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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษั ท เพาเวอร์ โซลูช่ ัน เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (“บริษั ท ”) ก่ อตั้งเมื่ อวันที่ 25 มิ ถุน ายน 2544 ด าเนิน ธุรกิ จออกแบบ
จาหน่าย และติดตัง้ ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อมที่มีคณ
ุ ภาพสูง สาหรับระบบสื่อสารโทรคมนาคมให้กบั หน่วยงาน
ทัง้ ภาครัฐ และภาคเอกชน ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนต่างๆ ทั้งในด้านพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power) พลังงานก๊าซชีวภาพ
(Biogas Power) และพลังงานชี วมวล (Biomass Power) ซึ่ง บริษั ทยังอยู่ระหว่างการศึ กษาเข้าลงทุน ในพลังงานขยะ (MSW) และ
พลังงานลม (Wind Power) ธุรกิจจาหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว และนอกจากนีย้ ังมีธุรกิจการก่อสร้างและจัดหาทาง
วิศวกรรมของโรงไฟฟ้า คลังแก๊ส และคลังนา้ มันอีกด้วย
2) รายชื่อบริษัทย่อยและกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
ชื่อบริษทั
บริษัททีถ่ ือหุน้ โดยบริษัทฯ
1. บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จากัด
2. บริษัท โซล่าร์โกกรีน จากัด
3. บริษัท วินด์โกกรีน จากัด
4. บริษัท ไบโอโกกรีน จากัด
5. บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จากัด
6. บริษัท พีเอสที (อุบลราชธานี) จากัด
7. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จากัด
8. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จากัด
9. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จากัด
10. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 จากัด
11. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 จากัด
12. บริษัท พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง จากัด
13. บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จากัด
14. บริษัท อรัญ เพาเวอร์ จากัด
15. บริษัท เศรษฐี สพุ รรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จากัด
16. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 7 จากัด
17. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 8 จากัด
18. บริษัท บิก๊ แก๊ส เทคโนโลยี จากัด
19. บริษัท ไลท์อพั ดีไซน์ จากัด

ลักษณะของธุรกิจ

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานขยะ
ลงทุนในบริษัทพลังงานทดแทน
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
ก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
ธุรกิจจาหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์
ปิ โตรเลียมเหลว
จาหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างแบบ
ประหยัดพลังงาน

อัตราร้อยละ
ทีถ่ ือหุน้
(ร้อยละ)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
51
100
100
100
100
100
10
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ชื่อบริษทั
20. บริษัท พีวี กรีน จากัด
21. บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 1 จากัด
22. บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 2 จากัด
23. บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 3 จากัด
24. บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 5 จากัด
25. บริษัท ทีเอสเอชไอ เอ็นจิเนียริง จากัด
26. บริษัท บิก๊ เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด
บริษัททีถ่ ือหุน้ โดย บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จากัด
27. บริษัท ทริปเปิ ้ล เอส อีโค่ จากัด
28. บริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จากัด
29. บริษัท โรงไฟฟ้าสระยายโสม จากัด
30. บริษัท โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง จากัด
31. บริษัท พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 1 จากัด
32. บริษัท พีเอสทีซี อินเทอร์เนชั่นแนล จากัด
(เดิมชื่อ “บริษัทพีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 2 จากัด”)
บริษัททีถ่ ือหุน้ โดย บริษัท บิก๊ แก๊ส เทคโนโลยี จากัด
33. บริษัท เจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น จากัด
34. บริษัท ไทย ไปป์ ไลน์ เน็ตเวิรค์ จากัด

ลักษณะของธุรกิจ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล
การให้บริการก่อสร้าง
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

อัตราร้อยละ
ทีถ่ ือหุน้
(ร้อยละ)
19.99
100
100
100
100
90
30

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
ลงทุนในบริษัทอื่น

15
100
100
100
100
100

สถานีขายปลีกก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์
(สถานี NGV)
ขนส่งนา้ มันโดยระบบขนส่งทางท่อ

100
55.4*

* เงินลงทุนในการร่วมค้า ตามอานาจการควบคุมของบริษัท

3) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ าหมายของบริษทั ฯ
Vision (วิสัยทัศน์)
บริษัทมีวิสยั ทัศน์ในการเป็ นผูน้ าด้านการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าและพลังงานของประเทศ รวมถึงการเป็ นผูใ้ ห้บริการ
ทางด้านธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร
Mission (พันธกิจ)
1. ด้านธุรกิจงานขาย จัดหาอุปกรณ์สาหรับระบบไฟฟ้า ระบบพลังงานทดแทน และระบบประหยัดพลังงาน
2. ด้านธุรกิจบริการ ให้คาปรึกษา ออกแบบทางวิศวกรรม จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างตลอดจนพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้า จาก
พลังงานทดแทนอย่างมีมาตรฐาน และประสิทธิภาพสูงสุด
3. ด้านธุรกิจจาหน่ายก๊าซปิ โตรเลียมเหลว LPG (Liquefied Petroleum Gas), ก๊ าซธรรมชาติเหลว LNG (Liquefied Natural
Gas) และธุรกิจสถานีขายปลีกก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ เพื่อสร้างโครงข่ายลูกค้าให้มีความมั่นคง
4. ด้า นธุ รกิ จ ให้บ ริก ารทางด้า นวิศ วกรรมพลังงาน โดยเฉพาะธุรกิจ ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกัน กับ ก๊ า ซธรรมชาติแ บบครบวงจรอย่า งมี
มาตรฐานเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
2
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5. การลงทุนในธุรกิจให้บริการขนส่งนา้ มันโดยระบบขนส่งทางท่อ เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศและสังคม
6. ด้านธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจพลังงาน การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยคานึงถึง
สังคม และเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7. ด้านธุรกิจพัฒนางานขาย บริการ และโครงการที่สามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องในระยะกลาง 1-5 ปี เพื่อ
ส่งเสริมให้มีการเจริญเติบโต และมั่นคงอย่างต่อเนื่อง
8. ด้านธุรกิจบริหารจัดการเชือ้ เพลิงจากพืชพลังงาน เพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงาน และหาพันธมิตรที่เข้มแข็ง และ
เติบโตด้วยกัน เพื่อผลประโยชน์ในระยะยาว
9. ด้านผลตอบแทน มุ่งมั่นเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ผถู้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนร่วม
10. ด้านบุคลากร พัฒนาและส่งเสริมขีดความรูค้ วามสามารถ ตลอดจนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
11. ด้านการจัดการ บริหารงานโดยยึดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
12. ส่งเสริมการนานวัตกรรม และเทคโนโลยีมาสนับสนุนการดาเนินงานในทุกกระบวนงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ( Productivity) และ
เพิ่มโอกาสในการดาเนินธุรกิจขององค์กร
13. พัฒนางานวิจยั สร้าง และส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพการดาเนินงาน และสนับสนุนการดาเนินงานของ
องค์กร ทัง้ ในธุรกิจหลัก ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และธุรกิจใหม่
เป้ าหมายการดาเนินงาน
บริษัทฯ มุ่งเน้นในความเอาใจใส่พิถีพิถนั ในการดาเนินงานทุกขัน้ ตอน ตัง้ แต่การให้คาปรึกษาแก่ลกู ค้า ออกแบบ จัดหา และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของตลาด รวมถึงการดูแลหลังการขาย เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทฯเติบโตอย่างมั่นคงบนความ
ไว้วางใจของลูกค้า โดยการพัฒนาความรูค้ วามสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งในปั จจุบนั บริษัทฯมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและ
แนวทางในการบริหารจัดการพลังงานใหม่ ๆ และวางแผนลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่องในอนาคต เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการการใช้พลังงานที่มีเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริการให้มีคณ
ุ ภาพ เหนือตามความต้องการ
ของลูกค้าและมาตรฐานที่กาหนด และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องในการดาเนินงานทุกขัน้ ตอน ตัง้ แต่การให้คาปรึกษา ให้บริการด้าน
วิศวกรรมพลังงาน การขายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของตลาด รวมถึงการดูแลหลังการขาย โดยมุ่งเน้น
การดาเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน เพื่อเป้าหมายใน
การสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนบนความไว้วางใจของทุกภาคส่วน ดังนี ้
1. ธุรกิจออกแบบ จาหน่ าย และติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้ าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม ครอบคลุมการบริการ
ทัง้ หมด
บริษัทมุ่งเน้นด้านความเอาใจใส่ในการดาเนินงานทุกขัน้ ตอน ตัง้ แต่การให้คาปรึกษาแก่ลกู ค้า ออกแบบ จัดหา และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดรวมถึงการให้บริการหลังการขาย เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตอย่าง
มั่นคงบนความไว้วางใจของลูกค้า โดยพัฒนาความรูค้ วามสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ โดยบริษัทตัง้ เป้าหมายในธุรกิจดัง
กล่าวคือเติบโตเพิ่มขึน้ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 20 - 25 ต่อปี
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2. ธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลังงานพลังงานหลักและทดแทน
ธุรกิจจาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน บริษั ทตั้งเป้ าหมายที่ จะมี สัญ ญาซื อ้ ขายไฟฟ้า (PPA) 100 เมกะวัต ต์
ภายในปี 2563 และสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า (PPA) 200 เมกะวัตต์ ภายใน 3 ปี ข้างหน้าครอบคลุมทัง้ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล
และพลังงานชีวภาพ ซึ่งปั จจุบนั กลุ่มบริษัทมีกาลังการผลิตตามสัญญารวมทัง้ สิน้ 64.72 เมกะวัตต์
3. ธุรกิจจาหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว
โดยมีเป้าหมายการดาเนินการ 3 ด้าน ดังนี ้
3.1. ธุรกิจจาหน่ายก๊าซปิ โตรเลียมเหลว (LPG) บริษัทมีแผนที่จะขยายตลาดโดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กล่าวคือการเพิ่ม
ปริมาณขายส่งไปยังกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม การเพิ่มปริมาณขายปลีกแบบถังก๊าซหุงต้มในกลุ่มลูกค้าการพาณิชย์
โดยผ่านโรงบรรจุ และขยายเครือข่าย เพิม่ สาขาร้านค้าก๊าซ สาหรับลูกค้าครัวเรือนทั่วไป ร้านอาหาร ตลาดนัด
3.2. ธุรกิจจาหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) บริษัทมีแผนที่จะขยายตลาดโรงงานเป้าหมายจะครอบคลุมในเขตพืน้ ที่ที
เป็ นย่านนิคมอุตสาหกรรมที่ยงั ไม่มีการวางท่อก๊าซธรรมชาติหรือย่านที่ตงั้ โรงงานที่อยู่นอกแนวท่อก๊าซธรรมชาติ ใน
โซนภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคอีสานตอนล่าง และภาคตะวันตก
3.3. ธุรกิจสถานีขายปลีกก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ (NGV) บริษัทฯมีสถานีขายปลีกก๊าซธรรมชาติตามแนวท่อก๊าซ
ของ ปตท. (Conventional Station) สาหรับยานยนต์ จานวน 2 สถานีท่ี อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และอาเภอ
นา้ พอง จังหวัดขอนแก่น มีจานวนหัวจ่ายก๊าซแต่ละสถานีจานวน 16 หัวจ่าย และเปิ ดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
สามารถรองรับการให้บริการรถยนต์ทุกประเภทที่ตอ้ งการเติมก๊ าซ NGV อาทิเช่น รถขนส่ งสาธารณะ รถบรรทุก
สินค้า และรถยนต์ส่วนบุคคล เป็ นต้น
4. ธุรกิจการก่อสร้าง และจัดหาทางวิศวกรรมของโรงไฟฟ้ า คลังแก๊ส และคลังน้ามัน
บริษัทฯให้บริการทางด้านวิศวกรรมตัง้ แต่ การออกแบบ จัดหา ติดตัง้ ระบบ และก่อสร้าง รวมทัง้ บริการหลังการขาย
และซ่อมบารุงรักษา (EPCms) ซึ่งกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ มีหลากหลายประเภท ได้แก่ สถานีบริการก๊าซ (NGV) สถานีบริการก๊าซ (LPG)
โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงงานจากก๊าซปิ โตรเลียมเหลว (LPG) และก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริการ
ให้มีคุณภาพ ตามความต้องการของลูกค้า และมาตรฐานที่กาหนด และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการดาเนินงานทุกขัน้ ตอน ตัง้ แต่
การให้คาปรึกษาให้บริการด้านวิศวกรรมพลังงาน การขายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของตลาด รวมถึง
การดูแลหลังการขาย
4) กลยุทธ์การแข่งขัน
บริษัทมีกลยุทธ์การแข่งขันโดยมุ่งเน้นที่จะเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการออกแบบการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า พลังงานหลัก
และทดแทน ด้านจาหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว และการก่อสร้าง และจัดหาทางวิศวกรรมของโรงไฟฟ้า คลังแก๊ส และ
คลังนา้ มัน โดยมีกลยุทธ์ในการแข่งขัน ดังนี ้
คุณภาพของผลิตภัณฑ์
บริษัทให้ความสาคัญกับคุณภาพของระบบที่ให้บริการแก่ลกู ค้าเป็ นหลัก โดยมีการออกแบบ ปรับแต่งระบบให้เหมาะสม
กับความต้องการของลูกค้า และการใช้งาน โดยจะส่งที มวิศวกรเข้าไปทาการร่วมออกแบบกับผูว้ ่าจ้างอย่างละเอียดตัง้ แต่ขนั้ ตอนการ
เสนอโครงการ การควบคุมคุณ ภาพในการดาเนินงานทุกขั้นตอน เน้นในคุณ ภาพของผลิตภัณ ฑ์ท่ีเลือกใช้ และมีเครื่องตรวจวัดที่มี
มาตรฐาน โดยบริษัทได้รบั ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015
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1) คุณภาพของการให้บริการ
เนื่องจากระบบที่บริษัทให้บริการเกี่ยวข้องกับความต่อเนื่องในการทางานของระบบที่ตอ้ งการความต่อเนื่องของการทางาน
ซึ่งความเสียหายจากความผิดปกติในการทางานสามารถก่อความเสียหายโดยตรงกับอุปกรณ์ หรือความเสียหายทางอ้อมจากการที่
ระบบหยุดทางานได้ บริษัทจึงเน้นในคุณภาพ และความรวดเร็วในการให้บริการ พร้อมให้การบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ โดยมี
ทีมงานวิศวกรในการให้บริการหลังการขายตลอด 24 ชั่วโมง ภายใต้ช่ือ “Smile Care” และมีหมายเลขสายด่วนซึ่งสามารถทาการแจ้ง
เหตุขดั ข้องได้ตลอดเวลา
2) บุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพ
บริษัทให้ความสาคัญกับคุณภาพของบุคลากร โดยบริษัทมีการจัดอบรมให้แก่พนักงานเพื่อเพิ่มเติมความรูแ้ ละทักษะ ให้
เหมาะสมกับงานของแต่ละหน่วยงาน โดยจัดให้มีการอบรมทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงมีการส่งพนักงานไปทาการอบรมใน
ต่างประเทศ และมีการจัดแผนอบรมและงบประมาณประจาปี อีกทัง้ บริษัทยังมีนโยบายให้ผลตอบแทน และสวัสดิการที่สามารถแข่งขัน
กับบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมได้ เพื่อจูงใจให้พนักงานที่มีความรูค้ วามสามารถทางานกับบริษทั เป็ นระยะเวลานาน
3) ความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้า
บริษัทมุ่งเน้นในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายตัง้ แต่ระดับบริการจนถึ งระดับปฏิบตั ิการ
เพื่อสร้างความมั่นใจกับลูกค้าว่าจะได้รบั การบริการที่ดี เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง รวมถึงสร้างฐานลูกค้า
สาหรับธุรกิจในอนาคต
5) ประวัติความเป็ นมาและพัฒนาการทีส่ าคัญในช่วงทีผ่ ่านมา
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตัง้ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2544 โดยบริษัท เอ็ม.วี.ที. คอม
มิวนิเคชั่น จากัด (มหาชน) ร่วมกับกลุ่มผูบ้ ริหารแผนกระบบสารองไฟฟ้าของ บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น จากัด (มหาชน) เนื่องจาก
เล็งเห็น ถึงโอกาสและการขยายตัวของกลุ่มผลิตภัณ ฑ์ดา้ นระบบสารองไฟฟ้ า โดยในช่วงแรกมี วัต ถุประสงค์เพื่ อประกอบธุรกิจจัด
จาหน่ ายและให้บ ริก ารระบบสารองไฟฟ้ าส าหรับ ระบบสื่ อ สารโทรคมนาคม (Telecommunication Power Backup Solution) ที่ มี
คุณภาพและมาตรฐานสูง ให้กับหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน จากนัน้ บริษัทได้ขยายธุรกิจไปในด้านการให้บริการระบบตรวจวัดและ
จัดการสภาพแวดล้อม (Monitoring and Management Solution) ธุรกิ จ ด้านพลังงานทดแทน (Renewable Energy Solution) และ
ธุ รกิ จ ด้า นการอนุ รัก ษ์ พ ลัง งาน (Energy Saving Solution) บริษั ท ได้ข ยายการด าเนิ น งานไปยัง ธุ รกิ จ โรงไฟฟ้ า พลัง งานทดแทน
(Renewable Power Plant ) ประกอบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power) พลังงานชีวภาพ (Biogas Power) พลังงานชีวมวล (Bio
Mass Power) พลังงานขยะ (Waste Power) และ พลังงานลม (Wind Power) นอกจากนีบ้ ริษั ทได้ขยายการด าเนิน งานไปยังธุรกิ จ
จาหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว และธุรกิจการก่อสร้างและจัดหาทางวิศวกรรมของโรงไฟฟ้า คลังแก๊ส และคลังนา้ มัน โดย
บริษัทมีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สาคัญในอดีต ดังต่อไปนี ้
ปี พ.ศ.
เหตุการณ์ทสี่ าคัญ
2544
- จดทะเบียนก่อตัง้ บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ นั เทคโนโลยี จากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจจัด
จาหน่ายและให้บริการระบบสารองไฟฟ้าสาหรับระบบสื่อสารโทรคมนาคม
-

บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น (ประเทศไทย) จากัด ได้เข้ามาร่วมถือหุน้ ในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 60 โดยมีนาย
พระนาย กังวาลรัตน์ และนายเกษียร สุขีโมกข์ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 10 และ 30 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว
ตามลาดับ
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บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

เหตุการณ์ทสี่ าคัญ
บริษัทได้ขยายการดาเนินงานไปสู่ ธุรกิจออกแบบ จาหน่ายและติดตัง้ ระบบตรวจสอบและจัดการสภาพแวดล้อม
(Monitoring and Management Solution)

ปี พ.ศ.
2546

-

2547

-

บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็ น 10 ล้านบาท (ตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิม)
บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น (ประเทศไทย) จากัด ได้ทาการซือ้ หุน้ จากผูถ้ ือหุ้นรายอื่นจนได้ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อย
ละ 99.99

-

บริษัทได้รบั การรับรองการบริหารคุณ ภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2000 โดยบริษัท เอสจีเอส ยูไนเต็ด คิงดอม
จากัด เป็ นผูใ้ ห้การรับรอง
บริษัทได้ขยายการดาเนินการไปยังธุรกิจออกแบบและติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell
system)
บริ ษั ท ได้ ย้ า ยที่ ตั้ ง ส านั ก งานมาอยู่ ท่ี อาคารพี เ อสที เลขที่ 325/1 หมู่ ท่ี 6 ถนนพหลโยธิ น แขวงสายไหม
กรุงเทพมหานคร 10220 โดยเป็ นการเช่าอาคารและที่ดินจากบริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น จากัด (มหาชน)

2548

-

2550

-

2553

-

2554

-

2555

-

2556

-

-

2557

-

-

บริษัททาการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 25 ล้านบาท
บริษัทขยายการดาเนินธุรกิจไปยังธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยลงทุนในบริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จากัด
โดยบริษัทถือหุน้ ร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว
บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จากัด เริ่มจาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์( Commercial Operation Date หรือ COD) ให้แก่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
บริษั ท ท าการเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นจาก 50 ล้า นบาทเป็ น 175 ล้า นบาท โดยการออกหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น จ านวน
1,250,000 หุน้ (มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท)
บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จากัด ทาการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 57 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุน้ ร้อยละ 99.99 ของ
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว
บริษั ท ได้ข ยายการด าเนิ น งานไปยังธุรกิจ ออกแบบ จ าหน่ ายและติ ด ตั้งระบบอนุรกั ษ์ พ ลังงาน (Energy Saving
Solution) โดยมุ่งเน้น ในการจัด หาอุป กรณ์ หรือระบบที่เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพหรือลดการสูญ เสีย เพื่ อท าให้ เกิด การ
ประหยัดพลังงาน
บริษัทก่อตัง้ บริษัทย่อยอีก 3 บริษัท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และ
พลังงานหมุนเวียนประเภทอื่น ได้แก่ บริษัท วินด์โกกรีน จากัด (เพื่อดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม) บริษัทโซล่าร์
โกกรีน จากัด (เพื่ อดาเนิน ธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์) และบริษั ท ไบโอโกกรีน จากัด (เพื่ อดาเนิน ธุรกิ จ
โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล) โดยบริษัทถือหุน้ ร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2557 ได้มีมติให้แปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชนจากัด โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 225
ล้านบาท (มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.10 บาท) และนาหุน้ สามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ MAI และเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 หุน้ สามัญของบริษัทได้เริ่มทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์
mai เป็ นวันแรก
บริษัททาการลงทุนในบริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จากัด และบริษัท พีวี กรีน จากัด เพื่อประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop)
6
รับรองความถูกต้อง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

เหตุการณ์ทสี่ าคัญ

ปี พ.ศ.
2558

บริษัท โซล่าร์โกกรีน จากัด เริ่มจาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิ ชย์ (Commercial Operation Date หรือ COD) ให้แก่การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจากโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ตี ิดตัง้ บนหลังคา
- จัดตัง้ บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จากัด เพื่อประกอบธุรกิจลงทุน ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุน้ ร้อย
ละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว
- บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จากัด เข้าถือหุน้ ในบริษัทร่วมทุน 2 แห่ง คือ บริษัท ทริปเปิ ้ล เอส อีโค่ จากัด (เพื่อสารวจ
ความเป็ นไปได้ในการผลิต ไฟฟ้าจากพลังงานลมหรือพลังงานทางเลือกอื่น) และบริษัท โซล่าร์ ลิสซิ่ง จากัด (เพื่ อ
ประกอบธุรกิจนาเข้า ส่งออก จาหน่าย ให้เช่ าหรือให้เช่าซือ้ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรเพื่อใช้ในกิจการผลิตไฟฟ้า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)
- บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จากัด เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 15 ล้านบาท เพื่อลงทุนในบริษัท ทริปเปิ ้ล เอส อีโค่ จากัด และ
บริษัท โซล่าร์ ลิสซิ่ง จากัด
- บริษัทเข้าถือหุน้ ในบริษัท เมกกาโซล่าร์เพาเวอร์ จากัด เพื่อประกอบธุรกิจลงทุน หรือผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าใน
โครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ โดยบริษัทถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ 29.99 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว
- จัดตัง้ บริษัทย่อยอีก 5 บริษัท เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ ในการลงทุนหรือผลิต และจาหน่ายกระแสไฟฟ้าใน
ธุรกิจพลังงานทดแทน หรือรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า
- เข้าร่วมลงทุนกับบริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จากัด ในการจัดตัง้ บริษั ท สามารถโซลาร์ทูเพาเวอร์ จากัด โดยบริษัทถือ
หุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว

2559

-

บริษั ท ได้เพิ่ ม ทุน หุ้น สามัญ จาก 2,245,677,500 หุ้น (ลดทุน จาก 2,250,000,000 หุ้น ) เป็ น 4,925,975,333 หุ้น
มูลค่าหุน้ ละ 0.10 บาท โดยทุนที่ออกและชาระแล้วเพิ่มจากหุน้ สามัญ 2,211,419,375 หุน้ เป็ น 4,422,676,824 หุน้
จากการออกหุน้ เพิ่มทุนและเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วน (Right Offering)

-

ในเดือนกุมภาพันธ์ บริษัทฯ ได้เข้าซือ้ หุน้ สามัญร้อยละ 100 ของบริษัท อรัญ เพาเวอร์ และบริษัท เศรษฐี สพุ รรณ ไบ
โอกรีนเพาเวอร์ จากัด ผูป้ ระกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากนา้ เสีย ขนาดกาลังการผลิต 4 เมกะวัตต์ และ 2 เมกะ
วัตต์ ตามลาดับที่จงั หวัดสุพรรณบุรี

-

ในเดือนพฤษภาคม อนุมัติให้บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าลงทุนซื อ้ หุน้ ในบริษัท
เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จากัด ผูป้ ระกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดกาลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ ที่จงั หวัดบุรีรมั ย์ ใน
สัดส่วนการลงทุนร้อยละ 55

-

ในเดือนมิถุนายน บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จากัด ลงทุนเพิ่มเติมอีกร้อยละ 45 ในบริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี
จากัด ส่งผลให้บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จากัด ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100 จากัด พร้อมทัง้ เข้าลงทุนซือ้ หุน้ ในบริษัท
โรงไฟฟ้าสระยายโสม จากัด ผูป้ ระกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากนา้ เสีย ขนาดกาลังผลิต 4.6 เมกะวัตต์ และ
อนุมตั ิการจัดตัง้ บริษัทย่อยอีก 2 บริษัท เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจพลังงานทดแทน

-

ในเดือนสิงหาคม ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2559 ได้มีมติอนุมตั ิ
- การออก และเสนอขายตราสารหนีร้ ะยะสัน้ และ/หรือระยะยาวในรูปแบบของตั๋วแลกเงิน
(Bill of Exchange : B/E) และ/หรือหุน้ กู้ (Bond) ภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท
7
รับรองความถูกต้อง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

-

ปี พ.ศ.

เหตุการณ์ทสี่ าคัญ
- ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กาลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ ในจังหวัดสระแก้ว
- ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กาลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ ในจังหวัดสมุทรสงคราม
- ในเดื อ นตุ ล าคม บริษั ท ฯ ได้ด าเนิ น การจดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น ของบริษั ท พี เอสที เอนเนอร์ยี 2 จ ากั ด จ านวน
45,700,000 บาท ทาให้ทนุ จดทะเบียนจากเดิม 20,000,000 บาท เป็ น 65,700,000 บาท

2560

- ในเดือนมกราคม บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จากัด (บริษัทย่อย) เข้าลงทุนซือ้ หุน้ ใน บริษัท โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง จากัด ผู้
ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากนา้ เสีย ขนาดกาลังการผลิต 1 เมกะวัตต์
- ในเดือนพฤษภาคม บริษัทได้ดาเนินการจดทะเบียนจัดตัง้ บริษัท พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 1 จากัด และบริษัท พีเอสที
เอ็มเอสดับบลิว 2 จากัด (เปลี่ยนชื่อเป็ น “บริษัท พีเอสทีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด) เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ
ในการลงทุนหรือผลิต และจาหน่ายกระแสไฟฟ้าในธุรกิจพลังงานทดแทน หรือรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า
-

ในเดือนพฤศจิกายน บริษัทเข้าลงทุน ซือ้ หุน้ สามัญ เพิ่ม ทุนของบริษั ท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จากัด ผู้ประกอบธุรกิจ
จาหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว ในสัดส่วนร้อยละ 51
ในเดือนธันวาคม
- บริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วจากเดิม 443,262,741.20 บาท เป็ น 644,160,268.70 บาท จาก
การออกหุน้ เพิ่มทุนให้แก่บคุ คลในวงจากัด (PP) จานวน 2,000,000,000 หุน้ และการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดง
สิทธิ (PSTC-WA) ของผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษัท จานวน 8,975,275 หุน้ (มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.10 บาท)
- บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จากัด (บริษัทย่อย) ได้ผ่านการคัดเลือกโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ในแบบ SPP – Hybrid Firm จานวน 1 โครงการ ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขาย 23.42 เมกะวัตต์

-

2561

- ในเดือนมกราคม บริษัท บิก๊ แก๊ส เทคโนโลยี จากัด (“BIGGAS”) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยร้อยละ 51 ลงทุนซือ้ หุน้ ในบริษัท เจ
เอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ ปอเรชั่น จากัด (“JN”) ซึ่งประกอบกิจการสถานีบริการก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว (LPG) และก๊ าซ
ธรรมชาติ (NGV) โดยปั จจุบนั มีสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) 2 แห่งที่อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และอาเภอ
นา้ พอง จังหวัดขอนแก่น จากกลุ่มผูถ้ ือหุน้ เดิม จานวน 19,999,998 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อย 100
- ในเดือนมีนาคม บริษัทบิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จากัด ได้รบั การแต่งตัง้ จากบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ให้เป็ นตัวแทน
จาหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ให้กบั กลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งอยู่นอกแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
- ในเดือนมิถนุ ายน
- บริษัทได้ผ่านการรับ รองการเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้า นทุจริต (Collective
Action Coalition Against Corruption) หรือ CAC
- บริษัท ไทยไปป์ ไลน์ เน็ตเวิรค์ จากัด ได้ออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 2 ล้านหุน้ เพื่อเสนอขายต่อ บริษัท บิก๊ แก๊ส
เทคโนโลยี จากัด ในฐานะผูถ้ ือหุน้ เดิมในราคาพาร์หนุ้ ละ 100 บาท เป็ นเงิน 200 ล้านบาท
- ในเดือนสิงหาคม บริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วจากเดิม 644,160,268.70 บาท เป็ น 654,645,768.70
บาท จากการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ (PSTC-W1)
- ในเดือนธันวาคม
8
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

ปี พ.ศ.

เหตุการณ์ทสี่ าคัญ
- บริษั ท ไทย ไปป์ ไลน์ เน็ ต เวิรค์ จ ากัด (“TPN”) เพิ่ มทุน จดทะเบี ยนจานวน 1,050,000,000 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิม 300,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 1,350,000,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญ เพิ่มทุน
จานวน 10,500,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 เพื่อใช้ในการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในโครงการระบบ
ท่อขนส่งนา้ มันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
- บริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วจากเดิม 654,645,768.70 บาท เป็ น 655,525,916.20 บาท จาก
การใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ (PSTC-WA) ของผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษัท จานวน 8,801,475 หุน้ (มูลค่าที่
ตราไว้หนุ้ ละ 0.10 บาท
- บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จากัด (“BIGGAS”) ได้จาหน่ายหุน้ สามัญของบริษัท ไทย ไปป์ ไลน์ เน็ตเวิรค์ จากัด
(“TPN”) ครัง้ ที่ 1 จานวน 511,956 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 3.8 ของหุน้ ที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมด
ของ TPN ในราคาประมาณ 212 ล้านบาท

-

2562

- เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการผูช้ านาญการพิจารณารายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สานักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีมติให้ความเห็นชอบรายงาน การวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการระบบท่อขนส่งนา้ มัน ของ TPN
- เมื่ อวัน ที่ 27 กุม ภาพัน ธ์ 2562 ที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริษั ท ครัง้ ที่ 1/2562 ประชุม ได้มี ม ติ อ นุมัติ ให้เพิ่ ม ทุน จด
ทะเบียนของบริษัท ไทย ไปป์ ไลน์ เน็ตเวิรค์ จากัด (“TPN”) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อย ที่บริษัทฯ ถือหุน้ โดยอ้อมผ่านบริษัท บิ๊ก
แก๊ ส เทคโนโลยี จ ากัด (“BIGGAS”) โดยได้เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นจาก 1,350 ล้า นบาท เป็ น 1,800 ล้า นบาท โดย
หลังจากการเพิ่มทุนส่งผลให้บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จากัด ถือหุน้ ร้อยละ 93 ของบริษัท ไทย ไปป์ ไลน์ เน็ตเวิรค์
จากัด (“TPN”) จากเดิมที่รอ้ ยละ 92
- เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่
7/2562 ได้มีมติอนุมตั ิให้บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จากัด (บริษัทย่อย) จาหน่ายหุน้ สามัญของ บริษัท พีเอสที เอ็มเอ
สดับบลิว 1 จากัด (“MSW 1”) จานวน 2,000 หุน้ มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท หรือคิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 20
ของทุนจดทะเบียน ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
- ในเดือนกรกฎาคม 2562 บริษั ท บิ๊ก แก๊ ส เทคโนโลยี จากัด (“BIGGAS”) ซึ่งเป็ น บริษัท ย่อย ได้รบั บันทึ กข้อตกลง
(MOU) สาหรับโครงการก่อสร้างคลังนา้ มันเชือ้ เพลิง ที่นิคมอุตสาหกรรมาบตาพุด จังหวัดระยอง จาก บริษัท เอ็นเอฟ
ซีที จากัด โดยงานก่อสร้างคลังนา้ มันเชือ้ เพลิงความจุ 90 ล้านลิตร มูลค่างานมากกว่า 1,000 ล้านบาท
- เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2562 อนุมัติการเข้าทารายการลงทุนบริษัท บิ๊ กแก๊ส
เทคโนโลยี จ ากัด (“BIGGAS”) ซึ่เป็ น บริษั ท ย่ อ ย โดยบริษั ท ฯ จะเข้า ท ารายการรับ โอน หุ้น สามัญ ของ BIGGAS
จานวน 39,999,998 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 49 ของจานวนหุน้ ที่ออกและชาระแล้ว ทั้งหมดของ BIGGAS คิดเป็ น
มูลค่ า รวม 4,263,000,000 บาท (“หุ้น สามัญ ของ BIGGAS”) จาก บริษั ท บี จีที โฮลดิ ง้ จ ากัด (“BGTH”) ภายใต้
กระบวนการโอนกิ จการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) โดยบริษั ทฯ จะชาระค่าตอบแทนสาหรับ
ธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้ หมดให้กับ BGTH ด้วยหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ จานวน 4,981,094,116
หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.10 บาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 42 ของจานวนหุน้ ที่ออกและชาระแล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ
ภายหลังการเพิ่มทุน โดยกาหนดราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่ม ทุนที่ออกใหม่ราคาหุน้ ละ 0.86 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวม
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

ปี พ.ศ.

เหตุการณ์ทสี่ าคัญ
ทัง้ สิน้ 4,263,000,000 บาท โดยให้แก่ BGTH (Private Placement) เพื่อเป็ นค่าตอบแทนธุรกรรมการรับโอน กิจการ
ทัง้ หมดแทนการชาระค่าตอบแทนด้วยเงินสด (Payment in Kind)
- เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 บริษัท บิก๊ แก๊ส เทคโนโลยี จากัด ได้จาหน่ายหุน้ สามัญของบริษัท ไทย ไปป์ ไลน์ เน็ตเวิรค์
จากัด (“TPN”) ให้กับบริษัท ผลิตไฟฟ้า จากัด (มหาชน) (“EGCO”)จานวน 7,739,998 หุ้น ในราคาหุน้ ละ 374.87
บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิน้ 2,901.50 ล้านบาท ทาให้สัดส่วนการถือหุน้ ใน TPN ลดลงจากร้อยละ 100 เป็ นร้อยละ 57
รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงอานาจควบคุมส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็ นเงินลงทุนในการ
ร่วมค้า และในวัน เดี ย วกัน TPN ได้อ อกหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน จ านวน 6,500,000 หุ้น ในราคาหุ้น ละ 100 บาท โดย
แบ่งเป็ นจานวน 3,315,000 หุน้ เพื่อเสนอขายให้กับ BIGGAS และ 3,185,000 หุน้ เสนอขายให้กับ EGCO ซึ่งจาก
การเพิ่มทุนดังกล่าวส่งผลให้ BIGGAS มีสดั ส่วนการถือหุน้ ใน TPN ลดลงจากร้อยละ 57 เป็ นร้อยละ 55
- เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) ครัง้
ที่ 20/2562 มีมติอนุมตั ิให้บริษัทฯ จาหน่ายหุน้ ของบริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 7 จากัด (“BGE 7”) โดยแบ่งเป็ นหุน้
สามัญจานวน 40,425 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ 10 บาท และ หุน้ บุริมสิทธิ์จานวน 42,075 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
หุน้ ละ10 บาท หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดย BGE 7ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงาน
ชีวภาพ
- เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
ครัง้ ที่ 6/2562 มี มติ อ นุมัติ ให้ด าเนิ น การจดทะเบี ยนจัด ตั้งบริษั ท ที เอสเอชไอ เอ็น จิเนี ยริง จ ากัด เพื อรอง รับ การ
ขยายตัวทางธุรกิจการให้บริการการก่อสร้าง และบริษัท บิ๊ก เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด เพื่อรองรับการลงทุน การ
จาหน่ายกระแสไฟฟ้าในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทนอื่น
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

กลุม่ โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์

กลุม่ ธุรกิจจาหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว

บจ. กันหา โซล่าพาวเวอร์

100%

บจ. บิก๊ แก๊ส เทคโนโลยี

100%

บจ. โซล่าร์โกกรีน

100%

บจ. เจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น

100%

บจ. เพาเวอร์ วี กรีน

100%

บจ. ไทย ไปป์ ไลน์ เน็ตเวิรค์

55.4%*

บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 2

100%

* เงินลงทุนในการร่วมค้า ตามอานาจควบคุมของบริษัท

บจ. พีวี กรีน

19.99%

บจ. บิก๊ เพาเวอร์ คอร์เปอเรชั่น

30%

กลุม่ ธุรกิจการให้บริการก่อสร้าง
บจ. พีเอสที เอนจิเนียริ่ง

100%

บจ. ทีเอสเอชไอ เอ็นจิเนียริง

90%

กลุม่ โรงไฟฟ้ าพลังงานชีวมวล
บจ. เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี

100%

บจ. ไบโอโกกรีน

100%

บจ. พีเอสที (อุบลราชธานี)

100%

บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 1

100%

บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 3

100%

บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 1 จากัด

100%

บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 4

100%

บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 2 จากัด

100%

บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 7

100%

บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 3 จากัด

100%

บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 8

100%

บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 5 จากัด

100%

บจ. วินด์โกกรีน

100%

บจ. พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 1

80%

บจ. ทริปเปิ ล้ เอส อีโค่

15%

กลุม่ โรงไฟฟ้ าพลังงานทดแทนอื่นๆ

กลุม่ โรงไฟฟ้ าพลังงานชีวภาพ
บจ. เศรษฐีสพุ รรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์

100%

บจ. อรัญ เพาเวอร์

100%

กลุม่ ธุรกิจอื่น

บจ. โรงไฟฟ้าสระยายโสม
100%
รายละเอี
ัทในกลุ่มบริษัทมี ดังนี ้
บจ.
โรงไฟฟ้ยาดการประกอบธุ
ขุนพัดเพ็ง รกิจของแต่ละบริษ100%

บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี

100%

บจ. พีเอสทีซี อินเตอร์เนชั่นแนล

100%

บจ. นวรัตน์1.บีเวอร์
บริเรส
ษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ51%
ากัด (หรือ “KSP”)

บจ. ไลท์อพั ดีไซน์

10%
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

ดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียนและชาระแล้ว
57 ล้านบาท โดยบริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จากัด ได้รบั สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า สาหรับการรับซือ้ ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก
(Very Small Power Producer หรือ VSPP) สาหรับพลังงานหมุนเวียนประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขนาด
กาลังการผลิต 998 กิโลวัตต์ จานวน 2 โครงการ รวมกาลังการผลิตทัง้ สิน้ 1.996 เมกะวัตต์ ซึ่งได้รบั การสนับสนุนจากโครงการสนับสนุน
พลังงานทดแทนของสานักงานนโยบายและพลังงาน กระทรวงพลังงาน ในรูปแบบส่วนเพิ่มราคารับซือ้ ไฟฟ้า (Adder) ในราคา 8 บาทต่อ
กิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็ นเวลา 10 ปี นับจากวันเริ่มต้นซื อ้ ขายไฟฟ้าเชิงพาณิ ชย์ (Commercial Operation Date หรือ COD) ซึ่งโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ดงั กล่าว ตัง้ อยู่ท่ีตาบลสร้างคอม อาเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี และได้ทาการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้ า เชิ ง พาณิ ช ย์ (Commercial Operation Date : COD) ส าหรับ โครงการที่ 1 ก าลั ง การผลิ ต 998 กิ โลวัต ต์ ในวั น ที่ 15
สิงหาคม 2554 และ โครงการที่ 2 กาลังการผลิต 998 กิโลวัตต์ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2554
2. บริษัท โซล่าร์โกกรีน จากัด (หรือ “SGG”)
ดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปั จจุบันมีทุนจดทะเบียน
และชาระแล้ว 20 ล้านบาท โดยบริษัท โซล่าร์โกกรีน จากัด ได้รบั สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า สาหรับการรับซือ้ ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาด
เล็กมาก (Very Small Power Producer หรือ VSPP) จากพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีติดตัง้ บนหลังคา (Solar PV Rooftop) สาหรับพลังงาน
หมุนเวียนประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ขนาดกาลังการผลิต 987.84 กิโลวัตต์ ซึ่งได้รบั การสนับสนุน
ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครัง้ ที่ 2/2556 (ครัง้ ที่ 145) ในรูปแบบ Feed-in Tariff ในราคา 6.16 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง เป็ นเวลา 25 ปี นับจากวันเริ่มต้นซือ้ ขายไฟฟ้าเชิงพาณิ ชย์ (Commercial Operation Date หรือ COD) ซึ่งโรงไฟฟ้า พลังงาน
แสงอาทิตย์ดงั กล่าว ตัง้ อยู่บนอาคารของสหกรณ์ประมงแม่กลอง ตาบลแหลมใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม และได้ทาการ
เชื่อมโยงระบบไฟฟ้าและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557
3. บริษัท วินด์โกกรีน จากัด (หรือ “WGG”)
ดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลมเพื่อผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าให้กบั การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียนและชาระ
แล้ว 1 ล้านบาท ในปั จจุบนั บริษัทย่อยไม่ได้ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ใดๆ
4. บริษัท ไบโอโกกรีน จากัด (หรือ “BGG”)
ก่อตัง้ เมื่อขึน้ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าให้กบั การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากพลังงาน
ชีวมวลและพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ โดยปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียน และชาระแล้ว 37.2 ล้านบาท ปั จจุบนั บริษัทย่อยไม่ได้ประกอบกิจการ
เชิงพาณิชย์ใดๆ โดยปั จจุบนั ได้รบั อนุมตั ิคาขอจาหน่ายไฟฟ้าและการเชื่อมโยงไฟฟ้าแก่ กฟภ. ทัง้ สิน้ 6 โครงการ กาลังการผลิตโครงการ
ละ 0.99 เมกะวัตต์ รวมกาลังการผลิตรวมทั้งสิน้ 5.94 เมกะวัตต์ ซึ่งแต่ละโครงการจะเป็ นในลักษณะผูผ้ ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very
Small Power Producer หรือ VSPP) โดยได้รบั อัตราการรับซือ้ ในรูปแบบ Feed in Tariff ในราคา 5.84 บาทต่อกิโลวัตต์ - ชั่วโมง เป็ น
ระยะเวลา 8 ปี แรก และราคา 5.34 บาทต่อกิโลวัตต์ - ชั่วโมง เป็ นระยะเวลา 12 ปี หลัง
5. บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จากัด (หรือ “PWG”)
ดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าให้กบั การไฟฟ้านครหลวง ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียนและ
ชาระแล้ว 38.5 ล้านบาท มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท โดยบริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จากัด ได้รบั สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า สาหรับการรับซือ้ ไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer หรือ VSPP) จากพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีติดตัง้ บนหลังคา (Solar PV
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Rooftop) สาหรับพลังงานหมุนเวียนประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ขนาดกาลังการผลิต 980 กิโลวัตต์
ซึ่งได้รบั การสนับสนุนตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครัง้ ที่ 2/2556 (ครัง้ ที่ 145) ในรูปแบบ Feed-in Tariff ในราคา
6.16 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็ นเวลา 25 ปี นับจากวันเริ่มต้นซือ้ ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date หรือ COD) ซึ่ง
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดงั กล่าว ตัง้ อยู่บนอาคารของบริษัท พรีคาสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด ตาบลราษฎร์นิยม อาเภอไทรน้อย จังหวัด
นนทบุรี และได้ทาการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD) เมื่อวันที่ 10
ตุลาคม 2557
6. บริษัท พีเอสที (อุบลราชธานี) จากัด (หรือ “PSTU”)
ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เพื่อดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากขยะ ในรูปแบบ
พลังงานความร้อน (Thermal Process) โดยปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยมีทุนชาระแล้ว 0.5 ล้านบาท ปั จจุบันบริษัทย่อย
ไม่ได้ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ใดๆ
7. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จากัด (หรือ “PSTE”)
ก่อตัง้ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 เพื่อประกอบธุรกิจลงทุน ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว 200.7 ล้านบาท
8. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จากัด (หรือ “PSTE 1”)
ก่อตัง้ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 เพื่อลงทุนหรือผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าในธุรกิจพลังงานทดแทน หรือรับเหมาก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าหรือร่วมทุน ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ทุนชาระแล้ว 76.5 ล้านบาท ปั จจุบนั ใช้เพื่อดาเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนในแบบ SPP Hybrid Firm จานวน 1 โครงการ (โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลร่องฟอง ตาบลร่องฟอง อาเภอเมือง จังหวัดแพร่) มี
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขายจานวน 23.42 เมกะวัตต์ ซึ่งปั จุบันอยู่ระหว่างการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Environmental Impact Assessment (EIA) เพื่อประกอบการยื่นลงนามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า (PPA) โดยคาดว่าจะสามารถขายไฟได้
ภายในปี 2564
9. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จากัด (หรือ “PSTE 2”)
ก่อตัง้ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 ดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และจาหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ.ปั จจุบนั มีทุนจด
ทะเบียนและทุนชาระแล้ว 65.7 ล้านบาท โดยบริษัท พีเอสที เอ็นเนอร์ยี 2 จากัด ได้รบั สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า สาหรับการรับซือ้ ไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวี ยนขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer หรือ VSPP) จากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้ บนพืน้ ดิน สาหรับ
หน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ขนาดกาลังการผลิต 4.9999 เมกะวัตต์ ในรูปแบบ
Feed-in Tariff ในราคา 5.66 บาทต่ อ กิ โลวัต ต์-ชั่ว โมง เป็ น เวลา 25 ปี นับ จากวัน เริ่ม ต้น ซื ้อ ขายไฟฟ้ า เชิ ง พาณิ ช ย์ (Commercial
Operation Date หรือ COD) ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าว ตั้งอยู่ท่ี อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และได้ทาการ
เชื่อมโยงระบบไฟฟ้าและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD) เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560
10. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 จากัด (หรือ “PSTE 3”)
ก่อตัง้ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 เพื่อลงทุนหรือผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าในธุรกิจพลังงานทดแทน หรือรับเหมาก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าหรือร่วมทุน มีทนุ จดทะเบียน 15.4 ล้านบาท และทุนชาระแล้ว 3.93 ล้านบาท ปั จจุบนั บริษัทไม่ได้ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์
ใดๆ
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11. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 จากัด (หรือ “PSTE 4”)
ก่อตัง้ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 เพื่อลงทุนหรือผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าในธุรกิจพลังงานทดแทน หรือรับเหมาก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าหรือร่วมทุน มีทนุ จดทะเบียน 60 ล้านบาท และทุนชาระแล้ว 30 ล้าน ปั จจุบนั บริษัทไม่ได้ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ใดๆ
12. บริษัท พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง จากัด (หรือ “PSTCE”)
ก่อตัง้ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ดาเนินธุรกิจหลักในการให้บริการก่อสร้าง ปั จจุบันมีทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว 10
ล้านบาท โดยบริษัทพีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง จากัด ให้บริการก่อสร้างและปรับปรุงโรงไฟฟ้าให้กบั บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
13. บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จากัด (หรือ “NWR”)
ในเดือนตุลาคม 2558 บริษัทเข้าซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จากัด ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
50 ล้านบาท บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จากัด ได้รบั สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า สาหรับการรับซือ้ ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (Very
Small Power Producer หรือ VSPP) จากพลังงานชีวภาพให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ขนาดกาลังการผลิต 1 เมกะวัต ต์ ใน
รู ป แบบ Adder ในราคา 0.50 บาทต่ อ กิ โลวัต ต์-ชั่ว โมง เป็ น เวลา 7 ปี นั บ จากวัน เริ่ม ต้น ซื อ้ ขายไฟฟ้ า เชิ ง พาณิ ช ย์ (Commercial
Operation Date หรือ COD) ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพดังกล่าว ตัง้ อยูท่ ่ี ตาบลกู่สวนแตง อาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรมั ย์ และ
ได้ทาการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม
2555 ต่อมาได้มีการปรับปรุงและเปลี่ยนเครื่องกาเนิดไฟฟ้าใหม่ โดยสามารถเดินเครื่องกาเนิดไฟฟ้าใหม่แทนเครือ่ งกาเนิดไฟฟ้าเดิม เมื่อ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
14. บริษัท อรัญ เพาเวอร์ จากัด (หรือ “ARW”)
ในเดือนพฤศจิกายน 2558 บริษัทเข้าลงทุนซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท อรัญ เพาเวอร์ จากัด ปั จจุบันมีทุนจดทะเบียนและทุน
ชาระแล้ว 386 ล้านบาท ซึ่งบริษัท อรัญ เพาเวอร์ จากัด ได้รบั สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า สาหรับการรับซือ้ ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็ก
มาก (Very Small Power Producer หรือ VSPP) จากพลังงานชีวภาพ ให้กบั การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ขนาดกาลังการผลิต 4 เมกะ
วัตต์ ในรูปแบบ Adder ในราคา 0.30 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็ นเวลา 7 ปี นับจากวันเริ่มต้นซือ้ ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial
Operation Date หรือ COD) ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ ตัง้ อยู่ท่ี ตาบลวังลึก อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี และได้ทาการเชื่อมโยง
ระบบไฟฟ้าและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557
15. บริษัท เศรษฐี สพุ รรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จากัด (หรือ “STS”)
ในเดือนพฤศจิกายน 2558 บริษัทเข้าลงทุนซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท เศรษฐี สพุ รรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จากัด ปั จจุบันทุนจด
ทะเบียนและทุนชาระแล้ว 200 ล้านบาท ซึ่งบริษัท เศรษฐี สพุ รรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จากัด ได้รบั สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า สาหรับการรับซือ้
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer หรือ VSPP) จากพลังงานชีวภาพ ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(กฟภ.) ขนาดกาลังการผลิต 2 เมกะวัตต์ ในรูปแบบ Adder ในราคา 0.30 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็ นเวลา 7 ปี นับจากวันเริ่มต้นซือ้
ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date หรือ COD) ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพดังกล่าว ตัง้ อยู่ท่ี ตาบลตลิ่งชัน อาเภอ
เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และได้ทาการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation
Date : COD) เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558
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16. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 7 จากัด (หรือ “PSTE 7”)
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เพื่อลงทุน หรือผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าในธุรกิจพลังงานทดแทน หรื อรับ เหมา
ก่อสร้างโรงไฟฟ้ าหรือร่วมทุ น มี ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ทุน ชาระแล้ว 2.58 ล้านบาท ปั จจุบันบริษัท ไม่ได้ป ระกอบกิจการเชิง
พาณิชย์ใดๆ
17. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 8 จากัด (หรือ “PSTE 8”)
ก่อตั้ง เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เพื่อลงทุน หรือผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าในธุรกิจพลังงานทดแทน หรือรับ เหมา
ก่อสร้างโรงไฟฟ้า ทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท ทุนชาระแล้ว 5.08 ล้านบาท ปั จจุบนั บริษัทไม่ได้ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ใดๆ
18. บริษัท บิก๊ แก๊ส เทคโนโลยี จากัด (หรือ “BIGGAS”)
ในเดือนพฤศจิกายน 2560 บริษัทเข้าลงทุนซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จากัด ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียนและทุน
ชาระแล้ว 408.2 ล้านบาท ซึ่งบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จากัด ประกอบธุรกิจด้านวิศวกรรมพลังงานและจาหน่ายเชือ้ เพลิงประเภทก๊าซ
ปิ โตรเลียมเหลว (LPG) ก๊าซธรรมชาติ (NGV) และก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เช่น การก่อสร้างสถานี
บริการก๊าซธรรมชาติ งานซ่อมบารุ งสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ งานซ่อมบารุงรถขนส่งก๊ าซธรรมชาติ และงานติดตัง้ ระบบเชือ้ เพลิง
สาหรับโรงงานอุตสาหกรรม
19. บริษัท ไลท์อพั ดีไซน์ จากัด (หรือ “Lightup”)
ในเดือนกรกฎาคม 2559 บริษัทเข้าลงทุนซือ้ หุน้ สามัญ บริษัท ไลท์อัพ ดี ไซน์ จากัด ปั จจุบันมีทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว
75.8 ล้านบาท โดยบริษัท ไลท์อพั ดีไซน์ จากัด ดาเนินธุรกิจจาหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า แสงสว่างแบบประหยัดพลังงาน
20. บริษัท พีวี กรีน จากัด (หรือ “PVG”)
ดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เ พื่อผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่ว นภูมิภาค ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียน
และชาระแล้ว 18 ล้านบาท โดยบริษัท พีวี กรีน จากัด ทาการร่วมทุนกับเจ้าของกรรมสิทธิของอาคารที่โครงการดังกล่าวตัง้ อยู่บนหลังคา
ซึ่งบริษั ท พี วี กรีน จากัด ได้รบั สัญ ญาซือ้ ขายไฟฟ้ า สาหรับการรับ ซือ้ ไฟฟ้ าพลังงานหมุน เวีย นขนาดเล็กมาก (Very Small Power
Producer หรือ VSPP) จากพลังงานแสงอาทิตย์ท่ี ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) สาหรับพลังงานหมุนเวียนประเภทพลังงาน
แสงอาทิตย์ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขนาดกาลังการผลิต 987.84 กิโลวัตต์ ซึ่งได้รบั การสนับ สนุนตามมติคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ ครัง้ ที่ 2/2556 (ครัง้ ที่ 145) ในรู ปแบบ Feed-in Tariff ใน 6.16 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็ นเวลา 25 ปี นับจากวัน
เริ่มต้นซือ้ ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date หรือ COD) ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดงั กล่าว ตัง้ อยู่บนอาคาร
ของบริษัท วีรบั เบอร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด ตาบลเขาย้อย อาเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี และได้ทาการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557
21. บริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จากัด (หรือ “WKE”)
ในเดือนพฤษภาคม 2559 บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จากัด (บริษัทย่อย) เข้าลงทุนซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท เวลล์ โคราช เอ็น
เนอร์ยี จากัด ปั จจุบันมีทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว 320 ล้านบาท โดยบริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จากัด ได้รบั สัญญาซือ้ ขาย
ไฟฟ้า สาหรับการรับซือ้ ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer หรือ VSPP) จากพลังงานชีวมวล ให้กับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ขนาดกาลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ ในรูปแบบ Feed-in Tariff ในราคา 4.54 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็ น
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เวลา 8 ปี แรก และ ในราคา 4.24 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็ นเวลา 12 ปี หลัง นับจากวันเริ่มต้นซือ้ ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial
Operation Date หรือ COD) ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลดังกล่าว ตัง้ อยู่ท่ีตาบลเมื องไผ่ อาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรมั ย์ และได้ทาการ
เชื่อมโยงระบบไฟฟ้าและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD) เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558
22. บริษัท โรงไฟฟ้าสระยายโสม จากัด (หรือ “SYS”)
ในเดือนมิถุนายน 2559 บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จากัด (บริษัทย่อย) เข้าลงทุนซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท โรงไฟฟ้าสระยายโสม
จากัด ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียน 251 ล้านบาท และทุนชาระแล้ว 128.5 ล้านบาท บริษัท โรงไฟฟ้าสระยายโสม จากัด ได้รบั สัญญาซือ้
ขายไฟฟ้า สาหรับการรับซือ้ ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer หรือ VSPP) จากพลังงานชีวภาพ
ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ขนาดกาลังการผลิต 4.6 เมกะวัตต์ ในรูปแบบ Adder ในราคา 0.30 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็ น
เวลา 7 ปี นับจากวันเริ่มต้นซือ้ ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date หรือ COD) ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพดังกล่าว
ตัง้ อยู่ท่ี ตาบลสระยายโสม อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ ซึ่งคาดว่าจะสามารถทาการเชื่อมโยง
ระบบไฟฟ้าและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD) ได้ในปี 2563
23. บริษัท โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง จากัด (หรือ “KPP”)
ในเดือนมกราคม 2559 บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จากัด (บริษัทย่อย) เข้าลงทุนซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง
จากัด ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียนและทุนชาระแล้ว 14.5 ล้านบาท โดยบริษัท โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง จากัด ได้รบั สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า สาหรับ
การรับซือ้ ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer หรือ VSPP) จากพลังงานชีวภาพ ให้กับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (กฟภ.) ขนาดกาลังการผลิต 1 เมกะวัตต์ ในรูปแบบ Adder ในราคา 0.50 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็ นเวลา 7 ปี นับจากวัน
เริ่มต้นซือ้ ขายไฟฟ้าเชิงพาณิ ชย์ (Commercial Operation Date หรือ COD) ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพดังกล่าว ตัง้ อยู่ท่ี ตาบลสระ
ยายโสม อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และได้ท าการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้ า และจาหน่ ายกระแสไฟฟ้าเชิงพานิชย์ (Commercial
Operation Date : COD) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ต่อมาได้มีการปรับปรุงและเปลี่ยนเครื่องกาเนิดไฟฟ้าใหม่ ซึ่งคาดว่าจะสามารถทา
การเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD) ด้วยเครื่องกาเนิดไฟฟ้าใหม่ได้
ในปี 2563
24. บริษัท พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 1 จากัด (หรือ “MSW 1”)
ก่อตัง้ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในการลงทุนหรือผลิต และจาหน่ายกระแสไฟฟ้าในธุรกิจ
พลังงานทดแทน หรือรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า มีทุนจดทะเบีย น 100,000 บาท และทุนชาระแล้ว 25,000 บาท ปั จจุบันบริษัทไม่ได้
ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ใดๆ
25. บริษัท พีเอสทีซี อินเทอร์เนชั่นแนล จากัด (หรือ “PSTC Inter”)
ก่อตัง้ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ ในการลงทุนหรือผลิต และจาหน่ายกระแสไฟฟ้า ใน
ธุรกิจพลังงานทดแทน หรือรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า มีทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว 5.8 ล้านบาท ปั จจุบันบริษัทไม่ได้ประกอบ
กิจการเชิงพาณิชย์ใดๆ
26. บริษัท ทริปเปิ ้ล เอส อีโค่
ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 เพื่อสารวจความเป็ นไปได้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมหรือพลังงานทางเลือก
อื่น และยื่นคาขอจาหน่ายไฟฟ้าและเชื่อมโยงระบบจาหน่ายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และ/หรือ การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ง
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

ประเทศไทย (EGAT) ตลอดจนพัฒนาโครงการที่ทาการศึกษาร่วมกัน ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียนและชาระแล้ว 60 ล้านบาท ปั จจุบนั กาลัง
อยู่ในขัน้ ตอนศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนและอยู่ระหว่างรอการเปิ ดยื่นใบขออนุญาตเพื่อจาหน่ายไฟฟ้าพลังงานลม
27. บริษัท ไทย ไปป์ ไลน์ เน็ตเวิรค์ จากัด (หรือ “TPN”)
ก่อตัง้ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เพื่อประกอบธุรกิจขนส่งนา้ มันโดยระบบขนส่งทางท่อ จากจังหวัดสระบุรีไปยังจังหวัดขอนแก่น
มีทนุ จดทะเบียนและทุนชาระแล้ว 2,450 ล้านบาท ปั จจุบนั ยังอยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะสามารถรับรูร้ ายได้ในไตรมาส
ที่ 4 ปี 2564
28. บริษัท เจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น จากัด (หรือ “JN”)
ในเดือนมกราคม ปี 2561 บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จากัด (บริษัทย่อย) เข้าลงทุนซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท เจเอ็น เอ็นเนอร์จี
คอร์ปอเรชั่น จากัด ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียนและชาระแล้ว 100 ล้านบาท บริษัท เจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น จากัด ประกอบกิจการ
สถานีบริการก๊าซปิ โตรเลียมเหลว (LPG) และก๊าซธรรมชาติ (NGV) โดยปั จจุบนั มีสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) 2 แห่งที่ อาเภอแก่ง
คอย จังหวัดสระบุรี เปิ ดดาเนินการในเดือน พฤษภาคม 2559 และ อาเภอนา้ พอง จังหวัดขอนแก่น เปิ ดดาเนินการในเดือน มีนาคม
2561
29. บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 1 จากัด (หรือ “BGE 1”)
ก่อตัง้ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 เพื่อลงทุนหรือผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าในธุรกิจพลังงานทดแทน และรับเหมาก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า มีทนุ จดทะเบียน 100,000 บาท และทุนชาระแล้ว 25,000 บาท ปั จจุบนั บริษัทไม่ได้ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ใดๆ
30. บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 2 จากัด (หรือ “BGE 2”)
ก่อตัง้ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 เพื่อลงทุนหรือผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าในธุรกิจพลังงานทดแทน และรับเหมาก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า มีทนุ จดทะเบียน 100,000 บาท และทุนชาระแล้ว 25,000 บาท ปั จจุบนั บริษัทไม่ได้ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ใดๆ
31. บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 3 จากัด (หรือ “BGE 3”)
ก่อตัง้ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 เพื่อลงทุนหรือผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าในธุรกิจพลังงานทดแทน และรับเหมาก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า มีทนุ จดทะเบียน 100,000 บาท และทุนชาระแล้ว 25,000 บาท ปั จจุบนั บริษัทไม่ได้ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ใดๆ
32. บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 5 จากัด (หรือ “BGE 5”)
ก่อตัง้ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 เพื่อลงทุนหรือผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าในธุรกิจพลังงานทดแทน และรับเหมาก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า มีทนุ จดทะเบียน 100,000 บาท และทุนชาระแล้ว 25,000 บาท ปั จจุบนั บริษัทไม่ได้ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ใดๆ
33. บริษัท ทีเอสเอชไอ เอ็นจิเนียริง จากัด (หรือ “TSHI”)
ก่อตัง้ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เพื่อดาเนินธุรกิจให้บริการก่อสร้าง มีทนุ จดทะเบียน 1 ล้านบาท และทุนชาระแล้ว 0.25 ล้าน
บาท ปั จจุบนั บริษัทไม่ได้ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ใดๆ
34. บริษัท บิก๊ เพาเวอร์ คอร์เปอเรชั่น จากัด (หรือ “BPC”)
ก่อตัง้ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เพื่อลงทุนหรือผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงาน
ทดแทนอื่น มีทนุ จดทะเบียน 1 ล้านบาท และทุนชาระแล้ว 0.25 ล้านบาท ปั จจุบนั บริษัทไม่ได้ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ใดๆ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้ของการประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยสามารถแบ่งออกตามประเภทของการดาเนินธุรกิจเป็ น 4 ธุรกิจหลัก ได้แก่ 1)
ธุรกิจออกแบบ จาหน่าย และติดตัง้ ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อมครอบคลุมการบริการทัง้ หมด 2) ธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลังงานหลัก และทดแทน 3) ธุรกิจจาหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว และ 4) ธุรกิจการก่อสร้าง และจัดหาทางวิศวกรรมของ
โรงไฟฟ้า คลังแก๊ส และคลังนา้ มัน โดยโครงสร้างรายได้ตามแต่ละประเภทของการดาเนินธุรกิจในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เป็ นดังนี ้
(หน่วย : ล้านบาท)

รายได้

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

มูลค่า

ร้อยละ

มูลค่า

ร้อยละ

มูลค่า

ร้อยละ

1. ธุรกิจออกแบบ จาหน่าย และติดตั้งระบบ
จ่ายไฟฟ้ าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม

559.18

41.04

597.13

19.42

574.05

8.70

2. ธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลังงานทดแทน

462.91

33.97

387.40

12.97

440.60

6.68

3. ธุรกิจจาหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์
ปิ โตรเลียมเหลว

305.631/

22.43

1,961.69

65.68

1,865.26

28.28

4. ธุรกิจการก่อสร้าง

16.38

1.20

15.46

0.52

291.82

4.42

5. รายได้อ่นื 2/

18.56

1.36

41.96

1.41

3,424.94

51.92

1362.66

100.00

2,986.65

100.00

6,596.67

100.00

รายได้รวม

หมายเหตุ : 1/รายได้ดงั กล่าวเป็ นจานวนเงินรวมตัง้ แต่วนั ที่บริษทั ฯเข้าซือ้ กิจการจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
2/
รายได้อื่น ประกอบด้วยดอกเบีย้ รับ กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน กาไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย และรายได้อื่นๆ

โดยลักษณะการดาเนินงานของแต่ละประเภทธุรกิจหลัก มีรายละเอียด ดังนี ้

1. ธุรกิจออกแบบ จาหน่ าย และติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้ าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม
ครอบคลุมการบริการทัง้ หมด
ลักษณะของผลิตภัณฑ์และการบริการ
ธุรกิจออกแบบ จาหน่าย และติดตัง้ ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม ครอบคลุมการบริการทัง้ หมด
4 ประเภท ได้แก่
1) ระบบสารองไฟฟ้า (Power Backup Solution) สาหรับอุปกรณ์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมเป็ นหลัก ที่ตอ้ งการความต่อเนื่อง
ในการทางาน
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

2) ระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อม (Power and Environment Monitoring Solution) ทาหน้าที่ตรวจวัด ประมวลผล
เก็บข้อมูล และแสดงผลของสภาวะระบบสิ่งแวดล้อมต่างๆ
3) ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ดาเนินการออกแบบ จาหน่าย ติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยให้บริการ
ในลักษณะวิศวกรรมจัดหา ก่อสร้าง (EPC) และแบบเบ็ดเสร็จทัง้ โครงการ (Turn Key Project)
4) ระบบประหยัดพลังงาน (Energy Saving Solution) และระบบอื่นๆ ให้บริการการประหยัดพลังงานสาหรับพลังงานไฟฟ้า โดย
มุ่งเน้นไปยังองค์กรที่มีค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสูง
1.1 ระบบสารองไฟฟ้ า (Power Backup Solution)
ระบบสารองไฟฟ้าที่บริษัทจาหน่ายและให้บริการ แบ่งออกเป็ นสองประเภทหลักๆ ได้แก่
1.1.1 ระบบสารองไฟฟ้ ากระแสตรง (DC Power Supply)
บริษัทจาหน่ายและให้บริการระบบสารองไฟฟ้ากระแสตรงสาหรับอุปกรณ์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมเป็ นหลัก เนื่องจาก
ระบบสื่ อ สารโทรคมนาคม เช่ น ระบบชุ ม สายโทรศัพ ท์ Fixed-Line Application, Wireless Broadband, สถานี ฐ าน Mobile Base
Station และ/หรือระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Internet Backbone เป็ นต้น โดยระบบดังกล่าวต้องการความต่อเนื่องในการทางาน อีกทั้ง
อุปกรณ์ต่างๆ ในระบบมีราคาสูง ซึ่งหากเกิดความผิดปกติในระบบไฟฟ้า เช่น แรงดันไฟฟ้าตกหรือกระชาก หรือกระแสไฟฟ้าดับ อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายโดยตรงแก่อปุ กรณ์และความเสียหายโดยอ้อมจากการที่ระบบหยุดทางานได้ ระบบสารองไฟฟ้าจึงมีความสาคัญ
กับระบบโทรคมนาคมอย่างมาก โดยทาหน้าที่ป้องกันความผิดปกติจากระบบไฟฟ้า และทาให้กระแสไฟฟ้าที่เข้าสู่ระบบมีเสถียรภาพ
และเหมาะสมแก่การทางานของอุปกรณ์ต่างๆ มากขึน้ โดยอุปกรณ์ระบบสารองไฟฟ้ายังได้รบั การออกแบบให้มีขนาดเล็ก นา้ หนักเบา
และมีลัก ษณะเป็ นหน่ วยแยกส่ วน (Module) สามารถทาการต่ อขยายได้อย่างสะดวกสาหรับ รองรับ การใช้งานเพิ่ มเติม ในอนาคต
สามารถทาการต่อขนานเพื่อเพิ่มเสถียรภาพในการทางาน (Redundant) และสามารถควบคุมทางไกลโดยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้
ทาให้เหมาะสมกับโครงการหรือระบบโทรคมนาคมโดยเฉพาะ
ทั้งนี ้ ส่ว นประกอบของระบบสาหรับ แต่ ละโครงการจะต่า งกัน โดยบริษั ท จะท าการศึ กษาความต้อ งการของผู้ว่ าจ้าง ให้
คาปรึกษา ออกแบบระบบสารองไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ผูว้ ่าจ้างกาหนด โดยเลือกอุปกรณ์
ต่างๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก ดังนี ้
อุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็ นไฟฟ้ากระแสตรง (Rectifier)
เป็ นอุปกรณ์ท่ี ทาหน้าที่แปลงสัญ ญาณไฟฟ้ากระแสสลับเป็ นกระแสตรง เพื่อทาหน้า ที่จ่ายไฟเข้าอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ใช้
ไฟฟ้ า กระแสตรง พร้อ มกับ จ่ า ยไฟฟ้ า เพื่ อ ใช้ในการสารองประจุ ไฟฟ้ าในแบตเตอรี่ โดยอุป กรณ์ แปลงไฟฟ้ า กระแสสลับ เป็ น ไฟฟ้ า
กระแสตรงสาหรับระบบสื่อสารโทรคมนาคมจะแตกต่างจากระบบทั่วไป เนื่องจากอุปกรณ์ดงั กล่าวจะมีสายดินที่เป็ นประจุบวก (Positive
Ground)

ตัวอย่าง อุปกรณ์แปลงไฟฟ้ ากระแสสลับเป็ นไฟฟ้ ากระแสตรงทีบ่ ริษัทจาหน่ายและให้บริการ
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อุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็ นไฟฟ้ากระแสตรงพร้อมแบตเตอรี่สารองไฟ (Energy Hub)
เป็ นอุปกรณ์ท่ี ทาหน้าที่แปลงสัญญาณไฟฟ้าแบบผสมผสาน (DC Hybrid Power Supply) กล่าวคือทาหน้าที่เป็ นอุปกรณ์
แปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็ นไฟฟ้ากระแสตรง (Rectifier) สาหรับระบบสื่อสารโทรคมนาคม แต่ได้เพิ่มความสามารถในการสารองไฟฟ้า
ภายในตัวอุปกรณ์ ในลักษณะเป็ น Energy Pack แบบ Lithium Ion ที่สามารถเพิ่มความจุแบตเตอรีไ่ ด้ตามความต้องการในอนาคต โดย
อุปกรณ์มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดพืน้ ที่ในการติดตัง้ แบตเตอรี่ ทัง้ ยังมีนา้ หนักเบา สามารถประยุกต์ใช้งานนอกสถานที่ได้อย่างง่ายดาย

ตัวอย่าง อุปกรณ์แปลงไฟฟ้ ากระแสสลับเป็ นไฟฟ้ ากระแสตรงพร้อมแบตเตอรี่สารองไฟ ทีบ่ ริษัทจาหน่ายและให้บริการ

ทัง้ อุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็ นไฟฟ้ากระแสตรง (Rectifier) และอุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็ นไฟฟ้ากระแสตรง
พร้อมแบตเตอรี่สารองไฟ (Energy Hub) โดยบริษัทได้รบั การแต่งตั้งให้เป็ นตัวแทนจาหน่ายของอุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็ น
ไฟฟ้ า กระแสตรงตรา Enatel จากบริษั ท Enatel Ltd. (ประเทศนิ ว ซี แ ลนด์ ) ซึ่ ง เป็ น ผู้ผ ลิ ต อุ ป กรณ์ ใ นด้า นระบบพลัง งานส าหรับ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม อุตสาหกรรม รวมถึงระบบพลังงานสาหรับโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ที่มีการจาหน่ายไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก
และผ่านการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 และมาตรฐานการจัดการสิง่ แวดล้อม ISO 14001:2004
แบตเตอรี่ (Battery)
แบตเตอรี่เป็ นอุปกรณ์สาหรับเก็บประจุไฟฟ้าในระบบสารองไฟฟ้า โดยจะทาหน้าที่กักเก็บประจุไฟฟ้ากระแสตรงจากอุปกรณ์
แปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็ นไฟฟ้ากระแสตรง (Rectifier) ในขณะที่แหล่งจ่ายไฟฟ้าทางานปกติ และจะทาหน้าที่จ่ายไฟฟ้ากระแสตรงไป
ยังระบบขณะที่แหล่งจ่ายไฟฟ้าหยุดทางาน ซึ่งจะควบคุมโดยวงจรสวิตซ์ในระบบ ซึ่งจะมีขนาดความจุไฟฟ้าและคุณสมบัติแตกต่างกัน
ตามความเหมาะสมในการใช้งาน โดยชนิดของแบตเตอรี่ท่ีบริษัทให้บริการและจัด จาหน่าย เป็ นประเภทแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดแบบปิ ด
ผนึ ก (Sealed Lead Acid Battery) และประเภท Tubular ทั้ง ชนิ ด Sealed Type และ Vented Type ที่ เหมาะสาหรับ ระบบสื่ อ สาร
โทรคมนาคม ซึ่งเป็ นแบตเตอรี่ท่ตี อ้ งการการบารุงรักษาต่า อายุการใช้งานยาวนาน และมีไอกรดที่จะทาให้เกิดความเสียหายแก่อปุ กรณ์
ต่ามาก โดยบริษัทได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นตัวแทนจาหน่ายแบตเตอรีต่ รา HAZE จากบริษัท Haze Battery Co., Ltd. (สาธารณรัฐประชาชน
จี น ) ตรา Shoto จากบริษั ท Shuangdeng Group Co.,Ltd. (สาธารณรัฐ ประชาชนจี น ) และตรา SEC จากบริษั ท SEC Industrial
Battery International Limited. (เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน/ สหราชอาณาจักร)

ตัวอย่าง แบตเตอรี่ ทัง้ ชนิด Sealed Type และ Vented Type ทีบ่ ริษัทจาหน่ายและให้บริการ
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นอกจากนีบ้ ริษัทยังให้บริการและจัดจาหน่าย Battery ชนิด Lithium Ion โดยเป็ นแบบเดียวกับที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้า (Electric
Vehicle) ปั จจุบันแบตเตอรี่ชนิดนี ้ ได้รบั ความนิยมมากขึน้ ทัง้ แบบที่ใช้ร่วมกับระบบสารองไฟฟ้า (UPS) ระบบสารองไฟฟ้า พลังงาน
แสงอาทิตย์ (Hybrid Solar System) และระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า (ESS) อันเนื่องจากมีประสิทธิภาพในการอัด/คายประจุสงู (Cycle
Life) อายุการใช้งานยาวนาน (Durable) นา้ หนักเบา (Light Weight ) และมีขนาดเล็กกว่าแบตเตอรีท่ ่วั ไปมากเมื่อเทียบกับขนาดความจุ
ที่เท่ากัน สามารถติดตัง้ ในสภาพแวดล้อมหลากหลาย มีความปลอดภัยสูง อีกทัง้ ราคาที่ถูกลง โดยบริษัทได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นตัวแทน
จาหน่ายแบตเตอรี่ ชนิด Lithium Ion ตรา Narada จากบริษัท Narada Asia Pacific Pte Ltd. (สิงคโปร์)

ตัวอย่าง เปรียบเทียบแบตเตอรี่ ทัง้ ชนิด Sealed Type และ Vented Type กับแบตเตอรี่ชนิด Lithium Ion

โดยแบตเตอรี่ Lithium Ion มาพร้อ มกั บ ระบบควบคุม (Battery Management System) ติ ด ตั้งภายใน Rack 19 จึ งท าให้
สะดวก รวดเร็ว และเป็ นระเบียบ พร้อมความสามารถในการตรวจสอบและแจ้งเหตุผิดปกติได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทาให้ทั้งในหน่วยงาน
ราชการและเอกชนให้ความสนใจเป็ นอย่างมาก
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ตัวอย่าง แบตเตอรี่ Lithium Ion ทีบ่ ริษัทจาหน่ายและให้บริการ

1.1.2 ระบบสารองไฟฟ้ ากระแสสลับ
ระบบสารองไฟฟ้ ากระแสสลับ มีอุปกรณ์หลัก คื อ อุป กรณ์สารองไฟฟ้าและปรับ แรงดันไฟฟ้ าอัตโนมัติ (Uninterruptible
Power Supply หรือ UPS) ซึ่งเป็ น อุป กรณ์ท่ีป ระกอบด้วย วงจรแปลงไฟฟ้ า กระแสสลับ เป็ น ไฟฟ้ ากระแสตรง (Rectifier) แบตเตอรี่
(Battery) วงจรแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็ นไฟฟ้ากระแสสลับ (Inverter) ซึ่งในช่วงเวลาที่มีกระแสไฟฟ้าปกติ กระแสไฟฟ้าจะถูกจ่ายไปยัง
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ตอ้ งการ พร้อมกับเข้าสู่วงจรแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็ นไฟฟ้ ากระแสตรงเพื่อจ่ายไฟเข้าไปสารองในแบตเตอรี่ เมื่อ
แหล่งจ่ายไฟฟ้าหยุดทางาน วงจรสวิตซ์จะปรับวงจรให้แบตเตอรี่ทาการจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงเข้าสู่วงจรแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็ นไฟฟ้า
กระแสสลับเพื่อจ่ายไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าจนกว่าแหล่งจ่ายไฟฟ้าทางานเป็ นปกติหรือจนกระทั่งกระแสไฟฟ้าในแบตเตอรีห่ มดลง
ทั้งนี ้ เครื่องสารองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ มีความแตกต่างกันไปตามการใช้งานที่ตอ้ งการ เช่น ความจุของ
แบตเตอรี่ท่ีแตกต่างกัน หรือบางประเภทไม่มีแบตเตอรี่อยู่ภายในเพื่อให้สามารถเลือกแบตเตอรี่ท่ีมีคุณสมบัติตามที่ตอ้ งการมาเชื่อมต่อ
ภายนอกได้ หรือมีวงจรปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Stabilizer) ทาหน้าที่ปรับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่และสม่าเสมออยูใ่ นระดับที่ปลอดภัยต่อ
อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือประเภทของแหล่งจ่ายไฟเข้าที่แตกต่างกัน เช่น กระแสไฟฟ้าเฟสเดียวหรือสามเฟส เป็ นต้น
โดยบริษัทเป็ นผูน้ าเข้าและเป็ นตัวแทนจาหน่ายในประเทศไทยสาหรับเครื่องสารองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติตรา
เดลต้า (DELTA) จากบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ จากัด (ไต้หวัน) ซึ่งเป็ นหนึ่งในผูน้ าของโลกในด้านระบบจัดการกาลังไฟฟ้า ระบบ
สารองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์และชิน้ ส่วนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เป็ น
ต้น โดยมีสานักงาน 106 แห่ง และโรงงานผลิต 31 แห่ง ทั่วโลก และมีทีมวิจยั และพัฒนาของเดลต้าในอินเดียได้เริ่มสร้างศักยภาพด้าน
ซอฟท์แวร์ทาให้สามารถต่อยอดพัฒนาซอฟท์แวร์ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม (IA) ที่ทนั สมัยได้ โดยซอฟท์แวร์ท่ีพฒ
ั นาขึน้ ใหม่นีจ้ ะเป็ น
โครงสร้างและแพลตฟอร์มมาตรฐานสาหรับใช้งานกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในกลุ่มนี ้ เช่น OPC-UA รวมถึง PLCOpen และเทคโนโลยี IIoT
เพื่อให้สามารถใช้งานกับแพลตฟอร์มลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันที่มีอยู่ในตลาดแล้วหรืออยู่ระหว่างการพัฒนา (ที่มา : เว็บไซต์
ของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ จากัด http://www.deltaww.com)
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ตัวอย่าง อุปกรณ์เครื่องสารองไฟฟ้ าและปรับแรงดันไฟฟ้ าอัตโนมัติที่บริษัทจาหน่ายและให้บริการ

นอกจากนี ้ บริษัทยังจาหน่ายอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารองไฟฟ้า เช่น ตูร้ ะบบสารองไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เป็ น
ส่วนประกอบของระบบสารองไฟฟ้าโดยจะทาการออกแบบระบบให้เหมาะสมกับอุปกรณ์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่จะนาระบบ
ดังกล่าวไปใช้ โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจนีไ้ ด้แก่ บริษัทหรือองค์กรสื่อสารโทรคมนาคม หรือบริษั ทที่ตอ้ งการระบบไฟฟ้าที่ มี
เสถียรภาพ เช่น ธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ เป็ นต้น
1.2 ระบบตรวจวัดค่าทางไฟฟ้ า และจัดการสภาพแวดล้อม (Power and Environment Monitoring Solution)
ระบบตรวจวัดค่าทางไฟฟ้า และจัดการสภาพแวดล้อม ที่บริษัทจาหน่ายและให้บริการ แบ่งออกเป็ นสองประเภทหลักๆ ได้แก่
1.2.1 ระบบตรวจวัดค่าทางไฟฟ้ า และจัดการสภาพแวดล้อม (Monitoring Solution)
ระบบตรวจวัดค่าทางไฟฟ้า เช่น โวลต์ แอมป์ วัตต์ ฯลฯ และจัดการสภาพแวดล้อม ทาหน้าที่ตรวจวัด ประมวลผล แจ้งเตือน
เก็บ ข้อมูล แสดงผลค่าสถานะของระบบแบบ Real Time รวมถึงออกรายงาน เช่น สถานะการท างานของอุป กรณ์และระบบต่า งๆ
แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ประจุของแบตเตอรี่ ความชืน้ อุณหภูมิ ควันไฟ รวมถึงการตรวจสอบว่ามีการบุกรุกในพืน้ ที่หรือไม่ เป็ นต้น
รวมถึงสามารถ Monitor และ ควบคุมทางไกลผ่านระบบสื่อสารต่างๆ และสามารถทาการแจ้งเตือนไปยังผูท้ ่ีเกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่างๆ
เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต หรือ ข้อความผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้อีกด้วย ทาให้ระบบตรวจวัดค่าทางไฟฟ้า และจัดการสภาพแวดล้อมช่วย
ให้ผปู้ ฏิบตั ิงานสามารถตัดสินใจแก้ไขปั ญหาอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้ จากความผิดปกติต่างๆได้ทนั ท่วงที
เช่น ไฟฟ้าดับ ไฟไหม้ หรือ ความผิดปกติของระบบไฟฟ้า เป็ นต้น อีกทัง้ ยังสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของบุคลากรที่ตอ้ งใช้ในการ
ควบคุมดูแลได้ โดย ระบบตรวจวัดค่าทางไฟฟ้า และ จัดการสภาพแวดล้อม ประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 4 ส่วน ได้แก่
1) อุปกรณ์เก็บข้อมูลและแสดงผลบนคลาวด์ (Server VPS or Cloud)
2) อุปกรณ์ตวั ประมวลผลหลัก เก็บข้อมูล และ ส่งข้อมูล (Local Control Unit or Gateway)
3) อุปกรณ์ตรวจวัด (Sensor Unit)
4) โปรแกรม ตรวจวัดค่าทางไฟฟ้า และ จัดการสภาพแวดล้อม (Monitoring Software or Platform)
โดยตัวประมวลผลหลัก (Local Control Unit or Gateway) จะเป็ นตัวกลางอ่านค่าจากอุปกรณ์ตรวจวัดต่างๆ เช่น เครื่องวัด
แรงดันไฟฟ้า เครื่องตรวจจับอุณหภูมิ เครื่องตรวจจับควันไฟ และตรวจวัดค่าต่างๆ ตามที่กาหนด แล้วส่งค่าดังกล่าวไปยังระบบเก็บ
ข้อมูลและแสดงผลบนคลาวด์ (Server VPS or Cloud) ข้อมูลดังกล่าว จะได้รบั การบันทึกประมวลผล และประมวลผลเพื่อส่งข้อมูลผ่าน
ระบบเครือข่ายต่างๆ ไปยังศูนย์ควบคุมส่วนกลาง และทาการแสดงผล หรือแจ้งเตือนบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือทางอีเมลล์ โดยโปรแกรม
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ตรวจวัดค่าทางไฟฟ้า และจัดการสภาพแวดล้อมที่บริษัทได้ทาการพัฒนาขึน้ เอง ซึ่ง ได้รบั การออกแบบให้สามารถรองรับอุปกรณ์เก็ บ
ข้อมูล และ แสดงผลมากกว่า 1,000 เครื่องต่อระบบ
Pyranometer

Wind Sensor

Environment

Environment

Temp./Humid Sensor

Remote/Mobile

Rain Sensor

Environment

Monitoring Devices

Environment

Power and Environment
Monitoring System

AC/DC Power

- Cloud Server
- Private Server

Internet / IoT

Electric Power

Intranet /
Mobile Network

Auto Reclosure

Wall Display

Remote/Auto. Power Switch

IP Camera
Surveillance

Smoke Detector
Alarm

Motion sensor

Centralized Power and Environment Monitoring System

Security

ตัวอย่าง อุปกรณ์และหน้าจอซอฟท์แวร์ระบบตรวจวัดและจัดการทีบ่ ริษัทจาหน่ายและให้บริการ

1.2.2

ระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real-time (SCADA)

นอกจากระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อม (Monitoring Solution) ทางบริษัทได้นาเข้าระบบตรวจสอบและวิเคราะห์
ข้ อ มู ล แบบ Real-time (SCADA) ซึ่ ง เป็ นโปรแกรมวิ เ คราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ไฟฟ้ า ในโรงไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์
(Comprehensive Monitoring & Control / Advanced Performance Analytics) ที่สามารถวิเคราะห์สาเหตุและการแก้ไขแบบ Real
Time เพื่อให้การบริหารจัดการภายในโรงไฟฟ้า และการผลิตไฟฟ้าเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งยังสามารถบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้า
ภายในอาคาร (BEMS : Building Energy Management System) โดยอาศัย ฐานข้อ มูล Big Data วิ เคราะห์และสั่งงานผ่ า นระบบ
SCADA เพื่อควบคุมการทางานเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบแสงสว่างภายในอาคาร ให้เหมาะสมกับสภาพการทางานของ
บุคลากรภายในอาคาร สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ตัวอย่าง โครงสร้างระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real-time (SCADA) ทีบ่ ริษัทจาหน่ายและให้บริการ

24
รับรองความถูกต้อง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

1.3 ระบบผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน (Renewable Energy)
บริษัทดาเนินการออกแบบ จาหน่าย และติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยให้บริการในลักษณะวิศวกรรม จัดหา
และก่ อสร้าง (Engineering Procurement and Construction หรือ EPC) แบบโครงการเบ็ ดเสร็จ (Turn-key Project) ทั้งในรู ป แบบ
ระบบผลิตไฟฟ้าเพื่อเชื่อมต่อกับระบบจาหน่ายไฟ (On-grid System) และระบบผลิตไฟฟ้าที่ไม่เชื่อมต่อกับระบบจาหน่ายไฟ (Off-Grid
System) ซึ่งจะทาการผลิตไฟฟ้าเพื่อจ่ายไปยังอุปกรณ์ในระบบของผูว้ ่าจ้างเอง เช่น อุปกรณ์ท่ตี ิดตัง้ ในเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม เป็ น
ต้น
โดยบริษัทจะทาการศึกษาถึงความต้องการไฟฟ้าของระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า แล้วจึงทาการออกแบบระบบ โดยเลือกส่วนประกอบ
ที่มีความเหมาะสมกับทัง้ ลักษณะการใช้งานและสภาวะของแสงอาทิตย์หรือกระแสลมในพืน้ ที่โดยรอบ โดยอาจจะมีส่วนของระบบไฟฟ้า
สารองร่วมด้วยตามความเหมาะสมในการใช้งานและตามความต้องการของผูว้ ่าจ้าง ในปั จจุบนั บริษัทให้บริการระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทน ดังต่อไปนี ้
ก) พลัง งานแสงอาทิ ต ย์ (Solar Cell) แบบ On grid โดยระบบจะผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลัง งานแสงอาทิ ต ย์ ในปั จ จุ บัน เซลล์
แสงอาทิตย์ท่ีบริษัทจัดจาหน่ายและให้บริการเป็ น เซลล์แสงอาทิตย์แบบโพลีคริสตอลลีน (Poly Crystalline) และเซลล์
แสงอาทิตย์แบบเซลล์ซิลิคอนชนิดผลึกเดี่ยว (Mono Crystalline) ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า (Efficiency) มากกว่า
16% โดยระบบดังกล่าว จะขนานไฟฟ้าใช้งานร่วมกับสายส่ง เพื่อผลิตไฟฟ้าในเวลาที่มีแสงแดด เพื่อจาหน่ายไฟให้กบั การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือเพื่อประหยัดค่าไฟฟ้าภายในองค์กรที่ติดตัง้ ใช้งาน
ข) ระบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็ บพลังงาน (Hybrid System) นอกจากระบบพลังงานแสงอาทิต ย์
(Solar Cell) แบบ On grid แล้ว ทางบริษัทยังนาระบบกักเก็บพลังงาน (ESS : Energy Storage System) ต่อร่วมเพื่อใช้ใน
การกักเก็บพลังงานไฟฟ้าจาก Solar Cell ในส่วนที่เหลือจากการใช้งาน หรือกักเก็บพลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ค่าไฟฟ้า
ราคาถูก (Off Peak) เพื่อนามาใช้งานในช่วงที่ไม่มีแสงแดด หรือช่วงเวลาที่ค่าไฟฟ้าราคาแพงพร้อมกับลดค่าไฟฟ้าในส่วน
ความต้องการใช้ไฟ (On Peak and Demand Charge) ทาให้สามารถลดค่าใช้ไฟฟ้าภายในองค์กรได้อย่างยั่งยืน อีกทัง้ ยัง
เพิ่มเสถียรภาพให้ระบบไฟฟ้า โดยระบบกักเก็บไฟฟ้าจะชดเชยรู ปคลื่นและความถี่ในระบบไฟฟ้าจากสายส่งให้มีความ
เสถียรมากยิ่งขึน้ ซึ่งเป็ นการลดความเสียหายและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าในหน่วยงาน รวมถึงการนาพลังงาน
ที่กกั เก็บออกมาใช้เมื่อระบบไฟฟ้าขัดข้อง (Power Backup) ได้อีกด้วย

ตัวอย่าง ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS : Energy Storage System) ทีบ่ ริษัทจาหน่ายและให้บริการ
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1.4 บริการและโซลูช่นั บริหารจัดการพลังงาน (Energy Management Solutions and Services)
การบริการบริหารจัดการพลังงานเพื่อให้เกิดผลประหยัด และการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริการจะ
ครอบคลุมถึง ให้คาปรึกษา ออกแบบ บริหารโครงการ วิเคราะห์การใช้พลังงาน ติดตัง้ อุปกรณ์ และดาเนินงานสาหรับ รวมถึงการจัดหา
แหล่งเงินทุน ตลอดจนการตรวจวัดเพื่อพิสจู น์ผลประหยัด และรับประกันผลการประหยัด โดยระบบที่นามาใช้สาหรับการจัดการพลังงาน
คือ ระบบบริหารจัดการพลังงานสาหรับอาคาร (Building Energy Management Systems (BEMS))
ซึ่งจะทาหน้าที่ควบคุมระบบปรับอากาศ ระบบทาความร้อนและระบายอากาศ (Heating, Ventilation, and Air
Conditioning: HVAC) ระบบควบคุมแสงสว่างในอาคาร การรวบรวมข้อมูลจากสมาร์ทมิเตอร์ (Smart Metering) นอกจากนี ้ ในอนาคต
อาจจาเป็ นต้องมีการติดตัง้ สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ าไว้ในอาคาร (EV Charging System) เพื่อรองรับการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าของผู้ท่ี
อาศัยหรือทางานอยู่ภายในอาคาร
นอกจากนีย้ งั รวมถึงการให้บริการบริหารจัดการพลังงานสาหรับโรงงานอุตสาหกรรม (Factory Energy
Management System (FEMS)) จะประกอบด้วย ระบบติดตามการใช้ไฟฟ้ า ระบบจัดการการเดิ นเครื่ องจักรรวมถึงการซ่ อมบารุ ง
อุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ ระบบควบคุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพลังงานที่ผลิตขึน้ ภายในโรงงานและการกักเก็บพลังงาน (Energy
Storage System) ระบบควบคุมการตอบสนองด้านโหลด ระบบควบคุมการทาความร้อน การปรับอากาศ และการระบายอากาศภายใน
โรงงาน (Heating, Ventilation and Air Conditioning: HVAC) ระบบไฟแสงสว่าง การรวบรวมและประมวลผลข้อมูลจากมิเตอร์อจั ฉริยะ
เป็ นต้น

ตัวอย่าง ระบบปั๊ มความร้อนและหลอดไฟแอลอีดีทบี่ ริษัทจาหน่ายและให้บริการ

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ระบบสารองไฟฟ้าและระบบตรวจวัด ควบคุม และแจ้งเตือนระบบไฟฟ้าของบริษัทเป็ นกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีมี
ความเกี่ ย วเนื่ อ งกับ อุต สาหกรรมที่ ต ้อ งการระบบปฏิ บัติ งานที่ มี เสถี ย รภาพสูง บริษั ท จึ งมุ่ง เน้น การจัด จ าหน่ า ยไปยังลูก ค้ากลุ่ม
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งตลาดบริการโทรคมนาคมของประเทศไทยสามารถจาแนกได้ 11 ตลาด แบ่งเป็ นตลาดค้าปลีกบริการ 5
ตลาด และตลาดค้าส่งบริการ 6 ตลาด ดังนี ้
1. ตลาดค้าปลีกบริการโทรศัพท์ประจาทีภ่ ายในประเทศ
โครงสร้างตลาดส่วนแบ่งตลาด และระดับการแข่งขันตลาดค้าปลีกบริการโทรศัพท์ประจาที่ มีผใู้ ห้บริการหลักคงเหลืออยู่ 1 ราย
คือ บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) (TOT) ข้อมูล ณ สิน้ ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 มีเลขหมายที่เปิ ดใช้บริการทั้งหมดประมาณ 2.69 ล้านเลข
หมาย และมีครัวเรือนที่เข้าถึงร้อยละ 12.5
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2. ตลาดค้าปลีกบริการโทรศัพท์เคลื่อนทีภ่ ายในประเทศ
โครงสร้างตลาดส่วนแบ่งตลาด และระดับการแข่งขันตลาดค้าปลีกบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีผใู้ ห้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
สามารถจาแนกได้เป็ น 2 กลุ่ม คือ
(1) ผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ท่มี ีโครงข่ายหรือมีสิทธิ์ในการใช้โครงข่าย (Mobile Network Operators –MNOs)
(2) ผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นที่บนโครงข่ายเสมือน (Mobile Virtual Network Operators –MVNOs) ดังนี ้

หากคานวณส่วนแบ่งตลาดจากจานวนผูใ้ ช้บริการของตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่พบว่า กลุ่มบริษัท AIS มีส่วนแบ่งตลาด
คิดเป็ นร้อยละ 44.0 รองลงมาเป็ น กลุ่มบริษัท TRUE มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 31.8 กลุ่มบริษัท DTAC มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 21.6
ตามด้วยกลุ่ม CAT มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 2.44 และกลุ่มบริษัท TOT มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 0.18ตามลาดับ โดยค่าดัช นี HHI ของ
ตลาดค้าปลีกบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ณ สิน้ ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 อยู่ท่ี 3,417 ซึ่งลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 0.1
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3. ตลาดค้าปลีกบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
3.1 ประเภทบริการปั จจุบนั การใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศสามารถแบ่งการให้บริการออกเป็ น 3 ระบบใหญ่
ได้แก่
(1) ระบบต่ อ ตรง (International Direct Dialing: IDD) บริก ารโทรศัพ ท์ร ะหว่ า งประเทศระบบต่ อ ตรง เป็ นการ
ให้บริการผ่าน Access Code หรือ IDD Prefix โดยต่อตรงอัตโนมัติผ่านระบบเลขหมาย 3 หลัก (Three Digits Number) หรือ
ผ่ า นบริ ก ารโทรศั พ ท์ป ระจ าที่ (Public Switched Telephone Network: PSTN) และบริ ก ารโทรศั พ ท์เคลื่ อ นที่ ด ้ว ยผ่ า น
เทคโนโลยี TDM (Time Division Multiplexing) ซึ่งระบบต่อตรงมี 2 ลักษณะด้วยกัน คือการต่อตรงอัตโนมัติ และการเรียกผ่าน
พนักงานสลับสาย โดยปั จจุบันผูใ้ ช้บริการใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างด้วยวิธีการกด IDD Prefix เป็ นส่วนใหญ่วิธีการใช้บริการ
สามารถด าเนิ น การได้ดังนี ้ 1.1) กรณี โทรเข้า โทรศัพ ท์ป ระจ าที่ ก ด IDD Prefix+ รหัส ประเทศ + รหัสเมื อ ง + เลขหมาย
ปลายทาง 1.2) กรณีโทรเข้าโทรศัพท์เคลือ่ นที่กด IDD Prefix+ รหัสประเทศ + เลขหมายปลายทาง
(2) ระบบการสื่อสารทางเสียงผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Voice over Internet Protocol: VoIP) บริการโทรศัพท์ระหว่าง
ประเทศระบบการสื่อสารทางเสียงผ่าน ระบบอินเทอร์เน็ต เป็ นลักษณะการเชื่อมต่อผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล
(Internet Protocal: IP) ซึ่งเป็ นการใช้บริการผ่านโทรศัพท์ประจาที่ หรือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ก็ได้ ด้วยวิธีการแปลงสัญญาณเสียง
เพื่อส่งต่อไปยังปลายทางผ่านทางบริการอินเทอร์เน็ต แต่ปัจจุบันการโทรออกด้วย VoIP นั้น มีเลขหมายและไม่มีเลขหมาย
โทรศัพท์ก็ได้ เช่น การโทรผ่านคอมพิวเตอร์ไปคอมพิวเตอร์ (PC-to-PC) คอมพิวเตอร์ไปโทรศัพท์ (PC-to-Phone) โทรศัพท์ไป
คอมพิวเตอร์ (Phone-to-PC) และโทรศัพท์ไปโทรศัพท์ (Phone-to-Phone) เป็ นต้น
(3) ระบบบัตรโทรศัพท์ (International Calling Card) บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศระบบบัตรโทรศัพท์ เป็ นบริการ
ที่ผูใ้ ช้บริการโทรออกต่างประเทศจะต้องทาการซือ้ บัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศจากผูจ้ ดั จาหน่ายหรือผูใ้ ห้บริการต่างๆ ทัง้ นี ้
การโทรออกไปต่างประเทศจะมีลกั ษณะการเชื่อมต่อส่วนกลาง ซึ่งมีเลขหมายกลางของศูนย์บริการ (Access Number) เป็ น
เลขหมายศูนย์กลางสาหรับการเชื่อมต่อไปยังเกตเวย์ (Gateway) โดยผูใ้ ห้บริการระบบดังกล่าวจะต้องเช่าช่วงช่องสัญญาณ
จากผูใ้ ห้บริการเกตเวย์ เพื่อเชื่อมต่อออกไปต่างประเทศ
3.2 โครงสร้างตลาดส่วนแบ่งตลาด และระดับการแข่งขัน
1) ระบบต่อตรง (International Direct Dialing: IDD) มีผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศระบบต่อตรงรายใหญ่
ทัง้ หมด 6 ราย ดังนี ้ (1) บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) (TOT) (2) บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) (CAT) (3) บริษัท
เอไอเอ็น โกลบอลคอม จากัด (AIN) (4) บริษัท ดีแทคไตรเน็ต จากัด (DTAC TriNet) (5) บริษัท ทริปเปิ ลที โกลบอล เน็ท จากัด
(TTT GN) (6) บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จากัด
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2) ระบบการสื่ อ สารทางเสี ย งผ่ า นระบบอิ น เทอร์เน็ ต (Voice over Internet Protocol: VoIP) มี ผู้รับ ใบอนุ ญ าต
ประกอบกิจการอินเทอร์เน็ต จานวนทัง้ หมด 138 ราย แบ่งเป็ นเปิ ดให้บริการแล้ว 71 ราย หรือคิดเป็ นร้อยละ 51.45 และยังมิได้
เปิ ดให้บริการหรือยกเลิกบริการ 67 ราย หรือคิดเป็ นร้อยละ 48.55
3) ระบบบัตรโทรศัพ ท์ (International Calling Card) มี ผู้รับ ใบอนุญ าตประกอบกิ จการโทรคมนาคม ระบบบัต ร
โทรศัพท์ จานวนทัง้ หมด 105 ราย แบ่งเป็ นเปิ ดให้บริการแล้ว 23 ราย หรือคิดเป็ นร้อยละ 21.90 และยังมิได้เปิ ดให้บริการ 82
ราย หรือคิดเป็ นร้อยละ 78.10
สาหรับตลาดโทรศัพท์ระหว่างประเทศนัน้ จะพิจารณาเฉพาะการโทรออกต่างประเทศโดยใช้บริการโทรศัพท์ประจาที่
โดยมีรายได้เท่ากับ 195.9 ล้านบาทและเมื่อพิจารณาส่วนแบ่งตลาดจากรายได้ ณ สิน้ ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ผูใ้ ห้บริการใน CAT
มีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุด อยู่ท่ีรอ้ ยละ 64.9 ตามด้วย TIC ร้อยละ 32.1 TOT ร้อยละ 1.9 และ Jasmine ร้อยละ1.1 ค่าดัชนี
HHI ณ สิน้ ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 อยู่ท่ี 5,244 จุด ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 0.8

4. ตลาดค้าปลีกบริการอินเทอร์เน็ตประจาที่
4.1 จานวนผูล้ งทะเบียนใช้งาน ณ สิน้ ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 มีผลู้ งทะเบียนใช้บริการอินเทอร์เน็ตประจาที่ทงั้ สิน้ จานวน 9.86
ล้านราย เพิ่มขึน้ จากไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 3.0 เมื่อพิจารณาอัตราการเข้าถึงของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงพบว่ามีแนวโน้ม
เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิน้ ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 มีอัตราการเข้าถึงอยู่ท่ีรอ้ ยละ 45.7 ของครัวเรือน เพิ่ มขึน้ จากไตรมาสก่อนหน้า
ร้อยละ 3.1 โดยพบว่า การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงประเภท Fiber optical มีสดั ส่วนสูงที่สดุ อยู่ท่ีรอ้ ยละ 47.2 ของการเชื่อมต่อ
ทัง้ หมด ตามด้วยการเชื่อมต่อผ่าน xDSL ร้อยละ 37.7 การเชื่อมต่อแบบ Cable Broadband มีสัดส่วนร้อยละ 13.6 และการเชื่อมต่อ
แบบอื่นๆ ร้อยละ 1.5

4.2 โครงสร้างตลาดส่วนแบ่งตลาดและระดับการแข่งขัน ตลาดค้าปลีกบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง มีผใู้ ห้บริการรายใหญ่ 4
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ราย ได้แก่ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จากัด (TICC) บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) (TOT) บริษัท ทริปเปิ ลที บรอดแบนด์ จากัด
(มหาชน) ซึ่งให้บริการในชื่อแบรนด์ 3BB และบริษัท แอดวานซ์ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จากัด (AWN)

ส่วนแบ่งตลาดจากจานวนผูใ้ ช้บริการพบว่ า ณ สิน้ ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 TICC มีส่วนแบ่งตลาดสูงที่สดุ อยู่ท่ีรอ้ ยละ 37.5 ตาม
ด้วย 3BB มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 32.4 TOT มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 16.1 AWN มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 9.5 นอกจากนี ้ ยังมีผู้ให้
บริการรายย่อยอื่น ๆ มีส่วนแบ่งตลาดรวมกันประมาณร้อยละ 4.6 สาหรับค่าดัชนี HHI ของตลาดบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วลดลง
เล็กน้อยโดย ณ สิน้ ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 อยู่ท่ี 2,824 จุด

5. ตลาดบริการอินเทอร์เน็ตเคลือ่ นที่
5.1 โครงสร้างตลาด ตลาดอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่มีโครงสร้างคล้ายกับตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ เนื่องจากผูใ้ ห้บริการเสียงใน
ตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ ก็มีจะให้บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ควบคู่ไปด้วย
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5.2 ส่วนแบ่งตลาดรายได้จากบริการที่มิใช่เสียง ณ สิน้ ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 พบว่าผูใ้ ห้บริการในกลุ่ม AIS มีส่วนแบ่งตลาด
มากที่สดุ ที่รอ้ ยละ 47.5 เพิ่มขึน้ จากไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 0.8 ตามด้วยผูใ้ ห้บริการในกลุ่ม DTAC มีสว่ นแบ่งตลาดร้อยละ 28.7 ลดลง
จากไตรมาสก่อนหน้าเล็กน้อยและผูใ้ ห้บริการในกลุ่ม TUC มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 21.6 เพิม่ ขึน้ จากไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 2.4
สาหรับค่าดัชนีHHI ของตลาดบริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ณ สิน้ ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 อยู่ท่ี 3,548 ซึ่งลดลงจากไตรมาสก่อนคิด
เป็ นร้อยละ 0.6
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6. ตลาดบริการเกตเวย์อินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ
6.1 โครงสร้างตลาดผูใ้ ห้บริการบริการเกตเวย์อินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศจะต้องได้รบั ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบที่ 2 สาหรับการให้บ ริการการเชื่อมต่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตภายใน (NIX) และระหว่างประเทศ (IIG) จากสานักงาน
กสทช. โดยในปั จจุบนั มีผใู้ ห้บริการที่ได้รบั ใบอนุญาตและดาเนินกิจการอยู่ทงั้ สิน้ 17 ราย ซึ่งให้บริการทัง้ NIX และ IIGโดยในปั จจุบนั มีผู้
ให้บริการที่ได้รบั ใบอนุญาตและดาเนินกิจการอยู่ทงั้ สิน้ 17 ราย ซึ่งให้บริการทัง้ NIX และ IIG

6.2 ปริมาณแบนด์วิธี และส่วนแบ่งตลาดในการให้บริการ
ปริมาณแบนด์วิธีท่ีใช้เชื่อมต่อในการให้บริการเกตเวย์อินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศมี แนวโน้มเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดย ณ
สิน้ ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 มีปริมาณแบนด์วิธรวมทัง้ หมด 2,221 Gbps เพิ่มขึน้ จากไตรมาสก่อนร้อยละ 0.2 โดยจาแนกการเชื่อมต่อผ่าน
Landline มี ป ริม าณแบนด์วิ ธรวม 1,765 Gbps ซึ่งเพิ่ ม ขึน้ จากไตรมาสก่ อ นหน้าเล็ ก น้อ ย ในขณะที่ ก ารเชื่ อ มต่ อ ผ่ า นเคเบิ ล้ ใต้น ้า
(Submarine cable) มีผใู้ ห้บริการเพียงรายเดียว คือ กสท มีปริมาณแบนด์วิธีรวม 456 Gbps เพิม่ ขึน้ จากไตรมาสก่อนหน้าเล็กน้อย
สาหรับส่วนแบ่งตลาดซึ่งคานวณโดยปริม าณแบนด์วิธ ณ สิน้ ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 พบว่า CAT มีส่วนแบ่งตลาดสูงที่สดุ ที่
ร้อยละ 26.9 ซึ่งเท่ากับไตรมาสก่อนหน้า ตามด้วย TIG มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 19.4 ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 0.8 โดยค่า HHI
ของตลาดบริการเกตเวย์ระหว่างประเทศ ณ สิน้ ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 มีค่า 1,571 ซึ่งลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 0.2
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7. ตลาดบริการเกตเวย์โทรศัพท์ระหว่างประเทศ
7.1 โครงสร้างปั จจุบนั มีผไู้ ด้รบั อนุญาตให้บริการเกตเวย์โทรศัพท์ระหว่างประเทศรวม 4 ราย โดยทัง้ หมดเป็ นผูใ้ ห้บริการค้า
ปลีกโทรศัพท์ระหว่างประเทศและเกือบทัง้ หมดเป็ นผูใ้ ห้บริการในตลาดค้าปลีกโทรศัพท์ประจาที่และโทรศัพท์เคลือ่ นที่ภายในประเทศ
ด้วย

7.2 ปริมาณการใช้งาน สาหรับจานวนนาทีบริการเกตเวย์โทรศัพท์ระหว่างประเทศในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 มีปริมาณการใช้
งานทั้งสิ น้ 240.7 ล้า นนาที เพิ่ ม ขึ น้ จากไตรมาสก่ อ นหน้า ประมาณ 0.8 ล้า นนาที ห รื อ คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 0.3 โดยเป็ น บริษั ท กสท
โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) มีปริมาณการโทรถึง 145.6 ล้านนาที ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 60.49 ของจานวนนาทีทงั้ หมด ขณะที่ผูใ้ ห้บริการ
รายอื่นมีประมาณ 95.1 ล้านนาที
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8. ตลาดบริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรศัพท์ประจาทีเ่ พื่อให้สามารถเรียกถึงจุดปลายทาง
8.1 โครงสร้าง ในปั จจุบนั มีผใู้ ห้บริการโทรศัพท์ประจาที่ท่ใี ห้บริการถึงผูบ้ ริโภคหรือผูใ้ ช้บริการขัน้ สุดท้าย (end users) จานวน
8 ราย ด้วยลักษณะประเภทบริการ Call Termination ผูท้ ่ีจะสามารถให้บริการ Fixed Call Termination ได้จาเป็ นต้องเป็ นผูท้ ่ีให้บริการ
ค้าปลีกในบริการโทรศัพท์ประจาที่ ดังนัน้ จึงถือว่า ผูใ้ ห้บริการ Fixed Call Termination มีจานวน 8 ราย

8.2 ปริมาณการใช้งาน สาหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2562 จานวนทราฟฟิ กการใช้งานบริการ Fixed Call Termination มีจานวน
ทั้งสิน้ 159.8 ล้านครัง้ โดยแบ่งเป็ นการรับสายจากโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile-to-Fixed) 156.9 ล้านครัง้ และรับสายจาก
โครงข่ายโทรศัพท์พืน้ ฐาน (Fixed-to-Fixed) มีจานวนทั้งสิน้ 2.9 ล้านครัง้ หากวัดเป็ นจานวนนาที จานวนทราฟฟิ กการใช้งานบริการ
Fixed Call Termination มีจานวนทัง้ สิน้ 324.7 ล้านนาที แบ่งเป็ นการรับสายจากโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile-to-Fixed) 321.0
ล้านนาที และรับสายจากโครงข่ายโทรศัพท์พนื ้ ฐาน (Fixed-to-Fixed) มีจานวนทัง้ สิน้ 3.7 ล้านนาที

9. ตลาดบริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อให้สามารถเรียกถึงจุดปลายทาง
9.1 ผูใ้ ห้บริการในปั จจุบนั ผูใ้ ห้บริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ให้บริการถึงผูบ้ ริโภคหรือผูใ้ ช้บริการขัน้ สุดท้าย (end
users) ซึ่งเป็ นผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่สามารถให้บริการ Mobile Call Termination ได้มีทงั้ หมด 5 กลุ่มใหญ่ คือ
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9.2 ปริมาณการใช้งานสาหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2562 จานวนทราฟฟิ กการใช้งานบริการ Mobile Call Termination มีจานวน
ทัง้ สิน้ 4,510.3 ล้านครัง้ โดยแบ่งเป็ นการรับสายจากโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile-to-Mobile) 4,400.0 ล้านครัง้ และรับสายจาก
โครงข่ายโทรศัพท์พืน้ ฐาน (Fixed-to-Mobile) มี 110.3 ล้านครัง้ หากวัดเป็ นจานวนนาที จานวนทราฟฟิ กการใช้บริการ Mobile Call
Termination มีทงั้ สิน้ 8,156.0 ล้านนาที แบ่งเป็ นประเภทการรับสายจากโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile-to-Mobile) จานวน 8,000
ล้านนาที และรับสายจากโครงการข่ายโทรศัพท์ประจาที่ (Fixed-to-Mobile) จานวน 156.0 ล้านนาที

10. ตลาดการเข้าถึงบรอดแบนด์
10.1 โครงสร้าง ในปั จจุบนั มีผใู้ ห้บริการเข้าถึงบรอดแบนด์ดว้ ยรูปแบบโครงข่ายที่หลากหลายจากตารางที่ 10-1 พบว่าผูร้ บั
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายเป็ นของตนเองและได้รบั อนุญาตให้บริการเข้าถึงบรอดแบนด์จานวนทัง้ สิน้ 67 ราย
เป็ นผูร้ บั ใบอนุญาตที่ให้บริการผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมมากกว่าหนึ่งแบบเพื่อให้บริการ จานวน 26 ราย และเป็ นผูใ้ ห้บริการที่ให้บริการ
ผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมแบบเดียว จานวน 41 ราย
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10.2 ปริมาณการใช้บริการและรายได้เข้าถึงบรอดแบนด์
ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่มีแนวโน้มเพิ่ มขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยสิน้ ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ทั้งนี ้ การ
เข้าถึงบรอดแบนด์โดยใช้เทคโนโลยี Fiber optic มีปริมาณทราฟฟิ คมากกว่าเทคโนโลยีอื่น และการเข้าถึงบรอดแบนด์โดยใช้เทคโนโลยี
xDSL มีปริมาณทราฟฟิ คเป็ นอันดับ 2
สาหรับรายได้จากบริการเข้าถึงบรอดแบนด์ก็มีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน โดย ณ สิน้ ไตรมาสที่ 3 ปี 2562
อยู่ท่ี 29,578.6 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 2.6 แบ่งเป็ นรายได้จากการใช้เองและให้บริการบริษัทในกลุม่ 13,326.4
ล้านบาทและรายได้ท่ขี ายให้แก่บริษัทอื่น 16,252.2 ล้านบาท
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11. ตลาดบริการวงจรเช่า
11.1 โครงสร้างผูใ้ ห้บริการในตลาดค้าส่งวงจรเช่าสามารถจาแนก ดังนี ้
กลุ่ม ที่ 1 ผู้ให้บริการเฉพาะค้าส่ ง ได้แก่ ผู้รบั ใบอนุญ าตซึ่งเป็ นผู้ประกอบการรัฐวิ สาหกิจและให้บริการโครงสร้างพืน้ ฐาน
(Infrastructure) โดยธุรกิจหลักของผูใ้ ห้บริการในกลุ่มนีค้ ือการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าการให้บริการวงจรเช่าเป็ นเพียงการนาทรัพยากร
ส่วนที่เหลือ หรือเส้นใยแก้วนาแสง (Fiber Optic) มาให้ผปู้ ระกอบการรายอื่นเช่า
กลุ่มที่ 2 ผูใ้ ห้บริการที่มีโครงข่ายขนาดใหญ่ และประกอบการค้าปลีกและส่งโดยผูใ้ ห้บริการกลุ่มมี โครงข่ายที่ครอบคลุมทั้ง
ประเทศ หรือรัฐวิสาหกิจโทรคมนาคม
กลุ่มที่ 3 ผูใ้ ห้บริการที่มีโครงข่ายเล็กและประกอบการค้าปลีก และส่งโดยเป็ นกลุ่มผูใ้ ห้บริการที่มีโครงข่ายขนาดเล็กที่อาจไม่
ครอบคลุมทั่วทุกพืน้ ที่ของประเทศ

11.2 รายได้และปริมาณการใช้งานบริการวงจรเช่า
ปริมาณการใช้บริการวงจรเช่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิน้ ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 อยู่ท่ี 1,134.4 Gbps
เพิ่มขึน้ จากไตรมาสก่อนหน้า ร้อยละ 1.1 ทัง้ นี ้ การใช้บริการวงจรเช่าโดยใช้เทคโนโลยี Ethernet Leased Line มีปริมาณทราฟฟิ คมาก
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ว่าเทคโนโลยีอื่น โดยบริการวงจรเช่าโดยใช้เทคโนโลยี MPLS มีปริมาณทราฟฟิ คเป็ นอันดับที่ 2 สาหรับรายได้จากบริการวงจรเช่าก็มี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึน้ อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน โดย ณ สิน้ ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 อยู่ท่ี 2,893.4 ล้านบาทเพิ่มขึน้ จากไตรมาสก่อนหน้าร้อย
ละ 1.3

11.3 ส่วนแบ่งตลาดและระดับการแข่งขัน

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ผูใ้ ห้บริการที่มีส่วนแบ่งตลาดมาก 3 อันดับแรก มีดงั นี ้ (1) TRUE มีส่วนแบ่งตลาดมากที่สดุ ที่รอ้ ยละ
19.6 (2) CAT มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 16.6 และ (3) Symphony มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 15.0 ส่วนค่า HHI ของตลาดในไตรมาสที่ 3 ปี
2562 อยู่ท่ี 1,441 จุด ซึ่งลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนหน้า

การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเป็ นตลาดขนาดใหญ่ท่ีมีมูลค่าราว 6.1 แสนล้านบาท ในปี 2561 หรือมี
สัดส่วนประมาณ 3.9% ของ GDP มีอตั ราการเติบโต 2.2% และคาดว่าธุรกิจบริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ช่วงปี 2562-2564 มีแนวโน้ม
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เติ บ โตต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง นี ้ คาดว่ า รายได้ค่ า บริก ารจะเติ บ โตเฉลี่ ย 4-5% ต่ อ ปี ปั จ จัย หนุ น จาก 1) ความนิ ย มใช้ง านอิ น เทอร์เน็ ต บน
โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ส่งผลให้รายได้จากบริการประเภทข้อมูล มีบทบาทหลักแทนรายได้จากบริการเสียง 2) โอกาสในการขยาย
ฐานลูก ค้า ต่ า งจังหวัด หลัง จากผู้ป ระกอบการเร่งขยายโครงข่ า ยบริก าร 3G/4G ให้ค รอบคลุม ประชากรในพื ้น ที่ ห่ า งไกล ท าให้
ประสิทธิภาพและความเร็วเฉลี่ยของเครือข่ ายโมบายล์บรอดแบนด์ปรับดีขึน้ จึงช่วยกระตุน้ การใช้งานอินเทอร์เน็ตบนมือถือและรองรับ
ความต้องการใช้งานของผูใ้ ช้บริการในพืน้ ที่ใหม่ๆ โดยเฉพาะผูบ้ ริโภคในต่างจังหวัดที่มีกาลังซือ้ 3) แรงกดดันด้านต้นทุนมีแนวโน้มผ่อน
คลายลง หลังมีการเปลี่ยนจากระบบสัมปทานซึ่งผูร้ บั อนุ ญาตมีภาระต้องจ่ายค่าสัมปทานคืนรัฐในอัตราสูง (ประมาณ 20-30% ของ
รายได้ต่อปี ) มาเป็ นระบบประมูลใบอนุญาตที่จ่ายค่าธรรมเนี ยมใบอนุญาตตามงวดที่กาหนด 4) นวัตกรรมและเทคโนโลยี ท่ีพัฒนา
รวดเร็ว ส่งผลให้ผปู้ ระกอบการภาคธุรกิจปรับตัวเข้าสู่โลกดิจิทลั ผ่านการใช้แอพพลิเคชั่นเป็ นแพลตฟอร์มทางการขายและการตลาด
(E-Commerce) รวมทั้งพฤติกรรมผู้บริโภคเริ่มคุน้ ชินกับการใช้บริการออนไลน์ 5) นโยบายเศรษฐกิ จดิจิตอลภาครัฐ ที่จะมีการขยาย
โครงสร้างพืน้ ฐานด้านต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการดิจิทัล เช่น โครงการติดตัง้ โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและ
สัญ ญาณโทรศัพ ท์เคลื่ อ นที่ ในพื ้น ที่ ช ายขอบ 6) ธุ รกิ จ เกี่ ย วเนื่ อ งที่ จ ะได้รับ ประโยชน์ ได้แ ก่ ธุ รกิ จ บริก ารติ ด ตั้ง และวางโครงข่ า ย
โทรคมนาคม ซึ่ ง มี โอกาสได้ ง านเพิ่ ม จากแผนขยายโครงข่ า ยหรื อ เปลี่ ย นอุ ป กรณ์ ใ หม่ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งของผู้ป ระกอบการระบบ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ สอดรับกับแนวโน้มการขยายตัวของธุรกิจโทรคมนาคม อีกทัง้ ยังได้แรงหนุนจากโครงการอื่น ๆ เช่น โครงการเปลี่ยน
สายไฟฟ้าลงใต้ดิน เป็ นต้น
อย่ า งไรก็ ต ามผู้ให้บ ริก ารระบบโทรศัพ ท์เคลื่ อ นที่ ยัง เผชิ ญ ประเด็ น ท้า ทายที่ อ าจจ ากั ด การเติ บ โตของอุ ต สาหกรรม
โทรคมนาคม ได้แ ก่ 1) การแข่งขันด้านราคาเพื่อขยายฐานลูก ค้ามีแนวโน้มรุ นแรงขึน้ เพื่อเพิ่ม ส่วนแบ่งตลาดจากรายได้ค่า บริการ 2)
ทรัพยากรคลื่นความถี่มี จานวนจากัด และแผนประมูลคลื่นที่ไม่ชัดเจน เพิ่ มความไม่แน่นอนต่อผู้ประกอบการโทรคมนาคมในการ
วางแผนธุรกิจ โดยในช่วงปี 2562 - 2564 คาดว่าเทคโนโลยี 5G จะเริ่มเข้ามามีบทบาทต่อรู ปแบบการดาเนินชีวิตและการทาธุรกิ จมาก
ขึน้ โดยเทคโนโลยี 5G จะมีความสามารถรับ-ส่งข้อมูลต่อครัง้ ในปริมาณมาก รวมถึงอุปกรณ์จะสามารถเชื่อมต่อและส่งผ่านข้อมูลถึงกัน
(Internet of Thing Thing) อาทิ เครื่ อ งใช้ไ ฟฟ้ า รถยนต์อั จ ฉริ ย ะ รวมถึ ง บ้ า นและอาคารอั จ ฉริ ย ะ ซึ่ ง จ าเป็ นต้อ งใช้เ ครื อ ข่ า ย
โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็ นเครื่องมือหลักในการเชื่อมต่อ 3) ปั จจัยท้าทายอื่น ๆ อาทิ การกาหนดเพดานค่าบริการและมาตรฐานการให้บริการ
จากทางการ การขยายพืน้ ที่บริการตามเกณฑ์ท่ีรฐั กาหนด การเร่งลงทุนของผูป้ ระกอบการเพื่ อให้ครอบคลุมพืน้ ที่ให้บริการอาจกดดัน
ภาระต้นทุน และการดาเนินนโยบายภาครัฐ เช่น ประสิทธิภาพการเบิก-จ่ายงบประมาณ ในโครงการด้านระบบเครือข่ายและการสื่อสาร
อาจไม่เป็ นไปตามแผน และการจัดประมูลคลื่นความถี่ล่าช้า เป็ นต้น
ที่มา: 1. สานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม สายงานกิจการโทรคมนาคม (2562): รายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม ประจาไตรมาสที่ 3 ปี 2562
2. พูลสุข นิลกิจศรานนท์ (2562) แนวโน้มธุรกิจ/ อุตสาหกรรม ปี 2562-64 ธุรกิจบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

คู่แข่งและสภาวะการแข่งขัน
ธุรกิจของบริษัทมีลักษณะธุรกิจออกแบบ จาหน่า ย และติดตัง้ ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อม จึงทาให้
บริษัทได้ตระหนักถึงการให้ความสาคัญ กับ คุณ ภาพของการออกแบบ (Design) การดาเนินการติดตั้งระบบ (Installation) และการ
บริหารโครงการ ด้วยบุคลากรที่มีความรู ้ ความสามารถ และความชานาญสูง เพื่อทาให้ให้ลกู ค้าได้ม่นั ใจถึงคุณภาพงานที่จะได้รบั และ
ภายใต้ระยะเวลาที่ได้กาหนดวางแผนไว้อย่างมีประสิทธิภาพ สาหรับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม เพื่อเป็ นการสร้างความ
ต้องการและการจัดสรรผลิตภัณฑ์ หรือบริการตามความต้องการของลูกค้ารายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ
สภาวะการแข่งขันที่สงู ขึน้ บริษัทเลี่ยงไม่ได้ตอ้ งมีการแข่งขันเพื่ อเพิ่มศักยภาพในการนาเสนอผลิตภัณ ฑ์ หรือบริการด้วยระบบ
เทคโนโลยีท่ีทนั สมัย และมีการแข่งขันด้านราคาที่สงู เนื่องจากมีผใู้ ห้บริการรายใหม่ๆ และผู้ผลิตบางผลิตภัณฑ์ได้หนั มาเป็ นผูใ้ ห้บริการ
เอง เข้ามาร่วมแข่งขันมากขึน้ ซึ่งมีผลให้การแข่งขันด้านราคาสูงขึน้ ไปอีก
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ดังนัน้ การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี กับลูกค้า และการคัดเลือกพันธมิตรธุรกิจที่มีความพร้อม จึงเป็ นสิ่งจาเป็ นในการแข่งขันกับคู่แข่ง
รายอื่นๆ ทั้งนีบ้ ริษัทต้องได้รบั การสนับสนุนที่ดีจากลูกค้าและพันธมิตร เพื่อบริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และ
นาเสนอในราคาที่สามารถแข่งขันได้ กล่าวคือต้องอยู่ในงบประมาณที่ลกู ค้ากาหนดไว้ พร้อมกับบริษัทยังมีความได้เปรียบในการแข่งขัน
คือ เป็ นบริษัทมีความเชี่ยวชาญในการผสมผสานเทคโนโลยีท่หี ลากหลาย และการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ มีผลงานการส่งมอบ
และการบริการที่ดีกับหน่วยงานราชการทั้งในอดีตและปั จจุบัน อีกทั้งยังเป็ น ผู้ชานาญการในการบริการแบบครบวงจร ตั้งแต่ก าร
ออกแบบ สารวจ ติดตัง้ และการบารุงรักษาและดูแลระบบหรือให้บริการหลัง การขายสาหรับการให้บริการหลังการขาย บริษัทเน้นการ
บารุงรักษาและดูแลระบบให้มีความเสถียรสูงสุด ดังนัน้
กลยุทธ์การแข่งขันที่บริษัทนามาใช้จึงเป็ นการกาหนดมาตรฐานบริการ (SLA : Service Level Agreement) บริการหลังการ
ขายที่ เหมาะสมกับ สภาพการใช้งานของลูกค้า และผลิ ตภัณ ฑ์ท่ีใช้เทคโนโลยีระดับ สูง ได้รบั มาตรฐาน และมีค วามปลอดภัย เพื่ อ
ประสิทธิภาพในการทางานสูงสุด เพื่อให้ลกู ค้าสามารถพึงพอใจและยินดีท่ใี ช้บริการที่มีคณ
ุ ภาพ
ลักษณะลูกค้าและกลุม่ ลูกค้าเป้ าหมาย
ลักษณะลูกค้าของบริษัทในธุรกิจออกแบบ จาหน่ายและติดตัง้ ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อมครอบคลุมการ
บริการทัง้ หมด แบ่งเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ คือ ภาคเอกชนและภาครัฐ (หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ) รวมถึงการบริการให้กับบริษัทใน
เครือ ไปตามประเภทของระบบที่ให้บริการ ดังนี ้
1. ระบบสารองไฟฟ้ า
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของระบบสารองไฟฟ้าจะแบ่งไปตามประเภทของระบบสารองไฟฟ้า คือ ระบบสารองไฟฟ้ากระแสตรง
จะมุ่งเน้นในกลุ่มลูกค้าสื่อสารโทรคมนาคมเป็ นหลัก เนื่องจากมีความต้องการอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง และต้องการระบบสารอง
ไฟฟ้าที่ได้รบั การออกแบบสาหรับอุปกรณ์สื่ อสารโทรคมนาคมโดยเฉพาะ สาหรับระบบสารองไฟฟ้ากระแสสลับ จะมุ่งเน้นในส่วนของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศหรือองค์กรที่ มีระบบสารสนเทศขนาดใหญ่ เช่ น ธนาคาร และอุตสาหกรรมที่ต ้องการ
เสถียรภาพของกระแสไฟฟ้าในการดาเนินงาน เช่น อุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่วนอิเล็คทรอนิกส์ เป็ นต้น
บริษัทยังคงไว้ซ่ึงโครงการที่ ตอบสนองความต้องการหน่วยงานที่ตอ้ งการระบบสารองไฟฟ้ากระแสตรงสาหรับอุปกรณ์และ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคมเป็ นหลัก เช่น บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) และการไฟฟ้าภูมิภาค
ซึ่งเป็ นผูน้ าด้านธุรกิจโทรคมนาคมต้องอาศัยนวัตกรรม และวิธีการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถแข่งขันและเป็ นผูน้ าในตลาดพร้อม
ไปกับการผลักดันโซลูช่นั ที่หลากหลายออกสู่ทอ้ งตลาดสาหรับรองรับการขยายฐานธุรกิจ 4G อีกด้วย การได้ทางานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าจะ
ช่วยให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึน้ โดยมีการแลกเปลี่ยนและรับฟั งมุมมองของลูกค้าหลัก และเป็ นบริษัทชัน้ นา
ระดับโลกด้านเทคโนโลยีท่ลี า้ สมัย และลูกค้ารายใหม่ในอุตสาหกรรมอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง
ในปี 2562 บริษัทประสบความสาเร็จเป็ นอย่างมากที่ระบบสารองไฟฟ้ากระแสตรง (DC Power Supply) ได้เป็ นส่วนหลัก ของ
กสทช.(สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิ จการโทรทัศน์ และกิ จการโทรคมนาคมแห่งชาติ ) โครงการจัดให้มี บ ริก าร
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพืน้ ที่ห่างไกล ร่วมกั บบริษัททีโอที จากัด (มหาชน) สาหรับการพัฒนาประเทศไทยยุค 4.0 จานวนมากกว่า
10,000 เครื่อง และอีกหน่วยงานที่เป็ นความภูมิใจของบริษัท คือ ธนาคารออมสิน ได้เลือกใช้ระบบสารองไฟฟ้ากระแสตรง (DC Power
Supply) จานวนมากสาหรับสาขาเช่นกัน
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2. ระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อม (Monitoring Solution) และ ระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลแบบ
Real-time (SCADA)
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของระบบ ได้แก่ หน่วยงานในธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากเป็ น
ธุรกิจที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากความผิดปกติในระบบไฟฟ้าหรือสภาพแวดล้อม เช่น ไฟฟ้าดับ แรงดันไฟฟ้าตกหรือเกิน
แบตเตอรี่ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีการบุกรุก เกิดควันไฟ หรือไฟไหม้ เป็ นต้น จึงต้องมีการตรวจสอบสภาวะการทางานของระบบ
และสภาพแวดล้อมอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกั นหรือลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้ ได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี ้ บริษัทยังมุ่งเน้นการทา
ตลาดในกลุ่มผูด้ าเนินการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เช่น แสงอาทิตย์ ลม เป็ นต้น เนื่องจากสภาวะแวดล้อมจะมีผลอย่างมากกับ
การดาเนินงาน อีกทัง้ ยังสามารถตรวจวัดความผิดปกติต่างๆ ในระบบได้อีกด้วย
3. ระบบผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน แบ่งออกเป็ นผูป้ ระกอบการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจาหน่าย และ
ผูป้ ระกอบการที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนสาหรับระบบและอุปกรณ์ของผูว้ ่าจ้าง เช่น ระบบหรืออุปกรณ์ในพืน้ ที่ท่ไี ม่มีกระแสไฟฟ้า
หรือมี ก ารจ่ายกระแสไฟฟ้ าเป็ น ช่วงเวลา เป็ น ต้น ซึ่งประกอบด้วยหน่ วยงานเอกชน เช่ น ผู้ป ระกอบการสื่ อสารโทรคมนาคม และ
หน่วยงานราชการ เช่น องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เป็ นต้น ซึ่งนอกจากจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าไฟฟ้าแล้ว ยังสามารถเพิ่ม
ภาพลักษณ์ในการใส่ใจสภาพแวดล้อมให้แก่องค์กร ทาให้มีบางหน่วยงานได้รวมโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเข้าไปเป็ นส่วน
หนึ่งของโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities หรือ CSR ) กลุ่มลูกค้าของบริษัทในธุรกิจนีย้ งั รวมถึง
บริษั ท ย่ อ ยซึ่ง จะว่ า จ้า งบริษั ท ในลั ก ษณะโครงการเบ็ ด เสร็จ (Turn-key Project) ส าหรับ การสร้า งโรงไฟฟ้ า จากพลัง งานทดแทน
นอกจากนีบ้ ริษัทยังมีกลุ่มลูกค้าหน่วยงานภาครัฐที่ได้รบั การจัดสรรเงินงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน อีกด้วย
4. บริการและโซลูช่นั บริหารจัดการพลังาน
กลุ่ม ลูก ค้า หลัก ของบริก ารและโซลูช่ ัน บริห ารจัด การพลัง าน ได้แ ก่ หน่ ว ยงานที่ มี ค่ า ใช้จ่ า ยพลัง งานจ านวนมาก อาทิ
ห้างสรรพสิ น ค้า โรงแรม โรงพยาบาล อาคารสานัก งาน หรือ โรงงานต่างๆ โดยวัต ถุป ระสงค์ห ลักของบริ ก ารและโซลูช่ ันบริห ารจัด
การพลังงาน คือ การทาให้การเกิดการลดสัดส่ วนการใช้พลังงาน ซึ่งนาไปสู่ความสามารถในการประหยัดค่าใช้จ่ายได้ รวมถึงเป็ นการ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร นอกจากนีบ้ ริษัทยังมีกลุ่มลูกค้าหน่วยงานภาครัฐที่ได้รบั การจัดสรรเงินงบประมาณจากกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน อีกด้วย
การจาหน่ายและช่องทางการจาหน่ายและให้บริการ
ลักษณะลูกค้าของบริษัทในธุรกิจออกแบบ จาหน่ายและติดตัง้ ระบบจ่ ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อมครอบคลุม
การบริการทัง้ หมด แบ่งออกได้เป็ นกลุ่มลูกค้าทางตรง และกลุ่มลูกค้าผูร้ บั เหมาระบบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี ้
ก) กลุ่มลูกค้าทางตรง
บริษัทมุ่งเน้นในการจัดจาหน่ายและให้บริการกลุ่มลูกค้าทางตรงในงานลักษณะโครงการที่มีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ซึ่ง
ลักษณะของกลุ่มลูกค้าทางตรงของบริษัทจะแตกต่างสาหรับกลุ่มลูกค้าทางตรงของบริษัท แบ่งออกเป็ นหน่วยงานเอกชน และหน่วยงาน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งสาหรับลูกค้าหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจนัน้ บริษทั จะทาการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซือ้ จัดจ้าง
จากช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ (http://www.gprocurement.go.th) หรือจากประกาศของหน่วยงานต่างๆ
เป็ นต้น จากนัน้ จึงทาการศึกษารายละเอียดของโครงการดังกล่าว เพื่อทาการออกแบบระบบ คัดเลือกอุปกรณ์และส่วนประกอบต่างๆ
แล้วจึงส่งรายละเอียดของโครงการ เพื่อผ่านระบบจัดซือ้ จัดจ้างเพื่อพิจารณาความถูกต้องที่มีคุณสมบัติท่ีครบถ้วน จากนั้นจึงทาการ
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ประกวดราคาเพื่อพิจารณาคัดเลือกผูท้ ่ีได้รบั การว่าจ้างต่อไป หรือผ่านกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวจะ
ติดต่อกับบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในโครงการดังกล่าวโดยตรงเพื่อทาการเปรียบเทียบคุณสมบัติและราคาเพื่อทาการคัดเลือกโดยมิได้
ผ่านขัน้ ตอนการประมูลราคา โดยบริษัทจะมีพนักงานฝ่ ายขายทาการประสานงานกับหน่วยงานที่มีศกั ยภาพในการว่าจ้างอยู่เป็ นประจา
รวมถึงมีการนาเสนอข้อมูลของผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทให้แก่หน่วยงานดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานนัน้ ๆ มีความเข้าใจและเล็งเห็น
ประโยชน์ของระบบและผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทจาหน่ายและให้บริการ รวมถึงเป็ นการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีแก่บคุ ลากรในหน่วยงานดังกล่าว
อีกด้วย
สาหรับ หน่ วยงานเอกชนนั้น พนัก งานฝ่ ายขายของและวิศ วกรของบริษั ท จะร่ว มกัน เข้า ไปน าเสนอข้อ มูลของระบบและ
ผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทจาหน่ายและให้บริการแก่หน่วยงานที่เป็ นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งหากได้รบั ความสนใจจะทาการศึกษารายละเอียด
ความต้องการของลูกค้าดังกล่าว แล้วจึงทาการออกแบบและทาข้อเสนอเพื่อให้พิจารณาว่าจ้างต่อไป
ข) กลุ่มลูกค้าผูร้ ับเหมาระบบ (System Integrator)
สาหรับกลุ่มลูกค้าผูร้ บั เหมาระบบนัน้ บริษัทจะทาการประสานงานกับผูร้ บั เหมาระบบที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์โดยระบบ
ที่บริษัทจาหน่ายและให้บริการเป็ นประจา ซึ่งหากมีการจัดซือ้ จัดจ้างหรือว่าจ้างในโครงการที่มีส่วนประกอบเป็ นส่วนที่ บริษัทมีความ
เชี่ย วชาญ บริษั ท จะท าการน าเสนอโครงการสาหรับ ส่ ว นงานดัง กล่ าวแก่ ผู้รับ เหมาระบบโดยส่ งที ม วิศ วกร เพื่ อ ร่วมกับ ออกแบบ
ส่วนประกอบต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผูว้ ่าจ้า งมากที่สดุ เพื่อให้ผรู้ บั เหมาระบบดาเนินการยื่นข้อเสนอหรือ
ยื่นประกวดราคาแก่ผวู้ ่าจ้างต่อไป
นอกจากนีบ้ ริษัทยังมีก ารเข้าร่วมเป็ นสมาชิกของสมาคมและองค์กรต่างๆ เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคม
อุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย สมาคมช่า งเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย และสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย เป็ นต้น ทาให้
บริษัทสามารถรับรูข้ ่าวสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในอุตสาหกรรมนัน้ ๆ และสามารถขยายฐานลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวได้
การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัทจัดหาอุปกรณ์สาหรับธุรกิจการออกแบบ จาหน่าย ติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม รวมถึง
อุปกรณ์สาหรับก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานทดแทนของบริษัทย่อย จากทั้งในและต่างประเทศ โดยทั้งนีบ้ ริษัทเป็ นตัวแทนจาหน่าย
สินค้าให้กบั ตราสินค้าต่างๆ ดังนี ้
ผู้แต่งตั้ง
ตราสินค้า
สินค้าทีเ่ ป็ นตัวแทนจาหน่าย
Delta Electronics, Inc. (ไต้หวัน)
DELTA เครื่องสารองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้อตั โนมัติ
(Uninterruptible Power Supply หรือ UPS)
Enatel Ltd. (นิวซีแลนด์)

enatel

ผลิตภัณฑ์ตราสินค้า Enatel ทุกชนิด

Haze Battery Company Limited (สหรัฐอเมริกา)

HAZE

ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่

Narada Asia Pacific Pte Ltd.(สิงคโปร์)

Narada

ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทได้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดาเนินงานของบริษัท จึงมีมาตรการต่างๆ ในการป้องกันปั ญหา
มลภาวะจากการด าเนิ น งานของบริษั ท โดยบริษั ท ได้รับ การรับ รองการจัด การสิ่ งแวดล้อ มของบริษั ท ตามมาตร ฐานสากล ISO
14001:2015 สาหรับธุรกิจการดาเนินธุรกิจออกแบบ จาหน่ายและติดตัง้ ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อมครอบคลุม
การบริการทั้งหมด ได้มีการว่าจ้างบุคคลภายนอกในการบาบัด และจากัดวัสดุปนเปื ้อนสารเคมีท่ีเกิดจากการดาเนินงานของบริษัทอีก
ด้วยในปั จจุบนั บริษัทไม่มีการปล่อยของเสียที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือมีคดีขอ้ พิพาทใดๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
2. ธุรกิจโรงไฟฟ้ าทัง้ พลังงานหลักและทดแทน
ณ ปั จจุบนั บริษัทและบริษัทย่อย มีกาลังการผลิตตามสัญญารวมทั้งสิน้ 64.72 เมกะวัตต์ สามารถแบ่งออกตามประเภทของ
พลังงานทดแทน ได้แก่
1. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดาเนินการ โดยบริษัทและบริษัทย่อย มีกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 15.2 เมกะวัตต์
ซึ่งเป็ นโครงการที่ดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้วทัง้ สิน้
2. โรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพดาเนินการโดยบริษัทย่อย มีกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 12.1 เมกะวัตต์ แบ่งเป็ นโครง
การที่ดาเนินการเชิงพาณิ ชย์แล้ว ซึ่งมีกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 6.5 เมกะวัตต์ และมีโครงการที่อยู่ระหว่างการ
พัฒนา มีกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาอีกกว่า 5.6 เมกะวัตต์
3. โรงไฟฟ้ า พลั ง งานชี ว มวลด าเนิ น การโดยบริ ษั ท ย่ อ ย มี ก าลั ง การผลิ ต ไฟฟ้ า ตามสั ญ ญารวม 37.42 เมกะวั ต ต์
แบ่งเป็ นโครงการที่ดาเนินการเชิงพาณิ ชย์แล้ว ซึ่งมีกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญ ญา 8 เมกะวัตต์ และมี โครงการที่อยู่
ระหว่างการพัฒนา มีกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาอีกกว่า 6 เมกะวัตต์ และโครงการที่ได้รบั ตอบรับซือ้ ไฟฟ้าแล้ว (อยู่
ระหว่างรอลงนามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า) อีก 23.42 เมกะวัตต์โดยลักษณะการประกอบธุรกิจและรายละเอียดของโรงไฟฟ้า
แต่ละประเภทเป็ นดังนี ้
โดยลักษณะการประกอบธุรกิจและรายละเอียดของโรงไฟฟ้าแต่ละประเภทเป็ นดังนี ้
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์

ทีต่ ั้ง
กาลังการผลิต
(เมกะวัตต์)
คู่สัญญาซือ้ ขาย
ไฟฟ้ า
วันเริ่มต้นซือ้ ขาย
ไฟฟ้ าเชิงพาณิชย์

บมจ. เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี

บจ. กันหา
โซล่าพาวเวอร์

บจ. เพาเวอร์
วี กรีน

บจ. พีเอสที
เอนเนอร์ยี
2

อาเภอเขาย้อย
จังหวัดเพชรบุรี

อาเภอเมือง
จังหวัดสระแก้ว

อาเภอสร้างคอม
อาเภอเมือง
อาเภอไทรน้อย
จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดนนทบุรี

อาเภออัมพวา
จังหวัด
สมุทรสงคราม

1.0

5.0

2.0

1.0

1.0

5.0

กฟภ.

กฟภ.

กฟภ.

กฟภ.

กฟน.

กฟภ.

28 ธ.ค. 58

5 ม.ค. 60

15 ส.ค. 54

8 พ.ค. 57

10 ต.ค. 57

12 ม.ค. 60

บจ. โซล่าร์
โกกรีน
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

บมจ. เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี
ค่าความเข้มของแสง
แต่ละพืน้ ที่ (W/m2)
จานวนชั่วโมงทีร่ ับ
แสงอาทิตย์

บจ. กันหา
โซล่าพาวเวอร์

บจ. โซล่าร์
โกกรีน

บจ. เพาเวอร์
วี กรีน

บจ. พีเอสที
เอนเนอร์ยี
2

485.16

440.94

422.50

461.59

452.12

495.47

9.30 ชม./วัน

9.30 ชม./วัน

9.30 ชม./วัน

9.30 ชม./วัน

9.30 ชม./วัน

9.30 ชม./วัน

เทคโนโลยีทใี่ ช้ในโรงไฟฟ้ า

นอกจากนี ้ บริษัทยังได้ทาการลงทุนในบริษัท พีวี กรีน จากัด เพื่อดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ท่ีติดตัง้ บนหลังคา ใน
สัดส่วนร้อยละ 19.99 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้วทัง้ หมด 18,000,000 บาท โดยบริษัทดังกล่าวมีผถู้ ือหุน้ รายใหญ่ คือ บริษัท วีรบั
เบอร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด ซึ่งเป็ นเจ้าของอาคารที่โครงการใช้หลังคาเป็ นที่ติดตัง้ และไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท โดยโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ท่ีติดตัง้ บนหลังคา บริษัท วีรบั เบอร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด ณ ตาบลเขาย้อย อาเภอเขาย้อย โดยได้รบั การอนุมตั ิการ
จาหน่ายไฟฟ้าและเชื่อมต่อเข้าระบบจาหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในลักษณะผูผ้ ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power
Producer หรือ VSPP) สาหรับอาคารขนาดกลางถึงขนาดใหญ่/โรงงาน ในเดือนมกราคม ปี 2557 และได้ทาการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า
และจาหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 และได้รบั การสนับสนุน
ในรูปแบบ Feed-in Tariff ในราคา 6.16 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็ นเวลา 25 ปี นับจากวันเริ่มต้นซือ้ ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โดยได้ทา
การได้ทาการว่าจ้างบริษัทในการออกแบบ ติดตัง้ และทดสอบระบบของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดงั กล่าว
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

โรงไฟฟ้ าพลังงานชีวภาพ
บจ. นวรัตน์
บีเวอร์เรส

บจ. อรัญ
เพาเวอร์

อาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อาเภอสามชุก
จังหวัดบุรีรมั ย์
จังหวัดสุพรรณบุรี

ทีต่ ั้ง
กาลังการผลิต
(เมกะวัตต์)
คู่สัญญาซือ้ ขาย
ไฟฟ้ า
วันเริ่มต้นซือ้
ขายไฟฟ้ าเชิง
พาณิชย์

บจ. เศรษฐีสุพรรณ
ไบโอกรีน เพาเวอร์

บจ. โรงไฟฟ้ าสระ
ยายโสม

บจ. โรงไฟฟ้ า
ขุนพัดเพ็ง

อาเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี

อาเภอสระยายโสม
จังหวัดสุพรรณบุรี

อาเภอสระยายโสม
จังหวัดสุพรรณบุรี

1.0

4.0

2.0

4.6

1.0

กฟภ.

กฟภ.

กฟภ.

กฟภ.

กฟภ.

28 ก.พ. 63

ดาเนินการก่อสร้างเสร็จ
เรียบร้อยแล้วคาดว่าจะ
COD ภายใน ไตรมาส 1
ปี 2563

11 พ.ค. 55

19 มี.ค. 57

แหล่งทีม่ าของ
เชือ้ เพลิง

20 ต.ค. 58

นา้ วีแนสที่ได้จากกระบวนการผลิตของโรงงานนา้ ตาล

โรงไฟฟ้ าพลังงานชีวมวล
บจ. พีเอส บจ. เวลล์
ที เอน โคราช เอ็น
เนอร์ยี 1
เนอร์ยี

บจ. ไบโอโกกรีน

ทีต่ ั้ง

กาลังการ
ผลิต (เมกะ
วัตต์)
คู่สัญญาซือ้
ขายไฟฟ้ า

อาเภอทุ่งสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

อาเภอ
พนัสนิคม
จังหวัด
ชลบุรี

อาเภอ
ศรีนคร
จังหวัด
สุโขทัย

อาเภอ
อาเภอหนอง
คลองขลุง
มะโมง
จังหวัด
จังหวัด
กาแพงเพชร
ชัยนาท

1.0

1.0

1.0

1.0

กฟภ.

กฟภ.

กฟภ.

กฟภ.

อาเภอ
ประจักษ์
ศิลปาคม
จังหวัด
อุดรธานี

อาเภอเมือง
จังหวัดแพร่

อาเภอ
หนองกี่
จังหวัด
บุรีรมั ย์

1.0

1.0

23.42

8.0

กฟภ.

กฟภ.

กฟภ.

กฟภ.
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

บจ. ไบโอโกกรีน

วันเริ่มซือ้
ขายไฟฟ้ า
เชิงพาณิชย์
ประเภท
เชือ้ เพลิงที่
ใช้ในการ
ผลิต

อยู่ระหว่างการขยายวัน SCOD

บจ. พีเอส บจ. เวลล์
ที เอน โคราช เอ็น
เนอร์ยี 1
เนอร์ยี
อยู่ระหว่าง
การจัดทา
รายงานการ
วิเคราะห์
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
(EIA)

24 ก.ค. 58

ไม้สบั เปลือกไม้สบั ไม้ไผ่สบั เปลือกมันสาปะหลัง เหง้ามันสาปะหลัง แกลบขีไ้ ก่ แกลบทั่วไป ซังข้าวโพด เปลือกข้าวโพด
และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่นามาใช้ได้

อุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนและการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียน
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน มีแนวโน้มเติบโตขึน้ ตามความต้องการใช้ไฟฟ้าที่คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึน้ และมีการสนับสนุน
การลงทุนของภาครัฐตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของประเทศ (AEDP) ที่ให้การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทนเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง
ปั จจัยจากความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศ ส่วนใหญ่ผนั แปรตามภาวะเศรษฐกิจ หากพิจารณาสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าตามภาค
เศรษฐกิจในช่วงเดือน มกราคม - กันยายน ปี 2562 พบว่า ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ภาคครัวเรือน และภาคอื่นๆ มีการใช้ไฟฟ้าใน
สัดส่วนร้อยละ 44 ร้อยละ 26 ร้อยละ 26 และร้อยละ 4 ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าทัง้ ประเทศตามลาดับ โดยภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจมี
การใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึน้ ร้อยละ 11.7 และร้อยละ 6.9 ตามลาดับ ทัง้ นีส้ ่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากอุณหภูมิท่สี งู ขึน้ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี ท่ี
แล้ว สาหรับภาคธุรกิจการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึน้ ตามความต้องการของกลุ่มธรุกิจหลัก อาทิ ห้างสรรพสินค้า โรงแรม อพาร์ทเม้นท์ ขายปลีก
อสังหาริมทรัพย์ โรงพยาบาล ขายส่งภัตตาคาร และไนต์คลับ เป็ นต้น

ที่มา : สานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

ปั จจัยจากนโยบายภาครัฐ ได้แก่
1) แผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ หรือ PDP (Power Development Plan) และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลื อก หรือ AEDP (Alternative Energy Development Plan) ที่มี การกาหนดปริมาณก าลังการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงาน
ทดแทนเพิ่มขึน้ อีกทัง้ ในอดีตเป็ นกรอบแผน 15 ปี ได้มีการปรับเปลี่ยนเป็ น 20 ปี โดยมีสานักนโยบายและแผนพลังงาน (EPPO) กาหนด
แผนร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน (DEDE) ปั จจุบนั อยู่ภายใต้แผน PDP และ AEDP ฉบับ พ.ศ. 2561-2580

ที่มา : สานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

2) นโยบายด้านราคารับซือ้ ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียน ปั จจุบนั อยู่ภายใต้ระบบ Feed-in Tariff (FiT) ซึ่งสะท้อนมูลค่า
ต้นทุนที่แท้จริงของโครงการโรงไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ มีระยะเวลารับซือ้ ตามสัญญา 20-25 ปี
3) แผนพัฒนาโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับกาลังการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึน้ โดยเฉพาะจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
จากปั จจัยหนุนดังกล่าวข้างต้นเอือ้ ให้เกิดการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียน ใน 3 กลุ่ม คือ
• กลุ่มที่มีการลงทุนต่อเนื่อง โครงการผลิ ตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ผลจากการเปิ ดเสรีการผลิตไฟฟ้าบนหลังคาภาค
ประชาชนที่เปิ ดรับซือ้ ปี ละ 100 เมกะวัตต์ เป็ นระยะเวลา 10 ปี ตัง้ แต่ปี 2562 เป็ นต้นไป
• กลุ่มที่มีศักยภาพการแข่งขันด้านต้นทุนและแหล่งที่มาของวั ตถุดิบ ได้แก่ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน ชีวมวล ขยะ
และก๊าซชีวภาพ
• กลุ่มที่อาจต้องรอลงทุนหลังปี 2564 ได้แก่ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม และพลังงานนา้ เนื่องจากพืน้ ที่ท่มี ีศกั ยภาพ
ส่วนใหญ่เป็ นพืน้ ที่เขตอุทยาน ซึ่งการขอใบอนุญาตต่าง ๆ ค่อนข้างซับซ้อน และระบบสายส่งไฟฟ้าเข้าถึงพืน้ ที่ค่อนข้าง
ลาบาก ทาให้ตอ้ งรอหลังจากที่การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดาเนินการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า
อย่างไรก็ตาม การแข่งขันในธุรกิจมีแนวโน้มสูงขึน้ ภายใต้เงื่อนไขที่ตน้ ทุนการผลิตไฟฟ้าต้องไม่สงู กว่าราคาค่าไฟฟ้าขายปลีก
ตามแผน PDP2018 อยู่ระหว่าง 3.50 - 3.63 บาทต่อหน่วย หรือเฉลี่ย 3.58 บาทต่อหน่วย ทั้งนี ้ คาดว่าผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่
(IPP) และผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็ก (SPP) ที่มีศกั ยภาพในการแข่งขันด้านต้นทุนจะเข้ามาขยายการลงทุนมากขึน้ โดยเฉพาะในกลุ่ม
เชือ้ เพลิงจากพลังงานหมุนเวียนที่จะมีความต้องการรับซือ้ อย่างต่อเนื่องตามแผนของภาครัฐ

47
รับรองความถูกต้อง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

เป้ าหมายการพัฒนาพลังงานทดแทน
สถานภาพปั จจุบัน จากการติดตามข้อมูลความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด ของสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
(สานักงานกกพ.) พบว่า ในวัน ที่ 3 พ.ค. 2562 ได้เกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (พีค) ขึน้ เป็ นประวัติ การณ์ถึง 2 รอบในวันเดียว
เนื่องจากสภาพอากาศที่รอ้ นอบอ้าว โดยรอบแรกเกิดเวลา 13.36 น. ที่ระดับ 31,985.6 เมกะวัตต์ และรอบที่สองเมื่อเวลา14.27 น. ที่
32,272.8เมกะวัต ต์ การจัดทาค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.) ได้จดั ทาประมาณการ แนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาว (GDP) ปี 2560 – 2580 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.8 ต่อปี ใช้อตั รา
การเพิม่ ของประชากรเฉลี่ยร้อยละ -0.02 ต่อปี สาหรับค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าที่ใช้ในการจัดทาแผน PDP2018 ในช่วงปี 2561 –
2580 พบว่าค่าพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้ารวมสุทธิ (Energy) ของระบบ 3 การไฟฟ้า และพลังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิ (Peak) ในปี
2580 มีค่าประมาณ 367,458 ล้านหน่วย และ 53,997 เมกะวัตต์ ตามลาดับ

แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 - 2580 (PDP2018) จะมีกาลังผลิตไฟฟ้าในระบบ 3 การไฟฟ้าใน
ปลายปี 2580 รวมสุทธิ 77,211 เมกะวัตต์ โดยประกอบด้วยกาลังผลิตไฟฟ้าในปั จจุบนั ณ สิน้ ปี 2560 เท่ากับ 46,090 เมกะวัตต์ โดย
เป็ นกาลังผลิตของโรงไฟฟ้าใหม่รวม 56,431 เมกะวัตต์ และมีการปลดกาลังผลิตโรงไฟฟ้าเก่าที่หมดอายุในช่วงปี 2561 - 2580 จานวน
25,310 เมกะวัตต์
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

เป้ าหมายการพัฒนาพลังงานทดแทนภายใต้แผน AEDP ในปี 2580
การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของภาครัฐมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปั ญ หาสังคมส่วนรวม ได้แก่ ปั ญหาขยะ
ชุมชน รวมถึงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล และก๊าซชีวภาพในพืน้ ที่พิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นการบูรณา
การการทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ชุมชนและเอกชน ตอบสนองเป้าหมายการสร้างความเจริญเติบโตในท้องถิ่น ส่งผลต่อความมั่นคง
กระจายรายได้ และสร้างงานในพืน้ ที่ มีการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สงู สุด การดาเนินการมีวตั ถุประสงค์ ดังนี ้
- สร้างระบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมครอบคลุมทัง้ ภาครัฐ ชุมชน และเอกชนส่งผลต่อความมั่นคง กระจาย
รายได้และการจ้างงานสู่ชมุ ชนในพืน้ ที่
- สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และเสริมสร้างความมั่งคั่งให้กับชุมชน
- เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ
- ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่
- กระจายอานาจ (Decentralization) จากส่วนกลางสู่ทอ้ งถิ่น/ภูมิภาค
- สร้างให้ชมุ ชนในพืน้ ที่มคี วามรูส้ กึ เป็ นเจ้าของและรักษาระบบส่ง-จ่ายไฟฟ้า
โดยมีการกาหนดเป้าหมายการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนตามศักยภาพพืน้ ที่ซ่งึ พิจารณาข้อมูลจากกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน ทัง้ นี ้ มีเป้าหมายรวม 520 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย
- โรงไฟฟ้าขยะ 400 เมกะวัตต์
- โรงไฟฟ้าชีวมวลประชารัฐในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 120 เมกะวัตต์
พลังงานหมุนเวียน
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่และมาตรการอนุรกั ษ์พลังงานจะพิจารณาจัดหากาลัง ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพพลังงานหมุนเวียนคงเหลือของประเทศ และรองรับพฤติกรรมของผูใ้ ช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงของ Disruptive Technology ด้านพลังงานไฟฟ้าที่จะเกิดขึน้ และยังคงสอดคล้องกับข้อตกลงของ COP21 ประกอบด้วย
ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานแสงอาทิตย์ท่นุ ลอยนา้ ร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังนา้ และพลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ โดยมี
เป้าหมายการรับซือ้ เพื่อรักษาระดับราคาไฟฟ้าขายปลีกไม่ให้สงู ขึน้ ทั้งนีย้ งั ได้คานึงถึงมาตรการอนุรกั ษ์พลังงานในอนาคตที่จะมีความ
เชื่อถือได้และมีตน้ ทุนที่สามารถแข่งขันกับโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้อีกด้วย
(หน่วย : เมกะวัตต์)

พลังงานหมุนเวียน / อนุรักษ์พลังงาน

กาลังผลิตตามสัญญา

กาลังผลิตทีเ่ ชื่อถือได้

พลังงานแสงอาทิตย์
ชีวมวล
ก๊าซชีวภาพ
พลังงานแสงอาทิตย์ท่นุ ลอยนา้ ร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังนา้
พลังงานลม
ขยะอุตสาหกรรม
มาตรการอนุรกั ษ์พลังงานด้านไฟฟ้า
รวม ณ ปี 2580

10,000

4,250

3,376

2,296

546

325

2,725

1,158

1,485

189

44

26

-

4,000

18,176
12,244
หมายเหตุ 1. ทัง้ นีจ้ ะมีการดาเนินโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ภาคประชาชน) ปี ละ 100 เมกะวัตต์ เป็ นระยะเวลา 10 ปี
2. ควรดาเนินการจัดหาพลังงานหมุนเวียนบนพืน้ ฐานของการแข่งขันที่ไม่เกินอัตราเฉลี่ยขายส่ง (Grid Parity)
ที่มา : แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 - 2580 (PDP2018) สานักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน
กระทรวงพลังงานกาหนดยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนในปี 2558-2579 ดังนี ้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมความพร้อมด้านวัตถุดิบและเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
เป้าประสงค์

การพัฒนาความสามารถในการผลิต บริหารจัดการวัตถุดิบ ด้วยเทคโนโลยีท่เี หมาะสม

กลยุทธ์ 1.1

พัฒนาวัตถุดิบทางเลือกอื่น และพืน้ ที่ท่มี ีศกั ยภาพเพื่อผลิตพลังงานทดแทน

กลยุทธ์ 1.2

พัฒนาการรูปแบบการบริหารจัดการและการใช้วตั ถุดิบพลังงานทดแทนให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ 1.3

ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีให้ท่เี หมาะสมกับความสามารถการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน

กลยุทธ์ 1.4

ปรับปรุงระบบโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่อรองรับการผลิตการใช้พลังงานทดแทนอย่างเหมาะสม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มศักยภาพการผลิต การใช้ และตลาดพลังงานทดแทน
เป้าประสงค์

การผลักดันความสามารถในการผลิตและความต้องการพลังงานทดแทน

กลยุทธ์ 2.1

สนับสนุนครัวเรือนและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการผลิตการใช้พลังงานทดแทน

กลยุทธ์ 2.2

ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านพลังงานทดแทนอย่างเหมาะสมแก่ผผู้ ลิตและผูใ้ ช้ทงั้ ในและต่างประเทศ

กลยุทธ์ 2.3

ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจพลังงานทดแทน

กลยุทธ์ 2.4

พัฒนากฎหมายด้านพลังงานทดแทน พร้อมทั้งเร่งรัดการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและ กฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาพลังงานทดแทนอย่างเหมาะสม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างจิตสานึกและเข้าถึงองค์ความรู้ขอ้ เท็จจริงด้านพลังงานทดแทน
เป้าประสงค์

การสร้างความตระหนักและความรูค้ วามเข้าใจต่อการผลิตการใช้พลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

กลยุทธ์ 3.1

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านพลังงานทดแทน

กลยุทธ์ 3.2

เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร องค์ความรู ้ และข้อมูลสถิติพลังงานทดแทน

กลยุทธ์ 3.3

พัฒนาบุคลากรให้มีความรูค้ วามเข้าใจด้านพลังงานทดแทน เพื่อสร้างความสามารถในการใช้ประโยชน์จากพลังงาน
ทดแทนทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ

กลยุทธ์ 3.4

พัฒนาเครือข่ายด้านพลังงานทดแทนที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทัง้
ในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทได้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดาเนินงานของบริษัท จึงมีมาตรการต่างๆ ในการป้องกันปั ญหา
มลภาวะจากการด าเนิ น งานของบริษั ท โดยบริษั ท ได้รับ การรับ รองการจัด การสิ่ งแวดล้อ มของบริษั ท ตามมาตรฐานสากล ISO
14001:2015 สาหรับธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหลักและทดแทน อีกทั้งยังได้มีการว่าจ้างบุคคลภายนอกในการบาบัด และจากัดวัสดุ
ปนเปื ้อนสารเคมีท่เี กิดจากการดาเนินงานของบริษัทอีกด้วยในปั จจุบนั บริษัทไม่มีการปล่อยของเสียที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือมี
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คดีขอ้ พิพาทใดๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนของบริษัททุกโครงการจะต้องผ่านขั้นตอนจัดทา
ประชุมรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนในพืน้ ที่ก่อนจึงจะสามารถทาการก่อสร้างหรือติดตัง้ ได้

3. ธุรกิจจาหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว
ธุรกิจจาหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว แบ่งออกตามประเภทของการดาเนินธุรกิจเป็ น 3 ธุรกิจ ได้แก่
3.1 ธุรกิจจาหน่ายก๊าซปิ โตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas หรือ LPG )
BIGGAS ได้รบั อนุญาตเป็ นผูค้ า้ นา้ มันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้านา้ มันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2543 ประเภท
ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 โดย BIGGAS มีส่วนแบ่งการตลาดตามปริมาณการจาหน่ายอยู่ในลาดับที่ 7 จาก
จานวนผูค้ า้ ตามมาตรา 7 ทัง้ หมด 14 ราย การจัดจาหน่ายดาเนินการภายใต้เครื่องหมายการค้า “บิ๊กแก๊ส” ให้แก่กลุ่มลูกค้าครอบคลุม
ทัง้ 3 ภาคส่วน คือ ภาคอุตสาหกรรม ภาคยานยนต์ และภาคครัวเรือนและการพาณิชย์

แผนภาพแสดงภาพรวมธุรกิจจาหน่ายก๊าซปิ โตรเลียมเหลว LPG
BIGGAS มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตัง้ แต่การจัดหาก๊าซหุงต้มจากโรงกลั่น โดยจะขนส่งทางเรือมายังคลังเก็บ
ก๊าซฯ ที่ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา หลังจากนัน้ จึงจัดส่งโดยรถขนส่งก๊าซฯ ไปยังลูกค้ากลุ่มต่างๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม สถานีบริการ
ก๊าซ LPG และโรงบรรจุก๊าซของบริษัท โดยมีช่องทางการจัดจาหน่าย 2 ลักษณะ คือ
• การขายส่ง (Wholesale)
การจัดจาหน่ายก๊าซหุงต้มคราวละปริมาณมากๆ หรือ Bulk โดยใช้รถขนส่ง ลูกค้าจะมีถังเก็บก๊าซฯ ขนาดใหญ่
เพื่อรองรับ ซึ่งจะเป็ นการจัดส่งให้แก่ลกู ค้าประเภทโรงงานอุตสาหกรรม สถานีบริการก๊าซ LPG และโรงบรรจุก๊าซ
• การขายปลีกแบบถังหุงต้ม (Retail by cylinder)
การจัดจาหน่ายโดยการบรรจุลงในถังหุงต้มขนาดเล็กเพื่อจาหน่ายในภาคครัวเรือน และกลุ่มลูกค้าการพาณิชย์
เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงพยาบาล ร้านอาหาร เป็ นต้น โดยปั จจุบนั จะดาเนินการจาหน่ายผ่านโรงบรรจุก๊าซซึ่ง
บริษัทเป็ นผูด้ าเนินงานเอง และเครือข่ายตัวแทนร้านจาหน่ายก๊าซหุงต้ม สาหรับถังหุงต้มของบริษัทได้ตามมาตรฐาน
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มอก. โดยแบ่งเป็ น 3 ขนาด คือ ขนาดบรรจุ 4 กิโลกรัม 15 กิโลกรัม และ 48 กิโลกรัม ซึ่งสามารถตอบสนองความ
ต้องการใช้งานของกลุ่มลูกค้าได้อย่างเหมาะสม
3.2 ธุรกิจจาหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas หรือ LNG)
ก๊าซธรรมชาติเหลว คือก๊าซธรรมชาติท่ถี กู แปรสภาพเพื่อประโยชน์ในการขนส่งได้ปริมาณมาก และมีระยะทางไกลอย่าง
มีประสิทธิภาพโดยไม่ตอ้ งลงทุนวางท่อส่งก๊าซ ก๊าซธรรมชาติซ่ึงมีองค์ประกอบหลัก คือ ก๊า ซมีเทน จะถูกนามาแยกสิ่งปลอมปนและ
องค์ประกอบอื่นๆ ออก เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ปรอท และกามะถัน จากนั้นจะลดอุณหภูมิลงจนถึง -162 องศาเซลเซียส ก๊าซ
ธรรมชาติจะเปลี่ยนสถานะเป็ นของเหลวที่ความดันบรรยากาศ และมีปริมาตรลดลงประมาณ 600 เท่าจากสถานะก๊าซ

แผนภาพแสดงภาพรวมธุรกิจจาหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว LNG
BIGGAS ได้ลงนามสัญญาซือ้ ขายก๊ าซธรรมชาติเหลว หรือ LNG กับ ปตท. เมื่อเดือนมีนาคม 2561 เพื่อเป็ นตัวแทนในการทา
ตลาด LNG โดยจะนาไปจาหน่ายให้แก่กลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศโดยเฉพาะโรงงานที่อยู่นอกแนวท่อก๊าซธรรมชาติ โดย
BIGGAS จะรับ LNG จากคลังเก็บของ ปตท.ที่มาบตาพุด จ.ระยอง โดยจะจัดส่งทางรถขนส่งไปยังโรงงานของลูกค้า โดย BIGGAS จะมี
การลงทุนติดตัง้ สถานีเก็บ LNG และอุปกรณ์เพื่อแปรสภาพ ณ โรงงานลูกค้าที่ปลายทาง ซึ่ง LNG จะเป็ นเชือ้ เพลิงทางเลือกสามารถใช้
ทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม LPG และนา้ มันเตา ช่วยลดต้นทุนการผลิต และยังเป็ นเชือ้ เพลิงสะอาดเผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์ ลดปริมาณฝุ่น
PM2.5 และช่วยลดมลภาวะที่เกิดจากเชือ้ เพลิงเดิม รวมถึงมีความปลอดภัยสูง
3.3 ธุรกิจสถานีขายปลีกก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ (NGV) สถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ (NGV)
ตัง้ อยู่ในเส้นทางคมนาคมหลัก ดาเนินการโดย บริษัท เจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น จากัด (“JN”) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท
ปั จจุบนั มีสถานีบริการก๊ าซธรรมชาติแนวท่อ (Conventional Station) จานวน 2 แห่ง ที่แก่งคอย ตั้งอยู่บนถนนมิตรภาพขาออก ตาบล
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บ้านป่ า อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และที่ นา้ พอง ตัง้ อยู่บนถนนมิตรภาพขาเข้า ตาบลกุดนา้ ใส จังหวัดขอนแก่น ซึ่งทั้ง 2 สถานี
บริการเป็ นสถานีแนวท่อก๊าซของ ปตท (Conventional Station)
อุตสาหกรรมธุรกิจจาหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว
• ธุรกิจจาหน่ายก๊าซปิ โตรเลียมเหลว (LPG) ภาพรวมการใช้ LPG ในปี 2563 คาดว่าจะมีการใช้เพิ่มขึน้ ร้อยละ 5 โดยการใช้ใน
ภาคอุตสาหกรรมจะเพิ่มขึน้ ร้อยละ 5.7 ภาคครัวเรือนเพิ่มขึน้ ร้อยละ 2.5 เป็ นไปตามแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจ แต่การ
ใช้ในรถยนต์คาดว่าจะลดลงร้อยละ 10.9 ซึ่งลดลงอย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ปี 2561 จากการที่ผใู้ ช้บางส่วนเปลี่ยนไปใช้นา้ มันซึ่งมี
ราคาถูกลง ส่วนการใช้ในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีจะเพิ่ม ขึน้ ร้อยละ 17.8 ตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมต่อเนื่อ งจาก
เศรษฐกิจโลกที่ข ยายตัวดีขึ น้ ธุรกิจให้บริการทางด้านวิศ วกรรมพลังงาน BIGGAS ได้ขยายตลาดทางด้านวิศวกรรม งาน
ทางด้านการวางระบบท่อส่งก๊าซ ท่อส่งนา้ มัน รวมทั้งระบบเชือ้ เพลิงก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) สาหรับภาคอุตสาหกรรม ซึ่ง
เป็ นงานที่ตอ้ งใช้ ทีมงาน และบุคลากร ที่มีความรูค้ วามสามารถเฉพาะทาง ทาให้ BIGGAS มีแนวโน้มที่จะเพิ่มลูกค้าได้เป็ น
จานวนมาก ทัง้ นี ้ แนวโน้มการใช้เชือ้ เพลิงก๊าซธรรมชาติเหลว กาลังได้รบั ความสนใจมากขึน้ และมีแนวโน้มจะเป็ นเชือ้ เพลิงที่
สาคัญของประเทศอีกชนิดหนึ่ง จึงทาให้งานทางด้านวิศวกรรมดังกล่าว มีจานวนมากขึน้ ตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม BIGGAS
เป็ นรายแรกของประเทศที่มีความพร้อมและศักยภาพในการบริหารจัดการโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติเหลวสาหรับ
โรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างครบวงจร
• ธุรกิจจาหน่ายก๊ าซธรรมชาติเหลว (LNG) ภาพรวมการใช้เชือ้ เพลิง LNG ในภาคอุตสาหกรรมในปี 2563 คาดว่ามีแนวโน้ม
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 100 โดยลูกค้าตระหนักถึงคุณ ภาพของเชื ้อเพลิงที่ให้ค่ าพลังงานที่สูงกว่าเชือ้ เพลิงชนิดอื่น `เป็ นเชือ้ เพลิงที่
สะอาดและไม่ปล่อยมลพิษ PM 2.5 ทาให้ธุรกิจจาหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เติบโตอย่างต่อเนื่อง
• แนวโน้มการใช้ก๊าซ (NGV) ในภาพรวมของภาคขนส่ งทางบก พบว่าในปี 2562 ยังคงปรับ ตัว ลดลงประมาณร้อยละ 10
เนื่องจากผู้ป ระกอบการขนส่ง ผู้ใช้รถยนต์ บางส่วนเปลี่ยนกลับ ไปใช้นา้ มันเป็ นเชือ้ เพลิงในช่วงที่ ราคาขายปลีกนา้ มันใน
ประเทศอยู่ในระดับที่ไม่สงู มาก ประกอบกับผลจากการทยอยปรับราคาขายปลีก NGV ขึน้ ตามนโยบายปรับโครงสร้างราคา
เชือ้ เพลิงให้สะท้อนต้นทุนของรัฐบาล ซึ่งปั จจัยเหล่านีส้ ่งผลให้ปริมาณรถที่ใช้เชือ้ เพลิง NGV มีจานวนลดลง อย่างไรก็ตาม
ลูกค้าที่ใช้บริการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยายนต์ (NGV) ของ JN กลับมีจานวนลดลงไม่มาก เนื่องจากสถานีบริการ
ทัง้ 2 แห่งเป็ นสถานีบริการประเภทแนวท่อ (Conventional Station) ที่สามารถให้บริการลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ทีม่ า: สถานการณ์การใช้น้ามันและไฟฟ้ าของไทย ช่วง 7 เดือนแรกของปี 2562 กระทรวงพลังงาน www.eppo.go.th
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

คู่แข่งและสภาวะการแข่งขัน
1. ธุรกิจจาหน่ายก๊าซปิ โตรเลียมเหลว (LPG)
ปั จจุบนั BIGGAS ได้รบั ใบอนุญาตให้เป็ นผูค้ า้ นา้ มันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้านา้ มันเชือ้ เพลิง พ.ศ.
2543 ประเภทก๊าซปิ โตรเลียมเหลว มีจานวนทัง้ สิน้ 15 ราย ทั้งนีค้ ่แู ข่งหลักของ BIGGAS มี 5 ราย คือ บริษัท ปตท. นา้ มันและ
การค้าปลีก จากัด (มหาชน) บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จากั ด (มหาชน) บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์
จากัด (มหาชน) บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน) และ บริษัท พีเอพี แก็ส วัน จากัด อย่างไรก็ตามบริษัทมีส่วนแบ่ง
การตลาดตามปริมาณการขายของปี 2561 อยู่ท่ี 86,900 เมติกตัน คิดเป็ นร้อยละ 2.2 เพิ่มขึน้ จากปี 2560 ซึ่งอยู่ท่รี อ้ ยละ 1.5
สาหรับภาวะตลาดในปี 2561 เนื่องด้วยราคา LPG ในประเทศมีการอุดหนุนโดยภาครัฐ จึงทาให้ ปตท. และสยาม
แก๊สฯ ซึ่งเคยนาเข้า LPG ต้องหยุดการนาเข้า โดยผูป้ ระกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG ทุกรายใช้ LPG ที่ผลิตได้ภายในประเทศ จึงไม่
มีความแตกต่างเรื่องคุณภาพก๊าซภายในประเทศและก๊าซนาเข้าเหมือนปี ท่ผี ่านมา ทาให้การแข่งขันของธุรกิจ LPG มุ่งเน้นใน
เรื่องการแข่งขันทางด้านราคา ด้านกลยุทธ์ทางการตลาดและการให้บริการเป็ นสาคัญ
2. ธุรกิจจาหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)

หลังจากที่ BIGGAS ได้ลงนามสัญ ญาการเป็ น ตัวแทนจัดจ าหน่ ายก๊ าซธรรมชาติเหลว เมื่ อเดือ นมี น าคม 2561
BIGGASเริ่มขาย LNG ครัง้ แรกในเดือนธันวาคม 2561 เพื่อนาไปจาหน่ายให้แก่กลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม
ในปี 2562 ปตท. ได้มีการลงนามแต่งตัง้ ตัวแทนการจาหน่าย LNG เพิ่มเติมอีก 3 รายประกอบด้วย บริษัท ไอบีซี อินดัสเตรียล
จากัด บริษัท ไตรเจน โซลูช่นั จากัด และบริษัท บางกอก อินดัสเตรียลแก๊ส จากัด
เนื่องจากปั จจุบันตัวแทนทุกรายต้องรับ LNG มาจากคลัง LNG ของ ปตท. ที่ม าบตาพุ ด จ.ระยอง จึงไม่มีความ
แตกต่างทัง้ เรื่องคุณภาพและราคา ทาให้การแข่งขันของธุรกิจ LNG มุ่งเน้นในเรื่องการลงทุนสถานี LNG และการให้บริการเป็ น
สาคัญ
3. ธุรกิจสถานีขายปลีกก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ (NGV)
สถานีบริการก๊ าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ NGV แนวท่อก๊าซของ ปตท. (Conventional Stationสาหรับยานยนต์
จานวน 2 สถานีท่ี แก่งคอย และนา้ พอง มีจานวนหัวจ่ายก๊าซแต่ละสถานีจานวน 16 หัวจ่าย ที่สามารถรองรับการให้บริการ
รถยนต์ทุกประเภทที่ตอ้ งการเติมก๊าซ NGV อาทิเช่น รถขนส่งสาธารณะ รถบรรทุกสินค้า และรถยนต์ส่วนบุคคล เป็ นต้น เปิ ด
ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง จึงมีความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ไม่ตอ้ งกังวลเรื่องปริมาณการจ่ายก๊าซ เหมือนสถานีบริการ
ประเภทนอกแนวท่อ (Daughter Station) ที่ตอ้ งรอรถก๊าซมาส่ง
ลักษณะลูกค้าและลูกค้าเป้ าหมาย
1. ลูกค้าธุรกิจจาหน่ายก๊าซปิ โตรเลียมเหลว (LPG) แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มหลัก ดังนี ้
• กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมที่ตอ้ งใช้เชือ้ เพลิงเพื่อผลิตไอนา้ หรือพลังงานความร้อ นที่ใช้ในการผลิต
สินค้า
• กลุ่มสถานีบริการ ได้แก่สถานีบริการที่เปิ ดจาหน่าย LPG ให้แก่ผใู้ ช้รถยนต์ประเภทที่ใช้ก๊าซ LPG เป็ นเชือ้ เพลิง
• กลุ่ม ร้า นค้าก๊ าซและการพาณิ ช ย์ ได้แ ก่ การจ าหน่ า ยเป็ น ถังก๊ าซหุ งต้ม ผ่ านโรงบรรจุซ่ึ งปั จ จุบัน BIGGAS เป็ น ผู้
ดาเนินงานเอง และเครือข่ายร้านค้าก๊าซ โดยมีขนาดบรรจุ 4 กิโลกรัม 15 กิโลกรัม และ 48 กิโลกรัม
บริษัทมีแผนที่จะขยายตลาดโดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กล่าวคือการเพิม่ ปริมาณขายส่งไปยังกลุ่มโรงงาน
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

อุตสาหกรรมการเพิ่ม ปริมาณขายปลีกแบบถังก๊าซหุงต้มในกลุ่มลูกค้าการพาณิ ชย์โดยผ่านโรงบรรจุ และขยายเครือข่าย เพิ่มสาขา
ร้านค้าก๊าซ สาหรับลูกค้าครัวเรือนทั่วไป ร้านอาหาร ตลาดนัด
2. ลูกค้าธุรกิจจาหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)
• กลุ่ม ของบริษัทส่วนใหญ่เกือบทัง้ หมดจะเป็ นโรงงานอุตสาหกรรม ที่ตอ้ งการใช้เชือ้ เพลิงและพลังงานความร้อน โดย
ครอบคลุมหลายประเภทอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมการผลิตยา การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม การหลอมโลหะ ผ้า
และสิ่งทอ โดยกลุ่มลูกค้าโรงงานเป้าหมายจะครอบคลุมในเขตพืน้ ที่ท่ีเป็ นย่านนิคมอุตสาหกรรมที่ยงั ไม่มีการวางท่อ
ก๊าซธรรมชาติหรือย่านที่ตงั้ โรงงานที่อยู่นอกแนวท่อก๊าซธรรมชาติ ในโซนภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคอีสานตอนล่าง
และภาคตะวันตก
3. ลูกค้าธุรกิจสถานีขายปลีกก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ (NGV)
• JN มีสถานีบริการก๊าซธรรมชาติแนวท่อก๊าซของ ปตท. (Conventional Station) สาหรับยานยนต์ จานวน 2 สถานีท่ี
แก่งคอย และนา้ พอง มีจานวนหัวจ่ายก๊าซแต่ละสถานีจานวน 16 หัวจ่าย ที่สามารถรองรับการให้บริการรถยนต์ทุก
ประเภทที่ตอ้ งการเติมก๊ าซ NGV อาทิเช่ น รถขนส่งสาธารณะ รถบรรทุกสินค้า และรถยนต์ส่วนบุคคล เป็ นต้น เปิ ด
ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

4.ธุรกิจการก่อสร้าง และจัดหาทางวิศวกรรมของโรงไฟฟ้ า คลังแก๊ส และคลังน้ามัน
ธุรกิจการก่อสร้าง และจัดหาทางวิศวกรรมของโรงไฟฟ้า คลังแก๊ส และคลังนา้ มัน ประกอบด้วย
1) งานออกแบบ รับเหมาก่อสร้างคลังนา้ มัน คลังก๊าซ ระบบท่อส่งนา้ มัน ระบบควบคุม ทัง้ ระบบ
2) งานออกแบบ รับ เหมา ก่อ สร้าง ซ่อ มแซมอาคารสถานี และอุปกรณ์ระบบเติ มก๊ าซธรรมชาติ ให้กับ สถานี บริการก๊ าซ
ธรรมชาติทงั้ ระบบ
3) งานออกแบบ รับเหมา ก่อสร้าง สถานที่เก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว LNG ให้กบั ลูกค้าภาคอุตสาหกรรมทัง้ ระบบ
4) งานปฏิบัติการดูแลและบารุ งรักษาสถานีบริการก๊ าซธรรมชาติ ในพื น้ ที่ กรุ งเทพมหานคร ปริมณฑล รวมถึงภูมิภาค 1
กล่าวคือในเขตพืน้ ที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมกว่า 160 สถานี
5) งานจัดหาและติดตัง้ เครื่องสูบอัดก๊าซธรรมชาติ (Compressor) พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ
6) งานซ่อมบารุ งและดูแลรักษาเครื่องสูบอัดก๊าซธรรมชาติ ตูจ้ ่ายก๊าซธรรมชาติและอุปกรณ์ รวมถึง ท่อก๊าซ ใต้ดินในสถานี
บริการก๊าซธรรมชาติ
7) งานออกแบบ รับเหมา ก่อสร้าง โรงไฟฟ้าทัง้ พลังงานหลักและพลังงานทดแทน
อุตสาหกรรมธุรกิจการก่อสร้าง และจัดหาทางวิศวกรรมของโรงไฟฟ้ า คลังแก๊ส และคลังน้ามัน
บริษัทได้ขยายตลาดทางด้านวิศวกรรม งานรับเหมาก่อสร้างคลังเก็บนา้ มันเชือ้ เพลิง งานวางระบบท่อส่งก๊าซ ท่อส่งนา้ มัน
รวมทั้งการก่ อ สร้า งสถานี จ่ า ยก๊ า ซธรรมชาติ เหลว (LNG) ส าหรับ ภาคอุ ต สาหกรรม ซึ่ง บริษั ท มี ที ม งาน และบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถและประสบการณ์เฉพาะด้าน มีความพร้อมและศักยภาพในการบริหารจัดการโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติเหลว
(LNG)สาหรับโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างครบวงจร ทาให้บริษัทมีความได้เปรียบทางด้านวิศกรรมและมีแนวโน้มที่สามารถเพิ่มจานวน
ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนีแ้ นวโน้มการใช้เชื อ้ เพลิงก๊าซธรรมชาติเหลว(LNG) กาลังได้รบั ความสนใจมากขึน้ และมีแนวโน้มจะเป็ น
เชือ้ เพลิงที่สาคัญของประเทศอีกประเภทหนึ่ง
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

คู่แข่งและสภาวะการแข่งขัน
บริษัทมีทีมงานที่มี ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ในการออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง ระบบ และการให้บริการ ซ่อมบารุ ง
รวมทั้งการดูแลหลังการขาย ทาให้บริษัทได้รบั สัญญาบารุงรักษาสถานีบริการก๊าซ (NGV) ของบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) จานวน
มากกว่า 160 สถานี จากทั้งหมด 350 สถานี ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 46 ของสถานีบริการก๊ าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ (NGV) ที่
ปตท. ลงทุนทัง้ ประเทศ สัญญาบารุงรักษาสถานีดงั กล่าวมีอายุ 3 ปี เริ่มตัง้ แต่ปี 2561 ถึงปี 2563
ในเดือน กรกฎาคม ปี 2562 บริษัทได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ บริษัท เอ็นเอฟซีที จากัด (บริษัทย่อย ของบริษัท เอ็นเอฟซี
จากัด (มหาชน))ในการดาเนินการโครงการก่อสร้างคลังนา้ มันเชือ้ เพลิง มูลค่าโครงการมากกว่า 1,000 ล้านบาท ระยะเวลาดาเนินการ
22 เดือนคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน เมษายน ปี 2564
ในส่วนของงาน ออกแบบ ก่อสร้างและติดตัง้ สถานีจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) บริษัทได้รบั ความไว้วางใจจากลูกค้า เป็ น
จ านวนมาก ในการให้ด าเนิ น การ ออกแบบ ก่ อ สร้า ง และติ ด ตั้ง สถานี จ่ า ยก๊ า ซธรรมชาติ เหลว (LNG)เพื่ อ ใช้เ ป็ นเชื ้อ เพลิ ง ใน
ภาคอุตสาหกรรม ในปี 2562 บริษัทให้บริการ LNG มากกว่า 10 สถานี โดยบริษัท ให้ความสาคัญในเรื่องคุณภาพ ระยะเวลาการส่งมอบ
ความปลอดภัยของสินค้าที่นาไปติดตัง้ ให้แก่ลกู ค้า ทาให้ลกู ค้ามีความพึงพอใจและมีการแนะนาต่อเนื่อง โดยคาดว่าในปี 2563 บริษัท
จะมี ลูกค้า LNG จานวนไม่ น้อ ยกว่า 20 ราย ที่จ ะมาใช้บริการ ทั้งนีใ้ นการด าเนิน การออกแบบ ก่ อสร้าง และติดตั้งสถานี จ่ายก๊ าซ
ธรรมชาติเหลว (LNG) ให้กับภาคอุตสาหกรรม บริษัทได้ดาเนินการควบคู่กับการใช้ เทคโนโลยี IOT เพื่อใช้ในการควบคุม ติดตาม
รายงาน ระบบต่างๆ ของสถานีจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)
ลักษณะลูกค้าและลูกค้าเป้ าหมาย
บริษัทให้บริการทางด้านวิศวกรรมตัง้ แต่ การออกแบบ จัดหา ติดตัง้ ระบบ และก่ อสร้าง รวมทัง้ บริการหลังการขาย และซ่อม
บารุงรักษา (EPCms) ดังนัน้ กลุ่มลูกค้าของบริษัท มีความหลากหลาย ได้แก่ สถานีบริการก๊าซ (NGV) สถานีบริการก๊าซ (LPG) โรงงาน
อุตสาหกรรมที่ใช้พลังงงานจากก๊าซปิ โตรเลียมเหลว (LPG) และก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เป็ นเชือ้ เพลิง ผูใ้ ห้บริการคลังนา้ มัน
ธุรกิจให้บริการทางด้านวิศวกรรมพลังงาน บริษัทได้ขยายตลาดทางด้านวิศวกรรม งานรับเหมาก่อสร้างคลังเก็บนา้ มันเชือ้ เพลิง
งานวางระบบท่อส่งก๊าซ ท่อส่งนา้ มัน รวมทัง้ ก่อสร้างสถานีจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) สาหรับภาคอุตสาหกรรมซึ่งปี 2563 ตัง้ เป้า
รายได้ 1,000 ล้านบาท หรือเติบโตร้อยละ 100 โดยรายได้ดังกล่าวมาจากโครงการก่อสร้างคลังนา้ มันเชือ้ เพลิง ที่บริษัทได้รบั สัญญา
จากบริษัท เอ็นเอฟซีที จากัด (บริษัทย่อย ของบริษัท เอ็นเอฟซี จากัด (มหาชน)) มูลค่าโครงการมากกว่า 1,000 ล้านบาท จะก่อสร้าง
แล้ว เสร็จ ประมาณเดื อ นเมษายน ปี 2564 และโครงการก่ อ สร้า งสถานี จ่ า ยก๊ า ซธรรมชาติ เหลว (LNG) เพื่ อ ใช้เป็ นเชื ้อ เพลิ ง ใน
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งลูกค้าได้ให้ความสนใจเป็ นจานวนมาก
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3. ปั จจัยความเสี่ยง
บริษัทมีความเสี่ยงซึ่งอาจส่งผลถึงการดาเนินงานและผลประกอบการอย่างมีนยั สาคัญ ซึ่งบริษัทมีแนวทางในการป้องกันและแก้ไข
ความเสี่ยง ซึ่งสามารถสรุปได้ดงั ต่อไปนี ้
3.1 ความเสี่ยงจากรายได้ในแต่ละไตรมาสไม่สม่าเสมอ
เนื่องจากรายได้ส่วนหนึ่งของบริษัทมาจากธุรกิจออกแบบ จาหน่าย ติดตัง้ ระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม
โดยมีลกู ค้าส่วนใหญ่เป็ นหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน ซึ่งดาเนินกิจการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม ทาให้บริษัทมีความเสี่ยงที่จะ
สูญเสียรายได้หากอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคมมีการชะลอตัวลง ซึ่งอาจจะเกิดจากปั จจัยต่างๆ เช่น นโยบายการลงทุนใน
ระบบสื่อสารโทรคมนาคมของหน่วยงานรัฐบาล หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการให้สัมปทานในระบบสื่อ สารต่างๆ เป็ นต้น
รวมถึงลูกค้ากลุ่มดังกล่าวจะมีรอบปี งบประมาณเริ่มต้นในเดือนตุล าคมของทุกปี โดยจะใช้ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 3 - 6
เดือนจึงจะส่งมอบงานและรับรูร้ ายได้ ซึ่งส่งผลให้รายได้ของบริษัทในแต่ละไตรมาสในงวดปี มีความผันผวน
ทัง้ นี ้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทจึงได้ทาการขยายฐานลูกค้าไปในธุรกิจอื่น เช่น โรงแรม และอาคารสานักงานเป็ น
ต้น อีกทัง้ ยังมีการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจธุรกิจพลังงานประเภทอื่นๆ ที่มีศกั ยภาพและมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต
สร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้และการกระจายความเสี่ยงของรายได้จากการดาเนินธุรกิจในปั จจุบนั เพิ่มสภาพคล่องให้บริษัทจาก
กระแสเงินสดที่สม่าเสมอของธุรกิจ
3.2 ความเสี่ยงในการบริหารจัดการโครงการและประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้ า
การบริหารจัดการโรงไฟฟ้าจะต้องอาศัยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีความรู ค้ วามสามารถเฉพาะด้าน หากบริษัทไม่
สามารถจัดให้มีบุคลากรเพื่ อปฏิ บัติหน้าที่ได้อย่างเพี ย งพอ อาจจะส่งผลให้บ ริษัทไม่สามารถบริหารจัด การโรงไฟฟ้า ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี ในการเตรียมการเพื่อเริ่มดาเนินการโรงไฟฟ้า บริษัทจะคัดสรรบุคลากรที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมในจานวนที่
เพียงพอต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ และจัดอบรมพนักงานในหน่วยงานให้มีความรู ้ ความสามารถ ทางานทดแทนกันได้
3.3 ความเสี่ยงในการทีอ่ ตั ราผลตอบแทนไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย
เนื่องจากปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการโรงไฟฟ้าชีวภาพ และชีวมวลขึน้ อยู่กับปริมาณวัตถุดิ บซึ่งใช้ผลิตไฟฟ้า
ซึ่งหากมีปริมาณวัตถุดิบไม่เ พียงพอและต่อเนื่องก็ อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เต็มกาลังการผลิต ส่งผลให้บริษัท
ไม่ได้รบั รายได้และอัตราผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ อย่างไรก็ดี บริษัทได้มีการศึกษาความเพียงพอของปริมาณวัตถุดิบที่ใช้
สาหรับโรงไฟฟ้า โดยได้เข้าไปสารวจปริมาณเชือ้ เพลิงในรัศมีท่สี ามารถขนส่งได้รอบโรงไฟฟ้าว่ามีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ
ของโรงไฟฟ้าหรือไม่ พร้อมกับได้มีการทาสัญญาการซือ้ วัตถุดิบเป็ นรายปี ซึ่งทาให้สามารถลดผลกระทบจากความเสี่ยงในการที่
อัตราผลตอบแทนไม่เป็ นไปตามเป้าหมายได้
3.4 ความเสี่ยงจากการทีบ่ ริษัทไม่สามารถดาเนินการได้ทันตามกาหนดวันเริ่มต้นซือ้ ขายไฟฟ้ า (SCOD) ทีก่ าหนดไว้ใน
สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ า
ก่อนการเริ่มก่อสร้างโรงไฟฟ้า บริษัทจะต้องดาเนินการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบอนุญาตก่อสร้าง ใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน (ร.ง.4) และต้องจัดทาประชาคมก่อนการขอใบอนุญาตก่อสร้าง เป็ นต้น และผูร้ บั เหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบเบ็ดเสร็จ
(EPC Contractor) ต้องดาเนินก่อสร้างโครงการให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด ซึ่งหากไม่สามารถดาเนินการตามระยะเวลาที่กาหนด
ในแผนงาน มีโอกาสทาให้ถูกเพิกถอนใบอนุญาต และส่ งผลให้ผลประกอบการไม่เป็ นไปตามที่คาด และรับรู ร้ ายได้จากโครงการ
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ข้างต้นล่าช้าออกไป ดังนั้น บริษัทจึงศึกษาขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาต พร้อมกับเอกสารและข้อมูลที่ตอ้ งนาส่ง รวมทั้งบริษัทได้
คัดเลือกผูร้ บั เหมาที่มีช่อื เสียง มีประสบการณ์และความชานาญในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า พร้อมกับวางแผนติดตามความคืบหน้าของ
โครงการอย่างสม่าเสมอ เพื่อทาให้ม่ นั ใจว่ากระบวนการดาเนินงานจะเป็ นไปตามเวลาที่กาหนดตามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า อย่างไรก็ดี
บริษัทสามารถยื่นขอเลื่อนกาหนดวันเริ่มต้นซือ้ ขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ โดยจะต้องทาการชีแ้ จงเหตุผลและรายงาน
ความก้าวหน้าของโครงการให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบ โดยไม่ถือว่าเป็ นการผิดสัญญาตามที่ระบุในสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า
3.5 ความเสี่ยงจากนโยบายของรัฐบาล ราคาจาหน่ายก๊าซปิ โตรเลียมเหลว (LPG)
ปั จจุบนั รัฐบาลยังคงควบคุมชดเชยของกองทุนสาหรับก๊าซที่จาหน่ายเพื่อเป็ นเชือ้ เพลิงตามประกาศของ คณะกรรมการบริหาร
นโยบายพลังงาน (กบง) ยกเว้นการนาเข้าก๊าซ LPG รัฐบาลได้ปล่อยลอยตัว ซึ่งทาให้ผคู้ า้ ก๊าซ LPG รายที่ซือ้ ก๊าซ LPG จากโรงแยก
โรงกลั่น รวมทัง้ บริษัท ซือ้ ก๊าซ LPG ได้ในราคาเดียวกัน สาหรับรายที่นาเข้าก็จะซือ้ ก๊าซตามราคากลไกตลาดโลก สาหรับราคาขาย
ปลีกก๊าซปิ โตรเลียมเหลว LPG รัฐบาลได้ปล่อยลอยตัวอย่าเสรี ยกเว้นราคาขายปลีกก๊าซ LPG สาหรับครัวเรือนเพื่อใช้เป็ นก๊าซหุง
ต้ม ยังควบคุมจากรัฐบาล โดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ไ ด้พิจารณาเห็นว่าก๊าซ LPG เป็ นสินค้าที่มีความจาเป็ นต่อการ
ดารงชีวิตของประชาชน จึงกาหนดให้ก๊าซ LPG ที่เป็ นก๊าซหุงต้มเป็ นสินค้าควบคุม
ในอนาคตมีแนวโน้มที่รฐั บาลจะยกเลิกการชดเชยราคาจาหน่ายก๊าซ LPG ในประเทศ จากเงินสนับสนุนจากกองทุนนา้ มัน
เชือ้ เพลิง และปล่อยลอยตัวราคาจาหน่ายก๊าซ LPG อย่างแท้จริง ซึ่งจะส่งผลให้ราคาขายปลีกก๊าซ LPG ในการใช้เป็ นเชือ้ เพลิงใน
ยานยนต์ การนาไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมรวมทัง้ ภาคครัวเรือน มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกลไกของราคาตลาดโลก และตลาดใน
ประเทศ สะท้อนต้นทุนการจาหน่ายก๊าซ LPG อย่างแท้จริง
ผลกระทบจากนโยบายลอยตัวราคาจาหน่ายก๊าซ LPG อย่างสมบูรณ์ทงั้ ระบบ ส่งผลให้บริษัทรวมทั้งผูค้ า้ ก๊าซ LPG รายอื่นๆ มี
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาจาหน่ายก๊าซ LPG หากราคาขายปลีกก๊าซ LPG มีการปรับตัวลดลง อาจส่งผลให้บริษั ทมีผล
กาไรลดลง หรือขาดทุน แต่ถา้ หากราคาขายปลีกก๊าซ LPG เพิ่มขึน้ จะส่งผลให้บริษัทมีกาไรเพิ่มขึน้ เช่นกัน
3.6 ความเสี่ ย งในการที่ อั ต ราผลตอบแทนมี ค วามไม่ แ น่ น อนจากสภาวะการแข่ ง ขั น ในธุ ร กิ จ ผู้ ค้ า ก๊ า ซ (LPG)
ตามมาตรา 7
บริษัทได้รบั อนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงานให้เป็ นผูค้ า้ LPG ตามข้อกาหนดให้เป็ นผูค้ า้ นา้ มันตามมาตรา 7 เมื่อปี พ.ศ. 2558
โดยมีตอ้ งมีคุณสมบัติทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาทขึน้ ไป ต้องมีทุนหมุนเวียนไม่นอ้ ยกว่า 100 ล้านบาท ต้องมีสถานที่คลังเพื่อเก็บ
สารองตามกฎหมายร้อยละ 0.5 ของปริมาณที่จะทาการค้าในระยะเวลา 1 ปี ต้องมีปริมาณการค้ามากกว่า 50,000 ตันต่อปี
3.7 ความเสี่ยงจากความผันผวนด้านราคาของก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)
เนื่องจากราคา LNG ที่จาหน่ายไม่ได้รบั การอุดหนุนจากภาครัฐเหมือนกับ LPG และโครงสร้างราคา LNG ที่ทาง ปตท.นาเข้า
จะอ้างอิงกับราคานา้ มันดิบและราคาก๊าซธรรมชาติ ในตลาดโลก ราคาจาหน่าย LNG ภายในประเทศจึงมีการขึน้ ลงเป็ นไปตามอุป
สงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ ยนค่าเงินแนวทางการจัดการจะต้องติดตามข้อมูล
ราคานา้ มันดิบ อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินอย่างใกล้ชิด และในอนาคตบริหารการจัดหา LNG จากหลายแหล่งเพื่อลดผลกระทบจาก
ผูข้ ายรายเดียว
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3.8 ความเสี่ ย งจากการพึ่ ง พิ งลู ก ค้ า รายใหญ่ ข องธุ ร กิ จ ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การให้ บ ริ ก ารทางด้ า นวิ ศ วกรรมพลั ง งาน
โดยเฉพาะธุรกิจทีเ่ กี่ยวเนื่องกันกับก๊าซธรรมชาติ
แผนรับมือ บริษัทฯยังคงรักษาลูกค้าในกลุ่มงานซ่อมบารุงสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) ไว้ โดยได้เพิ่มสายธุรกิจให้บริการ
ในส่วนของงานออกแบบ ก่อสร้าง รับเหมา ติดตัง้ คลังเก็บนา้ มันเชือ้ เพลิง และเพิ่มงานในส่วนของสถานีจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว
(LNG) ให้แก่ลกู ค้าโรงงานอุตสาหกรรม และงานวางระบบท่อส่งก๊ าซ และนา้ มันเพิ่มมากขึน้ เพื่อให้บริษัท สามารถรับรูร้ ายได้ได้
อย่างสม่าเสมอ
3.9 ความเสี่ยงจากแนวโน้มอุตสาหกรรมของการใช้ NGV ในภาคการขนส่งทางบกทีป่ รับลดลงอย่างต่อเนื่อง
แผนรับ มือ บริษั ทได้ดาเนินการเจราจา และทาสัญ ญากับ บริษั ทขนส่ งขนาดใหญ่ เพื่ อให้ม าใช้บริการที่ สถานีบริการก๊ าซ
ธรรมชาติสาหรับยานยนต์ (NGV) ทัง้ 2 แห่ง และสถานีบริการทัง้ 2 แห่งยังใช้ แบรนด์ ปตท. เพื่อสร้างความมั่นใจให้ลกู ค้า และมี
แผนที่จะเพิ่มการจาหน่ายสินค้าและบริการอืน่ ๆ ในสถานีทงั้ 2 แห่งของบริษัท
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4. ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ
•

สินทรัพย์หลักทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ
ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสนิ ทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังรายละเอียดต่อไปนี ้

มูลค่ า
(ล้านบาท)

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์

ที่ดิน1/

708.63

เป็ นเจ้าของ

อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร1/

110.01

เป็ นเจ้าของ

อาคาร เครื่ องจักร และอุปกรณ์โรงไฟฟ้า1/

2,196.14

เป็ นเจ้าของ

เครื่ องมือและอุปกรณ์

147.89

เป็ นเจ้าของ

เครื่ องใช้สานักงาน และยานพาหนะ

115.29

เป็ นเจ้าของ

งานระหว่างก่อสร้าง

408.71

เป็ นเจ้าของ

หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม

(550.52)

รายการทรัพย์สิน
1. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

(68.82)

ค่าเผื่อสิ นทรัพย์ดอ้ ยค่า

3,067.33

รวม ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุ ทธิ
2. สินทรัพย์ไม่ มีตัวตน
สิ ทธิในการผลิตและการจาหน่ายไฟฟ้า2/
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

290.19

เป็ นเจ้าของ

6.19

เป็ นเจ้าของ

หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม

(41.58)

รวม สินทรัพย์ไม่ มตี ัวตน - สุ ทธิ

254.80

หมายเหตุ 1/ บริษัทและบริษัทย่อยมีการจดจานองที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงไฟฟ้า เพื่อเป็ นหลักประกันเงินกูย้ ืม ระยะสัน้
และระยะยาวจากสถาบันการเงิน ซึ่งมีวงเงินกูย้ ืมรวม 2,596.62 ล้านบาท
2/
สิทธิในการผลิตและการจาหน่ายไฟฟ้าได้มาจากการซือ้ บริษัทย่อย ซึ่งสิทธิดงั กล่าวออกให้โดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
และมีระยะเวลาการได้รบั สิทธิ 25 ปี
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•

สรุปสาระสาคัญของสัญญาทีส่ าคัญ

สัญญาเช่าพืน้ ที่ สาหรับโครงการผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ทตี่ ดิ ตัง้ บนหลังคา
สัญญาเช่าพืน้ ที่สาหรับโครงการของบริษัท โซล่าร์โกกรีน จากัด
บริษัท โซล่าร์โกกรีน จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทมีการทาสัญญาเช่าพืน้ ที่ระยะยาว สาหรับใช้ดาเนินโครงการผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ตี ิดตัง้ บนหลังคา (Solar PV Rooftop) ที่จงั หวัดสมุทรสงคราม โดยมี รายละเอียดดังนี ้
คู่สัญญา
: สหกรณ์ประมงแม่กลอง จากัด
ลงวันที่
: 9 กันยายน 2556
ระยะเวลาเช่า
: 25 ปี นับ แต่ วัน ที่ ผู้เช่ าเริ่ม จ าหน่ า ยไฟฟ้ า ให้ก ารไฟฟ้ าส่ ว นภูมิ ภ าค ทั้งนี ้ผู้เช่ า
จะแจ้งวันเริ่มต้นระยะเวลาเช่าให้แก่ผใู้ ห้เช่าทราบภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้เริ่ม
จาหน่ายไฟฟ้า
ทีต่ ั้งทีด่ ิน
: 207/18 หมู่ท่ี 5 ตาบลแหลมใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
ค่าเช่า
: ค่าเช่าพืน้ ที่ 90,000 บาทต่อเดือน
การปรับค่าเช่า

: ผูใ้ ห้เช่ามีสิทธิท่จี ะปรับอัตราค่าเช่าต่อเดือนเมื่อครบกาหนดระยะเวลาเช่าในปี ท่ี 5
ปี ท่ี 10 ปี ท่ี 15 และปี ท่ี 20 โดยการปรับค่าเช่าแต่ละครัง้ จะอยู่ในอัตราร้อยละ 10
ของอัตราค่าเช่าเดิม

สัญญาเช่าพืน้ ที่สาหรับโครงการของบริษัท พีวี กรีน จากัด
บริษัท พีวี กรีน จากัด ซึ่งบริษัททาการลงทุนกับ บริษัท วีรบั เบอร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด มีการทาสัญญาเช่าพืน้ ที่ระยะยาว
สาหรับใช้ดาเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ตี ดิ ตัง้ บนหลังคา (Solar PV Rooftop) ที่จงั หวัดเพชรบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี ้
คู่สัญญา
: บริษัท วีรบั เบอร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด
ลงวันที่
: 18 กันยายน 2556
ระยะเวลาเช่า
: 25 ปี นับ แต่ วัน ที่ ผู้เช่ าเริ่ม จ าหน่ า ยไฟฟ้ าให้ก ารไฟฟ้ าส่ วนภู มิ ภาค ทั้งนี ้ผู้เช่ า
จะแจ้งวันเริ่มต้นระยะเวลาเช่าให้แก่ผูเ้ ช่าทราบภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้เริ่ม
จาหน่ายไฟฟ้า
ทีต่ ั้งทีด่ ิน
: โฉนดที่ ดิ นเลขที่ 7931 เลขที่ ดิ น 117 และ 119 ต าบลเขาย้อ ย อาเภอเขาย้อ ย
จังหวัดเพชรบุรี
ค่าเช่า
: ค่าเช่าพืน้ ที่ 100,000 บาทต่อเดือน
สัญญาเช่าพืน้ ที่สาหรับโครงการของบริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จากัด
บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทมีการทาสัญญาเช่าพืน้ ที่ระยะยาว สาหรับใช้ดาเนินโครงการ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ตี ิดตัง้ บนหลังคา (Solar PV Rooftop) ที่จงั หวัดนนทบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี ้
คู่สัญญา
:
บริษัท พรีคาสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
ลงวันที่
:
8 เมษายน 2557
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ระยะเวลาเช่า

:

ทีต่ ั้งทีด่ ิน

:

ค่าเช่า

:

25 ปี นบั แต่วนั ที่ทาสัญญา โดยหลังจากทาสัญญาเช่าฉบับนีผ้ ใู้ ห้เช่าสัญ ญาว่าภายใน
ระยะเวลา 52 วัน นับแต่วนั ทาสัญญาฉบับนี ้ ผูใ้ ห้เช่าจะไม่เก็บค่าเช่าจากผูเ้ ช่าเพราะ
ผูใ้ ห้เช่าให้ระยะเวลาผูเ้ ช่าเข้าดาเนินการก่อสร้าง ติดตัง้ อุปกรณ์ผลิตพลังงานไฟฟ้าบน
พืน้ ที่เช่าให้แล้วเสร็จ
อาคารและที่ดิน ซึ่งตัง้ อยู่บนที่ดิน ตาบลคลองขวาง อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
อาคารที่
ระวาง
โฉนดเลขที่ เลขที่ดิน หน้าสารวจ
2
5037II4250
19587
16
858
2
5037II4250
19588
42
859
3
5037II4250
19585
17
856
3
5037II4250
19586
41
857
3
5037II4250
19584
40
855
คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายตกลงอัตราค่าเช่า และกาหนดระยะเวลาชาระค่าเช่าดังนี ้
1. ตกลงค่าเช่าเป็ นรายเดือน ชาระเดือนละครัง้ ทุกวันที่ 30 ของทุกเดือน เริ่มตัง้ แต่
วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 และให้ถือว่าเป็ นค่าเช่าเดือนมิถนุ ายน 2557
2. ค่าเช่าปี ท่ี 1 ถึงปี ท่ี 5 คู่สญ
ั ญาตกลงอัตราค่าเช่าเดือนละ 100,000 บาท (หนึ่งแสน
บาทถ้วน)
3. ค่าเช่าปี ท่ี 6 ถึงปี ท่ี 10 คู่สัญ ญาตกลงอัตราค่าเช่าเดือนละ 110,000 บาท (หนึ่ง
แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
4. ค่าเช่าปี ท่ี 11 ถึงปี ท่ี 15 คู่สัญญาตกลงอัตราค่าเช่าเดือนละ 120,000 บาท (หนึ่ง
แสนสองหมื่นบาทถ้วน)
5. ค่าเช่าปี ท่ี 16 ถึงปี ท่ี 20 คู่สัญญาตกลงอัตราค่าเช่าเดือนละ 130,000 บาท (หนึ่ง
แสนสามหมื่นบาทถ้วน)
6. ค่าเช่าปี ท่ี 21 ถึงปี ท่ี 25 คู่สัญญาตกลงอัตราค่าเช่าเดือนละ 140,000 บาท (หนึ่ง
แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
7. ผูใ้ ห้เช่าตกลงที่จะออกใบเสร็จรับเงิน และ/หรือลงลายมือชื่อการรับเงินค่าเช่าตาม
แบบ และ/หรือระเบียบของผูเ้ ช่า และยอมให้ผเู้ ช่าหัภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่ทาง
ราชการกาหนด โดยผูเ้ ช่าตกลงที่จะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่
ผูใ้ ห้เช่าด้วย

สัญญาให้ผู้สนับสนุนโครงการดาเนินงานโครงการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพืน้ ดิน
สัญญาให้ผสู้ นับสนุนโครงการดาเนินงานสาหรับโครงการของบริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) มีการทาสัญญาให้ผสู้ นับสนุนโครงการดาเนินงานระยะยาว สาหรับใช้
ดาเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้ บนพืน้ ดิน ที่จงั หวัดสระแก้ว โดยมี รายละเอียดดังนี ้
คู่สัญญา
: สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว จากัด
ลงวันที่
: 16 มิถนุ ายน 2559
62
รับรองความถูกต้อง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

ระยะเวลาดาเนินงาน

ทีต่ ั้งทีด่ ิน
ค่าดาเนินงาน
การปรับค่าดาเนินงาน

: 25 ปี นับแต่วนั ที่ผูส้ นับสนุนโครงการเริ่มจาหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ทั้งนีผ้ ู้สนับสนุน โครงการจะแจ้งวันเริ่ม ต้นระยะเวลาด าเนิ นงานให้แก่ เจ้าของ
โครงการทราบภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้เริ่มจาหน่ายไฟฟ้า
: 10 ถ.สุวรรณศร ตาบลสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
: ค่าดาเนินงาน 364,594.17 บาทต่อเดือน
: หากผูส้ นับสนุนโครงการไม่ชาระค่าดาเนินงาน 2 งวดติดต่อกันตามสัญญาและ
เจ้าของโครงการได้มี ห นังสื อ ทวงถามเป็ น ลายลัก ษณ์อัก ษรแล้ว ผู้สนับ สนุ น
โครงการต้องชาระค่าปรับในอัตราวันละ 5,000 บาท

สัญญาให้ผสู้ นับสนุนโครงการดาเนินงานสาหรับโครงการของบริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จากัด
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทมีการทาสัญญาให้ผสู้ นับสนุนโครงการดาเนินงานระยะยาว
สาหรับใช้ดาเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้ บนพืน้ ดิน ที่จงั หวัดสมุทรสงคราม โดยมี รายละเอียดดังนี ้
คู่สัญญา
: สหกรณ์ประมงแม่กลอง จากัด
ลงวันที่
: 9 มิถนุ ายน 2559
ระยะเวลาดาเนินงาน
: 25 ปี นับแต่วนั ที่ผูส้ นับสนุนโครงการเริ่มจาหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ทั้งนีผ้ ู้สนับสนุน โครงการจะแจ้งวันเริ่ม ต้นระยะเวลาด าเนิ นงานให้แก่ เจ้าของ
โครงการทราบภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้เริ่มจาหน่ายไฟฟ้า
ทีต่ ั้งทีด่ ิน
: 200-201 หมู่ 5 ต าบล แห ลม ให ญ่ อ าเภ อเมื อ งสมุ ท รสงค ราม จั ง หวั ด
สมุทรสงคราม
ค่าดาเนินงาน
: ค่าดาเนินงาน 416,666.67 บาทต่อเดือน
การปรับค่าดาเนินงาน

: หากผู้สนับสนุนโครงการไม่ ชาระค่าดาเนิน งาน ผู้สนับสนุนโครงการต้องชาระ
ค่าปรับในอัตราร้อยละละ 7.5 ต่อปี ของค่าดาเนินงานที่คา้ งชาระ

สัญญาจ้างปฎิบตั ิการและบารุงรักษาสถานีบริการธรรมชาติ พืน้ ที่ กทม. และปริมณฑล 1
บริษัท บิก๊ แก๊ส เทคโนโลยี จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท มีการทาสัญญาจ้างปฎิบตั ิการและบารุงรักษาสถานีบริการธรรมชาติ พืน้ ที่
กทม. และปริมณฑล 1 กับ บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) โดยมี รายละเอียดดังนี ้
คู่สัญญา
: บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
ลงวันที่
: 02 มีนาคม 2561
ระยะเวลาดาเนินงาน
: ภายใน 3 ปี นบั ถัดจากวันที่ ปตท. แจ้งให้เข้าดาเนินการ (หากระยะเวลา หรือวงเงิน
อย่างใดอย่างหนึ่งถึงกาหนดก่อนให้ถือว่าสัญญาสิน้ สุด)
ค่าดาเนินการ
: ภายในวงเงิน 330,000,000 บาท
สัญญาจ้างปฎิบตั ิการและบารุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ พืน้ ทีภ่ ูมิภาค 1
บริษัท บิก๊ แก๊ส เทคโนโลยี จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท มีการทาสัญญาจ้างปฎิบตั ิการและบารุงรักษาสถา
บริการก๊าซธรรมชาติ พืน้ ที่ ภูมิภาค1 กับ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) โดยมี รายละเอียดดังนี ้
คู่สัญญา
: บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
63
รับรองความถูกต้อง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

ลงวันที่
ระยะเวลาดาเนินงาน
ค่าดาเนินการ

: 02 มีนาคม 2561
: ภายใน 3 ปี นบั ถัดจากวันที่ ปตท. แจ้งให้เข้าดาเนินการ (หากระยะเวลา หรือวงเงิน
อย่างใดอย่างหนึ่งถึงกาหนดก่อนให้ถือว่าสัญญาสิน้ สุด)
: ภายในวงเงิน 290,000,000 บาท

ใบอนุญาตเป็ นผู้ค้าน้ามัน มาตรา 7
บริษั ท บิ๊กแก๊ ส เทคโนโลยี จากัด ซึ่งเป็ นบริษั ท ย่อยของบริษั ท ได้รบั ใบอนุญ าตเป็ น ผู้คา้ น ้ามัน มาตรา 7 จาก กระทรวง
พลังงาน โดยมี รายละเอียดดังนี ้
ผู้อนุญาต
: กระทรวงพลังงาน
ลงวันที่
: 27 พฤศจิกายน 2558
ระยะเวลาดาเนินงาน
: ไม่มีวนั หมดอายุ
รายละเอียด
: อนุญาตให้เป็ นผูค้ า้ นา้ มันเชือ้ เพลิงประเภทก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
เงือ่ นไข
: 1. ชาระค่าธรรมเนียมรายปี ปี ละ 80,000 บาท
2. ยื่นแบบแสดงปริมาณการค้านา้ มันประจาปี
3. สารองนา้ มันเชือ้ เพลิงในอัตราร้อยละ 1 ของปริมาณการค้าที่ได้ย่ืนขอความ
เห็นชอบ
4. นาส่งเงิน เข้ากองทุนน ้ามันเชือ้ เพลิงตามประเภทการจ าหน่ ายตามอัตราที่
กาหนดเป็ นงวดรายเดือน
สัญญาซือ้ ขายแอลเอ็นจี
บริษัท บิก๊ แก๊ส เทคโนโลยี จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท มีการทาสัญญาซือ้ แอลเอ็นจี กับ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
คู่สัญญา
: บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
ลงวันที่
: 06 มีนาคม 2561
ระยะเวลาซือ้ ขาย
: กาหนดระยะเวลา 10 ปี เริ่มซือ้ ขาย 01 สิงหาคม 2561 เป็ นต้นไป โดยผูซ้ ือ้ มีสิทธิ
ที่จะขอต่ออายุสญ
ั ญาได้อีก 5 ปี
หลักประกัน
: เริ่มต้น 5,000,000 บาท และกรณีค่าแอลเอ็นจี เดือนใดมีมลู ค่าสูงกว่ากึ่งหนึ่งของ
มูลค่าหลักประกันการชาระเงิน ผูซ้ ือ้ ต้องวางหลักประกันไม่ต่ากว่า 2 เท่า
สัญญาจัดตัง้ สถานีบริการและซือ้ ขายก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ (NGV)
(กรณีเอกชนลงทุนเอง ภายใต้เครื่องหมายการค้าของปตท.)
บริษัท เจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท มีการทาสัญ ญามีความประสงค์ท่ีจะขยายและ
พัฒนาตลาดจาหน่ายก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์(NGV)ให้สอดคล้องกับกฎหมายปั จจุบนั ซึ่งกาหนดให้ผปู้ ระกอบการต้องคานึงถึง
ความรับผิดชอบต่อคุณ ภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และสังคม พร้อมทั้งมีระบบการจัดการที่เป็ นสากล เช่น TWQ,ISO โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
คู่สัญญา
: บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

ลงวันที่
ระยะเวลาดาเนินงาน

หลักประกัน

: 30 มิถนุ ายน 2558
: สัญญามีผลใช้บังคับนับตัง้ แต่วนั ที่คู่สัญญาลงนามครบถ้วนถูกต้องทั้งสองฝ่ าย
และจะสิ น้ สุด ลงเมื่ อ ครบก าหนดระยะเวลา20(ยี่ สิบ )ปี นับ ตั้ง แต่ วัน ที่ ร ะบุใ น
สัญญา
: 40,320,000 บาท และ(สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่1)23,400,000 บาท

งานจ้างบริหารสถานีบริการ NGV ปตท.ไอยราก๊าซ จ.ฉะเชิงเทรา
บริษัท เจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท มีความประสงค์ประมูลงานจ้างบริหารสถานีบริการ
NGV ปตท.ไอยราก๊าซ โดยมี รายละเอียดดังนี ้
ผู้คู่สัญญา
ลงวันที่

: บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
: 25 เมษายน 2561

ระยะเวลาดาเนินงาน
หลักประกัน

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

สัญญาการให้บริการงานบริหารจัดการ
คู่สัญญา
: บริษัท บิก๊ แก๊ส เทคโนโลยี จากัด
ลงวันที่
: 1 มกราคม 2562
สัญญาเลขที่
: TPN.CA.2562/003
ระยะเวลาดาเนินการ
: ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าดาเนินการ
: รายเดือน เดือนละ 800,000.00 บาท (อัตราดังกล่าวไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม7%)
สัญญาการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง
ชื่อสัญญา
: ก่อสร้างคลังเก็บน้ามัน ตาบลมาบตาพุด อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
คู่สัญญา
: บริษัท เอ็นเอฟซีที จากัด
ลงวันที่
: 6 พฤศจิกายน 2563
ระยะเวลาดาเนินการ
: ตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2564
ค่าดาเนินการ
: มูลค่าโครงการ 1,420,000,000.00 บาท (อัตราดังกล่าวไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม7%)
ชื่อสัญญา
คู่สัญญา
ลงวันที่
ระยะเวลาดาเนินการ
ค่าดาเนินการ

: ก่อสร้างและออกแบบสถานีก๊าซ LNG ภายในบริเวณโรงงาน จังหวัดชลบุรี
: บริษัท คองช์ บิวดิง้ แมนทีเรียลส์ (ไทยแลนด์) จากัด
: 29 กรกฎาคม 2562
: ตัง้ แต่วนั ที่ 29 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 28 กุมพาพันธ์ 2564
: มูลค่าโครงการ 12,149,532.71 บาท (อัตราดังกล่าวไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม7%)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั ไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายใดๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัท
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาคัญอื่น
ชื่อบริษัท
ชื่อย่อหลักทรัพย์
ที่ตงั้ สานักงานใหญ่
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

เลขทะเบียนบริษัท

: บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
: PSTC
: 325/1 อาคารพีเอสที ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
: ธุรกิจออกแบบ จาหน่ าย และติด ตั้งระบบจ่ายไฟฟ้ าและติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้ าและตรวจวัดจัด การ
สภาพแวดล้อมครอบคลุมการบริการทัง้ หมด ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหลักและทดแทน ธุรกิจจาหน่ายและ
ขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว และธุรกิจการก่อสร้างและจัดหาทางวิศวกรรมของโรงไฟฟ้า คลังแก๊ส
และคลังนา้ มัน
: 0107557000039

หมายเลขติดต่อ

: โทรศัพท์ 02 993 8982 โทรสาร 02 993 8983

เว็บไซต์

: www.pst.co.th

ทุนจดทะเบียน

: 1,188,120,268.70 บาท

ทุนเรียกชาระแล้ว

: 1,185,974,789.60 บาท

จานวนหุน้ สามัญชาระแล้ว

: 11,859,747,896 หุน้

มูลค่าที่ตราไว้

: 0.10 บาท

รอบระยะเวลาบัญชี

: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม

ระบบคุณภาพ
บุคคลอ้างอิงอืน่ ๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์

ผูส้ อบบัญชี

ข้อมูลสาคัญอื่น

: ISO9001:2015 และ ISO14001:2015

: บริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จากัด อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02 009 9000
โทรสาร 02 009 9991
Call Center 02 009 9999
Website: www.tsd.co.th
: นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
ผูส้ อบรับใบอนุญาตเลขที่ 4521
นายชยพล
ศุภเศรษฐนนท์ ผูส้ อบรับใบอนุญาตเลขที่ 3972
นางสาวรสพร เดชอาคม
ผูส้ อบรับใบอนุญาตเลขที่ 5659
นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผูส้ อบรับใบอนุญาตเลขที่ 5872
นายโสภณ
เพิม่ ศิรวิ ลั
ผูส้ อบรับใบอนุญาตเลขที่ 3182
นาสาวรุง้ นภา เลิศสุวรรณกุล ผูส้ อบรับใบอนุญาตเลขที่ 3516
นางสาวอรวรรณ เตวัฒนสิรกิ ลุ
ผูส้ อบรับใบอนุญาตเลขที่ 4807
สานักงานใหญ่ ชัน้ 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย
กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02 264 9090 Website: www.ey.com
: -ไม่มี67
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั มีทนุ จดทะเบียนและทุนชาระแล้ว ดังนี ้
➢ ทุนจดทะเบียน

1,188,120,268.70 บาท แบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญจานวน 11,881,202,687 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.10 บาท

➢ ทุนชาระแล้ว

1,185,974,789.60 บาท แบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญจานวน 11,859,747,896 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.10 บาท

7.2 ผู้ถือหุน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท มีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ 10 อันดับแรก ดังนี ้
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

นายธนัช
ปวรวิปลุ ยากร
UBS AG SINGAPORE BRANCH
นายโสมพัฒน์
ไตรโสรัส
นายพระนาย
กังวาลรัตน์
นายภาณุ
ศีติสาร
นางภาวิดา
กุญชร ณ อยุธยา
นางสาวปิ ยะภัทร์
สุวรรณสังข์
นางวิรชั ดา
ตติยกวี
นายพรศักดิ์
หิรญ
ั ชูพงศ์
นายกัมพล
ตติยกวี
รวม

จานวนหุ้น (หุน้ )

สัดส่วนการถือหุน้

2,829,918,945
961,770,000
586,600,000
484,346,000
452,000,000
380,000,014
330,524,128
298,865,662
286,819,307
263,214,675
6,874,058,731

23.86%
8.11%
4.95%
4.08%
3.81 %
3.20 %
2.79 %
2.52 %
2.42 %
2.22%
57.96%

ที่มา: บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

7.3 ใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั
1.) ใบสาคัญแสดงสิทธิ PSTC-WA
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2557 จัดขึน้ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 ได้มีมติอนุมตั กิ ารออกและจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท ประเภทระบุช่ือผูถ้ ือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท
68
รับรองความถูกต้อง
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(“ใบสาคัญแสดงสิทธิ”) PSTC - WA จานวน 50,000,000 หน่วย ซึ่งจะทาการจัดสรรพร้อมกับการเสนอขายหุน้ สามัญแก่ประชาชน
ทั่วไปในครัง้ นีโ้ ดยมีราคาเสนอขาย 0 บาทต่อหน่วย และใบสาคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ปี นับแต่วนั ที่ออกและเสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิทธิ โดยใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซือ้ หุน้ สามัญได้ 1 หุน้ ในราคาใช้สิทธิ 0.10 บาทต่อหุน้ (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิ
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด) มีการกาหนดเงื่อนไขในการใช้สิทธิ โดยนับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ 1
ปี ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิครัง้ แรกได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของใบสาคัญแสดงสิทธิทงั้ หมดที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
แต่ละคนได้รบั การจัดสรรจากบริษัท และในทุก ๆ 12 เดือน หลังจากการใช้สิทธิครัง้ แรก ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้
ไม่เกินร้อยละ 50 ร้อยละ 75 และ ร้อยละ 100 ของใบสาคัญแสดงสิทธิทงั้ หมดที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รบั จัดสรรจาก
บริษัท ตามลาดับ ซึง่ จะทาให้ทนุ จดทะเบียนและชาระแล้วของบริษัทเท่ากับ 225,000,000 บาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญทัง้ หมด
2,250,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.10 บาท ภายหลังจากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปในครัง้ นีแ้ ละ
การใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิท่อี อกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัททัง้ หมด
ทัง้ นีใ้ บสาคัญแสดงสิทธิ PSTC-WA ดังกล่าวข้างต้น หมดอายุแล้วเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีผใู้ ช้สิทธิทงั้ สิน้
จานวน 42,734,925 หน่วย
2.) ใบสาคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1
มติท่ีประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นของบริษั ท ครัง้ ที่ 1/2558 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 23 ธัน วาคม 2558 บริษั ท เพาเวอร์
โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติเพิ่มทุนของบริษัทจานวน 2,680,297,833 หุน้ เพื่ อระดมทุนในการลงทุนเข้าซือ้
กิจการโรงงานไฟฟ้าชีวภาพ จานวน 2 โครงการ ลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวล จานวน 3 โครงการ และเพื่อเป็ น
เงินทุนหมุนเวียนในบริษัท เพื่อลงทุนในโครงการที่จะเกิดในอนาคต โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนดังนี ้
- จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทจานวนไม่เกิน 2,211,419,375 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขาย
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วน (Right Offering) เสนอขายในอัตราส่วน 1 หุน้ สามัญเดิม ต่อ 1 หุน้ สามัญใหม่
- จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทจานวนไม่เกิน 442,283,875 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้
สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 (PSTC-W1) ที่บริษัทจะออกให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทที่จองซือ้ และได้รบั จัดสรรหุน้ สามัญ
เพิ่ ม ทุน ที่ อ อกและเสนอขายให้แ ก่ ผู้ถือ หุ้น เดิ ม ตามสัด ส่ วน (Right Offering) ในอัต ราส่ วน 5 หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ต่ อ 1 หน่ ว ย
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
- จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทจานวนไม่เกิน 26,594,583 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการปรับ
สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ PSTC-WA เนื่องจากการเสนอขายหุน้ สามัญให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนตามข้อ (2) และ
การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1
ทัง้ นีใ้ บสาคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 ดังกล่าวข้างต้น หมดอายุแล้วเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ซึ่งมีผใู้ ช้สิทธิทงั้ สิน้ จานวน
429,016,311 หน่วย และในเดือนพฤษภาคม 2562 บริษัทฯได้จดทะเบียนลดทุนใบสาคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 ที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิ
และหมดอายุเรียบร้อยแล้ว
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3.) การออกหลักทรัพย์อนื่
ในปี 2561 และ 2562 บริษัทได้ออกหุน้ กูใ้ นนามของบริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) เสนอขายให้แก่ผู้
ลงทุนสถาบัน และ/หรือผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ภายในประเทศ ดังมีรายละเอียดดังนี ้
หุ้นกู้ครั้งที่

1

มูลค่าทีอ่ อก
(ล้านบาท)

มูลค่าคงเหลือ
ณ 31 ธันวาคม 2562
(ล้านบาท)

วันครบกาหนด ไถ่
ถอน

อัตราดอกเบีย้
(ร้อยละต่อปี )

1/25611

250.00

-

ตุลาคม 2561

5.00

2/25612

398.80

398.80

มกราคม 2563

5.40

3/25613

350.00

-

พฤษภาคม 2562

5.00

1/25624

350.00

-

พฤศจิกายน 2562

5.00

รวม

1,348.80

398.80

หุน้ กูไ้ ม่มีประกัน มีธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) เป็ นนายทะเบียน ไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้

2

หุน้ กูม้ ีผคู้ า้ ประกันโดย บริษัท บิก๊ แก๊ส เทคโนโลยี จากัด มีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) เป็ นนายทะเบียน และ
บริษัทเงินทุนศรีสวัสดิ์ จากัด (มหาชน) เป็ นผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
หุน้ กูไ้ ม่มีประกัน มีธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) เป็ นนายทะเบียน และ บริษัทเงินทุนศรีสวัสดิ์ จากัด (มหาชน) เป็ น
ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
3

4

หุน้ กูม้ ีผคู้ า้ ประกันโดย บริษัท กัณหา โซล่าพาวเวอร์ จากัด มีธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) เป็ นนายทะเบียน และ
บริษัทเงินทุนศรีสวัสดิ์ จากัด (มหาชน) เป็ นผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ ผูถ้ ือหุ้นในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะ
บริษัทภายหลังจากหักภาษี เงินทุนสารองตามกฎหมาย และทุนสารองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมี
การเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึน้ อยู่กับ ผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจาเป็ น ในการใช้เงินทุน
หมุนเวียนในการด าเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปั จจัยอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานในการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสาหรับการ
ดาเนินธุรกิจ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่ อผูถ้ ือหุน้ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผูถ้ ือหุน้
ของบริษัทเห็นสมควร
ทั้งนีม้ ติคณะกรรมการบริษัท ที่อนุมัติจ่ายเงินปั นผลจะต้องนาเสนอเพื่อขออนุมัติ ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เว้น แต่ เป็ นการ
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอานาจอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ แล้วรายงานให้ท่ีประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

8. โครงสร้างการจัดการ
8.1 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการของบริษัท มีจานวนทัง้ สิน้ 8 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย
ชื่อ – สกุล
1. นายภาณุ
ศีติสาร
2. ดร.พระนาย
กังวาลรัตน์
3. นางสาวอนงค์
พานิชเจริญนาน
4. นายอัณณพ
พุ่มกุมาร
5. นายกัมพล
ตติยกวี
6. นายสุวิทย์
สิงหจันทร์
7. นายพิทยาธร
มฤทุสาธร
8. นายวรพงศ์
จาจด
9. นายเศรษฐวุฒิ
บุญสนิท

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

กรรมการซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษทั
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษัท คือ ดร.พระนาย กังวาลรัตน์ นายภาณุ ศีติสาร นายอัณณพ พุ่มกุมาร นางสาว
อนงค์ พานิชเจริญนาน และนายเศรษฐวุฒิ บุญสนิท กรรมการ 2 ใน 5 คนนีล้ งลายมือชื่อร่วมกันเป็ นสองคนและประทับตรา
สาคัญของบริษัท
ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษัท
1) จัดการบริษัทให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความสุจริต ระมัดระวัง
และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2) กาหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน งบประมาณของบริษัท ควบคุมดูแลการบริหาร และการจัดการฝ่ าย
บริหาร หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมายให้เป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ไว้
3) พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ัดการ และคณะกรรมการอื่นตามความ
เหมาะสม
4) พิจารณาทบทวน และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดาเนินธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ของ
บริษัท ที่เสนอโดยฝ่ ายบริหาร
5) ติดตามผลการดาเนินงานให้เป็ นไปตามแผนงาน และงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
6) จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชีของ
บริษัท
7) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

8) จัดให้มี การทางบดุล และงบกาไรขาดทุนของบริษั ท ณ วันสิ น้ สุดรอบระยะเวลาบัญ ชีของบริษั ท ซึ่งผู้สอบบัญ ชี
ตรวจสอบแล้วนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
9) พิ จารณา และอนุมัติ กิ จ การอื่ น ๆ ที่ สาคัญ อัน เกี่ ย วกับ บริษั ท หรือ ที่ เห็ น สมควรจะดาเนิ น การนั้น ๆ เพื่ อให้เกิ ด
ประโยชน์สงู สุดแก่บริษัท
10) คณะกรรมการอาจมอบอานาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือกรรมการย่อย หรือบุคคลอื่นใด ปฏิบตั ิการ
อย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือมอบอานาจเพื่อให้
บุคคลดังกล่าวมีอานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ภายในระยะเวลาที่กรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการ
อาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง แก้ไขบุคคลที่ได้รบั มอบอานาจ หรืออานาจนัน้ ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
11) กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดี ยวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็ น
หุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือเป็ นหุ้นส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่วนจากัด หรือเป็ นกรรมการของ
บริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ไม่ว่า
จะทาเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผอู้ ื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
เว้น แต่อานาจในการดาเนิน การดังต่ อไปนี ้ จะกระท าได้ก็ ต่อเมื่อ ได้รับอนุมัติจากที่ ประชุมผู้ ถือหุ้นก่อ น ทั้งนี ้ เรื่องที่
กรรมการมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย หรือมีความ
ขัดแข้งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้
(ก) เรื่องที่กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รบั มติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้
(ข) การทารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยระบุให้ตอ้ งได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
เรื่องต่อไปนีจ้ ะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้า
ร่วมประชุม และจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขาย โอนกิจการของบริษัททัง้ หมด หรือบางส่วนที่สาคัญ
(ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
(ค) การทาแก้ไข เลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้ หมด หรือบางส่วนที่สาคัญ การมอบหมายให้บคุ คล
อื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุน้ กู้ การควบ หรือเลิกบริษัท
(ฉ) การอื่นใดที่กาหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ/หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยให้ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนน
เสียงดังกล่าวข้างต้น
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บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมและจานวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการ
ในปี 2561 และปี 2562 มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการดังนี ้
ชื่อ – สกุล
1. นายภาณุ
2. ดร.พระนาย
3. นางสาวอนงค์
4. นายอัณณพ
5. นายกัมพล
6. นายสุวิทย์
7. นายพิทยาธร
8. นายวรพงศ์
9. เศรษฐวุฒิ

ศีติสาร
กังวาลรัตน์
พานิชเจริญนาน
พุ่มกุมาร
ตติยกวี
สิงหจันทร์
มฤทุสาธร
จาจด
บุญสนิท

คณะกรรมการบริษัท
ปี 2561
8/8
8/8
7/8
8/8
8/8
8/8
8/8
8/8
-

ปี 2562
8/8
8/8
8/8
8/8
6/8
8/8
8/8
8/8
8/8

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ปี 2561

ปี 2562

-

-

-

-

-

-

-

-

4/4
4/4
4/4
-

4/4
4/4
4/4
-

วันทีไ่ ด้รับการ
แต่งตัง้
26 เมษายน 2561
27 เมษายน 2560
26 เมษายน 2561
27 เมษายน 2560
27 เมษายน 2560
26 เมษายน 2562
26 เมษายน 2562
26 เมษายน 2561
11 มกราคม 2562
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บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

8.2 คณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และโครงสร้างองค์กร (organization chart) ของบริษัท มีรายละเอียดดังนี ้

Human Resource Div

Safaty Div

โดยในปี 2562 บริษัท ว่าจ้างบริษัท วิณณ์ อัลลิแอนส์ จากัด เป็ นผูต้ รวจสอบภายใน ซึ่งในอนาคต บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรของบริษัท เข้ามาทาหน้าที่ในส่วนนี ้
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บริ ษทั เพาเวอร์ โซลูชนั่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

คณะผูบ้ ริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจานวนทัง้ สิน้ 5 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย
ชื่อ – สกุล
1. นายภาณุ
ศีติสาร
2. ดร.พระนาย
กังวาลรัตน์
3. นายอัณณพ
พุ่มกุมาร
4. นางสาวอนงค์
พานิชเจริญนาน
5. นายเศรษฐวุฒิ บุญสนิท

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
ผูอ้ านวยการอาวุโสฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
1. เป็ นผูบ้ ริหารจัดการ และควบคุมดูแลการดาเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
2. ดาเนินการตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร
3. มี อ านาจจ้า ง แต่ ง ตั้ง โยกย้า ย ปลดออก เลิ ก จ้า ง ก าหนดอั ต ราค่ า จ้า ง ให้บ าเหน็ จ รางวัล ปรับ ขึ น้ เงิ น เดื อ น
ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานทัง้ หมดของบริษัทตัง้ แต่ตาแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป
4. มีอานาจในการดาเนินการใดๆ ในการบริหารกิจการของบริษัทตามปกติ และอันจาเป็ นแก่การบริหารกิจการของ
บริษัทเป็ นการทั่วไป ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1) มีอานาจออกคาสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของ
บริษัท เพื่อรักษาระเบียบวินยั การทางานภายในองค์กร
2) มีอานาจกระทาการ แสดงตนเป็ นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้อง และเป็ นประโยชน์ต่อ
บริษัท
3) อนุมตั ิการแต่งตัง้ ที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จาเป็ นต่อการดาเนินงาน
4) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารเป็ นคราวๆไป
5) อานาจอนุมัติอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนีใ้ ห้เป็ นไปตามขอบเขตอานาจการอนุมตั ิ และการสั่งการในระดับต่างๆ
(Level of Authorization) ที่ได้รบั การอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2557 และที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม
การอนุมัติเพื่ อดาเนิน การ ตลอดจนการมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บ ริห ารให้ตัวแทน หรือผู้รับมอบหมายให้
ดาเนินการเพื่อเข้าทารายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการดาเนินการเพื่อเข้าทารายการที่ทาให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร หรือตัวแทน หรือผูร้ บั มอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถดาเนินการอนุมตั ิเพื่อเข้าทารายการที่ตน หรือบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมตั ิดาเนินการ
เพื่อเข้าทารายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ และ
สอบทานรายการดังกล่าวโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ตามข้อบังคับของบริษัท และตามที่สานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
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8.3 เลขานุการบริษัท
เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลั ก ทรัพ ย์ (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/1 ก าหนดให้
คณะกรรมการต้องจัด ให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อทาหน้าที่เกี่ยวกับดูแลการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผูถ้ ือหุน้ และ
กิจกรรมต่างๆ ของ คณะกรรมการบริษัทเพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัท ปฎิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
สนับสนุนให้การกากับดูแลกิจการเป็ นไปตามมาตรฐานกากับดูแลกิจการที่ดี
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 5/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ได้มีมติเป็ นเอกฉันท์แต่งตัง้ นางสาว
กรรณิการ์ เอีย้ พิน ดารงตาแหน่งเป็ น เลขานุการบริษัท โดยให้มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 14 สิงหาคม 2561 เป็ นต้นไป
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบเลขานุการบริษัท
1. ดูแลและให้คาแนะนาแก่กรรมการและผูบ้ ริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกาหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับ
ของบริษัท และติดตามดูแลให้มีการปฏิบตั ิอย่างถูกต้องและสม่าเสมอ
2. รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมทัง้ ดูแลประสานงานให้มีการปฏิบตั ิตามมติ
ของที่ประชุมดังกล่าว
3. ดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนที่รบั ผิดชอบเป็ นไปตามระเบียบและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี ้
4.1 ทะเบียนกรรมการ
4.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
4.3 หนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ื อหุน้
4.4 รายงานประจาปี ของบริษัท
4.5 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหาร
8.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล มีคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน ทา
หน้าที่ทบทวน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับผลการปฏิบตั ิงาน ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ
สถานะทางการเงินของบริษัทรวมทัง้ แนวปฏิบตั ิของบริษัทอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกันในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยกาหนด
ค่าตอบแทนเป็ นเบีย้ ประชุมและค่าบาเหน็จทัง้ นี ้ ค่าตอบแทนกรรมการได้รบั การขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้ว ดังนี ้
1. ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 มีมติอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนในรูปค่าเบีย้
ประชุม และค่าบาเหน็จของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบประจาปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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ก. ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ
รายนามคณะกรรมการ

จานวนค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท
ค่าเบีย้ ประชุมประธานกรรมการบริษัท
ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการบริษทั

20,000 บาท/ครัง้
18,000 บาท/ครัง้

คณะกรรมการตรวจสอบ
ค่าเบีย้ ประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ
ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการตรวจสอบ

20,000 บาท/ครัง้
18,000 บาท/ครัง้

ข. ค่าตอบแทนคณะกรรมการในรูปค่าบาเหน็จ
ค่าตอบแทนในรูปค่าบาเหน็จของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ จ่ายครัง้ เดียวต่อปี โดย
จ่ายด้วยวงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท หักด้วยจานวนค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการที่จ่ายในปี นั้น และคงเหลือเป็ นจานวนเงิน
สาหรับจ่ายค่าบาเหน็จประจาปี ทัง้ นีก้ ารจัดสรรส่วนแบ่งบาเหน็จประจาปี มีดงั นี ้
รายนามคณะกรรมการ

จานวนค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท
ค่าเบีย้ ประชุมประธานกรรมการบริษัท
ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ
ค่าเบีย้ ประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ
ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการตรวจสอบ

15%
10%
15%
10%

ในปี 2561 และ ปี 2562 มีค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบดังนี ้
ปี 2561
ชื่อ - สกุล
1. นายภาณุ
2. นายพระนาย
3. นางสาวอนงค์
4. นายอัณณพ
5. นายกัมพล
6. นายสุวิทย์
7. นายพิทยาธร
8. นายวรพงศ์
9. นายเศรษวุฒิ

ศีติสาร
กังวาลรัตน์
พานิชเจริญนาน
พุ่มกุมาร
ตติยกวี
สิงหจันทร์
มฤทุสาธร
จาจด
บุญสนิท

ค่าเบีย้
ค่าบาเหน็จ
ประชุม
145,000 324,968
105,000 216,645
90,000 216,645
105,000 216,645
105,000 216,645
180,000 324,968
160,000 216,645
160,000 216,645
-

ปี 2562
รวม
(บาท)
469,968
321,645
306,645
321,645
321,645
504,968
376,645
376,645
-

ค่าเบีย้
ค่าบาเหน็จ
ประชุม
160,000 307,650
138,000 205,100
138,000 205,100
138,000 205,100
105,000 205,100
218,000 307,650
207,000 205,100
207,000 205,100
138,000 205,100

รวม
(บาท)
467,650
343,100
343,100
343,100
310,100
525,650
412,100
412,100
343,100
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1.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
จานวนผูบ้ ริหาร
ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ ริหาร
(เงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์
เมื่อเลิกจ้าง)

ปี 2561
5 ท่าน
23,160,004.25 บาท

ปี 2562
5 ท่าน
23,406,476 บาท

2. ค่าตอบแทนอืน่ ทีไ่ ม่ใช่ตวั เงิน
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2557 จัดขึน้ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 ได้มีมติอนุมัติการออก และจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท ประเภทระบุช่ือผูถ้ ือ และไม่สามารถโอนเปลีย่ นมือได้ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั
(“ใบสาคัญแสดงสิทธิ”) จานวน 50,000,000 หน่วย ซึ่งจะทาการจัดสรรพร้อมกับการเสนอขายหุน้ สามัญแก่ประชาชนทั่วไปในครัง้
นีโ้ ดยมีราคาเสนอขาย 0 บาทต่อหน่วย และใบสาคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ปี นับแต่วนั ที่ออก และเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ โดย
ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ 1 หน่ ว ยมี สิ ท ธิ ซื ้อ หุ้น สามั ญ ได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิ ท ธิ 0.10 บาทต่ อ หุ้น (เว้น แต่ จ ะมี ก ารปรับ สิ ท ธิ ต าม
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กาหนด) มีมติอนุมตั ิการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ดั สรรให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทแต่ละ
รายที่ได้รบั จัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิทงั้ หมด โดยรายละเอียดของกรรมการและผูบ้ ริหารที่ได้รบั การ
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท มีดงั นี ้

ชื่อ-สกุล

1. นายภาณุ

ศีติสาร

2. ดร.พระนาย

กังวาลรัตน์

3. นายอัณณพ

พุ่มกุมาร

4. นายสุวิทย์
5. นายพิทยาธร

สิงหจันทร์
มฤทุสาธร

6. นายวรพงศ์

จาจด

7. นางสาวอนงค์

พานิชเจริญนาน

8. นายเศรษฐวุฒิ

บุญสนิท

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริษทั / ประธานกรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

3,000,000
3,000,000

ร้อยละของจานวน
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่
จัดสรรให้แก่
กรรมการและ
พนักงาน (ร้อยละ)
6.00
6.00

3,000,000

6.00

2,000,000
1,500,000
1,500,000

4.00
3.00
3.00

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
กรรมการบริหาร / ผูอ้ านวยการอาวุโสฝ่ าย
พัฒนาธุรกิจ
รวม

2,500,000

5.00

2,500,000

5.00

19,000,000

38.00

ตาแหน่ง

จานวนใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่ได้รับ
จัดสรร (หน่วย)
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8.5 บุคลากร
8.5.1 จานวนบุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 บริษัท มีพนักงานทัง้ สิน้ จานวน 114 คน และ 102 คน ตามลาดับ โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
จานวนพนักงาน (คน)
สายงานหลัก
31 ธ.ค. 2561
31 ธ.ค. 2562
1. ผูบ้ ริหาร
5
5
2. สานักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4
3
3. ฝ่ ายวิศวกรรมและปฏิบตั ิงาน
30
27
4. ฝ่ ายบริหารงานขาย
21
19
5. ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
9
7
6. ฝ่ ายสนับสนุนกิจการภายใน
28
26
7. ฝ่ ายบัญชี
14
12
8. ฝ่ ายการเงิน
3
3
รวมทัง้ สิน้
114
102
- ค่าตอบแทนบุคลากรในปี 2561 และ ปี 2562 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)
เงินเดือน ค่าล่วงเวลาและโบนัส
ค่าตอบแทนอื่นๆ

ปี 2562
58,714,939.55

ปี 2561
59,454,008

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนอื่นๆประกอบด้วยเงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพและประกันสังคม ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ค่าตรวจสุขภาพ
และสวัสดิการอื่นๆ

8.5.2 กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริษัทได้จดั ตัง้ กองทุนสารองเลีย้ งชีพ จ่ายเงินสบทบให้แก่พนักงาน ซึง่ พนักงานสามรถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนได้
อัตราเริ่มต้นร้อยละ 3 และสูงสุดร้อยละ 5 ของเงินเดือนพนักงานนับจากวันที่เข้าทางานดังนี ้
อัตราส่วนสะสมของพนักงาน
(ร้อยละของเงินเดือน)

อัตราส่วนสะสมของบริษทั
(ร้อยละของเงินเดือน)

3%
5-15%

3%
5%

8.5.3 สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในทีท่ างาน
สุขอนามัยที่ดี ความปลอดภัยที่ดี เป็ นสิ่งสาคัญที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการทางานที่มีประสิทธิภาพในการทางานของ
พนักงานบริษัท โดยใช้กฎระเบียบตามมารตาฐานสากล ISO14001:2015 และระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยจาก
อุบตั ิเหตุ การป้องกันการบาดเจ็บ และการเจ็บป่ วยอันเนื่องมาจากการทางานในปี 2561 และปี 2562 ดังนี ้
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เรื่อง

ปี 2561 (ราย)

ปี 2562 (ราย)

การเกิดอุบตั เิ หตุจากการทางาน

ไม่มี

ไม่มี

การเจ็บป่ วยจากการทางาน (หยุดงานเกิน 3 วัน)
การลาป่ วย

ไม่มี
76

ไม่มี
69

8.5.4 นโยบายการพัฒนาพนักงาน
บริษัทมีการจัดอบรมพนักงานเพื่อให้พนักงานมีความรูค้ วามชานาญในเทคนิคต่างๆ ในด้านปฏิบัติงาน เกิดการเรียนรู ม้ ี
ประสบการณ์และมีการพัฒนาด้านต่างๆ และให้การปฏิบตั ิงานของพนักงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึน้ อีกทัง้ ยังทาให้เกิด
ความพึงพอใจ และมีการพัฒนาที่ดีขึน้ โดยจัดให้มีการอบรมทัง้ ภายใน In- house Training และภายนอกองค์กร Public Training
รวมถึงแนวปฏิบตั ิดา้ นการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันของบริษทั โดยจัดทาแผนการฝึ กอบรมประจาปี มีเป้าหมายของการฝึ กอบรม
คือ ให้พนักงานทุกคนผ่านการอบรบหลักสูตรพืน้ ฐาน หลักสูตรความจาเป็ นในการปฏิบัติงาน และการดารงตาแหน่ง โดยมีค่า
เป้าหมาย 1 คนต่อ 1 หลักสูตรต่อปี ซึ่งการจัดฝึ กอบรมในปี 2562 ภายในบริษัท In- house Training ได้รบั การอบรมรวมทัง้ สิน้ 25
ชั่วโมง และภายนอกบริษัท Public Training ได้รบั การอบรมรวมทั้งสิน้ 146 ชั่วโมง ทั้งนีร้ วมถึ งการฝึ กอบรมด้านการต่อต้าน
คอร์รปั ชั่นของบริษัทรวมด้วย ดังนี ้
การจัดฝึ กอบรมภายในบริษัท
- กฎระเบียบ นโยบาย จริยธรรม ความรูท้ ่วั ไปของ ISO การต่อต้านคอร์รปั ชั่นภายในบริษัท
- การสร้าง Financial Report จาก Program Sege 300
- โครงการกินผัก
การจัดฝึ กอบรมภายนอก
- สร้างความเข้าใจที่เกี่ยวกับประเด็นในทางปฏิบตั ิ เรื่องที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และต้นทุนการกูยืม รุน่ ที่ 1/2562
- ข้อพึงระวังและประเด็นสาคัญในการจัดทางบการเงินและการนาส่ง DBD – e-Filing เวอร์ช่นั ใหม่
- ระเบียบ ขัน้ ตอนและข้อกาหนด โครงการ Solar PV Rooftop
- วิเคราะห์ พ.ร.บ. คุม้ ครองแรงงานฉบับใหม่ ผลกระทบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รุน่ ที่ 3
- คุยสบายๆ เรื่องบัญชี และงบการเงิน รุน่ ที่ 1/62 และ 4/62
- การความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทางาน
- การจัดทากระดาษทาการเพื่อมาตรการต่อต้านคอร์รปั ชั่นในองค์กร รุน่ ที่ 2/62
- Microsoft Powerpoint 2016 Advanced
- เลขานุการผูช้ ่วยบริหารยุค 4.0
- การใช้ระบบ SET Link
- นายจ้างมีหน้าที่ส่งเสริมเงิน พ.ร.บ กยศ พศ.2560 ต้องทาอย่างไร
- ธุรกิจสิทธิมนุษยชน สาหรับภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย
- Unlockind Value from big Data
- เรือ่ งเล่าข่าวทุจริตและผิดมาตรฐานบัญชีของบริษัทจดทะเบียน รุน่ 4/62
- การอบรมดับเพลิงขัน้ ต้นและอพยพหนีไฟ
- ISO 14001: 2015 Introduction and Requirements
- จิตสานึกสิ่งแวดล้อม
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9. การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้มีการดาเนินการตามหลักการกากับดูแลกิจการ โดยการกาหนดนโยบาย และทิศทาง
สาหรับการดาเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นถึงกระบวนการทางานทัง้ ในส่วนของระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน การ
บริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนการกากับดูแลฝ่ ายจัดการให้มีการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายที่ได้กาหนดไว้
โดยคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดและการสร้างมูลค่าเพิ่ มในระยะยาวของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนฝ่ าย ยึดมั่นในการ
ประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็ นธรรม ตรวจสอบได้ มีจริยธรรมในการดาเนินงาน มีการปฏิบตั ิท่ีสอดคล้องกับหลักกฎระเบียบ
ข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
บริษัทกาหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการเป็ นประจาทุกปี หรืออย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ โดยในปี 2562
ได้มีการทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องและเหมาะสมกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard เพื่อนามาปฏิบตั ิและปรับใช้ตาม
ความเหมาะสม พร้อมทัง้ ให้รายการการกากับดูแลกิจการที่ดีไปปฏิบตั ิใช้แก่ผถู้ ือหุน้ นักลงทุน ผูม้ ีส่วนได้เสีย และผูเ้ กี่ยวข้องทราบ
ซึ่งจะน าเสนอคณะกรรมการบริษั ทพิ จารณาต่ อ ไปเพื่ อให้น โยบายดังกล่ าวมี ค วามสมบู รณ์ มี ค วามทันสมัยสอดคล้อง และ
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั
นโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัท แบ่งออกได้ดงั ต่อไปนี ้
1. สิทธิของผูถ้ ือหุน้
2. การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
3. การคานึงถึงบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย
4. การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
6. จรรยาบรรณธุรกิจ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบในการบริ หารงาน
บริษัท ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โดยคานึงถึง สิทธิและความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุน้ และรักษาไว้ซ่ึงผลประโยชน์
สูงสุดของผูถ้ ือหุน้ เป็ นสาคัญ โดยผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท มีสิทธิขนั้ พืน้ ฐานต่างๆ ดังต่อไปนีส้ ิทธิในการซือ้ ขายหรือโอนหุน้
• สิทธิในการซือ้ ขายหรือโอนหุน้
• สิทธิในส่วนแบ่งกาไรของบริษัท
• สิทธิในการได้รบั ข้อมูล และข่าวสารของบริษัท อย่างเพียงพอและทันเวลา
• สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการแต่งตัง้
• ผูส้ อบบัญ ชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การกาหนดหรือการแก้ไข
ข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิ การเพิ่มทุนหรือลดทุน และการอนุมตั ิรายการพิเศษ เป็ นต้น
• สิทธิในการเสนอวาระสาหรับการประชุมผูถ้ ือหุน้ และการเสนอชื่อบุคคลที่มี ความเหมาะสมเพื่อเป็ น
กรรมการของบริษัท
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ผูถ้ ื อหุ้นจะต้องได้รบั ข้อมูลข่าวสารเกี่ย วกับหลักเกณฑ์แ ละขั้นตอนการประชุมผูถ้ ื อหุ้น รวมถึงจะต้องได้รบั
ข้อมูลที่เพี ย งพอสาหรับ การตัดสิน ใจลงคะแนน ซึ่งรายละเอี ยดของแต่ ละวาระการประชุม จะต้อ งจัด ส่งให้ผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผูถ้ ือหุน้ สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ได้ก่อนวันประชุมและ/
หรือในระหว่างการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องตระหนัก ให้ความสาคัญกับสิทธิของผูถ้ ือหุน้ และต้องหลีกเลี่ยงการ
กระทาที่ละเมิดสิทธิเหล่านัน้
การประชุมผู้ถือหุ้น
• บริษัท จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นประจาทุกปี เรียกว่า “การประชุมสามัญ” ภายใน 4 เดือนนั บ
จากวันสิน้ สุดรอบปี บัญชีของบริษัท โดยการประชุมผูถ้ ื อหุน้ คราวอื่นนอกเหนือจากนีจ้ ะจัดขึน้ เมื่อมี
ความจาเป็ นตามแต่ละกรณี โดยการประชุมนีเ้ รียกว่า “การประชุมวิสามัญ”
• บริษัท สนับสนุนผูถ้ ือหุน้ ทุกกลุ่ม รวมถึงผูถ้ ือหุน้ ประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้
• ผูถ้ ือหุน้ จะต้องได้รบั ข้อมูลที่เพียงพอและครบถ้วน สาหรับการประชุมผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
และสามารถเข้าดูขอ้ มูลดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ประมาณ
30 วัน ทางเว็ปไซต์ของบริษัท ที่ www.pst.co.th
• บริษัท ได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นนายทะเบียนหุน้ ของ
บริษัท เป็ นผูจ้ ดั ส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ และเอกสารประกอบการประชุมให้กับผูถ้ ือหุน้ ทุกราย
เป็ นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม ภายในเวลาที่กฎหมายกาหนด (อย่างน้อย 14 วันก่อนวันนัดประชุมผู้
ถือหุน้ ) รวมถึงได้มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดอย่าง
ครบถ้วน ทั้งข้อมูลวัน เวลา สถานที่และวาระการประชุม พร้อมทั้งระบุวัตถุป ระสงค์ เหตุผล และ
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ในแต่ละวาระที่เสนออย่างชัดเจน
ทั้งนีเ้ พื่อ ให้ผู้ถือหุ้นได้รบั ทราบถึงเรื่อ งที่จะมี การพิ จารณาในที่ ประชุม และเพื่ อ เป็ นปั จจัย พิจ ารณาในการ
ตัด สิ น ใจเข้า ร่วมประชุม พร้อมทั้ง ให้ผู้ถื อ หุ้น ได้รับ ข้อ มูล ประกอบการตัด สิ น ใจล่ วงหน้า ก่ อนการประชุ ม โดยบริษั ท
หลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่จะต้องมีการลงมติในที่ประชุมที่ไม่ได้กาหนดไว้ล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งถือว่าไม่
เป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่ได้มาเข้าร่วมประชุม
• บริษั ท เปิ ด โอกาสให้ผู้ถื อ หุ้น เสนอระเบี ย บวาระการประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น และเสนอชื่ อ กรรมการ โดย
ประกาศแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแจ้งผ่านเว็บไซต์ข อง
บริษัท พร้อมแจ้งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการรับเรื่อ งที่เสนอมา นัน้ ไว้อย่างละเอียดชัดเจน โดยผู้
ถือหุ้นสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่ อกรรมการล่ว งหน้าได้โดยตรงผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัท
• หนังสือเชิญ ประชุมผูถ้ ื อหุ้น บริษัท ได้ระบุรายละเอียดในวาระการประชุมต่างๆ ไว้อย่ างครบถ้วน
พร้อมทัง้ ระบุวตั ถุประสงค์ เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ในแต่ละวาระที่เสนออย่าง
ชัดเจน
• ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี บริษัท นาเสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ ได้แก่ ค่าเบีย้
ประชุม บาเหน็จกรรมการ เป็ นต้น ให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิเป็ นประจาทุกปี
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• บริษั ท พิ จ ารณาช่ ว งเวลาที่ เหมาะสมในการก าหนดวัน เวลาที่ จ ะประชุ ม นอกจากปั จ จัย ตาม
ข้อกาหนดของกฎหมายแล้ว ทัง้ นีป้ ระธานในที่ประชุมได้จดั สรรเวลาให้เหมาะสม ส่งเสริมให้ผูถ้ ือหุน้
มีโอกาสในการแสดงความเห็น และตัง้ คาถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
• บริษั ท จะเตรียมการต่างๆ สาหรับการประชุมผูถ้ ื อหุน้ รวมถึงสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ในการ
มาร่วมประชุม เช่น การลงทะเบียน และนับคะแนนโดยใช้ระบบ Barcode เพื่อความสะดวก รวดเร็ว
และถูกต้อ ง ในกรณี ท่ี ผู้ถื อ หุ้นไม่ สามารถมาประชุม ด้วยตนเอง สามารถใช้สิท ธิ ม อบฉัน ทะ และ
กาหนดทิศทางการออกเสียงได้ โดยบริษัท ได้กาหนดรายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุน้ สามารถมอบ
อานาจให้ได้ เป็ นต้น ทัง้ นีเ้ พื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหุน้
• บริษัท จัดให้มีการลงมติวาระเพื่อพิจารณาเป็ นรายวาระ และลงมติเป็ นแต่ละรายการในกรณีท่ีวาระ
นัน้ มีหลายรายการ ได้จดั ทาบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อใช้ในการลงมติท่ปี ระชุมทุกครัง้
• การประชุมจะต้องดาเนินตามลาดับขั้นตอนที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือ เชิญประชุม ในวาระการเลือกตั้ง
กรรมการ ผูถ้ ือหุน้ สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการได้ทีละคน ในระหว่างการประชุมต้องมี
การเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการที่เกี่ยวข้องตอบข้อซักถาม
อย่างเพียงพอ อีกทัง้ ต้องมีการสรุปมติท่ปี ระชุมอย่างชัดเจนภายหลังการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
การประชุม
• การนับคะแนนเสียงมีความชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯ กาหนดให้มีบุคคลที่เป็ นอิสระ
เป็ นผู้สังเกตการณ์ตรวจนับ หรือตรวจสอบคะแนนเสี ยงในการประชุมสามัญ และวิสามัญ ผู้ถือหุ้น
และเปิ ดเผยให้ท่ปี ระชุมทราบ พร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
• บริษัทฯ จัดทารายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมรายละเอียดสาคัญในเรื่อง
ต่างๆ ดังต่อไปนี ้
- บัน ทึกการชี ้แจงขั้นตอนการลงคะแนน โดยแจ้งวิธีก ารลงคะแนน และนับ คะแนน โดยใช้บัต ร
ลงคะแนนรวมถึงวิธีการแสดงผลคะแนนให้ผถู้ ือหุน้ รับทราบก่อนเริ่มการประชุม
- บันทึกประเด็นคาถาม คาตอบที่เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม หรือเสนอความคิดเห็นในวาระต่างๆ
ในที่ประชุม เพื่อ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รบั ทราบ
- บันทึกมติท่ีประชุมไว้อย่างชัดเจนพร้อมทัง้ บันทึกจานวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอย่างชัดแจน ทัง้
ที่เห็นด้วย ไม่ เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระที่ตอ้ งมีการลงคะแนนเสียง
- บัน ทึ ก รายชื่ อ พร้อ มต าแหน่ งของกรรมการที่ เข้าร่วมประชุม และกรรมการที่ ลาประชุม เพื่ อ ให้
สามารถตรวจสอบถึง การมีส่วนร่วมของกรรมการในการประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่ละครัง้
• ทั้งนีบ้ ริษัท ได้เผยแพร่มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของ
บริษั ท ภายในวันทาการถัดไป โดยเผยแพร่รายงานการประชุม ผู้ถือหุ้นฉบับบสมบูรณ์ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัท www.pst.co.th ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งผู้ถือหุน้ สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้โดยไม่ตอ้ งรอถึงประชุมครัง้ ต่อไป
• บริษั ท ฯ มี น โยบายให้กรรมการทุก คนมี ห น้า ที่ เข้าร่วมในการประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น ทุก ครัง้ โดยผู้ถื อ หุ้น
สามารถซัก ถามประธานคณะกรรมการชุด ย่ อ ยต่ างๆ และผู้สอบบัญ ชี ข องบริษั ท ในประเด็ น ที่
เกี่ยวข้องได้
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การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
ในปี 2562 บริษัทได้จดั การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น.
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.
การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.
ซึ่งทัง้ 3 ครัง้ จัดประชุม ณ ห้องประชุม ภัตตาคารจิตรโภชนา เลขที่ 26/368 ซอยพหลโยธิน 62 ถนนพหลโยธิน แขวง
สายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานครบริษัท ได้เตรียมความพร้อมเพื่อให้การประชุมดาเนินไปอย่างถูกต้องเหมาะสม
โดยบริษัท ได้เตรียมพนักงานไว้ตอ้ นรับและให้การดูแล การจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร การจัดเตรียมอากรแสตมป์
เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผถู้ ือหุน้ ที่มอบหรือได้รบั มอบฉันทะ การจัดอาหารว่างเพื่อรับรองผูถ้ ื อหุน้ ที่รอเข้าร่วมประชุม
การลงทะเบี ย นและนับ คะแนนเสี ยงโดยการใช้ระบบ Barcode ทั้งนี ้ผู้ถื อหุ้น สามารถลงทะเบี ย นเข้าร่วมประชุม ได้
ล่วงหน้าก่อนการเริ่มประชุม และได้จดั เตรียมบัตรลงคะแนนให้กบั ผูถ้ ือหุน้ อย่างครบถ้วนตามวาระ
คณะกรรมการของบริษัท คณะผูบ้ ริหาร เลขานุการบริษัท ผูส้ อบบัญชีได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม
ของผูถ้ ือหุน้ โดยมีประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม ทัง้ นีก้ ่อนเริ่มการประชุมประธานได้มอบหมายให้ เลขานุการ
บริษัทเป็ นผูช้ ีแ้ จงต่อผูถ้ ือหุน้ ให้ทราบถึงสิทธิตามข้อบังคับ การดาเนินการประชุม วาระการประชุม วิ ธีการ สอบถามหรือ
แสดงความคิด เห็น วิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระแยกออกจากกัน การประกาศผล
คะแนน ให้ท่ีประชุมได้รบั ทราบ โดยประธานและได้เชิญผูเ้ ข้าร่วมประชุมเป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ เป็ น ผูส้ งั เกตการณ์และ
เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน
ประธานได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งผูถ้ ือหุน้ ไว้ โดยได้กาหนดเวลาในการพิจารณาแต่ละ
วาระอย่างเหมาะสมในการลงคะแนน ตลอดจนเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายสามารถใช้สิทธิเพื่อรักษาผลประโยชน์ ของ
ตน เช่น การเสนอความคิดเห็น การซักถาม การร่วมอภิปราย เป็ นต้น โดยบริษัท ให้ความสาคัญต่อคาถาม การตอบข้อ
ซักถามอย่างตรงไปตรงมาและมีความโปร่งใส ทัง้ นีบ้ ริษัท ได้จดั ให้มีการบันทึกการประชุมพร้อมทัง้ คาถาม และคาตอบ
ของผูถ้ ือหุน้ ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมทัง้ ที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วย
และงดออกเสียง
บริษัท ได้แจ้งมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้จดั ให้มีการบันทึกการประชุมผู้
ถือหุน้ ทุกครัง้ โดยมีเนือ้ หาการประชุมที่ถกู ต้อง ครบถ้วน รวมถึงรายละเอียดของกรรมการ คณะผูบ้ ริหาร เลขานุการและ
ผูส้ อบบัญชีท่เี ข้าร่วมประชุม การแจ้งคะแนนทุกวาระ และข้อซักถาม การตอบข้อซักถาม และข้อคิดเห็นที่สาคัญ เพื่อให้ผู้
ถือหุน้ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทั้งนีบ้ ริษัท ได้แจ้งรายงานการประชุมไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน
14 วัน นับ จากวัน ประชุม ผู้ถื อ หุ้น และจัด ส่ งรายงานประจ าปี พ ร้อ มสาเนางบดุ ล บัญ ชี ก าไรขาดทุน ที่ ผู้ส อบบัญ ชี
ตรวจสอบและที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้อนุมัติแล้ว พร้อมกับสาเนารายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุมตั ิงบดุล
การจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปั นผลไปยังนายทะเบียนบริษัทมหาชนจากัด รวมทัง้ บริษัท ได้จดั ทารายงานการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ด้วย
แนวปฏิบัติในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท ตระหนักและให้ความสาคัญถึงสิทธิของผูถ้ ือหุน้ จึงได้กาหนดแนวปฏิบตั ิท่ีดีเพื่อกากับดูแลสิทธิของผูถ้ ือ
หุน้ ดังนี ้
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บริ ษทั เพาเวอร์ โซลูชนั่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

1. บริษัท จะต้องส่งเอกสารให้ผถู้ ือหุน้ รับทราบข้อมูล วัน เวลา สถานที่และวาระการประชุม
ตลอดจนข้อมูล ทัง้ หมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ตอ้ งตัดสินใจในที่ประชุมให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนได้ทราบเป็ นการล่วงหน้า และ
ต้องเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ก่อนมอบให้บริษัทศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็ นนายทะเบียนหุน้ ของบริษัท เป็ นผู้
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ และเอกสารประกอบให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ทุกราย เป็ นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 14
วัน ในบางกรณีเช่นการจัดสรรหุน้ ให้กบั กรรมการและพนักงาน (ESOP) การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
2. บริษัท จะต้องอานวยความสะดวกให้ผถู้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
อย่างเต็มที่โดย จัดประชุมในวันทาการ ณ โรงแรมซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพและ/หรือห้องประชุมของบริษัท และจัดเทคโนโลยี
อย่างเพียงพอ สาหรับการตรวจสอบเอกสาร และจัดให้มีอากรแสตมป์ สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่รบั มอบฉันทะ
3. บริษัทจะต้องจัดทารายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมรายละเอียด
สาคัญในเรื่องต่างๆได้แก่ การแจ้งวิธีการนับคะแนนเสียงโดยใช้บตั รลงคะแนนให้ผถู้ ือหุน้ รับทราบก่อน การประชุมบันทึก
ประเด็นคาถาม - คาตอบที่เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามในวาระต่างๆ ในที่ประชุมบันทึกมติท่ปี ระชุมไว้อย่างชัดเจนพร้อม
ทัง้ คะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระที่ตอ้ งมีการลงคะแนนเสียง บันทึกรายชื่อกรรมการที่
เข้าร่วมประชุม เป็ นต้น และต้องเผยแพร่รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วัน นับจากวัน
ประชุมผูถ้ ือหุน้
4. กรรมการทุกคนรวมทัง้ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และกรรมการผูจ้ ดั การผูบ้ ริหาร
ระดับสูง เลขานุการบริษัท และผูส้ อบบัญชีของบริษัท จะต้องเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ทุกครัง้

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักและให้ความสาคัญต่อการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุ กราย ซึ่งรวมถึงผูถ้ ือหุน้ รายย่อย
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ผถู้ ือหุน้ ชาวต่างชาติ รวมทัง้ นักลงทุนสถาบันอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม โดยผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยจะได้รบั
การคุม้ ครองสิทธิ จากการกระทาที่ เป็ นการเอาเปรียบไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมของผู้ถือหุ้นที่มีอานาจควบคุม จึงมี
แนวทางปฏิบตั ิในการคุม้ ครองป้องกันการละเมิดสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ดังต่อไปนี ้
• ก่อนจัดการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัท จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ และเอกสารประกอบการประชุม
พร้อ มวาระล่ ว งหน้ า ก่ อ นวั น ประชุ ม สามั ญ ผู้ถื อ หุ้ น พร้อ มมี ร ะเบี ย บวาระ และความเห็ น ของ
คณะกรรมการบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยผูถ้ ือหุน้ ทัง้ ชาวไทย และชาวต่างประเทศทุกคนจะได้รบั
เอกสารอย่างครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด (ไม่ต่ากว่า 7 วัน)
• บริษัท ได้ประกาศกาหนดการประชุมผูถ้ ือหุน้ และวาระการประชุม พร้อมทัง้ เอกสารประกอบทัง้ หมดไว้
บนเว็บไซต์ของบริษัท
• บริษัท อานวยความสะดวกให้ผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียง
โดยมอบฉันทะให้บคุ คลอื่นมาประชุม ออกเสียงลงมติแทน และบริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 1 คน
เพื่อเป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผูถ้ ื อหุ้น ทั้งนีเ้ พื่อให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมในวันที่กาหนดยังคงสิทธิในฐานะผูถ้ ือหุน้ ที่มีสทิ ธิเท่าเทียมกัน
• หนัง สื อ มอบฉัน ทะที่ บ ริษั ท จัด ส่ งพร้อ มกับ หนังสื อ นัด ประชุม ได้ระบุถึ งรายละเอีย ดเอกสาร และ
หลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งแนะนาขั้นตอนที่สะดวกในการมอบฉันทะ
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•

•

•

•
•

•

•

เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ สามารถจัดเตรียมได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง และไม่เกิดปั ญหาในการเข้าร่วมประชุมของ
ผูร้ บั มอบฉันทะ
ข้อกาหนดในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ได้ดว้ ยตนเองนั้น บริษัท มิได้
กาหนดกฎเกณฑ์ หรือเงื่อนไขใดที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากต่อการมอบฉันทะให้บคุ คลอื่นเข้าร่วมประชุม
แทนแต่อย่างใด มีเพียงกาหนดให้รบั รองเอกสารโดยตัวผูม้ อบฉันทะ และตัวผูร้ บั มอบฉันทะเท่านัน้ เพื่อ
เป็ นการยืนยันว่าได้มีการใช้สิทธิ และมอบสิทธิในการเข้าประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ท่ี
พึงปฏิบตั ิ
บริษัท มีกระบวนการ และช่องทางให้ผูถ้ ื อหุ้นส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการบริหารงานบริษัท โดยเปิ ด
โอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และเสนอชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ โดย
บริษัท ได้ประกาศแจ้งรายละเอียดพร้อมหลักเกณฑ์ในการพิจารณาไว้อย่างละเอียดชัดเจนให้ผถู้ ือหุน้
ทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ทัง้ นีเ้ พื่อเป็ นการ
สร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการใช้สิท ธิ เสนอเรื่องที่เกี่ ยวข้องกับ การเปลี่ยนแปลงที่
สาคัญของบริษัท และสิทธิในการเลือกตัง้ กรรมการที่เป็ นอิสระมาดูแลผลประโยชน์แทนตนได้
บริษัท ดาเนินการประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามลาดับของระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่
เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุน้ ทราบล่วงหน้า เพื่อ ให้ผู้ถือหุน้ ได้มีโอกาสศึกษาข้อมูล
ประกอบการพิจารณาก่อนการออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัท ให้สิทธิแก่ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุน้ ต่อ
หนึ่งเสียง ทัง้ นีเ้ พื่อความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุน้
บริษั ท กาหนดแนวทางการป้ อ งกัน การใช้ข้อ มูลภายในของบริษั ท เป็ น ลายลัก ษณ์อักษร ตามมติ
คณะกรรมการบริษัท โดยบริษัท ถือเป็ นนโยบายสาคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานใช้
โอกาสจากการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานบริษัทแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยระบุไว้ใน
รายงานประจาปี นาแจก เผยแพร่ให้กรรมการผูบ้ ริหารและพนักงานบริษัททุกคนได้รบั ทราบและปฏิบตั ิ
ตาม
กรรมการและผูบ้ ริหารบริษัท มีแนวทางปฏิบตั ิท่ตี อ้ งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตร
ที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทัง้ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
ทุก ครัง้ ที่ มี การซื อ้ ขาย โอน หรือรับ โอนหลักทรัพ ย์ ต่ อคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3
วันทาการหลังจากวันที่ซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ นอกจากนีก้ รรมการและผูบ้ ริหารยังได้รบั
ทราบหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กาหนด รวมถึงบทกาหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วย
บริษัท ให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยกาหนดแนวทางการควบคุม
ภายในเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ โดยบริษัทได้กาหนดห้ามผูบ้ ริหารที่ ได้รบั ทราบ
ข้อมูลภายในกระทาการใดๆ ซึ่งเป็ นการขัดต่อมาตรา 241 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง สืบเนื่องจากแนวทางในการป้องกันการใช้ขอ้ มูล
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ภายในของบริษัท ในทุกปี ท่ีผ่านมาบริษัทไม่เคยเกิดกรณีท่ีกรรมการและผูบ้ ริห ารของบริษัทใช้ขอ้ มูล
ภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ้ ื่นในทางมิชอบแต่อย่างใด
• คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใด งดเว้นการมี ส่วนร่วมในการ
ประชุมพิจารณาในวาระนัน้ ๆ
• การถือหลักทรัพย์ของบริษัท : กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัท มีสิทธิเสรีภาพในการลงทุน
ซื อ้ ขายหลัก ทรัพ ย์ข องบริษั ท อย่ า งไรก็ ต าม เพื่ อ ป้ อ งกั น มิ ให้เกิ ด ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะ ควรงดการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินแก่สาธารณะชน ในกรณีท่ี
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนติ ิภาวะ มีการซือ้ -ขาย โอน-รับ
โอน หลั ก ทรัพ ย์ข องบริษั ท จะต้อ งจั ด ท าและเปิ ดเผยรายงานการถื อ หลัก ทรัพ ย์ ตลอดจนการ
เปลี่ ย นแปลงการถื อ ครองหลัก ทรัพ ย์ข องบริษั ท ต่ อหน่ วยงานก ากั บ ดูแลให้รับ ทราบตามเกณฑ์ท่ี
กาหนด
• บริษัท ดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เปิ ดกว้าง โปร่งใส และเป็ นธรรม โดยกาหนดให้กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน ห้ามประกอบธุรกิจที่เป็ นการแข่งขันกับบริษัท หลีกเลี่ยงการทารายการที่
เกี่ยวโยงกับตนเองหรือบุคคล/นิติบุคคลที่ เกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้บริษัท มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการ
เปิ ดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันตามที่กฎหมาย หรือหน่วยงานกากับดูแลกาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
ในกรณีท่มี ีความจาเป็ นต้องทารายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการนัน้ จะต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
ตามหลักการที่ค ณะกรรมการบริษั ท อนุมัติ ด้วยความโปร่งใสและเป็ นธรรม เปรียบเสมือนการท า
รายการกับบุคคลภายนอกและคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษัท โดยผูท้ ่มี ีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วน
ในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทัง้ นีใ้ นกรณีท่เี ป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันที่
ไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัท อนุมตั ิ ซื่งอาจก่อนให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการดังกล่าวต้องผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ก่อนนาเสนอขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท หรือผูถ้ ือหุน้
แนวปฏิบัติ
บริษัท ให้ความสาคัญกับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกันต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกราย โดยมีแนวทางปฏิบตั ิในการคุม้ ครอง
ป้องกันการละเมิดสิทธิของผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรมสร้างความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัทจึงได้กาหนด
แนวปฏิบตั ิท่ดี ีเพื่อการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน ดังนี ้
1. บริษัท กาหนดให้มีหนังสือมอบฉันทะสาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้และกาหนด
แนวทางการลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลอื่น และหรือกรรมการอิสระของบริษัท เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม
โดยระบุช่ือประวัติขอ้ มูลการทางานของกรรมการอิสระทัง้ หมดให้พิจารณาเลือกหนึ่งคน สาหรับการเป็ นผูร้ บั มอบ ฉันทะ
แทนผูถ้ ือหุน้
2. บริษัท ไม่เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบ
ล่วงหน้า
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3. คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้มีการใช้บตั รลงคะแนนเสียงในทุกวาระ รวมทัง้ วาระการ
แต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้
4. บริษัท กาหนดจรรยาบรรณว่าด้วยการใช้ขอ้ มูลภายใน และการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัท
เพื่อป้องกันมิให้กรรมการผูบ้ ริหารและพนักงานใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ้ ื่นโดยมิชอบ ซึ่งมีการ
แจ้งแนวทางและนโยบายให้ทกุ คนในองค์กรถือปฏิบตั ิและมีการติดตามผลอย่างสม่าเสมอ
5. คณะกรรมการและผูบ้ ริหาร มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือ
ครองหลักทรัพย์ให้เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัททุกครัง้ ที่มีการซือ้ ขายหลักทรัพย์
6. บริษัท กาหนดห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัท ภายใน 1 เดือน ก่อนมีการ
เปิ ดเผยงบรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี

3. การคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสาคัญในการดูแล การปฏิบตั ิต่อสิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย ทัง้
ผูม้ ีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ บุคลากรของบริษัท (กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน) และผูม้ ีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่
คู่แข่ง เจ้าหนี ้ ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็ นสิทธิท่ีกาหนดโดยกฎหมาย หรือโดยข้อตกลงที่ทา
ร่วมกันตลอดจนความรับผิดชอบร่วมกันต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขัน
และการประกอบธุรกิจที่ดีให้แก่บริษัทฯ อย่างมั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนเป็ นการสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือที่ดี
ระหว่างบริษัทกับผูม้ ีส่วนได้เสีย
พนักงาน บริษัทฯ ให้ความสาคัญในการปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ซึ่งเป็ นทรัพยากรที่มีคณ
ุ ค่า และ
เป็ นส่วนสาคัญในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้ประสบความสาเร็จ ทั้งนีบ้ ริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการ
พัฒนาและฝึ กอบรมในหลักสูตรต่างๆ อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ เพื่อให้พนักงานมีความรู ้ และเชี่ยวชาญในการทางาน
ตลอดจนให้มีการดูแลพนักงานทุกคนอย่างเสมอภาค มีความเท่าเทียมกันในโอกาสของการจ้างงาน และความก้าวหน้า
ในอาชีพการงาน การพิจารณาให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม และเป็ นธรรมบริษัทฯ ได้จัดให้มีสวัสดิการด้านการตรวจ
สุขภาพพนักงานประจาปี สวัสดิการด้านกองทุนสารองเลีย้ งชีพ สวัสดิการด้านการกูย้ ืมเงินเพื่อการศึกษาต่อและการกูย้ ืม
เงินในฉุก เฉิ นตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี และคานึงถึงสวัสดิภาพของพนักงานให้เกิดความ
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ให้ความสาคัญในการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกราย โดยมีนโยบายแนวทางปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกราย
อย่างเสมอภาค เท่าเทีย มกันตามหลักเกณฑ์ก ารกากับดูแลกิ จการที่ ดีต ลอดจนการเปิ ดโอกาสให้ผู้ถื อหุ้น ได้เข้าถึ ง
สารสนเทศที่จาเป็ นบริษัทฯ ตระหนัก และให้ความสาคัญกับการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยปฏิบัติ ตามหลักการประเมิน
คุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ซึ่งกาหนดโดยสานัก งานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และสามาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทยทัง้ ก่อนการประชุม วันประชุม และหลังการประชุม เพื่ อเป็ นการอานวยความสะดวก
ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายรวมถึงนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุมได้ใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมโดยเท่าเทียม
ลูกค้า บริษัทฯ ให้ความสาคัญในการปฏิบตั ิต่อลูกค้าด้วยความโปร่งใส เป็ นธรรมตรวจสอบได้ ตลอดจนการมี
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า เอาใจใส่ และดูแลลูกค้าด้วยการให้บริการอย่างใกล้ชิดสนิทเหมือนญาติ มุ่งเน้นการให้บริการที่
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ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีคุณภาพ มีมาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว และตรงต่อเวลาบริษัทฯ เอาใจใส่ดูแล
ติดตามลูกค้าอย่างใกล้ชิดให้ความช่วยเหลืออย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยมุ่งหวังให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด
ประสบความสาเร็จในการประกอบอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้
คู่ค้า บริษัทฯ ให้ความสาคัญในการปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ทุกรายของบริษัทฯ อย่างเป็ นธรรมบริษัทฯ มีนโยบายในการ
คัดเลือกคู่คา้ ที่ชดั เจนและเป็ นรูปธรรม โดยคัดกรองสินค้าที่ดี มีคณ
ุ ภาพและประสิ ทธิภาพ และมีมาตรฐานการให้บริการ
ที่ดีเป็ นที่ยอมรับของลูกค้า โดยได้เปิ ดเผย สื่อสารถึงแนวทางการปฏิบตั ิให้ทราบอย่างต่อเนื่อง ด้วยความโปร่ง เป็ นธรรม
และตรวจสอบได้ ตลอดจนมุ่งเน้นการปฏิ บัติตามข้อตกลงที่มีการตกลงกันไว้กาหนดให้มีการสื่อสาร และแลกเปลี่ยน
ความคิ ด เห็ น ในการด าเนิ น งานด้า นต่ า งๆ ระหว่ างบริษั ท ฯ และคู่ค ้าอย่ างสม่ า เสมอ ทั้ง นี ้เพื่ อ ก่ อ ให้เกิ ด การรัก ษา
ความสัมพันธ์ และการพัฒนาปรับปรุงงานในด้านต่างๆ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของเป้าหมายร่วมกัน
เจ้าหนี้ บริษัทฯ ให้ความสาคัญในการปฏิบตั ิต่อเจ้าหนีอ้ ย่างเป็ นธรรม และมีความรับผิดชอบต่อเจ้าหนีท้ ุกราย
ของบริษัทฯ โดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อตกลง การชาระเงิน การทบทวนหลักประกัน และการบริหาร
จัดการเงินทุนตลอดจนการกาหนดแนวทางปฏิบตั ิอย่างเป็ นรูปธรรมในกรณีท่ีเกิดการผิดนัดชาระหนีไ้ ว้อย่างชัดเจน ทัง้ นี ้
ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการปฏิบตั ิต่อเจ้าหนีอ้ ย่างเคร่งครัด ตรงต่อเวลามาโดยตลอด และไม่เคยมีกรณีทาผิดข้อตกลงที่มีต่อ
เจ้าหนีข้ องบริษัทฯ
คู่แข่งขัน บริษัทฯ ให้ค วามสาคัญในการปฏิบัติต่อคู่แข่งขันด้วยการดาเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการ
แข่งขันที่ดี ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยการ
กล่าวหาใส่รา้ ยด้วยวิธีการที่ไม่สจุ ริตปราศจากข้อมูลความจริง ไม่แสวงหาความลับของคู่คา้ ที่ไม่สจุ ริตหรือไม่เหมาะสม
และไม่กระทาการที่เป็ นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ื่น
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจด้วยความรับ ผิดชอบต่อเศรษฐกิจสังคม และ
สิง่ แวดล้อมมีการดาเนินงานปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยการใช้จริยธรรมและคุณธรรม
ในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนมีการดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็ นธรรม ยุติธรรม และไม่เอารัดเอาเปรียบสังคม
ชุมชน สิ่งแวดล้อม หรือผูม้ ีส่วนได้เสียทุกส่วน และไม่ทาการใดๆ ที่ขดั หรือผิดกฎหมาย เนื่องด้วยบริษัทฯ ดาเนินธุรกิจที่มี
บทบาทในส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และชุมชนเพื่อให้เกิดการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างบริษัทฯ เศรษฐกิจ สังคม
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้มีการสื่อสาร และอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรูค้ วาม
เข้าใจในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนปลูกฝังจิตสานึกด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ในระหว่าง
ปี 2562 บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อ ง อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับคู่มือการบริหารจัดการตาม
มาตรฐานสากล บริษัทส่งเสริมให้พนักงานทุกคนใช้ทรัพย์สินและวัสดุของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การส่งเสริมให้
นากระดาษมาใช้ทั้งสองหน้า การปิ ดไฟ ทุกครัง้ เมื่อเลิกใช้งาน หรือ พักทานอาหาร บริษัท เชื่อว่าการสร้างวินัยให้กับ
พนักงานจะส่งผลให้เกิดเป็ นนิสยั และนาไปปฏิบตั ิแม้จะอยู่นอกบริษัท
การให้ความรู้และฝึ กอบรบพนักงานในเรื่องสิง่ แวดล้อม
บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสาคัญด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งปั ญหาสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่เกิดขึน้ จากพนัหงานไม่มีความ
เข้าด้านสิ่งอวดล้อมอย่างแท้จริง จึงมีแนวทางจัดการปลูกจิตสานึกให้พนักงานทุกท่านที่เกี่ยวข้องทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
ได้รบั การฝึ กอบรมด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักสูตรที่ได้ส่งให้พนักงานผ่านการอบรมไปแล้ว ดังนี ้
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1. ISO 14001: 2015 Introduction and Requirements
2. จิตสานึกสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ได้จดั ให้มีคณะทางานบริหารความเสี่ยง โดย กาหนดให้การบริหารความเสี่ยง เป็ นความรับผิดชอบของ
พนัก งานในทุ ก ระดับ ที่ ต ้อ งตระหนั ก ถึ ง ความเสี่ ย งที่ มี ใ นการปฏิ บั ติ งานในองค์ก รและหน่ ว ยงานของตน โดยให้
ความสาคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง
องค์กร ที่เป็ นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ
การดาเนินงานของบริษัทฯอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดการพัฒนาและการปฏิบตั ิงาน ด้านการบริหารความเสี่ยง
ทั่วทัง้ องค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยการนาระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็ นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจการวาง แผนกล
ยุทธ์ แผนงาน และการดาเนินงานของบริษัทฯ รวมถึ งการมุ่งเน้นให้บรรลุวตั ถุประสงค์ เป้าหมาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และ
กลยุทธ์ท่ีกาหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็ นเลิศในการปฏิบัติงานและสร้างความเชื่อมั่นต่อผูม้ ีส่วนได้เสียกาหนดแนวทาง
ป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดาเนินงานของบริษัทฯ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจจะ
เกิดขึน้ รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่า เสมอ โดยในปี 2562 บริษัทได้มีการจัดทา
ผลสรุปการประเมินความเสี่ยงประจาปี โดยคณะทางานบริหารความเสีย่ งนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่
1 ในปี 2563
บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน เป็ นความ
รับผิดชอบขั้นพืน้ ฐาน และเป็ นปั จจัยที่มีความสาคัญและจาเป็ นต่อการดาเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นส่งเสริมให้ทุก
หน่วยงานดาเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ควบคู่กับการพัฒนาองค์กร เพื่อมุ่งมั่นสู่ความเป็ นเลิศ โดยมีแนวปฏิบัติ
ตามนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ดังนีป้ ้องกันการเกิ ดอุบัติเหตุ การ
บาดเจ็บ และความเจ็บป่ วยเนื่องจากการปฏิบตั ิงาน ด้วยความร่วมมืออย่างจริงจังของบุคลากรทุกคน รวมทัง้ จากัดและ
ควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบตั ิงานที่ไม่ปลอดภัยตามระบบมาตราฐานสากล ISO 14001 ดังนี ้
• ป้องกันการเกิดอุบตั ิเหตุ การบาดเจ็บ และความเจ็บป่ วยเนื่องจากการปฏิบตั ิงาน ด้วยความร่วมมืออย่างจริงจัง
ของบุคลากรทุกคน รวมทัง้ จากัดและควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบตั ิงานที่ไม่ปลอดภัย
• ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการและเอกชนอื่น ในการกระงับ เหตุฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุ อันเกิดจากการ
ปฏิบตั ิงาน ด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพและระมัดระวัง
• ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ในเรือ่ งความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และนามาตรฐานการ
จัดการที่เกี่ยวกับความปลอดภัยที่ดีมาใช้ในการดาเนินธุรกิจ
• จัดให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ระเบียบปฏิบตั ิ แผนการดาเนินการ และการฝึ กอบรมให้ความรูแ้ ก่พนักงานทุกระดับ
อย่างเหมาะสม เพื่ อให้มีความรู ค้ วามเข้าใจและได้รบั ข้อมูลข่าวสารเพียงพอในเรื่องความปลอดภัยในการ
ทางาน เพื่อป้องกันอันตรายอันอาจเกิดจากการทางาน หรือโรคภัยต่างๆ
• ทบทวนนโยบายการจัดการด้านความปลอดภัย และจัดให้มีการตรวจสอบประเมินเป็ นระยะๆ
โดยในปี 2562 ที่ผ่านมาบริษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้องครบถ้วน และสอดคล้องกับระบบการ
จัดการตามมาตรฐานสากลที่นามาใช้เป็ นเครื่องมือในการบริหารงาน มีการจัดทาสรุปข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอ
นามัย การเจ็บป่ วยจากการทางาน การบาดเจ็บในการทางาน ได้มีการฝึ กอบรมหลักสูตร อาทิ หลักสูตรความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน หลักสูตรการอบรมดับเพลิงขัน้ ต้นและอพยพหนีไฟ เป็ นต้น
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บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชั่น ห้ามติดสินบน และการคอร์รปั ชั่นทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรง หรือ
ทางอ้อมต่อผลประโยชน์ท างธุรกิจของบริษั ทฯ และไม่ยอมรับ พฤติกรรมที่ เกี่ ย วข้องกับ การทุจริตและคอร์รปั ชั่น ได้
กาหนดให้มีการประเมิน และทบทวนความเสี่ยงจากการทุจ ริตคอร์รปั ชั่นอย่างสม่าเสมอ ตลอดจนมี การดูแล ติดตาม
ประเมิ น ผล และรายงานต่ อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับ ทราบผลการด าเนิ น งานเกี่ ย วกับ การต่อ ต้านทุจ ริต และ
คอร์รปั ชั่นบริษัทฯ ให้ความสาคัญอย่างจริงจังกับการติดสินบนและการคอร์รปั ชั่นต่างๆ (หากมี) การละเมิดนโยบายนี ้
บริษัทฯ ถือเป็ นเรื่องการกระทาผิดที่รา้ ยแรง โดยจะมี การดาเนินการทางวินยั และมีโทษสูงสุดด้วยการเลิกจ้างตามที่
กฎหมายกาหนด
ขอบเขตและแนวทางการปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
บุคลากรทุกระดับของบริษัท และบริษัทในกลุ่ม ต้องปฏิบตั ิตามแนวทางที่ได้กาหนดไว้ ดังนี ้
1. กรรมการบริษัท และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชั่น และจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รปั ชั่นทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ทงั้ ต่อบริษัท ต่อตนเอง
และผูท้ ่เี กี่ยวข้อง
2. ไม่ให้สินบนทั้งทางตรงหรือทางอ้อม กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือหน่วยงานของรัฐ หรือตัวแทนของรัฐ หรือ
ภาคเอกชน เพื่อให้มีการตอบแทนการปฏิบตั ิท่เี อือ้ ประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับงานบริษัท
3.. ไม่รบั สินบนทั้งทางตรงหรือทางอ้อม จากเจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือหน่ว ยงานของรัฐ หรือตัวแทนของรัฐ หรือ
ภาคเอกชน เพื่อเอือ้ ประโยชน์ต่อข้อตกลงหรือสัญ ญาทางธุรกิจ การจัดซื อ้ จัดจ้างต้องเป็ นไปด้วยความโปร่งใสตาม
ระเบียบและกระบวนการของบริษัท
4. พนักงานทุกระดับถือเป็ นหน้าที่ในการแจ้งเบาะแสไปยังผูบ้ งั คับบัญชา หรือบุคคลที่ระบุไว้ในช่องทางการ
แจ้งเบาะแส หากพบพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการคอร์รปั ชั่น รวมถึงให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมี
ข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผูบ้ งั คับบัญชา หรือบุคคลที่กาหนดให้ทาหน้าที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการ
ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณผ่านช่องทางต่างๆที่กาหนดไว้
5. บริษัทจะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองพนักงานที่ปฏิเสธ หรือแจ้งเบาะแสเรื่องการคอร์รปั ชั่นที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัท จะต้องไม่มีพนักงานรายใดที่จะถูกลดขั้น ถูกลงโทษ หรือได้รบั ผลกระทบในทางลบ โดยบริษัทจะใช้มาตรการ
คุม้ ครองผู้รอ้ งเรีย น หรือผู้ท่ีให้ค วามร่วมมื อ ในการรายงานการคอร์รปั ชั่น ตามวิธีป ฏิบัติในการแจ้งเบาะแสและข้อ
ร้องเรียน ดังที่ปรากฎในนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทาผิด (Whistle Blowing Policy) ประกาศที่ PST004/2559
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
6. ผูท้ ่กี ระทาการคอร์รปั ชั่นเป็ นการกระทาผิดจรรยาบรรณของบริษัท จะต้อ งได้รบั การพิจารณาโทษทางวินยั
ตามระเบียบที่บริษัทกาหนดไว้ และได้รบั โทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7. บริษัทจะให้ความสาคัญในการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรูแ้ ละความเข้าใจแก่กรรมการ
บริษัท พนักงานและผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับบริษัท ในเรื่องที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รปั ชั่น
8.นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั่นนีใ้ ห้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตัง้ แต่การสรรหาหรือการ
คัด เลื อ กบุ ค ลากร การเลื่ อ นต าแหน่ ง การฝึ ก อบรม การประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านของพนัก งาน โดยก าหนดให้
ผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับทาสื่อสารทาความเข้าใจกับพนักงานให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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9.การดาเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั่นให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ใน “นโยบายการ
กากับดูแลกิจการที่ ดี” “จรรยาบรรณธุรกิจ”รวมทั้งระเบียบ และคู่มือการปฏิบัติงานของบริษัท ที่เกี่ ยวข้อง ตลอดจน
แนวทางการปฏิบตั ิอื่นใดที่บริษัทจะกาหนดขึน้ ต่อไป
10.บริษัทกาหนดให้บอกกล่าวประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั่นผ่านช่องทางสื่อสารทั้งภายใน
และภายนอก เช่น อีเมล์ภายในองค์กร เว็บไซต์ แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1) และรายงานประจาปี (56-2)
เป็ นต้น
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดาเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงกับการเกิดการคอร์รปั ชั่น พนักงานของบริษัททุก
ระดับต้องปฏิบตั ิดว้ ยความระมัดระวังในเรือ่ งที่กาหนดดังต่อไปนี ้
ขอบเขตและแนวทางการปฏิบัติเรื่องการให้การช่วยเหลือทางการเมือง/การบริจาคเพื่อการกุศล/การให้เงิน
สนับสนุน/การรับให้ ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
1.บริษัทให้ความสาคัญ ในการเป็ นกลางทางการเมือง ไม่ สนับสนุน ไม่เข้าไปมีส่วนร่วม และไม่ฝักไฝ่ พรรค
การเมืองใดการเมืองหนึ่งหรือผูม้ ีอานาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่ง
2.บริษัทและพนักงานทุกระดับ จะไม่นาเงินทุนหรือทรัพยากรใดๆของบริษัทไปใช้ในการช่วยเหลือทางการเมือง
และการสนับสนุนแก่พรรคการเมืองใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
3. การบริจาคเพื่อการกุศลจะต้องเป็ นการบริจาคเพื่อกิจกรรมการกุศลและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่าง
แท้จ ริง ให้เป็ น ไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ก ารด าเนิ น งานของบริษั ท ด้า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม (Corporate Social
Responsibility: CSR)
4.การบริจาคนั้นจะต้องพิสจู น์ได้ว่า เป็ นไปเพื่อการกุศล โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทน
ให้กบั บุคคล หรือ หน่วยงานใด ยกเว้น การประกาศเกียรติคณ
ุ ตามธรรมเนียมปฏิบตั ิท่วั ไป
5.การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน จะต้องมีเอกสารจากผูข้ อรับบริจาคหรือขอรับเงินสนับสนุน
โดยระบุวตั ถุประสงค์ของการบริจาคและสนับสนุนดังกล่าว แนบประกอบกับใบคาขออนุมตั ิการจ่าย และนาเสนอให้ผมู้ ี
อานาจอนุมตั ิพิจารณาอนุมตั ิตามระดับอานาจอนุมตั ิของบริษัท (Level of Authorization
:LOA)
6.การให้/รับ ค่ า ของขวัญ ค่ า บริก ารต้อ นรับ และค่ า ใช้จ่ า ยอื่ น ๆ จะต้อ งเป็ น ไปตามประกาศของบริษั ท ที่
035/2557 ระเบียบการให้และรับซึ่งค่าของขวัญรางวัล ฉบับแก้ไข ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558
การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่น
บริษัทฯกาหนดให้ทุกฝ่ า ยร่วมกันตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการคอร์รปั ชั่นโดยให้รายงานต่อ
คณะทางานบริหารความเสี่ย ง เพื่อให้ม่ ันใจได้ว่า บริษั ทฯสามารถควบคุม ติดตามและป้องกันความเสี่ยงด้านการ
คอร์รปั ชั่นที่อาจเกิดขึน้ กับองค์กรได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม
แนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
บริษัท กาหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั่น เป็ นประจาอย่าง
น้อยปี ละ 1 ครัง้ โดยฝ่ ายตรวจสอบภายใน และจัดให้มีการทบทวนแนวปฏิบตั ิ และข้อกาหนดในการดาเนินการ เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ข้อบังคับ และ ข้อกาหนดของกฎหมาย โดยคณะทางานบริหารความเสี่ยง
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
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คณะกรรมการบริษั ท มี ก ารบริห ารงานโดยค านึ งถึ งสิ ท ธิ ข องผู้มี ส่ว นได้เสี ย ตามที่ ก ฎหมายก าหนด และ
สนับสนุนให้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัท กับผูม้ ีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคง สร้างงาน และการสร้างกิจการให้มี
ฐานะทางการเงินอย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัท เปิ ดโอกาสให้ผมู้ ีส่วนได้เสียได้เข้าถึงสารสนเทศที่จาเป็ น และมีมาตรการ
สาหรับผูม้ ีส่วนได้เสียในการร้องเรียน การแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ตลอดจนการแจ้งเบาะแสการกระทาผิด
กฎหมาย หรือจรรยาบรรณที่อาจส่อถึงการทุจริตคอร์รปั ชั่น หรือประพฤติมิชอบของพนักงาน หรือผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียอื่น
ของบริษทั
การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
บริษัท กาหนดแนวทางปฏิบตั ิสาหรับการรับเรื่องร้องเรียน ตลอดจนการแจ้งเบาะแสการกระทาความผิด หรือ
การกระทาอันส่อไปในทางประพฤติมิชอบหรืออาจเป็ นการกระทาผิด โดยระบุไว้ใน “ นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชั่น (Anticorruption policy) และนโยบายแจ้งเบาะแสการกระทาผิด ”
บริษัท ได้จดั ให้มีมาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนของลูกค้า และผูม้ ีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
โดยสามารถแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นต่อบริษัท โดยผ่านช่องทางดังนี ้
➢ แจ้งผูบ้ งั คับบัญชาที่รบั ผิดชอบโดยตรง (ตัง้ แต่ระดับผูอ้ านวยการขึน้ ไป)
➢ ส่ง E-mail ถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ : auditcommittee@pst.co.th
➢ ส่งจดหมายถึงเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ดงั นี ้
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
อาคารพีเอสที 325/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
หรือส่ง E-mail : info@pst.co.th
โทรศัพท์ : 02 993 8982 ต่อ 1600 (เลขานุการบริษัท) แฟกซ์ : 02 993 8983
เว็บไซต์ : www.pst.co.th
กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานทุกระดับของบริษัท จะต้องไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย โดยเมื่อพบเห็นการกระทาที่
เข้าข่ายการคอร์รปั ชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จะต้องแจ้งผูบ้ งั คับบัญชา หรือบุคคลที่รบั ผิดชอบทราบ ตลอดจนต้องให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวนข้อเท็จจริงต่างๆ รวมทัง้ บริษัท ต้องจัดให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนจาก
บุคคลภายนอกด้วย
การดาเนินการ
• แจ้งความคืบหน้า / ผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน ให้กบั ผูร้ อ้ งเรียนที่ได้เปิ ดเผยชื่อที่อยู่ท่ตี ิดต่อได้
• บริษั ท ต้อ งให้ค วามเป็ น ธรรมและคุ้ม ครองพนัก งานที่ ป ฏิ เสธการคอร์รัป ชั่น และผู้แ จ้งเบาะแส/ข้อ
ร้องเรียนเรื่องการคอร์รปั ชั่น โดยบริษัท จะไม่ลดตาแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธ
การคอร์รัป ชั่น ตลอดจนบริษั ท จะต้องเก็บ และรัก ษาความลับ ของผู้มี ส่วนเกี่ ย วข้อ งในการสื บ สวน
สอบสวนต่อการกระทาอันเป็ นการคอร์รปั ชั่น
ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการรับข้อร้องเรียน
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ลงทะเบียนรับข้อร้องเรียนที่ได้รบั จากช่องทาง E-mail หรือจดหมาย และ
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดาเนินการ ดังต่อไปนี ้
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1. หากเรื่องร้องเรียนเป็ นการกระทาที่ฝ่าฝื น หรือไม่ปฏิบตั ิตามนโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบตั ิดา้ นบุคคล ให้
นาส่ง ฝ่ ายบริหารทรัพยากรบุคคล
2. หากเรื่องร้องเรียนเป็ นการกระทาที่ฝ่าฝื น หรือไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และกฎระเบียบของรัฐ นโยบาย และ
หลัก การก ากับ ดูแ ลกิ จ การ จรรยาบรรณธุ รกิ จ และระเบี ย บข้อ บัง คับ ของบริษั ท ให้น าส่ ง เลขานุก าร
คณะกรรมการบริษัท
3. หากเรื่องร้องเรียนเป็ นการกระทาที่อาจส่อถึงการทุจริต ซึ่งหมายถึง การกระทาใดๆ เพื่อแสดงหาประโยชน์
ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับตนเอง หรือผูอ้ ื่น เช่น การยักยอกทรัพย์ การคอร์รปั ชั่น การฉ้อโกง
เป็ นต้น ให้นาส่ง ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
4. ในกรณี ท่ี เรื่อ งร้อ งเรียนตามข้อ 1. - 3. เป็ นเรื่อ งที่ ซับ ซ้อ น หรือ เกี่ ย วข้องกับ หลายหน่ ว ยงาน ให้น าส่ ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ผูต้ รวจสอบเรื่องร้องเรียนตามข้างต้น มีหน้าที่พิจารณาตรวจสอบ หรือติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน และรายงานผล
การตรวจสอบให้แก่ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท รับทราบ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รายงานผล
การติดตาม หรือแก้ไขข้อร้องเรียนให้กับผูร้ อ้ งเรียนรับทราบ (ในกรณีท่ผี รู้ อ้ งเรียนเปิ ดเผยตัวตน) และในปี 2562 บริษัทยัง
ไม่พบข้อร้องเรียน เรื่องจริยธรรมและการกระทาอันเป็ นการทุจริตคอร์รปั ชั่น

4. การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัท ให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอทันเวลา ทัง้ รายงาน
ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนข้อมูลที่สาคัญที่มีผลกระทบ
ต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อให้ผูท้ ่ี
เกี่ยวข้องกับบริษัท ทัง้ หมดได้รบั ทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์
ของบริษัท ที่ www.pst.co.th
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความรับผิดชอบมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายข้อบังคับ และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูล และความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด ดังนี ้
• บริษัท เผยแพร่ขอ้ มูลตามเกณฑ์ท่ีกาหนด ผ่ านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2) พร้อมทัง้ มีการเผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่าวผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัท โดยมีการดูแลปรับปรุงข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั อย่างสม่าเสมอ
• คณะกรรมการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายกากับดูแลกิจการผ่านทางแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2)
• คณะกรรมการจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่ไป
กับรายงานของ ผูส้ อบบัญชี และจัดให้มีรายงานการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบใน
รายงานประจาปี (แบบ 56-2)
• คณะกรรมการมีการเปิ ดเผยรายชื่อ บทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
จานวนครัง้ ของการประชุมและจานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละปี ผ่านทางแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริ ษทั เพาเวอร์ โซลูชนั่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

• เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนเรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข วิธีการรายงานการ
เปิ ดเผยข้อมูล เกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของบริษัท ซึ่งมีการเปิ ดเผยข้อมูลดังหัวข้อ
ต่อไปนี ้ (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ (3) ปั จจัยความ
เสี่ยง (4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ (5) ข้อพิพาททางกฎหมาย (6) ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาคัญ
อื่น (7) ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ื อหุ้น (8) โครงสร้างการจัดการ (9) การกากับดูแลกิจการ (10) ความ
รับผิดชอบต่อสังคม (11) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง (12) รายการระหว่างกัน
(13) ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ (14) การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
• คณะกรรมการและผู้บริหารมีการรายงานการถื อหลักทรัพ ย์ และการเปลี่ยนแปลงการถื อหลักทรัพ ย์
เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• กรรมการและผูบ้ ริหาร 4 รายแรกนับจากกรรมการผูจ้ ดั การ มีหน้าที่ตอ้ งจัดทารายงานการมีส่วนได้เสีย
ของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ และ
เปิ ดเผยข้อมูลให้กรรมการทุกท่านทราบ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551
• คณะกรรมการได้จัดให้มีการดารงรักษาไว้ซ่ึงระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงิน
การปฏิ บัติ งาน การด าเนิ น งานให้เป็ น ไปตามกฎหมาย ข้อ บังคับ ระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้อ งจัด ให้มี ก ลไก
ตรวจสอบถ่วงดุลที่มีป ระสิทธิ ภาพเพียงพอในการปกป้ องรักษา และดูแลเงินลงทุน ของผู้ถือหุ้น และ
สิน ทรัพย์ข องบริษั ท อยู่เสมอ กาหนดระเบีย บปฏิ บัติเป็ นลายลักษณ์อักษร มีก ารว่า จ้างผู้ตรวจสอบ
ภายในที่เป็ นอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติ งานของทุก
หน่วยงานให้เป็ นไปตามระเบียบที่วางไว้
• คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทุกด้าน ครอบคลุมปั จจัยความเสี่ยงที่
เกี่ ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธทางธุรกิ จ การบริหารจัดการการเงิน การดาเนินงาน การ
คอร์รปั ชั่น และการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ โดยพิจารณาถึงโอกาสและระดับความรุนแรงของผลกระทบ
กาหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไข การดูแล และการติ ดตามผล โดยมีคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ ย ง มี ห น้า ที่ ในการประเมิ น ความเสี่ ย ง และน าเสนอแผนงานการบริห ารจัด การความเสี่ ย งต่ อ
คณะกรรมการบริษัท
• บริษัท ได้กาหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทาหน้าที่สื่อสารกับบุคคลภายนอกได้แก่ ผูถ้ ือหุน้
นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์ ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้
-

เปิ ดเผยสารสนเทศที่สาคัญให้ประชาชนทราบ
เผยแพร่สารสนเทศต่อประชาชนอย่างทั่วถึง
ชีแ้ จ้งกรณีท่มี ีข่าวลือ หรือข่าวสารต่างๆ
การเปิ ดเผยในเชิงส่งเสริมที่ไม่มีเหตุอนั ควร
การซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน โดยใช้ข้อมูลภายในได้อย่างถูกต้อง เพียงพอ
ทันเวลา เท่าเทียม โปร่งใส และเป็ นธรรม
นอกจากนีบ้ ริษัท กาหนดให้บุคคลผู้มีอานาจในการใช้ขอ้ มูลดังกล่าว ได้แก่ ประธานกรรมการบริหาร หรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริ ษทั เพาเวอร์ โซลูชนั่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

• บริษั ท ได้ก าหนดให้บุค คลที่ มี อ านาจในการประสานงานการเปิ ด เผยข้อ มูลกับ ตลาดหลั ก ทรัพ ย์
(Contract Person) ดังนี ้
- การเปิ ดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ ได้แก่ รายการได้มา/จาหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์รายการ
เกี่ยวโยง กาหนดวันประชุมผูถ้ ือหุน้ การเปลี่ ยนแปลงกรรมการและผูส้ อบบัญชี การย้ายที่ตงั้
สานักงานใหญ่ รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ และโครงการลงทุน การจ่าย/งดจ่ายเงินปั นผล
เป็ นต้น โดยกรรมการผูจ้ ดั การ
- การเปิ ดเผยสารสนเทศตามรอบระยะเวลาบัญชีได้แก่ งบการเงินประจาปี และงบการเงินราย
ไตรมาส แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) รายงานประจาปี (แบบ 56-2) โดย
กรรมการผูจ้ ดั การ
• การให้ข่าวสารทั่วไปสาหรับการบริหารองค์กรกับสื่อสารมวลชนโดยกาหนดให้ประธานกรรมการบริหาร
หรื อ กรรมการผู้จัด การมี ห น้า ที่ ใ นการให้ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ เกี่ ย วกั บ การบริห ารจัด การองค์ก รต่ อ
สื่อสารมวลชน
• การให้ขอ้ มูลข่าวสารทั่วไปสาหรับการบริหารองค์กรกับสื่อสารมวลชน โดยกาหนดให้กรรมการผูจ้ ดั การ
มีหน้าที่ในการให้ขอ้ มูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรต่อสื่อสารมวลชน
• กาหนดบุคคลผูป้ ระสานงาน (Contract Person) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
- บริษัทศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนดให้เลขานุการบริษัท และนักลงทุน
สัมพันธ์เป็ นผูป้ ระสานงาน
- สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กาหนดให้เลขานุการบริษัท
และนักลงทุนสัมพันธ์ เป็ นผูป้ ระสานงาน
สาหรับการดาเนินงานในปี 2562 บริษัทมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. บริษัท มีแนวทางการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญโดยผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสะดวกและมี
ความน่าเชื่อถือได้แก่การเผยแพร่ขอ้ มูลต่างๆผ่านช่องทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)
ส านั ก งานคณ ะกรรมการก ากั บ หลั ก ท รั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรัพ ย์ (www.sec.or.th) และเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
(www.pst.co.th) เพื่อให้ผมู้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัท โดยจัดหมวดการเปิ ดเผยหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบตั ิดา้ นการกากับดูแลที่ดีตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
2. จัดส่งรายงานทางการเงินต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กาหนด และไม่มีรายการที่ผูส้ อบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข
3. เปิ ดเผยข้อมูลในรายงานประจาปี และเว็บไซต์ของบริษัทไว้อย่างครบถ้วน เช่น งบการเงิน นโยบายการกากับดูแล
กิจการและจริยธรรมธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม บทวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์สถาบันต่างๆ ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ รายงานประจาปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี การประชุมผูถ้ ือหุน้ รายชื่อ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ข่าวแจ้ง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ
4. จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็ นช่องทางในการติดต่อสือ่ สารข้อมูลอย่างหลากหลาย เช่น จัดให้มีการ
ประชุมนักวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน (Road Show) ในประเทศ
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หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ได้ให้ค วามสาคัญ ต่ อการบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุน ซึ่งจะมุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ดว้ ยความ
รับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นทุ่มเท มีความเพียงพอ ถูกต้อง และสามารถเชื่อถือได้ เพื่อให้นกั ลงทุนนักวิเคราะห์และ
ผูเ้ กี่ยวข้อง ได้รบั ข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเท่าเทียมกัน โดยได้จดั ให้มีหน่วยงานด้าน
นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็ นศูนย์กลางในการดาเนินกิ จกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ในเชิงรุก เพื่อให้เป็ น ไปตามแนวปฏิบตั ิของ
องค์กรสากลชัน้ นาในการทาหน้าที่สื่อสาร และให้ขอ้ มูลข่าวสารในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทที่เป็ นประโยชน์กับนักลงทุน
เพื่อเป็ นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัท กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิ เคราะห์หลักทรัพย์ และ
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมผ่านช่องทางของนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ผ่านช่องทาง ดังนี ้
นักลงทุนสัมพันธ์
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
นางสาวสลินทิพย์ ช่างประดิษฐ์
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
325/1 อาคารพีเอสที ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : 02-993-8982 ต่อ 1613
โทรสาร : 02-531-8631
ทั้งนี ้ บริษัทได้ส่งผ่านข้อมูลดังกล่าวในหลากหลายลักษณะและรู ปแบบ ได้แก่ การที่ผูบ้ ริหารเปิ ดโอกาสให้
นัก วิเคราะห์ หรื อ นัก ลงทุ น เข้าพู ด คุย และสอบถามข้อ มูลแบบตัว ต่ อ ตัว (One-on-One Meeting) การสรุ ป ผลการ
ดาเนินงานและภาพรวมในแต่ละช่วงของปี ให้แก่นกั วิเคราะห์ (Analyst Meeting) การเดินทางไปให้ขอ้ มูลแก่นกั ลงทุนที่มี
ศัก ยภาพ (Road Show) การประชุ ม ผ่ า นทางโทรศัพ ท์ (Conference Call) กิ จ กรรมบริษั ท จดทะเบี ย นพบผู้ล งทุ น
“Opportunity Day” ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น E-mail และ
ระบบ SET Portal) เป็ นต้น
5. จัดกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผูล้ งทุน “Opportunity Day” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อชีแ้ จงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดาเนินงานของบริษัท แก่นกั วิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน สื่อมวลชน
และผูท้ ่สี นใจที่มาร่วมงาน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. เปิ ดเผยหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารไว้ในรายงานประจาปี อย่างชัดเจน
7. เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุน้ ของกรรมการและผูบ้ ริหารไว้อย่างชัดเจน และกาหนดนโยบายให้กรรมการ
และผูบ้ ริหารต้องรายงานเรื่องดังต่อไปนี ้
- การซือ้ -ขายหุน้ ของบริษัท : กาหนดนโยบายให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และฝ่ ายจัดการทุกท่าน รวมถึงบุคคล
ใกล้ชิด (คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ) งดการซือ้ ขาย หรือ โอนหุน้ บริษัท ในช่วงก่อนการเปิ ดเผย
งบการเงิน กรณีงบการเงินได้แจ้งประกาศต่อสาธารณชนแล้ว หากมีการซือ้ -ขาย ก็ตอ้ งแจ้งให้เลขานุการ
ทราบ เพื่อจัดทารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์( 59-2) ต่อ กลต. ภายในเวลาที่กาหนด
ต่อไป
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-

รายการเกี่ยวโยงและรายงานการมีส่วนได้เสีย ของกรรมการและผูบ้ ริหาร เพื่อป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของกรรมการและผูบ้ ริหาร จึงได้รายงานต่อประธานกรรมการ และบรรจุเป็ นวาระเพื่อแจ้งให้
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส
8. บริษั ท ไม่ มี ป ระวัติ ก ารถู ก สั่งให้แ ก้ไขงบการเงิ น จากตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย และส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
9. การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 โดยผูส้ อบ
บัญ ชีมีคุณ สมบัติไม่ขัดกับหลั กเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญ ชีไม่ได้ให้บริหารอื่นๆ แก่ บริษั ท และไม่ มี
ความสัมพันธ์และ/หรือการมีสว่ นได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผูบ้ ริหาร/ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรือผูท้ ่เี กี่ยวข้อง
10. งบการเงินของบริษัทได้รบั การรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผูส้ อบบัญชี
11. เปิ ดเผยข้อ มู ล เกี่ ย วกั บ กรรมการ และผู้บ ริ ห าร ไว้ใ นเว็ บ ไซต์ข องบริษั ท ประกอบด้ว ย ชื่ อ ต าแหน่ ง
การศึกษา การถือหุน้ ในบริษัท ประสบการณ์ทางาน และภาพถ่าย ระบุไว้อย่างชัดเจน
12. ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัทให้ความสาคัญต่องานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยมีส่วนร่วมในการพบปะให้ขอ้ มูล
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์ และนักข่าว เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์ นักข่าว
และผูส้ นใจทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลบริษัทที่มคี วามถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส และทันต่อเหตุการณ์ได้อย่างเท่าเทียมกัน
โดยเฉพาะข้อมูลสาคัญที่จะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท และสามารถนาข้อมูลเหล่านัน้ ไปประกอบการ
ตัดสินใจการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทในที่สดุ บริษัท ได้มีการเปิ ดเผยข้อมูล
สารสนเทศและข่าวสารต่างๆ ตามแนวทางและกฎเกณฑ์ท่ีสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทยกาหนดผ่านช่องทางต่างๆ อย่างหลากหลาย เช่น การใช้ช่องทางการสื่อสารและการเผยแพร่
ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเปิ ดโอกาสให้นักลงทุน หรือนักวิเคราะห์ เข้าเยี่ยมกิจการของ
บริษัท (Site Visit) หรือพูดคุยกับผูบ้ ริหารของบริษัท (Company Visit) การเปิ ดโอกาสให้นักข่าวเข้าพบและสัมภาษณ์
การออกเอกสารข่าวผลประกอบการของบริษัท ให้แก่สาธารณะชนอย่างสม่าเสมอ การจัดประชุมร่วมกับ นักวิเคราะห์
เพื่อติดตามผลการดาเนินงานของบริษัท

5. ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสาคัญของบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการในการกาหนดทิศทาง และ
นโยบายการดาเนินงานของบริษัท การติดตามดูแลการทางานของฝ่ ายจัดการ และการแสดงความรับผิดชอบตามหน้าที่
(Accountability) ของคณะกรรมการที่มีต่อ บริษัท และผูถ้ ือหุน้ คณะกรรมการบริษัท เป็ นผูม้ ีภาวะผูน้ า มีวิสัยทัศน์ มี
ความรู ้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สจุ ริต เป็ นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัท และผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
คณะกรรมการบริษัท กาหนดนโยบายความหลากหลายของกรรมการบริษัท ที่ตอ้ งสรรหาฯ สาหรับผูท้ ่ีจะมา
ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นกรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จาเป็ นที่ยงั ขาดอยู่ในคณะกรรมการรวมทัง้ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน โดยไม่จากัดเพศ ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่เป็ นกรรมการแต่อย่างใด เพื่อให้คณะกรรมการมีความเข้มแข็งมาก
ยิ่งขึน้
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
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1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 8 คน ซึ่งได้รบั การแต่งตัง้ จากที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ หรือที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณี โดยเป็ นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด และไม่นอ้ ย
กว่า 3 คน ซึ่งมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการไม่มีผลประโยชน์ใดๆ หรือความสัมพันธ์ใดๆ ทางธุรกิจของบริษัท
2. กรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถ่นิ ที่อยู่ในราชอาณาจักร
3. กรรมการบริษั ท ต้อ งมี ค วามหลากหลายทางด้า นคุณ วุ ฒิ ทัก ษะวิ ช าชี พ และความเชี่ ย วชาญเฉพาะด้า นโดย
ประกอบด้วยผูม้ ีความรูใ้ นธุรกิจของบริษทั ด้านบัญชี การเงิน ด้านกฎหมาย และอื่นๆ
4. ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่เป็ นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจน และ
มีการถ่วงดุลอานาจในการดาเนินงาน
คณะกรรมการมีการแต่งตัง้ กรรมการคนใหม่เพื่อต่อจากวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการคนก่อนหน้าโดยได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
คุณสมบัติของกรรมการบริษัท
1. มีความรู ้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ท่ีหลากหลายเพื่ อช่วยสนับสนุนการดาเนินธุรกิจของบริษั ท
รวมถึงมีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็ นประโยชน์กบั บริษัท และมีกรรมการที่ไม่ได้เป็ นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1
คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท โดยไม่ได้คานึงถึงข้อจากัดเรื่องเพศ
2. ไม่ มี ลัก ษณะต้องห้ามที่ ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษั ท มหาชน จากั ด ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. ไม่เป็ นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทา
เพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผอู้ ื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนที่จะมีการแต่งตัง้
4. กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องสามารถทาธุรกรรมซึ่งเป็ นปกติทางการค้าทั่วไปของบริษัท โดยต้อง
เป็ นธุรกรรมที่เป็ นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับคู่สญ
ั ญาทั่วไปในสถานการณ์
เดียวกัน ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพล ทัง้ นีย้ กเว้นธุรกรรมต้องห้ามที่กฎหมายประกาศหรือคาสั่ง
ของทางการกาหนด
5. ไม่ควรดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน เกิน 5 บริษัท และไม่ดารงตาแหน่งใดๆ ในบริษัทคู่แข่งทางธุรกิจ
ของบริษัท
6. ประธานกรรมการไม่เป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการผูจ้ ดั การ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล การสอบทานการบริหารงาน ทัง้ นี ้
บริษัท ได้กาหนดขอบเขต อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิ ด เผยรายชื่อคณะกรรมการไว้ในรายงาน
ประจาปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท
7. ไม่เคยเป็ นพนักงานหรือหุน้ ส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ท่ผี ่านมา
8. ควรผ่านการอบรม และได้รบั ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือเทียบเท่าภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ได้รบั การแต่งตัง้
9. เป็ นผูม้ ีคณ
ุ ธรรม และจริยธรรม
10. กรรมการจะต้องมีคณ
ุ สมบัติเพิ่มเติมในแต่ละกรณี ดังนี ้
กรรมการทีเ่ ป็ นผู้บริหาร
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-

เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานให้แ ก่กิจการ และกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินการให้เป็ นไปตาม
นโยบายของคณะกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติ
บุคคลที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท ทัง้ นีใ้ ห้นบั รวมหุน้ ที่ถืออยู่โดยผูเ้ กี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานรวมทั้งไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึก ษาที่ได้รบั เงินเดือนประจาหรือเป็ นผูม้ ีอานาจ
ควบคุมเป็ นเวลาไม่ น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รบั การแต่ งตั้ง ทั้งนีล้ ักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึ งกรณี ท่ีเคยเป็ น
ข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทัง้ คู่
สมรสของบุตรของผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอชื่อให้เป็ นผูบ้ ริหาร
หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีมลู ค่ารายการ ตัง้ แต่รอ้ ยละสามของสินทรัพย์ท่ีมีตวั ตนสุทธิ หรือตัง้ แต่ 20
ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่ากับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริษัท รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ่มี ีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท เว้น
แต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุมหรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบคุ คลที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สิน
เป็ นต้น ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบคุ คลที่เป็ นผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุม และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทาง
วิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ น
ผูเ้ กี่ยวข้องกับบริษัทผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็ น
หุน้ ส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ว มบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึกษาที่รบั เงินเดือน
ประจา หรือถือหุน้ ร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับบริษทั หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระ
บทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ได้มีบทบาทหน้าที่ในการกาหนดนโยบายกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจริยธรรม
ทางธุรกิจ ตลอดจนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการดาเนินงานของบริษัท รวมถึงกากับดูแลให้ฝ่าย
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จัดการดาเนินการให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กาหนดไว้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่ อ ให้เป็ น ไปตามเป้ าหมายของบริษั ท ที่ ได้ก าหนดไว้ค ณะกรรมการบริษั ท จะต้อ งมี ค วามรับ ผิ ด ชอบตามหน้า ที่
(Accountability) ที่มีต่อบริษัท ผู้ถือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกส่วน ทั้งนีค้ ณะกรรมการบริษั ท มีบทบาทหน้าที่ในการ
กากับดูแลให้การดาเนินงานของบริษัท เป็ นไปโดยถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับและกฏหมายต่างๆ ตลอดจนปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบี ย บของตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย และสานัก งานคณะกรรม การก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี ้
คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการกากับดูแลให้การดาเนินงานของบริษัท เป็ นไปโดยถูกต้องตามกฎระเบียบ
ข้อ บังคับ และกฎหมายต่ างๆ ตลอดจนปฏิ บัติ ตามข้อ บังคับ วัต ถุป ระสงค์ และมติ ของที่ ป ระชุม ผู้ถือ หุ้น ที่ ช อบด้ว ย
กฎหมาย
1. คณะกรรมการบริษัท เป็ นผูก้ าหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ค่านิยม ตลอดจนเป้าหมายการดาเนินงานของ
บริษัท เพื่อให้ผบู้ ริหารและพนักงานมีจดุ มุง่ หมายเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน โดยให้มีการพิจารณาทบทวนและอนุมตั ิ
วิสยั ทัศน์ พันธกิจและค่านิยมของบริษัท ซึ่งในปี 2562 คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนและอนุมตั ิวิสยั ทัศน์
ภารกิ จ กลยุท ธ์เป้ าหมาย และทิศ ทางการด าเนิ น ธุรกิจ ของบริษั ท รวมถึงทบทวนนโยบายที่ สาคัญ ให้มี ความ
เหมาะสมและสอดคล้องต่อการดาเนินธุรกิจตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เช่น นโยบายการกากับดูแลกิจการ
นโยบายการต่อต้านการคอร์รปั ชั่น เป็ นต้น
2. คณะกรรมการบริ ษั ท จั ด ให้ มี น โยบายการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท เป็ นลายลั ก ษณ์ อั ก ษร โดย
คณะกรรมการเป็ นผูร้ เิ ริ่ม มีส่วนร่วมในการจัดทา และอนุมตั ินโยบายดังกล่าว
3. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีคู่มือจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics) สาหรับกรรมการ
ผูบ้ ริหารและพนักงาน ซึ่งประกอบด้วยนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์การใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อซือ้
ขายหลักทรัพย์ และแนวทางการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย โดยเผยแพร่ไว้ในเว็ปไซต์ของบริษัท
4. คณะกรรมการบริษั ท จัด ให้มี น โยบายการต่ อ ต้า นการคอร์รัป ชั่น ของบริษั ท เป็ น ลายลั ก ษณ์ อัก ษร โดย
คณะกรรมการบริษัท เป็ นผูร้ เิ ริ่ม มีส่วนร่วมในการจัดทา และอนุมตั ินโยบายดังกล่าว
5. คณะกรรมการบริษัท มีอานาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัด การบริษัทให้เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการตลอดจนมติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ โดยยึดหลัก “ข้อพึงปฏิบตั ิท่ดี ี
สาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน” ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
6. กากับดูแลให้บริษัท ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิ การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
ที่สาคัญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
7. ดูแลให้บริษัท ให้มีการบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบ รวมทัง้ การมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ
เชื่อถือได้ เพื่อให้การปฏิบตั ิงานภายในบริษัท
8. ดูแลให้บริษัท มีการติดตามผลการดาเนินงานด้านการลงทุน และการประกอบธุรกิจอื่น โดยมีการทบทวนระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และกระบวนการระบุความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนมีระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอ เพื่อให้การลงทุน และการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัท เป็ นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน ตาม
ข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดาเนินธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัท
และงบประมาณที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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9. คณะกรรมการบริษั ท ก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่ง เป็ น การว่ า จ้า งหน่ ว ยงานภายนอกท าหน้า ที่ ผู้
ตรวจสอบภายในเพื่อรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ ายตรวจสอบภายในทาหน้าที่สอบทาน และ
ตรวจสอบเพื่อให้ม่ นั ใจว่ากระบวนการ และการปฏิบตั ิงานต่างๆ ตลอดจนกิจกรรมที่สาคัญของบริษัท ได้ดาเนินการ
ตามแนวทางที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิ บตั ิตามกฎหมาย และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัท (Compliance Control) เพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระ และสามารถทาหน้าที่ตรวจสอบ
และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการบริษัท จึงกาหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รบั การประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
10. พิจารณากาหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และ
คณะอนุก รรมการอื่น ตามความเหมาะสม รวมถึ งการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ ของคณะกรรมการบริห าร
กรรมการผูจ้ ดั การ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตัง้ ทัง้ นีก้ ารมอบอานาจตามขอบเขตอานาจหน้าที่ท่กี าหนด
นัน้ ต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจที่ทาให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การและคณะอนุกรรมการชุด
ต่างๆ ดังกล่ าวสามารถพิจารณา และอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่ น ใดกับ บริษั ท หรือ บริษั ท ย่ อ ย (ถ้า มี ) ยกเว้น เป็ น การอนุมัติ รายการที่ เป็ น ไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ิไว้แล้ว
11. จัดทารายงานประจาปี ของคณะกรรมการ พร้อมทัง้ รับผิดชอบการจัดทา และการเปิ ดเผยงบการเงิน เพื่อแสดง
ถึงฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานในรอบปี ท่ผี ่านมา เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
12. คณะกรรมการอาจมอบอานาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือกรรมการย่อย หรือบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการ
อย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอานาจเพื่อให้
บุคคลดังกล่าวมี อานาจตามที่ คณะกรรมการเห็น สมควรและภายในระยะเวลาที่ ค ณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่ง
คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอานาจนัน้ ๆ ได้เ มื่อเห็นสมควร ทัง้ นีก้ ารมอบ
อานาจนัน้ ต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจที่ทาให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิ จารณา และอนุมตั ิรายการที่ตน
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทาขึน้ กับ
บริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนและ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเว้นแต่เป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบาย
และหลักเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ิไว้แล้ว
13. พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่น ๆ ที่สาคัญอันเกี่ยวกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะดาเนินการนั้น ๆ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สงู สุดแก่บริษัท
14. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบดาเนินการในด้านต่างๆ ในนามของบริษัท หรือคณะกรรมการ เช่น
ทะเบียนกรรมการหนังสือนัดประชุมกรรมการ หนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ การจัดทารายงานการประชุม เป็ นต้น
การแบ่งแยกบทบาทหน้าทีร่ ะหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ ายจัดการ
บริษัท ได้จัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ ายจัดการไว้
อย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัท ทาหน้าที่ในการกาหนดนโยบายบริษัท และกากับดูแลการดาเนินงานของฝ่ ายจัดการ
ขณะที่ ฝ่ายจัด การท าหน้าที่ บริหารงานด้านต่างๆ ให้เป็ น ไปตามนโยบายที่ค ณะกรรมการบริษัท ก าหนดประธาน
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กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การจึงเป็ นบุคคลคนละคนกัน ทัง้ สองตาแหน่งนีต้ อ้ งผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อให้ได้บคุ คลที่เหมาะสมที่สดุ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการ สาหรับฝ่ ายจัดการประกอบด้วยประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และผูอ้ านวยการ
บทบาทหน้าทีป่ ระธานกรรมการ
1. เป็ นประธานฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. ก ากั บ ติ ด ตาม ดู แ ลการบริห ารงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยอื่ น ๆ ให้บ รรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กาหนดไว้
3. การลงคะแนนเสียงชีข้ าดในกรณีท่ี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง
2 ข้างเท่ากัน
4. เป็ นผูเ้ รียกประชุมคณะกรรมการบริษัท (หรือเลขานุการคณะกรรมการเรียกประชุมโดยคาสั่งของประธาน
กรรมการ)
5. ทาหน้าที่ประธานฯ ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และควบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้
6. เสริมสร้างมาตรฐานการกากับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ
7. พิจารณา กาหนด และทบทวน เพื่ อปรับปรุงนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ให้เป็ นไปตาม
หลักการการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเหมาะสม
8. พิจารณา กาหนด และทบทวน เพื่อปรับปรุงข้อกาหนดที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ ข้อพึง
ปฏิบตั ิท่ดี ีแก่กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษัท
9. ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ ดี และจรรยาบรรณของบริษั ท อย่าง
ต่อเนื่องเหมาะสม
10. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พร้อม
ความเห็นในแนวปฏิบตั ิ และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
บทบาทหน้าทีป่ ระธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
1. จัดทานโยบาย แนวทางยุท ธศาสตร์การทาธุ รกิ จ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจาปี โดย
คณะกรรมการบริษัท อนุมตั ิ ดาเนินการให้เป็ นไปตามนโยบายแนวทางยุทธศาสตร์การทาธุรกิจ เป้าหมาย
แผนงาน และงบประมาณประจาปี ของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัท อนุมตั ิ
2. รายงานผลงาน และผลประกอบการของบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัททราบพร้อมข้อเสนอแนะ
3. เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย
4. ผูด้ ารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ ไม่ควรดารงตาแหน่งกรรมการบริหารในบริษัทจดทะเบียนเกิน 2 แห่ง
และไม่ดารงตาแหน่งใดๆ ในบริษัทคู่แข่งทางธุรกิจของบริษัทฯ
วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริษัท มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งในการประชุมผูถ้ ื อหุน้ สามัญประจาปี ทุก
ครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็
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ให้ออกโดยจานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ท่ี สอง
ภายหลังจดทะเบียนบริษัท นัน้ ให้ใช้วิธีจบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออกส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่
ในตาแหน่งนานที่สุดนัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง อย่างไรก็ตามกรรมการที่ออกจากตาแหน่งอาจถูกเลือก
เข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
2. เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการการกากับดูแลกิจการที่ดี วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการที่เป็ นกรรมการ
อิสระในกรณีปกติโดยทั่วไปไม่ควรเกินกว่า 3 วาระ หรือ 9 ปี ติดต่อกัน หรือตามความเห็นของ
คณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
ข้อบังคับของบริษัท กาหนดให้คณะกรรมการต้องมีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และอาจมีการประชุม
พิเศษเพิ่มเติมตามความจาเป็ น และมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้า
ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็ นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท ซึ่งในการประชุม
ทุกคราวจะมีการกาหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้กับ
คณะกรรมการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท กรรมการทุกคนสามารถอภิปราย และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิ ดเผย นอกจากนีใ้ นการประชุม
คณะกรรมการบริษัท จะมีการเชิญผูบ้ ริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกาหนดจานวนองค์ประชุมขัน้ ต่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมต้องมีกรรมการอยูไ่ ม่นอ้ ย
กว่ากึ่งหนึ่งของจานวนคณะกรรมการทัง้ หมด
บริษัท มีความมุ่งมั่นให้คณะกรรมการบริษัทได้รบั ข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน ต่อเนื่อง และทันเวลาก่อนการ
ประชุมทุกครัง้ ทั้งนีก้ รรมการบริษัทสามารถติดต่อเลขานุการบริษัทได้ โดยตรงอย่างอิสระเลขานุการบริษัทมีหน้าที่ให้
คาปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิตามกฎและระเบียบต่างๆ
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่และการฝึ กอบรมกรรมการ
บุคคลที่ได้รบั เลือกมาทาหน้าที่เป็ นกรรมการบริษทั คนใหม่ จะได้รบั การฝึ กอบรมในเรือ่ งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษทั ข้อมูลที่ใช้ปฐมนิเทศเมื่อได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ จาก
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ (Orientation) ได้แก่ เรื่องที่จะปฏิบัติตามกฎหมายหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ บังคับของบริษัท ขอบเขต
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รายงานการประชุม คณะกรรมการ
บริษัท ย้อนหลัง 1 ปี ค่มู ือกรรมการบริษัทจดทะเบียน หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีจดั ทาโดยตลาด หลักทรัพย์ฯ นโยบาย
การก ากับ ดูแ ลกิ จ การและจรรยาบรรณธุรกิ จของบริษั ท และกฎหมายที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การประกอบธุ รกิจ ของบริษั ท
ตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ ที่สาคัญของบริษัท รวมทัง้ หลักสูตรอบรมกรรมการ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน
ธุรกิจของบริษั ท เป็ นต้น ในการฝึ กอบรมนีเ้ ลขานุการบริษัทจะเป็ นผู้ท่ี ให้ขอ้ มูลต่อกรรมการคนใหม่ คณะกรรมการมี
นโยบายส่งเสริมให้กรรมการมีความรูอ้ ย่างต่อเนื่องและสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมในการฝึ กอบรมในหลักสูตรหรือเข้า
ร่วมกิจกรรมสัมมนาต่างๆ และกรรมการเข้าใหม่ทุกคนจะได้รบั การปฐมนิเทศเบือ้ งต้นจากประธานกรรมการ เกี่ยวกับ
ลักษณะการดาเนินธุรกิจ ประวัติความเป็ นมาของบริษัท ที่ตงั้ สานักงานและสาขาวัฒนธรรมองค์กร พร้อมรับคาชีแ้ จงจาก
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กรรมการและเลขานุการบริษัทเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร นโยบายการกากับดูแลกิจการ และระบบการควบคุมภายในการ
พัฒนาความรูใ้ ห้กบั กรรมการ
คณะกรรมการบริษั ท มี น โยบายส่ ง เสริม และอ านวยความสะดวกให้มี ก ารฝึ ก อบรมและให้ค วามรู แ้ ก่ ผู้ท่ี
เกี่ยวข้องในระบบการกากับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งรวมถึง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารและเลขานุการ
บริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(Thai Institute of Directors Association : IOD) ตลาดหลักรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสถาบันอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็ นในส่วน
ของหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ หรือแนวทางการบริหารจัดการแนวใหม่ เพื่อให้กรรมการทุกคนมีการพัฒนา
และปรับปรุงการปฎิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนาความรูต้ ่างๆมาปรับใช้อย่างเหมาะสม ซึ่งในปี 2562 ได้สนับสนุน
กรรมการเข้าร่วมอบรมดังนี ้
- นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน ตาแหน่งกรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
อบรมหลักสูตร “สร้างความเข้าใจกับประเด็นในทางปฏิบัติเรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และต้นทุนกูยืม
(2019)”
“ข้อพึงระวังและประเด็นสาคัญในการจัดทางบการเงินและการนาส่ง DBD e-Filing เวอร์ช่นั
ใหม่ (2019)”
“รับมือกฎหมาย Transfer Pricing: รูจ้ ริงหลักกาหนดราคาโอน”
“เตรียมความพร้อ มในการออกงบการเงิน และประเด็ น ทางภาษี อ ากรที่ พึ งระวังพร้อ ม
Update ภาษีปี2562 (2019)”
“คุยสบายๆเรื่องบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน รุน่ ที่1/62 (2019)”
“Documentary Request QR code (2019)”
“การยกระดับธรรมาภิบาลคูค้ า้ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (2019)”
“ภาษีกบั ธุรกิจ SME (2019)”
“การอบรมหุ้น ยั่ง ยื น ขั้ น ตอนการด าเนิ น งานและการประเมิ น ผลเพื่ อ อนุ มัติ จ ากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2019)”
“คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน (2019)”
“งานเปิ ดโครงการ One-stop service (2019)”
“การทบทวนการกากับดูแลงบการเงินไตรมาส (2019)”
- นายเศรษฐวุฒิ บุญสนิท กรรมการ/กรรมการบริหาร/ผูอ้ านวยการอาวุโสฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
อบรมหลักสูตร “ ประกาศนียบัตรชัน้ สูง "การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.)
รุน่ ที่ 18”
คณะกรรมการอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ได้จดั ตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัท ในการศึกษา กลั่นกรอง และควบคุมดูแล
งานด้านต่างๆ ของบริษัท ดังนี ้
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ ทาหน้าที่สอบทานการ
รายงานทางการเงินให้ถูกต้อง เพียงพอ สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้เกิดประสิทธิผล
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สอบทานการปฎิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คัดเลือก แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีพิจารณารายงานที่เกี่ยวโยงกันที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามเกณฑ์ พิจารณาให้ความเห็นการกากับดูแลกิจการ และแนวทางปฏิบตั ิในเรื่องการ
กากับ ดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ พร้อมทั้งดูแลติด ตามให้มี การปฏิบัติตามนโยบาย และหลักปฎิ บัติตามกรอบ
จริยธรรม
คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ประกอบด้วยกรรมการที่ได้รบั มอบหมาย แต่งตัง้ จากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ทาหน้าที่ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารประกอบด้วยผูบ้ ริหาร ผูจ้ ดั การฝ่ ายต่างๆ ที่
เกี่ ยวข้องทาหน้าที่ กลั่นกรองนโยบาย ทิ ศทาง กลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน แผนธุรกิจ และ
งบประมาณประจ าปี ตลอดจนติ ด ตามดู แ ลแผนงานกลยุ ท ธ์ แผนธุ ร กิ จ ประจ าปี ท่ี ได้รับ การอนุ มัติ จ ากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนผลการดาเนินงานทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง และดาเนินการด้านอื่นๆ ตามที่ได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
คณะท างานต่อต้านการคอร์รปั ชั่น (Anti-Corruption Committee) ประกอบด้วยผู้บ ริหารและผู้จั ด การฝ่ าย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่ในการพิจารณา นาเสนอนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการกระทาการอันเป็ นการคอร์รปั ชั่น การ
กระทาที่ขดั ต่อกฎหมาย ศีลธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณขององค์กร การสื่อสารให้ความรูค้ วามเข้าใจกับพนักงานใน
ทุกระดับอย่างทั่วถึง การกาหนดแผนงาน มาตรการ แนวทางปฎิบตั ิในการต่อต้านการคอร์รปั ชั่น การประเมิน และบริหาร
จัดการความเสี่ยงจากการคอร์รัปชั่น การติดตามประเมินผลการดาเนินงาน ตลอดจนการมีส่วนร่วม และสนับสนุนภาคี
เครือข่ายการต่อต้านการคอร์รปั ชั่น ทั้งนีใ้ ห้คณะเจ้าหน้าที่ต่อต้า นการคอร์รปั ชั่นรายงานทัง้ นีใ้ ห้คณะเจ้าหน้าที่ต่อต้าน
การคอร์รัป ชั่น น าเสนอผลการด าเนิ น งานต่ อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ อ พิ จารณาให้ค วามเห็ น และรายงานต่ อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
2. กรรมการตรวจสอบมีทกั ษะความชานาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รบั มอบหมาย โดยมีกรรมการตรวจสอบอย่าง
น้อย 1 คน ต้องมี ความรู ค้ วามเข้าใจ หรือมี ประสบการณ์ ดา้ นการบัญ ชีหรือการเงิน และมีประสบการณ์เพีย ง
พอที่จะทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
3. ให้คณะกรรมการของบริษัทเลือก และแต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. ให้คณะกรรมการตรวจสอบเลือก และแต่งตัง้ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ได้รับการแต่ งตั้งจากคณะกรรมการ หรือที่ ป ระชุม ผู้ถื อหุ้น ของบริษั ท ให้เป็ น คณะกรรมการตรวจสอบ และให้
คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบท่านหนึ่งเป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ
2. เป็ นกรรมการอิสระที่มีคณ
ุ สมบัติตามที่กาหนด และมีคณ
ุ สมบัติในลักษณะเดียวกับที่กาหนดไว้ในกฏหมายมหาชน
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วย
คุณสมบัติและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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3. เป็ นผูท้ ่ีสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ท่ีได้รบั มอบหมายได้อย่ าง
เป็ นอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทรวมทัง้ ผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง หรือญาติสนิท
ของบุคคลดังกล่าว
4. มี ค วามรู ้ และประสบการณ์ เพี ย งพอที่ จ ะสามารถท าหน้า ที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี ้ต ้องมี ก รรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที่มี ความรู ้ และประสบการณ์เพี ยงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงิน
5. เป็ นผูท้ ่ไี ด้รบั ความเชื่อถือ และเป็ นที่ยอมรับโดยทั่วไป
6. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท
7. ไม่เป็ นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลาดับเดียวกันเฉพาะที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
8. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดาเนินหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้ม่ นั ใจว่ามีความถูกต้องเชื่อถือได้รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดย
ประสานงานกับผูส้ อบบัญชีภายนอก ผูบ้ ริหารที่รบั ผิดชอบในการจัดทารายงานทางการเงินทัง้ รายไตรมาส ประจาปี
และเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัท อย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริษัท
ให้มีความเหมาะสมมีประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ทัง้ นีอ้ าจเสนอแนะให้ผสู้ อบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการที่เห็นว่า
จาเป็ น และเป็ นเรื่องสาคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัท ก็ได้พร้อมทั้งนาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สาคัญแจาเป็ นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบ
บัญชีภายนอก และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือบริษัทที่ปรึกษาตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
รวมทัง้ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฏหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีความอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณา
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ื อหุน้ เป็ นผูอ้ นุมตั ิ ตลอดจนประสานงานกับผูส้ อบ
บัญ ชีเกี่ ย วกับ วัต ถุป ระสงค์ในการด าเนิ น การตรวจสอบขอบเขต แนวทาง แผนงาน ปั ญ หาที่ พ บระหว่ างการ
ตรวจสอบ และประเด็นที่ผูส้ อบบัญชีเห็นว่าเป็ นสาระสาคัญ รวมทั้ งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญ ชีโดยไม่มีฝ่าย
จัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณี ท่ีเกิดรายการที่ เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมี ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้มี ความถูกต้อง ครบถ้วน และให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้ง
เปิ ดเผยข้อมูลในการเข้าทารายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทัง้ นีเ้ พื่อให้ม่นั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท
6. สอบทานให้บริษัท มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
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7. ในการปฏิบตั ิงานตามขอบเขตหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผูบ้ ริหาร หรือพนักงาน
ของบริษัท ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็นเข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจาเป็ น
8. ให้มีอานาจในการแสวงหาความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจาเป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของ
บริษัท เพื่อให้การปฏิบตั ิงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสาเร็จลุล่วงด้วยดี
9. จัดทารายงานการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษัท ซึ่ง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี ้
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่น่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
• ความเห็นเกี่ ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
• ความเห็นหรือข้อสัง เกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
(Charter)
• รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. ปฏิ บัติ งานอื่ น ตามที่ ค ณะกรรมการบริษั ท มอบหมายในขอบเขตหน้า ที่ ความรับ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในการปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
โดยตรง และคณะกรรมการของบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษัท ต่อบุคคลภายนอก
11. ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาดังต่อไปนี ้ ซึ่ง
อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
ต่อไป
• รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• การทุจริตหรือมีสงิ่ ผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
• การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของบริษัท
การประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ
บริษัท กาหนดการประชุม วาระการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ ไว้เป็ นการล่วงหน้าในแต่ละปี และแจ้ง
ให้กรรมการแต่ละคนทราบถึงกาหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้ ดังนี ้
- คณะกรรมการบริษัท ประชุมไม่นอ้ ยกว่าไตรมาสละ 1 ครัง้
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- คณะกรรมการตรวจสอบ ประชุมไม่นอ้ ยกว่าไตรมาสละ 1 ครัง้
- คณะกรรมการบริหาร ประชุมอย่างน้อยเดือนละครัง้
- คณะทางานบริหารความเสี่ยง ประชุมไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 3 ครัง้
- คณะเจ้าหน้าที่คณะอื่นๆ การประชุมให้อยู่ในดุลพินิจของประธานแต่ละคณะ
• การประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่งของจานวนกรรมการ
ทัง้ หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
• กรรมการมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครัง้ ยกเว้นกรณีท่ีมีความจาเป็ นจริงๆ โดยให้
แจ้งประธานกรรมการ หรือเลขานุการคณะกรรมการบริษทั หรือเลขานุการบริษัททราบ
• ฝ่ ายจัดการควรจัดส่งสารสนเทศแจ้งข้อมูลที่สาคัญให้แก่กรรมการเป็ นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทา
การก่อนวันประชุม และในกรณีท่ีกรรมการต้องการเอกสารเพิ่มเติมให้ติดต่อขอจากกรรมการผูจ้ ดั การ
หรือเลขานุการบริษัทได้ โดยในกรณีท่ีจาเป็ นคณะกรรมการบริษัท สามารถจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่
ปรึกษา หรือผูป้ ระกอบวิชาชีพภายนนอกโดยให้ถือเป็ นค่าใช้จ่ายของบริษัท
• ประธานกรรมการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอเพื่อให้กรรมการพิจารณา อภิปรายประเด็น ต่างๆ อย่ าง
เหมาะสม และส่งเสริมให้มีการแสดงความความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เป็ นอิสระ
• กรรมการที่มีส่วนได้เสียในแต่ละวาระ คณะกรรมการบริษัท กาหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้
ส่วนเสีย และไม่อยู่รว่ มในการพิจารณาวาระนัน้ เพื่อให้กรรมการท่านอื่นมีการอภิปราย ลงมติอย่างเป็ น
อิสระ โดยเปิ ดเผยบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
1. บริษัทกาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่าเสมอ โดยกาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ เพื่อพิจารณางบการเงิน การวางนโยบายและติดตามผลการดาเนินงาน และ
คณะกรรมการบริษัททต้องพร้อมเข้าร่วมประชุมเสมอ หากมีการประชุมมวาระพิเศษ
2. คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดตารางการประชุมล่วงหน้าในแต่ละปี และแจ้งให้กรรมการบริษัทแต่ละท่านทราบ
ทัง้ นีไ้ ม่รวมการประชุมวาระพิเศษ
ในปี 2562 ได้มีการกาหนดตารางการประชุมกรรมการประจาปี 2563 เป็ นการล่วงหน้า (ตารางการประชุมนี ้
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้) โดยไม่รวมการประชุมวาระพิเศษ ดังนี ้
ครั้งที่
1
2
3
4

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
วันที่ 13 สิงหาคม 2563
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
วันที่ 13 สิงหาคม 2563
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
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องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่ งหนึ่งของจานวน
กรรมการทัง้ หมดต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร การแต่งตัง้ กรรมการนัน้ ให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูเ้ ลือกตัง้ กรรมการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี ้
1.1 ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
1.2 ในการเลือกกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล คราวละคน หรือคราวละหลาย
คน ตามแต่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ จะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้ ผูถ้ ือหุน้ ต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม
ข้อ 1.1 ทัง้ หมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
1.3 ออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้
ได้รบั การเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นั้น ในกรณีท่ีบุคคลซึ่ง
ได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จ ะพึงมี หรือพึงเลือกตัง้ ในครัง้
นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
2. คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของคณะกรรมการทัง้ หมด และมีจานวนไม่ต่า
กว่าสาม (3) คนซึ่งกรรมการอิสระถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจานวนทุนจดทะเบียนที่ออก และเรียกชาระแล้วของ
บริษั ท และบริษั ท ที่ เกี่ ย วข้อ ง โดยรวมหุ้ น ที่ ถื อ โดยบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ว ย และให้ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามประกาศ
คณะกรรมการกากับ ตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญ าตให้เสนอขายหุ้น ที่ ออกใหม่ ฉบับ ลงวัน ที่ 15
ธันวาคม 2551
3. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนกรรมการที่มี
อยู่ทั้งหมด ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหนึ่งใน
สาม กรรมการที่จะออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ท่สี องภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจบั สลาก หรือตกลง
กันในคณะกรรมการว่าผูใ้ ดจะออก และปี ต่ อๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระในข้อนีอ้ าจได้รบั เลือกตัง้ กลับเป็ นกรรมการใหม่ได้
4. ในกรณีท่ีตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะมีเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่า ด้วยบริษัทมหาชนจากัดเข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการดังกล่าวจะ
อยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติดังกล่ าวของคณะกรรมการ
จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนกรรมการที่เหลืออยู่
5. ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม มีสิทธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่ นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมมีสทิ ธิออกเสียง
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยสาม (3) คน โดยมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ
สาม (3) ปี บริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ โดยจะต้องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึ่ ง (1) ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท โดยให้นบั รวมหุน้ ที่ถือโดยผูท้ ่ีเกี่ยวข้องด้วย
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2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา
หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรือของผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสอง (2) ปี ก่อน
ได้รบั การแต่งตัง้
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตรของผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่
จะได้รบั การเสนอชื่อเป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่
เป็ น หรือเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ่ีมีความสาคัญทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้ ทัง้ นีค้ วามสัมพันธ์ทางธุรกิจให้รวมถึงรายการประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่
5. ไม่เป็ น หรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีสกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสอง (2) ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุ้น
รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการ
ทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสอง (2) ปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรือผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกินกว่าร้อยละหนึ่งของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึ่ง
ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของ
บริษัท
10. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจกรรมของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริษัท
11. ไม่เป็ นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็ นบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

111
รับรองความถูกต้อง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริ ษทั เพาเวอร์ โซลูชนั่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

นอกจากนีก้ รรมการอิสระที่ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่ ง (1) คน จะต้อ งเป็ นบุคคลที่ มี
ความรู ้ และประสบการณ์ดา้ นการบัญชีหรือการเงินเพียงพอ ที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ
งบการเงินได้ รวมทัง้ บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ความมีจริยธรรม เป็ นต้น
หลักเกณฑ์วิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์วิธีก ารแต่งตั้งกรรมการบริษัท โดย
กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากวาระอาจได้รบั การแต่งตั้งให้กลับมาดารงตาแหน่งใหม่ได้ ในกรณี ท่ีตาแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบว่างลงเพราะมีเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนเป็ นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด โดยบุคคลที่
เป็ นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่ งตน
ทดแทน และบริษัทต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีท่กี รรมการตรวจสอบลาออกหรือถูกให้ออกก่อนครบวาระ
การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ได้กาหนดให้มี การประเมิ นผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ (Board SelfAssessment) อย่ างน้อ ยปี ละ 1 ครัง้ เป็ น ประจ าทุก ปี โดย ใช้แ บบประเมิ น ที่ บ ริษั ท ปรับ ปรุ งจากตัวอย่ างของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วจัดทาแบบประเมินขึน้ จานวน 3 ชุด ดังนี ้
1. การประเมินตนเองของกรรมการทัง้ คณะ
2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ
3. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อย
โดยแบ่งการประเมินเป็ น 6 หัวข้อหลักได้แก่ 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. บทบาท หน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3. การประชุมคณะกรรมการ 4. การทาหน้าที่ของกรรมการ 5. ความสัมพันธ์กับ
ฝ่ ายจัดการ 6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร
เพื่ อ ให้คณะกรรมการใช้เ ป็ น กรอบในการก าหนดบรรทัด ฐาน ตรวจสอบการปฏิ บัติห น้าที่ และน าผลที่ได้
เปรียบเทียบกับผลการปฏิบตั ิงานตามกฎบัตรของคณะกรรมการสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบในผลการปฏิบตั ิงาน
ให้มีประสิ ทธิ ภาพอย่างแท้จริงและเพื่อปรับปรุ งการปฏิ บัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับ นโยบายที่
กาหนดไว้ และเพื่อทบทวนปั ญหา อุปสรรคที่เกิดขึน้ ในรอบปี ท่ผี ่านมา โดยเลขานุการบริษัทจะนาส่งแบบประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการส่งให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบตั ิ งานประจาปี ทงั้ แบบคณะและรายบุคคล
ซึ่งภายหลังที่คณะกรรมการแต่ละคนประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนาส่งแบบประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษัทในรอบปี
กระบวนการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ/คณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล และแบบ
ประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการ ประจาปี มีดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัท เป็ นผูอ้ นุมตั ิและทบทวนแบบประเมินผลเพื่อให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน และ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่หี น่วยงานกากับดูแลกาหนด
2.เลขานุการบริษัท จัดส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการให้กรรมการบริษัทภายในต้นเดือนมกราคมของทุกปี
3.กรรมการบริษัท ทาแบบประเมินผลและส่งคืนเลขานุการบริษัท ภายในสิน้ เดือนมกราคมของทุกปี
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4.เลขานุการบริษัท เป็ นผูส้ รุปและวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพการดาเนินงานของคณะกรรมการบริษัทและ
รายงานผลการวิเคราะห์จากการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
5.เลขานุการบริษัท นาผลวิเคราะห์และความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษัท ไปจัดทาแผนเพื่อดาเนินการ
ปรับปรุงโดยจัดทาหลักเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็ นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทัง้ หมด ดังนี ้
4 = ดีเยี่ยม
3 = ดีมาก
2 = ดี
1 = พอใช้
0 = ควรปรับปรุง
ผลการประเมินการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการบริษัท ประจาปี 2562 สรุ ปได้ดังนี้
แบบประเมินของคณะกรรมการบริษัท
รายคณะ
รายบุคคล
รวมร้อยละ
95.65%
97.22%

รวมร้อยละ

แบบประเมินของคณะกรรมตรวจสอบ
รายคณะ
100%

รายบุคคล
100%

การประเมินผลกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดให้มีการะเมินผลการปฎิบตั ิงานของกรรมการผู้ จดั การ อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
เป็ นประจาทุกปี โดย ได้ใช้แบบประเมินที่บริษัทฯ ปรับปรุงจากตัวอย่างของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว เพื่อให้
กรรมการผูจ้ ัดการสามารถนาไปใช้ประเมินตนเอง หรือให้กรรมการพิจารณาค่า ตอบแทน หรือกรรมการบริษัทประเมิน
เป็ นรายบุคคล หรือประเมินรวมทัง้ คณะ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผูจ้ ดั การให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยเลขานุการบริษัทจะนาส่งแบบประเมินให้กับคณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฎิบตั ิงาน
ของกรรมการผูจ้ ัดการในรอบปี ท่ีผ่านมา โดยกรรมการบริษัทจะทาแบบประเมินและส่งคืนเลขานุการบริษัท ภายในสิน้
เดือนมกราคมของทุกปี และเลขานุการจะเป็ นผูส้ รุปและวิเคราะห์แบบประเมินดังกล่าวและแจ้งให้ทางคณะกรรมการ
บริษัทรับทราบ
โดยแบ่งการประเมินเป็ น 9 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1.ความเป็ นผูน้ า 2.การกาหนดกลยุทธ์ 3.การปฏิบตั ิตามกลยุทธ์
4.การวางแผนและผลปฏิ บัติ ท างการเงิ น 5.ความสัม พัน ธ์กั บ คณะกรรมการ 6.ความสัม พัน ธ์กับ ภายนอก 7.การ
บริหารงานและความสัมพันธ์กบั บุคลากร 8.การสืบทอดตาแหน่ง 9.ความรูด้ า้ นผลิตภัณฑ์และบริการ
ผลการประเมินการปฏิบัตงิ านของกรรมการผู้จัดการ ประจาปี 2562 สรุ ปได้ดังนี้
แบบประเมินของกรรมการผู้จัดการ
รวมร้อยละ
86.52%
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เลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษัท มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมทัง้ รับผิดชอบในการดูแลและให้คาแนะนาแก่คณะกรรมการและผูบ้ ริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ตอ้ งปฏิบตั ิและ
หลักการกากับดูแลกิจการของบริษัท และรับผิดชอบจัดการประชุมคณะกรรมการและการประชุม ผูถ้ ือหุน้ รวมถึ งช่วย
คณะกรรมการดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามมติดงั กล่าว และการรักษาเอกสารข้อมูล
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัท ยึดถือแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่าการตัดสินใจใดๆ ใน
การดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทาเพื่อผลประโยชน์สงู สุดของบริษัท และควรหลีกเลี่ยงการกระทาที่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกาหนดให้ผูท้ ่ีมีส่ วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัท
ทราบถึงความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึง
ไม่มีอานาจอนุมตั ิในธุรกรรมนัน้ ๆ
หากมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึน้ ที่มิใช่การดาเนินการตามธุรกิจปกติ หรือ
เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปจะต้องนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมตั ิโดยให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และหรือที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ (แล้วแต่กรณี) ทั้งนีบ้ ริษัท จะต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมทัง้ จะได้มีการเปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงาน
ประจาปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ด้วย
ระบบการควบคุมภายใน
บริษัท ได้ให้ความสาคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความมี
ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน บริษัท มีการกาหนดภาระหน้าที่ อานาจในการดาเนินการของผูป้ ฏิบตั ิงาน และผูบ้ ริหาร
ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัท ให้เกิดประโยชน์มีการแบ่งแยกหน้าที่
ผูป้ ฏิบัติงาน ผูต้ ิดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบทาหน้าที่ในควบคุมดูแลระบบการสอบทาน ระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่
เหมาะสม
บริษัท กาหนดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในโดยการจ้างบุคคลภายนอกทาหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานหลัก
และกิจกรรมทางการเงินที่สาคัญของบริษัท ให้ดาเนินไปในแนวทางที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพเป็ นไปตามกฎหมาย
ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ควบคุมระบบภายใน ตรวจสอบรายการที่สาคัญอย่างสม่าเสมอ และต้องรายงานผลการ
ตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทาให้ส่วนตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระสามารถตรวจสอบ และ
ถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่
การบริหารความเสีย่ ง
บริษัท ได้จดั ให้มีคณะทางานบริหารความเสี่ยง เพื่อประเมินความเสี่ยงที่มาจากภายในและภายนอก วิเคราะห์
ปั จจัยที่เป็ นสาเหตุ กาหนดแนวทางในการติดตามเหตุการณ์ท่เี ป็ นสาเหตุของปั จจัยความเสี่ยง มาตรการในการลดความ
เสี่ยง การประเมินผล และการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้อย่างเป็ นระบบ ทัง้ นีบ้ ริษัท กาหนดให้หน่วยงานที่
114
รับรองความถูกต้อง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริ ษทั เพาเวอร์ โซลูชนั่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

เกี่ยวข้องได้มีการติดตามการบริหารจัด การความเสี่ยงนั้นอย่างสม่าเสมอ และรายงานความคืบหน้าต่อผูบ้ ังคับบัญชา
ทราบ โดยบริษัท กาหนดแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ ยงไว้ใน “ขั้นตอนการดาเนินงาน เรื่อง การบริหารความ
เสี่ยง”
รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบจะทาหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชี การเงิน และผูส้ อบบัญชี
ประชุม ร่ว มกัน น าเสนอรายงานทางการเงิน ต่ อคณะกรรมการบริษั ท ทุก ไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษั ท เป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี โดยการจัดทางบการเงิน
ดังกล่าวจะต้องเป็ นไปตามาตรฐานการบัญชีท่ีรบั รองทั่วไปในประเทศไทย ซึ่งตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตที่
ได้รบั อนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสม
และถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
การป้ องกันการนาข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ของผู้บริหาร
บริษั ท มีน โยบายวิธีก ารดูแลกรรมการ และผู้บริหารในการน าข้อมูลภายในของบริษั ท ซึ่งยังไม่เปิ ดเผยต่ อ
สาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนรวมทัง้ การซือ้ ขายหลักทรัพย์ ดังนี ้
• ให้ความรูแ้ ก่กรรมการรวมทัง้ ผูบ้ ริหารฝ่ ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ ที่ตอ้ งรายงานการถือครองหลักทรัพย์
ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไย ตามมาตรา 59 และกาหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
• บริษั ท ก าหนดให้ก รรมการและผู้บ ริห ารรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ ครองหลัก ทรัพ ย์ ต่ อ
สานักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพ ย์แ ละตลาดหลักทรัพ ย์ตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญ ญั ติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลง และ
จัดส่ ง สาเนารายงานนี ้ให้แก่ บ ริษั ท ในวันเดี ย วกับ วันที่ ส่งรายงานต่อ สานัก งานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• บริษัท กาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่ เกี่ ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็ น
สาระสาคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องระงับการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัท
ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนัน้ จะเปิ ดเผยต่อ สาธารณชนเป็ นเวลา 1 เดือน และควรรอคอยอย่าง
น้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทัง้ ห้ามไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ น
สาระสาคัญนัน้ ต่อบุคคลอื่น
• บริษัท กาหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่ าฝื นนาข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริ่ม
ตัง้ แต่ การตักเตือนเป็ นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รบั จ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการ
ลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทาและความร้ายแรงของความผิดนัน้ ๆ

115
รับรองความถูกต้อง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริ ษทั เพาเวอร์ โซลูชนั่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

การต่อต้านการคอร์รัปชั่น
ตระหนัก และให้ความสาคัญต่อการต่อต้านการคอร์รปั ชั่นทัง้ ภายใน และภายนอกองค์กรบริษัท ยึดมั่นต่อการ
ประกอบธุรกิ จด้วยความโปร่งใส เป็ นธรรม ตรวจสอบได้ทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการทางานรวมถึงได้มีการ
กาหนดนโยบาย และมาตรการด้านการป้องกันการกระทาดังกล่าว บริษัท มีการสื่อสารถ่ายทอดไปยังพนักงานทุกระดับ
และกาหนดไว้ในจรรยาบรรณขององค์กรให้มีความตระหนักต่อการกระทาที่เป็ นการคอร์รปั ชั่น ด้วยเล็งเห็ นว่า การ
คอร์รปั ชั่นเป็ นการบ่อนทาลายธุรกิจสังคม และประเทศชาติ ดังนัน้ การดาเนินการด้านการต่อต้านการคอร์รปั ชั่นต้องเกิด
จากหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมเป็ นพลังผลักดันในการปลูกฝัง และสร้างเสริมสังคมไทยให้ปราศจากการกระทาดังกล่าว
บริษั ท มี น โยบายในการสนับ สนุน ให้คู่ค ้า พัน ธมิต ร ตลอดจนผู้มี ส่วนได้เสี ยทุ กภาคส่วนตระหนัก และให้
ความสาคัญ ในการต่ อต้า นการคอร์รปั ชั่น โดยให้มี ก ารสื่ อสารผ่ านช่ องทางต่ า งๆ ที่ เหมาะสมไปยังผู้มี ส่ว นได้เสี ย
ตลอดจนสนับสนุนให้มีการจัดทาระบบป้องกัน และต่อต้านการคอร์รปั ชั่นในองค์กร หรือการเข้าร่วมเป็ นสมาชิ กภาคี
เครือข่ายต่างๆ ในการต่อต้านการคอร์รปั ชั่น ทัง้ นีเ้ พื่อเป็ นการผนึก และรวมกาลังในการผลักดันให้การคอร์รปั ชั่นให้หมด
ไปจากสังคมไทย
กากับดูแล
กรรมการและผูบ้ ริหารทุกระดับของบริษัท จะต้องเป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิตามนโยบาย การกากับดูแล
กิจการที่กาหนด ฝ่ ายจัดการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการเผยแพร่ความรู ้ สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับ
ยึดถือปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และสร้างให้เป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรใน
การปฏิบตั ิงาน
จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัท ได้กาหนดหลักปฏิบตั ิเกี่ยวกับจรรยาบรรณของ ฝ่ ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผเู้ กี่ยวข้องยึดถือเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิหน้า ที่ตามภารกิจของบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรมทัง้ การปฏิบัติต่อบริษัท ผูม้ ี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทัง้ ให้มีการดูแลและติดตามการปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ
ทัง้ นีบ้ ริษัท ได้มีการประกาศแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบ และยึดปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัดรวมถึงให้มีการปฏิบตั ิ
ตามแนวทางดังกล่าว
การพิจารณาทบทวน
เพื่อให้นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ของบริษัทเป็ น ไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติของ
ทางการสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ
ให้มีการทบทวนปรับปรุงตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง

6. จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสาคัญกับความสาเร็จตามเป้าหมาย และวิธีการที่ให้เพื่อให้ได้มาซึ่งความสาเร็จ
นัน้ ๆ ควบคู่กัน โดยกาหนดไว้ในวิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร รวมทัง้ กาหนดข้อพึงปฏิบตั ิทางธุรกิจ และจริยธรรมทาง
ธุรกิจ ดังนัน้ เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานที่มีความเข้าใจที่ตรงกันก่อให้เกิดความชัดเจน ต่อผูบ้ ริหารและพนักงานของ
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บริษัท บริษัทจึงจัดทาจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อให้ผบู้ ริหารและพนักงานได้รบั ทราบและเข้าใจถึงมาตรฐานการปฏิบตั ิอย่าง
สม่ า เสมอที่บ ริษั ท คาดหวัง และใช้เป็ น แนวทางในการปฏิบัติงานนับ ตั้งแต่ก ารปฏิ บัติ ต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่คา้ คู่แ ข่งขัน
พนักงาน และสังคมส่วนรวมทัง้ การปฏิบตั ิตามลายลักษณ์อกั ษร และปฏิบตั ิตามเจตนารมณ์ความซื่อสัตย์ และเพื่อให้ม่ นั ใจ
ว่าพนักงานทุกคนมีความรู แ้ ละความเข้าใจเกี่ ยวกับกฎระเบีย บ ข้อบังคับ รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ ทางบริษั ทได้จัดทา
แบบสอบถามเพื่อประเมินความรูค้ วามเข้าใจของพนักงานอย่างน้อย 1 ครัง้ ต่อปี ทัง้ นีผ้ ลการสอบถามดังกล่าวถือเป็ นส่วน
หนึ่งในการพิจารรณาผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานในรอบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี
1. วิสัยทัศน์
บริษัท มีวิสยั ทัศน์ในการเป็ นผูน้ าด้านการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าและพลังงานของประเทศ รวมถึงการเป็ นผู้
ให้บริการทางด้านธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร
2. พันธกิจ
• ด้านธุรกิจงานขาย จัดหาอุปกรณ์สาหรับระบบไฟฟ้า ระบบพลังงานทดแทน และระบบประหยัดพลังงาน
• ด้านธุรกิจบริการ ให้คาปรึกษา ออกแบบทางวิศวกรรม จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้าง ตลอดจนพัฒนาโครงการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนอย่างมีมาตรฐาน และประสิทธิภาพสูงสุด
• ด้านธุรกิจจาหน่ายก๊าซปิ โตรเลียมเหลว (LPG), ก๊าซธรรมชาติเหลว LNG (Liquefied Natural Gas) และธุรกิจ
สถานีขายปลีกก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ เพื่อสร้างโครงข่ายลูกค้าให้มีความมั่นคง
• ด้านธุรกิจให้บริการทางด้านวิศวกรรมพลังงาน โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันกับก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร
อย่างมีมาตรฐานเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
• ด้านธุรกิจให้บริการขนส่งนา้ มันโดยระบบขนส่งทางท่อ เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศและสังคม
• ด้านธุรกิจพัฒนาโครงการ การลงทุน มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจพลังงาน การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดย
คานึงถึงสังคมและเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
• ด้านธุรกิจพัฒนางานขาย บริการ และโครงการที่สามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัท อย่างต่อเนื่องในระยะกลาง 15 ปี เพื่อส่งเสริมให้มีการเจริญเติบโตมั่นคงอย่างต่อเนื่อง
• ด้านธุรกิจบริหารจัดการเชือ้ เพลิงจากพืชพลังงาน เพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงาน และหาพันธมิตรที่
เข้มแข็ง เติบโตด้วยกัน เพื่อผลประโยชน์ในระยะยาว
• ด้านผลตอบแทน มุ่งมั่นเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ผถู้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนร่วม
• ด้านบุคลากรพัฒนา และส่งเสริมขีดความรูค้ วามสามารถ ตลอดจนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
• ด้านการจัดการ บริหารงานโดยยึดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
• ด้า นส่ ง เสริม การน านวัต กรรม และเทคโนโลยี ม าสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานในทุ ก กระบวนงาน เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพ (Productivity) และเพิ่มโอกาสในการดาเนินธุรกิจขององค์กร
• ด้านพัฒนางานวิจยั สร้าง และส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ท่กี ่อให้เกิดประสิทธิภาพการดาเนินงาน และสนับสนุนการ
ดาเนินงานขององค์กร ทัง้ ในธุรกิจหลัก ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และธุรกิจใหม่
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3. วัฒนธรรมองค์กร
Best Quality
Achievement
Teamwork
Continuous Learning
Morality

: เน้นการปฏิบตั ิงานอย่างมีคณ
ุ ภาพมาตรฐานสูงสุด รับประกันคุณภาพ
: มุ่งมั่นในความสาเร็จ พยายามอย่างเต็มความสามารถในการปฏิบตั ิงานให้สาเร็จตาม
เป้าหมายรับผิดชอบต่อหน้าที่
: เปิ ดใจ ร่วมมือทางานโดยมีเป้าหมายร่วมกันประสานงาน และมีนา้ ใจช่วยเหลือกันร่วมกัน
แก้ไขปั ญหาที่เกิดขึน้ ให้อภัย และให้กาลังใจกัน
: มุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเรียนรูส้ ิ่งใหม่ๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงานการ
บริหารจัดการการดาเนินชีวิต
: มีหลักประพฤติปฎิบตั ิท่ดี ี มีคณ
ุ ธรรมที่ดี มีจริยธรรม ทาแต่สิ่งดีงาม คิดดี ทาดี

4. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง
▪ บริษัท ยึดถือการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจและการค้า ธุรกิจ
การเงินสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนยึดถือปฏิบตั ิตามหลักจริยธรรมที่พึงปฏิบตั ิในการประกอบธุรกิจ
▪ บริษัท เชื่อมั่นว่า การประกอบธุรกิจอย่างซื่อตรง มีจริย ธรรม และคุณ ธรรมเป็ นแนวทางการประกอบธุรกิจที่
ถูกต้อง มั่น คงและยั่งยืน โดยบริษั ท ยึดมั่น ต่ อการประกอบธุรกิ จด้วยความโปร่งใส เป็ น ธรรม ตรวจสอบได้
ปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบตั ิ
▪ บริษัท มีนโยบายในการต่อต้านการคอร์รปั ชั่นทุกรูปแบบทัง้ ทางตรง และทางอ้อม โดยครอบคลุมทุกกระบวนการ
ขัน้ ตอนการทางาน ตลอดจนต้องไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รปั ชั่น ทัง้ นีบ้ ริษัท กาหนดให้ปฏิบตั ิตาม
“นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั่น และ มาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชั่น” ตลอดจนปลูกฝั งค่านิยม และวัฒนธรรม
องค์กรในการต่อต้านการคอร์รปั ชั่นในองค์กร
▪ บริษัท จัดให้มีระบบการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ตลอดจนการแจ้งเบาะแสการกระทาความผิด หรือการกระทา
อันส่อไปในทางประพฤติมิชอบ และคอร์รปั ชั่นผ่านทางช่องตามที่บริษั ท กาหนดไว้ ทั้งนี ้บ ริษัท จะให้ความ
คุม้ ครอง ความเป็ นธรรมต่อพนักงานที่แจ้งเบาะแส และพนักงานที่ถกู กล่าวหา การสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงมี
ความเป็ นธรรม ตลอดจนการเก็บรักษาความลับของผูท้ ่เี กี่ยวข้อง
▪ บริษัท มีการปฏิบัติต่อคู่แข่งด้วยการดาเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ทาลายชื่อเสียงของ
คู่แ ข่ ง ไม่ ก ล่ า วหาว่ าร้า ยด้วยวิ ธี ก ารที่ ไม่ สุจ ริต ปราศจากข้อ มูลจริง ไม่ แสวงหาความลับ ที่ ไม่ สุจ ริต และไม่
เหมาะสม ไม่กระทาการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ื่น
กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องรักษาและไม่เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจการค้าและ/หรือข้อมูลความลับ
ทางธุรกิจของบริษัท คู่คา้ พันธมิตร และผูม้ ีส่วนได้เสียอื่น เว้นแต่ได้รบั การอนุญาตจากผู้มีอานาจของบริษัท และผูม้ ีส่วน
ได้เสียนัน้ ๆ แล้ว
▪ กรรมการผูบ้ ริหารและพนักงานจะไม่ใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือแก่บคุ คล
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▪

▪

▪
▪

▪

ภายนอก โดยเฉพาะอย่ างยิ่งข้อ มูลที่เป็ นสาระสาคั ญ ที่ยังไม่ ได้เปิ ด เผยต่ อสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่น
ใดที่เกี่ยวข้อง
บริษทั จัดให้มีการสื่อสาร ส่งเสริมให้พนักงานมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณตลอดจนนโยบาย
อื่นที่เกี่ยวข้องของบริษัทในอนาคต เพื่อให้พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิ จ และการ
สร้างคุณค่าให้แก่องค์กรนาไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เป็ นอัตลักษณ์ของบริษัท
บริษัทผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษัทจะไม่ทาการสื่อสาร ตีพิมพ์ประกาศ ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กรไม่ ว่า
จะเป็ นการสื่อด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อกั ษรที่ไม่จริง บิดเบือน ประสงค์รา้ ย หรือทาลายชื่อเสียงของบุคคล หรือ
กลุ่มบุคคล การสื่อสารด้วยวาจาของผูบ้ ริหารและพนักงานต้องใช้ภาษา และนา้ เสียงที่สภุ าพไม่ทาให้ภาพพจน์
และชื่อเสียงของบริษัท ต้องเสื่อมเสีย
บริษัทยึดมั่นในการสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัยในการทางานตลอดจนการ
เปิ ดโอกาสให้มีการนาเสนอและรับฟั งข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ต่อบริษัท และส่วนรวม
พนักงานทุกคนจะต้องมีความตระหนักในการปฏิบตั ิงานโดยเมื่อพบข้อสงสัยและ/หรือเหตุท่ีส่อในทางไม่สจุ ริต
หรือผิดปกติและ/หรือการละเมิดกฏระเบียบหรือนโยบายของบริษัทที่จะส่งผลให้เกิดความเสื่อมเสียแก่บริษัท
พนัก งานพึ งแจ้งผู้บังคับ บัญ ชาทราบโดยทัน ที หรือ ให้ท าการแจ้ง เบาะแส และข้อร้อ งเรียนตามที่ บ ริษั ท ได้
จัดระบบไว้
พนักงานทุกคนต้องมีจิตสานึกด้านสิ่งแวดล้อม และมี ความตระหนักในการใช้ทรัพ ยากรของบริษั ท อย่างมี
ประสิทธิภาพมีความคุม้ ค่า และเกิดประโยชน์สงู สุด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัท กาหนดนโยบายที่ไม่ให้ ผู้บริหารและพนัก งานใช้โอกาสจากการเป็ น กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงกาหนดข้อปฏิบตั ิสาหรับผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษัท ดังนี ้
1. ในกรณีท่ผี บู้ ริหาร พนักงาน หรือบุคคลในครอบครัวเข้าไปมีส่วนร่วม หรือเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในกิจการที่แข่ง
ขันกับธุรกิจของบริษัท หรือกิจการใดๆ ที่อาจก่อ ให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์กับบริษัท จะต้องแจ้ง
ประธานกรรมการบริษัท ผ่านทางเลขานุการบริษัท ให้ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2. ในกรณีท่ีผบู้ ริหาร หรือพนักงานไปเป็ นกรรมการ หุน้ ส่วน หรือที่ปรึกษาในบริษัท หรือองค์กรธุรกิจอื่น
จะต้องไม่ขดั ต่อประโยชน์ของบริษัท และการปฏิบตั ิหน้าที่โดยตรงในบริษัท
3. เลขานุการบริษัท จะจัดส่งจดหมายแจ้งขอให้ผถู้ ือหุน้ ที่มีสดั ส่วนการถือหุน้ ของบริษัท เกินกว่าร้อยละ 5
กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษัท เพื่อทาปรับปรุงข้อมูลในการเข้าไปมีส่วนร่วม หรือเป็ นผูถ้ ือหุ้นใน
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท หรือกิจการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัท เป็ น
ประจาทุกไตรมาส
4. ในกรณีท่มี ีรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด
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การใช้ข้อมูลภายในเพื่อซือ้ ขายหลักทรัพย์
บริษัท ถือว่าผูบ้ ริหาร และพนักงานมีหน้าที่ตอ้ งเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัท อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท หรือส่งผลต่อ
ราคาหุน้ ของบริษัท จึงกาหนดข้อปฏิบตั ิสาหรับผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัท ดังนี ้
1. ผูบ้ ริหารและพนักงานจะไม่ใช้โอกาส หรื อข้อมูลต่างๆ ในการหาประโยชน์ส่วนตน และในการทาธุรกิจ
แข่งขันกับบริษัท หรือทาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน
2. ผูบ้ ริหารและพนักงานจะไม่ใช้ ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซือ้ ขายหุน้ ของบริษัท หรือให้ขอ้ มูล
ภายในแก่บคุ คลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซือ้ ขายหุน้ ของบริษัท
3. ผูบ้ ริหารและพนักงานจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัท ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่
แข่งขัน คู่คา้ แม้ว่าผูบ้ ริหาร หรือพนักงานจะพ้นจากตาแหน่งในบริษัท ไปแล้ว
การดูแลรักษาทรัพย์สินและทรัพยากรของบริษัท
บริษัท กาหนดให้ผูบ้ ริหารและพนักงานมีหน้าที่ดแู ลรักษา และใช้ทรัพย์สินและทรัพยากรของบริษัท อย่างประหยัด
และเกิดประโยขน์สงู สุด มิให้ทรัพย์สินใดๆ ของบริษัท เสื่อมค่า หรือสูญหายโดยมิชอบ
การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท
บริษัท ถือว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานถือเป็ นทรัพย์สินของบริษัท กาหนดให้ผูบ้ ริหาร
และพนักงานของบริษัท ดังนี ้
1. ห้ามผูบ้ ริหารและพนักงานนาซอฟท์แวร์ท่ีผิดกฎหมายมาใช้ และห้ามคัดลอกซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ดว้ ยเหตุผล
ใดๆ โดยมิได้รบั อนุญาตจากบริษัทผูผ้ ลิตซอฟท์แวร์นนั้ ๆ
2. ห้ามผูบ้ ริหารและพนักงานเปิ ดเผยข้อมูลที่อยู่ในระบบข้อมูลของบริษัท หรือข้อมูลที่บริษัท ซือ้ มาโดยไม่ได้
รับอนุญาตจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. ห้ามผูบ้ ริหารและพนักงานเปิ ดเผยรหัสประจาตัว ที่ใช้ในการเข้าถึงระบบข้อมูลของบริษัท แก่ผอู้ ื่น
4. ห้ามผูบ้ ริหารและพนักงานทาลาย ลบทิง้ เปลี่ยนแปลง ทาซา้ ข้อมูลของบริษัท โดยไม่ได้รบั อนุญาตจาก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. ห้ามผูบ้ ริหารและพนักงานปรับแต่งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ หรือติดตัง้ อุปกรณ์ใดๆ ที่นอกเหนือจากอุปกรณ์
มาตรฐานที่บริษัท ติดตัง้ ให้
6. ห้ามผูบ้ ริหารและพนักงานใช้อีเมล์ของบริษัท ในการส่งข้อความที่กล่าวร้าย ทาให้เสื่อมเสีย หรือข้อความ
ที่หยาบคาย ลามก ข่มขู่ ก่อกวน หรือสร้างความราคาญให้กับผูอ้ ื่น
7. ผูบ้ ริหารและพนักงานไม่ควรใช้คอมพิวเตอร์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
8. ผูบ้ ริหารและพนักงานควรใช้อินเตอร์เน็ตในการแสวงหาข้อมูลความรูท้ ่ีเป็ นประโยชน์ต่อการปฎิบัติงาน
และละเว้นการเข้าเวปไซต์ท่ผี ิดกฎหมาย หรือเวปไซด์ท่ผี ิดต่อศีลธรรมอันดีงาม
9. ผูบ้ ริหารและพนักงานควรใช้อุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ที่บริษัท จัดให้อย่างมีจิตสานึก และมีความรับผิดชอบ
โดยคานึงถึงประโยชน์ของบริษัท เป็ นสาคัญ
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การรับและให้อามิสสินจ้าง
1. บริษัท ห้ามมิให้ผูบ้ ริหารและพนักงานเรียก หรือรับผลประโยชน์ใดๆ จากคู่คา้ ผูร้ บั เหมา ที่ปรึกษา และผูท้ ่ี
มีส่วนได้ส่วนเสียในการทาธุรกิจกับบริษัท
2. ผูบ้ ริหารและพนักงานควรเลี่ยงที่จะให้หรือรับของขวัญ หรือของกานัลใดๆ จากคู่ค ้า หรือผูท้ ่ีบริษัท ทา
ธุรกิจด้วย เว้นแต่เป็ นช่วงเทศกาลในมูลค่าที่เหมาะสม และไม่เกี่ยวข้องกับการผูกมัดทางธุรกิจ
3. ผูบ้ ริหารและพนัก งานควรเลี่ยงที่จะให้ หรือรับการเลีย้ งรับรองในลักษณะที่เกินกว่าปกติจากบุคคลที่
บริษัท ทาธุรกิจด้วย
การจัดทาเอกสาร
บริษัท กาหนดให้ผบู้ ริหารและพนักงานจดทาเอกสารต่างๆ ด้วยความสุจริตรอบคอบเป็ นไปตามมาตรฐานที่
กาหนด ห้ามมิให้ปลอมแปลงรายงาน และเอกสารของบริษัท
สิทธิทางการเมือง
บริษัท สนับสนุนให้ผบู้ ริหารและพนักงานใช้สิทธิของตนเองตามกฎหมาย แต่หา้ มมิให้ผูบ้ ริหารและพนักงานเข้า
ร่วมกิจกรรมใดๆ ที่จะก่อให้เกิด ความเข้าใจว่า บริษัท มีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้การสนับสนุนแก่พรรคการเมืองใดพรรค
การเมืองหนึ่ง หรือกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหนึ่ง และห้ามมิให้ใช้ทรัพย์สินของบริษัท เพื่อสนับสนุนพรรคใดพรรคหนึ่ง หรือ
กลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหนึ่ง
5. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัท ให้ความสาคัญกับการปฏิบัติต่อผูม้ ี ส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม และเป็ นธรรมตามนโยบายการ
กากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท ได้กาหนดหลักปฏิบัติ เกี่ยวกับจรรยาบรรณของฝ่ ายบริหารและพนักงาน
เพื่อให้ผเู้ กี่ยวข้องยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามภารกิจของบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม
รวมทัง้ ให้มีการดูแลติดตามการปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ
ทัง้ นีก้ รรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานจะต้องรับทราบ เข้าใจรวมถึงยึดถือตามแนวทางปฏิบตั ิ เพื่อให้การปฏิบตั ิ
หน้าที่ของแต่ละคนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เปิ ดเผย โปร่งใส ซื่อสัตย์สจุ ริต คานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริษัท และ
เป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
1. ต่อผู้ถือหุน้
1.1 เปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ ทันต่อเวลา มีความโปร่งใส และยุติธรรม
1.2 ระมัดระวังในการปฏิบตั ิการใดๆ อันจะให้ผถู้ ือหุน้ เกิดความสับสน และสาคัญผิดในข้อเท็จจริงของสารสนเทศ
1.3 ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายให้ได้รบั ความเป็ นธรรมอย่างเท่าเทียมกัน
1.4 กากับดูแลให้มีการบริหารองค์กรด้วยความระมัดระวัง และรอบคอบเพื่อป้องกันความเสียหายต่อผูถ้ ือหุน้
2. ต่อลูกค้า
2.1 ปฏิบตั ิต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็ นธรรม
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2.2 ให้บริการที่เป็ นเลิศด้วยคุณภาพ และประสิทธิภาพ
2.3 ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างเหมาะสม และเป็ นธรรม
2.4 รัก ษาความลับ ของลูก ค้า รวมถึ งไม่ น าข้อ มูลไปใช้เพื่ อ ประโยชน์อ งบริษั ท และผู้เกี่ ย วข้อ งโดยมิ ชอบเว้น แต่
จาเป็ นต้องปฏิบตั ิ ตามกฎหมาย
2.5 จัดระบบหรือช่องทางเพื่อให้ลกู ค้าสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ และดาเนินการแก้ไข
รวมทัง้ แจ้งผลให้ลกู ค้าทราบอย่างรวดเร็ว
3. ต่อคู่แข่งขัน
3.1 ดาเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกามารยาท ต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็ นธรรม ปฏิบตั ิต่อคู่แข่งขันด้วยการดาเนินธุรกิจ
ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
3.2 ดาเนินธุรกิจโดยไม่ทาลายชื่อสียงของคู่แข่งขัน ไม่กล่าวหาว่าร้ายด้วยวิธีการที่ไม่สจุ ริตปราศจากข้อมูลความจริง
หรือซา้ เติมคู่แข่งขัน
3.3 ดาเนินธุรกิจโดยไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีท่ีไม่สจุ ริต หรือไม่เหมาะสม
3.4 ไม่กระทาการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปั ญญาของคู่แข่งขัน และผูอ้ นื่
4. ต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้
4.1 การจัดหา จัดซือ้ จัดจ้างจะต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบของบริษัท มีความโปร่งใส เป็ นธรรม ตรวจสอบได้ เพื่ อ
ประโยชน์สงู สุดของบริษัท
4.2 หลีกเลี่ยงการจัดหา จัดซือ้ จัดจ้างที่ขดั กับผลประโยชน์โดยรวมของบริษัท
4.3 ผูท้ ่ีเกี่ ยวข้องกับกิจกรรมจัดหา จัดซื อ้ จัดจ้างต้องไม่รบั ประโยชน์ไม่ว่า ทางตรง หรือทางอ้อมจากคู่คา้ และไม่มี
ความสัม พั น ธ์ใ กล้ชิ ด จนอาจมี ผลกระทบต่ อ การตัด สิ น ใจในกรณี ท่ี มี ก ารจัด หา จัด ซื ้อ จัด จ้า งกั บ คู่ ค ้า ที่ มี
ความสัมพันธ์ตอ้ งรายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาสูงสุดของสายงานนัน้ ๆ หรือรายงานต่อกรรมการผูจ้ ดั การเพื่อทราบ
และให้ความเห็นเป็ นการล่วงหน้า และต้องไม่มีส่วนร่วมในการอนุมตั ิ
4.4 กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานที่เป็ นคู่คา้ กับบริษัท ต้องรายงานความสัมพันธ์ต่อสายการบังคับบัญชา หรือ
รายงานต่อกรรมการผูจ้ ดั การเพื่อทราบเป็ นการล่วงหน้า
4.5 เคารพและดาเนินการตามข้อตกลงที่มีการเจรจาต่อรองให้เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ได้รบั การอนุมตั ิจากผูม้ ี อานาจ
ของบริษัท
4.6 หากพบเห็ น เหตุท่ี ท าให้ไม่ ส ามารถด าเนิ น การตามข้อ ตกลง หรือ สัญ ญาได้ผู้รับ ผิ ด ชอบต้อ งรีบ รายงานต่ อ
ผูบ้ งั คับบัญชาทันที
4.7 ต้องให้ขอ้ มูลที่ถกู ต้องเป็ นจริงไม่หลอกลวงให้เกิดความเข้าใจผิด หรือให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วนแก่ค่คู า้ หรือเจ้าหนี ้
4.8 ต้องรักษา และไม่เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจการค้าและ/หรือข้อมูลความลับทางธุรกิจคู่คา้ เจ้าหนี ้ และผูท้ ่ีมีส่วน
ได้เสียอื่น
4.9 หลีกเลี่ยงการรับของกานัล สินนา้ ใจ การรับเชิญไปงานเลีย้ งสังสรรค์ หรืองานเลีย้ งรับรองจากคู่คา้ ที่จัดเป็ นการ
เฉพาะเจาะจง เว้นแต่เป็ นไปตามโอกาสที่เป็ น ช่วงเทศกาลในมูลค่าที่เหมาะสม และต้องไม่มีขอ้ ผูกมัดทางธุรกิจ
มาเกี่ยวข้อง โดยบริษัท ได้กาหนดหลักเกณฑ์ดงั กล่าวไว้ใน “นโยบาย ต่อต้านการ คอร์รปั ชั่น”
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5. ต่อพนักงาน
5.1 ให้ความเป็ นธรรมต่อพนักงานทุกคนให้ผลตอบแทน และจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม
5.2 ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความเป็ นธรรม เสมอภาค และไม่เลือกปฏิบตั ิ
5.3 เคารพ ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์ของพนักงานทุกคน
5.4 ดูแลเอาใจใส่ในการสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อม สุขอนามัย ความปลอดภัยในการทางานตลอดจนสวัสดิ
ภาพความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานทุกคน
5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานในการพัฒนาความรู ้ ให้ความก้าวหน้าแก่พนักงานตามความสามารถ และความ
เหมาะสมของพนักงานอย่างเป็ นธรรม
5.6 มีประเมินผลปฏิบตั ิงานด้วยความเป็ นธรรม
5.7 เปิ ดโอกาสให้มีการเสนอ รับฟั งข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ต่อบริษัท และส่วนรวม
5.8 สนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนคานึงผลประโยชน์ขององค์กร หรือส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์
ส่วนตน
5.9 การแต่งตัง้ และโยกย้าย การให้ผลตอบแทน รวมถึงการให้รางวัล และการลงโทษกระทาด้วยความสุจริต
ใจบนพืน้ ฐานของความรู ้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน
6. ต่อทางการและสังคมโดยส่วนรวม
บริษัท ส่งเสริมสนับสนุนให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั มีส่วนร่วมในการเป็ นส่วนหนึ่งของสังคมให้
ความดูแลใส่ใจต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ นาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการให้เกิดการดาเนินกิจการเป็ นการสร้างความสาเร็จ และประโยชน์สขุ ซึ่งจะ
เป็ นผลดีต่อความยั่งยืนของกิจการผูม้ ีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ทั้งนี ้ ให้ความสาคัญกับ
ท้องถิ่ นที่บริษัท เข้าไปดาเนินกิจการดูแลรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ทอ้ งถิ่น ปฏิบัติ ตามกฎหมาย และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
โดยบริษัท จะปลูกฝั งจิตสานึกของพนักงานทุกระดับให้มี ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจัง และดาเนิน
กิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สงั คมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จัดให้มีการควมคุมดูแลป้องกันธุรกรรมต่างๆ รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกันไม่ให้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
โดยกาหนดนโยบาย ระเบี ย บวิธี ปฏิ บัติ พ ร้อมทั้งเปิ ด เผยข้อ มูลรายการที่เกี่ ยวโยงกัน ให้เป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ของ
หน่วยงานทางการที่กากับดูแล
7. การให้ หรือ รับของขวัญ
เพื่อเป็ นการรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างเหมาะสม ดังนั้นจึงกาหนดแนวทางปฏิบตั ิ เกี่ยวกับการให้ รับ
ของขวัญ ของกานัล การเลีย้ งรับรอง หรือผลประโยชน์อื่นใดของบริษัท โดยบริษัทได้กาหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ใน
“นโยบาย และแนวปฏิบตั ิ เรื่องการต่อต้านการคอร์รปั ชั่น”
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8. การรับข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมธุรกิจ
บริษัท ได้จดั ช่องทางพิเศษ หรือช่องทางลับ ในการส่งข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ดังนี ้
ทางอีเมล
: ceo@pst.co.th
ทางไปรษณีย ์
: แผนกเลขานุการบริษัท สานักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
สานักงานใหญ่ เลขที่ 325/1 อาคารพีเอสที ถนนพหลโยธิน
แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
9. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1.

ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี (Audit Fee)
บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ นายชย
พล ศุภเศรษฐนนท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 3972 หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียน
เลขที่ 5659 หรือนางสาวสุมนา พันธ์พ งษ์สานนท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริ
วัลลภ ผูส้ อบบัญ ชีรบั อนุญ าต เลขที่ 3182 นางสาวรุ ง้ นภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบรับใบอนุญ าตเลขที่ 3516 นางสาว
อรวรรณ เตชวัฒนสิรกิ ุล ผูส้ อบรับใบอนุญาตเลขที่ 4807 บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผูส้ อบ
บัญชีของบริษัทและบริษัท ย่อยในงวดบัญชีปี 2562 เป็ นจานวนเงิน รวม 4,250,000 บาท (สี่ลา้ นสองแสนห้าหมื่นบาท
ถ้วน)
2. ค่าบริการอื่น ๆ (Non Audit Fee)
- ไม่มี –
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม ดังนัน้ เพื่อให้การพัฒนาธุรกิจของ
บริษัทเป็ นไปอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษั ทจึงกาหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility
หรือ CSR) โดยมีกรอบหลักการแนวทางในการดาเนินงาน ดังนี ้
กรอบแนวทางการดาเนินการความรับผิดชอบต่อสังคม
การดาเนินธุรกิจภายใต้การกากับกิจการที่ดี ยึดหลักจริยธรรมควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และสังคมมี
สานึกรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง โดยคานึงถึงผูท้ ่มี ีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร
ตัง้ แต่ผูถ้ ือหุน้ พนักงาน ลูกค้า ชุมชนตลอดจนสังคมวงกว้าง ทั้งนีเ้ พื่อนาไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยปั จจุบันบริษัทได้
กาหนดแนวทางของความรับผิดชอบต่อสังคมให้ครอบคลุมในหัวข้อดังต่อไปนี ้
1.
2.
3.
4.
5.

การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น
การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค
ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
บริษัทและบริษัทย่อยให้ค วามสาคัญในการดาเนินธุรกิจ โดยปฏิบัติต ามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต และเป็ น
ธรรมภายใต้กรอบของกฎหมาย จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย และยึดกติกาของการแข่งขันอย่างเสมอภาคของการ
ได้รบั ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมทัง้ สองฝ่ าย การดาเนินธุรกิจกับคู่คา้ ต้องไม่นามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทและบริษัท
ย่อย หรือขัดต่อกฎหมาย โดยมีหลักการในการดาเนินธุรกิจดังนี ้ คือ
- ไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงการค้า หรือเงื่อนไขทางการค้า
- มุ่ง สร้า งความสัม พั น ธ์ ความร่ว มมื อ ที่ ดี และการพั ฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ร่ว มกั บ คู่ ค ้ า เพื่ อ เสริม สร้า งศั ก ยภาพ และ
ประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว
- รักษาความลับหรือสารสนเทศของคู่คา้ ไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเอง หรือผูท้ ่ีเกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- บริษัทและบริษัทย่อยจะไม่ดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา รวมทัง้ ส่งเสริมให้ผูบ้ ริหาร
พนักงานใช้ทรัพยากร และทรัพย์สิ นของบริษัทอย่างมีประสิ ทธิ ภาพใช้สินค้าและบริการที่ มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง และไม่
สนับสนุนสินค้า หรือการกระทาที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
- บริษัทและบริษัทย่อยต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็ นธรรม โดยบริษัทและบริษัทยย่อยจะไม่ดาเนินการในเรื่ องดังต่อไปนี ้
ได้แก่ การรวมหัวกาหนดราคา การกาหนดราคาจาหน่ายเพื่อกาจัดคู่แข่ง โดยการกาหนดราคาของบริษัทจะมาจาก
การพิจารณาสภาวะตลาด ความต้องการซือ้ ตลอดจนต้นทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็ นการกาหนดราคา
สินค้าตามต้นทุนสินค้า และค่ าใช้จ่ายต่ างๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ /นโยบายการจัดซือ้ ของบริษัท มีการกาหนด
วิธีการจัดหาขัน้ ตอนการดาเนินงานที่ชดั เจน เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรม
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- บริษัทและบริษัทย่อยได้กาหนดช่องทางการร้องเรียนเรื่องที่ไม่ได้รบั ความเป็ นธรรม โดยมีจดุ รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวที่
บริษัท ตลอดจนผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เป็ นต้น
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทและบริษัทย่อยดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชั่น รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริม ปลูกฝังให้ผบู้ ริหารและพนักงาน ปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความสาเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น โดยกาหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
- สร้างจิตสานึก ค่านิยม ทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต (ตามคู่มือจริยธรรม
ธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัท)
- จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมีการตรวจสอบ และถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสม
เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริต หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต และคอร์รปั ชั่นต่างๆ
- ห้ามมิ ให้กรรมการบริษั ท ผู้บ ริห าร และพนักงานกระท าการใดๆ อัน เป็ น การเรียกร้อ ง หรือ ยอมรับ ทรัพ ย์สิน หรือ
ผลประโยชน์อื่นใด สาหรับตนเองหรือผูอ้ ื่นที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบตั ิ หรือละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่มิชอบ หรืออาจทา
ให้บริษัทเสียประโยชน์อนั ชอบธรรม
- ห้ า มมิ ใ ห้ ก รรมการบริ ษั ท ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งานให้ หรื อ เสนอที่ จ ะให้ ท รัพ ย์สิ น หรื อ ผลประโยชน์ อื่ น ใดแก่
บุคคลภายนอกเพื่อจูงใจให้บคุ คลนัน้ กระทาหรือละเว้นกระทาใดที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตาแหน่งหน้าที่ของ
ตน
3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็ นธรรม โดยไม่มีเงื่อนไขใดที่จะทาให้บริษัทและ
บริษัทย่อยจะต้องปฏิบตั ิต่อพนักงานโดยไม่เท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมต่อพนักงานทุกคน บริษัทมีระบบการดูแล
พนักงานอย่างทั่วถึงและเป็ นธรรม (ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของบริษัท) ดังนี ้
- บริษัทและบริษัทย่อยจะดูแลผลตอบแทนให้พนักงานทุกคนอย่างเหมาะสม และเป็ นธรรม โดยพนักงานไม่จาเป็ นต้อง
เรียกร้อง
- บริษัทและบริษัทย่อยจะไม่เลือกปฏิบตั ิ ในขณะเดียวกันจะปฏิบตั ิต่อพนักงานโดยเท่าเทียมกัน
- ในกรณี ท่ีพนักงานมีขอ้ ร้องทุกข์เกิดขึ น้ บริษัทและบริษัทย่ อยมีขั้นตอนและวิธีการดาเนิน การเรื่องการร้องทุกข์ของ
พนักงานอย่างชัดเจน โดยบริษัทจะหาทางยุติโดยเร็วและเป็ นธรรม เพื่อจากัดปั ญ หาให้อยู่ในขอบเขตไม่ขยายผล
ออกไปในวงกว้าง
เนื่องจากบริษัทให้ความสาคัญ และตระหนักถึงความเท่าเทียมกัน โดยมีแนวปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็ นธรรม ไม่
เลือกปฏิบตั ิต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็ นไปตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานทุกคน โดยถือว่าข้อปฏิบัติในคู่มือจริยธรรมเป็ นส่วนหนึ่งของ “ระเบี ยบและข้อบังคับพนักงาน” ที่พนักงานพึง
ปฏิบตั ิ ทัง้ นีบ้ ริษัทได้ดาเนินการชีแ้ จงเรื่องจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจให้กับพนักงานทุกคนรับทราบในวันแรกของการเข้า
ร่วมงานกับบริษัท และยังได้เน้นยา้ รายละเอียดในหลักสูตรการฝึ กอบรมพนักงาน

126
รับรองความถูกต้อง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริ ษทั เพาเวอร์ โซลูชนั่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

4. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค
บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสาคัญความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสียในห่วงโซ่ธุรกิจ ได้แก่ ผูถ้ ื อหุน้ ลูกค้า คู่คา้ และ
คู่แข่งทางธุรกิจ ได้ประกาศใช้จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการดาเนินงานของบริษัท โดยมี
แนวปฏิบตั ิความรับผิดชอบต่อลูกค้า ดังต่อไปนี ้
- ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคณ
ุ ภาพตรงตามความคาดหมายของลูกค้าในราคาที่เป็ นธรรม
- ให้ขอ้ มูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลกู ค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยไม่มีการ
กล่าวเกินความเป็ นจริงที่เป็ นเหตุให้ลกู ค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการนัน้ ๆ
- ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพเป็ นที่ไว้วางใจได้ของลูกค้า และจัดให้มีระบบกระบวนการที่ให้ลกู ค้า
ร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้า
- รักษาความลับของลูกค้า และไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูท้ ่เี กี่ยวข้องโดยมิชอบ
- บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีการสื่อสารด้านการตลาดหลายวิธีได้แก่ การสื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์โดยผ่านการแนะนา
ของเจ้าหน้าที่ขาย หรือช่องทางการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เป็ นต้น
5. ความรับผิดชอบต่อต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายส่งเสริมให้ความรูด้ า้ นสังคม และสิ่งแวดล้อมกับพนักงานทุกระดับ เพื่อใช้เป็ นแนวทาง
ร่วมกันในการพัฒนา ดูแลรับผิดชอบชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนให้มีโครงการ หรือกิจกรรมที่สร้างประโยชน์
อย่างยั่งยืนแก่ชุมชนและสังคม พร้อมทัง้ การปฏิบตั ิตามกฎหมายข้อบังคับ และข้อกาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมใน
การดาเนินธุรกิจ โดยมีการประเมิน ติดตามผลการดาเนินงาน หรือผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
- มีการกาหนดขัน้ ตอนการจัดการของเสียจากการดาเนินงานอย่างชัดเจน
- ดูแลสิ่งแวดล้อมรอบข้างโครงการเพื่อจากัดผลกระทบจากการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย
- ร่วมพัฒนาชุมชนในบริเวณรอบโครงการต่างๆ ของบริษัท
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กิจกรรม CSR ในปี 2562

ตัวแทนพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก จังหวัดแพร่ พร้อมมอบสิง่ ของให้แก่ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม

ตัวแทนพนักงานเข้าร่ วมโครงการปันจักยาน พิชิตพุง พิชิตโรค พร้อมมอบสิ่ งของให้แก่ผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรม
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
1. การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษทั
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม
ทัง้ 3 ท่าน ได้ประเมิน และให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ ายบริหารมีผตู้ รวจสอบ
ภายในเป็ นผูใ้ ห้ข้อมูลประกอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายใน ทัง้ 5 ส่วน ดังนี ้
1. องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organization Control and Environment Measure)
2. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)
3. การควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริหาร (Management Control Activities)
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication Measure)
5. ระบบการติดตาม (Monitoring)
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมรวมถึงมีระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอในเรื่องของการทาธุรกรรมกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
โดยรายละเอียดของแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทสามารถดูได้ใน เอกสารแนบที่
6 แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
2. ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีสาหรับระบบการควบคุมภายในของบริษทั
บริษัทสานักงาน อีวาย จากัด ผูส้ อบบัญชีของบริษัทได้ทาการสอบทานระบบการควบคุมภายในที่ สาคัญของบริษัท ซึ่ง
ผูส้ อบบัญชีได้มีการตัง้ ข้อสังเกตสาหรับระบบการควบคุมภายในของบริษัทในการตรวจสอบบัญชีสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 โดยสามารถสรุปได้ว่าไม่มีประเด็นตรวจพบที่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และระบบควบคุมภายในของ
บริษัทอย่างมีนยั สาคัญ
การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินทีส่ านักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กาหนด ประจาปี 2562
จากการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กาหนด ประจาปี 2562 โดยพิจารณาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ สอบถามผูบ้ ริหาร และสอบทาน
เอกสารที่เกี่ ยวข้องตามสมควร โดยรวมสรุปได้ว่าบริษัท มีการกาหนดมาตรการการควบคุมภายในที่สาคัญ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงาน การบริหารจัดการความเสี่ยง การกากับดูแลติดตามของฝ่ ายบริหาร และคณะกรรมการที่เพียงพอ
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12. รายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกัน
1 ลักษณะความสัมพันธ์
บริษั ทมี การท ารายการกับบุคคลที่ อาจมีค วามขัดแย้งต่ างๆ ซึ่งรายการระหว่างกันที่ เกิ ดขึน้ นั้นเป็ นการทารายการกับ
กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท และบริษัทที่เกี่ ยวข้องกันซึ่งมีบุคคลที่มีค วามขัดแย้งเป็ น
กรรมการ และ/หรือ ผูบ้ ริหาร และ/หรือ ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ ดังนี ้
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

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

นายภาณุ ศีติสาร ซึ่งเป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของบริษัท ประธานคณะกรรมการบริษัทและ
กรรมการบริหารของบริษัท เป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม และผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของเอ็ม.วี.ที. ในสัดส่วน
ร้อยละ 41.29 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว
เป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของบริษัท ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารของ
บริษัท และเป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม โดยถือหุน้ ของบริษัท ในสั ดส่วนร้อยละ 3.81 ของทุนจด
ทะเบียนและชาระแล้วและ ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของเอ็ม.วี.ที. ในสัดส่วนร้อยละ 41.29 ของทุนจดทะเบียน
และชาระแล้ว
เป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของบริษัทและบริษัทย่อย กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุน้ ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 4.08 ของทุนจดทะเบียนและ
ชาระแล้ว
เป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของบริษัทและบริษัทย่อย ผูบ้ ริหาร และผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษัท โดยถือหุน้
ในสัดส่วนร้อยละ 0.42 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว
เป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของบริษัทย่อย เป็ นกรรมการบริหาร และผูบ้ ริหารของบริษัท โดยถือ
หุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 0.01 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว
เป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของบริษัทและบริ ษัทย่อย กรรมการบริหาร และผูบ้ ริหารของบริษัท
โดยถือหุน้ ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 0.16 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว
เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุน้ ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 23.86 ของทุนจดทะเบียนและ
ชาระแล้ว

นายภาณุ ศีตสิ าร

นายพระนาย กังวาลรัตน์

นายอัณณพ พุ่มกุมาร
นายเศรษฐวุฒิ บุญสนิท
นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน
นายธนัช ปวรวิปลุ ยากร
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2560
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

2 รายละเอียดรายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2561 ถึงปี 2562 มีดงั นี ้
บุคคล/นิติบคุ ลที่อาจมี
ความขัดแย้ง / ลักษณะ
ธุรกิจ
บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอม
มิวนิเคชั่น จากัด
(มหาชน)
(“เอ็ม.วี.ที.”)

ลักษณะและรายละเอียดของ
รายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)
31 ธ.ค. 61

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

31 ธ.ค. 62

บริษัทจาหน่ายสินค้าและให้บริการ
ให้แก่เอ็ม.วี.ที.
- บริษัทขายสินค้า
- ให้บริการ

116,319
1,975

560,791
108,201

ยอดยกมาต้นงวด
เพิ่มขึน้ ระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงค้างปลายงวด

130,336
126,575
183,906
73,005

73,005
715,822
723,212
65,615

บริษัทจาหน่ายสินค้าประเภทระบบสารองไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้แก่เอ็ม.วี.ที. โดยมีราคาเป็ นไปตามราคา
และเงื่อนไขทางการค้ามาตรฐานของบริษัท (Price List) ตามที่จาหน่ายให้แก่ลกู ค้ารายอื่นๆทั่วไป
ความเห็นของฝ่ ายบริหาร
ใน ปี 2562 มีการจาหน่ายสินค้ากับบมจ.เอ็ม.วี.ทีฯ ฝ่ ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็ นการซือ้
สินค้าสาหรับการดาเนินงานปกติของบริษัท โดยมีราคาเงื่อนไขทางการค้าเทียบเท่ากับผูร้ บั บริการรายอื่นๆ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นเช่นเดียวกับฝ่ ายบริหารว่ารายการดังกล่าวเป็ น
การขายสินค้าสาหรับการดาเนินงานปกติของบริษัท โดยมีราคาเงื่อนไขทางการค้าเทียบเท่ากับผูร้ บั บริการรายอื่นๆ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2560
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
บุคคล/นิติบคุ ลที่อาจมี
ความขัดแย้ง / ลักษณะ
ธุรกิจ

ลักษณะและรายละเอียดของ
รายการ
บริษัทว่าจ้างเอ็ม.วี.ที ในการ
ให้บริการส่วนกลางต่างๆ ได้แก่
ค่าช่ารถโฟลค์ลิฟท์ ค่ารับ-ส่งเอกสาร
และสินค้า และค่าบริการขนส่ง
สินค้า ตามสัญญาการคิดอัตรา
ค่าบริการ-ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
- บริษัทจ่ายค่าบริการ
บริษัทเช่าอาคารเอ็ม.วี.ที และ
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภครวมถึงค่า
ซ่อมแซมและบารุงรักษา
สาธารณูปโภค ตามสัญญาเช่า
-บริษัทจ่ายค่าเช่าอาคาร
ยอดยกมาต้นงวด
เพิ่มขึน้ ระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงค้างปลายงวด

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)
31 ธ.ค. 61

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

31 ธ.ค. 62

บริษัทว่าจ้างเอ็ม.วี.ที.ในการให้บริการส่วนกลางต่างๆ สัญญาการคิดอัตราค่าบริการ-ค่าใช้จ่ายส่วนกลางกับเอ็ม.วี.ที
เพื่อใช้ในการดาเนินการ ได้แก่ ค่าเช่ารถโฟลค์ลิฟท์ ค่ารับ -ส่งเอกสารและสินค้า และค่ าบริการขนส่งสินค้า โดยมีการ
ระบุอตั ราค่าบริการไว้ในสัญญา โดยสัญญามีอายุ 1 ปี
บริษัทเช่าอาคารเอ็ม.วี.ที และค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภครวมถึงค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาสาธารณูปโภค เพื่อใช้ในการ
ดาเนินการ โดยมีการระบุอตั ราค่าเช่าไว้ในสัญญา โดยสัญญามีอายุ 3 ปี
741,864

646,954

216,000

216,000 ความเห็นของฝ่ ายบริหาร
ฝ่ ายบริห ารพิจารณาแล้ว มีความเห็ น ว่ารายการดังกล่าวเป็ น การให้บ ริการส าหรับ การด าเนิ น งานปกติ ข องบริษั ท
152,631 โดยมีราคาเงื่อนไขทางการค้าเทียบเท่ากับผูใ้ ห้บริการรายอื่นๆ
900,999 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
837,024 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มี ความเห็นเช่นเดียวกับฝ่ ายบริหารว่ารายการดังกล่าวเป็ น
216,606 การให้บริการสาหรับการดาเนินงานปกติของบริษัท โดยมีราคาเงื่อนไขทางการค้าเทียบเท่ากับผูใ้ ห้บริการรายอื่นๆ

281,923
1.005.850
1.135.142
152,631
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2560
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
บุคคล/นิติบคุ ลที่อาจมี
ความขัดแย้ง / ลักษณะ
ธุรกิจ
นายภาณุ ศีตสิ าร

นายพระนาย กังวาลรัตน์

ลักษณะและรายละเอียดของ
รายการ
นายภาณุเป็ นเจ้าหนีเ้ งินทดรองจ่าย
บริษัท
- ยอดยกมาต้นงวด
- เงินทดรองจ่ายระหว่างงวด
- ชาระคืนระหว่างงวด
ยอดคงค้างปลายงวด

นายพระนายเป็ นเจ้าหนีเ้ งินทดรอง
จ่ายบริษัท
- ยอดยกมาต้นงวด
- เงินทดรองจ่ายระหว่างงวด
- ชาระคืนระหว่างงวด
- ยอดคงค้างปลายงวด

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)
31 ธ.ค. 61

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

31 ธ.ค. 62

-

66,630
66,630

-

-

81,690
81,690
-

168,220
168,220
-

นายภาณุได้ทาการทดรองจ่ายให้แก่บริษัทสาหรับค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ปี 2561
ไม่มีรายการเคลือ่ นไหว
ปี 2562
ค่าใช้จ่ายสานักงาน 66,630 บาท
ความเห็นของฝ่ ายบริหาร
ฝ่ ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็ นการทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของบริ ษัท
ซึ่งมีความจาเป็ นในการใช้จ่าย และบริษัทได้ชาระคืนเงินทดรองจ่ายในระยะเวลาอันสัน้
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นเช่นเดียวกับความเห็นของฝ่ ายบริหาร
นายพระนายได้ทาการทดรองจ่ายให้แก่บริษัทสาหรับค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ปี 2561
ค่ารับรอง 34,373 บาท และ ค่าใช้จ่ายสานักงาน 47,317 บาท
ปี 2562
ค่ารับรอง 122,345 บาท และ ค่าใช้จ่ายสานักงาน 45,875 บาท
ความเห็นของฝ่ ายบริหาร
ฝ่ ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็ นการทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของบริษัท ซึ่งมี
ความจาเป็ นในการใช้จ่าย และบริษัทได้ชาระคืนเงินทดรองจ่ายในระยะเวลาอันสัน้
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นเช่นเดียวกับความเห็นของฝ่ ายบริหาร
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2560
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
บุคคล/นิติบคุ ลที่อาจมี
ความขัดแย้ง / ลักษณะ
ธุรกิจ
นายอัณณพ พุ่มกุมาร

นายเศรษฐวุฒิ บุญสนิท

ลักษณะและรายละเอียดของ
รายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)
31 ธ.ค. 61

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

31 ธ.ค. 62

นายอัณณพเป็ นเจ้าหนีเ้ งินทดรอง
จ่ายบริษัท
- ยอดยกมาต้นงวด
- เงินทดรองจ่ายระหว่างงวด
- ชาระคืนระหว่างงวด
- ยอดคงค้างปลายงวด

79,519
79,519
-

210,242
210,242
-

นายเศรษฐวุฒิเป็ นเจ้าหนีเ้ งินทดรอง
จ่ายบริษัท
- ยอดยกมาต้นงวด
- เงินทดรองจ่ายระหว่างงวด
- ชาระคืนระหว่างงวด
- ยอดคงค้างปลายงวด

97,270
97,270
-

261,736
261,736
-

นายอัณณพได้ทาการทดรองจ่ายให้แก่บริษัทสาหรับค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ปี 2561
ค่ารับรอง 38,704 บาท, ค่าใช้จ่ายสานักงาน 5,815 บาท และ ค่าการกุศล 35,000 บาท
ปี 2562
ค่ารับรอง 205,777 บาท ค่าใช้จ่ายสานักงาน 4,465 บาท
ความเห็นของฝ่ ายบริหาร
ฝ่ ายบริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่ าวเป็ นการทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของบริษัท
ซึ่งมีความจาเป็ นในการใช้จ่าย และบริษัทได้ชาระคืนเงินทดรองจ่ายในระยะเวลาอันสัน้
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นเช่นเดียวกับความเห็นของฝ่ ายบริหาร
นายเศรษฐวุฒิได้ทาการทดรองจ่ายให้แก่บริษัทสาหรับค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานให้แก่บริษัทโดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ปี 2561
ค่ารับรอง 74,279 บาท และ ค่าใช้จ่ายสานักงาน 22,991 บาท
ปี 2562
ค่า รับ รอง 71,239 บาท, ค่ า ใช้จ่า ยส านัก งาน 99,782 บาท, ค่ า เดิน ทางต่ า งประเทศ 60,715 และ ค่ า การกุ ศ ล
30,000 บาท
ความเห็นของฝ่ ายบริหาร
ฝ่ ายบริหารพิ จารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็ นการทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของบริษัท
ซึ่งมีความจาเป็ นในการใช้จ่าย และบริษัทได้ชาระคืนเงินทดรองจ่ายในระยะเวลาอันสัน้
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นเช่นเดียวกับความเห็นของฝ่ ายบริหาร
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ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

13. ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ
งบการเงิน
(ก) สรุ ปรายงานของผู้สอบบัญชี
•

รายงานการตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ความเห็นของผูส้ อบบัญชี : งบการเงิ น ของบริ ษั ท แสดงฐานะการเงิ น ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2562 ผลการ
ดาเนินงานและกระแสเงินสดสาหรับปี สิน้ สุดวันเดียวกันของบริษัทฯและบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัทฯ โดย
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ผูส้ อบบัญชี : คุณพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 4521
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
วันที่ในรายงาน :

•

25 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานการตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ความเห็นของผูส้ อบบัญชี : งบการเงิ น ของบริ ษั ท แสดงฐานะการเงิ น ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561 ผลการ
ดาเนินงานและกระแสเงินสดสาหรับปี สิน้ สุดวันเดียวกันของบริษัทฯและบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัทฯ โดย
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ผูส้ อบบัญชี : คุณพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 4521
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
วันที่ในรายงาน :

•

27 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานการตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ความเห็นของผูส้ อบบัญชี : งบการเงิ น ของบริ ษั ท แสดงฐานะการเงิ น ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 ผลการ
ดาเนินงานและกระแสเงินสดสาหรับปี สิน้ สุ ดวันเดียวกันของบริษัทฯและบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัทฯ โดย
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ผูส้ อบบัญชี : คุณพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 4521
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
วันที่ในรายงาน :

27 กุมภาพันธ์ 2561
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

(ข) ตารางสรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม) : บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
(หน่วย : ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนีจ้ ากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์ท่เี กิดจากสัญญา
สินค้าคงเหลือ
เงิน ฝากธนาคารที่ มี ภาระค า้ ประกัน ที่ มี อ ายุไม่
เกินหนึ่งปี
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคา้ ประกัน
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน –
สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดรับชาระภายในหนึ่งปี
เงินลงทุนในการร่วมค้า
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนอื่น
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าความนิยม
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้ สินทรัพย์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

31 ธันวาคม 2560
จานวน
ร้อยละ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2561
จานวน ร้อยละ

31 ธันวาคม 2562
จานวน ร้อยละ

429.86
3.43
549.37
60.00
120.77

7.48
0.06
9.56
1.05
2.10

294.86
17.93
634.05
6.30
180.61

4.36
0.27
9.37
0.09
2.67

145.56
0.34
516.00
1,240.00
1.40
278.82
150.01

1.42
0.00
5.04
12.22
0.01
2.72
1.47

59.14
61.08
1,283.65

1.03
1.06
22.34

58.31

1.01

70.02
1,203.77
71.47

1.04
17.80
1.06

60.35
2,392.48
88.52

0.59
23.37
0.87

-

-

-

-

15.60

0.15

32.60
2,612.41
281.50
3.52
1,331.82
142.73
4,462.89
5,746.54

0.57
45.46
4.90
0.06
23.18
2.48
77.66
100.00

- 3,724.94 36.39
2.45
0.04
32.60
0.48
23.60
0.23
3,421.66 50.59 3,067.33 29.96
271.83
4.02
254.80
2.49
7.56
0.11
9.06
0.09
1,342.99 19.86
569.38
5.56
324.41
4.80
85.20
1.26
90.84
0.89
5,560.17 82.20 7,844.07 76.63
6,763.94 100.00 10,236.55 100.00
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
หนีส้ ินและส่วนของผูถ้ ือหุน้
เงิ น เบิ ก เกิ น บั ญ ชี แ ละเงิ น กู้ ยื ม ระยะสั้ น จาก
สถาบันการเงิน
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
หุน้ กูท้ ่ถี ึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
เงินกูย้ ืมระยะยาวที่จดั เป็ นหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินตามสัญญาเช่าซือ้ และสัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี

31 ธันวาคม 2560
จานวน
ร้อยละ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2561
จานวน ร้อยละ

31 ธันวาคม 2562
จานวน ร้อยละ

609.81
281.93
69.86
179.35
205.27
397.35

10.61
4.91
1.22
3.12
3.57
6.91

495.92
315.35
100.00
18.74
346.09
160.04
-

7.33
4.66
1.48
0.28
5.12
2.37
-

688.45
466.42
218.44
398.62
209.64
-

6.73
4.56
2.13
3.89
2.05
-

5.69
-

0.10
-

46.85
-

0.69
-

50.42
356.45

0.49
3.48

4.01
1.65
16.87
1,771.79
-

0.07
0.03
0.29
30.83
-

15.27
35.91
41.19
1,575.36
398.62

0.23
0.53
0.61
23.29
5.89

5.44
230.92
29.97
2,654.77
-

0.05
2.26
0.29
25.93
-

333.57

5.81

529.84

7.83

447.80

4.38

14.93

0.26

สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

9.93

0.17

253.35
13.33

3.75
0.20

208.87
18.29

2.04
0.18

หนีส้ ินไม่หมุนเวียนอื่น

1.75

0.03

34.65

0.51

6.55

0.06

รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

360.18
2,131.97

6.27
37.10

1,229.79

18.18

681.51

6.66

2,805.15

41.47

3,336.28

32.59

ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์

756.34
644.16
2,131.06
4.55

13.16
11.21
37.08
0.08

756.34
655.53
2,175.79
2.23

11.18
9.69
32.17
0.03

1,188.12
1,185.97
6,055.97
2.23

11.61
11.59
59.16
0.02

หนีส้ ินที่เกิดจากสัญญา
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หุน้ กู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
เงิน กู้ยื ม ระยะยาว - สุท ธิ จ ากส่ วนที่ ถึ งก าหนด
ชาระภายใน 1 ปี
หนีส้ ินตามสัญญาเช่าซือ้ และเช่า การเงิน - สุทธิ
จากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี

137
รับรองความถูกต้อง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

31 ธันวาคม 2560
จานวน
ร้อยละ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2561
จานวน ร้อยละ

31 ธันวาคม 2562
จานวน ร้อยละ

ส่วนเกิน (ต่ า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน
การถือหุน้ ในบริษัทย่อย
กาไรสะสมที่จดั สรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย

11.67

0.19

164.01
17.75

2.42
0.26

-3,462.12
34.53

-33.82
0.33

กาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร

40.38

0.70

118.38

1.75

3,079.56

30.08

ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ

2,831.82

49.28

3,133.69

46.33

6,896.14

67.37

782.75

13.62

825.10

12.20

4.13

0.04

รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้

3,614.57

62.90

3,958.79

58.53

6,900.27

67.41

รวมหนีส้ ินและส่วนของผูถ้ ือหุน้

5,746.54

100.00

ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของ
บริษัทย่อย

6,763.94 100.00 10,236.55 100.00
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม) : บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบกาไรขาดทุน
รายได้จากการขาย
รายได้จากการบริการ
รายได้จากการขายไฟฟ้า
รายได้จากการก่อสร้าง
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
กาไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
กาไรจากการเปลี่ยนแปลงสถานะเงินลงทุน
รายได้อื่น
รวมรายได้
ต้นทุนขาย
ต้นทุนบริการ
ต้นทุนขายไฟฟ้า
ต้นทุนจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ก าไรก่ อ นส่ ว นแบ่ งก าไรจากเงิน ลงทุ น ใน
การร่วมค้า
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ก าไรก่ อ น ค่ าใช้ จ่ ายท างก ารเงิ น แล ะ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
ผลก าไรจากการประม าณ การตาม หลั ก
คณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

จานวน ร้อยละ
440.35 32.32
424.46 31.15
462.91 33.97
16.38
1.20
2.22
0.16
16.34
1.20
1,362.66 100.00
398.03 29.21
300.56 22.06
351.97 25.83
14.69
1.08
13.08
0.96
131.53
9.65
1,209.86 88.79

จานวน ร้อยละ
2,098.91
70.28
442.92
14.83
387.40
12.97
15.46
0.52
1.90
0.06
40.06
1.34
2,986.65 100.00
1,914.01
64.09
354.01
11.85
295.06
9.88
5.14
0.17
27.16
0.91
157.11
5.26
2,752.49
92.16

จานวน ร้อยละ
2,076.61 31.48
362.70
5.50
440.60
6.68
291.82
4.42
0.64
0.01
1,412.13 21.41
1,972.61 29.90
39.56
0.60
6,596.67 100.00
1,900.27 28.81
261.35
3.96
342.24
5.19
247.36
3.75
32.38
0.49
292.80
4.44
3,076.40 46.64

152.80

11.21

234.16

7.84

3,520.27

53.36

-

-

-

-

0.04

0.00

152.80
(99.68)
(7.14)
45.98

11.21
(7.32)
(0.52)
3.37

234.16
(96.03)
(25.61)
112.52

7.84
(3.22)
(0.86)
3.77

3,520.31
(126.40)
(261.39)
3,132.52

53.36
(1.91)
(3.96)
47.49

45.98

3.37

(0.95)
(0.95)
111.57

(0.03)
(0.03)
3.74

3,132.52

47.49
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
งบกาไรขาดทุน

ปี 2560
จานวน

การแบ่งปั นกาไร
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
ส่ ว นที่ เ ป็ นของผู้ มี ส่ ว นได้เ สี ย ที่ ไม่ มี อ านาจ
ควบคุมของบริษัทย่อย
การแบ่งปั นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
ส่ ว นที่ เ ป็ นของผู้ มี ส่ ว นได้เ สี ย ที่ ไม่ มี อ านาจ
ควบคุมของบริษัทย่อย
กาไรต่อหุน้ (บาท/หุน้ )
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุน้ )
จานวนหุน้ สามัญ (ล้านหุน้ )
กาไรต่อหุน้ ปรับลด (Fully Dilute)
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุน้ )
จานวนหุน้ สามัญ-หลังเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนต่อประชาชน (ล้านหุน้ )

ปี 2561

ร้อยละ

จานวน

ปี 2562

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

43.21

3.17

84.64

2.83

3,128.78

47.43

2.77
45.98

0.20
3.37

27.88
112.52

0.93
3.77

3.74
3,132.52

0.06
47.49

43.21

3.17

84.08

2.82

3,128.78

47.43

2.77

0.20

27.49

0.92

3.74

0.06

45.98
0.0096
0.10
4,512

3.37

111.57
0.0131
0.10
6,486

3.74

3,132.52
0.3813
0.10
8,205

47.49

0.0092
0.10

0.0128
0.10

0.3813
0.10

6,442

6,613

8,205

140
รับรองความถูกต้อง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (งบการเงินรวม) : บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
(หน่วย : ล้านบาท)

งบกระแสเงินสด

ปี 2560

กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษี
รายการปรั บ กระทบก าไรสุ ท ธิเป็ นเงิน สดได้ ม าจากกิจกรรม
ดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ตัดจาหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุน้ กู้
ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สิน
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุทธิท่จี ะได้รบั (โอนกลับ)
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รายการจ่ายโดยใชหุน้ เป็ นเกณฑ์ (โอนกลับ)
(กาไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
(กาไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กาไรจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
(กาไร) ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงิน
ลงทุนชั่วคราว
ขาดทุน (กาไร) จากการจาหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุน (กาไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริง
ดอกเบีย้ รับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และ
หนีส้ ินดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงานลดลง (เพิ่มขึน้ )
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น
สินทรัพย์ท่เี กิดจากสัญญา
ลูกหนีจ้ ากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
สินค้าคงเหลือ

งบการเงินรวม
ปี 2561

ปี 2562

53.12

138.13

3,393.91

113.89
(0.62)
0.70
(1.86)
0.35
1.90
0.58
(0.47)
(0.06)
-

121.91
2.62
3.35
0.07
2.31
(2.32)
(0.02)
-

122.24
3.91
0.61
2.73
9.00
3.29
4.96
0.01
(1,412.13)
(1,972.61)
(0.04)

0.02
(0.07)
(7.15)
(0.66)
95.50

(43.81)
0.45
(2.50)
87.29

64.06
(2.14)
120.29

255.18

307.49

338.09

393.10
(43.65)

(214.98)
(59.90)

117.90
(278.82)
(1,240.00)
27.31
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนีส้ ินดาเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น
หนีส้ ินที่เกิดจากสัญญา
รับเงินล่วงหน้าจากลูกค้า
หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
หนีส้ ินไม่หมุนเวียนอื่น
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึน้ )
เงินฝากธนาคารและตั๋วแลกเงินที่มีภาระคา้ ประกันลดลง(เพิม่ ขึน้ )
เงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
เงินให้กยู้ ืมแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง(เพิ่มขึน้ )
ซือ้ เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึน้
ขายเงินลงทุนอื่น
ซือ้ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์และทรัพย์สินไม่มีตวั ตน
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์เพิ่มขึน้
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
ดอกเบีย้ รับ
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ ้น
(ลดลง)
เงินสดรับจากการกูย้ ืมระยะยาว
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาว
เงินสดจ่ายชาระคืนหุน้ กู้
เงินสดรับจากการออกหุน้ กู้

งบการเงินรวม
ปี 2560
ปี 2561
(28.49)
23.62
(29.61)
46.93

ปี 2562
102.04
(57.24)

(163.66)
1.80
4.98
0.47
(9.08)
381.04

17.33
11.26
39.18
32.90
(20.83)
183.00

170.84
356.45
(9.83)
(50.30)
(27.16)
(71.78)
(622.50)

301.70
(2.42)
4.72
(60.00)
(1,316.59)
1.83
3.50
(275.42)
5.32
0.80
(1,336.56)

(14.47)
50.68
(6.30)
(93.86)
(2.45)
(513.98)
(324.41)
345.77
2.46
556.56

1.98
(17.05)
(10.69)
1,671.12
2.45
(208.01)
(3.74)
3.08
1.37
1,440.51

(158.31)
575.00
(161.91)
(1,030.76)
711.60

(114.33)
352.44
(718.64)
(180.00)
748.80

192.53
168.50
(200.93)
(700.00)
350.00
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

(4.26)
52.50
(60.55)
3.82
1,425.57
-

งบการเงินรวม
ปี 2561
(6.06)
(43.09)
(51.12)
100.00
11.37
44.73

(95.83)
-

164.01
(84.39)
(6.00)

(118.67)
(123.81)

1,256.87
301.35
128.51
429.86

20.85
238.57
(135.00)
429.86
294.86

(824.71)
(967.31)
(149.30)
294.86
145.56

ปี 2560

เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุน้ กู้
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุน้ สามัญ
หนีส้ ินตามสัญญาเช่าซือ้ และสัญญาเช่าการเงินลดลง
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
เพิ่มทุนจากการแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิ
เงินสดรับจากการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน
เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญเพิ่มขึน้
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัทย่อย
เพิม่ ขึน้
ดอกเบีย้ จ่าย
จ่ายเงินปั นผล
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึน้
จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (ลดลง)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิน้ งวด

ปี 2562
(14.05)
(40.04)
199.70
(17.50)
32.34
129.33
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

(ค) ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ารค้า
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี ้
ระยะเวลาชาระหนี ้
Cash cycle

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

31 ธันวาคม
2560

31 ธันวาคม
2561

31 ธันวาคม
2562

0.72
0.55
0.22
3.65
99.93
12.93
28.23
4.20
86.95
41

0.76
0.60
0.11
4.98
73.34
17.04
21.42
8.60
42.44
52

0.90
0.72
0.29
5.52
66.17
16.64
21.93
7.04
51.86
36

12.78
7.95
78.15
3.77
2.97

13.26
110.99
51.31
-17.68
47.49
57.69

3.74
3.73
0.48

41.41
96.55
0.78

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไร (Profitability ratio)
อัตรากาไรขัน้ ต้น
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
อัตรากาไรอื่น
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

20.75
11.37
249.37
3.37
1.84

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency ratio)
ร้อยละ
3.33
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
ร้อยละ
1.88
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
0.30
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
เท่า

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)
อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
เท่า
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย้
เท่า
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน เท่า
Cash basis
อัตราการจ่ายเงินปั นผล
ร้อยละ

0.75
1.53

0.90
3.42

0.48
27.85

0.12

0.30

-0.27

-

-

62%
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

14. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
ภาพรวมผลการดาเนินงานทีผ่ ่านมา
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) (PSTC) ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2544 โดยในช่วง
แรกประกอบธุรกิจจัดจาหน่ายและให้บริการระบบสารองไฟฟ้าสาหรับระบบสื่อสารโทรคมนาคม(Telecommunication Power
Backup Solution) ที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานสูงให้กบั ทัง้ ภาครัฐและเอกชน โดยมุ่งเน้นในการจัดจาหน่ายและให้บริการกลุ่มลูกค้า
ทางตรงในงานลักษณะงานโครงการ จากนัน้ บริษัทได้ขยายธุรกิจไปในด้านการให้บริการระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อม
(Monitoring and Management Solution) และเพื่ อ ตอบสนองความต้อ งการในปั จ จุบัน บริษั ท ได้ข ยายธุ ร กิ จ ไปในด้า นการ
ออกแบบ จาหน่ายและติดตัง้ ระบบอนุรกั ษ์พลังงาน (Energy Saving Solution) โดยมุ่งเน้นในการจัดหาอุปกรณ์หรือระบบที่เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางานหรือลดการสูญเสีย เพื่อทาให้เกิดการประหยัดพลังงาน
ต่อมาในปี 2558 - 2559 บริษัทฯ ได้ขยายการดาเนินธุรกิจไปยังธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ น
โรงไฟฟ้าชีวภาพ โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ และธุรกิจระบบประหยัดพลังงาน และได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก
225.00 ล้านบาท มาเป็ น 491.34 ล้านบาท โดยมีทนุ ชาระแล้วในปี 2559 จานวน 443.19 ล้านบาท
สาหรับปี 2560 บริษัทฯ ยังคงมีการลงทุนในโรงไฟฟ้าชีวภาพเพิ่มอีกจานวน 1 โรง กาลังการผลิต 0.98 เมกะวัตต์ และยัง
มีการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจจาหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว โดยได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 491.34 ล้านบาท
มาเป็ น 756.34 ล้านบาท มีทนุ ชาระแล้วในปี 2560 จานวน 644.16 ล้านบาท
สาหรับปี 2561 บริษัท บิก๊ แก๊ส เทคโนโลยี จากัด (“BIGGAS”) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อย ลงทุนซือ้ หุน้ ในบริษัท เจเอ็น เอ็นเนอร์จี
คอร์ ปอเรชั่น จากัด (“JN”) ซึ่งประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซปิ โตรเลียมเหลว (LPG) และก๊าซธรรมชาติ (NGV) โดยปั จจุบนั มี
สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) 2 แห่งที่ อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และ อาเภอนา้ พอง จังหวัดขอนแก่น
และในปี 2562 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท บิก๊ แก๊ส เทคโนโลยี จากัด (“บิก๊ แก๊ส”) เพิ่มเติมอีกร้อยละ 49 ส่งผลให้บริษัท
ฯถือหุน้ ในบิก๊ แก๊สในสัดส่วนร้อยละ 100 และต่อมาบิก๊ แก๊สได้จาหน่ายหุน้ สามัญของบริษัท ไทย ไปป์ ไลน์ เน็ตเวิรค์ จากัด (“TPN”)
ในสัดส่วนร้อยละ 43 ให้กับบริษัท ผลิตไฟฟ้า จากัด (มหาชน) (“EGCO”) และมีการเปลี่ยนแปลงอานาจควบคุมส่งผลให้มีการ
เปลี่ยนแปลงจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็ นเงินลงทุนในการร่วมค้า ซึ่ง ณ เดือนธันวาคม 2562 การดาเนินการก่อสร้างโครงการ
ระบบขนส่งท่อนา้ มันของ TPN มีความคืบหน้าประมาณร้อยละ 21 ของโครงการทัง้ หมด (โดยบริษัทฯ ตัง้ เป้าหมายที่จะก่อสร้าง
และทดลองระบบการใช้งานให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564) นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ยังได้มีการจัดตัง้ บริษัท ทีเอสเอชไอ
จากัด เพื่อขยายธุรกิจไปในด้านการให้บริการก่อสร้าง และได้เข้าลงทุนในบริษัท บิก๊ เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด ซึ่งประกอบธุรกิจ
ลงทุน ผลิต และจาหน่ายกระแสไฟฟ้าในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์
รายละเอียดการลงทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีดงั นี ้
บริษัท
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
บริษัทย่อย
บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จากัด (“KSP”)

ประเภทธุรกิจ

กาลังการผลิต

วันทีเ่ ริ่มขายไฟฟ้ า

พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานแสงอาทิตย์

996 กิโลวัตต์
4,999 กิโลวัตต์

28 ธันวาคม 2558
5 มกราคม 2560

พลังงานแสงอาทิตย์

998 กิโลวัตต์

15 สิงหาคม 2554
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

กาลังการผลิต

วันทีเ่ ริ่มขายไฟฟ้ า

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 7 จากัด (“PSTE7”)
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 8 จากัด (“PSTE8”)
บริษัท บิก๊ แก๊ส เทคโนโลยี จากัด (“Biggas”)
บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 1 จากัด (“BGE 1”)
บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 2 จากัด (“BGE 2”)
บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 3 จากัด (“BGE 3”)
บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 5 จากัด (“BGE 5”)
บริษัท ทีเอสเอชไอ เอ็นจิเนียริง จากัด (“TSHI”)
บริษัท บิก๊ เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (“BiG”)

พลังงานลม
พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานชีวมวล
พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานจากขยะ
ลงทุนในบริษัทพลังงานทดแทน
พลังงานชีวมวล
พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานทดแทน
พลังงานทดแทน
ก่อสร้างโรงไฟฟ้า
พลังงานชีวภาพ
พลังงานชีวภาพ
พลังงานชีวภาพ
พลังงานทดแทน
พลังงานทดแทน
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว
พลังงานทดแทน
พลังงานทดแทน
พลังงานทดแทน
พลังงานทดแทน
บริการงานก่อสร้าง
พลังงานทดแทน

998 กิโลวัตต์
988 กิโลวัตต์
5,940 กิโลวัตต์.
980 กิโลวัตต์
23,420 กิโลวัตต์
4,999 กิโลวัตต์
950 กิโลวัตต์
4,000 กิโลวัตต์
2,000 กิโลวัตต์
-

22 สิงหาคม 2554
8 พฤษภาคม 2557
10 ตุลาคม 2557
ปี 2564
12 มกราคม 2560
11 พฤษภาคม 2555
19 มีนาคม 2557
20 ตุลาคม 2558
-

บริษัทย่อยทีถ่ ือหุ้นโดย PSTE
บริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จากัด (“WKE”)
บริษัท โรงไฟฟ้าสระยายโสม จากัด (“SYS”)
บริษัท โรงไฟฟ้าขุดพัดเพ็ง จากัด (“KPP”)
บริษัท พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 1 จากัด (“MSW1”)
บริษัท พีเอสทีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (“PSTC Inter”

พลังงานชีวมวล
พลังงานชีวภาพ
พลังงานชีวภาพ
พลังงานทดแทน
พลังงานทดแทน

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

24 กรกฎาคม 2558
28 กุมภาพันธ์ 2563
16 ตุลาคม 2557
-

บริษัท วินด์โกกรีน จากัด (“WGG”)
บริษัท โซล่าร์โกกรีน จากัด (“SGG”)
บริษัท ไบโอโกกรีน จากัด (“BGG”)
บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จากัด (“PWG”)
บริษัท พีเอสที (อุบลราชธานี) จากัด (“PSTU”)
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จากัด (“PSTE”)
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จากัด (“PSTE1”)
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จากัด (“PSTE2”)
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 จากัด (“PSTE3”)
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 จากัด (“PSTE4”)
บริษัท พีเอสทีซี เอ็นจิเนียริ่ง จากัด (“PSTCE”)
บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จากัด (“NWR”)
บริษัท อรัญ เพาเวอร์ จากัด (“ARW”)
บริษัท เศรษฐี สพุ รรณ ไบโอกรีนเพาเวอร์ จากัด (“STS”)

บริษัทย่อยทีถ่ ือหุ้นโดย BIGGAS
บริษัท เจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น จากัด (“JN”)

การร่วมค้าทีถ่ ือหุ้นโดย BIGGAS
บริษัท ไทย ไปป์ ไลน์ เน็ตเวิรค์ จากัด (“TPN”)

สถานี บ ริ ก ารก๊ า ซปิ โตรเลี ย มเหลว
(แอลพีจี) และก๊าซธรรมชาติ (เอ็นจีวี)

-

-

ขนส่งนา้ มันทางท่อ

-

-

146
รับรองความถูกต้อง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

บริษัท
เงินลงทุนอื่น
บริษัท พีวี กรีน จากัด (“PVG”)
บริษัท ทริปเปิ ้ล เอส อีโค่ จากัด
บริษัท ไลท์อพั ดีไซน์ จากัด (“Lightup”)

ประเภทธุรกิจ

กาลังการผลิต

พลังงานแสงอาทิตย์
988 กิโลวัตต์
พลังงานลม
อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างแบบประหยัด
พลังงาน

วันทีเ่ ริ่มขายไฟฟ้ า
27 พฤศจิกายน 2557
-

หมายเหตุ : *กาลังการผลิตระบุตามที่ได้รบั สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง

การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ
รายได้รวม
รายได้รวมของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย รายได้จากการขายและบริการจากธุรกิจออกแบบ จาหน่ายและติดตัง้ ระบบ
จ่ายไฟฟ้า ตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม และการขายปิ โตรเลียมเหลว รายได้จากการขายไฟฟ้า รายได้จากการก่อสร้าง และ
รายได้อื่น โดยระหว่างปี 2560 – 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ท่ี 1,362.66 ล้านบาท 2,986.65 ล้านบาท และ 6,596.67 ล้าน
บาท ตามลาดับ ซึ่งมีอตั ราการเติบโตร้อยละ 119.04 ในปี 2560 ร้อยละ 119.18 ในปี 2561 และ 120.87 ในปี 2562
สาหรับปี 2560 มีรายได้รวมเพิ่มขึน้ 740.55 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตราเพิ่มขึน้ ร้อยละ 119.04 การเพิ่มขึน้ มาจาก
• การเพิ่มขึน้ ของรายได้จากการขายและบริการจานวน 417.43 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราเพิ่มขึน้ ร้อยละ 93.31 เป็ นผลมา
จากรายได้จากการขายก๊าซปิ โตรเลียมเหลว (LPG) ของบริษัทย่อยที่บริษัทเข้าซือ้ กิจการในช่วงไตรมาส 4 และจากงาน
ติดตัง้ ระบบไฟฟ้าพลังงานทดแทนของหน่วยงานราชการ และงานติดตัง้ สถานีไฟฟ้าย่อยให้กบั หน่วยงานเอกชน
• การเพิ่มขึน้ ของรายได้จากการขายไฟฟ้า จานวน 311.4 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราเพิ่มขึน้ ร้อยละ 205.59 เป็ นผลมาจาก
โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดกาลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดบุรีรมั ย์ท่ีบริษัทเข้าซือ้ กิจการในปี 2559 โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ขนาดกาลังการผลิต 10 เมกะวัตต์ ที่มีการจาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในเดือนมกราคม 2560
• การเพิ่มขึน้ ของรายได้จากการก่อสร้างจานวน 16.4 ล้านบาท เป็ นผลมาจากการก่อสร้างสถานีให้บริการก๊าซธรรมชาติ
สาหรับยานยนต์ ของบริษัทย่อยที่บริษัทเข้าซือ้ กิจการในช่วงไตรมาส 4
สาหรับปี 2561 มีรายได้รวมเพิ่มขึน้ 1,623.99 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตราเพิ่มขึน้ ร้อยละ 119.18 การเพิ่มขึน้ ส่วนใหญ่มา
จากรายได้จากการขายและบริการเป็ นผลมาจากการขายก๊าซปิ โตรเลียมเหลว (LPG) ของบริษัทย่อยที่บริษทั เข้าซือ้ กิจการช่วงไตร
มาส 4 ปี 2560 รายได้จากการขายก๊าซธรรมชาติสาหรับรถยนต์ (NGV) ของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ได้เข้าไปซือ้ กิจการในช่วงไตรมาส
ที่ 1 ปี 2561 และรายได้จากงานติดตัง้ ระบบไฟฟ้าพลังงานทดแทนของหน่วยงานราชการ
สำหรับปี 2562 มีรำยได้รวมเพิ่มขึน้ 3,610.02 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นอัตรำเพิ่มขึน้ ร้อยละ 120.87 กำรเพิ่มขึน้ ส่วนใหญ่มำ
จำก
• กำรเพิ่มขึน้ ของรำยได้จำกกำรก่อสร้ำง จำนวน 276.36 ล้ำนบำท คิดเป็ นอัตรำเพิ่มขึน้ ร้อยละ 1,787.58 ซึ่งมำจำกงำน
ก่อสร้ำงคลังนำ้ มัน
• กำรเพิ่ ม ขึ น้ ของรำยได้อื่ น จ ำนวน 3,382.98 ล้ำ นบำท เป็ น ผลมำจำกกำรขำยหุ้น สำมัญ ของบริษั ท ไทย ไปป์ ไลน์
เน็ตเวิรค์ จำกัด จำนวนร้อยละ 43 ให้กบั บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ จำกัด (มหำชน) (EGCO)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

รายละเอียดรายได้แต่ละประเภทปี 2560 2561 และ 2562 สรุ ปได้ดังนี้
รายได้

(หน่วย: ล้านบาท)
ปี 2562

ปี 2560

ปี 2561

มูลค่า ร้อยละ
559.17 41.04

มูลค่า ร้อยละ
597.13 19.99

1. ธุรกิจออกแบบ จาหน่ายและติดตัง้
ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการ
สภาพแวดล้อม
2. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
462.91 33.97
387.40
3. ธุ ร กิ จ จ าหน่ า ยและขนส่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์
305.63 22.43 1,944.69
ปิ โตรเลียม
4. ธุรกิจก่อสร้าง
16.38
1.20
15.46
รวมรายได้จากการขายและบริการ
1,344.10 98.64 2,944.69
รายได้อื่น
18.56
1.36
41.96
รายได้รวม
1,362.66 100.00 2,986.65

มูลค่า ร้อยละ
574.05
8.70

12.97
440.60
65.11 1,865.26

6.68
28.28

0.52
291.82
98.59 3,171.73
1.41 3,424.94
100.00 6,596.67

4.42
48.08
51.92
100.00

• รายได้จากธุรกิจออกแบบ จาหน่าย ติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้ า และตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม
สาหรับปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการออกแบบ จาหน่าย ติดตัง้ ระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวัดจัดการสภาพ แวดล้อม
จานวน 559.17 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี ก่อนจานวน 111.79 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 24.99 เนื่องจากงานติดตัง้ ระบบไฟฟ้า
พลังงานทดแทนของหน่วยงานราชการ และงานติดตัง้ สถานีไฟฟ้าย่อยให้กบั หน่วยงานเอกชน
สาหรับปี 2561 มีรายได้จานวน 597.13 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี ก่อนจานวน 37.96 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 6.79
เนื่องจากรายได้จากงานติดตัง้ ระบบไฟฟ้าพลังงานทดแทนของหน่วยงานราชการ
สาหรับปี 2562 มีรายได้จานวน 574.05 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนจานวน 23.08 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 3.86
เนื่องจากกลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการที่มีการเลื่อนระยะเวลาของโครงการออกไป
• รายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลังงานทดแทน
สาหรับปี 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายไฟฟ้า จานวน 462.91 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี ก่อน จานวน
311.43 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 205.59 เป็ นผลมาจากโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดกาลังการผลิ ต 8 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดบุรีรมั ย์ท่ี
บริษัทเข้าซือ้ กิจการในปี 2559 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกาลังการผลิต 10 เมกะวัตต์ ที่มีการจาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
ในเดือนมกราคม 2560
สาหรับปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายไฟฟ้า จานวน 387.40 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน จานวน
75.51 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ -16.31 เป็ นผลมาจากฤดูฝนที่ยาวนานกว่าปกติในปี 2561 ประกอบกับการครบรอบการซ่อม
บารุงรักษาเครื่องจักรครัง้ ใหญ่ของโรงไฟฟ้าชีวภาพและโรงไฟฟ้าชีวมวล
สาหรับปี 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายไฟฟ้า จานวน 440.60 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี ก่อน จานวน
53.20 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 13.73 ซึ่งมาจากประสิทธิภาพที่ดีขึน้ จากการปรับปรุงโรงไฟฟ้าในปี 2561
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

ตารางสรุ ปกาลังการผลิตของบริษัทฯและบริษัทย่อย
รายละเอียด
โรงไฟฟ้าที่ดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
โรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าที่รอการลงนามสัญญา PPA
รวม

กาลังการผลิต (กิโลวัตต์)
ปี 2560
ปี 2561
28,962
29,912
17,460
16,510
23,420
23,420
69,842

69,842

ปี 2562
29,912
11,520
23,420
64,852

• รายได้ธุรกิจจาหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว
ในระหว่างไตรมาส 4 ปี 2560 บริษั ทฯ ได้เข้าลงทุน ในบริษั ท บิ๊กแก๊ ส เทคโนโลยี จากัด ซึ่งเป็ น ผู้จาหน่ายผลิตภัณ ฑ์
ปิ โตรเลียมเหลว (LPG) จึงทาให้กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการจาหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว จานวน 305.63 ล้าน
บาท
สาหรับปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจจาหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลวจากบริษัทย่อยจานวน 1,944.69
ล้านบาท
สาหรับปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจจาหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลวจากบริษัทย่อยจานวน 1,865.26
ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนจานวน 96.43 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ -4.92 ซึ่งเป็ นไปตามการลดลงของตลาดโดยรวม
• รายได้ธุรกิจก่อสร้าง
ในปี 2560 บริษัท บิก๊ แก๊ส เทคโนโลยี จากัด (บริษัทย่อย) มีการให้บริการก่อสร้างสถานีให้บริการปิ โตรเลียมเหลวสาหรับ
ยานพาหนะ จึงทาให้กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการก่อสร้าง จานวน 16.34 ล้านบาท
สาหรับปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการก่อสร้างจากบริษัทย่อยจานวน 15.46 ล้านบาท
สาหรับปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการก่อสร้างจากบริษัทย่อยจานวน 291.82 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี ก่อน
จานวน 276.36 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 1,787.58 ซึ่งมาจากการงานก่อสร้างคลังนา้ มัน
• รายได้อื่น
รายได้อื่นของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประกอบด้วย ดอกเบีย้ รับ กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน กาไรจากการจาหน่าย
สินทรัพย์ และกาไรจากการขายเงินลงทุน
สาหรับปี 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้อื่นจานวน 18.56 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 4.69 ล้านบาท เนื่องจากใน
ปี 2559 มีการรับรูก้ าไรส่วนที่เหลือจากการขายบริษัท กรีนไบโอ มหาสารคาม จากัด 10.77 ล้านบาท และในปี 2560 บริษัทย่อยมี
รายได้จากการขายวัตถุดิบ จานวน 9.0 ล้านบาท
สาหรับปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้อื่นจานวน 41.96 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี ก่อนจานวน 23.40 ล้านบาท
หรือคิดเป็ นร้อยละ 126.08
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

สาหรับปี 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้อื่นจานวน 3,424.94 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี ก่อนจานวน 3,382.98 ล้าน
บาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 8,062.39 เป็ นผลมาจากการขายหุน้ สามัญของบริษัท ไทยไปป์ ไลน์ เน็ตเวิรค์ จากัด จานวนร้อยละ 43
ให้กบั บริษัท ผลิตไฟฟ้า จากัด (มหาชน) (EGCO)
ต้นทุนขายและบริการ และกาไรขั้นต้น
(หน่วย: ล้านบาท)

ต้นทุนขายและบริการ

ปี 2560
มูลค่า ร้อยละ
417.76 74.71

1. ธุรกิจออกแบบ จาหน่ายและติดตัง้
ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัด
จัดการสภาพแวดล้อม
2. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
351.97
3. ธุรกิจจาหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์
280.82
ปิ โตรเลียม
4. ธุรกิจก่อสร้าง
14.69
รวมต้นทุนขาย
1,065.24

ปี 2561
มูลค่า ร้อยละ
476.36 79.77

ปี 2562
มูลค่า ร้อยละ
444.38 77.41

76.04
295.06
91.88 1,791.66

76.17
342.24
92.13 1,717.24

77.68
92.06

89.65
5.14
79.25 2,568.22

33.25
247.36
85.99 2,751.22

84.76
86.74

• ต้ น ทุ น ขายและก าไรขั้ น ต้ น จากธุ ร กิ จ ออกแบบ จ าหน่ า ย ติ ด ตั้ ง ระบบจ่ า ยไฟฟ้ า และตรวจวั ด จั ด การ
สภาพแวดล้อม
ต้นทุนขายและบริการในส่วนของธุรกิจออกแบบ จาหน่าย ติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม
ประกอบด้วย ต้นทุนค่าอุปกรณ์ และต้นทุนค่าแรง เป็ นหลัก สาหรับปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทฯมีตน้ ทุนขาย 417.76
ล้านบาท 476.36 ล้านบาท และ 444.38 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 74.71 ร้อยละ 79.77 และ 77.41 ของรายได้
จากการขายและบริการรวมตามลาดับ ส่งผลให้มีอตั รากาไรขัน้ ต้นร้อยละ 25.29 ร้อยละ 20.23 และ ร้อยละ 22.59 ตามลาดับ
สาหรับปี 2560 การปรับตัวเพิ่มขึน้ ของอัตรากาไรขัน้ ต้นของธุรกิจออกแบบ จาหน่ายและติดตัง้ ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัด
จัดการสภาพแวดล้อมเนื่องจากบริษัทฯมีการรับงานจากภาคเอกชนมากขึน้
สาหรับปี 2561 อัตรากาไรขัน้ ต้นปรับตัวลดลงจากปี ก่อนสืบเนื่องมาจากในปี 2561 งานส่วนใหญ่เป็ นงานจากภาครัฐซึ่งมี
อัตรากาไรขัน้ ต้นต่ากว่างานจากภาคเอกชน
สาหรับปี 2562 อัตรากาไรขัน้ ต้นปรับตัวเพิ่มขึน้ จากปี ก่อนสืบเนื่องมาจากในปี 2562 มีความสามารถในการควบคุมต้นทุน
ของโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
• ต้นทุนขายและกาไรขั้นต้นจากธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลังงานทดแทน
ต้นทุนขายธุรกิ จโรงไฟฟ้า พลังงานทดแทน ประกอบด้วย ค่ าวัตถุดิบ ค่าเสื่อมราคา ค่าแรง และค่าซ่อมแซม เป็ นหลัก
สาหรับปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทฯมีตน้ ทุนขาย 351.97 ล้านบาท 295.06 ล้านบาท และ 342.24 ล้านบาท ตามลาดับ
คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 76.04 ร้อยละ 76.17 และ ร้อยละ 77.68 ของรายได้จากการขายไฟฟ้ารวมตามลาดับ ส่งผลให้มีอตั รากาไร
ขัน้ ต้นร้อยละ 23.97 ร้อยละ 23.83 และ ร้อยละ 22.32 ตามลาดับ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

สาหรับ ปี 2560 การปรับ ตัว ลดลงของอัต ราก าไรขั้น ต้น เป็ น ผลมาจากโรงไฟฟ้ า ชี ว ภาพที่ ยังมี ก ารปรับ ปรุ ง เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าให้เต็มกาลังการผลิตตามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า แต่ยงั คงต้องมีการรับรูใ้ นส่วนของต้นทุนดาเนินงานที่
เกิดขึน้ ส่งผลให้กาไรขัน้ ต้นปรับตัวลดลง
สาหรับปี 2561 การปรับตัวลดลงของอัตรากาไรขั้นต้นเป็ นผลจากฤดูฝนที่ยาวนานกว่าปกติในปี 2561 ประกอบกับการ
ครบรอบการซ่อมบารุงรักษาเครื่องจักรครัง้ ใหญ่ของโรงไฟฟ้าชีวภาพและโรงไฟฟ้าชีวมวล
สาหรับปี 2562 การปรับตัวลดลงของอัตรากาไรขัน้ ต้นเป็ นผลจากการปรับปรุงประมาณการตัดค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึน้ ใน
โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ประกอบกับราคาวัตถุดิบที่สงู ขึน้ ในโรงไฟฟ้าชีวภาพและโรงไฟฟ้าชีวมวล
• ต้นทุนขายและกาไรขั้นต้นจากธุรกิจจาหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว
ต้นทุนขายธุรกิจจาหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว ประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าขนส่ง และค่าเสื่อมราคา เป็ น
หลัก ต้นทุนดังกล่าวเป็ นส่วนของบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทฯเข้าซือ้ กิจการในไตรมาส 4 ปี 2560 มีจานวน 280.82 ล้านบาท คิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 91.88 ของรายได้ดงั กล่าว ส่งผลให้มีอตั รากาไรขัน้ ต้นร้อยละ 8.12
สาหรับปี 2561 บริษัทฯ มีตน้ ทุนขายธุรกิจจาหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลวจานวน 1,791.66 บาท คิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 92.13 ของรายได้ดงั กล่าว ส่งผลให้มีอตั รากาไรขัน้ ต้นร้อยละ 7.87
สาหรับปี 2562 บริษัทฯ มีตน้ ทุนขายธุรกิจจาหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลวจานวน 1,717.24 บาท คิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 92.06 ของรายได้ดงั กล่าว ส่งผลให้มีอตั รากาไรขัน้ ต้นร้อยละ 7.94
• ต้นทุนขายและกาไรขั้นต้นจากธุรกิจก่อสร้าง
ต้นทุนขายธุรกิจก่อสร้าง ประกอบด้วย ค่าอุปกรณ์ ค่าแรง และค่าเสื่อมราคา เป็ นหลัก ต้นทุนดังกล่าวเป็ นส่วนของบริษัท
ย่อย ซึ่งบริษัทฯเข้าซือ้ กิจการในไตรมาส 4 ปี 2560 มีจานวน 14.69 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 89.65 ของรายได้ดังกล่าว
ส่งผลให้มีอตั รากาไรขัน้ ต้นร้อยละ 10.35
สาหรับปี 2561 บริษัทฯ มีตน้ ทุนขายธุรกิจก่อสร้างจานวน 5.14 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 33.25 ของรายได้จาก
ธุรกิจก่อสร้าง ส่งผลให้มีอตั รากาไรขัน้ ต้นที่รอ้ ยละ 66.75
สาหรับปี 2562 บริษัทฯ มีตน้ ทุนขายธุรกิจก่อสร้างจานวน 247.36 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 84.76 ของรายได้จาก
ธุรกิจก่อสร้าง ส่งผลให้มีอตั รากาไรขัน้ ต้นที่รอ้ ยละ 15.24 ซึ่งยอดที่ลดลงเป็ นผลมาจากงานก่อสร้างคลังนา้ มัน
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย ค่าคอมมิชชั่น ค่าบริการหลังการขาย และค่ารับรอง
เป็ นต้น ในระหว่างปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขาย 13.08 ล้านบาท 27.15 ล้านบาท
และ 32.38 ล้านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 1.51 ร้อยละ 1.07 และ ร้อยละ 1.32 ของรายได้จากการขายและ
บริการตามลาดับ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

สาหรับปี 2560 ค่าใช้จ่ายในการขายปรับตัวเพิ่มขึ น้ ร้อยละ 68.89 จากปี 2559 เนื่องจากในระหว่างไตรมาสที่ 4 ปี 2560
บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จากัด ซึ่งเป็ นผูจ้ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว (LPG) จึงทาให้มีการรับรู ้
ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทย่อยดังกล่าวเข้ามาด้วย
สาหรับปี 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายปรับตัวเพิ่มขึน้ คิดเป็ นร้อยละ 107.62 จากปี 2560 การเพิ่มดังกล่าวมีสาเหตุ
หลักมาจากระหว่างไตรมาสที่ 4 ปี 2560 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท บิ๊ กแก๊ส เทคโนโลยี จากัด ซึ่งเป็ นผูจ้ าหน่ ายผลิตภัณ ฑ์
ปิ โตรเลียมเหลว (LPG) จึงทาให้มีการรับรูค้ ่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทย่อยดังกล่าวในปี 2561 เต็มปี
สาหรับปี 2562 ค่าใช้จ่ายในการขายปรับตัวเพิ่มขึน้ ร้อยละ 19.26 จากปี 2561 เนื่องมาจากในปี 2562 บริษัทฯมีการเน้น
การให้บริการหลังการขายเพิ่มขึน้ เพื่ อใช้เป็ นกลยุทธ์ในการแข่งขันกับบริษัทคู่แข่ง จึงทาให้ค่าบริก ารหลังการขายมี การปรับตัว
สูงขึน้ กว่าปี ก่อน

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่ า ใช้จ่ า ยในการบริ ห ารส่ ว นใหญ่ ข องบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย ประกอบด้ว ย เงิ น เดื อ นและค่ า ใช้จ่ า ยพนั ก งาน ค่ า
สาธารณูปโภค ค่าวิชาชีพ และค่าใช้จ่า ยสานักงาน สาหรับปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร จานวน 131.53 ล้านบาท 157.11 ล้านบาท และ 292.80 ล้านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 9.65 ร้อยละ
5.26 และร้อยละ 4.44 ของรายได้รวมตามลาดับ
สาหรับปี 2560 ค่าใช้จ่ายในการบริหารปรับตัวลดลงร้อยละ 9.98 จากปี ก่อน โดยยอดที่ลดลงมีส าเหตุมาจากการปรับ
โครงสร้างภายในองค์กรให้มีความเหมาะสมและมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายบริหารอื่น จึงทาให้ค่าใช้จ่ายบริหารลดลง
สาหรับปี 2561 ค่าใช้จ่ายในการบริหารปรับตัวเพิ่มขึน้ ร้ อ้ ยละ 19.45 จากปี ก่อน โดยยอดที่เพิ่มขึน้ มีสาเหตุหลักมาจาก
ระหว่างไตรมาสที่ 4 ปี 2560 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จากัด ซึ่งเป็ นผูจ้ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว
(LPG) จึงทาให้มีการรับรูค้ ่าใช้จ่ายในการบริหาร ของบริษัทย่อยดังกล่าวเข้ามาด้วย แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบอัตราร้อยละต่อ
รายได้รวม จะเห็นค่าใช้จ่ายในการบริหารมีอตั ราลดงลงจากปี ก่อน ทัง้ นีเ้ ป็ นผลมาจากการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ
มากขึน้
สาหรับปี 2562 ค่าใช้จ่ายในการบริหารปรับตัวเพิ่มขึน้ ร้อยละ 86.37 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน เป็ นผลมาจากการการตัง้
ค่าเผื่อการด้อยค่าและการตัดรายการสินทรัพย์ของบริ ษัทย่อยที่เลิกใช้งานและการตัดรายการเงินลงทุนโครงการที่ไม่มีการพัฒนา
ต่อ
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประกอบด้วย ดอกเบีย้ จากหุ้นกู้ เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน และหนี ้สิน
ตามสัญญาเช่าซือ้ และสัญ ญาเช่าการเงิน สาหรับ ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายทางการเงิน
จานวน 99.68 ล้านบาท 96.03 ล้านบาท และ 126.40 ล้านบาท ตามลาดับ หรือ คิดเป็ นอัตราส่วนต่อรายได้รวมเท่ากั บร้อยละ
7.32 ร้อยละ 3.22 และร้อยละ 1.91 ตามลาดับ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

สาหรับปี 2560 ค่าใช้จ่ายทางการเงินปรับตัวเพิ่มขึน้ ร้อยละ 154.53 จากปี 2559 โดยมีสาเหตุจากการออกตั๋วแลกเงิน หุน้ กู้
และเงินกูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการเข้าซือ้ กลุ่มบริษัท บิก๊ แก๊ส เทคโนโลยี จากัด โรงไฟฟ้าชีวภาพและเพื่อการปรับปรุง
โรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท
สาหรับปี 2561 ค่าใช้จ่ายทางการเงินปรับตัวลดลงร้อยละ 3.66 จากปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักจากอัตราดอกเบีย้ ที่ลงลง
ถึงแม้ว่าหนีส้ ินทางการเงินของกลุ่มบริษัทจะเพิ่มสูงขึน้ กว่าปี ก่อน
สาหรับปี 2562 ค่าใช้จ่ายทางการเงินปรับตัวเพิ่มขึน้ ร้อยละ 31.63 จากปี 2561 โดยมีสาเหตุมาจากการออกตั๋วแลกเงิน หุน้
กู้ และเงินกูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในโครงการระบบขนส่งนา้ มันทางท่อของบริษัทย่อย
ความสามารถในการทากาไร
กาไรสุทธิของบริษัทสาหรับปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 45.98 ล้านบาท 112.52 ล้านบาท และ 3,132.52 ล้าน
บาท ตามลาดับ หรือคิดเป็ นอัตราส่วนต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 3.37 ร้อยละ 3.77 และร้อยละ 47.49
สาหรับปี 2560 กาไรสุทธิปรับตัวเพิ่มขึน้ ร้อยละ 210.08 จากปี 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากกาไรขัน้ ต้นของกลุ่มธุรกิจ
ออกแบบ จาหน่าย ติดตัง้ ระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อมที่เพิ่มสูงขึน้ การเข้าซือ้ กิจการของกลุ่มธุรกิจจาหน่าย
และขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว การเริ่มจาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จานวน 10 เมกะวัตต์ ใน
เดือนมกราคม 2560 และการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายบริหารที่มีประสิทธิภาพมากขึน้
สาหรับปี 2561 กาไรสุท ธิ ป รับ ตัวเพิ่ มขึน้ ร้อ ยละ 144.73 โดยมี สาเหตุ หลักมาจากกาไรขั้นต้นชองกลุ่ม ธุรกิ จออกแบบ
จาหน่าย ติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้ า และตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม กาไรขั้นต้นของกลุ่มธุรกิจจาหน่ายและขนส่งผลิตภัณ ฑ์
ปิ โตรเลียมเหลว และการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายบริหารและค่าใช้จ่ายทางการเงินที่มีประสิทธิภาพมากขึน้
สาหรับปี 2562 กาไรสุทธิปรับตัวเพิ่มขึน้ ร้อยละ 2,683.97 โดยมีสาเหตุหลักมาจากเป็ นผลมาจากการขายหุน้ สามัญของ
บริษัท ไทย ไปป์ ไลน์ เน็ตเวิรค์ จากัด
การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัท
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจานวน 5,746.54 ล้านบาท 6,763.94
ล้านบาท และ 10,236.55 ล้านบาท ตามลาดับ โดยประกอบไปด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี ้
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 มีมลู ค่าเท่ากับ 1,283.65 ล้านบาท 1,203.77 ล้านบาท
และ 2,392.48 ล้านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็ นร้อยละ 22.34 ร้อยละ 17.80 และร้อยละ 23.37 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ ซึ่ง
สินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนี ้
อื่น สินทรัพย์ท่เี กิดจากสัญญา สินค้าคงเหลือ และลูกหนีจ้ ากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย เป็ นหลัก
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 บริษัทฯและบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจานวน 429.86 ล้าน
บาท 294.86 ล้านบาท และ 145.56 ล้านบาท ตามลาดับ
สาหรับปี 2560 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึน้ 301.35 ล้านบาท เป็ นผลมาจาก
- กระแสเงินสดรับจากการดาเนินงาน จานวน 381.04 ล้านบาท การบวกกลับค่าเสื่อมราคาจานวน 113.89 ล้านบาท
และการลดลงของลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่นจานวน 393.11 ล้านบาท
- กระแสเงินสดจ่ายจากการลงทุน จานวน 1,336.56 ล้านบาท จากการลงทุนในบริษัท บิก๊ แก๊ส เทคโนโลยี จากัด
- กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงิน จานวน 1,256.87 ล้านบาท จากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ในช่วงไตรมาส 4
สาหรับปี 2561 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลง 135.00 ล้านบาท เป็ นผลมาจาก
- กระแสเงินสดรับจากการดาเนินงาน จานวน 183.00 ล้านบาท ซึ่งเป็ นผลมาจากกาไรจากการดาเนินงาน 307.49
ล้านบาท ( + ) การเพิ่มขึน้ ของลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่นจานวน 204.33 ล้านบาท ( - ) การเพิ่มขึน้ ของเจ้าหนี ้
การค้าและเจ้าหนีอ้ ื่นจานวน 100.67 ล้านบาท ( + ) และการจ่ายภาษีเงินได้ 20.83 ล้านบาท ( - )
- กระแสเงินสดจ่ายจากการลงทุน จานวน 556.56 ล้านบาท จากการการจ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ในบริษัทย่อย
ซือ้ เงินลงทุนในบริษัทย่อย และซือ้ สินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท
- กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงิน จานวน 238.57 ล้านบาท จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย และการ
ออกหุน้ กูใ้ นระหว่างปี 2561
สาหรับปี 2562 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลง 149.30 ล้านบาท เป็ นผลมาจาก
- กระแสเงินสดจ่ายจากการดาเนินงาน จานวน 622.50 ล้านบาท ซึ่งเป็ นผลมาจากกาไรจากการดาเนินงาน 338.09
ล้านบาท ( + ) การลดลงของลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น 117.90 ล้านบาท ( + ) การเพิ่มขึน้ ของสินทรัพย์ท่เี กิดจาก
สัญญา 278.82 ล้านบาท ( - ) การเพิ่มขึน้ ของลูกหนีจ้ ากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยจานวน 1,240.00 ล้าน
บาท ( - ) การเพิ่มขึน้ ของเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่นจานวน 170.84 ล้านบาท ( + ) การเพิ่มขึน้ ของหนีส้ ินที่เกิด
จากสัญญา 356.45 ล้านบาท ( + ) การลดลงของหนีส้ ินไม่หมุนเวียนอื่น 15.18 ล้านบาท ( - ) และการจ่ายภาษีเงิน
ได้ 71.78 ล้านบาท ( - )
- กระแสเงินสดรับจากการลงทุน จานวน 1,440.51 ล้านบาท จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยจานวน 1,671.13
ล้านบาท ( + ) การซือ้ สินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทจานวน 208.01 ล้านบาท ( - ) การเพิ่มขึน้ จากเงินฝากธนาคารที่มี
ภาระคา้ ประกัน 17.05 ล้านบาท ( - ) และการเพิ่มขึน้ ของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ 5.56 ล้านบาท ( - )
- กระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมจัดหาเงิน จานวน 967.31 ล้านบาท จากการชาระคืนเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบัน
การเงิน การจ่ายเงินปั นผล และ ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อยลดลง
• ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 และ 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมี ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่นจานวน 549.36
ล้านบาท 634.05 ล้านบาท และ 516.00 ล้านบาท ตามลาดับ โดยการเพิ่มขึน้ ของลูกหนีก้ ารค้าในช่วงเวลาดังกล่าวเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับยอดขายของบริษัทและบริษัทย่อย
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

โดยในปี 2560 2561 และ 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ยเท่ากับ 99.93 วัน 73.34 วันและ 66.17
วัน ตามลาดับ บริษัทมีนโยบายการให้เทอมจ่ายชาระแก่ลกู ค้าโดยพิจารณาจากเทอมการจ่ายชาระเงินจากผลประกอบการที่ผ่าน
มา ยอดการสั่งซือ้ และประวัติการชาระเงินในอดีต
ตารางสรุ ปอายุลูกหนีก้ ารค้าของบริษัทฯ
(หน่วย: ล้านบาท)
ระยะเวลาคงค้าง
(งบการเงินรวม)
ลูกหนีก้ ารค้า
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึน้ ไป
รวม
ลูกหนีอ้ ื่นๆ
หัก ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
รวม-สุทธิ

31 ธ.ค. 2560
ล้านบาท
ร้อยละ
146.60
94.98
115.47
31.29
28.16
416.50
136.51
(3.65)
549.36

26.69
17.29
21.02
5.70
5.13
75.81
24.85
(0.66)
100.00

31 ธ.ค. 2561
ล้านบาท ร้อยละ
226.79
185.65
46.31
77.13
10.08
545.96
99.47
(11.38)
634.05

35.77
29.28
7.30
12.17
1.59
86.11
15.69
(1.79)
100.00

31 ธ.ค. 2562
ล้านบาท ร้อยละ
165.51
69.33
2.16
70.12
163.32
470.44
57.55
(11.99)
516.00

32.07
13.44
0.42
13.59
31.65
91.17
11.15
(2.32)
100.00

จากตารางแสดงอายุลกู หนีก้ ารค้า ในปี 2560 ลูกหนีก้ ารค้าส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยจัดอยู่ ในกลุ่มที่ยงั ไม่ถึง
กาหนดชาระ และกลุ่มที่เกินกาหนดชาระแล้วมากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน โดยในปี 2560 สัดส่วนการค้างชาระของลูกหนีใ้ นแต่ละ
กลุ่มมีอตั ราส่วนที่เพิ่ม ขึน้ จากปี ก่อน ทัง้ นีเ้ ป็ นผลจากงานโครงการติดตัง้ แผงโซล่าร์เซลล์กับหน่วยงานราชการ ลูกหนีก้ ารค้าจาก
รายได้ขายไฟฟ้าที่มีรายได้ท่ีเพิ่มขึน้ จากปี ก่อน และลูกหนีก้ ารค้าในธุรกิจจาหน่ายปิ โตรเลียมเหลวของบิ๊กแก๊ส ที่บริษัทฯ เข้าซือ้
กิจการในช่วงไตรมาส 4 ในส่วนของลูกหนีค้ งค้างที่มีอายุมากกว่า 12 เดือน คือ ลูกหนีข้ องบริษัทฯรายหนึ่งที่ไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ และอยู่ในขัน้ ตอนของการบังคับคดีตามกระบวนการยุติธรรม ซึ่ง บริษัทได้บนั ทึกค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญแล้วทัง้ จานวน และ
ลูกหนีก้ ารค้าจากการก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (เอ็นจีวี) โดยบริษัทฯคาดว่าจะสามารถเก็บหนีไ้ ด้ในปี 2561 เป็ นต้นไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลูกหนีก้ ารค้าส่วนใหญ่ ของบริษั ทและบริษั ทย่อย เพิ่มสูงขึน้ จากปี 2560 ทั้งนีเ้ ป็ นไปตาม
รายได้จากการขายและบริการรวมที่เพิ่มสูงขึน้ ทัง้ ในส่วนของธุรกิจออกแบบ จาหน่าย ติดตัง้ ระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวัดจัดการ
สภาพแวดล้อม และธุรกิจจาหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว โดยลูกหนี ้ส่วนใหญ่จดั อยู่ในกลุ่มที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ
และกลุ่มที่เกินกาหนดชาระแล้วมากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน ในส่วนค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญที่เพิ่มขึน้ เกิดจากกลุ่มธุรกิจ จาหน่าย
และขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลวมีการเปลี่ยนนโยบายการตัง้ ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญเพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลูกหนีก้ ารค้าของบริษั ทและบริษัทย่อยในกลุ่มที่เกินกาหนดชาระมากกว่า 6 เดือน ถึง 12
เดือน และกลุ่มที่เกินชาระมากกว่า 12 เดือน เพิ่มสูงขึน้ จากปี ก่อน ทั้งนีเ้ ป็ นผลมาจากงานโครงการกับหน่วยงานราชการที่รอ
งบประมาณจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน (พพ.) ซึ่งคาดว่าจะได้รบั ชาระในปี 2563
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

ลูกหนีอ้ ื่น ณ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 136.51 ล้านบาท 99.47 ล้านบาท และ 57.55 ล้าน
บาท โดยลูกหนีอ้ ื่นของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประกอบไปด้วย ลูกหนีอ้ ื่น ดอกเบีย้ ค้างรับ และรายได้คา้ งรับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ลูกหนีอ้ ื่นเพิ่มขึน้ จากปี 2559 จานวน 50.35 ล้านบาท เนื่องมากจากรายได้คา้ งรับจากการ
ขายไฟฟ้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่เพิ่มสูงขึน้ ตามปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึน้ จากโรงไฟฟ้าชีวมวล และโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ 10
เมกะวัตต์ ประกอบกับรายได้คา้ งรับจากการก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (เอ็นจีวี)ของบิก๊ แก๊ส
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลูกหนีอ้ ื่นลดลงจากปี 2560 จานวน 37.05 ล้านบาท เนื่องมากจากเนื่องมาจากบริษัทย่อย
ได้รบั ชาระค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าและสถานีบริการก๊าซธรรมชาติเรียบร้อยแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลูกหนีอ้ ื่นลดลงจากปี 2561 จานวน 41.92 ล้านบาท โดยยอดลูกหนีอ้ ื่นส่วนใหญ่ มาจาก
รายได้คา้ งรับ และเงินทดรองจ่ายในงานให้บริการดูแลสถานีให้บริการของ ปตท.
กลุ่มธุรกิจออกแบบ จาหน่าย ติดตัง้ ระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม มีการกาหนดอัตราการตัง้ ค่าเผื่อ
หนีส้ งสัยจะสูญแยกตามกลุ่มลูกค้าของไว้ 3 ประเภท ดังนี ้
ระยะเวลาค้างชาระ
มากกว่า 6 - 9 เดือน
มากกว่า 9 - 12 เดือน
มากกว่า 12 -18 เดือน
มากกว่า 18 เดือน

อัตราการตัง้ ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ (ร้อยละ)
ลูกค้าเอกชนในตลาด
ลูกค้าหน่วยงานราชการ
ลูกค้าเอกชนทั่วไป
หลักทรัพย์ฯ
และรัฐวิสาหกิจ
15
50
20
20
100
30
30
100
100

กลุ่มธุรกิจธุรกิจจาหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว มีการกาหนดอัตราการตัง้ ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญแยกตาม
กลุ่มลูกค้าไว้ 2 ประเภท ดังนี ้
ระยะเวลาค้างชาระ
มากกว่า 6 - 9 เดือน
มากกว่า 9 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน

อัตราการตัง้ ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ (ร้อยละ)
ลูกค้าแก๊ส LPG
ลูกค้าบริการและการค้าอืน่ ๆ
30
50
20
100
100

• สินทรัพย์ท่เี กิดจากสัญญา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญาจานวน 278.83 ล้านบาท เป็ นผลมาจาก
ส่วนของรายได้ท่รี บั รูส้ ะสมที่เกินกว่าจานวนเงินที่เรียกเก็บจากลูกค้าจนถึงปั จจุบนั ของงานก่อสร้างคลังนา้ มันในบริษัทย่อย
• สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วยรายการที่สาคัญ ดังนี ้
(หน่วย : ล้านบาท)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

สินค้าสาเร็จรูป
งานระหว่างทา
วัตถุดิบ
สินค้าระหว่างทาง
รวม

31 ธ.ค. 2560
มูลค่า
ร้อยละ
64.42
53.34
13.69
11.33
41.76
34.58
0.92
0.76
120.77 100.00

31 ธ.ค. 2561
มูลค่า
ร้อยละ
71.89
39.81
64.65
35.80
40.80
22.59
3.26
1.81
180.61 100.00

31 ธ.ค. 2562
มูลค่า
ร้อยละ
68.73
45.82
29.84
19.89
51.44
34.29
150.01 100.00

สินค้าคงเหลือของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประกอบไปด้วย สินค้าสาเร็จรูปประเภท แบตเตอรี่ UPS และ Rectifier ซึ่งเป็ น
อุปกรณ์สาหรับงานโครงการของหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน วัตถุดิบของโรงไฟฟ้าชีวมวลที่บริษัทเข้าซือ้ กิจการในปี 2559 และ
ก๊าซปิ โตรเลียมเหลวของบิก๊ แก๊สที่บริษัทเข้าซือ้ กิจการในไตรมาส 4 ปี 2560
บริษัทมีอตั ราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 เท่ากับ 12.93 เท่า 17.04 เท่า และ
16.64 เท่า ตามลาดับ ซึ่งคิดเป็ นระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 28.23 วัน 21.42 วันและ 21.93 วัน ตามลาดับ โดยสาเหตุหลักที่ทาให้
บริษัท มีระยะเวลาขายสิน ค้าเฉลี่ยน้อยลงจากปี 2560 เนื่องจากบริษั ทและบริษั ทย่อ ยมีก ารจัด การที่ ดีขึน้ ประกอบกับ ธุรกิ จ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลวที่บริษัทเข้าซือ้ กิจการในปี 2560 มีระยะเวลาการขายสินค้าที่สนั้ จึง ทาให้ระยะเวลาขายสินค้า
เฉลี่ยในภาพรวมลดลง
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 4,462.89 ล้านบาท 5,560.17 ล้าน
บาท และ 7,844.07 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 77.66 ร้อยละ 82.20 และ ร้อยละ 76.63 ของสินทรัพ ย์รวม ตามลาดับ โดย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของบริษัทฯและบริษัทย่อยส่วนใหญ่มาจากรายการ เงินลงทุนในการร่วมค้า สินทรัพย์ถาวร ที่มาจากการเข้า
ซือ้ กิจการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน และธุรกิจจาหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว ค่าความนิยม และเงินจ่ายล่วงหน้าค่า
ซือ้ สินทรัพย์
• เงินลงทุนในการร่วมค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในการร่วมค้า 3,724.94 ล้านบาท เป็ นผลมาจากบริษัท บิก๊
แก๊ส เทคโนโลยี จากัด ได้ขายหุน้ สามัญในบริษัท ไทย ไปป์ ไลน์ เน็ตเวิรค์ จากัด ร้อยละ 43 ให้กบั บริษัท ผลิตไฟฟ้า จากัด (มหาชน)
และการขายดังกล่าวทาให้มีการเปลี่ยนแปลงอานาจควบคุมส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงสถานะเงินลงทุนจากเงินลงทุนในบริษัท
ย่อยเป็ นเงินลงทุนในการร่วมค้า
• ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีท่ดี ิน อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิรวมจานวน 2,612.41
ล้านบาท 3,421.65 ล้านบาท และ 3,067.33 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 45.46 ร้อยละ
50.59 และ ร้อยละ 29.96 ตามลาดับ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

ณ 31 ธันวาคม 2560 ที่ดิ น อาคารและ อุปกรณ์ เพิ่ม ขึน้ จากปี ก่อน เป็ น ผลจากการเข้าซือ้ กิจการโรงไฟฟ้า พลังงาน
ทดแทน การปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน และการเข้าซือ้ กิจการจาหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
เหลว
ณ 31 ธันวาคม 2561 ที่ดิน อาคารและ อุปกรณ์ เพิ่มขึน้ จากปี ก่อน เป็ นผลจากการสร้างโรงไฟฟ้าชีวภาพจานวน 2 แห่ง
รวม 5.6 เมกะวั ต ต์ ที่ จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี และการซื ้อ ที่ ดิ น และงานระหว่ า งก่ อ สร้า งของโครงการท่ อ น ้ า มั น ทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ 31 ธันวาคม 2562 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลงจากปี ก่อน เป็ นผลมาจากการเปลี่ ยนแปลงประเภทเงินลงทุนใน
บริษัทย่อยเป็ นกการร่วมค้าของบริษัท ไทย ไปป์ ไลน์ เน็ตเวิรค์ จากัด (“TPN”) ซึ่งทาให้ตอ้ งนาส่วนของ TPN ออกจากงบการเงิน
ของกลุ่มบริษัท
• สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิรวมจานวน 281.50 ล้าน
บาท 271.83 ล้านบาท และ 254.80 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 4.90 ร้อยละ 4.02 และ
ร้อยละ 2.49 ตามลาดับ เป็ นผลมาจากการเพิ่มขึน้ ของสิทธิบัตรที่กลุ่มบริษัทเข้าซือ้ กิจการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในระหว่างปี
2560 ส่วนในปี 2561 และ 2562 ที่มียอดลดลงเนื่องมาจากการตัดจาหน่ายสิทธิบตั รดังกล่าวข้างต้น
• ค่าความนิยม
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2560 2561 และ 2562 บริษั ท ฯและบริษั ท ย่ อ ยมี ค่ า ความนิ ย ม จ านวน 1,331.82 ล้า นบาท
1,342.99 ล้านบาท และ 569.38 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนต่อสิ นทรัพย์รวมเท่ากับ ร้อยละ 23.18 ร้อยละ 19.86 และ
ร้อยละ 5.56 ซึ่งเป็ นผลจากการเข้าลงทุนในกลุ่มบริษัทบิ๊กแก๊ส ในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 และยอดที่เพิ่มขึน้ ในปี 2561 เป็ นผลมา
จากการที่บริษัทบิก๊ แก๊สได้เข้าลงทุนในหุน้ สามัญของ บริษัท เจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น จากัด ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 อย่างไร
ก็ตาม ค่าความนิยม ณ 31 ธันวาคม 2562 ลดลง เป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็ นกการร่วมค้า
ของบริษัท ไทย ไปป์ ไลน์ เน็ตเวิรค์ จากัด (“TPN”) ซึ่งทาให้ตอ้ งนาส่วนของ TPN ออกจากงบการเงินของกลุ่มบริษัท
แหล่งทีม่ าของเงินทุน
หนีส้ ิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนีส้ ินรวมจานวน 2,131.97 ล้านบาท 2,805.15
ล้านบาท และ 3,336.28 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 37.10 ร้อยละ 41.47 และร้อยละ 32.59 ของหนีส้ ินและส่วนของผูถ้ ือหุน้
ซึ่งประกอบไปด้วย เงินกูย้ ืมระยะสัน้ เจ้าหนีก้ ารค้า หุน้ กู้ และเงินกูย้ ืมระยะยาว โดยหนีส้ ินที่เพิ่มขึน้ เป็ นผลมาจากการเข้าลงทุน
และขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน และธุรกิจจาหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว
• เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมี เงินเบิกเกินบัญ ชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น จานวน
609.81 ล้านบาท 495.92 ล้านบาท และ 688.45 ล้านบาท คิ ด เป็ น สัด ส่วนร้อยละ 10.61 ร้อยละ 7.33 และร้อยละ 6.73 ของ
สินทรัพย์รวมตามลาดับ โดยยอดที่ลดลงในปี 2561 เป็ นผลมาจากการจ่ายชาระหนีเ้ งินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน้ ดังกล่าว
และยอดที่เพิ่มขึน้ ในปี 2562 เป็ นผลจากการเบิกเงินเพื่อนามาใช้ในการการดาเนินงานของกลุ่มบริษัท
• หุน้ กู้ – รวมส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2560 2561 และ 2562 บริษั ท ฯมี หุ้น กู้ (รวมส่ วนที่ ถึ งก าหนดช าระภายใน 1 ปี ) จานวนทั้งสิ น้
179.35 ล้านบาท 744.70 ล้านบาท และ 398.62 ล้านบาท คิ ด เป็ น สัด ส่วนร้อยละ 3.12 ร้อยละ 11.01 และร้อยละ 3.89 ของ
สินทรัพย์รวมตามลาดับ โดยยอดหุน้ กูท้ ่ีเพิ่มขึน้ ในปี 2561 เป็ นผลมาจากการเข้าลงทุนและขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
และธุรกิจจาหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว และยอดหุน้ กูท้ ่ีลดลงในปี 2562 เป็ นผลจากการจ่ายชาระคืนหุน้ กูท้ ่ีครบ
กาหนดชาระ
• เงินกูย้ ืมระยะยาว – รวมส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 บริษั ทฯและบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะยาว (รวมส่วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายใน 1 ปี ) จานวนทัง้ สิน้ 936.18 ล้านบาท 689.88 ล้านบาท และ 657.44 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 16.29 ร้อยละ 10.20
และร้อยละ 6.43 ของสินทรัพย์รวมตามลาดับ โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีเงินกูย้ ืมระยะยาวจานวน 689.88 ล้านบาท หรือคิดเป็ น
การลดลงร้อยละ 26.31 จาก ณ สิน้ ปี 2560 เป็ นผลมาจากการการเปลี่ยนแปลงเงินกูย้ ืมระยะยาวเป็ น หนีส้ ินตามสัญญาเช่าซือ้
ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินกูย้ ืมลดลงจานวน 32.44 ล้านบาท จาก ณ สิน้ ปี 2561 โดยเป็ นผลมา
จากบริษัทย่อยได้รบั เงินกูย้ มื เพิ่มเติมจานวน 168.50 ล้านบาท และมีการชาระคืนเงินต้นของเงินกูก้ ่อนเดิมตามระยะเวลาที่กาหนด
จานวน 200.92 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2560 2561 และ 2562 บริษั ท และบริษั ท ย่ อ ยมี ส่ ว นของผู้ถื อ หุ้น เท่ า กั บ 3,614.57 ล้า นบาท
3,958.79 ล้านบาท และ 6,900.27 ล้านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 62.90 ร้อยละ 58.53 และ ร้อยละ 67.41 ของ
สินทรัพย์รวมตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผูถ้ ือหุน้ เพิ่มขึน้ จาก 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 2,236.69 ล้าน
บาท ซึ่งเป็ นผลมาจากการเพิ่มทุ นจดทะเบียน กาไรสุทธิภายในปี การใช้สิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิ PSTC-ESOP และการใช้สิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผูถ้ ือหุน้ เพิ่มขึน้ จาก 31 ธันวาคม 2560 จานวน 344.22 ล้าน
บาท เป็ นผลมาจากการเพิ่มขึน้ ของกาไรสะสมจากผลการดาเนินงาน กาไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยไม่สญ
ู เสียการ
ควบคุม (การขายหุน้ ในบริษัท ไทยไปป์ ไลน์ เน็ตเวิรค์ จากัด) และ การใช้สิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิ PSTC-ESOP และการใช้สิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผูถ้ ื อหุน้ เพิ่มขึน้ จาก 31 ธันวาคม 2561 จานวน 2,941.48
ล้านบาท เป็ นผลมาจากการเพิ่มขึน้ ของกาไรสะสมจากผลการดาเนินงาน การใช้สิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 และการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนเพื่อชาระค่าตอนบแทนสาหรับการรับโอนกิจการทัง้ หมดของ BIGGAS
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ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ฉบับนีแ้ ล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรอง
ว่า ข้อ มูลดังกล่ าวถูก ต้องครบถ้ว น ไม่ เป็ น เท็ จ ไม่ ท าให้ผู้อื่น สาคั ญ ผิ ด หรือ ไม่ ขาดข้อมูลที่ ค วรต้อ งแจ้งในสาระสาคัญ
นอกจากนี ้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงิน ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผล
การดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว
2) บริษั ท ฯ ได้จัด ให้ มี ร ะบบการเปิ ดเผยข้อ มู ล ที่ ดี เพื่ อ ให้แ น่ ใ จว่ า บริษั ท ฯ ได้เปิ ด เผยข้อ มู ล ในส่ ว นที่ เป็ น
สาระสาคัญทัง้ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตาม
ระบบดังกล่าว
3) บริษัทฯ ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และบริษัท
ได้แ จ้งข้อ มูลการประเมิ น ระบบการควบคุม ภายใน ณ วัน ที่ 25 กุม ภาพัน ธ์ 2563 ต่ อผู้สอบบัญ ชี แ ละ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทัง้ การกระทาที่มิชอบที่อาจมีผ ลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริษัทและ
บริษัทย่อย
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ บริษัทฯ ได้รบั รองความถูกต้องแล้ว
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนีไ้ ว้ทกุ หน้าด้วย หากเอกสารใด
ไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่ขา้ พเจ้าได้รบั รองความถูกต้อง
ของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

ดร.พระนาย กังวาลรัตน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายอัณณพ พุ่มกุมาร

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ

ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอานาจ
ชื่อ-สกุล
นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1.1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ง

1. นายภาณุ ศีติสาร
- ประธานกรรมการ
- กรรมการบริหาร
(กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ
อบรม

50

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณทิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
(ฟิ สิกส์ประยุกต์) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- Director Certification Program
(DCP) 176/2013
- Role of the Chairman Program
(RCP) 30/2013
- Director Accreditation Program
(DAP) 19/2004
- Successful Formulation & Execution
of Strategy (SFE) 26/2016
- Financial Statements for
Directors (FSD) 30/2016
- Safety Officer for Management Level
2018

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)
3.81

ความสัมพั
นธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร
-

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อบริษัท / ลักษณะธุรกิจ

2561 - ปัจจุบนั

กรรมการ

บจ. เจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น / ธุรกิจสถานีบริการก๊าซปิ โตรเลียมเหลว (แอลพี
จี) และก๊าซธรรมชาติ (เอ็นจีวี)

2560 - ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ

บจ. บิก๊ แก๊ส เทคโนโลยี / ธุรกิจจาหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว

2560 - ก.ย. 2562

กรรมการ

บจ. ไทย ไปป์ ไลน์ เน็ตเวิรค์ / ธุรกิจขนส่งนา้ มันโดยระบบขนส่งทางท่อ

2555 - ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ/
กรรมการบริหาร

บมจ. เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี / ธุรกิจออกแบบ จาหน่ายและติดตัง้ ระบบจ่าย
ไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม

2553 - ปัจจุบนั

กรรมการ

บจ. กันหา โซล่าพาวเวอร์ / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

2551 - 2555

กรรมการผูจ้ ดั การ

บจ. พระพาย เทคโนโลยี / จัดจาหน่าย และให้บริการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานลม

2545 - 2555

กรรมการ

บจ. ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น เทคโนโลยี (ประเทศไทย) / ผลิตและจาหน่ายอุปกรณ์
โทรคมนาคมและเครือ่ งมือสื่อสาร

2541 - ปัจจุบนั

กรรมการ

บมจ. เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น / จาหน่ายและติดตัง้ อุปกรณ์โทรคมนาคมการ
สื่อสาร
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ง

2. ดร. พระนาย กังวาลรัตน์
- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
(กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ
อบรม

45

- ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยอีสเทิรน์ เอเชีย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมไฟฟ้า- อิเล็กทรอนิกส์)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- Director Accreditation Program
(DAP) 33/2005
- Director Certification Program
(DCP) 170/2013
- Executive Security Program,
Internal Security Operations
Command 2017

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)
4.08

ความสัมพั
นธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร
-

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อบริษัท / ลักษณะธุรกิจ

2562 - ปัจจุบนั

กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ/ประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

2560 - ปัจจุบนั

กรรมการ

บจ. พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 1 / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
บจ. พีเอสทีซี อินเตอร์เนชั่นแนล / ลงทุนในธุรกิจอื่น

2559 - ปัจจุบนั

กรรมการ

บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 7 / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 8 / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
บจ. อรัญ เพาเวอร์ / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ
บจ. เศรษฐี สพุ รรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ
บจ. โรงไฟฟ้าสระยายโสม / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ
บจ. โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ
บจ. เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

2558 - ปัจจุบนั

กรรมการ

บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี / ลงทุนในธุรกิจอืน่
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
บจ. พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง / ลงทุนในธุรกิจอื่น
บจ. นวรัตน์ บีเวอร์เรส / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ
อบรม

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)

ความสัมพั
นธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

- Safety Officer for Management Level
2018

3. นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน
- กรรมการ
- กรรมการบริหาร

53

- ปริญญาโท บัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- Diploma in Auditing

ชื่อบริษัท / ลักษณะธุรกิจ
บจ.เพาเวอร์ วี กรีน / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
บจ. พีเอสที (อุบลราชธานี) / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ

0.16

-

2556 - ปัจจุบนั

กรรมการ

บจ. ไบโอโกกรีน / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
บจ. วินด์โกกรีน / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม

ก.พ.-พ.ย. 2556

ที่ปรึกษาด้านการ
พัฒนาพลังงาน
ทดแทน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง / สถานศึกษา

2555 - ปัจจุบนั

กรรมการ/ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ. เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี / ธุรกิจออกแบบ จาหน่ายและติดตัง้ ระบบจ่าย
ไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม

2553 - ปัจจุบนั

กรรมการ

บจ. โซล่าร์โกกรีน / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

2541 - 2544

กรรมการ ผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายขาย

2562 - ปัจจุบนั

กรรมการ

บจ. กันหา โซล่าพาวเวอร์ / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
บจ. เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น (ประเทศไทย) / จาหน่ายและติดตัง้ อุปกรณ์
โทรคมนาคมการสื่อสาร
บจ. บิก๊ เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น / ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานทดแทนอื่น
บจ. ทีเอสเอชไอ เอ็นจิเนียริง / ธุรกิจบริการก่อสร้าง
บจ. ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 1 / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ง

- ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายการเงิน
(กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ
อบรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Director Certification Program
(DCP) 174/2013
- Safety Officer for Management Level
2018
- สร้างความเข้าใจกับประเด็นในการ
ปฏิบตั ิเรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
และต้นทุนกูย้ ืม (2019)
- ข้อพึงระวังและประเด็นสาคัญในการ
จัดทางบการเงินและนาส่ง DBD eFiling เวอร์ช่นั ใหม่ (2019)
- รับมือกฎหมาย Transfer Pricing : รู ้
จริงหลักกาหนดราคาโอน (2019)
- เตรียมความพร้อมในการออกงบการเงิน
และประเด็นทางภาษีอากรทีพ่ ึงระวัง
พร้อม update ภาษีปี 2562
- คุยสบายๆ เรื่องบัญชีและการวิเคราะห์
งบการเงิน รุน่ ที่ 1/62
- Documentary Request QR code

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)

ความสัมพั
นธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อบริษัท / ลักษณะธุรกิจ
บจ. ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 2 / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
บจ. ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 3 / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
บจ. ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 5 / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

2561 - ปัจจุบนั

กรรมการ

บจ. เจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น / ธุรกิจสถานีบริการก๊าซปิ โตรเลียมเหลว (LPG)
และก๊าซธรรมชาติ (NGV)

2560 - ปัจจุบนั

กรรมการ

บจ. พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 1 / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
บจ. พีเอสทีซี อินเตอร์เนชั่นแนล / ลงทุนในธุรกิจอื่น
บจ. บิก๊ แก๊ส เทคโนโลยี / ธุรกิจจาหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว

2560 - ก.ย. 2562

กรรมการ

บจ. ไทย ไปป์ ไลน์ เน็ตเวิรค์ / ธุรกิจขนส่งนา้ มันโดยระบบขนส่งทางท่อ

2559 - ปัจจุบนั

กรรมการ

บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 7 / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 8 / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
บจ. อรัญ เพาเวอร์ / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ
บจ. เศรษฐี สพุ รรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ /ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ
บจ. โรงไฟฟ้าสระยายโสม / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ
บจ. โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ
บจ. เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ
อบรม
(2019)
- การยกระดับธรรมาภิบาลคู่คา้
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (2019)
- ภาษี กบั ธุรกิจ SME (2019)
-อบรมหุน้ ยั่งยืน ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
และการประเมินผลเพื่ออนุมตั ิจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(2019)
- คณะกรรมการความปลอดภัยและชีวอ
นามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
(2019)
- การทบทวนการกากับดูแลการเงินไตร
มาส (2019)

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)

ความสัมพั
นธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อบริษัท / ลักษณะธุรกิจ

2558 - ปัจจุบนั

กรรมการ

บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี / ลงทุนในธุรกิจอืน่
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
บจ. พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง / ลงทุนในธุรกิจอื่น
บจ. นวรัตน์ บีเวอร์เรส / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ
บจ.เพาเวอร์ วี กรีน / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
บจ. พีเอสที (อุบลราชธานี) / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ
บจ. วินด์โกกรีน / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม
บจ. โซล่าร์โกกรีน / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
บจ. กันหา โซล่าพาวเวอร์ / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
บจ. ไบโอโกกรีน / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

2555 - ปัจจุบนั

กรรมการ/ประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่าย
การเงิน

บมจ. เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี / ธุรกิจออกแบบ จาหน่ายและติดตัง้ ระบบจ่าย
ไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม

2554 - 2557

CFO & Corporate
Support Division

บจ. บิซโปร เอาท์ซอร์ส / บริการคอลเซ็นเตอร์
บจ. โลคัส เทเลคอมมูนิเคชั่น อิงค์ / พัฒนาระบบลูกค้าสัมพันธ์และระบบเครือข่าย
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ
อบรม

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)

ความสัมพั
นธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา
2544 - 2554

4. นายอัณณพ พุ่มกุมาร
- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายปฏิบตั ิการ
(กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม)

45

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- Director Accreditation Program
(DAP) 100/2013
- Director Certification Program
(DCP) 170/2013
- Safety Officer for Management Level
2018

0.42

-

ตาแหน่ง

ชื่อบริษัท / ลักษณะธุรกิจ
บมจ. โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น / ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

2562 – ปัจจุบนั

Senior Vice
President Financial
Operations
Division
กรรมการ

2560 - ปัจจุบนั

กรรมการ

บจ. พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 1 / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
บจ. พีเอสทีซี อินเตอร์เนชั่นแนล / ลงทุนในธุรกิจอื่น

2559 - ปัจจุบนั

กรรมการ

บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 7 / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 8 / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
บจ. โรงไฟฟ้าสระยายโสม / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ
บจ. โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ
บจ. เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

2557 - ปัจจุบนั

กรรมการ

บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี / ลงทุนในธุรกิจอื่น
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

บจ. ทีเอสเอชไอ เอ็นจิเนียริง / ธุรกิจบริการก่อสร้าง
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ
อบรม

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)

ความสัมพั
นธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อบริษัท / ลักษณะธุรกิจ
บจ. พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง / ลงทุนในธุรกิจอื่น
บจ.เพาเวอร์ วี กรีน / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
บจ. พีเอสที (อุบลราชธานี) / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ

5. นายสุวิทย์ สิงหจันทร์
- กรรมการ
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

64

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ (นิดา้ )
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต

0.004

-

2556 - ปัจจุบนั

กรรมการ

บจ. วินด์โกกรีน / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม
บจ. โซล่าร์โกกรีน / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

2555 - ปัจจุบนั

กรรมการ

บจ. ไบโอโกกรีน / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

2554-ปัจจุบนั

กรรมการ

บจ. เศรษฐี สพุ รรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ
บจ. อรัญ เพาเวอร์ / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ

2553 - ปัจจุบนั

กรรมการ

บจ. กันหา โซล่าพาวเวอร์ / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

2551 - ปัจจุบนั

กรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
กรรมการอิสระ/
ประธาน
กรรมการตรวจสอบ

บมจ. เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี / ธุรกิจออกแบบ จาหน่ายและติดตัง้ ระบบจ่าย
ไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม

2560 - ปัจจุบนั

บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ /ธุรกิจวัสดุอตุ สาหกรรมและเครื่องจักร
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ
อบรม

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)

ความสัมพั
นธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- Director Certification Program
(DCP) 176/2013
- Director Accreditation Program
(DAP) SET/2012
- Ethical Leadership Program
(ELP) 1/2015
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรสถาบัน
วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ ที่ 17
6. นายพิทยาธร มฤทุสาธร
- กรรมการ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

52

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินยิ ม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Director Certification Program
(DCP) 174/2013
- Advanced Audit Committee
Program (AACP) 21/2015
- Anti-Corruption for Executive
Program (ACEP) 14/2015

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา
2555 - ปัจจุบนั

กรรมการ / กรรมการ บมจ. เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี / ธุรกิจออกแบบ จาหน่ายและติดตัง้ ระบบ
อิสระ ประธาน
จ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน / ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้า

ผูช้ ่วยผูว้ า่ การประจา
สานักผูว้ ่าการ
ผูอ้ านวยการฝ่ าย
ชุมชนสัมพันธ์
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย / ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้า

2551 - ปัจจุบนั

กรรมการ

บจ.นภธรา / ปรึกษาธุรกิจ

2544 - ปัจจุบนั

ที่ปรึกษา

บจ. ไนซ์ กรุ๊ป โฮลดิง้ คอร์ป / รับจ้างบริหารงาน

2549 - 2553
-

ชื่อบริษัท / ลักษณะธุรกิจ

ผูท้ รงคุณวุฒิ
2553 - 2554

0.02

ตาแหน่ง

2555 - ปัจจุบนั

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย / ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้า
บมจ. เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี / ธุรกิจออกแบบ จาหน่ายและติดตัง้ ระบบ
จ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ง

7. นายวรพงศ์ จาจด
- กรรมการ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

8. นายกัมพล ตติยกวี
- กรรมการ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ
อบรม

55

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- Director Accreditation Program
(DAP) 103/2013
- Advanced Audit Committee
Program (AACP) 17/2014
- Anti-Corruption for Executive
Program (ACEP) 14/2015
- ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ
University of Texas at Arlington
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร (วิศวกรรม
เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Director Certification Program
(DCP) 74/2006
- Director Accreditation Program
(DAP) 55/2006
- Risk Management Program for

60

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)
0.01

2.22

ความสัมพั
นธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร
-

-

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อบริษัท / ลักษณะธุรกิจ

2556 - ปัจจุบนั

กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

บมจ. เพาเวอร์ โซลูช่ นั เทคโนโลยี / ธุรกิจออกแบบ จาหน่ายและติดตัง้ ระบบ
จ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม

2554 - ปัจจุบนั

Assistant
Managing Director

บจ. ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทชั / ธุรกิจค้าทองคาแท่ง

2551 - 2554

Vice President of
Compliance
Department

ธนาคารกสิกรไทย / สถาบันการเงิน

2562 - ปัจจุบนั

กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ/ประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
กรรมการ

บมจ. แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น / ธุรกิจของใช้ในครัวเรือนและสานักงาน

กรรมการ

บมจ. เพาเวอร์ โซลูช่ นั เทคโนโลยี / ธุรกิจออกแบบ จาหน่ายและติดตัง้ ระบบ
จ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม

2560 - ปัจจุบนั
2560 - ปัจจุบนั

2559 - ปัจจุบนั

บจ. บิก๊ แก๊ส เทคโนโลยี / ธุรกิจจาหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว
บจ. ไทย ไปป์ ไลน์ เน็ตเวิรค์ / ธุรกิจขนส่งนา้ มันโดยระบบขนส่งทางท่อ
บมจ. บลิส-เทล / ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ
อบรม

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)

ความสัมพั
นธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร

Corporate Leaders (RCL) 5/2016
- Advanced Audit Committee
Program (AACP) 25/2017

9. นายเศรษฐวุฒิ บุญสนิท
- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- ผูอ้ านวยการอาวุโส ฝ่ ายพัฒนา
ธุรกิจ
(กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม)

45

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
- พลังงานสาหรับผูบ้ ริหาร สถาบัน
พลังงานเพื่ออุตสาหกรรม 2560
- Safety Officer for Management Level
2018

0.01

-

ประสบการณ์ทางาน
ตาแหน่ง

ชื่อบริษัท / ลักษณะธุรกิจ

2555 - ปัจจุบนั

กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

บมจ. เมืองไทย แคปปิ ตอล / ธุรกิจให้บริการสินเชื่อโดยการจานาทะเบียนรถ
และสินเชื่อส่วนบุคคล

2555 - 2561

กรรมการ

บมจ. อมตะวีเอ็น / ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2555 - 2557

กรรมการ/
กรรมการบริหาร

บมจ. ทรีซิกตีไ้ ฟว์ / ธุรกิจ สื่อ โฆษณา และประชาสัมพันธ์

2553 - ปัจจุบนั

กรรมการ

2553 - 2555

กรรมการ

2562 – ปัจจุบนั

กรรมการ

บมจ. วีรีเทล / ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทศูนย์การค้า อาคาร
สานักงาน และพืน้ ที่เชิงพาณิชย์
คณะกรรมการกากับนโยบายรัฐวิสาหกิจ / รับผิดชอบการดาเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ
บมจ. เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี

2561 - ปัจจุบนั

กรรมการ

บจ. เจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น / ธุรกิจสถานีบริการก๊าซปิ โตรเลียมเหลว (แอลพี
จี) และก๊าซธรรมชาติ (เอ็นจีวี)

2560 - ปัจจุบนั

กรรมการ

บจ. พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 1 / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
บจ. พีเอสทีซี อินเตอร์เนชั่นแนล / ลงทุนในธุรกิจอืน่
บจ. บิก๊ แก๊ส เทคโนโลยี / ธุรกิจจาหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว

ช่วงเวลา
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ
อบรม
- Director Accreditation Program
(DAP) 269/2019
- การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาหรับ
นักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุน่ ที่ 18

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)

ความสัมพั
นธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อบริษัท / ลักษณะธุรกิจ

2560 - ก.ย. 2562

กรรมการ

บจ. ไทย ไปป์ ไลน์ เน็ตเวิรค์ / ธุรกิจขนส่งนา้ มันโดยระบบขนส่งทางท่อ

2559 - ปัจจุบนั

กรรมการ

บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 7 / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 8 / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
บจ. เศรษฐี สพุ รรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ
บจ. อรัญ เพาเวอร์ / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ
บจ. โรงไฟฟ้าสระยายโสม / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ
บจ. โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ

2558 - ปัจจุบนั

กรรมการ

บจ. เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี / ลงทุนในธุรกิจอื่น
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
บจ. พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง / ลงทุนในธุรกิจอื่น
บจ. กันหา โซล่าพาวเวอร์ / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

2557 - ปัจจุบนั

กรรมการ

บจ.เพาเวอร์ วี กรีน / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
บจ. พีเอสที (อุบลราชธานี) / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ง

10. นางสาวกรรณิการ์ เอีย้ พิน
- เลขานุการบริษัท
- Executive Secretary to CFO

อายุ
(ปี )

38

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ
อบรม

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ความรูพ้ นื ้ ฐานสาหรับวิชาชีพนักลงทุน
สัมพันธ์
- Safety Officer for Management Level
2018

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)

0.001

ความสัมพั
นธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร

-

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อบริษัท / ลักษณะธุรกิจ

2556 - ปัจจุบนั

กรรมการ

2555 - ปัจจุบนั

กรรมการบริหาร/
ผูอ้ านวยการอาวุโส

บจ. วินด์โกกรีน / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม
บจ. โซล่าร์โกกรีน / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
บจ. ไบโอโกกรีน / ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
บมจ. เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี / ธุรกิจออกแบบ จาหน่ายและติดตัง้ ระบบ
จ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม

2552 - 2555

ผูจ้ ดั การภาคพืน้ อิน
โดไชน่า

บจ. ซีไอมิโครอิเล็คทรอนิกา้ (เซ้าท์อีสเอเซีย) / จาหน่ายอุปกรณ์สื่อสาร ที่ติด
บนเสาสัญญาณโทรศัพท์

2549 - 2552

ผูช้ ่วยกรรมการ
ผูจ้ ดั การ
เลขานุการบริษัท/
Executive
Secretary to CFO

บจ. ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น เทคโนโลยี (ประเทศไทย) / ผลิตและจาหน่าย
อุปกรณ์โทรคมนาคมและเครื่องมือสื่อสาร
บมจ. เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี / ธุรกิจออกแบบ จาหน่ายและติดตัง้ ระบบ
จ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม

2555 - 2557

Personal assistant
to CFO

บริษทั โลคัส เทเลคอมมูนิเคชั่น จากัด / พัฒนาระบบลูกค้าสัมพันธ์และระบบ
เครือข่าย

2548 - 2555

Account payable
supervisor

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน) / ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่

2558 - ปัจจุบนั
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1.2 : รายละเอียดการดารงตาแหน่งของกรรมการในบริษทั ฯ และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง

รายชื่อบริษัท

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

รายชื่อกรรมการ
นาย ภาณุ ศีติสาร
นาย พระนาย กังวาลรัตน์
นางสาว อนงค์ พานิชเจริญนาน
นาย อัณณพ พุ่มกุมาร
นาย สุวิทย์ สิงหจันทร์
นาย พิทยาธร มฤทุสาธร
นาย วรพงศ์ จาจด
นาย กัมพล ตติยกวี
นาย เศรษฐวุฒิ บุญสนิท

บมจ.
เพาเวอร์
โซลูช่นั
เทคโนโลยี
CH, M
D, M
D, M
D, M
D
D
D
D
D, M

บมจ. เอ็ม.วี.
ที. คอมมิวนิ
เคชั่น

บมจ. ซีพีที
ไดร์ แอนด์
เพาเวอร์

บจก.
นภธรา

บจก.ฮั่วเซ่ง
เฮง คอม
โมดิทชั

บมจ.
เมืองไทย
แคปปิ ตอล

บมจ.วีรี
เทล

บมจ.บลิสเทล

บมจ. แอด
วานซ์ คอน
เนคชั่น คอร์
ปอเรชั่น

D

D

D

D

CH, M

D
D
M

หมายเหตุ
CH = ประธานกรรมการบริษัท

D = กรรมการบริษัท

M = กรรมการบริหาร
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เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อย

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายชื่อบริษัทย่อย
รายชื่อกรรมการ
1. นาย ภาณุ ศีติสาร
2. ดร. พระนาย กังวาลรัตน์
3. นางสาว อนงค์ พานิชเจริญนาน
4. นาย อัณณพ พุ่มกุมาร

บจก. กัน
หา โซล่า
พาวเวอร์

บจก.
โซล่าร์
โกกรีน

บจก.
ไบโอโก
กรีน

บจก.
วินด์
โกกรีน

บจก.
เพาเวอร์
วี กรีน

บจก.
พีเอสที
(อุบลราชธานี)

บจก.
พีเอสทีซี
เอนจิเนียริ่ง

บจก.
พีเอสทีซี
เอนเนอร์ยี

บจก.
พีเอสที
เอนเนอร์ยี 1

บจก.
พีเอสที
เอนเนอร์ยี 2

บจก.
พีเอสที
เอนเนอร์ยี 3

บจก.
พีเอสที
เอนเนอร์ยี 4

D
D
D
D

D
D
D

D
D
D

D
D
D

D
D
D

D
D
D

D
D
D

D
D
D

D
D
D

D
D
D

D
D
D

D
D
D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

5. นาย สุวิทย์ สิงหจันทร์
6. นาย พิทยาธร มฤทุสาธร
7. นาย วรพงศ์ จาจด
8. นาย กัมพล ตติยกวี
9. นาย เศรษฐวุฒิ บุญสนิท
10. นาย เกียรติ สิทธีอมร
11. นาย ชาลา อนุสรุ ิยา
12. นาย ธนัช ปวรวิปลุ ยากร
13. นางสาว ปิ ยะภัทร์ สุวรรณสังข์
14. นาย จักรกฤช จารุจินดา
15. นาย สุรเดช มาลัยทอง
16. นางสาว สิวะพร สุดถ้อย
17. นาย อัษฎางค์ สถิรปัติ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

รายชื่อบริษัทย่อย

บจก.
พีเอสที
เอนเนอร์ยี 7

บจก.
พีเอสที
เอนเนอร์ยี 8

บจก.อรัญ
เพาเวอร์

บจก.เศรษฐี
สุพรรณ ไบโอกรีน
เพาเวอร์

บจก.นวรัตน์
บีเวอร์เรส

บจก.เวลล์
โคราช เอ็น
เนอร์ยี

บจก.
โรงไฟฟ้ าสระ
ยายโสม

บจก.
โรงไฟฟ้ าขุน
พัดเพ็ง

บจก.พีเอสที
เอ็มเอสดับ
บลิว 1

บจก.พีเอสที
ซี อินเตอร์
เนชั่นแนล

2. ดร. พระนาย กังวาลรัตน์

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

3. นางสาว อนงค์ พานิชเจริญ
นาน

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

4. นาย อัณณพ พุ่มกุมาร

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

รายชื่อกรรมการ
1. นาย ภาณุ ศีติสาร

5. นาย สุวิทย์ สิงหจันทร์
6. นาย พิทยาธร มฤทุสาธร
7. นาย วรพงศ์ จาจด
8. นาย กัมพล ตติยกวี
9. นาย เศรษฐวุฒิ บุญสนิท

D
D

10. นาย เกียรติ สิทธีอมร
11. นาย ชาลา อนุสรุ ิยา
12. นาย ธนัช ปวรวิปลุ ยากร
13. นางสาว ปิ ยะภัทร์ สุวรรณสังข์
14. นาย จักรกฤช จารุจินดา
15. นาย สุรเดช มาลัยทอง
16. นางสาว สิวะพร สุดถ้อย
17. นาย อัษฎางค์ สถิรปัติ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

รายชื่อบริษัทย่อย
รายชื่อกรรมการ
1. นาย ภาณุ ศีติสาร

บจก.บิก๊ แก๊ส
เทคโนโลยี

บจก.เจเอ็น เอ็น
เนอร์จี คอร์
ปอเรชั่น

CH,D

CH, M, D

D, M

D, M

D, M
D, M

D, M

D, M
D, M

D, M

D, M

D, M

บจก.
ไบโอกรีน เอน
เนอร์ยี 1

บจก.
ไบโอกรีน เอน
เนอร์ยี 2

บจก.
ไบโอกรีน เอน
เนอร์ยี 3

บจก.
ไบโอกรีน เอน
เนอร์ยี 5

D

D

D

D

D

D

D

D

บจ. ทีเอสเอชไอ
เอ็นจิเนียริง

บจ. บิ๊ก เพาเวอร์
คอร์ปอเรชั่น

D
D

D

2. ดร. พระนาย กังวาลรัตน์
3. นางสาว อนงค์ พานิชเจริญนาน
4. นาย อัณณพ พุ่มกุมาร
5. นาย สุวิทย์ สิงหจันทร์
6. นาย พิทยาธร มฤทุสาธร
7. นาย วรพงศ์ จาจด
8. นาย กัมพล ตติยกวี
9. นาย เศรษฐวุฒิ บุญสนิท
10. นาย เกียรติ สิทธีอมร
11. นาย ชาลา อนุสรุ ิยา
12. นาย ธนัช ปวรวิปลุ ยากร
13. นางสาว ปิ ยะภัทร์ สุวรรณสังข์
14. นาย จักรกฤช จารุจินดา
15. นาย สุรเดช มาลัยทอง
16. นางสาว สิวะพร สุดถ้อย

D

17. นาย อัษฎางค์ สถิรปัติ

หมายเหตุ
CH = ประธานกรรมการบริษัท

D = กรรมการบริษัท

M = กรรมการบริหาร
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เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท
เดือนมกราคม - ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างหน่วยงานภายนอกคือ บริษัท วิณณ์ อัลลิแอนส์ จากัด เป็ นผู้
ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยผูต้ รวจสอบการควบคุมภายในมีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์
ในการทางาน ดังต่อไปนี ้

นางสาววิมลลักษณ์ พรรณรัตนพงศ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิณณ์ อัลลิแอนส์ จากัด
การศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

MBA (Corporate Finance) St. Louis University, Missouri, USA
บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต(ประเทศไทย)

ประสบการณ์การทางาน
2559 - ปั จจุบนั
2542 - 2559
2539 - 2542
2537 - 2539
2532 – 2537

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
เจ้าหน้าที่

บริษัท วิณณ์ อัลลิแอนส์ จากัด
บริษัท ซี เอ เอส จากัด
บริษัท แอคเคาน์ติง้ โซลูช่นั จากัด
บริษัท ซี เอส เอส จากัด
บริษัท สานักงาน เอส จี วี ณ ถลาง จากัด

ประกาศนียบัตร
- ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 4102
ผลงานด้านการตรวจสอบภายใน
- บริษัท ไนซ์แอพพาเรล จากัด
- บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จากัด (มหาชน)
- นิติบคุ คลเดอะพาร์ค ชิดลม
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เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินทรัพย์สิน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ
- ไม่มี -
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เอกสารแนบ 5
รายละเอียดโครงการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
ทีจ่ ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและ
พนักงานของบริษัท (ESOP)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

รายละเอียดโครงการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญ
ของบริษทั เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั (ESOP)
ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการและ
พนักงานของบริษัท (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ ”) ออกโดย บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จานวน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ 50,000,000 หน่วย จานวนหุน้ รองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ 50,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้
หุน้ ละ 0.10 บาท ใบสาคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่
1/2557 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 และมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 8มกราคม 2557
1.

วัตถุประสงค์และความจาเป็ น
การกาหนดให้มีโครงการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทในครัง้
นีม้ ีวตั ถุประสงค์และความจาเป็ น ดังนี ้
1.1
1.2
1.3
1.4

เพื่ อเป็ น สิ่ งจูงใจและเสริม สร้างขวัญ และก าลังใจให้แก่ ก รรมการและพนักงานของบริษั ท ที่ มี ส่วนร่วมใน
ความสาเร็จของบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา
เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็ นเจ้าของบริษัท
เพื่อเป็ นการตอบแทนให้แก่พนักงานที่มีความตัง้ ใจ ทุ่มเท และความเสียสละในการทางานให้แ ก่บริษัท
เพื่อเป็ นสิ่งจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถ และมีประสิทธิภาพในการทางาน ร่วมทางานให้แก่บริษัท ในระยะ
ยาว

เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะนาเงินที่ได้รบั จากการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ไปใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
2.

รายละเอียดของใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริษัทผู้เสนอขายหลักทรัพย์ คือ บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ ัน เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) มีช่ือเป็ นภาษาอังกฤษ ว่า
POWER SOLUTION TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED มีท่ตี งั้ สานักงานใหญ่ เลขที่ 325/1 หมู่ท่ี 6 อาคารพี
เอสที ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 02-993-8983 โทรสาร 02-531-8631
ประสงค์จ ะเสนอขายใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ท่ี จ ะซื อ้ หุ้น สามัญ ของบริษั ท ให้แ ก่ ก รรมการและพนัก งานของบริษั ท จ านวน
50,000,000 หน่วย โดยมีรายละเอียดของใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ ดังต่อไปนี ้
2.1

ลักษณะสาคัญของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ผูเ้ สนอขาย
ประเภทหลักทรัพย์ท่เี สนอขาย

:
:

บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
ใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทเสนอขายต่อ
กรรมการ และพนักงานของบริษัท

ชนิด
จานวนที่เสนอขาย

:
:

ระบุช่ือผูถ้ ือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้
50,000,000 หน่วย
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

จานวนหุน้ สามัญที่รองรับการใช้สิทธิ

:

ลักษณะการเสนอขาย

:

ราคาเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
ราคาใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญ

:
:

อัตราการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญ

:

วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
วันที่หมดอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ
อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
วันกาหนดการใช้สิทธิ และระยะเวลาการใช้สิทธิ

:
:
:
:

50,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ ต ราไว้หุ้น ละ 0.10 บาท) หรือ คิ ด
เป็ นการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ ร้อยละ 2.86 ของหุน้
ที่จ าหน่ ายได้แล้วทั้งหมดรวม 1,750,000,000 หุ้น และคิ ด
เป็ นร้อยละ 2.22 ของจานวนหุน้ ภายหลังจากการเสนอขาย
หุน้ ใหม่ต่อประชาชนครัง้ แรกนี ้ จานวน 2,250,000,000 หุ้น
และภายหลั ง การใช้สิ ท ธิ ต ามใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ค รั้ง นี ้
ทัง้ หมด
ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ท่ี จ ะซื ้อ หุ้น สามั ญ ของบริษั ท จ านวน
50,000,000 หน่ วย เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน
ของบริษัท ซึ่งจะพิจารณาจากรายชื่อ กรรมการและพนักงาน
ของบริษัทที่มีคณ
ุ สมบัติตามที่บริษัทกาหนด
0 บาทต่อหน่วย
0.10 บาท ต่อ 1 หุน้ (เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้) (เว้นแต่จะมีการ
ปรับสิทธิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด)
ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ 1 หน่ วย มี สิท ธิ ซือ้ หุ้นสามัญ ได้ 1 หุ้น
(เว้น แต่ จ ะมี ก ารปรับ สิ ท ธิ ต ามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขที่
กาหนด)
15 ธันวาคม 2557
15 ธันวาคม 2562
5 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
การใช้สิทธิครัง้ แรกคือ หลังจากวันออกใบสาคัญแสดงสิทธิ 1
ปี วัน ก าหนดการใช้สิ ท ธิ ข องผู้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ใ ห้
เป็ นไปตามเงื่อนไข ต่อไปนี ้
ครัง้ ที่ 1 ระยะเวลา 3 วัน หลังจากวันที่บริษัทฯ ออกใบสาคัญ
แสดงสิท ธิ ให้แก่กรรมการและพนักงานครบ 1 ปี ใช้สิทธิ ได้
ร้อยละ 25 ของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิท่ไี ด้รบั การจัดสรร
ครัง้ ที่ 2 ระยะเวลา 3 วัน หลังจากวันที่บริษัทฯ ออกใบสาคัญ
แสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานครบ 1.5 ปี ใช้สิทธิได้
ร้อยละ 25 ของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิท่ไี ด้รบั การจัดสรร
ครัง้ ที่ 3 ระยะเวลา 3 วัน หลังจากวันที่บริษัท ออกใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ให้แก่กรรมการและพนักงานครบ 2 ปี ใช้สิทธิ ได้
ร้อยละ 50 ของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิท่ไี ด้รบั การจัดสรร
ครัง้ ที่ 4 ระยะเวลา 3 วัน หลังจากวันที่บริษัท ออกใบสาคัญ
แสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานครบ 2.5 ปี ใช้สิทธิได้
ร้อยละ 50 ของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิท่ไี ด้รบั การจัดสรร
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ครัง้ ที่ 5 ระยะเวลา 3 วัน หลังจากวันที่บริษัท ออกใบสาคัญ
แสดงสิท ธิ ให้แก่กรรมการและพนักงานครบ 3 ปี ใช้สิทธิ ได้
ร้อยละ 75 ของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิท่ไี ด้รบั การจัดสรร
ครัง้ ที่ 6 ระยะเวลา 3 วัน หลังจากวันที่บริษัท ออกใบสาคัญ
แสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานครบ 3.5 ปี ใช้สิทธิได้
ร้อยละ 75 ของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิท่ไี ด้รบั การจัดสรร
ครัง้ ที่ 7 ระยะเวลา 3 วัน หลังจากวันที่บริษัท ออกใบสาคัญ
แสดงสิท ธิ ให้แก่กรรมการและพนักงานครบ 4 ปี ใช้สิทธิ ได้
ทัง้ หมดของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิท่ไี ด้รบั การจัดสรร
ครัง้ ที่ 8 ระยะเวลา 3 วัน หลังจากวันที่บริษัท ออกใบสาคัญ
แสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานครบ 4.5 ปี ใช้สิทธิได้
ทัง้ หมดของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิท่ไี ด้รบั การจัดสรร
ครัง้ ที่ 9 ระยะเวลา 7 วัน ก่ อ นวัน ที่ บ ริษั ท ฯ ออกใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ให้แก่กรรมการและพนักงานครบ 5 ปี ใช้สิทธิ ได้
ทัง้ หมดของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิท่ไี ด้รบั การจัดสรร
หมายเหตุ: ในกรณีท่ีวนั กาหนดการใช้สิทธิดงั กล่าวตรงกับวันหยุดทาการของบริษัท ให้เลื่อนวันกาหนดการใช้สิทธิ
เป็ นวันหลังจากวันหยุดทาการนัน้ ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีเหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกาหนดใช้สิ ทธิ
ใดๆ สามารถสะสมเพื่อนา ไปใช้วนั กาหนดใช้สิทธิครัง้ ต่อไป ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิมีระยะเวลาแสดงความจานงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็ นระยะเวลา 15 วันทาการก่อนวันสิน้
อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยให้ระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถแสดงความจานงใน
การใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิได้ในวันทาการใดๆ
2.2

การใช้สิทธิและเงือ่ นไขการใช้สิทธิ

2.2.1

วันกาหนดการใช้สิทธิ และระยะเวลาการใช้สิทธิ
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถเริ่มใช้สิทธิได้ครัง้ แรกคือ หลังจากวันออกใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 ปี ระยะเวลาการ
ใช้สิทธิและวันกาหนดการใช้สิทธิของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิให้เป็ นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี ้
ครัง้ ที่ 1 ระยะเวลา 3 วัน หลังจากวันที่บริษัทฯ ออกใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานครบ 1 ปี
ใช้สิทธิได้รอ้ ยละ 25 ของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิท่ไี ด้รบั การจัดสรร
ครัง้ ที่ 2 ระยะเวลา 3 วัน หลังจากวันที่บริษัทฯ ออกใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานครบ 1.5 ปี
ใช้สิทธิได้รอ้ ยละ 25 ของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิท่ไี ด้รบั การจัดสรร
ครัง้ ที่ 3 ระยะเวลา 3 วัน หลังจากวันที่บริษัทฯ ออกใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานครบ 2 ปี
ใช้สิทธิได้รอ้ ยละ 50 ของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิท่ไี ด้รบั การจัดสรร
ครัง้ ที่ 4 ระยะเวลา 3 วัน หลังจากวันที่บริษัทฯ ออกใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานครบ 2.5 ปี
ใช้สิทธิได้รอ้ ยละ 50 ของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิท่ไี ด้รบั การจัดสรร
181
รับรองความถูกต้อง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

ครัง้ ที่ 5 ระยะเวลา 3 วัน หลังจากวันที่บริษัทฯ ออกใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานครบ 3 ปี
ใช้สิทธิได้รอ้ ยละ 75 ของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิท่ไี ด้รบั การจัดสรร
ครัง้ ที่ 6 ระยะเวลา 3 วัน หลังจากวันที่บริษัทฯ ออกใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานครบ 3.5 ปี
ใช้สิทธิได้รอ้ ยละ 75 ของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิท่ไี ด้รบั การจัดสรร
ครัง้ ที่ 7 ระยะเวลา 3 วัน หลังจากวันที่บริษัทฯ ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้แก่กรรมการและพนักงานครบ 4 ปี
ใช้สิทธิได้ทงั้ หมดของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิท่ไี ด้รบั การจัดสรร
ครัง้ ที่ 8 ระยะเวลา 3 วัน หลังจากวันที่บริษัทฯ ออกใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานครบ 4.5 ปี
ใช้สิทธิได้ทงั้ หมดของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิท่ไี ด้รบั การจัดสรร
ครัง้ ที่ 9 ระยะเวลา 7 วัน ก่อนวันที่บริษัทฯ ออกใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานครบ 5 ปี ใช้
สิทธิได้ทงั้ หมดของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิท่ไี ด้รบั การจัดสรร
การใช้สิทธิ ครัง้ แรก คื อวัน ที่ 15 – 17 ธั นวาคม 2558 และวันก าหนดการใช้สิท ธิ ครัง้ สุด ท้าย คื อวัน ที่ 8 - 14
ธันวาคม 2562 ทัง้ นี ้ ในกรณีท่วี นั กาหนดการใช้สิทธิดงั กล่าวตรงกับวันหยุดทาการของบริษทั ให้เลื่อนวันกาหนดการใช้สิทธิ
เป็ นวันหลังจากวันหยุดทาการนัน้
2.2.2

ระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจานงในการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทได้ตามสถานที่ติดต่อในการ
ใช้สิทธิท่ีระบุไว้ในข้อ 2.2.4 ตัง้ แต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทาการก่อนวันกาหนดการใช้
สิทธิแต่ละครัง้ ยกเว้นกรณีแจ้งความจานงในการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย ผูถ้ ือใบแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจานงในการใช้
สิทธิได้ภายใน 15 วันทาการก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย
2.2.3

นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

2.2.4

สถานทีต่ ิดต่อในการใช้สิทธิ
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
เลขที่ 325/1 หมู่ท่ี 6 อาคารพีเอสที ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ 02-993-8982
โทรสาร 02-531-8631

ขั้นตอนการใช้สิทธิ
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีมีความประสงค์จะใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทจะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและระยะ
เวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิตามที่ระบุในข้อ 2.2.2 โดยนาส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนีใ้ ห้แก่บริษัทตามสถานที่
ติดต่อในการใช้สิทธิท่รี ะบุไว้ในข้อ 2.2.4
ก. แบบแจ้ง ความจ านงในการใช้สิท ธิ ซื อ้ หุ้นสามัญ ที่ ได้ก รอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนแล้วทุก
รายการ พร้อมลงนามโดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ (แบบแจ้งความจานงในการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญสามารถติดต่อขอรับได้
ที่ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ในช่วงระยะการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ หรือระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้
สิทธิครัง้ สุดท้าย)
2.2.5
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ข. ใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งลงลายมือชื่อผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิดา้ นหลัง ตามจานวนที่ระบุอยู่ในแบบแจ้งความ
จานงในการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญตามข้อ ก. โดยจะต้องเป็ นใบสาคัญแสดงสิทธิท่สี ามารถใช้สิทธิได้ตามข้อกาหนดสิทธิและ
เงื่อนไขการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท
ค. เอกสารการชาระเงินค่าหุน้ ตามจานวนเงินที่ระบุไว้ในแบบแจ้งความจานงในการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญ โดยผู้
ถือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีมีความประสงค์จะใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทจะต้องชาระเงินค่าหุน้ ด้วยเงินสดโอนเข้าบัญชี
เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ หรือตั๋วแลกเงินที่สามารถเรียกเก็บได้จากสานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายในช่วงเวลา
ใช้สิทธิเท่านัน้ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ หรือตั๋วแลกเงินนัน้ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิแต่ละ
ครัง้ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย
ชื่อบัญชี “บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)”
เลขที่บญ
ั ชี 779-3-01409-4
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
ธนาคาร ยูโอบี จากัด (มหาชน) สาขาพหลโยธิน กม. 26
ง. หลักฐานประกอบการจองซือ้ ได้แก่ สาเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
จ. ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าอากรแสตมป์ หรือภาษี อื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่ง
ประมวลรัษฎากร หรือข้อบังคับ หรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บงั คับในการใช้สิทธิ
เงือ่ นไขการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
1. ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะใช้สิทธิซือ้ หุน้ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิตอ้ งเป็ นพนักงานของบริษัทในวันกาหนด
การใช้สิทธิของการใช้สิทธิในคราวนัน้ ด้วย
2. ห้ามโอนเปลี่ยนมือ และในกรณีท่ีผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิสนิ ้ สุดสภาพการเป็ นพนักงานของบริษัท ไม่ว่าด้วย
เหตุใด ซึ่งรวมถึงกรณีท่ีผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิสิน้ สุดสภาพการเป็ นพนักงานของบริษัทเนื่องจากเกษียณอายุ การลาออก
การเลิกจ้างหรือให้ออกจากงาน ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวไม่ สามารถใช้สิทธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิ (ที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิ) ที่เหลืออยู่ได้อีกต่อไป โดยให้ถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวเป็ นอันถูกยกเลิกไป
2.2.6

เงือ่ นไขการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิอื่นๆ
1. จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิท่ขี อใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญจะต้องเป็ นจานวนเต็มเท่านัน้ โดยอัตราการใช้
สิทธิเท่ากับใบสาคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหุน้ สามัญหนึ่งหุน้ เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิ
นอกจากนี ้ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญไม่ต่ากว่า 100 หุน้ สามัญ ยกเว้นกรณี ท่ี
ใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวมีเศษหรือเป็ นกรณีการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีมี
สิทธิในการซือ้ หุน้ ต่ากว่า 100 หุน้ สามัญ จะต้องใช้สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญในครัง้ เดียวทัง้ จานวน
2. จานวนหุน้ สามัญที่ออกให้เมื่อมีการใช้สิทธิ จะคานวณโดยการนาจานวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิได้ชาระตามที่กล่าวข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินนั้ โดยบริษัทจะออกหุน้ สามัญเป็ น
จานวนเต็มไม่เกินจานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิคณ
ู ด้วยอัตราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ
อัตราการใช้สิทธิแล้ว ทาให้มีเศษเหลืออยู่จากการคานวณดังกล่าว บริษัทจะไม่นาเศษดังกล่าวมาคิดคานวณและจะชาระ
เงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดงั กล่าวคืนให้แก่ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ภายใน 14 วันนับจากวันกาหนดการใช้สิทธิในแต่ละ
2.2.7
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ครัง้ โดยไม่มีดอกเบีย้ ทั้งนี ้ บริษัทอาจตกลงกับ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิใ ห้มารับเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวด้วย
ตนเองตามสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิท่รี ะบุไว้ในข้อ 2.2.4
3. หากบริษัทได้รบั หลักฐานใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือจานวนเงินที่บริษัท ได้รบั ชาระไม่ครบตามจานวนที่ระบุไว้
ในแบบแสดงความจานงการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิกรอกลงใน
แบบแสดงความจานงการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญนัน้ ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกู ต้อง ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องทาการแก้ไขให้
ถูกต้องภายในระยะเวลา 3 วันทาการภายหลังวันกาหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ หากผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ไม่ทาการ
แก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่ าว บริษัทจะถือว่าการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิในครัง้ นัน้ สิน้ สภาพลงโดยไม่ มี
การใช้สิทธิ และบริษัทจะจัดส่งเงินที่ได้รบั และใบสาคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจาก
วันกาหนดการใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบีย้ ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ
ในกรณี ท่ีผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิชาระจานวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทมีสิทธิ แต่เพียงผูเ้ ดียวที่จะ
ดาเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี ้
ก) ถือว่าการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิในครัง้ นัน้ สิน้ สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ
ข) ถือว่าจานวนหุน้ สามัญที่จองซือ้ มีจานวนเท่ากับจานวนที่จะได้รบั ตามจานวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัท
ได้รบั ชาระไว้จริงตามราคาใช้สิทธิในขณะนัน้ หรือ
ค) ให้ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ชาระเงินเพิ่มเติมตามจานวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลา
การแจ้งความจานงในการใช้สิทธิในครัง้ นั้น หากบริษัท ไม่ได้รบั เงินครบตามจานวนในการใช้สิทธิภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิในครัง้ นัน้ สิน้ สภาพลงโดยไม่มีการใช้
สิทธิ
หมายเหตุ: ในการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย บริษัทจะดาเนินการตามข้อ ข) หรือ ข้อ ค) ข้างต้น
ในกรณีตามข้อ ก) และ ค) ให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิมารับเงินที่บริษัทได้รบั ไว้คืนเป็ นเช็คระบุช่ือขีดคร่อมเฉพาะ
และใบสาคัญแสดงสิทธิซ่งึ บริษัทถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดงั กล่าวคืนด้วยตนเองตามสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิท่รี ะบุไว้ในข้อ
2.2.4 ภายใน 14 วัน ท าการนับ จากวัน ถัดจากวันก าหนดการใช้สิท ธิ แต่ ละครัง้ พร้อมเงิน ส่ วนที่ เหลื อ (ถ้ามี ) โดยไม่ มี
ดอกเบีย้ อย่างไรก็ดี ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ียงั ไม่ มีการใช้สิทธิดงั กล่าวยังมีผลใช้สิทธิต่อไปจนถึงวันกาหนดการใช้สิทธิครัง้
สุดท้าย
ในกรณี ขอ้ ข) ในกรณี ท่ีบริษัทถือ ว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วนคืนให้ผู้ถือใบสาคัญ แสดงสิทธิมารับใบสาคัญ
แสดงสิทธิส่วนที่เหลือคืนด้วยตนเองตามสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิท่ีระบุไว้ในข้อ 2.2.4 ภายใน 14 วันทาการนับจากวัน
ถัดจากวันกาหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ พร้อมเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) โดยไม่มีดอกเบีย้ อย่างไรก็ดี ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ยี งั
ไม่มีการใช้สิทธิดงั กล่าวยังมีผลใช้สิทธิต่อไปจนถึงวันกาหนดการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย
4. เมื่อผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจานงใน
การใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญ กล่าวคือ ได้ส่งมอบทัง้ ใบสาคัญแสดงสิทธิ แบบแจ้งความจานงในการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญ และ
ชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้
5. เมื่อพ้นวันกาหนดการใช้สิทธิครัง้ สุดท้ายแล้ว แต่ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิยงั มิได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของการ
ใช้สิทธิท่ีกาหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธินั้นๆ สิน้ สภาพลง โดยไม่มีการใช้สิทธิ และผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิจะใช้สิทธิไม่ได้อีกเมื่อพ้นวันกาหนดการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย
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6. ในกรณีท่ีผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นจานวนมากกว่าจานวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ
บริษัทจะส่งใบสาคัญแสดงสิทธิใบใหม่ โดยมีจานวนของใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีลดลงให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว
ภายใน 14 วันทาการนับจากวันกาหนดการใช้สิทธินนั้ ๆ หรือให้มารับคืนด้วยตนเอง โดยบริษัทจะทาการยกเลิกใบสาคัญ
แสดงสิทธิใบเก่า
7. ในกรณี ท่ีหุ้นสามัญ ที่สารองไว้เพื่ อรองรับการใช้สิทธิ ไม่เพี ยงพอ บริษั ทจะดาเนินการชดใช้ค่า เสียหายที่
เกิดขึน้ ให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามข้อ 2.2.1 อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีไม่สามารถใช้สิทธิได้ ถึงแม้ว่าจะมีหุ้นสามัญ เพียงพอ ในกรณี ท่ี ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ น
บุคคล ต่างด้าวหรือนิติบคุ คลต่างประเทศที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้เพราะจะทาให้การถือหุน้ ของคนต่างด้าวเกินกว่าสัดส่วน
ที่ระบุในกฎหมายหรือในข้อบังคับบริษัท และ/หรือ ในกรณีท่ีผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่สามารถใช้สิทธิได้เพราะจะทาให้
การถือหุน้ เกินกว่าสัดส่วนที่กฏหมายกาหนด
8. การใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้เรียกเก็บเงินจานวนดังกล่าวได้แล้วเท่านัน้ หาก
เรียกเก็บเงิน ไม่ได้ดว้ ยเหตุใดๆที่ผู้ถือใบสาคัญ แสดงสิทธิ ตอ้ งรับผิดชอบให้ถือว่าผู้ถือใบสาคัญ แสดงสิทธิแสดงเจตนา
ยกเลิกและบริษัทตกลงให้ถือเป็ นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในครัง้ นัน้ แต่ทงั้ นีไ้ ม่เป็ นการตัดสิทธิท่ีจะใชสิทธิซือ้ หุน้ สามัญใน
ครัง้ ต่อไปเว้นแต่เป็ น การยกเลิกการใช้สิทธิในครัง้ สุดท้ายให้ถือว่า หมดสิทธิท่ีจะซือ้ หุ้นสามัญ ตามใบสาคัญ แสดงสิทธิ
ดังกล่าวอีกต่อไป
9. ในกรณีท่ีการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ตอ้ งมีภาระภาษี เงินได้ค่าอากรแสตมป์ หรือภาษี
อื่นใด (หากมี) ตามประมวลรัษฎากรหรือกฎหมายอื่นใด ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ใี ช้สิทธิซือ้ หุน้ ดังกล่าวต้องเป็ นผูร้ บั ภาระ
ค่าภาษีดงั กล่าวทัง้ สิน้ รวมทัง้ ยินยอมให้บริษัทมีสิทธิหกั ภาษี ณ ที่จ่ายได้ตามที่กฎหมายกาหนด
เงือ่ นไขการปรับสิทธิ
บริษัทจะดาเนินการปรับราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) และอัตราการใช้สิทธิ (Exercise Ratio) ตลอดอายุของ
ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ เพื่ อรักษาผลตอบแทนใดๆที่ ผู้ถื อใบสาคัญ แสดงสิ ทธิ จะได้รบั ไม่ให้ดอ้ ยไปกว่าเดิม ในกรณี ท่ีเกิ ด
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี ้
2.2.8

ก) เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญของบริษัท อันเป็ นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุน้
ซึ่ ง การเปลี่ ย นราคาใช้สิ ท ธิ แ ละอั ต ราการใช้สิ ท ธิ จ ะมี ผ ลบั ง คั บ ทั น ที ตั้ง แต่ วัน ที่ ไ ด้มี ก ารจดทะเบี ย น
เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์
ราคาใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Price 1 = Price 0 x Par 1
Par 0
อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x Par 0
Par 1
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โดยที่

Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
Par 1
Par 0

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ราคาใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
ราคาใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญหลังการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง

(ข) เมื่ อบริษั ท ได้เสนอขายหุ้นสามัญ ที่อ อกใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชน และ/หรือ บุคคลใน
วงจากัด โดยราคาสุทธิต่อหุน้ ของหุน้ สามัญที่ออกใหม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุน้ สามัญของ
บริษัท” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตงั้ แต่ วันแรกที่ผูซ้ ือ้ หุน้ น
สามัญจะไม่ได้รบั สิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญที่ออกใหม่ หรือวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึน้ เครื่องหมาย XR
สาหรับกรณีท่เี ป็ นการเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่แก่
ประชาชน และ/หรือ บุคคลในวงจากัด แล้วแต่กรณี
“ราคาสุทธิต่อหุน้ สามัญที่ออกใหม่” คานวณได้จากจานวนเงินทัง้ สิน้ ที่บริษัทจะได้รบั จากการเสนอขายหุน้
สามัญที่ออกใหม่ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จากการออกหุน้ สามัญนัน้ หารด้วยจานวนหุน้ สามัญที่ออกใหม่
ทัง้ หมด
“ราคาตลาดของหุน้ สามัญ ของบริษัท” หมายถึง มูลค่าการซือ้ ขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท หารด้วย
จานวนหุน้ สามัญของบริษัทที่มีการซือ้ ขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพ ย์ ในระหว่างระยะเวลา 5 วันทาการ
(วันที่หนุ้ สามัญของบริษัทมีการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคานวณ
ในกรณี ท่ี ไม่ สามารถหา “ราคาตลาดหุ้น สามัญ ของบริษั ท ” เนื่ อ งจากหุ้น สามัญ ของบริษั ท ยัง ไม่ ได้ จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย์ หรือไม่มีการซือ้ ขายในช่ วงเวลาดังกล่าว ให้ใช้มูลค่า ทางบัญชีต่อหุน้ (Book
Value per Share) ตามงบการเงินล่าสุดในการคานวณแทน
“วันที่ใช้ในการคานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ สามัญจะไม่ได้รบั สิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญที่ออกใหม่
หรือวันแรกที่ตลาดหลักทรัพ ย์ขึน้ เครื่องหมาย XR สาหรับกรณี ท่ีเป็ นการเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิม และ/
หรือ วันแรกของการเสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชน และ/หรือ บุคคลในวงจากัด แล้วแต่กรณี
อนึ่ง ในกรณี ท่ีเมื่อมีการเสนอขายหุ้นสามัญ ที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาเสนอขาย ในเงื่อนไขที่
จะต้องจองซือ้ ด้วยกัน ให้นาราคาเสนอขายทุกราคามาคานวณราคาสุทธิ ต่อหุน้ ที่ออกใหม่ แต่ในกรณี ท่กี าร
เสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซือ้ ด้วยกัน ให้นาเฉพาะจานวนหุน้ และราคาเสนอขายที่
ต่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษัท” มาคานวณการเปลี่ยนแปลงเท่านัน้
ราคาใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BX]
[MP (A + B)]
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x [MP (A + B)]
[(A x MP) + BX]
โดยที่

Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
A

B
BX

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ราคาใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
ราคาใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
ราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษัทตามรายละเอียดที่กาหนดในข้อ (ข)
จานวนหุ้น สามัญ ที่ ได้เรียกช าระเต็ ม มูลค่ าแล้ว ณ วัน ก่ อ นวัน ปิ ด สมุด
ทะเบียน ผูถ้ ือหุน้ เพื่อการจองซือ้ หุน้ สามัญที่ออกใหม่ และ/หรือ วันก่อนวัน
แรกของการเสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชน และ/หรือ บุคคล
ในวงจากัด แล้วแต่กรณี
คือ จานวนหุน้ สามัญ ที่ออกใหม่จากการเสนอขายแก่ผูถ้ ื อหุน้ เดิม และ/หรือ
เสนอขายแก่ประชาชน และ/หรือ บุคคลในวงจากัด แล้วแต่กรณี
คือ จานวนเงิน ที่ จ ะได้รับ ทั้งสิ น้ หลังหัก ค่ าใช้จ่ าย (ถ้า มี ) จากการออกหุ้น
สามัญที่ออกใหม่ ทัง้ ในกรณีการเสนอขายแก่ผถู้ ือหุน้ เดิม และ/หรือ เสนอ
ขายแก่ประชาชน และ/หรือ บุคคลในวงจากัด แล้วแต่กรณี

(ค) เมื่อบริษั ทเสนอขายหลักทรัพ ย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชน และ/หรือ บุคคลใน
วงจากัด โดยหลักทรัพย์นนั้ ให้สิทธิแก่ผูถ้ ือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญได้
หรือให้สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท (เช่น หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ หรือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญ)
โดยที่ราคาสุทธิต่อหุน้ ของหุน้ สามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดงั กล่าวต่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาด
ของหุน้ สามัญของบริษัท” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันที ตัง้ แต่วนั
แรกที่ผู้ซือ้ หุ้นสามัญ จะไม่ได้รบั สิทธิในการจองซือ้ หลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ใดๆ ข้างต้น หรือวันแรกที่ ตลาด
หลักทรัพย์ขึน้ เครื่องหมาย XR สาหรับกรณีท่ีเป็ นการเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม (Right Issue) และ/ หรือ
วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ข้างต้นที่มีสิทธิท่จี ะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญ
ได้ หรือให้สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญแก่ประชาชน และ/หรือ บุคคลในวงจากัด แล้วแต่กรณี
“ราคาสุทธิต่อหุน้ ของหุน้ สามัญที่ออกใหม่” คานวณได้จากจานวนเงินทัง้ สิน้ ที่บริษัทจะได้รบั จากการเสนอ
ขายหลักทรัพย์ท่อี อกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิในการแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญหักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
จากการออกหลักทรัพย์นนั้ รวมกับเงินที่จะได้รบั จากการใช้สิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ นัน้ หารด้วยจานวนหุน้ ทัง้ สิน้ ที่ตอ้ ง
ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินนั้
“วันที่ใช้ในการคานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ สามัญจะไม่ได้รบั สิทธิในการจองซือ้ หลักทรัพย์ท่อี อกใหม่
ใดๆ ที่ให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ และ/หรือ เปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญได้สาหรับกรณีท่ีเป็ นการเสนอขายให้แก่ผถู้ ือ
หุน้ เดิม และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพ ย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ และ/หรือ
เปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญได้ สาหรับกรณีเสนอขายแก่ประชาชน และ/หรือ บุคคลในวงจากัด แล้วแต่กรณี
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ราคาใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BX]
[MP (A + B)]
อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x [MP (A + B)]
[(A x MP) + BX]
โดยที่

Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
A

B

BX

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ราคาใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
ราคาใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
ราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษัท ตามรายละเอียดที่กาหนดในข้อ (ข)
จานวนหุ้น สามัญ ที่ ได้เรียกช าระเต็ ม มูล ค่ าแล้ว ณ วัน ก่ อ นวัน ปิ ด สมุด
ทะเบียนผูถ้ ือหุ้นเพื่อการจองซือ้ หลักทรัพ ย์ท่ีออกใหม่ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลง
สภาพ หรือเปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญได้หรือให้สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญ และ/
หรือ วันก่อนวันแรกของการเสนอขาย หลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ท่ีมีสิทธิท่ีจะ
แปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญได้หรือให้สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญ
ต่อประชาชน และ/หรือ บุคคลในวงจากัด แล้วแต่กรณี
คือ จานวนหุน้ สามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใดๆ ที่มี
สิทธิท่ีจะแปลงสภาพหรือเปลี่ยนป็ นหุน้ สามัญได้หรือให้สิทธิในการซือ้ หุน้
สามัญตามที่เสนอขายแก่ ผูถ้ ือหุน้ เดิม และ/หรือ เสนอขายแก่ประชาชน
และ/หรือ บุคคลในวงจากัด แล้วแต่กรณี
คือ จ านวนเงิ น ที่ จ ะได้รับ ทั้ ง สิ ้น หลั ง หั ก ค่ า ใช้ จ่ า ย (ถ้า มี ) จากการออก
หลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิท่จี ะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญได้ หรือ
ให้สิทธิ ในการจองซือ้ หุ้นสามัญ สาหรับ การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิ ม
และ/หรือ เสนอขายแก่ประชาชน และ/หรือ บุคคลในวงจากัด แล้วแต่กรณี
รวมกับเงินที่จะได้รบั จากการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญ

(ง) เมื่อบริษัทจ่ายปั นผลทัง้ หมดหรือบางส่วนเป็ นหุน้ สามัญให้แก่ผถู้ ือหุน้ สามัญของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตงั้ แต่วนั แรกที่ผูซ้ ือ้ หุน้ สามัญจะไม่มีสิทธิรบั หุน้ ปั นผล
หรือวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขนึ ้ เครื่องหมาย XD
ราคาใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Price 1 = Price 0 x [A]
[A+B]
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อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x [A + B]
[A]
โดยที่ Price 1 คือ ราคาใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0 คือ ราคาใช้สิทธิเดิมกก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
A
คือ จานวนหุ้น สามัญ ที่ ได้เรียกช าระเต็ ม มูล ค่ าแล้ว ณ วัน ก่ อ นวัน ปิ ด สมุด
ทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เพื่อสิทธิในการรับหุน้ ปั นผล
B
คือ จานวนหุน้ สามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุน้ ปั นผล
(จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท ตลอด
อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตัง้ แต่วนั
แรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ สามัญจะไม่มีสิทธิรบั เงินปั นผล หรือวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขนึ ้ เครื่องหมาย XD
ทั้งนี ้อัตราร้อยละของเงิน ปั นผลที่ จ่ายให้แก่ผู้ถือ หุ้น ค านวณโดยน าเงิน ปั นผลที่จ่ายออกจริงจากผลการ
ดาเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี หารด้วยกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดาเนินงานของรอบ
ระยะบัญชีปีเดียวกัน โดยที่เงินปั นผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าว ให้รวมถึงเงินปั นผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละ
รอบบัญชีดงั กล่าวด้วย
ราคาใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Price 1 = Price 0 x [MP - (D - R)]
MP
อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Ratio 1 =
Ratio 0 x MP
[MP - (D – R)]
โดยที่

Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
D
R

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ราคาใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
ราคาใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใชสิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
ราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษัทตามรายละเอียดที่กาหนดในข้อ (ข)
เงินปั นผลต่อหุน้ ที่จ่ายจริงแก่ผถู้ ือหุน้
เงินปั นผลต่อหุน้ ที่จ่ายหากนากาไรสุทธิหลังหักภาษี เงิน ได้ในอัตราร้อยละ
90 มาคานวณจากจานวนหุน้ ทัง้ หมดที่มีสิทธิได้รบั เงินปั นผล
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(ฉ) ในกรณี ท่ี มี เหตุก ารณ์ ใดๆ อัน ท าให้ผู้ถื อ ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ เสี ย สิ ท ธิ แ ละผลประโยชน์ อัน พึ ง ได้ โดยที่
เหตุการณ์ใดๆ นั้น ไม่ได้กาหนดอยู่ในข้อ (ก) – (จ) ให้บริษัทพิจารณาเพื่อกาหนดการเปลี่ยนแปลงราคาใช้
สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่อย่างเป็ นธรรม โดยไม่ทาให้สิทธิของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ดอ้ ยไป
กว่าเดิม ทัง้ นี ้ ให้ถือว่าผลการพิจารณานัน้ เป็ นที่สดุ
(ช) การคานวณเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตาม (ก) – (ฉ) เป็ นอิสระต่อกันและจะคานวณ
การเปลี่ยนแปลงตามลาดับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ ก่อนหลังของการเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุน้ สามัญ
ของบริษัท สาหรับในกรณีท่ีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ พร้อมกันให้คานวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลาดับดังนี ้ คือ
ข้อ (ก)->(จ)->(ง)->(ข)->(ค)->(ฉ) โดยในแต่ละลาดับครัง้ ที่คานวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคา
ใช้สิทธิเป็ น ทศนิยม 2 ตาแหน่ง และอัตราการใช้สิทธิเป็ นทศนิยม 4 ตาแหน่ง
(ซ) การคานวณการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) – (ฉ) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่ง
ทาให้ราคาใช้สิทธิใหม่สงู ขึน้ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุน้ และหากราคาใช้สิทธิ
ใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 2 ตาแหน่ง) คูณกับจานวนหุน้ สามัญ(จานวนหุน้ สามัญคานวณได้จาก
อัตราการใช้สิทธิใหม่คณ
ู กับจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิท่แี จ้งความจานงในการใช้สิทธิในรอบนัน้ เมื่อคานวณ
ได้จานวนหุน้ ออกมาเป็ นเศษหุน้ ให้ตดั เศษของหุน้ นัน้ ทิง้ ) สาหรับกรณีท่ีจานวนเงินที่คานวณได้เป็ นเศษของ
บาทให้ตดั เศษของบาททิง้ ในกรณีท่กี ารเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิดงั กล่าวมีผลทาให้ราคาใช้สิทธิใหม่มีราคา
ซึ่งต่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญของบริษัทก็ให้ใช้มลู ค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญของบริษัทเป็ นราคาใช้
สิทธิใหม่
(ฌ) การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขที่ ได้กาหนดไว้ขา้ งต้น บริษัทจะดาเนินการ
แจ้ง ผลการเปลี่ยนแปลง โดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคานวณและเหตุผลที่ตอ้ งมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ไปยังสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อแจ้งราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิท่ีกาหนดขึน้ มาใหม่ รวมทั้งวันที่ราคาใช้
สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิใหม่มีผลใช้บังคับภายใน 5 วันทาการนับจากวันที่มีผลบังคับใช้ราคาใช้สิทธิและ
อัตราการใช้ สิทธิท่เี ปลี่ยนแปลงไปนัน้
2.2.9

การชดใช้ค่าเสียหายกรณีทบี่ ริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิ
บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิตามรายละเอียดดังนี ้
1. บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้เฉพาะผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีมาแจ้งความจานงในการใช้สิทธิในวันกาหนด
การใช้สิทธิแต่ละครัง้ ซึ่งบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุน้ สามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิได้
อย่างเพียงพอ
2. การชดใช้ค่าเสียหายตาม 1. บริษัทจะชาระให้เป็ นเช็คระบุช่ือขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย โดยให้ผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิมารับด้วยตนเองตามสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิในข้อ 2.2.4 ภายใน 14 วันทาการนับจากวันที่ผู้
ถือ ใบสาคัญแสดงสิทธิมาแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ
3. การคานวณค่าเสียหายที่บริษัทจะชดใช้ให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิตาม 1.มีสตู รการคานวณดังนี ้
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ค่าเสียหาย ต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย เท่ากับ B x [MP – EP]
โดยที่ B

คือ

จานวนหุน้ สามัญ ที่ไม่สามารถจัด ให้มี และ/หรือ เพิ่ มขึน้ ได้ตามอัตราการใช้
สิทธิท่เี ปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ ต่อ 1 หน่วย
MP คือ
ราคาปิ ดของหุน้ สามัญของบริษทั ในวันกาหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ซึ่งผูถ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิมาแจ้งความจานงการใช้สิทธิ
EP คือ
ราคาการใช้สิทธิตามใบสาคัญ แสดงสิทธิ หรือราคาการใช้สิทธิ ตามเงื่อนไข
การปรับสิทธิหากมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ / หรือ อัตราการใช้สิทธิ
4. การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อนีใ้ ห้ถือเป็ นสิน้ สุด
2.2.10 มติ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ อนุ มั ติ ก ารออกใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ และหุ้ น เพื่ อ รองรั บ การใช้ สิ ท ธิ ข อง
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2557 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 ได้มีมติให้จดั สรรหุน้ ไว้เสนอ
ขายต่อประชาชนทั่วไปจานวน 450,000,000 หุน้ และสารองไว้สาหรับรองรับการแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะออก
ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท จานวน 50,000,000 หุน้ ทั้งนี ้ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้บริษัทดาเนินการออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญของบริ ษัทตามรายละเอียดข้างต้น และได้มีมติ อนุมตั ิมอบอานาจให้คณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็ นผู้พิจารณารายละเอียด ระยะเวลา ตลอดจนรายละเอียด
เงื่อนไขต่างๆ ที่จาเป็ นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุน้ ดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่
8 มกราคม 2557 ได้ม อบหมายให้ นายพระนาย กังวาลรัตน์ เป็ นผู้กาหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรใบสาคัญ แสดงสิท ธิ
ดังกล่าว และดาเนินการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานแล้วเสร็จภายใน 1 ปี หลังจากได้รบั การอนุมตั ิการออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2.2.11 จานวนหุ้นทีร่ องรับเมื่อรวมกับจานวนหุ้นทีจ่ ัดสรรไว้ครั้งอื่น
บริษัทมีหนุ้ สามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญตามโครงการเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิของกรรมการและพนักงานรวม 50,000,000 หุน้
.2.12

รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญทีอ่ อกใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุ้นสามัญ
จานวนหุน้ ที่รองรับการใช้สิทธิ
50, 000,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ
0.10
บาท
ราคาการใช้สิทธิ
0.10
บาท
มูลค่ารวมของหุน้ ที่ได้จากการใช้สิทธิ
5,000,000 บาท
หุน้ ที่สารองไว้เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิคิดเป็ นร้อยละ
2.22
ของจ านวนหุ้ น ที่ อ อกเรี ย กช าระ
แล้ว ทั้ ง หมดรวม 2,250,000,000
หุน้

2.2.13 การดาเนินการหากมีหุ้นทีจ่ ัดสรรไว้คงเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
หากมีหนุ้ สามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการ
บริหาร จะเสนอผ่านที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาจัดสรรหุน้ สามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ต่อไป
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ทัง้ นี ้ ให้เป็ นไปตามข้อกาหนด เงื่อนไข และวิธีการที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน ประกาศของตลาดหลักทรัพ ย์และ
สานักงานก.ล.ต.
2.2.14 ตลาดรองของใบสาคัญแสดงสิทธิทเี่ สนอขาย
ไม่มี เนื่องจากใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้
2.2.15 ตลาดรองของหุ้นสามัญทีเ่ กิดจากการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริษัทจะดาเนินการนาหุน้ เพิ่มทุนที่เกิดจากการแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหนักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อย่างไรก็ตามบริษัทอยู่ระหว่างการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน ก่อนที่บริษัทจะดาเนินการยื่นคาขอต่อตลาดหลักทรัพย์เพื่อ
รับหุน้ สามัญของบริษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทจึงมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้ดาเนินการยื่นคาขอ และ/หรือ ไม่ได้
รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ในการรับหุน้ สามัญของบริษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
2.2.16 ผลกระทบทีม่ ีต่อผู้ถือหุ้น
เนื่องจากหุ้นของบริษัท ยังไม่ได้เป็ น หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพ ย์แห่ง ประเทศไทย จึงทาให้ไม่ มี
“ราคาตลาดของหุน้ ” ดังนัน้ ในกรณีท่มี ีการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิจึงไม่สามารถคานวณผลกระทบต่อราคาตลาด
ของหุ้ น (Price Dilution) ได้ อย่ า งไรก็ ต าม ในกรณี ท่ี มี ก ารใช้สิ ท ธิ ต ามใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ทั้ ง หมดซื ้อ หุ้ น จ านวน
50,000,000 หุน้ โดยที่1) บริษัทมีหนุ้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดจานวน 1,750,000,000 หุน้ 2) บริษัทมีหนุ้ ที่จาหน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมดภายหลังการจาหน่ายหุน้ ใหม่ต่อประชาชนครัง้ แรกนีจ้ านวน 2,250,000,000 หุน้ จะมีผลกระทบต่อส่งแบ่งกาไรหรือ
สิทธิในการออกเสียงของผูถ้ ือหุน้ เดิม (Control Dilution) โดยจะทาให้ส่วนแบ่งกาไร หรือสิทธิในการออกเสียงของผูถ้ ือหุน้
เดิมลดลงในอัตราร้อยละ 2.85 และ ร้อยละ 2.22 ของส่วนแบ่งกาไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม ตามลาดับ
2.3

ข้อจากัดการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ
เป็ นไปตามข้อ 2.2.6 ข้อ 2

ทีม่ าของการกาหนดราคาใบสาคัญแสดงสิทธิทเี่ สนอขาย
บริษัทได้ทาการออกใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัท โดยไม่มีราคาเสนอขาย เพื่อเป็ นการตอบแทน
พนักงานที่มีส่วนช่วยให้บริษัทประสบความสาเร็จจนถึง ปั จจุบนั และเพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานต่อไปใน
อนาคต
2.4

3

ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
- ไม่มี -

4.

การจอง การจาหน่าย และการจัดสรร

4.1

วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์
การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทครัง้ นี ้ ไม่ผ่านผูจ้ ัดจาหน่ายและรับประกันการจัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ และเป็ นการจัดสรรโดยมิคิดมูลค่าให้แก่พนักงานของบริษัท
4.2

ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
- ไม่มี -
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4.3

เงือ่ นไขและค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
- ไม่มี -

4.4

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์
ค่าใช้จ่ายอื่น 100,000 บาท

วิธีการขอรับหนังสือชีช้ วน
กรรมการและพนักงานที่ได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถติดต่ อขอรับหนังสือชีช้ วนได้ท่ีบริษัท โดย
สามารถรับได้ทกุ วันทาการของบริษัท ตัง้ แต่วนั ที่หนังสือชีช้ วนมีผลบังคับใช้ ทัง้ นี ้ ผูไ้ ด้รบั จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถ
ทาการดาวน์โหลด (Download) หนังสือชีช้ วนจาก Website ของสานักงานคณะกรรมการกากับ หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ได้ท่ี www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิครัง้ นี ้
4.5

4.6

วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์
บริษัทจะจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื อ้ หุน้ สามัญ โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่พนักงานของบริษัท ซึ่งเป็ นการเสนอ
ขายตามมติท่ปี ระชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 และตามมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษัท
ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อ วันที่ 8 มกราคม 2557 โดยมีหลักเกณฑ์จดั สรร ดังนี ้
คุณสมบัติของผูร้ บั การจัดสรร
:
เป็ นกรรมการหรือพนักงานของบริษัท
หลักเกณฑ์การจัดสรร
:
ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมายเป็ น ผู้ก าหนดรายชื่ อ ของพนัก งานของบริษั ท ที่ จ ะ
ได้รบั การจัด สรรและกาหนดจานวนใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ท่ี จ ะ
จัดสรรให้แก่พนักงานแต่ละราย อย่างไรก็ตาม ให้เป็ นสิทธิโดย
เด็ดขาดของบริษัทที่จะไม่จัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานราย
ใดรายหนึ่งหรือหลายรายได้ตามที่เห็นสมควร
ทัง้ นี ้ ในการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้แก่พนักงานแต่ละราย
จะพิจารณาจากตาแหน่ง และอายุงาน ตามความเหมาะสม
วิธีการจองและชาระเงินค่าจองซือ้ หลักทรัพย์
การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นการเสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่า พนักงานที่ได้รบั การ
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิจะได้รบั ใบสาคัญแสดงสิทธิตามจานวนที่ได้รบั การจัดสรรโดยไม่มีการจองซือ้
4.7

4.8

การจัดสรรในกรณีทมี่ ีผู้จองซือ้ หลักทรัพย์เกินกว่าจานวนหลักทรัพย์ทเี่ สนอขาย
- ไม่มี -

4.9

วิธีการคืนเงินค่าจองซือ้ หลักทรัพย์
- ไม่มี -

4.10

วิธีการส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริษัทจะดาเนินการส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิให้กบั ผูท้ ่ไี ด้รบั การจัดสรร โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี ้
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1. บริษั ทจะดาเนิน การแจ้งให้พ นักงานที่ ได้รบั การจัดสรรมารับใบสาคัญ แสดงสิทธิ ท่ี ได้รับการจัดสรรด้วย
ตนเองที่สานักงานใหญ่ของบริษัท ตามที่อยู่ในข้อ 2.2.4
2. บริษัทจะดาเนินการส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่ผทู้ ่ีได้รบั การจัดสรรตามหน่วยงานที่พนักงานนัน้ สังกัด
อยู่
การส่งมอบหุ้นสามัญทีเ่ กิดจากการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ในการใช้สิทธิซือ้ หุ้นสามัญของบริษัทตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ี ใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ สามัญ
สามารถเลือกให้บริษัทดาเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งในสองกรณีดงั ต่อไปนี ้
4.11

1. ในกรณี ท่ีผูถ้ ื อใบสาคัญ แสดงสิทธิประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยให้ออกใบหุ้นในชื่อของผูถ้ ือใบสาคัญ สิทธิ
บริษัทจะส่งมอบใบหุน้ ตามจานวนที่ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้มาให้สิทธิทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามชื่อ
และที่อยู่ท่ปี รากฏในแบบแสดงความจานงในการใช้สิทธิภายใน 15 วันทาการนับจากวันกาหนดการใช้สิทธิ
ในแต่ละครัง้ ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีนี ้ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่สามารถขายหุน้ ที่ได้รบั จากการใช้สิทธิในตลาด
หลักทรัพยได้จนกว่าจะได้รบั ใบหุน้ ซึ่งอาจจะได้รบั ภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์รบั หุน้ สามัญดังกล่าวเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพิม่ เติม
ทัง้ นี ้ บริษัทจะไม่รบั ผิดชอบในความสูญหาย หรือ เสียหายอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่อาจเกิดขึน้ ในกรณีท่ีการส่ง
ใบหุ้นดังกล่าวสูญหายหลังจากที่บริษัท ได้ส่งเอกสารดังกล่าวทางไปรษณี ยเ์ รียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม
บริษัทอาจตกลงกับผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิให้มารับเอกสารดังกล่าวไปด้วยตนเองก็ได้
2. ในกรณี ท่ี ผู้ถื อ ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ไม่ ป ระสงค์จะขอรับ ใบหุ้น แต่ ป ระสงค์จะใช้บ ริก ารของศูน ย์รับ ฝาก
หลักทรัพย์ กล่าวคือ ผูถ้ ื อใบสาคัญ แสดงสิทธิประสงค์ท่ีจะฝากหุน้ ที่ได้รบั จากการใช้สิทธิ ไว้ในบัญชีของ
บริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิมีบญ
ั ชีซือ้ ขายหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนี ้ บริษัทจะดาเนินการนา
หุน้ ตามจานวนที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิมาใช้สิทธิฝากไว้กบั “บริษัทฯ ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัด เพื่อผูฝ้ าก” และ ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ฯ จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุน้ ที่บริษัทหลักทรัพย์นนั้ ฝากหุน้
อยู่ ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์นนั้ จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุน้ ที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิฝากไว้ และ
ออกหลักฐานการฝากให้แก่ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิภายใน 7 วันทาการนับจากวันกาหนดการใช้สิทธิ ใน
กรณีนี ้ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิจะสามารถขายหุน้ สามัญที่ได้จากการใชสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีท่ี
ตลาดหลักทรัพย์รบั หุน้ สามัญดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพิ่มเติม
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เอกสารแนบ 6
แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

บริ ษทั เพาเวอร์ โซลูชนั ่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
แบบประเมิ นความเพียงพอของการควบคุมภายใน (วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
การตอบแบบประเมินในแต่ละข้อ ควรอยู่บนพืน้ ฐานของการปฏิบตั จิ ริง หากประเมินแล้วพบว่า บริษทั ยังขาดการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอในข้อใด (ไม่ว่าจะเป็ นการไม่
มีระบบในเรื่องนัน้ หรือมีแล้วแต่ยงั ไม่เหมาะสม) บริษทั ควรอธิบายเหตุผลและแนวทางแก้ไขประกอบไว้ดว้ ย
สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
1. องค์กรแสดงถึงความยึดมันในคุ
่
ณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริ ยธรรม
คาถาม
ใช่ ไม่ใช่
1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารกําหนดแนวทาง และมีการปฏิบตั ิทอ่ี ยู่บน
หลัก ความซื่อ ตรงและการรัก ษาจรรยาบรรณในการดํ า เนิ น งาน ที่
ครอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระจําวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ


1.1.2 การปฏิบตั ติ ่อคู่คา้ ลูกค้า และบุคคลภายนอก

1.2 มีข้อกําหนดที่เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบ ัติ
หน้าทีด่ ว้ ยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ ทีค่ รอบคลุมถึง
1.2.1 มีข้อกํ า หนดเกี่ย วกับ จริย ธรรม (code of conduct) สํา หรับ
ผูบ้ ริหารและพนักงาน ทีเ่ หมาะสม
1.2.2 มีขอ้ กําหนดห้ามผูบ้ ริหารและพนักงานปฏิบตั ติ นในลักษณะที่
อาจก่ อให้เกิด ความขัด แย้งทางผลประโยชน์ กับ กิจ การ ซึ่ง

คาอธิ บาย
คณะกรรมการบริษั ท ยึ ด มัน่ ในดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยความซื่ อ ตรงและรัก ษา
จรรยาบรรณ จึงจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจของบริษัท รวมถึงนโยบายการต่อต้านการคอร์รปั ชั ่นและนโยบายอื่นๆ
เพื่อให้กรรมการและผู้บ ริหารได้ยึด ถือและปฏิ บ ัติ ซึ่งครอบคลุ ม การปฏิบ ัติ
หน้ าที่ป ระจํา วัน และการตัด สิน ใจในเรื่อ งต่ า งๆ รวมทัง้ การปฏิบ ัติต่ อคู่ ค้า
ลู กค้า และบุ คคลภายนอก และได้เผยแพร่ให้ผู้บ ริหารและพนั กงานทุ กคน
รับทราบทัวกั
่ นแล้ว นอกจากนี้ จะประกาศให้บุคคลภายนอกรับทราบผ่านทาง
www.pst.co.th
อ้างอิงตามคําอธิบายข้อ 1.1
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

คาถาม
รวมถึ ง การห้ า มคอร์ ร ปั ชัน อัน ทํ า ให้ เกิด ความเสีย หายต่ อ
องค์กร2
1.2.3 มีบทลงโทษทีเ่ หมาะสมหากมีการฝ่ าฝืนข้อกําหนดข้างต้น
1.2.4 มีการสื่อสารข้อกําหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผบู้ ริหารและ
พนั ก งาน ทุ ก คนรับ ทราบ เช่ น รวมอยู่ ใ นการปฐมนิ เทศ
พนั ก งานใหม่ ให้ พ นั ก งานลงนามรับ ทราบข้อ กํ าหนดและ
บทลงโทษเป็ น ประจํา ทุ ก ปี รวมทัง้ มีก ารเผยแพร่ code of
conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รบั ทราบ
1.3 มี ก ระบวนการติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ติ ต าม Code of
Conduct
1.3.1 การติดตามและประเมิน ผลโดยหน่ วยงานตรวจสอบภายใน
หรือหน่วยงานกํากับดูแลการปฏิบตั ิ (compliance unit)
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้ ริหารและพนักงาน
1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ ชีย่ วชาญทีเ่ ป็ นอิสระจากภายนอกองค์กร

1.4 มีก ารจัด การอย่ า งทัน เวลา หากพบการไม่ ป ฏิบ ัติ ต ามข้อ กํ า หนด
เกีย่ วกับความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการที่ทํา ให้สามารถตรวจพบการฝ่ าฝื นได้ภายใน
เวลาทีเ่ หมาะสม

2

ใช่


ไม่ใช่

คาอธิ บาย






บริษทั กําหนดให้ผู้บริหารและพนักงานตอบแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับข้อพึง
ปฏิบตั ทิ างธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยกําหนดให้
ทําการประเมินปี ละ 1 ครัง้ โดยเลขานุการบริษทั ได้สรุปผลการประเมินดังกล่าว
พร้อมทัง้ แผนการดําเนินการต่อประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร






คณะกรรมการบริษทั เชื่อมันว่
่ าบริษทั สามารถจัดการอย่างทันเวลา หากพบการ
ไม่ ป ฏิบ ัติต ามข้อกํ า หนดเกี่ย วกับ ความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ โดย
บริษัทได้มีการกําหนดบทลงโทษต่อการกระทํา ที่ฝ่าฝื นและขัดต่อหลักความ
ซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ ซึ่งจะพิจารณาบทลงโทษหรือแนวทางแก้ไข
ตามแต่ละกรณี

บริษทั ควรกำหนดกำรควบคุมภำยในตำมมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รปั ชันให้
่ เหมำะสมกับควำมเสีย่ งของบริษทั
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

คาถาม
1.4.2 มีกระบวนการทีท่ าํ ให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่ าฝื น
ได้อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร
1.4.3 มีการแก้ไขการกระทําทีข่ ดั ต่อหลักความซื่อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร

ใช่


ไม่ใช่

คาอธิ บาย



2. คณะกรรมการมีความเป็ นอิ สระจากฝ่ ายบริ หาร และทาหน้ าที่กากับดูแล (Oversight) และพัฒนา การดาเนิ นการด้านการควบคุมภายใน
คาถาม
ใช่ ไม่ใช่
คาอธิ บาย
2.1 มีการกํ าหนดบทบาทหน้ าที่ข องคณะกรรมการแยกจากฝ่ ายบริหาร 
บริ ษั ท มี ก ารกํ า หนด ขอบเขตอํ า นาจ หน้ า ที่ และความรับ ผิ ด ชอบของ
โดยได้ ส งวนสิท ธิอ์ ํ า นาจเฉพาะของคณะกรรมการบริษัท ไว้อ ย่ า ง
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริห าร และ
ชัดเจน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร รวมถึงการกําหนดหลักเกณฑ์
อํานาจอนุมตั ใิ นการบริหารงานของบริษทั ซึง่ ได้มกี ารแบ่งแยกอํานาจอนุมตั กิ าร
ดําเนินงานและเข้าทําธุรกรรมต่างๆ ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายบริหารไว้
อย่างชัดเจน
2.2 คณะกรรมการบริษทั กํากับดูแลให้มกี ารกําหนดเป้ าหมายการดําเนิน
ธุรกิจที่ช ัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบ ัติงานของ
ผูบ้ ริหารและพนักงาน



คณะกรรมการบริษัทมีหน้ าที่กํากับดูแลให้มีการกําหนดเป้ าหมายการดําเนิน
ธุรกิจทีช่ ดั เจนและวัดผลได้ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดเป้ าหมายในการ
ปฏิบ ัติงาน โดยพิจ ารณาถึงความเป็ น ไปได้แ ละความสมเหตุ ส มผล รวมทัง้
พิจารณาตัด สินในเรื่องที่มีสาระสําคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการ
ลงทุ น ขนาดใหญ่ การได้มาหรือจําหน่ ายไปซึ่งทรัพ ย์ส ิน และรายการอื่น ใดที่
กฎหมายกําหนด
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

คาถาม

ใช่

ไม่ใช่

คาอธิ บาย

2.3 คณะกรรมการบริษัทกํากับ ดูแลให้บริษัทกําหนดบทบาทหน้ าที่ของ
คณะกรรมการและผู้ บ ริห ารให้ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย กฎบัต ร ซึ่ ง
ครอบคลุมบทบาททีส่ าํ คัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้ อบบัญชี ผู้
ตรวจสอบภายใน และผูร้ บั ผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน
2.4 คณะกรรมการบริษัทเป็ น ผู้มีความรู้เกี่ยวกับ ธุรกิจของบริษัท และมี
ความเชี่ยวชาญ ที่เป็ นประโยชน์ต่อบริษทั หรือ สามารถขอคําแนะนํ า
จากผูเ้ ชีย่ วชาญในเรื่องนัน้ ๆได้



บริษทั ได้กําหนดขอบเขต อํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ชุดย่อย ต่างๆ อย่างชัดเจน รวมทัง้ จัดให้มกี ฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบไว้
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร



คณะกรรมการของบริษทั ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒทิ ม่ี คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญ
และประสบการณ์ ท่ีหลากหลาย อาทิ การประกอบธุ รกิจ ของบริษัท การเงิน
กฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆทีเ่ กี่ยวข้อง ซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของ
บริษทั ในกรณีทค่ี ณะกรรมการบริษทั ต้องการคําแนะนําจากผูเ้ ชีย่ วชาญเพื่อการ
ตัด สิน ใจ สามารถว่ า จ้า งที่ป รึก ษาและผู้เชี่ย วชาญเฉพาะด้า นได้ต ามความ
เหมาะสม

2.5 คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้ ว ยกรรมการอิส ระที่มีค วามรู้
ความสามารถน่ าเชื่อถือ และมีความเป็ น อิส ระในการปฏิบ ัติห น้ า ที่
อย่ า งแท้ จ ริ ง เช่ น ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ กั บ บริ ษั ท ไม่ มี
ความสัมพันธ์อ่นื ใด อันอาจมีอทิ ธิพลต่อ การใช้ดุลยพินิจและปฏิบตั ิ
หน้าทีอ่ ย่างเป็ นอิสระ ในจํานวนทีเ่ หมาะสมเพียงพอ
2.6 คณะกรรมการบริษทั กํากับดูแลการพัฒนาและปฏิบตั เิ รื่องการควบคุม
ภายใน ในองค์ ก ร ซึ่ ง ครอบคลุ ม ทัง้ การสร้า งสภาพแวดล้ อ มการ
ควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการ
สือ่ สาร และการติดตาม



บริษัท มีค ณะกรรมการตรวจสอบ/ คณะกรรมการอิส ระซึ่งเป็ นผู้ท่ีมีค วามรู้
ความสามารถ และมีคุณ สมบัติครบถ้วนตามข้อกํา หนดของตลาดหลักทรัพ ย์
แห่งประเทศไทย



คณะกรรมการบริษัทมีการกํา กับดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
ตามหลักเกณฑ์ COSO 2013 ซึง่ ครอบคลุมทัง้ 5 ปั จจัย
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3. ฝ่ ายบริ หารได้ จดั ให้ มีโครงสร้างสายการรายงาน การกาหนดอานาจในการสังการและ
่
ความรับผิ ดชอบที่ เหมาะสมเพื่อให้ องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์
ภายใต้การกากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ
คาถาม
ใช่ ไม่ใช่
คาอธิ บาย
3.1 ผู้ บ ริห ารระดับ สู ง กํ า หนดโครงสร้ า งองค์ ก รที่ ส นั บ สนุ น การบรรลุ 
บริษัทมีการกํา หนดโครงสร้างองค์กรบริษัทให้เหมาะสมกับ สภาพของธุรกิจ
วัตถุประสงค์ของบริษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทัง้ ทางธุรกิจ
โดยมีการแบ่งแยกอํานาจหน้าทีแ่ ละการถ่วงดุลในสายการบังคับบัญชาและการ
และกฎ หมาย รวมถึ ง การจั ด ให้ มี ก ารควบคุ ม ภ ายในอย่ า งมี
รายงานที่ ช ัด เจน โดยให้ ฝ่ ายตรวจสอบภายในขึ้น ตรงต่ อ คณะกรรมการ
ประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้ าที่ในส่วนงานที่สําคัญ ซึ่งทําให้เกิด
ตรวจสอบ
การตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ข้นึ ตรงกับ
กรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานทีช่ ดั เจน เป็ นต้น
3.2 ผู้บริหารระดับสูงกําหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึง 
อ้างอิงตามคําอธิบายข้อ 3.1
ความเหมาะสมเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสือ่ สาร
ข้อมูล
3.3 มีการกําหนด มอบหมาย และจํากัดอํานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ 
บริ ษั ท มี ก ารกํ า หนดขอบเขตอํ า นาจ หน้ า ที่ และความรับ ผิ ด ชอบของ
อย่ า งเหมาะสมระหว่ า งคณะกรรมการบริษั ท ผู้ บ ริห ารระดั บ สู ง
คณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและฝ่ ายบริหาร รวมถึงระดับ
ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ผู้จ ัด การและระดับ หัว หน้ า งาน และบริษัท กํ าหนดอํ า นาจอนุ ม ัติเฉพาะของ
คณ ะกรรม การ บ ริ ษั ท ต าม ข อบ เข ต ใน อํ า น าจดํ าเนิ น การ (Level of
Authorization)อย่างชัดเจน ทัง้ ในระดับคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการ
บริห าร รวมทัง้ ได้กํ า หนดหน้ าที่ก ารทํ า งานของพนั กงานทุ ก ตํ า แหน่ ง (Job
Description)
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมันในการจู
่
งใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
คาถาม
ใช่ ไม่ใช่
คาอธิ บาย
บริษั ท มี น โยบายและวิธีก ารปฏิ บ ัติ เ พื่ อ จัด หา พัฒ นา และรัก ษ า 
บริษทั มีการกําหนดหน้าที่การทํา งาน (Job Description) และมีการประเมินผล
บุคลากรที่มคี วามรู้และความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการ
การปฏิ บ ัติ ง านโดยผู้ บ ริห ารและหัว หน้ า งานทุ ก ปี และบริษั ท มีก ารจัด ทํ า
สอบทานนโยบายและวิธกี ารปฏิบตั นิ ัน้ อย่างสมํ่าเสมอ
แผนการฝึกอบรมประจําปี
บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การให้แรงจูงใจหรือ 
บริษัทมีการประเมิน ผลการปฏิบ ัติงานประจําปี และกําหนดหลักเกณฑ์การ
รางวัลต่อบุคลากรทีม่ ผี ลการปฏิบตั งิ านดี และการจัดการต่อบุคลากรที่
ประเมิน ผลที่ช ัดเจน โดยผู้บ ังคับ บัญชาจะประเมิน ประสิทธิภ าพการทํางาน
มีผลงานไม่บรรลุเป้ าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้
เป้ าหมายในการทํางานประสิทธิผลของงาน เพื่อประกอบการพิจารณาแรงจูงใจ
ผูบ้ ริหารและพนักงานทราบ
และรางวัลต่างๆ
บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปั ญ หาหรือเตรีย มพร้อมสําหรับ การขาด 
บริษทั มีแผนการคัดเลือกบุคคลากรทีจ่ ะเข้ามารับผิดชอบในตําแหน่งงานบริหาร
บุคลากรทีม่ คี วามรูแ้ ละความสามารถทีเ่ หมาะสมอย่างทันเวลา
ทีส่ ําคัญทุกระดับให้เป็ นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส และพัฒนาผูบ้ ริหารและ
พนั กงานที่มีให้มีความรู้ความสามารถในการทํางานมากขึ้น และให้สามารถ
ทํางานแทนกันได้
บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงาน 
บริษทั ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยให้มกี ารจัดอบรม สัมมนา ฝึ กอบรมเพื่อ
ทุกคน เช่น การจัดระบบทีป่ รึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม
พัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝั งทัศนคติท่ี ดี
มีคุณธรรม จริยธรรม และการทํางานเป็ นทีมแก่บุคลากร
บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สบื ทอดตําแหน่ ง (succession 
อ้างอิงตามคําอธิบายข้อ 4.3
plan) ทีส่ าํ คัญ
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5. องค์กรกาหนดให้บุคลากรมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
คาถาม
ใช่ ไม่ใช่
คาอธิ บาย
5.1 คณะกรรมการบริษัทและผู้บ ริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิง 
บริษัท กํ าหนดให้พ นั กงานปฏิบ ัติต ามหลักจรรยาบรรณในการดําเนิ น ธุ รกิจ
บังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และ
ข้อบังคับการทํางาน และขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน อย่างเคร่งครัด โดยบริษทั ได้
จัดให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบตั ิ ในกรณีทจ่ี าํ เป็ น
สือ่ สารและให้ความรูแ้ ก่พนักงาน เพื่อจะได้เห็นความสําคัญในการเป็ นส่วนหนึ่ง
ของระบบการควบคุมภายในทีด่ ี และบริษทั ยังจัดให้มหี น่วยงานอิสระภายนอก
ซึ่งเป็ นผู้ เชี่ย วชาญด้ า นระบบการควบคุ ม ภายใน ทํ า หน้ า ที่ต รวจสอบและ
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ
ปฏิบตั งิ านได้อย่างเหมาะสม
5.2 คณะกรรมการบริษัทและผู้บ ริหารกํ าหนดตัวชี้วดั ผลการปฏิบตั ิงาน
การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัล ทีเ่ หมาะสม โดยพิจารณาทัง้ เรื่อง
การปฏิบ ัติตาม Code of Conduct และวัตถุป ระสงค์ในระยะสัน้ และ
ระยะยาวของบริษทั



5.3 คณะกรรมการบริษทั และผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัล
อย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสําเร็จของหน้าทีใ่ น
การปฏิบตั ติ ามการควบคุมภายในด้วย
5.4 คณะกรรมการบริษัท และผู้บ ริห ารได้พ ิจารณาไม่ ให้มีการสร้ างแรง
กดดันทีม่ ากเกินไปในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องบุคลากรแต่ละคน



บริษัทกําหนดตัวชี้วดั ผลการปฏิบตั ิงานตาม Job Description แต่ละตําแหน่ ง
งานอย่างชัดเจน ให้สอดคล้องคล้องกับแผนงานและเป้ าหมายโดยรวมทัง้ ระยะ
สัน้ และยาว ทัง้ ยังพิจ ารณาควบคู่กับ การปฏิบ ัติต ามการกํ ากับ ดูแ ลที่ดีแ ละ
จรรยาบรรณในการดําเนิ น ธุรกิจ คู่มือการทํางาน ข้อบังคับ การทํางาน เพื่อ
ประเมินผลตอบแทนพนักงาน เงินรางวัลพิเศษ(โบนัส)และสวัสดิการต่างๆ
อ้างอิงตามคําอธิบายข้อ 5.2



บริษทั กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาประเมินผลการปฏิบตั ิงานทีช่ ดั เจนและ
เหมาะสม เพื่อให้ผบู้ ริหารและพนักงานของบริษทั รับทราบถึงเป้ าหมายในการ
ปฏิบตั งิ านร่วมกัน โดยไม่สร้างแรงกดดันทีม่ ากเกินไป
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การประเมิ นความเสี่ยง (Risk Assessment)
6. องค์กรกาหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมิ นความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
คาถาม
ใช่ ไม่ใช่
คาอธิ บาย
6.1 บริษทั สามารถปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองโดยทัวไป
่ และ 
บริษทั มีการสอบทานรายงานทางการเงินให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลที่เพียงพอ และ
เหมาะสมกับ ธุ ร กิจ ในขณะนั น้ โดยแสดงได้ ว่ า รายการในรายงาน
ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีท่รี องรับโดยทัวไป
่ เหมาะสมกับธุรกิจ โดยผ่าน
ทางการเงินมีตวั ตนจริง ครบถ้วน แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของ
การตรวจสอบจากผู้ ส อบบั ญ ชี ร ับ อนุ ญ าต นโยบายทางบัญ ชี เ ป็ นไปตาม
บริษั ท ได้ ถู ก ต้ อ ง มี มู ล ค่ า เหมาะสม และเปิ ดเผยข้อ มู ล ครบถ้ ว น
มาตรฐานบัญชี ซึ่งได้รบั การพิจารณาโดยผู้บ ริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
ถูกต้อง
และผูต้ รวจสอบบัญชีรบั อนุญาต
6.2 บริษัทกําหนดสาระสําคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึง
ปั จ จัย ที่ สํ า คัญ เช่ น ผู้ ใ ช้ ร ายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ
แนวโน้มของธุรกิจ



อ้างอิงตามคําอธิบายข้อ 6.1

6.3 รายงานทางการเงินของบริษทั สะท้อนถึงกิจกรรมการดําเนินงานของ
บริษทั อย่างแท้จริง
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง อนุ มตั แิ ละสือ่ สาร
นโยบาย การบริห ารความเสี่ย งให้ ผู้ บ ริห ารและพนั ก งานทุ ก คน
รับทราบและถือปฏิบตั ิ จนเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร



อ้างอิงตามคําอธิบายข้อ 6.1



คู่มอื บริหารความเสีย่ งทีผ่ ่านการอนุ มตั โิ ดยคณะกรรมการบริษทั ได้ถูกสือ่ สารใน
ทีป่ ระชุมคณะทํางานบริหารความเสีย่ ง ซึง่ ประกอบด้วยผูบ้ ริหารและพนักงานทุก
หน่วยงาน รับทราบและถือปฏิบตั จิ นเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร
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7. องค์กรระบุและวิ เคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ไว้ อย่างครอบคลุมทั ่วทัง้ องค์กร
คาถาม
ใช่ ไม่ใช่
คาอธิ บาย
7.1 บริษัทระบุ ความเสี่ย งทุ กประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดําเนิ น 
คณะทํ า งานบริห ารความเสี่ย ง มีก ารประเมิน ความเสี่ย งทุ ก ประเภทที่อาจมี
ธุรกิจทัง้ ระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ ายงาน และหน้าทีง่ านต่าง ๆ
ผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจทัง้ ระดับองค์กร และระดับปฏิบตั ิงานครอบคลุม
หน่วยธุรกิจ ฝ่ ายงานและหน้าทีง่ านต่าง ๆ
7.2 บริษทั วิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทัง้ ปั จจัยภายใน
และปั จ จัย ภายนอกองค์ก ร ซึ่งรวมถึงความเสี่ย งด้า นกลยุ ท ธ์ การ
ดําเนินงาน การรายงาน การปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
7.3 ผูบ้ ริหารทุกระดับมีสว่ นร่วมในการบริหารความเสีย่ ง



7.4 บริษทั ได้ประเมินความสําคัญ ของความเสี่ยง โดยพิจารณาทัง้ โอกาส
เกิดเหตุการณ์ และผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้



7.5 บริษทั มีมาตรการและแผนปฏิบตั ิงานเพื่อจัดการความเสีย่ ง โดยอาจ
เป็ นการยอมรับ ความเสี่ย งนั ้น (acceptance) การลดความเสี่ย ง
(reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) หรือการร่วมรับ
ความเสีย่ ง (sharing)



คณะทํางานบริหารความเสีย่ ง ประเมินความเสีย่ งโดยพิจารณาทัง้ ปั จจัยภายใน
และปั จ จัย ภายนอกองค์ ก ร ที่ อ าจส่ ง ผลต่ อ ด้ า นกลยุ ท ธ์ อ งค์ ก ร ด้ า นการ
ดําเนินงาน ด้านการเงิน ด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท
และกลุ่มบริษทั
คณะทํางานบริหารความเสี่ยง ได้รบั ข้อมูลสนับสนุ น เพื่อมาพิจารณาความเสีย่ ง
ในด้านต่างๆ จากผูบ้ ริหารและพนักงานทุกหน่วยงานภายในบริษทั



บริษัทกํา หนดหลักเกณฑ์ระดับของโอกาสเกิด เหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจ
เกิดขึน้ อย่างชัดเจน เพื่อให้คณะทํางานบริหารความเสีย่ งระบุความเสีย่ งและการ
วิเคราะห์เพื่อจัด ลําดับ ความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุ เป้ าหมายของ
องค์กร
บริษทั มีการกําหนดมาตรการในด้านบริหารความเสี่ยงโดยได้ กําหนดแผนและ
มาตรการบริห ารความเสี่ย งในระดับ ต่ า งๆ โดยประเมิ น ระดับ ความเสี่ย งที่
เหลืออยู่หลังจากปฏิบตั ติ ามแผน เพื่อรายงานต่อคณะทํางานบริหารความเสีย่ ง
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8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิ ดการทุจริ ต ในการประเมิ นความเสี่ยงที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
คาถาม
ใช่ ไม่ใช่
คาอธิ บาย
8.1 บริษทั ประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริต 
บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตภายในองค์กรซึ่งครอบคลุม การ
แบบต่างๆ เช่น การจัดทํารายงานทางการเงินเท็จ การทํา ให้สูญเสีย
ทุ จริตแบบต่ างๆที่อาจเกิด ขึ้น และบริษัท ได้ผ่านการรับ รองเป็ น สมาชิกของ
ทรัพย์สนิ การคอร์รปั ชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่ าฝื นระบบควบคุม
“แนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ’’ (Thailand’s Private
ภ า ย ใ น ( management override of internal controls) ก า ร
Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)
เปลีย่ นแปลงข้อมูลในรายงานทีส่ ําคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สนิ
โดยไม่ถูกต้อง เป็ นต้น
8.2 บริษทั ได้ทบทวนเป้ าหมายการปฏิบตั งิ านอย่างรอบคอบ โดยพิจารณา 
บริษทั มีการกําหนดเป้ าหมายการปฏิบตั งิ านโดยพิจารณาถึงความเป็ นไปได้ให้
ความเป็ นไปได้ของเป้ าหมายทีก่ ําหนดแล้ว รวมทัง้ ได้พจิ ารณาความ
ความเหมาะสมกับศักยภาพของบริษทั ควบคู่กบั ผลตอบแทนต่างๆทีพ่ นักงาน
สมเหตุสมผลของการให้สงิ่ จูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วย
จะได้รบั โดยคณะกรรมการบริหารจะติดตามผลการปฏิบตั ิอย่างน้อยเดือนละ
ว่ า ไม่ มีล ัก ษณะส่ งเสริม ให้ พ นั ก งานกระทํ า ไม่ เหมาะสม เช่ น ไม่
ครัง้ เพื่อทบทวนเป้ าหมายปฏิบตั งิ านให้เหมาะสม
ตัง้ เป้ าหมายยอดขายของบริษทั ไว้สูงเกินความเป็ นจริง จนทําให้เกิด
แรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ นต้น
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พ ิจารณาและสอบถามผู้บ ริหารเกี่ยวกับ
โอกาส ในการเกิดทุจริต และมาตรการทีบ่ ริษทั ดําเนินการเพื่อป้ องกัน
หรือแก้ไขการทุจริต



คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิด
ทุจริตและมาตรการทีบ่ ริษทั ดําเนินการเพื่อป้ องกันหรือแก้ไขการทุจริต รวมทัง้
ยังได้สอบถามหน่ วยงานตรวจสอบภายในถึงการประเมิน โอกาสในการเกิด
ทุ จ ริต และเหตุ ก ารณ์ ท่ีผ่ า นมาที่เกี่ย วกั บ การทุ จ ริต ภายในองค์ ก ร โดยให้ ผู้
ตรวจสอบภายในมีหน้าทีร่ ายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบหากเกิดเหตุการณ์
ทุจริตในอนาคต เพื่อที่จะสามารถดําเนินการเพื่อป้ องกันหรือแก้ไขการทุจริต
ต่อไป
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คาถาม
8.4 บริษทั ได้ส่อื สารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบตั ิตามนโยบายและ
แนวปฏิบตั ิ ทีก่ ําหนดไว้

ใช่


ไม่ใช่

คาอธิ บาย
บริษัทกําหนดให้ผู้บ ริหารและพนั กงานของบริษัทศึกษาข้อกํ าหนดเกี่ย วกับ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทั รวมทัง้
นโยบายและแนวปฏิบตั ติ ่างๆ และปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด ซึ่งได้เผยแพร่ทาง
Email และเว็บไซต์ www.pst.co.th ของบริษทั

9. องค์กรสามารถระบุและประเมิ นความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
คาถาม
ใช่ ไม่ใช่
คาอธิ บาย
9.1 บริษั ท ประเมิ น การเปลี่ ย นแปลงปั จ จัย ภายนอกองค์ ก ร ที่ อ าจมี 
บริษัท มีก ารติด ตามและประเมิน ผลการปฏิบ ัติงานโดยคณะผู้บ ริห ารอย่ า ง
ผลกระทบต่ อ การดํ า เนิ น ธุ ร กิจ การควบคุ ม ภายใน และรายงาน
สมํ่ า เสมอ กรณี มี ก ารเปลี่ ย นแปลงปั จ จัย จากภายนอกองค์ ก ร และการ
ทางการเงิ น ตลอดจน ได้ กํ า หนดมาตรการตอบสนองต่ อ การ
เปลี่ย นแปลงอื่น ๆที่มีผลกระทบต่ อ การดํ า เนิ น ธุ ร กิจ นโยบาย การควบคุ ม
เปลีย่ นแปลงนัน้ อย่างเพียงพอแล้ว
ภายใน และรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริห ารจะมี ก ารทบทวน
เป้ าหมาย คู่มอื การปฏิบตั งิ านและระเบียบต่างๆ และนําเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั
9.2 บริษทั ประเมินการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการทําธุรกิจ ทีอ่ าจมีผลกระทบ 
อ้างอิงตามคําอธิบายข้อ 9.1
ต่ อ การดํ า เนิ น ธุ ร กิจ การควบคุ ม ภายใน และรายงานทางการเงิน
ตลอดจนได้กําหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนัน้ อย่าง
เพียงพอแล้ว
9.3 บริษทั ประเมินการเปลี่ยนแปลงผูน้ ํ าองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการ 
บริษัทกําหนดเป้ าหมาย นโยบาย และแผนงานในการดํา เนิ นธุรกิจที่ชดั เจน
ดําเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้
โดยมีประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็ นผูด้ าํ เนินการปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามเป้ าหมาย
กําหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงนัน้ อย่างเพียงพอแล้ว
ซึ่งเป็ นการทํางานร่วมกับผูบ้ ริหารและหัวหน้าหน่ วยงานอื่นๆ ดังนัน้ เมื่อมีการ
เปลี่ย นแปลงผู้ นํ า องค์ ก รในตํ า แหน่ งใด จึง สามารถถ่ า ยทอด สื่อ สาร การ
ดําเนินงานให้เป็ นไปอย่างต่อเนื่องตามเป้ าหมายการดําเนินธุรกิจได้
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มาตรการควบคุม (Control Activities)
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
คาถาม
ใช่
ไม่ใช่
คาอธิ บาย
10.1 มาตรการควบคุ ม ของบริษัท มีค วามเหมาะสมกับ ความเสี่ย งและ 
บริษัท ได้ป ระเมิน ความเสี่ย งตามลัก ษณะเฉพาะของบริษั ท และกํ า หนด
ลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของ
กิจกรรมการควบคุมภายในให้เพียงพอเหมาะสม เพื่อจัดทําคู่มอื ระเบียบการ
งาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดําเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น
ปฏิบตั งิ านแต่ละหน่วยงาน
ๆ

10.2 บริษทั มีมาตรการควบคุมภายในที่กําหนดเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรและ
ครอบคลุ ม กระบวนการต่างๆ อย่ างเหมาะสม เช่น มีน โยบายและ
ระเบียบวิธปี ฏิบตั ิงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และ
การบริหารทัวไป
่ ตลอดจนกําหนดขอบเขต อํานาจหน้าที่ และลําดับ
ชัน้ การอนุมตั ขิ องผูบ้ ริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้
สามารถป้ อ งกัน การทุ จ ริต ได้ เช่ น มีก ารกํ า หนดขนาดวงเงิน และ
อํานาจอนุ มตั ขิ องผู้บริหารแต่ละระดับ ขัน้ ตอนในการอนุ มตั โิ ครงการ
ลงทุน ขัน้ ตอนการจัดซื้อและวิธกี ารคัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้อมูล
รายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ ขัน้ ตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือ
การเบิกใช้เครื่องมือต่างๆ เป็ นต้น โดยได้จดั ให้มกี ระบวนการสําหรับ
กรณีต่าง ๆ ดังนี้

บริษัทมีน โยบายและระเบีย บวิธีป ฏิบ ัติงานที่ช ัด เจนเป็ น ลายลักษณ์ อักษร
สําหรับทุกหน่วยงาน
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คาถาม
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
ผู้บริหาร และ ผู้ท่เี กี่ยวข้องกับ บุค คลดังกล่าว รวมทัง้ บุคคลที่เกี่ยว
โยงกัน เพื่อประโยชน์ ในการติด ตามและสอบทานการทํ า รายการ
ระหว่างกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้
มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั เสมอ
10.2.2 กรณีทบ่ี ริษทั อนุ มตั ธิ ุรกรรมหรือทําสัญญากับผูท้ เ่ี กี่ยวข้องใน
ลักษณะทีม่ ผี ลผูกพันบริษทั ในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทําสัญญาซื้อ
ขายสินค้า การให้กู้ยมื การคํ้าประกัน บริษทั ได้ติดตามให้มนใจแล้
ั่
ว
ว่า มีการปฏิบตั ิเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มี
ผลผูกพันบริษทั เช่น ติดตามการชําระคืนหนี้ ตามกําหนด หรือมีการ
ทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็ นต้น

10.3 บริษั ท กํ า หนดให้ ก ารควบคุ ม ภายในมี ค วามหลากหลายอย่ า ง
เหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ manual และ automated หรือการ
ควบคุมแบบป้ องกันและติดตาม

ใช่

ไม่ใช่

คาอธิ บาย

บริษทั กําหนดคู่มอื อํานาจดําเนินการ ซึ่งได้กําหนดขอบเขต อํานาจหน้าที่ใน
การอนุ มตั ริ ายการต่างๆไว้อย่างชัดเจน ทัง้ ในระดับคณะกรรมการบริษทั และ
ระดับคณะกรรมการบริหาร



บริษัทกําหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเปิ ดเผยและรับรองความ
ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว นของข้ อ มู ล เกี่ ย วกับ กรรมการและผู้ บ ริห าร รวมทั ง้ ผู้ ท่ี
เกี่ย วข้อ งและบุ ค คลที่ เ กี่ย วโยงกัน ของบุ ค คลดัง กล่ า ว เพื่ อ รวบรวมเป็ น
ฐานข้อมูลในการติดตามและสอบทานการทํารายการระหว่างกัน หรือรายการ
ทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการและผูบ้ ริหารจะต้องแจ้ง
ข้อมูลให้แก่บริษทั ทราบหากข้อมูลที่แจ้งไว้มกี ารเปลีย่ นแปลง สําหรับกรณีท่ี
บริษทั อนุ มตั ิธุรกรรมหรือทําสัญญากับผู้ท่เี กี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพัน
ระยะยาวไปแล้ว บริษทั จะมีการติดตามให้มนใจว่
ั ่ าได้มกี ารปฏิบตั ติ ามเงื่อนไข
ที่ ต กลงกั น ไว้ ต ลอดระยะเวลาที่ มี ผ ลผู ก พั น โดยได้ กํ า หนดให้ ห ัว หน้ า
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกรรมนัน้ ๆ เป็ นผู้ดําเนินการติดตามและ
รายงานผลให้ผบู้ ริหารรับทราบ





ดําเนินการแล้ว
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คาถาม
10.4 บริษทั กําหนดให้มกี ารควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทัง้
ระดั บ กลุ่ ม บริษั ท หน่ ว ยธุ ร กิ จ สายงาน ฝ่ ายงาน แผนก หรื อ
กระบวนการ
10.5 บริษัทมีการแบ่ งแยกหน้ าที่ความรับ ผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้
ออกจากกัน โดยเด็ ด ขาด เพื่ อ เป็ นการตรวจสอบซึ่ ง กัน และกัน
กล่าวคือ
10.5.1 หน้าทีอ่ นุมตั ิ
10.5.2 หน้าทีบ่ นั ทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ
10.5.3 หน้าทีใ่ นการดูแลจัดเก็บทรัพย์สนิ

ใช่


ไม่ใช่



คาอธิ บาย
หัว หน้ าหน่ ว ยงานรับ ผิด ชอบในการควบคุ ม ให้มีการปฏิบ ัติต ามระบบการ
ควบคุมภายในที่วางไว้และมีหน่ วยงานตรวจสอบภายในทํา หน้ าที่สอบทาน
ประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน
บริษทั จัดทําเป็ นคู่มอื ฯ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรชัดเจน โดยแบ่งแยกหน้าทีค่ วาม
รับ ผิด ชอบที่มีก ารตรวจสอบซึ่งกัน และกัน ทัง้ หน้ าที่ในการอนุ ม ัติ หน้ า ที่
บันทึกรายการและข้อมูลสารสนเทศ และหน้าทีใ่ นการดูแลจัดเก็บทรัพย์สนิ

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิ จกรรมการควบคุมทั ่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุน การบรรลุวตั ถุประสงค์
คาถาม
ใช่ ไม่ใช่
คาอธิ บาย
11.1 บริษั ท ควรกํ า หนดความเกี่ ย วข้ อ งกั น ระหว่ า งการใช้ เ ทคโนโลยี 
มีการกําหนดคู่มอื การปฏิบตั งิ าน เรื่อง ขัน้ ตอนการขอสิทธิเข้
์ าใช้งานในระบบ
สารสนเทศ กระบวนการปฏิบตั ิงานและการควบคุมทัวไปของระบบ
่
คอมพิวเตอร์ วัตถุประสงค์เพื่อเป็ นการควบคุมการเข้าถึง (Access Control)
สารสนเทศ
ข้อมู ล สารสนเทศขององค์ ก ร ให้ส ามารถเข้าถึงและเปลี่ย นแปลงแก้ ไขได้
เฉพาะผูท้ เ่ี กี่ยวข้องเท่านัน้ และมีมกี ารกําหนดนโยบายความมันคงปลอดภั
่
ย
ด้านไอที (IT Security Policy)
11.2 บริษั ท ควรกํ า หนดการควบคุ ม ของโครงสร้า งพื้ น ฐานของระบบ
เทคโนโลยีให้มคี วามเหมาะสม



บริษั ท มอบหมายฝ่ ายสารสนเทศรับ ผิด ชอบในเรื่อ งดัง กล่ า ว โดยมีก าร
กํ าหนดการควบคุ ม ของโครงสร้างพื้น ฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความ
เหมาะสมกับธุรกิจ และการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี
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บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

คาถาม
11.3 บริษทั ควรกําหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
ให้มี ความเหมาะสม

ใช่


11.4 บริษทั ควรกําหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการ
บํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มคี วามเหมาะสม



ไม่ใช่

คาอธิ บาย
บริษทั ฯ จัดให้มรี ะบบทีเ่ หมาะสมในการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยี ตามนโยบายความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

บริษทั ฯ กําหนดคู่มอื ระเบียบปฏิบตั งิ าน เรื่อง การจัดการและการบํารุงรักษา
ระบบสารสนเทศ ครอบคลุ ม กระบวนการได้ ม า การพั ฒ นา และการ
บํารุงรักษาระบบฯ อย่างเหมาะสม

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กาหนดสิ่ งที่คาดหวังและขัน้ ตอน การปฏิ บตั ิ เพื่อให้นโยบายที่กาหนดไว้นัน้ สามารถนาไปสู่การ
ปฏิ บตั ิ ได้
คาถาม
ใช่
ไม่ใช่
คาอธิ บาย
12.1 บริษทั มีนโยบายทีร่ ดั กุมเพื่อติดตามให้การทําธุรกรรมของผูถ้ อื หุน้ ราย 
บริษั ท ฯ มี น โยบายการทํ า รายการระหว่ า งกัน ซึ่ ง เป็ นไปตามข้ อ บั ง คับ
ใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูท้ เ่ี กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่าน
ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของ
ขัน้ ตอนการอนุ ม ัติท่ีกํ า หนด เช่ น ข้อบังคับ ของบริษัท เกณฑ์ ข อง
สํานักงานคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ข องสํานั กงาน ฯลฯ เพื่อ
ป้ องกันการหาโอกาสหรือนําผลประโยชน์ของบริษทั ไปใช้ส่วนตัว
12.2 บริษทั มีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมตั ธิ ุรกรรมกระทําโดยผูท้ ไ่ี ม่มี 
นโยบายเกีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กําหนดให้ผทู้ ม่ี สี ว่ นได้เสียซึง่ มี
ส่วนได้เสียในธุรกรรมนัน้
ส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้
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คาถาม
12.3 บริษทั มีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมตั ธิ ุรกรรมคํานึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษทั เป็ นสําคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็ นรายการที่
กระทํากับบุคคลภายนอก (at arms’ length basis)

ใช่


ไม่ใช่

คาอธิ บาย

12.4 บริษทั มีกระบวนการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยหรือ
บริษัทร่วม รวมทัง้ กํ าหนดแนวทางให้บุ คคลที่บริษัทแต่ง ตัง้ ให้เป็ น
กรรมการหรือผู้บ ริหารในบริษัทย่ อยหรือร่วมนั น้ ถือปฏิบ ัติ (หาก
บริษทั ไม่มเี งินลงทุนในบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมไม่ตอ้ งตอบข้อนี้)



บริษทั ฯ มีกระบวนการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษทั ย่อยและบริษทั
ร่ว มโดยส่งตัว แทนเข้า เป็ น กรรมการในบริษัท ย่ อ ยหรือบริษัท ร่ ว มในการ
บริหารงาน

12.5 บริษั ท กํ า หนดหน้ า ที่แ ละความรับ ผิด ชอบในการนํ า นโยบายและ
กระบวนการ ไปปฏิบตั โิ ดยผูบ้ ริหารและพนักงาน



12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบตั ขิ องบริษทั ได้รบั การนําไปใช้ในเวลาที่
เหมาะสม โดยบุ ค ลากรที่ มีค วามสามารถ รวมถึ ง การครอบคลุ ม
กระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบตั งิ าน



12.7 บริษทั ทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตั ใิ ห้มคี วามเหมาะสมอยู่
เสมอ



บริษทั ได้มกี ารประกาศให้ผบู้ ริหารและพนักงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการนํานโยบายและคู่มอื ปฏิบตั งิ านไปปฏิบตั ิ โดยมีการเผยแพร่ให้พนักงาน
ทุกคนรับทราบโดยการติดบอร์ดและจะจัดส่ง Email ให้แก่พนักงาน
บริษั ท จะสื่อ สารนโยบายให้ ทุ ก ฝ่ ายรับ ทราบทัน ทีเ มื่อ นโยบายและคู่ มื อ
ปฏิบตั งิ านฉบับใหม่ของบริษทั มีผลบังคับใช้ โดยผูบ้ ริหารของแต่ละหน่ วยงาน
มีหน้าทีค่ วบคุมดูแลให้พนักงานปฏิบตั ิตาม โดยเมื่อพบข้อผิดพลาดจากการ
ปฏิบตั ิงานพนักงานจะรายงานให้ผู้บงั คับบัญชาทราบเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด
โดยทันที
บริษทั จะจัดให้มกี ารทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตั งิ านให้เหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมการทํางานทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างสมํ่าเสมอ

ดําเนินการแล้ว
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บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคณ
ุ ภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาเนิ นไปได้ตามที่กาหนดไว้
คาถาม
ใช่ ไม่ใช่
คาอธิ บาย
13.1 บริษัทกํ าหนดข้อมูล ที่ต้องการใช้ในการดําเนิ น งาน ทัง้ ข้อมูล จาก 
บริษทั จะรวบรวมและพิจารณาข้อมูลเพื่อใช้ในการดําเนินงาน แบ่งเป็ นข้อมูล
ภายในและภายนอกองค์กร ทีม่ คี ุณภาพและเกีย่ วข้องต่องาน
ภายใน จะกําหนดเอกสารประกอบการบันทึกข้อมูลที่เหมาะสม มีการตรวจสอบ
และอนุ ม ัติก ารบัน ทึก ข้อ มู ล ที่เป็ น ระบบ ในกรณี ท่ีจํา เป็ นต้ องใช้ข้อ มู ล จาก
ภายนอก บริษทั จะว่าจ้างผูเ้ ชีย่ วชาญเพื่อศึกษาและจัดทําข้อมูลทีจ่ าํ เป็ นสําหรับ
การพิจารณาในเรื่องสําคัญ เช่น การประเมินราคาทรัพย์สนิ เป็ นต้น
13.2 บริษทั พิจารณาทัง้ ต้นทุนและประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั รวมถึงปริมาณและ 
จากข้ อ 13.1 บริ ษั ท จะพิ จ ารณ าปริ ม าณ และความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล
ความถูกต้องของข้อมูล
เปรียบเทียบกับต้นทุนและประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั เพื่อให้บริษทั สามารถพิจารณา
ข้อมูลต่างได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพอย่างเหมาะสม
13.3 บริษทั ดําเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีขอ้ มูลทีส่ าํ คัญอย่างเพียงพอ 
เลขานุ การบริษทั และหน่ วยงานต้นเรื่องเป็ นผู้รบั ผิดชอบหลักในการจั ดเตรียม
สํ า หรับ ใช้ ป ระกอบการตั ด สิน ใจ ตั ว อย่ า งข้ อ มู ล ที่ สํ า คัญ เช่ น
ข้ อ มู ล ที่ สํ า คั ญ ที่ เ พี ย งพอเพื่ อ ให้ ค ณ ะกรรมการและผู้ บ ริ ห ารใช้ ข้ อ มู ล
รายละเอีย ดของเรื่อ งที่เสนอ ให้ พ ิจ ารณา เหตุ ผ ล ผลกระทบต่ อ
ประกอบการพิจ ารณาอนุ มตั ิเรื่องต่ างๆ โดยเลขานุ การบริษัทมีหน้ าที่จดั ทํา
บริษทั ทางเลือกต่าง ๆ
หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา เพื่อให้
กรรมการได้รบั ข้อมูลทีเ่ พียงพอสําหรับประกอบการตัดสินใจ
13.4 บริษทั ดําเนินการเพื่อให้กรรมการบริษทั ได้รบั หนังสือนัดประชุมหรือ 
เลขานุ การบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
เอกสารประกอบการประชุมทีร่ ะบุขอ้ มูลทีจ่ ําเป็ นและเพียงพอต่อการ
ล่วงหน้ าก่อนการประชุม หรือทาง Email ไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการ
พิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขัน้ ตํ่า
ได้รบั ข้อมูลก่อนการประชุมล่วงหน้า
ตามทีก่ ฎหมายกําหนด
13.5 บริษั ท ดํ า เนิ น การเพื่ อ ให้ ร ายงานการประชุ ม คณะกรรมการมี
รายละเอียดตามควร เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ย วกับ



เลขานุ การบริษทั มีหน้าทีจ่ ดบันทึกและจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริษั ท ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยรายละเอีย ดของเรื่อ งที่ พ ิ จ ารณา ข้ อ ซั ก ถามและ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

คาถาม
ความเหมาะสมในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการแต่ละราย เช่น การ
บั น ทึ ก ข้ อ ซั ก ถามของกรรมการ ความเห็ น หรื อ ข้ อ สัง เกตของ
กรรมการในเรื่องที่พ ิจารณา ความเห็น ของกรรมการรายที่ไม่เห็น
ด้วยกับเรื่อง ทีเ่ สนอพร้อมเหตุผล เป็ นต้น
13.6 บริษทั มีการดําเนินการดังต่อไปนี้
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสําคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็ นหมวดหมู่

ใช่

ไม่ใช่

คาอธิ บาย
ความเห็นของกรรมการ รวมถึงผลการอนุมตั /ิ พิจารณาในแต่ละวาระการประชุม

หน่วยงานมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบจัดทําและจัดเก็บเอกสารทีส่ าํ คัญของหน่วยงานให้
เป็ นระเบียบ ครบถ้วนเป็ นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกต่อการค้นหาและอ้างอิง




13.6.2 กรณี ท่ี ไ ด้ ร ับ แจ้ ง จากผู้ ส อบบั ญ ชี ห รือ ผู้ ต รวจสอบภายในว่ า มี
ข้อบกพร่องในการควบคุ ม ภายใน บริษัทได้แ ก้ไขข้อบกพร่องนั น้
อย่างครบถ้วนแล้ว

กรณีบริษทั ได้รบั แจ้งจากผูส้ อบบัญชีหรือผูต้ รวจสอบภายในว่ามีขอ้ บกพร่องใน
การควบคุ ม ภายใน บริษั ท จะพิจ ารณาแนวทางการดํ า เนิ น การแก้ ไ ขโดย
พิจารณาจากข้อเสนอแนะจากผูส้ อบบัญชีและผูต้ รวจสอบภายในทันทีพร้อมทัง้
ระบุกําหนดการแล้วเสร็จและผูท้ ร่ี บั ผิดชอบอย่างชัดเจน และแจ้งให้ผสู้ อบบัญชี
หรือผูต้ รวจสอบภายในรับทราบเพื่อติดตามผลการแก้ไขต่อไป
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บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

14. องค์กรสื่ อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่ งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิ ดชอบต่ อการควบคุมภายในที่ จาเป็ นต่ อการสนั บสนุ นให้ การควบคุมภายใน
สามารถดาเนิ นไปได้ตามที่วางไว้
คาถาม
ใช่ ไม่ใช่
คาอธิ บาย

14.1 บริษทั มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพและ
บริษทั จัดให้มกี ระบวนการสื่อสารที่สําคัญแก่พนักงานได้ หลายช่องทาง ได้แก่
มีช่องทางการสือ่ สารทีเ่ หมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน
การติด ประกาศ การใช้ E-mail หรือ การออกหนั งสือ ให้ แ ก่ พ นั ก งานเฉพาะ
รายบุคคล
14.2 บริษั ท มีก ารรายงานข้อ มู ล ที่ สํ า คัญ ถึ งคณะกรรมการบริษั ท อย่ า ง 
เลขานุ การบริ ษั ท และฝ่ ายบริ ห ารจะเป็ นผู้ รายงานข้ อ มู ล ที่ สํ า คั ญ ต่ อ
สมํ่ า เสมอ และทํ า ให้ ค ณะกรรมการบริษั ท สามารถเข้ า ถึ ง แหล่ ง
คณะกรรมการบริษทั อย่างสมํ่าเสมอ ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั สามารถเรียกดู
สารสนเทศที่จําเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน หรือสอบทานรายการต่าง ๆ
ข้อ มู ล ที่ สํ า คัญ เพิ่ม เติ ม เพื่อ ประกอบการพิจ ารณาหรือ ติ ด ต่ อ ขอข้อ มู ล จาก
ตามทีต่ อ้ งการ เช่น การกําหนดบุคคลทีเ่ ป็ นศูนย์ตดิ ต่อเพื่อให้สามารถ
ผู้เชี่ย วชาญภายนอกได้ และบริษัทยังมีการจัด กิจกรรมพบปะหารือระหว่า ง
ติด ต่ อขอข้อมูลอื่น นอกจากที่ได้ร ับ จากผู้บ ริหาร รวมทัง้ การติด ต่อ
คณะกรรมการและผูบ้ ริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ
สอบถามข้อมูล จากผู้ส อบบัญ ชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุ ม
ระหว่ า งและผู้บ ริห ารตามที่ค ณะกรรมการร้องขอ การจัด กิจ กรรม
พบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผู้บ ริหารนอกเหนื อจากการ
ประชุมคณะกรรมการ เป็ นต้น
14.3 บริษทั จัดให้มชี ่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่อ งทางลับเพื่อให้บุคคล 
บริษทั ฯ จัดให้มชี ่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับ เพื่อให้พนักงานและ
ต่าง ๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้ อ
บุ คคลภายนอกองค์กรสามารถแจ้งเบาะแสการคอร์รปั ชั ่นทางโทรศัพ ท์ แ ละ
ฉลห รื อ ทุ จริ ต ภ ายใน บ ริ ษั ท (whistle-blower hotline) ได้ อ ย่ า ง
www.pst.co.th ➔ ติดต่อเรา
ปลอดภัย
โดย Email จะส่งตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะถูกรักษาไว้ เป็ น
ความลับของบริษทั เพื่อคุม้ ครองมิให้เกิดผลกระทบต่อผูแ้ จ้งข้อร้องเรียนดังกล่าว
ซึง่ ในปี 2562 ไม่ปรากฎว่ามีขอ้ ร้องเรียนจากผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียใดๆ
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15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่ วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
คาถาม
ใช่ ไม่ใช่
คาอธิ บาย
15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มสี ่วนได้เสียภายนอกองค์กร 
บริษัท มีหน่ ว ยงานนั กลงทุ น สัม พัน ธ์แ ละสามารถติด ต่ อได้ท างโทรศัพ ท์แ ละ
อย่ า งมี ป ระสิท ธิภ าพ และมี ช่ อ งทางการสื่อ สารที่ เ หมาะสม เพื่ อ
www.pst.co.th ➔ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
สนับสนุ นการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มเี จ้าหน้าทีห่ รือหน่ วยงานนัก
ลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รบั เรื่องร้องเรียน เป็ นต้น
15.2 บริษทั จัดให้มชี ่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มสี ่วน 
อ้างอิงตามคําอธิบายข้อ 14.3
ได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อ
ฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษทั ได้อย่างปลอดภัย

ระบบการติ ดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์กรติ ดตามและประเมิ นผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าการควบคุมภายในยังดาเนิ นไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม
คาถาม
ใช่ ไม่ใช่
คาอธิ บาย
16.1 บริษทั จัดให้มกี ระบวนการติดตามการปฏิบตั ิตามจริยธรรมธุรกิจและ 
ดําเนินการแล้ว
ข้อกําหนดห้ามฝ่ ายบริหารและพนักงานปฏิบ ัติตนในลักษณะที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น กําหนดให้แต่ละส่วนงาน
ติ ด ตามการปฏิบ ัติ และรายงานผู้ บ ัง คับ บัญ ชาหรือ มอบหมายให้
หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในติ ด ตามการปฏิ บ ั ติ และรายงานต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นต้น
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

คาถาม
16.2 บริษทั จัดให้มกี ารตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายในที่
วางไว้ โดยการประเมิน ตนเอง และ/หรือ การประเมิน อิส ระโดยผู้
ตรวจสอบภายใน
16.3 ความถี่ ใ นการติ ด ตามและประเมิ น ผลมี ค วามเหม าะสมกั บ การ
เปลีย่ นแปลงของบริษทั

ใช่


16.4 ดําเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ท่มี ี
ความรูแ้ ละความสามารถ
16.5 บริษทั กําหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขน้ึ ตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
16.6 บริษทั ส่งเสริมให้ผตู้ รวจสอบภายในปฏิบตั หิ น้าที่ตามมาตรฐานสากล
การปฏิบตั งิ านวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards
for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)



ไม่ใช่

คาอธิ บาย
ดําเนินการแล้ว



หน่ วยงานตรวจสอบภายในได้จดั ทําแผนการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมถึง
ระบบการปฏิบ ัติงานทุ กหน่ วยงาน ซึ่งจะได้รบั การอนุ มตั ิแผนการตรวจสอบ
ภายในประจําปี จากคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทัง้ ตรวจสอบการควบคุม
ภายในและรายงานผลการปฏิบตั งิ าน/ข้อเสนอแนะ โดยตรงกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นรายไตรมาส
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

17. องค์กรประเมิ นและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รบั ผิ ดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริ หารระดับสูงและคณะกรรมการตามความ
เหมาะสม
คาถาม
ใช่ ไม่ใช่
คาอธิ บาย
17.1 บริษทั ประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และ 
ผู้ตรวจสอบภายในเป็ นหน่ วยงานอิสระ มีหน้ าที่เสนอผลการตรวจสอบระบบ
ดําเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที หากผลการดําเนินงานที่
การควบคุมภายในโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบข้อบกพร่อง
เกิดขึน้ แตกต่างจากเป้ าหมาย ทีก่ ําหนดไว้อย่างมีนัยสําคัญ
หรือข้อควรปรับ ปรุง หน่ วยงานตรวจสอบภายในจะประสานงานกับหัวหน้ า
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไข พร้อมกับแจ้งให้ฝ่ายบริหารของ
บริษั ท รับ ทราบในทั น ที ร วมถึ ง รายงานความคื บ หน้ า ต่ อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบต่อไป
17.2 บริษทั มีนโยบายการรายงาน ดังนี้
17.2.1 ฝ่ ายบริห ารต้ อ งรายงานต่ อ คณะกรรมการบริษัท โดยพลัน 
บริษัทกํ าหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทต้องรายงานให้
ในกรณีท่เี กิดเหตุการณ์ หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ ทุจริตอย่างร้ายแรง
บริษทั ทราบถึงการกระทําที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รปั ชั ่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
มี ก ารปฏิ บ ั ติ ท่ี ฝ่ าฝื น กฎหมาย หรื อ มี ก ารกระทํ า ที่ ผิ ด ปกติ อ่ื น
โดยแจ้งต่อผูบ้ งั คับบัญชา หรือบุคคลทีร่ บั ผิดชอบ และให้ความร่วมมือในการ
ซึง่ อาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษทั อย่างมีนัยสําคัญ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั ่น
17.2.2 รายงานข้อบกพร่องทีเ่ ป็ นสาระสําคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไข
ปั ญ หา (แม้ ว่ า จะได้เริ่ม ดํ า เนิ น การจัด การแล้ว ) ต่ อ คณะกรรมการ
บริษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร

ผูบ้ ริหารยังมีแนวทางการรายงานข้อบกพร่องทีเ่ ป็ นสาระสําคัญ พร้อมแนวทาง
การแก้ไขปั ญ หา (แม้ว่าจะได้เริ่มดําเนิน การจัดการแล้ว) ต่ อคณะกรรมการ
บริษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร รวมทัง้
รายงานความคืบ หน้ าในการปรับ ปรุงข้อบกพร่องต่ อคณะกรรมการบริษัท /
คณะกรรมการตรวจสอบ



17.2.3 รายงานความคื บ หน้ า ในการปรับ ปรุ ง ข้ อ บกพร่ อ งที่ เ ป็ น
สาระสําคัญต่อคณะกรรมการบริษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ
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