอน การปรับอากาศ และการระบายอากาศภายในโรงงาน (Heating,
Ventilation, and Air Conditioning: HVAC) ระบบไฟแสงสวาง การรวบรวมและประมวลผลขอมูลจาก
มิเตอรอัจฉริยะ เปนตน

ตัวอยาง ระบบปมความรอนและหลอดไฟแอลอีดีที่บริษัทจําหนายและใหบริการ

ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
เนือ่ งจากผลิตภัณฑระบบสํารองไฟฟาและระบบตรวจวัด ควบคุม และแจงเตือนระบบไฟฟาของบริษทั
เปนกลุม ผลิตภัณฑทมี่ คี วามเกีย่ วเนือ่ งกับอุตสาหกรรมทีต่ อ งการระบบปฏิบตั งิ านทีม่ เี สถียรภาพสูง บริษทั ฯ
จึงมุงเนนการจัดจําหนายไปยังลูกคากลุมระบบสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งตลาดบริการโทรคมนาคมของ
ประเทศไทยสามารถจําแนกได 11 ตลาด แบงเปนตลาดคาปลีกบริการ 5 ตลาด และตลาดคาสงบริการ
6 ตลาด ดังนี้
1. ตลาดคาปลีกบริการโทรศัพทประจําที่ภายในประเทศ
โครงสรางตลาดสวนแบงตลาด และระดับการแขงขันตลาดคาปลีกบริการโทรศัพทประจําที่ มีผใู หบริการ
หลักคงเหลืออยู 1ราย คือ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (TOT) ขอมูล ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ป2561 มี
เลขหมายที่เปดใชบริการทั้งหมดประมาณ 3.05 ลานเลขหมาย และมีครัวเรือนที่เขาถึงรอยละ14.25
2. ตลาดคาปลีกบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ภายในประเทศ
โครงสรางตลาดสวนแบงตลาด และระดับการแขงขันตลาดคาปลีกบริการโทรศัพทเคลือ่ นที่ มีผใู หบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่สามารถจําแนกไดเปน 2 กลุม คือ
(1) ผูใ หบริการโทรศัพทเคลือ่ นทีท่ มี่ โี ครงขายหรือมีสทิ ธิใ์ นการใช โครงขาย (Mobile Network Operators –MNOs) และ
(2) ผูใ หบริการโทรศัพทเคลือ่ นทีบ่ นโครงขายเสมือน (Mobile Virtual Network Operators –MVNOs)
ดังนี้
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รูปที่ 2-1 : สวนแบงตลาดโทรศัพทเคลือนที่ไตรมาส
ที่ 3 ป 2561
ที่มา : สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากร
โทรคมนาคม

หากคํานวณสวนแบงตลาดจากจํานวนผูใชบริการของตลาดโทรศัพทเคลื่อนที่พบวา กลุมบริษัท AIS มี
สวนแบงตลาด คิดเปนรอยละ 43.8 รองลงมาเปน กลุมบริษัท TRUE มีสวนแบงตลาดรอยละ 31.0กลุม
บริษัท DTAC มีสวนแบงตลาดรอยละ 23.0 ตามดวยกลุม CAT มีสวนแบงตลาดรอยละ 1.92 และกลุม
บริษทั TOT มีสว นแบงตลาดรอยละ 0.13ตามลําดับ-คาดัชนี HHI ของตลาดคาปลีกบริการโทรศัพทเคลือ่ นที่
ณ สิ้นไตรมาสที่ 3ป 2561อยูที่ 3,415 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอนหนารอยละ 1.6

3.1 ประเภทบริการปจจุบันการใชบริการโทรศัพทระหวางประเทศสามารถแบงการใหบริการออก
เปน 3 ระบบใหญ ไดแก
(1) ระบบตอตรง (International Direct Dialing: IDD) บริการโทรศัพทระหวางประเทศระบบตอตรง
เปนการใหบริการผาน Access Code หรือ IDD Preﬁx โดยตอตรงอัตโนมัติผานระบบเลขหมาย 3หลัก
(Three Digits Number) หรือ ผานบริการโทรศัพทประจําที่ (Public Switched Telephone Network:
PSTN) และบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ดวยผานเทคโนโลยี TDM (Time Division Multiplexing) ซึ่งระบบ
ตอตรงมี 2 ลักษณะดวยกัน คือ การตอตรงอัตโนมัติ และการเรียกผานพนักงานสลับสาย โดยปจจุบันผูใช
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บริการใชบริการโทรศัพทระหวางดวยวิธกี ารกด IDD Preﬁx เปนสวนใหญวธิ กี ารใชบริการสามารถดําเนินการได
ดังนี้ 1.1) กรณีโทรเขาโทรศัพทประจําทีก่ ด IDD Preﬁx+ รหัสประเทศ + รหัสเมือง + เลขหมายปลายทาง 1.2)
กรณีโทรเขาโทรศัพทเคลือ่ นทีก่ ด IDD Preﬁx+ รหัสประเทศ + เลขหมายปลายทาง
(2) ระบบการสือ่ สารทางเสียงผานระบบอินเทอรเน็ต (Voice over Internet Protocol: VoIP) บริการ
โทรศัพทระหวางประเทศระบบการสือ่ สารทางเสียงผาน ระบบอินเทอรเน็ต เปนลักษณะการเชือ่ มตอผานโครง
ขายอินเทอรเน็ตโปรโตคอล (Internet Protocal: IP) ซึง่ เปนการใชบริการผานโทรศัพทประจําที่ หรือ โทรศัพท
เคลือ่ นทีก่ ไ็ ด ดวยวิธกี ารแปลงสัญญาณเสียงเพือ่ สงตอไปยังปลายทางผานทางบริการอินเทอรเน็ต แตปจ จุบนั การ
โทรออกดวย VoIP นัน้ มีเลขหมายและไมมเี ลขหมายโทรศัพทกไ็ ด เชน การโทรผานคอมพิวเตอรไปคอมพิวเตอร
(PC-to-PC) คอมพิวเตอรไปโทรศัพท (PC-to-Phone) โทรศัพทไปคอมพิวเตอร (Phone-to-PC) และโทรศัพท
ไปโทรศัพท (Phone-to-Phone) เปนตน
(3) ระบบบัตรโทรศัพท (International Calling Card) บริการโทรศัพทระหวางประเทศระบบบัตรโทรศัพท
เปนบริการทีผ่ ใู ชบริการโทรออกตางประเทศจะตองทําการซือ้ บัตรโทรศัพทระหวางประเทศจากผูจ ดั จําหนายหรือ
ผูใ หบริการตางๆ ทัง้ นีก้ ารโทรออกไปตางประเทศจะมีลกั ษณะการเชือ่ มตอสวนกลาง ซึง่ มีเลขหมายกลางของศูนย
บริการ (Access Number) เปนเลขหมายศูนยกลางสําหรับการเชือ่ มตอไปยังเกตเวย (Gateway) โดยผูใ หบริการ
ระบบดังกลาวจะตองเชาชวงชองสัญญาณจากผูใ หบริการเกตเวย เพือ่ เชือ่ มตอออกไปตางประเทศ
3.2 โครงสรางตลาดสวนแบงตลาด และระดับการแขงขัน
1) ระบบตอตรง (International Direct Dialing: IDD) มีผใู หบริการโทรศัพทระหวางประเทศระบบตอตรงราย
ใหญทงั้ หมด 6 ราย ดังนี้ (1) บริษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) (TOT) (2) บริษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
(CAT) (3) บริษทั เอไอเอ็น โกลบอลคอม จํากัด (AIN) (4) บริษทั ดีแทคไตรเน็ต จํากัด (DTAC TriNet) (5) บริษทั
ทริปเปลที โกลบอล เน็ท จํากัด (TTT GN) (6) บริษทั ทรู มูฟ เอช ยูนเิ วอรแซล คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด
2) ระบบการสือ่ สารทางเสียงผานระบบอินเทอรเน็ต (Voice over Internet Protocol: VoIP) มีผรู บั ใบอนุญาต
ประกอบกิจการอินเทอรเน็ต จํานวนทัง้ หมด 137 ราย แบงเปนเปดใหบริการแลว 72 ราย หรือคิดเปนรอยละ 52.55
และยังมิไดเปดใหบริการหรือยกเลิกบริการ 65 ราย หรือคิดเปนรอยละ 47.45
3) ระบบบัตรโทรศัพท (International Calling Card) มีผร ู บั ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ระบบบัตร
โทรศัพท จํานวนทัง้ หมด 105 ราย แบงเปนเปดใหบริการแลว 24ราย หรือคิดเปนรอยละ 22.86 และยังมิไดเปดให
บริการ 81ราย หรือคิดเปนรอยละ 77.14
สําหรับตลาดโทรศัพทระหวางประเทศนัน้ จะพิจารณาเฉพาะการโทรออกตางประเทศโดยใชบริการโทรศัพท
ประจําทีโ่ ดยมีรายไดเทากับ 191.13 ลานบาทและเมือ่ พิจารณาสวนแบงตลาดจากรายได ณ สิน้ ไตรมาสที่ 3 ป 2561
ผูใ หบริการใน CAT มีสว นแบงตลาดมากทีส่ ดุ อยูท รี่ อ ยละ 66.76 ตามดวย TIC รอยละ 30.86 TOT รอยละ 1.29
และ Jasmine รอยละ1.09 คาดัชนี HHI ณ สิน้ ไตรมาสที่ 3 ป 2561 อยูท ี่ 5,413 จุด ลดลงจากไตรมาสกอนหนา
รอยละ 0.68
รูปที่ 3-1 : สวนแบงตลาดโทรศัพทระหวางประเทศ
ไตรมาสที่ 3 ป 2561
ที่มา : Frost & Sullivan (Thailand)
หมายเหตุ : เปนเพียงขอมูลเบื้องตนของผูใหบริการโทรศัพท
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4. ตลาดคาปลีกบริการอินเทอรเน็ตประจําที่
4.1 จํานวนผูล งทะเบียนใชงาน ณ สิน้ ไตรมาสที่ 3 ป 2561 มีผลู งทะเบียนใชบริการอินเทอรเน็ตประจําทีท่ งั้ สิน้
จํานวน 9.08 ลานราย เพิม่ ขึน้ จากไตรมาสกอนหนารอยละ 1.9 เมือ่ พิจารณาอัตราการเขาถึงของบริการอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงพบวามีแนวโนมเพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ ง โดย ณ สิน้ ไตรมาสที่ 3 ป 2561 มีอตั ราการเขาถึงอยูท รี่ อ ยละ 42.47
ของครัวเรือน เพิม่ ขึน้ จากไตรมาสกอนหนา รอยละ 2 โดยพบวา การเชือ่ มตออินเทอรเน็ตความเร็วสูงประเภท Fiber
optical มีสดั สวนสูงทีส่ ดุ อยูท รี่ อ ยละ 31.3 ของการเชือ่ มตอทัง้ หมด ตามดวยการเชือ่ มตอผาน xDSL รอยละ 40.52
การเชือ่ มตอแบบ Cable Broadband มีสดั สวนรอยละ 17.94 และการเชือ่ มตอแบบอืน่ ๆ รอยละ 1.83

4.2 โครงสรางตลาดสวนแบงตลาดและระดับการแขงขันตลาดคาปลีกบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงมีผใ ู หบริการ
รายใหญ 3 ราย ไดแก บริษทั ทรู อินเทอรเน็ต คอรปอเรชัน่ จํากัด (TICC) บริษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) (TOT)
บริษทั ทริปเปลที บรอดแบนด จํากัด (มหาชน) ซึง่ ใหบริการในชือ่ แบรนด 3BB และบริษทั แอดวานซไวรเลสเน็ท
เวอรค จํากัด (AWN)

รูปที่ 4-1 : สวนแบงตลาดบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง
ที่มา : สํานักวิชาการและการจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม

สวนแบงตลาดจากจํานวนผูใ ชบริการพบวา ณ สิน้ ไตรมาสที่ 3 ป 2561 TICC มีสว นแบงตลาดสูงทีส่ ดุ อยูท รี่ อ ยละ
37.8 ตามดวย 3BB มีสว นแบงตลาดรอยละ 32.4 TOT มีสว นแบงตลาดรอยละ 17.5 AWN มีสว นแบงตลาดรอยละ
7.4 นอกจากนี้ ยังมีผใู หบริการรายยอยอืน่ ๆ มีสว นแบงตลาดรวมกันประมาณรอยละ 5.0 สําหรับคาดัชนี HHI ของ
ตลาดบริการอินเทอรเน็ตความเร็วลดลงเล็กนอยโดย ณ สิน้ ไตรมาสที่ 3 ป 2561อยูท ี่ 2,858 จุด
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5. ตลาดบริการอินเทอรเน็ตเคลือ่ นที่
5.1 โครงสรางตลาดตลาดอินเทอรเน็ตเคลือ่ นทีม่ โี ครงสรางคลายกับตลาดโทรศัพทเคลือ่ นที่ เนือ่ งจากผูใ หบริการ
เสียงในตลาดโทรศัพทเคลือ่ นที่ ก็มจี ะใหบริการอินเทอรเน็ตเคลือ่ นทีค่ วบคูไ ปดวย

5.2 สวนแบงตลาด
สวนแบงตลาดรายไดจากบริการทีม่ ใิ ชเสียง ณ สิน้ ไตรมาสที่ 3 ป 2561พบวาผูใ หบริการในกลุม AIS มีสว นแบง
ตลาดมากทีส่ ดุ ทีร่ อ ยละ 46.4 เพิม่ ขึน้ จากไตรมาสกอนหนารอยละ 1.3 ตามดวยผูใ หบริการในกลุม DTAC มีสว นแบง
ตลาดรอยละ 30.2 ลดลงจากไตรมาสกอนหนาเล็กนอยและผูใ หบริการในกลุม TUC มีสว นแบงตลาดรอยละ 21.1 ลด
ลงจากไตรมาสกอนหนารอยละ 2.0
สําหรับคาดัชนี HHI ของตลาดบริการอินเทอรเน็ตเคลือ่ นที่ ณ สิน้ ไตรมาสที่ 3 ป 2561 อยูท ี่ 3,513 ซึง่ เพิม่ ขึน้
จากไตรมาสกอนหนาเล็กนอย

รูปที่ 5-1 : สวนแบงตลาดบริการอินเตอรเน็ตเคลื่อนที่
ที่มา : สํานักวิชาการและการจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
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6. ตลาดบริการเกตเวยอนิ เทอรเน็ตระหวางประเทศ
6.1 โครงสรางตลาด ผูใ หบริการเกตเวยอนิ เทอรเน็ตระหวางประเทศจะตองไดรบั ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่ 2 สําหรับการใหบริการการเชือ่ มตอการแลกเปลีย่ นขอมูลอินเทอรเน็ตภายใน (NIX) และระหวาง
ประเทศ (IIG) จากสํานักงาน กสทช. โดยในปจจุบนั มีผใ ู หบริการทีไ่ ดรบั ใบอนุญาตและดําเนินกิจการอยูท งั้ สิน้ 17ราย
ซึง่ ใหบริการทัง้ NIX และ IIG

6.2 ปริมาณแบนดวธิ ี และสวนแบงตลาดในการใหบริการ
ปริมาณแบนดวธิ ที ใี่ ชเชือ่ มตอในการใหบริการเกตเวยอนิ เทอรเน็ตระหวางประเทศมีแนวโนมเพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ ง
โดย ณ สิน้ ไตรมาสที่ 3 ป 2561 มีปริมาณแบนดวธิ รี วมทัง้ หมด 2,191 Gbps เพิม่ ขึน้ จากไตรมาสกอนรอยละ 0.54
โดยจําแนกการเชือ่ มตอผาน Landline มีปริมาณแบนดวธิ รี วม1,738 Gbps ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากไตรมาสกอนหนาคิดเปนรอย
ละ 0.59 ในขณะทีก่ ารเชือ่ มตอผานเคเบิล้ ใตนาํ้ (submarinecable) มีผใู หบริการเพียงรายเดียว คือ กสท มีปริมาณ
แบนดวธิ รี วม 453 Gbps เพิม่ ขึน้ จากไตรมาสกอนหนาเล็กนอย สําหรับสวนแบงตลาดซึง่ คํานวณโดยปริมาณแบนดวธิ ี
ณ สิน้ ไตรมาสที่ 3 ป 2561 พบวา CAT มีสว นแบงตลาดสูงทีส่ ดุ ทีร่ อ ยละ 26.99 ลดลงจากไตรมาสกอนหนารอยละ
0.11ตามดวย TIG มีสว นแบงตลาดรอยละ20.22 ลดลงจากไตรมาสกอนหนารอยละ 1.24 โดยคา HHI ของตลาด
บริการเกตเวยระหวางประเทศ ณ สิน้ ไตรมาสที่ 3 ป 2561 มีคา 1,592 ซึง่ ลดลงจากไตรมาสกอนหนารอยละ 0.52
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7. ตลาดบริการเกตเวยโทรศัพทระหวางประเทศ
7.1 โครงสรางปจจุบนั มีผไู ดรบั อนุญาตใหบริการเกตเวยโทรศัพทระหวางประเทศรวม 5 ราย โดยทัง้ หมดเปนผู
ใหบริการคาปลีกโทรศัพทระหวางประเทศและเกือบทัง้ หมดเปนผูใ หบริการในตลาดคาปลีกโทรศัพทประจําที่
และโทรศัพท
เคลือ่ นทีภ่ ายในประเทศดวย

7.2 ปริมาณการใชงาน
สําหรับจํานวนนาทีบริการเกตเวยโทรศัพทระหวางประเทศในไตรมาสที่ 3 ป 2561 มีปริมาณการใชงานทัง้ สิน้
241.8 ลานนาที ลดลงจากไตรมาสกอนหนาประมาณ 2.1 ลานนาทีหรือคิดเปนรอยละ 1 โดยเปน บริษทั กสท
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) มีปริมาณการโทรถึง 145.1ลานนาที ซึง่ คิดเปนรอยละ 60.01 ของจํานวนนาทีทงั้ หมด
ขณะทีผ่ ใ ู หบริการรายอืน่ มีประมาณ 96.7 ลานนาที

45

8. ตลาดบริการเชือ่ มตอโครงขายโทรศัพทประจําทีเ่ พือ่ ใหสามารถเรียกถึงจุดปลายทาง
8.1 โครงสราง
ในปจจุบนั มีผใู หบริการโทรศัพทประจําที่ ทีใ่ หบริการถึงผูบ ริโภคหรือผูใ ชบริการขัน้ สุดทาย (end users) จํานวน
8 ราย ดวยลักษณะประเภทบริการ Call Termination ผูท จี่ ะสามารถใหบริการ Fixed Call Termination ไดจาํ เปน
ตองเปนผูท ใี่ หบริการคาปลีกในบริการโทรศัพทประจําที่ ดังนัน้ จึงถือวา ผูใ หบริการ Fixed Call Termination มี
จํานวน 8ราย

8.2 ปริมาณการใชงาน
สําหรับไตรมาสที่ 3 ป 2561 จํานวนทราฟฟกการใชงานบริการ Fixed Call Termination มีจาํ นวนทัง้ สิน้ 162.4
ลานครัง้ โดยแบงเปนการรับสายจากโครงขายโทรศัพทเคลือ่ นที่ (Mobile-to-Fixed) 160 ลานครัง้ และรับสายจาก
โครงขายโทรศัพทพนื้ ฐาน (Fixed-to-Fixed) มีจาํ นวนทัง้ สิน้ 2.4 ลานครัง้ หากวัดเปนจํานวนนาที จํานวนทราฟ
ฟกการใชงานบริการ Fixed Call Termination มีจาํ นวนทัง้ สิน้ 334.6 ลานนาที แบงเปนการรับสายจากโครงขาย
โทรศัพทเคลือ่ นที่ (Mobile-to-Fixed) 330 ลานนาที และรับสายจากโครงขายโทรศัพทพนื้ ฐาน (Fixed-to-Fixed)
มีจาํ นวนทัง้ สิน้ 4.6 ลานนาที

9. ตลาดบริการเชือ่ มตอโครงขายโทรศัพทเคลือ่ นทีเ่ พือ่ ใหสามารถเรียกถึงจุดปลายทาง
9.1 ผูใ หบริการในปจจุบนั ผูใ หบริการเชือ่ มตอโครงขายโทรศัพทเคลือ่ นทีท่ ใี่ หบริการถึงผูบ ริโภคหรือผูใ ชบริการ
ขัน้ สุดทาย (end users) ซึง่ เปนผูใ หบริการโทรศัพทเคลือ่ นทีท่ สี่ ามารถใหบริการ Mobile Call Termination ไดมี
ทัง้ หมด 5 กลุม ใหญ คือ
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9.2 ปริมาณการใชงานสําหรับไตรมาสที่ 3 ป 2561 จํานวนทราฟฟกการใชงานบริการ Mobile Call Termination มีจาํ นวนทัง้ สิน้ 4,718.7 ลานครัง้ โดยแบงเปนการรับสายจากโครงขายโทรศัพทเคลือ่ นที่ (Mobile-to-Mobile)
4,580.0 ลานครัง้ และรับสายจากโครงขายโทรศัพทพนื้ ฐาน (Fixed-to-Mobile) มี 138.7 ลานครัง้ หากวัดเปนจํานวน
นาที จํานวนทราฟฟกการใชบริการ Mobile Call Termination มีทงั้ สิน้ 7,082.9 ลานนาที แบงเปนประเภทการ
รับสายจากโครงขายโทรศัพทเคลือ่ นที่ (Mobile-to-Mobile) จํานวน 6,900 ลานนาที และรับสายจากโครงการขาย
โทรศัพทประจําที่ (Fixed-to-Mobile) จํานวน 182.9ลานนาที

10. ตลาดการเขาถึงบรอดแบนด
10.1 โครงสราง
ในปจจุบนั มีผใู หบริการเขาถึงบรอดแบนดดว ยรูปแบบโครงขายทีห่ ลากหลายจากตารางที่ 10-1 พบวาผูร บั ใบ
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทีม่ โี ครงขายเปนของตนเองและไดรบั อนุญาตใหบริการเขาถึงบรอดแบนดจาํ นวน
ทัง้ สิน้ 57 ราย เปนผูร บั ใบอนุญาตทีใ่ หบริการผานโครงขายโทรคมนาคมมากกวาหนึง่ แบบเพือ่ ใหบริการ จํานวน 31
ราย และเปนผูใ หบริการทีใ่ หบริการผานโครงขายโทรคมนาคมแบบเดียว จํานวน 26 ราย
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บริษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน)
บริษทั กสท จํากัด(มหาชน)
บริษทั ทริปเปบที บรอดแบนด จํากัด (มหาชน)
บริษทั ทรู อินเตอรเน็ต คอรปอรเรชัน่ จํากัด
การไฟฟานครหลวง
บริษทั ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด
การไฟฟาสวนภูมภิ าค
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
บริษทั ซุปเปอร บรอดแบนด เน็ทเวอรค จํากัด
บริษทั ซีเอส ล็อกชอินโฟ จํากัด (มหาชน)
บริษทั ล็อกชเลย ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด
บริษทั แอดวานว ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด
บริษทั โอทาโร เวิลด คอปอเรชัน่ จํากัด
บริษทั วิมโฟนี่ คอมมูนเิ คชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริษทั บีบี คอนเน็ค จํากัด
บริษทั อินเตอรลงิ้ ค เทเลคอม จํากัด
บริษทั ทรู อินเตอรเนชัน่ แนล เกตเวย จํากัด
บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน)
บริษทั แอมเน็กซ จํากัด (มหาชน)
บริษทั ยูไนเต็ด อินฟอรเมชัน่ ไฮเวย จํากัด
บริษทั เคิรช จํากัด
บริษทั อินฟอเมชัน่ ไฮเวย จํากัด
บริษทั ไฟเบอรทเู ดอะโฮม จํากัด
บริษทั ชินาทรัพย จํากัด
บริษทั ฟต เทเลคอม จํากัด
บริษทั ดอทส โซลูชนั่ จํากัด
บริษทั ราช โอแอนดเอ็ม จํากัด
บริษทั ดิจติ อล เคเบิล คอมมูนเิ คชัน่ จํากัด
บริษทั โครงขายระหวางประเทศและศูนยขอ มูลอินเตอรเน็ต จํากัด
บริษทั วิน วิน เน็ต คอเปอเรชัน่
บริษทั ทีซี บรอดคาสติง้ จํากัด
บริษทั นิวเซนดจรู ี่ อินฟอรเมชัน่ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด
บริษทั เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน)
บริษทั แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริษทั เมอรควิ รี่ เทเลคอมส จํากัด
บริษทั เอเชีย บรอดคลาสติง้ อินเตอรเนชัน่ แนล จํากัด
บริษทั ไทยแชท โกลบอล จํากัด
บริษทั ชีล สตาร เทเลคอม จํากัด
บริษทั เคเบิลคอนเนค จํากัด
บริษทั อมตะ เน็ตเวอรค จํากัด
บริษทั เชน เทคโนโลยี จํากัด
บริษทั คิงส เทเลคอม จํากัด (มหาชน)
บริษทั จัสเทล เน็ตเวอรค จํากัด
บริษทั ดิจติ อล รีเสิรช แอนด คอลซัลทิง่ จํากัด
บริษทั ทริปเปลที โกลบอล เน็ท จํากัด
บริษทั มิลคอม ซิสเต็มช จํากัด
บริษทั ซุปเปอร ไฮสปด อินเตอรเน็ต จํากัด
บริษทั ไซแมท เทคโน จํากัด (มหาชน)
บริษทั โสภณ บรอดแบรนดเน็ทเวอรค จํากัด
บริษทั ดิจติ อล คอเปอเรชัน่ จํากัด
บริษทั ไฮ อินเตอรเน็ต จํากัด
บริษทั สมารท ไอพี เทเลวิชนั่ จํากัด
บริษทั ซิมเน็ต บรอดแบรนด จํากัด
บริษทั มิว สเปช แอนด แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด
บริษทั โครงขายบรอดแบรนดแหงชาติ จํากัด
บริษทั วาย ฟาย เฟรสื จํากัด
บริษทั อินเตอรเนชัน่ แนล เกตเวย จํากัด
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Sallite

Frequency

WiFi

Coaxial

Oftic Fiber

Copper

Power line

ผูรับใบอนุญาต

โครงขายที่ใหบริการ

/

/
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/
/

/
/
/

/

ตารางที่ 10 - 1 ผูรับใบอนุญาตที่มีโครงขายและรูปแบบของโครงขายที่ใหบริการเขาถึงบรอดแบนด
ที่มา : สํานักการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม 1 สํานักงาน กสทช
หมายเหตุ : ขอมูลจากใบอนุญาตที่ไดรับคมนาคมแบบที่สาม โทรคมนาคมแบบที่สอง (มีโครงขาย) และอินเตอรเน็ตแบบที่สาม

10.2 ปริมาณการใชบริการและรายไดเขาถึงบรอดแบนด
ปริมาณการใชงานอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทเคลือ่ นทีม่ แี นวโนมเพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ ง โดยสิน้ ไตรมาสที่ 3 ป 2561 ทัง้ นี้ การ
เขาถึงบรอดแบนดโดยใชเทคโนโลยี Fiber optic มีปริมาณทราฟฟกมากกวาเทคโนโลยีอื่น และการเขาถึงบรอดแบนดโดยใช
เทคโนโลยี xDSL มีปริมาณทราฟฟกเปนอันดับ 2
สําหรับรายไดจากบริการเขาถึงบรอดแบนดก็มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องเชนเดียวกัน โดย ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ป
2561อยูที่ 25,782.3 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอนหนารอยละ1.53 แบงเปนรายไดจากการใชเองและใหบริการบริษัท
ในกลุม 10,113.1 ลานบาทและรายไดที่ขายใหแกบริษัทอื่น 15,669.2 ลานบาท
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11. ตลาดบริการวงจรเชา
11.1 โครงสราง ผูใ หบริการในตลาดคาสงวงจรเชาสามารถจําแนก ดังนี้
กลุม ที่ 1 ผูใ หบริการเฉพาะคาสงไดแก ผูร บั ใบอนุญาตซึง่ เปนผูป ระกอบการรัฐวิสาหกิจและใหบริการโครงสรางพืน้
ฐา น (Infrastructure) โดยธุรกิจหลักของผูใ หบริการในกลุม นีค้ อื การผลิตและจําหนายไฟฟาการใหบริการวงจรเชา
เปนเพียงการนําทรัพยากรสวนทีเ่ หลือ หรือเสนใยแกวนําแสง (Fiber Optic) มาใหผปู ระกอบการรายอืน่ เชา
กลุม ที่ 2 ผูใ หบริการทีม่ โี ครงขายขนาดใหญและประกอบการคาปลีกและสงโดยผูใ หบริการกลุม มีโครงขายที่
ครอบคลุมทัง้ ประเทศ หรือรัฐวิสาหกิจโทรคมนาคม
กลุม ที่ 3 ผูใ หบริการทีม่ โี ครงขายเล็กและประกอบการคาปลีกและสงโดยเปนกลุม ผูใ หบริการทีม่ โี ครงขายขนาด
เล็กทีอ่ าจไมครอบคลุมทัว่ ทุกพืน้ ทีข่ องประเทศ

11.2 รายไดและปริมาณการใชงานบริการวงจรเชา
ปริมาณการใชบริการวงจรเชามีแนวโนมเพิม่ สูงขึน้ อยางตอเนือ่ ง โดย ณ สิน้ ไตรมาสที่ 3 ป 2561 อยูท ี่ 1,077.4Gbps
เพิม่ ขึน้ จากไตรมาสกอนหนา รอยละ 3 ทัง้ นี้ การใชบริการวงจรเชาโดยใชเทคโนโลยี Ethernet Leased Line มีปริ
มาณทราฟฟกมากวาเทคโนโลยีอนื่ โดยบริการวงจรเชาโดยใชเทคโนโลยี MPLS มีปริมาณทราฟฟกเปนอันดับที่ 2
สําหรับรายไดจากบริการวงจรเชาก็มแี นวโนมเพิม่ สูงขึน้ อยางตอเนือ่ งเชนเดียวกัน โดย ณ สิน้ ไตรมาสที่ 3 ป 2561อยู
ที่ 2,731.7ลานบาทเพิม่ ขึน้ จากไตรมาสกอนหนารอยละ13
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รูปที่ 11-1 : สวนแบงตลาดบริการวงจรเชา
ที่มา : สํานักวิชาการและการจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม

ในไตรมาสที่ 3 ป 2561ผูใ หบริการทีม่ สี ว นแบงตลาดมาก 3 อันดับแรก มีดงั นี้ (1) TRUE มีสว นแบงตลาดมาก
ทีส่ ดุ ทีร่ อ ยละ 20.0 (2) CAT มีสว นแบงตลาดรอยละ 16.1 และ (3) Symphony มีสว นแบงตลาดรอยละ 14.8 สวน
คา HHI ของตลาดในไตรมาสที่ 3 ป 2561 อยูท ี่ 1,451 จุด ซึง่ เทากับไตรมาสกอนหนา

การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมซึง่ เปนตลาดขนาดใหญทมี่ มี ลู คามากกวา 577,329 ลานบาทในป
2559 (อัตราการเติบโต 7.7% จากป 2558) และคาดวาจะเติบโตอยางตอเนือ่ งซึง่ การเติบโตของอุตสาหกรรมมีแรง
หนุนหลักมาจากการทําการตลาดของกลุม ผูป ระกอบการทีผ่ ลักดันใหมผี ใู ชงานแบบรายเดือนเพิม่ ขึน้ หรือการผลัก
ดันใหผใ ู ชรายเดือนเดิมเปลีย่ นแพ็กเกจมาอยูใ นระดับราคาทีส่ งู ขึน้ โดยมีแรงจูงใจจากการใหใชโมบายอินเทอรเน็ตใน
ปริมาณมากขึน้ รวมถึงพฤติกรรมของผูบ ริโภคไทยทีย่ งั คงนิยมใชโมบายบรอดแบนดอนิ เทอรเน็ต ไมวา จะเปนดูหนัง
ดูทวี อี อนไลน หรือแมแตการใหบริการเกมออนไลน การเพิม่ บริการอืน่ ๆ ทัง้ การใหบริการทางการเงิน การใหบริการ
เชือ่ มตออินเทอรเน็ต ออฟ ธิงส (ไอโอที) กับลูกคาองคกร การใหบริการสนับสนุนขอมูลสุขภาพ การใหบริการอุปกรณ
โทรคมนาคม ในยุคไอโอทีอปุ กรณหลักคือตัวเซ็นเซอร ทีค่ อยตรวจวัดขอมูลทีต่ อ งการ เชน คุณภาพนํา้ คุณภาพอากาศ
หรือตรวจวัดสิง่ อืน่ ๆ แลวสงขอมูลมาประมวลผล นอกจากจะแจงผลการประมวลไปทีป่ ลายทาง ซึง่ ระบบนิเวศนีย้ งั
ทําใหมบี กิ๊ ดาตาซึง่ สามารถนําไปวิเคราะหตอ ยอดไดอกี มากมาย ซึง่ คาดวาจะเปนจุดเปลีย่ นทีท่ าํ ใหตลาดโทรคมนาคม
แบบไรสายเติบโตขึน้ อยางมีนยั สําคัญ ทําใหมลู คาตลาดบริการสือ่ สารขอมูลยังคงขยายตัวตอเนือ่ งและสงผลกระทบ
โดยตรงตอกลุม ผลิตภัณฑของบริษทั โดยเฉพาะอยางยิง่ ตลาดบริการโทรศัพทเคลือ่ นทีแ่ ละโมบายอินเทอรเน็ต ซึง่
เปนสัดสวนใหญของตลาดทีท่ าํ ใหมลู คาอุตสาหกรรมมีอตั ราการเติบโตเฉลีย่ สะสมตอป (CAGR) ประมาณรอยละ
20 จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจทีต่ อ เนือ่ งทําใหมกี ารลงทุนเพิม่ ในธุรกิจ ประกอบกับกระแสการปฏิวตั ริ ะบบไอที
องคกร โดยการนําเครือ่ งมือตางๆ ดานไอทีเขามาใชในระบบงานใหมากทีส่ ดุ ดังนัน้ การวางระบบเครือขายสือ่ สาร
ขอมูลองคกรจึงตองมีการออกแบบระบบใหมี Core Network ทีม่ คี วามจุรองรับการใชงานทีอ่ าจจะเพิม่ สูงขึน้ เปน
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เทาตัวจากชวงปทผี่ า นมา และเปนเครือขายทีม่ คี วามปลอดภัยระดับสูงเพือ่ ปกปองขอมูลทางธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ
การขับเคลือ่ นยุทธศาสตรชาติ 5G ทีม่ งุ เนนสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั , ทบทวนเงือ่ นไขและระยะเวลาการ
ชําระเงินคาประมูลคลืน่ ความถีข่ องคลืน่ ทีป่ ระมูลไปแลว และจะนํามาประมูลใหมเพือ่ สรางแรงจูงใจ โดยแบงวิธกี าร
อนุญาตเปน 2 รูปแบบคือ ใบอนุญาตทีใ่ ชงานครอบคลุมการใหบริการครอบคลุมทัว่ ประเทศ (Nation Wide) และ
ใบอนุญาตแบบทีค่ รอบคลุมเฉพาะพืน้ ทีท่ กี่ าํ หนด (Speciﬁc Area) เชน ในเขตพืน้ ทีภ่ าคการผลิตและอุตสาหกรรม
รวมถึงกําหนดหลักเกณฑการประมูลคลืน่ ความถีห่ ลายยานพรอมกัน (Multiband) และดําเนินการจัดตัง้ ศูนยทดลอง
ทดสอบ 5G ในเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร
สภาวะการแขงขัน
ธุรกิจของบริษทั มีลกั ษณะธุรกิจออกแบบ จําหนาย และติดตัง้ ระบบจายไฟฟาและตรวจวัดจัดการสภาพแวดลอม
จึงทําใหบริษทั ไดตระหนักถึงการใหความสําคัญกับคุณภาพของการออกแบบ (Design) การดําเนินการติดตัง้ ระบบ
(Installation) และการบริหารโครงการ ดวยบุคลากรทีม่ คี วามรู ความสามารถ และความชํานาญสูง เพือ่ ทําใหลกู คา
ไดมนั่ ใจถึงคุณภาพงานทีจ่ี ะไดรบั และภายใตระยะเวลาทีไ่ี ดกาํ หนดวางแผนไวอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับกลุม เปา
หมายกลุม ธุรกิจโทรคมนาคม เพือ่ เปนการสรางความตองการและการจัดสรรผลิตภัณฑ หรือบริการตามความตองการ
ของลูกคารายใดรายหนึง่ โดยเฉพาะ
สภาวะการแขงขันทีส่ี งู ขึน้ บริษทั ฯเลีย่ งไมไดตอ งมีการแขงขันเพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการนําเสนอผลิตภัณฑ หรือ
บริการดวยระบบเทคโนโลยีทที่ นั สมัย และมีการแขงขันดานราคาทีส่ี งู เนือ่ งจากมีผใู หบริการรายใหมๆ และผูผ ลิต
บางผลิตภัณฑไดหนั มาเปนผูใ หบริการเอง เขามารวมแขงขันมากขึน้ ซึง่ มีผลใหการแขงขันดานราคาสูงขึน้ ไปอีก
ดังนัน้ การสรางความสัมพันธทดี่ กี บั ลูกคา และการคัดเลือกพันธมิตรธุรกิจทีม่ คี วามพรอม จึงเปนสิง่ จําเปนในการ
แขงขัน กับคูแ ขงรายอืน่ ๆ ทัง้ นีบ้ ริษทั ตองไดรบั การสนับสนุนทีด่ี จี ากลูกคาและพันธมิตร เพือ่ื บริษทั สามารถตอบ
สนองความตองการของลูกคา และนําเสนอในราคาทีส่ ามารถแขงขันได กลาวคือตองอยูใ นงบประมาณทีล่ี กู คากําหนด
ไว พรอมกับบริษทั ยังมีความไดเปรียบในการแขงขันคือ เปนบริษทั ฯมีความเชีย่ วชาญในการผสมผสานเทคโนโลยีที่
หลากหลาย และการบริหารโครงการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีผลงานการสงมอบและการบริการทีด่ กี บั หนวยงานราชการ
ทัง้ ในอดีตและปจจุบนั อีกทัง้ ยังเปนผูช าํ นาญการในการบริการแบบครบวงจร ตัง้ แตการออกแบบ สํารวจ ติดตัง้ และ
การบํารุงรักษาและดูแลระบบหรือใหบริการหลังการขายสําหรับการใหบริการหลังการขาย บริษทั เนนการบํารุงรักษา
และดูแลระบบใหมคี วามเสถียรสูงสุด ดังนัน้
กลยุทธการแขงขันทีบ่ ริษทั ฯนํามาใชจงึ เปนการกําหนดมาตรฐานบริการ (SLA : Service Level Agreement)
บริการหลังการขายทีเ่ หมาะสมกับสภาพการใชงานของลูกคา และผลิตภัณฑทใี่ ชเทคโนโลยีระดับสูง ไดรบั มาตรฐาน
และมีความปลอดภัย เพือ่ ประสิทธิภาพในการทํางานสูงสุด เพือ่ ใหลกู คาสามารถพึงพอใจและยินดีทใี่ ชบริการทีม่ ี
คุณภาพ
ลักษณะลูกคาและกลุม ลูกคาเปาหมาย
ลักษณะลูกคาของบริษทั ในธุรกิจออกแบบ จําหนายและติดตัง้ ระบบจายไฟฟาและตรวจวัดจัดการสภาพแวดลอม
แบงเปน 2 กลุม ใหญ คือ ภาคเอกชน และภาครัฐ (หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ) รวมถึงการบริการใหกบั บริษทั
ในเครือ ไปตามประเภทของระบบทีใ่ หบริการ ดังนี้
1. ระบบสํารองไฟฟา
กลุม ลูกคาเปาหมายหลักของระบบสํารองไฟฟาจะแบงไปตามประเภทของระบบสํารองไฟฟา คือ ระบบ
สํารองไฟฟากระแสตรงจะมุง เนนในกลุม ลูกคาสือ่ สารโทรคมนาคมเปนหลัก เนือ่ งจากมีความตองการอุปกรณทมี่ ี
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ประสิทธิภาพสูง และตองการระบบสํารองไฟฟาทีไ่ ดรบั การออกแบบสําหรับอุปกรณสอื่ สารโทรคมนาคมโดยเฉพาะ
สําหรับระบบสํารองไฟฟากระแสสลับ จะมุง เนนในสวนของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือองคกร
ทีม่ รี ะบบสารสนเทศขนาดใหญ เชน ธนาคาร และอุตสาหกรรมทีต่ อ งการเสถียรภาพของกระแสไฟฟาในการดําเนิน
งาน เชน อุตสาหกรรมผลิตชิน้ สวนอิเล็กทรอนิกส เปนตน
บริษทั ฯยังคงไวซงึ่ โครงการทีต่ อบสนองความตองการหนวยงานทีต่ อ งการระบบสํารองไฟฟากระแสตรงสําหรับ
อุปกรณและระบบสือ่ สารโทรคมนาคมเปนหลัก เชน บริษทั ทีโอที จํากัด(มหาชน), บริษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด
(มหาชน) และการไฟฟาภูมภิ าค ซึง่ เปนผูน าํ ดานธุรกิจโทรคมนาคมตองอาศัยนวัตกรรม และวิธกี ารลดตนทุนอยาง
ตอเนือ่ งเพือ่ ใหสามารถแขงขันและเปนผูน าํ ในตลาดพรอมไปกับการผลักดันทางเลือกทีห่ ลากหลายออกสูท อ งตลาด
สําหรับรองรับการขยายฐานธุรกิจ 4G อีกดวย การไดทาํ งานอยางใกลชดิ กับลูกคาจะชวยใหเราสามารถตอบสนอง
ความตองการของลูกคาไดดขี นึ้ โดยมีการแลกเปลีย่ นและรับฟงมุมมองของลูกคาหลัก และเปนบริษทั ชัน้ นําระดับ
โลกดานเทคโนโลยีทลี่ าํ้ สมัย และลูกคารายใหมในอุตสาหกรรมอืน่ ๆ อยางตอเนือ่ ง
ในป 2561 บริษทั ฯประสบความสําเสร็จเปนอยางมากทีร่ ะบบสํารองไฟฟากระแสตรง (DC Power Supply) ได
เปนสวนหลัก ของ กสทช.(สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหง
ชาติ โครงการ จัดใหมบี ริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในพืน้ ทีห่ า งไกล รวมกับบริษทั ทีโอที จํากัด(มหาชน) สําหรับ
การพัฒนาประเทศไทยยุค 4.0 จํานวนมากกวา 4,883 เครือ่ ง และอีกหนวยงานทีเ่ ปนความภูมใิ จของบริษทั ฯคือ
ธนาคารออมสิน ไดเลือกใชระบบสํารองไฟฟากระแสตรง (DC Power Supply) จํานวนมากสําหรับสาขาเชนกัน
2. ระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดลอม (Monitoring Solution) และ ระบบตรวจสอบและวิเคราะห
ขอมูลแบบ Real-time (SCADA)
กลุม ลูกคาเปาหมายหลักของระบบ ไดแก หนวยงานในธุรกิจสือ่ สารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เนือ่ งจากเปนธุรกิจทีม่ คี วามเสีย่ งทีจ่ ะเกิดความเสียหายจากความผิดปกติในระบบไฟฟาหรือสภาพแวดลอม เชน
ไฟฟาดับ แรงดันไฟฟาตกหรือเกิน แบตเตอรีไ่ มอยูใ นสภาพพรอมใชงาน มีการบุกรุก เกิดควันไฟ หรือไฟไหม เปนตน
จึงตองมีการตรวจสอบสภาวะการทํางานของระบบและสภาพแวดลอมอยางใกลชดิ เพือ่ ปองกันหรือลดความเสียหาย
ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ไดอยางทันทวงที นอกจากนี้ บริษทั ยังมุง เนนการทําตลาดในกลุม ผูด าํ เนินการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
ทดแทน เชน แสงอาทิตย หรือลม เปนตน เนือ่ งจากสภาวะแวดลอมจะมีผลอยางมากกับการดําเนินงาน อีกทัง้ ยัง
สามารถตรวจวัดความผิดปกติตา งๆ ในระบบไดอกี ดวย
3. ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน
กลุม ลูกคาเปาหมายของระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน แบงออกเปนผูป ระกอบการผลิตกระแสไฟฟาเพือ่
จําหนาย และผูป ระกอบการทีผ่ ลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนสําหรับระบบและอุปกรณของผูว า จางเอง เชน ระบบ
หรืออุปกรณในพืน้ ทีท่ ไี่ มมกี ระแสไฟฟาหรือมีการจายกระแสไฟฟาเปนชวงเวลา เปนตน ซึง่ ประกอบดวยทัง้ หนวย
งานเอกชน เชน ผูป ระกอบการสือ่ สารโทรคมนาคม และหนวยงานราชการ เชน องคการบริหารสวนทองถิน่ เปนตน
ซึง่ นอกจากจะสามารถลดคาใชจา ยในสวนของคาไฟฟาแลว ยังสามารถเพิม่ ภาพลักษณในการใสใจในสภาพแวดลอม
ใหแกองคกร ทําใหมบี างหนวยงานไดรวมโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนเขาไปเปนสวนหนึง่ ของโครงการ
ความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibilities หรือ CSR ) กลุม ลูกคาของบริษทั ในธุรกิจนีย้ งั รวม
ถึงบริษทั ยอยซึง่ จะวาจางบริษทั ในลักษณะโครงการเบ็ดเสร็จ (Turn-key Project) สําหรับการสรางโรงไฟฟาจาก
พลังงานทดแทน นอกจากนีบ้ ริษทั ยังมีกลุม ลูกคาหนวยงานภาครัฐทีไ่ ดรบั การจัดสรรเงินงบประมาณจากกองทุน
เพือ่ สงเสริมการอนุรกั ษพลังงาน อีกดวย
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4. บริการและโซลูชนั่ บริหารจัดการพลังาน
กลุม ลูกคาหลักของบริการและโซลูชนั่ บริหารจัดการพลังงาน ไดแก หนวยงานทีม่ คี า ใชจา ยพลังงานจํานวนมาก
ทําใหการลดสัดสวนการใชพลังงานสามารถประหยัดคาใชจา ยได เชน หางสรรพสินคา โรงแรม โรงพยาบาล อาคาร
สํานักงาน หรือโรงงานตางๆ เปนตน รวมถึงเปนการสงเสริมภาพลักษณทด่ี ขี ององคกร นอกจากนีบ้ ริษทั ยังมีกลุม ลูกคา
หนวยงานภาครัฐทีไ่ ดรบั การจัดสรรเงินงบประมาณจากกองทุนเพือ่ สงเสริมการอนุรกั ษพลังงาน อีกดวย
การจําหนายและชองทางการจําหนายและใหบริการ
ลักษณะลูกคาของบริษทั ในธุรกิจออกแบบ จําหนายและติดตัง้ ระบบจายไฟฟาและตรวจวัดจัดการสภาพแวดลอม
แบงออกไดเปนกลุม ลูกคาทางตรง และกลุม ลูกคาผูร บั เหมาระบบ ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้
ก) กลุม ลูกคาทางตรง
บริษทั มุง เนนในการจัดจําหนายและใหบริการกลุม ลูกคาทางตรงในงานลักษณะโครงการทีม่ ขี นาดกลางถึงขนาด
ใหญ ซึง่ ลักษณะของกลุม ลูกคาทางตรงของบริษทั จะแตกตางสําหรับกลุม ลูกคาทางตรงของบริษทั แบงออกเปนหนวย
งานเอกชน และหนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ซึง่ สําหรับลูกคาหนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจนัน้ บริษทั จะ
ทําการติดตามขาวสารเกีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจางจากชองทางตางๆ เชน เว็บไซตระบบการจัดซือ้ จัดจางภาครัฐ (http://
www.gprocurement.go.th) หรือจากประกาศของหนวยงานตางๆ เปนตน จากนัน้ จึงทําการศึกษารายละเอียดของ
โครงการดังกลาว เพือ่ ทําการออกแบบระบบและคัดเลือกอุปกรณและสวนประกอบตางๆ แลวจึงสงรายละเอียดของ
โครงการ เพือ่ ผานระบบจัดซือ้ จัดจางเพือ่ พิจารณาความถูกตองและมีคณ
ุ สมบัตทิ คี่ รบถวน จากนัน้ จึงทําการประกวด
ราคาเพือ่ พิจารณาคัดเลือกผูท ไี่ ดรบั การวาจางตอไป หรือผานกระบวนการจัดซือ้ จัดจางโดยวิธพี เิ ศษ ซึง่ หนวยงานดัง
กลาวจะติดตอกับบริษทั ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในโครงการดังกลาวโดยตรงเพือ่ ทําการเปรียบเทียบคุณสมบัตแิ ละราคา
เพือ่ ทําการคัดเลือกโดยมิไดผา นขัน้ ตอนการประมูลราคา โดยบริษทั จะมีพนักงานฝายขายทําการประสานงานกับ
หนวยงานทีม่ ศี กั ยภาพในการวาจางอยูเ ปนประจํา รวมถึงมีการนําเสนอขอมูลของผลิตภัณฑและบริการของบริษทั
ใหแกหนวยงานดังกลาว เพือ่ ใหหนวยงานนัน้ ๆมีความเขาใจและเล็งเห็นประโยชนของระบบและผลิตภัณฑทบี่ ริษทั
จําหนายและใหบริการ รวมถึงเปนการสรางความสัมพันธทดี่ แี กบคุ ลากรในหนวยงานดังกลาวอีกดวย
สําหรับหนวยงานเอกชนนัน้ พนักงานฝายขายและวิศวกรของบริษทั จะรวมกันเขาไปนําเสนอขอมูลของ
ระบบและผลิตภัณฑทบี่ ริษทั จําหนายและใหบริการแกหนวยงานทีเ่ ปนกลุม ลูกคาเปาหมาย ซึง่ หากไดรบั ความสนใจ
จะทําการศึกษารายละเอียดความตองการของลูกคาดังกลาว แลวจึงทําการออกแบบและทําขอเสนอเพือ่ ใหพจิ ารณา
วาจางตอไป
ข) กลุม ลูกคาผูร บั เหมาระบบ (System Integrator)
สําหรับกลุม ลูกคาผูร บั เหมาระบบนัน้ บริษทั จะทําการประสานงานกับผูร บั เหมาระบบทีม่ สี ว นเกีย่ วของกับ
ผลิตภัณฑและระบบทีบ่ ริษทั จําหนายและใหบริการเปนประจํา ซึง่ หากมีการจัดซือ้ จัดจางหรือวาจางในโครงการทีม่ ี
สวนประกอบเปนสวนทีบ่ ริษทั มีความเชีย่ วชาญ บริษทั จะทําการนําเสนอโครงการสําหรับสวนงานดังกลาวแกผรู บั
เหมาระบบโดยสงทีมวิศวกรทํางานรวมกัน เพือ่ รวมกับออกแบบสวนประกอบตางๆ ใหมปี ระสิทธิภาพและตรงกับ
ความตองการของผูว า จางมากทีส่ ดุ เพือ่ ใหผร ู บั เหมาระบบดําเนินการยืน่ ขอเสนอหรือยืน่ ประกวดราคาแกผว ู า จางตอไป
นอกจากนีบ้ ริษทั ยังมีการเขารวมเปนสมาชิกของสมาคมและองคกรตางๆ เชน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
สมาคมอุตสาหกรรมเซลลแสงอาทิตยไทย สมาคมชางเหมาไฟฟาและเครือ่ งกลไทย และสมาคมไฟฟาแสงสวางแหง
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ผูแตงตั้ง

ตราสินคา

Delta Electronics,
Inc. (ไตหวัน)
Enatel Ltd.
(นิวซีแลนด)
Haze Battery
Company Limited
(สหรัฐอเมริกา)

DELTA

ระยะเวลา

สินคาที่เปนตัวแทนจําหนาย

1 ม.ค. 2561 - 30 ธ.ค. 2561 เครื่องสํารองไฟฟาและปรับแรงดันไฟฟาอัตโนมัติ
(ตอสัญญาเรียบรอยแลว)

(UninterruptiblePower Supply หรือ UPS)

enatel

1 ก.ค. 2560 - 1 ก.ค. 2562

HAZE

1 มิ.ย. 2561 - 1 มิ.ย. 2563 ผลิตภัณฑแบตเตอรี่

ผลิตภัณฑตราสินคา Enatel ทุกชนิด

นโยบายดานสิง่ แวดลอม
บริษทั ไดตระหนักถึงผลกระทบทีจ่ ะกระทบตอสิง่ แวดลอมจากการดําเนินงานของบริษทั จึงมีมาตรการตางๆใน
การปองกันปญหามลภาวะจากการดําเนินงานของบริษทั โดยบริษทั ไดรบั การรับรองการจัดการสิง่ แวดลอมของบริษทั
ตามมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 สําหรับธุรกิจการดําเนินธุรกิจออกแบบ จําหนาย ติดตัง้ ระบบจายไฟฟา และ
ตรวจวัดจัดการสภาพแวดลอม และธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานทดแทน อีกทัง้ ยังไดมกี ารวาจางบุคคลภายนอกในการ
บําบัด และกําจัดวัสดุปนเปอ นสารเคมีทเี่ กิดจากการดําเนินงานของบริษทั อีกดวย
2. ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานทดแทน ประกอบดวย
ณ ปจจุบนั บริษทั ฯ มีกาํ ลังผลิตตามสัญญารวมทัง้ สิน้ 69.7 เมกะวัตต สามารถแบงออกตามประเภทของพลังงาน
ทดแทน ไดแก
1) โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ดําเนินการ โดยบริษทั เพาเวอร โซลูชนั่ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และ
บริษทั ยอย มีกาํ ลังการผลิตไฟฟาตามสัญญารวม 15.2 เมกะวัตต ซึง่ เปนโครงการทีด่ าํ เนินการเชิงพาณิชยแลวทัง้ สิน้
2) โรงไฟฟาพลังงานชีวภาพ ดําเนินการโดย บริษทั ยอย มีกาํ ลังการผลิตไฟฟาตามสัญญารวม 21.7 เมกะวัตต
แบงเปนโครงการทีด่ าํ เนินการเชิงพาณิชยแลว ซึง่ มีกาํ ลังการผลิตไฟฟาตามสัญญา 6.5 เมกะวัตต และมีโครงการทีอ่ ยู
ระหวางการพัฒนา มีกาํ ลังการผลิตไฟฟาตามสัญญาอีกกวา 15.2 เมกะวัตต
3) โรงไฟฟาพลังงานชีวมวล ดําเนินการโดย บริษทั ยอย มีกาํ ลังการผลิตไฟฟาตามสัญญารวม 38.42 เมกะ
วัตต แบงเปนโครงการทีด่ าํ เนินการเชิงพาณิชยแลว ซึง่ มีกาํ ลังการผลิตไฟฟาตามสัญญา 8 เมกะวัตต และมีโครงการ
ทีอ่ ยูร ะหวางการพัฒนา มีกาํ ลังการผลิตไฟฟาตามสัญญาอีกกวา 7 เมกะวัตต และโครงการทีไ่ ดรบั ตอบรับซือ้ ไฟฟา
แลว (อยูร ะหวางรอลงนามสัญญาซือ้ ขายไฟฟา) อีก 23.42 เมกะวัตต
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โดยลักษณะการประกอบธุรกิจและรายละเอียดของโรงไฟฟาแตละประเภทเปนดังนี้
โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
บจ. กันหา
โซลาพาวเวอร

บจ. โซลารโก
กรีน
พลังงาน
แสงอาทิตย
ที่ติตั้งบนหลังคา

บจ. เพาเวอร
วี กรีน
พลังงาน
แสงอาทิตย
ที่ติตั้งบนหลังคา

บจ. พีเอสที
เอนเนอรยี 2

ประเภทของ
พลังงานทดแทน

บมจ. เพาเวอร โซลูชั่นเทคโนโลยี

ที่ตั้ง

อําเภอเขายอย อําเภอเมือง อําเภอสรางคอม
อําเภอเมือง
อําเภอไทรนอย
อําเภออัมพวา
จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสระแกว จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม
1.0
5.0
2.0
1.0
1.0
5.0

กําลังการผลิต
(เมกะวัตต)
คูสัญญาซื้อขายไฟฟา
วันเริ่มตนซื้อขาย
ไฟฟาเชิงพาณิชย

พลังงาน
แสงอาทิตย

กฟภ.

พลังงาน
แสงอาทิตย

กฟภ.

พลังงาน
แสงอาทิตย

กฟภ.

กฟภ.

กฟน

ธันวาคม 2558 ธันวาคม 2559 สิงหาคม 2554 พฤษภาคม 2557 ตุลาคม 2557

พลังงาน
แสงอาทิตย

กฟภ.
มกราคม 2560

คาความเขมของแสง
แตละพื้นที่ (W/m2)

485.16

440.94

422.50

461.59

452.12

495.47

จํานวนชั่วโมงที่รับ
แสงอาทิตย

9.30 ชม./วัน

9.30 ชม./วัน

9.30 ชม./วัน

9.30 ชม./วัน

9.30 ชม./วัน

9.30 ชม./วัน

ปริมาณกระแสไฟฟา 1,501,632.00 7,202,320.00 3,287,738.00
แตละโครงการทีผ่ ลิต
ไดตอ ป (หนวย : kWh)

1,397,080.00

1,325,317.00

7,276,740.00

55

เทคโนโลยีที่ใชในโรงไฟฟา

นอกจากนี้ บริษทั ยังไดทาํ การลงทุนในบริษทั พีวี กรีน จํากัด เพือ่ ดําเนินธุรกิจโรงไฟฟาพลังแสงอาทิตยทตี่ ดิ
ตัง้ บนหลังคา ในสัดสวนรอยละ 19.99 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวทัง้ หมด 18,000,000 บาท โดยบริษทั ดัง
กลาวมีผถู อื หุน รายใหญ คือ บริษทั วีรบั เบอร คอรปอเรชัน่ จํากัด ซึง่ เปนเจาของอาคารทีโ่ ครงการใชหลังคาเปนทีต่ ดิ
ตัง้ และไมมคี วามเกีย่ วของกับบริษทั โดยโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยทตี่ ดิ ตัง้ บนหลังคา บริษทั วีรบั เบอร
คอรปอเรชัน่ จํากัด ณ ตําบลเขายอย อําเภอเขายอย โดยไดรบั การอนุมตั กิ ารจําหนายไฟฟาและเชือ่ มตอเขาระบบ
จําหนายของการไฟฟาสวนภูมภิ าค ในลักษณะผูผ ลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer หรือ
VSPP) สําหรับอาคารขนาดกลางถึงขนาดใหญ/โรงงาน ในเดือนมกราคม ป 2557 และไดทาํ การเชือ่ มโยงระบบไฟฟา
และจําหนายกระแสไฟฟาเชิงพาณิชย (Commercial Operation Date : COD) เมือ่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557
และไดรบั การสนับสนุนในรูปแบบ Feed-in Tariff ในราคา 6.16 บาทตอกิโลวัตต-ชัว่ โมง เปนเวลา 25 ป นับจากวัน
เริม่ ตนซือ้ ขายไฟฟาเชิงพาณิชย โดยไดทาํ การไดทาํ การวาจางบริษทั ในการออกแบบ ติดตัง้ และทดสอบระบบของ
โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยดงั กลาว
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โรงไฟฟาพลังงานชีวภาพ

ประเภทของ
พลังงานทดแทน
ที่ตั้ง
กําลังการผลิต
(เมกกะวัตต)

บจ. นวรัตน

บจ. อรัญ
เพาเวอร

บจ. เศรษฐีสุพรรณ
ไบโอกรีน เพาเวอร

บจ. โรง
ไฟฟา*สระยาย

บจ. โรงไฟฟา*
ขุนพัดเพ็ง

พลังงาน
ชีวภาพ

พลังงาน
ชีวภาพ

พลังงาน
ชีวภาพ

พลังงาน
ชีวภาพ

พลังงาน
ชีวภาพ

พลังงานชีวภาพ
อําเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี

2.0

พลังงานชีวภาพ
อําเภอสระยายโสม
จังหวัดสุพรรณบุรี
4.6

พลังงานชีวภาพ
อําเภอสระยายโสม
จังหวัดสุพรรณบุรี
1.0

กฟภ.

กฟภ.

กฟภ.

กฟภ.

มีนาคม 2557

ตุลาคม 2558

อําเภอบานใหมไชย อําเภอสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี
พจน
จังหวัดบุรีรัมย
1.0
4.0
กฟภ.

คูสัญญาซื้อขายไฟฟา

วันเริ่มตนซื้อขายไฟฟา พฤษภาคม 2555
เชิงพาณิชย

ดําเนินการกอสรางเสร็จ ดําเนินการกอสรางเสร็จ
เรียบรอยแลวคาดวาจะ เรียบรอยแลวคาดวาจะ
COD ภายใน ไตรมาส ที่ COD ภายใน ไตรมาส ที่
2 ป 2562
2 ป 2562

นํ้าวีแนสที่ไดจากกระบวนการผลิตของโรงงานนํ้าตาล

แหลงทีม่ าของเชือ้ เพลิง

ปริมาณกระแสไฟฟา 2,437,962.00
แตละโครงการที่ผลิตได
ตอป (หนวย : kWh)

-

-

3,965,560.00

4,096,400.00

บจ. ไบโอโกกรีน
ทีต่ งั้

อําเภอทุง สง อําเภอ
อําเภอ อําเภอคลองขลุง อําเภอ
อําเภอสวางดิน อําเภอประ
จังหวัดนคร พนัสนิคม
ศรีนคร
จังหวัด
หนองมโมง
แดน
จักษศลิ ปาคม
ศรีธรรมราช จังหวัดชลบุรี จังหวัดสุโขทัย กําแพงเพชร จังหวัดชัยนาท จังหวัดสกลนคร จังหวัดอุดรธานี

บจ. พีเอส
ที เอน
เนอรยี 1

บจ. เวลล
โคราช
เอ็นเนอรยี

อําเภอเมือง
จังหวัดแพร

พลังงานชีวมวล
อําเภอหนองกี่
จังหวัดบุรรี มั ย

กําลังการผลิต (เมกะวัตต)

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

23.42

8.0

คูส ญั ญาซือ้ ขายไฟฟา

กฟภ.

กฟภ.

กฟภ.

กฟภ.

กฟภ.

กฟภ.

กฟภ.

กฟภ.

กฟภ.

วันเริม่ ซือ้ ขายไฟฟาเชิงพาณิชย

ประเภทเชือ้ เพลิงทีใ่ ชในการผลิต
ปริมาณกระแสไฟฟาแตละ
โครงการทีผ่ ลิตไดตอ ป (หนวย
: kWh)

อยูร ะหวาการจัด
ทํารายงานการ 24 ก.ค. 58
วิเคราะหผลกระทบ
สิง่ แวดลอม (EIA)

อยูระหวางการขยายวัน SCOD

ไมสับ เปลือกไมสับ ไมไผสับ เปลือกมันสําปะหลัง เหงามันสําปะหลัง แกลบขี้ไก แกลบทั่วไป ซังขาวโพด เปลือก
ขาวโพด และผลิตภัณฑทางการเกษตรที่นํามาใชได
-

-

-

-

-

-

-

-

46,402,567.00

46,402,567

57

อุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนและการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนของประเทศไทยแมวา จะชะลอตัวลงจากการประกาศชะลอรับซือ้ ไฟฟาจากพลังงาน
ทดแทนในชวง 5 ปจากนี้ เนือ่ งจากกําลังการผลิตไฟฟาในระบบมีเพียงพอ แตกย็ งั มีโอกาสเติบโตจากการเปดรับซือ้
ไฟฟาจากขยะมูลฝอยใน 12 โครงการ ปริมาณ 77.9 เมกะวัตต ทีจ่ ะจายไฟฟาเขาระบบในป 2564 และแผนการ
ปฏิรปู ประเทศดานพลังงาน โดยมุง เนนการสนับสนุนพลังงานทดแทนเพือ่ การสงเสริมการแขงขันและสรางมูลคาเพิม่
ทางเศรษฐกิจ โดยมีประเด็นและแนวทางการปฏิรปู ดังนี้
ประเด็นการปฏิรปู ที่ 1 : ปฏิรปู การบริหารจัดการเชือ้ เพลิงไมโตเร็วสําหรับโรงไฟฟาชีวมวล
แนวทางการปฏิรปู 1 : กระทรวงพลังงานและกระทรวงเกษตรและสหกรณจะบูรณาการขอมูลไมโตเร็ว กําหนด
พืน้ ทีป่ ลูกและขยายผลการดําเนินงานตัง้ แตป 2562 ในการสนับสนุนการตัง้ วิสาหกิจชุมชนผลิตเชือ้ เพลิง กําหนด
มาตรฐานและราคากลางของเชือ้ เพลิง เพือ่ สรางความมัน่ คงระบบไฟฟา สรางพืชเศรษฐกิจใหมและสนับสนุนการ
เพิม่ รายไดกบั ชุมชน
ประเด็นการปฏิรปู ที่ 2 : ปฏิรปู การสงเสริมการนําขยะไปเปนเชือ้ เพลิงผลิตไฟฟา เพือ่ แกปญ หาดานขยะ สราง
ความมัน่ คงระบบไฟฟาและสนับสนุนการเพิม่ รายไดกบั ชุมชน
แนวทางการปฏิรปู 2 : ประสานหนวยงานออกมาตรการสนับสนุนรวบรวมขยะ และกําหนดใหมกี ฎหมายบังคับ
ใชวธิ กี ารแยกขยะ การขนสง การจัดเก็บภายใน 2 ป
ประเด็นการปฏิรปู ที่ 3 : การสงเสริมการติดตัง้ โซลารรฟู เสรี โดยการนําไฟฟาสวนทีเ่ หลือจากการผลิตไมตอ งขาย
ใหการไฟฟา แตสามารถขายใหเอกชนและหนวยงานไดแบบไมจาํ กัดปริมาณ และไมจาํ กัดเวลาในการสมัคร
แนวทางการปฏิรปู 3 : ปรับปรุงกฎหมายและมาตรการสนับสนุนการติดตัง้ โซลารรฟู เสรีภายใน 1 ป เพือ่ ใหครัว
เรือนทัว่ ไปและผูป ระกอบการติดตัง้ แผงโซลารบนหลังคาผลิตไฟฟาใชเองไดอยางแพรหลายโดยไมตดิ ขัดกฎระเบียบ
จากแผนปฏิรปู ดานพลังงานดังกลาว คาดวาจะสรางรายไดใหกบั ชุมชนและสงเสริมใหประชาชนมีสว นรวมใน
การผลิตพลังงานเพิม่ การยอมรับของชุมชนในพืน้ ทีท่ มี่ กี ารกอสรางโรงไฟฟาชีวมวล การนําขยะไปเปนเชือ้ เพลิงเพือ่
ผลิตไฟฟา ชวยลดผลกระทบทีม่ ตี อ สุขภาพประชาชนอันเกิดจากมลพิษขยะ การสงเสริมการติดตัง้ โซลารรฟู เสรี เพิม่
การพึง่ พาตนเอง สรางอุตสาหกรรมตอเนือ่ งและการปรับโครงสรางการใชพลังงานภาคขนสง สงเสริมการใชเชือ้ เพลิง
ชีวภาพ จะนําไปสูก ารสรางรายไดใหกบั เกษตรกร ในป 2562 นีค้ าดวาการลงทุนพลังงานแสงอาทิตยตดิ ตัง้ บนหลังคา
ทีอ่ ยูอ าศัย (โซลารรฟู เสรี) ในภาคธุรกิจและครัวเรือนจะยังคงขยายตัวแบบตอเนือ่ งโดยคาดวาจะมีการติดตัง้ ประมาณ
700-1,000 เมกะวัตต คิดเปนเงินลงทุนประมาณ 21,000-30,000 ลานบาท ทัง้ นี้ เนือ่ งจากตนทุนการผลิตไฟฟาจาก
โซลารรฟู ท็อปมีอตั ราตํา่ กวาราคาขายปลีกทีก่ ารไฟฟาฝายจําหนายขายใหแกประชาชนทัว่ ไปแลว ทําใหภาคธุรกิจมี
การพิจารณาติดตัง้ เพือ่ ลดตนทุนอยางตอเนือ่ ง
นอกจากนี้ การทีร่ ฐั บาลมีนโยบายสงเสริมใหมกี ารใชพลังงานทดแทนในประเทศเพิม่ มากขึน้ รวมทัง้ เพิม่
ประสิทธิภาพการใชพลังงานโดยลดสัดสวนการใชพลังงานตอผลิตภัณฑมวลรวม (Energy Intensity) พบวาในชวง
10 เดือนของป 2561 ประเทศไทยมีการใชพลังงานทดแทน 10,667 พันตันเทียบเทานํา้ มันดิบเพิม่ ขึน้ รอยละ 11.7
จากชวงเดียวกันของปกอ นสวนสัดสวนการใชพลังงานตอผลิตภัณฑมวลรวมมีแนวโนมลดลงอยางตอเนือ่ งเมือ่ เปรียบ
เทียบกับป 2553 ซึง่ เปนปฐานทีเ่ ริม่ ดําเนินการตามแผนอนุรกั ษพลังงาน 20 ป (พ.ศ. 2554 – 2573) และแผนอนุรกั ษ
พลังงานพ.ศ. 2558 – 2579
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การใชพลังงานขัน้ สุดทาย
ม.ค.-พ.ย. 2561

การใชพลังงานทดแทน
ม.ค.-พ.ย. 2561

พลังงานจากเชือ้ เพลงฟอสซิล 75.77 %

พลังงานแสงอาทิตย/พลังงานลม
ชีวมวล/ขยะ/กาซชีวภาพ
ไฟฟา* 2.75%
(พลังนํ้าขนาดเล็ก) ไฟฟา 0.06%

พลังงานหมุนเวียน 15.23 %

การนําเขาไฟฟพลังนํ้า 2.75%

พลังงานหมุนเวียน
ดั้งเดิม 6.25%
เชื้อเพลิงชีวภาพ 2.51%

(พลังนํ้าขนาดใหญ)
ไฟฟา 0.73%

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

ในภาพรวมธุรกิจพลังงานทดแทนยังมีแนวโนมเติบโตไดดแี ละยังคงเปนธุรกิจทีน่ า สนใจในระยะยาว ตามความ
ตองการใชพลังงานทีย่ งั คงมีแนวโนมเพิม่ ขึน้ ตอเนือ่ งประกอบกับนโยบายสงเสริมการใชพลังงานทดแทนของภาครัฐ
โดยเฉพาะแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 (Alternative Energy Development plan : AEDP) ทีม่ เี ปาหมายสัดสวนการใชพลังงานทดแทนรอยละ 30 ของการใชพลังงานขัน้ สุดทายของ
ประเทศภายในป 2579 ซึง่ ขอมูลลาสุด ณ เดือนตุลาคม 2561 ทีผ่ า นมา ประเทศไทยมีสดั สวนการใชพลังงานทดแทน
รอยละ 15.28 ของพลังงานขัน้ สุดทาย ทัง้ นี้ เมือ่ พิจารณาถึงเปาหมายทีท่ างการไดวางไวตามแผนพัฒนากําลังผลิต
ไฟฟาของประเทศไทย ป 2558 - 2579 (PDP 2015) จะพบวา เปาหมาย ณ ป 2579 จะมีการผลักดันการใชพลังงาน
ทดแทนเพือ่ การผลิตไฟฟาสูงราว 19,684.40 เมกะวัตต ในขณะทีป่ จ จุบนั มีการดําเนินการผลิตตามเปาหมายไปแลว
10,797.50 เมกะวัตต หรือรอยละ 54.85 ของเปาหมายตามทีไ่ ดคาดการณไว ลาสุดคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติ (กพช.) ไดมมี ติอนุมตั แิ ผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศ พ.ศ. 2561-2580 หรือ PDP 2018 ตาม
ทีก่ ระทรวงพลังงานเปนผูเ สนอ ทําใหกาํ ลังผลิตไฟฟาถึงสิน้ ป 2580 จะมีทงั้ หมด 77,211 เมกะวัตต (MW) ซึง่
ใกลเคียงกับแผน PDP 2015 ทีใ่ ชอยูใ นปจจุบนั ทัง้ นีก้ ระทรวงพลังงานมองวา การสรางโรงไฟฟาของประเทศจะ
เปลีย่ นไป ซึง่ จะเปนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนมากขึน้ ขณะเดียวกันจะมีการบริหารจัดการระบบผลิตและระบบ
สงไฟฟาเพราะยังถูกใชไมเต็มศักยภาพ ดังนัน้ จะทําตลาดกลางรับซือ้ ไฟฟา เพือ่ เปนศูนยกลางดานไฟฟาในอาเซียน
(ASEAN Hub) และตนทุนคาไฟฟาแขงขันไดเมือ่ เทียบกับอาเซียน
นอกจากนีก้ ารขับเคลือ่ นพลังงานไทย 4.0 (Energy 4.0) ปจจุบนั ประเทศไทยนําเขาพลังงาน 60% คิด
เปนมูลคา 2 ลานลานบาท โดยเปนการนําเขานํา้ มันดิบมากถึง 85% ซึง่ กระทรวงพลังงานมีโครงการสงเสริมการปรับ
เปลีย่ นอุปกรณประหยัดพลังงานใหกบั หนวยงานรัฐและภาคเอกชน สงผลใหประหยัดคาไฟลงได ขณะทีก่ ารขนสง
นํา้ มัน จากเดิมทีต่ อ งใชรถบรรทุกขนสงก็เปลีย่ นเปนการขนสงทางทอนํา้ มันแทน ลาสุดโครงการทอขนสงนํา้ มันภาค
เหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยูใ นระหวางการกอสราง
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เปาหมายการพัฒนาพลังงานทดแทน
เปาหมายการพัฒนาพลังงานทดแทน การพัฒนาพลังงานทดแทนเปนสวนหนึง่ ของการกําหนดนโยบายพลังงานใน
ภาพรวมทีจ่ าํ เปนตองบูรณาการรวมกับแผนพลังงานอืน่ ๆ เพือ่ ใหการขับเคลือ่ นสอดคลองกัน ในการจัดทําแผน AEDP
2015 ไดนาํ คาพยากรณความตองการใชพลังงานขัน้ สุดทายตามแผนอนุรกั ษพลังงาน (Energy Efﬁciency Plan : EEP
2015) กรณีทสี่ ามารถบรรลุเปาหมายลดความเขมการใชพลังงาน (Energy Intensity) ลงรอยละ 30 ในป 2579 เมือ่
เทียบกับป 2553 แลว คาดการณความตองการใชพลังงานขัน้ สุดทาย ณ ป 2579 จะอยูท รี่ ะดับ 131,000 พันตัน เทียบ
เทานํา้ มันดิบ (ktoe) คาพยากรณความตองการพลังงานไฟฟาสุทธิของประเทศ จากแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของ
ประเทศไทย (Power Development Plan : PDP 2015) ในป 2579 มีคา 326,119 ลาน หนวยหรือเทียบเทา 27,789
ktoe คาพยากรณความตองการใชพลังงานความรอน ในป 2579 เทากับ 68,413 ktoe และคาพยากรณความตองการ
ใชเชือ้ เพลิงในภาคขนสงจากแผนบริหารจัดการนํา้ มันเชือ้ เพลิง ในป 2579 มีคา 34,798 ktoe มาเปนกรอบในการ
กําหนดเปาหมายเพิม่ สัดสวนการใชพลังงานทดแทน รวมทัง้ พิจารณาถึงศักยภาพแหลงพลังงานทดแทนทีส่ ามารถนํา
มาพัฒนาได ทัง้ ในรูปของพลังงานไฟฟา ความรอน และเชือ้ เพลิง ชีวภาพภายใตแผน AEDP2015 เปนรอยละ 30 ของ
การใชพลังงานขัน้ สุดทายในป 2579
เปาหมายการพัฒนาพลังงานทดแทนภายใตแผน AEDP ในป 2579
จากการทีร่ ฐั บาลมีนโยบายสงเสริมใหมกี ารใชพลังงานทดแทนในประเทศเพิม่ มากขึน้ รวมทัง้ เพิม่ ประสิทธิภาพการ
ใชพลังงาน โดยลดสัดสวนการใชพลังงานตอผลิตภัณฑมวลรวม (Energy Intensity) พบวา ในชวง 11 เดือนของป 2561
ประเทศไทยมีการใชพลังงานทดแทน 11,664 พันตันเทียบเทานํา้ มันดิบ เพิม่ ขึน้ รอยละ 11.3 จากชวงเดียวกันของป
กอน สวนสัดสวนการใชพลังงานตอผลิตภัณฑมวลรวมมีแนวโนมลดลงอยางตอเนือ่ งเมือ่ เปรียบเทียบกับป 2553 ซึง่ เปนป
ฐานทีเ่ ริม่ ดําเนินการตามแผนอนุรกั ษพลังงาน 20 ป (พ.ศ. 2554 – 2573) และแผนอนุรกั ษพลังงาน พ.ศ. 2558 - 2579
รอยละ
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ที่มา : รายงานการใชไฟฟาและการผลิตไฟฟาของประเทศไทย โดยสํานักนโยบายและแผนพลังงาน
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พลังงานหมุนเวียน
เปาหมายการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนแตละประเภทเชือ้ เพลิงตามแผน AEDP2015 มีสดั สวนการ
ผลิตไฟฟาจากเชือ้ เพลิงพลังงานทดแทนในภาพรวมของทัง้ ประเทศ ทีร่ อ ยละ 20 ของปริมาณความตองการพลังงาน
ไฟฟา (Energy) รวมสุทธิ ซึง่ สอดคลองตามกรอบการกําหนดสัดสวนเชือ้ เพลิงในการผลิตไฟฟาของแผนพัฒนากําลัง
ผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579 (PDP2015) ทีร่ ะบุวา จะใหมสี ดั สวนการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
ทดแทนอยูใ นชวงรอยละ 15 - 20 ภายในป 2579
สถานภาพและเปาหมายการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนแตละประเภทเชือ้ เพลิง

ประเภทเชื้อเพลิง
1. แสงอาทิตย
2. พลังงานลม
3. พลังนํ้าขนาดเล็ก
4. ชีวมวล
5. กาซชีวภาพ
6. ขยะ
7. พลังนํ้าขนาดใหญ
8. พลังงานทดแทนอื่น ๆ (พลัง
ความรอนใตพิภพ)
รวมเมกะวัตตติดตั้ง
สัดสวนการใชพลังงานทดแทน (%)

สถานภาพ ณ เดือนกันยายน
2561 (เมกะวัตต)

เปาหมายป 2579
(เมกะวัตต)

2,715.21
927.82
187.72
3,266.98
500.15
273.40
2,906.40
0.30

2,715.21
927.82
187.72
3,266.98
500.15
273.40
2,906.40
0.30

10,777.99
15.33

10,777.99
15.33

ยุทธศาสตรสงเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน
กระทรวงพลังงานกําหนดยุทธศาสตรเพื่อสงเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนในป 2558-2579 ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การเตรียมความพรอมดานวัตถุดิบและเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
เปาประสงค การพัฒนาความสามารถในการผลิต บริหารจัดการวัตถุดิบ ดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กลยุทธ 1.1 พัฒนาวัตถุดิบทางเลือกอื่น และพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อผลิตพลังงานทดแทน
กลยุทธ 1.2 พัฒนาการรูปแบบการบริหารจัดการและการใชวตั ถุดบิ พลังงานทดแทนใหมปี ระสิทธิภาพ
กลยุทธ 1.3 สงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีใหทเี่ หมาะสมกับความสามารถการผลิตและการใชพลังงานทดแทน
กลยุทธ 1.4 ปรับปรุงระบบโครงสรางพืน้ ฐานเพือ่ รองรับการผลิตการใชพลังงานทดแทนอยางเหมาะสม
ยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มศักยภาพการผลิต การใช และตลาดพลังงานทดแทน
เปาประสงค การผลักดันความสามารถในการผลิตและความตองการพลังงานทดแทน
กลยุทธ 2.1 สนับสนุนครัวเรือนและชุมชนใหมีสวนรวมในการผลิตการใชพลังงานทดแทน
กลยุทธ 2.2 สงเสริมใหเกิดการลงทุนดานพลังงานทดแทนอยางเหมาะสมแกผผ ู ลิตและผูใ ชทงั้ ในและตางประเทศ
กลยุทธ 2.3 สงเสริมการลดตนทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจพลังงานทดแทน
กลยุทธ 2.4 พัฒนากฎหมายดานพลังงานทดแทนพรอมทัง้ เรงรัดการปรับปรุงแกไขกฎหมายและ กฎ
ระเบียบเพือ่ สงเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนอยางเหมาะสม
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ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางจิตสํานึกและเขาถึงองคความรูข อ เท็จจริงดานพลังงานทดแทน
เปาประสงค การสรางความตระหนักและความรูค วามเขาใจตอการผลิตการใชพลังงานทดแทนอยางมี
ประสิทธิภาพและยัง่ ยืน
กลยุทธ 3.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ บริหารจัดการฐานขอมูลดานพลังงานทดแทน
กลยุทธ 3.2 เผยแพร ประชาสัมพันธขอ มูลขาวสาร องคความรู และขอมูลสถิตพิ ลังงานทดแทน
กลยุทธ 3.3 พัฒนาบุคลากรใหมคี วามรูค วามเขาใจดานพลังงานทดแทน เพือ่ สรางความสามารถในการใช
ประโยชนจากพลังงานทดแทนทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
กลยุทธ 3.4 พัฒนาเครือขายดานพลังงานทดแทนทีเ่ กีย่ วของ และสนับสนุนการมีสว นรวมของเครือขายทัง้
ในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ
3. ธุรกิจจําหนายและขนสงผลิตภัณฑปโ ตรเลียมเหลว
ดําเนินการโดย บริษทั บิก๊ แกส เทคโนโลยี จํากัด ซึง่ เปนบริษทั ยอย แบงออกตามประเภทของการดําเนินธุรกิจ
เปน 4 ธุรกิจ ไดแก
1) ธุรกิจจําหนายกาซ โดย (“BIGGAS”) ประกอบธุรกิจการคากาซปโตรเลียมเหลว (LPG) ภายใต
เครือ่ งหมายการคา (“BIGGAS”) ซึง่ ในป 2558 BIGGAS ไดรบั ใบอนุญาตใหเปนผูค า นํา้ มันตามมาตรา 7 แหงพระ
ราชบัญญัตกิ ารคานํา้ มันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2543 โดยบริษทั มีชอ งการการจัดจําหนายกาซ ออกเปน 2 ลักษณะ คือ
1.1 การขายสง เปนการจัดจําหนายผลิตภัณฑกา ซใหแกลกู คาประเภท สถานีบริการกาซ LPG, โรงงาน
อุตสาหกรรม และโรงบรรจุกา ซ LPG อยางไรก็ตาม ณ ปจจุบนั โดย BIGGAS จะนํากาซ LPG มาบรรจุลงถังบรรจุ
กาซภายในโรงบรรจุกา ซซึง่ BIGGAS เปนผูด าํ เนินการเอง และจัดสงใหกลุม ลูกคา ซึง่ เปนรานคากาซตามพืน้ ทีต่ า งๆ
ในเขตปริมณฑล
1.2 การจําหนายแบบถังบรรจุกา ซขนาดยอม (Cylinder) หมายถึงการบรรจุกา ซ LPG ใสในถังบรรจุขนาด
ยอม เพือ่ ขายภาคครัวเรือน โดยในปจจุบนั ถังบรรจุกา ซขนาดยอมของ มีปริมาตร บรรจุทงั้ สิน้ 3 ขนาด คือ ขนาด 4
กิโลกรัม, 15 กิโลกรัม และ 48 กิโลกรัม จึงทําให สามารถตอบสนองความตองการใชงานของกลุม ลูกคาแตละกลุม ได
อยางเหมาะสม และในป 2562 บริษทั เริม่ มีการจําหนายกาซธรรมชาติเหลว (Liqueﬁed Natural Gas “LNG”) ให
กับกลุม ลูกคาโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับผลิตภัณฑดงั กลาว ทัง้ นี้ ลักษณะผลิตภัณฑ
คือ กาซธรรมชาติทถี่ กู ลดอุณหภูมใิ หอยูท ปี่ ระมาณ -160 องศาเซลเซียส จนเนือ้ กาซมีปริมาตรลดลงกวา 600 เทา
และเปลีย่ นสภาพเปนของเหลว เพือ่ ใหสะดวกและขนสงไดในปริมาณมาก ลักษณะการจัดจําหนายแบบขายสง โดย
จะขนสงทางรถจากคลัง ปตท.ทีม่ าบตาพุด จ.ระยอง ไปยังโรงงานลูกคาโดยตรง บริษทั ฯ จะมีการลงทุนติดตัง้ ถังเก็บ
และสถานีจา ยกาซ LNG ใหแกโรงงานลูกคาและมีสญั ญาซือ้ ขายในระยะยาว 5-10 ป
2) ธุรกิจใหบริการทางดานวิศวกรรมพลังงานโดยเฉพาะธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกันกับกาซธรรมชาติแบบครบวงจรไดแก
2.1 งานปฏิบตั กิ ารดูแลและบํารุงรักษาสถานีบริการกาซธรรมชาติ ในพืน้ ที่ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล รวม
ถึงภูมภิ าค 1 กลาวคือในเขตพืน้ ทีภ่ าคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมกวา 160 สถานี
2.2 งานออกแบบ รับเหมา กอสราง ซอมแซมอาคารสถานี และอุปกรณระบบเติมกาซธรรมชาติ ใหกบั สถานี
บริการกาซธรรมชาติทงั้ ระบบ
2.3 งานจัดหาและติดตัง้ เครือ่ งสูบอัดกาซธรรมชาติ (Compressor) พรอมอุปกรณสว นควบ
2.4 งานซอมบํารุงและดูแลรักษาเครือ่ งสูบอัดกาซธรรมชาติ ซอมแซมตูจ า ยกาซธรรมชาติและอุปกรณ รวมถึง
ซอมแซมทอกาซใตดนิ ในสถานีบริการกาซธรรมชาติ
2.5 งานซอมแซมและทดสอบถังขนสงกาซธรรมชาติบนรถบรรทุกขนสงกาซ (Long Tube)
2.6 งานจําหนายถังขนสงกาซธรรมชาติและชุดอุปกรณ โดยใหทาํ ลาย
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3) ธุรกิจสถานีขายปลีกกาซธรรมชาติสาํ หรับยานยนต (NGV) ในเสนทางคมนาคมหลัก ดําเนินการโดย บริษทั
เจเอ็น เอ็นเนอรจี คอรปอเรชัน่ จํากัด (“JN”) ซึง่ เปนบริษทั ยอยทีถ่ อื หุน โดยบิก๊ แกสรอยละ 100 ในปจจุบนั มีสถานี
บริการกาซธรรมชาติแนวทอ (Conventional Station) จํานวน 2 แหง บนถนนมิตรภาพ อําเภอแกงคอย จังหวัด
สระบุรี (เปดดําเนินการเดือนพฤษภาคม 2559) และ อําเภอนํา้ พอง จังหวัดขอนแกน (คาดวาจะเปดดําเนินการเดือน
มีนาคม 2561)
4) ธุรกิจใหบริการขนสงนํา้ มันโดยระบบขนสงทางทอ (Logistics) ดําเนินการโดย บริษทั ไทย ไปปไลน
เน็ตเวิรค จํากัด (“TPN”) ซึง่ เปนบริษทั ยอย ทีถ่ อื หุน โดยบิก๊ แกสรอยละ 96.2 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) เพือ่ พัฒนา
โครงการทอขนสงนํา้ มันไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยทอขนสงนํา้ มันดังกลาวจะใหบริการขนสงนํา้ มันจาก จุด
เริม่ ตนทีค่ ลังนํา้ มันบริษทั ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด (Thappline) ทีอ่ าํ เภอเสาไห จังหวัดสระบุรี ไปยังภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือผานจังหวัดสระบุรี ลพบุรี นครราชสีมา ชัยภูมิ และมีจดุ สิน้ สุดทีป่ ลายทางซึง่ เปนคลังนํา้ มันขนาด
150 ลานลิตร ทีจ่ งั หวัดขอนแกน รวมระยะทางในการใหบริการขนสงทางทอประมาณ 343 กิโลเมตร ณ คลังปลาย
ทางทีจ่ งั หวัดขอนแกนจะเปนจุดยุทธศาสตรในการกระจายนํา้ มันเชือ้ เพลิงสูภ มู ภิ าคและกลุม ประเทศในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ไดแก ลาว โดยในวันที่ 8 มกราคม 2562 ทีผ่ า นมา โครงการดังกลาวไดรบั การอนุมตั ผิ ล
กระทบสิง่ แวดลอม (EIA) จากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมเปนทีเ่ รียบรอย
อุตสาหกรรมธุรกิจจําหนายและขนสงผลิตภัณฑปโ ตรเลียมเหลว
1. ธุรกิจจําหนายกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) กาซธรรมชาติเหลว LNG (Liqueﬁed Natural Gas) ณ 31 ธันวาคม
2561 มีบริษทั ทีไ่ ดรบั ใบอนุญาตใหเปนผูค า นํา้ มันตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัตกิ ารคานํา้ มันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2543
รวม 14 ราย ทัง้ นี้ คูแ ขงหลักของบริษทั มี 5 ราย คือ บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) บริษทั สยามแกส แอนด ปโตรเคมี
คัลส จํากัด (มหาชน) บริษทั ยูนคิ แกส แอนด ปโตรเคมีคลั ส จํากัด (มหาชน) บริษทั เวิลดแกส (ประเทศไทย) จํากัด
และบริษทั พี เอ พี แก็ส แอนด ออยล จํากัด อยางไรก็ตาม ในป 2561 BIGGAS มีสว นแบงการตลาดอันดับ 7 ดวย
ปริมาณขาย 86,905 เมตริกตัน คิดเปน 2.08% ของตลาดรวม เพิม่ ขึน้ จากป 2560 ซึง่ อยูท ปี่ ระมาณ 1.5% สําหรับ
สภาวะการแขงขัน ผูป ระกอบธุรกิจคากาซ LPG ในประเทศไทยเกือบทุกรายใชกา ซภายในประเทศ มีเพียงปตท.และ
สยามแกส นําเขากาซจากตางประเทศ ซึง่ กาซภายในประเทศมีคณ
ุ ภาพอยูใ นระดับเดียวกัน ถังบรรจุกา ซทีใ่ ชบรรจุกา ซ
ไดรบั การผลิตมาจากโรงงานซึง่ มีอยูเ พียง ไมกแี่ หงในประเทศไทยและมีมาตรฐานตามทีก่ าํ หนดเหมือนกัน จึงสรุปได
วา ผลิตภัณฑของผูค า มาตรา 7 ทุกรายแทบไมมคี วามแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญ ทัง้ นี้ การแขงขันของอุตสาหกรรม
นีม้ ง ุ เนนไปยังการแขงขันทางดานราคา ดานกลยุทธทางการตลาดและการใหบริการ
2. ธุรกิจใหบริการทางดานวิศวกรรมพลังงาน BIGGAS ไดขยายตลาดทางดานวิศวกรรม งานทางดานการวาง
ระบบทอสงกาซ ทอสงนํา้ มัน รวมทัง้ ระบบเชือ้ เพลิงกาซธรรมชาติเหลว (LNG) สําหรับภาคอุตสาหกรรม ซึง่ เปนงาน
ทีต่ อ งใช ทีมงาน และบุคลากร ทีม่ คี วามรูค วามสามารถเฉพาะทาง ทําใหมแี นวโนมทีจ่ ะเพิม่ ลูกคาไดเปนจํานวนมาก
ทัง้ นี้ แนวโนมการใชเชือ้ เพลิงกาซธรรมชาติเหลว กําลังไดรบั ความสนใจมากขึน้ และมีแนวโนมจะเปนเชือ้ เพลิงที่
สําคัญของประเทศอีกชนิดหนึง่ จึงทําใหงานทางดานวิศวกรรมดังกลาว มีจาํ นวนมากขึน้ ตามไปดวย อยางไรก็ตาม
BIGGAS เปนรายแรกของประเทศทีม่ คี วามพรอมและศักยภาพในการบริหารจัดการโครงการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับกาซ
ธรรมชาติเหลวสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมไดอยางครบวงจร
3. ธุรกิจสถานีขายปลีกกาซธรรมชาติสาํ หรับยานยนต (NGV) แนวโนมอุตสาหกรรมของการใช NGV ในภาคการ
ขนสงทางบก พบวาในชวงป 2561 ยังคงปรับตัวลดลง เนือ่ งจากผูใ ชรถบางสวนเปลีย่ นกลับไปใชนาํ้ มันเปนเชือ้ เพลิงใน
ชวงทีร่ าคาขายปลีกนํา้ มันในประเทศอยูใ นระดับทีไ่ มสงู มาก ประกอบกับผลจากการทยอยปรับราคาขายปลีก NGV
ขึน้ ตามนโยบายปรับโครงสรางราคาเชือ้ เพลิงใหสะทอนตนทุนของรัฐบาล ซึง่ ปจจัยเหลานีส้ ง ผลใหปริมาณรถทีใ่ ช
เชือ้ เพลิง NGV มีจาํ นวนลดลง แตอยางไรก็ตาม ลูกคาทีใ่ ชบริการสถานีบริการกาซธรรมชาติสาํ หรับยายนต (NGV)
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ของ(“JN”) กลับมีจาํ นวนมากขึน้ เนือ่ งสถานีบริการทัง้ 2 แหงเปนสถานีบริการประเภทแนวทอ (Conventional
Station) ซึง่ สถานีอนื่ ทีอ่ ยูบ ริเวณใกลเคียงเปนสถานีประเภทตองใชรถขนสง (Daughter Station) พบวามีปญ หากาซ
ขาดสงเปนประจํา ทําใหลกู คาเปลีย่ นมาใชสถานีบริการของ (“JN”) ซึง่ เปนสถานีประเภทแนวทอเปนจํานวนมากขึน้

ทีม่ า: สถานการณการใชนาํ้ มันและไฟฟาของไทย ชวง 11 เดือนแรกของป 2561 กระทรวงพลังงาน www.eppo.go.th

4. ธุรกิจใหบริการขนสงนํา้ มันโดยระบบขนสงทางทอ ปจจุบนั ความตองการใชนาํ้ มันในประเทศไทยทีเ่ พิม่ ขึน้ ใน
อัตรา 2-3% ตอป โดยสภาพการเติบโตในภาพรวมจะขึน้ อยูก บั หลายปจจัย เชน การเติบโตทางเศรษฐกิจ สภาพการ
ขยายตัวของตลาดรถยนต โดยเฉพาะอยางยิง่ ในภูมภิ าคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึง่ มีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอ
เนือ่ ง อันเปนตัวชวยผลักดันปริมาณการใชนาํ้ มันเพือ่ การขนสงในภูมภิ าค นอกจากนีก้ ารใชนาํ้ มันในประเทศเพือ่ น
บาน (ลาว) เพิม่ สูงขึน้ โดยในชวง 5 ป ทีผ่ า นมา ประเทศไทยสงออกนํา้ มันไปขายยังประเทศลาวเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ มากกวา
7% ตอป เนือ่ งมาจากการเติบโตของประเทศ รวมถึงการใชนาํ้ มันในการพัฒนาโครงการเขือ่ นและโรงไฟฟาทีม่ อี ยาง
ตอเนือ่ ง จะสงผลตอมีการเติบโตปริมาณการใชนาํ้ มันอยางมีนยั สําคัญ
ลักษณะลูกคาและลูกคาเปาหมาย
1.ลูกคาในธุรกิจจําหนายกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) กาซธรรมชาติเหลว LNG (Liqueﬁed Natural Gas) ธุรกิจ
จําหนายกาซ LPG ของบริษทั มีการจําหนายใหกบั ลูกคาของ BIGGAS ภายใตเครือ่ งหมาย การคา (“BIGGAS”)
สามารถแบงออกเปนกลุม ใหญๆ ไดดงั นี้ 1) กลุม สถานีบริการกาซ ไดแก สถานีบริการทีเ่ ปดจําหนายกาซ LPG ใหแก
รถยนต ประเภททีใ่ ชกา ซ LPG เปนเชือ้ พลิง 2) กลุม รานคากาซ ไดแก ผูป ระกอบการทีร่ บั ถังบรรจุกา ซ (Cylinder) ที่
มีเครือ่ งหมาย การคา (“BIGGAS”) ทีบ่ รรจุกา ซ LPG แลวจากโรงบรรจุกา ซ และจําหนายใหกบั ครัวเรือนหรือกลุม
พาณิชยตอ ไป โดย BIGGAS เปนเจาของเครือ่ งหมายการคาดังกลาว 3) กลุม โรงงานอุตสาหกรรม ทีใ่ ชกา ซ LPG เปน
เชือ้ เพลิง ไดแก อุตสาหกรรมทีต่ อ งใชพลังงานความรอนในการผลิตสินคาทีอ่ ณ
ุ หภูมคิ งที่ สําหรับธุรกิจจําหนายกาซ
LNG ของบริษทั ในป 2562 กลุม ลูกคาเปาหมายหลักของบริษทั คือ โรงงานอุตสาหกรรมทีใ่ ชเชือ้ เพลิงในการผลิต
และอยูน อกแนวทอกาซธรรมชาติ จะชวยลดตนทุนการผลิตใหแกผปู ระกอบการ นอกจากนีย้ งั ชวยลดปริมาณกาซ
เรือนกระจก (กาซคารบอนไดออกไซด CO2) ลดปริมาณฝุน PM2.5 และลดมลภาวะทีเ่ กิดจากเชือ้ เพลิงเดิม เนือ่ ง
ดวยกาซ LNG เปนเชือ้ เพลิงทีส่ ะอาดและเปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
2.ลูกคาในธุรกิจใหบริการทางดานวิศวกรรมพลังงาน BIGGAS ใหบริการทางดานวิศวกรรมตั้งแต
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การออกแบบ จัดหาติดตัง้ ระบบ และกอสราง รวมทัง้ บริการหลังการขาย และซอมบํารุงรักษา (EPCms) ดังนัน้ กลุม
ลูกคาของบริษทั ฯ มีจาํ นวนหลากหลาย ไดแก สถานีบริการกาซ (NGV) สถานีบริการกาซ LPG โรงงานอุตสาหกรรม
ทีใ่ ชพลังงานกาซธรรมชาติ(NG) หรือกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) รวมทัง้ ลูกคาทีใ่ ชกา ซธรรมชาติเหลว (LNG) เปนเชือ้
เพลิง เพือ่ รองรับการจําหนายกาซดังกลาว
3.ลูกคาธุรกิจสถานีขายปลีกกาซธรรมชาติสาํ หรับยานยนต (NGV) บริษทั ฯมีสถานีบริการกาซธรรมชาติสาํ หรับ
ยานยนต (ประเภทแนวทอ) จํานวน 2 สถานี ไดแก 1.สถานีบริการกาซธรรมชาติสาํ หรับยานยนต เจเอ็นเอ็นเนอร
จี สาขาแกงคอย จังหวัดสระบุรี (ใชแบรนด ปตท.) 2.สถานีบริการกาซธรรมชาติสาํ หรับยานยนต เจเอ็นเอ็นเนอร
จี สาขานํา้ พองขาเขา จังหวัดขอนแกน (ใชแบรนด ปตท.) ใหบริการจําหนายกาซธรรมชาติ (NGV) ใหแกลกู คาในรถ
ขนสงสาธารณะ รถบรรทุกสินคา และรถยนตสว นบุคคล ทัง้ นี้ สถานีบริการทัง้ สองแหงดังกลาว มีจาํ นวนหัวจายกวา
16 หัวจาย ตัง้ อยูบ นถนนมิตรภาพซึง่ เปนเสนทางคมนาคมหลัก และพืน้ ทีข่ องสถานีบริการดังกลาวมีขนาดใหญ คือ
6 ไร และ 24 ไร ตามลําดับ จึงสามารถรองรับปริมาณรถทีม่ าเติมกาซไดอยางเต็มที่
4.ลูกคาธุรกิจใหบริการขนสงนํา้ มันโดยระบบขนสงทางทอ ประกอบดวยผูค า นํา้ มันหลักในประเทศไทย
ไดแก ปตท.เอสโซ เชฟรอน เชลล ฯลฯ ซึง่ ปจจุบนั ใชบริการการขนสงนํา้ มันทางทอของ บจก. ทอสงปโตรเลียมไทย
อยูแ ลว และมีความตองการใชการขนสงนํา้ มันทางทอเพือ่ ประโยชนดา นการลดตนทุนและความปลอดภัย สามารถสง
นํา้ มันผานทอตอเนือ่ งไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยไดโดยตรง นอกจากนีก้ ารขนสงนํา้ มันไปยังประเทศลาว ซึง่
ปจจุบนั ดําเนินการขนสงดวยรถบรรทุกจากโรงกลัน่ ไปยังดานชายแดนไทย-ลาว ก็จดั เปนกลุม ลูกคาสําคัญอีกกลุม ที่
มีความตองการใชบริการขนสงนํา้ มันทางทอ จากโรงกลัน่ ไปยังคลังปลายทางทีข่ อนแกน กอนจะขนสงนํา้ มันดวยรถ
บรรทุกไปยังประเทศลาวตอไป
คูแ ขงและสภาวะการแขงขัน
1. ธุรกิจจําหนายกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) กาซธรรมชาติเหลว LNG (Liqueﬁed Natural Gas) ปจจุบนั
บริษทั ทีไ่ ดรบั ใบอนุญาตใหเปนผูค า นํา้ มันตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัตกิ ารคานํา้ มันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2543 รวม
14 ราย ทัง้ นี้ คูแ ขงหลักของบริษทั มี 5 ราย คือ บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) บริษทั สยามแกส แอนด ปโตรเคมีคลั ส
จํากัด (มหาชน) บริษทั ยูนคิ แกส แอนด ปโตรเคมีคลั ส จํากัด (มหาชน) บริษทั เวิลดแกส (ประเทศไทย) จํากัด และ
บริษทั พี เอ พี แก็ส แอนด ออยล จํากัด อยางไรก็ตาม BIGGAS มีสว นแบงการตลาดตามปริมาณการขายป 2560
อยูท ปี่ ระมาณ 1.5% สําหรับสภาวะการแขงขัน ผูป ระกอบธุรกิจคากาซ LPG ในประเทศไทยเกือบทุกรายใชกา ซ
ภายในประเทศ มีเพียงปตท.และสยามแกส นําเขากาซจากตางประเทศ ซึง่ กาซภายในประเทศและนําเขามีคณ
ุ ภาพ
แตกตางกันเล็กนอย ถังบรรจุกา ซทีใ่ ชบรรจุกา ซไดรบั การผลิตมาจากโรงงานซึง่ มีอยูเ พียง ไมกแี่ หงในประเทศไทยและ
มีมาตรฐานตามทีก่ าํ หนดเหมือนกัน จึงสรุปไดวา ผลิตภัณฑของผูค า มาตรา 7 ทุกรายแทบไมมคี วามแตกตางกันอยาง
มีนยั สําคัญ มีเพียงบางชวงทีค่ ณ
ุ ภาพของกาซทีต่ า งกันอยางชัดเจน ทัง้ นี้ การแขงขันของอุตสาหกรรมนีม้ งุ เนนไปยัง
การแขงขันทางดานราคา ดานกลยุทธทางการตลาดและการใหบริการเปนสําคัญ
2. ธุรกิจใหบริการทางดานวิศวกรรมพลังงาน BIGGAS มีทมี งานทีม่ ปี ระสบการณในการออกแบบ กอสราง
ติดตัง้ ระบบ และการใหบริการ ซอมบํารุง และดูแลหลังการขาย ทําใหบริษทั ไดรบั สัญญาบํารุงรักษาสถานีบริการกาซ
(NGV) ของบริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) จํานวนมากกวา 160 สถานี จาก 350 สถานี ซึง่ เปนจํานวนประมาณ 46%
ของสถานีบริการกาซธรรมชาติสาํ หรับยานยนต (NGV) ทีป่ ตท. ลงทุนทัง้ ประเทศ สวนในสถานีทเี่ หลือไดแก บริษทั
สแกนอินเตอร จํากัด (มหาชน) ประมาณ 27% และบริษทั สยามราช จํากัด (มหาชน) ประมาณ 27% และในสวนของ
งานกอสรางและติดตัง้ ระบบ สถานีบริการกาซธรรมชาติสาํ หรับยานยนต สถานทีใ่ ชกา ซในภาคอุตสาหกรรม บริษทั ฯ
มีผบ ู ริหารและทีมงานทีม่ ปี ระสบการณ ความรูค วามสามารถเฉพาะทาง ทีท่ าํ ใหสามารถใหบริการไดอยางครบวงจร
3. ธุรกิจสถานีขายปลีกกาซธรรมชาติสาํ หรับยานยนต (NGV) สถานีบริการกาซธรรมชาติสาํ หรับยนต (NGV)
ทั้ง 2 แหง ซึ่งเปนสถานีประเภทแนวทอ มีกําลังการผลิตไมนอยกวา 70 ตันตอวัน สามารถจําหนายกาซ
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ใหแกลกู คาไดตลอดเวลา โดยไมตองรอรถขนสงแกส ทําใหลูกคามีความมัน่ ใจในการเขาใชบริการ 1.สถานี
บริการกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต เจเอ็น เอ็นเนอรจี สาขา แกงคอย ตั้งอยูบนถนนมิตรภาพ ซึ่งเปน
สถานีแนวทอ สถานีสุดทายของภาคกลาง รถที่จะเดินทางไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะแวะเติมและ
เดินทางไปยังภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2.สถานีบริการกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต เจเอ็น เอ็นเนอ
รจี สาขานํ้าพองขาเขา จังหวัดขอนแกน (เปดใหบริการ 1 มีนาคม 2561) ตั้งอยูบนถนนมิตรภาพ ซึ่งเปน
สถานีแนวทอ สถานีแรกในภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ที่ใหบริการสําหรับรถบรรทุกขนสง รถ
โดยสาร และรถสวนบุคคล สําหรับลูกคาที่เดินทางจาก จังหวัดอุดรราชธานี หนองคาย หรือจากประเทศ
ลาว จึงคาดวาจะมีลูกคามาใชบริการเปนจํานวนมาก
4. ธุรกิจใหบริการขนสงนํา้ มันโดยระบบขนสงทางทอ สภาวะการแขงขันในธุรกิจนีน้ นั้ จะเปนลักษณะ
ทางเลือกในการใชบริการ เนือ่ งจากลูกคาสามารถเลือกทีจ่ ะใชบริการขนสงในโหมดตางๆ ได เชน รถไฟ รถ
บรรทุก ซึ่งลูกคาจะพิจารณาเปรียบเทียบปจจัยตางๆ กับการขนสงโดยโหมดอื่น คือ ปจจัยเรื่องของตนทุน
ความรวดเร็ว ความปลอดภัย ดังนัน้ การกําหนดราคาการใหบริการระบบขนสงนํา้ มันทางทอจึงตองใชหลัก
การเชิงเปรียบเทียบเพื่อใหแขงขันไดกับคาบริการกับการขนสงในโหมดอื่นๆ และสําหรับปจจัยดานความ
รวดเร็วและปลอดภัย การขนสงทางทอเปนที่ยอมรับอยูแลววาดีกวาในโหมดอื่นๆ
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอม
บริษทั ไดตระหนักถึงผลกระทบทีจ่ ะกระทบตอสิง่ แวดลอมจากการดําเนินงานของบริษทั จึงมีมาตรการ
ตางๆ ในการปองกันปญหามลภาวะจากการดําเนินงานของบริษทั โดยบริษทั ไดรบั การรับรองการจัดการสิง่
แวดลอมของบริษทั ตามมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 สําหรับธุรกิจการดําเนินธุรกิจออกแบบ จําหนาย
และติดตั้งระบบจายไฟฟาและตรวจวัดจัดการสภาพแวดลอม และธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานทดแทน อีกทั้ง
ยังไดมีการวาจางบุคคลภายนอกในการบําบัด และกําจัดวัสดุปนเปอนสารเคมีที่เกิดจากการดําเนินงาน
ของบริษัทอีกดวย
ในปจจุบนั บริษทั ไมมกี ารปลอยของเสียทีม่ ผี ลกระทบตอสิง่ แวดลอม หรือมีคดีขอ พิพาทใดๆ ทีเ่ กีย่ วกับ
สิ่งแวดลอม โดยโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนของบริษัททุกโครงการจะตองผานขั้นตอนจัดทํา
ประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่กอนจึงจะสามารถทําการกอสรางหรือติดตั้งได
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ปจจัยความเสีย
่ ง

บริษทั มีความเสีย่ งซึง่ อาจสงผลถึงการดําเนินงานและผลประกอบการอยางมีนยั สําคัญ ซึง่ บริษทั มีแนวทางในการ
ปองกันและแกไขความเสีย่ ง ซึง่ สามารถสรุปไดดงั ตอไปนี้
1. ความเสีย่ งจากรายไดในแตละไตรมาสไมสมํา่ เสมอ
เนือ่ งจากรายไดสว นหนึง่ ของบริษทั และบริษทั ยอยมาจากธุรกิจออกแบบ จําหนาย ติดตัง้ ระบบจายไฟฟา และตรวจวัด
จัดการสภาพแวดลอม ซึง่ มีลกู คาสวนใหญเปนหนวยงานรัฐบาลและเอกชน ซึง่ ดําเนินกิจการดานการสือ่ สารโทรคมนาคม
ทําใหบริษทั มีความเสีย่ งทีจ่ ะสูญเสียรายไดหากอุตสาหกรรมการสือ่ สารโทรคมนาคมมีการชะลอตัวลง ซึง่ อาจจะเกิดจาก
ปจจัยตางๆ เชน นโยบายการลงทุนในระบบสือ่ สารโทรคมนาคมของหนวยงานรัฐบาล หรือการเปลีย่ นแปลงนโยบายใน
การใหสมั ปทานในระบบสือ่ สารตางๆ เปนตน รวมถึงลูกคากลุม ดังกลาวจะมีรอบปงบประมาณเริม่ ตนในเดือนตุลาคมของ
ทุกป โดยจะใชระยะเวลาดําเนินการประมาณ 3 - 6 เดือนจึงจะสงมอบงานและรับรูร ายได ซึง่ สงผลใหรายไดของบริษทั
ในแตละไตรมาสในงวดปมคี วามผันผวน
ทัง้ นี้ เพือ่ ปองกันความเสีย่ งดังกลาว บริษทั จึงไดทาํ การขยายฐานลูกคาไปในธุรกิจอืน่ เชน โรงแรม และอาคาร
สํานักงาน เปนตน อีกทัง้ ยังมีการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจพลังงานประเภทอืน่ ๆ ทีม่ ศี กั ยภาพและมีแนวโนมทีจ่ ะเติบโต
อยางมัน่ คงในอนาคต สรางโอกาสในการเพิม่ รายไดและการกระจายความเสีย่ งของรายไดจากการดําเนินธุรกิจในปจจุบนั
เพิม่ สภาพคลองใหบริษทั จากกระแสเงินสดทีส่ มํา่ เสมอของธุรกิจ
2. ความเสีย่ งในการบริหารจัดการโครงการและประสิทธิภาพของโรงไฟฟา
การบริหารจัดการโรงไฟฟาจะตองอาศัยบุคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ และมีความรูค วามสามารถเฉพาะดาน หาก
บริษทั ไมสามารถจัดใหมบี คุ ลากรเพือ่ ปฏิบตั หิ นาทีไ่ ดอยางเพียงพอ อาจจะสงผลใหบริษทั ไมสามารถบริหารจัดการ
โรงไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ดี ในการเตรียมการเพือ่ เริม่ ดําเนินการโรงไฟฟา บริษทั จะคัดสรรบุคลากรที่
มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมในจํานวนทีเ่ พียงพอตอการปฏิบตั หิ นาที่ และจัดอบรมพนักงานในหนวยงานใหมคี วามรู ความ
สามารถ ทํางานทดแทนกันได
3. ความเสีย่ งในการทีอ่ ตั ราผลตอบแทนไมเปนไปตามเปาหมาย
เนือ่ งจากปริมาณพลังงานไฟฟาทีผ่ ลิตไดจากโครงการโรงไฟฟาชีวภาพ และชีวมวลขึน้ อยูก บั ปริมาณวัตถุดบิ ซึง่ ใช
ผลิตไฟฟา ซึง่ หากมีปริมาณวัตถุดบิ ไมเพียงพอและตอเนือ่ งก็อาจสงผลใหบริษทั ไมสามารถผลิตไฟฟาไดเต็มกําลังการ
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ผลิต สงผลใหบริษทั ไมไดรบั รายไดและอัตราผลตอบแทนตามทีค่ าดหมายไว อยางไรก็ดี บริษทั ไดมกี ารศึกษาความเพียง
พอของปริมาณวัตถุดบิ ทีใ่ ชสาํ หรับโรงไฟฟา โดยไดเขาไปสํารวจปริมาณเชือ้ เพลิงในรัศมีทสี่ ามารถขนสงไดรอบโรงไฟฟา
วามีปริมาณเพียงพอตอความตองการของโรงไฟฟาหรือไม พรอมกับไดมกี ารทําสัญญาการซือ้ วัตถุดบิ เปนรายป ซึง่ ทําให
สามารถลดผลกระทบจากความเสีย่ งในการทีอ่ ตั ราผลตอบแทนไมเปนไปตามเปาหมายได
4. ความเสีย่ งจากการทีบ่ ริษทั ไมสามารถดําเนินการไดทนั ตามกําหนดวันเริม่ ตนซือ้ ขายไฟฟา (SCOD) ทีก่ าํ หนด
ไวในสัญญาซือ้ ขายไฟฟา
กอนการเริม่ กอสรางโรงไฟฟา บริษทั จะตองดําเนินการขอใบอนุญาตทีเ่ กีย่ วของ เชน ใบอนุญาตกอสราง ใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) และตองจัดทําประชาคมกอนการขอใบอนุญาตกอสราง เปนตน และผูร บั เหมากอสราง
โรงไฟฟาแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) ตองดําเนินกอสรางโครงการใหแลวเสร็จตามเวลาทีก่ าํ หนด ซึง่ หากไมสามารถ
ดําเนินการตามระยะเวลาทีก่ าํ หนดในแผนงาน มีโอกาสทําใหถกู เพิกถอนใบอนุญาต และสงผลใหผลประกอบการไมเปน
ไปตามทีค่ าด และรับรูร ายไดจากโครงการขางตนลาชาออกไป ดังนัน้ บริษทั จึงศึกษาขัน้ ตอนการยืน่ ขอใบอนุญาต พรอม
กับเอกสารและขอมูลทีต่ อ งนําสง รวมทัง้ บริษทั ไดคดั เลือกผูร บั เหมาทีม่ ชี อื่ เสียง มีประสบการณและความชํานาญในการ
กอสรางโรงไฟฟา พรอมกับวางแผนติดตามความคืบหนาของโครงการอยางสมํา่ เสมอ เพือ่ ทําใหมนั่ ใจวากระบวนการดํา
เนินงานจะเปนไปตามเวลาทีก่ าํ หนดตามสัญญาซือ้ ขายไฟฟา อยางไรก็ดี บริษทั สามารถยืน่ ขอเลือ่ นกําหนดวันเริม่ ตนซือ้
ขายไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมภิ าคได โดยจะตองทําการชีแ้ จงเหตุผลและรายงานความกาวหนาของโครงการใหแกการ
ไฟฟาสวนภูมภิ าคทราบ โดยไมถอื วาเปนการผิดสัญญาตามทีร่ ะบุในสัญญาซือ้ ขายไฟฟา
5. ความเสีย่ งจากนโยบายของรัฐบาล ราคาจําหนายกาซปโตรเลียมเหลว (LPG)
ปจจุบนั รัฐบาลยังคงควบคุมชดเชยของกองทุนสําหรับกาซทีจ่ าํ หนายเพือ่ เปนเชือ้ เพลิง ตามประกาศของ คณะ
กรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง) ยกเวนการนําเขากาซ LPG รัฐบาลไดปลอยลอยตัว ซึง่ ทําใหผคู า กาซ LPG
รายทีซ่ อื้ กาซ LPG จากโรงแยกโรงกลัน่ รวมทัง้ บริษทั ฯ ซือ้ กาซ LPG ไดในราคาเดียวกัน สําหรับรายทีน่ าํ เขาก็จะซือ้
กาซตามราคากลไกตลาดโลก สําหรับราคาขายปลีกกาซปโตรเลียมเหลว LPG รัฐบาลไดปลอยลอยตัวอยางเสรี ยกเวน
ราคาขายปลีกกาซ LPG สําหรับครัวเรือนเพือ่ ใชเปนกาซหุงตม ยังควบคุมจากรัฐบาล โดยกรมการคาภายใน กระทรวง
พาณิชย ไดพจิ ารณาเห็นวากาซ LPG เปนสินคาทีม่ คี วามจําเปนตอการดํารงชีวติ ของประชาชน จึงกําหนดใหกา ซ LPG
ทีเ่ ปนกาซหุงตมเปนสินคาควบคุม
ในอนาคต มีแนวโนมทีร่ ฐั บาลจะยกเลิกการชดเชยราคาจําหนายกาซ LPG ในประเทศ จากเงินสนับสนุนจากกองทุน
นํา้ มันเชือ้ เพลิง และปลอยลอยตัวราคาจําหนายกาซ LPG อยางแทจริง ซึง่ จะสงผลใหราคาขายปลีกกาซ LPG ในการใช
เปนเชือ้ เพลิงในยานยนต การนําไปใชในภาคอุตสาหกรรมรวมทัง้ ภาคครัวเรือน มีการเปลีย่ นแปลงไปตามกลไกของราคา
ตลาดโลก และตลาดในประเทศ สะทอนตนทุนการจําหนายกาซ LPG อยางแทจริง
ผลกระทบจากนโยบายลอยตัวราคาจําหนายกาซ LPG อยางสมบูรณทงั้ ระบบ สงผลใหบริษทั ฯ รวมทัง้ ผูค า กาซ
LPG รายอืน่ ๆ มีความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงราคาจําหนายกาซ LPG หากราคาขายปลีกกาซ LPG มีการปรับตัวลด
ลง อาจสงผลให บริษทั ฯ มีผลกําไรลดลง หรือขาดทุน แตถา หากราคาขายปลีกกาซ LPG เพิม่ ขึน้ จะสงผลใหบริษทั ฯมี
กําไรเพิม่ ขึน้ เชนกัน
6. ความเสีย่ งในการทีอ่ ตั ราผลตอบแทนมีความไมแนนอนจากสภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรมจําหนายกาซ
ปโตรเลียมเหลว (LPG)
แผนการรับมือ ในป 2562 บริษทั ฯ มีกลยุทธ ทีมงานการขาย และการตลาดทีม่ คี วามรูค วามสามารถเพือ่ รักษาฐาน
ลูกคาในกลุม ยานยนต สถานีบริการกาซ LPG โดยเพิม่ ชองทางการจําหนายผลิตภัณฑกา ซปโตรเลียมเหลวใหกบั กลุม บรรจุ
ลงถังภาคครัวเรือน และขยายฐานลูกคาไปยังกลุม โรงงานอุตสาหกรรมมากขึน้
อีกทัง้ บริษทั ฯ ใหความสําคัญในการรักษาลูกคาเดิมในกลุม ทีใ่ ชเปนเชือ้ เพลิงในรถยนตไว โดยเพิม่ ลูกคารายใหม
ในกลุม ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน ดวยกลยุทธทางดานราคา สงผลใหบริษทั มียอดขายทีเ่ พิม่ ขึน้ มุง เนนการ
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ใหบริการทีร่ วดเร็ว ปลอดภัย เพือ่ สรางความเชือ่ มัน่ ใหกบั ลูกคา และบริษทั ฯยังเพิม่ สินคาทางเลือกใหกบั ลูกคาในกลุม
อุตสาหกรรม รวมถึงภาคขนสงไดแก เชือ้ เพลิง กาซธรรมชาติเหลว (LNG) เปนการเพิม่ ผลิตภัณฑ ทีจ่ าํ หนายใหกบั ลูกคา
7. ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงลูกคารายใหญของธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการใหบริการทางดานวิศวกรรมพลังงาน โดย
เฉพาะธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกันกับกาซธรรมชาติ
เนือ่ งจากลูกคารายใหญของบริษทั ในกลุม ธุรกิจนี้ คือ บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) ซึง่ โครงการตางๆ จะออกมาใน
รูปแบบการประมูล อยางไรก็ตาม ในแตละครัง้ ตองจัดใหมดี าํ เนินการประมูลงานตามขอกําหนด และเมือ่ บริษทั ฯไดงานก็
จะดําเนินการตามขอกําหนดอยางเครงครัด สงมอบงานตามขอกําหนดอยางมีคณ
ุ ภาพ เพือ่ ทีจ่ ะไดรบั คัดเลือกจาก ปตท.
เพือ่ ใหไดรบั การวาจางงานจาก ปตท. อยางตอเนือ่ งจนถึงปจจุบนั ซึง่ หาก ปตท. ไมคดั เลือกบริษทั ฯ ใหเปนผูร บั งาน จะ
สงผลทําใหรายไดของบริษทั ลดลงอยางมาก อยางไรก็ตาม บริษทั ฯ ตระหนักถึงความเสีย่ งนีจ้ งึ ไดขยายฐานลูกคา ไปใน
กลุม วิศวกรรมพลังงาน รายใหม ๆ ซึง่ บริษทั ฯ มีทมี งานทีม่ คี วามพรอม โดยบริษทั ไดเขารวมเสนอโครงการงานทีเ่ ปนงาน
ของบริษทั เอกชน เพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ ง เชน โรงไฟฟา งานระบบจายกาซธรรมชาติเหลว งานวางทอนํา้ มัน และบริษทั ฯ
ยังใหบริษทั ในรูปแบบ Total service Solution อีกดวย
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จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯ มีทนุ จดทะเบียนและทุนชําระแลว ดังนี้
ทุนจดทะเบียน 756,337,613.50 บาท แบงออกเปน หุน สามัญจํานวน 7,563,376,135 หุน
มูลคาทีต่ ราไวหนุ ละ 0.10 บาท
ทุนชําระแลว 655,525,916.20 บาท แบงออกเปน หุน สามัญจํานวน 6,555,259,162 หุน
มูลคาทีต่ ราไวหนุ ละ 0.10 บาท

ผูถือหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีรายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรก ดังนี้

ลําดับ

ชื่อผูถือหุน

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

นางวัลลภา ไตรโสรัส
นายโสมพัฒน ไตรโสรัส
ดร.พระนาย กังวาลรัตน
นายสมศักดิ์ สุรฤทธิ์เชวง
นายจักรกฤช จารุจินดา
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
นายพรเทพ บูรณกุลไพโรจน
นายสมภพ ติงธนาธิกุล
นายภาณุ ศีติสาร
นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ

หุน

จํานวนหุนที่ถือ

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

%

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

ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ
ี่ ะซือ
้ หุน
 สามัญของบริษท
ั
1.) ใบสําคัญแสดงสิทธิ PSTC-WA
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 ไดมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดง
สิทธิทจี่ ะซือ้ หุน สามัญของบริษทั ประเภทระบุชอื่ ผูถ อื และไมสามารถโอนเปลีย่ นมือไดใหแกกรรมการและพนักงานของบริษทั (“ใบ
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สําคัญแสดงสิทธิ”) PSTC - WA จํานวน 50,000,000 หนวย ซึ่งจะทําการจัดสรรพรอมกับการเสนอขายหุนสามัญแกประชาชน
ทั่วไปในครั้งนี้โดยมีราคาเสนอขาย 0 บาทตอหนวย และใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ป นับแตวันที่ออกและเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิ โดยใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยมีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน ในราคาใชสิทธิ 0.10 บาทตอหุน (เวนแตจะมีการปรับ
สิทธิตามหลักเกณฑและเงือ่ นไขทีก่ าํ หนด) มีการกําหนดเงือ่ นไขในการใชสทิ ธิ โดยนับจากวันทีอ่ อกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิ 1 ป ผูถ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสทิ ธิครัง้ แรกไดไมเกินรอยละ 25 ของใบสําคัญแสดงสิทธิทงั้ หมดทีผ่ ถู อื ใบสําคัญแสดง
สิทธิแตละคนไดรบั การจัดสรรจากบริษทั และในทุก ๆ 12 เดือน หลังจากการใชสทิ ธิครัง้ แรก ผูถ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช
สิทธิไดไมเกินรอยละ 50 รอยละ 75 และ รอยละ 100 ของใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแตละคนไดรับ
จัดสรรจากบริษัท ตามลําดับ ซึ่งจะทําใหทุนจดทะเบียนและชําระแลวของบริษัทเทากับ 225,000,000 บาท ประกอบดวยหุน
สามัญทั้งหมด 2,250,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท ภายหลังจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกประชาชน
ทั่วไปในครั้งนี้และการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัททั้งหมด
2.) ใบสําคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1
มติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งไดจัดประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 บริษัท เพาเวอร โซลูชั่น
เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 2,680,297,833 หุน เพื่อระดมทุนในการลงทุนเขาซื้อ
กิจการโรงงานไฟฟาชีวภาพ จํานวน 2 โครงการ ลงทุนในโครงการกอสรางโรงงานไฟฟาชีวมวล จํานวน 3 โครงการ และเพื่อเปน
เงินทุนหมุนเวียนในบริษัท เพื่อลงทุนในโครงการที่จะเกิดในอนาคต โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังนี้
- จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวนไมเกิน 2,211,419,375 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายใหแก
ผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวน (Right Offering) เสนอขายในอัตราสวน 1 หุนสามัญเดิม ตอ 1 หุนสามัญใหม
- จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวนไมเกิน 442,283,875 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช
สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 (PSTC-W1) ทีบ่ ริษทั จะออกใหแกผถู อื หุน เดิมของบริษทั ทีจ่ องซือ้ และไดรบั จัดสรรหุน สามัญ
เพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน (Right Offering) ในอัตราสวน 5 หุนสามัญเพิ่มทุน ตอ 1 หนวยใบ
สําคัญแสดงสิทธิ
- จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวนไมเกิน 26,594,583 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการปรับ
สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ PSTC-WA เนือ่ งจากการเสนอขายหุน สามัญใหแกผถู อื หุน เดิมของบริษทั ตามสัดสวนตามขอ (2) และ
การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1
3.) การออกหลักทรัพยอื่น
บริษัทไดออกหุนกูจํานวน 3 ครั้ง ในนามของบริษัท เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) เปนจํานวนเงินรวม 998.80
ลานบาท เสนอขายใหแกผูลงทุนสถาบัน และ/หรือผูถือหุนรายใหญภายในประเทศ ดังมีรายละเอียดดังนี้

หุนกูครั้งที่

มูลคาที่ออก
(ลานบาท)

1/25611
2/25612
3/25613
รวม

250.00
398.80
350.00
998.80

มูลคาที่ยัง
ไมไดไถถอน
(ลานบาท)
398.80
350.00
748.80

วันครบกําหนด
ไถถอน

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

ตุลาคม 2561
มกราคม 2563
พฤษภาคม 2562

5.00
5.40
5.00

หุนกูไมมีประกัน มีธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เปนนายทะเบียน ไมมีผูแทนผูถือหุนกู
หุนกูมีผูคํ้าประกันโดย บริษัท บิ๊กแกส เทคโนโลยี จํากัด และมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) เปนนายทะเบียน และ บริษัทเงินทุน
ศรีสวัสดิ์ จํากัด (มหาชน) เปนผูแทนผูถือหุนกู
3
หุนกูไมมีประกัน มีธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เปนนายทะเบียน และ บริษัทเงินทุนศรีสวัสดิ์ จํากัด (มหาชน) เปนผูแทนผูถือหุนกู
1
2

71

บริษัทมีนโยบายในการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน ในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 50
ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสํารอง
ตามกฎหมายและทุนสํารองอื่น (ถามี) อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลดังกลาวอาจ
มีการเปลี่ยนแปลงได โดยจะขึ้นอยูกับผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอง
การขยายธุรกิจ ความจําเปนในการใชเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน แผนการ
ลงทุนและการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปจจัยอื่นๆ
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยูภายใตเงื่อนไข
ที่วา บริษัทจะตองมีเงินสดเพียงพอสําหรับการดําเนินธุรกิจ และการดําเนินการดัง
กลาวจะตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุนตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/
หรือ ผูถือหุนของบริษัทเห็นสมควร
ทัง้ นี้ มติคณะกรรมการบริษทั ทีอ่ นุมตั จิ า ยเงินปนผลจะตองนําเสนอเพือ่ ขออนุมตั ิ
ตอที่ประชุมผูถือหุน เวนแต เปนการจายเงินปนผลระหวางกาล ซึ่งคณะกรรมการ
บริษัทมีอํานาจอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลได แลวรายงานใหที่ประชุมผูถือ
หุนทราบในการประชุมคราวตอไป
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1.1 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการของบริษัท มีจํานวนทั้งสิ้น 8 ทาน ซึ่งประกอบดวย

ชื่อ – สกุล
1. นายภาณุ
2. ดร.พระนาย
3. นางสาวอนงค
4. นายอัณณพ
5. นายกัมพล
6. นายสุวิทย
7. นายพิทยาธร
8. นายวรพงศ

ศีติสาร
กังวาลรัตน
พานิชเจริญนาน
พุมกุมาร
ตติยกวี
สิงหจันทร
มฤทุสาธร
จําจด

กรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือ ชื่อแทนบริษัท
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท คือ ดร.พระนาย
กังวาลรัตน นายภาณุ ศีติสาร นายอัณณพ พุมกุมาร นางสาว
อนงค พานิชเจริญนาน กรรมการ 2 ใน 4 คนนี้ลงลายมือชื่อ
รวมกันเปนสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัท
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
1) จัดการบริษทั ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ
มติของที่ประชุมผูถือหุน ดวยความสุจริต ระมัดระวัง และรักษาผล
ประโยชนของบริษัท
2) กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบ

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ประมาณของบริษัท ควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการฝาย
บริหาร หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมาย ใหเปนไปตามนโยบายที่คณะ
กรรมการบริษัทไดใหไว
3) พิจารณาโครงสรางการบริหารงาน แตงตั้งคณะกรรมการ
บริหาร กรรมการผูจัดการ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะ
สม
4) พิจารณาทบทวนและอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ แผน
งานการดําเนินธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญของบริษัท ที่เสนอ
โดยฝายบริหาร
5) ติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและงบ
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ประมาณอยางตอเนื่อง
6) จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประ
จําป ภายใน 4 เดือนนับแตวนั สิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษทั
7) จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางนอย 3 เดือน
ตอครั้ง
8) จัดใหมกี ารทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษทั ณ วันสิน้
สุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผูสอบบัญชีตรวจสอบแลวนํา
เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
9) พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่สําคัญอันเกี่ยวกับบริษัท
หรือที่เห็นสมควรจะดําเนินการนั้นๆ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
แกบริษัท
10) คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่งหรือ
หลายคน หรือกรรมการยอย หรือบุคคลอืน่ ใด ปฏิบตั กิ ารอยางหนึง่
อยางใดแทนคณะกรรมการได โดยอยูภายใตการควบคุมขอบคณะ
กรรมการ หรือมอบอํานาจเพือ่ ใหบคุ คลดังกลาวมีอาํ นาจตามทีค่ ณะ
กรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่กรรมการเห็นสมควร
ซึง่ คณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลีย่ นแปลงหรือแกไขบุคคล
ที่ไดรับมอบอํานาจหรืออํานาจนั้นๆไดเมื่อเห็นสมควร
11) กรรมการจะตองไมประกอบกิจการอันมีสภาพอยาง
เดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทหรือเขาเปนหุน
สวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดใน
หางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัท
อื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขัน
กับกิจการของบริษทั ไมวา จะทําเพือ่ ประโยชนตนหรือเพือ่ ประโยชน
ผูอ นื่ เวนแตจะไดแจงใหทปี่ ระชุมผูถ อื หุน ทราบกอนทีจ่ ะมีมติแตงตัง้
เวนแตอํานาจในการดําเนินการดังตอไปนี้ จะกระทําไดก็ตอเมื่อ
ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอน ทั้งนี้ เรื่องที่กรรมการมีสวน
ไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท หรือ

บริษัทยอย ใหกรรมการซึ่งมีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแขงทางผล
ประโยชนดังกลาวไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
(ก) เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติที่ประชุมผูถือหุน
(ข) การทํารายการที่กรรมการมีสวนไดเสียและอยูในขายที่
กฎหมาย หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยระบุ
ใหตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
เรื่องตอไปนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทดวยคะแนนเสียงขางมากของกรรมการที่เขารวม
ประชุม และจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3
ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางสวนที่
สําคัญ
(ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั อืน่ หรือบริษทั เอกชน
มาเปนของบริษัท
(ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการ
ของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การมอบหมายใหบุคคล
อื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดย
มีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม หนั ง สื อ บริ ค ณห ส นธิ ห รื อ ข อ
บังคับ
(จ) การเพิ่ ม ทุ น การลดทุ น การออกหุ  น กู  การควบ
หรือเลิกบริษัท
(ฉ) การอื่นใดที่กําหนดไวภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย
วาดวยหลักทรัพย และ/หรือ ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
แห ง ประเทศไทยให ต  อ งได รั บ ความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษั ท และที่ ป ระชุ ม ผู  ถื อ หุ  น ด ว ยคะแนนเสี ย ง
ดังกลาวขางตน

การเขารวมประชุมและจํานวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการ
ในป 2560 และป 2561 มีรายละเอียดการเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีราย
ละเอียดการเขารวมประชุมของกรรมการดังนี้

ชื่อ – สกุล
1. นายภาณุ
2. ดร.พระนาย
3. นางสาวอนงค
4. นายอัณณพ
5. นายสุวิทย
6. นายพิทยาธร
7. นายวรพงศ
8. นายกัมพล
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ศีติสาร
กังวาลรัตน
พานิชเจริญนาน
พุมกุมาร
สิงหจันทร
มฤทุสาธร
จําจด
ตติยกวี

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ไดรับการแตงตั้ง
ป 2560 ป 2561 ป 2560 ป 2561
8/8
7/8
8/8
8/8
8/8
8/8
8/8
6/8

8/8
8/8
7/8
8/8
8/8
8/8
8/8
8/8

4/4
4/4
4/4
-

4/4
4/4
4/4
-

26 เมษายน 2561
27 เมษายน 2560
26 เมษายน 2561
27 เมษายน 2560
27 เมษายน 2560
28 เมษายน 2559
26 เมษายน 2561
28 เมษายน 2559

1.2 คณะผูบริหาร

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

โดยในป 2561 บริษัทฯ วาจางบริษัท อะบันแด็นซ คอนเซาทติ้ง จํากัด เปนผูตรวจสอบภายใน ซึ่งในอนาคต บริษัทฯ
มีนโยบายพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ เขามาทําหนาที่ในสวนนี้
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คณะผูบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวนทั้งสิ้น 5 ทาน ซึ่งประกอบดวย

ชื่อ – สกุล
1. ดร.พระนาย

กังวาลรัตน

2. นายภาณุ

ศีติสาร

ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร

3. นายอัณณพ

พุมกุมาร

ประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ

4. นางสาวอนงค

พานิชเจริญนาน

5. นายเศรษฐวุฒิ

บุญสนิท

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร
1. เป น ผู  บ ริ ห ารจั ด การและควบคุ ม ดู แ ลการดํ า เนิ น
กิจการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
2. ดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร
3. มีอํานาจจาง แตงตั้ง โยกยาย ปลดออก เลิกจาง
กําหนดอัตราคาจาง ใหบําเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน คา
ตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทตั้งแต
ตําแหนงรองประธานเจาหนาที่บริหารลงไป
4. มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ในการบริหารกิจการ
ของบริษัทตามปกติ และอันจําเปนแกการบริหารกิจการของ
บริษัทเปนการทั่วไป ตามรายละเอียดดังตอไปนี้
1) มีอํานาจออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อ
ใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและผลประโยชนของ
บริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทํางานภายในองคกร
2) มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเปนตัวแทนบริษัท
ตอบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอ
บริษัท
3) อนุมตั กิ ารแตงตัง้ ทีป่ รึกษาดานตางๆ ทีจ่ าํ เปนตอการ
ดําเนินงาน
4) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเปนคราวๆไป
5) อํานาจอนุมัติอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนี้ใหเปนไปตาม
ขอบเขตอํานาจการอนุมตั แิ ละการสัง่ การในระดับตางๆ (Level
of Authorization) ที่ไดรับการอนุมัติในการประชุมคณะ
กรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 และที่มีการแกไขเพิ่มเติมการ
อนุมัติเพื่อดําเนินการ ตลอดจนการมอบหมายจากประธาน
เจาหนาที่บริหารใหตัวแทน หรือผูรับมอบหมายใหดําเนินการ
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ตําแหนง
ประธานเจาหนาที่บริหาร

ประธานเจาหนาที่ฝายการเงิน
ผูอํานวยการอาวุโสฝายพัฒนาธุรกิจ

เพื่อเขาทํารายการดังกลาวขางตนจะตองไมมีลักษณะเปนการ
ดําเนินการเพือ่ เขาทํารายการทีท่ าํ ใหประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร
หรือตัวแทน หรือผูร บั มอบหมายจากประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร
สามารถดําเนินการอนุมัติเพื่อเขาทํารายการที่ตนหรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง มีสว นไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผล
ประโยชนอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย ซึ่งการอนุมัติดําเนิน
การเพื่อเขาทํารายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการและ/หรือทีป่ ระชุมผูถ อื หุน เพือ่ พิจารณา
และอนุมัติ และสอบทานรายการดังกลาวโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ตามขอบังคับของบริษทั และตามทีส่ าํ นักงาน ก.ล.ต.
และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด
1.3 เลขานุการบริษัท
เพื่ อ ให เ ป น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย แ ละ
ตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/1 กําหนด
ใหคณะกรรมการตองจัดใหมีเลขานุการบริษัท เพื่อทําหนาที่
เกี่ยวกับดูแลการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ การประชุมผู
ถือหุนและกิจกรรมตาง ๆ ของ คณะกรรมการบริษัทเพื่อชวย
ใหคณะกรรมการบริษัทฯ ปฎิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่
เกีย่ วของ รวมทัง้ สนับสนุนใหการกํากับดูแลกิจการเปนไปตาม
มาตรฐานกํากับดูแลกิจการที่ดี
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 5/2561 ซึง่ ประชุมเมือ่
วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ไดมีมติเปนเอกฉันทแตงตั้ง นางสาว
กรรณิการ เอี้ยพิน ดํารงตําแหนงเปน เลขานุการบริษัท โดยให
มีผลตั้งแตวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เปนตนไป
หนาที่ความรับผิดชอบเลขานุการบริษัท
1. ดูแลและใหคาํ แนะนําแกกรรมการและผูบ ริหารเกีย่ ว

กับการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอกําหนด กฎระเบียบ และขอ
บังคับของบริษัท และติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติอยางถูกตอง
และสมํ่าเสมอ
2. รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษทั และ
การประชุมผูถ อื หุน รวมทัง้ ดูแลประสานงานใหมกี ารปฏิบตั ติ าม
มติของที่ประชุมดังกลาว
3. ดูแลใหการเปดเผยขอมูลและรายงานสนเทศใน
ส ว นที่ รั บ ผิ ด ชอบเป น ไปตามระเบี ย บและข อ กํ า หนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการ
กํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ร วมถึ ง กฎหมายที่
เกี่ยวของ
4. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี้
4.1 ทะเบียนกรรมการ
4.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
4.3 หนังสือนัดประชุมผูถือหุนและรายงานการประชุมผู
ถือหุน
4.4 รายงานประจําปของบริษัท
4.5 รายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร
ประวัติของเลขานุการบริษัท
นางสาวกรรณิการ เอี้ยพิน
เลขานุการบริษัท

Executive Secretary to CFO
อายุ 37 ป
คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
ปริ ญ ญาตรี บริ ห ารธุ ร กิ จ (การบั ญ ชี ) มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ
อบรมหลักสูตร “ความรูพื้นฐานสําหรับวิชาชีพนักลงทุน
สัมพันธ” จัดโดย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ประสบการณทํางาน ในระยะเวลา 10 ป ยอนหลัง
2558 – ปจจุบัน
เลขานุการบริษัท/Executive Secretary to CFO บมจ.
เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี / ธุรกิจออกแบบ จําหนายและติด
ตั้งระบบจายไฟฟาและตรวจวัดจัดการ
2555 - 2557
Personal assistant to CFO บริษัท โลคัส เทเลคอมมูนิ
เคชั่น จํากัด / พัฒนาระบบลูกคาสัมพันธและระบบเครือขาย
2548 - 2555
Account payable supervisor บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส
คอมมูนิเคชั่น / ใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่
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1. คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน

1.1 คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนในรูปคาเบี้ย
ประชุมและคาบําเหน็จของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบประจําป 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ก. คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ – สกุล

ตําแหนง

คณะกรรมการบริษัท
คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท
คาเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท

20,000 บาท/ครั้ง
15,000 บาท/ครัง้

คณะกรรมการตรวจสอบ
คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ
คาเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ

20,000 บาท/ครั้ง
15,000 บาท/ครัง้

ข. คาตอบแทนคณะกรรมการในรูปคาบําเหน็จ
คาตอบแทนในรูปคาบําเหน็จของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ จายครั้งเดียวตอป โดยจายดวย
วงเงินไมเกิน 3,000,000 บาท หักดวยจํานวนคาเบีย้ ประชุมคณะกรรมการทีจ่ า ยในปนน้ั และคงเหลือเปนจํานวนเงินสําหรับจาย
คาบําเหน็จประจําป ทั้งนี้การจัดสรรสวนแบงบําเหน็จประจําปมีดังนี้

ชื่อ – สกุล
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ตําแหนง

คณะกรรมการบริษัท
คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท
คาเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท

15%
10%

คณะกรรมการตรวจสอบ
คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ
คาเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ

15%
10%

ในป 2560 และ ป 2561 มีคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

ชื่อ – สกุล
1. นายภาณุ
2. ดร.พระนาย
3. นางสาวอนงค
4. นายอัณณพ
5. นายสุวิทย
6. นายพิทยาธร
7. นายวรพงศ
8. นายกัมพล

ศีติสาร
กังวาลรัตน
พานิชเจริญนาน
พุมกุมาร
สิงหจันทร
มฤทุสาธร
จําจด
ตติยกวี

ป 2560
คาเบี้ยประชุม

คาบําเหน็จ

รวม (บาท)

120,000
70,000
80,000
80,000
140,000
120,000
120,000
60,000

203,313
135,542
135,542
135,542
203,313
135,542
135,542
135,542

323,313
205,542
215,542
215,542
343,313
255,542
255,542
195,542

คาเบี้ย
ประชุม
145,000
105,000
90,000
105,000
180,000
160,000
160,000
105,000

ป 2561
คาบําเหน็จ

รวม (บาท)

324,968
216,645
216,645
216,645
324,968
216,645
216,645
216,645

469,968
321,645
306,645
321,645
504,968
376,645
376,645
321,645

1.2 คาตอบแทนผูบริหาร
คาตอบแทนผูบริหาร

ป 2560
จํานวนผูบริหาร
คาตอบแทนรวมของผูบริหาร
(เงินเดือน โบนัส และผลประโยชนเมื่อ
เลิกจาง)

ป 2561

5 ทาน

5 ทาน

23,471,789 บาท

24,740101.25 บาท

2. คาตอบแทนอื่นที่ไมใชตัวเงิน
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 ไดมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ประเภทระบุชื่อผูถือและไมสามารถโอนเปลี่ยนมือไดใหแกกรรมการและพนักงานของ
บริษัท (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) จํานวน 50,000,000 หนวย ซึ่งจะทําการจัดสรรพรอมกับการเสนอขายหุนสามัญแกประชาชน
ทั่วไปในครั้งนี้โดยมีราคาเสนอขาย 0 บาทตอหนวย และใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ป นับแตวันที่ออกและเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิ โดยใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยมีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน ในราคาใชสิทธิ 0.10 บาทตอหุน (เวนแตจะมีการปรับ
สิทธิตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนด) และมีมติอนุมัติการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรใหแกกรรมการและพนักงาน
ของบริษัทแตละรายที่ไดรับจัดสรรเกินกวารอยละ 5 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมด โดยรายละเอียดของกรรมการและ
ผูบริหารที่ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท มีดังนี้
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ชื่อ-สกุล
1. นายภาณุ
2. ดร.พระนาย
3. นายอัณณพ
4. นายสุวิทย
5. นายพิทยาธร
6. นายวรพงศ
7. นางสาวอนงค
8. นายเศรษฐวุฒิ

ศีติสาร
กังวาลรัตน
พุมกุมาร
สิงหจันทร
มฤทุสาธร
จําจด
พานิชเจริญนาน
บุญสนิท

ตําแหนง

จํานวนใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ไดรับ
จัดสรร (หนวย)

รอยละของจํานวน
ใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จัดสรรให
แกกรรมการและ

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท / ประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร / ผูอ าํ นวยการอาวุโสฝายพัฒนาธุรกิจ
รวม

3,000,000
3,000,000
3,000,000
2,000,000
1,500,000
1,500,000
2,500,000
2,500,000
19,000,000

6.00
6.00
6.00
4.00
3.00
3.00
5.00
5.00
38.00

บุคลากร
1. จํานวนบุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น
จํานวน 116 คน และ 114 คน ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

สายงานหลัก
1. ผูบริหาร
2. สํานักประธานเจาหนาที่บริหาร
3. ฝายวิศวกรรมและปฏิบัติงาน
4. ฝายบริหารงานขาย
5. ฝายพัฒนาธุรกิจ
6. ฝายสนับสนุนกิจการภายใน
7. ฝายบัญชี
8. ฝายการเงิน
รวมทั้งสิ้น

จํานวนพนักงาน (คน)
31 ธ.ค. 2560
31 ธ.ค. 2561
5
4
32
22
9
27
14
3
116

- คาตอบแทนบุคลากรในป 2560 และ ป 2561 มีรายละเอียดดังตอไปนี้

ป 2560
เงินเดือน คาลวงเวลาและโบนัส
คาตอบแทนอื่นๆ

77,125,230.91

5
4
30
21
9
28
14
3
114

(หนวย : บาท)

ป 2561
81,194,109.25

หมายเหตุ : คาตอบแทนอื่นๆประกอบดวยเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและประกันสังคม คาใชจายผลประโยชนพนักงาน คาตรวจ
สุขภาพ และสวัสดิการอื่นๆ
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2. สุขอนามัย และสภาพแวดลอมในที่ทํางาน
สุขอนามัยที่ดี ความปลอดภัยที่ดี เปนสิ่งสําคัญที่จะสรางสภาพแวดลอมการทํางานที่มีประสิทธิภาพในการทํางานของ
พนักงานบริษัท โดยใชกฎระเบียบตามมารตาฐานสากล ISO 14001 และระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุ ปองกันการบาดเจ็บ และการเจ็บปวยอันเนื่องมาจากการทํางานในป 2561 ดังนี้

เรื่อง
การเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน
การเจ็บปวยจากการทํางาน
(หยุดงานเกิน 3 วัน)
การลาปวย

คน
ไมมี
ไมมี
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3. นโยบายการพัฒนาพนักงาน
บริษัทมีการจัดอบรมพนักงานเพื่อใหพนักงานมีความรูความชํานาญในเทคนิคตางๆ ในดานปฏิบัติงาน เกิดการเรียนรูมี
ประสบการณและมีการพัฒนาดานตางๆ และใหการปฏิบัติงานของพนักงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้น อีกทั้งยังทําให
เกิดความพึงพอใจ และมีการพัฒนาที่ดีขึ้น โดยจัดใหมีการอบรมทั้งภายใน In- house Training และภายนอกองคกร Public
Training รวมถึงแนวปฏิบัติดานการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของบริษัท โดยจัดทําแผนการฝกอบรมประจําป มีเปาหมาย
ของการฝกอบรม คือ ใหพนักงานทุกคนผานการอบรบหลักสูตรพื้นฐาน หลักสูตรความจําเปนในการปฏิบัติงาน และการดํารง
ตําแหนง โดยมีคาเปาหมาย 1 คนตอ 1 หลักสูตรตอป ซึ่งการจัดฝกอบรมในป 2561 ภายในบริษัท In- house Training ไดรับ
การอบรมรวมทั้งสิ้น 137 ชั่วโมง และภายนอกบริษัท Public Training ไดรับการอบรมรวมทั้งสิ้น 49 ชั่วโมง ทั้งนี้รวมถึงการ
ฝกอบรมดานการตอตานคอรรัปชั่นของบริษัทรวมดวย ดังนี้
การจัดฝกอบรมภายในบริษัท
มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับ NPAEs
Update มาตรฐานการสอบบัญชีและรายงานการสอบบัญชีรูปแบบใหม
Smart Disclosure Program
ชี้แจงใหความรูประกันสังคม
ภาพรวมมาตรฐานการสอบบัญชีของไทย
แนวทางการสรางความโปรงใสสูสังคมไทยไรสินบน
การลดไฟฟาสูญเสียและความเสียหายในระบบไฟฟา
การจัดฝกอบรมภายนอก
กฎระเบียบ นโยบาย จริยธรรม ความรูทั่วไปของ ISO การตอตานคอรรัปชั่นภายในบริษัท
การพัฒนาทักษะหัวหนางานยุคใหม
ขอกําหนด ISO 9001 : 2015
- เจาหนาที่ความปลอดภัยระดับหัวหนางาน
เจาหนาที่ความปลอดภัยระดับบริหาร
โปรแกรม ACCPAC Version 6.5
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การกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ สงเสริมใหมีการดําเนินการตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการ โดยการกําหนดนโยบาย และทิศทาง
สําหรับการดําเนินธุรกิจ โดยมุง เนนถึงกระบวนการทํางานทัง้ ใน
สวนของระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนการกํากับดูแลฝาย
จัดการใหมีการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพตามนโยบายที่
ไดกาํ หนดไว โดยคํานึงถึงผลประโยชนสงู สุดและการสรางมูลคา
เพิม่ ในระยะยาวของผูถ อื หุน และผูม สี ว นไดเสียทุกสวนฝาย ยึด
มั่นในการประกอบธุรกิจดวยความโปรงใส เปนธรรม ตรวจ
สอบได มีจริยธรรมในการดําเนินงาน มีการปฏิบัติที่สอดคลอง
กับหลักกฎระเบียบขอบังคับและกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ
ตลอดจนมีความรับผิดชอบตอเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดลอม
คณะกรรมการบริษทั ฯ ไดมกี ารพิจารณาทบทวนปรับปรุง
นโยบายการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การ เพื่ อ ให น โยบายดั ง กล า วมี
ความสมบูรณ มีความทันสมัยสอดคลอง และเหมาะสมกับ
สถานการณปจจุบัน
นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ แบงออกได
ดังตอไปนี้
1. สิทธิของผูถือหุน
2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
3. การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย
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4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
6. จรรยาบรรณธุรกิจ
1. สิทธิของผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิ
ของผูถือหุน ดวยความรับผิดชอบในการบริหารงานบริษัทฯ
ดวยความระมัดระวัง รอบคอบ โดยคํานึงถึงสิทธิและความเทา
เทียมกันของผูถือหุน และรักษาไวซึ่งผลประโยชนสูงสุดของผู
ถือหุนเปนสําคัญ โดยผูถือหุนของบริษัทฯ มีสิทธิขั้นพื้นฐาน
ตางๆ ดังตอไปนี้
• สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุน
• สิทธิในสวนแบงกําไรของบริษัทฯ
สิทธิในการไดรับขอมูล และขาวสารของบริษัทฯ อยาง
เพียงพอและทันเวลา
• สิทธิในการเขารวมประชุม และออกเสียงในทีป่ ระชุม
ผูถือหุนเพื่อแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการแตงตั้ง
• ผูสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบตอบริษัทฯ เชน
การจัดสรรเงินปนผล การกําหนดหรือการแกไขขอบังคับ และ
หนังสือบริคณหสนธิ การเพิ่มทุนหรือลดทุน และการอนุมัติ
รายการพิเศษ เปนตน
• สิทธิในการเสนอวาระสําหรับการประชุมผูถ อื หุน และ
การเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อเปน
กรรมการของบริษัทฯ

ผูถือหุนจะตองไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับหลักเกณฑ
และขั้นตอนการประชุมผูถือหุน รวมถึงจะตองไดรับขอมูลที่
เพียงพอสําหรับการตัดสินใจลงคะแนน ซึ่งรายละเอียดของ
แตละวาระการประชุมจะตองจัดสงใหผูถือหุนลวงหนากอน
วันประชุม ผูถือหุนสามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นตอ
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกอนวันประชุมและ/หรือในระหวาง
การประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ตองตระหนัก ใหความสําคัญ
กับสิทธิของผูถ อื หุน และตองหลีกเลีย่ งการกระทําทีล่ ะเมิดสิทธิ
เหลานั้น
การประชุมผูถือหุน
• บริษัทฯ จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนประจําทุกป
เรียกวา “การประชุมสามัญ” ภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุด
รอบปบัญชีของบริษัทฯ โดยการประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอก
เหนือจากนีจ้ ะจัดขึน้ เมือ่ มีความจําเปนตามแตละกรณี โดยการ
ประชุมนี้เรียกวา “การประชุมวิสามัญ”
• บริษัทฯ สนับสนุนผูถือหุนทุกกลุม รวมถึงผูถือหุน
ประเภทสถาบันใหเขารวมประชุมผูถือหุน
• ผูถือหุนจะตองไดรับขอมูลที่เพียงพอและครบถวน
สํ า หรั บ การประชุ ม ผู  ถื อ หุ  น ล ว งหน า ก อ นวั น ประชุ ม และ
สามารถเขาดูขอมูลดังกลาวไดทางเว็บไซตของบริษัทฯ ลวง
หนากอนวันประชุมผูถือหุน ประมาณ 30 วัน ทางเว็ปไซตของ
บริษัทฯ ที่ www.pst.co.th
• บริษัทฯ ไดมอบหมายใหบริษัท ศูนยรับฝากหลัก
ทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เปนนายทะเบียนหุนของบริษัทฯ
เปนผูจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน และเอกสารประกอบ
การประชุมใหกับผูถือหุนทุกรายเปนการลวงหนากอนวัน
ประชุม ภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด (อยางนอย 14 วันกอน
วันนัดประชุมผูถ อื หุน ) รวมถึงไดมกี ารเผยแพรผา นทางเว็บไซต
ของบริษัทฯ โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดอยางครบ
ถวน ทั้งขอมูลวัน เวลา สถานที่และวาระการประชุม พรอม
ทั้งระบุวัตถุประสงค เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ในแตละวาระที่เสนออยางชัดเจน
ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหผถู อื หุน ไดรบั ทราบถึงเรือ่ งทีจ่ ะมีการพิจารณาในที่
ประชุม และเพือ่ เปนปจจัยพิจารณาในการตัดสินใจเขารวมประชุม
พรอมทัง้ ใหผถู อื หุน ไดรบั ขอมูลประกอบการตัดสินใจลวงหนากอน
การประชุมโดยบริษทั ฯ หลีกเลีย่ งการเพิม่ วาระอืน่ ๆ ทีจ่ ะตองมีการ
ลงมติในทีป่ ระชุมทีไ่ มไดกาํ หนดไวลว งหนากอนการประชุมผูถ อื หุน
ซึง่ ถือวาไมเปนธรรมตอผูถ อื หุน ทีไ่ มไดมาเขารวมประชุม

• บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอระเบียบวาระ
การประชุมผูถือหุน และเสนอชื่อกรรมการ โดยประกาศแจง
ใหทราบผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และแจงผานเว็บไซตของบริษัทฯ พรอมแจงหลักเกณฑในการ
พิจารณาการรับเรือ่ งทีเ่ สนอมา นัน้ ไวอยางละเอียดชัดเจน โดย
ผูถือหุนสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อ
กรรมการลวงหนาไดโดยตรงผานทางเว็บไซตของบริษัท
• หนังสือเชิญประชุมผูถือหุน บริษัทฯ ไดระบุราย
ละเอียดในวาระการประชุมตางๆ ไวอยางครบถวนพรอมทั้ง
ระบุวัตถุประสงค เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบ
ริษัทฯ ในแตละวาระที่เสนออยางชัดเจน
• ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปบริษัทฯ นํา
เสนอคาตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ ไดแก คาเบี้ยประชุม
บําเหน็จกรรมการ เปนตน ใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเปน
ประจําทุกป
• บริษัทฯ พิจารณาชวงเวลาที่เหมาะสมในการกําหนด
วั น เวลาที่ จ ะประชุ ม นอกจากป จ จั ย ตามข อ กํ า หนดของ
กฎหมายแลว ทัง้ นีป้ ระธานในทีป่ ระชุมไดจดั สรรเวลาใหเหมาะ
สม สงเสริมใหผูถือหุนมีโอกาสในการแสดงความเห็น และตั้ง
คําถามตอที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ
• บริษัทฯ จะเตรียมการตางๆ สําหรับการประชุมผูถือ
หุนรวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ในการมารวมประชุม
เชน การลงทะเบียน และนับคะแนนโดยใชระบบ Barcode
เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และถูกตอง ในกรณีที่ผูถือหุนไม
สามารถมาประชุมดวยตนเอง สามารถใชสิทธิมอบฉันทะ และ
กําหนดทิศทางการออกเสียงได โดยบริษัทฯ ไดกําหนดรายชื่อ
กรรมการอิสระทีผ่ ถู อื หุน สามารถมอบอํานาจใหได เปนตน ทัง้ นี้
เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุน
• บริษัทฯ จัดใหมีการลงมติวาระเพื่อพิจารณาเปนราย
วาระ และลงมติเปนแตละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลาย
รายการ ไดจัดทําบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อใชในการลงมติที่
ประชุมทุกครั้ง
• การประชุมจะตองดําเนินตามลําดับขั้นตอนที่ไดแจง
ไวในหนังสือเชิญประชุม ในวาระการเลือกตัง้ กรรมการ ผูถ อื หุน
สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการไดทลี ะคน ในระหวาง
การประชุมตองมีการเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม หรือแสดง
ความคิดเห็น โดยกรรมการที่เกี่ยวของตอบขอซักถามอยาง
เพียงพอ อีกทัง้ ตองมีการสรุปมติทปี่ ระชุมอยางชัดเจนภายหลัง
การลงคะแนนเสียงในแตละวาระการประชุม
• การนับคะแนนเสียงมีความชัดเจน โปรงใส ตรวจสอบ
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ได โดยบริษทั ฯ กําหนดใหมบี คุ คลทีเ่ ปนอิสระเปนผูส งั เกตการณ
ตรวจนับ หรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและ
วิสามัญผูถ อื หุน และเปดเผยใหทปี่ ระชุมทราบ พรอมบันทึกไว
ในรายงานการประชุม
• บริษัทฯ จัดทํารายงานการประชุมผูถือหุนอยางมี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมรายละเอียดสําคัญในเรื่องตางๆ ดัง
ตอไปนี้
- บันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน โดยแจงวิธีการ
ลงคะแนน และนับคะแนน โดยใชบตั รลงคะแนนรวมถึงวิธกี าร
แสดงผลคะแนนใหผูถือหุนรับทราบกอนเริ่มการประชุม
- บันทึกประเด็นคําถาม คําตอบที่เปดโอกาสใหผูถือหุน
ซักถาม หรือเสนอความคิดเห็นในวาระตางๆ ในทีป่ ระชุม
เพือ่ เปดโอกาสใหผถ ู อื หุน ทีไ่ มไดเขารวมประชุมไดรบั ทราบ
- บันทึกมติทปี่ ระชุมไวอยางชัดเจนพรอมทัง้ บันทึกจํานวน
คะแนนเสียงในแตละวาระอยางชัดแจนทัง้ ทีเ่ ห็นดวย ไม เห็นดวย
และงดออกเสียงในทุกๆ วาระทีต่ อ งมีการลงคะแนนเสียง
- บันทึกรายชือ่ พรอมตําแหนงของกรรมการทีเ่ ขารวมประชุม
และกรรมการทีล่ าประชุม เพือ่ ใหสามารถตรวจสอบถึง การ
มีสว นรวมของกรรมการในการประชุมผูถ อื หุน แตละครัง้
• ทั้งนี้บริษัทฯ ไดเผยแพรมติที่ประชุมผูถือหุน ผาน
ระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซตของบริษัทฯ
ภายในวันทําการถัดไป โดยเผยแพรรายงานการประชุมผูถือ
หุน ฉบับบสมบูรณผา นทางเว็บไซตของบริษทั www.pst.co.th
ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถือหุน ซึ่งผูถือหุนสามารถ
ตรวจสอบขอมูลดังกลาวไดโดยไมตองรอถึงประชุมครั้งตอไป
• บริษัทฯ มีนโยบายใหกรรมการทุกคนมีหนาที่เขา
รวมในการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง โดยผูถือหุนสามารถซักถาม
ประธานคณะกรรมการชุดยอยตางๆ และผูส อบบัญชีของบริษทั
ในประเด็นที่เกี่ยวของได
การจัดประชุมผูถือหุน
ในป2561 บริษทั ฯ ไดจดั การประชุมสามัญผูถ อื หุน เมือ่ วัน
ที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม ภัตตาคาร
จิตรโภชนา เลขที่ 26/368 ซอยพหลโยธิน 62 ถนนพหลโยธิน
แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานครบริษทั ฯ ไดเตรียม
ความพรอมเพือ่ ใหการประชุมดําเนินไปอยางถูกตองเหมาะสม
โดยบริษัทฯ ไดเตรียมพนักงานไวตอนรับและใหการดูแล การ
จัดเจาหนาทีต่ รวจสอบเอกสาร การจัดเตรียมอากรแสตมปเพือ่
อํานวยความสะดวกแกผถู อื หุน ทีม่ อบหรือไดรบั มอบฉันทะ การ
จัดอาหารวางเพื่อรับรองผูถือหุนที่รอเขารวมประชุม การลง
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ทะเบียนและนับคะแนนเสียงโดยการใชระบบ Barcode ทั้งนี้
ผูถ อื หุน สามารถลงทะเบียนเขารวมประชุมไดลว งหนากอนการ
เริม่ ประชุม และไดจดั เตรียมบัตรลงคะแนนใหกบั ผูถ อื หุน อยาง
ครบถวนตามวาระ
คณะกรรมการของบริษัทฯ คณะผูบริหาร เลขานุการ
บริษัท ผูสอบบัญชีไดเขารวมการประชุมเพื่อตอบขอซักถาม
ของผูถือหุน โดยมีประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุม
ทั้งนี้กอนเริ่มการประชุมประธานไดมอบหมายให เลขานุการ
บริษทั เปนผูช แี้ จงตอผูถ อื หุน ใหทราบถึงสิทธิตามขอบังคับ การ
ดําเนินการประชุม วาระการประชุม วิธกี าร สอบถามหรือแสดง
ความคิดเห็น วิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยใชบัตรลงคะแนน
ในแตละวาระแยกออกจากกัน การประกาศผลคะแนน ใหที่
ประชุมไดรับทราบ โดยประธานและไดเชิญผูเขารวมประชุม
เปนตัวแทนของผูถ อื หุน เปน ผูส งั เกตุการณและเปนสักขีพยาน
ในการนับคะแนน
ประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ไดแจง
ผูถ อื หุน ไว โดยไดกาํ หนดเวลาในการพิจารณาแตละวาระอยาง
เหมาะสมในการลงคะแนน ตลอดจนเปดโอกาสใหผูถือหุนทุก
รายสามารถใชสิทธิเพื่อรักษาผลประโยชน ของตน เชน การ
เสนอความคิดเห็น การซักถาม การรวมอภิปราย เปนตน โดย
บริษัทฯ ใหความสําคัญตอคําถาม การตอบขอซักถามอยาง
ตรงไปตรงมาและมีความโปรงใส ทั้งนี้บริษัทฯ ไดจัดใหมีการ
บันทึกการประชุมพรอมทั้งคําถาม และคําตอบของผูถือหุนไว
เปนลายลักษณอักษร รวมถึงผลการลงคะแนนเสียงในแตละ
วาระของการประชุมทัง้ ทีเ่ ห็นดวยไมเห็นดวย และงดออกเสียง
บริ ษั ท ฯ ได แ จ ง มติ ที่ ป ระชุ ม ผู  ถื อ หุ  น ต อ ตลาดหลั ก
ทรัพยแหงประเทศไทย และไดจัดใหมีการบันทึกการประชุมผู
ถือหุนทุกครั้ง โดยมีเนื้อหาการประชุมที่ถูกตอง ครบถวน รวม
ถึงรายละเอียดของกรรมการ คณะผูบริหาร เลขานุการและผู
สอบบัญชีที่เขารวมประชุม การแจงคะแนนทุกวาระ และขอ
ซักถาม การตอบขอซักถาม และขอคิดเห็นที่สําคัญ เพื่อใหผู
ถือหุนสามารถตรวจสอบขอมูลไดทั้งนี้บริษัทฯ ไดแจงรายงาน
การประชุมไปยังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายใน 14
วันนับจากวันประชุมผูถ อื หุน และจัดสงรายงานประจําปพรอม
สําเนางบดุล บัญชีกําไรขาดทุนที่ผูสอบบัญชี ตรวจสอบและ
ที่ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติแลว พรอมกับสําเนารายงานการ
ประชุมผูถ อื หุน ทีเ่ กีย่ วของกับการอนุมตั งิ บดุล การจัดสรรกําไร
และการจายเงินปนผลไปยังนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด
รวมทั้งบริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมสํามัญผูถือหุนเผย

แพรไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ ดวย
แนวปฏิบัติในการจัดการประชุมผูถือหุน
บริษัทฯ ตระหนักและใหความสําคัญถึงสิทธิของผูถือหุน
จึงไดกาํ หนดแนวปฏิบตั ทิ ดี่ เี พือ่ กํากับดูแลสิทธิของผูถ อื หุน ดังนี้
1. บริษัทฯ จะตองสงเอกสารใหผูถือหุนรับทราบขอมูล
วัน เวลา สถานทีแ่ ละวาระการประชุม ตลอดจนขอมูล ทัง้ หมด
ทีเ่ กีย่ วของกับเรือ่ งทีต่ อ งตัดสินใจในทีป่ ระชุมใหแกผถู อื หุน ทุก
คนไดทราบเปนการลวงหนา และตองเผยแพรไวในเว็บไซตขอ
งบริษัทฯ กอนมอบใหบริษัทศูนยรับฝาก หลักทรัพยฯ ซึ่งเปน
นายทะเบียนหุนของบริษัทฯ เปนผูจัดสงหนังสือเชิญประชุม
ผูถือหุนและเอกสารประกอบใหกับผูถือหุนทุกราย เปนการ
ลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 14 วัน ในบางกรณีเชนการ
จัดสรรหุน ใหกบั กรรมการและพนักงาน (ESOP) การไดมาหรือ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพย
2. บริษัทฯ จะตองอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนได
ใชสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงอยางเต็มที่โดย
จัดประชุมในวันทําการ ณ โรงแรมซึ่งอยูในเขตกรุงเทพและ/
หรือหองประชุมของบริษัทฯ และจัดเทคโนโลยีอยางเพียงพอ
สําหรับการตรวจสอบเอกสาร และจัดใหมอี ากรแสตมปสาํ หรับ
ผูถือหุนที่รับมอบฉันทะ
3. บริษัทฯจะตองจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุน
อยางมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมรายละเอียด สําคัญในเรื่อง
ตางๆไดแก การแจงวิธีการนับคะแนนเสียงโดยใชบัตรลง
คะแนนใหผูถือหุนรับทราบกอน การประชุมบันทึกประเด็น
คําถาม - คําตอบที่เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามในวาระตางๆ
ในทีป่ ระชุมบันทึกมติทปี่ ระชุมไวอยางชัดเจนพรอมทัง้ คะแนน
เสียงทีเ่ ห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระทีต่ อ ง
มีการลงคะแนนเสียง บันทึกรายชื่อกรรมการที่เขารวมประชุม
เปนตน และตองเผยแพรรายงานการประชุมผูถือหุนผานทาง
เว็บไซตของบริษัท ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผูถือหุน
4. กรรมการทุกคนรวมทั้งประธานคณะกรรมการชุด
ยอยตางๆ และกรรมการผูจัดการผูบริหารระดับสูง เลขานุการ
บริษัท และผูสอบบัญชีของบริษัทฯ จะตองเขารวมประชุม
สามัญผูถือหุนทุกครั้ง
2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและใหความสําคัญตอ
การปฏิบตั ติ อ ผูถ อื หุน ทุกราย ซึง่ รวมถึงผูถ อื หุน รายยอย ผูถ อื หุน
รายใหญผถู อื หุน ชาวตางชาติ รวมทัง้ นักลงทุนสถาบันอยางเทา

เทียมและเปนธรรม โดยผูถ อื หุน สวนนอยจะไดรบั การคุม ครอง
สิทธิจากการกระทําที่เปนการเอาเปรียบไมวาโดยตรงหรือโดย
ออมของผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุม จึงมีแนวทางปฏิบัติในการ
คุมครองปองกันการละเมิดสิทธิของผูถือหุน ดังตอไปนี้
• ก อ นจั ด การประชุ ม ผู  ถื อ หุ  น บริ ษั ท ฯ จะจั ด ส ง
หนังสือเชิญประชุมผูถือหุน และเอกสารประกอบการประชุม
พรอมวาระลวงหนากอนวันประชุมสามัญผูถือหุน พรอมมี
ระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตอ
ตลาดหลักทรัพย โดยผูถ อื หุน ทัง้ ชาวไทย และชาวตางประเทศ
ทุกคนจะไดรับเอกสารอยางครบถวน ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกําหนด (ไมตํ่ากวา 7 วัน)
• บริษัทฯ ไดประกาศกําหนดการประชุมผูถือหุนและ
วาระการประชุม พรอมทั้งเอกสารประกอบทั้งหมดไวบน
เว็บไซตของบริษัท
• บริษัทฯ อํานวยความสะดวกใหผูถือหุนที่ไมสามารถ
เขาประชุมดวยตนเอง สามารถใชสทิ ธิออกเสียงโดยมอบฉันทะ
ใหบคุ คลอืน่ มาประชุม ออกเสียงลงมติแทน และบริษทั ไดเสนอ
ชื่อกรรมการอิสระ 1 คน เพื่อเปนทางเลือกในการมอบฉันทะ
ไปพรอมกับหนังสือนัดประชุมผูถ อื หุน ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหผถู อื หุน ทีไ่ ม
สามารถเขารวมประชุมในวันที่กําหนดยังคงสิทธิในฐานะผูถือ
หุนที่มีสิทธิเทาเทียมกัน
• หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ จัดสงพรอมกับหนังสือ
นัดประชุมไดระบุถึงรายละเอียดเอกสาร และหลักฐานที่ใชใน
การมอบฉันทะไวอยางชัดเจน พรอมทัง้ แนะนําขัน้ ตอนทีส่ ะดวก
ในการมอบฉันทะ เพือ่ ใหผถู อื หุน สามารถจัดเตรียมไดอยางครบ
ถวนถูกตอง และไมเกิดปญหาในการเขารวมประชุมของผูรับ
มอบฉันทะ
• ขอกําหนดในการมอบฉันทะของผูถ อื หุน ทีไ่ มสามารถ
เขารวมประชุมไดดว ยตนเองนัน้ บริษทั ฯ มิไดกาํ หนดกฎเกณฑ
หรือเงื่อนไขใดที่กอใหเกิดความยุงยากตอการมอบฉันทะให
บุคคลอื่นเขารวมประชุมแทนแตอยางใด มีเพียงกําหนดให
รับรองเอกสารโดยตัวผูมอบฉันทะ และตัวผูรับมอบฉันทะ
เทานั้น เพื่อเปนการยืนยันวาไดมีการใชสิทธิ และมอบสิทธิใน
การเขาประชุมผูถ อื หุน อยางถูกตองตามหลักเกณฑทพี่ งึ ปฏิบตั ิ
• บริษัทฯ มีกระบวนการ และชองทางใหผูถือหุนสวน
นอยมีสว นรวมในการบริหารงานบริษทั ฯ โดยเปดโอกาสใหผถู อื
หุน สวนนอยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ อื
หุน และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเขารับการ
พิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ กอนวันประชุมผูถือหุน
โดยบริษัทฯ ไดประกาศแจงรายละเอียดพรอมหลักเกณฑใน
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การพิจารณาไวอยางละเอียดชัดเจนใหผูถือหุนทราบผานชอง
ทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และผานเว็บไซตของ
บริษทั ทัง้ นีเ้ พือ่ เปนการสรางความมัน่ ใจใหกบั ผูถ อื หุน สวนนอย
ในการใชสทิ ธิเสนอเรือ่ งทีเ่ กีย่ วของกับการเปลีย่ นแปลงทีส่ าํ คัญ
ของบริษัทฯ และสิทธิในการเลือกตั้งกรรมการที่เปนอิสระมา
ดูแลผลประโยชนแทนตนได
• บริษัทฯ ดําเนินการประชุมผูถือหุนตามลําดับของ
ระเบียบวาระทีไ่ ดแจงไวในหนังสือเชิญประชุม และไมเพิม่ วาระ
การประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา เพื่อใหผูถือ
หุน ไดมโี อกาสศึกษาขอมูลประกอบการพิจารณากอนการออก
เสียงลงคะแนน
• ในการประชุมผูถือหุน บริษัทฯ ใหสิทธิแกผูถือหุนทุก
รายในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึง่ หุน ตอหนึง่ เสียง ทัง้ นี้
เพื่อความเทาเทียมกันของผูถือหุน
• บริษัทฯ กําหนดแนวทางการปองกันการใชขอมูล
ภายในของบริษัทเปนลายลักษณอักษร ตามมติคณะกรรมการ
บริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ ถือเปนนโยบายสําคัญทีจ่ ะไมใหกรรมการ
ผูบ ริหารและพนักงานใชโอกาสจากการเปนกรรมการ ผูบ ริหาร
และพนักงานบริษัทแสวงหาผลประโยชนสวนตน โดยระบุไว
ในรายงานประจําป นําแจก เผยแพรใหกรรมการผูบริหารและ
พนักงานบริษัททุกคนไดรับทราบและปฏิบัติตาม
• กรรมการและผูบริหารบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติท่ี
ตองรายงานการถือหลักทรัพยของตน คูส มรส และบุตรทีย่ งั ไม
บรรลุนิติภาวะ ซึ่งถือหลักทรัพยของบริษัทฯ รวมทั้งรายงาน
การเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพยทกุ ครัง้ ทีม่ กี ารซือ้ ขาย โอน
หรือรับโอนหลักทรัพย ตอคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทําการหลังจาก
วันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย นอกจากนี้กรรมการ
และผูบ ริหารยังไดรบั ทราบหนาทีค่ วามรับผิดชอบตามทีก่ าํ หนด
รวมถึงบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ดวย
• บริษัทฯ ใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน
ที่มีประสิทธิภาพ โดยกําหนดแนวทางการควบคุมภายในเพื่อ
ปองกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยบริษัทไดกําหนด
หามผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภายในกระทําการใดๆ ซึ่ง
เปนการขัดตอมาตรา 241 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎเกณฑที่เกี่ยวของ
สืบเนื่องจากแนวทางในการปองกันการใชขอมูลภายในของ
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บริษัทฯ ในทุกปที่ผานมาบริษัทไมเคยเกิดกรณีที่กรรมการ
และผูบ ริหารของบริษทั ใชขอ มูลภายในเพือ่ หาผลประโยชนแก
ตนเองหรือผูอื่นในทางมิชอบแตอยางใด
• คณะกรรมการบริษทั ฯ มีนโยบายใหกรรมการทีม่ สี ว น
ไดเสียในวาระใด งดเวนการมีสวนรวมในการประชุมพิจารณา
ในวาระนั้นๆ
• การถือหลักทรัพยของบริษัทฯ : กรรมการ ผูบริหาร
และพนักงานของบริษัทฯ มีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซื้อขาย
หลักทรัพยของบริษทั ฯ อยางไรก็ตาม เพือ่ ปองกันมิใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
รวมถึงคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ควรงดการซื้อ
ขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวงระยะเวลา 1 เดือนกอน
การเปดเผยงบการเงินแกสาธารณะชน ในกรณีที่กรรมการ ผู
บริหาร และพนักงาน รวมถึงคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุ
นิติภาวะ มีการซื้อ-ขาย โอน-รับโอน หลักทรัพยของบริษัทฯ
จะตองจัดทําและเปดเผยรายงานการถือหลักทรัพย ตลอดจน
การเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษทั ฯ ตอหนวย
งานกํากับดูแลใหรับทราบตามเกณฑที่กําหนด
• บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตย สุจริต เปด
กวาง โปรงใส และเปนธรรม โดยกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร
และพนักงานทุกคน หามประกอบธุรกิจที่เปนการแขงขันกับ
บริษัทฯ หลีกเลี่ยงการทํารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองหรือ
บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวของ ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนกบั บริษทั ฯ โดยคณะกรรมการบริษทั มีหนาทีด่ แู ล
ใหบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และการเปด
เผยขอมูลรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามทีก่ ฎหมาย หรือหนวยงาน
กํากับดูแลกําหนดไวอยางเครงครัด
ในกรณีที่มีความจําเปนตองทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
รายการนั้นจะตองเปนไปตามเงื่อนไขการคาทั่วไปตามหลัก
การที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ ดวยความโปรงใสและ
เปนธรรม เปรียบเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอกและ
คํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ โดยผูที่มีสวนไดเสียจะ
ตองไมมีสวนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน ทั้งนี้ในกรณีที่เปนรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ไมเปน
ไปตามเงื่อนไขการคาทั่วไป ตามหลักการที่คณะกรรมการบ
ริษัทฯ อนุมัติ ซื่งอาจกอนใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
รายการดังกลาวตองผานการสอบทานและใหความเห็นจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ กอนนําเสนอขออนุมตั จิ ากคณะกรรม
การบริษัทฯ หรือผูถือหุน
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แนวปฏิบัติ
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการปฏิบัติอยางเทาเทียม
กันตอผูถือหุนทุกราย โดยมีแนวทางปฏิบัติในการคุมครอง
ปองกันการละเมิดสิทธิของผูถือหุนอยางเทาเทียมกันและเปน
ธรรมสรางความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัทฯจึงไดกําหนด
แนวปฏิบตั ทิ ดี่ เี พือ่ การปฏิบตั ติ อ ผูถ อื หุน อยางเทาเทียมกัน ดังนี้
1. บริษัทฯ กําหนดใหมีหนังสือมอบฉันทะสําหรับผู
ถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมไดและกําหนดแนวทางการ
ลงคะแนนเสียงใหแกบุคคลอื่น และหรือกรรมการอิสระของ
บริษัทฯ เปนผูรับมอบฉันทะในการเขารวมประชุมโดยระบุชื่อ
ประวัตขิ อ มูลการทํางานของกรรมการอิสระทัง้ หมดใหพจิ ารณา
เลือกหนึ่งคน สําหรับการเปนผูรับมอบ ฉันทะแทนผูถือหุน
2. บริษัทฯ ไมเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลง
ขอมูลสําคัญ โดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา
3. คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนใหมีการใชบัตรลง
คะแนนเสียงในทุกวาระ รวมทั้งวาระการ แตงตั้ง กรรมการ
เปนรายบุคคล เพื่อความโปรงใส และตรวจสอบได
4. บริษทั ฯ กําหนดจรรยาบรรณวาดวยการใชขอ มูลภายใน
และการซือ้ ขายหลักทรัพยของบริษทั ฯ เพือ่ ปองกันมิใหกรรมการผู
บริหารและพนักงานใชขอ มูลภายในเพือ่ หาผลประโยชนแกตนเอง
หรือผูอ นื่ โดยมิชอบ ซึง่ มีการแจงแนวทางและนโยบายใหทกุ คนใน
องคกรถือปฏิบตั แิ ละมีการติดตามผลอยางสมํา่ เสมอ
5. คณะกรรมการและผู  บ ริ ห าร มี ห น า ที่ ร ายงาน
การถือครองหลักทรัพย และการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพยใหเปนไปตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ
กํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย และรายงานต อ
คณะกรรมการบริ ษั ท ทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก ารซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย
6. บริษทั ฯ กําหนดหามบุคคลทีเ่ กีย่ วของซือ้ ขายหลักทรัพย
ของบริษทั ภายใน 1 เดือน กอนมีการเปดเผยงบรายไตรมาสและ
งบการเงินประจําป
3. การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและใหความสําคัญใน
การดูแล การปฏิบัติตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ทั้งผู
มีสวนไดเสียภายใน ไดแก บุคลากรของบริษัท (กรรมการ ผู
บริหารและพนักงาน) และผูมีสวนไดเสียภายนอก ไดแก คู
แขง เจาหนี้ ภาครัฐและหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ไมวาจะ
เปนสิทธิที่กําหนดโดยกฎหมาย หรือโดยขอตกลงที่ทํารวมกัน
ตลอดจนความรับผิดชอบรวมกันตอเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ง

แวดลอม เพื่อชวยสรางความสามารถในการแขงขันและการ
ประกอบธุรกิจที่ดีใหแกบริษัทฯ อยางมั่นคงและยั่งยืน ตลอด
จนเปนการสรางความสัมพันธ และความรวมมือที่ดีระหวาง
บริษัทกับผูมีสวนไดเสีย
พนักงาน บริษทั ฯ ใหความสําคัญในการปฏิบตั ติ อ พนักงาน
ทุกคนของบริษัทฯ ซึ่งเปนทรัพยากรที่มีคุณคา และเปนสวน
สําคัญในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหประสบความสําเร็จ
ทั้งนี้บริษัทฯ ไดสงเสริมและสนับสนุนดานการพัฒนาและฝก
อบรมในหลักสูตรตางๆ อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ เพื่อให
พนักงานมีความรู และเชี่ยวชาญในการทํางานตลอดจนใหมี
การดูแลพนักงานทุกคนอยางเสมอภาค มีความเทาเทียมกัน
ในโอกาสของการจางงาน และความกาวหนาในอาชีพการงาน
การพิจารณาใหผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม และเปนธรรมบริษทั ฯ
ไดจัดใหมีสวัสดิการดานการตรวจสุขภาพพนักงานประจําป
สวัสดิการดานกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการดานการกูยืม
เงินเพื่อการศึกษาตอและการกูยืมเงินในฉุกเฉินตลอดจนการ
สรางสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี และคํานึงถึงสวัสดิภาพ
ของพนักงานใหเกิดความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
ผูถ อื หุน บริษทั ฯ ใหความสําคัญในการปฏิบตั ติ อ ผูถ อื หุน
ทุกราย โดยมีนโยบายแนวทางปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยาง
เสมอภาค เทาเทียมกันตามหลักเกณฑการกํากับดูแลกิจการที่
ดีตลอดจนการเปดโอกาสใหผูถือหุนไดเขาถึงสารสนเทศที่จํา
เปนบริษัทฯ ตระหนัก และใหความสําคัญกับการจัดประชุม
ผูถือหุน โดยปฏิบัติตามหลักการประเมินคุณภาพการจัด
ประชุมสามัญผูถือหุน ซึ่งกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และสามาคมสงเสริมผู
ลงทุนไทยทั้งกอนการประชุม วันประชุม และหลังการประชุม
เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุนทุกรายรวมถึง
นักลงทุนสถาบันไดเขารวมประชุมไดใชสิทธิออกเสียงในการ
ประชุมโดยเทาเทียม
ลูกคา บริษทั ฯ ใหความสําคัญในการปฏิบตั ติ อ ลูกคาดวย
ความโปรงใส เปนธรรมตรวจสอบได ตลอดจนการมีความรับผิด
ชอบตอลูกคา เอาใจใส และดูแลลูกคาดวยการใหบริการอยาง
ใกลชดิ สนิทเหมือนญาติ มุง เนนการใหบริการทีต่ อบสนองความ
ตองการของลูกคาอยางมีคุณภาพ มีมาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว
และตรงตอเวลาบริษัทฯ เอาใจใสดูแลติดตามลูกคาอยางใกล
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ชิดใหความชวยเหลืออยางเสมอภาคเทาเทียมกัน โดยมุงหวัง ยุตธิ รรม และไมเอารัดเอาเปรียบสังคม ชุมชน สิง่ แวดลอม หรือ
ใหลูกคาเกิดความพึงพอใจสูงสุด ประสบความสําเร็จในการ ผูม สี ว นไดเสียทุกสวน และไมทาํ การใดๆ ทีข่ ดั หรือผิดกฎหมาย
ประกอบอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เนื่องดวยบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจที่มีบทบาทในสวนรวมในการ
พัฒนาสังคม และชุมชนเพื่อใหเกิดการสรางคุณคารวมกันระ
คูคา บริษัทฯ ใหความสําคัญในการปฏิบัติตอคูคาทุก หวางบริษัทฯ เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม ดังนั้น
รายของบริษัทฯ อยางเปนธรรมบริษัทฯ มีนโยบายในการคัด บริษัทฯ จึงไดมีการสื่อสาร และอบรมพัฒนาบุคลากรอยางตอ
เลือกคูคาที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม โดยคัดกรองสินคาที่ดี มี เนื่อง เพื่อใหมีความรูความเขาใจในดานความรับผิดชอบตอ
คุณภาพและประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานการใหบริการที่ดี สังคม ตลอดจนปลูกฝงจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอมใหเปนไปใน
เปนที่ยอมรับของลูกคา โดยไดเปดเผย สื่อสารถึงแนวทางการ ทิศทางเดียวกัน ในระหวางป 2561 บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ปฏิบัติใหทราบอยางตอเนื่อง ดวยความโปรงใส เปนธรรม ที่เกี่ยวของ อยางถูกตอง ครบถวน และสอดคลองกับคูมือการ
และตรวจสอบได ตลอดจนมุงเนนการปฏิบัติตามขอตกลงที่มี บริหารจัดการตามมาตรฐานสากล บริษทั ฯสงเสริมใหพนักงาน
การตกลงกันไวกําหนดใหมีการสื่อสาร และแลกเปลี่ยนความ ทุกคนใชทรัพยสินและวัสดุของบริษัทฯอยางมีประสิทธิภาพ
คิดเห็นในการดําเนินงานดานตางๆ ระหวางบริษัทฯ และคูคา เชน การสงเสริมใหนาํ กระดาษมาใชทงั้ สองหนา การปดไฟ ทุก
อยางสมํา่ เสมอ ทัง้ นีเ้ พือ่ กอใหเกิดการรักษาความสัมพันธ และ ครัง้ เมือ่ เลิกใชงาน หรือพักทานอาหาร บริษทั ฯ เชือ่ วาการสราง
การพัฒนาปรับปรุงงานในดานตางๆ ใหบรรลุวตั ถุประสงคของ วินัยใหกับพนักงานจะสงผลใหเกิดเปนนิสัย และนําไปปฏิบัติ
เปาหมายรวมกัน
แมจะอยูนอกบริษัทฯ
เจาหนี้ บริษทั ฯ ใหความสําคัญในการปฏิบตั ติ อ เจาหนีอ้ ยาง
เปนธรรม และมีความรับผิดชอบตอเจาหนีท้ กุ รายของบริษทั ฯ
โดยเฉพาะเรือ่ งการปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข ขอตกลง การชําระเงิน
การทบทวนหลักประกัน และการบริหารจัดการเงินทุนตลอดจน
การกําหนดแนวทางปฏิบตั อิ ยางเปนรูปธรรมในกรณีทเี่ กิดการ
ผิดนัดชําระหนีไ้ วอยางชัดเจน ทัง้ นีท้ ผี่ า นมาบริษทั ฯ มีการปฏิบตั ิ
ตอเจาหนีอ้ ยางเครงครัด ตรงตอเวลามาโดยตลอด และไมเคยมี
กรณีทาํ ผิดขอตกลงทีม่ ตี อ เจาหนีข้ องบริษทั ฯ
คูแ ขงขัน บริษทั ฯ ใหความสําคัญในการปฏิบตั ติ อ คูแ ขงขัน
ดวยการดําเนินธุรกิจภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี
ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวของไม
ทําลายชื่อเสียงของคูแขงขันทางการคาดวยการกลาวหาใส
รายดวยวิธกี ารทีไ่ มสจุ ริตปราศจากขอมูลความจริง ไมแสวงหา
ความลับของคูค า ทีไ่ มสจุ ริตหรือไมเหมาะสม และไมกระทําการ
ที่เปนการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม บริษัทฯ มุงเนนการดําเนิน
ธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดลอม
มีการดําเนินงานปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบขอบังคับ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ โดยการใชจริยธรรมและคุณธรรมในการประกอบ
ธุรกิจ ตลอดจนมีการดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส เปนธรรม
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บริษัทฯ ไดจัดใหมีคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดย
กําหนดใหการบริหารความเสี่ยง เปนความรับผิดชอบของ
พนักงานในทุกระดับ ที่ตองตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการ
ปฏิบัติงานในองคกรและหนวยงานของตน โดยใหความสําคัญ
ในการบริหารความเสี่ยงดานตางๆ ใหอยูในระดับที่เพียงพอ
และเหมาะสม มีกระบวนการบริหารความเสีย่ งองคกร ทีเ่ ปนไป
ตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อใหเกิดการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานของ
บริษทั ฯอยางมีประสิทธิภาพ และเพือ่ ใหเกิดการพัฒนาและการ
ปฏิบัติงาน ดานการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกรในทิศทาง
เดียวกัน โดยการนําระบบการบริหารความเสี่ยงมาเปนสวน
หนึ่งในการตัดสินใจการวาง แผนกลยุทธ แผนงาน และการ
ดําเนินงานของบริษทั ฯ รวมถึงการมุง เนนใหบรรลุวตั ถุประสงค
เปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธที่กําหนดไว เพื่อสราง
ความเปนเลิศในการปฏิบัติงานและสรางความเชื่อมั่นตอผูมี
สวนไดเสียกําหนดแนวทางปองกันและบรรเทาความเสี่ยงจาก
การดําเนินงานของบริษัทฯ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือ
ความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมิน
ผลการบริหารความเสีย่ งอยางสมํา่ เสมอ โดยในป 2561 บริษทั
ไดมกี ารจัดทําผลสรุปการประเมินความเสีย่ งประจําป โดยคณะ
ทํางานบริหารความเสี่ยงนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครั้งที่ 1 ในป 2562

บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารดานความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน เปนความรับผิดชอบ
ขั้นพื้นฐาน และเปนปจจัยที่มีความสําคัญและจําเปนตอการ
ดําเนินธุรกิจ โดยบริษทั ฯ มุง มัน่ สงเสริมใหทกุ หนวยงานดําเนิน
การอยางตอเนื่องและจริงจัง ควบคูกับการพัฒนาองคกร เพื่อ
มุงมั่นสูความเปนเลิศ โดยมีแนวปฏิบัติตามนโยบายดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ดังนี้
• ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และความเจ็บ
ปวยเนื่องจากการปฏิบัติงาน ดวยความรวมมืออยางจริงจัง
ของบุคลากรทุกคน รวมทัง้ จํากัดและควบคุมความเสีย่ งในการ
ปฏิบัติงานที่ไมปลอดภัย
• ใหความรวมมือกับหนวยงานราชการและเอกชนอื่น
ในการระงับเหตุฉกุ เฉิน หรืออุบตั เิ หตุอนั เกิดจากการปฏิบตั งิ าน
ดวยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพและระมัดระวัง
• ปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบตางๆ ใน
เรือ่ งความปลอดภัยอยางเครงครัด และนํามาตรฐานการจัดการ
ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยที่ดีมาใชในการดําเนินธุรกิจ
• จัดใหมีเครื่องมือ อุปกรณ ระเบียบปฏิบัติ แผนการ
ดําเนินการ และการฝกอบรมใหความรูแกพนักงานทุกระดับ
อยางเหมาะสม เพื่อใหมีความรูความเขาใจและไดรับขอมูล
ขาวสารเพียงพอในเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน เพื่อ
ปองกันอันตรายอันอาจเกิดจากการทํางาน หรือโรคภัยตางๆ
• ทบทวนนโยบายการจัดการดานความปลอดภัย และ
จัดใหมีการตรวจสอบประเมินเปนระยะๆ
โดยในป 2561 ที่ผานมาบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวของ อยางถูกตองครบถวน และสอดคลองกับระบบการ
จัดการตามมาตรฐานสากลที่นํามาใชเปนเครื่องมือในการ
บริหารงาน มีการจัดทําสรุปขอมูลดานความปลอดภัย อาชีว
อนามัย การเจ็บปวยจากการทํางาน การบาดเจ็บในการทํางาน
บริษทั ฯ มีนโยบายตอตานทุจริตคอรรปั ชัน่ หามติดสินบน
และการคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ ไมวาโดยทางตรง หรือทางออม
ตอผลประโยชนทางธุรกิจของบริษทั ฯ และไมยอมรับพฤติกรรม
ที่เกี่ยวของกับการทุจริตและคอรรัปชั่น ไดกําหนดใหมีการ
ประเมิน และทบทวนความเสีย่ งจากการทุจริตคอรรปั ชัน่ อยาง
สมํา่ เสมอ ตลอดจนมีการดูแล ติดตาม ประเมินผล และรายงาน
ตอคณะกรรมการตรวจสอบไดรบั ทราบผลการดําเนินงานเกีย่ ว
กับการตอตานทุจริตและคอรรัปชั่นบริษัทฯ ใหความสําคัญ

อยางจริงจังกับการติดสินบนและการคอรรัปชั่นตางๆ (หากมี)
การละเมิดนโยบายนี้ บริษทั ฯ ถือเปนเรือ่ งการกระทําผิดทีร่ า ย
แรง โดยจะมีการดําเนินการทางวินัย และมีโทษสูงสุดดวยการ
เลิกจางตามที่กฎหมายกําหนด
ขอบเขตและแนวทางการปฏิบัติเรื่องการตอตานการ
คอรรัปชั่น
บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ และบริษัทในกลุม ตอง
ปฏิบัติตามแนวทางที่ไดกําหนดไว ดังนี้
1. กรรมการบริษัท และพนักงานทุกระดับ ตองปฏิบัติ
ตามนโยบายการตอตานคอรรปั ชัน่ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
โดยตองไมเขาไปเกี่ยวของกับการทุจริตและคอรรัปชั่นทั้งทาง
ตรงหรือทางออม เพื่อประโยชนทั้งตอบริษัท ตอตนเอง และ
ผูที่เกี่ยวของ
2. ไมใหสนิ บนทัง้ ทางตรงหรือทางออม กับเจาหนาทีภ่ าค
รัฐหรือหนวยงานของรัฐ หรือตัวแทนของรัฐ หรือภาคเอกชน
เพื่อใหมีการตอบแทนการปฏิบัติที่เอื้อประโยชนตอกัน หรือ
หวังผลประโยชนเกี่ยวกับงานบริษัท
3.. ไมรับสินบนทั้งทางตรงหรือทางออม จากเจาหนาที่
ภาครัฐหรือหนวยงานของรัฐ หรือตัวแทนของรัฐ หรือภาค
เอกชน เพื่อเอื้อประโยชนตอขอตกลงหรือสัญญาทางธุรกิจ
การจัดซือ้ จัดจางตองเปนไปดวยความโปรงใสตามระเบียบและ
กระบวนการของบริษัท
4. พนักงานทุกระดับถือเปนหนาที่ในการแจงเบาะแสไป
ยังผูบ งั คับบัญชา หรือบุคคลทีร่ ะบุไวในชองทางการแจงเบาะแส
หากพบพฤติกรรมที่อาจสอถึงการคอรรัปชั่น รวมถึงใหความ
รวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ หากมีขอสงสัยหรือ
ขอซักถามใหปรึกษากับผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่กําหนดให
ทําหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยา
บรรณผานชองทางตางๆที่กําหนดไว
5. บริษัทจะใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงานที่
ปฏิเสธ หรือแจงเบาะแสเรื่องการคอรรัปชั่นที่เกี่ยวของกับ
บริษทั จะตองไมมพี นักงานรายใดทีจ่ ะถูกลดขัน้ ถูกลงโทษ หรือ
ไดรบั ผลกระทบในทางลบ โดยบริษทั จะใชมาตรการคุม ครองผู
รองเรียน หรือผูท ใี่ หความรวมมือในการรายงานการคอรรปั ชัน่
ตามวิธีปฏิบัติในการแจงเบาะแสและขอรองเรียน ดังที่ปรากฎ
ในนโยบายการแจงเบาะแสการกระทําผิด (Whistle Blowing
Policy) ประกาศที่ PST004/2559 วันที่ 26 กุมภาพันธ 2559
6. ผูที่กระทําการคอรรัปชั่นเปนการกระทําผิดจรรยา
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บรรณของบริษัท จะตองไดรับการพิจารณาโทษทางวินัย
ตามระเบียบที่บริษัทกําหนดไว และไดรับโทษตามกฎหมายที่
เกี่ยวของ
7. บริ ษั ท จะให ค วามสํ า คั ญ ในการสื่ อ สาร และ
ประชาสัมพันธ เพื่อสรางความรูและความเขาใจแกกรรมการ
บริษทั พนักงานและผูท เี่ กีย่ วของกับบริษทั ในเรือ่ งทีต่ อ งปฏิบตั ิ
ใหเปนไปตามนโยบายการตอตานการคอรรัปชั่น
8.นโยบายตอตานการคอรรัปชั่นนี้ใหครอบคลุมไปถึง
กระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแตการสรรหาหรือการคัด
เลือกบุคลากร การเลื่อนตําแหนง การฝกอบรม การประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยกําหนดใหผูบังคับบัญชา
ทุกระดับทําสื่อสารทําความเขาใจกับพนักงานใหเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ
9.การดําเนินการใดๆ ตามนโยบายตอตานการคอรรปั ชัน่
ใหใชแนวปฏิบัติตามที่กําหนดไวใน “นโยบายการกํากับดูแล
กิจการที่ดี” “จรรยาบรรณธุรกิจ”รวมทั้งระเบียบ และคูมือ
การปฏิบัติงานของบริษัทฯที่เกี่ยวของ ตลอดจนแนวทางการ
ปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทจะกําหนดขึ้นตอไป
10.บริษัทฯกําหนดใหบอกกลาวประชาสัมพันธนโยบาย
ต อ ต า นการคอร รั ป ชั่ น ผ า นช อ งทางสื่ อ สารทั้ ง ภายในและ
ภายนอก เชน อีเมลภายในองคกร เว็บไซต แบบแสดงรายการ
ขอมูลประจําป (56-1) และรายงานประจําป (56-2) เปนตน
เพือ่ ใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินการในเรือ่ งทีม่ คี วาม
เสี่ยงกับการเกิดการคอรรัปชั่น พนักงานของบริษัทฯทุกระดับ
ตองปฏิบัติดวยความระมัดระวังในเรื่องที่กําหนดดังตอไปนี้
ขอบเขตและแนวทางการปฏิบตั เิ รือ่ งการใหการชวยเหลือ
ทางการเมือง/การบริจาคเพือ่ การกุศล/การใหเงินสนับสนุน/การ
รับให คาของขวัญ คาบริการตอนรับ และคาใชจา ยอืน่ ๆ
1.บริษทั ฯใหความสําคัญในการเปนกลางทางการเมือง ไม
สนับสนุน ไมเขาไปมีสวนรวม และไมฝกไฝพรรคการเมืองใด
การเมืองหนึ่งหรือผูมีอํานาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่ง
2.บริษัทฯและพนักงานทุกระดับ จะไมนําเงินทุนหรือ
ทรัพยากรใดๆของบริษัทฯไปใชในการชวยเหลือทางการเมือง
และการสนับสนุนแกพรรคการเมืองใดๆ ไมวาทางตรงหรือ
ทางออม
3. การบริจาคเพื่อการกุศลจะตองเปนการบริจาคเพื่อ
กิจกรรมการกุศลและกอใหเกิดประโยชนตอ สังคมอยางแทจริง
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคการดําเนินงานของบริษทั ดานความ
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รับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)
4.การบริจาคนั้นจะตองพิสูจนไดวา เปนไปเพื่อการกุศล
โดยไมมีสวนเกี่ยวของกับผลประโยชนตางตอบแทนใหกับ
บุคคล หรือ หนวยงานใด ยกเวน การประกาศเกียรติคุณตาม
ธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป
5.การบริจาคเพื่อการกุศลและการใหเงินสนับสนุน จะ
ตองมีเอกสารจากผูขอรับบริจาคหรือขอรับเงินสนับสนุน โดย
ระบุวัตถุประสงคของการบริจาคและสนับสนุนดังกลาว แนบ
ประกอบกับใบคําขออนุมัติการจาย และนําเสนอใหผูมีอํานาจ
อนุ มั ติ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ต ามระดั บ อํ า นาจอนุ มั ติ ข องบริ ษั ท
(Level of Authorization:LOA)
6.การให/รับ คาของขวัญ คาบริการตอนรับ และคาใช
จายอื่นๆ จะตองเปนไปตามประกาศของบริษัทที่ 035/2557
ระเบียบการใหและรับซึ่งคาของขวัญรางวัล ฉบับแกไข ลงวัน
ที่ 18 พฤษภาคม 2558
การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการคอรรัปชั่น
บริ ษั ท ฯกํ า หนดให ทุ ก ฝ า ยร ว มกั น ตรวจสอบและ
ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการคอรรัปชั่นโดยใหรายงานตอ
คณะทํางานบริหารความเสี่ยง เพื่อใหม่ันใจไดวา บริษัทฯ
สามารถควบคุม ติดตามและปองกันความเสีย่ งดานการคอรรปั
ชั่นที่อาจเกิดขึ้นกับองคกรไดอยางเพียงพอและเหมาะสม
แนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบาย
ตอตานการคอรรัปชั่น
บริษัทฯ กําหนดใหมีการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น เปนประจําอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง โดยฝายตรวจสอบภายใน และจัดใหมีการ
ทบทวนแนวปฏิบัติ และขอกําหนดในการดําเนินการ เพื่อให
สอดคลองกับการเปลีย่ นแปลงธุรกิจ ขอบังคับ และ ขอกําหนด
ของกฎหมาย โดยคณะทํางานบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีการบริหารงานโดยคํานึงถึงสิทธิ
ของผูมีสวนไดเสียตามที่กฎหมายกําหนด และสนับสนุนใหมี
การรวมมือกันระหวางบริษัทฯ กับผูมีสวนไดเสียในการสราง
ความมั่นคง สรางงาน และการสรางกิจการใหมีฐานะทางการ
เงินอยางมัน่ คงและยัง่ ยืน บริษทั ฯ เปดโอกาสใหผมู สี ว นไดเสีย
ไดเขาถึงสารสนเทศทีจ่ าํ เปน และมีมาตรการสําหรับผูม สี ว นได
เสียในการรองเรียน การแสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะ
ตลอดจนการแจงเบาะแสการกระทําผิดกฎหมาย หรือจรรยา
บรรณทีอ่ าจสอถึงการทุจริตคอรรปั ชัน่ หรือประพฤติมชิ อบของ
พนักงาน หรือผูมีสวนไดสวนเสียอื่นของบริษัทฯ

การแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน
สืบสวนสอบสวนตอการกระทําอันเปนการคอรรัปชั่น
บริษัทฯ กําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับการรับเรื่องรอง
เรียน ตลอดจนการแจงเบาะแสการกระทําความผิด หรือ
4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
การกระทําอันสอไปในทางประพฤติมิชอบหรืออาจเปนการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสําคัญตอการเปดเผย
กระทําผิด โดยระบุไวใน “ นโยบายตอตานคอรรัปชั่น (Anti- ขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน เพียงพอทันเวลา ทั้งรายงาน
corruption policy) และนโยบายแจงเบาะแสการกระทําผิด ” ขอมูลทางการเงินและขอมูลทั่วไปตามหลักเกณฑของ ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพยตลอดจนขอมูลที่สําคัญที่มีผลกระทบตอ
บริษทั ฯ ไดจดั ใหมมี าตรการและชองทางการแจงเบาะแส ราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบตอกระบวนการ
ขอรองเรียนของลูกคา และผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน โดย ตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ เพื่อใหผูที่
สามารถแจงเบาะแส ขอรองเรียน ตลอดจนการแสดงความคิด เกี่ยวของกับบริษัทฯ ทั้งหมดไดรับทราบขอมูลอยางเทาเทียม
เห็นตอบริษัทฯ โดยผานชองทางดังนี้
กัน โดยมีการเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพย และเว็บไซต
ของบริษัทฯ ที่ www.pst.co.th
แจงผูบังคับบัญชาที่รับผิดชอบโดยตรง (ตั้งแตระดับผู
อํานวยการขึ้นไป)
คณะกรรมการบริษทั ฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบมุง มัน่
ส ง E-mail ถึ ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ที่จะดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายขอบังคับ และระเบียบ
: auditcommittee@pst.co.th
ที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูล และความโปรงใสอยาง
สงจดหมายถึงเลขานุการบริษัท ตามที่อยูดังนี้
เครงครัด ดังนี้
บริษัท เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
อาคารพีเอสที 325/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขต
• บริษัทฯ เผยแพรขอมูลตามเกณฑที่กําหนด ผานชอง
สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
ทางของตลาดหลักทรัพยฯ แบบแสดงรายการขอมูลประจําป
หรือสง E-mail : info@pst.co.th
(แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2) พรอมทั้งมีการ
โทรศัพท : 02 993 8982 ตอ 1600 (เลขานุการบริษัท) เผยแพรขอ มูลดังกลาวผานทาง เว็บไซตของบริษทั ฯ โดยมีการ
แฟกซ : 02 993 8983
ดูแลปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยางสมํ่าเสมอ
เว็บไซต : www.pst.co.th
• คณะกรรมการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบาย
• กรรมการ ผูบ ริหาร พนักงานทุกระดับของบริษทั ฯ จะ กํากับดูแลกิจการผานทางแบบแสดงรายการขอมูลประจําป
ตองไมพึงละเลยหรือเพิกเฉย โดยเมื่อพบเห็นการกระทําที่เขา (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2)
ขายการคอรรัปชั่นที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ จะตองแจงผูบังคับ
• คณะกรรมการจัดใหมีรายงานความรับผิดชอบของ
บัญชา หรือบุคคลทีร่ บั ผิดชอบทราบ ตลอดจนตองใหความรวม คณะกรรมการตอรายงานทางการเงินแสดงควบคูไ ปกับรายงาน
มือในการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวนขอเท็จจริงตางๆ รวมทัง้ ของ ผูส อบบัญชี และจัดใหมรี ายงานการกํากับดูแลกิจการของ
บริษัทฯ ตองจัดใหมีชองทางในการรับขอรองเรียนจากบุคคล คณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจําป (แบบ 56-2)
ภายนอกดวย
• คณะกรรมการมีการเปดเผยรายชื่อ บทบาท และ
หนาที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย จํานวน
การดําเนินการ
ครั้งของการประชุมและจํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขา
• แจงความคืบหนา / ผลการพิจารณาเรื่องรองเรียนฯ รวมประชุมในแตละปผา นทางแบบแสดงรายการขอมูลประจํา
ใหกับผูรองเรียนที่ไดเปดเผยชื่อ ที่อยู ที่ติดตอได
ป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2)
• บริษทั ฯ ตองใหความเปนธรรมและคุม ครองพนักงาน
• เพือ่ ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ที่ปฏิเสธการคอรรัปชั่น และผูแจงเบาะแส/ขอรองเรียนเรื่อง ทุนเรื่องหลักเกณฑเงื่อนไข วิธีการรายงานการเปดเผยขอมูล
การคอรรัปชั่น โดยบริษัทฯ จะไมลดตําแหนง ลงโทษ หรือให เกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ซึ่ง
ผลทางลบตอพนักงานทีป่ ฏิเสธการคอรรปั ชัน่ ตลอดจนบริษทั ฯ มีการเปดเผยขอมูลดังหัวขอตอไปนี้ (1) นโยบายและภาพรวม
จะตองเก็บ และรักษาความลับของผูมีสวนเกี่ยวของในการ
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การประกอบธุรกิจ (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ (3) ปจจัย
ความเสีย่ ง (4) ทรัพยสนิ ทีใ่ ชในการประกอบธุรกิจ (5) ขอพิพาท
ทางกฎหมาย (6) ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น (7) ขอมูล
หลักทรัพยและผูถ อื หุน (8) โครงสรางการจัดการ (9) การกํากับ
ดูแลกิจการ (10) ความรับผิดชอบตอสังคม (11) การควบคุม
ภายในและการบริหารจัดการความเสีย่ ง (12) รายการระหวาง
กัน (13) ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ (14) การวิเคราะหและคํา
อธิบายของฝายจัดการ
• คณะกรรมการและผูบริหารมีการรายงานการถือ
หลักทรัพย และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยเปนไป
ตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย
• กรรมการและผูบริหาร 4 รายแรกนับจากกรรมการผู
จัดการ มีหนาที่ตองจัดทํารายงานการมีสวนไดเสียของตนเอง
และบุคคลทีเ่ กีย่ วของตอประธานกรรมการบริษทั และประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบฯ และเปดเผยขอมูลใหกรรมการทุก
ทานทราบ ตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2551
• คณะกรรมการไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซึ่งระบบ
ควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกดาน ทั้งดานการเงิน การปฏิบัติ
งาน การดําเนินงานใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ
ที่เกี่ยวของจัดใหมีกลไกตรวจสอบถวงดุลที่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอในการปกปองรักษา และดูแลเงินลงทุนของผูถือหุน
และสินทรัพยของบริษทั ฯ อยูเ สมอ กําหนดระเบียบปฏิบตั เิ ปน
ลายลักษณอักษร มีการวาจางผูตรวจสอบภายในที่เปนอิสระ
รายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่ตรวจสอบ
การปฏิบตั งิ านของทุกหนวยงานใหเปนไปตามระเบียบทีว่ างไว
• คณะกรรมการบริษัทฯ จัดใหมีระบบบริหารความ
เสีย่ งทีเ่ กีย่ วของทุกดาน ครอบคลุมปจจัยความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วของ
กับวิสัยทัศน เปาหมาย กลยุทธทางธุรกิจ การบริหารจัดการ
การเงิน การดําเนินงาน การคอรรัปชั่น และการปฏิบัติงาน
ดานอื่นๆ โดยพิจารณาถึงโอกาสและระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบกําหนดมาตรการในการปองกันแกไข การดูแล และ
การติดตามผล โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหนา
ที่ในการประเมินความเสี่ยง และนําเสนอแผนงานการบริหาร
จัดการความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริษัทฯ
• บริษัทฯ ไดกําหนดใหมีหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ
เพือ่ ทําหนาทีส่ อื่ สารกับบุคคลภายนอกไดแก ผูถ อื หุน นักลงทุน
สถาบัน นักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห ภาครัฐที่เกี่ยวของ ดังนี้
- เปดเผยสารสนเทศที่สําคัญใหประชาชนทราบ
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- เผยแพรสารสนเทศตอประชาชนอยางทั่วถึง
- ชี้แจงกรณีที่มีขาวลือ หรือขาวสารตางๆ
- การเปดเผยในเชิงสงเสริมที่ไมมีเหตุอันควร
- การซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียน โดย
ใชขอมูลภายในไดอยางถูกตอง เพียงพอ ทันเวลา เทาเทียม
โปรงใส และเปนธรรม
นอกจากนี้บริษัทฯ กําหนดใหบุคคลผูมีอํานาจในการใช
ขอมูลดังกลาว ไดแก ประธานกรรมการบริหาร หรือประธาน
เจาหนาที่บริหาร
• บริษทั ฯ ไดกาํ หนดใหบคุ คลทีม่ อี าํ นาจในการประสาน
งานการเปดเผยขอมูลกับตลาดหลักทรัพย (Contract Person) ดังนี้
- การเปดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ ไดแก รายการได
มา/จําหนายไป ซึง่ สินทรัพยรายการเกีย่ วโยง กําหนด
วันประชุมผูถือหุน การเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู
สอบบัญชี การยายที่ตั้งสํานักงานใหญ รายงานการ
ประชุมผูถือหุน และโครงการลงทุน การจาย/งดจาย
เงินปนผล เปนตน โดยกรรมการผูจัดการ
- การเปดเผยสารสนเทศตามรอบระยะเวลาบัญชี ไดแก
งบการเงินประจําป และงบการเงินรายไตรมาส แบบ
แสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) รายงาน
ประจําป (แบบ 56-2) โดยกรรมการผูจัดการ
• การใหขาวสารทั่วไปสําหรับการบริหารองคกรกับ
สื่อสารมวลชนโดยกําหนดใหประธานกรรมการบริหาร หรือ
กรรมการผูจัดการมีหนาที่ในการใหขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการองคกรตอสื่อสารมวลชน
• การใหขอมูลขาวสารทั่วไปสําหรับการบริหารองคกร
กับสื่อสารมวลชน โดยกําหนดใหกรรมการผูจัดการมีหนาที่ใน
การใหขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการองคกรตอ
สื่อสารมวลชน
• กําหนดบุคคลผูป ระสานงาน (Contract Person) กับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก
- บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
กําหนดใหเลขานุการบริษทั และนักลงทุนสัมพันธเปน
ผูประสานงาน
- สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละ
ตลาดหลักทรัพย กําหนดใหเลขานุการบริษทั และนัก
ลงทุนสัมพันธ เปนผูประสานงาน

สําหรับการดําเนินงานในป 2561 บริษทั มีแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
1. บริษัทฯ มีแนวทางการเปดเผยขอมูลสําคัญโดยผาน
ชองทางที่สามารถเขาถึงขอมูลไดงายสะดวกและมีความนา
เชื่อถือไดแกการเผยแพรขอมูลตางๆผานชองทางเว็บไซตของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (www.set.or.th) สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (www.
sec.or.th) และเว็บไซตของบริษัทฯ (www.pst.co.th) เพื่อ
ใหผูมีสวนไดเสียทุกกลุมสามารถเขาถึงขอมูลของบริษัทฯ โดย
จัดหมวดการเปดเผยหลักเกณฑและแนวปฏิบตั ดิ า นการกํากับ
ดูแลทีด่ ตี ามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของตลาดหลักทรัพยฯ
และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2. จัดสงรายงานทางการเงินตอสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กําหนด และไมมีรายการที่ผู
สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอยางมีเงื่อนไข
3. เปดเผยขอมูลในรายงานประจําปและเว็บไซตของบ
ริษัทฯไวอยางครบถวน เชน งบการเงิน นโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบ
ตอสังคม บทวิเคราะหจากนักวิเคราะหสถาบันตางๆ ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ รายงานประจําป แบบแสดงรายการขอมูล
ประจําปการประชุมผูถือหุน รายชื่อ ผูถือหุนรายใหญ ขาวแจง
ตลาดหลักทรัพยฯ และขาวจากสื่อสิ่งพิมพฯลฯ
4. จัดใหมีหนวยงานนักลงทุนสัมพันธเพื่อเปนชอง
ทางในการติดตอสื่อสารขอมูลอยางหลากหลาย เชน จัดใหมี
การประชุมนักวิเคราะหและนําเสนอขอมูลตอนักลงทุน (Road
Show) ในประเทศ
หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ
บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอการบริหารความสัมพันธ
กับนักลงทุน ซึ่งจะมุงเนนการปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิด
ชอบซื่อสัตยสุจริต มุงมั่นทุมเท มีความเพียงพอ ถูกตอง และ
สามารถเชือ่ ถือได เพือ่ ใหนักลงทุนนักวิเคราะหและผูเ กี่ยวของ
ไดรบั ขอมูลสารสนเทศอยางเพียงพอ ถูกตอง ครบถวน โปรงใส
และเทาเทียมกัน โดยไดจดั ใหมหี นวยงานดานนักลงทุนสัมพันธ
เพือ่ เปนศูนยกลางในการดําเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธในเชิง
รุก เพือ่ ใหเปน ไปตามแนวปฏิบตั ขิ ององคกรสากลชัน้ นําในการ
ทําหนาที่สื่อสาร และใหขอมูลขาวสารในกิจกรรมตางๆ ของ
บริษทั ฯทีเ่ ปนประโยชนกบั นักลงทุน เพือ่ เปนการสรางสัมพันธ
อันดีระหวางบริษทั ฯ กับผูถ อื หุน ผูล งทุนสถาบัน ผูล งทุนทัว่ ไป
นักวิเคราะหหลักทรัพย และภาครัฐที่เกี่ยวของอยางเทาเทียม

และเปนธรรม
สามารถติดตอสอบถามขอมูลเพิม่ เติมผานชองทางของนัก
ลงทุนสัมพันธของบริษัทฯ ผานชองทาง ดังนี้
นักลงทุนสัมพันธ
หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ
นางสาวสลินทิพย ชางประดิษฐ
บริษัท เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
325/1 อาคารพีเอสที ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขต
สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท :
02-993-8982 ตอ 1613
โทรสาร
:
02-531-8631
ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ได ส  ง ผ า นข อ มู ล ดั ง กล า วในหลากหลาย
ลั ก ษณะและรู ป แบบ ได แ ก การที่ ผู  บ ริ ห ารเป ด โอกาสให
นักวิเคราะห หรือนักลงทุนเขาพูดคุย และสอบถามขอมูล
แบบตัวตอตัว (One-on-One Meeting) การสรุปผลการ
ดําเนินงานและภาพรวมในแตละชวงของปใหแกนักวิเคราะห
(Analyst Meeting) การเดินทางไปใหขอมูลแกนักลงทุน
ที่มีศักยภาพ (Road Show) การประชุมผานทางโทรศัพท
(Conference Call) กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุน
“Opportunity Day” ซึ่ ง จั ด โดยตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง
ประเทศไทย หรือผานระบบสือ่ อิเล็กทรอนิกสอนื่ ๆ เชน E-mail
และ ระบบ SET Portal) เปนตน
5. จั ด กิ จ ก ร ร ม บ ริ ษั ท จ ด ท ะ เ บี ย น พ บ ผู  ล ง ทุ น
“Opportunity Day” จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ชี้ แ จงข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ และการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ แกนักวิเคราะหหลักทรัพย นักลงทุน
สื่อมวลชน และผูที่สนใจที่มารวมงาน โดยตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
6. เปดเผยหลักเกณฑการใหคา ตอบแทนกรรมการและ
ผูบริหารไวในรายงานประจําปอยางชัดเจน
7. เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการถือหุนของกรรมการและ
ผูบริหารไวอยางชัดเจน และกําหนดนโยบายใหกรรมการและ
ผูบริหารตองรายงานเรื่องดังตอไปนี้
• การซื้อ-ขายหุนของบริษัทฯ : กําหนดนโยบายให
กรรมการ ผูบริหาร และฝายจัดการทุกทาน รวมถึงบุคคลใกล
ชิด (คูส มรสและบุตรทีย่ งั ไมบรรลุนติ ภิ าวะ) งดการซือ้ ขาย หรือ
โอนหุน บริษทั ฯ ในชวงกอนการเปดเผยงบการเงิน กรณีงบการ
เงินไดแจงประกาศตอสาธารณชนแลว หากมีการซือ้ -ขาย ก็ตอ ง
แจงใหเลขานุการทราบ เพือ่ จัดทํารายงานการเปลีย่ นแปลงการ
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ถือครองหลักทรัพย(59-2) ตอ กลต. ภายในเวลาทีก่ าํ หนดตอไป
• รายการเกี่ ย วโยงและรายงานการมี ส  ว นได เ สี ย
ของกรรมการและผูบริหาร เพื่อปองกันความขัดแยงทางผล
ประโยชนของกรรมการและผูบ ริหาร จึงไดรายงานตอประธาน
กรรมการ และบรรจุเปนวาระเพือ่ แจงใหทปี่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯทราบทุกไตรมาส
8. บริษัทฯ ไมมีประวัติการถูกสั่งใหแกไขงบการเงิน
จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงาน คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ
9. การแตงตัง้ ผูส อบบัญชีรบั อนุญาตทีผ่ า นความเห็นชอบ
จากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป2561 โดยผูสอบบัญชีมี
คุณสมบัตไิ มขดั กับหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย และผูส อบ
บัญชีไมไดใหบริหารอื่นๆ แกบริษัทฯ และไมมีความสัมพันธ
และ/หรือการมีสวนไดเสียกับบริษัท/ บริษัทยอย/ ผูบริหาร/
ผูถือหุนรายใหญหรือผูที่เกี่ยวของ
10. งบการเงินของบริษัทฯไดรับการรับรองโดยไมมี
เงื่อนไขจากผูสอบบัญชี
11. เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับกรรมการ และผูบริหาร ไว
ในเว็บไซตของบริษัทฯ ประกอบดวย ชื่อ ตําแหนง การศึกษา
การถือหุนในบริษัทฯ ประสบการณทํางาน และภาพถาย ระบุ
ไวอยางชัดเจน
12. ผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯใหความสําคัญตองาน
นักลงทุนสัมพันธ โดยมีสว นรวมในการพบปะใหขอ มูล และแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นกับผูถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะห และ
นักขาว เพื่อใหผูถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะห นักขาว และผู
สนใจทั่วไป สามารถเขาถึงขอมูลบริษัทฯที่มีความถูกตองครบ
ถวน โปรงใส และทันตอเหตุการณไดอยางเทาเทียมกัน โดย
เฉพาะขอมูลสําคัญที่จะมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของ
บริษัท และสามารถนําขอมูลเหลานั้น ไปประกอบการตัดสิน
ใจการลงทุนอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลตอมูลคาทีแ่ ทจริง
ของบริษัทฯในที่สุด บริษัทฯ ไดมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศ
และขาวสารตางๆ ตามแนวทางและกฎเกณฑทสี่ าํ นักงานกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศ ไทยกําหนดผานชองทางตางๆ อยางหลากหลาย เชน
การใชชองทางการสื่อสารและการเผยแพรขอมูลตางๆ ของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การเปดโอกาสใหนักลงทุน
หรือนักวิเคราะห เขาเยี่ยมกิจการของบริษัทฯ (Site Visit)
หรือพูดคุยกับผูบ ริหารของบริษทั ฯ (Company Visit) การเปด
โอกาสใหนกั ขาวเขาพบและสัมภาษณ การออกเอกสารขาวผล
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ประกอบการของบริษัทฯ ใหแกสาธารณะชนอยางสมํ่าเสมอ
การจัดประชุมรวมกับ นักวิเคราะหเพื่อติดตามผลการดําเนิน
งานของบริษัทฯ
5. ความรับผิดชอบของกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของ
บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการในการกําหนดทิศทาง และ
นโยบายการดําเนินงานของบริษัท การติดตามดูแลการทํางาน
ของฝายจัดการ และการแสดงความรับผิดชอบตามหนาที่ (Accountability) ของคณะกรรมการที่มีตอบริษัทฯ และผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูมีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน มีความรู
ความสามารถ มีความซื่อสัตยสุจริต เปนอิสระในการตัดสินใจ
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท และผูถือหุนโดยรวม
คณะกรรมการบริษทั ฯ กําหนดนโยบายความหลากหลาย
ของกรรมการบริษัทฯ ที่ตองสรรหาฯ สําหรับผูที่จะมาปฏิบัติ
หนาที่เปนกรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จําเปนที่ยังขาด
อยูใ นคณะกรรมการรวมทัง้ วิชาชีพ ความเชีย่ วชาญเฉพาะดาน
โดยไมจาํ กัดเพศ ทีจ่ ะมาปฏิบตั หิ นาทีเ่ ปนกรรมการแตอยางใด
เพื่อใหคณะกรรมการมีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น
โครงสรางคณะกรรมการบริษทั
องคประกอบของคณะกรรมการบริษทั
1. คณะกรรมการบริษทั ประกอบดวยกรรมการอยางนอย
8 คน ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมผูถือหุนหรือที่ประชุม
คณะกรรมการบริษทั แลวแตกรณี โดยเปนกรรมการอิสระอยาง
นอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด และไมนอยกวา 3
คน ซึ่งมีความเปนอิสระจากฝายจัดการไมมีผลประโยชนใดๆ
หรือความสัมพันธใดๆ ทางธุรกิจของบริษัทฯ
2. กรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
3. กรรมการบริษัทตองมีความหลากหลายทางดาน
คุณวุฒิ ทักษะวิชาชีพ และความเชี่ยวชาญเฉพาะดานโดย
ประกอบดวยผูม คี วามรูใ นธุรกิจของบริษทั ฯ ดานบัญชี การเงิน
ดานกฎหมาย และอื่นๆ
4. ประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร ไม
เปนบุคคลเดียวกัน เพื่อใหมีการแบงแยกบทบาทอยางชัดเจน
และมีการถวงดุลอํานาจในการดําเนินงาน

คณะกรรมการมีการแตงตั้งกรรมการคนใหมเพื่อตอจาก เทาภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ไดรับการแตงตั้ง
วาระที่เหลืออยูของกรรมการคนกอนหนาโดยไดรับความเห็น
9) เปนผูมีคุณธรรม และจริยธรรม
ชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ
10) กรรมการจะตองมีคุณสมบัติเพิ่มเติมในแตละกรณี
ดังนี้
คุณสมบัตขิ องกรรมการบริษทั
1) มีความรู ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ
กรรมการทีเ่ ปนผูบ ริหาร
ที่หลากหลายเพื่อชวยสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
• เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงานใหแก
รวมถึงมีความสามารถเฉพาะดานที่เปนประโยชนกับบริษัท กิจการ และกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตาม
และมีกรรมการที่ไมไดเปนกรรมการบริหารอยางนอย 1 คน นโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ
ที่มีประสบการณในธุรกิจของบริษัทฯ โดยไมไดคํานึงถึงขอ
จํากัดเรื่องเพศ
กรรมการอิสระ
2) ไมมีลักษณะตองหามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวย
1) ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออก
บริษัทมหาชน จํากัด ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก เสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
ทรัพยและตลาดหลักทรัพย
นิติบุคคลที่เปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบ
3) ไมเปนกรรมการในบริษทั ทีป่ ระกอบกิจการอันมีสภาพ ริษัทฯ ทั้งนี้ใหนับรวมหุนที่ถืออยูโดยผูเกี่ยวของดวย
เดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ ไมวาจะ
2) ไมมีสวนรวมในการบริหารงานรวมทั้งไมเปนลูกจาง
ทําเพื่อประโยชนตนหรือประโยชนผูอ่ืน เวนแตจะไดแจงใหที่ พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจําหรือเปนผูมีอํานาจ
ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีการแตงตั้ง
ควบคุมเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป กอนไดรับการแตงตั้ง ทั้งนี้
4) กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่เคยเปนขาราชการ
สามารถทําธุรกรรมซึง่ เปนปกติทางการคาทัว่ ไปของบริษทั โดย หรือที่ปรึกษาของสวนราชการ ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผู
ตองเปนธุรกรรมทีเ่ ปนขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับที่ มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
วิญูชนจะพึงกระทํากับคูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกัน
3) ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือการจดทะเบียน
ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพล ทั้งนี้ยกเวน ในลักษณะที่เปนบิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวม
ธุรกรรมตองหามที่กฎหมายประกาศหรือคําสั่งของทางการ ทั้งคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจ
กําหนด
ควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะไดรบั การเสนอชือ่ ใหเปนผูบ ริหาร หรือ
5) ไมควรดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย
เกิน 5 บริษัท และไมดํารงตําแหนงใดๆ ในบริษัทคูแขงทาง
4) ไมมหี รือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจทีม่ มี ลู คารายการ
ธุรกิจของบริษัทฯ
ตัง้ แตรอ ยละสามของสินทรัพยทมี่ ตี วั ตนสุทธิหรือตัง้ แต 20 ลาน
6) ประธานกรรมการไมเปนบุคคลเดียวกับกรรมการผู บาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวากับบริษัทใหญ บริษัท
จัดการ เพือ่ ใหเกิดการถวงดุล การสอบทานการบริหารงาน ทัง้ ยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมขอ
นี้บริษัทฯ ไดกําหนดขอบเขต อํานาจ หนาที่ และความรับผิด งบริษัทฯ รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนรายใหญหรือผู
ชอบของคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท คณะ มีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ ดั การอยางชัดเจน พรอมทัง้ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม นิติบุคคลที่เปนผูถือหุนราย
เปดเผยรายชื่อคณะกรรมการไวในรายงานประจําป และบน ใหญหรือผูม อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ เวนแตจะไดพน จากการ
เว็บไซตของบริษัทฯ
มีลกั ษณะดังกลาวมาแลวไมนอ ยกวา 2 ปกอ นไดรบั การแตงตัง้
7) ไมเคยเปนพนักงานหรือหุนสวนของบริษัทสอบบัญชี
5) ไมเปนหรือเคยเปนผูส อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ
ภายนอกที่บริษัทใชบริการอยูในชวง 2 ปที่ผานมา
บริษัทยอย บริษัทรวม นิติบุคคลที่เปนผูถือหุนรายใหญหรือผู
8) ควรผานการอบรม และไดรับประกาศนียบัตรการ มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนรายใหญ ผูมี
อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จาก อํานาจควบคุมหรือหุน สวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู อบ
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือเทียบ บัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม นิติบุคคล
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ที่เปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัด
อยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอย
กวา 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง
6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ เชน ที่
ปรึกษากฎหมาย ทีป่ รึกษาทางการเงิน ผูป ระเมินราคาทรัพยสนิ
เปนตน ซึง่ ไดรบั คาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษทั ฯ
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม นิติบุคคลที่เปนผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม และไมเปนผูถือหุนรายใหญ ผูมี
อํานาจควบคุม หรือหุน สวนของผูใ หบริการทางวิชาชีพนัน้ ดวย
เวนแตจะไดพน จากการมีลกั ษณะดังกลาวมาแลวไมนอ ยกวา 2
ปกอนไดรับการแตงตั้ง
7) ไมเปนกรรมการทีไ่ ดรบั การแตงตัง้ ขึน้ เพือ่ เปนตัวแทน
ของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ อื หุน รายใหญ หรือผูถ อื หุน ซึง่ เปน
ผูเกี่ยวของกับบริษัทผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน และ
เปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการ
ที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงิน
เดือนประจํา หรือถือหุนรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยาง
เดียวกัน และเปนการแขงขันทีม่ นี ยั กับบริษทั ฯ หรือบริษทั ยอย
9) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็น
อยางอิสระ
บทบาทหนาทีข่ องคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีบทบาทหนาที่ในการกําหนด
นโยบายกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ
ตลอดจนวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ เปาหมาย และแผนการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนิน
การใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณทีก่ าํ หนด
ไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อใหเปนไปตามเปา
หมายของบริษทั ฯ ทีไ่ ดกาํ หนดไวคณะกรรมการบริษทั ฯ จะตอง
มีความรับผิดชอบตามหนาที่ (Accountability) ทีม่ ตี อ บริษทั ฯ
ผูถ อื หุน และผูม สี ว นไดเสียทุกสวน ทัง้ นีค้ ณะกรรมการบริษทั ฯ
มีบทบาทหนาทีใ่ นการกํากับดูแลใหการดําเนินงานของบริษทั ฯ
เปนไปโดยถูกตองตามกฎระเบียบขอบังคับและกฎหมายตางๆ
ตลอดจนปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บของตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง
ประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย โดยมีรายละเอียดบทบาทหนาทีข่ องคณะ
กรรมการบริษัทฯ ดังตอไปนี้
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คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาที่ในการกํากับดูแลใหการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ เปนไปโดยถูกตองตามกฎระเบียบ
ขอบังคับและกฎหมายตางๆ ตลอดจนปฏิบัติตามขอบังคับ
วัตถุประสงค และมติของทีป่ ระชุมผูถ อื หุน ทีช่ อบดวยกฎหมาย
1) คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูกําหนดวิสัยทัศน พันธ
กิจ กลยุทธ คานิยม ตลอดจนเปาหมายการดําเนินงานของบ
ริษัทฯ เพื่อใหผูบริหารและพนักงานมีจุดมุงหมายเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยใหมีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัย
ทัศน พันธกิจและคานิยมของบริษัท
2) คณะกรรมการบริษทั ฯ จัดใหมนี โยบายการกํากับดูแล
กิจการของบริษัทฯ เปนลายลักษณอักษร โดยคณะกรรมการ
เปนผูร เิ ริม่ มีสว นรวมในการจัดทํา และอนุมตั นิ โยบายดังกลาว
3) คณะกรรมการบริษัทฯ จัดใหมีคูมือจรรยาบรรณและ
จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics) สําหรับกรรมการ ผู
บริหารและพนักงาน ซึ่งประกอบดวยนโยบายเกี่ยวกับความ
ขัดแยงทางผลประโยชนการใชขอมูลภายในเพื่อซื้อขายหลัก
ทรัพย และแนวทางการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย โดย
เผยแพรไวในเว็ปไซตของบริษัท
4) คณะกรรมการบริษัทฯ จัดใหมีนโยบายการตอตาน
การคอรรัปชั่นของบริษัทฯ เปนลายลักษณอักษร โดยคณะ
กรรมการบริษัทฯ เปนผูริเริ่ม มีสวนรวมในการจัดทํา และ
อนุมัตินโยบายดังกลาว
5) คณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจและหนาที่และ
ความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษทั และมติคณะกรรมการตลอด
จนมติที่ประชุมผูถือหุน โดยยึดหลัก “ขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับ
กรรมการบริษัทจดทะเบียน” ตามที่ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยกําหนด
6) กํากับดูแลใหบริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายวาดวยหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุน ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ อาทิ การทํารายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่สําคัญ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
7) ดูแลใหบริษัทฯ ใหมีการบริหารความเสี่ยง การตรวจ
สอบ รวมทั้งการมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ
เชื่อถือได เพื่อใหการปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ
8) ดูแลใหบริษัทฯ มีการติดตามผลการดําเนินงานดาน
การลงทุน และการประกอบธุรกิจอื่น โดยมีการทบทวนระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) และกระบวนการ
ระบุความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนมีระบบการควบคุมภายใน

ที่เพียงพอ เพื่อใหการลงทุน และการประกอบธุรกิจอื่นของ
บริษัทฯ เปนไปตามกรอบนโยบายการลงทุน ตามขอกําหนด
ของกฎหมายที่เกี่ยวของ ทิศทาง กลยุทธ แผนงานการดําเนิน
ธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญของบริษัท และงบประมาณที่
กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
9) คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดใหฝายตรวจสอบ
ภายในซึ่งเปนการวาจางหนวยงานภายนอกทําหนาที่ผูตรวจ
สอบภายในเพื่อรายงานโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ
ฝายตรวจสอบภายในทําหนาที่สอบทาน และตรวจสอบเพื่อ
ใหมั่นใจวากระบวนการ และการปฏิบัติงานตางๆ ตลอดจน
กิจกรรมที่สําคัญของบริษัทฯ ไดดําเนินการตามแนวทางที่
กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบตั ติ าม
กฎหมาย และขอกําหนดที่เกี่ยวของกับบริษัท (Compliance
Control) เพื่อใหฝายตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ และ
สามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่ คณะ
กรรมการบริษัทฯ จึงกําหนดใหฝายตรวจสอบภายในรายงาน
ผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และได
รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
10) พิจารณากําหนดโครงสรางการบริหารงาน มีอาํ นาจ
แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และคณะ
อนุกรรมการอืน่ ตามความเหมาะสม รวมถึงการกําหนดขอบเขต
อํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการบริหารกรรมการผูจ ดั การ และ
คณะอนุกรรมการชุดตางๆ ที่แตงตั้ง ทั้งนี้การมอบอํานาจตาม
ขอบเขตอํานาจหนาที่ที่กําหนดนั้นตองไมมีลักษณะเปนการ
มอบอํานาจที่ทําใหคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ
และคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ดังกลาวสามารถพิจารณา และ
อนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรือมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย (ถา
มี) ยกเวนเปนการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ปนไปตามนโยบายและหลัก
เกณฑที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไวแลว
11) จัดทํารายงานประจําปของคณะกรรมการ พรอมทั้ง
รับผิดชอบการจัดทํา และการเปดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึง
ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา เพื่อนํา
เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
12) คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่ง
หรือหลายคน หรือกรรมการยอย หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการ
อยางหนึ่งอยางใดแทนคณะกรรมการได โดยอยูภายใตการ
ควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพือ่ ใหบคุ คลดัง
กลาวมีอาํ นาจตามทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะ
เวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก

เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไขการมอบอํานาจนั้นๆ ไดเมื่อ
เห็นสมควร ทั้งนี้การมอบอํานาจนั้นตองไมมีลักษณะเปนการ
มอบอํานาจทีท่ าํ ใหบคุ คลดังกลาวสามารถพิจารณา และอนุมตั ิ
รายการทีต่ น หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยงมีสว นไดเสีย หรือ
อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอืน่ ใดทีจ่ ะทําขึน้
กับบริษัทฯหรือบริษัทยอย (ถามี) ตามที่นิยามไวในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและ/หรือตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยและ/หรือประกาศอืน่ ใดของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบาย และหลัก
เกณฑที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไวแลว
13) พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่สําคัญอันเกี่ยว
กับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะดําเนินการนั้นๆ เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกบริษัท
14) แตงตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบดําเนิน
การในดานตางๆ ในนามของบริษัท หรือคณะกรรมการ เชน
ทะเบียนกรรมการหนังสือนัดประชุมกรรมการ หนังสือนัด
ประชุมผูถือหุน การจัดทํารายงานการประชุม เปนตน
การแบ ง แยกบทบาทหน า ที่ ร ะหว า งคณะกรรมการ
บริษัทกับฝายจัดการ
บริษัทฯ ไดจัดใหมีการแบงแยกบทบาทหนาที่ความรับ
ผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัทฯ และฝายจัดการไว
อยางชัดเจน โดยกรรมการบริษัทฯ ทําหนาที่ในการกําหนด
นโยบายบริษัท และกํากับดูแลการดําเนินงานของฝายจัดการ
ขณะทีฝ่ า ยจัดการทําหนาทีบ่ ริหารงานดานตางๆ ใหเปนไปตาม
นโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดประธานกรรมการ
และกรรมการผู  จั ด การจึ ง เป น บุ ค คลคนละคนกั น ทั้ ง สอง
ตําแหนงนีต้ อ งผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่
ใหไดบุคคลที่เหมาะสมที่สุด
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยประธานกรรมการ
และกรรมการ สําหรับฝายจัดการประกอบดวยประธานเจา
หนาที่บริหาร ประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ ประธานเจา
หนาที่ฝายการเงิน และผูอํานวยการ
บทบาทหนาที่ประธานกรรมการ
1) เปนประธานฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
2) กํากับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดยอยอืน่ ๆ ใหบรรลุวตั ถุประสงคตามแผน
งานที่กําหนดไว
3) การลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ ที่ประชุมคณะ
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กรรมการบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2
ขางเทากัน
4) เปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (หรือ
เลขานุการคณะกรรมการเรียกประชุมโดยคําสั่งของประธาน
กรรมการ)
5) ทําหนาที่ประธานฯ ในที่ประชุมผูถือหุน และควบคุม
การประชุมใหเปนไปตามระเบียบวาระที่กําหนดไว
6) เสริมสรางมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ
คณะกรรมการ
7) พิจารณา กําหนด และทบทวน เพื่อปรับปรุงนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ใหเปนไปตามหลักการ
การกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางเหมาะสม
8) พิจารณา กําหนด และทบทวน เพือ่ ปรับปรุงขอกําหนด
ที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ขอพึงปฏิบัติที่ดีแก
กรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ
9) ติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง
เหมาะสม
10) รายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ
เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ พรอมความเห็น
ในแนวปฏิบัติ และขอเสนอแนะเพื่อแกไขปรับปรุงตามความ
เหมาะสม
บทบาทหนาที่ประธานเจาหนาที่บริหาร
1) จัดทํานโยบาย แนวทางยุทธศาสตรการทําธุรกิจ เปา
หมาย แผนงาน และงบประมาณประจําป โดยคณะกรรมการ
บริษัทฯ อนุมัติ ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายแนวทาง
ยุทธศาสตรการทําธุรกิจ เปาหมาย แผนงาน และงบประมาณ
ประจําปของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
2) รายงานผลงาน และผลประกอบการของบริษัทฯ ให
คณะกรรมการบริษัทฯทราบพรอมขอเสนอแนะ
3) เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทฯ มีวาระการดํารงตําแหนงคราว
ละ 3 ป ซึ่งในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ให
กรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการที่
จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกล
ที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงใน
ปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ใหใชวิธี
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จับสลากกันวาผูใดจะออกสวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคน
ที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง อยางไร
ก็ตามกรรมการที่ออกจากตําแหนงอาจถูกเลือกเขามาดํารง
ตําแหนงใหมก็ได
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
ขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหคณะกรรมการตองมี
การประชุมอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง และอาจมีการประชุม
พิเศษเพิ่มเติมตามความจําเปน และมีการจัดสงหนังสือเชิญ
ประชุมใหแกกรรมการเพื่อพิจารณากอนการประชุมลวงหนา
ไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม เวนแตในกรณีจําเปนรีบ
ดวนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชนของบริษัทฯ ซึ่งในการ
ประชุมทุกคราวจะมีการกําหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มี
เอกสารประกอบการประชุมที่ครบถวนเพียงพอ โดยจัดสงให
กับคณะกรรมการลวงหนาเพือ่ ใหคณะกรรมการไดมเี วลาศึกษา
ขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม โดยในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท กรรมการทุกคนสามารถอภิปราย และ
แสดงความคิดเห็นไดอยางเปดเผย นอกจากนี้ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท จะมีการเชิญผูบริหารระดับสูงเขารวม
ประชุมคณะกรรมการเพื่อใหรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่
เกี่ยวของโดยตรงกําหนดจํานวนองคประชุมขั้นตํ่า ณ ขณะที่
คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการวา ตองมี
กรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
บริษทั ฯ มีความมุง มัน่ ใหคณะกรรมการบริษทั ไดรบั ขอมูล
ที่เพียงพอ ครบถวน ตอเนื่อง และทันเวลากอนการประชุมทุก
ครั้ง ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถติดตอเลขานุการบริษัทได
โดยตรงอยางอิสระเลขานุการบริษัทมีหนาที่ใหคําปรึกษาแก
คณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามกฎ
และระเบียบตางๆ
การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
การปฐมนิเทศกรรมการใหมและการฝกอบรมกรรมการ
บุคคลที่ไดรับเลือกมาทําหนาที่เปนกรรมการบริษัท
คนใหม จะไดรับการฝกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวของกับธุรกิจของ
บริษัท รวมถึงหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท
ขอมูลที่ใชปฐมนิเทศเมื่อไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ จาก
ที่ประชุมผูถือหุน (Orientation) ไดแก เรื่องที่จะปฏิบัติตาม
กฎหมายหนังสือบริคณหสนธิขอบังคับของบริษัท ขอบเขต
หนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั และคณะ

กรรมการชุดยอย รายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัท
ยอนหลัง 1 ปคูมือกรรมการบริษัทจดทะเบียน หลักการกํากับ
ดูแลกิจการทีด่ จี ดั ทําโดยตลาด หลักทรัพยฯ นโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และกฎหมายที่
เกีย่ วของกับการประกอบธุรกิจของบริษทั ตลอดจนกฎระเบียบ
ตางๆ ทีส่ าํ คัญของบริษทั รวมทัง้ หลักสูตรอบรมกรรมการ และ
ขอมูลอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการดําเนินธุรกิจของบริษทั เปนตน ในการ
ฝกอบรมนีเ้ ลขานุการบริษทั จะเปนผูท ใี่ หขอ มูลตอกรรมการคนใหม
คณะกรรมการมีนโยบายสงเสริมใหกรรมการมีความรูอ ยางตอเนือ่ ง
และสนับสนุนใหกรรมการเขารวมในการฝกอบรมในหลักสูตรหรือเขา
รวมกิจกรรมสัมมนาตางๆ และกรรมการเขาใหมทกุ คนจะไดรบั การ
ปฐมนิเทศเบือ้ งตนจากประธานกรรมการ เกีย่ วกับลักษณะการดําเนิน
ธุรกิจ ประวัตคิ วามเปนมาของบริษทั ฯ ทีต่ งั้ สํานักงานและสาขา
วัฒนธรรมองคกร พรอมรับคําชีแ้ จงจากกรรมการและเลขานุการ
บริษทั เกีย่ วกับโครงสรางองคกร นโยบายการกํากับดูแลกิจการ และ
ระบบการควบคุมภายในการพัฒนาความรูใ หกบั กรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายสงเสริมและอํานวย
ความสะดวกใหมีการฝกอบรมและใหความรูแกผูที่
เกี่ยวของในระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่ง
รวมถึง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ ริหารและเลขานุการ
บริษัทฯ เพื่อใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
ไดแก หลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
(Thai Institute of Directors Association : IOD) ตลาดหลัก
รัพยแหงประเทศไทย หรือสถาบันอืน่ ๆ ไมวา จะเปนในสวนของ
หนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ หรือแนวทางการ
บริหารจัดการแนวใหม เพื่อใหกรรมการทุกคนมีการพัฒนา
และปรับปรุงการปฎิบัติงานอยางตอเนื่อง รวมถึงการนําความ
รูตางๆมาปรับใชอยางเหมาะสม
ซึ่งในป2561ไดสนับสนุนกรรมการเขารวมอบรมดังนี้
• นายภาณุ ศีติสาร ประธานกรรมการ/กรรมการ
บริหาร/กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
อบรมหลักสูตร “ Safety Ofﬁcer for Manage
ment Level 2018”
• ดร.พระนาย กังวาลรัตน กรรมการ/ประธานกรรมการ
บริ ห าร/ประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห าร/กรรมการผู  มี
อํานาจลงนาม
อบรมหลักสูตร “ Safety Ofﬁcer for Management
Level 2018”
• นางสาวอนงค พานิชเจริญนาน ตําแหนงกรรมการ/

กรรมการบริหาร/ประธานเจาหนาที่ฝายการเงิน
อบรมหลักสูตร “มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สําหรับกิจการ NPAEs”
“Update มาตรฐานการสอบบัญชี และรายงานการ
สอบบัญชีรูปแบบใหม”
“ภาพรวมมาตรฐานการสอบบัญชีไทย รุนที่ 1/61”
“รับมือเกณฑการรับรูรายไดใหมตาม TFRS15
สําหรับธุรกิจทั่วไป (In-House)”
“การซักซอมความเขาใจเกีย่ วกับหลักเกณฑการออก
และเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม”
“Updated COSO Enterprise Risk Management
: Integrating with Strategy and Performance”
“Final Countdown to TFRS 9 Focus Group”
“การซักซอมความเขาใจมาตรการเตือนผูลงทุน”
“โครงการ Smart Disclosure Program”
“แนวทางสรางความโปรงใส สูสังคมไรสินบน”
“ Safety Ofﬁcer for Management Level 2018”
• นายอัณณพ พุมกุมาร กรรมการ/กรรมการบริหาร/
ประธานเจ า หน า ที่ ฝ  า ยปฏิ บั ติ ก าร/กรรมการผู 
มีอํานาจลงนาม
อบรมหลักสูตร “ Safety Ofﬁcer for Manage
ment Level 2018”
นายเศรษฐวุฒิ บุญสนิท กรรมการบริหาร/ผูอํานวย
การอาวุโสฝายพัฒนาธุรกิจ
อบรมหลักสูตร “ Safety Ofﬁcer for Manage
ment Level 2018”
นางสาวกรรณิการ เอีย้ พิน ตําแหนงเลขานุการบริษทั
อบรมหลั ก สู ต ร “ความรู  พื้ น ฐานสํ า หรั บ วิ ช าชี พ นั ก
ลงทุนสัมพันธ”
“Safety Ofﬁcer for Management Level 2018”
คณะกรรมการอืน่ ๆนอกเหนือจากคณะกรรมการบริษทั
บริษัทฯ ไดจัดตั้งคณะกรรมการชุดยอยเพื่อชวยคณะ
กรรมการบริษัทฯ ในการศึกษา กลั่นกรอง และควบคุมดูแล
งานดานตางๆ ของบริษัท ดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประกอบ
ดวยกรรมการอิสระทั้งคณะ ทําหนาที่สอบทานการรายงาน
ทางการเงินใหถูกตอง เพียงพอ สอบทานระบบการควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายในใหเกิดประสิทธิผล สอบทาน
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การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ คัดเลือก แตงตั้งผูสอบ
บัญชีพิจารณารายงานที่เกี่ยวโยงกันที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนใหเปนไปตามเกณฑ พิจารณาใหความเห็นการ
กํากับดูแลกิจการ และแนวทางปฏิบัติในเรื่องการกํากับดูแล
กิจการ จริยธรรมทางธุรกิจพรอมทัง้ ดูแลติดตามใหมกี ารปฏิบตั ิ
ตามนโยบาย และหลักปฏิบัติตามกรอบจริยธรรม

ไมนอยกวา 3 คน
2. กรรมการตรวจสอบมีทักษะความชํานาญที่เหมาะสม
ตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย โดยมีกรรมการตรวจสอบอยาง
นอย 1 คน ตองมีความรูความเขาใจ หรือมีประสบการณดาน
การบัญชีหรือการเงิน และมีประสบการณเพียงพอที่จะทํา
หนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน
3. ใหคณะกรรมการของบริษทั เลือก และแตงตัง้ กรรมการ
คณะกรรมการบริ ห าร (Executive Committee) ตรวจสอบคนหนึ่ ง เป น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบดวยกรรมการทีไ่ ดรบั มอบหมาย แตงตัง้ จากทีป่ ระชุม
4. ใหคณะกรรมการตรวจสอบเลือก และแตงตัง้ เลขานุการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ทําหนาทีป่ ระธานกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารประกอบดวยผูบริหาร ผูจัดการฝายตางๆ ที่
เกี่ยวของทําหนาที่กลั่นกรองนโยบาย ทิศทาง กลยุทธในการ
คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
ดําเนินธุรกิจโครงสรางการบริหารงาน แผนธุรกิจ และงบ
1. ไดรบั การแตงตัง้ จากคณะกรรมการ หรือทีป่ ระชุมผูถ อื
ประมาณประจําปตลอดจนติดตามดูแลแผนงานกลยุทธ แผน หุนของบริษัทฯ ใหเปนคณะกรรมการตรวจสอบ และใหคณะ
ธุรกิจประจําปท่ีไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบ กรรมการตรวจสอบแตงตั้งกรรมการตรวจสอบทานหนึ่งเปน
ริษทั ฯ ตลอดจนผลการดําเนินงานทางการเงิน การบริหารความ ประธานกรรมการตรวจสอบ
เสีย่ ง และดําเนินการดานอืน่ ๆ ตามทีไ่ ดรบั มอบหมายจากคณะ
2. เปนกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด และมี
กรรมการบริษัทฯ
คุณสมบัติในลักษณะเดียวกับที่กําหนดไวในกฎหมายมหาชน
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
คณะทํางานตอตานการคอรรัปชั่น (Anti-Corruption และประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยคุณสมบัติ
Committee) ประกอบดวยผูบ ริหารและผูจ ดั การฝายตางๆ ที่ และขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เกีย่ วของ มีหนาทีใ่ นการพิจารณา นําเสนอนโยบายเกีย่ วกับการ
3. เปนผูที่สามารถปฏิบัติหนาที่ แสดงความเห็น หรือ
ปองกันการกระทําการอันเปนการคอรรปั ชัน่ การกระทําทีข่ ดั ตอ รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามหนาทีท่ ไี่ ดรบั มอบหมายไดอยาง
กฎหมาย ศีลธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณขององคกร การ เปนอิสระ โดยไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหาร ผูถือหุน
สือ่ สารใหความรูค วามเขาใจกับพนักงานในทุกระดับอยางทัว่ ถึง รายใหญของบริษัทรวมทั้งผูที่เกี่ยวของ หรือญาติสนิทของ
การกําหนดแผนงาน มาตรการ แนวทางปฏิบตั ใิ นการตอตานการ บุคคลดังกลาว
คอรรปั ชัน่ การประเมิน และบริหารจัดการความเสีย่ งจากการ
4. มีความรู และประสบการณเพียงพอที่จะสามารถ
คอรรปั ชัน่ การติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนการ ทําหนาทีใ่ นฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นีต้ อ งมีกรรมการตรวจ
มีสว นรวม และสนับสนุนภาคีเครือขายการตอตานการคอรรปั ชัน่ สอบอยางนอย 1 คนทีม่ คี วามรู และประสบการณเพียงพอทีจ่ ะ
ทัง้ นีใ้ หคณะเจาหนาทีต่ อ ตานการคอรรปั ชัน่ รายงานทัง้ นีใ้ หคณะ สามารถทําหนาทีใ่ นการสอบทานความนาเชือ่ ถือของงบการเงิน
เจาหนาทีต่ อ ตานการคอรรปั ชัน่ นําเสนอผลการดําเนินงานตอ
5. เปนผูท ไี่ ดรบั ความเชือ่ ถือ และเปนทีย่ อมรับโดยทัว่ ไป
คณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ พิจารณาใหความเห็น และรายงาน
6 . ไ ม  เ ป  น ก ร ร ม ก า ร ที่ ไ ด  รั บ ม อ บ ห ม า ย จ า ก
ตอคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ พิจารณาในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วของ
คณะกรรมการใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน
องคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระ
7. ไมเปนกรรมการของบริษทั ใหญ บริษทั ยอย หรือบริษทั
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ยอยลําดับเดียวกันเฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน
กฎหมาย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ รวมทั้งเปดเผย
8. สามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการดําเนินหนาที่ ขอมูลในการเขาทํารายการดังกลาวอยางถูกตองครบถวน ทัง้ นี้
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
เพือ่ ใหมนั่ ใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผล และเปนประโยชน
สูงสุดตอบริษัทฯ
ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะ
6. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่
กรรมการตรวจสอบ
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อใหมั่นใจวามีความ
7. ในการปฏิบตั งิ านตามขอบเขตหนาทีใ่ หคณะกรรมการ
ถูกตองเชื่อถือไดรวมถึงการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ โดย ตรวจสอบมีอํานาจเชิญใหฝายจัดการผูบริหาร หรือพนักงาน
ประสานงานกับผูสอบบัญชีภายนอก ผูบริหารที่รับผิดชอบใน ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวของมาใหความเห็นเขารวมประชุมหรือสง
การจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส ประจําป และ เอกสารที่เห็นวาเกี่ยวของหรือจําเปน
เปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของของบริษัทฯ อยางเพียงพอกอนเสนอ
8. ใหมีอํานาจในการแสวงหาความเห็นที่เปนอิสระจาก
ตอคณะกรรมการบริษัท
ที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นวาจําเปนดวยคาใชจายของ
2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) บริษัทฯ เพื่อใหการปฏิบัติงานภายใตหนาที่ความรับผิดชอบ
และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริษทั ฯ สําเร็จลุลวงดวยดี
ใหมีความเหมาะสมมีประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเปน
9. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ
อิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็น ตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่ง
ชอบในการพิจารณาแตงตัง้ โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงาน รายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอืน่ ใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการ ตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
ตรวจสอบภายใน ทั้งนี้อาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทาน
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่นา
หรือตรวจสอบรายการที่เห็นวาจําเปน และเปนเรื่องสําคัญใน เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
ระหวางการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ไดพรอมทั้งนําขอ
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุม
เสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแกไขระบบการควบคุมภายใน ภายในของบริษัทฯ
ที่สําคัญแจําเปนเสนอตอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทาน
• ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายวาดวยหลัก
รวมกับผูสอบบัญชีภายนอก และหัวหนาหนวยงานตรวจสอบ ทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ
ภายใน หรือบริษัทที่ปรึกษาตรวจสอบภายใน
หรือกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วของกับการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
และตลาดหลักทรัพย หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ
• ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแยงทางผล
รวมทั้งนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่ ประโยชน จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และเขา
เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
รวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแตงตัง้ บุคคลซึง่ มีความ
• ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการ
อิสระเพือ่ ทําหนาทีเ่ ปนผูส อบบัญชีของบริษทั ฯ รวมถึงพิจารณา ตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร (Charter)
คาตอบแทนของผูส อบบัญชีของบริษทั ฯ เพือ่ เสนอใหทปี่ ระชุมผู รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุน และผูลงทุนทั่วไปควรทราบภาย
ถือหุน เปนผูอ นุมตั ิ ตลอดจนประสานงานกับผูส อบบัญชีเกีย่ วกับ ใตขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะ
วัตถุประสงคในการดําเนินการตรวจสอบขอบเขต แนวทาง แผน กรรมการบริษัท
งาน ปญหาทีพ่ บระหวางการตรวจสอบ และประเด็นทีผ่ สู อบบัญชี
10. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
เห็นวาเปนสาระสําคัญ รวมทัง้ เขารวมประชุมกับผูส อบบัญชีโดย ในขอบเขตหนาที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจ
ไมมฝี า ยจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครัง้
สอบในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตน คณะกรรมการตรวจ
5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิด สอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง คณะกรรมการของบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการ
ผลประโยชนใหมีความถูกตอง ครบถวน และใหเปนไปตาม ดําเนินงานของบริษัทฯ ตอบุคคลภายนอก
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11. ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําดังตอไปนี้
ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงิน และผล
การดําเนินงานของบริษทั ฯ ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงาน
ตอคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ ดําเนินการปรับปรุงแกไขภายใน
เวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรตอไป
• รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
• การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพรองที่
สําคัญในระบบควบคุมภายใน
• การฝ า ฝ น กฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละ
ตลาดหลักทรัพยและ/หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและ/หรือขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ/หรือกฎหมายที่
เกี่ยวของกับ ธุรกิจของบริษัท
การประชุ ม ของคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ และคณะ
กรรมการชุดตางๆ
บริษัทฯ กําหนดการประชุม วาระการประชุมของคณะ
กรรมการชุดตางๆ ไวเปนการลวงหนาในแตละป และแจง
ใหกรรมการแตละคนทราบถึงกําหนดการดังกลาว เพื่อให
กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเขารวมประชุมได ดังนี้
คณะกรรมการบริษทั ฯ ประชุมไมนอ ยกวาไตรมาสละ 1 ครัง้
คณะกรรมการตรวจสอบ ประชุมไมนอ ยกวาไตรมาสละ 1 ครัง้
คณะกรรมการบริหาร ประชุมอยางนอยเดือนละครั้ง
คณะทํางานบริหารความเสีย่ ง ประชุมไมนอ ยกวาปละครัง้ 3 ครัง้
คณะเจาหนาทีค่ ณะอืน่ ๆ การประชุมใหอยูใ นดุลพินจิ ของ
ประธานแตละคณะ
• การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตองมีกรรมการ
มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึง
จะเปนองคประชุม
• กรรมการมีหนาที่เขารวมประชุมคณะกรรมการบ
ริษัทฯ ทุกครั้งยกเวนกรณีที่มีความจําเปนจริงๆ โดยใหแจง
ประธานกรรมการ หรือเลขานุการคณะกรรมการบริษทั ฯ หรือ
เลขานุการบริษัทฯทราบ
• ฝายจัดการควรจัดสงสารสนเทศแจงขอมูลที่สําคัญ
ใหแกกรรมการเปนการลวงหนาอยางนอย 7 วันทําการกอน
วันประชุม และในกรณีที่กรรมการตองการเอกสารเพิ่มเติมให
ติดตอขอจากกรรมการผูจ ดั การ หรือเลขานุการบริษทั ฯได โดย
ในกรณีที่จําเปนคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถจัดใหมีความ
เห็นอิสระจากที่ปรึกษา หรือผูประกอบวิชาชีพภายนนอกโดย
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ใหถือเปนคาใชจายของบริษัทฯ
• ประธานกรรมการจัดสรรเวลาอยางเพียงพอเพื่อให
กรรมการพิจารณา อภิปรายประเด็นตางๆ อยางเหมาะสม
และสงเสริมใหมีการแสดงความความคิดเห็นอยางสรางสรรค
เปนอิสระ
• กรรมการที่มีสวนไดเสียในแตละวาระ คณะกรรมกา
รบริษัทฯ กําหนดใหกรรมการรายงานการมีสวนไดสวนเสีย
และไมอยูรวมในการพิจารณาวาระนั้น เพื่อใหกรรมการทาน
อื่นมีการอภิปราย ลงมติอยางเปนอิสระ โดยเปดเผยบันทึกไว
ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
องคประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการของบริษทั ประกอบดวยกรรมการอยาง
นอยหา (5) คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร การแตงตั้ง
กรรมการนั้นใหที่ประชุมผูถือหุนเปนผูเลือกตั้งกรรมการตาม
หลักเกณฑและวิธีการดังนี้
1.1 ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอ
หนึ่งเสียง
1.2 ในการเลือกกรรมการอาจใชวิธีออกเสียงลงคะแนน
เลือกกรรมการเปนรายบุคคล คราวละคน หรือคราวละหลาย
คน ตามแตที่ประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควร แตในการลงมติ
แตละครั้งผูถือหุนตองออกเสียงดวยคะแนนที่มีตามขอ 1.1
ทั้งหมด จะแบงคะแนนเสียงแกคนใดมากนอยเพียงใดไมได
1.3 ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหใชเสียง
ขางมาก บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปน
ผูไ ดรบั การเลือกตัง้ เปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ไดรบั การเลือก
ตัง้ ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการ
ทีจ่ ะพึงมี หรือพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ใหผเู ปนประธานเปนผูอ อก
เสียงชี้ขาด
2. คณะกรรมการบริษทั ตองมีกรรมการอิสระไมนอ ยกวา
หนึ่งในสาม (1/3) ของคณะกรรมการทั้งหมด และมีจํานวนไม
ตํ่ากวาสาม (3) คนซึ่งกรรมการอิสระถือหุนไมเกินรอยละหนึ่ง
ของจํานวนทุนจดทะเบียนทีอ่ อก และเรียกชําระแลวของบริษทั
และบริษัทที่เกี่ยวของ โดยรวมหุนที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวของ
ดวย และใหมคี ณ
ุ สมบัตติ ามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนที่ ทจ. 28/2551 เรือ่ ง การขออนุญาตใหเสนอขายหุน ทีอ่ อก
ใหม ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551
3. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ให

กรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวน
กรรมการที่มีอยูทั้งหมด ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกให
ตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน
หนึ่งในสาม กรรมการที่จะออกจากตําแหนงในปแรก และปที่
สองภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ใหใชวธิ จี บั สลาก หรือตกลง
กันในคณะกรรมการวาผูใดจะออก และปตอๆ ไปใหกรรมการ
คนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนงกรรมการ
ซึง่ พนจากตําแหนงตามวาระในขอนีอ้ าจไดรบั เลือกตัง้ กลับเปน
กรรมการใหมได
4. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะมีเหตุอื่น
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคล
ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวย
บริษัทมหาชนจํากัดเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะ
กรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระกรรมการจะเหลือนอยกวา
สองเดือน โดยบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการดังกลาวจะอยูใน
ตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระทีย่ งั เหลืออยูข องกรรมการที่
ตนแทน โดยมติดงั กลาวของคณะกรรมการจะตองประกอบดวย
คะแนนเสียงไมนอ ยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนกรรมการที่
เหลืออยู
5. ทีป่ ระชุมผูถ อื หุน อาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจาก
ตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดว ยคะแนนเสียงไมนอ ย
กวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนผูถ อื หุน ซึง่ มาประชุมมีสทิ ธิออก
เสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุน
ที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมมีสิทธิออกเสียง
องคประกอบและการสรรหาคณะกรรมการอิสระ และ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระ
อยางนอยสาม (3) คน โดยมีวาระอยูใ นตําแหนงคราวละสาม (3)
ป บริษทั มีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
อิสระ โดยจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่ง (1) ของจํานวนหุนที่มีสิทธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ บริษทั ยอย บริษทั รวม
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยใหนับ
รวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน
ลูกจาง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ดเงินเดือนประจํา หรือผูม อี าํ นาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ
บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว

มาแลวไมนอยกวาสอง (2) ปกอนไดรับการแตงตั้ง
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางโลหิต หรือโดยการ
จดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ปนบิดามารดา คูส มรส
พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุน
รายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอชื่อ
เปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย
4. ไมมี หรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั
ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใช
วิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปน หรือเคยเปนผู
ถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสําคัญทาง
ธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ บริษทั ยอย บริษทั รวม ผูถ อื หุน ราย
ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตไดพนจากการ
มีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตง
ตัง้ ทัง้ นีค้ วามสัมพันธทางธุรกิจใหรวมถึงรายการประกาศคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาต
และการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม
5. ไมเปน หรือเคยเปนผูส อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ
บริษทั ยอย บริษทั รวม ผูถ อื หุน รายใหญ หรือผูม อี าํ นาจควบคุม
ของบริษทั และไมเปนผูถ อื หุน ทีม่ นี ยั ผูม อี าํ นาจควบคุม หรือหุน
สวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู อบบัญชีของบริษทั บริษทั
ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีสักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใ หบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวม
ถึงการใหบริการที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสอง (2) ลานบาทตอปจากบริษัท
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษทั และไมเปนผูถ อื หุน ทีม่ นี ยั ผูม อี าํ นาจ
ควบคุม หรือหุน สวนของผูใ หบริการทางวิชาชีพนัน้ ดวย เวนแต
จะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสอง (2)
ปกอนไดรับการแตงตั้ง
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งเพื่อเปนตัวแทน
ของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปน
ผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน และ
เปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย
หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่
มีสวนรวมการบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงิน
เดือนประจํา หรือถือหุนเกินกวารอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่
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มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของ
บริษัทหรือบริษัทยอย
9. ไมมลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ าํ ใหไมสามารถใหความเห็นอยาง
เปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
10. ไม เ ป น กรรมการที่ ไ ด รั บ มอบหมายจากคณะ
กรรมการใหตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมของบริษัท บริษัท
ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
11. ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือ
บริษัทยอยลําดับเดียวกัน เฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย
นอกจากนีก้ รรมการอิสระทีด่ าํ รงตําแหนงกรรมการตรวจ
สอบอยางนอยหนึ่ง (1) คน จะตองเปนบุคคลที่มีความรู และ
ประสบการณดานการบัญชีหรือการเงินเพียงพอ ที่จะสามารถ
ทําหนาทีใ่ นการสอบทานความนาเชือ่ ถือของงบการเงินได รวม
ทั้งบริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในดานอื่นๆ ประกอบดวย เชน
ประสบการณในธุรกิจ ความเชีย่ วชาญเฉพาะทางทีเ่ กีย่ วของกับ
ธุรกิจ ความมีจริยธรรม เปนตน
หลักเกณฑวิธีการแตงตั้งกรรมการตรวจสอบใหเปนไป
ตามหลักเกณฑวิธีการแตงตั้งกรรมการบริษัท โดยกรรมการ
ตรวจสอบซึ่ ง พ น จากวาระอาจไดรับ การแตง ตั้ง ใหกลับมา
ดํารงตําแหนงใหมได ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการตรวจสอบ
วางลงเพราะมีเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะ
กรรมการบริ ษั ท แต ง ตั้ ง บุ ค คลซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ ว นเป น
กรรมการตรวจสอบเพื่อใหกรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบ
ตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลที่เปนกรรมการ
ตรวจสอบแทนจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่
ยังเหลืออยูของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน และบริษัท
ตองแจงตลาดหลักทรัพยฯ ทันทีที่กรรมการตรวจสอบลาออก
หรือถูกใหออกกอนครบวาระ
การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ (Board Self-Assessment) อยางนอยปละ 1 ครั้ง เปนประจําทุกปโดยใชแบบ
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ประเมินที่บริษัทฯปรับปรุงจากตัวอยางของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยแลวจัดทําแบบประเมินขึ้นจํานวน 3 ชุด ดังนี้
1. การประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะ
2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอยแบบรายคณะ
3. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ และ คณะ
กรรมการชุดยอย
เพื่ อ ให ค ณะกรรมการใช เ ป น กรอบในการกํ า หนด
บรรทัดฐาน ตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ และนําผลที่ไดเปรียบ
เทียบกับผลการปฏิบัติงานตามกฎบัตรของคณะกรรมการ
สะทอนใหเห็นถึงความรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพอยางแทจริงและเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการบริษัทใหสอดคลองกับนโยบายที่กําหนดไว
และเพื่อทบทวนปญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปที่ผานมา
โดยเลขานุการบริษัทจะนําสงแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการสงใหคณะกรรมการทุกคนประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจําปท้ังแบบคณะและรายบุคคล ซึ่งภายหลังที่
คณะกรรมการแตละคนประเมินเสร็จเรียบรอยแลว จะนําสง
แบบประเมินการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ในรอบป
กระบวนการประเมินผลงานของคณะกรรมการทัง้ คณะ/ คณะ
กรรมการชุดยอยรายบุคคล มีดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัท เปนผูอนุมัติและทบทวนแบบ
ประเมินผลเพื่อใหเกิดความถูกตอง ครบถวน และเปนไปตาม
หลักเกณฑที่หนวยงานกํากับดูแลกําหนด
2. เลขานุการบริษทั จัดสงแบบประเมินตนเองของคณะ
กรรมการใหกรรมการบริษทั ภายในตนเดือนมกราคมของทุกป
3. กรรมการบริ ษั ท ทํ า แบบประเมิ น ผลและส ง คื น
เลขานุการบริษัท ภายในสิ้นเดือนมกราคมของทุกป
4. เลขานุการบริษัท เปนผูสรุปและวิเคราะหผลการ
ประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษทั
และรายงานผลการวิเคราะหจากการประเมินใหคณะกรรมการ
บริษัทรับทราบ
5. เลขานุการบริษัท นําผลวิเคราะหและความเห็นเพิ่ม
เติมจากคณะกรรมการบริษัท ไปจัดทําแผนเพื่อดําเนินการ
ปรับปรุงโดยจัดทําหลักเกณฑการประเมินผล คิดเปนรอยละ
จากคะแนนเต็มในแตละขอทั้งหมด ดังนี้

4 = ดีเยี่ยม
3 = ดีมาก
2 = ดี
1 = พอใช
0 = ควรปรับปรุง
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
ประจําป 2561 สรุปไดดังนี้
รวมรอยละ

แบบประเมินของคณะกรรมการบริษัท
รายคณะ
99.07%

รวมรอยละ

แบบประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายบุคคล
รายคณะ
100%
100%

รายบุคคล
99.43%

เลขานุการบริษัทฯ
เลขานุการบริษทั ฯ มีบทบาทหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทัง้ รับ
ผิดชอบในการดูแลและใหคําแนะนําแกคณะกรรมการและผู
บริหารเกีย่ วกับกฎเกณฑตา งๆ ทีต่ อ งปฏิบตั แิ ละหลักการกํากับ
ดูแลกิจการของบริษัทฯ และรับผิดชอบจัดการประชุมคณะ
กรรมการและการประชุมผูถือหุน รวมถึงชวยคณะกรรมการ
ดูแลใหมกี ารปฏิบตั ติ ามมติดงั กลาว และการรักษาเอกสารขอมูล
ความขัดแยงทางผลประโยชน
บริษัทฯ ยึดถือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันความขัด
แยงทางผลประโยชนบนหลักการที่วาการตัดสินใจใดๆ ใน
การดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตองทําเพือ่ ผลประโยชนสงู สุด
ของบริษทั ฯ และควรหลีกเลีย่ งการกระทําทีก่ อ ใหเกิดความขัด
แยงทางผลประโยชน โดยกําหนดใหผูที่มีสวนเกี่ยวของ หรือ
มีสว นไดเสียกับรายการทีพ่ จิ ารณาตองแจงใหบริษทั ฯ ทราบถึง
ความสัมพันธ หรือการมีสวนไดเสียของตนในรายการดังกลาว
และตองไมเขารวมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไมมีอํานาจ
อนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ
หากมี ร ายการที่ อ าจก อ ให เ กิ ด ความขั ด แย ง ทางผล
ประโยชนเกิดขึ้นที่มิใชการดําเนินการตามธุรกิจปกติ หรือเปน
ไปตามเงื่อนไขการคาทั่วไปจะตองนําเสนอตอที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติโดยใหคณะกรรมการตรวจ
สอบพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบเพื่อนําเสนอตอ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และหรือที่ประชุมผูถือหุน
(แลวแตกรณี) ทั้งนี้บริษัทฯ จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรวมทั้งจะไดมีการเปด
เผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานประจําป (แบบ
56-2) และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ดวย
ระบบการควบคุมภายใน
บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในทั้ง
ในระดั บ บริ ห ารและระดั บ ปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ให เ กิ ด ความมี
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน บริษัทฯ มีการกําหนดภาระ
หนาที่ อํานาจในการดําเนินการของผูปฏิบัติงาน และผูบริหาร
ไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช
ทรัพยสินของบริษัทฯ ใหเกิดประโยชนมีการแบงแยกหนาที่ผู
ปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจ
สอบทําหนาที่ในควบคุมดูแลระบบการสอบทาน ระบบการ
ควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม
บริษัทฯ กําหนดใหมีฝายตรวจสอบภายในโดยการจาง
บุคคลภายนอกทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานหลัก และ
กิ จ กรรมทางการเงิ น ที่ สํ า คั ญ ของบริ ษั ท ฯ ให ดํ า เนิ น ไปใน
แนวทางที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพเปนไปตามกฎหมาย
ขอกําหนดที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ ควบคุมระบบภายใน ตรวจ
สอบรายการที่สําคัญอยางสมํ่าเสมอ และตองรายงานผลการ
ตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบทําใหสว นตรวจ
สอบภายในมีความเปนอิสระสามารถตรวจสอบ และถวงดุลได
อยางเต็มที่
การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ไดจัดใหมีคณะทํางานบริหารความเสี่ยง เพื่อ
ประเมินความเสี่ยงที่มาจากภายในและภายนอก วิเคราะห
ปจจัยที่เปนสาเหตุ กําหนดแนวทางในการติดตามเหตุการณที่
เปนสาเหตุของปจจัยความเสีย่ ง มาตรการในการลดความเสีย่ ง
การประเมินผล และการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง
ไวอยางเปนระบบ ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ กําหนดใหหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
ไดมกี ารติดตามการบริหารจัดการความเสีย่ งนัน้ อยางสมํา่ เสมอ
และรายงานความคืบหนาตอผูบังคับบัญชาทราบ โดยบริษัทฯ
กําหนดแนวทางปฏิบตั ใิ นการบริหารความเสีย่ งไวใน “ขัน้ ตอน
การดําเนินงาน เรื่อง การบริหารความเสี่ยง”
รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหนาที่สอบทานรายงาน
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ทางการเงิน โดยมีฝายบัญชี การเงิน และผูสอบบัญชีประชุม
รวมกัน นําเสนอรายงานทางการเงินตอคณะกรรมการบริษทั ฯ
ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ เปนผูร บั ผิดชอบตองบ
การเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน
รายงานประจําป โดยการจัดทํางบการเงินดังกลาวจะตองเปน
ไปตามาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปในประเทศไทย ซึง่ ตรวจ
สอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่ไดรับอนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยเลือก
ใชนโยบายบัญชีทเี่ หมาะสม และถือปฏิบตั อิ ยางสมํา่ เสมอ รวม
ทั้งมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศอยางเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
การปองกันการนําขอมูลภายในไปใชประโยชนของผูบ ริหาร
บริษัทฯ มีนโยบายวิธีการดูแลกรรมการ และผูบริหารใน
การนําขอมูลภายในของบริษทั ฯ ซึง่ ยังไมเปดเผยตอสาธารณชน
ไปใชเพื่อแสวงหาประโยชนสวนตนรวมทั้งการซื้อขายหลัก
ทรัพย ดังนี้
• ใหความรูแ กกรรมการรวมทัง้ ผูบ ริหารฝายตางๆ เกีย่ ว
กับหนาที่ ทีต่ อ งรายงานการถือครองหลักทรัพยของตน คูส มรส
และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตอสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไย ตามมาตรา 59 และกําหนดโทษตามมาตรา 275 แหง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
• บริษัทฯ กําหนดใหกรรมการและผูบริหารรายงาน
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย ตอสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตามมาตรา
59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.
2535 ภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลง
และจัดสงสําเนารายงานนี้ใหแกบริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่
สงรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย
• บริษัทฯ กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และผูปฏิบัติ
งานที่เกี่ยวของที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่เปนสาระสําคัญ
ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยจะตองระงับการ
ซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ กอนที่งบการเงินหรือขอมูล
ภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชนเปนเวลา 1 เดือน และ
ควรรอคอยอยางนอย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปดเผยขอมูลให
แกสาธารณชนแลว รวมทัง้ หามไมใหเปดเผยขอมูลทีเ่ ปนสาระ
สําคัญนั้นตอบุคคลอื่น
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• บริษัทฯ กําหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝาฝน
นําขอมูลภายในไปใชหาประโยชนสวนตนซึ่งเริ่มตั้งแต การตัก
เตือนเปนหนังสือ ตัดคาจาง พักงานชั่วคราวโดยไมไดรับจาง
หรือใหออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของ
การกระทําและความรายแรงของความผิดนั้นๆ
การตอตานการคอรรปั ชัน่
ตระหนัก และใหความสําคัญตอการตอตานการคอรรปั ชัน่ ทัง้
ภายใน และภายนอกองคกรบริษทั ฯ ยึดมัน่ ตอการประกอบธุรกิจ
ดวยความโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบไดทกุ กระบวนการ ทุกขัน้
ตอนของการทํางานรวมถึงไดมกี ารกําหนดนโยบาย และมาตรการ
ดานการปองกันการกระทําดังกลาว บริษทั ฯ มีการสือ่ สารถายทอด
ไปยังพนักงานทุกระดับ และกําหนดไวในจรรยาบรรณขององคกร
ใหมคี วามตระหนักตอการกระทําทีเ่ ปนการคอรรปั ชัน่ ดวยเล็งเห็น
วา การคอรรปั ชัน่ เปนการบอนทําลายธุรกิจสังคม และประเทศ
ชาติ ดังนัน้ การดําเนินการดานการตอตานการคอรรปั ชัน่ ตองเกิด
จากหนวยงานทุกภาคสวนรวมเปนพลังผลักดันในการปลูกฝง และ
สรางเสริมสังคมไทยใหปราศจากการกระทําดังกลาว
บริษทั ฯ มีนโยบายในการสนับสนุนใหคคู า พันธมิตร ตลอด
จนผูม สี ว นไดเสียทุกภาคสวนตระหนัก และใหความสําคัญในการ
ตอตานการคอรรปั ชัน่ โดยใหมกี ารสือ่ สารผานชองทางตางๆ ที่
เหมาะสมไปยังผูม สี ว นไดเสีย ตลอดจนสนับสนุนใหมกี ารจัดทํา
ระบบปองกัน และตอตานการคอรรปั ชัน่ ในองคกร หรือการเขารวม
เปนสมาชิกภาคีเครือขายตางๆ ในการตอตานการคอรรปั ชัน่ ทัง้ นี้
เพือ่ เปนการผนึก และรวมกําลังในการผลักดันใหการคอรรปั ชัน่ ให
หมดไปจากสังคมไทย
กํากับดูแล
กรรมการและผูบ ริหารทุกระดับของบริษทั ฯ จะตองเปนแบบ
อยางทีด่ ใี นการปฏิบตั ติ ามนโยบาย การกํากับดูแลกิจการทีก่ าํ หนด
ฝายจัดการเปนผูร บั ผิดชอบในการเผยแพรความรู สรางความเขาใจ
และสงเสริมใหพนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบตั ติ ามนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการอยางจริงจัง ตอเนือ่ ง และสรางใหเปนสวนหนึง่
ของวัฒนธรรมองคกรในการปฏิบตั งิ าน
จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทฯ ไดกําหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของ
ฝายบริหาร และพนักงาน เพือ่ ใหผเู กีย่ วของยึดถือเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ดวยความซื่อสัตย

สุจริต และเที่ยงธรรมทั้งการปฏิบัติตอบริษัทฯ ผูมีสวนไดเสีย กับสิ่งแวดลอม
ทุกกลุม รวมทัง้ ใหมกี ารดูแลและติดตามการปฏิบตั ติ ามแนวทาง
2.4 ดานธุรกิจพัฒนางานขาย บริการ และโครงการ ที่
ดังกลาวอยางสมํ่าเสมอ
สามารถสรางรายไดใหกับบริษัทอยางตอเนื่องในระยะกลาง
1-5 ป เพือ่ สงเสริมใหมกี ารเจริญเติบโตและมัน่ คงอยางตอเนือ่ ง
ทั้งนี้บริษัทฯ ไดมีการประกาศแจงใหพนักงานทุกคนรับ
2.5 ดานธุรกิจบริหารจัดการเชือ้ เพลิงจากพืชพลังงาน เพือ่
ทราบ และยึดปฏิบัติอยางเครงครัดรวมถึงใหมีการปฏิบัติตาม ตอบสนองความตองการดานพลังงาน และหาพันธมิตรที่เขม
แนวทางดังกลาว
แข็งและเติบโตดวยกัน เพื่อผลประโยชนในระยะยาว
2.6 ดานผลตอบแทน มุง มัน่ เติบโตอยางตอเนือ่ งเพือ่ สราง
การพิจารณาทบทวน
มูลคาใหแกผูถือหุน และผูมีสวนรวม
เพื่อใหนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเปน
2.7 ดานบุคลากร พัฒนาและสงเสริมขีดความรูความ
ไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ และระเบียบปฏิบัติของทางการ สามารถ ตลอดจนเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดี
สอดคลองกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอยู
2.8 ดานการจัดการ บริหารงานโดยยึดหลักการกํากับดูแล
เสมอ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบใหมีการ กิจการที่ดี
ทบทวนปรับปรุงตามความเหมาะสมเพือ่ ใหสอดคลองกับสภาพ
แวดลอมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง
3. วัฒนธรรมองคกร
Best Quality :
เนนการปฏิบตั งิ านอยางมีคณ
ุ ภาพ
6. จรรยาบรรณธุรกิจ
มาตรฐานสูงสุด รับประกันคุณภาพ
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับความสําเร็จ
Achievement : มุงมั่นในความสําเร็จ พยายาม
ตามเปาหมาย และวิธีการที่ใหเพื่อใหไดมาซึ่งความสําเร็จนั้นๆ
อยางเต็มความสามารถในการ
ควบคูก นั โดยกําหนดไวในวิสยั ทัศน พันธกิจ วัฒนธรรมองคกร
ปฏิบตั งิ านใหสาํ เร็จตามเปาหมาย
รวมทั้งกําหนดขอพึงปฏิบัติทางธุรกิจ และจริยธรรมทางธุรกิจ
รับผิดชอบตอหนาที่
ดังนั้น เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานที่มีความเขาใจที่ตรง
Teamwork :
เปดใจ รวมมือทํางานโดยมีเปา
กัน กอใหเกิดความชัดเจน ตอผูบริหาร และพนักงานของบ
หมายรวมกัน ประสานงานและมี
ริษทั ฯ บริษทั ฯ จึงจัดทําจรรยาบรรณทางธุรกิจเพือ่ ให ผูบ ริหาร
นํ้าใจชวยเหลือกัน รวมกันแกไข
และพนักงาน ไดรบั ทราบถึงมาตรฐานการปฏิบตั ทิ บ่ี ริษทั ฯ คาด
ปญหาที่เกิดขึ้น ใหอภัยและให
หวัง และใชเปนแนวทางในการปฏิบตั งิ าน นับตัง้ แตการปฏิบตั ิ
กําลังใจกัน
ตอผูถือหุน ลูกคา คูคา คูแขงขัน พนักงาน และสังคมสวนรวม
Continuous Learning : มุงมั่นพัฒนาตนเองอยางตอ
เนื่อง เรียนรูสิ่งใหมๆ ที่เปน
1. วิสัยทัศน
ประโยชนตอการปฏิบัติงานการ
เป น ผู  นํ า ด า นการบริ ห ารจั ด การระบบไฟฟ า และ
บริหารจัดการและการดําเนินชีวติ
พลังงานของประเทศ รวมถึงการ
Morality :
มีหลักประพฤติปฏิบัติที่ดี มี
2. พันธกิจ
คุณธรรมที่ดี มีจริยธรรม ทําแตสิ่ง
2.1 ดานธุรกิจงานขาย จัดหาอุปกรณสําหรับระบบไฟฟา
ดีงาม คิดดี ทําดี
ระบบพลังงานทดแทน และระบบประหยัดพลังงาน
4. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
2.2 ด า นธุ ร กิ จ บริ ก าร ให คํ า ปรึ ก ษา ออกแบบทาง
บริษัท ฯ ยึดถือการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ
วิ ศ วกรรม จั ด หาอุ ป กรณ และก อ สร า ง ตลอดจนพั ฒ นา และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ และการค า
โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน อยางมีมาตรฐานและ ธุรกิจการเงิน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ประสิทธิภาพสูงสุด
ตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหนวย
2.3 ดานธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน มุงเนนการ งานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ ตลอดจนยึดถือปฏิบตั ติ ามหลักจริยธรรม
ผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน โดยคํานึงถึงสังคมและเปนมิตร ที่พึงปฏิบัติในการประกอบธุรกิจ
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• บริษัท ฯ เชื่อมั่นวาการประกอบธุรกิจอยางซื่อตรง มี
จริยธรรมและคุณธรรมเปนแนวทางการประกอบธุรกิจที่ถูก
ตอง มั่นคงและยั่งยืน โดยบริษัทฯ ยึดมั่นตอการประกอบ
ธุรกิจดวยความโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได ปฏิบัติตอผูมี
สวนไดเสียทุกภาคสวนดวยความเสมอภาคเทาเทียมกัน และ
ไมเลือกปฏิบัติ
• บริษัท ฯ มีนโยบายในการตอตานการคอรรัปชั่นทุกรูป
แบบทั้งทางตรงและทางออม โดยครอบคลุมทุกกระบวนการ
และขั้นตอนการทํางาน ตลอดจนตองไมเขาไปมีสวนเกี่ยวของ
กั บ เรื่ อ งคอร รั ป ชั่ น ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท ฯ กํ า หนดให ป ฏิ บั ติ ต าม
“นโยบายตอตานการคอรรัปชั่น และ มาตรการตอตานการ
คอรรัปชั่น” ตลอดจนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมองคกรใน
การตอตานการคอรรัปชั่นในองคกร
• บริษทั ฯ จัดใหมรี ะบบการแจงเบาะแสและขอรองเรียน
ตลอดจนการแจงเบาะแสการกระทําความผิด หรือการกระทํา
อันสอไปในทางประพฤติมชิ อบและคอรรปั ชัน่ ผานทางชองตาม
ที่บริษัทฯ กําหนดไว ทั้งนี้บริษัทฯ จะใหความคุมครองและให
ความเปนธรรมตอพนักงานที่แจงเบาะแสและพนักงานที่ถูก
กลาวหา การสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงและมีความเปนธรรม
ตลอดจนการเก็บรักษาความลับของผูที่เกี่ยวของ
• บริษทั ฯ มีการปฏิบตั ติ อ คูแ ขงดวยการดําเนินธุรกิจภาย
ใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขง
ไมกลาวหาวารายดวยวิธีการที่ไมสุจริตปราศจากขอมูลจริง ไม
แสวงหาความลับทีไ่ มสจุ ริตและไมเหมาะสม และไมกระทําการ
ละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น
• กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานตองรักษาและไมเปด
เผยขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจการคา และ/หรือขอมูลความลับทาง
ธุรกิจของบริษัท คูคา พันธมิตร และผูมีสวนไดเสียอื่น เวนแต
ไดรับการอนุญาตจากผูมีอํานาจของบริษัทฯ และผูมีสวนได
เสียนั้น ๆ แลว
• กรรมการผูบริหาร และพนักงานจะไมใชขอมูลภายใน
เพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือแกบุคคลภายนอก โดย
เฉพาะอยางยิ่งขอมูลที่เปนสาระสําคัญที่ยังไมไดเปดเผยตอ
สาธารณะตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ตลอดจนตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ
• บริษัท ฯ จัดใหมีการสื่อสารและสงเสริมใหพนักงาน
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ตลอดจน
นโยบายอื่นที่เกี่ยวของของบริษัทฯ ในอนาคต เพื่อใหพนักงาน
มีความตระหนักเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจและการสราง
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คุณคาใหแกองคกร นําไปสูการสรางวัฒนธรรมองคกรที่เปน
อัตลักษณของบริษัท
• บริษัท ฯ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทจะไมทําการ
สือ่ สาร ตีพมิ พประกาศ ทัง้ ภายในและภายนอกองคกร ไมวา จะ
เปนการสื่อดวยวาจาหรือลายลักษณอักษรที่ไมจริง บิดเบือน
ประสงคราย หรือทําลายชื่อเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคล
การสื่อสารดวยวาจาของผูบริหารและพนักงานตองใชภาษา
และนํ้าเสียงที่สุภาพ และไมทําใหภาพพจนและชื่อเสียงของบ
ริษัทฯตองเสื่อมเสีย
• บริษัท ฯ ยึดมั่นในการสรางบรรยากาศสภาพแวดลอม
สุขอนามัย และความปลอดภัยในการทํางานตลอดจนการเปด
โอกาสใหมกี ารนําเสนอและรับฟงขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ
ที่เปนประโยชนตอบริษัท ฯ และสวนรวม
• พนักงานทุกคนจะตองมีความตระหนักในการปฏิบตั งิ าน
โดยเมื่อพบขอสงสัย และ/หรือเหตุที่สอในทางไมสุจริตหรือผิด
ปกติ และ/หรือการละเมิดกฎระเบียบหรือนโยบายของบริษทั ฯ
ที่จะสงผลใหเกิดความเสื่อมเสียแกบริษัท ฯ พนักงานพึงแจงผู
บังคับบัญชาทราบโดยทันที หรือใหทําการแจงเบาะแสและขอ
รองเรียนตามที่บริษัทฯ ไดจัดระบบไว
• พนักงานทุกคนตองมีจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอมและ
มีความตระหนักในการใชทรัพยากรของบริษัท ฯ อยางมี
ประสิทธิภาพมีความคุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด
ความขัดแยงทางผลประโยชน
บริษทั ฯ กําหนดนโยบายทีไ่ มให ผูบ ริหาร และพนักงานใช
โอกาสจากการเปน กรรมการ ผูบ ริหาร หรือ พนักงาน แสวงหา
ผลประโยชนสว นตน จึงกําหนดขอปฏิบตั สิ าํ หรับ ผูบ ริหาร และ
พนักงานของบริษัทฯ ดังนี้
• ในกรณีที่ ผูบริห าร หรือ พนักงาน หรือบุค คลใน
ครอบครัว เขาไปมีสว นรวม หรือ เปนผูถ อื หุน ในกิจการทีแ่ ขงขัน
กับธุรกิจของบริษัทฯ หรือกิจการใดๆ ที่อาจกอใหเกิดความขัด
แยงทางผลประโยชนกบั บริษทั ฯ จะตองแจงประธานกรรมการ
บริษทั ฯ ผานทางเลขานุการริษทั ฯ ใหทราบเปนลายลักษณอกั ษร
• ในกรณีที่ ผูบริหาร หรือ พนักงาน ไปเปน กรรมการ หุน
สวน หรือทีป่ รึกษาในบริษทั หรือองคกรธุรกิจอืน่ ๆ จะตองไมขดั
ตอประโยชนของบริษทั ฯ และการปฏิบตั หิ นาทีโ่ ดยตรงในบริษทั ฯ
• เลขานุการบริษทั ฯ จะจัดสงจดหมายแจงขอให ผูถ อื หุน
ที่มีสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ เกินกวา 5% กรรมการ ผู
บริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ เพือ่ ทําปรับปรุงขอมูลในการ
เขาไปมีสวนรวม หรือ เปนผูถือหุนในกิจการที่แขงขันกับธุรกิจ

ของบริษัทฯ หรือกิจการใดๆ ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง
3) หามผูบริหาร และพนักงานเปดเผยรหัสประจําตัว ที่
ผลประโยชนกับบริษัทฯ เปนประจําทุกไตรมาส
ใชในการเขาถึงระบบขอมูลของบริษัทฯ แกผูอื่น
• ในกรณีที่มีรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใตประกาศของ
4) ห า มผู  บ ริ ห าร และพนั ก งาน ทํ า ลาย ลบทิ้ ง
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จะตองปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ เปลี่ยนแปลง ทําซํ้า ขอมูลของบริษัทฯ โดยไมไดรับอนุญาต
วิธีการ และการเปดเผยขอมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท จากประธานเจาหนาที่บริหาร
จดทะเบียนอยางเครงครัด
5) หามผูบ ริหาร และพนักงานปรับแตงอุปกรณฮารดแวร
หรือ ติดตั้งอุปกรณใดๆ ที่นอกเหนือจากอุปกรณมาตรฐานที่
การใชขอมูลภายในเพื่อซื้อขายหลักทรัพย
บริษัทฯ ติดตั้งให
บริษัทฯ ถือวา ผูบริหาร และพนักงาน มีหนาที่ตองเก็บ
6) หามผูบริหาร และพนักงานใชอีเมลของบริษัทฯ ใน
รักษาขอมูลความลับของบริษัทฯ อยางเครงครัด โดยเฉพาะ การสงขอความทีก่ ลาวราย ทําใหเสือ่ มเสีย หรือขอความทีห่ ยาบ
อยางยิ่งขอมูลภายในที่ยังไมเปดเผยตอสาธารณะ หรือ ขอมูล คาย ลามก ขมขู กอกวน หรือสรางความรําคาญใหกับผูอื่น
ที่สงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือสงผลตอ
7) ผูบริหาร และพนักงาน ไมควรใชคอมพิวเตอรและ
ราคาหุน ของบริษทั ฯ จึงกําหนดขอปฏิบตั สิ าํ หรับ ผูบ ริหาร และ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชนสวนตัว
พนักงานของบริษัทฯ ดังนี้
8) ผูบริหาร และพนักงาน ควรใชอินเตอรเน็ตในการ
• ผูบริหาร และพนักงาน จะไมใชโอกาส หรือ ขอมูล แสวงหาขอมูล และความรูที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน
ตางๆ ในการหาประโยชนสวนตน และในการทําธุรกิจแขงขัน และละเวนการเขาเว็ปไซดที่ผิดกฎหมาย หรือเว็ปไซดที่ผิดตอ
กับบริษัทฯ หรือทําธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน
ศีลธรรมอันดีงาม
• ผูบริหาร และพนักงาน จะไมใช ขอมูลภายในเพื่อ
9) ผูบ ริหาร และพนักงาน ควรใชอปุ กรณสอื่ สารตางๆ ที่
ประโยชนของตนในการซื้อขายหุนของบริษัทฯ หรือใหขอมูล บริษทั ฯ จัดใหอยางมีจติ สํานึกและมีความรับผิดชอบ โดยคํานึง
ภายในแกบคุ คลอืน่ เพือ่ ประโยชนในการซือ้ ขายหุน ของบริษทั ฯ ถึงประโยชนของบริษัทฯ เปนสําคัญ
• ผูบ ริหาร และพนักงาน จะไมเปดเผยขอมูลความลับทาง
ธุรกิจของบริษทั ฯ ตอบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคูแ ขงขัน คูค า
การรับและใหอามิสสินจาง
แมวา ผูบ ริหาร หรือ พนักงานจะพนจากตําแหนงในบริษทั ฯ ไปแลว
1) บริษัทฯ หามมิใหผูบริหาร และพนักงาน เรียก หรือ
รับผลประโยชนใดๆ จากคูคา ผูรับเหมา ที่ปรึกษา และ ผูที่มี
การดูแลรักษาทรัพยสินและทรัพยากรของบริษัทฯ
สวนไดสวนเสียในการทําธุรกิจกับบริษัทฯ
บริษัทฯ กําหนดให ผูบริหาร และพนักงานมีหนาที่
2) ผู  บ ริ ห าร และพนั ก งานควรเลี่ ย งที่ จ ะให ห รื อ รั บ
ดูแลรักษาและใชทรัพยสินและทรัพยากรของบริษัทฯ อยาง ของขวัญ หรือ ของกํานัลใดๆ จากคูคา หรือ ผูที่บริษัทฯ ทํา
ประหยัดและเกิดประโยขนสูงสุด มิใหทรัพยสินใดๆ ของ ธุรกิจดวยเวนแตเปนชวงเทศกาลในมูลคาที่เหมาะสม และไม
บริษัทฯ เสื่อมคาและสูญหายโดยมิชอบ
เกี่ยวของกับการผูกมัดทางธุรกิจ
3) ผูบ ริหาร และพนักงานควรเลีย่ งทีจ่ ะใหหรือรับการเลีย้ ง
การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ
รับรองในลักษณะทีเ่ กินกวาปกติจากบุคคลทีบ่ ริษทั ฯ ทําธุรกิจดวย
บริษัทฯ ถือวาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใชในการ
ปฏิบตั งิ านถือเปนทรัพยสนิ ของบริษทั ฯ และกําหนดใหผบู ริหาร
การจัดทําเอกสาร
และพนักงานของบริษัทฯ ดังนี้
บริษทั ฯ กําหนดให ผูบ ริหาร และพนักงาน จัดทําเอกสาร
1) ห า มผู  บ ริ ห าร และพนั ก งาน นํ า ซอฟท แ วร ที่ ผิ ด ตางๆ ดวยความสุจริต รอบคอบ และเปนไปตามมาตรฐานที่
กฎหมายมาใช และหามคัดลอกซอฟทแวรลิขสิทธิ์ดวยเหตุผล กําหนด และหามมิใหปลอมแปลงรายงาน และเอกสารของบ
ใดๆ โดยมิไดรับอนุญาตจากบริษัทผูผลิตซอฟทแวรนั้นๆ
ริษัทฯ
2) หามผูบริหาร และพนักงาน เปดเผยขอมูลที่อยูใน
ระบบขอมูลของบริษัทฯ หรือขอมูลที่บริษัทฯ ซื้อมาโดยไมได
สิทธิทางการเมือง
รับอนุญาตจากประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัทฯ สนับสนุนให ผูบริหาร และพนักงาน ใชสิทธิ
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ของตนเองตามกฎหมาย แตหามมิให ผูบริหาร และ พนักงาน ตองปฏิบัติตามกฎหมาย
เขารวมกิจกรรมใดๆ ที่จะกอใหเกิดความเขาใจวาบริษัทฯ
2.5 จัดระบบหรือชองทางเพื่อใหลูกคาสามารถแสดง
มี ส  วนเกี่ ย วข องหรือใหก ารสนับ สนุนแกพรรคการเมืองใด ความคิดเห็นหรือรองเรียนเกีย่ วกับบริการและดําเนินการแกไข
พรรคการเมืองหนึ่ง หรือกลุมพลังใดกลุมพลังหนึ่ง และ หาม รวมทั้งแจงผลใหลูกคาทราบอยางรวดเร็ว
มิใหใชทรัพยสินของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนพรรคใดพรรคหนึ่ง
หรือกลุมพลังใดกลุมพลังหนึ่ง
3. ตอคูแขงขัน
3.1 ดําเนินธุรกิจภายใตกรอบกติกามารยาท ตอตานการ
5. การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย
แขงขันทีไ่ มเปนธรรม มีปฏิบตั ติ อ คูแ ขงขันดวยการดําเนินธุรกิจ
บริษัท เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ให ภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี
ความสําคัญกับการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุมอยางเทา
3.2 ดําเนินธุรกิจโดยไมทําลายชื่อสียงของคูแขงขัน ไม
เทียมและเปนธรรมตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี คณะ กลาวหาวารายดวยวิธีการที่ไมสุจริตปราศจากขอมูลความจริง
กรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณ หรือซํ้าเติมคูแขงขัน
ของฝายบริหาร และพนักงาน เพื่อใหผูเกี่ยวของยึดถือเปน
3.3 ดําเนินธุรกิจโดยไมแสวงหาขอมูลทีเ่ ปนความลับของ
แนวทางในการปฏิบตั หิ นาทีต่ ามภารกิจของบริษทั ฯ ดวยความ คูแขงดวยวิธีที่ไมสุจริตหรือไมเหมาะสม
ซื่อสัตย สุจริตและเที่ยงธรรม รวมทั้งใหมีการดูแลและติดตาม
3.4 ไมกระทําการละเมิดลิขสิทธิห์ รือทรัพยสนิ ทางปญญา
การปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวอยางสมํ่าเสมอ
ของคูแขงขัน และผูอื่น
ทั้งนี้กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานจะตองรับทราบ
และเขาใจ รวมถึงยึดถือตามแนวทางปฏิบัติเพื่อใหการปฏิบัติ
4. ตอคูคาและเจาหนี้
หนาทีข่ องแตละคนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เปดเผย โปรงใส
4.1 การจัดหา จัดซือ้ จัดจางจะตองอยูภ ายใตกฎระเบียบ
ซือ่ สัตยสจุ ริต คํานึงถึงผลประโยชนสงู สุดของบริษทั ฯ และเปน ของบริษัทฯ มีความโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได เพื่อ
ธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุมที่เกี่ยวของ
ประโยชนสูงสุดของบริษัท
4.2 หลี ก เลี่ ย งการจั ด หา จั ด ซื้ อ จั ด จ า งที่ ขั ด กั บ ผล
ขอพึงปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ
ประโยชนโดยรวมของบริษัท
1. ตอผูถือหุน
4.3 ผูที่เกี่ยวของกับกิจกรรมจัดหา จัดซื้อ จัดจางตองไม
1.1 เปดเผยขอมูลสารสนเทศอยางถูกตองครบถวน เพียง รับประโยชนไมวา ทางตรงหรือทางออมจากคูค า และไมมคี วาม
พอ ทันตอเวลา มีความโปรงใสและยุติธรรม
สัมพันธใกลชิดจนอาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจ ในกรณีที่มี
1.2 ระมัดระวังในการปฏิบตั กิ ารใดๆ อันจะใหผถู อื หุน เกิด การจัดหา จัดซื้อ จัดจางกับคูคาที่มีความสัมพันธตองรายงาน
ความสับสนและสําคัญผิดในขอเท็จจริงของสารสนเทศ
ตอผูบ งั คับบัญชาสูงสุดของสายงานนัน้ ๆ หรือรายงานตอกรรม
1.3 ปฏิบตั ติ อ ผูถ อื หุน ทุกรายใหไดรบั ความเปนธรรมอยาง การผูจัดการเพื่อทราบและใหความเห็นเปนการลวงหนา และ
เทาเทียมกัน
ตองไมมีสวนรวมในการอนุมัติ
1.4 กํากับดูแลใหมกี ารบริหารองคกรดวยความระมัดระวัง
4.4 กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่เปนคูคากับ
และรอบคอบเพื่อปองกันความเสียหายตอผูถือหุน
บริษัทฯ ตองรายงานความสัมพันธตอสายการบังคับบัญชา
หรือรายงานตอกรรมการผูจัดการเพื่อทราบเปนการลวงหนา
2. ตอลูกคา
4.5 เคารพ และดําเนินการตามขอตกลงทีม่ กี ารเจรจาตอ
2.1 ปฏิบัติตอลูกคาทุกรายอยางเปนธรรม
รอง และเปนไปตามเงื่อนไขที่ไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ
2.2 ใหบริการที่เปนเลิศดวยคุณภาพ และประสิทธิภาพ ของบริษัท
2.3 ดูแลและรักษาผลประโยชนของลูกคาอยางเหมาะ
4.6 หากพบเห็นเหตุที่ทําใหไมสามารถดําเนินการตาม
สมและเปนธรรม
ขอตกลง หรือสัญญาได ผูร บั ผิดชอบตองรีบรายงานตอผูบ งั คับ
2.4 รักษาความลับของลูกคา รวมถึงไมนาํ ขอมูลไปใชเพือ่ บัญชาทันที
ประโยชนองบริษัทฯ และผูเกี่ยวของโดยมิชอบเวนแตจําเปน
4.7 ตองใหขอมูลที่ถูกตอง เปนจริง ไมหลอกลวงใหเกิด
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ความเขาใจผิด หรือใหขอมูลไมครบถวนแกคูคาหรือเจาหนี้
4.8 ตองรักษาและไมเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจการคา
และ/หรือขอมูลความลับทางธุรกิจคูคา เจาหนี้ และผูที่มีสวน
ไดเสียอื่น
4.9 หลีกเลี่ยงการรับของกํานัล สินนํ้าใจ การรับเชิญไป
งานเลี้ยงสังสรรคหรืองานเลี้ยงรับรองจากคูคาที่จัดเปนการ
เฉพาะเจาะจง เวนแตเปนไปตามโอกาสที่เปนชวงเทศกาลใน
มูลคาที่เหมาะสม และตองไมมีขอผูกมัดทางธุรกิจมาเกี่ยวของ
โดยบริษัทฯ ไดกําหนดหลักเกณฑดังกลาวไวใน “นโยบาย ตอ
ตานการคอรรัปชั่น”

กิจการเปนการสรางความสําเร็จและประโยชนสุข ซึ่งจะเปน
ผลดีตอ ความยั่งยืนของกิจการผูมีสวนไดเสีย เศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอมอยางแทจริง ทั้งนี้ ใหความสําคัญกับทองถิ่น
ที่บริษัทฯ เขาไปดําเนินกิจการ ดูแลรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีทองถิ่น ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ
อยางครบถวน
โดยบริษทั ฯ จะปลูกฝงจิตสํานึกของพนักงานทุกระดับให
มีความรับผิดชอบตอสังคมอยางจริงจัง และดําเนินกิจกรรมทีม่ ี
สวนสรางสรรคสังคมอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ

6. ความขัดแยงทางผลประโยชน
5. ตอพนักงาน
จัดใหมีการควบคุมดูแลและปองกันธุรกรรมตางๆ รวม
5.1 ให ค วามเป น ธรรมต อ พนั ก งานทุ ก คนและให ผ ล ถึงรายการที่เกี่ยวโยงกันไมใหมีความขัดแยงทางผลประโยชน
ตอบแทนและจัดใหมีสวัสดิการที่เหมาะสม
โดยกําหนดนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติพรอมทั้งเปดเผยขอมูล
5.2 ปฏิบัติตอพนักงานดวยความเปนธรรม เสมอภาค รายการที่เกี่ยวโยงกันใหเปนไปตามหลักเกณฑของหนวยงาน
และไมเลือกปฏิบัติ
ทางการที่กํากับดูแล
5.3 เคารพและไมละเมิดสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษยของพนักงานทุกคน
7. การให หรือ รับของขวัญ
5.4 ดูแลเอาใจใสในการสรางบรรยากาศสภาพแวดลอม
เพือ่ เปนการรักษาความสัมพันธทางธุรกิจอยางเหมาะสม
สุขอนามัย ความปลอดภัยในการทํางานตลอดจนสวัสดิภาพ ดังนั้นจึงกําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให รับของขวัญ
ความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงานทุกคน
ของกํานัล การเลีย้ งรับรอง หรือผลประโยชนอนื่ ใดของบริษทั ฯ
5.5 สงเสริมและสนับสนุนพนักงานในการพัฒนาความรู โดยบริษัทฯไดกําหนดหลักเกณฑดังกลาวไวใน “นโยบายและ
และใหความกาวหนาแกพนักงานตามความสามารถและความ แนวปฏิบัติ เรื่อง การตอตานการคอรรัปชั่น”
เหมาะสมของพนักงานอยางเปนธรรม
5.6 มีประเมินผลปฏิบัติงานดวยความเปนธรรม
8. การรับขอรองเรียนดานจริยธรรมธุรกิจ
5.7 เปดโอกาสใหมกี ารเสนอและรับฟงขอคิดเห็น และขอ
บริษัทฯ ไดจัดชองทางพิเศษ หรือชองทางลับ ในการสง
เสนอแนะที่เปนประโยชนตอบริษัท และสวนรวม
ขอรองเรียนดานจริยธรรมทางธุรกิจ ดังนี้
5.8 สนับสนุนและสงเสริมใหพนักงานทุกคนคํานึงผล
ทางอีเมล : ceo@pst.co.th
ประโยชนขององคกรหรือสวนรวมมากกวาผลประโยชนสว นตน
ทางไปรษณีย : แผนกเลขานุการบริษัท สํานัก
5.9 การแตงตั้งและโยกยาย การใหผลตอบแทน รวม
ประธานเจาหนาที่บริหาร
ถึงการใหรางวัลและการลงโทษกระทําดวยความสุจริตใจ บน
บริษัท เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
พื้นฐานของความรู ความสามารถ และความเหมาะสมของ
สํานักงานใหญ เลขที่ 325/1 อาคารพีเอสที
พนักงาน
ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม
กรุงเทพฯ 10220
6. ตอทางการและสังคมโดยสวนรวม
บริษัทฯ สงเสริมสนับสนุนใหกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานของบริษัทฯ มีสวนรวมและเปนสวนหนึ่งของสังคม
ใหความดูแลใสใจตอผูมีสวนไดเสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่ง
แวดลอม อยางมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ นําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการใหเกิดการดําเนิน
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9. คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
1. คาตอบแทนของผูสอบบัญชี (Audit Fee)
บริษทั ไดจา ยคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแก นางสาวพิมพใจ มานิตขจรกิจ ทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐ
นนท ผูส อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 3972 หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 หรือนางสาว
สุมนา พันธพงษสานนท ผูส อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 หรือ นายโสภณ เพิม่ ศิรวิ ลั ลภ ผูส อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 3182
บริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด โดยใหคนใดคนหนึง่ เปนผูส อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ยอยในงวดบัญชีป 2561 เปนจํานวนเงิน รวม
4,300,000 บาท (สีล่ า นสามแสนบาทถวน)
2. คาบริการอื่น ๆ (Non Audit Fee)
- ไมมี –
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เรียน ทานผูถือหุน
บริษัท เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน )
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัทเพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน ) ประกอบดวย
กรรมการอิสระ 3 ทาน ซึ่งเปนผูมีความรู ความสามารถ มีประสบการณเฉพาะดาน มีคุณสมบัติครบถวน
ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีความอิสระ ในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตรคณะ
กรรมการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวย
1. นายสุวิทย สิงหจันทร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวรพงศ จําจด
กรรมการตรวจสอบ
3. นายพิทยาธร มฤทุสาธร
กรรมการตรวจสอบ
ในรอบป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมรวมทัง้ สิน้ 4 ครัง้ ทุกครัง้ กรรมการตรวจสอบ
ทุกทานไดเขารวมประชุมครบองคประชุม และไดเชิญผูบริหารเขารวมประชุมตามวาระของผูที่เกี่ยวของ
เพือ่ ชีแ้ จงในประเด็นทีเ่ กีย่ วของ รวมถึงไดเชิญผูต รวจสอบภายใน ผูส อบบัญชีรบั อนุญาต เพือ่ รวมชีแ้ จงขอ
เท็จจริง ผลการตรวจสอบบัญชี และหลักฐานประกอบ ในแตละไตรมาส ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได
จัดใหมกี ารประชุมรวมกับผูส อบบัญชีรบั อนุญาต โดยไมมผี บู ริหารของบริษทั ฯเขารวมประชุมดวยอยางนอย
1 ครัง้ การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบตั ติ ามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบทีค่ ณะกรรม
การบริษทั ฯไดอนุมตั ไิ วอยางเครงครัดและผลการประชุมแตละครัง้ ไดรายงานการปฏิบตั งิ านโดยสรุปพรอม
ขอเสนอแนะที่เห็นวาเปนประโยชนตอฝายบริหารใหคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ สรุปสาระสําคัญดังนี้
1.สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป 2561 กอนนําเสนอคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อใหมั่นใจวา รายงานทางการเงิน รายการบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวของกันจัดทําขึ้นมีความถูกตอง
ตามทีค่ วรตามมาตรฐานบัญชี และขอกําหนดทางกฎหมายรวมทัง้ มีการเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินอยางเพียงพอพรอมทั้งใหขอสังเกตและ รับทราบแนวทางแกไขปญหาใหเกิดประโยชนแกบริษัทฯ
ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวารายงานทางการเงิน ของ บริษทั ฯ ไดจดั ทําขึน้ ตามหลักการบัญชี
ทีร่ บั รองทัว่ ไป โดยมีความถูกตองตามทีค่ วรเชือ่ ถือได และการเลือกใชนโยบายบัญชีทมี่ คี วามสมเหตุสมผล
2. สอบทานความเพียงพอของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจ
สอบมีความเห็นวามีประสิทธิผล และเหมาะสมเพียงพอโดยไมมขี อ บกพรองทีเ่ ปนสาระสําคัญ และหนวยงาน
ตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ พรอมกันนีไ้ ดพจิ ารณาอนุมตั แิ ผนการตรวจสอบ ภายในประจําป 2561 ซึง่
จัดลําดับงานตรวจสอบตามความเสีย่ ง และมุง เนน เชิงปฏิบตั กิ ารใหเกิดผลงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพมีประสิทธิผล
และไดมกี ารพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในอยางตอเนือ่ งเพือ่ ใหมรี ะบบการควบคุมภายในทีด่ ี
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3. สอบทานการปฏิบตั ติ ามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยขอ กําหนดตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
วาบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามขอกําหนดและกฎหมายตางๆ อยางเหมาะสม สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวามีความสมเหตุ
สมผลเพื่อประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ และเปนไปตามกฎหมาย โดยขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว
4. สอบทานการบริหารความเสีย่ งรายงานผลการตรวจสอบ และขอสังเกตผลการประเมินระบบการ
ควบคุมภายในรวมทัง้ มีการแลกเปลีย่ นขอคิดเห็นกับผูบ ริหารระดับสูงโดยบริษทั ฯ กําหนดใหมกี ารประชุม
คณะกรรมการบริหารเปนประจําทุกเดือน และมีการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทุกไตรมาสโดยในทีป่ ระชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดกลาวถึงผลการดําเนินงานปจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นผลกระทบและขอ
เสนอแนะมาตรการปองกัน หรือลดทอนความเสี่ยงที่สําคัญเพื่อรายงานความคืบหนาของผลการดําเนิน
งานโดยผูรับผิดชอบอยางตอเนื่อง ซึ่งทางคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวามาตรการบริหารความ
เสี่ยงที่กําหนดไวมีประสิทธิผล และเหมาะสมเพียงพอครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง
สอดคลองกับสภาพแวดลอมของการดําเนินธุรกิจปจจุบัน
5. สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบทีก่ าํ หนดโดยคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึง่ ผลการประเมินพบวาบริษทั มีระบบการควบคุมภายใน
ที่เพียงพอ และครบถวนแลว
6. พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีโดยพิจารณาถึงความโปรงใส และหลักการกํากับกิจการที่ดี รวมถึง
ผลการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีปที่ผานมา โดยคํานึงถึงชื่อเสียงความนาเชื่อถือความสามารถในการให
บริการตรวจสอบและการใหคํารับรองงบการเงินไดทันเวลาอยางสมํ่าเสมอแลว คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นชอบเสนอ ตอคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อใหพิจารณาเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนดังนี้
แตงตั้งผูสอบบัญชีของ บริษัท สํานักงานอี วาย จํากัด ประจําป 2562 โดยมีรายชื่อดังนี้
นางสาวพิมพใจ มานิตขจรกิจ
ผูสอบรับใบอนุญาตเลขที่ 4521 หรือ
นายชยพล ศุภเศรษฐนนท
ผูสอบรับใบอนุญาตเลขที่ 3972 หรือ
นางสาวรสพร เดชอาคม
ผูสอบรับใบอนุญาตเลขที่ 5659 หรือ
นางสาวสุมนา พันธพงษสานนท
ผูสอบรับใบอนุญาตเลขที่ 5872 หรือ
นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ
ผูสอบรับใบอนุญาตเลขที่ 3182 หรือ
นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล
ผูสอบรับใบอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ
นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล
ผูสอบรับใบอนุญาตเลขที่ 4807
โดยใหคนใดคนหนึ่ง เปนผูสอบบัญชีของบริษัท เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน ) และ
บริษัทยอย 16 บริษัท กําหนดคาธรรมเนียมบริการงานสอบบัญชีจํานวน 4,250,000 บาท (สี่ลานสองแสน
หาหมื่นสองบาท) ทั้งนี้ ไมรวมคาใชจายอื่นๆ ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริง
คณะกรรมการตรวจสอบไดประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบโดย
ประเมินในภาพรวมเปนรายคณะประจําป 2561 ผลการประเมินรายคณะเฉลี่ยอยูที่รอยละ100 และผล
การประเมินรายบุคคลเฉลีย่ อยูท รี่ อ ยละ 100 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมวาคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ไดปฏิบัติหนาที่ ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอยางเพียงพอและครบถวนแลว
บริษัท เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
นายสุวิทย สิงหจันทร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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นโยบายความรับผิดชอบตอสังคม
บริษทั มุง มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาธุรกิจใหเติบโตอยางยัง่ ยืนควบคูไ ปกับ
การรับผิดชอบตอสังคม ดังนัน้ เพือ่ ใหการพัฒนาธุรกิจของบริษทั เปน
ไปอยางยัง่ ยืน คณะกรรมการบริษทั จึงกําหนดนโยบายความรับผิด
ชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) โดย
มีกรอบหลักการแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้
กรอบแนวทางการดําเนินการความรับผิดชอบตอสังคม
การดําเนินธุรกิจภายใตการกํากับกิจการที่ดีและยึดหลัก
จริยธรรมควบคูไ ปกับการใสใจดูแลรักษาสิง่ แวดลอมและสังคม มี
สํานึกรับผิดชอบตอสังคมอยางแทจริง โดยคํานึงถึงผูท มี่ สี ว นไดสว น
เสีย (Stakeholders) ทีเ่ กีย่ วของทัง้ ภายในและภายนอกองคกร ตัง้ แต
ผูถ อื หุน พนักงาน ลูกคา ชุมชน ตลอดจนสังคมวงกวาง ทัง้ นีเ้ พือ่ นําไป
สูก ารพัฒนาธุรกิจอยางยัง่ ยืน โดยปจจุบนั บริษทั ไดกาํ หนดแนวทาง
ของความรับผิดชอบตอสังคมใหครอบคลุมในหัวขอดังตอไปนี้
1. การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
2. การตอตานการทุจริตคอรรปั ชัน่
3. การปฏิบตั ติ อ แรงงานอยางเปนธรรม
4. ความรับผิดชอบตอผูบ ริโภค
5. ความรับผิดชอบตอสังคมและสิง่ แวดลอม
1. การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
บริษทั และบริษทั ยอยใหความสําคัญในการดําเนินธุรกิจ โดย
ปฏิบตั ติ ามกรอบการแขงขันทางการคาทีส่ จุ ริตและเปนธรรมภาย
ใตกรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั และบริษทั
ยอย และยึดกติกาของการแขงขันอยางเสมอภาคของการไดรบั ผล
ตอบแทนทีเ่ ปนธรรมทัง้ สองฝาย การดําเนินธุรกิจกับคูค า ตองไมนาํ
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มาซึง่ ความเสือ่ มเสียตอชือ่ เสียงของบริษทั และบริษทั ยอย หรือขัด
ตอกฎหมาย โดยมีหลักการในการดําเนินธุรกิจดังนี้ คือ
• ไมเรียกรับ หรือยินยอมทีจ่ ะรับทรัพยสนิ หรือประโยชน
อืน่ ใดซึง่ อยูน อกเหนือขอตกลงการคา หรือเงือ่ นไขทางการคา
• มุง สรางความสัมพันธ ความรวมมือทีด่ ี และการพัฒนา
ผลิตภัณฑรว มกับคูค า เพือ่ เสริมสรางศักยภาพและประสิทธิภาพใน
การดําเนินธุรกิจรวมกันในระยะยาว
• รักษาความลับหรือสารสนเทศของคูค า ไมนาํ ไปใชเพือ่
ประโยชนตนเอง หรือผูท เ่ี กีย่ วของโดยมิชอบ
• บริษทั และบริษทั ยอยจะไมดาํ เนินการใดๆ ทีเ่ กีย่ วของกับ
การละเมิดทรัพยสนิ ทางปญญา รวมทัง้ สงเสริมใหผบู ริหาร พนักงาน
ใชทรัพยากรและทรัพยสนิ ของบริษทั อยางมีประสิทธิภาพ ใชสนิ คา
และบริการทีม่ ลี ขิ สิทธิถ์ กู ตองและไมสนับสนุนสินคาหรือการกระทํา
ทีเ่ ปนการละเมิดทรัพยสนิ ทางปญญา
• บริษทั และบริษทั ยอยตอตานการแขงขันทีไ่ มเปนธรรม
โดยบริษทั และบริษทั ยยอยจะไมดาํ เนินการในเรือ่ งดังตอไปนี้ ไดแก
การรวมหัวกําหนดราคา การกําหนดราคาจําหนายเพือ่ กําจัดคูแ ขง
โดยการกําหนดราคาของบริษทั จะมาจากการพิจารณาสภาวะตลาด
ความตองการซือ้ ตลอดจนตนทุนอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ หรืออาจกลาวได
วา เปนการกําหนดราคาสินคาตามตนทุนสินคาและคาใชจา ยตางๆ
เพือ่ ใหสามารถแขงขันได / นโยบายการจัดซือ้ ของบริษทั มีการ
กําหนด วิธกี ารจัดหา ขัน้ ตอนการดําเนินงานทีช่ ดั เจน เพือ่ ใหเกิด
ความเปนธรรม
• บริษทั และบริษทั ยอยไดกาํ หนดชองทางการรองเรียนเรือ่ ง
ทีไ่ มไดรบั ความเปนธรรม โดยมีจดุ รับเรือ่ งรองเรียนดังกลาวทีบ่ ริษทั
ตลอดจนผานเว็บไซตของบริษทั เปนตน

2. การตอตานการทุจริตคอรรปั ชัน่
บริษทั และบริษทั ยอยดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส ยึดมัน่ ใน
ความถูกตอง โดยจัดใหมแี นวทางในการตอตานการทุจริตคอรรปั ชัน่
รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมทีส่ ง เสริมและปลูกฝงใหผบู ริหารและ
พนักงาน ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบขอบังคับทีเ่ กีย่ วของ ไม
สนับสนุนใหมกี ารสรางความสําเร็จของงานดวยวิธกี ารทุจริต คณะ
กรรมการบริษทั มีนโยบายปฏิบตั ติ ามกฎหมายตอตานการทุจริต
คอรรปั ชัน่ โดยกําหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
• สรางจิตสํานึก คานิยม ทัศนคติใหแกพนักงานในการ
ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ ดวยความซือ่ สัตยสจุ ริต (ตามคูม อื จริยธรรม
ธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษทั )
• จัดใหมรี ะบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถวงดุลการใชอาํ นาจใหเหมาะสม
เพือ่ ปองกันมิใหพนักงานทุจริต หรือมีสว นเกีย่ วของกับการทุจริต
และคอรรปั ชัน่ ตางๆ
• หามมิใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน
กระทําการใดๆ อันเปนการเรียกรอง หรือยอมรับทรัพยสนิ หรือ
ผลประโยชนอนื่ ใด สําหรับตนเองหรือผูอ นื่ ทีส่ อ ไปในทางจูงใจให
ปฏิบตั ิ หรือละเวนการปฏิบตั หิ นาทีม่ ชิ อบ หรืออาจทําใหบริษทั เสีย
ประโยชนอนั ชอบธรรม
- หามมิใหกรรมการบริษทั ผูบ ริหาร และพนักงานใหหรือ
เสนอทีจ่ ะใหทรัพยสนิ หรือผลประโยชนอนื่ ใดแกบคุ คลภายนอก
เพือ่ จูงใจใหบคุ คลนัน้ กระทําหรือละเวนกระทําใดทีผ่ ดิ ตอกฎหมาย
หรือโดยมิชอบตอตําแหนงหนาทีข่ องตน

คน โดยถือวาขอปฏิบตั ใิ นคูม อื จริยธรรมเปนสวนหนึง่ ของ “ระเบียบ
และขอบังคับพนักงาน” ทีพ่ นักงานพึงปฏิบตั ิ ทัง้ นี้ บริษทั ไดดาํ เนิน
การชีแ้ จงเรือ่ งจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจใหกบั พนักงานทุกคน
รับทราบในวันแรกของการเขารวมงานกับบริษทั และยังไดเนนยํา้ ราย
ละเอียดในหลักสูตรการฝกอบรมพนักงาน

4. ความรับผิดชอบตอผูบ ริโภค
บริษทั และบริษทั ยอยใหความสําคัญความรับผิดชอบตอผูม ี
สวนไดเสียในหวงโซธรุ กิจ ไดแก ผูถ อื หุน ลูกคา คูค า และคูแ ขงทาง
ธุรกิจ และไดประกาศใชจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct)
เพือ่ ใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของบริษทั โดยมีแนวปฏิบตั ิ
ความรับผิดชอบตอลูกคา ดังตอไปนี้
• สงมอบสินคาและใหบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพตรงตามความคาด
หมายของลูกคาในราคาทีเ่ ปนธรรม
• ใหขอ มูลขาวสารทีถ่ กู ตอง เพียงพอ และทันตอเหตุการณ
แกลกู คา เพือ่ ใหทราบเกีย่ วกับสินคาและบริการ โดยไมมกี ารกลาว
เกินความเปนจริงทีเ่ ปนเหตุใหลกู คาเขาใจผิดเกีย่ วกับคุณภาพของ
สินคาหรือบริการนัน้ ๆ
• ติดตอกับลูกคาดวยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเปน
ทีไ่ ววางใจไดของลูกคา และจัดใหมรี ะบบกระบวนการทีใ่ หลกู คารอง
เรียนเกีย่ วกับคุณภาพ ความปลอดภัยของสินคา
• รักษาความลับของลูกคา และไมนาํ ไปใชเพือ่ ประโยชนของ
ตนเองหรือผูท เ่ี กีย่ วของโดยมิชอบ
• บริษทั และบริษทั ยอยจัดใหมกี ารสือ่ สารดานการตลาด
หลายวิธี ไดแก การสือ่ สารขอมูลผลิตภัณฑโดยผานการแนะนํา
ของเจาหนาทีข่ าย หรือชองทางการสือ่ สารผานเว็บไซตของบริษทั
3. การปฏิบตั ติ อ แรงงานอยางเปนธรรม
บริษทั และบริษทั ยอยมีนโยบายทีจ่ ะปฏิบตั ติ อ พนักงานทุกคน เปนตน
ดวยความเปนธรรม โดยไมมเี งือ่ นไขใดทีจ่ ะทําใหบริษทั และบริษทั
5. ความรับผิดชอบตอตอสังคมและสิง่ แวดลอม
ยอยจะตองปฏิบตั ติ อ พนักงานโดยไมเทาเทียมกัน เพือ่ ใหเกิดความ
บริษทั และบริษทั ยอยมีนโยบายสงเสริมและใหความรูด า น
เปนธรรมตอพนักงานทุกคน บริษทั มีระบบการดูแลพนักงานอยางทัว่
ถึงและเปนธรรม (ตามขอบังคับเกีย่ วกับการทํางานของบริษทั ) ดังนี้ สังคมและสิง่ แวดลอมกับพนักงานทุกระดับ เพือ่ ใชเปนแนวทางรวม
• บริษทั และบริษทั ยอยจะดูแลผลตอบแทนใหพนักงานทุก กันในการพัฒนาและดูแลรับผิดชอบชุมชน สังคม และสิง่ แวดลอม
คนอยางเหมาะสมและเปนธรรม โดยพนักงานไมจาํ เปนตองเรียกรอง โดยสนับสนุนใหมโี ครงการหรือกิจกรรมทีส่ รางประโยชนอยางยัง่ ยืน
• บริษทั และบริษทั ยอยจะไมเลือกปฏิบตั ิ ในขณะเดียวกัน แกชมุ ชนและสังคม พรอมทัง้ การปฏิบตั ติ ามกฎหมายขอบังคับ และ
ขอกําหนดอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับสิง่ แวดลอมในการดําเนินธุรกิจ โดยมี
จะปฏิบตั ติ อ พนักงานโดยเทาเทียมกัน
• ในกรณีทพี่ นักงานมีขอ รองทุกขเกิดขึน้ บริษทั และบริษทั การประเมินและติดตามผลการดําเนินงาน หรือผลกระทบดานสิง่
ยอยมีขนั้ ตอนและวิธกี ารดําเนินการเรือ่ งการรองทุกขของพนักงาน แวดลอมตางๆ อยางตอเนือ่ ง
• มีการกําหนดขัน้ ตอนการจัดการของเสียจากการดําเนิน
อยางชัดเจน โดยบริษทั จะหาทางยุตโิ ดยเร็วและเปนธรรม เพือ่ จํากัด
งานอยางชัดเจน
ปญหาใหอยูใ นขอบเขตไมขยายผลออกไปในวงกวาง
• ดูแลสิง่ แวดลอมรอบขางโครงการเพือ่ จํากัดผลกระทบจาก
เนือ่ งจากบริษทั ใหความสําคัญและตระหนักถึงความเทาเทียม
กัน โดยมีแนวปฏิบตั ติ อ พนักงานดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบตั ิ การดําเนินงานของบริษทั และบริษทั ยอย
• รวมพัฒนาชุมชนในบริเวณรอบโครงการตางๆ ของบริษทั
ตอบุคคลหนึง่ บุคคลใด เปนไปตามคูม อื จริยธรรมธุรกิจ (Code of
Conduct) เพือ่ ใชเปนแนวทางในการปฏิบตั งิ านของพนักงานทุก
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ตัวแทนพนักงานเขารวมกิจกรรมสืบสานตํานานไทลือ้ จังหวัดแพร พรอมมอบสิง่ ของใหแกผเู ขารวมกิจกรรม

มอบจักรยานและจัดกิจกรรมฟุตบอลคลินกิ เพือ่ เปนการสงเสริมการเลนกีฬาของเยาวชนในหมูบ า น
รอบทีต่ งั้ โรงไฟฟาของบริษทั

กฐินพระราชทาน ณ วัดพระสิงห วรมหาวิหาร ต.พระสิงห อ.เมืองเชียงใหม จ.เชียงใหม ยอดจํานวนเงินถวายพระราชกุศล 2,391,600 บาท
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1 ลักษณะความสัมพันธ
บริษทั มีการทํารายการกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยงตางๆ ซึง่ รายการระหวางกันทีเ่ กิดขึน้ นัน้ เปนการทํารายการกับกรรมการ และ/
หรือ ผูบ ริหาร และ/หรือ ผูถ อื หุน รายใหญของบริษทั และบริษทั ทีเ่ กีย่ วของกันซึง่ มีบคุ คลทีม่ คี วามขัดแยงเปนกรรมการ และ/หรือ ผูบ ริหาร
และ/หรือ ผูถ อื หุน ของบริษทั ซึง่ สามารถสรุปลักษณะความสัมพันธได ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ความสัมพันธ

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

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

นายภาณุ ศีติสาร

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

ดร.พระนาย กังวาลรัตน

เปนกรรมการผูม อี าํ นาจลงนามของบริษทั และบริษทั ยอย กรรมการบริหาร ประธาน
เจาหนาที่บริหาร และผูถือหุนรายใหญของบริษัท โดยถือหุนของบริษัทในสัดสวน
รอยละ 6.25 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว

นายอัณณพ พุมกุมาร

เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทและบริษัทยอย ผูบริหาร และผูถือหุน
ของบริษัท โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 0..93 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว

นายเศรษฐวุฒิ บุญสนิท

เปนกรรมการผูม อี าํ นาจลงนามของบริษทั ยอย เปนกรรมการบริหาร และผูบ ริหาร
ของบริษัท โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 0.01 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ความสัมพันธ

นางสาวอนงค พานิชเจริญนาน

เปนกรรมการผูม อี ํานาจลงนามของบริษทั และบริษทั ยอย กรรมการบริหาร และผู
บริหารของบริษทั โดยถือหุน ของบริษทั ในสัดสวนรอยละ 0.26 ของทุนจดทะเบียน
และชําระแลว

นายโสมพัฒน ไตรโสรัส
และนางวัลลภา ไตรโสรัส

เปนผูถ อื หุน รายใหญของบริษทั โดยมีสดั สวนการถือหุน รวมกันรอยละ 23.77 ของ
ทุนจดทะเบียนและชําระแลว

บริษัท ทีซีซี ลักซชูรีโฮเทลส แอนด
รีสอรท จํากัด

เปนบริษัทภายใตการควบคุมของนายโสมพัฒน ไตรโสรัส และนางวัลลภา ไตรโส
รัสซึง่ เปนผูถ อื หุน รายใหญของบริษทั โดยมีสดั สวนการถือหุน รวมกันรอยละ 23.77
ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว

บริษัท คอนเซพ แลนด 9 จํากัด

เปนบริษัทภายใตการควบคุมของนายโสมพัฒน ไตรโสรัส และนางวัลลภา ไตรโส
รัสซึง่ เปนผูถ อื หุน รายใหญของบริษทั โดยมีสดั สวนการถือหุน รวมกันรอยละ 23.77
ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว

บริษัท ทีซีซี แวลูโฮเทลส จํากัด
(ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท แวลูโฮ
เทลส จํากัด)

เปนบริษัทภายใตการควบคุมของนายโสมพัฒน ไตรโสรัส และนางวัลลภา ไตรโส
รัสซึง่ เปนผูถ อื หุน รายใหญของบริษทั โดยมีสดั สวนการถือหุน รวมกันรอยละ 23.77
ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว

บริษัท พันธไมตรี จํากัด
(ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท ทิพย
พัฒน อารเขต จํากัด)

เปนบริษัทภายใตการควบคุมของนายโสมพัฒน ไตรโสรัส และนางวัลลภา ไตรโส
รัสซึง่ เปนผูถ อื หุน รายใหญของบริษทั โดยมีสดั สวนการถือหุน รวมกันรอยละ 23.77
ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธ
เรียกรองอิมพีเรียลเวลธ

เปนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ประเภทกองทุนปด ภายใตการควบคุมของนาย
โสมพัฒน ไตรโสรัส และนางวัลลภา ไตรโสรัสซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท
โดยมีสัดสวนการถือหุนรวมกันรอยละ 23.77 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว

กองทุนรวมรีเจนทโกลด
พร็อพเพอรตี้ฟนด

เปนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ประเภทกองทุนปด ภายใตการควบคุมของนาย
โสมพัฒน ไตรโสรัส และ นางวัลลภา ไตรโสรัสซึง่ เปนผูถ อื หุน รายใหญของบริษทั
โดยมีสัดสวนการถือหุนรวมกันรอยละ 23.77 ของ ทุนจดทะเบียนและชําระแลว

บริษัท ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คชั่น จํากัด

เปนบริษัทภายใตการควบคุมของนายโสมพัฒน ไตรโสรัส และนางวัลลภา ไตรโส
รัสซึง่ เปนผูถ อื หุน รายใหญของบริษทั โดยมีสดั สวนการถือหุน รวมกันรอยละ 23.77
ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิ เปนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ประเภทกองทุนปด ภายใตการควบคุมของนาย
การเชาไทยคอมเมอรเชียล อินเวสเมนต โสมพัฒน ไตรโสรัส และ นางวัลลภา ไตรโสรัสซึง่ เปนผูถ อื หุน รายใหญของบริษทั
โดยมีสัดสวนการถือหุนรวมกันรอยละ 23.77 ของ ทุนจดทะเบียนและชําระแลว
บริษัท กาแลไนทบาซาร จํากัด
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เปนบริษัทภายใตการควบคุมของนายโสมพัฒน ไตรโสรัส และนางวัลลภา ไตรโส
รัสซึง่ เปนผูถ อื หุน รายใหญของบริษทั โดยมีสดั สวนการถือหุน รวมกันรอยละ 23.77
ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ความสัมพันธ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทยรีเทล
อินเวสเมนต

เปนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ประเภทกองทุนปด ภายใตการควบคุมของนายโสม
พัฒน ไตรโสรัส และ นางวัลลภา ไตรโสรัสซึง่ เปนผูถ อื หุน รายใหญของบริษทั โดยมี
สัดสวนการถือหุนรวมกันรอยละ 23.77 ของ ทุนจดทะเบียนและชําระแลว

บริษัท ไอเซอรวิสสแอนดซัพพลาย
จํากัด

นายพรเทพ บูรณกุลไพโรจน ซึ่งเปนผูถือหุนบริษัทในสัดสวนรอยละ 2.51
ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว เปนกรรมการผูม อี าํ นาจลงนามฅและผูถ อื หุน
ของบริ ษั ท ไอเซอร วิ ส ส แ อนด ซั พ พลาย จํ า กั ด ในสั ด ส ว นร อ ยละ 99.99
ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว

บริษัท พีวี กรีน จํากัด

เป น บริ ษั ท ร ว มของบริ ษั ท ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ โรงไฟฟ า พลั ง แสงอาทิ ต ย ท่ี ติ ด ตั้ ง
บนหลังคา โดยบริษัทมีสัดสวนการถือหุนอยูรอยละ 19.99 ทุนจดทะเบียน
และชําระแลวทั้งหมด 18 ลานบาท โดยทําการรวม ทุนกับบริษัท วีรับเบอร
คอรปอเรชั่น จํากัด ซึ่งเปนเจาของอาคารที่โครงการใชหลังคาเปนที่ติดตั้ง
ของโครงการโรงไฟฟาดังกลาวและถือหุนในบริษัท พีวี กรีน จํากัด สัดสวน
รอยละ 80.01 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว

2 รายละเอียดรายการระหวางกัน
รายการระหวางกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในป 2560 ถึงป 2561 มีดังนี้
บุคคล/นิติบุคลที่
อาจมีความขัดแยง/
ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและ
รายละเอียด
ของรายการ

บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิ บริษัทจําหนายสินคาและ
วนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ใหบริการใหแกเอ็ม.วี.ที.
(“เอ็ม.วี.ที.”)
• บริษัทขายสินคา
• ใหบริการ
ยอดยกมาตนงวด
เพิ่มขึ้นระหวางงวด
ลดลงระหวางงวด
ยอดคงคางปลายงวด

มูลคารายการ
ระหวางกัน (บาท)
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
60
61
5,091,531
7,794,491
5,578,274
13,242,429
130,336

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริษัทจําหนายสินคาประเภทระบบสํารองไฟฟาและอุปกรณที่
เกีย่ วของใหแกเอ็ม.วี.ที. โดยมีราคาเปนไปตามราคาและเงือ่ นไข
116,319 ทางการคามาตรฐานของบริษัท (Price List) ตามที่จําหนายให
1,975 แกลูกคารายอื่นๆทั่วไป
130,336
126,575 ความเห็นของฝายบริหาร
183,906 ใน ป 2561 มีการจําหนายสินคากับบมจ.เอ็ม.วี.ทีฯ ฝายบริหาร
73,005 พิจารณาแลวมีความเห็นวารายการดังกลาวเปนการซื้อสินคา
สําหรับการดําเนินงานปกติของบริษทั โดยมีราคาเงือ่ นไขทางการ
คาเทียบเทากับผูรับบริการรายอื่นๆ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายการดังกลาวแลว มี
ความเห็นเชนเดียวกับฝายบริหารวารายการดังกลาวเปนการขาย
สินคาสําหรับการดําเนินงานปกติของบริษัท โดยมีราคาเงื่อนไข
ทางการคาเทียบเทากับผูรับบริการรายอื่นๆ
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บุคคล/นิติบุคลที่
อาจมีความขัดแยง/
ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและ
รายละเอียด
ของรายการ

บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิ บริษัทวาจางเอ็ม.วี.ที ใน
วนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) การใหบริการสวนกลาง
ตางๆ ไดแก คาชารถโฟลค
(“เอ็ม.วี.ที.”)
ลิฟท คารับ-สงเอกสาร
และสินคา และคาบริการ
ขนสงสินคา ตามสัญญา
การคิดอัตราคาบริการ-คา
ใชจายสวนกลาง
• บริษทั จายคาบริการ
บริษัทเชาอาคารเอ็ม.วี.ที
และคาใชจา ยสาธารณูปโภค
รวมถึงคาซอมแซมและบํารุง
รักษาสาธารณูปโภค ตาม
สัญญาเชา
• บริษทั จายคาเชาอาคาร
ยอดยกมาตนงวด
เพิ่มขึ้นระหวางงวด
ลดลงระหวางงวด
ยอดคงคางปลายงวด

ดร.พระนาย กังวาลรัตน นายพระนายเปนเจาหนี้
เงินทดรองจายบริษัท
• ยอดยกมาตนงวด
• เงินทดรองจาย
ระหวางงวด
• ชําระคืนระหวางงวด
• ยอดคงคางปลายงวด
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มูลคารายการ
ระหวางกัน (บาท)
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
60
61

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษัทวาจางเอ็ม.วี.ที.ในการใหบริการสวนกลางตางๆ สัญญา
การคิดอัตราคาบริการ-คาใชจา ยสวนกลางกับเอ็ม.วี.ที เพือ่ ใชใน
การดําเนินการ ไดแก คาเชารถโฟลคลฟิ ท คารับ-สงเอกสารและ
สินคา และคาบริการขนสงสินคา โดยมีการระบุอัตราคาบริการ
ไวในสัญญา โดยสัญญามีอายุ 1 ป

840,571

741,864 บริษทั เชาอาคารเอ็ม.วี.ที และคาใชจา ยสาธารณูปโภครวมถึงคา

198,830

216,000 ความเห็นของฝายบริหาร

ซอมแซมและบํารุงรักษาสาธารณูปโภค เพือ่ ใชในการดําเนินการ
โดยมีการระบุอัตราคาเชาไวในสัญญา โดยสัญญามีอายุ 3 ป

254,093 281,923
1,099,103 1.005.850
1,071,273 1.135.142
281,923 152,631

198,093

81,690

198,093
-

81,690
-

ฝายบริหารพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการดังกลาวเปนการ
ใหบริการสําหรับการดําเนินงานปกติของบริษัท โดยมีราคา
เงื่อนไขทางการคาเทียบเทากับผูใหบริการรายอื่นๆ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายการดังกลาวแลว มี
ความเห็นเชนเดียวกับฝายบริหารวารายการดังกลาวเปนการให
บริการสําหรับการดําเนินงานปกติของบริษทั โดยมีราคาเงือ่ นไข
ทางการคาเทียบเทากับผูใหบริการรายอื่นๆ

นายพระนายไดทําการทดรองจายใหแกบริษัทสําหรับคาใชจาย
ในการดําเนินงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ป 2560
คารับรอง 96,628 บาท, คาใชจายสํานักงาน 51,465 บาท และ
คาการกุศล 50,000 บาท
ป 2561
คารับรอง 34,373 บาท และ คาใชจายสํานักงาน 47,317 บาท
ความเห็นของฝายบริหาร
ฝายบริหารพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการดังกลาวเปนการ
ทดรองจายคาใชจายในการดําเนินงานของบริษัท ซึ่งมีความ
จําเปนในการใชจาย และบริษัทไดชําระคืนเงินทดรองจายใน
ระยะเวลาอันสั้น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายการดังกลาวแลว มี
ความเห็นเชนเดียวกับความเห็นของฝายบริหาร

บุคคล/นิติบุคลที่
อาจมีความขัดแยง/
ลักษณะธุรกิจ
นายอัณณพ พุมกุมาร

นายเศรษฐวุฒิ บุญสนิท

ลักษณะและ
รายละเอียด
ของรายการ
นายอั ณ ณพเป น เจ า หนี้
เงินทดรองจายบริษัท
• ยอดยกมาตนงวด
• เงินทดรองจายระหวาง
งวด
• ชําระคืนระหวางงวด
• ยอดคงคางปลายงวด

นายเศรษฐวุฒิเปนเจาหนี้
เงินทดรองจายบริษัท
• ยอดยกมาตนงวด
• เงินทดรองจายระหวาง
งวด
• ชําระคืนระหวางงวด
• ยอดคงคางปลายงวด

มูลคารายการ
ระหวางกัน (บาท)
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
60
61
154,428

79,519

154,428
-

79,519
-

292,356

97,270

292,356
-

97,270
-

นายโสมพัฒน ไตรโสรัส นายโสมพัฒน ไตรโสรัส
และนางวัลลภา ไตรโสรัส และนางวั ล ลภา ไตรโส
รัสเปนเจาหนี้เงินกูยืมให
แกบริษัท
• ยอดยกมาตนงวด
- 100,000,000
• เงินกูยืมระหวางงวด 100,000,000
• ชําระคืนระหวางงวด
• ยอดคงเหลือปลายงวด 100,000,000 100,000,000

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
นายอัณณพไดทาํ การทดรองจายใหแกบริษทั สําหรับคาใชจา ยใน
การดําเนินงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ป 2560
คารับรอง 33,139 บาท, คาใชจายสํานักงาน 11,289 บาท และ
คาการกุศล 110,000 บาท
ป 2561
คารับรอง 38,704 บาท, คาใชจายสํานักงาน 5,815 บาท และ
คาการกุศล 35,000 บาท
ความเห็นของฝายบริหาร
ฝายบริหารพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการดังกลาวเปนการ
ทดรองจายคาใชจา ยในการดําเนินงานของบริษทั ซึง่ มีความจําเปน
ในการใชจาย และบริษัทไดชําระคืนเงินทดรองจายในระยะ
เวลาอันสั้น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายการดังกลาวแลว มี
ความเห็นเชนเดียวกับความเห็นของฝายบริหาร
นายเศรษฐวุฒไิ ดทาํ การทดรองจายใหแกบริษทั สําหรับคาใชจา ย
ในการดําเนินงานใหแกบริษัทโดยมีรายละเอียด ดังนี้
ป 2560
คารับรอง 171,716 บาท, คาใชจา ยสํานักงาน 21,830 บาท, คา
การกุศล 10,000 บาท และ คาอบรม 88,810 บาท
ป 2561
คารับรอง 74,279 บาท และ คาใชจายสํานักงาน 22,991 บาท
ความเห็นของฝายบริหาร
ฝายบริหารพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการดังกลาวเปนการ
ทดรองจายคาใชจายในการดําเนินงานของบริษัท ซึ่งมีความ
จําเปนในการใชจาย และบริษัทไดชําระคืนเงินทดรองจายใน
ระยะเวลาอันสั้น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได พิ จ ารณารายการดั ง กล า วแล ว
มีความเห็นเชนเดียวกับความเห็นของฝายบริหาร
นายโสมพัฒน ไตรโสรัส และนางวัลลภา ไตรโสรัสเปนเจาหนีเ้ งิน
กูยืมใหแกบริษัทโดยมีรายละเอียด ดังนี้
ป 2560
เงินกูยืมเปนจํานวน 100,000,000 บาท และ ดอกเบี้ยจาย
จํานวน 1,013,698 บาท
ป 2561
เงินกูยืมเปนจํานวน 100,000,000 และ ดอกเบี้ยจายจํานวน
4,986,300 บาท
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บุคคล/นิติบุคลที่
อาจมีความขัดแยง/
ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและ
รายละเอียด
ของรายการ

นายโสมพัฒน ไตรโสรัส ดอกเบี้ยจายเงินกูยืม
และนางวัลลภา ไตรโสรัส • ยอดยกมาตนงวด
• ดอกเบี้ยจายระหวาง
งวด
• ชําระคืนระหวางงวด
• ยอดคงเหลือปลายงวด

บริษัท ทีซีซี ลักซชูรีโฮ
เทลส แอนด รีสอรท
จํากัด

บริ ษั ท จํ า หน า ยและให
บริ ก ารระบบป  ม ความ
รอน
• บริษัทใหบริการ
•
•
•
•

บริษัท คอนเซพ แลนด
9 จํากัด

บริ ษั ท จํ า หน า ยและให
บริ ก ารระบบป  ม ความ
รอน
• บริษัทใหบริการ
•
•
•
•
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ยอดยกมาตนงวด
เพิ่มขึ้นระหวางงวด
ลดลงระหวางงวด
ยอดคงคางปลายงวด

ยอดยกมาตนงวด
เพิ่มขึ้นระหวางงวด
ลดลงระหวางงวด
ยอดคงคางปลายงวด

มูลคารายการ
ระหวางกัน (บาท)
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
60
61

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

27,397
1,013,698 4,986,300
986,301 5,013,697
27,397
-

-

-

220,000
220,000

220,000
220,000
-

-

-

523,240
523,240

523,240
523,240

ความเห็นของฝายบริหาร
ฝายบริหารพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการดังกลาวเปน การ
ใหบริษัทฯ กูยืมเงินซึ่งเปนประโยชนตอบริษัทฯ ในดานสภาพ
คลองทางการเงิน ซึ่งสามารถนํามาใชเปนเงินทุนทุนหมุนเวียน
ในการบริหารงานของบริษัทฯ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายการดังกลาวแลว มี
ความเห็นเชนเดียวกับความเห็นของฝายบริหาร
บริษัททําการจําหนายและใหบริการระบบปมความรอน (Heat
Pump) ใหแก บริษัท ทีซีซี ลักซชูรีโฮเทลส แอนด รีสอรท จํากัด
โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการคาเชนเดียวกับลูกคาทั่วไป
ความเห็นของฝายบริหาร
ฝายบริหารพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการดังกลาวเปนการ
ทํารายการทางการคาปกติ โดยมีราคาและเงือ่ นไขทางการคาเชน
เดียวกับลูกคาทัว่ ไป ยอดลูกหนีค้ งคางเปนยอดคํา้ ประกันผลงาน
มีอายุ 3 ป ครบกําหนดในเดือน กุมภาพันธ 2560 ซึ่งปจจุบันได
รับคืนเงินประกันเรียบรอยแลว
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายการดังกลาวแลว มี
ความเห็นวารายการดังกลาวเปนรายการทางการคาปกติ โดยมี
ราคาและเงื่อนไขทางการคาเชนเดียวกับลูกคาทั่วไป ซึ่งปจจุบัน
ไดรับคืนเงินประกันเรียบรอยแลว
บริษัททําการจําหนายและใหบริการระบบปมความรอน (Heat
Pump) ใหแก บริษัท คอนเซพ แลนด 9 จํากัด โดยมีราคาและ
เงื่อนไขทางการคาทั่วไป
ความเห็นของฝายบริหาร
ฝายบริหารพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการดังกลาวเปน
รายการทางการคาปกติ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการคาเชน
เดียวกับลูกคาทั่วไป ยอดลูกหนี้คงคางเปนการคํ้าประกันผล
งานมีอายุ 3 ป ครบกําหนดในเดือน กุมภาพันธ 2560 ซึ่ง ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ยังอยูในระหวางขั้นตอนการคืนเงิน
ประกันดังกลาว
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายการดังกลาวแลว มี
ความเห็นวารายการดังกลาวเปนรายการทางการคาปกติ โดย
มีราคาและเงื่อนไขทางการคาเชนเดียวกับลูกคาทั่วไป ยอดลูก
หนี้คงคางเปนการคํ้าประกันผลงานมีอายุ 3 ป ครบกําหนดใน
เดือน กุมภาพันธ 2560 ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ยังอยู
ในระหวางขั้นตอนการคืนเงินประกันดังกลาว

บุคคล/นิติบุคลที่
อาจมีความขัดแยง/
ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและ
รายละเอียด
ของรายการ

บริ ษั ท จํ า หน า ยและให
กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยและสิทธิ บริ ก ารระบบป  ม ความ
เรียกรองอิมพีเรียลเวลธ รอน
• บริษัทใหบริการ
•
•
•
•

กองทุนรวมรีเจนทโกลด
พร็อพเพอรตี้ฟนด

ยอดยกมาตนงวด
เพิ่มขึ้นระหวางงวด
ลดลงระหวางงวด
ยอดคงคางปลายงวด

บริษัทจําหนายหลอดไฟ
แอลอีดี
• บริษัทขายสินคา
•
•
•
•

ยอดยกมาตนงวด
เพิ่มขึ้นระหวางงวด
ลดลงระหวางงวด
ยอดคงคางปลายงวด

มูลคารายการ
ระหวางกัน (บาท)
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
60
61

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

-

-

169,427
169,427

169,427
169,427
-

-

-

867,503
732,592
1,305,095
295,000

295,000
295,000

บริษัททําการจําหนายและใหบริการระบบปมความรอน (Heat
Pump) ใหแก กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรอง
อิมพีเรียลเวลธ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการคาทั่วไป
ความเห็นของฝายบริหาร
ฝายบริหารพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการดังกลาวเปน
รายการที่สมควร และเปนการทํารายการทางการคาปกติ โดยมี
ราคาและเงือ่ นไขทางการคาเชนเดียวกับลูกคาทัว่ ไป ยอดลูกหนี้
คงคางเปนการคํา้ ประกันผลงานมีอายุ 3 ป ครบกําหนดในเดือน
กุมภาพันธ 2560 ซึ่งปจจุบันไดรับคืนเงินประกันเรียบรอยแลว
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายการดังกลาวแลว มี
ความเห็นวารายการดังกลาวเปนรายการทางการคาปกติ โดยมี
ราคาและเงื่อนไขทางการคาเชนเดียวกับลูกคาทั่วไป ซึ่งปจจุบัน
ไดรับคืนเงินประกันเรียบรอยแลว
บริษัททําการจําหนายหลอดไฟแอลอีดี (LED) ใหแก กองทุน
รวมรีเจนทโกลดพร็อพเพอรตี้ฟนด โดยมีราคาและเงื่อนไข
ทางการคาทั่วไป
ความเห็นของฝายบริหาร
ฝายบริหารพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการดังกลาวเปน
รายการที่สมควร และเปนการทํารายการทางการคาปกติ โดย
มีราคาและเงื่อนไขทางการคาเชนเดียวกับลูกคาทั่วไป ยอดลูก
หนี้คงคางเปนการคํ้าประกันผลงานมีอายุ 5 ป ครบกําหนดใน
ป 2562
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายการดังกลาวแลว มี
ความเห็นวารายการดังกลาวเปนรายการทางการคาปกติ โดย
มีราคาและเงื่อนไขทางการคาเชนเดียวกับลูกคาทั่วไป
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การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ (Management
Discussion and Analysis : MD&A)
ภาพรวมผลการดําเนินงานทีผ่ า นมา
บริษทั เพาเวอร โซลูชนั่ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) (PSTC) กอตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 25 มิถนุ ายน
2544 โดยในชวงแรกประกอบธุรกิจจัดจําหนายและใหบริการระบบสํารองไฟฟาสําหรับระบบสือ่ สารโทรคมนา
(Telecommunication Power Backup Solution) ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมาตรฐานสูงใหกบั ทัง้ ภาครัฐและเอกชน
โดยมุง เนนในการจัดจําหนายและใหบริการกลุม ลูกคาทางตรงในงานลักษณะงานโครงการ จากนัน้ บริษทั ไดขยาย
ธุรกิจไปในดานการใหบริการระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดลอม (Monitoring and Management Solution) และเพือ่ ตอบสนองความตองการในปจจุบนั บริษทั ไดขยายธุรกิจไปในดานการออกแบบ จําหนายและติดตัง้
ระบบอนุรกั ษพลังงาน (Energy Saving Solution) โดยมุง เนนในการจัดหาอุปกรณหรือระบบทีเ่ พิม่ ประสิทธิภาพ
ในการทํางานหรือลดการสูญเสีย เพือ่ ทําใหเกิดการประหยัดพลังงาน
ตอมาในป 2558 - 2559 บริษทั ฯ ไดขยายการดําเนินธุรกิจไปยังธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานทดแทนในดานตาง ๆ
ไมวา จะเปนโรงไฟฟาชีวภาพ โรงไฟฟาชีวมวล โรงไฟฟาแสงอาทิตย และธุรกิจระบบประหยัดพลังงาน และไดมี
การเพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 225.00 ลานบาท มาเปน 491.34 ลานบาท โดยมีทนุ ชําระแลวในป 2559 จํานวน
443.19 ลานบาท
ในป 2560 บริษทั ฯ ยังคงมีการลงทุนในโรงไฟฟาชีวภาพเพิม่ อีกจํานวน 1 โรง กําลังการผลิต 0.98 เมกะ
วัตต และยังมีการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจจําหนายและขนสงผลิตภัณฑปโ ตรเลียมเหลว โดยไดมกี ารเพิม่ ทุนจด
ทะเบียนจาก 491.34 ลานบาท มาเปน 756.34 ลานบาท มีทนุ ชําระแลวในป 2560 จํานวน 644.16 ลานบาท
ในเดือนมกราคม 2561 บริษทั บิก๊ แกส เทคโนโลยี จํากัด (“BIGGAS”) ซึง่ เปนบริษทั ยอย ลงทุนซือ้ หุน ใน
บริษทั เจเอ็น เอ็นเนอรจี คอร ปอเรชัน่ จํากัด (“JN”) ซึง่ ประกอบกิจการสถานีบริการกาซปโตรเลียมเหลว (“LPG”)
และกาซธรรมชาติ (“NGV”) โดยปจจุบนั มีสถานีบริการกาซธรรมชาติ (“NGV”) 2 แหงที่ อําเภอแกงคอย จังหวัด
สระบุรี และ อําเภอนํา้ พอง จังหวัดขอนแกน
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รายละเอียดการลงทุนของบริษทั ฯและบริษทั ยอยมีดงั นี้

บริษัท
บริษัท เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
บริษัทยอย
บริษัท กันหา โซลาพาวเวอร จํากัด (“KSP”)
บริษัท วินดโกกรีน จํากัด (“WGG”)
บริษัท โซลารโกกรีน จํากัด (“SGG”)
บริษัท ไบโอโกกรีน จํากัด (“BGG”)
บริษัท เพาเวอร วี กรีน จํากัด (“PWG”)
บริษัท พีเอสที (อุบลราชธานี) จํากัด (“PSTU”)
บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี จํากัด (“PSTE”)
บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี 1 จํากัด (“PSTE1”)
บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี 2 จํากัด (“PSTE2”)
บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี 3 จํากัด (“PSTE3”)
บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี 4 จํากัด (“PSTE4”)
บริษัท พีเอสทีซี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (“PSTCE”)
บริษัท นวรัตน บีเวอรเรส จํากัด (“NWR”)
บริษัท อรัญ เพาเวอร จํากัด (“ARW”)
บริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีนเพาเวอร จํากัด (“STS”)
บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี 7 จํากัด (“PSTE7”)
บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี 8 จํากัด (“PSTE8”)
บริษัท บิ๊กแกส เทคโนโลยี จํากัด (“BIGGAS”)
บริษัทยอยที่ถือหุนโดย PSTE
บริษัท เวลล โคราช เอ็นเนอรยี จํากัด (“WKE”)
บริษัท โรงไฟฟาสระยายโสม จํากัด (“SYS”)
บริษัท โรงไฟฟาขุนพัดเพ็ง จํากัด (“KPP”)
บริษัท พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 1 จํากัด (“MSW1”)
บริษัท พีเอสทีซี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (“PSTC Inter”)
(เดิมชื่อ บริษัท พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 2 จํากัด)
บริษัทยอยที่ถือหุนโดย BIGGAS
บริษัท ไทย ไปปไลน เน็ตเวิรค จํากัด (“TPN”)
บริษัท เจเอ็น เอ็นเนอรจี คอรปอเรชั่น จํากัด (“JN”)

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

ประเภทธุรกิจ

กําลังการผลิต

วันที่เริ่มขายไฟฟา

พลังงานแสงอาทิตย
พลังงานแสงอาทิตย

996 กิโลวัตต
4,999 กิโลวัตต

28 ธันวาคม 2558
5 มกราคม 2560

พลังงานแสงอาทิตย

998 กิโลวัตต
998 กิโลวัตต
988 กิโลวัตต
6,930 กิโลวัตต.
980 กิโลวัตต
-

15 สิงหาคม 2554
22 สิงหาคม 2554
8 พฤษภาคม 2557
10 ตุลาคม 2557
-

23,420 กิโลวัตต
4,999 กิโลวัตต
950 กิโลวัตต
4,000 กิโลวัตต
4,000 กิโลวัตต
2,000 กิโลวัตต
-

ป 2564
12 มกราคม 2560
11 พฤษภาคม 2555
19 มีนาคม 2557
20 ตุลาคม 2558
-

พลังงานชีวมวล
พลังงานชีวภาพ
พลังงานชีวภาพ
พลังงานทดแทน
พลังงานทดแทน

8,000 กิโลวัตต.
4,600 กิโลวัตต
980 กิโลวัตต
-

24 กรกฎาคม 2558
ป 2562
16 ตุลาคม 2557
-

ขนสงนํ้ามันทางทอ
สถานีบริการกาซ
ปโตรเลียมเหลว (LPG)
และกาซธรรมชาติ
(NGV)

-

-

พลังงานแสงอาทิตย
พลังงานลม
อุปกรณไฟฟาแสงสวาง
แบบประหยัดพลังงาน

988 กิโลวัตต
-

27 พฤศจิกายน 2557
-

พลังงานลม
พลังงานแสงอาทิตย
พลังงานชีวมวล
พลังงานแสงอาทิตย
พลังงานจากขยะ
ลงทุนในบริษัทพลังงาน
ทดแทน
พลังงานชีวมวล
พลังงานแสงอาทิตย
พลังงานทดแทน
พลังงานทดแทน
กอสรางโรงไฟฟา
พลังงานชีวภาพ
พลังงานชีวภาพ
พลังงานชีวภาพ
พลังงานทดแทน
พลังงานทดแทน
จําหนายผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมเหลว

หมายเหตุ : *กําลังการผลิตระบุตามที่ไดรับสัญญาซื้อขายไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาค และการไฟฟานครหลวง
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การวิเคราะหผลการดําเนินงานของกลุมบริษัทฯ
รายไดรวม
รายไดรวมของกลุม บริษทั ฯ ประกอบดวย รายไดจากการขายและบริการจากธุรกิจออกแบบ จําหนายและติดตัง้ ระบบจายไฟฟา
ตรวจวัดจัดการสภาพแวดลอม และการขายปโตรเลียมเหลว รายไดจากการขายไฟฟา รายไดจากการกอสราง และรายไดอนื่ โดยระหวาง
ป 2559 – 2561 กลุม บริษทั ฯ มีรายไดรวมอยูท ี่ 622.11 ลานบาท 1,362.66 ลานบาท และ 2,986.65 ลานบาท ตามลําดับ ซึง่ มีอตั รา
การเติบโตรอยละ 28.51 ในป 2559 รอยละ 119.04 ในป 2560 และ รอยละ 119.18 ในป 2561
ทัง้ นีก้ ารเพิม่ ขึน้ สวนใหญสาํ หรับป 2559 มาจากรายไดจากการขายไฟฟาจํานวน 92.42 ลานบาท คิดเปนอัตราเพิม่ ขึน้ รอยละ
19.09 ซึง่ เปนผลจากการเขาซือ้ โรงไฟฟาพลังงานชีวภาพ 3 โครงการ และพลังงานชีวมวล 1 โครงการ
สําหรับป 2560 มีรายไดรวมเพิม่ ขึน้ 740.55 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราเพิม่ ขึน้ รอยละ 119.04 การเพิม่ ขึน้ สวนใหญมาจาก
• การเพิม่ ขึน้ ของรายไดจากการขายและบริการจํานวน 417.43 ลานบาท คิดเปนอัตราเพิม่ ขึน้ รอยละ 93.31 เปนผลมาจากราย
ไดจากการขายกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) ของบริษทั ยอยทีบ่ ริษทั เขาซือ้ กิจการในชวงไตรมาส 4 และจากงานติดตัง้ ระบบไฟฟาพลังงาน
ทดแทนของหนวยงานราชการ และงานติดตัง้ สถานีไฟฟายอยใหกบั หนวยงานเอกชน
• การเพิม่ ขึน้ ของรายไดจากการขายไฟฟา จํานวน 311.4 ลานบาท คิดเปนอัตราเพิม่ ขึน้ รอยละ 205.59 เปนผลมาจากโรงไฟฟา
ชีวมวลขนาดกําลังการผลิต 8 เมกะวัตต ทีจ่ งั หวัดบุรรี มั ยทบี่ ริษทั เขาซือ้ กิจการในป 2559 โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยขนาดกําลังการ
ผลิต 10 เมกะวัตต ทีม่ กี ารจําหนายไฟฟาเชิงพาณิชยในเดือนมกราคม 2560
• การเพิม่ ขึน้ ของรายไดจากการกอสรางจํานวน 16.4 ลานบาท เปนผลมาจากการกอสรางสถานีใหบริการกาซธรรมชาติสาํ หรับ
ยานยนต ของบริษทั ยอยทีบ่ ริษทั เขาซือ้ กิจการในชวงไตรมาส 4
สําหรับป 2561 มีรายไดรวมเพิม่ ขึน้ 1,623.99 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราเพิม่ ขึน้ รอยละ 119.04 การเพิม่ ขึน้ สวนใหญมาจาก
รายไดจากการขายและบริการเปนผลมาจากการขายกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) ของบริษทั ยอยทีบ่ ริษทั เขาซือ้ กิจการชวงไตรมาส 4 ป
2560 รายไดจากการขายกาซธรรมชาติสาํ หรับรถยนต (NGV) ของบริษทั ยอยทีบ่ ริษทั ฯ ไดเขาไปซือ้ กิจการในชวงไตรมาสที่ 1 ป 2561
และรายไดจากงานติดตัง้ ระบบไฟฟาพลังงานทดแทนของหนวยงานราชการ
รายละเอียดรายไดแตละประเภทป 2559 ป 2560 และ ป 2561 สรุปไดดงั นี้

1. ธุรกิจออกแบบ จําหนายและติดตั้งระบบจาย
ไฟฟาและตรวจวัดจัดการสภาพแวดลอม

ป 2559
มูลคา รอยละ

447.38

71.91

ป 2560
มูลคา รอยละ
559.17

41.04

ป 2561
มูลคา รอยละ
597.14

19.99

2. ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานทดแทน

151.48

24.35

462.91

33.97

387.40

12.97

3. ธุรกิจจําหนายและขนสงผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม

-

-

305.63

22.43

1,944.69

65.11

4. ธุรกิจกอสราง

-

-

16.38

1.20

15.46

0.52

รวมรายไดจากการขายและบริการ

598.86

96.26

1,344.10

98.64

2,944.69

98.59

รายไดอื่น

23.26

3.74

18.56

1.36

41.96

1.41

รายไดรวม

622.11

100.00

1,362.66

100.00

2,986.65

100.00

รายได
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(หนวย: ลานบาท)

รายไดจากธุรกิจออกแบบ จําหนาย ติดตั้งระบบจายไฟฟา และตรวจวัดจัดการสภาพแวดลอม
สําหรับป 2559 บริษัทฯ มีรายไดจากการออกแบบ จําหนาย ติดตั้งระบบจายไฟฟา และตรวจวัดจัดการสภาพ แวดลอม
จํานวน 447.38 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนจํานวน 26.44 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 6.28 เนื่องจากงานติดตั้งระบบไฟฟา
พลังงานทดแทนของหนวยงานราชการ และงานติดตั้งสถานีไฟฟายอยใหกับหนวยงานเอกชน
สําหรับป 2560 บริษัทฯ มีรายไดจากการออกแบบ จําหนาย ติดตั้งระบบจายไฟฟา และตรวจวัดจัดการสภาพ แวดลอม
จํานวน 559.17 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนจํานวน 111.79 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 24.99 เนื่องจากงานติดตั้งระบบ
ไฟฟาพลังงานทดแทนของหนวยงานราชการ และงานติดตั้งสถานีไฟฟายอยใหกับหนวยงานเอกชน
สําหรับป 2561 มีรายไดจากการออกแบบ จําหนาย ติดตั้งระบบจายไฟฟา และตรวจวัดจัดการสภาพ แวดลอม จํานวน
597.13 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนจํานวน 37.96 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 6.79 เนื่องจาก รายไดจากงานติดตั้งระบบ
ไฟฟาพลังงานทดแทนของหนวยงานราชการ
รายไดจากธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานทดแทน
สําหรับป 2559 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดจากการขายไฟฟา จํานวน 151.48 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน จํานวน
92.42 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 156.48 เปนผลมาจากการเขาซื้อกิจการโรงไฟฟาพลังงานชีวภาพ 2 โครงการ และพลังงาน
ชีวมวล 1 โครงการ
สํ า หรั บ ป 2560 บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย อ ยมี ร ายได จ ากการขายไฟฟ า จํ า นวน 462.91 ล า นบาทเพิ่ ม ขึ้ น
จากปกอน จํานวน 311.43 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 205.59 เปนผลมาจากโรงไฟฟาชีวมวลขนาดกําลังการผลิต 8
เมกะวัตต ที่จังหวัดบุรีรัมยที่บริษัทเขาซื้อกิจการในป 2559 โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยขนาดกําลังการผลิต 10 เมกะวัตต ที่
มีการจําหนายไฟฟาเชิงพาณิชยในเดือนมกราคม 2560
สําหรับป 2561 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดจากการขายไฟฟา จํานวน 387.40 ลานบาท ลดลงจากปกอน จํานวน
75.51 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 16.31 เปนผลมาจากฤดูฝนที่ยาวนานกวาปกติในป 2561 ประกอบกับการครบรอบการ
ซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรครั้งใหญของโรงไฟฟาชีวภาพและโรงไฟฟาชีวมวล
ตารางสรุปกําลังการผลิตของบริษัทฯและบริษัทยอย

บริษัท
โรงไฟฟาที่ดําเนินการเชิงพาณิชยแลว
โรงไฟฟาที่อยูระหวางดําเนินการกอสราง
โรงไฟฟาที่รอการลงนามสัญญา PPA
รวม

ป 2559
18,964
26,478
45,442

กําลังการผลิต (กิโลวัตต)
ป 2560
28,962
17,460
23,420
69,842

ป 2561
29,912
16,510
23,420
69,842

รายไดธุรกิจจําหนายและขนสงผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลว
ในระหวางไตรมาส 4 ป 2560 บริษทั ฯ ไดเขาลงทุนในบริษทั บิก๊ แกส เทคโนโลยี จํากัด ซึง่ เปนผูจ าํ หนายผลิตภัณฑปโ ตรเลียม
เหลว (LPG) จึงทําใหกลุมบริษัทมีรายไดจากการจําหนายและขนสงผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลว จํานวน 305.63 ลานบาท
สําหรับป 2561 บริษัทฯ มีรายไดจากธุรกิจจําหนายและขนสงผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลวจากบริษัทยอยจํานวน 1,944.69
ลานบาท
รายไดธุรกิจกอสราง
ในไตรมาส 4 ป 2560 บริษัท บิ๊กแกส เทคโนโลยี จํากัด (บริษัทยอย) มีการใหบริการกอสรางสถานีใหบริการปโตรเลียม
เหลวสําหรับยานพาหนะ จึงทําใหกลุมบริษัทมีรายไดจากการกอสราง จํานวน 16.38 ลานบาท
สําหรับป 2561 บริษัทฯ มีรายไดจากการใหบริการกอสรางจากบริษัทยอยจํานวน 15.46 ลานบาท
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รายไดอื่น
รายไดอนื่ ของบริษทั ฯและบริษทั ยอย ประกอบดวย ดอกเบีย้ รับ กําไรจากอัตราแลกเปลีย่ น กําไรจากการจําหนายสินทรัพย
สําหรับป 2559 บริษทั ฯและบริษทั ยอยมีรายไดอนื่ จํานวน 23.26 ลานบาท เพิม่ ขึน้ จากปกอ น จํานวน 19.17 ลานบาท เนือ่ ง
มาจากบริษัทฯ มีการรับรูกําไรสวนที่เหลือจากการขายบริษัท กรีนไบโอ มหาสารคาม จํากัด ในป 2557 จํานวน 10.77 ลานบาท
สําหรับป 2560 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดอื่นจํานวน 18.56 ลานบาท ลดลงจากปกอน 4.69 ลานบาท เนื่องจากใน
ป 2559 มีการรับรูกําไรสวนที่เหลือจากการขายบริษัท กรีนไบโอ มหาสารคาม จํากัด 10.77 ลานบาท และในป 2560 บริษัท
ยอยมีรายไดจากการขายวัตถุดิบ จํานวน 9.0 ลานบาท
สําหรับป 2561 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดอื่นจํานวน 41.96 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนจํานวน 23.40 ลานบาท
หรือคิดเปนรอยละ 126.08
ตนทุนขายและบริการ และกําไรขั้นตน

ตนทุนขายและบริการ

ป 2559
มูลคา รอยละ

ป 2560
มูลคา รอยละ

ป 2561
มูลคา รอยละ

1. ธุรกิจออกแบบ จําหนายและติดตั้งระบบจาย
ไฟฟาและตรวจวัดจัดการสภาพแวดลอม

370.18

82.74

417.76

74.71

476.36

79.77

2. ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานทดแทน

96.46

63.68

351.97

76.04

295.06

76.17

3. ธุรกิจจําหนายและขนสงผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม

-

-

280.82

91.88

1,791.66

92.13

4. ธุรกิจกอสราง

-

-

14.69

89.65

5.14

33.25

รวมตนทุนขาย

466.64

77.92

1,065.24

79.25

2,568.22

85.99

ตนทุนขายและกําไรขั้นตนจากธุรกิจออกแบบ จําหนาย ติดตั้งระบบจายไฟฟา และตรวจวัดจัดการสภาพแวดลอม
ตนทุนขายและบริการในสวนของธุรกิจออกแบบ จําหนาย ติดตั้งระบบจายไฟฟา และตรวจวัดจัดการสภาพแวดลอม
ประกอบดวย ตนทุนคาอุปกรณ และตนทุนคาแรง เปนหลัก สําหรับป 2559 ป 2560 และ ป 2561 บริษัทฯมีตนทุนขาย 370.18
ลานบาท 417.76 ลานบาท และ 476.36 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนรอยละ 82.74 รอยละ 74.71 และ 79.77 ของราย
ไดจากการขายและบริการรวมตามลําดับ สงผลใหมอี ตั รากําไรขัน้ ตนรอยละ 17.26 รอยละ 25.29 และ รอยละ 20.23 ตามลําดับ
สําหรับป 2560 การปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตรากําไรขั้นตนของธุรกิจออกแบบ จําหนายและติดตั้งระบบจายไฟฟาและตรวจ
วัดจัดการสภาพแวดลอมเนื่องจากบริษัทฯมีการรับงานจากภาคเอกชนมากขึ้น
สําหรับป 2561 อัตรากําไรขั้นตนปรับตัวลดลงจากปกอนสืบเนื่องมาจากในป 2561 งานสวนใหญเปนงานจากภาครัฐซึ่งมี
อัตรากําไรขั้นตนตํ่ากวางานจากภาคเอกชน
ตนทุนขายและกําไรขั้นตนจากธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานทดแทน
ตนทุนขายธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานทดแทน ประกอบดวย คาวัตถุดบิ คาเสือ่ มราคา คาแรง และคาซอมแซม เปนหลัก สําหรับ
ป 2559 ป 2560 และ ป 2561 บริษัทฯมีตนทุนขาย 96.46 ลานบาท 351.97 ลานบาท และ 295.06 ลานบาท ตามลําดับ คิด
เปนสัดสวนรอยละ 63.68 รอยละ 76.03 และ รอยละ 76.11 ของรายไดจากการขายไฟฟารวมตามลําดับ สงผลใหมีอัตรากําไร
ขั้นตนรอยละ 36.32 รอยละ 23.97 และรอยละ 23.83 ตามลําดับ
สําหรับป 2559 และ ป 2560 การปรับตัวลดลงของอัตรากําไรขัน้ ตนเปนผลมาจากโรงไฟฟาชีวภาพทีย่ งั มีการปรับปรุงเพือ่
เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาใหเต็มกําลังการผลิตตามสัญญาซือ้ ขายไฟฟา แตยงั คงตองมีการรับรูใ นสวนของตนทุนดําเนินงาน
130

ที่เกิดขึ้น สงผลใหกําไรขั้นตนปรับตัวลดลง
สําหรับป 2561 การปรับตัวลดลงของอัตรากําไรขั้นตนเปนผลจากฤดูฝนที่ยาวนานกวาปกติในป 2561 ประกอบกับการ
ครบรอบการซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรครั้งใหญของโรงไฟฟาชีวภาพและโรงไฟฟาชีวมวล
ตนทุนขายและกําไรขั้นตนจากธุรกิจจําหนายและขนสงผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลว
ตนทุนขายธุรกิจจําหนายและขนสงผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลว ประกอบดวย คาวัตถุดิบ คาขนสง และคาเสื่อมราคา เปน
หลัก ตนทุนดังกลาวเปนสวนของบริษัทยอย ซึ่งบริษัทฯเขาซื้อกิจการในไตรมาส 4 ป 2560 มีจํานวน 280.82 ลานบาท คิดเปน
สัดสวนรอยละ 91.88 ของรายไดดังกลาว สงผลใหมีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 8.12
สําหรับป 2561 บริษัทฯ มีตนทุนขายธุรกิจจําหนายและขนสงผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลวจํานวน 1,791.66 บาท คิดเปน
สัดสวนรอยละ 92.13 ของรายไดดังกลาว สงผลใหมีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 7.87
ตนทุนขายและกําไรขั้นตนจากธุรกิจกอสราง
ตนทุนขายธุรกิจกอสราง ประกอบดวย คาอุปกรณ คาแรง และคาเสื่อมราคา เปนหลัก ตนทุนดังกลาวเปนสวนของบริษัท
ยอย ซึ่งบริษัทฯเขาซื้อกิจการในไตรมาส 4 ป 2560 มีจํานวน 14.69 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 89.65 ของรายไดดังกลาว
สงผลใหมีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 10.35
สําหรับป 2561 บริษัทฯ มีตนทุนขายธุรกิจกอสรางจํานวน 5.14 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 33.25 ของรายไดจาก
ธุรกิจกอสราง สงผลใหมีอัตรากําไรขั้นตนที่รอยละ 66.75
คาใชจายในการขาย
คาใชจา ยในการขายสวนใหญของบริษทั และบริษทั ยอย ประกอบดวย คาคอมมิชชัน่ คาบริการหลังการขาย และคารับรอง
เปนตน ในระหวางป 2559 ป 2560 และ ป 2561 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายในการขาย 7.74 ลานบาท 13.08 ลาน
บาท และ 27.15 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ1.73 รอยละ 1.51 และรอยละ 1.07 ของรายไดจากการขาย
และบริการตามลําดับ
สําหรับป 2559 คาใชจายในการขายปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 51.69 จากป 2558 เนื่องมาจากในป 2559 บริษัทฯมีการเนน
การใหบริการหลังการขายเพิ่มขึ้น เพื่อใชเปนกลยุทธในการแขงขันกับบริษัทคูแขง จึงทําใหคาบริการหลังการขายมีการปรับตัว
สูงขึ้นกวาปกอน
สําหรับป 2560 คาใชจายในการขายปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 68.89 จากป 2559 เนื่องจากในระหวางไตรมาสที่ 4 ป 2560
บริษัทฯ ไดเขาลงทุนในบริษัท บิ๊กแกส เทคโนโลยี จํากัด ซึ่งเปนผูจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลว (LPG) จึงทําใหมีการรับรู
คาใชจายในการขายของบริษัทยอยดังกลาวเขามาดวย
สําหรับป 2561 บริษทั ฯ มีคา ใชจา ยในการขายปรับตัวเพิม่ ขึน้ คิดเปนรอยละ 107.62 จากป 2560 การเพิม่ ดังกลาวมีสาเหตุ
หลักมาจากระหวางไตรมาสที่ 4 ป 2560 บริษัทฯ ไดเขาลงทุนในบริษัท บิ๊กแกส เทคโนโลยี จํากัด ซึ่งเปนผูจําหนายผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมเหลว (LPG) จึงทําใหมีการรับรูคาใชจายในการขายของบริษัทยอยดังกลาวในป 2561 เต็มป
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจา ยในการบริหารสวนใหญของบริษทั และบริษทั ยอย ประกอบดวย เงินเดือนและคาใชจา ยพนักงาน คาสาธารณูปโภค
คาวิชาชีพ และคาใชจายสํานักงาน สําหรับป 2559 ป 2560 และ ป 2561 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายในการบริหาร
จํานวน 146.12 ลานบาท 131.53 ลานบาท และ 157.11 ตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 23.49 รอยละ 9.65 และ รอย
ละ 5.25 ของรายไดรวมตามลําดับ
สําหรับป 2559 คาใชจายในการบริหารปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 41.57 จากป 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการการเพิ่มขึ้น
ของคาใชจายดําเนินงานทีไ่ ดมาจากการเขาซือ้ กิจการโรงไฟฟาพลังงานชีวภาพ 3 โครงการและชีวมวลจํานวน 1 โครงการ ซึ่งอยู
ในชวงของการปรับปรุงโรงไฟฟา และการเพิ่มขึ้นของพนักงานเพื่อรองรับการขยายตัวของโรงไฟฟาพลังงานทดแทน
สําหรับป 2560 คาใชจายในการบริหารปรับตัวลดลงรอยละ 9.98 จากปกอน โดยยอดที่ลดลงมีสาเหตุมาจากการปรับ
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โครงสรางภายในองคกรใหมคี วามเหมาะสมและมีการบริหารจัดการเกีย่ วกับคาใชจา ยบริหารอืน่ จึงทําใหคา ใชจา ยบริหารลดลง
สําหรับป 2561 คาใชจา ยในการบริหารปรับตัวเพิม่ ขึน้ ร อ ยละ 19.45 จากปกอ น โดยยอดทีเ่ พิม่ ขึน้ มีสาเหตุหลักมาจากระหวาง
ไตรมาสที่ 4 ป 2560 บริษทั ฯ ไดเขาลงทุนในบริษทั บิก๊ แกส เทคโนโลยี จํากัด ซึง่ เปนผูจ าํ หนายผลิตภัณฑปโ ตรเลียมเหลว (LPG)
จึงทําใหมกี ารรับรูค า ใชจา ยในการบริหารของบริษทั ยอยดังกลาวเขามาดวย แตอยางไรก็ตามเมือ่ เทียบอัตรารอยละตอรายไดรวม จะ
เห็นคาใชจา ยในการบริหารมีอตั ราลดงลงจากปกอ น ทัง้ นีเ้ ปนผลมาจากการบริหารจัดการคาใชจา ยทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากขึน้
คาใชจายทางการเงิน
คาใชจายทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย ประกอบดวย ดอกเบี้ยจากหุนกู เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน และหนี้สิน
ตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน สําหรับป 2559 ป 2560 และป 2561 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายทางการเงิน
จํานวน 39.16 ลานบาท 99.68 ลานบาท และ 96.03 ลานบาท ตามลําดับ หรือ คิดเปนอัตราสวนตอรายไดรวมเทากับรอยละ
6.30 รอยละ 7.32 และ รอยละ 3.22 ตามลําดับ
สําหรับป 2559 คาใชจายทางการเงินปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 158.14 จากป 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการการออกหุน
กู ตั๋วแลกเงิน และเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพื่อรองรับกับการขยายตัวของธุรกิจพลังงานทดแทน
สําหรับป 2560 คาใชจายทางการเงินปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 154.53 จากป 2559 โดยมีสาเหตุจากการออกตั๋วแลกเงิน หุน
กู และเงินกูยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อใชในการเขาซื้อกลุมบริษัท บิ๊กแกส เทคโนโลยี จํากัด โรงไฟฟาชีวภาพและเพื่อการ
ปรับปรุงโรงไฟฟาของกลุมบริษัท
สําหรับป 2561 คาใชจายทางการเงินปรับตัวลดลงรอยละ 3.66 จากป 2560 โดยมีสาเหตุหลักจากอัตราดอกเบี้ยที่ลงลง
ถึงแมวาหนี้สินทางการเงินของกลุมบริษัทจะเพิ่มสูงขึ้นกวาปกอน
ความสามารถในการทํากําไร
กําไร(ขาดทุน)สุทธิของบริษทั สําหรับป 2559 ป 2560 และ ป 2561 เทากับ (41.77) ลานบาท 45.98 ลานบาท และ 112.52
ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตราสวนตอรายไดรวมเทากับรอยละ (6.71) รอยละ 3.37 และ รอยละ 3.77
สําหรับป 2559 กําไรสุทธิปรับตัวลดลงรอยละ 389.47 จากป 2558 โดยมีสาเหตุหลักจากโรงไฟฟาชีวภาพและชีวมวล 3
โครงการ ที่บริษัทฯเขาซื้อกิจการ และยังอยูในระหวางการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตไฟฟา แตยังคงตองมีการรับรูในสวน
ของตนทุนดําเนินงานที่เกิดขึ้น การเพิ่มขึ้นของตนทุนในการขายและบริการที่มีการแขงขันสูง การเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการ
ขายและบริหารจากการเพิ่มขึ้นของบุคลากร และการเพิ่มขึ้นของคาใชจายทางการเงินเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจโรง
ไฟฟาพลังงานทดแทน
สําหรับป 2560 กําไรสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 210.08 จากป 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากกําไรขั้นตนของกลุมธุรกิจ
ออกแบบ จําหนาย ติดตัง้ ระบบจายไฟฟา และตรวจวัดจัดการสภาพแวดลอมทีเ่ พิม่ สูงขึน้ การเขาซือ้ กิจการของกลุม ธุรกิจจําหนาย
และขนสงผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลว การเริ่มจําหนายไฟฟาเชิงพาณิชยของโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย จํานวน 10 เมกะวัตต
ในเดือนมกราคม 2560 และการบริหารจัดการคาใชจายบริหารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
สําหรับป 2561 กําไรสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 144.73 โดยมีสาเหตุหลักมาจากกําไรขั้นตนชองกลุมธุรกิจออกแบบ
จําหนาย ติดตั้งระบบจายไฟฟา และตรวจวัดจัดการสภาพแวดลอม กําไรขั้นตนของกลุมธุรกิจจําหนายและขนสงผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมเหลว และการบริหารจัดการคาใชจายบริหารและคาใชจายทางการเงินที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การวิเคราะหฐานะทางการเงินของกลุมบริษัท

สินทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษัทฯและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมจํานวน 3,420.70 ลานบาท 5,746.54
ลานบาท และ 6,763.94 ลานบาท ตามลําดับ โดยประกอบไปดวยรายละเอียดดังตอไปนี้
สินทรัพยหมุนเวียน
132

สินทรัพยหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 มีมูลคาเทากับ 697.71 ลานบาท 1,283.65 ลานบาท
และ 1,203.77 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 20.40 รอยละ 22.34 และรอยละ 17.80 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ
ซึ่งสินทรัพยหมุนเวียนสวนใหญของบริษัทฯและบริษัทยอยประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคาและ
ลูกหนี้อื่น และสินคาคงเหลือเปนหลัก
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษทั ฯและบริษทั มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดจํานวน 128.51 ลานบาท
429.86 ลานบาท และ 294.86 ลานบาท ตามลําดับ
สําหรับป 2559 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เพิ่มขึ้น 74.77 ลานบาท เปนผลมาจาก
- กระแสเงินสดรับจากการดําเนินงาน จํานวน 108.99 ลานบาท การบวกกลับคาเสือ่ มราคาจํานวน 61.29 ลานบาท และ
การเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 75.04 ลานบาท
-กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงิน จํานวน 1,727.47 ลานบาท เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น
เพิ่มขึ้น 648.69 ลานบาท เงินสดรับจากการออกหุนกูจํานวน 497.81 ลานบาท และเงินสดรับจากการออกหุนสามัญ
เพิ่มทุนจํานวน 877.40 ลานบาท
-กระแสเงินสดจายจากการลงทุนในโรงไฟฟาพลังงานทดแทน จํานวน 1,761.69 ลานบาท โดยจายซื้อเงินลงทุนใน
บริษัทยอยจํานวน 731.17 ลานบาท ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตนจํานวน 764.93 ลานบาท
สําหรับป 2560 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เพิ่มขึ้น 301.35 ลานบาท เปนผลมาจาก
-กระแสเงินสดรับจากการดําเนินงาน จํานวน 381.04 ลานบาท การบวกกลับคาเสื่อมราคาจํานวน 113.89 ลานบาท
และการลดลงของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นจํานวน 393.11 ลานบาท
-กระแสเงินสดจายจากการลงทุน จํานวน 1,336.56 ลานบาท จากการลงทุนในบริษัท บิ๊กแกส เทคโนโลยี จํากัด
-กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงิน จํานวน 1,256.87 ลานบาท จากการออกหุน สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ในชวง
ไตรมาส 4
สําหรับป 2561 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลดลง 135.00 ลานบาท เปนผลมาจาก
-กระแสเงินสดรับจากการดําเนินงาน จํานวน 183.00 ลานบาท ซึง่ เปนผลมาจากกําไรจากการดําเนินงาน 307.49 ลาน
บาท ( + ) การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นจํานวน 204.33 ลานบาท ( - ) การเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคา
และเจาหนี้อื่นจํานวน 100.67 ลานบาท ( + ) และการจายภาษีเงินได 20.83 ลานบาท ( - )
-กระแสเงินสดจายจากการลงทุน จํานวน 556.56 ลานบาท จากการการจายเงินลวงหนาคาสินทรัพยในบริษทั ยอย ซือ้
เงินลงทุนในบริษัทยอย และซื้อสินทรัพยของกลุมบริษัท
-กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงิน จํานวน 238.57 ลานบาท จากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย และการออก
หุนกูในระหวางป 2561
ลูกหนี้การคา และคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษัทฯและบริษัทยอยมีลูกหนี้การคาสุทธิจํานวน 186.61 ลานบาท 549.36
ลานบาท และ 634.05 ลานบาท ตามลําดับ โดยการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคาในชวงเวลาดังกลาวเปนไปในทิศทางเดียวกันกับ
ยอดขายของบริษัทและบริษัทยอย ประกอบกับมีการรับรูรายการลูกหนี้ของ BIGGAS ที่บริษัทฯ เขาซื้อกิจการในชวงไตรมาส 4
โดยในป 2559 2560 และ 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเทากับ 111.11 วัน 99.93 วัน และ 73.34
วัน ตามลําดับ โดยระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลีย่ ทีม่ รี ะยะเวลาลดลงในแตละปเปนผลจากการเรงรัดและติดตามทวงถามกับลูกคาอยาง
ใกลชดิ และระยะเวลาเก็บหนีข้ องกลุม ธุรกิจจําหนายปโตรเลียมเหลวทีม่ รี ะยะเวลาสัน้ กวา (ระยะเวลาเก็บหนีอ้ ยูท ี่ 15 – 20 วัน)
บริษทั มีนโยบายการใหเทอมจายชําระแกลกู คาโดยพิจารณาจากเทอมการจายชําระเงินจากผลประกอบการทีผ่ า นมา ยอด
การสั่งซื้อ และประวัติการชําระเงินในอดีต แตเนื่องจากในธุรกิจธุรกิจออกแบบ จําหนาย ติดตั้งระบบจายไฟฟา และตรวจวัด
จัดการสภาพแวดลอมลูกคาสวนใหญเปนหนวยงานภาครัฐ ซึ่งมีขั้นตอนในการดําเนินการจายชําระหลายขั้นตอนจึงทําใหระยะ
เวลาเก็บหนี้เฉลี่ยอยูที่ 30 - 120 วัน
ตารางสรุปอายุลูกหนี้การคาของบริษัทฯ
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(หนวย: ลานบาท)

ระยะเวลาคงคาง
(งบการเงินรวม)
ลูกหนี้การคา
ยังไมถึงกําหนดชําระ
ไมเกิน 3 เดือน
มากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน
มากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป
รวม
ลูกหนี้อื่นๆ
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม-สุทธิ

ป 2559
มูลคา รอยละ

ป 2560
มูลคา รอยละ

ป 2561
มูลคา รอยละ

72.20
20.15
7.92
0.24
3.02
103.53
86.16
(3.08)
186.61

146.60
94.98
115.47
31.29
28.16
416.50
136.51
(3.65)
549.36

226.79
185.65
46.31
77.13
10.08
545.96
99.47
(11.38)
634.05

38.69
10.80
4.24
0.13
1.62
55.48
46.17
(1.65)
100.00

26.69
17.29
21.02
5.69
5.12
75.81
24.85
(0.66)
100.00

35.77
29.28
7.30
12.16
1.59
86.11
15.69
(1.79)
100.00

จากตารางแสดงอายุลกู หนีก้ ารคา ในป 2559 ลูกหนีก้ ารคาสวนใหญของบริษทั และบริษทั ยอยจัดอยูใ นกลุม ทีย่ งั ไมถงึ กําหนด
ชําระ และกลุมที่เกินกําหนดชําระแลวไมเกิน 3 เดือน โดยในป 2559 สัดสวนการคางชําระของลูกหนี้ในแตละกลุมมีอัตราสวน
ทีล่ ดลงจากปกอ น ทัง้ นีเ้ ปนผลจากการเรงรัดและติดตามทวงถามกับลูกคาอยางใกลชดิ ในสวนของลูกหนีค้ งคางทีม่ อี ายุมากกวา
12 เดือน คือ ลูกหนีร้ ายหนึง่ ทีไ่ มสามารถเรียกเก็บเงินได และอยูใ นขัน้ ตอนของการบังคับคดีตามกระบวนการยุตธิ รรม ซึง่ บริษทั
ไดบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแลวทั้งจํานวน
ในป 2560 ลูกหนี้การคาสวนใหญของบริษัทและบริษัทยอยจัดอยูในกลุมที่ยังไมถึงกําหนดชําระ และกลุมที่เกินกําหนด
ชําระแลวมากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน โดยในป 2560 สัดสวนการคางชําระของลูกหนี้ในแตละกลุมมีอัตราสวนที่เพิ่มขึ้นจากป
กอน เปนผลจากงานโครงการติดตั้งแผงโซลารเซลลกับหนวยงานราชการ ลูกหนี้การคาจากรายไดขายไฟฟาที่มีรายไดที่เพิ่มขึ้น
จากปกอน และลูกหนี้การคาในธุรกิจจําหนายปโตรเลียมเหลวของ BIGGAS ที่บริษัทฯ เขาซื้อกิจการในชวงไตรมาส 4 ในสวน
ของลูกหนี้คงคางที่มีอายุมากกวา 12 เดือน คือ ลูกหนี้ของบริษัทฯรายหนึ่งที่ไมสามารถเรียกเก็บเงินได และอยูในขั้นตอนของ
การบังคับคดีตามกระบวนการยุตธิ รรม ซึง่ บริษทั ไดบนั ทึกคาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญแลวทัง้ จํานวน และลูกหนีก้ ารคาจากการกอสราง
สถานีบริการกาซธรรมชาติ (“NGV”) โดยบริษัทฯคาดวาจะสามารถเก็บหนี้ไดในป 2561 เปนตนไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลูกหนี้การคาสวนใหญของบริษัทและบริษัทยอย เพิ่มสูงขึ้นจากป 2560 ทั้งนี้เปนไปตามรายได
จากการขายและบริการรวมทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ทัง้ ในสวนของธุรกิจออกแบบ จําหนาย ติดตัง้ ระบบจายไฟฟา และตรวจวัดจัดการสภาพ
แวดลอม และธุรกิจจําหนายและขนสงผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลว โดยลูกหนี้สวนใหญจัดอยูในกลุมที่ยังไมถึงกําหนดชําระ และ
กลุมที่เกินกําหนดชําระแลวมากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน ในสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เพิ่มขึ้นเกิดจากกลุมธุรกิจจําหนายและ
ขนสงผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลวมีการเปลี่ยนนโยบายการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
ลูกหนี้อื่น ณ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 มีมูลคาเทากับ 86.16 ลานบาท 136.51 ลานบาท และ 99.47 ลาน
บาท โดยลูกหนี้อื่นของบริษัทฯและบริษัทยอย ประกอบไปดวย ลูกหนี้อื่น ดอกเบี้ยคางรับ และรายไดคางรับ
ณ สิ้นป 2559 ลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากป 2558 จํานวน 52.22 ลานบาท เนื่องมากจากรายไดจากการขายไฟฟาของบริษัท
ยอยใหกบั การไฟฟาในเดือนธันวาคมทีย่ งั ไมไดออกใบแจงหนี้ และคาอากรขาเขารอขอคืนจากการสัง่ ซือ้ อุปกรณการกอสรางโรง
ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยจํานวน 2 โครงการ
ณ สิ้นป 2560 ลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากป 2559 จํานวน 50.35 ลานบาท เนื่องมากจากรายไดคางรับจากการขายไฟฟาขอ
งบริษัทฯ และบริษัทยอยที่เพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากโรงไฟฟาชีวมวล และโรงไฟฟาแสงอาทิตย 10 เมกะวัตต
ประกอบกับรายไดคางรับจากการกอสรางสถานีบริการกาซธรรมชาติ (“NGV”)ของ BIGGAS
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ณ สิ้นป 2561 ลูกหนี้อื่นลดลงจากสิ้นป 2560 จํานวน 37.04 ลานบาท เนื่องมากจากบริษัทยอยไดรับชําระคากอสรางโรง
ไฟฟาและสถานีบริการกาซธรรมชาติเรียบรอยแลว
กลุมธุรกิจออกแบบ จําหนาย ติดตั้งระบบจายไฟฟา และตรวจวัดจัดการสภาพแวดลอม มีการกําหนดอัตราการตั้งคาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญแยกตามกลุมลูกคาของไว 3 ประเภท ดังนี้

ระยะเวลาคางชําระ

อัตราการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (รอยละ)
ลูกคาเอกชนทั่วไป

มากกวา 6 - 9 เดือน
มากกวา 9 - 12 เดือน
มากกวา 12 -18 เดือน
มากกวา 18 เดือน

ลูกคาเอกชนในตลาดหลักทรัพยฯ ลูกคาหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจ

15
50
100
-

20
30
100

20
30
100

กลุมธุรกิจจําหนายและขนสงผลิตภัณฑปโตเลียมเหลว มีการกําหนดอัตราการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะแยกตามกลุมลูกคา ไว
2 ประเภท ดังนี้

อัตราการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (รอยละ)

ระยะเวลาคางชําระ

ลูกคาบริการและการคาอื่น ๆ

ลูกคาแกส LPG

มากกวา 6 - 9 เดือน
มากกวา 9 - 12 เดือน
มากกวา 12 เดือน

30
50
100

20
100

สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือของบริษัทและบริษัทยอยประกอบดวยรายการที่สําคัญ ดังนี้

สินคาสําเร็จรูป
งานระหวางทํา
วัตถุดิบ
สินคาระหวางทาง
รวม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม-สุทธิ

31 ธ.ค. 2559
มูลคา รอยละ
30.54
8.67
1.43
4.10
44.74
(0.76)
43.98

69.44
19.71
3.25
9.33
101.73
(1.73)
100.00

31 ธ.ค. 2560
มูลคา รอยละ

65.48
13.68
41.80
0.92
121.88
(1.11)
120.77

54.22
11.33
34.61
0.76
100.92
(0.92)
100.00

31 ธ.ค. 2561
มูลคา รอยละ

72.97
64.65
40.90
3.27
181.79
(1.18)
180.61

40.40
35.80
22.64
1.81
100.65
(0.65)
100.00

สินคาคงเหลือของบริษทั ฯและบริษทั ยอย ประกอบไปดวย สินคาสําเร็จรูปประเภท แบตเตอรี่ UPS และ Rectiﬁer ซึง่ เปนอุปกรณ
สําหรับงานโครงการของหนวยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน วัตถุดบิ ของโรงไฟฟาชีวมวลทีบ่ ริษทั เขาซือ้ กิจการในป 2559 และ กาซปโตรเลียม
เหลวของบิก๊ แกสทีบ่ ริษทั เขาซือ้ กิจการในไตรมาส 4 ป 2560
บริษทั มีอตั ราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 เทากับ 10.30 เทา 12.93 เทา และ 17.04
เทา ตามลําดับ ซึง่ คิดเปนระยะเวลาขายสินคาเฉลีย่ 35.43 วัน 28.23 วันและ 21.42 วัน ตามลําดับ โดยสาเหตุหลักทีท่ าํ ใหบริษทั มี
ระยะเวลาขายสินคาเฉลีย่ นอยลง เนือ่ งจากบริษทั และบริษทั ยอยมีการจัดการทีด่ ขี นึ้ ประกอบกับธุรกิจจําหนายผลิตภัณฑปโ ตรเลียม
เหลวทีบ่ ริษทั เขาซือ้ กิจการในป 2560 มีระยะเวลาการขายสินคาทีส่ นั้ จึงทําใหระยะเวลาขายสินคาเฉลีย่ ในภาพรวมลดลงจากปกอ น
สินทรัพยไมหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ ณ 2561 มีมูลคาเทากับ 2,722.99 ลานบาท 4,462.89
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ลานบาท และ 5,560.17 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 79.60 รอยละ 77.66 และรอยละ 82.20 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ
โดยสินทรัพยไมหมุนเวียนของบริษทั ฯและบริษทั ยอยสวนใหญมาจากรายการสินทรัพยถาวร ทีม่ าจากการเขาซือ้ กิจการโรงไฟฟา
พลังงานทดแทน และธุรกิจจําหนายและขนสงผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลว คาความนิยม และเงินจายลวงหนาคาซื้อสินทรัพย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษัทฯและบริษัทยอยมีที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิรวมจํานวน 2,268.09
ลานบาท 2,612.41 ลานบาท และ 3,421.65 ลานบาทตามลําดับ คิดเปนสัดสวนตอสินทรัพยรวมเทากับรอยละ 66.30 รอยละ
45.46 และรอยละ 50.54 ตามลําดับ ซึ่งการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ณ สิน้ ป 2559 และ 2560 ทีด่ นิ อาคารและ อุปกรณ เพิม่ ขึน้ จากปกอ น เปนผลจากการเขาซือ้ กิจการโรงไฟฟาพลังงานทดแทน
การปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงไฟฟาพลังงานทดแทน และการเขาซือ้ กิจการจําหนายและขนสงผลิตภัณฑปโ ตรเลียมเหลว
ณ สิ้นป 2561 ที่ดิน อาคารและ อุปกรณ เพิ่มขึ้นจากปกอน เปนผลจากการสรางโรงไฟฟาชีวภาพจํานวน 2 แหง รวม 5.6
เมกะวัตต ที่จังหวัดสุพรรณบุรี และการซื้อที่ดิน และงานระหวางกอสรางของโครงการทอนํ้ามันทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สินทรัพยไมมีตัวตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษัทฯและบริษัทยอยมีสินทรัพยไมมีตัวตนสุทธิรวมจํานวน 271.49 ลาน
บาท 281.50 ลานบาท และ 271.83 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนตอสินทรัพยรวมเทากับ รอยละ 7.94 รอยละ 4.90 และ
รอยละ 4.02 ตามลําดับ เปนผลมาจากการเพิม่ ขึน้ ของสิทธิบตั รทีก่ ลุม บริษทั เขาซือ้ กิจการโรงไฟฟาพลังงานทดแทนในระหวางป
2559 และ ป 2560 สวนในป 2561 ที่มียอดลดลงเนื่องมาจากการตัดจําหนายสิทธิบัตรดังกลาวขางตน
คาความนิยม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาความนิยม จํานวน 1,331.82 ลานบาท และ 1,342.99
ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนตอสินทรัพยรวมเทากับ รอยละ 23.18 และ รอยละ 19.86 ซึ่งเปนผลจากการเขาลงทุนใน
กลุมบริษัท BIGGAS ในไตรมาสที่ 4 ป 2560 และยอดที่เพิ่มขึ้นในป 2561 เปนผลมาจากการที่บริษัท BIGGAS ไดเขาลงทุนใน
หุนสามัญของ บริษัท เจเอ็น เอ็นเนอรจี คอรปอเรชั่น จํากัด ในไตรมาสที่ 1 ป 2561
แหลงที่มาของเงินทุน
หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 และ 2561 บริษทั ฯและบริษทั ยอยมีหนีส้ นิ รวมจํานวน 2,042.82 ลานบาท 2,131.97
ลานบาทและ 2,805.15 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 59.72 รอยละ 37.10 และรอยละ 41.47 ซึ่งประกอบไปดวย เงินกูยืม
ระยะสั้น เจาหนี้การคา หุนกู และเงินกูยืมระยะยาว โดยหนี้สินที่เพิ่มขึ้นเปนผลมาจากการเขาลงทุนและขยายธุรกิจโรงไฟฟา
พลังงานทดแทน และธุรกิจจําหนายและขนสงผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลว
สวนของผูถือหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 และ 2561 บริษทั และบริษทั ยอยมีสว นของผูถ อื หุน เทากับ 1,377.88 ลานบาท 3,614.57
ลานบาทและ 3,958.79 ตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวน รอยละ 40.28 รอยละ 62.90 และรอยละ 58.53 ของสินทรัพยรวมตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นจากป 2558 เทากับ 835.37 ลานบาท ซึ่งเปน
ผลมาจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน การใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ PSTC-ESOP และการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั และบริษทั ยอยมีสว นของผูถ อื หุน เพิม่ ขึน้ จาก 31 ธันวาคม 2559 เทากับ 2,236.69 ลานบาท ซึง่ เปนผล
มาจากการเพิม่ ทุนจดทะเบียน กําไรสุทธิภายในป การใชสทิ ธิใบสําคัญแสดงสิทธิ PSTC-ESOP และการใชสทิ ธิใบสําคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั และบริษทั ยอยมีสว นของผูถ อื หุน เพิม่ ขึน้ จาก 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 344.22 ลานบาท เปน
ผลมาจากการเพิม่ ขึน้ ของกําไรสะสมจากผลการดําเนินงาน กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทั ยอยโดยไมสญู เสียการควบคุม (การขายหุน
ในบริษทั ไทยไปปไลน เน็ตเวิรค จํากัด) และ การใชสทิ ธิใบสําคัญแสดงสิทธิ PSTC-ESOP และการใชสทิ ธิใบสําคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1
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รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท
ตอรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษทั ฯ เปนผูร บั ผิดชอบตองบการเงินของบริษทั ฯ และ
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําปงบการเงินดังกลาวจัด
ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยใชนโยบาย
การบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ และใชดุลยพินิจอยาง
รอบคอบ และการประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผย
ขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหมีและการดํารงรักษาไวซึ่งระบบ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมี
ความถูกตองครบถวน และเพียงพอที่จะรักษาไวซึ่งทรัพยสินของบริษัทฯ
และเพื่อใหทราบถึงจุดออนเพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริต หรือการดําเนิน
การที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ ในการนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตง
ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระทุกทาน เปนผู
ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุม
ภายใน ทั้งนี้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ไดแสดง
ไวในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการในรายงาน
ประจําปนี้
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีความเห็นวาระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ
โดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจที่สามารถสรางความเชื่อมั่นและความเชื่อถือ
ไดของงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ในนามคณะกรรมการบริษัท
บริษัท เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

นายภาณุ ศีติสาร
ประธานคณะกรรมการบริษัท
27 กุมภาพันธ 2562
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (กลุมบริษัท)
ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สวนของผูถ อื หุน รวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปสนิ้ สุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบัญชีทสี่ าํ คัญ และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เพาเวอร โซลูชนั่ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
ดวยเชนกัน
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท
เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑในการแสดงความเห็น
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรค ความรับผิด
ชอบของผูส อบบัญชีตอ การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกลุม บริษทั ตามขอกําหนด
จรรยาบรรณของผูป ระกอบวิชาชีพบัญชีทกี่ าํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนทีเ่ กีย่ วของกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ และขาพเจาไดปฏิบตั ติ ามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอืน่ ๆ ตามทีร่ ะบุในขอกําหนดนัน้ ดวย ขาพเจา
เชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
เรือ่ งสําคัญในการตรวจสอบคือเรือ่ งตางๆ ทีม่ นี ยั สําคัญทีส่ ดุ ตามดุลยพินจิ เยีย่ งผูป ระกอบวิชาชีพของขาพเจาใน การตรวจ
สอบงบการเงินสําหรับงวดปจจุบนั ขาพเจาไดนาํ เรือ่ งเหลานีม้ าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและใน
การแสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเรื่องเหลานี้
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบ งบการ
เงินในรายงานของขาพเจา ซึ่งไดรวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหลานี้ดวย การปฏิบัติงานของขาพเจาไดรวมวิธีการตรวจ
สอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองตอการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการ
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เงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขาพเจา ซึ่งไดรวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเรื่องเหลานี้ดวย ไดใชเปนเกณฑในการแสดงความ
เห็นของขาพเจาตองบการเงินโดยรวม
ขาพเจาไดกําหนดเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบสําหรับแตละเรื่องดังตอไปนี้
การรับรูรายได
เนื่องจากรายไดจากการขายสินคา รายไดคาบริการและรายไดจากการขายไฟฟาเปนตัวเลขที่มีสาระสําคัญที่สุดในงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของกลุมบริษัท และเปนตัวชี้วัดหลักในแงผลการดําเนินงานของธุรกิจซึ่งผูใชงบการเงินใหความสนใจ
ประกอบกับกลุมบริษัทมีรายการขายกับลูกคาเปนจํานวนมากราย ดังนั้น ขาพเจาจึงใหความสําคัญกับการเกิดขึ้นจริงและระยะ
เวลาในการรับรูรายไดของกลุมบริษัท
ขาพเจาไดตรวจสอบการรับรูรายไดของกลุมบริษัทโดยการ
• ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในที่สําคัญของกลุมบริษัทที่เกี่ยวของกับวงจรรายไดโดยการสอบถามผูรับ
ผิดชอบ ทําความเขาใจและเลือกตัวอยางมาสุมทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุมบริษัทออกแบบไว
• สุม ตัวอยางรายการขายและบริการในระหวางปเพือ่ ตรวจสอบการรับรูร ายไดวา เปนไปตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุ และสอดคลอง
กับนโยบายการรับรูรายไดของกลุมบริษัท
• สุมตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายและบริการที่เกิดขึ้นชวงใกลสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
• สอบทานใบลดหนี้ที่กลุมบริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
• วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลบัญชีรายไดแบบแยกยอยเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการตลอดรอบ
ระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทําผานใบสําคัญทั่วไป
คาความนิยม
ขาพเจาใหความสําคัญเรื่องการพิจารณาการดอยคาของคาความนิยม ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ
17 เนือ่ งจากการประเมินการดอยคาของคาความนิยมถือเปนประมาณการทางบัญชีทสี่ าํ คัญ ทีฝ่ า ยบริหารตองใชดลุ ยพินจิ อยาง
สูงในการระบุหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดวาจะไดรับจากกลุม
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สินทรัพยนั้น รวมถึงการกําหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาวที่เหมาะสม ซึ่งทําใหเกิดความเสี่ยงในการแสดง
มูลคาคาความนิยมที่ไมเหมาะสม
ขาพเจาไดประเมินความเหมาะสมของการกําหนดหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดและแบบจําลองทางการเงินที่ฝาย
บริหารของกลุมบริษัทเลือกใชโดยการทําความเขาใจกระบวนการพิจารณาของฝายบริหารวาสอดคลองตามลักษณะการให
ประโยชนของสินทรัพยหรือไม นอกจากนี้ ขาพเจาไดทําการทดสอบสมมติฐานที่สําคัญที่ใชในการประมาณการกระแสเงินสดที่
คาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพยที่จัดทําโดยฝายบริหารของกลุมบริษัทโดยการเปรียบเทียบสมมติฐานดังกลาวกับแหลง
ขอมูลของกลุมบริษัท และพิจารณาความเหมาะสมของอัตราคิดลดที่ฝายบริหารเลือกใช รวมถึงปรึกษาผูเชี่ยวชาญภายในสํานัก
งานฯเพือ่ ชวยประเมินขอมูลดังกลาว ตลอดจนทดสอบการคํานวณมูลคาทีค่ าดวาจะไดรบั คืนของสินทรัพยดงั กลาวตามแบบจําลอง
ทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสมมติฐานทีส่ าํ คัญตอมูลคาทีค่ าดวาจะไดรบั คืน นอกจากนี้ ขาพเจาได
ประเมินความเพียงพอของการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการประเมินการดอยคาของคาความนิยม
ขอมูลอื่น
ผูบ ริหารเปนผูร บั ผิดชอบตอขอมูลอืน่ ซึง่ รวมถึงขอมูลทีร่ วมอยูใ นรายงานประจําปของกลุม บริษทั (แตไมรวมถึง งบการเงิน
และรายงานของผูส อบบัญชีทแี่ สดงอยูใ นรายงานนัน้ ) ซึง่ คาดวาจะถูกจัดเตรียมใหขา พเจาภายหลังวันทีใ่ นรายงานของผูส อบบัญชีนี้
ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจาไมไดใหขอสรุปในลักษณะการให ความเชื่อมั่น
ในรูปแบบใด ๆ ตอขอมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอื่นนั้น มีความขัด
แยงที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจาหรือไม หรือปรากฏวาขอมูลอื่นแสดงขัด
ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม
เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจําปของกลุมบริษัทตามที่กลาวขางตนแลว และหากสรุปไดวามีการแสดงขอมูล ที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาจะสื่อสารเรื่องดังกลาวใหผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลทราบเพื่อให มีการดําเนินการแกไข
ที่เหมาะสมตอไป
ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงิน
ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู ริหารพิจารณาวาจําเปนเพือ่ ใหสามารถจัดทํา งบการเงินทีป่ ราศจาก
การแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม บริษทั ในการดําเนินงานตอเนือ่ ง การเปด
เผยเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการดําเนินงานตอเนือ่ งในกรณีทมี่ เี รือ่ งดังกลาว และการใชเกณฑการบัญชีสาํ หรับกิจการทีด่ าํ เนินงานตอเนือ่ ง
เวนแตผบู ริหารมีความตัง้ ใจทีจ่ ะเลิกกลุม บริษทั หรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนือ่ งอีกตอไปไดผมู หี นาทีใ่ นการ
กํากับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุมบริษัท
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของขาพเจามีวตั ถุประสงคเพือ่ ใหไดความเชือ่ มัน่ อยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอมูลทีข่ ดั ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวา จะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส อบบัญชี
ซึง่ รวมความเห็นของขาพเจาอยูด ว ย ความเชือ่ มัน่ อยางสมเหตุสมผลคือความเชือ่ มัน่ ในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการ
ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลทีข่ ดั ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญทีม่ อี ยูไ ดเสมอ
ไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณอยางสมเหตุสมผลได
วารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจาก
การใชงบการเงินเหลานี้
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง ผูประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขาพเจาไดปฏิบัติงานดังตอไปนี้ดวย
• ระบุและประเมินความเสีย่ งทีอ่ าจมีการแสดงขอมูลทีข่ ดั ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน ไมวา จะเกิดจาก
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การทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และไดหลักฐาน
การสอบบัญชีทเี่ พียงพอและเหมาะสมเพือ่ เปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสีย่ งทีไ่ มพบขอมูลทีข่ ดั ตอขอเท็จ
จริงอันเปนสาระสําคัญซึง่ เปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสีย่ งทีเ่ กิดจากขอผิดพลาด เนือ่ งจากการทุจริตอาจเกีย่ วกับการ
สมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบใหเหมาะสมกับ
สถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของ การควบคุมภายในของกลุมบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของที่ผูบริหารจัดทํา
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและสรุปจากหลัก
ฐานการสอบบัญชีที่ไดรับวามีความไมแนนอนทีม่ ีสาระสําคัญทีเ่ กี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัย
อยางมีนยั สําคัญตอความสามารถของกลุม บริษทั ในการดําเนินงานตอเนือ่ งหรือไม หากขาพเจาไดขอ สรุปวามีความไมแนนอนทีม่ ี
สาระสําคัญ ขาพเจาจะตองใหขอ สังเกตไวในรายงานของ ผูส อบบัญชีของขาพเจาถึงการเปดเผยขอมูลทีเ่ กีย่ วของในงบการเงิน
หรือหากเห็นวาการเปดเผยดังกลาว ไมเพียงพอ ขาพเจาจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลัก
ฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคต
อาจเปนเหตุใหกลุมบริษัทตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง
• ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนือ้ หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลทีเ่ กีย่ วของตลอดจนประเมิน
วางบการเงินแสดงรายการและเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีทเี่ หมาะสมอยางเพียงพอเกีย่ วกับขอมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุมบริษัทเพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล
และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมบริษัท ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียง ผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา
ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลในเรื่องตางๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได
วางแผนไว ประเด็นทีม่ นี ยั สําคัญทีพ่ บจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองทีม่ นี ยั สําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจา
ไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา
ขาพเจาไดใหคาํ รับรองแกผมู หี นาทีใ่ นการกํากับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบตั ติ ามขอกําหนดจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วของกับความเปน
อิสระและไดสอื่ สารกับผูม หี นาทีใ่ นการกํากับดูแลเกีย่ วกับความสัมพันธทงั้ หมดตลอดจนเรือ่ งอืน่ ซึง่ ขาพเจาเชือ่ วามีเหตุผลทีบ่ คุ คล
ภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการทีข่ า พเจาใชเพือ่ ปองกันไมใหขา พเจาขาดความเปนอิสระ
จากเรือ่ งทัง้ หลายทีส่ อื่ สารกับผูม หี นาทีใ่ นการกํากับดูแล ขาพเจาไดพจิ ารณาเรือ่ งตาง ๆ ทีม่ นี ยั สําคัญทีส่ ดุ ในการตรวจสอบ
งบการเงินในงวดปจจุบนั และกําหนดเปนเรือ่ งสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเรือ่ งเหลานีไ้ วในรายงานของผูส อบบัญชี
เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับหามไมใหเปดเผยเรือ่ งดังกลาวตอสาธารณะ หรือในสถานการณทยี่ ากทีจ่ ะเกิดขึน้ ขาพเจาพิจารณา
วาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนที่ผูมีสวนไดเสียสาธารณะจะไดจากการสื่อสารดังกลาว
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้

พิมพใจ มานิตขจรกิจ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพันธ 2562
141

บริษัท เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายการ

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
7
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
8
เงินลงทุนชั่วคราว
6, 9
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
6
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
10
สินคาคงเหลือ
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกันที่มีอายุไมเกินหนึ่งป 11
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
11
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
6
เงินลงทุนในบริษัทยอย
12
เงินลงทุนในบริษัทรวม
13
เงินลงทุนอื่น
14
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
15
สินทรัพยไมมีตัวตน
16
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
28
คาความนิยม
12, 17
เงินจายลวงหนาคาซื้อสินทรัพย
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งบการเงินรวม
2561
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

294,860,331
17,927,856
634,054,099
6,304,076
180,604,695
70,021,578
1,203,772,635

429,858,679
3,428,913
549,364,495
60,000,000
120,771,871
59,140,776
61,080,449
1,283,645,183

9,695,108
11,328,644
1,968,707
1,741,248
692,207,020 350,366,762
1,055,698,599 871,196,867
91,262,905
47,743,107
31,794,073
41,644,569
1,884,032,489 1,322,615,120

71,470,245
2,449,900
32,598,190
3,421,654,735
271,833,830
7,560,407
1,342,986,775
324,406,123

58,312,929
32,598,190
2,612,409,688
281,502,983
3,520,425
1,331,817,460
-

41,437,860
40,231,065
25,950,000
25,950,000
2,384,587,949 2,384,585,753
23,598,200
23,598,200
348,412,157 360,977,046
1,233,023
1,178,455
3,259,100
4,495,033
-

(หนวย: บาท)

รายการ

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2561
2560

85,205,877
5,560,166,082
6,763,938,717

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

142,733,273
4,462,894,948
5,746,540,131

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

20,675,300
14,427,714
2,844,087,368 2,860,509,487
4,728,119,857 4,183,124,607

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายการ

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะยาวที่จัดเปนหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
เงินรับลวงหนาจากลูกคา
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หุนกู - สุทธิจากสวนที่กําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ
จากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2561
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
333,940,457
152,632,241
346,085,581
9,894,868
-

599,881,061
55,625,588
179,352,180
28,031,838
-

18
6, 20
19
21
21

495,923,438
315,346,088
346,085,581
160,043,691
-

609,811,138
281,931,644
179,352,180
205,263,963
397,348,739

22
6

46,850,682
100,000,000
18,739,000
15,266,948
35,911,503
41,192,187
1,575,359,118

5,692,334
69,859,100
4,007,071
1,652,596
16,870,247
1,771,789,012

19

398,619,333

-

398,619,333

-

21

529,838,421

333,568,202

17,475,000

161,332,910

22
23

253,348,731
13,330,688
34,654,643
1,229,791,816
2,805,150,934

14,928,368
9,926,085
1,753,975
360,176,630
2,131,965,642

21,052,307
252,924,345 274,884,356
6,000,000
3,442,489
14,560,687
3,343,176
10,739,927
31,667,480
1,172,101,142 1,151,957,439

122,698,886
8,308,348
9,497,401
4,021
2,280,619
550,571,239 169,645,279
1,722,672,381 1,321,602,718

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายการ

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 7,563,376,135 หุน มูลคาหุนละ 0.10 บาท
ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 6,555,259,162 หุน มูลคาหุนละ 0.10 บาท
(2560: หุนสามัญ 6,441,602,687 หุน
มูลคาหุนละ 0.10 บาท)
สวนเกินมูลคาหุน
สวนทุนจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุน
ในบริษัทยอย
กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย
บริษัทฯ
บริษัทยอย
ยังไมไดจัดสรร
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินรวม
2561
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

24
756,337,614

756,337,614

25

655,525,916
2,175,792,898
2,228,074

644,160,269
2,131,056,430
4,548,208

12

164,010,057

-

12,955,004
4,800,642
118,378,655
3,133,691,246
825,096,537
3,958,787,783
6,763,938,717

8,435,004
3,241,954
40,377,351
2,831,819,216
782,755,273
3,614,574,489
5,746,540,131

756,337,614

756,337,614

655,525,916 644,160,269
2,175,792,898 2,131,056,430
4,548,208
2,228,074
-

-

26

12

8,435,004
12,955,004
73,321,978
158,945,584
3,005,447,476 2,861,521,889
3,005,447,476 2,861,521,889
4,728,119,857 4,183,124,607

บริษัท เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายการ
กําไรขาดทุน:
รายไดจากการขาย
รายไดจากการบริการ
รายไดจากการขายไฟฟา
รายไดจากการกอสราง
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินปนผลรับ
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนขาย
ตนทุนการใหบริการ
ตนทุนขายไฟฟา
ตนทุนจากการกอสราง
คาใชจายในการขายและจัดจําหนาย
คาใชจายในการบริหาร
รวมคาใชจาย
กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินได
คาใชจายทางการเงิน
กําไรกอนภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กําไรสําหรับป

หมายเหตุ
6
6
29
6
6, 12
6

6

6

6
28

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม
2561
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

2,098,904,320
442,921,710
387,399,592
15,460,240
1,897,952
40,064,916
2,986,648,730

440,344,337
424,462,188
462,908,075
16,382,361
2,219,433
16,343,168
1,362,659,562

301,414,680
303,387,082
48,406,326
148,958,750
1,300,476
21,093,222
64,155,847
888,716,383

148,205,604
405,169,511
47,988,788
73,220,640
2,499,476
16,871,911
57,269,948
751,225,878

1,914,013,853
354,005,334
295,064,619
5,140,630
27,154,936
157,109,905
2,752,489,277
234,159,453
(96,028,628)
138,130,825
(25,611,454)
112,519,371

398,029,746
300,555,599
351,972,429
14,686,219
13,078,911
131,532,533
1,209,855,437
152,804,125
(99,681,350)
53,122,775
(7,145,827)
45,976,948

242,600,056
233,758,793
18,362,246
135,173,325
9,461,603
83,394,568
722,750,591
165,965,792
(63,088,351)
102,877,441
(12,638,032)
90,239,409

125,926,917
291,328,732
19,841,464
72,945,943
6,993,208
102,017,760
619,054,024
132,171,854
(66,760,994)
65,410,860
(3,409,418)
62,001,442
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บริษัท เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายการ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะไมถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาด
ทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได
รายการที่จะไมถูกบันทึกในสวนของกําไร
หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป

หมายเหตุ

23, 28

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
การแบงปนกําไรขาดทุน
สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ
สวนทีเ่ ปนของผูม สี ว นไดเสียทีไ่ มมอี าํ นาจควบคุมของบริษทั ยอย
การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ
สวนทีเ่ ปนของผูม สี ว นไดเสียทีไ่ มมอี าํ นาจควบคุม ของบริษทั ยอย
กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (พันหุน)
กําไรตอหุนปรับลด
กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (พันหุน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม
2561
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

(948,352)

-

(95,803)

-

(948,352)
(948,352)

-

(95,803)
(95,803)

-

111,571,019

45,976,948

90,143,606

62,001,442

84,636,566
27,882,805
112,519,371

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

90,239,409

62,001,442

84,079,992
27,491,027
111,571,019

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

90,143,606

62,001,442

0.0131
6,486,205

0.0096
4,512,434

0.0139
6,486,205

0.0137
4,512,434

0.0128

0.0092

0.0136

0.0132

6,613,392

4,684,934

6,613,392

4,684,934

30

บริษัท เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม

(หนวย: บาท)

รวมสวนของ
ผูถือหุน

-

3,100,100 843,600
8,435,004 3,241,954

(3,943,700)
40,377,351 2,831,819,216

782,755,273 3,614,574,489
27,882,805 112,519,371
(948,352)
(391,778)
27,491,027 111,571,019

782,755,273 3,614,574,489

1,377,883,855
45,976,948
45,976,948
760,739,360
1,425,572,110
969,796
3,432,420
4,548,208

40,377,351 2,831,819,216
84,636,566 84,636,566
(556,574)
(556,574)
84,079,992 84,079,992

สวนเกินทุนจากการ
กํ
า
ไรสะสม
รวม
ส
ว
นของผู
มีสวนไดเสียที่
ทุนเรือนหุน สวนเกิน สวนทุนจาก เปลี
่ยนแปลงสัดสวน
การจายโดย
ส
ว
นของผู
ถ

อ
ื
หุ
น

ไม
มีอํานาจควบคุม
จั
ด
สรรแล
ว
สํ
า
รองตามกฎหมาย
ที่ออกและ
มู
ล
ค
า
หุ
น

การถื
อ
หุ
น

ใน
ใช
หุนเปน
ของบริษัทฯ
ของบริษัทยอย
ชําระแลว
บริษัทฯ บริษัทยอย ยังไมไดจัดสรร
บริษัทยอย
เกณฑ
- 5,334,904 2,398,354
19,244,148
1,115,868 1,358,639,707
443,190,473 902,634,670 3,965,438
2,771,765
43,205,183 43,205,183
2,771,765
43,205,183 43,205,183
760,739,360
- 1,425,572,110
200,000,000 1,225,572,110
969,796
2,849,650 (2,849,650)
969,796
3,432,420
- 3,432,420
-

644,160,269 2,131,056,430

8,435,004 3,241,954
-

184,860,294
53,307,647
474,334
(6,000,000)

825,096,537 3,958,787,783

20,850,237
(6,000,000)

-

- 164,010,057
- 53,307,647
474,334
-

(6,078,688)
118,378,655 3,133,691,246

- 4,520,000 1,558,688
164,010,057 12,955,004 4,800,642

-

4,548,208
11,365,647
-

2,228,074

164,010,057
-

644,160,269 2,131,056,430
12
24, 25
25

655,525,916 2,175,792,898

44,736,468 (2,794,468)
474,334
26

26

24
24, 25
25

หมายเหตุ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
กําไรสําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
เพิม่ ขึน้ จากการซือ้ เงินลงทุนในบริษทั ยอย
ออกหุน สามัญเพิม่ ทุน
เพิม่ ทุนจากการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ
การจายโดยใชหน ุ เปนเกณฑ
โอนกําไรสะสมทีย่ งั ไมไดจดั สรรเปนสํารอง
ตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
กําไรสําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทั ยอยโดย
ไมสญู เสียการควบคุม
เพิม่ ทุนจากการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ
การจายโดยใชหน ุ เปนเกณฑ
จายเงินปนผล
โอนกําไรสะสมทีย่ งั ไมไดจดั สรรเปนสํารอง
ตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หนวย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
กําไรสําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
ออกหุน สามัญเพิม่ ทุน
เพิม่ ทุนจากการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ
การจายโดยใชหน ุ เปนเกณฑ
โอนกําไรสะสมทีย่ งั ไมไดจดั สรรเปนสํารอง
ตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
กําไรสําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
เพิม่ ทุนจากการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ
การจายโดยใชหน ุ เปนเกณฑ
โอนกําไรสะสมทีย่ งั ไมไดจดั สรรเปนสํารอง
ตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ

24
24, 25
25
26

24, 25
25
26
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148

ทุนเรือนหุน
ที่ออกและ
ชําระแลว

สวนเกิน
มูลคาหุน

สวนทุนจาก
การจายโดย
ใชหุนเปน
เกณฑ

กําไรสะสม

จัดสรรแลว สํารองตาม ยังไมไดจัดสรร
กฎหมาย

รวมสวนของ
ผูถือหุน

443,190,473 902,634,670 3,965,438
200,000,000 1,225,572,110
2,849,650 (2,849,650)
969,796
- 3,432,420
-

5,334,904
-

14,420,636
62,001,442
62,001,442
-

1,369,546,121
62,001,442
62,001,442
1,425,572,110
969,796
3,432,420

4,548,208

3,100,100
8,435,004

(3,100,100)
73,321,978

2,861,521,889

644,160,269 2,131,056,430 4,548,208
11,365,647 44,736,468 (2,794,468)
474,334
-

8,435,004
-

73,321,978
90,239,409
(95,803)
90,143,606
-

2,861,521,889
90,239,409
(95,803)
90,143,606
53,307,647
474,334

4,520,000 (4,520,000)
12,955,004 158,945,584

3,005,447,476

644,160,269 2,131,056,430

655,525,916 2,175,792,898

2,228,074

บริษัท เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายการ

หมายเหตุ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรกอนภาษีเปน
เงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน:
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
ตัดจําหนายสวนลด/สวนเกินจากสัญญาซื้อขาย
เงินตราตางประเทศลวงหนา
ตัดจําหนายคาใชจายทางตรงในการออกหุนกู
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
การปรับลดสินคาคงเหลือเปนมูลคาสุทธิทจี่ ะไดรบั
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
รายการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ (โอนกลับ)
กําไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
ขาดทุน (กําไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษทั รวม
ผลขาดทุน (กําไร) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนชั่วคราว
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนาย/ตัดจําหนายอุปกรณ
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไมเกิดขึน้ จริง
เงินปนผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
คาใชจายดอกเบี้ย
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เงินรับลวงหนาจากลูกคา
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
เงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม
2561
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

138,130,825

53,122,775

102,877,441

65,410,860

121,909,304

113,887,683

16,428,817

18,422,695

2,616,766
3,352,960
69,675
2,312,090
(2,320,134)
(19,247)
-

(617,015)
702,880
(1,859,503)
345,272
1,903,483
582,771
(465,635)
(62,087)

2,616,766
2,141,080
19,163
1,069,299
(2,320,134)
(5,287)
-

702,880
(691,784)
852,437
1,893,993
582,771
(355,295)
169,262

(6,337)
(43,807,155)
455,167
(2,500,677)
87,294,470

18,180
(77,563)
(7,147,669)
(661,881)
95,508,713

(10,693)
(2,659,814)
455,167
(21,093,222)
(46,628,094)
60,137,538

33,163
137,153
(269,482)
(16,871,911)
(46,395,003)
63,286,319

307,487,707

255,180,404

113,028,027

86,908,058

(214,980,436)
(59,902,499)
23,622,455
46,928,373

393,109,064
(43,650,837)
(28,485,314)
(29,612,437)

(308,938,420)
(43,538,961)
9,850,496
6,247,585

(147,392,690)
(5,858,990)
(41,242,329)
11,793,895

17,331,358
11,259,877
39,177,112
32,900,666
203,824,613
(20,829,360)
182,995,253

(163,662,612)
1,806,438
4,975,688
469,446
390,129,840
(9,085,700)
381,044,140

87,654,433
11,118,198
20,927,553
2,276,598
(101,374,491)
(10,506,838)
(111,881,329)

11,793,304
1,241,856
8,220,349
(9,256)
(74,545,803)
(6,540,493)
(81,086,296)
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บริษัท เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายการ

หมายเหตุ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินใหกย ู มื ระยะสัน้ แกกจิ การทีเ่ กีย่ วของกันลดลง (เพิม่ ขึน้ )
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่ไมเกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น
เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในบริษัทรวมเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนอื่น
ซือ้ ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณและสินทรัพยไมมตี วั ตน
เงินจายลวงหนาคาสินทรัพยเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ
เงินปนผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นลดลง
เงินสดจายชําระคืนหุนกู
เงินสดรับจากการออกหุนกู
เงินสดจายคาใชจายทางตรงในการออกหุนกู
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว
เงินสดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว
เงินสดจายชําระหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและสัญญา
เชาการเงิน
เงินกูย มื ระยะสัน้ จากกิจการทีไ่ มเกีย่ วของกันเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินกูย มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วของกันเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เพิ่มทุนจากการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ
เงินสดรับจากการออกหุนสามัญเพิ่มทุน
เงินสดรับจากสวนเกินมูลคาหุนสามัญเพิ่มขึ้น
สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุนใน
บริษัทยอยเพิ่มขึ้น
สวนของผูม สี ว นไดเสียทีไ่ มมอี าํ นาจควบคุมของบริษทั ยอย
เพิ่มขึ้นจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย
ดอกเบี้ยจาย
เงินปนผลจาย
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป (หมายเหตุ 7)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม
2561
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

(14,473,359)
301,704,257
50,676,425
(2,425,430)
4,720,076
(6,304,076)
(60,000,000)
(93,859,820) (1,316,586,078)
(2,449,900)
1,830,738
3,500,000
(513,976,339) (275,424,792)
(324,406,123)
345,769,551
5,322,750
2,461,432
795,629
(556,562,209) (1,336,562,850)

243,439
280,000,000
(1,206,794)
(2,092,468)
(184,501,733) (193,512,607)
(2,195) (1,374,925,000)
1,830,738
(13,720,467)
(34,235,378)
177,227,000
649,853
16,593,221
16,871,911
11,585,176
6,435,220
6,217,647 (1,298,977,731)

(114,333,303) (158,309,990)
(180,000,000) (1,030,757,303)
748,800,000
711,600,000
(6,064,032)
352,447,080
574,999,836
(718,640,757) (161,909,144)

(266,386,207) (144,888,167)
(180,000,000) (1,030,757,303)
748,800,000
711,600,000
(6,064,032)
163,999,836
(161,994,880)
(26,017,903)

(43,093,336)
(51,120,100)
100,000,000
11,365,647
44,736,468

(4,264,850)
52,500,100
(60,552,080)
3,819,446
1,425,572,110
-

(20,516,486)
6,000,000
(21,960,010)
11,365,647
44,736,468

(145,719)
250,984,356
3,819,446
1,425,572,110
-

164,010,057

-

-

-

20,850,237
(84,389,353)
(6,000,000)
238,568,608
(134,998,348)
429,858,679
294,860,331

(95,831,433)
1,256,866,692
301,347,982
128,510,697
429,858,679

(46,683,282)
107,297,218
1,633,536
9,695,108
11,328,644

(62,478,229)
1,291,688,427
(88,375,600)
98,070,708
9,695,108

บริษัท เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายการ

หมายเหตุ

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิม่ เติม
รายการทีไ่ มใชเงินสดประกอบดวย
เจาหนีจ้ ากการซือ้ สินทรัพยเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
ซือ้ ยานพาหนะภายใตสญ
ั ญาเชาทางการเงิน

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม
มูลคา
รอยละ
-738,716
322,672,047

6,449,637
14,175,705

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลคา
รอยละ
388,399
164,267,679

-338,881
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. ขอมูลทั่วไป
บริษัท เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและ
มีภูมิลําเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการจําหนายและติดตั้งระบบไฟฟาควบคุมและ
ระบบสํารองไฟฟาทุกชนิด และกอสรางโรงไฟฟา และผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาจากพลังงานแสง
อาทิตยใหกับภาครัฐ ที่อยูตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยูที่อาคารพีเอสที เลขที่ 325/1 ถนน
พหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน
2.1 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพ
บัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา
ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบาย
การบัญชี
2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท เพาเวอร โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด
(มหาชน) (ซึง่ ตอไปนีเ้ รียกวา “บริษทั ฯ”) และบริษทั ยอย (ซึง่ ตอไปนีเ้ รียกวา “บริษทั ยอย”) ดังตอไปนี้

153

ชื่อบริษัท
บริษทั ยอยทีถ่ อื หุน โดยบริษทั ฯโดยตรง
บริษทั กันหา โซลาพาวเวอร จํากัด
บริษทั โซลารโกกรีน จํากัด
บริษทั วินดโกกรีน จํากัด
บริษทั ไบโอโกกรีน จํากัด
บริษทั เพาเวอร วี กรีน จํากัด
บริษทั พีเอสที (อุบลราชธานี) จํากัด
บริษทั พีเอสที เอนเนอรยี จํากัด
บริษทั พีเอสที เอนเนอรยี 1 จํากัด
บริษทั พีเอสที เอนเนอรยี 2 จํากัด
บริษทั พีเอสที เอนเนอรยี 3 จํากัด
บริษทั พีเอสที เอนเนอรยี 4 จํากัด
บริษทั พีเอสทีซี เอนจิเนียริง่ จํากัด
บริษทั นวรัตน บีเวอรเรส จํากัด
บริษทั อรัญ เพาเวอร จํากัด
บริษทั เศรษฐีสพุ รรณ ไบโอกรีน เพาเวอร จํากัด
บริษทั พีเอสที เอนเนอรยี 7 จํากัด
บริษทั พีเอสที เอนเนอรยี 8 จํากัด
บริษทั บิก๊ แกส เทคโนโลยี จํากัด
บริษทั ยอยทีถ่ อื หุน โดยบริษทั พีเอสที เอนเนอรยี จํากัด
บริษทั เวลล โคราช เอ็นเนอรยี จํากัด
บริษทั โรงไฟฟาสระยายโสม จํากัด
บริษทั โรงไฟฟาขุนพัดเพ็ง จํากัด
บริษทั พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 1 จํากัด
บริษทั พีเอสทีซี อินเตอรเนชัน่ แนล จํากัด (เดิมชือ่
“บริษทั พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 2 จํากัด”)
บริษทั ยอยทีถ่ อื หุน โดยบริษทั บิก๊ แกส เทคโนโลยี จํากัด
บริษทั ไทยไปปไลน เน็ตเวิรค จํากัด
บริษทั เจเอ็น เอ็นเนอรจี คอรปอเรชัน่ จํากัด

ลักษณะของธุรกิจ

อัตรารอยละที่ถือหุน
จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ 2561(รอยละ) 2560 (รอยละ)

ผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
ผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
ผลิตไฟฟาจากพลังงานลม
ผลิตไฟฟาจากพลังงานชีวมวล
ผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
ผลิตไฟฟาจากขยะชุมชน
ลงทุนในบริษัทอื่น
ผลิตไฟฟาจากพลังงานชีวมวล
ผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
ผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน
ผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน
กอสรางโรงไฟฟา
ผลิตไฟฟาจากพลังงานชีวภาพ
ผลิตไฟฟาจากพลังงานชีวภาพ
ผลิตไฟฟาจากพลังงานชีวภาพ
ผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน
ผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน
จําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลว

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
51
100
100
100
100
51

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
51
100
100
100
100
51

ผลิตไฟฟาจากพลังงานชีวมวล
ผลิตไฟฟาจากพลังงานชีวภาพ
ผลิตไฟฟาจากพลังงานชีวภาพ
ผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน
ลงทุนในบริษัทอื่น

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

ขนสงนํ้ามันโดยระบบขนสง ทางทอ
สถานีบริการกาซธรรมชาติ

ไทย
ไทย

96.2
100

100
-

ข) บริษัทฯจะถือวามีการควบคุมกิจการที่เขาไปลงทุนหรือบริษัทยอยได หากบริษัทฯมีสิทธิไดรับหรือมีสวนไดเสียในผล
ตอบแทนของกิจการทีเ่ ขาไปลงทุน และสามารถใชอาํ นาจในการสัง่ การกิจกรรมทีส่ ง ผลกระทบอยางมีนยั สําคัญตอจํานวน
เงินผลตอบแทนนั้นได
ค) บริษทั ฯนํางบการเงินของบริษทั ยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตัง้ แตวนั ทีบ่ ริษทั ฯ มีอาํ นาจในการควบคุมบริษทั ยอย
จนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น
ง) งบการเงินของบริษทั ยอยไดจดั ทําขึน้ โดยใชนโยบายการบัญชีทสี่ าํ คัญเชนเดียวกันกับนโยบายการบัญชีทสี่ าํ คัญของบริษทั ฯ
จ) ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันที่มีสาระสําคัญไดถูก ตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แลว
ฉ) สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยสวนที่ไมไดเปน
ของบริษทั ฯ และแสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนของกําไรหรือขาดทุนรวมและสวนของผูถ อื หุน ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
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2.3 บริษัทฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีราคาทุน
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใชในปปจจุบัน
ในระหวางป บริษทั ฯและบริษทั ยอยไดนาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดให
มีขนึ้ เพือ่ ใหมเี นือ้ หา เทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงและอธิบาย
ใหชัดเจนเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมา
ถือปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1
มกราคม 2562
สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหมจํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรบั การปรับปรุงหรือจัดใหมขี นึ้ เพือ่ ใหมเี นือ้
หาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการอธิบายใหชัดเจนเกี่ยวกับวิธี
ปฏิบัติทางการบัญชีและการใหแนวปฏิบัติทางบัญชีกับผูใชมาตรฐาน ฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยเชื่อวา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกลาวสวนใหญจะไมมผี ลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินเมือ่ นํา
มาถื อ ปฏิ บั ติ อย า งไรก็ ต าม มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ใหม ซึ่ ง ได มี ก ารเปลี่ ย นแปลงหลั ก การสํ า คั ญ
สามารถสรุปไดดังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใชแทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีทเี่ กีย่ วของตอไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง สัญญากอสราง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง รายได
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)
เรือ่ ง รายได - รายการแลกเปลีย่ นเกีย่ วกับบริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง การโอนสินทรัพยจากลูกคา
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)
กิจการตองใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาทีท่ าํ กับลูกคาทุกสัญญา ยกเวนสัญญาทีอ่ ยูใ นขอบเขต
ของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ไดกําหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสําหรับการรับรูรายไดที่เกิดขึ้นจากสัญญา
ที่ทํากับลูกคา โดยกิจการจะรับรูรายไดในจํานวนเงินที่สะทอนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดวาจะมีสิทธิไดรับจากการแลก
เปลี่ยนสินคาหรือบริการที่ไดสงมอบใหแกลูกคา และกําหนดใหกิจการตองใชดุลยพินิจและพิจารณาขอเท็จจริงและ
เหตุการณที่เกี่ยวของทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแตละขั้นตอน
ปจจุบันฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยอยูระหวางการประเมินผลกระทบที่อาจมีตอ งบการเงินในปที่เริ่มนํา
มาตรฐานดังกลาวมาถือปฏิบัติ
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ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุม เครือ่ งมือทางการเงินทีจ่ ะมีผลบังคับใชสาํ หรับ งบการเงินทีม่ รี อบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
ในระหวางปปจ จุบนั สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุม เครือ่ งมือทางการเงิน ประกอบ
ดวยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จํานวน 5 ฉบับ ไดแก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่องมือทางการเงินมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงินการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การปองกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ
ฉบับที่ 19
การชําระหนี้สินทางการเงินดวยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม ดังกลาวขางตน กําหนดหลักการเกีย่ วกับการจัดประเภทและการวัดมูลคาเครือ่ งมือ
ทางการเงินดวยมูลคายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจําหนายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของ
กระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคํานวณการดอยคาของ
เครื่องมือทางการเงินโดยใชแนวคิดของผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีปองกัน
ความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินกลุมนี้มีผลบังคับใช จะทําใหมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับ
ที่มีผลบังคับใชอยูในปจจุบันถูกยกเลิกไป
ปจจุบนั ฝายบริหารของบริษทั ฯและบริษทั ยอยอยูร ะหวางการประเมินผลกระทบทีอ่ าจมีตอ งบการเงินในปทเี่ ริม่ นํามาตรฐาน
กลุมดังกลาวมาถือปฏิบัติ
4. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
4.1 การรับรูรายได
ขายสินคา
รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อบริษัทฯและบริษัทยอยไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญของความเปน
เจาของสินคาใหกับผูซื้อแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคาโดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับสินคา
ที่ไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว
ขายไฟฟา
รายไดจากการขายไฟฟารับรูเ มือ่ ไดโอนความเสีย่ งและผลตอบแทนทีม่ นี ยั สําคัญของความเปนเจาของสินคาใหกบั ผูซ อื้ แลว
รายไดจากการขายไฟฟาแสดงมูลคาของราคารับซือ้ และเงินสวนเพิม่ ราคารับซือ้ ไฟฟา สุทธิจากการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติ
(คา Ft) ไดแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคาโดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับสินคาที่ไดสงมอบแลว
รายไดจากการกอสราง
รายไดจากการกอสรางรับรูต ามวิธอี ตั ราสวนของงานทีท่ าํ เสร็จ (Percentage of Completion Method) จากการประเมิน
ของวิศวกรโครงการ โดยพิจารณาอัตราสวนของงานทีท่ าํ เสร็จซึง่ คํานวณโดยการเปรียบเทียบตนทุนงานกอสรางทีเ่ กิดขึน้ จริงจนถึง
วันสิน้ ปกบั ตนทุนงานกอสรางทีค่ าดวาจะใชตามสัญญาประกอบดวย บริษทั ฯจะตัง้ คาเผือ่ ผลขาดทุนสําหรับโครงการกอสรางทัง้
จํานวนเพื่อทราบแนชัดวาโครงการกอสรางนั้นประสบผลขาดทุน
รายไดคาบริการ
รายไดคาบริการรับรูเมื่อไดใหบริการแลวโดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็จของงาน
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ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง
เงินปนผลรับ
เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อบริษัทฯและบริษัทยอยมีสิทธิในการรับเงินปนผล
4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสัน้
ทีม่ สี ภาพคลองสูง ซึง่ ถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน นับจากวันทีไ่ ดมาและไมมขี อ จํากัดในการเบิกใช
4.3 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการเก็บเงินจากลูกหนีไ้ มได ซึง่ โดยทัว่ ไปพิจารณาจากประสบการณ
การเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหนี้
4.4 สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือแสดงมูลคาตามราคาทุน (ตามวิธถี วั เฉลีย่ ถวงนํา้ หนัก) หรือมูลคาสุทธิทจี่ ะไดรบั แลวแตราคาใดจะตํา่ กวา
งานระหวางทําไดแกตนทุนและคาแรงในการติดตั้งที่ยังไมแลวเสร็จ
คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือจะตั้งขึ้นสําหรับสินคาเกาลาสมัย เคลื่อนไหวชาหรือ เสื่อมคุณภาพ
4.5 เงินลงทุน
ก) เงินลงทุนในบริษทั ยอยทีแ่ สดงอยูใ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธรี าคาทุนสุทธิจากคาเผือ่ การดอยคา (ถามี)
ข) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการ
ดอยคา (ถามี)
ค) เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยบันทึกในสวน
ของกําไรหรือขาดทุน
ง) เงินลงทุนในบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินรวมแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย
บริษัทฯใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน
ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเปนอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯจะปรับมูลคาของเงินลงทุน
ดังกลาวใหมโดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกตางระหวางราคาตามบัญชีและมูลคา
ยุติธรรม ณ วันที่โอน จะบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน หรือแสดงเปนองคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุนแลวแต
ประเภทของเงินลงทุนที่มี การโอนเปลี่ยน
เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกในสวน
ของกําไรหรือขาดทุน
4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา
ทีด่ นิ แสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงตามราคาทุนหักคาเสือ่ มราคาสะสมและ คาเผือ่ การดอยคาของ
สินทรัพย (ถามี)
คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดย
ประมาณดังนี้
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อาคาร
สวนปรับปรุงอาคาร
อาคารและสวนปรับปรุงอาคารโรงไฟฟา
แผงโซลาเซลลและอุปกรณอื่น
เครื่องมือและอุปกรณ
เครื่องตกแตง เครื่องใชสํานักงาน และคอมพิวเตอร
ยานพาหนะ
อุปกรณสําหรับใหเชา
คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและงานระหวางกอสราง

20 ป
5 และ 20 ป
10, 20 และ 25 ป
5, 10, 20 และ 25 ป
5 ป
3 และ 5 ป
5 ป
5 ป

บริษัทฯและบริษัทยอยตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณออกจากบัญชีเมื่อจําหนายสินทรัพย หรือคาดวาจะไมไดรับ
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือการจําหนายสินทรัพย รายการผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนาย
สินทรัพยจะรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุน เมื่อบริษัทฯและบริษัทยอยตัดรายการสินทรัพยนั้นออกจากบัญชี
4.7 ตนทุนการกูยืม
ตนทุนการกูย มื ของเงินกูท ใี่ ชในการไดมา การกอสรางหรือการผลิตสินทรัพยทตี่ อ งใชระยะเวลานานในการแปลงสภาพให
พรอมใชหรือขาย ไดถูกนําไปรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยจนกวาสินทรัพยนั้นจะอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามที่มุง
ประสงค สวนตนทุนการกูยืมอื่นถือเปนคาใชจายในงวดที่เกิดรายการ ตนทุนการกูยืมประกอบดวยดอกเบี้ยและตนทุน
อื่นที่เกิดขึ้นจาก การกูยืมนั้น
4.8 สินทรัพยไมมีตัวตน
บริษทั ฯและบริษทั ยอยบันทึกตนทุนเริม่ แรกของสินทรัพยไมมตี วั ตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรูร ายการเริม่ แรก สินทรัพย
ไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสม (ถามี) ของสินทรัพยนั้น
บริษทั ฯและบริษทั ยอยตัดจําหนายสินทรัพยไมมตี วั ตนทีม่ อี ายุการใหประโยชนจาํ กัดอยางมีระบบตลอดอายุการใหประโยชน
เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเมื่อมีขอบงชี้วาสินทรัพยนั้นเกิดการดอย
คา บริษทั ฯและบริษทั ยอยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายและวิธกี ารตัดจําหนายของสินทรัพยไมมตี วั ตนดังกลาวทุก
สิ้นปเปนอยางนอย คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุน
สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดมีดังนี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร
3 และ 5 ป
สิทธิในการผลิตและการจําหนายไฟฟา
25 ป
4.9 การรวมธุรกิจ
บริษทั ฯและบริษทั ยอยบันทึกตนทุนการซือ้ ธุรกิจดวยมูลคายุตธิ รรม ซึง่ รวมถึงเงินสด รายการเทียบเทาเงินสดหรือมูลคา
ยุติธรรมของสิ่งตอบแทนซึ่งบริษัทฯมอบให ณ วันซื้อ
บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกตนทุนที่เกี่ยวของกับการซื้อธุรกิจสําหรับบริษัทยอย เชน คาธรรมเนียมวิชาชีพ และคาที่
ปรึกษาอื่นๆ เปนตน เปนคาใชจายในงวดที่ตนทุนดังกลาวเกิดขึ้นและไดรับบริการ
บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกตนทุนที่เกี่ยวของกับการซื้อธุรกิจสําหรับบริษัทรวม เชน คาธรรมเนียมวิชาชีพ และคาที่
ปรึกษาอื่นๆ เปนตน เปนสวนหนึ่งของตนทุนเงินลงทุนใน บริษัทรวม
ณ วันซือ้ บริษทั ฯและบริษทั ยอยวัดมูลคาของสวนไดเสียทีไ่ มมอี าํ นาจควบคุมในผูถ กู ซือ้ ดวยมูลคาของสินทรัพยสทุ ธิทรี่ ะบุ
ไดของผูถูกซื้อตามสัดสวนของหุนที่ถือโดยสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมนั้น
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4.10 คาความนิยม
บริษทั ฯและบริษทั ยอยบันทึกมูลคาเริม่ แรกของคาความนิยมในราคาทุน ซึง่ เทากับตนทุนการรวมธุรกิจสวนทีส่ งู กวามูลคา
ยุตธิ รรมของสินทรัพยสทุ ธิทไี่ ดมา หากมูลคายุตธิ รรมของสินทรัพยสทุ ธิทไี่ ดมาสูงกวาตนทุนการรวมธุรกิจ บริษทั ฯจะรับรู
สวนที่สูงกวานี้เปนกําไรในสวนของกําไรหรือขาดทุนทันที
บริษทั ฯและบริษทั ยอยแสดงคาความนิยมตามราคาทุนหักคาเผือ่ การดอยคาสะสม และจะทดสอบการดอยคาของคาความ
นิยมทุกปหรือเมื่อใดก็ตามที่มีขอบงชี้ของการดอยคาเกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงคในการทดสอบการดอยคา บริษัทฯจะปน
สวนคาความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการใหกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด (หรือกลุมของหนวยสินทรัพย
ที่กอใหเกิดเงินสด)ที่คาดวาจะไดรับประโยชนเพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทฯจะทําการประเมินมูลคาที่คาดวา
จะไดรับคืนของหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแตละรายการ (หรือกลุมของหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงิน
สด) หากมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดตํ่ากวามูลคาตามบัญชี บริษัทฯจะรับรู
ขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุน และบริษทั ฯไมสามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการดอยคาไดในอนาคต
4.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วของกันกับบริษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีม่ อี าํ นาจควบคุมบริษทั ฯ หรือถูกบริษทั ฯควบคุม
ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรง
หรือทางออมซึ่งทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มี
อํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ
4.12 สัญญาเชาระยะยาว
สัญญาเชาอุปกรณทคี่ วามเสีย่ งและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกบั ผูเ ชาถือเปนสัญญาเชาการ
เงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิ
ของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใด จะตํ่ากวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงิน
จะบันทึกเปนหนีส้ นิ ระยะยาว สวนดอกเบีย้ จายจะบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพย
ที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชา สัญญาเชาที่ดิน อาคาร
และอุปกรณทคี่ วามเสีย่ งและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไมไดโอนไปใหกบั ผูเ ชาถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน จํานวน
เงินทีจ่ า ยตามสัญญาเชาดําเนินงาน รับรูเ ปนคาใชจา ยในสวนของกําไรหรือขาดทุนตามวิธเี สนตรงตลอดอายุของสัญญาเชา
4.13 เงินตราตางประเทศ
บริษทั ฯและบริษทั ยอยแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสกุลเงินบาท ซึง่ เปนสกุลเงินทีใ่ ชในการดําเนิน
งานของบริษัทฯและบริษัทยอย รายการตางๆของแตละกิจการที่รวมอยูในงบการเงินรวมวัดมูลคาดวยสกุลเงินที่ใชในการ
ดําเนินงานของแตละกิจการนั้น
รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สิน
ทีเ่ ปนตัวเงินซึง่ อยูใ นสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคํานวณ ผลการดําเนินงาน
4.14 การดอยคาของสินทรัพย
ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน บริษทั ฯและบริษทั ยอยจะทําการประเมินการดอยคาของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณหรือ
สินทรัพยทไี่ มมตี วั ตนอืน่ ของบริษทั ฯและบริษทั ยอย หากมีขอ บงชีว้ า สินทรัพยดงั กลาวอาจดอยคา บริษทั ฯและบริษทั ยอย
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รับรูข าดทุนจากการดอยคาเมือ่ มูลคาทีค่ าดวาจะไดรบั คืนของสินทรัพยมมี ลู คาตํา่ กวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนนั้ ทัง้ นี้
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแต
ราคาใดจะสูงกวา
บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุน
4.15 ผลประโยชนพนักงาน
ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริษทั ฯ บริษทั ยอยและพนักงานไดรว มกันจัดตัง้ กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ ซึง่ ประกอบดวยเงิน ทีพ่ นักงานจายสะสมและเงิน
ที่บริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของ
บริษทั ฯและบริษทั ยอย เงินทีบ่ ริษทั ฯและบริษทั ยอยจายสมทบกองทุนสํารองเลีย้ งชีพบันทึกเปนคาใชจา ยในปทเี่ กิดรายการ
โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน
บริษทั ฯและบริษทั ยอยมีภาระสําหรับเงินชดเชยทีต่ อ งจายใหแกพนักงานเมือ่ ออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึง่ บริษทั ฯ
และบริษัทยอยถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บ ริษทั ฯและบริษทั ยอยคํานวณหนีส้ นิ ตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานโดยใชวธิ คี ดิ ลด แตละหนวยที่
ประมาณการไว(ProjectedUnitCreditMethod)โดยผูเ ชีย่ วชาญอิสระไดทาํ การประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย
ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สําหรับโครงการผลประโยชนหลัง
ออกจากงานของพนักงานจะรับรูทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
4.16 ประมาณการหนี้สิน
บริษทั ฯและบริษทั ยอยจะบันทึกประมาณการหนีส้ นิ ไวในบัญชีเมือ่ ภาระผูกพันซึง่ เปนผลมาจากเหตุการณในอดีตไดเกิด
ขึ้นแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้อง
ภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯและบริษัทยอยสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ
4.17 การจายโดยใชหุนเปนเกณฑที่ชําระดวยตราสารทุน
บริษทั ฯรับรูโ ครงการจายโดยใชหนุ เปนเกณฑเมือ่ ไดรบั บริการจากพนักงานตามมูลคายุตธิ รรม ของสิทธิซอื้ หุน ณ วันให
สิทธิ โดยบันทึกเปนคาใชจายตามเงื่อนไขของระยะเวลาการใหบริการ ของพนักงานที่กําหนดไวในโครงการพรอมกับรับรู
“สวนทุนจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ” ในสวนของผูถือหุน
ในการประมาณมูลคายุติธรรมของการจายโดยใชหุนเปน เกณฑดังกลาว ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจในการวัดมูลคา รวม
ทั้งสมมติฐานตาง ๆ ที่เหมาะสม เชน อายุของสิทธิซื้อหุน ความผันผวนของราคาหุนและอัตราเงินปนผล เปนตน
4.18 ภาษีเงินได
ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีเงินไดปจจุบัน
บริษทั ฯและบริษทั ยอยบันทึกภาษีเงินไดปจ จุบนั ตามจํานวนทีค่ าดวาจะจายใหกบั หนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณ
จากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
บริษทั ฯและบริษทั ยอยบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชัว่ คราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพยและ
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หนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินที่เกี่ยวของนั้น โดยใชอัตราภาษีที่มีผลบังคับ
ใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีทุกรายการแตรับรู
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกตางชัว่ คราวทีใ่ ชหกั ภาษี รวมทัง้ ผลขาดทุนทางภาษีทยี่ งั ไมไดใชใน จํานวนเทา
ที่มีความเปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทฯและบริษัทยอยจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตก
ตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชนั้นบริษัทฯและบริษัทยอยจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทําการปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมี
ความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการ
ตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใชประโยชนบริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยัง
สวนของผูถือหุนหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวของกับรายการที่ไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน
4.19 ตราสารอนุพันธ
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
ลูกหนี้และเจาหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาจะถูกแปลงคาตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะ
เวลารายงาน กําไรขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศดังกลาวจะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือ
ขาดทุน สวนเกินหรือสวนลดที่เกิดขึ้นจากการทําสัญญาจะถูกตัดจําหนายดวยวิธีเสนตรงตามอายุของสัญญา
4.20 การวัดมูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดวาจะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาที่จะตองจายเพื่อโอนหนี้สินใหผูอื่น
โดยรายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลคา บริษัทฯ
และบริษัทยอยใชราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินซึ่งมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ที่เกี่ยวของกําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีที่ไมมีตลาดที่มีสภาพคลอง
สําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองได บริษัทฯ
และบริษทั ยอยจะประมาณมูลคายุตธิ รรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคา ทีเ่ หมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายาม
ใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดที่เกี่ยวของกับสินทรัพยหรือหนี้สินที่จะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สุด
ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมที่ใชวัดมูลคาและเปดเผยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินใน งบการเงินแบงออกเปน
สามระดับตามประเภทของขอมูลที่นํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

ใชขอมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกันในตลาดที่มี สภาพคลอง
ใชขอมูลอื่นที่สามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหนี้สิน ไมวาจะเปนขอมูลทางตรงหรือทางออม
ใชขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได เชน ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทยอยจะประเมินความจําเปนในการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของ
มูลคายุตธิ รรมสําหรับสินทรัพยและหนีส้ นิ ทีถ่ อื อยู ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงานทีม่ กี ารวัดมูลคายุตธิ รรมแบบเกิดขึน้ ประจํา
5. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเปนตองใชดลุ ยพินจิ และการประมาณการ
ในเรื่องที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้สงผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบ
การเงินและตอขอมูลทีแ่ สดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลทีเ่ กิดขึน้ จริงอาจแตกตางไปจากจํานวนทีป่ ระมาณการไว
การใชดุลยพินิจและการประมาณการที่สําคัญมีดังนี้
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา
ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุ การใหประโยชนและ
มูลคาคงเหลือเมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุ การใหประโยชนและมูลคาคงเหลือใหมหากมี
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนอกจากนี้ ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวง
เวลาและบันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนตํ่ากวามูลคา ตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ใน
การนี้ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ
สินทรัพยนั้น
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
บริษทั ฯและบริษทั ยอยจะรับรูส นิ ทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกตางชัว่ คราวทีใ่ ชหกั ภาษีและขาดทุนทาง
ภาษีที่ไมไดใชเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช
ประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการวาบริษัทฯและบริษัทยอย
ควรรับรูจํานวนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนจํานวนเทาใดโดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดวาจะเกิด
ในอนาคตในแตละชวงเวลา
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งตอง
อาศัยขอสมมติฐานตาง ๆในการประมาณการนั้น เชน อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ
และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เปนตน
คาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน
ในการบันทึกและวัดมูลคาของสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่รวมธุรกิจ ตลอดจนการทดสอบการดอยคาในภายหลัง ฝาย
บริหารจําเปนตองประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพย หรือ หนวยของสินทรัพยที่
กอใหเกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคํานวณหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ
6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ลักษณะความสัมพันธระหวางบริษัทฯกับกิจการที่เกี่ยวของกันสรุปไดดังนี้

รายชื่อ
บริษทั กันหา โซลาพาวเวอร จํากัด
บริษทั โซลารโกกรีน จํากัด
บริษทั วินดโกกรีน จํากัด
บริษทั ไบโอโกกรีน จํากัด
บริษทั เพาเวอร วี กรีน จํากัด
บริษทั พีเอสที (อุบลราชธานี) จํากัด
บริษทั พีเอสที เอนเนอรยี จํากัด
บริษทั พีเอสที เอนเนอรยี 1 จํากัด
บริษทั พีเอสที เอนเนอรยี 2 จํากัด
บริษทั พีเอสที เอนเนอรยี 3 จํากัด
บริษทั พีเอสที เอนเนอรยี 4 จํากัด
บริษทั พีเอสที เอนเนอรยี 7 จํากัด

162

ลักษณะความสัมพันธ
บริษทั ยอย
บริษทั ยอย
บริษทั ยอย
บริษทั ยอย
บริษทั ยอย
บริษทั ยอย
บริษทั ยอย
บริษทั ยอย
บริษทั ยอย
บริษทั ยอย
บริษทั ยอย
บริษทั ยอย

รายชื่อ

ลักษณะความสัมพันธ
บริษทั ยอย
บริษทั ยอย
บริษทั ยอย
บริษทั ยอย
บริษทั ยอย
บริษทั ยอย
บริษทั ยอย (ถือหุน โดยบริษทั ยอย)
บริษทั ยอย (ถือหุน โดยบริษทั ยอย)
บริษทั ยอย (ถือหุน โดยบริษทั ยอย)
บริษทั ยอย (ถือหุน โดยบริษทั ยอย)
บริษทั ยอย (ถือหุน โดยบริษทั ยอย)

บริษทั พีเอสที เอนเนอรยี 8 จํากัด
บริษทั พีเอสทีซี เอนจิเนียริง่ จํากัด
บริษทั นวรัตน บีเวอรเรส จํากัด
บริษทั อรัญ เพาเวอร จํากัด
บริษทั เศรษฐีสพุ รรณ ไบโอกรีน เพาเวอร จํากัด
บริษทั บิก๊ แกส เทคโนโลยี จํากัด
บริษทั เวลล โคราช เอ็นเนอรยี จํากัด
บริษทั โรงไฟฟาสระยายโสม จํากัด
บริษทั โรงไฟฟาขุนพัดเพ็ง จํากัด
บริษทั พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 1 จํากัด
บริษทั พีเอสทีซี อินเตอรเนชัน่ แนล จํากัด
(เดิมชือ่ “บริษทั พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 2 จํากัด”)
บริษทั ไทยไปปไลน เน็ตเวิรค จํากัด
บริษทั เจเอ็น เอ็นเนอรจี คอรปอเรชัน่ จํากัด
บริษทั เจเอ็น-เอสที จํากัด
บริษทั พีวี กรีน จํากัด
บริษทั ไลทอพั ดีไซน จํากัด
บริษทั ทริปเปล เอส อีโค จํากัด
บริษทั เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริษทั ไอเซอรวสิ สแอนดซพั พลาย จํากัด
กลุม บริษทั ในเครือทีซซี ที มี่ ผี ถ ู อื หุน รวมกัน
กองทุนรวมรีเจนทโกลดพร็อพเพอรตฟี้ น ด
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรอง อิมพีเรียลเวลธ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิ การเชาไทยคอมเมอรเชียล อินเวสเมนต
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทยรีเทล อินเวสเมนต
กรรมการ

บริษทั ยอย (ถือหุน โดยบริษทั ยอย)
บริษทั ยอย (ถือหุน โดยบริษทั ยอย)
บริษทั รวม (ถือหุน โดยบริษทั ยอย)
เงินลงทุนอืน่ (ถือหุน โดยบริษทั ฯ)
เงินลงทุนอืน่ (ถือหุน โดยบริษทั ฯ)
เงินลงทุนอืน่ (ถือหุน โดยบริษทั ยอย)
ผูถ อื หุน
ผูถ อื หุน รวมกัน
ผูถ อื หุน รวมกัน
ผูถ อื หุน รวมกัน
ผูถ อื หุน รวมกัน
ผูถ อื หุน รวมกัน
ผูถ อื หุน รวมกัน
กรรมการของบริษทั ฯและบริษทั ยอย

ในระหวางป บริษทั ฯและบริษทั ยอยมีรายการธุรกิจทีส่ าํ คัญกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปน
ไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯ บริษัทยอยและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเหลา
นั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
รายการ
นโยบายการกําหนดราคา
รายการธุรกิจกับบริษทั ยอย
รายไดจากการกอสราง
รายไดจากการขาย
รายไดจากการบริการ
รายไดอนื่
ดอกเบีย้ รับ
เงินปนผลรับ
ดอกเบีย้ จาย

2561

2560

2561 2560

-

-

149.0
7.8
16.1
46.2

73.2
0.8
9.7
46.0

-

-

21.1
12.3

16.9
1.8

ตนทุนบวกกําไรสวนเพิม่
ตนทุนบวกกําไรสวนเพิม่
ตนทุนบวกกําไรสวนเพิม่
ราคาตามสัญญา
อัตรารอยละ 5 และ 6.4 ตอป
(2560: รอยละ 5 และ 5.5 ตอป)
ตามทีป่ ระกาศจาย
อัตรารอยละ 0.9, 4, 5 และ 6 ตอป
(2560: อัตรารอยละ 0.9 ตอป)
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รายการ
รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วของกัน
รายไดจากจากขาย
รายไดจากการบริการ
คาใชจา ยอืน่

งบการเงินรวม
2561 2560
0.1
1.0

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

นโยบายการกําหนดราคา

2561 2560

6.0
47.9
1.0

0.1
1.0

6.0
47.9
1.0

ตนทุนบวกกําไรสวนเพิม่
ตนทุนบวกกําไรสวนเพิม่
ราคาตามสัญญา

ยอดคงคางระหวางบริษทั ฯและบริษทั ยอยและกิจการทีเ่ กีย่ วของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้
(หนวย: พันบาท)

รายการ

งบการเงินรวม งบการเงินรวม
2561
2560

ลูกหนีก้ ารคาและลูกหนีอ้ นื่ - กิจการทีเ่ กีย่ วของกัน (หมายเหตุ 9)
บริษัทยอย
บริษัทที่เกี่ยวของกัน (มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน)
รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน
เจาหนีก้ ารคาและเจาหนีอ้ นื่ - กิจการทีเ่ กีย่ วของกัน (หมายเหตุ 20)
บริษัทยอย
บริษัทที่เกี่ยวของกัน (มีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน)
รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

891
891

3,313
3,313

359,754
891
360,645

155,114
3,313
158,427

152
152

282
282

11,359
152
11,511

2,452
282
2,734

เงินใหกยู มื ระยะสัน้ แกกจิ การทีเ่ กีย่ วของกัน
ยอดคงคางของเงินใหกยู มื ระยะสัน้ แกกจิ การทีเ่ กีย่ วของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และการเคลือ่ นไหวของ
เงินกูย มื ดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้
(หนวย: พันบาท)

งบการเงิ
นรวมอ
ยอดคงเหลื

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
บริษัท เพาเวอร วี กรีน จํากัด
บริษัท ไบโอ โกกรีน จํากัด
บริษัท นวรัตน บีเวอรเรส จํากัด
บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี จํากัด
บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี 2 จํากัด
บริษัท เวลล โคราช เอ็นเนอรยี จํากัด
บริษัท พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท โรงไฟฟาขุนพัดเพ็ง จํากัด
บริษัท โรงไฟฟาสระยายโสม จํากัด
บริษัท พีเอสทีซี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัท บิ๊กแกส เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท ไทยไปปไลน เน็ตเวิรค จํากัด

10,000
14,684
53,641
274,208
29,257
358,400
59,661
12,915
58,431
871,197

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ในระหวางป
เพิ่มขึ้น
1,200
4,800
107,998
400
59,232
5,163
3,737
21,193
639
310,000
280,000
794,362

ลดลง
(2)
(11,580)
(118,143)
(19,626)
(106,432)
(50,301)
(16,652)
(79,624)
(207,500)
(609,860)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561
10,000
15,882
46,861
264,063
10,031
311,200
14,523
639
310,000
72,500
1,055,699

เงินใหกยู มื ระยะสัน้ แกกจิ การทีเ่ กีย่ วของกันเปนเงินกูย มื ทีไ่ มมหี ลักประกันและถึงกําหนดชําระคืนเมือ่ ทวงถาม โดยคิด
ดอกเบีย้ อัตรารอยละ 5.0 และ 6.4 ตอป (2560: รอยละ 5.0 ตอป)
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เงินใหกยู มื ระยะยาวแกกจิ การทีเ่ กีย่ วของกัน
ยอดคงคางของเงินใหกยู มื ระยะยาวแกกจิ การทีเ่ กีย่ วของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และการเคลือ่ นไหวของ
เงินกูย มื ดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงิ
นรวมอ
ยอดคงเหลื

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
บริษัท กันหา โซลาพาวเวอร จํากัด

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

ในระหวางป
ลดลง

เพิ่มขึ้น

25,950
25,950

-

-

25,950
25,950

เงินใหกยู มื ระยะยาวแกกจิ การทีเ่ กีย่ วของกันเปนเงินกูย มื ทีไ่ มมหี ลักประกันและมีกาํ หนดชําระคืนหลังจากทีบ่ ริษทั กันหา โซ
ลาพาวเวอร จํากัด ชําระเงินกูย มื ระยะยาวกับธนาคารเสร็จสิน้ โดยคิดดอกเบีย้ อัตรารอยละ 5 ตอป (2560: รอยละ 5 ตอป)
เงินกูย มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วของกัน
ยอดคงคางของเงินกูย มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และการเคลือ่ นไหวของ
เงินกูย มื ดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงิ
นรวมอ
ยอดคงเหลื

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
ผูถือหุน

-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

ในระหวางป
เพิ่มขึ้น

ลดลง

100,000
100,000

-

100,000
100,000

(หนวย: พันบาท)

งบการเงิ
นรวมอ
ยอดคงเหลื

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี 1 จํากัด
บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี 3 จํากัด
บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี 4 จํากัด
บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี 7 จํากัด
บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี 8 จํากัด
บริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร จํากัด
บริษัท วินดโกกรีน จํากัด
บริษัท อรัญ เพาเวอร จํากัด
บริษัท บิ๊กแกส เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี จํากัด
บริษัท พีเอสที (อุบลราชธานี) จํากัด
ผูถือหุน

23,806
3,500
29,320
2,000
4,600
6,600
600
204,458
274,884

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ในระหวางป
เพิ่มขึ้น
260
310
450
320
3,500
12,840
200,000
18,701
250
100,000
336,631

ลดลง
(21,787)
(9,674)
(108,429)
(200,000)
(18,701)
(358,591)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561
2,019
3,760
29,630
2,450
4,920
426
600
108,869
250
100,000
252,924

เงินกูย มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วของกันเปนเงินกูย มื ทีไ่ มมหี ลักประกันและถึงกําหนดชําระคืนเมือ่ ทวงถาม โดยคิด
ดอกเบีย้ อัตรารอยละ 0.9, 5 และ 6 ตอป (2560: รอยละ 0.9 ตอป)
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คาตอบแทนกรรมการและผูบ ริหาร
ในระหวางป บริษทั ฯมีคา ใชจา ยผลประโยชนพนักงานทีใ่ หแกกรรมการและผูบ ริหารดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินงบการเงิ
รวม นรวม
ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
ผลประโยชนที่จายโดยใชหุนเปนเกณฑ
รวม

2561

36.6
1.0
0.2
37.8

2560

23.1
0.9
1.2
25.2

2561

2560

23.9
0.6
0.2
24.7

21.7
0.6
1.2
23.5

ภาระคํา้ ประกันกับกิจการทีเ่ กีย่ วของกัน
บริษทั ฯมีภาระจากการคํา้ ประกันใหกบั กิจการทีเ่ กีย่ วของกันตามทีก่ ลาวไวในหมายเหตุ 33.5
7. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินงบการเงิ
รวม นรวม
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

2561

2,113
292,747
294,860

2560

2,794
427,065
429,859

2561

2560

250
11,079
11,329

240
9,455
9,695

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพยมอี ตั ราดอกเบีย้ ระหวางรอยละ 0.13 ถึง 0.38 ตอป (2560: รอยละ 0.37 ถึง 0.38 ตอป)
8. เงินลงทุนชัว่ คราว

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินงบการเงิ
รวม นรวม
2561
เงินฝากประจํา
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา
บวก: กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไม
เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลคาเงินลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา
- มูลคายุติธรรม
รวมเงินลงทุนชั่วคราว
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2560

2561

2560

15,864
2,048

11
3,437

1,727

2,002

16

(19)

14

(33)

2,064
17,928

3,418
3,429

1,741
1,741

1,969
1,969

9.

ลูกหนีก้ ารคาและลูกหนีอ้ น่ื

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินงบการเงิ
รวม นรวม
ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
อายุหนี้คงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ยังไมถึงกําหนดชําระ
คางชําระ
ไมเกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกวา 12 เดือน
รวม
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ
ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
อายุหนี้คงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ยังไมถึงกําหนดชําระ
คางชําระ
ไมเกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกวา 12 เดือน
รวม
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน - สุทธิ
รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
เงินทดรองจายอื่น
ดอกเบี้ยคางรับ - กิจการที่เกี่ยวของกัน
ดอกเบี้ยคางรับ - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
รายไดคางรับ - กิจการที่เกี่ยวของกัน
รายไดคางรับ - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

2561

เพิ2560
่มขึ้น

2561

2560

295

3,183

6,604

3,183

73
523
891
(523)
368

130
3,313
3,313

73
6,378
13,055
(523)
12,532

157
372
8,995
12,707
12,707

226,497

143,415

100,291

58,134

185,579
46,305
77,134
9,556
545,071
(10,853)
534,218
534,586

94,851
115,472
31,290
28,158
413,186
(3,649)
409,537
412,850

117,503
30,789
72,958
2,377
323,918
(3,995)
319,923
332,455

13,842
92,404
1,483
2,377
168,240
(2,377)
165,863
178,570

11,296
22,190
534
65,448
99,468
634,054

16,831
1,060
387
118,236
136,514
549,364

17,103
393
1,401
92,771
162
237,716
10,206
359,752
692,207

9,672
310
761
57,717
172
78,331
24,834
171,797
350,367
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10.

สินคาคงเหลือ

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ราคาทุน

2561
สินคาสําเร็จรูป
งานระหวางทํา
วัตถุดิบ/วัสดุอะไหล
สินคาระหวางทาง
รวม

งบการเงินรวม
2560

72,973
64,649
40,899
3,264
181,785

65,477
13,685
41,805
915
121,882

รายการปรับลดราคาทุนให
เปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ

2561

2560
(1,062)
(48)
(1,110)

(1,081)
(99)
(1,180)

สินคาคงเหลือ - สุทธิ

2560

2561
71,892
64,649
40,800
3,264
180,605

64,415
13,685
41,757
915
120,772

(หนวย: พันบาท)
เปนงบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน

2561
สินคาสําเร็จรูป
งานระหวางทํา
สินคาระหวางทาง
รวม

11.

12.

งบการเงินรวม
2560

34,205
13,685
915
48,805

25,590
63,490
3,264
92,344

รายการปรับลดราคาทุนให
เปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ

2561

2560

(1,081)
(1,081)

(1,062)
(1,062)

สินคาคงเหลือ - สุทธิ

2560

2561
24,509
63,490
3,264
91,263

33,143
13,685
915
47,743

เงินฝากธนาคารทีม่ ภี าระคํา้ ประกัน
ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากออมทรัพยและเงินฝากประจํา ซึ่งบริษัทฯและบริษัทยอยไดนําไป คํ้าประกัน
วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและการออกหนังสือคํ้าประกันธนาคารของบริษัทฯและ คํ้าประกันการนําเขาเครื่องจักร
และเงินกูยืมระยะยาวของบริษัทยอย
เงินลงทุนในบริษทั ยอย
12.1 เงินลงทุนในบริษัทยอยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)
บริษัท

ทุนเรียกชําระแลว

2561
บริษัทยอยที่บริษัทฯถือหุนโดยตรง
บริษัท กันหา โซลาพาวเวอร จํากัด
บริษัท โซลารโกกรีน จํากัด
บริษัท วินดโกกรีน จํากัด
บริษัท ไบโอโกกรีน จํากัด
บริษัท เพาเวอร วี กรีน จํากัด

168

งบการเงินรวม

57,000
20,000
1,000
18,102
20,000

2560

57,000
20,000
1,000
18,100
20,000

ราคาทุน

สัดสวนเงินลงทุน

2561

2560

(รอยละ)

(รอยละ)

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

2561
57,000
20,000
1,000
18,102
20,000

2560
57,000
20,000
1,000
18,100
20,000

(หนวย: พันบาท)
ทุนเรียกชําระแลว

บริษัท

งบการเงินรวม
2561

2560

บริษัท พีเอสที (อุบลราชธานี) จํากัด
บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี จํากัด
บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี 1 จํากัด
บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี 2 จํากัด
บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี 3 จํากัด
บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี 4 จํากัด
บริษัท พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท นวรัตน บีเวอรเรส จํากัด
บริษัท อรัญ เพาเวอร จํากัด
บริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร จํากัด
บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี 7 จํากัด
บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี 8 จํากัด
บริษัท บิ๊กแกส เทคโนโลยี จํากัด
บริษัทยอยที่ถือหุนโดยบริษัท พีเอสที เอนเนอรยี จํากัด
บริษัท เวลล โคราช เอ็นเนอรยี จํากัด
บริษัท โรงไฟฟาสระยายโสม จํากัด
บริษัท โรงไฟฟาขุนพัดเพ็ง จํากัด
บริษัท พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 1 จํากัด
บริษัท พีเอสทีซี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
(เดิมชื่อ “บริษัท พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 2 จํากัด”)
บริษัทยอยที่ถือหุนโดยบริษัท บิ๊กแกส เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท ไทยไปปไลน เน็ตเวิรค จํากัด
บริษัท เจเอ็น เอ็นเนอรจี คอรปอเรชั่น จํากัด
รวม

500
155,000
25,000
65,700
3,925
30,000
5,000
50,000
386,000
181,000
2,575
5,075
408,160

สัดสวนเงินลงทุน

2561

2560

500
155,000
25,000
65,700
3,925
30,000
5,000
50,000
386,000
181,000
2,575
5,075
408,160

100
100
100
100
100
100
100
51
100
100
100
100
51

280,000
128,500
14,500
25
25

280,000
128,500
14,500
25
25

625,000
100,000

100,000
-

ราคาทุน

2561

2560

100
100
100
100
100
100
100
51
100
100
100
100
51

500
154,999
24,999
65,700
3,925
30,000
5,000
23,715
405,000
196,998
2,575
5,075
1,350,000

500
154,999
24,999
65,700
3,925
30,000
5,000
23,715
405,000
196,998
2,575
5,075
1,350,000

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

-

-

96
100

100
-

2,384,588

2,384,586

ในเดือนกุมภาพันธ 2560 บริษทั โรงไฟฟาสระยายโสม จํากัด ไดเรียกชําระคาหุน ในสวนทีย่ งั เรียกชําระไมเต็มมูลคาจาก
บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี จํากัด จํานวน 2,500,000 หุน อีกรอยละ 15 เปนจํานวนเงิน 37.5 ลานบาท บริษัท พีเอสที
เอนเนอรยี จํากัด ไดชําระคาหุนดังกลาวแลวทั้งจํานวนในเดือนเดียวกัน
ในเดือนมีนาคม 2560 บริษทั พีเอสพี เอนเนอรยี จํากัด ไดลงทุนในบริษทั โรงไฟฟาขุนพัดเพ็ง จํากัด จํานวน 19 ลานบาท
โดยคิดเปนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกลาว งบการเงินรวมนี้ไดรวมงบแสดงฐานการเงินของบริษัทดัง
กลาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตั้งแตวันที่ลงทุนจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้
บริษัทฯไดบันทึกสินทรัพยสุทธิตามมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อกิจการ
มูลคายุติธรรมและมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิของบริษัท โรงไฟฟาขุนพัดเพ็ง จํากัด ณ วันที่ลงทุนมีดังตอไปนี้
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งบการเงินรวม
สินทรัพย
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนีก้ ารคาและลูกหนีอ้ นื่
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยไมมตี วั ตน
สินทรัพยอนื่ ๆ
รวมสินทรัพย
หนีส้ นิ
เจาหนีก้ ารคาและเจาหนีอ้ น่ื
หนีส้ นิ อืน่ ๆ
รวมหนีส้ นิ
รวมสินทรัพยสทุ ธิ
สัดสวนการลงทุน (รอยละ)
สินทรัพยสทุ ธิในสัดสวนการลงทุนของบริษทั
หัก: เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของบริษทั ยอย
เงินสดจายสุทธิเพือ่ ซือ้ บริษทั ยอย

(หนวย: พันบาท)

มูลคายุติธรรม

มูลคาตามบัญชี

922
61
16,112
21,309
2,995
41,399

922
61
16,112
10
2,995
20,100

19,983
2,216
22,199
19,200

19,983
2,216
22,199
(2,099)

100
19,200
(922)
18,278

ตอมา บริษัท โรงไฟฟาขุนพัดเพ็ง จํากัด ไดออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 122,000 หุน เพื่อเสนอขายตอผูถือหุนเดิมตาม
สัดสวนในราคาหุนละ 100 บาท โดยเรียกชําระคาหุนรอยละ 100 เปนเงิน 12 ลาน บาท บริษัท พีเอสที เอนเนอรยี
จํากัด ไดซื้อหุนเพิ่มทุนของบริษัทยอยดังกลาวเปน จํานวนเงิน 12 ลานบาท เพื่อรักษาสัดสวนการถือหุนรอยละ 100
ในบริษัทดังกลาว
ในเดือนพฤษภาคม 2560 บริษทั พีเอสที เอนเนอรยี จํากัด ไดจดั ตัง้ บริษทั พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 1 จํากัด และ บริษทั
พีเอสทีซี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (เดิมชื่อ “พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 2 จํากัด”) ซึ่งเปนบริษัทยอยในประเทศไทย บริษัท
ยอยดังกลาวมีทุนจดทะเบียนบริษัทละ 0.1 ลานบาท โดยบริษัทยอยลงทุนในบริษัทดังกลาวอัตรา รอยละ 100
ในเดือนกันยายน 2560 บริษทั พีเอสที เอนเนอรยี 4 จํากัด ไดออกหุน สามัญเพิม่ ทุนจํานวน 4,000,000 หุน เพือ่ เสนอขาย
ตอผูถือหุนเดิมตามสัดสวนในราคาหุนละ 10 บาท โดยเรียกชําระหุนรอยละ 100 เปนเงิน 25 ลานบาท บริษัทฯไดซื้อหุน
เพิ่มทุนของบริษัทยอยดังกลาวเปนจํานวนเงิน 25 ลานบาท เพื่อรักษาสัดสวนการถือหุนรอยละ 100 ในบริษัทดังกลาว
ในเดือนตุลาคม 2560 บริษัทฯไดลงทุนในหุนสามัญของ บริษัท บิ๊กแกส เทคโนโลยี จํากัด และบริษัทยอย (ซึ่งตอไป
นี้เรียกวา “กลุมบริษัท Biggas”) ในสัดสวนรอยละ 51 โดยบริษัทฯไดจายชําระเงินเพื่อซื้อธุรกิจดังกลาวเปนจํานวนเงิน
ทั้งสิ้น 1,350 ลานบาท
ในระหวางป 2561 บริษทั ฯไดดาํ เนินการใหมกี ารวัดมูลคายุตธิ รรมของสินทรัพยทไี่ ดมาและหนีส้ นิ ทีร่ บั มา ณ วันซือ้ กิจการ
เพือ่ ปนสวนตนทุนการซือ้ ธุรกิจใหแกรายการดังกลาว โดยการวัดมูลคานีไ้ ดเสร็จสมบูรณใน ระหวางป 2561 ซึง่ อยูภ ายใน
ระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันทีซ่ อื้ กิจการตามทีก่ าํ หนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง การรวมธุรกิจ

170

งบการเงินของกลุม บริษทั BIGGAS ไดถกู รวมอยูใ นงบการเงินรวมของบริษทั ฯตัง้ แตวนั ทีม่ อี าํ นาจควบคุม โดยมีรายละเอียด
การซือ้ กิจการดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)
เงินสดจายเพือ่ ซือ้ เงินลงทุนในบริษทั ยอย
หัก: มูลคายุตธิ รรมของสินทรัพยสทุ ธิทไี่ ดรบั
คาความนิยม

1,350,000
(791,790)
558,210

เงินสดจายเพือ่ ซือ้ เงินลงทุนในบริษทั ยอย
หัก: เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของบริษทั ยอย
เงินสดจายเพือ่ ซือ้ เงินลงทุนในบริษทั ยอย - สุทธิจากเงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสดทีไ่ ดรบั

1,350,000
(57,833)
1,292,167

มูลคายุตธิ รรมและมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยทรี่ ะบุไดและหนีส้ นิ ทีไ่ ดรบั มา ณ วันซือ้ กิจการของกลุม BIGGAS เปนดังนี้
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม

สินทรัพย
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนีก้ ารคาและลูกหนีอ้ นื่
สินคาคงเหลือ
เงินใหกยู มื
สินทรัพยหมุนเวียนอืน่
เงินฝากประจําทีต่ ดิ ภาระคํา้ ประกัน
เงินลงทุนในบริษทั ยอย
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยไมมตี วั ตน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวียนอืน่
คาความนิยม
รวมสินทรัพย
หนีส้ นิ
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เจาหนีก้ ารคาและเจาหนีอ้ น่ื
เงินกูย มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วของกัน
หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่
เงินกูย มื ระยะยาว - สุทธิ
หนีส้ นิ ตามสัญญาเชาซือ้ และสัญญาเชาการเงิน-สุทธิ
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
รวมหนีส้ นิ
รวมสินทรัพยสทุ ธิ
สัดสวนการลงทุน (รอยละ)
สินทรัพยสทุ ธิในสัดสวนการลงทุนของบริษทั
เงินสดจายสุทธิเพือ่ ซือ้ บริษทั ยอย
คาความนิยม

มูลคายุติธรรม

มูลคาตามบัญชี

57,833
655,576
33,488
4,720
23,105
65,352
3,500
527,374
163
149
3,071
784,777
2,159,108

57,833
655,576
33,488
4,720
23,105
65,352
3,500
527,374
163
149
3,071
784,777
2,159,108

3,992
360,264
103,600
9,027
122,597
6,073
1,026
606,579
1,552,529

3,992
360,264
103,600
9,027
122,597
6,073
1,026
606,579
1,552,529

51
791,790
1,350,000
558,210
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ในเดือนมิถุนายน 2561 บริษัท ไทยไปปไลน เน็ตเวิรค จํากัด ไดออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 2,000,000 หุน เพื่อเสนอ
ขายตอผูถือหุนเดิมตามสัดสวนในราคาหุนละ 100 บาท โดยเรียกชําระ คาหุนรอยละ 100 เปนเงิน 200 ลานบาท บริษัท
บิ๊กแกส เทคโนโลยี จํากัด ไดซื้อหุนเพิ่มทุนของบริษัทยอยดังกลาวเปนจํานวนเงิน 200 ลานบาท เพื่อรักษาสัดสวนการ
ถือหุนรอยละ 100 ในบริษัทดังกลาว
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญของบริษัท ไบโอโกกรีน จํากัด ไดมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
จํานวน 11 ลานบาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 20 ลานบาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 9 ลานบาท โดยการลดมูลคาตอหุน
จากเดิมหุนละ 100 บาท ใหเปนหุนละ 44.35 บาท และไดจดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชย
แลวเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ตอมาบริษัท ไบโอโกกรีน จํากัด ไดออกหุนบุริมสิทธิจํานวน 208,163 หุน เพื่อเสนอขาย
ตอผูถือหุนเดิมตามสัดสวนในราคาหุนละ 44.35 บาท โดยเรียกชําระหุนรอยละ 100 เปนเงิน 9 ลานบาท บริษัทฯได
ซือ้ หุน บุรมิ สิทธิของบริษทั ยอยดังกลาวเปนจํานวนเงิน 9 ลานบาท เพือ่ รักษาสัดสวนการถือหุน รอยละ 100 ในบริษทั ดังกลาว
ในเดือนธันวาคม 2561 บริษทั ไทยไปปไลน เน็ตเวิรค จํากัด ไดออกหุน สามัญเพิม่ ทุนจํานวน 10,500,000 หุน เพือ่ เสนอ
ขายตอผูถือหุนเดิมตามสัดสวนในราคาหุนละ 100 บาท โดยเรียกชําระหุนรอยละ 31 เปนเงิน 325 ลานบาท บริษัท บิ๊ก
แกส เทคโนโลยี จํากัด ไดซอื้ หุน เพิม่ ทุนของบริษทั ยอยดังกลาวเปนจํานวนเงิน 325 ลานบาท เพือ่ รักษาสัดสวนการถือหุน รอยละ
100 ในบริษัทดังกลาว
รายการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 บริษัท บิ๊กแกส เทคโนโลยี จํากัด ไดจําหนายหุนสามัญของบริษัท ไทยไปปไลน
เน็ตเวิรค จํากัด ใหกบั บริษทั ในตางประเทศแหงหนึง่ จํานวน 511,956 หุน ในราคาหุน ละ 413.39 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษทั ยอย
หัก: ภาษีทเ่ี กีย่ วของบนงบการเงินรวม
เงินสดรับสุทธิจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษทั ยอย
หัก: สวนของผูม สี ว นไดเสียทีไ่ มมอี าํ นาจควบคุมของบริษทั ยอย
สวนเกินทุนจากการเปลีย่ นแปลงสัดสวนการถือหุน ในบริษทั ยอย

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
211,640
(26,780)
184,860
(20,850)
164,010

จากการจําหนายหุนสามัญของบริษัท ไทยไปปไลน เน็ตเวิรค จํากัด ทําใหบริษัท บิ๊กแกส เทคโนโลยี จํากัด มีสัดสวนการ
ถือหุนในบริษัท ไทยไปปไลน เน็ตเวิรค จํากัด ลดลงจากรอยละ 100 เปนรอยละ 96.21
ในระหวางป 2561 บริษัทฯไดรับเงินปนผลจากบริษัทยอยจํานวน 21.1 ลานบาท (2560: 16.9 ลานบาท)
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12.2 รายละเอียดของบริษัทยอยซึ่งมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมที่มีสาระสําคัญ
(หนวย: พันบาท)
บริษัท

สัดสวนที่ถือโดย
สวนไดเสีย
ที่ไมมีอํานาจควบคุม

2561
บริษัทยอยที่บริษัทฯถือหุนโดยตรง
บริษัท นวรัตน บีเวอรเรส จํากัด
บริษัท บิ๊กแกส เทคโนโลยี จํากัด
และบริษัทยอย
บริษัทยอยที่ถือหุนโดยบริษัท บิ๊กแกส
เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท ไทยไปปไลน เน็ตเวิรค จํากัด

(รอยละ)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ เงินปนผลจายใหกับ
แบงใหกับสวนไดเสียที่
สวนไดเสียที่ไมมี
ไมมีอํานาจควบคุมใน
อํานาจควบคุมใน
บริษัทยอยในระหวางป
ระหวางป

สวนไดเสียที่ไมมี
อํานาจควบคุมใน
บริษัทยอยสะสม

งบการเงินรวม

2560 2561

2560

2560

2561

2560

2561

(รอยละ)

49.00 49.00

10,414

15,288

(4,874)

(3,956)

-

-

49.00 49.00

814,683

767,467

32,365

6,728

6,000

-

20,850

-

-

-

-

-

3.79

-

12.3 ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทยอยที่มีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมที่มีสาระสําคัญ ซึ่งเปนขอมูลกอนการ
ตัดรายการระหวางกัน
บริษัทยอยที่บริษัทฯถือหุนโดยตรง
บริษัท นวรัตน บีเวอรเรส จํากัด
สรุปรายการฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้
สินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
หนีส้ นิ หมุนเวียน
หนีส้ นิ ไมหมุนเวียน

2561

(หนวย: พันบาท)
2560

2561

(หนวย: พันบาท)
2560

4,269
66,857
76,520
11,484

สรุปรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้
รายได
ขาดทุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

8,467
(9,947)
(9,947)

9,923
68,206
82,330
2,730

(8,074)
(8,074)
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สรุปรายการกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้
กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุทธิ

2561

(หนวย: พันบาท)
2560

2561

(หนวย: พันบาท)
2560

(215)
7,134
(5,036)
1,883

บริษัท บิ๊กแกส เทคโนโลยี จํากัด และบริษัทยอย
สรุปรายการฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้
สินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
หนีส้ นิ หมุนเวียน
หนีส้ นิ ไมหมุนเวียน

597,874
1,921,500
637,501
75,288

(7,042)
(10,950)
16,700
(1,292)

833,141
226,857
251,578
15,767

สรุปรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และตัง้ แตวนั ทีซ่ อื้ กิจการจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2560 มีดังนี้
(หนวย: พันบาท)
2561
2560
รายได
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

1,973,193
66,850
(800)
66,050

325,717
13,731
13,731

สรุปรายการกระแสเงินสดสําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และตัง้ แตวนั ทีซ่ อื้ กิจการจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดงั นี้

กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุทธิ
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2561

9,556
(636,723)
492,080
(135,087)

(หนวย: พันบาท)
2560
(88,239)
(64,008)
505,519
353,272

บริษัทยอยที่ถือหุนโดยบริษัท บิ๊กแกส เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท ไทยไปปไลน เน็ตเวิรค จํากัด
สรุปรายการฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

(หนวย: พันบาท)
2561

สินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
หนีส้ นิ หมุนเวียน
หนีส้ นิ ไมหมุนเวียน

20,247
623,958
92,679
1,388

สรุปรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

(หนวย: พันบาท)
2561

รายได
ขาดทุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

1,925
(633)
(557)
(1,190)

สรุปรายการกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

(หนวย: พันบาท)
2561

กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิม่ ขึน้ สุทธิ

13.

(526,262)
526,669
407

เงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินลงทุนในบริษัทรวมตามที่แสดงในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)
บริษัท

จัดตั้งขึ้นใน
ลักษณะธุรกิจงบการเงินรวม
ประเทศ

ถือหุน โดยบริษทั เจเอ็น เอ็นเนอรจี คอรปอเรชัน่ จํากัด
บริษทั เจเอ็น-เอสที จํากัด
บริหารอสังหาริมทรัพยเพือ่ ใหเชา
รวม

สัดสวนเงินลงทุน

ราคาทุน

มูลคาตามบัญชี
ตามวิธีสวนไดเสีย

2561

2561

2561

(รอยละ)

ไทย

49

2,450
2,450

2,450
2,450

เมือ่ วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯมีมติอนุมตั ใิ หบริษทั เจเอ็น เอ็นเนอรจี คอรปอเรชัน่ จํากัด
(บริษัทยอย) เขาถือหุนในบริษัท เจเอ็น-เอสที จํากัด ซึ่งประกอบธุรกิจการบริหารอสังหาริมทรัพยเพื่อใหเชา สัดสวนการ
ลงทุนรอยละ 49 จํานวนเงิน 2.45 ลานบาท โดยบริษัทดังกลาวจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 3
กรกฎาคม 2561 และมีทุนจดทะเบียน 5 ลานบาท
ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทรวมดังกลาวไมมีการจายเงินปนผล
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14.

เงินลงทุนอื่น
เงินลงทุนอื่นตามที่แสดงในงบการเงิน มีรายละเอียดดังตอไปนี้

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม
บริษัท

ทุนเรียกชําระแลว

2561
บริษัท พีวี กรีน จํากัด
บริษัท ไลทอัพ ดีไซน จํากัด
บริษัท ทริปเปล เอส อีโค จํากัด
รวม

งบการเงินรวม
2560

18,000
75,800
60,000

18,000
75,800
60,000

ราคาทุน

สัดสวนเงินลงทุน

2561
(รอยละ)
19.99
10.00
15.00

2560
(รอยละ)
19.99
10.00
15.00

2560

2561
3,598
20,000
9,000
32,598

3,598
20,000
9,000
32,598

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัท

ทุนเรียกชําระแลว

2561
บริษัท พีวี กรีน จํากัด
บริษัท ไลทอัพ ดีไซน จํากัด
รวม
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งบการเงินรวม

18,000
75,800

2560

18,000
75,800

ราคาทุน

สัดสวนเงินลงทุน

2561
(รอยละ)
19.99
10.00

2560
(รอยละ)
19.99
10.00

2561
3,598
20,000
23,598

2560
3,598
20,000
23,598

15.

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม

รายการ

ที่ดิน

เครือ่ ง
อาคาร อาคารและ
ตกแต
ง
เครื
อ
่
งจั
ก
ร
งาน
และ
สวน
เครือ่ งมือ
ยาน อุปกรณ ระหวาง
เครื
อ
่
งใช
และ
สวน ปรับปรุง
และ
พาหนะ สําหรับ กอสราง
ใหเชา
ปรับปรุง อาคารโรง อุปกรณ อุปกรณ สํานักงาน
และ
อาคาร
ไฟฟา โรงไฟฟา

รวม

คอมพิวเตอร

ราคาทุน
394,052
4,256
33,742 298,336 1,189,233
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
556
605
1,068 15,274
1,669
ซือ้ เพิม่
(642)
(45)
- (8,347)
(12)
จําหนาย
7,033
134,039
304,065
โอนเขา (ออก)
16,586 10,721
8,347 10,344
เพิม่ ขึน้ จากการซือ้ เงินลงทุนในบริษทั ยอย 35,539
436,538
51,985 444,164 1,508,572 15,160
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
180,161
2,506
- 354,629
214
ซือ้ เพิม่
(413)
(510)
(316,258)
จําหนาย
3,080 192,631
4,025
โอนเขา (ออก)
โอนไปเปนสินทรัพยไมมตี วั ตน
93,194
- 78,974
เพิม่ ขึน้ จากการซือ้ เงินลงทุนในบริษทั ยอย 221,600
838,299
447,244
148,908
1,739,574 96,227
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
คาเสือ่ มราคาสะสม
3,185
14,991 30,593 138,985
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
755
1,871 19,645 72,133
คาเสือ่ มราคาสําหรับป
(43)
(12)
(3,889)
คาเสือ่ มราคาสําหรับสวนทีจ่ าํ หนาย
2,859
2,563
2,632
3,857
เพิม่ ขึน้ จากการซือ้ เงินลงทุนในบริษทั ยอย
(740)
740
โอนเขา (ออก)
6,756
19,482 52,061 211,826
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
5,263
14,173
7,440
66,720
คาเสือ่ มราคาสําหรับป
(413)
- (14,889)
(136)
คาเสือ่ มราคาสําหรับสวนทีจ่ าํ หนาย
3,186
3,580
เพิม่ ขึน้ จากการซือ้ เงินลงทุนในบริษทั ยอย
30,366 66,234 263,657 14,792
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
คาเผือ่ สินทรัพยดอ ยคา
7,425 59,663
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
7,425 59,663
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลคาสุทธิตามบัญชี
436,538
8,404
32,503 384,678 1,237,083
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
838,299 118,542 373,585 1,416,254 81,435
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
คาเสือ่ มราคาสําหรับป
2560 (จํานวน 94.6 ลานบาท รวมอยูใ นตนทุนขายและบริการสวนทีเ่ หลือรวมอยูใ นคาใชจา ยในการบริหาร)
2561 (จํานวน 93.3 ลานบาท รวมอยูใ นตนทุนขายและบริการสวนทีเ่ หลือรวมอยูใ นคาใชจา ยในการบริหาร)

13,335
974
(1,288)
9,018
22,039
8,082
(427)
28
449
30,171

34,148
16,782
33,666
84,596
4,014
(10)
88,600

9,315
9,315
9,315

574,767
259,065
(445,137)
68,781
457,476
284,416
(1)
(199,764)
(24)
349
542,452

2,551,184
295,993
(10,334)
193,002
3,029,845
834,022
(317,619)
(24)
394,566
3,940,790

10,846
1,404
(1,145)
5,242
16,347
3,777
(212)
282
20,194

10,203
4,728
19,874
34,805
11,304
(10)
46,099

5,458
1,862
7,320
1,635
8,955

-

214,261
102,398
(5,089)
37,027
348,597
110,312
(15,660)
7,048
450,297

-

1,750
1,750

-

-

68,838
68,838

5,692
9,977

48,041
40,751

1,995 457,476 2,612,410
360 542,452 3,421,655
102,398
110,312
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(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการ

ที่ดิน

เครือ่ ง
อาคาร อาคารและ
ตกแต
ง
แผงโซล
า
งาน
และ
สวน
เครือ่ งมือ
ยาน อุปกรณ ระหวาง
เครื
อ
่
งใช
เซลล
แ
ละ
สวน ปรับปรุง
และ
พาหนะ สําหรับ กอสราง
ใหเชา
ปรับปรุง อาคารโรง อุปกรณ อุปกรณ สํานักงาน
และ
อืน่
อาคาร
ไฟฟา

รวม

คอมพิวเตอร

ราคาทุน
66,245
4,252
33,742 12,443 31,420
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
235
86
1,669
19
ซือ้ เพิม่
(643)
(45)
(12)
จําหนาย
- 59,292 183,020
โอนเขา (ออก)
65,837
4,293
35,399 71,735 214,459
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
124
- 177,227
30
ซือ้ เพิม่
(182,796)
จําหนาย
65,837
4,417
35,429 71,735 208,890
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
คาเสือ่ มราคาสะสม
3,183
505
14,992
1,579
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
564
3,179
1,701
9,260
คาเสือ่ มราคาสําหรับป
(42)
(12)
คาเสือ่ มราคาสําหรับสวนทีจ่ าํ หนาย
3,705
3,684 10,839
16,681
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
273
2,863
1,585
8,684
คาเสือ่ มราคาสําหรับป
(8,229)
คาเสือ่ มราคาสําหรับสวนทีจ่ าํ หนาย
3,978
6,547 11,294
18,266
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลคาสุทธิตามบัญชี
65,837
588
18,718 68,051 203,620
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
65,837
439
65,188
17,163
197,596
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
คาเสือ่ มราคาสําหรับป
2560 (จํานวน 14.9 ลานบาท รวมอยูใ นตนทุนขายและบริการสวนทีเ่ หลือรวมอยูใ นคาใชจา ยในการบริหาร)
2561 (จํานวน 13.6 ลานบาท รวมอยูใ นตนทุนขายและบริการสวนทีเ่ หลือรวมอยูใ นคาใชจา ยในการบริหาร)

13,296
462
(1,288)
12,470
379
12,849

2,077
2,077
2,077

9,315 210,895 383,685
- 31,417
33,888
(1,988)
- (242,312)
- 415,585
9,315
- 177,760
- (182,796)
- 410,549
9,315

10,842
1,104
(1,145)
10,801
713
11,514

1,525
53
1,578
5
1,583

5,458
1,862
7,320
1,635
8,955

-

38,084
17,723
(1,199)
54,608
15,758
(8,229)
62,137

1,669
1,335

499
494

1,995
360

-

360,977
348,412
17,723
15,758

ทีด่ นิ พรอมสิง่ ปลูกสรางของบริษทั ฯถูกนําไปจดจํานองไวกบั สถาบันการเงินแหงหนึง่ เพือ่ คํา้ ประกันวงเงินสินเชือ่ ของบริษทั ฯ
ทีด่ นิ อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร เครือ่ งจักร แผงโซลาเซลลและอุปกรณทเี่ กีย่ วของทัง้ หมดซึง่ เปนสวนหนึง่ ของโรงไฟฟา
ของบริษัทฯและบริษัทยอยบางแหงถูกนําไปจดจํานองเพื่อคํ้าประกันเงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯและบริษทั ยอยมียานพาหนะและอุปกรณซงึ่ ไดมาภายใตสญ
ั ญาเชาซือ้ โดยมีมลู คาสุทธิ
ตามบัญชีเปนจํานวนประมาณ 351 ลานบาท (2560: 26 ลานบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 170 ลานบาท 2560: ไมมี)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู มูล
คาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 51 ลานบาท (2560: 31 ลานบาท)
(เฉพาะบริษัทฯ: 31 ลานบาท 2560: 21 ลานบาท)
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16.

สินทรัพยไมมีตัวตน

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ซือ้ เพิม่
เพิม่ ขึน้ จากการซือ้ บริษทั ยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ซือ้ เพิม่
เพิม่ ขึน้ จากการซือ้ บริษทั ยอย
รับโอนจากทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
คาตัดจําหนายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
คาตัดจําหนายสําหรับป
เพิม่ ขึน้ จากการซือ้ บริษทั ยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
คาตัดจําหนายสําหรับป
เพิม่ ขึน้ จากการซือ้ บริษทั ยอย
รับโอนจากทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลคาสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หนวย: พันบาท)

สิทธิในการผลิตและ
การจําหนายไฟฟา

งบการเงินรวม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร

275,888
21,299
297,187
297,187

3,848
51
223
4,122
1,885
21
24
6,052

279,736
51
21,522
301,309
1,885
21
24
303,239

6,416
10,749
17,165
10,749
27,914

1,831
741
69
2,641
848
1
1
3,491

8,247
11,490
69
19,806
11,597
1
1
31,405

280,022
269,273

1,481
2,561

281,503
271,834

รวม

สิทธิในการผลิตและการจําหนายไฟฟาที่ไดมาจากการซื้อบริษัทยอยออกใหโดยหนวยงานราชการที่เกี่ยวของและมีระยะ
เวลาการไดรับสิทธิ 25 ป
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ซือ้ เพิม่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ซือ้ เพิม่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
คาตัดจําหนายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
คาตัดจําหนายสําหรับป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
คาตัดจําหนายสําหรับป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลคาสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

3,735
9
3,744
616
4,360
1,813
698
2,511
671
3,182
1,233
1,178
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17.

คาความนิยม
รายการเปลี่ยนแปลงของคาความนิยมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 สรุปไดดังนี้

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เพิม่ ขึน้ จากการซือ้ เงินลงทุนในบริษทั ยอย
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
1,331,817
11,170
1,342,987

บริษัทฯและบริษัทยอยปนสวนคาความนิยมที่เกิดจากการซื้อธุรกิจใหกับกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด เพื่อ
ทดสอบการดอยคาประจําป 2561 ดังนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
คาความนิยม

ธุรกิจขนสงนํ้ามันโดยระบบ
ขนสงทางทอ
1,157,909

ธุรกิจสถานีบริการกาซ
ธรรมชาติ
11,170

ธุรกิจจําหนายผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมเหลว
173,908

รวม

1,342,987

บริษทั ฯและบริษทั ยอยพิจารณามูลคาทีค่ าดวาจะไดรบั คืนของกลุม ของหนวยสินทรัพยทกี่ อ ใหเกิดเงินสดจากมูลคาจากการใช
สินทรัพย โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดวาจะไดรับอางอิงจากประมาณการทางการเงิน และมีขอ
สมมติที่สําคัญสําหรับการประมาณการกระแสเงินสดสําหรับการทดสอบการดอยคาสําหรับปปจจุบันเกี่ยวกับอัตราการ
เติบโตของรายไดและอัตราคิดลด ซึ่งไดรับอนุมัติจากฝายบริหาร
ฝายบริหารพิจารณาแลวเชื่อวาคาความนิยมดังกลาวไมเกิดการดอยคา
18.

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น

(หนวย: พันบาท)

อัตราดอกเบี้ย (รอยละตอป)

2561
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ตั๋วสัญญาใชเงิน

เจาหนี้ทรัสตรีซีท

หัก: คาธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจาย
รวม

งบการเงินรวม
2560

MOR - 1.375 MOR, MOR + 0.5
4, 4.1, 4.35,
4, 4.75, 5,
4.5, 5.80709,
MLR - 2
MLR - 1.25,
MLR - 2
MMR, MLR - 0.5, MMR, MLR - 1.5,
MLR -2, BR + 0.5
STP + 2,
USDMIT + 4,
LIBOR + 1.5

งบการเงินรวม

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2560

2561

43,483

9,671

-

-

368,500

475,000

250,000

475,000

83,940
495,923

125,983
(843)
609,811

83,940
333,940

125,724
(843)
599,881

วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารคํ้าประกันโดยเงินฝากประจําของบริษัทฯและบริษัทยอย และเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการ
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19.

หุนกู
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2559 ของบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการออกและเสนอขาย
ตราสารหนีร้ ะยะสัน้ และ/หรือ ระยะยาวในรูปแบบของตัว๋ แลกเงิน และ/หรือ หุน กูข องบริษทั ฯในวงเงินจํานวนไมเกิน 1,500
ลานบาท หรือเงินสกุลอืน่ ในวงเงินเทียบเทาเพือ่ ใชชาํ ระหนีเ้ ดิม เพือ่ รองรับการขยายตัวในอนาคต และใชเปนเงินทุนหมุนเวียน
ของบริษัทฯ โดยเสนอขายแกผูลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผูลงทุนสถาบันทั้งในประเทศ และ/หรือตางประเทศ
ในระหวางป 2560 และป 2561 บริษัทฯไดออกหุนกูชนิดมีหลักประกัน/ไมมีหลักประกัน ระบุชื่อ ผูถือ มีผูแทนผูถือ/
ไมมีผูแทนถือหุนและไมดอยสิทธิ โดยเสนอขายแกผูลงทุน และ/หรือผูถือหุนรายใหญภายในประเทศซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
หุนกู

วันที่ออก

อัตรา
ดอกเบี้ย
(รอยละ
ตอป)

งบการเงิน/งบการเงินเฉพาะกิจการ
อายุ

ครัง้ ที่ 1/2560 9 - 14 พฤศจิกายน 2559
5
6 เดือน
ครัง้ ที่ 1/2561
20 เมษายน 2561
5
6 เดือน
ครัง้ ที่ 2/2561 16 - 18 กรกฎาคม 2561 5.4 1 ป 6 เดือน
ครัง้ ที่ 3/2561 15 พฤศจิกายน 2561
5
6 เดือน
หัก: คาใชจา ยทางตรงในการออกหุน กูร อตัดจาย
รวม
หัก: สวนทีถ่ งึ กําหนดชําระภายในหนึง่ ป
หุน กู - สุทธิจากสวนทีถ่ งึ กําหนดชําระภายในหนึง่ ป

20.

ครบกําหนด

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560

เมษายน 2561
ตุลาคม 2561
มกราคม 2563
พฤษภาคม 2562

180,000
(648)
179,352
(179,352)
-

ลดลง

250,000
398,800
350,000

(180,000)
(250,000)
-

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

398,800
350,000
(4,095)
744,705
(346,086)
398,619

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม
เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
เจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้อื่น - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
ดอกเบี้ยคางจาย - กิจการที่เกี่ยวของกัน
ดอกเบี้ยคางจาย - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
คาใชจายคางจาย - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561

เพิ่มขึ้น

งบการเงินรวม

2561
78
171,283
74
29,682
8,072
106,157
315,346

2560
148,328
282
33,518
5,162
94,642
281,932

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
78
51,090
158
9,461
11,275
6,786
73,784
152,632

2560
26,894
282
6,809
2,452
2,154
17,035
55,626
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21.

เงินกูยืมระยะยาว

เงินกู อัตราดอกเบี้ย
(รอยละ)

(หนวย: พันบาท)

งบการเงิ
นรวม
การชําระคื
น

ชําระคืนเงินตนเปนรายเดือน เดือนละ 1.4 ลานบาท และเดือน
สุดทาย 1.3 ลานบาท ใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 7 ป 6 เดือน
นับแตวันเบิกรับเงินกู
ชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบีย้ เปนรายเดือนเดือนละ 0.47 ลาน
MLR - 1.25
2
บาท ตามทีร่ ะบุในสัญญาใหเสร็จสิน้ ภายในระยะเวลา 7 ป นับ
แตวันเบิกรับเงินกู
ชําระคืนเงินตนเปนรายเดือน เดือนละ 0.30 - 0.38 ลานบาท
MLR - 1.25
3
ตามที่ระบุในสัญญาใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 10 ป นับแต
วันเบิกรับเงินกู
ชําระคืนเงินตนเปนรายเดือน เดือนละ 0.35 ลานบาท ตาม
5.75
4
ที่ระบุในสัญญาใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 7 ป นับแตวัน
เบิกรับเงินกู
ชําระคืนเงินตนเปนรายเดือน เดือนละ 0.55 ลานบาท ใหเสร็จ
MLR - 2.025
5
สิ้นภายในระยะเวลา 7 ปนับแตวันเบิกรับเงินกู
MLR - 0.5
6
ชําระคืนเงินตนเปนรายเดือน เดือนละ 0.1 ลานบาท ใหเสร็จสิน้
ภายในระยะเวลา 4 ป 8 เดือน นับแตวันเบิกรับเงินกู
ชําระคืนเงินตนเปนรายเดือน เดือนละ 0.62 ลานบาท ใหเสร็จ
MLR - 0.5
7
สิ้นภายในระยะเวลา 4 ป 8 เดือน นับแตวันเบิกรับเงินกู
ชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบีย้ เปนรายเดือน เดือนละ 4.70 ลาน
MLR - 1
8
บาทใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 6 ป นับแตวันเบิกรับเงินกู
ชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบีย้ เปนรายเดือน เดือนละ 1.80 ลาน
MLR - 1
9
บาทใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 6 ป นับแตวันเบิกรับเงินกู
MLR - 1
ชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบีย้ เปนรายเดือน เดือนละ 1.80 ลาน
10
บาทใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 6 ป นับแตวันเบิกรับเงินกู
ชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบีย้ เปนรายเดือน เดือนละ 0.62 ลาน
MLR - 1
11
บาทใหเสร็จสิน้ ภายในระยะเวลา 6 ป 6 เดือน นับแตวนั เบิกรับเงินกู
ชําระคืนเงินตนเปนรายเดือน เดือนละ 1.30 ลานบาทใหเสร็จ
MLR - 1.5
12
ภายในระยะเวลา 10 ป 6 เดือน นับแตวันเบิกรับเงินกู
ชําระคืนเงินตนเปนรายเดือน เดือนละ 1.36 ลานบาทใหเสร็จ
MLR - 1.5
13
ภายในระยะเวลา 10 ป 6 เดือน นับแตวันเบิกรับเงินกูงวดแรก
ชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยเปนรายเดือน 2.98 ลานบาทให
MLR - 1.5
14
เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 7 ป นับแตวันเบิกรับเงินกู
ชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยเปนรายเดือน เดือนละ 5,300
MLR
15
บาทใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 7 ป นับแตวันเบิกรับเงินกู
MLR
ชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยเปนรายเดือน เดือนละ 5,900
16
บาทใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 5 ป นับแตวันเบิกรับเงินกู
MLR
ชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยเปนรายเดือน เดือนละ 19,000
17
บาทใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 5 ป นับแตวันเบิกรับเงินกู
MLR
ชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยเปนรายเดือน เดือนละ 17,000
18
บาทใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 3 ป นับแตวันเบิกรับเงินกู
MLR
19
ชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยเปนรายเดือน เดือนละ 25,500
บาทใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 7 ป นับแตวันเบิกรับเงินกู
MLR - 0.5
20
ชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบีย้ เปนรายเดือน เดือนละ 1.78 ลานบาท
ใหเสร็จสิน้ ภายในระยะเวลา 4 ป 8 เดือน นับแตวนั เบิกรับเงินกู
MLR - 0.5
21
ชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบีย้ เปนรายเดือน เดือนละ 0.86 ลานบาท
ใหเสร็จสิน้ ภายในระยะเวลา 7 ป 8 เดือน นับแตวนั เบิกรับเงินกู
4.85
22
ชําระคืนเงินตนเปนรายเดือน เดือนละ 5.6 ลานบาท ใหเสร็จ
สิ้นภายในระยะเวลา 5 ป นับแตวันเบิกรับเงินกู
6.25
23
ชําระคืนเงินตนเปนรายเดือน เดือนละ 52,415 บาท ใหเสร็จ
สิ้นภายในระยะเวลา 3 ป 3 เดือน นับแตเดือนที่เบิกรับเงินกู
หัก: คาธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจาย
รวม
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หัก: สวนที่จัดเปนหนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
1
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MLR - 1.25

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2561

2560

2561

-

16,309

-

-

3,355

8,695

3,355

8,695

25,271

29,075

-

-

13,200

17,400

-

-

24,015

30,555

24,015

30,555

-

732

-

-

18,948

10,021

-

-

-

156,719

-

-

-

45,449

-

-

-

62,623

-

-

-

20,137

-

-

-

146,343

-

-

-

151,760

-

151,760

208,280

244,040

-

-

-

187

-

-

-

134

-

-

-

636

-

-

-

396

-

-

-

1,235

-

-

39,262

-

-

-

51,017

-

308,000

-

-

-

1,940

-

-

-

(3,406)
689,882
(160,044)
529,838

(6,265)
936,181
(205,264)
(397,349)
333,568

27,370
(9,895)
17,475

(1,645)
189,365
(28,032)
161,333

เงินกูย มื ระยะยาวของบริษทั ฯและบริษทั ยอยมีหลักประกันคือการจดจํานองทีด่ นิ พรอมสิง่ ปลูกสรางของบริษทั ฯและบริษทั
ยอย การจํานําเครื่องจักร แผงโซลาเซลลและอุปกรณที่เกี่ยวของของบริษัทฯและบริษัทยอย การจํานําสิทธิการรับเงินฝาก
ธนาคารของบริษัทฯและบริษัทยอย การโอนสิทธิการรับเงินจากการไฟฟาสวนภูมิภาคและการไฟฟานครหลวงและการ
คํ้าประกันโดยบริษัทฯ
สัญญาเงินกูย มื ไดระบุขอ ปฏิบตั แิ ละขอจํากัดบางประการตามทีร่ ะบุในสัญญา เชน การไมลดทุน จดทะเบียนหรือควบรวม
กับนิตบิ คุ คลอืน่ การไมจา ยเงินปนผล การกอหนีอ้ นื่ การดํารงอัตราสวนหนีส้ นิ ตอสวนทุนและอัตราสวนความสามารถในการ
ชําระหนี้ใหเปนไปตามสัญญา การดํารงเงินในบัญชีเงินฝากเพื่อสํารองการชําระหนี้ เปนตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั ยอยสองแหงไมสามารถปฏิบตั ติ ามขอจํากัดบางประการทีร่ ะบุในสัญญาได โดยบริษทั ยอย
ไดรับจดหมายผอนปรนเงื่อนไขจากธนาคารภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2560 อยางไรก็ตาม เพื่อวัตถุประสงคในการรายงาน
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปบริษัทยอยไดแสดงยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของเงินกูยืมดังกลาวเปน
หนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินทั้งจํานวน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ยอยสองแหงไมสามารถปฏิบตั ติ ามขอจํากัดบางประการทีร่ ะบุในสัญญาได อยางไรก็ตาม
บริษัทยอยไดรับจดหมายผอนปรนเงื่อนไขจากธนาคารภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561
22.

หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจําหนาย
หัก: คาธรรมเนียมรอตัดจาย
รวม
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ
จากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

2560

2561

2560

2561

346,025
(42,412)
(3,413)
300,200
(46,851)

23,801
(3,181)
20,620
(5,692)

166,154
(20,652)
(1,751)
143,751
(21,052)

-

253,349

14,928

122,699

-

บริษทั ฯและบริษทั ยอยไดทาํ สัญญาเชาการเงินกับบริษทั ลีสซิง่ เพือ่ เชายานพาหนะและอุปกรณใชในการดําเนินงานของกิจการ
โดยมีกําหนดการชําระคาเชาเปนรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ถึง 7 ป
บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาขั้นตํ่าภายในหนึ่งปตามสัญญาเชาการเงินดังนี้

(หนวย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม

ไมเกิน 1 ป
ผลรวมของจํานวนเงินขัน้ ตํา่ ทีต่ อ งจายทัง้ สิน้ ตามสัญญาเชา
ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาซื้อ/เชาการเงิน
รอการตัดบัญชี
คาธรรมเนียมรอตัดจาย
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่า
ที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา

1 - 4 ป

รวม

ไมเกิน 1 ป

1 - 4 ป

รวม

60,078

285,947

346,025

27,313

138,841

166,154

(12,666)
(561)

(29,746)
(2,852)

(42,412)
(3,413)

(5,973)
(288)

(14,679)
(1,463)

(20,652)
(1,751)

46,851

253,349

300,200

21,052

122,699

143,751
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(หนวย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม

ไมเกิน 1 ป 1 - 4 ป

ผลรวมของจํานวนเงินขัน้ ตํา่ ทีต่ อ งจายทัง้ สิน้ ตามสัญญาเชา
ดอกเบีย้ ตามสัญญาเชาซือ้ /เชาการเงินรอการตัดบัญชี
มูลคาปจจุบนั ของจํานวนเงินขัน้ ตํา่ ทีต่ อ งจายทัง้ สิน้ ตามสัญญาเชา

23.

6,973
(1,281)
5,692

รวม

16,828
(1,900)
14,928

ไมเกิน 1 ป

23,801
(3,181)
20,620

1 - 4 ป

-

รวม

-

-

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
จํานวนเงินสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซึ่งเปนเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานตนป
สวนที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน:
ตนทุนบริการในปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
รับโอนพนักงานจากบริษัทยอย
เพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย
สวนที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
สวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติดานประชากรศาสตร
สวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติทางการเงิน
สวนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนปลายป
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานปลายป

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

2561

2560

2560

2561

9,926

6,997

8,308

6,414

2,161
151
-

1,559
108
49
1,213

980
90
-

1,401
99
394
-

(1,166)
60
2,199
13,331
13,331

9,926
9,926

(886)
(862)
1,867
9,497
9,497

8,308
8,308

คาใชจายเกี่ยวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานรับรูในรายการตอไปนี้ในสวนของกําไรหรือขาดทุน
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม
ตนทุนขาย
คาใชจายในการขายและการบริหาร
รวมคาใชจายที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

2561
545
1,767
2,312

2560
294
2,635
2,929

2561
1,070
1,070

2560
1,894
1,894

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลีย่ ถวงนํา้ หนักในการจายชําระผลประโยชนระยะยาวของพนักงานของบริษทั ฯและ
บริษัทยอยประมาณ 13 - 23 ป (2560: 10 - 24 ป) (เฉพาะบริษัทฯ: 16 ป 2560: 19 ป)
สมมติฐานที่สําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันประเมินสรุปไดดังนี้

งบการเงินรวม
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน
(ขึ้นกับชวงอายุ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

2561

2560

2560

2561

1.5 - 3.4
5.0

1.4 - 3.2
5.0

1.5 - 3.4
5.0

1.4 - 3.2
3.0 - 5.0

0.0 - 32.1

0.0 - 35.0

0.0 - 29.0

0.0 - 35.0

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สําคัญตอมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

เพิ่มขึ้น 1%
(2,085)
2,381
(2,281)

ลดลง 1% เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1%
2,479
(2,046)
417

(1,530)
1,745
(1,632)

1,814
(1,504)
322

(หนวย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

เพิ่มขึ้น 1%
(1,434)
1,764
(1,602)

ลดลง 1% เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1%
1,739
(1,476)
420

(1,194)
1,468
(1,339)

1,440
(1,235)
340
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เมือ่ วันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติไดมมี ติผา นรางพระราชบัญญัตคิ มุ ครองแรงงานฉบับใหม ซึง่ กฎหมายดัง
กลาวอยูในระหวางรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฉบับใหมนี้กําหนดอัตราคาชดเชยเพิ่ม
เติมกรณีนายจางเลิกจาง สําหรับลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ 20 ปขึ้นไปใหมีสิทธิไดรับคาชดเชยไมนอยกวาคาจางอัตรา
สุดทาย 400 วัน การเปลี่ยนแปลงดังกลาวถือเปนการแกไขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน และมี
ผลกระทบใหบริษทั ฯและบริษทั ยอยมีหนีส้ นิ สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานเพิม่ ขึน้ 2.62 ลานบาท (เฉพาะของบ
ริษัทฯ: 2.14 ลานบาท) บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวโดยรับรูตนทุนบริการใน
อดีตเปนคาใชจายทันทีในงบกําไรขาดทุนของงวดที่กฎหมายดังกลาวมีผลบังคับใช
24.

ทุนเรือนหุน
ในเดือนมกราคม 2560 มีการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 จํานวน 714,280 หนวย ตามที่กลาวไว
ในหมายเหตุ 25.2 บริษัทฯไดรับเงินเพิ่มทุนขางตนจํานวนรวม 71,428 บาท และสวนเกินมูลคาหุนของบริษัทฯเพิ่ม
จาก 902,634,670 บาท เปน 902,920,382 บาท
ในเดือนกรกฎาคม 2560 มีการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 จํานวน 8,400 หนวย ตามที่กลาวไวใน
หมายเหตุ 25.2 บริษทั ฯไดรบั เงินเพิม่ ทุนขางตนจํานวนรวม 840 บาท และสวนเกินมูลคาหุน ของบริษทั ฯเพิม่ จาก 902,920,382
บาท เปน 902,923,742 บาท
เมือ่ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 บริษทั ฯไดเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯจากทุนจดทะเบียนจํานวน 491,337,614 บาท
เปนทุนจดทะเบียนใหมจาํ นวน 756,337,614 บาท โดยการออกหุน สามัญเพิม่ ทุนจํานวน 2,650,000,000 หุน มูลคาทีต่ รา
ไวหุนละ 0.10 บาท และสวนเกินมูลคาหุนของบริษัทฯเพิ่มจาก 902,923,742 บาท เปน 2,131,056,430 บาท
ในเดือนธันวาคม 2560 มีการใชสทิ ธิใบสําคัญแสดงสิทธิ PSTC-ESOP จํานวน 8,975,275 หนวย ตามทีก่ ลาวไวใน
หมายเหตุ 25.1 บริษัทฯไดรับเงินเพิ่มทุนขางตนจํานวนรวม 897,528 บาท
ในเดือนกรกฎาคม 2561 มีการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 จํานวน 104,855,000 หนวย ตามที่กลาวไว
ในหมายเหตุ 25.2 บริษัทฯไดรับเงินเพิ่มทุนขางตนจํานวนรวม 10,485,500 บาท และสวนเกินมูลคาหุนของบริษัทฯ
เพิ่มจาก 2,131,056,430 บาท เปน 2,172,998,430 บาท
ในเดือนธันวาคม 2561 มีการใชสทิ ธิใบสําคัญแสดงสิทธิ PSTC - ESOP จํานวน 8,801,475 หนวย ตามทีก่ ลาวไวในหมายเหตุ
25.1 บริษัทฯไดรับเงินเพิ่มทุนขางตนจํานวนรวม 880,147 บาท และสวนเกินมูลคาหุนของบริษัทฯเพิ่มจาก
2,172,998,430 บาท เปน 2,175,792,898 บาท
รายการกระทบยอดทุนเรือนหุน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
งบการเงินรวม2561

(จํานวนหุนสามัญ)
ทุนจดทะเบียน
ณ วันตนป
เพิ่มทุนจดทะเบียน
ณ วันสิ้นป
ทุนที่ออกและชําระแลว
ณ วันตนป
เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุน
เพิ่มขึ้นจากการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ
ณ วันสิ้นป
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(บาท)

(จํานวนหุนสามัญ)

(บาท)

7,563,376,135
7,563,376,135

756,337,614
756,337,614

4,913,376,135
2,650,000,000
7,563,376,135

491,337,614
265,000,000
756,337,614

6,441,602,687
113,656,475
6,555,259,162

644,160,269
11,365,647
655,525,916

4,431,904,732
2,000,000,000
9,697,955
6,441,602,687

443,190,473
200,000,000
969,796
644,160,269

25.

ใบสําคัญแสดงสิทธิ
25.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ PSTC-ESOP
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 บริษัทฯไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุนสามัญของบริษัทฯใหกับพนักงานของ
บริษัทฯจํานวน 50,000,000 หนวย โดยมีรายละเอียดดังนี้
จํานวนหลักทรัพยที่เสนอ:
50,000,000 หนวย
จํานวนหุนที่รองรับการใชสิทธิ:
50,000,000 หุน
อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ:
5 ป นับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
วันที่จัดสรร:
15 ธันวาคม 2557
วันหมดอายุ:
15 ธันวาคม 2562
ราคาจัดสรร:
ไมคิดมูลคาหนวยละ 0 บาท (ศูนยบาท)
ราคาการใชสิทธิ:
0.10 บาทตอหุน
อัตราการใชสิทธิ:
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ตอ 1 หุนสามัญ ทั้งนี้
อัตราการใชสทิ ธิสามารถเปลีย่ นแปลงไดตามเงือ่ นไข
การปรับสิทธิ
วิธีการจัดสรร:
บริษัทฯจะจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจากจํานวน
ทั้งหมดของโครงการใหแกกรรมการและผูบริหาร :
พนักงาน ในอัตรารอยละ 43 : 57
ระยะเวลาการใชสิทธิ:
การใชสิทธิครั้งที่ 1
เมือ่ ครบกําหนดระยะ 12 เดือน นับแตวนั ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ผูถ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสทิ ธิไดรอ ยละ 25
ของจํานวนที่ไดรับการจัดสรร โดยสามารถใชสิทธิไดในวันกําหนดการใชสิทธิ และทุก 6 เดือนหลังครบกําหนด
ใชสิทธิครั้งนี้ ตลอดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ
การใชสิทธิครั้งที่ 2
เมือ่ ครบกําหนดระยะ 18 เดือน นับแตวนั ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ผูถ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสทิ ธิไดรอ ยละ 19
ของจํานวนที่ไดรับการจัดสรร โดยสามารถใชสิทธิไดในวันกําหนดการใชสิทธิ และทุก 6 เดือนหลังครบกําหนดใช สิทธิ
ครั้งนี้ ตลอดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ
การใชสิทธิครั้งที่ 3
เมือ่ ครบกําหนดระยะ 24 เดือน นับแตวนั ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ผูถ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสทิ ธิไดรอ ยละ 28 ของ
จํานวนที่ไดรับการจัดสรร โดยสามารถใชสิทธิไดในวันกําหนดการใชสิทธิ และทุก 6 เดือนหลังครบกําหนดใชสิทธิครั้ง
นี้ ตลอดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ
การใชสิทธิครั้งที่ 4
เมือ่ ครบกําหนดระยะ 30 เดือน นับแตวนั ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ผูถ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสทิ ธิไดรอ ยละ 14 ของ
จํานวนทีไ่ ดรบั การจัดสรร โดยสามารถใชสทิ ธิไดในวันกําหนดการใชสทิ ธิ และทุก 6 เดือนหลังครบกําหนดใชสทิ ธิครัง้ นี้
ตลอดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ
การใชสิทธิครั้งที่ 5
เมือ่ ครบกําหนดระยะ 36 เดือน นับแตวนั ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ผูถ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสทิ ธิไดรอ ยละ 10 ของ
จํานวนทีไ่ ดรบั การจัดสรร โดยสามารถใชสทิ ธิไดในวันกําหนดการใชสทิ ธิ และทุก 6 เดือนหลังครบกําหนดใชสทิ ธิครัง้ นี้
ตลอดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ
การใชสิทธิครั้งที่ 6
เมื่อครบกําหนดระยะ 42 เดือน นับแตวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิไดรอยละ 3
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ของจํานวนที่ไดรับการจัดสรร โดยสามารถใชสิทธิไดในวันกําหนดการ ใชสิทธิ และทุก 6 เดือนหลังครบกําหนดใช
สิทธิครั้งนี้ ตลอดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ
การใชสิทธิครั้งที่ 7
เมือ่ ครบกําหนดระยะ 48 เดือน นับแตวนั ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ผูถ อื ใบสําคัญแสงสิทธิสามารถใชสทิ ธิทไี่ ดรบั ทัง้ หมด
และสวนที่เหลือจากการใชสิทธิงวดกอน โดยสามารถใชสิทธิไดใน วันกําหนดการใชสิทธิ และทุก 6 เดือนหลังครบ
กําหนดใชสิทธิครั้งนี้ ตลอดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ
มูลคายุติธรรมโดยประมาณของสิทธิซื้อหุนแตละสิทธิที่ออกเทากับ 0.42 บาท คํานวณโดยใชแบบจําลองการ
กําหนดราคาสิทธิตามแบบจําลอง Black-Scholes-Meton ขอมูลนําเขาแบบจําลอง ไดแก ราคาหุน ณ วันทีก่ าํ หนดราคา ซึง่
เทากับ 0.65 บาท ราคาใชสิทธิเทากับ 0.10 บาท ความคาดหวังอัตราการจายเงินปนผลรอยละ 5 อายุของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 5 ป และอัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยงรอยละ 2.39
ในระหวางป 2561 บริษัทฯบันทึกคาใชจายเปนจํานวน 0.5 ลานบาท (2560: 3.4 ลานบาท) ซึ่งรวมอยูในคาใชจาย
เกี่ยวกับพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีสวนทุนจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑจํานวน 2.2 ลานบาท
(2560: 4.5 ลานบาท)
ในระหว า งป 2561 มี ผู  ใ ช สิ ท ธิ ต ามใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ PSTC - ESOPจํ า นวน 8,801,475 หน ว ย
(2560: 8,975,275 หนวย) และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ยอดคงเหลือของใบสําคัญแสดงสิทธิ PSTC - ESOPทีย่ งั ไมไดใชสทิ ธิมี
จํานวน7,265,075 หนวย (2560: 16,066,550 หนวย)
รายการกระทบยอดจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ PSTC - ESOP

งบการเงินรวม
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันตนป
ใชสิทธิระหวางป (หมายเหตุ 24)
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันปลายป

(หนวย: หนวย)
งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
16,066,550
(8,801,475)
7,265,075

2560
25,041,825
(8,975,275)
16,066,550

25.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิ PSTC - W1
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 บริษัทฯไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 (PSTC -W1) เพื่อซื้อ
หุนสามัญของบริษัทฯใหกับผูถือหุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
จํานวนหลักทรัพยที่เสนอ:
442,251,470 หนวย
จํานวนหุนที่รองรับการใชสิทธิ:
442,251,470 หุน
อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ:
3 ป นับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
วันที่จัดสรร:
29 มกราคม 2559
วันหมดอายุ:
28 มกราคม 2562
ราคาจัดสรร:
ไมคิดมูลคาหนวยละ 0 บาท (ศูนยบาท)
ราคาการใชสิทธิ:
0.50 บาทตอหุน
อัตราการใชสิทธิ:
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ตอ 1 หุนสามัญ ทั้งนี้อัตราการ
ใชสิทธิสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันใชสิทธิ:
กําหนดการใชสิทธิทุก ๆ 6 เดือน นับแตวันที่ออก ใบสําคัญ แสดงสิทธิ
โดยวันกําหนดใชสทิ ธิครัง้ แรกคือวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 และสามารถ
ใชสิทธิครั้งสุดทายในวันที่ 28 มกราคม 2562
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เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 มีการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 จํานวน 714,280 หนวย ซื้อหุนสามัญจํานวน
714,280 หุน ในราคาหุนละ 0.50 บาท บริษัทฯไดรับเงินเพิ่มทุนขางตนจํานวน 357,140 บาท บริษัทฯจดทะเบียนเพิ่มทุน
ชําระแลวกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2560 และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรับหุนสามัญขางตน
เปนหลักทรัพยจดทะเบียนแลวตั้งแตวันที่ 7 กุมภาพันธ 2560 เปนตนไป
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 มีการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 จํานวน 8,400 หนวย ซื้อหุนสามัญจํานวน
8,400 หุน ในราคาหุนละ 0.50 บาท บริษัทฯไดรับเงินเพิ่มทุนขางตนจํานวน 4,200 บาท บริษัทฯจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระ
แลวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรับหุนสามัญขางตนเปนหลัก
ทรัพยจดทะเบียนแลวตั้งแตวันที่ 2 สิงหาคม 2560 เปนตนไป
เมือ่ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 มีการใชสทิ ธิใบสําคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 จํานวน 104,855,000 หนวย ซือ้ หุน สามัญจํานวน
104,855,000 หุน ในราคาหุนละ 0.50 บาท บริษัทฯไดรับเงินเพิ่มทุนขางตนจํานวน 52,427,500 บาท บริษัทฯจดทะเบียน
เพิ่มทุนชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรับหุนสามัญขาง
ตนเปนหลักทรัพย จดทะเบียนแลวตั้งแตวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เปนตนไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ยอดคงเหลือของใบสําคัญแสดงสิทธิ PSTC - W1 ที่ยังไมไดใชสิทธิมี จํานวน 336,662,182
หนวย (2560: 441,517,182 หนวย)
รายการกระทบยอดจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ PSTC - W1

งบการเงินรวม
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันตนป
ใชสิทธิระหวางป (หมายเหตุ 24)
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันปลายป

26.

(หนวย: หนวย)
งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
441,517,182
(104,855,000)
336,662,182

2560
442,239,862
(722,680)
441,517,182

สํารองตามกฎหมาย
บริษัทฯ
ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตองจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปสว นหนึง่ ไวเปนทุนสํารองไมนอ ยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี)
จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถ
นําไปจายเงินปนผลได
บริษัทยอย
ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัทฯตองจัดสรรทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวน
ผลกําไรซึ่งบริษัทฯทํามาหาไดทุกคราวที่จายเงินปนผลจนกวาทุนสํารองนั้นจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของ
จํานวนทุนของบริษัทฯ สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได
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27.

คาใชจายตามลักษณะ
รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายที่สําคัญดังตอไปนี้

งบการเงินรวม
เงินเดือนและคาแรงและผลประโยชนอื่นของพนักงาน
คาเสื่อมราคา
คาเชาจายตามสัญญาเชาดําเนินงาน
ซื้อสินคาสําเร็จรูป
การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํา

28.

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

2561

2560

125,351
110,312
9,445
2,133,622
(58,627)

102,277
102,398
8,537
721,410
(39,141)

2560

2561
54,748
15,758
3,640
345,629
(43,539)

71,277
17,723
3,054
307,705
(5,858)

ภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดวยรายการดังนี้
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม
ภาษีเงินไดปจจุบัน:
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตางชั่วคราวและการกลับ
รายการผลแตกตางชั่วคราว
คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

2561

2560

2561

2560

29,414

7,160

13,850

3,351

(3,803)
25,611

(14)
7,146

(1,212)
12,638

58
3,409

จํานวนภาษีเงินไดทเี่ กีย่ วของกับสวนประกอบแตละสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
และ 2560 สรุปไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกันผลขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

2561
(237)
(237)

2560

2561
-

(24)
(24)

2560
-

รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหวางคาใชจา ยภาษีเงินไดกบั ผลคูณของกําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกบั อัตราภาษีทใี่ ชสาํ หรับ
ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สามารถแสดงไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม
กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีจากการตัดรายการระหวางกัน
ผลกระทบทางภาษีสําหรับ:
การสงเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 29)
คาใชจายตองหาม
คาใชจายที่มีสิทธิหักไดเพิ่มขึ้น
รวม
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชที่คาดวา จะไมไดรับประโยชน
คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

2561

2560

138,131

53,123

รอยละ 0, 20
63,737
(36,111)

รอยละ 0, 20
17,512
(6,888)

(13,836)
1,449
(172)
(12,559)
10,544
25,611

(10,445)
1,759
(48)
(8,734)
5,256
7,146

102,877

(4,219)
493
(43)
(3,769)
12,638

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช
ประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการรับประกันสินคา
สวนทุนจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
รวม

2,143
236
2,530
1,199
1,006
446
7,560

(7,349)
1,675
(24)
(5,698)
3,409

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

2561

65,411

รอยละ 0, 20 รอยละ 0, 20
16,407
9,107
-

สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีประกอบดวยรายการดังตอไปนี้

งบการเงินรวม

2560

2561

2560
475
212
1,923
910
3,520

2561
904
216
1,923
1,006
446
4,495

2560
475
212
1,662
910
3,259

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยัง
ไมไดใชจํานวน 389 ลานบาท (2560: 357 ลานบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: ไมมี) ที่ไมไดบันทึกสินทรัพยภาษี เงินได
รอการตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทฯพิจารณาแลวเห็นวาบริษัทฯอาจไมมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนําผล
แตกตางชั่วคราวและผลทางภาษีมาใชประโยชนได

191

29.

การสงเสริมการลงทุน
บริษัทฯและบริษัทยอย 10 แหงไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนสําหรับการผลิตไฟฟา
จากพลังงานแสงอาทิตย พลังงานชีวภาพ และพลังงานชีวมวล ตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 1966 (1)/2554 เมือ่ วัน
ที่ 10 สิงหาคม 2554 เลขที่ 1519 (1)/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 เลขที่ 1520 (1)/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน
2557 เลขที่ 58-2389-1-00-1-0 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 เลขที่ 1127(1)/2556 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 เลขที่
2548(1)/2555 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555 เลขที่ 1483(1)/2556 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 เลขที่1792(1)/2556
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 เลขที่ 59-1440-1-00-1-0 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เลขที่ 59-1442-1-00-1-0 เมื่อ
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เลขที่ 61-0865-1-00-1-0 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 และเลขที่ 61-0121-1-001-0
เมือ่ วันที่ 2 กุมภาพันธ 2561 ทัง้ นี้ บัตรสงเสริมดังกลาวไดกาํ หนดเงือ่ นไขและสิทธิพเิ ศษบางประการ สิทธิพเิ ศษดังกลาว
รวมถึงการไดรบั ยกเวนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คลสําหรับกําไรสุทธิทไี่ ดจากการประกอบกิจการทีไ่ ดรบั การสงเสริมเปนระยะ
เวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น และไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับ
การสงเสริมการลงทุนซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษี
บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดจากการขายในประเทศสําหรับป 2561 และ 2560 ตามกิจการที่ไดรับการสงเสริมการ
ลงทุนเปนจํานวนทั้งสิ้น 387 ลานบาท และ 463 ลานบาท ตามลําดับ (เฉพาะ บริษัทฯ: 48 ลานบาท และ 48 ลานบาท
ตามลําดับ)

30.

กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)
ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป
กําไรตอหุน ปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปทเี่ ปนของผูถ อื หุน ของบริษทั ฯ (ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ) ดวย
ผลรวมของจํานวนถัวเฉลีย่ ถวงนํา้ หนักของหุน สามัญทีอ่ อกอยูใ นระหวางปกบั จํานวนถัวเฉลีย่ ถวงนํา้ หนักของหุน สามัญ
ที่บริษัทฯอาจตองออกเพื่อแปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับลดทั้งสิ้นใหเปนหุนสามัญ โดยสมมติวาไดมีการแปลงเปนหุน
สามัญ ณ วันตนงวดหรือ ณ วันออกหุนสามัญเทียบเทา

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงการคํานวณไดดังนี้
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
จํานวนหุนสามัญ
กําไรสําหรับป
ถั
วเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก
งบการเงินรวม
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด
ใบสําคัญแสดงสิทธิทอี่ อกใหพนักงา (PSTC - ESOP)
ใบสําคัญแสดงสิทธิ (PSTC - W1)
กําไรตอหุนปรับลด
กําไรทีเ่ ปนของผูถ อื หุน สามัญสมมติวา มีการแปลงสภาพเปนหุน สามัญ
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กําไรตอหุน

2561

2560

2561

2560

2561

2560

(พันบาท)

(พันบาท)

(พันหุน)

(พันหุน)

(บาท)

(บาท)

84,637

43,205

6,486,205

4,512,434

-

-

6,334
120,853

14,007
158,493

84,637

43,205

6,613,392

4,684,934

0.0131

0.0096

0.0128

0.0092

กําไรสําหรับป
งบการเงิ
นรวม

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกใหพนักงาน(PSTC - ESOP)
ใบสําคัญแสดงสิทธิ (PSTC - W1)
กําไรตอหุนปรับลด
กําไรทีเ่ ปนของผูถ อื หุน สามัญสมมติวา มีการแปลงสภาพเปนหุน สามัญ

31.

2561

2560

(พันบาท)

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
จํานวนหุนสามัญ
ถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก

2561

(พันหุน)

90,239

62,001

-

-

90,239

62,001

2560

2561

2560

(พันหุน)

(บาท)

(บาท)

6,486,205 4,512,434
6,334
120,853

กําไรตอหุน

0.0139

0.0137

0.0136

0.0132

14,007
158,493

6,613,392 4,684,934

ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
ขอมูลสวนงานดําเนินงานทีน่ าํ เสนอนีส้ อดคลองกับรายงานภายในของบริษทั ฯทีผ่ มู อี าํ นาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนิน
งานไดรบั และสอบทานอยางสมํา่ เสมอเพือ่ ใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกบั สวนงานและประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน เพื่อวัตถุประสงคในการบริหารงาน
บริษัทฯและบริษัทยอยจัดโครงสรางองคกรเปนหนวยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑและบริการ บริษัทฯและบริษัท
ยอยมีสวนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 สวนงาน ดังนี้
• สวนงานระบบไฟฟาควบคุมและระบบสํารองไฟฟา เปนสวนงานทีท่ าํ การจําหนายและติดตัง้ ระบบไฟฟาควบคุมและ
ระบบสํารองไฟฟาทุกชนิด
• สวนงานผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน เปนสวนงานทีท่ าํ การผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย พลังงาน
ชีวมวล และพลังงานชีวภาพ
• สวนงานจําหนายและขนสงผลิตภัณฑปโตรเลียม เปนสวนงานที่จําหนายปโตรเลียมเหลวและใหบริการขนสงนํ้ามัน
โดยระบบขนสงทางทอ
บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีการรวมสวนงานดําเนินงานเปนสวนงานที่รายงานขางตน
ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแตละหนวยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงคในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯและบริษัทยอยประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของสวนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานซึง่ วัดมูลคาโดยใชเกณฑเดียวกับทีใ่ ชในการวัดกําไรหรือ
ขาดทุนจาก การดําเนินงานในงบการเงิน อยางไรก็ตาม บริษัทฯและบริษัทยอยบริหารงานดานการจัดหาเงิน ซึ่งทําให
เกิดคาใชจายทางการเงินและรายไดทางการเงินและภาษีเงินไดของทั้งกลุม ดังนั้น รายไดและคาใชจายดังกลาวจึงไมมี
การปนสวนใหแตละสวนงานดําเนินงาน
การบันทึกบัญชีสําหรับรายการระหวางสวนงานที่รายงานเปนไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสําหรับรายการ
ธุรกิจกับบุคคลภายนอก
รายไดระหวางสวนงานถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแลว
ขอมูลรายไดและกําไรของสวนงานของบริษัทฯและบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มี
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(หนวย: พันบาท)
สวนงานระบบ
ไฟฟาควบคุม
และระบบ
สํารองไฟฟา
2561 2560
รายไดจากลูกคาภายนอก
รายไดระหวางสวนงาน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจาย
คาเสือ่ มราคาและคาตัดจําหนาย
คาใชจายภาษีเงินได
กําไรของสวนงาน

597,134
159,000
46,628
(55,155)
(4,892)
(12,638)
68,470

สวนงานจําหนาย
และขนสง
ผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม
2561 2560

559,178 1,960,152
125,035
16,999
46,396
7,627
(60,292) (10,971)
(5,992) (21,906)
(4,340) (41,408)
46,031 174,459

สวนงานผลิต
ไฟฟาจาก
พลังงานทดแทน
2561

322,011 387,400
160 13,445
(494) (86,368)
(1,469) (86,313)
(2,806)
(3)
13,731 21,706

2560

รวมสวนงาน
2561

2560

รายการปรับปรุง
และตัดรายการ
ระหวางกัน

งบการเงินรวม

2561

2561

2560

2560

462,908 2,944,686 1,344,097
- 2,944,686 1,344,097
- 175,999 125,035 (175,999) (125,035)
2,859 67,700 49,415 (65,200) (48,753)
2,500
662
(83,476) (152,494) (144,262)
65,200 48,753
87,294 (95,509)
(97,743) (113,111) (105,204)
(8,798) (8,684) (121,909) (113,888)
- (54,049) (7,146)
28,438
- (25,611) (7,146)
20,653 264,635 80,415 (152,116) (34,438) 112,519 45,977

สินทรัพยของสวนงานของบริษทั ฯและบริษทั ยอยสําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั ตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)

สินทรัพยรวมของสวนงาน

สวนงานระบบ
ไฟฟาควบคุม
และระบบ
สํารองไฟฟา
2561 2560

สวนงานจําหนาย
และขนสง
ผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม
2561 2560

สวนงานผลิต
ไฟฟาจาก
พลังงานทดแทน
2561

2560

4,517,692 4,008,340

3,288,821 1,871,263

3,207,941

3,197,713 11,014,454 9,077,316 (4,250,515) (3,330,776)

รวมสวนงาน
2561

2560

รายการปรับปรุง
และตัดรายการ
ระหวางกัน

งบการเงินรวม

2561

2561

2560

2560

6,763,939 5,746,540

บริษทั ฯ และบริษทั ยอยดําเนินธุรกิจในเขตภูมศิ าสตรเดียว คือประเทศไทย ดังนัน้ รายไดและสินทรัพยทแี่ สดงอยูใ นงบการเงิน
จึงถือเปนการรายงานตามเขตภูมศิ าสตรแลว
ในป 2561 บริษทั ฯและบริษทั ยอย มีรายไดจากลูกคารายใหญจาํ นวน 1 ราย เปนจํานวนเงินประมาณ 379 ลานบาท ซึง่
มาจากสวนงานผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน (2560: บริษทั ฯและ บริษทั ยอย มีรายไดจากลูกคารายใหญจาํ นวน 1 ราย
เปนจํานวนเงินประมาณ 455 ลานบาท ซึง่ มาจากสวนงานผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน)
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32.

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษทั ฯ บริษทั ยอย และพนังานบริษทั ฯไดเขารวมเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ ไทยพาณิชยมาสเตอร ฟนด ซึง่ เปน
กองทุนสํารองเลีย้ งชีพซึง่ จัดตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัตกิ องทุนสํารองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทั ฯและพนักงานจะจาย
สมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลีย้ งชีพนีบ้ ริหารโดยบริษทั หลักทรัพย จั ด
การกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด และจะจายใหแกพนักงานเมือ่ พนักงานนัน้ ออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของ
บริษทั ฯในระหวางป 2561 บริษทั ฯและบริษทั ยอยรับรูเ งินสมทบดังกลาวเปนคาใชจา ยจํานวน 2.7 ลานบาท (2560: 2.7
ลานบาท) (เฉพาะบริษทั ฯ: 2.7 ลานบาท 2560: 2.5 ลานบาท)

33.

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
33.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสัญญาขายไฟฟา
บริษทั ฯและบริษทั ยอยไดทาํ สัญญาขายไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมภิ าค (กฟภ.) และการไฟฟานครหลวง (กฟน.) ตามจํานวน
และราคาทีก่ าํ หนดไวในสัญญา สัญญาดังกลาวมีระยะเวลา 5 ถึง 25 ปนบั ตัง้ แตวนั ทีว่ นั ทีล่ งนามในสัญญาเเละตอสัญญา
โดยอัตโนมัตคิ รัง้ ละ 5 ป จนกวาจะมีการยุตสิ ญ
ั ญา รายละเอียดของสัญญาขายไฟฟาดังกลาวมีดงั นี้

โรงไฟฟา
แหงที่

วันที่ทําสัญญา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

22 ตุลาคม 2551
28 ตุลาคม 2552
28 ตุลาคม 2552
10 มีนาคม 2553
23 มีนาคม 2555
17 สิงหาคม 2555
29 พฤศจิกายน 2556
16 ธันวาคม 2556
17 ธันวาคม 2556
14 มกราคม 2558
6 กรกฎาคม 2558
6 กรกฎาคม 2558
10 กรกฎาคม 2558
4 สิงหาคม 2558
11 กันยายน 2558
2 ตุลาคม 2558
2 ตุลาคม 2558
13 พฤศจิกายน 2558
22 สิงหาคม 2559
22 สิงหาคม 2559

ที่ตั้งโครงการ

กําลังการผลิต

จังหวัดบุรรี มั ย
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดบุรรี มั ย
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดกําแพงเพชร
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสระแกว
จังหวัดสมุทรสงคราม

950 กิโลวัตต
998 กิโลวัตต
998 กิโลวัตต
8,000 กิโลวัตต
4,000 กิโลวัตต
2,000 กิโลวัตต
980 กิโลวัตต
988 กิโลวัตต
980 กิโลวัตต
990 กิโลวัตต
990 กิโลวัตต
990 กิโลวัตต
990 กิโลวัตต
1,000 กิโลวัตต
990 กิโลวัตต
990 กิโลวัตต
4,600 กิโลวัตต
990 กิโลวัตต
4,999 กิโลวัตต
4,999 กิโลวัตต

วันที่เริ่มขายไฟฟา

เริม่ ดําเนินการจําหนายกระแสไฟฟาแลว เมือ่ วันที่ 11 พฤษภาคม 2555
เริม่ ดําเนินการจําหนายกระแสไฟฟาแลว เมือ่ วันที่ 15 สิงหาคม 2554
เริม่ ดําเนินการจําหนายกระแสไฟฟาแลว เมือ่ วันที่ 22 สิงหาคม 2554
เริม่ ดําเนินการจําหนายกระแสไฟฟาแลว เมือ่ วันที่ 24 กรกฎาคม 2558
เริม่ ดําเนินการจําหนายกระแสไฟฟาแลว เมือ่ วันที่ 19 มีนาคม 2557
เริม่ ดําเนินการจําหนายกระแสไฟฟาแลว เมือ่ วันที่ 20 ตุลาคม 2558
เริม่ ดําเนินการจําหนายกระแสไฟฟาแลว เมือ่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2557
เริม่ ดําเนินการจําหนายกระแสไฟฟาแลว เมือ่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2557
เริม่ ดําเนินการจําหนายกระแสไฟฟาแลว เมือ่ วันที่ 10 ตุลาคม 2557
ยังไมเริม่ ดําเนินการจําหนายกระแสไฟฟา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ยังไมเริม่ ดําเนินการจําหนายกระแสไฟฟา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ยังไมเริม่ ดําเนินการจําหนายกระแสไฟฟา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ยังไมเริม่ ดําเนินการจําหนายกระแสไฟฟา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
เริม่ ดําเนินการจําหนายกระแสไฟฟา แลว เมือ่ วันที่ 28 ธันวาคม 2558
ยังไมเริม่ ดําเนินการจําหนายกระแสไฟฟา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ยังไมเริม่ ดําเนินการจําหนายกระแสไฟฟา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ยังไมเริม่ ดําเนินการจําหนายกระแสไฟฟา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ยังไมเริม่ ดําเนินการจําหนายกระแสไฟฟา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
เริม่ ดําเนินการจําหนายกระแสไฟฟาแลวเมือ่ วันที่ 5 มกราคม 2560
เริม่ ดําเนินการจําหนายกระแสไฟฟาแลวเมือ่ วันที่ 12 มกราคม 2560

33.2 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสัญญาเชาดําเนินงาน
บริษทั ฯและบริษทั ยอยไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานทีเ่ กีย่ วของกับการเชาพืน้ ทีใ่ นอาคาร การเชาพืน้ ทีส่ าํ หรับโรงผลิต
กระแสไฟฟา อายุของสัญญามีระยะเวลาตัง้ แต 1 ถึง 25 ป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทั ฯมีจาํ นวนเงินขัน้ ตํา่ ทีต่ อ งจายในอนาคตทัง้ สิน้ ภายใตสญ
ั ญาเชาดําเนินงาน
ทีบ่ อกเลิกไมได ดังนี้
(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม
จายชําระ
ภายใน 1 ป
มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป
เกิน 5 ป

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

2561
19.1
54.4
212.7

2560
21.5
50.1
224.3

2561
5.8
19.1
78.9

2560
6.3
19.3
83.3
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33.3 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสัญญาบริการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทั ฯและบริษทั ยอยมีภาระผูกพันเกีย่ วกับสัญญาบริการและทีป่ รึกษามีจาํ นวน
เงินขัน้ ตํา่ ทีต่ อ งจายในอนาคตทัง้ สิน้ ภายใตสญ
ั ญาบริการทีบ่ อกเลิกไมได ดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2561

จายชําระ
ภายใน 1 ป
มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป

2560

7.1
4.6

2561

3.5
-

2560

0.2
-

2.2
-

33.4 ภาระผูกพันเกีย่ วกับรายจายฝายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯและบริษทั ยอยมีภาระผูกพันเกีย่ วกับรายจายฝายทุนจํานวน 17 ลานบาท (2560: 119
ลานบาท) (เฉพาะบริษทั ฯ: ไมม)ี ทีเ่ กีย่ วของกับการกอสรางโรงไฟฟาและยานพาหนะสําหรับการขนสงกาซธรรมชาติ
33.5 การคํา้ ประกัน
(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯคํา้ ประกันวงเงินกูแ ละวงเงินสินเชือ่ ใหแกกจิ การ ทีเ่ กีย่ วของกันในวงเงิน 1,072
ลานบาท (2560: 220 ลานบาท)
(2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯและบริษทั ยอยมีหนังสือคํา้ ประกันทีอ่ อกโดยธนาคาร ในนามของบริษทั ฯและ
บริษัทยอยเพื่อคํ้าประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาจํานวนเงินรวมประมาณ 282 ลานบาท (2560: 237 ลานบาท)
(เฉพาะบริษทั ฯ: 97 ลานบาท 2560: 59 ลานบาท) ซึง่ เกีย่ วเนือ่ งกับภาระผูกพันทางปฎิบตั บิ างประการตามปกติธรุ กิจ
ของบริษทั ฯและบริษทั ยอย
34.

ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทั ฯและบริษทั ยอยมีสนิ ทรัพยและหนีส้ นิ ทีว่ ดั มูลคาดวยมูลคายุตธิ รรมหรือ
เปดเผยมูลคายุตธิ รรมแยกแสดงตามลําดับชัน้ ของมูลคายุตธิ รรม ดังนี้
(หนวย: พันบาท)

ระดับ 1
สินทรัพยที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา

งบการเงินรวม
-

31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
ระดับ 2
ระดับ 3
2,064

รวม

2561
-

2560

2,064

(หนวย: พันบาท)

ระดับ 1
สินทรัพยที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา
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งบการเงินรวม
-

31 ธันวาคม 2561
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับ 2
ระดับ 3
1,741

รวม

2561
-

2560

1,741

(หนวย: พันบาท)

ระดับ 1
สินทรัพยที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา

งบการเงินรวม
-

31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
ระดับ 2
ระดับ 3
3,418

รวม

2561
-

2560

3,418

(หนวย: พันบาท)

ระดับ 1
สินทรัพยที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา

35.

งบการเงินรวม
-

31 ธันวาคม 2560
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับ 2
ระดับ 3
1,969

รวม

2561
-

2560

1,969

เครื่องมือทางการเงิน
35 .1 นโยบายการบริหารความเสีย่ ง
เครือ่ งมือทางการเงินทีส่ าํ คัญของบริษทั ฯและบริษทั ยอยตามทีน่ ยิ ามอยูใ นมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 “การแสดง
รายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครือ่ งมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนีก้ าร
คาและลูกหนีอ้ น่ื เงินใหกยู มื เงินลงทุน เจาหนีก้ ารคาและเจาหนีอ้ นื่ เงินกูย มื ระยะสัน้ หุน กูแ ละเงินกูย มื ระยะยาว บริษทั ฯ
และบริษทั ยอยมีความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วของกับเครือ่ งมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความเสีย่ งดังนี้
ความเสีย่ งดานการใหสนิ เชือ่
บริษทั ฯและบริษทั ยอยมีความเสีย่ งดานการใหสนิ เชือ่ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับลูกหนีก้ ารคาและลูกหนีอ้ นื่ และเงินใหกยู มื ฝายบริหาร
ควบคุมความเสีย่ งนีโ้ ดยการกําหนดใหมนี โยบายและวิธกี ารในการควบคุมสินเชือ่ ทีเ่ หมาะสม ดังนัน้ บริษทั ฯและบริษทั ยอย
จึงไมคาดวาจะไดรบั ความเสียหายทีเ่ ปนสาระสําคัญจากการใหสนิ เชือ่ นอกจากนี้ การใหสนิ เชือ่ ของบริษทั ฯและบริษทั
ยอยไมมกี ารกระจุกตัวเนือ่ งจากบริษทั ฯและบริษทั ยอยมีฐานของลูกคาทีห่ ลากหลายและมีอยูจ าํ นวนมากราย จํานวนเงิน
สูงสุดทีบ่ ริษทั ฯและบริษทั ยอยอาจตองสูญเสียจากการใหสนิ เชือ่ คือมูลคาตามบัญชีของลูกหนีก้ ารคาและลูกหนีอ้ นื่ และ
เงินใหกยู มื ทีแ่ สดงอยูใ นงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้
บริษทั ฯและบริษทั ยอยมีความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ ทีส่ าํ คัญอันเกีย่ วเนือ่ งกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินใหกยู มื เงินเบิก
เกินบัญชี เงินกูยืมระยะสั้น หุนกูและเงินกูยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตรา
ดอกเบีย้ ทีป่ รับขึน้ ลงตามอัตราตลาด หรือมีอตั ราดอกเบีย้ คงทีซ่ งึ่ ใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบนั
สินทรัพยและหนีส้ นิ ทางการเงินทีส่ าํ คัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบีย้ และสําหรับสินทรัพยและหนีส้ นิ ทางการ
เงินทีม่ อี ตั ราดอกเบีย้ คงทีส่ ามารถแยกตามวันทีค่ รบกําหนด หรือ วันทีม่ กี ารกําหนดอัตราดอกเบีย้ ใหม (หากวันทีม่ กี าร
กําหนดอัตราดอกเบีย้ ใหมถงึ กอน) ไดดงั นี้
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(หนวย: ลานบาท)
31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ยคงที
่ อัตราดอกเบี
งบการเงิ
นรวม ้ย
ปรับขึ้นลงตาม
ภายใน 1 - 5 ป
ราคาตลาด
1 ป
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่ไม
เกี่ยวของกัน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน

ไมมีอัตรา
ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง

รวม

(รอยละตอป)

266
16
-

-

-

29
2
634

295
18
634

0.1 - 0.375
0.9
-

6
288

71
71

-

665

6
71
1,024

2.5
0.125 - 1.25

(หนวย: ลานบาท)
31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
้ย ไมมีอัตรา
อัตราดอกเบี้ยคงที
่ อัตราดอกเบี
งบการเงิ
นรวม

ภายใน
1 ป

หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย มื ระยะสัน้
จากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หุนกู
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการ
ที่เกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะสั้นจาก
กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและ
สัญญาเชาทางการเงิน
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1 - 5 ป

ดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง
ตาม

-

399

-

100

-

-

19
71

9

610

47
882

253
661

807

346

อัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง
(รอยละตอป)
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299

รวม

-

496

315
-

315
745

-

100

-

19
690

- 300
315 2,665

4, 4.1, 4.35, 4.5, 5.80709, MMR,
MLR-0.5, MLR-1.25, MLR-2, BR + 0.5,
MOR - 1.375
5.0, 5.4
5.0
5.0
MLR, MLR-0.5, MLR-1, MLR- 1.25
MLR-1.5, MLR-2.025, 4.85, 5.75
4.75 - 7.001

(หนวย: ลานบาท)
31 ธันวาคม 2561
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบี้ยคงที
่ อัตราดอกเบี
้ย
งบการเงิ
น
รวม
ปรับขึ้นลงตาม
ภายใน 1 - 5 ป
ราคาตลาด
1 ป
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการ
ที่เกี่ยวของกัน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

ไมมีอัตรา
ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง

รวม

(รอยละตอป)

10
-

-

-

1
2
692

11
2
692

0.1 - 0.375
-

1,055
1,065

41
26
67

-

695

1,055
41
26
1,827

5.0, 6.4
0.125 - 1.25
5

(หนวย: ลานบาท)
31 ธันวาคม 2561
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบี้ยคงที
่ อัตราดอกเบี
งบการเงิ
นรวม ้ย
ปรับขึ้นลงตาม
ภายใน 1 - 5 ป
ราคาตลาด
1 ป
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หุนกู
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการ
ที่เกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการ
ที่ไมเกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและ
สัญญาเชาทางการเงิน

ไมมีอัตรา
ดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง
(รอยละตอป)

180

-

154

-

334

745

-

-

153
-

153
745

4, 4.1, MMR, MLR-0.5,
MLR-1.25, MLR-2, BR + 0.5,
MOR - 1.375
5.0, 5.4

253

-

-

-

253

0.9, 5.0, 6.0

6
-

-

27

-

6
27

5.0
MLR-1.25, MLR-2.025

21
1,205

123
123

181

153

144
1,662

4.75

199

(หนวย: ลานบาท)
31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ยคงที
่ อัตราดอกเบี
งบการเงิ
นรวม ้ย
ปรับขึ้นลงตาม
ภายใน 1 - 5 ป
ราคาตลาด
1 ป
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการ
ที่ไมเกี่ยวของกัน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หุนกู
เงินกูยืมระยะสั้นจาก
กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและ
สัญญาเชาทางการเงิน

ไมมีอัตรา
ดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง
(รอยละตอป)

406
-

-

-

24
3
549

430
3
549

0.37 - 0.375
-

60
59
525

58
58

-

576

60
117
1,159

2.5
0.37 - 1.375

180

-

430

-

610

179

-

-

282
-

282
179

70
4

13

919

-

70
936

6

15

-

-

21

439

28

1,349

282

2,098

4, 4.75, 5, MMR, MLR-1.5,
MLR-2, STP+2, USDMIT+4,
Libor+1.5, MOR, MOR+0.5
5.0
2.5, 5.0
MLR, MLR-0.5, MLR-1.25,
MLR-1.5, MLR 2.025, 5.75
2.85 - 9.58

(หนวย: ลานบาท)
31 ธันวาคม 2560
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบี้ยคงที
่ อัตราดอกเบี
้ย
งบการเงิ
น
รวม
ปรับขึ้นลงตาม
ภายใน 1 - 5 ป
ราคาตลาด
1 ป
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการ
ที่เกี่ยวของกัน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการ
ที่เกี่ยวของกัน

200
200

ไมมีอัตรา
ดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง
(รอยละตอป)

1
-

-

-

9
2
350

10
2
350

0.37 - 0.375
-

871
40

-

-

-

871
40

5.0
0.37 - 1.375

912

26
26

-

361

26
1,299

5.0

(หนวย: ลานบาท)
31 ธันวาคม 2560
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบี้ยคงที
่ อัตราดอกเบี
งบการเงิ
นรวม ้ย
ปรับขึ้นลงตาม
ภายใน 1 - 5 ป
ราคาตลาด
1 ป

ไมมีอัตรา
ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง

รวม

(รอยละตอป)

หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หุนกู
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการ
ที่เกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะยาว

600

180

-

420

-

179

-

-

56
-

56
179

275
634

-

189
609

56

275
189
1,299

4, 4.75, 5, MLR, MLR-1.5,
MLR-2, STP+2, USDMIT+4,
Libor+1.5
5.0
0.9
MLR-1.25, MLR-1.5, MLR-2.025

ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริษทั ฯและบริษทั ยอยมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นทีส่ าํ คัญอันเกีย่ วเนือ่ งจากการซือ้ สินคาเปนเงินตราตางประเทศ
บริษทั ฯไดตกลงทําสัญญาซือ้ ขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ซึง่ สวนใหญมอี ายุสญ
ั ญาไมเกินหนึง่ ปเพือ่ ใชเปนเครือ่ งมือ
ในการบริหารความเสีย่ ง
บริษทั ฯและบริษทั ยอยมียอดคงเหลือของสินทรัพยและหนีส้ นิ ทางการเงินทีเ่ ปนสกุลเงินตราตางประเทศ ดังนี้
สกุลเงิน

สินทรัพยทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
งบการเงิ
นรวม2561
(ลาน)
(ลาน)
(ลาน)

เหรียญสหรัฐอเมริกา

-

-

0.1

2560
2561
2560
(ลาน)2561(บาทตอหน2560
วยเงินตรา
ตางประเทศ)
1.6
32.61
32.85

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทั ฯไมมยี อดคงเหลือของสัญญาซือ้ ขายเงินตราตางประเทศ
36.

การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนทีส่ าํ คัญของบริษทั ฯ คือการจัดใหมซี งึ่ โครงสรางทุนทีเ่ หมาะสมเพือ่ สนับสนุนการ
ดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯและเสริมสรางมูลคาการถือหุน ใหกบั ผูถ อื หุน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯและบริษทั
ยอยมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 0.7:1 (2560: 0.6:1) และเฉพาะบริษัทฯมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 0.6:1
(2560: 0.5:1)

37.

เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
37.1 เมือ่ วันที่ 10 มกราคม 2562 บริษทั ฯ ไดจดั ตัง้ บริษทั ไบโอกรีน เอนเนอรยี 1 จํากัด บริษทั ไบโอกรีน เอนเนอรยี 2 จํากัด
บริษทั ไบโอกรีน เอนเนอรยี 3 จํากัด บริษทั ไบโอกรีน เอนเนอรยี 4 จํากัด บริษทั ไบโอกรีน เอนเนอรยี 5 จํากัด และ
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บริษทั ไบโอกรีน เอนเนอรยี 7 จํากัด ซึง่ เปนบริษทั ยอยในประเทศไทย บริษทั ยอยดังกลาวมีทนุ จดทะเบียนบริษทั ละ 0.1
ลานบาท โดยบริษัทฯลงทุนในบริษัทดังกลาวอัตรารอยละ 100
37.2 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 บริษัท ไทยไปปไลน เน็ตเวิรค จํากัดไดเขาทําสัญญาเกี่ยวกับโครงการกอสรางระบบขนสง
นํ้ามันทางทอโดยมีมูลคาสัญญารวม 170 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา
37.3 เมื่ อวั น ที่ 28 มกราคม 2562 มีผูใ ชสิทธิ์ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 จํานวน 323,394,618 หน ว ย
ไดรบั เงินจากการใชสทิ ธิเปนจํานวน 161,697,309 บาท บริษทั ฯจดทะเบียนเพิม่ ทุนชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยเมือ่
วันที่ 30 มกราคม 2562 และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรับหุนสามัญขางตนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนแลว
ตั้งแตวันที่ 30 มกราคม 2562 เปนตนไป
37.4 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 บริษัท บิ๊กแกส เทคโนโลยี จํากัด ไดจําหนายหุนสามัญของบริษัท ไทยไปปไลน เน็ตเวิรค
จํากัด (“TPN”) เพิ่มเติมจํานวน 568,044 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 4.2 ของหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของ
TPN ในราคาหุนละ 411.23 บาท เปนจํานวนเงินรวม 234 ลานบาท ทําใหสัดสวนของการถือหุนใน TPN ลดลงเปน
รอยละ 92
37.5 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2562 บริษทั ฯไดจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 756,337,613.50
บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจาํ นวน 691,337,613.50 บาท โดยการตัดหุน สามัญทีไ่ ดจดทะเบียนไวแลวแตยงั ไมไดออก
จําหนายรวมจํานวน 650,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท และเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2562 บริษัทฯ
ไดจดทะเบียนเพิม่ ทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 691,337,613.50 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจาํ นวน
756,337,613.50 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 650,000,000 บาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท เพื่อ
เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement)
37.6 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติเห็นชอบใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนสามัญ
ประจําปซงึ่ จะจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2562 เพือ่ อนุมัตกิ ารจายเงินปนผลใหแกผถู ือหุนในอัตราหุนละ 0.018 บาท รวม
เปนเงิน 118 ลานบาท เงินปนผลนี้จะจายและบันทึกบัญชีภายหลังจากไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจําป
ของผูถือหุนของบริษัทฯ
38.
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การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงินนีไ้ ดรบั อนุมตั ใิ หออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษทั ฯเมือ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ 2562

