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สาส์นจากประธานกรรมการ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ในปี 2563 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ มีการด�ำเนินธุรกิจที่พบกับปัญหาและอุปสรรคหลายอย่างทั้ง COVID-19 และเชื้อเพลิงของโรง
ไฟฟ้าชีวมวลและชีวภาพ อย่างไรก็ตามบริษทั ยังมีผลส�ำเร็จจากการด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมาไม่วา่ จะเป็นการลงนามสัญญากูย้ มื เงินโครงการระบบ
ขนส่งน�้ำมันทางท่อมูลค่ากว่า 7,800 ล้านบาท การลงทุนในโครงการ Private PPA กับภาคเอกชนและส่วนราชการ และการขาย LNG ที่มี
การคาดการณ์การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของลูกค้าอุตสาหกรรมทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงเชือ้ เพลิงจาก LPG มาใช้ LNG รวมทัง้ การต่อยอดการขาย
LNG ไปยังธุรกิจยานยนต์ภาคขนส่งในการดัดแปลงการใช้เชื้อเพลิง CNG เป็น LNG ได้
กระผมในฐานะประธานกรรมการ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะน�ำพาธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้เติบโต โดยมุ่งเน้นการลงทุนและขยาย
ธุรกิจที่มีผลตอบแทนดี และจะด�ำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส และตระหนัก
ถึงความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างความเจริญให้กับชุมชน เพื่อความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ
ผมขอขอบพระคุณผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ ตลอดจนผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกๆ ฝ่าย
ตลอดจนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทีใ่ ห้ความไว้วางใจ และให้การสนับสนุนทางบริษทั ฯ ด้วยดีเสมอมา และขอขอบคุณผูบ้ ริหาร และ
พนักงานทุกท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ บริษัทฯ จะไม่หยุดยั้ง
ที่จะพัฒนาเพื่อให้เป็นองค์กรที่แข็งแกร่ง เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นทุกๆ ท่าน
ขอแสดงความนับถือ
นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส
ประธานกรรมการบริษัท
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คณะกรรมการและผู้บริหาร
นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส
(ประธานกรรมการ)
อายุ 49 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ที่ดิน มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
M. Phil in Land Economy, University of Cambridge
• ปริญญาโท เศรษฐศาตร์การวางผังเมือง มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
M.Sc. (Economics) in Regional and Urban Planning,
The London School of Economics and Political Science (LSE),
London University
• ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการอบรม
• Directors Certification Program (DCP)/2562
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ): 4.94
ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา:
2563 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี
(ธุรกิจระบบจ่ายไฟฟ้าและพลังงานทดแทน)
2559 – ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จ�ำกัด (มหาชน)
(ธุรกิจลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)
2552 – ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีซีซี แคปปิตอล แลนด์ จ�ำกัด
(ธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2550 – 2551
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ บริษัท ทีซีซี แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
(ธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้วยการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า)
2546 – 2551
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ทีซีซี แคปปิตอล แลนด์ จ�ำกัด (ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
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คณะกรรมการและผู้บริหาร
นายกัมพล ตติยกวี

(กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
อายุ 61 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ University of Texas at Arlington
• ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
• Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 25/2017
• Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 5/2016)
• Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 74/2006
• Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 55/2006
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 9
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ): 2.81
ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา:
2563 - ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี
(ธุรกิจระบบจ่ายไฟฟ้าและพลังงานทดแทน)
2559 – ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ.เพาเวอร์โซลูชัน เทคโนโลยี
(ธุรกิจระบบจ่ายไฟฟ้าและพลังงานทดแทน)
2563 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท อิเควเตอร์ โซลาร์ แคปปิทอล จ�ำกัด
(ธุรกิจลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก)
2562 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น
(ธุรกิจของใช้ในครัวเรือนและส�ำนักงาน)
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี (ธุรกิจแก๊สและจ�ำหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว)
ประธานกรรมการ บจ.ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค (ธุรกิจขนส่งน�้ำมันโดยระบบขนส่งทางท่อ)
2555 - 2563
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล
(ธุรกิจให้บริการสินเชื่อโดยการจ�ำน�ำทะเบียนรถและสินเชื่อส่วนบุคคล)
2555 - 2560
กรรมการ/กรรมการบริหาร บมจ. อมตะวีเอ็น (ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2555 - 2557
กรรมการ/กรรมการบริหาร บมจ. ทรีซิกตี้ไฟว์ (ธุรกิจ สื่อ โฆษณา และประชาสัมพันธ์)
2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ. วีรีเทล
(ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภท ศูนย์การค้า อาคารส�ำนักงาน และพื้นที่เชิงพาณิชย์)
2553 - 2555
กรรมการ คณะกรรมการก�ำกับนโยบายรัฐวิสาหกิจ (รับผิดชอบการด�ำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ)
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นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน

(กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน)
อายุ 54 ปี

คณะกรรมการและผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท บัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Diploma in Auditing มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
• Director Certification Program (DCP) 174/2013
• เทคนิคการเขียน CG Report ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด
่ ี
• หลักสูตรข้อก�ำหนด ISO 9001: 2015 และ ISO 14001 : 2015
• หลักสูตรการตรวจติดตามภายใน ของ ISO 9001 : 2015 และ ISO 14001 : 2015
• พืน
้ ฐานด้านความยัง่ ยืนของธุรกิจ (Preliminary to Corporate Sustainability) รุน
่ ที่ 1
• TLCA CFO Professional Development Program ครัง้ ที่ 1/2020
“Update on IFRS9 and other new standards”
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ): 0.16
ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา:
2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. บิ๊ก เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น (ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานทดแทนอื่น)
กรรมการ บจ. ทีเอสเอชไอ เอ็นจิเนียริง (ธุรกิจบริการก่อสร้าง)
กรรมการ บจ. ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 1 (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล)
กรรมการ บจ. ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 2 (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล)
กรรมการ บจ. ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 3 (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล)
กรรมการ บจ. ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 5 (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล)
2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. เจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น (ธุรกิจสถานีขายปลีกก๊าซธรรมชาติส�ำหรับยานยนต์ (NGV))
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. พีเอสทีซี อินเตอร์เนชั่นแนล (ลงทุนในธุรกิจอื่น)
กรรมการ บจ. พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 1 (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน)
กรรมการ บจ. บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี (ธุรกิจแก๊สและจ�ำหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว)
2560 - ก.ย. 2562
กรรมการ บจ. ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค (ธุรกิจขนส่งน�้ำมันโดยระบบขนส่งทางท่อ)
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 7 (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน)
กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 8 (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน)
กรรมการ บจ. อรัญ เพาเวอร์ (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ)
กรรมการ บจ. เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ)
กรรมการ บจ. โรงไฟฟ้าสระยายโสม (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ)
กรรมการ บจ. โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ)
กรรมการ บจ. เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล)
2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี (ลงทุนในบริษัทอื่น)
กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล)
กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์)
กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน)
กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน)
กรรมการ บจ. พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง (ก่อสร้างโรงไฟฟ้า)
กรรมการ บจ. นวรัตน์ บีเวอร์เรส (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ)
กรรมการ บจ. เพาเวอร์ วี กรีน (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์)
กรรมการ บจ. พีเอสที (อุบลราชธานี) (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ)
กรรมการ บจ. วินด์โกกรีน (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม)
กรรมการ บจ. โซล่าร์โกกรีน (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์)
กรรมการ บจ. กันหา โซล่าพาวเวอร์ (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์)
กรรมการ บจ. ไบโอโกกรีน (ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล)
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี
(ธุรกิจระบบจ่ายไฟฟ้าและพลังงานทดแทน)
2554 - 2557
CFO & Corporate Support Division บจ. บิซโปร เอาท์ซอร์ส บริการคอลเซ็นเตอร์ (บริการคอลเซ็นเตอร์)
CFO & Corporate Support Division บจ. โลคัส เทเลคอมมูนิเคชั่น อิงค์ (พัฒนาระบบลูกค้าสัมพันธ์และระบบเครือข่าย)
2544 - 2554
Senior Vice President - Financial Operations Division บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่)

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

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณทิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการอบรม
• Director Accreditation Program (DAP) 113/2014
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ): 2.32
ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา:
2563 - ปัจจุบัน		
กรรมการ บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี
(ธุรกิจระบบจ่ายไฟฟ้าและพลังงานทดแทน)
2561 - ปัจจุบัน		
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ บจ. ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค (ธุรกิจขนส่งน�้ำมันโดยระบบขนส่งทางท่อ)
2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. เจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น (ธุรกิจสถานีขายปลีกก๊าซธรรมชาติส�ำหรับยานยนต์ (NGV))
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-กลยุทธ์ บจ. บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี
(ธุรกิจแก๊สและจ�ำหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว)
2556 - 2560
รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ.ทรีซิกตี้ไฟว์
(ธุรกิจหลักเกี่ยวกับให้ค�ำปรึกษา ค�ำแนะน�ำ และวางแผนด้านการประชาสัมพันธ์
รวมทั้งงานด้านสื่อโฆษณาทุกชนิด)
2552 - 2556
ผู้จัดการฝ่ายขายและตลาด บมจ.เกียรติธนา ขนส่ง
(ธุรกิจให้บริการทางด้านธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจร)
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บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
POWER SOLUTION TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

คณะกรรมการและผู้บริหาร
นายปรัชญา นิยมไทย
(กรรมการอิสระ)
อายุ 49 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Widenner University DE, USA
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการอบรม
• Director Accreditation Program (DAP) 171/2020
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ): 0.00
ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา:
2563 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี
(ธุรกิจจ่ายไฟฟ้าและพลังงานทดแทน)
2558 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ บจ. ทักษะ เรซซิ่ง (ธุรกิจกิจกรรมการเรียนการสอนขับขี่)
2554 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ บจ. อิตาเลีย ออโต้ เวิร์ค จ�ำกัด
(ธุรกิจการขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลกระบะรถตู้และรถขนาดเล็ก)
2546 - ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร บจ. ธัมส์ อัพ มีเดีย (ธุรกิจท�ำป้ายโฆษณา สื่อโฆษณา ผลิตรายการวิทยุ)

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
POWER SOLUTION TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED
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คณะกรรมการและผู้บริหาร
นายสุวิทย์ สิงหจันทร์

(กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ)
อายุ 65 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ประวัติการอบรม
• Director Certification Program (DCP) 176/2013
• Director Accreditation Program (DAP) SET/2012
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 17
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ): 0.00
ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา:
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์
(ธุรกิจวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร)
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ / กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี
(ธุรกิจระบบจ่ายไฟฟ้าและพลังงานทดแทน)
ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน
2553 - 2554
ผู้ช่วยผู้ว่าการประจ�ำส�ำนักผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2549 - 2553
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์		
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บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
POWER SOLUTION TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

คณะกรรมการและผู้บริหาร
นายวรพงศ์ จ�ำจด

(กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ)
อายุ 56 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ประวัติการอบรม
• Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 14/2015
• Advanced Audit Committee Program (AACP) 17/2014
• Director Accreditation Program (DAP) 103/2013
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ): 0.01
ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา:
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี
(ธุรกิจระบบจ่ายไฟฟ้าและพลังงานทดแทน)
2554 - ปัจจุบัน
Assistant Managing Director บจ. ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัช (ธุรกิจค้าทองค�ำแท่ง)
2551 - 2554
Vice President of Compliance Department ธนาคารกสิกรไทย (สถาบันการเงิน)

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
POWER SOLUTION TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED
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คณะกรรมการและผู้บริหาร
ดร.สกุล พจนารถ

(กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ)
อายุ 63 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• Doctor of Science (Civil Engineering), Washigton University, St.Louis, U.S.A.
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโครงสร้าง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
• Certificate in Executive Leadership Program,
A joint program of The Wharton School, University of Pennsylvania,
U.S.A. and National Institute of Development Administration (NIDA),
Bangkok
• Director Certificate Program รุ่นที่ 88/2011
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ): 0.00
ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา:
2564 - ปัจจุบัน		
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี
(ธุรกิจระบบจ่ายไฟฟ้าและพลังงานทดแทน)
2561 - ปัจจุบัน
ศาสตราจารย์พิเศษ คณะวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
(สถาบันการศึกษา)
2559 - 2560
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (ธุรกิจพลังงาน)
2561 - 2563
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. บลิส-เทล
(ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
2555 - 2560
กรรมการ บจ. ผลิตไฟฟ้าขนอม (ธุรกิจพลังงาน)
กรรมการ บจ. บีแอลซีพี เพาเวอร์ (ธุรกิจการผลิตและการส่งไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า)
กรรมการ Quezon Power Co., Ltd, Philippines (ธุรกิจพลังงาน)
Board of Commissioners PT Manambang Muara Enim Co., Ltd., Indonesia
(ธุรกิจพลังงาน)
กรรมการ บจ. เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส
(ธุรกิจบ�ำรุงรักษา วิศวกรรม ก่อสร้าง อนุรักษ์พลังงาน และการฝึกอบรม)
กรรมการ Xayaburi Co., Ltd. Lao PDR (ธุรกิจพลังงาน)		
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บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
POWER SOLUTION TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
POWER SOLUTION TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น
ชื่อบริษัท
ชื่อย่อหลักทรัพย์
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

:
:
:

ลักษณะการประกอบธุรกิจ :

เลขทะเบียนบริษัท
หมายเลขติดต่อ

:
:

เว็บไซต์
ทุนจดทะเบียน
ทุนเรียกช�ำระแล้ว
จ�ำนวนหุ้นสามัญช�ำระแล้ว
มูลค่าที่ตราไว้
รอบระยะเวลาบัญชี
ระบบคุณภาพ

:
:
:
:
:
:
:

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์

:

ผู้สอบบัญชี

:

ข้อมูลส�ำคัญอื่น
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บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
PSTC
เลขที่ 325/1 อาคารพีเอสที ถนนพหลโยธิน
แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
1. ธุรกิจออกแบบ จ�ำหน่าย และติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม ครอบคลุม
การบริการทั้งหมด 2. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหลักและทดแทน 3. ธุรกิจจ�ำหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมเหลว และ 4. ธุรกิจการก่อสร้าง และจัดหาทางวิศวกรรมของโรงไฟฟ้า คลังแก๊ส และคลัง
น�้ำมัน
0107557000039
โทรศัพท์ 02-993-8982
โทรสาร 02-993-8983
www.pst.co.th
1,185,974,790.00 บาท
1,185,974,790.00 บาท
2,371,949,580 หุ้น
0.50 บาท
1 มกราคม - 31 ธันวาคม
ISO9001:2015 และ ISO 14001:2015
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991
Call Center 0-2009-9999 Website: www.tsd.co.th
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
ผู้สอบรับใบอนุญาตเลขที่
นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์
ผู้สอบรับใบอนุญาตเลขที่
นางสาวรสพร เดชอาคม
ผู้สอบรับใบอนุญาตเลขที่
นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์
ผู้สอบรับใบอนุญาตเลขที่
นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล
ผู้สอบรับใบอนุญาตเลขที่
นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล
ผู้สอบรับใบอนุญาตเลขที่
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
ส�ำนักงานใหญ่ ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137
ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 2264 9090
โทรสาร +66 2264 0789-90
Website: www.ey.com
- ไม่มี -

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

4521
3972
5659
5872
3516
4807

ข้อมูลการเงินที่ส�ำคัญ
ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ

สัดส่วนรายได้ของการประกอบธุรกิจ

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

13

รายการ
งบก�ำไรขาดทุน
รายได้จากการขายและให้บริการ
ต้นทุนการขายและให้บริการ
ก�ำไรขั้นต้น
EBITDA
ก�ำไรสุทธิ
ก�ำไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)
อัตราก�ำไรขั้นต้น (ร้อยละ)
อัตราก�ำไรสุทธิ (ร้อยละ)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
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2561

จ�ำนวนเงิน (บาท)
2562

2563

2,944,685,862
2,568,244,436
376,441,426
356,068,757
112,519,371
84,636,566

3,171,725,439
2,751,220,365
420,505,074
3,640,365,011
3,132,524,408
3,128,780,198

2,636,205,157
2,312,014,597
324,190,560
(913,548,712)
(1,017,150,507)
(1,005,356,436)

1,203,772,635
5,560,166,082
1,575,359,118
1,229,791,816
3,958,787,783
3,133,691,246

2,392,483,905
7,844,064,850
2,654,761,861
681,512,996
6,900,273,898
6,896,142,488

1,295,330,769
6,904,404,686
1,966,712,058
481,649,058
5,751,374,339
5,753,260,455

3.74
2.97
12.78
3.77
0.71
0.48

41.41
57.69
13.26
47.49
0.48
0.58

(9.63)
(16.08)
12.30
(38.07)
0.43
2.43

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2544 ด�ำเนินธุรกิจออกแบบ จ�ำหน่าย
และติดตัง้ ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อมทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง ส�ำหรับระบบสือ่ สารโทรคมนาคมให้กบั หน่วยงานทัง้ ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนต่างๆ ทั้งในด้านพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power) พลังงานก๊าซชีวภาพ (Biogas Power) และ
พลังงานชีวมวล (Biomass Power) รวมถึงธุรกิจจ�ำหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียมเหลว และนอกจากนีย้ งั มีธรุ กิจการก่อสร้างและจัดหา
ทางวิศวกรรมของโรงไฟฟ้า คลังแก๊ส และคลังน�้ำมันอีกด้วย
รายชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ชื่อบริษัท

ลักษณะของธุรกิจ

บริษัทที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ
1. บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ำกัด
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
2. บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ�ำกัด
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
3. บริษัท วินด์โกกรีน จ�ำกัด
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม
4. บริษัท ไบโอโกกรีน จ�ำกัด
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล
5. บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ�ำกัด
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
6. บริษัท พีเอสที (อุบลราชธานี) จ�ำกัด
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานขยะ
7. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ำกัด
ลงทุนในบริษัทพลังงานทดแทน
8. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จ�ำกัด
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล
9. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ�ำกัด
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
10. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 จ�ำกัด
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
11. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 จ�ำกัด
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
12. บริษัท พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง จ�ำกัด
ก่อสร้างโรงไฟฟ้า
13. บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ�ำกัด
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ
14. บริษัท อรัญ เพาเวอร์ จ�ำกัด
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ
15. บริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จ�ำกัด
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ
16. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 7 จ�ำกัด
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
17. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 8 จ�ำกัด
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
18. บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ�ำกัด
ธุรกิจจ�ำหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว
19. บริษัท ไลท์อัพ ดีไซน์ จ�ำกัด
จ�ำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างแบบประหยัดพลังงาน
20. บริษัท พีวี กรีน จ�ำกัด
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
21. บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 1 จ�ำกัด
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล
22. บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 2 จ�ำกัด
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล
23. บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 3 จ�ำกัด
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล

อัตราร้อยละ
ที่ถือหุ้น (ร้อยละ)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
51
100
100
100
100
100
10
19.99
100
100
100
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ชื่อบริษัท

ลักษณะของธุรกิจ

24. บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 5 จ�ำกัด
25. บริษัท ทีเอสเอชไอ เอ็นจิเนียริง จ�ำกัด
26. บริษัท บิ๊ก เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
27. บริษัท เกรฮาวด์ อินเตอร์ เทรด จ�ำกัด
บริษัทที่ถือหุ้นโดย บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ำกัด
28. บริษัท ทริปเปิ้ล เอส อีโค่ จ�ำกัด
29. บริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จ�ำกัด
30. บริษัท โรงไฟฟ้าสระยายโสม จ�ำกัด
31. บริษัท โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง จ�ำกัด
32. บริษัท พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 1 จ�ำกัด
33. บริษัท พีเอสทีซี อินเทอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
บริษัทที่ถือหุ้นโดย บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ�ำกัด
34. บริษัท เจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล
การให้บริการก่อสร้าง
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

อัตราร้อยละ
ที่ถือหุ้น (ร้อยละ)
100
90
100
30

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
ลงทุนในบริษัทอื่น

15
100
100
100
100
100

สถานีขายปลีกก๊าซธรรมชาติส�ำหรับยานยนต์
(สถานี NGV)
ขนส่งน�้ำมันโดยระบบขนส่งทางท่อ

100

35. บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ�ำกัด

55.4*

* เงินลงทุนในการร่วมค้า ตามอ�ำนาจการควบคุมของบริษัท

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการประกอบธุรกิจ
Vision (วิสัยทัศน์)
บริษทั ฯ มีวสิ ยั ทัศน์ในการเป็นผูน้ ำ� ด้านการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าและพลังงานของประเทศ รวมถึงการเป็นผูใ้ ห้บริการ
ทางด้านธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร
Mission (พันธกิจ)
1. ด้านธุรกิจงานขาย จัดหาอุปกรณ์ส�ำหรับระบบไฟฟ้า ระบบพลังงานทดแทน และระบบประหยัดพลังงาน
2. ด้านธุรกิจบริการ ให้คำ� ปรึกษา ออกแบบทางวิศวกรรม จัดหาอุปกรณ์และก่อสร้าง ตลอดจนพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทน อย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพสูงสุด
3. ด้านธุรกิจจ�ำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG (Liquefied Petroleum Gas), ก๊าซธรรมชาติเหลว LNG (Liquefied
Natural Gas) และธุรกิจสถานีขายปลีกก๊าซธรรมชาติส�ำหรับยานยนต์ เพื่อสร้างโครงข่ายลูกค้าให้มีความมั่นคง
4. ด้านธุรกิจให้บริการทางด้านวิศวกรรมพลังงาน โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจรอย่างมี
มาตรฐานเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
5. ด้านธุรกิจให้บริการขนส่งน�้ำมันโดยระบบขนส่งทางท่อ เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศและสังคม
6. ด้านธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจพลังงาน และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โดยค�ำนึงถึงสังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7. ด้านธุรกิจพัฒนางานขาย บริการ และโครงการ ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯอย่างต่อเนื่องในระยะกลาง 1-5
ปี เพื่อส่งเสริมให้มีการเจริญเติบโตและมั่นคงอย่างต่อเนื่อง
8. ด้านธุรกิจบริหารจัดการเชื้อเพลิงจากพืชพลังงาน เพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงาน และหาพันธมิตรที่เข้ม
แข็งและเติบโตด้วยกัน เพื่อผลประโยชน์ในระยะยาว
9. ด้านผลตอบแทน มุ่งมั่นเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนร่วม
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10. ด้านบุคลากร พัฒนาและส่งเสริมขีดความรู้ความสามารถ ตลอดจนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
11. ด้านการจัดการ บริหารงานโดยยึดหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
12. ด้านส่งเสริมการน�ำนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาสนับสนุนการด�ำเนินงานในทุกกระบวนงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
(Productivity) และเพิ่มโอกาสในการด�ำเนินธุรกิจขององค์กร
13. ด้านพัฒนางานวิจยั สร้าง และส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ทกี่ อ่ ให้เกิดประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน และสนับสนุนการด�ำเนิน
งานขององค์กร ทั้งในธุรกิจหลัก ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และธุรกิจใหม่
Goal (เป้าหมาย)
บริษัทฯ มุ่งเน้นในความเอาใจใส่พิถีพิถันในการด�ำเนินงานทุกขั้นตอน ตั้งแต่การให้ค�ำปรึกษาแก่ลูกค้า ออกแบบ จัดหา
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทสี่ ามารถตอบสนองความต้องการของตลาด รวมถึงการดูแลหลังการขาย เพือ่ ให้ธรุ กิจของบริษทั ฯเติบโตอย่าง
มัน่ คงบนความไว้วางใจของลูกค้า โดยการพัฒนาความรูค้ วามสามารถของบุคลากรให้มคี วามเชีย่ วชาญ ซึง่ ในปัจจุบนั บริษทั ฯมุง่ มัน่
พัฒนาสินค้าและแนวทางในการบริหารจัดการพลังงานใหม่ๆ และวางแผนลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนอย่างต่อเนือ่ ง
ในอนาคต เพือ่ ตอบสนองความต้องการการใช้พลังงานทีม่ เี พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง และมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาการบริการให้มคี ณ
ุ ภาพ เหนือ
ตามความต้องการของลูกค้าและมาตรฐานที่ก�ำหนด และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการด�ำเนินงานทุกขั้นตอน ตั้งแต่การให้ค�ำ
ปรึกษา ให้บริการด้านวิศวกรรมพลังงาน การขายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทสี่ ามารถตอบสนองความต้องการของตลาด รวมถึงการดูแล
หลังการขาย โดยมุง่ เน้นการด�ำเนินธุรกิจควบคูก่ บั ความรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอย่างเป็นธรรมและเท่า
เทียมกัน เพื่อเป้าหมายในการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนบนความไว้วางใจของทุกภาคส่วน ดังนี้
1. ธุรกิจออกแบบ จ�ำหน่าย และติดตัง้ ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม ครอบคลุมการบริการทัง้ หมด
บริษัทมุ่งเน้นด้านความเอาใจใส่ในการด�ำเนินงานทุกขั้นตอน ตั้งแต่การให้ค�ำปรึกษาแก่ลูกค้า ออกแบบ จัดหา
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทสี่ ามารถตอบสนองความต้องการของตลาดรวมถึงการให้บริการหลังการขาย เพือ่ ให้ธรุ กิจของบริษทั
เติบโตอย่างมัน่ คงบนความไว้วางใจของลูกค้า โดยพัฒนาความรูค้ วามสามารถของบุคลากรให้มคี วามเชีย่ วชาญ โดยบริษทั
ตั้งเป้าหมายในธุรกิจดังกล่าวคือเติบโตเพิ่มขึ้นไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 20 - 25 ต่อปี
2. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานพลังงานหลักและทดแทน
บริษัทตั้งเป้าหมายที่จะมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) 85 เมกะวัตต์ ภายในปี 2564 โดยการแสวงหาโอกาสใน
การร่วมทุนหรือการเข้าซื้อกิจการ รวมถึงการขยายการลงทุนในลักษณะรูปแบบ Private PPA ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการใน
ภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานราชการต่าง ๆ
3. ธุรกิจจ�ำหน่ายและขนส่งผลิตปิโตรเลียมเหลว
โดยมีเป้าหมายการด�ำเนินการ 3 ด้าน ดังนี้
3.1 ธุรกิจจ�ำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) บริษัทมีแผนที่จะขยายตลาดโดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กล่าวคือ
การเพิ่มปริมาณขายส่งไปยังกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม การเพิ่มปริมาณขายปลีกแบบถังก๊าซหุงต้มในกลุ่ม
ลูกค้าการพาณิชย์โดยผ่านโรงบรรจุ และขยายเครือข่าย เพิ่มสาขาร้านค้าก๊าซ ส�ำหรับลูกค้าครัวเรือนทั่วไป
ร้านอาหาร ตลาดนัด
3.2 ธุรกิจจ�ำหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) บริษทั มีแผนทีจ่ ะขยายตลาดโรงงานเป้าหมายจะครอบคลุมในเขต
พื้นที่ทีเป็นย่านนิคมอุตสาหกรรมที่ยังไม่มีการวางท่อก๊าซธรรมชาติหรือย่านที่ตั้งโรงงานที่อยู่นอกแนวท่อ
ก๊าซธรรมชาติ ในโซนภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคอีสานตอนล่าง และภาคตะวันตก
3.3 ธุรกิจสถานีขายปลีกก๊าซธรรมชาติส�ำหรับยานยนต์ (NGV) บริษัทฯมีสถานีขายปลีกก๊าซธรรมชาติตามแนว
ท่อก๊าซของ ปตท. (Conventional Station) ส�ำหรับยานยนต์ จ�ำนวน 2 สถานีที่ อ�ำเภอแก่งคอย จังหวัด
สระบุรี และอ�ำเภอน�้ำพอง จังหวัดขอนแก่น มีจ�ำนวนหัวจ่ายก๊าซแต่ละสถานีจ�ำนวน 16 หัวจ่าย และเปิด
ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง สามารถรองรับการให้บริการรถยนต์ทุกประเภทที่ต้องการเติมก๊าซ NGV อาทิ
เช่น รถขนส่งสาธารณะ รถบรรทุกสินค้า และรถยนต์ส่วนบุคคล เป็นต้น
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4. ธุรกิจการก่อสร้าง และจัดหาทางวิศวกรรมของโรงไฟฟ้า คลังแก๊ส และคลังน�้ำมัน
บริษัทฯให้บริการทางด้านวิศวกรรมตั้งแต่ การออกแบบ จัดหา ติดตั้งระบบ และก่อสร้าง รวมทั้ง บริการหลัง
การขาย และซ่อมบ�ำรุงรักษา (EPCms) ซึ่งกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ มีหลากหลายประเภท ได้แก่ สถานีบริการก๊าซ (NGV)
สถานีบริการก๊าซ (LPG) โรงงานอุตสาหกรรมทีใ่ ช้พลังงงานจากก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริการให้มีคุณภาพ ตามความต้องการของลูกค้าและมาตรฐานที่ก�ำหนด และมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องในการด�ำเนินงานทุกขั้นตอน ตั้งแต่การให้ค�ำปรึกษาให้บริการด้านวิศวกรรมพลังงาน การขายและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด รวมถึงการดูแลหลังการขาย
กลยุทธ์การแข่งขัน
บริษัทมีกลยุทธ์การแข่งขันโดยมุ่งเน้นที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า พลังงานหลัก
และทดแทน ด้านจ�ำหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว และการก่อสร้าง และจัดหาทางวิศวกรรมของโรงไฟฟ้า คลังแก๊ส
และคลังน�้ำมัน โดยมีกลยุทธ์ในการแข่งขัน ดังนี้
1) คุณภาพของผลิตภัณฑ์
บริษทั ให้ความส�ำคัญกับคุณภาพของระบบทีใ่ ห้บริการแก่ลกู ค้าเป็นหลัก โดยมีการออกแบบและปรับแต่งระบบ
ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าและการใช้งาน โดยจะส่งทีมวิศวกรเข้าไปท�ำการร่วมออกแบบกับผู้ว่าจ้างอย่าง
ละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอโครงการ และมีการควบคุมคุณภาพในการด�ำเนินงานทุกขั้นตอน และเน้นในคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้ มีเครื่องตรวจวัดที่มีมาตรฐาน โดยบริษัทได้รับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO
9001:2015
2) คุณภาพของการให้บริการ
เนื่องจากระบบที่บริษัทให้บริการ เกี่ยวข้องกับความต่อเนื่องในการท�ำงานของระบบที่ต้องการความต่อเนื่อง
ของการท�ำงาน ซึ่งความเสียหายจากความผิดปกติในการท�ำงานสามารถก่อความเสียหายโดยตรงกับอุปกรณ์ หรือความ
เสียหายทางอ้อมจากการที่ระบบหยุดท�ำงานได้ บริษัทจึงเน้นในคุณภาพและความรวดเร็วในการให้บริการ พร้อมให้การ
บริการหลังการขายทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยมีทมี งานวิศวกรในการให้บริการหลังการขายตลอด 24 ชัว่ โมง ภายใต้ชอื่ “Smile
Care” และมีหมายเลขสายด่วนซึ่งสามารถท�ำการแจ้งเหตุขัดข้องได้ตลอดเวลา
3) บุคลากรที่มีคุณภาพ
บริษัทให้ความส�ำคัญกับคุณภาพของบุคลากร โดยบริษัทมีการจัดอบรมให้แก่พนักงานเพื่อเพิ่มเติมความรู้และ
ทักษะ ให้เหมาะสมกับงานของแต่ละหน่วยงาน โดยจัดให้มกี ารอบรมทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงมีการส่งพนักงาน
ไปท�ำการอบรมในต่างประเทศ และมีการจัดแผนอบรมและงบประมาณประจ�ำปี อีกทัง้ บริษทั ยังมีนโยบายให้ผลตอบแทน
และสวัสดิการทีส่ ามารถแข่งขันกับบริษทั อืน่ ๆ ในอุตสาหกรรมได้ เพือ่ จูงใจให้พนักงานทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถท�ำงานกับ
บริษัทเป็นระยะเวลานาน
4) ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
บริษทั มุง่ เน้นในการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้าและกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายตัง้ แต่ระดับบริการจนถึงระดับปฏิบตั ิ
การ เพือ่ สร้างความมัน่ ใจกับลูกค้าว่าจะได้รบั การบริการทีด่ ี เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง รวม
ถึงสร้างฐานลูกค้าส�ำหรับธุรกิจในอนาคต
ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่ส�ำคัญในช่วงที่ผ่านมา
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2544 โดยบริษัท เอ็ม.วี.ที.
คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกับกลุ่มผู้บริหารแผนกระบบส�ำรองไฟฟ้าของ บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) เนื่องจาก
เล็งเห็นถึงโอกาสและการขยายตัวของกลุม่ ผลิตภัณฑ์ดา้ นระบบส�ำรองไฟฟ้า โดยในช่วงแรกมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ประกอบธุรกิจจัดจ�ำหน่ายและ
ให้บริการระบบส�ำรองไฟฟ้าส�ำหรับระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication Power Backup Solution) ที่มีคุณภาพและ
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มาตรฐานสูง ให้กบั หน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน จากนัน้ บริษทั ได้ขยายธุรกิจไปในด้านการให้บริการระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อม
(Monitoring and Management Solution) ธุรกิจด้านพลังงานทดแทน (Renewable Energy Solution) และธุรกิจด้านการอนุรักษ์
พลังงาน (Energy Saving Solution) บริษัทได้ขยายการด�ำเนินงานไปยัง ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน (Renewable Power Plant)
ประกอบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power) พลังงานชีวภาพ (Biogas Power) พลังงานชีวมวล (Bio Mass Power) พลังงานขยะ
(Waste Power) และ พลังงานลม (Wind Power) นอกจากนีบ้ ริษทั ได้ขยายการด�ำเนินงานไปยังธุรกิจจ�ำหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียม
เหลว และธุรกิจการก่อสร้างและจัดหาทางวิศวกรรมของโรงไฟฟ้า คลังแก๊ส และคลังน�้ำมัน โดยบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่
ส�ำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาดังต่อไปนี้
ปี พ.ศ.
2561

•

•
•

•

2562

•

เหตุการณ์ที่ส�ำคัญ
ในเดือนมกราคม บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ�ำกัด (“BIGGAS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยร้อยละ 51 ลงทุนซื้อหุ้นในบริษัท เจ
เอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (“JN”) ซึง่ ประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และก๊าซธรรมชาติ
(NGV) โดยปัจจุบนั มีสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) 2 แห่งทีอ่ ำ� เภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และอ�ำเภอน�ำ้ พอง จังหวัด
ขอนแก่น จากกลุ่มผู้ถือหุ้น เดิม จ�ำนวน 19,999,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อย 100
ในเดือนมีนาคม บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ�ำกัด ได้รับการแต่งตั้ง จากบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ให้เป็นตัวแทน
จ�ำหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ให้กับกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งอยู่นอกแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ในเดือนมิถุนายน
• บริษทั ได้ผา่ นการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action
Coalition Against Corruption) หรือ CAC
• บริษัท ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ�ำกัด ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 2 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายต่อ บริษัท บิ๊กแก๊ส
เทคโนโลยี จ�ำกัด ในฐานะผู้ถือหุ้นเดิมในราคาพาร์หุ้นละ 100 บาท เป็นเงิน 200 ล้านบาท
• ในเดือนกรกฎาคม ตามทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2561 ได้มมี ติให้บริษทั เจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชัน่
จ�ำกัด (บริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 100 ของ บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ�ำกัด (“บิ๊กแก๊ส”) ซึ่งบิ๊กแก๊สเป็นบริษัท
ย่อยร้อยละ 51 ของบริษัท) เข้าไปถือหุ้นในบริษัท เจเอ็น-เอสที จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน เพื่อประกอบธุรกิจการ
บริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเช่า เช่น ลานจอดรถยนต์ส่วนบุคคล และรถตู้โดยสาร
• ในเดือนสิงหาคม บริษทั จดทะเบียนเปลีย่ นแปลงทุนช�ำระแล้วจากเดิม 644,160,268.70 บาท เป็น 654,645,768.70
บาท จากการใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ (PSTC-W1)
ในเดือนธันวาคม
• บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ�ำกัด (“TPN”) เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 1,050,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิม 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 1,350,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน
10,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 เพื่อใช้ในการด�ำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในโครงการระบบท่อ
ขนส่งน�้ำมันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
• บริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช�ำระแล้วจากเดิม 654,645,768.70 บาท เป็น 655,525,916.20 บาท จาก การ
ใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ (PSTC-WA) ของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท จ�ำนวน 8,801,475 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
• บริษทั บิก๊ แก๊ส เทคโนโลยี จ�ำกัด (“BIGGAS”) ได้จำ� หน่ายหุน้ สามัญของบริษทั ไทย ไปป์ ไลน์ เน็ตเวิรค์ จ�ำกัด (“TPN”)
ครั้งที่ 1 จ�ำนวน 511,956 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 3.8 ของหุ้นที่ออกและจ�ำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TPN
ในราคาประมาณ 212 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีมติให้ความเห็นชอบรายงาน การวิเคราะห์ผลกระ
ทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการระบบท่อขนส่งน�้ำมัน ของบริษัท TPN
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เหตุการณ์ที่ส�ำคัญ
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่1/2562 ประชุม ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัท ไทย ไปป์ ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ�ำกัด (“TPN”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมผ่านบริษัท บิ๊กแก๊ส
เทคโนโลยี จ�ำกัด (“BIGGAS”) โดยได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 1,350 ล้านบาท เป็น 1,800 ล้านบาท โดยหลังจากการเพิม่
ทุนส่งผลให้บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ�ำกัด ถือหุ้นร้อยละ 93 ของบริษัท ไทย ไปป์ ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ�ำกัด (“TPN”) จาก
เดิมที่ร้อยละ 92
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่
7/2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ำกัด (บริษัทย่อย) จ�ำหน่ายหุ้นสามัญของ บริษัท พีเอสที เอ็มเอสดับ
บลิว 1 จ�ำกัด (“MSW 1”) จ�ำนวน 2,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 20 ของทุน
จดทะเบียน ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
ในเดือนกรกฎาคม 2562 บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ�ำกัด (“BIGGAS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้รับบันทึกข้อตกลง (MOU)
ส�ำหรับโครงการก่อสร้างคลังน�้ำมันเชื้อเพลิง ที่นิคมอุตสาหกรรมาบตาพุด จังหวัดระยอง จาก บริษัท เอ็นเอฟซีที จ�ำกัด
โดยงานก่อสร้างคลังน�้ำมันเชื้อเพลิงความจุ 90 ล้านลิตร มูลค่างานมากกว่า 1,000 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 อนุมัติการเข้าทํารายการลงทุนบริษัท บิ๊กแก๊ส
เทคโนโลยี จํากัด (“BIGGAS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ จะเข้าทํารายการรับโอน หุ้นสามัญของ BIGGAS จํานวน
39,999,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นที่ออกและชําระแล้ว ทั้งหมดของ BIGGAS คิดเป็นมูลค่ารวม
4,263,000,000 บาท (“หุ้นสามัญของ BIGGAS”) จาก บริษัท บีจีที โฮลดิ้ง จํากัด (“BGTH”) ภายใต้กระบวนการโอน
กิจการทัง้ หมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) โดยบริษทั ฯ จะชําระค่าตอบแทนสําหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการ
ทัง้ หมดให้กบั BGTH ด้วยหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีอ่ อกใหม่ของบริษทั ฯ จาํ นวน 4,981,094,116 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.10
บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42 ของจํานวนหุ้นที่ออกและชําระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุน โดยกําหน
ดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ราคาหุ้นละ 0.86 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,263,000,000 บาท โดยให้
แก่ BGTH (Private Placement) เพือ่ เป็นค่าตอบแทนธุรกรรมการรับโอน กิจการทัง้ หมดแทนการช�ำระค่าตอบแทนด้วย
เงินสด (Payment in Kind)
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ�ำกัด ได้จ�ำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค
จ�ำกัด (“TPN”) ให้กับบริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน) (“EGCO”) จ�ำนวน 7,739,998 หุ้น ในราคาหุ้นละ 374.87 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,901.50 ล้านบาท ท�ำให้สัดส่วนการถือหุ้นใน TPN ลดลงจากร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 57 รวมถึงมี
การเปลีย่ นแปลงอ�ำนาจควบคุมส่งผลให้มกี ารเปลีย่ นแปลงจากเงินลงทุนในบริษทั ย่อยเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า และใน
วันเดียวกัน TPN ได้ออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจ�ำนวน 6,500,000 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 100 บาท โดยแบ่งเป็นจ�ำนวน 3,315,000
หุน้ เพือ่ เสนอขายให้กบั BIGGAS และ 3,185,000 หุน้ เสนอขายให้กบั EGCO ซึง่ จากการเพิม่ ทุนดังกล่าวส่งผลให้ BIGGAS
มีสัดส่วนการถือหุ้นใน TPN ลดลงจากร้อยละ 57 เป็นร้อยละ 55
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) ครั้ง
ที่ 20/2562 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ�ำหน่ายหุ้นของบริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 7 จ�ำกัด (“BGE 7”) โดยแบ่งเป็นหุ้น
สามัญจ�ำนวน 40,425 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และ หุ้นบุริมสิทธิ์จ�ำนวน 42,075 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้น
ละ10 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดย BGE 7 ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 6/2562 มีมติอนุมัติให้ด�ำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ทีเอสเอชไอ เอ็นจิเนียริง จ�ำกัด เพื่อรองรับการขยายตัว
ทางธุรกิจการให้บริการการก่อสร้าง และบริษทั บิก๊ เพาเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด เพือ่ รองรับการลงทุน การจ�ำหน่ายกระแส
ไฟฟ้าในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทนอื่น
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เหตุการณ์ที่ส�ำคัญ
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 กิจการร่วมค้า พีเอสที เพาเวอร์ ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าระหว่าง บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น
เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) และ บริษัท พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รับหนังสือสนองซื้อ
โดยมี บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของโครงการ ส�ำหรับโครงการซือ้ ขายผลิตภัณฑ์พลังงาน เพือ่ น�ำก๊าซธรรมชาติ
เหลว LNG มาใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตความร้อนร่วมกับการผลิตไฟฟ้า และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสง
อาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) โดยมีมูลค่างานกว่า 250 ล้านบาท
เมือ่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ของบริษทั เพาเวอร์ โซลูชนั่ เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) ครัง้
ที่ 2/2563 มีมติอนุมตั เิ ข้าลงทุนในบริษทั เกรฮาวด์ อินเตอร์ เทรด จ�ำกัด เพือ่ เสริมสร้างขอบข่ายการด�ำเนินธุรกิจทางด้าน
การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท โรงไฟฟ้าสระยายโสม จ�ำกัด ผู้ด�ำเนินการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของบริษัท ได้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ให้กับการไฟฟ้าภูมิภาคตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ก�ำลังผลิตรวม
4.6 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่อ�ำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทได้ลงนามในสัญญาสินเชื่อ
กับสถาบันการเงินซึ่งมิใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 7,800 ล้านบาท เพื่อใช้ด�ำเนินการก่อสร้างคลังน�้ำมัน
และลงทุนในโครงการขยายระบบท่อขนส่งน�้ำมันไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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โครงสร้างรายได้ของการประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

1. ธุรกิจออกแบบ จ�ำหน่าย และติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม
ธุรกิจออกแบบ จ�ำหน่าย และติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม ให้บริการทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่
1) ระบบส�ำรองไฟฟ้า (Power Backup Solution) ส�ำหรับอุปกรณ์และระบบสือ่ สารโทรคมนาคมเป็นหลักทีต่ อ้ งการความต่อเนือ่ ง
ในการท�ำงาน
2) ระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อม (Power and Environment Monitoring Solution) ทําหน้าที่ตรวจวัด ประมวลผล
เก็บข้อมูล และแสดงผลของสภาวะระบบสิ่งแวดล้อมต่างๆ
3) ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ดําเนินการออกแบบ จําหน่าย ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยให้บริการ
ในลักษณะวิศวกรรมจัดหา ก่อสร้าง (EPC) และแบบเบ็ดเสร็จทั้งโครงการ (Turn Key Project)
4) ระบบบริการและโซลูชั่นบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management Solutions and Services) และระบบอื่นที่ให้บริการ
การประหยัดพลังงานสําหรับพลังงานไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นไปยังองค์กรที่มีค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสูง
โดยมีรายละเอียดของแต่ละประเภทการให้บริการดังนี้
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1.1 ระบบส�ำรองไฟฟ้า (Power Backup Solution)
ที่บริษัทจ�ำหน่ายและให้บริการ แบ่งออกเป็นสองประเภทหลักๆ คือ
1.1.1 ระบบส�ำรองไฟฟ้ากระแสตรง (DC Power Supply)
บริษทั จ�ำหน่ายและให้บริการระบบส�ำรองไฟฟ้ากระแสตรงส�ำหรับอุปกรณ์และระบบสือ่ สารโทรคมนาคมเป็นหลัก เนือ่ งจาก
ระบบสือ่ สารโทรคมนาคม เช่น ระบบชุมสายโทรศัพท์ Fixed-Line Application, Wireless Broadband, สถานีฐาน Mobile Base
Station และ/หรือระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Internet Backbone เป็นต้น โดยระบบดังกล่าวต้องการความต่อเนือ่ งในการท�ำงาน
อีกทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบมีราคาสูง ซึ่งหากเกิดความผิดปกติในระบบไฟฟ้า เช่น แรงดันไฟฟ้าตกหรือกระชาก หรือกระแสไฟฟ้า
ดับ อาจก่อให้เกิดความเสียหายโดยตรงแก่อุปกรณ์และความเสียหายโดยอ้อมจากการที่ระบบหยุดท�ำงานได้ ระบบส�ำรองไฟฟ้าจึง
มีความส�ำคัญกับระบบโทรคมนาคมอย่างมาก โดยท�ำหน้าที่ป้องกันความผิดปกติจากระบบไฟฟ้า และท�ำให้กระแสไฟฟ้าที่เข้าสู่
ระบบมีเสถียรภาพและเหมาะสมแก่การท�ำงานของอุปกรณ์ต่างๆ มากขึ้น โดยอุปกรณ์ระบบส�ำรองไฟฟ้ายังได้รับการออกแบบให้
มีขนาดเล็ก น�้ำหนักเบา และมีลักษณะเป็นหน่วยแยกส่วน (Module) สามารถท�ำการต่อขยายได้อย่างสะดวกส�ำหรับรองรับการใช้
งานเพิ่มเติมในอนาคต สามารถท�ำการต่อขนานเพื่อเพิ่มเสถียรภาพในการท�ำงาน (Redundant) และสามารถควบคุมทางไกลโดย
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ ท�ำให้เหมาะสมกับโครงการหรือระบบโทรคมนาคมโดยเฉพาะ
ทั้งนี้ ส่วนประกอบของระบบส�ำหรับแต่ละโครงการจะต่างกัน โดยบริษัทจะท�ำการศึกษาความต้องการของผู้ว่าจ้าง ให้ค�ำ
ปรึกษา ออกแบบระบบส�ำรองไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ผู้ว่าจ้างก�ำหนด โดยเลือกอุปกรณ์
ต่างๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก ดังนี้
อุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (Rectifier)
เป็นอุปกรณ์ที่ท�ำหน้าที่แปลงสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรง เพื่อท�ำหน้าที่จ่ายไฟเข้าอุปกรณ์
โทรคมนาคมที่ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง พร้อมกับจ่ายไฟฟ้าเพื่อใช้ในการส�ำรองประจุไฟฟ้าในแบตเตอรี่ โดยอุปกรณ์แปลง
ไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงส�ำหรับระบบสื่อสารโทรคมนาคมจะแตกต่างจากระบบทั่วไป เนื่องจากอุปกรณ์
ดังกล่าวจะมีสายดินที่เป็นประจุบวก (Positive Ground)

ตัวอย่าง อุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงที่บริษัทจ�ำหน่ายและให้บริการ

อุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงพร้อมแบตเตอรี่ส�ำรองไฟ (Energy Hub)
เป็นอุปกรณ์ที่ท�ำหน้าที่แปลงสัญญาณไฟฟ้าแบบผสมผสาน (DC Hybrid Power Supply) กล่าวคือท�ำหน้าที่
เป็นอุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (Rectifier) ส�ำหรับระบบสื่อสารโทรคมนาคม แต่ได้เพิ่มความ
สามารถในการส�ำรองไฟฟ้าภายในตัวอุปกรณ์ ในลักษณะเป็น Energy Pack แบบ Lithium Ion ที่สามารถเพิ่มความจุ
แบตเตอรี่ได้ตามความต้องการในอนาคต โดยอุปกรณ์มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งแบตเตอรี่ ทั้งยังมี
น�้ำหนักเบา สามารถประยุกต์ใช้งานนอกสถานที่ได้อย่างง่ายดาย
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ตัวอย่าง อุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงพร้อมแบตเตอรี่ส�ำรองไฟ ที่บริษัทจ�ำหน่ายและให้บริการ

ทั้งอุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (Rectifier) และอุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็น
ไฟฟ้ากระแสตรงพร้อมแบตเตอรีส่ ำ� รองไฟ (Energy Hub) โดยบริษทั ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายของอุปกรณ์
แปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงตรา Enatel จากบริษัท Enatel Ltd. (ประเทศนิวซีแลนด์) ซึ่งเป็นผู้ผลิต
อุปกรณ์ในด้านระบบพลังงานส�ำหรับระบบสื่อสารโทรคมนาคม อุตสาหกรรม รวมถึงระบบพลังงานส�ำหรับโรงไฟฟ้า
แสงอาทิตย์ ทีม่ กี ารจ�ำหน่ายไปยังภูมภิ าคต่างๆ ทัว่ โลก และผ่านการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 และมาตรฐาน
การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004
แบตเตอรี่ (Battery)
แบตเตอรีเ่ ป็นอุปกรณ์สำ� หรับเก็บประจุไฟฟ้าในระบบส�ำรองไฟฟ้า โดยจะท�ำหน้าทีก่ กั เก็บประจุไฟฟ้ากระแสตรง
จากอุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (Rectifier) ในขณะทีแ่ หล่งจ่ายไฟฟ้าท�ำงานปกติ และจะท�ำหน้าที่
จ่ายไฟฟ้ากระแสตรงไปยังระบบขณะที่แหล่งจ่ายไฟฟ้าหยุดท�ำงาน ซึ่งจะควบคุมโดยวงจรสวิตซ์ในระบบ ซึ่งจะมีขนาด
ความจุไฟฟ้าและคุณสมบัติแตกต่างกันตามความเหมาะสมในการใช้งาน โดยชนิดของแบตเตอรี่ที่บริษัทให้บริการและ
จัดจ�ำหน่าย เป็นประเภทแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดแบบปิดผนึก (Sealed Lead Acid Battery) และประเภท Tubular ทั้ง
ชนิด Sealed Type และ Vented Type ที่เหมาะส�ำหรับระบบสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่ต้องการการบ�ำรุง
รักษาต�่ำ อายุการใช้งานยาวนาน และมีไอกรดที่จะท�ำให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ต�่ำมาก โดยบริษัทได้รับการแต่งตั้ง
เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายแบตเตอรี่ตรา HAZE จากบริษัท Haze Battery Co., Ltd. (สาธารณรัฐประชาชนจีน) ตรา Shoto
จากบริษทั Shuangdeng Group Co.,Ltd. (สาธารณรัฐประชาชนจีน) และตรา SEC จากบริษทั SEC Industrial Battery
International Limited. (เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน/ สหราชอาณาจักร)

ตัวอย่าง แบตเตอรี่ ทั้งชนิด Sealed Type และ Vented Type ที่บริษัทจ�ำหน่ายและให้บริการ

นอกจากนี้บริษัทยังให้บริการและจัดจ�ำหน่าย Battery ชนิด Lithium Ion โดยเป็นแบบเดียวกับที่ใช้ในรถยนต์
ไฟฟ้า (Electric Vehicle) ปัจจุบันแบตเตอรี่ชนิดนี้ ได้รับความนิยมมากขึ้น ทั้งแบบที่ใช้ร่วมกับระบบส�ำรองไฟฟ้า (UPS)
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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ระบบส�ำรองไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ (Hybrid Solar System) และระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า (ESS) อันเนื่องจากมี
ประสิทธิภาพในการอัด/คายประจุสูง (Cycle Life) อายุการใช้งานยาวนาน (Durable) น�้ำหนักเบา (Light Weight ) และ
มีขนาดเล็กกว่าแบตเตอรีท่ วั่ ไปมากเมือ่ เทียบกับขนาดความจุทเี่ ท่ากัน สามารถติดตัง้ ในสภาพแวดล้อมหลากหลาย มีความ
ปลอดภัยสูง อีกทั้งราคาที่ถูกลง โดยบริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายแบตเตอรี่ ชนิด Lithium Ion ตรา
Narada จากบริษัท Narada Asia Pacific Pte Ltd. (สิงคโปร์)

ตัวอย่าง เปรียบเทียบแบตเตอรี่ ทั้งชนิด Sealed Type และ Vented Type กับแบตเตอรี่ชนิด Lithium Ion

โดยแบตเตอรี่ Lithium Ion มาพร้อมกับระบบควบคุม (Battery Management System) ติดตั้งภายใน Rack
19 จึงท�ำให้สะดวก รวดเร็ว และเป็นระเบียบ พร้อมความสามารถในการตรวจสอบและแจ้งเหตุผดิ ปกติได้ตลอด 24 ชัว่ โมง
ท�ำให้ทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
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ตัวอย่าง แบตเตอรี่ Lithium Ion ที่บริษัทจ�ำหน่ายและให้บริการ

1.1.2 ระบบส�ำรองไฟฟ้ากระแสสลับ
ระบบส�ำรองไฟฟ้ากระแสสลับมีอุปกรณ์หลัก คือ อุปกรณ์ส�ำรองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Uninterruptible
Power Supply หรือ UPS) ซึง่ เป็นอุปกรณ์ทปี่ ระกอบด้วย วงจรแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (Rectifier) แบตเตอรี่
(Battery) วงจรแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (Inverter) ซึง่ ในช่วงเวลาทีม่ กี ระแสไฟฟ้าปกติ กระแสไฟฟ้าจะถูกจ่าย
ไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการ พร้อมกับเข้าสู่วงจรแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อจ่ายไฟเข้าไปส�ำรองในแบตเตอรี่
เมื่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าหยุดท�ำงาน วงจรสวิตซ์จะปรับวงจรให้แบตเตอรี่ท�ำการจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงเข้าสู่วงจรแปลงไฟฟ้ากระแสตรง
เป็นไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อจ่ายไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าจนกว่าแหล่งจ่ายไฟฟ้าท�ำงานเป็นปกติหรือจนกระทั่งกระแสไฟฟ้าในแบตเตอรี่
หมดลง
ทั้งนี้ เครื่องส�ำรองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ มีความแตกต่างกันไปตามการใช้งานที่ต้องการ เช่น ความจุของ
แบตเตอรี่ที่แตกต่างกัน หรือบางประเภทไม่มีแบตเตอรี่อยู่ภายในเพื่อให้สามารถเลือกแบตเตอรี่ที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการมา
เชือ่ มต่อภายนอกได้ หรือมีวงจรปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Stabilizer) ท�ำหน้าทีป่ รับแรงดันไฟฟ้าให้คงทีแ่ ละสม�ำ่ เสมออยูใ่ นระดับ
ที่ปลอดภัยต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า หรือประเภทของแหล่งจ่ายไฟเข้าที่แตกต่างกัน เช่น กระแสไฟฟ้าเฟสเดียวหรือสามเฟส เป็นต้น
โดยบริษัทเป็นผู้น�ำเข้าและเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายในประเทศไทยส�ำหรับเครื่องส�ำรองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ
ตราเดลต้า (DELTA) จากบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ จ�ำกัด (ไต้หวัน) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้น�ำของโลกในด้านระบบจัดการก�ำลังไฟฟ้า
ระบบส�ำรองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์และชิน้ ส่วนของอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์สำ� หรับอุตสาหกรรม
ต่างๆ เป็นต้น โดยมีสำ� นักงาน 106 แห่ง และโรงงานผลิต 31 แห่ง ทัว่ โลก และมีทมี วิจยั และพัฒนาของเดลต้าในอินเดียได้เริม่ สร้าง
ศักยภาพด้านซอฟท์แวร์ทำ� ให้สามารถต่อยอดพัฒนาซอฟท์แวร์ระบบอัตโนมัตอิ ตุ สาหกรรม (IA) ทีท่ นั สมัยได้ โดยซอฟท์แวร์ทพี่ ฒ
ั นา
ขึ้นใหม่นี้จะเป็นโครงสร้างและแพลตฟอร์มมาตรฐานส�ำหรับใช้งานกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในกลุ่มนี้ เช่น OPC-UA รวมถึง PLCOpen
และเทคโนโลยี IIoT เพือ่ ให้สามารถใช้งานกับแพลตฟอร์มลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันทีม่ อี ยูใ่ นตลาดแล้วหรืออยูร่ ะหว่างการ
พัฒนา (ที่มา: เว็บไซต์ของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ จ�ำกัด http://www.deltaww.com)

ตัวอย่าง อุปกรณ์เครื่องส�ำรองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติที่บริษัทจ�ำหน่ายและให้บริการ
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นอกจากนี้ บริษัทยังจ�ำหน่ายอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบส�ำรองไฟฟ้า เช่น ตู้ระบบส�ำรองไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ
ที่เป็นส่วนประกอบของระบบส�ำรองไฟฟ้าโดยจะท�ำการออกแบบระบบให้เหมาะสมกับอุปกรณ์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่จะ
น�ำระบบดังกล่าวไปใช้ โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจนี้ได้แก่ บริษัทหรือองค์กรสื่อสารโทรคมนาคม หรือบริษัทที่ต้องการระบบ
ไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพ เช่น ธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ เป็นต้น
1.2 ระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อม (Power and Environment Monitoring Solution)
ระบบตรวจวัดค่าทางไฟฟ้า และจัดการสภาพแวดล้อม ที่บริษัทจ�ำหน่ายและให้บริการ แบ่งออกเป็นสองประเภทหลักๆ ได้แก่
1.2.1 ระบบตรวจวัดค่าทางไฟฟ้า และจัดการสภาพแวดล้อม (Monitoring Solution)
ระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อมท�ำหน้าที่ตรวจวัด ประมวลผล เก็บข้อมูล และแสดงผลของสภาวะของระบบ
รวมถึงสิง่ แวดล้อมต่างๆ เช่น สถานะการท�ำงานของอุปกรณ์และระบบต่างๆ แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ประจุของแบตเตอรี่ ความชืน้
อุณหภูมิ ควันไฟ รวมถึงการตรวจสอบว่ามีการบุกรุกในพื้นที่หรือไม่ เป็นต้น รวมถึงสามารถท�ำการสื่อสารและควบคุมทางไกลผ่าน
ระบบสื่อสารต่างๆ และสามารถท�ำการแจ้งเตือนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต หรือข้อความ
ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้อีกด้วย ท�ำให้ระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อม ช่วยให้สามารถป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิด
ขึ้นจากความผิดปกติต่างๆได้ทันท่วงที เช่น ไฟฟ้าดับ ไฟไหม้ หรือความผิดปกติของระบบไฟฟ้า เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถประหยัด
ค่าใช้จ่ายในส่วนของบุคลากรที่ต้องใช้ในการควบคุมดูแลได้ โดย ระบบตรวจวัดค่าทางไฟฟ้า และ จัดการสภาพแวดล้อม ประกอบ
ด้วยส่วนประกอบหลัก 4 ส่วน ได้แก่
1) อุปกรณ์เก็บข้อมูลและแสดงผลบนคลาวด์ (Server VPS or Cloud)
2) อุปกรณ์ตัวประมวลผลหลัก เก็บข้อมูล และ ส่งข้อมูล (Local Control Unit or Gateway)
3) อุปกรณ์ตรวจวัด (Sensor Unit)
4) โปรแกรม ตรวจวัดค่าทางไฟฟ้า และ จัดการสภาพแวดล้อม (Monitoring Software or Platform)
โดยตัวประมวลผลหลัก (Local Control Unit or Gateway) จะเป็นตัวกลางอ่านค่าจากอุปกรณ์ตรวจวัดต่างๆ เช่น เครือ่ ง
วัดแรงดันไฟฟ้า เครื่องตรวจจับอุณหภูมิ เครื่องตรวจจับควันไฟ และตรวจวัดค่าต่างๆ ตามที่ก�ำหนด แล้วส่งค่าดังกล่าวไปยังระบบ
เก็บข้อมูลและแสดงผลบนคลาวด์ (Server VPS or Cloud) ข้อมูลดังกล่าว จะได้รับการบันทึกประมวลผล และประมวลผลเพื่อส่ง
ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายต่างๆ ไปยังศูนย์ควบคุมส่วนกลาง และท�ำการแสดงผล หรือแจ้งเตือนบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือทาง
อีเมลล์ โดยโปรแกรม ตรวจวัดค่าทางไฟฟ้า และจัดการสภาพแวดล้อมที่บริษัทได้ท�ำการพัฒนาขึ้นเอง ซึ่งได้รับการออกแบบให้
สามารถรองรับอุปกรณ์เก็บข้อมูล และ แสดงผลมากกว่า 1,000 เครื่องต่อระบบ
Pyranometer

Wind Sensor

Environment

Environment

Temp./Humid Sensor

Rain Sensor

Environment

Environment

Power and Environment
Monitoring System

AC/DC Power

Remote/Mobile
Monitoring Devices

- Cloud Server
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Internet / IoT

Electric Power
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Mobile Network

Auto Reclosure

Wall Display

Remote/Auto. Power Switch

IP Camera
Surveillance
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Alarm

Motion sensor
Security

Centralized Power and Environment Monitoring System

ตัวอย่าง อุปกรณ์และหน้าจอซอฟท์แวร์ระบบตรวจวัดและจัดการที่บริษัทจ�ำหน่ายและให้บริการ

1.2.2 ระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real-time (SCADA)
นอกจากระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อม (Monitoring Solution) ทางบริษัทได้น�ำเข้าระบบตรวจสอบและ
วิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real-time (SCADA) ซึ่งเป็นโปรแกรมวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
28

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

(Comprehensive Monitoring & Control / Advanced Performance Analytics) ที่สามารถวิเคราะห์สาเหตุและการแก้ไข
แบบ Real Time เพื่อให้การบริหารจัดการภายในโรงไฟฟ้า และการผลิตไฟฟ้าเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งยังสามารถบริหารจัดการ
การใช้ไฟฟ้าภายในอาคาร (BEMS : Building Energy Management System) โดยอาศัยฐานข้อมูล Big Data วิเคราะห์และ
สั่งงานผ่านระบบ SCADA เพื่อควบคุมการท�ำงานเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบแสงสว่างภายในอาคาร ให้เหมาะสม
กับสภาพการท�ำงานของบุคลากรภายในอาคาร สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสม และใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด

ตัวอย่าง โครงสร้างระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real-time (SCADA) ที่บริษัทจ�ำหน่ายและให้บริการ

1.3 ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (Renewable Energy)
บริษัทด�ำเนินการออกแบบ จ�ำหน่าย และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยให้บริการในลักษณะวิศวกรรม
จัดหา และก่อสร้าง (Engineering Procurement and Construction หรือ EPC) แบบโครงการเบ็ดเสร็จ (Turn-key Project)
ทั้งในรูปแบบระบบผลิตไฟฟ้าเพื่อเชื่อมต่อกับระบบจ�ำหน่ายไฟ (On-grid System) และระบบผลิตไฟฟ้าที่ไม่เชื่อมต่อกับระบบ
จ�ำหน่ายไฟ (Off-Grid System) ซึ่งจะท�ำการผลิตไฟฟ้าเพื่อจ่ายไปยังอุปกรณ์ในระบบของผู้ว่าจ้างเอง เช่น อุปกรณ์ที่ติดตั้งในเสา
ส่งสัญญาณโทรคมนาคม เป็นต้น
โดยบริษัทจะท�ำการศึกษาถึงความต้องการไฟฟ้าของระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า แล้วจึงท�ำการออกแบบระบบ โดยเลือกส่วน
ประกอบที่มีความเหมาะสมกับทั้งลักษณะการใช้งานและสภาวะของแสงอาทิตย์หรือกระแสลมในพื้นที่โดยรอบ โดยอาจจะมีส่วน
ของระบบไฟฟ้าส�ำรองร่วมด้วยตามความเหมาะสมในการใช้งานและตามความต้องการของผูว้ า่ จ้าง ในปัจจุบนั บริษทั ให้บริการระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ดังต่อไปนี้
ก) พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) แบบ On grid โดยระบบจะผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในปัจจุบันเซลล์
แสงอาทิตย์ที่บริษัทจัดจ�ำหน่ายและให้บริการเป็นเซลล์แสงอาทิตย์แบบโพลีคริสตอลลีน (Poly Crystalline) และ
เซลล์แสงอาทิตย์แบบเซลล์ซลิ คิ อนชนิดผลึกเดีย่ ว (Mono Crystalline) ทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า (Efficiency)
มากกว่าร้อยละ 16 โดยระบบดังกล่าว จะขนานไฟฟ้าใช้งานร่วมกับสายส่ง เพื่อผลิตไฟฟ้าในเวลาที่มีแสงแดด
เพื่อจ�ำหน่ายไฟให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือเพื่อประหยัดค่าไฟฟ้าภายในองค์กรที่ติดตั้งใช้งาน
ข) ระบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงาน (Hybrid System) นอกจากระบบพลังงานแสงอาทิตย์
(Solar Cell) แบบ On grid แล้ว ทางบริษัทยังน�ำระบบกักเก็บพลังงาน (ESS : Energy Storage System) ต่อร่วม
เพื่อใช้ในการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าจาก Solar Cell ในส่วนที่เหลือจากการใช้งาน หรือกักเก็บพลังงานไฟฟ้าในช่วง
เวลาที่ค่าไฟฟ้าราคาถูก (Off Peak) เพื่อน�ำมาใช้งานในช่วงที่ไม่มีแสงแดด หรือช่วงเวลาที่ค่าไฟฟ้าราคาแพงพร้อม
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กับลดค่าไฟฟ้าในส่วนความต้องการใช้ไฟ (On Peak and Demand Charge) ท�ำให้สามารถลดค่าใช้ไฟฟ้าภายใน
องค์กรได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเพิ่มเสถียรภาพให้ระบบไฟฟ้า โดยระบบกักเก็บไฟฟ้าจะชดเชยรูปคลื่นและความถี่ใน
ระบบไฟฟ้าจากสายส่งให้มคี วามเสถียรมากยิง่ ขึน้ ซึง่ เป็นการลดความเสียหายและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า
ในหน่วยงาน รวมถึงการน�ำพลังงานที่กักเก็บออกมาใช้เมื่อระบบไฟฟ้าขัดข้อง (Power Backup) ได้อีกด้วย

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

1.4 บริการและโซลูชั่นบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management Solutions and Services)
การบริการบริหารจัดการพลังงานเพื่อให้เกิดผลประหยัด และการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริการจะ
ครอบคลุมถึง ให้ค�ำปรึกษา ออกแบบ บริหารโครงการ วิเคราะห์การใช้พลังงาน ติดตั้งอุปกรณ์ และด�ำเนินงานส�ำหรับ รวมถึงการ
จัดหาแหล่งเงินทุน ตลอดจนการตรวจวัดเพื่อพิสูจน์ผลประหยัด และรับประกันผลการประหยัด โดยระบบที่น�ำมาใช้ส�ำหรับการ
จัดการพลังงานคือ ระบบบริหารจัดการพลังงานส�ำหรับอาคาร (Building Energy Management Systems (BEMS))
ซึ่งจะท�ำหน้าที่ควบคุมระบบปรับอากาศ ระบบท�ำความร้อนและระบายอากาศ (Heating, Ventilation, and Air
Conditioning: HVAC) ระบบควบคุมแสงสว่างในอาคาร การรวบรวมข้อมูลจากสมาร์ทมิเตอร์ (Smart Metering) นอกจากนี้
ในอนาคตอาจจ�ำเป็นต้องมีการติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าไว้ในอาคาร (EV Charging System) เพื่อรองรับการใช้งานรถยนต์
ไฟฟ้าของผู้ที่อาศัยหรือท�ำงานอยู่ภายในอาคาร
นอกจากนี้ยังรวมถึงการให้บริการบริหารจัดการพลังงานส�ำหรับโรงงานอุตสาหกรรม (Factory Energy Management
System (FEMS)) จะประกอบด้วย ระบบติดตามการใช้ไฟฟ้า ระบบจัดการการเดินเครือ่ งจักรรวมถึงการซ่อมบ�ำรุงอุปกรณ์เครือ่ งจักร
ต่างๆ ระบบควบคุมเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพของพลังงานทีผ่ ลิตขึน้ ภายในโรงงานและการกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System)
ระบบควบคุมการตอบสนองด้านโหลด ระบบควบคุมการท�ำความร้อน การปรับอากาศ และการระบายอากาศภายในโรงงาน
(Heating, Ventilation and Air Conditioning: HVAC) ระบบไฟแสงสว่าง การรวบรวมและประมวลผลข้อมูลจากมิเตอร์อัจฉริยะ
เป็นต้น

ตัวอย่าง ระบบปั๊มความร้อนและหลอดไฟแอลอีดีที่บริษัทจ�ำหน่ายและให้บริการ
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คู่แข่งและสภาวะการแข่งขัน
ธุรกิจของบริษัทมีลักษณะธุรกิจออกแบบ จ�ำหน่าย และติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อม
จึงท�ำให้บริษัทได้ตระหนักถึงการให้ความส�ำคัญกับคุณภาพของการออกแบบ (Design) การด�ำเนินการติดตั้งระบบ (Installation)
และการบริหารโครงการ ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และความช�ำนาญสูง เพื่อท�ำให้ให้ลูกค้าได้มั่น ใจถึงคุณภาพงานที่
จะได้รบั และภายใต้ระยะเวลาทีไ่ ด้กำ� หนดวางแผนไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ส�ำหรับกลุม่ เป้าหมายกลุม่ ธุรกิจโทรคมนาคม เพือ่ เป็นการ
สร้างความต้องการและการจัดสรรผลิตภัณฑ์ หรือบริการตามความต้องการของลูกค้ารายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ
สภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น บริษัทเลี่ยงไม่ได้ต้องมีการแข่งขันเพื่อเพิ่มศักยภาพในการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีการแข่งขันด้านราคาที่สูง เนื่องจากมีผู้ให้บริการรายใหม่ๆ และผู้ผลิตบางผลิตภัณฑ์ได้หันมา
เป็นผูใ้ ห้บริการเอง เข้ามาร่วมแข่งขันมากขึน้ ซึง่ มีผลให้การแข่งขันด้านราคาสูงขึน้ ไปอีก ดังนัน้ การสร้างความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ลูกค้า
และการคัดเลือกพันธมิตรธุรกิจที่มีความพร้อม จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นในการแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นๆ
ทั้งนี้บริษัทต้องได้รับการสนับสนุนที่ดีจากลูกค้าและพันธมิตร เพื่อบริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และ
น�ำเสนอในราคาที่สามารถแข่งขันได้ กล่าวคือต้องอยู่ในงบประมาณที่ลูกค้าก�ำหนดไว้ พร้อมกับบริษัทยังมีความได้เปรียบในการ
แข่งขันคือ เป็นบริษัทมีความเชี่ยวชาญในการผสมผสานเทคโนโลยีที่หลากหลาย และการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ มีผล
งานการส่งมอบและการบริการที่ดีกับหน่วยงานราชการทั้งในอดีตและปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นผู้ช�ำนาญการในการบริการแบบ
ครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ ส�ำรวจ ติดตั้ง และการบ�ำรุงรักษาและดูแลระบบหรือให้บริการหลังการขายส�ำหรับการให้บริการ
หลังการขาย บริษัทเน้นการบ�ำรุงรักษาและดูแลระบบให้มีความเสถียรสูงสุด
ดังนัน้ กลยุทธ์การแข่งขันทีบ่ ริษทั น�ำมาใช้จงึ เป็นการก�ำหนดมาตรฐานบริการ (SLA : Service Level Agreement) บริการ
หลังการขายทีเ่ หมาะสมกับสภาพการใช้งานของลูกค้า และผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้เทคโนโลยีระดับสูง ได้รบั มาตรฐาน และมีความปลอดภัย
เพื่อประสิทธิภาพในการท�ำงานสูงสุด เพื่อให้ลูกค้าสามารถพึงพอใจและยินดีที่ใช้บริการที่มีคุณภาพ
ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ลักษณะลูกค้าของบริษทั ในธุรกิจออกแบบ จ�ำหน่ายและติดตัง้ ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม แบ่งเป็น
2 กลุ่มใหญ่ คือ ภาคเอกชนและภาครัฐ (หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ) รวมถึงการบริการให้กับบริษัทในเครือ ไปตามประเภท
ของระบบที่ให้บริการ ดังนี้
1) ระบบส�ำรองไฟฟ้า
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของระบบส�ำรองไฟฟ้าจะแบ่งไปตามประเภทของระบบส�ำรองไฟฟ้า คือ ระบบส�ำรอง
ไฟฟ้ากระแสตรงจะมุ่งเน้นในกลุ่มลูกค้าสื่อสารโทรคมนาคมเป็นหลัก เนื่องจากมีความต้องการอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ
สูง และต้องการระบบส�ำรองไฟฟ้าทีไ่ ด้รบั การออกแบบส�ำหรับอุปกรณ์สอื่ สารโทรคมนาคมโดยเฉพาะ ส�ำหรับระบบส�ำรอง
ไฟฟ้ากระแสสลับ จะมุ่งเน้นในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศหรือองค์กรที่มีระบบสารสนเทศ
ขนาดใหญ่ เช่น ธนาคาร และอุตสาหกรรมทีต่ อ้ งการเสถียรภาพของกระแสไฟฟ้าในการด�ำเนินงาน เช่น อุตสาหกรรมผลิต
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
บริษัทยังคงไว้ซึ่งโครงการที่ตอบสนองความต้องการหน่วยงานที่ต้องการระบบส�ำรองไฟฟ้ากระแสตรงส�ำหรับ
อุปกรณ์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมเป็นหลัก เช่น บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด
(มหาชน) และการไฟฟ้าภูมิภาค ซึ่งเป็นผู้น�ำด้านธุรกิจโทรคมนาคมต้องอาศัยนวัตกรรม และวิธีการลดต้นทุนอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้สามารถแข่งขันและเป็นผู้น�ำในตลาดพร้อมไปกับการผลักดันโซลูชั่นที่หลากหลายออกสู่ท้องตลาดส�ำหรับ
รองรับการขยายฐานธุรกิจ 5G อีกด้วย การได้ทำ� งานอย่างใกล้ชดิ กับลูกค้าจะช่วยให้เราสามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้ดีขึ้น โดยมีการแลกเปลี่ยนและรับฟังมุมมองของลูกค้าหลัก และเป็นบริษัทชั้นน�ำระดับโลกด้านเทคโนโลยีที่
ล�้ำสมัย และลูกค้ารายใหม่ในอุตสาหกรรมอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง
ในปี 2563 บริษัทประสบความส�ำเร็จจากการขายระบบส�ำรองไฟฟ้ากระแสตรง (DC Power Supply) ได้เป็น
ส่วนหลัก ของ กสทช.(ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ)
โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล ร่วมกับบริษัททีโอที จ�ำกัด (มหาชน) และอีกหน่วยงานที่
เป็นความภูมิใจของบริษัท คือ ธนาคารออมสิน ได้เลือกใช้ระบบส�ำรองไฟฟ้ากระแสตรง (DC Power Supply) จ�ำนวน
มากส�ำหรับสาขาเช่นกัน
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2) ระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อม (Power and Environment Monitoring Solution)
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของระบบ ได้แก่ หน่วยงานในธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เนือ่ งจากเป็นธุรกิจทีม่ คี วามเสีย่ งทีจ่ ะเกิดความเสียหายจากความผิดปกติในระบบไฟฟ้าหรือสภาพแวดล้อม เช่น ไฟฟ้าดับ
แรงดันไฟฟ้าตกหรือเกิน แบตเตอรี่ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีการบุกรุก เกิดควันไฟ หรือไฟไหม้ เป็นต้น จึงต้องมีการ
ตรวจสอบสภาวะการท�ำงานของระบบและสภาพแวดล้อมอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันหรือลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
ได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นการท�ำตลาดในกลุ่มผู้ด�ำเนินการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เช่น
แสงอาทิตย์ หรือลม เป็นต้น เนือ่ งจากสภาวะแวดล้อมจะมีผลอย่างมากกับการด�ำเนินงาน อีกทัง้ ยังสามารถตรวจวัดความ
ผิดปกติต่างๆ ในระบบได้อีกด้วย
3) ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน แบ่งออกเป็นผู้ประกอบการผลิตกระแสไฟฟ้า
เพื่อจ�ำหน่าย และผู้ประกอบการที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนส�ำหรับระบบและอุปกรณ์ของผู้ว่าจ้าง เช่น ระบบหรือ
อุปกรณ์ในพื้นที่ที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าหรือมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นช่วงเวลา เป็นต้น ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานเอกชน
เช่น ผู้ประกอบการสื่อสารโทรคมนาคม และหน่วยงานราชการ เช่น องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะ
สามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าไฟฟ้าแล้ว ยังสามารถเพิ่มภาพลักษณ์ในการใส่ใจสภาพแวดล้อมให้แก่องค์กร ท�ำให้
มีบางหน่วยงานได้รวมโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibilities หรือ CSR ) กลุม่ ลูกค้าของบริษทั ในธุรกิจนีย้ งั รวมถึงบริษทั ย่อยซึง่ จะว่าจ้างบริษทั
ในลักษณะโครงการเบ็ดเสร็จ (Turn-key Project) ส�ำหรับการสร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน นอกจากนี้บริษัทยังมี
กลุ่มลูกค้าหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน อีกด้วย
4) ระบบประหยัดพลังงาน (Energy Saving Solution)
กลุ่มลูกค้าหลักของบริการและโซลูชั่นบริหารจัดการพลังงาน ได้แก่ หน่วยงานที่มีค่าใช้จ่ายพลังงานจ�ำนวนมาก
อาทิ ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงพยาบาล อาคารส�ำนักงาน หรือโรงงานต่างๆ โดยวัตถุประสงค์หลักของบริการและโซลูชนั่
บริหารจัดการพลังงาน คือ การท�ำให้การเกิดการลดสัดส่วนการใช้พลังงาน ซึ่งน�ำไปสู่ความสามารถในการประหยัดค่าใช้
จ่ายได้ รวมถึงเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร นอกจากนี้บริษัทยังมีกลุ่มลูกค้าหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการ
จัดสรรเงินงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน อีกด้วย
การจ�ำหน่ายและช่องทางการจ�ำหน่ายและให้บริการ
ลักษณะลูกค้าของบริษทั ในธุรกิจออกแบบ จ�ำหน่ายและติดตัง้ ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม แบ่งออก
ได้เป็นกลุ่มลูกค้าทางตรง และกลุ่มลูกค้าผู้รับเหมาระบบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ก) กลุ่มลูกค้าทางตรง
บริษัทมุ่งเน้นในการจัดจ�ำหน่ายและให้บริการกลุ่มลูกค้าทางตรงในงานลักษณะโครงการที่มีขนาดกลางถึง
ขนาดใหญ่ ซึ่งลักษณะของกลุ่มลูกค้าทางตรงของบริษัทจะแตกต่างส�ำหรับกลุ่มลูกค้าทางตรงของบริษัท แบ่งออกเป็น
หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งส�ำหรับลูกค้าหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจนั้น
บริษัทจะท�ำการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจากช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
(http://www.gprocurement.go.th) หรือจากประกาศของหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น จากนัน้ จึงท�ำการศึกษารายละเอียด
ของโครงการดังกล่าว เพื่อท�ำการออกแบบระบบและคัดเลือกอุปกรณ์และส่วนประกอบต่างๆ แล้วจึงส่งรายละเอียดของ
โครงการ เพือ่ ผ่านระบบจัดซือ้ จัดจ้างเพือ่ พิจารณาความถูกต้องและมีคณ
ุ สมบัตทิ คี่ รบถ้วน จากนัน้ จึงท�ำการประกวดราคา
เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้รับการว่าจ้างต่อไป หรือผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวจะ
ติดต่อกับบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในโครงการดังกล่าวโดยตรงเพื่อท�ำการเปรียบเทียบคุณสมบัติและราคาเพื่อท�ำการ
คัดเลือกโดยมิได้ผา่ นขัน้ ตอนการประมูลราคา โดยบริษทั จะมีพนักงานฝ่ายขายท�ำการประสานงานกับหน่วยงานทีม่ ศี กั ยภาพ
ในการว่าจ้างอยู่เป็นประจ�ำ รวมถึงมีการน�ำเสนอข้อมูลของผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทให้แก่หน่วยงานดังกล่าว เพื่อ
ให้หน่วยงานนั้นๆ มีความเข้าใจและเล็งเห็นประโยชน์ของระบบและผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทจ�ำหน่ายและให้บริการ รวมถึง
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่บุคลากรในหน่วยงานดังกล่าวอีกด้วย
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ส�ำหรับหน่วยงานเอกชนนัน้ พนักงานฝ่ายขายของและวิศวกรของบริษทั จะร่วมกันเข้าไปน�ำเสนอข้อมูลของระบบ
และผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจ�ำหน่ายและให้บริการแก่หน่วยงานที่เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งหากได้รับความสนใจจะท�ำการ
ศึกษารายละเอียดความต้องการของลูกค้าดังกล่าว แล้วจึงท�ำการออกแบบและท�ำข้อเสนอเพื่อให้พิจารณาว่าจ้างต่อไป
ข) กลุ่มลูกค้าผู้รับเหมาระบบ (System Integrator)
ส�ำหรับกลุ่มลูกค้าผู้รับเหมาระบบนั้น บริษัทจะท�ำการประสานงานกับผู้รับเหมาระบบที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์และระบบที่บริษัทจ�ำหน่ายและให้บริการเป็นประจ�ำ ซึ่งหากมีการจัดซื้อจัดจ้างหรือว่าจ้างในโครงการที่มีส่วน
ประกอบเป็นส่วนที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ บริษัทจะท�ำการน�ำเสนอโครงการส�ำหรับส่วนงานดังกล่าวแก่ผู้รับเหมาระบบ
โดยส่งทีมวิศวกรท�ำงานร่วมกัน เพื่อร่วมกับออกแบบส่วนประกอบต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของ
ผู้ว่าจ้างมากที่สุด เพื่อให้ผู้รับเหมาระบบด�ำเนินการยื่นข้อเสนอหรือยื่นประกวดราคาแก่ผู้ว่าจ้างต่อไป
นอกจากนีบ้ ริษทั ยังมีการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมและองค์กรต่างๆ เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย และสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่ง
ประเทศไทย เป็นต้น ท�ำให้บริษัทสามารถรับรู้ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในอุตสาหกรรมนั้นๆ และสามารถขยาย
ฐานลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวได้
การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัทจัดหาอุปกรณ์ส�ำหรับธุรกิจการออกแบบ จ�ำหน่าย ติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม
รวมถึงอุปกรณ์ส�ำหรับก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานทดแทนของบริษัทย่อย จากทั้งในและต่างประเทศ โดยทั้งนี้บริษัทเป็นตัวแทน
จ�ำหน่ายสินค้าให้กับตราสินค้าต่างๆ ดังนี้
ผู้แต่งตั้ง
Delta Electronics, Inc. (ไต้หวัน)

ตราสินค้า
DELTA

Enatel Ltd. (นิวซีแลนด์)
Haze Battery Company Limited (สหรัฐอเมริกา)
Narada Asia Pacific Pte Ltd.(สิงคโปร์)

enatel
HAZE
Narada

สินค้าที่เป็นตัวแทนจ�ำหน่าย
เครื่องส�ำรองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้อัตโนมัติ
(Uninterruptible Power Supply หรือ UPS)
ผลิตภัณฑ์ตราสินค้า Enatel ทุกชนิด
ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่
ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
บริษทั ได้ตระหนักถึงผลกระทบทีจ่ ะกระทบต่อสิง่ แวดล้อมจากการด�ำเนินงานของบริษทั จึงมีมาตรการต่างๆ ในการป้องกัน
ปัญหามลภาวะ
จากการด�ำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทได้รับการรับรองการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทตามมาตรฐานสากล ISO
14001:2015 ส�ำหรับธุรกิจการด�ำเนินธุรกิจออกแบบ จ�ำหน่ายและติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม
ครอบคลุมการบริการทั้งหมด ได้มีการว่าจ้างบุคคลภายนอกในการบ�ำบัด และจ�ำกัดวัสดุปนเปื้อนสารเคมีที่เกิดจากการด�ำเนินงาน
ของบริษทั อีกด้วยในปัจจุบนั บริษทั ไม่มกี ารปล่อยของเสียทีม่ ผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม หรือมีคดีขอ้ พิพาทใดๆ ทีเ่ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
2. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
ณ ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อย มีก�ำลังการผลิตตามสัญญารวมทั้งสิ้น 39.3 เมกะวัตต์ สามารถแบ่งออกตามประเภทของพลังงาน
ทดแทน ได้แก่
1. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดำ� เนินการ โดยบริษทั และบริษทั ย่อย มีกำ� ลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 15.2 เมกะวัตต์ ซึง่ เป็น
โครงการที่ด�ำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วทั้งสิ้น
2. โรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพด�ำเนินการโดยบริษัทย่อย มีก�ำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 12.1 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นโครงการที่
ด�ำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วทั้งสิ้น
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3. โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลด�ำเนินการโดยบริษัทย่อย มีก�ำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 12 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นโครงการที่
ด�ำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว ซึง่ มีกำ� ลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 8 เมกะวัตต์ และมีโครงการทีร่ อการพัฒนา มีกำ� ลังการผลิตไฟฟ้า
ตามสัญญา 4 เมกะวัตต์
โดยลักษณะการประกอบธุรกิจและรายละเอียดของโรงไฟฟ้าแต่ละประเภทเป็นดังนี้
2.1 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น
เทคโนโลยี

ที่ตั้ง

บจ. โซล่าร์
โกกรีน
อ�ำเภอเมือง
อ�ำเภอเขาย้อย อ�ำเภอเมือง อ�ำเภอสร้างคอม
จังหวัด
จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดอุดรธานี
สมุทรสงคราม

ก�ำลังการผลิต
1
5
(เมกะวัตต์)
คู่สัญญาซื้อขาย
กฟภ.
กฟภ.
ไฟฟ้า
วันเริ่มต้นซื้อ
ขายไฟฟ้าเชิง
28 ธ.ค. 58
5 ม.ค. 60
พาณิชย์
รูปแบบการ
Feed-in Tariff Feed-in Tariff
สนับสนุน
ระยะเวลา
25 ปี
25 ปี

ได้รับการส่ง
เสริมการลงทุน
(BOI)





บจ. กันหา
โซล่าพาวเวอร์

บจ. เพาเวอร์
วี กรีน
อ�ำเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี

บจ. พีเอสที
เอนเนอร์ยี 2
อ�ำเภออัมพวา
จังหวัด
สมุทรสงคราม

2

1

1

5

กฟภ.

กฟภ.

กฟน.

กฟภ.

15 ส.ค. 54

8 พ.ค. 57

10 ต.ค. 57

12 ม.ค. 60

Adder

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

5 ปี
(และต่อเนื่อง
ครั้งละ 5 ปี
อัตโนมัติ)

25 ปี

25 ปี

25 ปี









นอกจากนี้ บริษัทยังได้ท�ำการลงทุนในบริษัท พีวี กรีน จ�ำกัด เพื่อด�ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
ในสัดส่วนร้อยละ 19.99 ของทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้วทั้งหมด 18,000,000 บาท โดยบริษัทดังกล่าวมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ
บริษัท วีรับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของอาคารที่โครงการใช้หลังคาเป็นที่ติดตั้งและไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท
โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทตี่ ดิ ตัง้ บนหลังคา บริษทั วีรบั เบอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด โดยได้รบั การอนุมตั กิ ารจ�ำหน่าย
ไฟฟ้าและเชื่อมต่อเข้าระบบจ�ำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในลักษณะผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power
Producer หรือ VSPP) ส�ำหรับอาคารขนาดกลางถึงขนาดใหญ่/โรงงาน ในเดือนมกราคม ปี 2557 และได้ท�ำการเชื่อมโยงระบบ
ไฟฟ้าและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งได้รับ
การสนับสนุนในรูปแบบ Feed-in Tariff ในราคา 6.16 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นเวลา 25 ปี นับจากวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า
เชิงพาณิชย์ โดยบริษทั วี รับเบอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัดได้วา่ จ้างบริษทั ในการออกแบบ ติดตัง้ และทดสอบระบบของโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ดังกล่าว
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2.2 โรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ
บจ. นวรัตน์ บี
เวอร์เรส
อ�ำเภอบ้านใหม่
ไชยพจน์
จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ตั้ง
ก�ำลังการผลิต
(เมกะวัตต์)
คู่สัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้า
วันเริ่มต้นซื้อขาย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
รูปแบบการ
สนับสนุน
ระยะเวลา

บจ. อรัญ เพา
เวอร์

บจ. เศรษฐี
บจ. โรงไฟฟ้าสระ บจ. โรงไฟฟ้า ขุน
สุพรรณ ไบโอกรีน
ยายโสม
พัดเพ็ง
เพาเวอร์

อ�ำเภอสามชุก
อ�ำเภอเมือง
อ�ำเภออู่ทอง
อ�ำเภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

1

4

2

4.6

1

กฟภ.

กฟภ.

กฟภ.

กฟภ.

กฟภ.

11 พ.ค. 55

19 มี.ค. 57

20 ต.ค. 58

28 ก.พ. 63

16 ต.ค. 57

Adder

Adder

Adder

Adder

Adder

5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี
(และต่อเนื่องครั้ง (และต่อเนื่องครั้ง (และต่อเนื่องครั้ง (และต่อเนื่องครั้ง (และต่อเนื่องครั้ง
ละ 5 ปี อัตโนมัติ) ละ 5 ปี อัตโนมัติ) ละ 5 ปี อัตโนมัติ) ละ 5 ปี อัตโนมัติ) ละ 5 ปี อัตโนมัติ)

ได้รับการส่งเสริม
การลงทุน (BOI)











2.3 โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
บจ. เวลล์ โคราช เอ็น
เนอร์ยี

บจ. ไบโอโกกรีน
ที่ตั้ง

อ�ำเภอน�้ำยืน
จังหวัดอุบลราชธานี

อ�ำเภอพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี

อ�ำเภอหนองมะโมง
จังหวัดชัยนาท

อ�ำเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์

ก�ำลังการผลิต
(เมกะวัตต์)

1

2

1

8

คู่สัญญาซื้อขายไฟฟ้า

กฟภ.

กฟภ.

กฟภ.

กฟภ.

วันเริ่มซื้อขายไฟฟ้าเชิง
พาณิชย์

รอการพัฒนาโครงการ

24 ก.ค. 58

รูปแบบการสนับสนุน

Feed-inTariff

Feed-inTariff

Feed-inTariff

Feed-in Tariff1

ระยะเวลา

20 ปี

20 ปี

20 ปี

14 ปี 8 เดือน 1

ได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI)

อยู่ระหว่างด�ำเนินการ



สัญญาเดิมเป็นรูปแบบการสนับสนุนแบบ Adder ระยะเวลา 5 ปี และต่อเนื่องครั้งละ 5 ปี อัตโนมัติ และให้มีผลใช้บังคับจนกว่าจะมีการยุติ
สัญญา ต่อมา WKE ได้เข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบ Feed-in Tariff (FiT) ซึ่งมีผลเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2559
1
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อุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนและการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
สถานการณ์การใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 นั้น ส�ำหรับการใช้ไฟฟ้าในระบบ 3 การไฟฟ้า
อยู่ที่ 142,244 GWh ลดลง 3.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การใช้ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจลดลงตั้งแต่
ช่วงต้นปี เนือ่ งจากการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจทัง้ ของไทยและของโลก อันเป็นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส
Covid-19 แต่อย่างไรก็ตามตัง้ แต่มกี ารผ่อนคลายมาตรการ Lock Down ของภาครัฐ ในกลุม่ ธุรกิจห้างสรรพสินค้าและธุรกิจโรงแรม
มีแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น อีกทั้งมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสส่งผลกระตุ้นให้ผู้ใช้
ไฟฟ้ามีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

ที่มา : ส�ำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

ตามแผนพัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ได้มีแนวนโยบายการพัฒนา
ด้านพลังงานของประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable) พลังงานต้องมีต้นทุนราคาที่เป็นธรรมสามารถยอมรับได้
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ (Affordable) และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการสร้างกลไกให้ชมุ ชนเข้ามามีสว่ นร่วมด้าน
พลังงาน สร้างงาน และสร้างรายได้ให้ชุมชนในระดับฐานรากของประเทศ (Energy for All) โดยการพัฒนาด้านพลังงานไฟฟ้าจะ
มุ่งเน้นให้มีการผลิตพลังงานไฟฟ้าในชุมชนตามศักยภาพเชื้อเพลิงพลังงานสะอาดที่หาได้ในพื้นที่ และน�ำไปใช้ในพื้นที่เป็นหลัก
ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึงและราคาเหมาะสม
ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก กระทรวงพลังงานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการปรับเป้าหมายและแผนการจ่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก รวมถึงมีการปรับแผนการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้มีความเหมาะสม
มากขึ้น ทั้งนี้ยังคงไว้ซึ่งก�ำลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา ณ ปลายแผนในปริมาณเท่าเดิม เพื่อรักษาความมั่นคงในระบบไฟฟ้าของ
ประเทศไทย

ที่มา : แผนพัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
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นอกจากนี้บริษัทฯยังได้ด�ำเนินธุรกิจจ�ำหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาในลักษณะรูปแบบ Private
PPA โดยมุ่งเน้นที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการประหยัดพลังงาน ทั้งพลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อน และพลังงาน
ความเย็น บริษัทเป็นผู้ลงทุนให้กับลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า โรงแรม หน่วยงานราชการ โดยมีกลยุทธ์ในการ
แข่งขัน ดังนี้
1) คุณภาพของผลิตภัณฑ์
บริษัทให้ความส�ำคัญกับคุณภาพของระบบพลังงานที่ให้บริการแก่ลูกค้าเป็นหลัก โดยมีการออกแบบและวิเคราะห์การ
ใช้พลังงานให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า โดยจะส่งทีมวิศวกรเข้าไปท�ำการส�ำรวจ ออกแบบอย่างละเอียดตั้งแต่ขั้นตอน
การเสนอโครงการ และเน้นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้ ให้ได้ตามมาตรฐานตามแต่ละอุปกรณ์ที่ถูกก�ำหนดไว้
2) คุณภาพของการให้บริการ
บริษทั ให้บริการงานวิศวกรรมแก่ลกู ค้า โดยน�ำข้อมูลของลูกค้ามาใช้ในการประเมิน วิเคราะห์การใช้พลังงานและน�ำเสนอ
แนวทางการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสมส�ำหรับการแก้ไข ปรับปรุง ประหยัดพลังงานของลูกค้า โดยมีทีมงานวิศวกรบริหาร
โครงการ ควบคุมการก่อสร้าง การติดตั้งระบบพลังงานเพื่อไม่ไห้กระทบหรือเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินลูกค้า และมีทีมวิศวกร
ดูแลบ�ำรุงรักษาระบบพลังงานให้สามารถใช้งานได้อย่างเป็นปกติหลังจากเริ่มจ่ายพลังงานเข้าระบบลูกค้าแล้ว
3) บุคลากรที่มีคุณภาพ
บริษัทให้ความส�ำคัญกับคุณภาพของบุคลากร โดยบริษัทมีการจัดอบรมให้แก่พนักงานเพื่อเพิ่มเติมความรู้และทักษะ
ให้เหมาะสมกับงานของแต่ละหน่วยงาน โดยจัดให้มกี ารอบรมทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร และมีการจัดแผนอบรมและงบประมาณ
ประจ�ำปี โดยบุคคลากรต้องมีความรู้ความสามารถรอบด้านและต้องมีความรู้เพิ่มเติมจากงานที่ได้รับผิดชอบโดยตรงเพื่อจะได้มี
ความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานในภาพรวม อีกทั้งบริษัทยังมีนโยบายให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่สามารถแข่งขันกับบริษัทอื่น
ได้ เพื่อจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถท�ำงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน
4) ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
บริษัทมุ่งเน้นในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายตั้งแต่ระดับบริการจนถึงระดับปฏิบัติการ
เพื่อสร้างความมั่นใจกับลูกค้าว่าจะได้รับการบริการที่ดี มีการติดตามความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อน�ำกลับมาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
รวมถึงสร้างฐานลูกค้าส�ำหรับธุรกิจในอนาคต
3. ธุรกิจจ�ำหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว
ด�ำเนินการโดย บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย แบ่งออกตามประเภทของการด�ำเนินธุรกิจเป็น 2 ธุรกิจ ได้แก่
3.1 ธุรกิจจ�ำหน่ายก๊าซเชือ้ เพลิง (Gas Business Unit) ปิโตรเลียมเหลว (LPG) ธุรกิจจ�ำหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)
และสถานีบริการก๊าซธรรมชาติส�ำหรับยานยนต์ (NGV)
3.1.1 ธุรกิจจ�ำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas หรือ LPG)
บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ�ำกัด ซึ่งได้รับอนุญาตเป็นผู้ค้าน�้ำมันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน�้ำมันเชื้อเพลิง
พ.ศ.2543 ประเภทก๊าซปิโตรเลียมเหลว เมือ่ เดือนพฤศจิกายน 2558 โดยบริษทั มีสว่ นแบ่งการตลาดตามปริมาณการจ�ำหน่ายอยูใ่ น
ให้แก่กลุ่ม
ล�ำดับที่ 7 จากจ�ำนวนผู้ค้าฯ ก๊าซหุงต้มทั้งหมด 14 ราย การจัดจ�ำหน่ายด�ำเนินการภายใต้เครื่องหมายการค้า
ลูกค้าครอบคลุมทั้ง 3 ภาคส่วน คือ ภาคอุตสาหกรรม ภาคยานยนต์ ภาคครัวเรือนและการพาณิชย์
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แผนภาพแสดงภาพรวมธุรกิจจ�ำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG

บริษทั มีการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพตัง้ แต่การจัดหาก๊าซหุงต้มจากโรงกลัน่ โดยจะขนส่งทางเรือมายังคลังเก็บก๊าซฯ
ที่ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา หลังจากนั้นจึงจัดส่งโดยรถขนส่งก๊าซฯ ไปยังลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม สถานีบริการ
ก๊าซ LPG และโรงบรรจุก๊าซของบริษัท
บริษัทมีช่องทางการจัดจ�ำหน่าย 2 ลักษณะ แบ่งออกได้ดังนี้
ก) การขายส่ง (Wholesale)
การจัดจ�ำหน่ายก๊าซหุงต้มคราวละปริมาณมาก ๆ หรือ Bulk โดยใช้รถขนส่ง ลูกค้าจะมีถังเก็บก๊าซฯ ขนาดใหญ่
เพื่อรองรับ ซึ่งจะเป็นการจัดส่งให้แก่ลูกค้าประเภทโรงงานอุตสาหกรรม สถานีบริการก๊าซ LPG และโรงบรรจุก๊าซ
ข) การขายปลีกแบบถังหุงต้ม (Retail by cylinder)
การจัดจ�ำหน่ายโดยการบรรจุลงในถังหุงต้มขนาดเล็กเพื่อจ�ำหน่ายในภาคครัวเรือน และกลุ่มลูกค้าการพาณิชย์
เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงพยาบาล ร้านอาหาร เป็นต้น โดยปัจจุบันจะด�ำเนินการจ�ำหน่ายผ่านโรงบรรจุก๊าซซึ่ง
บริษทั เป็นผูด้ ำ� เนินงานเอง และเครือข่ายตัวแทนร้านจ�ำหน่ายก๊าซหุงต้ม ส�ำหรับถังหุงต้มของบริษทั ได้ตามมาตรฐาน มอก.
โดยแบ่งเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดบรรจุ 4 กิโลกรัม 15 กิโลกรัม 48 กิโลกรัม 15 กิโลกรัม แบบสองวาล์วส�ำหรับรถโฟล์ค
ลิฟท์ และ 48 กิโลกรัมแบบสองวาล์ว ส�ำหรับลูกค้าพาณิชย์ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการใช้งานของกลุ่มลูกค้าได้
อย่างเหมาะสม
3.1.2 ธุรกิจจ�ำหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas หรือ LNG)
ก๊าซธรรมชาติเหลว คือก๊าซธรรมชาติที่ถูกแปรสภาพเพื่อประโยชน์ในการขนส่งได้ปริมาณมาก ๆ และเป็นระยะทางไกล
อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ตอ้ งลงทุนวางท่อส่งก๊าซ ก๊าซธรรมชาติซงึ่ มีองค์ประกอบหลัก คือ ก๊าซมีเทน จะถูกน�ำมาแยกสิง่ ปลอมปน
และองค์ประกอบอืน่ ๆ ออก เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ปรอท และก�ำมะถัน จากนัน้ จะลดอุณหภูมลิ งจนถึง -162 องศาเซลเซียส
ก๊าซธรรมชาติจะเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวที่ความดันบรรยากาศ และมีปริมาตรลดลงประมาณ 600 เท่าจากสถานะก๊าซ
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แผนภาพแสดงภาพรวมธุรกิจจ�ำหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว LNG

บริษัทได้ลงนามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ LNG กับ ปตท. เมือเดือนมีนาคม 2561 เพื่อเป็นตัวแทนในการท�ำ
ตลาด LNG โดยจะน�ำไปจ�ำหน่ายให้แก่กลุม่ ลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมทัว่ ประเทศโดยเฉพาะโรงงานทีอ่ ยูน่ อกแนวท่อก๊าซธรรมชาติ
โดยบริษัทจะรับ LNG จากคลังเก็บของ ปตท.ที่มาบตาพุด จ.ระยอง โดยจะจัดส่งทางรถขนส่งไปยังโรงงานของลูกค้า ที่บริษัทจะมี
การลงทุนติดตัง้ สถานีเก็บ LNG และอุปกรณ์เพือ่ แปรสภาพ ณ โรงงานลูกค้าทีป่ ลายทาง ซึง่ LNG จะเป็นเชือ้ เพลิงทางเลือกสามารถ
ใช้ทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม LPG และน�้ำมันเตา ช่วยลดต้นทุนการผลิต และยังเป็นเชื้อเพลิงสะอาดเผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์ ลด
ปริมาณฝุ่น PM2.5 และช่วยลดมลภาวะที่เกิดจากเชื้อเพลิงเดิม รวมถึงมีความปลอดภัยสูง
3.1.3 ธุรกิจสถานีขายปลีกก๊าซธรรมชาติส�ำหรับยานยนต์ (NGV)
สถานีบริการก๊าซธรรมชาติส�ำหรับยานยนต์ (NGV) ตั้งอยู่ในเส้นทางคมนาคมหลัก ด�ำเนินการโดย บริษัท เจเอ็น เอ็นเนอ
ร์จี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทปัจจุบันมีสถานีบริการก๊าซธรรมชาติแนวท่อ (Conventional Station)
จ�ำนวน 2 แห่ง ทีแ่ ก่งคอย ตัง้ อยูบ่ นถนนมิตรภาพขาออก ต�ำบลบ้านป่า อ�ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และทีน่ ำ�้ พอง ตัง้ อยูบ่ นถนน
มิตรภาพขาเข้า ต�ำบลกุดน�้ำใส อ�ำเภอน�้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งทั้ง 2 สถานีบริการเป็นสถานีแนวท่อก๊าซของ ปตท. (Conventional Station)
ลักษณะลูกค้าและลูกค้าเป้าหมาย
ลูกค้าในกลุ่มจ�ำหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว
1. ธุรกิจจ�ำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ดังนี้
1.1) กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เชื้อเพลิงเพื่อผลิตไอน�้ำหรือพลังงานความร้อนที่ใช้ในการผลิต
สินค้า
1.2) กลุ่มสถานีบริการ ได้แก่ สถานีบริการที่เปิดจ�ำหน่าย LPG ให้แก่ผู้ใช้รถยนต์ประเภทที่ใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิง
1.3) กลุม่ ร้านค้าก๊าซและการพาณิชย์ ได้แก่ การจ�ำหน่ายเป็นถังก๊าซหุงต้มผ่านโรงบรรจุซงึ่ ปัจจุบนั บริษทั เป็นผูด้ ำ� เนินงาน
เอง และเครือข่ายร้านค้าก๊าซ โดยมีขนาดบรรจุ 4 กิโลกรัม 15 กิโลกรัม 48 กิโลกรัม 15 กิโลกรัม แบบสองวาล์ว
ส�ำหรับรถโฟล์คลิฟท์ และ 48 กิโลกรัมแบบสองวาล์ว ส�ำหรับลูกค้าพาณิชย์
บริษทั มีแผนทีจ่ ะขยายตลาดโดยมีกลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย กล่าวคือการเพิม่ ปริมาณขายส่งไปยังกลุม่ โรงงานอุตสาหกรรม การ
เพิม่ ปริมาณขายปลีกแบบถังก๊าซหุงต้มในกลุม่ ลูกค้าการพาณิชย์โดยผ่านโรงบรรจุ และขยายเครือข่าย เพิม่ สาขาร้านค้าก๊าซ ส�ำหรับ
ลูกค้าครัวเรือนทั่วไป ร้านอาหาร ตลาดนัด
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2. ธุรกิจจ�ำหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักดังนี้
2.1) กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ที่ต้องการใช้เชื้อเพลิงและพลังงานความร้อน โดยครอบคลุมหลายประเภทอุตสาหกรรม
เช่น อุตสาหกรรมการผลิตยา การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม การหลอมโลหะ ผ้าและสิ่งทอ โดยกลุ่มลูกค้าโรงงาน
เป้าหมายจะครอบคลุมในเขตพืน้ ทีท่ เี่ ป็นย่านนิคมอุตสาหกรรมทีย่ งั ไม่มกี ารวางท่อก๊าซธรรมชาติหรือย่านทีต่ งั้ โรงงาน
ที่อยู่นอกแนวท่อก๊าซธรรมชาติ ในโซนภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคอีสานตอนล่าง และภาคตะวันตก
2.2) กลุ่มลูกค้าภาคขนส่ง โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้แก่ ผู้ประกอบการรถโดยสาร และผู้ประกอบการรถขนส่งสินค้า
รวมถึงผู้ประกอบการที่มีรถ CNG และมีความต้องการเปลี่ยนมาใช้ LNG เป็นเชื้อเพลิง เพื่อลดต้นทุน
3. ธุรกิจสถานีขายปลีกก๊าซธรรมชาติส�ำหรับยานยนต์ (NGV)
อาทิเช่น รถขนส่งสาธารณะ รถบรรทุกสินค้า และรถยนต์ส่วนบุคคล เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯมีสถานีบริการก๊าซธรรมชาติตาม
แนวท่อก๊าซของ ปตท. (Conventional Station) ส�ำหรับยานยนต์ จ�ำนวน 2 สถานี ที่อ�ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และที่อ�ำเภอ
น�้ำพอง จังหวัดขอนแก่น มีจ�ำนวนหัวจ่ายก๊าซแต่ละสถานีจ�ำนวน 16 หัวจ่าย สามารถรองรับการให้บริการรถยนต์ทุกประเภทที่
ต้องการเติมก๊าซ NGV โดยเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
คู่แข่งและสภาวะการแข่งขัน
ธุรกิจจ�ำหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว
1. ธุรกิจจ�ำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ปัจจุบนั บริษทั ได้รบั ใบอนุญาตให้เป็นผูค้ า้ น�ำ้ มันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัตกิ าร
ค้าน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง พ.ศ.2543 ประเภทก๊าซปิโตรเลียมเหลว มีจำ� นวนทัง้ สิน้ 14 ราย อย่างไรก็ตามบริษทั มีสว่ นแบ่งการตลาดตาม
ปริมาณการขายของปี 2563 อยู่ที่ 43,000 เมติกตัน คิดเป็น ร้อยละ 1.25 ส�ำหรับภาวะตลาดในปี 2564 เนื่องด้วยราคา LPG
ในประเทศยังคงมีการอุดหนุนโดยภาครัฐมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ในปี 2563 และสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ท�ำให้ปริมาณการใช้ LPG ลดลง การแข่งขันของธุรกิจ LPG ยังต้องมุ่งเน้นในเรื่อง
การแข่งขันทางด้านราคาเป็นส�ำคัญ
2. ธุรกิจจ�ำหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) หลังจากที่บริษัทได้ลงนามสัญญาการเป็นตัวแทนจัดจ�ำหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว
เมื่อเดือนมีนาคม 2561 บริษัทเริ่มขาย LNG ครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2561 และ ในช่วงปี 2563 ปตท. มีการแต่งตั้งตัวแทนจัด
จ�ำหน่ายก๊าซธธรรมชาติเหลวเพิ่มขึ้นรวมเป็น 10 ราย อีกทั้งตลาดภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการใช้ LNG เติบโตอย่างรวดเร็ว
จึงท�ำให้การแข่งขันของธุรกิจ LNG มุ่งเน้นในด้านราคา ด้านการลงทุนสถานี LNG และด้านการให้บริการเป็นส�ำคัญ ในปี 2564
บริษทั ฯ จึงมีแผนทีจ่ ะขยายธุรกิจ LNG ไปยังภาคขนส่ง เพือ่ ทดแทน CNG และน�ำ้ มัน Diesel โดยมีผปู้ ระกอบการขนส่งให้ความ
สนใจเป็นจ�ำนวนมาก
3. ธุรกิจสถานีขายปลีกก๊าซธรรมชาติส�ำหรับยานยนต์ (NGV) สถานีบริการก๊าซธรรมชาติส�ำหรับยานยนต์ NGV ตามแนวท่อก๊าซ
ของ ปตท. (Conventional Station) ส�ำหรับยานยนต์ จ�ำนวน 2 สถานี ที่อ�ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และ อ�ำเภอน�้ำพอง
จังหวัดขอนแก่น มีจ�ำนวนหัวจ่ายก๊าซแต่ละสถานีจ�ำนวน 16 หัวจ่าย และสามารถรองรับการให้บริการรถยนต์ทุกประเภท
ที่ต้องการเติมก๊าซ NGV อาทิเช่น รถขนส่งสาธารณะ รถบรรทุกสินค้า และรถยนต์ส่วนบุคคล เป็นต้น เปิดให้บริการตลอด 24
ชั่วโมง จึงมีความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ไม่ต้องกังวลเรื่องปริมาณการจ่ายก๊าซ เหมือนสถานีบริการประเภทนอกแนวท่อ
(Daughter Station) ที่ต้องรอรถก๊าซมาส่ง
แนวโน้มอุตสาหกรรม
1. ธุรกิจจ�ำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาพรวมการใช้ LPG ในปี 2564 คาดว่าจะมีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 โดยการใช้
ในภาคอุตสาหกรรมจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เป็นไปตามแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจ แต่การ
ใช้ในรถยนต์คาดว่าจะลดลงร้อยละ 10 ซึ่งลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 จากการที่ผู้ใช้บางส่วนเปลี่ยนไปใช้น�้ำมันซึ่งมีราคา
ถูกลง
2. ธุรกิจจ�ำหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ภาพรวมการใช้เชื้อเพลิง LNG ในภาคอุตสาหกรรมในปี 2564 คาดว่ามีแนวโน้มเพิ่ม
ขึน้ ร้อยละ 100 เนือ่ งด้วยแนวโน้มราคา LNG ทีล่ ดลง และมาตรการของรัฐบาลเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม PM 2.5 ท�ำให้ธรุ กิจจ�ำหน่าย
ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง
3. ธุรกิจสถานีขายปลีกก๊าซธรรมชาติสำ� หรับยานยนต์ (NGV) แนวโน้มการใช้กา๊ ซธรรมชาติสำ� หรับยานยนต์ (NGV) ในภาพรวมของ
ภาคขนส่งทางบกพบว่าในปี 2564 ยังคงปรับตัวลดลงประมาณร้อยละ 5 เนือ่ งจากผูป้ ระกอบการขนส่ง และผูใ้ ช้รถยนต์บางส่วน
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เปลีย่ นกลับไปใช้นำ�้ มันเป็นเชือ้ เพลิงในช่วงทีร่ าคาขายปลีกน�ำ้ มันในประเทศอยูใ่ นระดับทีไ่ ม่สงู มาก ประกอบกับผลจากการทยอย
ปรับราคาขายปลีก NGV ขึ้น ตามนโยบายปรับโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงให้สะท้อนต้นทุนของรัฐบาล ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้
ปริมาณรถทีใ่ ช้เชือ้ เพลิง NGV มีจำ� นวนลดลง อย่างไรก็ตาม ลูกค้าทีใ่ ช้บริการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำ� หรับยานยนต์ (NGV)
ของบริษทั กลับมีจำ� นวนลดลงไม่มาก เนือ่ งจากสถานีบริการทัง้ 2 แห่งเป็นสถานีบริการประเภทแนวท่อ (Conventional Station)
ที่สามารถให้บริการลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง
4. ธุรกิจให้บริการทางด้านวิศวกรรมพลังงาน และ ธุรกิจออกแบบ รับเหมา ก่อสร้าง โดยให้บริการในลักษณะวิศวกรรมจัดหาและ
ก่อสร้าง (Engineering Procurement and Construction) และแบบเบ็ดเสร็จทั้งโครงการ (Turn Key Project)
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. งานวิศวกรรมจัดหาและก่อสร้างทางด้านพลังงาน ได้แก่
1.1 งานออกแบบ รับเหมา ก่อสร้าง สถานที่เก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว LNG ให้กับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมทั้งระบบ
1.2 งานออกแบบ รับเหมา ก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารสถานี และอุปกรณ์ระบบเติมก๊าซธรรมชาติให้กับสถานีบริการก๊าซ
ธรรมชาติทั้งระบบ
1.3 งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบอัดก๊าซธรรมชาติ (Compressor) พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ
2. งานวิศวกรรมจัดหาและก่อสร้างส�ำหรับ Utility and Infrastructure ได้แก่
2.1 งานออกแบบ รับเหมา ก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ เช่น คลังน�้ำมัน คลังก๊าซ ระบบท่อส่งน�้ำมัน
2.2 งานออกแบบ รับเหมา ก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าด้วยระบบ Co-Generation
2.3 งานออกแบบ รับเหมา ก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
อุตสาหกรรมธุรกิจการก่อสร้าง และจัดหาทางวิศวกรรมของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน คลังแก๊ส และคลังน�้ำมัน
บริษทั ได้ขยายตลาดทางด้านวิศวกรรม งานรับเหมาก่อสร้างคลังเก็บน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง งานวางระบบท่อส่งก๊าซ ท่อส่งน�ำ้ มัน
สถานีจา่ ยก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ส�ำหรับภาคอุตสาหกรรม และภาคขนส่ง รวมทัง้ สาธารณูปโภค และโครงสร้างพืน้ ฐานทางด้าน
พลังงาน บริษทั มีทมี งานและบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถและประสบการณ์เฉพาะด้าน มีความพร้อมและศักยภาพในการบริหาร
จัดการโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ส�ำหรับโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างครบวงจร ท�ำให้บริษัทฯมีความได้
เปรียบทางด้านวิศวกรรมและมีแนวโน้มทีส่ ามารถเพิม่ จ�ำนวนลูกค้าได้อย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ นีแ้ นวโน้มการใช้เชือ้ เพลิงก๊าซธรรมชาติเหลว
(LNG) ก�ำลังได้รับความสนใจมากขึ้น และมีแนวโน้มจะเป็นเชื้อเพลิงที่ส�ำคัญของประเทศอีกประเภทหนึ่ง
ลักษณะลูกค้าและลูกค้าเป้าหมาย
ลูกค้าในกลุม่ ธุรกิจธุรกิจการก่อสร้าง และจัดหาทางวิศวกรรมของโรงไฟฟ้า คลังแก๊ส และคลังน�ำ้ มัน มีจำ� นวนหลากหลาย
ได้แก่ สถานีบริการก๊าซ (NGV) สถานีบริการก๊าซ (LPG) โรงงานอุตสาหกรรมที่ ใช้พลังงานจากก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และก๊าซ
ธรรมชาติเหลว (LNG) เป็นเชื้อเพลิง รวมถึงผู้ให้บริการคลังน�้ำมัน
นอกจากนี้บริษัทยังให้บริการธุรกิจการออกแบบ จ�ำหน่าย และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยให้บริการ
ในลักษณะวิศวกรรม จัดหา และก่อสร้าง (Engineering Procurement and Construction หรือ EPC) แบบโครงการเบ็ดเสร็จ
(Turn-key Project) โดยธุรกิจออกแบบทางวิศวกรรม จัดหาและก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass) ในปัจจุบนั มีการแข่งขันค่อน
ข้างมาก เนื่องจากมีบริษัทผู้รับจ้างหลายราย จากข้อมูลของส�ำนักงานก�ำกับกิจการพลังงาน มีโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ได้รับใบอนุญาต
จ�ำหน่ายไฟฟ้าแล้วแต่ยังไม่ได้จ�ำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบ มีจ�ำนวน 21 ราย ก�ำลังการผลิตรวม 216 เมกกะวัตต์ (ยังไม่รวมลูกค้าใน
โครงการ SPP Hybrid Firm) และมีโรงไฟฟ้าชีวมวลที่จ�ำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว 211 ราย ก�ำลังผลิตรวม 3,196 เมกกะวัตต์
ซึ่งบริษัทมีโอกาสที่จะเสนอการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าให้ดีขึ้น และยังมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ขอขยายก�ำลังการผลิตเพิ่ม
โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง เช่น โรงงานน�้ำตาล โรงงานกระดาษ เป็นต้น นอกจากนี้ภาครัฐได้อยู่ระหว่างการประกาศรับซื้อไฟฟ้า
จากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก 700 เมกกะวัตต์ ก็เป็นกลุ่มลูกค้าที่ทางบริษัทมีโอกาสขยายธุรกิจได้
รวมถึงการให้บริการธุรกิจการออกแบบ จ�ำหน่าย และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับกลุ่มลูกค้า
หน่วยงานรัฐและภาคเอกชนยังมีโอกาสทีจ่ ะเติบโตได้เนือ่ งจาก พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาดและเป็นแหล่งพลังงานทีไ่ ม่มี
วันหมด บริษทั จึงให้ความส�ำคัญกับลูกค้าทีต่ อ้ งการลดการใช้พลังงานภายในหน่วยงานลงจากการซือ้ พลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้ามา
เป็นการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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คู่แข่งและสภาวะการแข่งขัน
บริษัทมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้งระบบ และการให้บริการ ซ่อมบ�ำรุง
รวมทัง้ การดูแลหลังการขาย ท�ำให้บริษทั ได้รบั สัญญาบ�ำรุงรักษาสถานีบริการก๊าซ (NGV) ของบริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน
มากกว่า 160 สถานี จากทั้งหมด 350 สถานี ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46 ของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติส�ำหรับยานยนต์ (NGV)
ที่ ปตท. ลงทุนทั้งประเทศ สัญญาบ�ำรุงรักษาสถานีดังกล่าวมีอายุ 3 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2561 ถึงปี 2563
ในเดือนกรกฎาคม ปี 2562 บริษัทได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ บริษัท เอ็นเอฟซีที จ�ำกัด (บริษัทย่อย ของบริษัท
เอ็นเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน))ในการด�ำเนินการโครงการก่อสร้างคลังน�้ำมันเชื้อเพลิง มูลค่าโครงการมากกว่า 1,000 ล้านบาท คาดว่า
จะแล้วเสร็จในปี 2564
ในส่วนของงาน ออกแบบ ก่อสร้างและติดตั้ง สถานีจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า
เป็นจ�ำนวนมาก ในการให้ด�ำเนินการ ออกแบบ ก่อสร้าง และติดตั้งสถานีจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาค
อุตสาหกรรม โดยบริษัทให้ความส�ำคัญในเรื่องคุณภาพ ระยะเวลาการส่งมอบ ความปลอดภัยของสินค้าที่น�ำไปติดตั้งให้แก่ลูกค้า
ท�ำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจและมีการแนะน�ำต่อเนื่อง ทั้งนี้ในการด�ำเนินการออกแบบ ก่อสร้าง และติดตั้งสถานีจ่ายก๊าซธรรมชาติ
เหลว (LNG) ให้กับภาคอุตสาหกรรม บริษัทได้ดำ� เนินการควบคู่กับการใช้เทคโนโลยี IOT เพื่อใช้ในการควบคุม ติดตาม รายงาน
ระบบต่างๆ ของสถานีจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)
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ปัจจัยความเสี่ยง
บริษัทมีความเสี่ยงซึ่งอาจส่งผลถึงการด�ำเนินงานและผลประกอบการอย่างมีนัยส�ำคัญ ซึ่งบริษัทมีแนวทางในการป้องกันและแก้ไข
ความเสี่ยง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
1. ความเสี่ยงจากรายได้ในแต่ละไตรมาสไม่สม�่ำเสมอ
เนื่องจากรายได้ส่วนหนึ่งของบริษัทมาจากธุรกิจออกแบบ จ�ำหน่าย ติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม ซึ่งมี
ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน ซึง่ ด�ำเนินกิจการด้านการสือ่ สารโทรคมนาคม ท�ำให้บริษทั มีความเสีย่ งทีจ่ ะสูญเสียรายได้หาก
อุตสาหกรรมการสือ่ สารโทรคมนาคมมีการชะลอตัวลง ซึง่ อาจจะเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น นโยบายการลงทุนในระบบสือ่ สารโทรคมนาคมของ
หน่ ว ยงานรั ฐ บาล หรื อ การเปลี่ ย นแปลงนโยบายในการให้ สั ม ปทานในระบบสื่ อ สารต่ า งๆ เป็ น ต้ น รวมถึ ง ลู ก ค้ า กลุ ่ ม ดั ง กล่ า วจะมี
รอบปีงบประมาณเริ่มต้นในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยจะใช้ระยะเวลาด�ำเนินการประมาณ 3 - 6 เดือนจึงจะส่งมอบงานและรับรู้รายได้
ซึ่งส่งผลให้รายได้ของบริษัทในแต่ละไตรมาสในงวดปีมีความผันผวน
ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทจึงได้ท�ำการขยายฐานลูกค้าไปในธุรกิจอื่น เช่น โรงแรม และอาคารส�ำนักงาน เป็นต้น
อีกทั้งยังมีการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจพลังงานประเภทอื่นๆ ที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต สร้างโอกาสในการ
เพิ่มรายได้และการกระจายความเสี่ยงของรายได้จากการด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เพิ่มสภาพคล่องให้บริษัทจากกระแสเงินสดที่สม�่ำเสมอของ
ธุรกิจ
2. ความเสี่ยงในการบริหารจัดการโครงการและประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า
การบริหารจัดการโรงไฟฟ้าจะต้องอาศัยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน หากบริษัทไม่สามารถ
จัดให้มีบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ อาจจะส่งผลให้บริษัทไม่สามารถบริหารจัดการโรงไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็
ดี ในการเตรียมการเพือ่ เริม่ ด�ำเนินการโรงไฟฟ้า บริษทั จะคัดสรรบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมในจ�ำนวนทีเ่ พียงพอต่อการปฏิบตั หิ น้าที่ และ
จัดอบรมพนักงานในหน่วยงานให้มีความรู้ ความสามารถ ท�ำงานทดแทนกันได้
3. ความเสี่ยงในการที่อัตราผลตอบแทนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
เนือ่ งจากปริมาณพลังงานไฟฟ้าทีผ่ ลิตได้จากโครงการโรงไฟฟ้าชีวภาพ และชีวมวลขึน้ อยูก่ บั ปริมาณวัตถุดบิ ซึง่ ใช้ผลิตไฟฟ้า ซึง่ หาก
มีปริมาณวัตถุดิบไม่เพียงพอและต่อเนื่องก็อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เต็มก�ำลังการผลิต ส่งผลให้บริษัทไม่ได้รับรายได้และ
อัตราผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ อย่างไรก็ดีบริษัทได้มีการศึกษาความเพียงพอของปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ส�ำหรับโรงไฟฟ้า โดยได้เข้าไป
ส�ำรวจปริมาณเชื้อเพลิงในรัศมีที่สามารถขนส่งได้รอบโรงไฟฟ้าว่ามีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของโรงไฟฟ้าหรือไม่ พร้อมกับได้มีการ
ท�ำสัญญาการซื้อวัตถุดิบเป็นรายปี ซึ่งท�ำให้สามารถลดผลกระทบจากความเสี่ยงในการที่อัตราผลตอบแทนไม่เป็นไปตามเป้าหมายได้
4. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทไม่สามารถด�ำเนินการได้ทันตามก�ำหนดวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (SCOD) ที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้า
ก่อนการเริม่ ก่อสร้างโรงไฟฟ้า บริษทั จะต้องด�ำเนินการขอใบอนุญาตทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ใบอนุญาตก่อสร้าง ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน (ร.ง.4) และต้องจัดท�ำประชาคมก่อนการขอใบอนุญาตก่อสร้าง เป็นต้น และผู้รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) ต้องด�ำเนินก่อสร้างโครงการให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ก�ำหนด ซึ่งหากไม่สามารถด�ำเนินการตามระยะเวลาที่ก�ำหนดในแผนงาน มีโอ
กาสทําให้ถูกเพิกถอนใบอนุญาต และส่งผลให้ผลประกอบการไม่เป็นไปตามที่คาด และรับรู้รายได้จากโครงการข้างต้นล่าช้าออกไป ดังนั้น
บริษัทจึงศึกษาขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาต พร้อมกับเอกสารและข้อมูลที่ต้องน�ำส่ง รวมทั้งบริษัทได้คัดเลือกผู้รับเหมาที่มีชื่อเสียง มี
ประสบการณ์และความช�ำนาญในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า พร้อมกับวางแผนติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อทําให้มั่นใจ
ว่ากระบวนการดําเนินงานจะเป็นไปตามเวลาที่กําหนดตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า อย่างไรก็ดี บริษัทสามารถยื่นขอเลื่อนก�ำหนดวันเริ่มต้นซื้อ
ขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคได้ โดยจะต้องท�ำการชีแ้ จงเหตุผลและรายงานความก้าวหน้าของโครงการให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคทราบ
โดยไม่ถือว่าเป็นการผิดสัญญาตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
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5. ความเสี่ยงจากนโยบายของรัฐบาล ราคาจ�ำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)
ปัจจุบันราคาจ�ำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) รัฐบาลยังคงควบคุมชดเชยของกองทุนส�ำหรับก๊าซที่จ�ำหน่ายเพื่อเป็นเชื้อเพลิง
ตามประกาศของ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง) ยกเว้นการน�ำเข้าก๊าซ LPG รัฐบาลได้ปล่อยลอยตัว ซึ่งท�ำให้ผู้ค้าก๊าซ LPG
รายทีซ่ อื้ ก๊าซ LPG จากโรงแยก/โรงกลัน่ รวมทัง้ บริษทั ฯ ซือ้ ก๊าซ LPG ได้ในราคาเดียวกัน ส�ำหรับรายทีน่ ำ� เข้าก็จะซือ้ ก๊าซตามราคากลไกตลาด
โลก ส�ำหรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG รัฐบาลได้ปล่อยลอยตัวอย่างเสรี ยกเว้นราคาขายปลีกก๊าซ LPG ส�ำหรับครัวเรือนเพือ่ ใช้
เป็นก๊าซหุงต้ม ยังควบคุมจากรัฐบาล โดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้พจิ ารณาเห็นว่าก๊าซ LPG เป็นสินค้าทีม่ คี วามจ�ำเป็นต่อการ
ด�ำรงชีวิตของประชาชน จึงก�ำหนดให้ก๊าซ LPG ที่เป็นก๊าซหุงต้มเป็นสินค้าควบคุม
ในอนาคต มีแนวโน้มทีร่ ฐั บาลจะยกเลิกการชดเชยราคาจ�ำหน่ายก๊าซ LPG ในประเทศ จากเงินสนับสนุนจากกองทุนน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
และปล่อยลอยตัวราคาจ�ำหน่ายก๊าซ LPG อย่างแท้จริง ซึ่งจะส่งผลให้ราคาขายปลีกก๊าซ LPG ในการใช้เป็นเชื้อเพลิงในยานยนต์ การน�ำไป
ใช้ในภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งภาคครัวเรือน มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกลไกของราคาตลาดโลก และตลาดในประเทศ สะท้อนต้นทุนการ
จ�ำหน่ายก๊าซ LPG อย่างแท้จริง
ผลกระทบจากนโยบายลอยตัวราคาจ�ำหน่ายก๊าซ LPG อย่างสมบูรณ์ทั้งระบบ ส่งผลให้บริษัทฯ รวมทั้งผู้ค้าก๊าซ LPG รายอื่น ๆ มี
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาจ�ำหน่ายก๊าซ LPG หากราคาขายปลีกก๊าซ LPG มีการปรับตัวลดลง อาจส่งผลให้ บริษัทฯมีผลก�ำไรลด
ลงหรือขาดทุน แต่ถ้าหากราคาขายปลีกก๊าซ LPG เพิ่มขึ้น จะส่งผลให้บริษัทฯมีก�ำไรเพิ่มขึ้นเช่นกัน
6. ความเสี่ยงในการที่อัตราผลตอบแทนมีความไม่แน่นอนจากสภาวะการแข่งขันในธุรกิจผู้ค้าก๊าซ (LPG) ตามมาตรา 7
บริษัทฯได้รับอนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงานให้เป็นผู้ค้า LPG ตามข้อก�ำหนดให้เป็นผู้ค้าน�้ำมันตามมาตรา 7 เมื่อปี พ.ศ. 2558 โดย
ต้องมีคณ
ุ สมบัตทิ นุ จดทะเบียน 50 ล้านบาทขึน้ ไป ต้องมีทนุ หมุนเวียนไม่นอ้ ยกว่า 100 ล้านบาท ต้องมีสถานทีค่ ลังเพือ่ เก็บส�ำรองตามกฎหมาย
ร้อยละ 0.5 ของปริมาณที่จะท�ำการค้าในระยะเวลา 1 ปี ต้องมีปริมาณการค้ามากกว่า 50,000 ตันต่อปี
7. ความเสี่ยงจากความผันผวนด้านราคาของก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)
เนื่องจากราคา LNG ที่จ�ำหน่ายไม่ได้รับการอุดหนุนจากภาครัฐเหมือนกับ LPG และโครงสร้างราคา LNG ที่ทาง ปตท.น�ำเข้าจะ
อ้างอิงกับราคาน�ำ้ มันดิบและราคาก๊าซธรรมชาติในตลาดโลก ราคาจ�ำหน่าย LNG ภายในประเทศจึงมีการขึน้ ลงเป็นไปตามอุปสงค์ (Demand)
และอุปทาน (Supply) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินแนวทางการจัดการจะต้องติดตามข้อมูลราคาน�้ำมันดิบ อัตราแลก
เปลี่ยนค่าเงินอย่างใกล้ชิด และในอนาคตบริหารการจัดหา LNG จากหลายแหล่งเพื่อลดผลกระทบจากผู้ขายรายเดียว
8. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการทางด้านวิศวกรรมพลังงาน โดยเฉพาะธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกันกับก๊าซธรรมชาติ
แผนรับมือ บริษัทฯ ได้เพิ่มธุรกิจให้บริการในส่วนของงานออกแบบ ก่อสร้าง รับเหมา ติดตั้งคลังเก็บน�้ำมันเชื้อเพลิง และเพิ่มงาน
ในส่วนของสถานีจา่ ยก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ให้แก่ลกู ค้าโรงงานอุตสาหกรรม และภาคขนส่ง และงานวางระบบท่อส่งก๊าซ และน�ำ้ มันเพิม่
มากขึ้น เพื่อให้บริษัทสามารถรับรู้รายได้ได้อย่างสม�่ำเสมอ
9. ความเสี่ยงจากแนวโน้มอุตสาหกรรมของการใช้ NGV ในภาคการขนส่งทางบกที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง
แผนรับมือ บริษัทได้ด�ำเนินการเจรจา และท�ำสัญญากับบริษัทขนส่งขนาดใหญ่ เพื่อให้มาใช้บริการที่สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
ส�ำหรับยานยนต์ (NGV) ทั้ง 2 แห่ง และสถานีบริการทั้ง 2 แห่งยังใช้ แบรนด์ ปตท. เพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า และมีแผนที่จะเพิ่มการ
จ�ำหน่ายสินค้าและบริการอื่น ๆ ในสถานีทั้ง 2 แห่งของบริษัท
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

1. จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักแห่งประเทศไทย ซึ่งมีทุนจดทะเบียนและ
ทุนที่เรียกช�ำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งสิ้น 1,185,974,790 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 2,371,949,580 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
2. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 30 กันยายน 2563 มีดังนี้
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ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวม

รายชื่อผู้ถือหุ้น
นายธนัช
ปวรวิปุลยากร
นายโสมพัฒน์
ไตรโสรัส
นางวัลลภา
ไตรโสรัส
นายสมภพ
ติงธนาธิกุล
UBS AG SINGAPORE BRANCH
นายกัมพล
ตติยกวี
นางวิรัชดา
ตติยกวี
นางสาวปิยะภัทร์
สุวรรณสังข์
นายพระนาย
กังวาลรัตน์
นายเฉลิมชัย
มหากิจศิริ

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
หุ้น
523,000,000
117,320,000
113,848,000
105,000,000
80,000,000
66,642,935
59,773,132
55,000,000
40,269,600
40,000,000
1,200,853,667

%
22.05%
4.94%
4.80%
4.43%
3.37%
2.81%
2.52%
2.32%
1.70%
1.69%
50.63%

3. การออกหลักทรัพย์อื่น
บริษัทฯได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ให้ออกและเสนอขายตราสารหนี้
ระยะสั้น และ/หรือ ระยะยาวในรูปแบบของตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange : B/E) และ/หรือ หุ้นกู้ (Bond) ภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน
1,500 ล้านบาท
ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ในนามของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน
สถาบัน และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ภายในประเทศ ดังมีรายละเอียดดังนี้
หุ้นกู้ครั้งที่

ชุดที่

1/25631
1/25631
รวม

1
2

มูลค่าที่ออก
(ล้านบาท)
100
400
500

วันครบก�ำหนด ไถ่ถอน
เม.ย.-64
ต.ค.-64

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)
5.3
5.7

หุ้นกู้มีผู้ค�้ำประกันโดย บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ�ำกัด มีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียน และ บริษัทเงินทุนศรีสวัสดิ์
จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
1
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษทั มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษทั ภายหลัง
จากหักภาษีและเงินทุนส�ำรองตามกฎหมายและทุนส�ำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดย
จะขึ้นอยู่กับผลการด�ำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจ�ำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการด�ำเนินงาน แผนการ
ลงทุนและการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานและการบริหารงานของบริษทั
โดยอยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขทีว่ า่ บริษทั จะต้องมีเงินสดเพียงพอส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจ และการด�ำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุด
ต่อผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร
ทัง้ นี้ มติคณะกรรมการบริษทั ทีอ่ นุมตั จิ า่ ยเงินปันผลจะต้องน�ำเสนอเพือ่ ขออนุมตั ติ อ่ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่ เป็นการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล ซึง่ คณะกรรมการบริษทั มีอำ� นาจอนุมตั ใิ ห้จา่ ยเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วรายงานให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราว
ต่อไป
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โครงสร้างการจัดการ
1. รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการของบริษัท มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย
ชื่อ – สกุล
1. นายโสมพัฒน์
ไตรโสรัส
2. นายกัมพล
ตติยกวี
3. นางสาวอนงค์
พานิชเจริญนาน
4. นางสาวปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์
5. นายปรัชญา
นิยมไทย
6. นายสุวิทย์
สิงหจันทร์
7. นายพิทยาธร
มฤทุสาธร1
8. นายวรพงศ์
จ�ำจด

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

กรรมการซึ่งมีอ�ำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายกัมพล ตติยกวี นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน และนางสาวปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์
กรรมการ 2 ใน 3 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันเป็นสองคนและประทับตราส�ำคัญของบริษัท
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
1) จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความสุจริต ระมัดระวัง และรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัท
2) ก�ำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน งบประมาณของบริษัท ควบคุมดูแลการบริหาร และการจัดการฝ่ายบริหาร หรือ
บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ไว้
3) พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ และคณะกรรมการอืน่ ตามความเหมาะสม
4) พิจารณาทบทวน และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการด�ำเนินธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัท ที่เสนอ
โดยฝ่ายบริหาร
5) ติดตามผลการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน และงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
6) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�ำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
7) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
8) จัดให้มีการท�ำงบดุล และงบก�ำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีรายไตรมาสและประจ�ำปีของบริษัท
ซึ่งผู้สอบบัญชีได้สอบทานรายไตรมาสและตรวจสอบประจ�ำปีและน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
9) พิจารณา และอนุมตั กิ จิ การอืน่ ๆ ทีส่ ำ� คัญอันเกีย่ วกับบริษทั หรือทีเ่ ห็นสมควรจะด�ำเนินการนัน้ ๆ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่
บริษัท
10) คณะกรรมการอาจมอบอ�ำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือกรรมการย่อย หรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยูภ่ ายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือมอบอ�ำนาจเพือ่ ให้บคุ คลดังกล่าวมีอำ� นาจตาม
ทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร ภายในระยะเวลาทีก่ รรมการเห็นสมควร ซึง่ คณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลีย่ นแปลง แก้ไข
บุคคลที่ได้รับมอบอ�ำนาจ หรืออ�ำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
11) กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนใน
ห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือเป็นหุน้ ส่วนไม่จำ� กัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษทั เอกชนหรือบริษทั อืน่
ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะท�ำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อ
ประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
1

นายพิทยาธร มฤทุสาธร ได้ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ โดยมีผลเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564
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เว้นแต่อำ� นาจในการด�ำเนินการดังต่อไปนี้ จะกระท�ำได้กต็ อ่ เมือ่ ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ก่อน ทัง้ นี้ เรือ่ งทีก่ รรมการ
มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแข้ง
ทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
(ก) เรื่องที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(ข) การท�ำรายการทีก่ รรมการมีสว่ นได้เสีย และอยูใ่ นข่ายทีก่ ฎหมาย หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เรื่องต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้า
ร่วมประชุม และจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขาย โอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่ส�ำคัญ
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
(ค) การท�ำแก้ไข เลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่ส�ำคัญ การมอบหมายให้บุคคล
อื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก�ำไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบ หรือเลิกบริษัท
(ฉ) การอืน่ ใดทีก่ ำ� หนดไว้ภายใต้บทบัญญัตขิ องกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ/หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดัง
กล่าวข้างต้น
การเข้าร่วมประชุมและจ�ำนวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการ
ในปี 2562 และปี 2563 มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียด
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการดังนี้
ชื่อ – สกุล
1.นายโสมพัฒน์
2. นายกัมพล
3. นางสาวอนงค์
4. นางสาวปิยะภัทร์
5. นายปรัชญา
6. นายสุวิทย์
7. นายวรพงศ์
8. นายพิทยาธร
9. นายภาณุ
10. นายพระนาย
11.นายอัณณพ
12.นายเศรษฐวุฒิ
2
3
4
5

ไตรโสรัส
ตติยกวี
พานิชเจริญนาน
สุวรรณสังข์
นิยมไทย
สิงหจันทร์
จ�ำจด
มฤทุสาธร
ศีติสาร2
กังวาลรัตน์3
พุ่มกุมาร4
บุญสนิท5

คณะกรรมการบริษัท
ปี 2562
ปี 2563
2/9
7/8
8/9
8/8
9/9
1/9
2/9
8/8
9/9
8/8
9/9
8/8
8/9
8/8
8/9
8/8
8/9
8/8
7/9
8/8
7/9

คณะกรรมการตรวจสอบ
ปี 2562
ปี 2563
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
-

นายภาณุ ศีติสาร ได้ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการ โดยมีผลเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
นายพระนาย กังวาลรัตน์ ได้ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการ โดยมีเมื่อผลวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
นายอัณณพ พุ่มกุมาร ได้ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการ โดยมีผลเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563
นายเศรษฐวุฒิ บุญสนิท ได้ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการ โดยมีผลเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563
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วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
15 ตุลาคม 2563
30 เมษายน 2563
26 เมษายน 2561
13 พฤศจิกายน 2563
15 ตุลาคม 2563
26 เมษายน 2562
26 เมษายน 2561
26 เมษายน 2562
26 เมษายน 2561
27 เมษายน 2560
30 เมษายน 2563
11 มกราคม 2562

2 คณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และโครงสร้างองค์กร (organization chart) ของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ
½†ÒÂµÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹
¤Ø³ÈÃØ´Ò ÍÒªÇÊØ¹·Ã

»ÃÐ¸Ò¹à¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèºÃÔËÒÃ
¤Ø³¡ÑÁ¾Å µµÔÂ¡ÇÕ

¤³Ð·Ó§Ò¹ºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§

»ÃÐ¸Ò¹à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè½†ÒÂ»®ÔºÑµÔ§Ò¹
¤Ø³ÍÑ³³¾ ¾Ø‹Á¡ØÁÒÃ

»ÃÐ¸Ò¹à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè½†ÒÂ¡ÒÃà§Ô¹
¤Ø³Í¹§¤ ¾Ò¹Ôªà¨ÃÔÞ¹Ò¹

Human Resource Div
¤Ø³¸Á¹ÇÃÃ³ ÍÃÑµ¹Ç§È

Safaty & ISO Div
¤Ø³³Ñ°¹Ñ¹· Á‹Ç§ËÁÕ

àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃºÃÔÉÑ·/¹Ñ¡Å§·Ø¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸

¤Ø³¡ÃÃ³Ô¡ÒÃ àÍÕéÂ¾Ô¹

½†ÒÂºÑÞªÕ
¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ
¤Ø³¨Ô¹µ¹Ò ÀÒ¤Õ¡Ô¨

½†ÒÂ¡ÒÃà§Ô¹
¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ
¤Ø³ª¹Ô´Ò ¾Ø¡àÈÃÉ°Õ

½†ÒÂÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡Ô¨¡ÒÀÒÂã¹
¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ
¤Ø³ÁÅÈÔÃÔ ÍØ´Á»ÃÐàÊÃÔ°ÈÔÃÔ

½†ÒÂ¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨
¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÍÒÇØâÊ
¤Ø³àÈÃÉ°ÇØ²Ô ºØÞÊ¹Ô·

âÃ§ä¿¿‡ÒªÕÇÁÇÅ
¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ
¤Ø³äªÂÀÑ·Ã ÇÃÍÔ¹·Ã

âÃ§ä¿¿‡ÒªÕÇÀÒ¾
¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ
¤Ø³ÈØÀÄ¡É ¡Ñ§ÇÒÅÃÑµ¹

½†ÒÂÇÔÈÇ¡ÃÃÁáÅÐ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹
¼ÙŒª‹ÇÂ¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ
¤Ø³ÊØÃªÑÂ àªÒÇàªÕèÂÇªÒÞ

½†ÒÂºÃÔËÒÃ§Ò¹¢ÒÂ
¤Ø³ÍÑ³³¾ ¾Ø‹Á¡ØÁÒÃ

โดยในป 2563 บริษัท วาจางบริษัท วิณณ อัลลิแอนส จำกัด เปนผูตรวจสอบภายใน
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คณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย
ชื่อ – สกุล
1. นายกัมพล
ตติยกวี
2. นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน
3. นายอัณณพ
พุ่มกุมาร
4. นายเศรษวุฒิ บุญสนิท

ต�ำแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1. เป็นผู้บริหารจัดการ และควบคุมดูแลการด�ำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
2. ด�ำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร
3. มีอำ� นาจจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง ก�ำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำ� เหน็จรางวัล ปรับขึน้ เงินเดือน ค่าตอบแทน
เงินโบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทตั้งแต่ต�ำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป
4. มีอ�ำนาจในการด�ำเนินการใดๆ ในการบริหารกิจการของบริษัทตามปกติ และอันจ�ำเป็นแก่การบริหารกิจการของ
บริษัทเป็นการทั่วไป ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) มีอ�ำนาจออกค�ำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์
ของบริษัท เพื่อรักษาระเบียบวินัยการท�ำงานภายในองค์กร
2) มีอ�ำนาจกระท�ำการ แสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์
ต่อบริษัท
3) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินงาน
4) ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราวๆไป
5) อ�ำนาจอนุมตั อิ นื่ ๆ ทีน่ อกเหนือจากนีใ้ ห้เป็นไปตามขอบเขตอ�ำนาจการอนุมตั ิ และการสัง่ การในระดับต่างๆ
(Level of Authorization) ที่ได้รับการอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 และที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม
การอนุมัติเพื่อด�ำเนินการ ตลอดจนการมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้ตัวแทน หรือผู้รับมอบหมายให้ด�ำเนินการเพื่อ
เข้าท�ำรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการด�ำเนินการเพื่อเข้าท�ำรายการที่ท�ำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือตัวแทน หรือ
ผู้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถด�ำเนินการอนุมัติเพื่อเข้าท�ำรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนื่ ใดกับบริษทั หรือบริษทั ย่อย ซึง่ การอนุมตั ดิ ำ� เนินการเพือ่ เข้าท�ำรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้อง
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ และสอบทานรายการดังกล่าวโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามข้อบังคับของบริษัท และตามที่ส�ำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด
3 เลขานุการบริษัท
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/1 ก�ำหนดให้คณะกรรมการ
ต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อท�ำหน้าที่เกี่ยวกับดูแลการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นและกิจกรรมต่างๆ ของ คณะ
กรรมการบริษัทเพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัท ปฎิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนให้การก�ำกับดูแลกิจการเป็น
ไปตามมาตรฐานก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 5/2561 ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ได้มมี ติเป็นเอกฉันท์แต่งตัง้ นางสาวกรรณิการ์
เอี้ยพิน ด�ำรงต�ำแหน่งเป็น เลขานุการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป
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หน้าที่ความรับผิดชอบเลขานุการบริษัท
1. ดูแลและให้คำ� แนะน�ำแก่กรรมการและผูบ้ ริหารเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อก�ำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับ
ของบริษัท และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม�่ำเสมอ
2. รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ ดูแลประสานงานให้มกี ารปฏิบตั ติ าม
มติของที่ประชุมดังกล่าว
3. ดู แ ลให้ ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล และรายงานสนเทศในส่ ว นที่ รั บ ผิ ด ชอบเป็ น ไปตามระเบี ย บและข้ อ ก� ำ หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
4. จัดท�ำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
4.1 ทะเบียนกรรมการ
4.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
4.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
4.4 รายงานประจ�ำปีของบริษัท
4.5 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
ประวัติของเลขานุการบริษัท
นางสาวกรรณิการ์ เอี้ยพิน
เลขานุการบริษัท
Executive Secretary to CFO
อายุ 39 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• อบรมหลักสูตร “ความรู้พื้นฐานส�ำหรับวิชาชีพนักลงทุนสัมพันธ์” จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์ท�ำงาน ในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง
2558 - ปัจจุบัน
• เลขานุการบริษัท/Executive Secretary to CFO บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี / ธุรกิจออกแบบ จ�ำหน่ายและติดตั้ง
ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการ
2555 - 2557
• Personal assistant to CFO บริษัท โลคัส เทเลคอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด / พัฒนาระบบลูกค้าสัมพันธ์และระบบเครือข่าย
2548 - 2555
• Account payable supervisor บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น / ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
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ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
บริษทั ฯ ได้กำ� หนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการทีเ่ ป็นธรรมและสมเหตุสมผล มีคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน ท�ำหน้าทีท่ บทวน
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของ
บริษัทรวมทั้งแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกันในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยก�ำหนดค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมและค่าบ�ำเหน็จ
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการได้รับการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2563 เมือ่ วันที่ 30 เมษายน 2563 มีมติอนุมตั กิ ารก�ำหนดค่าตอบแทนในรูปค่าเบีย้ ประชุม
และค่าบ�ำเหน็จของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบประจ�ำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ก. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ
รายนามคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท
ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ

จ�ำนวนค่าตอบแทน ปี2562 จ�ำนวนค่าตอบแทน ปี2563
20,000 บาท/ครั้ง
18,000 บาท/ครัง้

20,000 บาท/ครั้ง
18,000 บาท/ครัง้

20,000 บาท/ครั้ง
18,000 บาท/ครัง้

20,000 บาท/ครั้ง
18,000 บาท/ครัง้

ข. ค่าตอบแทนคณะกรรมการในรูปค่าบ�ำเหน็จ
ค่าตอบแทนในรูปค่าบ�ำเหน็จของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ จ่ายครัง้ เดียวต่อปี โดยจ่ายด้วย
วงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท หักด้วยจ�ำนวนค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการที่จ่ายในปีนั้น และคงเหลือเป็นจ�ำนวนเงิน
ส�ำหรับจ่ายค่าบ�ำเหน็จประจ�ำปี ทั้งนี้การจัดสรรส่วนแบ่งบ�ำเหน็จประจ�ำปีมีดังนี้
รายนามคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท
ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
ค่าเบีย้ ประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ

จ�ำนวนค่าตอบแทน ปี2562

จ�ำนวนค่าตอบแทน ปี2563

15%
10%

15%
10%

15%
10%

15%
10%

ในปี 2562 และ ปี 2563 มีค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้
ปี 2562
ค่าเบี้ยประชุม ค่าบ�ำเหน็จ
ไตรโสรัส
ตติยกวี
105,000
205,100
พานิชเจริญนาน 138,000
205,100

ชื่อ - สกุล
1. นายโสมพัฒน์
2. นายกัมพล
3. นางสาวอนงค์

ปี 2563
รวม (บาท) ค่าเบี้ยประชุม ค่าบ�ำเหน็จ
40,000
60,524
310,100
144,000
161,399
343,100
162,000
161,399

รวม (บาท)
100,524
305,399
323,399
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ปี 2562
ค่าเบี้ยประชุม ค่าบ�ำเหน็จ
218,000
307,650
207,000
205,100
207,000
205,100
160,000
307,650
138,000
205,100
138,000
205,100
138,000
205,100

ชื่อ - สกุล
4. นางสาวปิยะภัทร์
5. นายปรัชญา
6. นายสุวิทย์
7. นายวรพงศ์
8. นายพิทยาธร
9. นายภาณุ
10. นายพระนาย
11. นายอัณณพ
12. นายเศรษวุฒิ
		

สุวรรณสังข์
นิยมไทย
สิงหจันทร์
จ�ำจด
มฤทุสาธร
ศีติสาร1
กังวาลรัตน์2
พุ่มกุมาร3
บุญสนิท4

ปี 2563
รวม (บาท) ค่าเบี้ยประชุม ค่าบ�ำเหน็จ
18,000
26,827
36,000
40,350
525,650
242,000
242,099
412,100
234,000
161,399
412,100
216,000
467,650
158,000
343,100
144,000
343,100
126,000
343,100
126,000
-

รวม (บาท)
44,827
76,350
484,099
395,399
216,000
158,000
144,000
126,000
126,000

1.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหาร

จ�ำนวนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร
(เงินเดือน โบนัส ค่าเบี้ยประชุม กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และประกันสุขภาพ)

ปี 2562
5 ท่าน
23,406,476 บาท

ปี 2563
6 ท่าน
19,308,997.30บาท

2. ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน
- ไม่มี 3. บุคลากร
3.1 จ�ำนวนบุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 บริษทั มีพนักงานทัง้ สิน้ จ�ำนวน 102 คน และ 85 คน ตามล�ำดับ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
สายงานหลัก
1. ผู้บริหาร
2. ส�ำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. ฝ่ายวิศวกรรมและปฏิบัติงาน
(สัญญารายปีโครงการ PPA)
4. ฝ่ายบริหารงานขาย
5. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
6. ฝ่ายสนับสนุนกิจการภายใน
1
2
3
4

จ�ำนวนพนักงาน (คน)
31 ธ.ค. 2562
31 ธ.ค. 2563
5
4
3
3
27
18
2
19
17
7
6
26
21

นายภาณุ ศีคิสาร ได้ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
นายพระนาย กังวาลรัตน์ ได้ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีเมื่อผลวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
นายอัณณพ พุ่มกุมาร ได้ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563
นายเศรษฐวุฒิ บุญสนิท ได้ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563
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สายงานหลัก

จ�ำนวนพนักงาน (คน)
31 ธ.ค. 2562
31 ธ.ค. 2563
12
11
3
3
102
85

7. ฝ่ายบัญชี
8. ฝ่ายการเงิน
รวมทั้งสิ้น

ค่าตอบแทนบุคลากรในปี 2562 และ ปี 2563 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้					

เงินเดือน ค่าล่วงเวลาและโบนัส ค่าตอบแทนอื่นๆ

ปี 2562
79,468,690.55

(หน่วย : บาท)
ปี 2563
63,545,829.30

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนอื่นๆประกอบด้วยเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพและประกันสังคม ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ค่าตรวจสุขภาพและสวัสดิการอื่นๆ

3.2 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ จ่ายเงินสบทบให้แก่พนักงาน ซึ่งพนักงานสามรถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนได้
อัตราเริ่มต้นร้อยละ 3 และสูงสุดร้อยละ 15 ของเงินเดือนพนักงานนับจากวันที่เข้าท�ำงานดังนี้
อัตราส่วนสะสมของพนักงาน
(ร้อยละของเงินเดือน)
ม.ค.-ธ.ค.

3% - 15%

อัตราส่วนสะสมของบริษัท
(ร้อยละของเงินเดือน)
ม.ค.-ก.พ.
3%
มี.ค.-เม.ย.
2%
พ.ค.-ธ.ค.
0%

3.3 สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในที่ท�ำงาน
สุขอนามัยที่ดี ความปลอดภัยที่ดี เป็นสิ่งส�ำคัญที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพในการท�ำงานของ
พนักงานบริษัท โดยใช้กฎระเบียบตามมารตาฐานสากล ISO14001:2015 และระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุ การป้องกันการบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการท�ำงานในปี 2562 และ2563 ดังนี้
เรื่อง
การเกิดอุบัติเหตุจากการท�ำงาน
การเจ็บป่วยจากการท�ำงาน (หยุดงานเกิน 3 วัน)
การลาป่วย

ปี 2562 (ราย)
ไม่มี
ไม่มี
69

ปี 2563 (ราย)
ไม่มี
ไม่มี
71

3.4 นโยบายการพัฒนาพนักงาน
บริษัทมีการจัดอบรมพนักงานเพื่อให้พนักงานมีความรู้ความช�ำนาญในเทคนิคต่างๆ ในด้านปฏิบัติงาน เกิดการเรียนรู้มี
ประสบการณ์และมีการพัฒนาด้านต่างๆ และให้การปฏิบัติงานของพนักงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้น อีกทั้งยังท�ำให้เกิด
ความพึงพอใจ และมีการพัฒนาที่ดีขึ้น โดยจัดให้มีการอบรมทั้งภายใน In- house Training และภายนอกองค์กร Public Training
รวมถึงแนวปฏิบตั ดิ า้ นการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันของบริษทั โดยจัดท�ำแผนการฝึกอบรมประจ�ำปี มีเป้าหมายของการฝึกอบรม
คือ ให้พนักงานทุกคนผ่านการอบรบหลักสูตรพื้นฐาน หลักสูตรความจ�ำเป็นในการปฏิบัติงาน และการด�ำรงต�ำแหน่ง ซึ่งการจัดฝึก
อบรมในปี 2563 ภายในบริษัท In- house Training ได้รับการอบรมรวมทั้งสิ้น 42 ชั่วโมง และภายนอกบริษัท Public Training
ได้รับการอบรมรวมทั้งสิ้น 35 ชั่วโมง ทั้งนี้รวมถึงการฝึกอบรมด้านการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทรวมด้วย ดังนี้
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การจัดฝึกอบรมภายในบริษัท
- การบริหารจัดการส�ำหรับหัวหน้างาน
- การปิดการขายให้ส�ำเร็จตามเป้าหมาย
- Update การสร้าง Financial Report จากโปรแกรม Sage 300
- กฎระเบียบและนโยบายบริษัท จริยธรรมทางธุรกิจ ความรู้ทั่วไปข้อก�ำหนด ISO 9001 14001
- ตรวจติดตามภายใน Internal Audit ISO 9001, ISO14001
- ข้อก�ำหนด ISO 9001, ISO 14001
การจัดฝึกอบรมภายนอก
- โรงไฟฟ้าชุมชน เพื่อเศรษฐกิจฐานราก : นโยบาย ข้อก�ำหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมและบ�ำรุงรักษา
- การป้องกันฟ้าผ่าระบบจ่ายไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ รุ่นที่ 3” Lightning Protection for Solar Photovoltaic (PV)
Power Systems7
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การก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้มีการด�ำเนินการตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ โดยการก�ำหนดนโยบาย และทิศทางส�ำหรับการ
ด�ำเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นถึงกระบวนการท�ำงานทั้งในส่วนของระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการความ
เสี่ยง ตลอดจนการก�ำกับดูแลฝ่ายจัดการให้มีการด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายที่ได้ก�ำหนดไว้ โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุด
และการสร้างมูลค่าเพิม่ ในระยะยาวของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกส่วนฝ่าย ยึดมัน่ ในการประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจ
สอบได้ มีจริยธรรมในการด�ำเนินงาน มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความ
รับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท แบ่งออกได้ดังต่อไปนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. การค�ำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
6. จรรยาบรรณธุรกิจ
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ก�ำกับดูแลกจิการโดยมุ่งส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายการดังนี้
1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความส�ำคัญของสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ด้วยความรับผิดชอบในการบริหารงานบริษทั ด้วยความ
ระมัดระวัง รอบคอบ โดยค�ำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นส�ำคัญ
โดยผู้ถือหุ้นของบริษัท มีสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ดังต่อไปนี้สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น
• สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น
• สิทธิในส่วนแบ่งก�ำไรของบริษัท
• สิทธิในการได้รับข้อมูล และข่าวสารของบริษัท อย่างเพียงพอและทันเวลา
• สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการแต่งตั้ง
• ผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก�ำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับ และ
หนังสือบริคณห์สนธิ การเพิ่มทุนหรือลดทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
• สิทธิในการเสนอวาระส�ำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการของ
บริษัท
ผูถ้ อื หุน้ จะต้องได้รบั ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนการประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมถึงจะต้องได้รบั ข้อมูลทีเ่ พียงพอ
ส�ำหรับการตัดสินใจลงคะแนน ซึ่งรายละเอียดของแต่ละวาระการประชุมจะต้องจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้น
สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ได้ก่อนวันประชุมและ/หรือในระหว่างการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ต้องตระหนัก ให้ความส�ำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น และต้องหลีกเลี่ยงการกระท�ำที่ละเมิดสิทธิเหล่านั้น
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1.2 การประชุมผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีโอกาสอย่างเต็มที่ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงมติในที่ประชุม โดยมีการปฏิบัติอย่างเท่า
เทียมกันทุกราย และจะไม่กระท�ำการใดๆ ทีม่ ลี กั ษณะเป็นการจ�ำกัดสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษทั ฯ หรือการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้
ดังต่อไปนี้
• สถานที่จัดประชุม ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น.จัดประชุม
ณ ห้องประชุม โรงไฟฟ้าสระยายโสม เลขที่ 345 หมู่ 6 ต�ำบลสระยายโสม อ�ำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรรบุรี บริษัท ได้เตรียมความ
พร้อมเพือ่ ให้การประชุมด�ำเนินไปอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยบริษทั ได้เตรียมพนักงานไว้ตอ้ นรับและให้การดูแล การจัดเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบเอกสาร การจัดเตรียมอากรแสตมป์เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบหรือได้รับมอบฉันทะ การจัดอาหารว่าง
เพื่อรับรองผู้ถือหุ้นที่รอเข้าร่วมประชุม การลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงโดยการใช้ระบบ Barcode ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถลง
ทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนการเริ่มประชุม และได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนตามวาระ
และได้ท�ำการก�ำหนดมาตรการและข้อปฎิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประชุมให้เป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาลก�ำหนดเพื่อควบคุม
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงมาตรการป้องกันโรคตามข้อ 8 (1) และข้อ 11
แห่ง พ.ร.ก. ฉุกเฉิน และค�ำแนะน�ำการป้องกันควบคุมโรค COVID-19 ส�ำหรับการประชุม เพื่อความปลอดภัย ในสุขภาพอนามัย
ของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน
• หนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ ได้ระบุรายละเอียดทีม่ ขี อ้ มูลครบถ้วน ทันเวลา เกีย่ วกับวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระ
ในการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งระบุวัตถุประสงค์ เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ในแต่ละวาระที่เสนออย่าง
ชัดเจน ตลอดจนรายละเอียดประกอบการตัดสินใจในแต่ละวาระการประชุมล่วงก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอ
ในการศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ โดยไม่มีการเพิ่มวาระ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญ
ประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ส�ำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
• ผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับข้อมูลที่เพียงพอและครบถ้วน ส�ำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม บริษัทฯ จัดให้มีการเผย
แพร่เอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งรายละเอียดประกอบต่างๆ โดยสามารถเข้าดูข้อมูลดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ประมาณ 30 วัน ทางเว็ปไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.pst.co.th และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้
ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม ภายในเวลาที่กฎหมายก�ำหนด
(อย่างน้อย 14 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น) นอกจากนี้ ยังได้ชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมและสิทธิออกเสียงลง
คะแนนของผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะและหนังสือมอบฉันทะ ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ แผนที่ของสถานที่
ประชุม ไว้อย่างชัดเจนในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ จัดส่งให้ และส�ำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 บริษัทฯ
ได้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้า 28 วันก่อนวันประชุม เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้มโี อกาสศึกษาข้อมูลในเวลาทีม่ ากขึน้
• บริษัทฯ แจ้งกฎระเบียบต่างๆ ที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นรวมถึงกระบวนการในการออกเสียงลงคะแนนอย่างชัดเจนในเอกสาร
เชิญประชุมผู้ถือหุ้น และชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
• บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อกรรมการ โดยประกาศแจ้งให้ทราบผ่านช่อง
ทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมแจ้งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการรับเรื่องที่
เสนอมานัน้ ไว้อย่างละเอียดชัดเจน โดยผูถ้ อื หุน้ สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชือ่ กรรมการล่วงหน้าได้โดยตรง
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ก�ำหนดการรับเสนอวาระ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกมาเป็นกรรมการ และ
ส่งค�ำถามมายังบริษัทฯ โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 ก�ำหนดการเสนอระเบียบวาระ เสนอชื่อบุคคล ล่วงหน้าตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 15 มกราคม 2563 (ส�ำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 บริษัทเปิดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อ
รับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท และเสนอระเบียบวาระ พร้อมทั้งส่งค�ำถาม ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ถึง 18 มกราคม
2564)
• ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม แสดงความคิดเห็น และขอรับการชี้แจงจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือฝ่ายบริหาร เกี่ยวกับวาระการ
ประชุม นโยบาย ผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ผลการตรวจสอบประจ�ำปีของผู้สอบบัญชีภายนอก นโยบายการก�ำหนดค่า
ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร หรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• บริษัทฯ พิจารณาจัดสรรเวลาให้เหมาะสม ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็น และตั้งค�ำถามต่อที่ประชุมในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่
• ส่งเสริมให้คณะกรรมการของบริษัทฯ คณะผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชีได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของ
ผู้ถือหุ้น โดยมีประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม
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• บริษัทฯ จัดท�ำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมรายละเอียดส�ำคัญในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
- บันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน โดยแจ้งวิธีการลงคะแนน และนับคะแนน โดยใช้บัตรลงคะแนนรวมถึงวิธี
การแสดงผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนเริ่มการประชุม
- บันทึกประเด็นค�ำถาม ค�ำตอบที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอความคิดเห็นในวาระต่างๆ ในที่ประชุม เพื่อ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ
- บันทึกมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนพร้อมทั้งบันทึกจ�ำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอย่างชัดแจน ทั้งที่เห็นด้วย ไม่
เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง
- บันทึกรายชื่อ พร้อมต�ำแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และกรรมการที่ลาประชุม เพื่อให้สามารถตรวจสอบถึง
การมีส่วนร่วมของกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง
ทัง้ นีบ้ ริษทั ได้เผยแพร่มติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษทั ภายในวันท�ำการ
ถัดไป โดยเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับบสมบูรณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.pst.co.th ภายใน 14 วันนับจาก
วันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้โดยไม่ต้องรอถึงประชุมครั้งต่อไป
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�ำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้
ถือหุ้นชาวต่างชาติ รวมทั้งนักลงทุนสถาบันอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจะได้รับการคุ้มครองสิทธิจากการกระท�ำที่
เป็นการเอาเปรียบไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมของผู้ถือหุ้นที่มีอ�ำนาจควบคุม จึงมีแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองป้องกันการละเมิดสิทธิของผู้
ถือหุ้น ดังต่อไปนี้
• บริษทั ฯ ก�ำหนดแนวทางการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั เป็นลายลักษณ์อกั ษร ตามมติคณะกรรมการบริษทั โดยบริษทั
ถือเป็นนโยบายส�ำคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานบริษัท
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยระบุไว้ในรายงานประจ�ำปี น�ำแจก เผยแพร่ให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัททุกคนได้
รับทราบและปฏิบัติตาม
• กรรมการและผู้บริหารบริษัท มีแนวทางปฏิบัติที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ซึง่ ถือหลักทรัพย์ของบริษทั รวมทัง้ รายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ทกุ ครัง้ ทีม่ กี ารซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์
ต่อคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ภายใน 3 วันท�ำการหลังจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารยังได้รับทราบ
หน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ก�ำหนด รวมถึงบทก�ำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ด้วย
• บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยก�ำหนดแนวทางการควบคุมภายในเพือ่ ป้องกันและลด
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยบริษัทได้ก�ำหนดห้ามผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในกระท�ำการใดๆ ซึ่งเป็นการขัดต่อมาตรา
241 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สืบเนื่องจากแนวทางในการ
ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ในทุกปีที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยเกิดกรณีที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทใช้ข้อมูลภายใน
เพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบแต่อย่างใด
• คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใด งดเว้นการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้นๆ
• การถือหลักทรัพย์ของบริษัท : กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัท อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรส และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ควรงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่
สาธารณะชน ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีการซื้อ-ขาย โอน-รับ
โอน หลักทรัพย์ของบริษทั จะต้องจัดท�ำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ของบริษัท ต่อหน่วยงานก�ำกับดูแลให้รับทราบตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
• บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เปิดกว้าง โปร่งใส และเป็นธรรม โดยก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ทุกคน ห้ามประกอบธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับบริษัท หลีกเลี่ยงการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองหรือบุคคล/นิติบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้บริษัท มีการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันตามที่กฎหมาย หรือหน่วยงานก�ำกับดูแลก�ำหนดไว้อย่าง
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เคร่งครัดในกรณีที่มีความจ�ำเป็นต้องท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการนั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการที่
คณะกรรมการบริษัท อนุมัติ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการท�ำรายการกับบุคคลภายนอกและค�ำนึงถึง
ประโยชน์สงู สุดของบริษทั โดยผูท้ มี่ สี ว่ นได้เสียจะต้องไม่มสี ว่ นในการพิจารณารายการทีต่ นมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทัง้ นี้
ในกรณีที่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติ ซึ่งอาจก่อน
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการดังกล่าวต้องผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อน
น�ำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น
• บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เปิดกว้าง โปร่งใส และเป็นธรรม โดยการก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร และ
พนักงานทุกคน ห้ามประกอบธุรกิจทีเ่ ป็นการแข่งขันกับบริษทั ฯ หลีกเลีย่ งการท�ำรายการเกีย่ วโยงกับตนเอง/นิตบิ คุ คลทีเ่ กีย่ วข้อง
ทีอ่ าจก่อนให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ โดยคณะกรรมการมีหน้าทีด่ แู ลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ วิธกี าร
และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันตามกฎหมาย หรือหน่วยงานก�ำกับดูแลก�ำหนดไว้อย่าเคร่งครัด
• กรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่
เกีย่ วข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษทั ฯ ตามหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี ารตาทีค่ ณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนก�ำหนด
โดยเลขานุการบริษัท มีหน้าที่รวบรวมแลจัดส่งส�ำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่ประธานกรรมการบริษัท และประธาน
กรรมการตรวจอบทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน
3. การค�ำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษทั ฯ ตระหนักและให้ความส�ำคัญในการดูแล การปฏิบตั ติ อ่ สิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย ทัง้ ผูม้ สี ว่ นได้เสียภายใน
ได้แก่ บุคลากรของบริษัท (กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน) และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่ก�ำหนดโดยกฎหมาย หรือโดยข้อตกลงที่ท�ำร่วมกันตลอดจนความรับผิดชอบร่วมกันต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ง
แวดล้อม เพื่อช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันและการประกอบธุรกิจที่ดีให้แก่บริษัทฯ อย่างมั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย
พนักงาน บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญในการปฏิบตั ติ อ่ พนักงานทุกคนของบริษทั ฯ ซึง่ เป็นทรัพยากรทีม่ คี ณ
ุ ค่า และเป็นส่วนส�ำคัญในการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้ประสบความส�ำเร็จ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนาและฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ อย่าง
ต่อเนือ่ งและสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้พนักงานมีความรู้ และเชีย่ วชาญในการท�ำงานตลอดจนให้มกี ารดูแลพนักงานทุกคนอย่างเสมอภาค มีความเท่า
เทียมกันในโอกาสของการจ้างงาน และความก้าวหน้าในอาชีพการงาน การพิจารณาให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม และเป็นธรรมบริษัทฯ ได้จัด
ให้มสี วัสดิการด้านการตรวจสุขภาพพนักงานประจ�ำปี สวัสดิการด้านกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ สวัสดิการด้านการกูย้ มื เงินเพือ่ การศึกษาต่อและ
การกู้ยืมเงินในฉุกเฉินตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ดี และค�ำนึงถึงสวัสดิภาพของพนักงานให้เกิดความปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ
ผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญในการปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกราย โดยมีนโยบายแนวทางปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเสมอภาค เท่า
เทียมกันตามหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดจนการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าถึงสารสนเทศที่จ�ำเป็นบริษัทฯ ตระหนัก และให้
ความส�ำคัญกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามหลักการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งก�ำหนดโดยส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยทั้งก่อนการประชุม วันประชุม และหลังการประชุม เพื่อ
เป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายรวมถึงนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุมได้ใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมโดยเท่าเทียม
ลูกค้า บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีความรับผิดชอบต่อ
ลูกค้า เอาใจใส่ และดูแลลูกค้าด้วยการให้บริการอย่างใกล้ชดิ สนิทเหมือนญาติ มุง่ เน้นการให้บริการทีต่ อบสนองความต้องการของลูกค้าอย่าง
มีคุณภาพ มีมาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว และตรงต่อเวลาบริษัทฯ เอาใจใส่ดูแลติดตามลูกค้าอย่างใกล้ชิดให้ความช่วยเหลืออย่างเสมอภาคเท่า
เทียมกัน โดยมุ่งหวังให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด ประสบความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
คูค่ า้ บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญในการปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ ทุกรายของบริษทั ฯ อย่างเป็นธรรมบริษทั ฯ มีนโยบายในการคัดเลือกคูค่ า้ ทีช่ ดั เจน
และเป็นรูปธรรม โดยคัดกรองสินค้าที่ดี มีคุณภาพและประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานการให้บริการที่ดีเป็นที่ยอมรับของลูกค้า โดยได้เปิดเผย
สือ่ สารถึงแนวทางการปฏิบตั ใิ ห้ทราบอย่างต่อเนือ่ ง ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ตลอดจนมุง่ เน้นการปฏิบตั ติ ามข้อตกลง
ทีม่ กี ารตกลงกันไว้กำ� หนดให้มกี ารสือ่ สาร และแลกเปลีย่ นความคิดเห็นในการด�ำเนินงานด้านต่างๆ ระหว่างบริษทั ฯ และคูค่ า้ อย่างสม�ำ่ เสมอ
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ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดการรักษาความสัมพันธ์ และการพัฒนาปรับปรุงงานในด้านต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของเป้าหมายร่วมกัน
เจ้าหนี้ บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม และมีความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ทุกรายของบริษัทฯ โดย
เฉพาะเรือ่ งการปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข ข้อตกลง การช�ำระเงิน การทบทวนหลักประกัน และการบริหารจัดการเงินทุนตลอดจนการก�ำหนดแนวทาง
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในกรณีที่เกิดการผิดนัดช�ำระหนี้ไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ตรงต่อ
เวลามาโดยตลอด และไม่เคยมีกรณีท�ำผิดข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหนี้ของบริษัทฯ
คู่แข่งขัน บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการปฏิบัติต่อคู่แข่งขันด้วยการด�ำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องไม่ทำ� ลายชือ่ เสียงของคูแ่ ข่งขันทางการค้าด้วยการกล่าวหาใส่รา้ ยด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่สจุ ริตปราศจาก
ข้อมูลความจริง ไม่แสวงหาความลับของคูค่ า้ ทีไ่ ม่สจุ ริตหรือไม่เหมาะสม และไม่กระท�ำการทีเ่ ป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ของผู้อื่น
สังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม บริษทั ฯ มุง่ เน้นการด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจสังคม และสิง่ แวดล้อมมีการด�ำเนิน
งานปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยการใช้จริยธรรมและคุณธรรมในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนมีการด�ำเนิน
ธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ยุติธรรม และไม่เอารัดเอาเปรียบสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน และไม่ท�ำการใดๆ
ที่ขัดหรือผิดกฎหมาย เนื่องด้วยบริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจที่มีบทบาทในส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และชุมชนเพื่อให้เกิดการสร้างคุณค่าร่วมกัน
ระหว่างบริษัทฯ เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้มีการสื่อสาร และอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มี
ความรูค้ วามเข้าใจในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนปลูกฝังจิตส�ำนึกด้านสิง่ แวดล้อมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในระหว่างปี 2563
บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับคู่มือการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล บริษัทส่งเสริมให้
พนักงานทุกคนใช้ทรัพย์สินและวัสดุของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การส่งเสริมให้น�ำกระดาษมาใช้ทั้งสองหน้า การปิดไฟ ทุกครั้งเมื่อ
เลิกใช้งาน หรือพักทานอาหาร บริษัท เชื่อว่าการสร้างวินัยให้กับพนักงานจะส่งผลให้เกิดเป็นนิสัย และน�ำไปปฏิบัติแม้จะอยู่นอกบริษัท
การให้ความรู้และฝึกอบรบพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม
บริษัทได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากพนักงานไม่มีความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม
อย่างแท้จริง จึงมีแนวทางจัดการปลูกจิตส�ำนึกให้พนักงานทุกท่านทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ทางตรงและทางอ้อมได้รบั การฝึกอบรมด้านสิง่ แวดล้อม โดย
ให้พนักงานเข้ารับการอบรมในหลักสูตร ข้อก�ำหนดISO 14001: 2015
บริษทั ฯ ได้จดั ให้มคี ณะท�ำงานบริหารความเสีย่ ง โดย ก�ำหนดให้การบริหารความเสีย่ ง เป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับ
ทีต่ อ้ งตระหนักถึงความเสีย่ งทีม่ ใี นการปฏิบตั งิ านในองค์กรและหน่วยงานของตน โดยให้ความส�ำคัญในการบริหารความเสีย่ งด้านต่างๆ ให้อยู่
ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อให้เกิดการ
บริหารจัดการความเสีย่ งทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษทั ฯอย่างมีประสิทธิภาพ และเพือ่ ให้เกิดการพัฒนาและการปฏิบตั งิ าน
ด้านการบริหารความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยการน�ำระบบการบริหารความเสีย่ งมาเป็นส่วนหนึง่ ในการตัดสินใจการวาง แผน
กลยุทธ์ แผนงาน และการด�ำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ที่ก�ำหนด
ไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียก�ำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการ
ด�ำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความ
เสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ โดยในปี 2563 บริษัทได้มีการจัดท�ำผลสรุปการประเมินความเสี่ยงประจ�ำปี โดยคณะท�ำงานบริหารความเสี่ยงน�ำเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2 ในปี 2564
บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เป็นความรับผิดชอบขั้นพื้นฐาน
และเป็นปัจจัยที่มีความส�ำคัญและจ�ำเป็นต่อการด�ำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
ควบคู่กับการพัฒนาองค์กร เพื่อมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ โดยมีแนวปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท�ำงาน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และความเจ็บป่วยเนื่องจากการปฏิบัติงาน ด้วยความร่วมมืออย่างจริงจังของบุคลากร
ทุกคน รวมทั้งจ�ำกัดและควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัยตามระบบมาตราฐานสากล ISO 14001 ดังนี้
• ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และความเจ็บป่วยเนื่องจากการปฏิบัติงาน ด้วยความร่วมมืออย่างจริงจังของบุคลากรทุก
คน รวมทั้งจ�ำกัดและควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย
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• ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการและเอกชนอืน่ ในการกระงับเหตุฉกุ เฉิน หรืออุบตั เิ หตุอนั เกิดจากการปฏิบตั งิ าน ด้วยความ
รวดเร็วมีประสิทธิภาพและระมัดระวัง
• ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ในเรื่องความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และน�ำมาตรฐานการจัดการที่เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยที่ดีมาใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ
• จัดให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ระเบียบปฏิบัติ แผนการด�ำเนินการ และการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทุกระดับ อย่างเหมาะสม
เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจและได้รบั ข้อมูลข่าวสารเพียงพอในเรือ่ งความปลอดภัยในการท�ำงาน เพือ่ ป้องกันอันตรายอันอาจเกิด
จากการท�ำงาน หรือโรคภัยต่างๆ
• ทบทวนนโยบายการจัดการด้านความปลอดภัย และจัดให้มีการตรวจสอบประเมินเป็นระยะๆ
โดยในปี 2563 ทีผ่ า่ นมาบริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง อย่างถูกต้องครบถ้วน และสอดคล้องกับระบบการจัดการตามมาตรฐาน
สากลที่น�ำมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน มีการจัดท�ำสรุปข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย การเจ็บป่วยจากการท�ำงาน การ
บาดเจ็บในการท�ำงาน
บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและการให้สินบน และการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อมต่อผล
ประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และไม่ยอมรับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน ได้กำ� หนดให้มีการประเมิน และทบทวน
ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม�่ำเสมอ ตลอดจนมีการดูแล ติดตาม ประเมินผล และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับ
ทราบผลการด�ำเนินงานเกีย่ วกับการต่อต้านทุจริตและคอร์รปั ชันบริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญอย่างจริงจังกับการติดสินบนและการคอร์รปั ชันต่างๆ
(หากมี) การละเมิดนโยบายนี้ บริษัทฯ ถือเป็นเรื่องการกระท�ำผิดที่ร้ายแรง โดยจะมีการด�ำเนินการทางวินัย และมีโทษสูงสุดด้วยการเลิกจ้าง
ตามที่กฎหมายก�ำหนด
การต่อต้านการคอร์รัปชัน
ตระหนัก และให้ความส�ำคัญต่อการต่อต้านการคอร์รัปชันทั้งภายใน และภายนอกองค์กร บริษัทยึดมั่นต่อการประกอบธุรกิจด้วย
ความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ทกุ กระบวนการ ทุกขัน้ ตอนของการท�ำงานรวมถึงได้มกี ารก�ำหนดนโยบาย และมาตรการด้านการป้องกัน
การกระท�ำดังกล่าว บริษทั มีการสือ่ สารถ่ายทอดไปยังพนักงานทุกระดับ และก�ำหนดไว้ในจรรยาบรรณขององค์กรให้มคี วามตระหนักต่อการ
กระท�ำทีเ่ ป็นการคอร์รปั ชัน ด้วยเล็งเห็นว่า การคอร์รปั ชันเป็นการบ่อนท�ำลายธุรกิจสังคม และประเทศชาติ ดังนัน้ การด�ำเนินการด้านการต่อ
ต้านการคอร์รัปชันต้องเกิดจากหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมเป็นพลังผลักดันในการปลูกฝัง และสร้างเสริมสังคมไทยให้ปราศจากการกระท�ำดัง
กล่าว
บริษทั ฯ มีนโยบายในการสนับสนุนให้คคู่ า้ พันธมิตร ตลอดจนผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกภาคส่วนตระหนัก และให้ความส�ำคัญในการต่อต้าน
การคอร์รปั ชัน โดยให้มกี ารสือ่ สารผ่านช่องทางต่างๆ ทีเ่ หมาะสมไปยังผูม้ สี ว่ นได้เสีย ตลอดจนสนับสนุนให้มกี ารจัดท�ำระบบป้องกัน และต่อ
ต้านการคอร์รัปชันในองค์กร หรือการเข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายต่างๆ ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการผนึก และรวม
ก�ำลังในการผลักดันให้การคอร์รัปชันให้หมดไปจากสังคมไทย
ขอบเขตและแนวทางการปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชัน
บุคลากรทุกระดับของบริษัท และบริษัทในกลุ่ม ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้ก�ำหนดไว้ ดังนี้
1. กรรมการบริษัท และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยต้องไม่
เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ทั้งต่อบริษัท ต่อตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. ไม่ให้สนิ บนทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม กับเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐหรือหน่วยงานของรัฐ หรือตัวแทนของรัฐ หรือภาคเอกชน เพือ่ ให้มกี าร
ตอบแทนการปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับงานบริษัท
3. ไม่รับสินบนทั้งทางตรงหรือทางอ้อม จากเจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือหน่วยงานของรัฐ หรือตัวแทนของรัฐ หรือภาคเอกชน เพื่อเอื้อ
ประโยชน์ตอ่ ข้อตกลงหรือสัญญาทางธุรกิจ การจัดซือ้ จัดจ้างต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสตามระเบียบและกระบวนการของบริษทั
4. พนักงานทุกระดับถือเป็นหน้าที่ในการแจ้งเบาะแสไปยังผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่ระบุไว้ในช่องทางการแจ้งเบาะแส หากพบ
พฤติกรรมที่อาจส่อถึงการคอร์รัปชัน รวมถึงให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้
ปรึกษากับผูบ้ งั คับบัญชา หรือบุคคลทีก่ ำ� หนดให้ทำ� หน้าทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการติดตามการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณผ่านช่องทาง
ต่างๆที่ก�ำหนดไว้
5. บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธ หรือแจ้งเบาะแสเรื่องการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จะต้องไม่มี
พนักงานรายใดทีจ่ ะถูกลดขัน้ ถูกลงโทษ หรือได้รบั ผลกระทบในทางลบ โดยบริษทั จะใช้มาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน หรือผูท้ ใี่ ห้
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ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รปั ชัน ตามวิธปี ฏิบตั ใิ นการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ดังทีป่ รากฎในนโยบายแจ้งเบาะแส
การกระท�ำผิดและการทุจริต (Whistle Blowing Policy)
6. ผูท้ กี่ ระท�ำการคอร์รปั ชันเป็นการกระท�ำผิดจรรยาบรรณของบริษทั จะต้องได้รบั การพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบทีบ่ ริษทั
ก�ำหนดไว้ และได้รับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7. บริษัทจะให้ความส�ำคัญในการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจแก่กรรมการบริษัท พนักงานและผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน
8. นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชันและการให้สนิ บนนีใ้ ห้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตัง้ แต่การสรรหาหรือการคัด
เลือกบุคลากร การเลือ่ นต�ำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน โดยก�ำหนดให้ผบู้ งั คับบัญชาทุกระดับ
ท�ำสื่อสารท�ำความเข้าใจกับพนักงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
9. การด�ำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชันและการให้สนิ บน ให้ใช้แนวปฏิบตั ติ ามทีก่ ำ� หนดไว้ใน “นโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ”ี “จรรยาบรรณธุรกิจ”รวมทัง้ ระเบียบ และคูม่ อื การปฏิบตั งิ านของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนแนวทางการปฏิบตั ิ
อื่นใดที่บริษัทจะก�ำหนดขึ้นต่อไป
10. บริษัทก�ำหนดให้บอกกล่าวประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและการให้สินบน ผ่านช่องทางสื่อสารทั้งภายในและ
ภายนอก เช่น อีเมล์ภายในองค์กร เว็บไซต์ แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (56-1) และรายงานประจ�ำปี (56-2) เป็นต้น
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการด�ำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงกับการเกิดการคอร์รัปชัน พนักงานของบริษัททุกระดับต้องปฏิบัติ
ด้วยความระมัดระวังในเรื่องที่ก�ำหนดดังต่อไปนี้
ขอบเขตและแนวทางการปฏิบัติเรื่องการให้การช่วยเหลือทางการเมือง/การบริจาคเพื่อการกุศล/การให้เงินสนับสนุน/การรับให้
ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
1. บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการเป็นกลางทางการเมือง ไม่สนับสนุน ไม่เข้าไปมีส่วนร่วม และไม่ฝักไฝ่พรรคการเมืองใดการเมือง
หนึ่งหรือผู้มีอ�ำนาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่ง
2. บริษทั ฯ และพนักงานทุกระดับ จะไม่นำ� เงินทุนหรือทรัพยากรใดๆของบริษทั ไปใช้ในการช่วยเหลือทางการเมือง และการสนับสนุน
แก่พรรคการเมืองใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
3. การบริจาคเพื่อการกุศลจะต้องเป็นการบริจาคเพื่อกิจกรรมการกุศลและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์การด�ำเนินงานของบริษัทด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)
4. การบริจาคนัน้ จะต้องพิสจู น์ได้วา่ เป็นไปเพือ่ การกุศล โดยไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับผลประโยชน์ตา่ งตอบแทนให้กบั บุคคล หรือ หน่วย
งานใด ยกเว้น การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป
5. การบริจาคเพือ่ การกุศลและการให้เงินสนับสนุน จะต้องมีเอกสารจากผูข้ อรับบริจาคหรือขอรับเงินสนับสนุน โดยระบุวตั ถุประสงค์
ของการบริจาคและสนับสนุนดังกล่าว แนบประกอบกับใบค�ำขออนุมัติการจ่าย และน�ำเสนอให้ผู้มีอ�ำนาจอนุมัติพิจารณาอนุมัติ
ตามระดับอ�ำนาจอนุมัติของบริษัท (Level of Authorization :LOA)
6. การให้/รับ ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จะต้องเป็นไปตามประกาศของบริษัทฯ “ระเบียบการให้ของขวัญ
และการเลี้ยงรับรอง”
การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน
บริษัทฯก�ำหนดให้ทุกฝ่ายร่วมกันตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการคอร์รัปชันโดยให้รายงานต่อคณะท�ำงานบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯสามารถควบคุม ติดตามและป้องกันความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเพียง
พอและเหมาะสม
แนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและการให้สินบน
บริษัทฯ ก�ำหนดให้เลขานุการบริษัทจะติดตามสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ของบริษัท และรายงานกิจกรรมการติดตาม
สอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�ำอย่างสม�่ำเสมอ และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและ
กระบวนการต่างๆ อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผลในการต่อต้านการคอร์รัปชันและการให้สินบน ทั้งนี้
จะหารือผลการตรวจสอบร่วมกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ หาแนวทางการแก้ไขทีเ่ หมาะสมและจะรายงานให้ฝา่ ยบริหารและคณะกรรมการตรวจ
สอบได้รับทราบต่อไป
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัท มีการบริหารงานโดยค�ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายก�ำหนด และสนับสนุนให้มีการร่วมมือกัน
ระหว่างบริษัท กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคง สร้างงาน และการสร้างกิจการให้มีฐานะทางการเงินอย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัท
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้เข้าถึงสารสนเทศที่จ�ำเป็น และมีมาตรการส�ำหรับผู้มีส่วนได้เสียในการร้องเรียน การแสดงความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะ ตลอดจนการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณที่อาจส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชัน หรือประพฤติมิชอบของ
พนักงาน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นของบริษัท
การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
บริษัท ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติส�ำหรับการรับเรื่องร้องเรียน ตลอดจนการแจ้งเบาะแสการกระท�ำความผิด หรือการกระท�ำอันส่อไป
ในทางประพฤติมิชอบหรืออาจเป็นการกระท�ำผิด โดยระบุไว้ใน “ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและการให้สินบน (Anti-corruption
policy) และนโยบายแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิดและการทุจริต”
บริษัท ได้จัดให้มีมาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนของลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยสามารถแจ้ง
เบาะแส ข้อร้องเรียน ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นต่อบริษัท โดยผ่านช่องทางดังนี้
• แจ้งผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบโดยตรง (ตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไป)
• ส่ง E-mail ถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ : auditcommittee@pst.co.th
• ส่งจดหมายถึงประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ เลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ดังนี้
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (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 พนักงานทุกระดับของบริษทั จะต้องไม่พงึ ละเลยหรือเพิกเฉย โดยเมือ่ พบเห็นการกระท�ำทีเ่ ข้าข่ายการคอร์รปั ชัน
ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั จะต้องแจ้งผูบ้ งั คับบัญชา หรือบุคคลทีร่ บั ผิดชอบทราบ ตลอดจนต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน
ข้อเท็จจริงต่างๆ รวมทั้งบริษัท ต้องจัดให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนจากบุคคลภายนอกด้วย
การด�ำเนินการ
• แจ้งความคืบหน้า / ผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน ให้กับผู้ร้องเรียนที่ได้เปิดเผยชื่อที่อยู่ที่ติดต่อได้
• บริษัท ต้องให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน และผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนเรื่องการคอร์รัปชัน
โดยบริษทั จะไม่ลดต�ำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานทีป่ ฏิเสธการคอร์รปั ชัน ตลอดจนบริษทั จะต้องเก็บ และรักษา
ความลับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสืบสวนสอบสวนต่อการกระท�ำอันเป็นการคอร์รัปชัน
ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการรับข้อร้องเรียน
เลขานุการคณะกรรมการบริษทั ลงทะเบียนรับข้อร้องเรียนทีไ่ ด้รบั จากช่องทาง E-mail หรือจดหมาย และแจ้งหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อพิจารณาด�ำเนินการดังต่อไปนี้
1. หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระท�ำที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบัติด้านบุคคล ให้น�ำส่งฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
2. หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระท�ำที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบของรัฐ นโยบาย และหลักการก�ำกับดูแล
กิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับของบริษัทให้น�ำส่ง เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
3. หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระท�ำที่อาจส่อถึงการทุจริต ซึ่งหมายถึง การกระท�ำใดๆ เพื่อแสดงหาประโยชน์ ที่มิควรได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมายส�ำหรับตนเอง หรือผู้อื่น เช่น การยักยอกทรัพย์ การคอร์รัปชัน การฉ้อโกง เป็นต้น ให้น�ำส่งฝ่ายตรวจสอบภายใน
4. ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนตามข้อ 1. - 3. เป็นเรื่องที่ซับซ้อน หรือเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ให้น�ำส่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนตามข้างต้น มีหน้าที่พิจารณาตรวจสอบ หรือติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน และรายงานผลการตรวจสอบ
ให้แก่ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท รับทราบ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รายงานผลการติดตาม หรือแก้ไขข้อร้องเรียน
ให้กับผู้ร้องเรียนรับทราบ (ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเปิดเผยตัวตน) และในปี 2563 บริษัทยังไม่พบข้อร้องเรียน เรื่องจริยธรรมและการกระท�ำอัน
เป็นการทุจริตคอร์รัปชัน
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัท ให้ความส�ำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอทันเวลา ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน
และข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนข้อมูลที่ส�ำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งมี
ผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่าง
เท่าเทียมกัน โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.pst.co.th
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความรับผิดชอบมุง่ มัน่ ทีจ่ ะดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมายข้อบังคับ และระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องเกีย่ ว
กับการเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด บริษัท เผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2) พร้อมทัง้ มีการเผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่าวผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษทั
โดยมีการดูแลปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�่ำเสมอ
ส�ำหรับการด�ำเนินงานในปี 2563 บริษัทมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. บริษัทฯ มีแนวทางการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญโดยผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสะดวกและมีความน่าเชื่อถือได้แก่การ
เผยแพร่ขอ้ มูลต่างๆผ่านช่องทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th) และเว็บไซต์ของบริษัท (www.pst.co.th) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษทั โดยจัดหมวดการเปิดเผยหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ดิ า้ นการก�ำกับดูแลทีด่ ตี ามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2. จัดส่งรายงานทางการเงินต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลา
ที่ก�ำหนด และไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข
3. เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจ�ำปีและเว็บไซต์ของบริษัทไว้อย่างครบถ้วน เช่น งบการเงิน นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและ
จริยธรรมธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม บทวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์สถาบันต่างๆ ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายงาน
ประจ�ำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปีการประชุมผูถ้ อื หุน้ รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ และข่าวจาก
สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ
4. งบการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ได้รบั การสอบทานและตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีทไี่ ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทมี่ คี วามอิสระ มีความรูค้ วามช�ำนาญ และมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามทีก่ ำ� หนด เพือ่ ให้ความ
มั่นใจแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นว่างบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย สามารถแสดงฐานะทางการเงินและผลการ
ด�ำเนินงานของบริษัทฯ ได้ตามความเป็นจริง
5. บริษทั ฯ จัดท�ำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไว้คกู่ บั รายงานผูส้ อบบัญชีใน
รายงานประจ�ำปี
6. บริษทั ฯ ไม่มปี ระวัตกิ ารถูกสัง่ ให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงาน คณะกรรมการก�ำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
7. การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทีผ่ า่ นความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2563 โดยผูส้ อบบัญชีมคี ณ
ุ สมบัตไิ ม่
ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริหารอื่นๆ แก่บริษัท และไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือการมีส่วน
ได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
8. งบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี
9. เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในรายงานประจ�ำปี
10. จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารข้อมูลอย่างหลากหลาย
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อการบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุน ซึ่งจะมุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริต
มุง่ มัน่ ทุม่ เท มีความเพียงพอ ถูกต้อง และสามารถเชือ่ ถือได้ เพือ่ ให้นกั ลงทุนนักวิเคราะห์และผูเ้ กีย่ วข้อง ได้รบั ข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอ
ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเท่าเทียมกัน โดยได้จัดให้มีหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการด�ำเนินกิจกรรมนักลงทุน
สัมพันธ์ในเชิงรุก เพื่อให้เป็น ไปตามแนวปฏิบัติขององค์กรสากลชั้นน�ำในการท�ำหน้าที่สื่อสาร และให้ข้อมูลข่าวสารในกิจกรรมต่างๆ ของ
บริษัทที่เป็นประโยชน์กับนักลงทุน เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัท กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์หลัก
ทรัพย์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
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สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทางของนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ผ่านช่องทาง ดังนี้
นักลงทุนสัมพันธ์
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
นางสาวกรรณิการ์ เอี้ยพิน
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
325/1 อาคารพีเอสที ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : 02-993-8982 ต่อ 1600
โทรสาร : 02-531-8631
ทั้งนี้ บริษัทได้ส่งผ่านข้อมูลดังกล่าวในหลากหลายลักษณะและรูปแบบ ได้แก่ การที่ผู้บริหารเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์
หรือนักลงทุนเข้าพูดคุย และสอบถามข้อมูลแบบตัวต่อตัว (One-on-One Meeting) การสรุปผลการด�ำเนินงานและภาพรวมใน
แต่ละช่วงของปีให้แก่นักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) เป็นต้น
11. เปิดเผยหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจ�ำปีอย่างชัดเจน
12. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และก�ำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้อง
รายงานเรื่องดังต่อไปนี้
- การซื้อ-ขายหุ้นของบริษัท : ก�ำหนดนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และฝ่ายจัดการทุกท่าน รวมถึงบุคคลใกล้ชิด (คู่
สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) งดการซื้อ ขาย หรือ โอนหุ้นบริษัท ในช่วงก่อนการเปิดเผยงบการเงิน กรณีงบ
การเงินได้แจ้งประกาศต่อสาธารณชนแล้ว หากมีการซื้อ-ขาย ก็ต้องแจ้งให้เลขานุการทราบ เพื่อจัดท�ำรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์(59-2) ต่อ กลต. ภายในเวลาที่ก�ำหนดต่อไป
- รายการเกี่ยวโยงและรายงานการมีส่วนได้เสีย ของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของกรรมการและผูบ้ ริหาร จึงได้รายงานต่อประธานกรรมการ และบรรจุเป็นวาระเพือ่ แจ้งให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษัททราบทุกไตรมาส
13. เปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับกรรมการ และผูบ้ ริหาร ไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั ประกอบด้วย ชือ่ ต�ำแหน่ง การศึกษา การถือหุน้ ในบริษทั
ประสบการณ์ท�ำงาน และภาพถ่าย ระบุไว้อย่างชัดเจน
5. ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความส�ำคัญของบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการในการก�ำหนดทิศทาง และนโยบายการด�ำเนิน
งานของบริษัท การติดตามดูแลการท�ำงานของฝ่ายจัดการ และการแสดงความรับผิดชอบตามหน้าที่ (Accountability) ของคณะกรรมการ
ที่มีต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีภาวะผู้น�ำ มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นอิสระในการ
ตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม
คณะกรรมการบริษัท ก�ำหนดนโยบายความหลากหลายของกรรมการบริษัท ที่ต้องสรรหาฯ ส�ำหรับผู้ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่เป็น
กรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จ�ำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการรวมทั้งวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยไม่จ�ำกัดเพศ ที่จะมา
ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการแต่อย่างใด เพื่อให้คณะกรรมการมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 8 คน ซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ จากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษัทแล้วแต่กรณี โดยเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งมีความเป็น
อิสระจากฝ่ายจัดการไม่มีผลประโยชน์ใดๆ หรือความสัมพันธ์ใดๆ ทางธุรกิจของบริษัท
2. กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
3. กรรมการบริษัทต้องมีความหลากหลายทางด้านคุณวุฒิ ทักษะวิชาชีพ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยประกอบด้วยผู้มี
ความรู้ในธุรกิจของบริษัท ด้านบัญชี การเงิน ด้านกฎหมาย และอื่นๆ
4. ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจน และมีการ
ถ่วงดุลอ�ำนาจในการด�ำเนินงาน

72

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

คณะกรรมการมีการแต่งตัง้ กรรมการคนใหม่เพือ่ ต่อจากวาระทีเ่ หลืออยูข่ องกรรมการคนก่อนหน้าโดยได้รบั ความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริษัท
คุณสมบัติของกรรมการบริษัท
1. มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลายเพื่อช่วยสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงมีความ
สามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ใน
ธุรกิจของบริษัท โดยไม่ได้ค�ำนึงถึงข้อจ�ำกัดเรื่องเพศ
2. ไม่มีลักษณะต้องห้ามที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จ�ำกัด ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
3. ไม่เป็นกรรมการในบริษทั ทีป่ ระกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ไม่วา่ จะท�ำเพือ่ ประโยชน์
ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีการแต่งตั้ง
4. กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องสามารถท�ำธุรกรรมซึง่ เป็นปกติทางการค้าทัว่ ไปของบริษทั โดยต้องเป็นธุรกรรม
ทีเ่ ป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับทีว่ ญ
ิ ญูชนจะพึงกระท�ำกับคูส่ ญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�ำนาจต่อรอง
ทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพล ทั้งนี้ยกเว้นธุรกรรมต้องห้ามที่กฎหมายประกาศหรือค�ำสั่งของทางการก�ำหนด
5. ไม่ควรด�ำรงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน เกิน 5 บริษัท และไม่ดํารงตําแหน่งใดๆ ในบริษัทคู่แข่งทางธุรกิจของบริษัท
6. ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล การสอบทานการบริหารงาน ทั้งนี้บริษัท ได้
ก�ำหนดขอบเขต อ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการไว้ในรายงานประจ�ำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท
7. ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
8. ควรผ่านการอบรม และได้รบั ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือเทียบเท่าภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
9. เป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม
10. กรรมการจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมในแต่ละกรณี ดังนี้
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- เป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารงานให้แก่กจิ การ และก�ำกับดูแลให้ฝา่ ยจัดการด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย
ของคณะกรรมการบริษัท
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานรวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำหรือเป็นผู้มีอ�ำนาจควบคุมเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่เคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของ
ส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของ
บุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีมูลค่ารายการ ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้น
ไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่ากับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท รวมทั้ง
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำ� นาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ำ� นาจควบคุมหรือหุน้ ส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั
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บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ เช่น ทีป่ รึกษากฎหมาย ทีป่ รึกษาทางการเงิน ผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สนิ เป็นต้น ซึง่
ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ�ำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้อง
กับบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่
มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นร้อย
ละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มี
นัยกับบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระ
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ได้มีบทบาทหน้าที่ในการก�ำหนดนโยบายก�ำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ตลอดจน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการด�ำเนินงานของบริษัท รวมถึงก�ำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย
แผนงาน และงบประมาณทีก่ ำ� หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพือ่ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษทั ทีไ่ ด้กำ� หนดไว้คณะกรรมการ
บริษัท จะต้องมีความรับผิดชอบตามหน้าที่ (Accountability) ที่มีต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท มี
บทบาทหน้าที่ในการก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินงานของบริษัท เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ ตลอดจนปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียด
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตาม “กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท”
คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินงานของบริษทั เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย
ต่างๆ ตลอดจนปฏิบัติตามข้อบังคับ วัตถุประสงค์ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย
1. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ค่านิยม ตลอดจนเป้าหมายการด�ำเนินงานของบริษัท เพื่อให้ผู้
บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยให้มีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจและค่า
นิยมของบริษัท
2. คณะกรรมการบริษทั จัดให้มนี โยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั เป็นลายลักษณ์อกั ษร โดยคณะกรรมการเป็นผูร้ เิ ริม่ มีสว่ น
ร่วมในการจัดท�ำ และอนุมัตินโยบายดังกล่าว
3. คณะกรรมการบริษทั จัดให้มคี มู่ อื จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics) ส�ำหรับกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน
ซึง่ ประกอบด้วยนโยบายเกีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์การใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ ซือ้ ขายหลักทรัพย์ และแนวทางการปฏิบตั ิ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยเผยแพร่ไว้ในเว็ปไซต์ของบริษัท
4. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท เป็นลายลักษณ์อักษร โดยคณะกรรมการบริษัท เป็น
ผู้ริเริ่ม มีส่วนร่วมในการจัดท�ำ และอนุมัตินโยบายดังกล่าว
5. คณะกรรมการบริษทั มีอำ� นาจและหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการจัดการบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
ของบริษทั และมติคณะกรรมการตลอดจนมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยยึดหลัก “ข้อพึงปฏิบตั ทิ ดี่ สี ำ� หรับกรรมการบริษทั จดทะเบียน”
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด
6. ก�ำกับดูแลให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิ การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�ำคัญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท
7. ดูแลให้บริษัท ให้มีการบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบ รวมทั้งการมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ เชื่อถือได้ เพื่อ
ให้การปฏิบัติงานภายในบริษัท
8. ดูแลให้บริษัท มีการติดตามผลการด�ำเนินงานด้านการลงทุน และการประกอบธุรกิจอื่น โดยมีการทบทวนระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ (Risk Appetite) และกระบวนการระบุความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการลงทุนมีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ เพือ่ ให้การ
ลงทุน และการประกอบธุรกิจอืน่ ของบริษทั เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน ตามข้อก�ำหนดของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ทิศทาง
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กลยุทธ์ แผนงานการด�ำเนินธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัท และงบประมาณที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
9. คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดให้ฝา่ ยตรวจสอบภายในซึง่ เป็นการว่าจ้างหน่วยงานภายนอกท�ำหน้าทีผ่ ตู้ รวจสอบภายในเพือ่ รายงาน
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบภายในท�ำหน้าที่สอบทาน และตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการ และ
การปฏิบัติงานต่างๆ ตลอดจนกิจกรรมที่ส�ำคัญของบริษัท ได้ด�ำเนินการตามแนวทางที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (Compliance Control) เพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน
มีความเป็นอิสระ และสามารถท�ำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการบริษัท จึงก�ำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รบั การประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
10. พิจารณาก�ำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอ�ำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการอื่น
ตามความเหมาะสม รวมถึงการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหารกรรมการผูจ้ ดั การ และคณะอนุกรรมการ
ชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง ทั้งนี้การมอบอ�ำนาจตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ที่ก�ำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจที่ท�ำให้คณะ
กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณา และอนุมัติรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่
เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
11. จัดท�ำรายงานประจ�ำปีของคณะกรรมการ พร้อมทั้งรับผิดชอบการจัดท�ำ และการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน
และผลการด�ำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
12. คณะกรรมการอาจมอบอ�ำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือกรรมการย่อย หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่าง
ใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยูภ่ ายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ�ำนาจเพือ่ ให้บคุ คลดังกล่าวมีอำ� นาจตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร ซึง่ คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลีย่ นแปลง
หรือแก้ไขการมอบอ�ำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้การมอบอ�ำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจที่ท�ำให้บุคคล
ดังกล่าวสามารถพิจารณา และอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะท�ำขึ้นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือประกาศอืน่ ใดของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเว้นแต่เป็นการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็น
ไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
13. พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่ส�ำคัญอันเกี่ยวกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะด�ำเนินการนั้นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
บริษัท
14. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบด�ำเนินการในด้านต่างๆ ในนามของบริษัท หรือคณะกรรมการ เช่น ทะเบียนกรรมการ
หนังสือนัดประชุมกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น การจัดท�ำรายงานการประชุม เป็นต้น
การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ
บริษัท ได้จัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน โดย
กรรมการบริษทั ท�ำหน้าทีใ่ นการก�ำหนดนโยบายบริษทั และก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของฝ่ายจัดการ ขณะทีฝ่ า่ ยจัดการท�ำหน้าทีบ่ ริหารงาน
ด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท ก�ำหนดประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน ทั้งสอง
ต�ำแหน่งนี้ต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสมที่สุด
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการ ส�ำหรับฝ่ายจัดการประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และผู้อ�ำนวยการ
บทบาทหน้าที่ประธานกรรมการ
1. เป็นประธานฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. ก�ำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอืน่ ๆ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามแผนงานทีก่ ำ� หนด
ไว้
3. การลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ข้างเท่ากัน
4. เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท (หรือเลขานุการคณะกรรมการเรียกประชุมโดยค�ำสั่งของประธานกรรมการ)
5. ท�ำหน้าที่ประธานฯ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระที่ก�ำหนดไว้
6. เสริมสร้างมาตรฐานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ
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7. พิจารณา ก�ำหนด และทบทวน เพื่อปรับปรุงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีอย่างเหมาะสม
8. พิจารณา ก�ำหนด และทบทวน เพื่อปรับปรุงข้อก�ำหนดที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติที่ดีแก่กรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
9. ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัท อย่างต่อเนื่องเหมาะสม
10. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติ
และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
บทบาทหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1. จัดท�ำนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การท�ำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจ�ำปี โดยคณะกรรมการบริษัท อนุมัติ
ด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางยุทธศาสตร์การท�ำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจ�ำปีของบริษทั ตาม
ที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติ
2. รายงานผลงาน และผลประกอบการของบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัททราบพร้อมข้อเสนอแนะ
3. เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย
4. ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ไม่ควรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหารในบริษัทจดทะเบียนเกิน 2 แห่ง และไม่ดํารงตําแหน่ง
ใดๆ ในบริษัทคู่แข่งทางธุรกิจของบริษัทฯ
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริษัท มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออก
จากต�ำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ�ำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วน
ปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง อย่างไรก็ตามกรรมการที่ออกจากต�ำแหน่ง
อาจถูกเลือกเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ก็ได้
2. เพื่อให้เป็นไปตามหลักการการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระในกรณีปกติโดย
ทั่วไปไม่ควรเกินกว่า 3 วาระ หรือ 9 ปี ติดต่อกัน หรือตามความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัท ในการศึกษา กลั่นกรอง และควบคุมดูแลงานด้านต่างๆ ของ
บริษัท ดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้ คณะ ท�ำหน้าทีส่ อบทานการรายงานทางการเงิน
ให้ถูกต้อง เพียงพอ สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้เกิดประสิทธิผล สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง คัดเลือก แต่งตั้งผู้สอบบัญชีพิจารณารายงานที่เกี่ยวโยงกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ พิจารณาให้
ความเห็นการก�ำกับดูแลกิจการ และแนวทางปฏิบตั ใิ นเรือ่ งการก�ำกับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจพร้อมทัง้ ดูแลติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ าม
นโยบาย และหลักปฏิบัติตามกรอบจริยธรรม
คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ประกอบด้วยกรรมการที่ได้รับมอบหมาย แต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ท�ำหน้าที่ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารประกอบด้วยผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องท�ำหน้าที่กลั่นกรอง
นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจโครงสร้างการบริหารงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณประจ�ำปีตลอดจนติดตามดูแลแผนงาน
กลยุทธ์ แผนธุรกิจประจ�ำปีทไี่ ด้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ตลอดจนผลการด�ำเนินงานทางการเงิน การบริหารความเสีย่ ง
และด�ำเนินการด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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คณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
2. กรรมการตรวจสอบมีทักษะความช�ำนาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน
ต้องมีความรู้ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะท�ำหน้าที่ในการสอบ
ทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
3. ให้คณะกรรมการของบริษัทเลือก และแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. ให้คณะกรรมการตรวจสอบเลือก และแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการ หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และให้คณะกรรมการตรวจ
สอบแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบท่านหนึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
2. เป็นกรรมการอิสระทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ ำ� หนด และมีคณ
ุ สมบัตใิ นลักษณะเดียวกับทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎหมายมหาชน ประกาศคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขต
การด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเป็นอิสระ โดย
ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
4. มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถท�ำหน้าทีใ่ นฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นีต้ อ้ งมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย
1 คนที่มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
5. เป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
6. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
7. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล�ำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
8. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการด�ำเนินหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้องเชื่อถือได้รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยประสานงานกับ
ผูส้ อบบัญชีภายนอก ผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบในการจัดท�ำรายงานทางการเงินทัง้ รายไตรมาส ประจ�ำปี และเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
ของบริษัท อย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริษัท ให้มีความ
เหมาะสมมีประสิทธิผล รวมทัง้ พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอืน่ ใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน ทัง้ นี้
อาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการที่เห็นว่าจ�ำเป็น และเป็นเรื่องส�ำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชี
ของบริษัท ก็ได้พร้อมทั้งน�ำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่ส�ำคัญแจ�ำเป็นเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือบริษัทที่ปรึกษาตรวจ
สอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งนโยบาย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ ตลอดจนประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
ในการด�ำเนินการตรวจสอบขอบเขต แนวทาง แผนงาน ปัญหาทีพ่ บระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นทีผ่ สู้ อบบัญชีเห็นว่าเป็น
สาระส�ำคัญ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้
มีความถูกต้อง ครบถ้วน และให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทัง้ เปิดเผยข้อมูลในการเข้าท�ำรายการ
ดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
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6. สอบทานให้บริษัท มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
7. ในการปฏิบตั งิ านตามขอบเขตหน้าทีใ่ ห้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำ� นาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผูบ้ ริหาร หรือพนักงานของบริษัท ที่
เกี่ยวข้องมาให้ความเห็นเข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจ�ำเป็น
8. ให้มีอ�ำนาจในการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจ�ำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท เพื่อ
ให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี
9. จัดท�ำรายงานการก�ำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่น่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
• ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
• รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
10. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายในขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบตั ิ
หน้าทีด่ งั กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั โดยตรง และคณะกรรมการของบริษทั
ยังคงมีความรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของบริษัท ต่อบุคคลภายนอก
11. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�ำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระ
ทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการด�ำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรต่อไป
• รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส�ำคัญในระบบควบคุมภายใน
• การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการบริหาร
องค์ประกอบและคุณสมบัติ
• คณะกรรมการบริษทั เป็นผูพ้ จิ ารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการและผูบ้ ริหาร จ�ำนวนหนึง่ ทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
เหมาะสม โดยมีจ�ำนวนกรรมการบริหารตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
• คณะกรรมการบริษทั จะเลือกกรรมการบริหารคนหนึง่ เป็นประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทั อาจเลือกกรรมการ
บริหารคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริหารก็ได้
• คณะกรรมการบริหารต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ำกัด กฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
• ประธานกรรมการบริหารอาจเป็นบุคคลคนเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ
• ประธานกรรมการต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร
• ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งและการประชุม
• กรรมการบริหารพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
o ตาย
o ลาออก
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

o ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก�ำหนด
o ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก
o กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากต�ำแหน่งให้ยนื่ ใบลาออกต่อบริษทั การลาออกให้มผี ลตัง้ แต่วนั ทีร่ ะบุในใบลาออก
หรือถ้าไม่ระบุ ให้มีผลเมื่อใบลาออกไปถึงบริษัท
ในกรณีทตี่ ำ� แหน่งกรรมการบริหารว่างลงให้คณะกรรมการบริษทั เลือกบุคคลใดบุคคลหนึง่ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติ เข้าเป็นกรรมการบริหาร
แทน
ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจ�ำทุกไตรมาส อย่างน้อยไตรมาสละ 2 ครั้ง หรือ ตามความเหมาะสม
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการ จึงจะครบองค์ประชุม
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เป็นประธานในที่ประชุม
มติทปี่ ระชุมของคณะกรรมการบริหารจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุม ทัง้ นีก้ รรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียในเรือ่ ง
ใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ
ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
จัดท�ำและน�ำเสนอนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด�ำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจ�ำปีของบริษัทและ
บริษัทย่อย เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
ก�ำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอ�ำนาจบริหารต่างๆของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
ตรวจสอบ ติดตาม ควบคุมดูแลการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด�ำเนินงาน กลยุทธ์
ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
พิจารณาและอนุมัติ รวมทั้งการแก้ไข เปลี่ยนแปลงในระเบียบงาน ค�ำสั่ง ข้อก�ำหนด หลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
การควบคุม และการบริหารงานในทุกสายงาน
มีอ�ำนาจพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในคู่มืออ�ำนาจอนุมัติ
ก�ำกับดูแลและอนุมตั เิ รือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินงานของบริษทั และบริษทั ย่อย และอาจแต่งตัง้ หรือมอบหมายให้บคุ คลใด บุคคล
หนึง่ หรือหลายคนกระท�ำการอย่างหนึง่ อย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามทีเ่ ห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถ
ยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ�ำนาจนั้นๆ ได้
พิจารณาผลก�ำไรและขาดทุนของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพือ่ เสนอให้คณะกรรมการบริษทั ฯ
พิจารณาอนุมัติ หรือเงินปันผลประจ�ำปีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติ
รายงานผลการด�ำเนินงานในเรื่องและภายในก�ำหนดระยะเวลาดังต่อไปนี้ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ
o รายงานผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ รายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่ก�ำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
o รายงานของผูต้ รวจสอบบัญชีเกีย่ วกับงบการเงินของบริษทั ฯ ซึง่ รวมถึงงบการเงินประจ�ำปีและงบการเงินรายไตรมาส
ภายในกรอบระยะเวลาที่ก�ำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
o รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

การรายงาน
• คณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท
การประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ
บริษัท ก�ำหนดการประชุม วาระการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ ไว้เป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละ
คนทราบถึงก�ำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้ ดังนี้
- คณะกรรมการบริษัท ประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ ประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร ประชุมอย่างน้อยเดือนละครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการบริษทั ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
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• กรรมการมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้งยกเว้นกรณีที่มีความจ�ำเป็นจริงๆ โดยให้แจ้งประธานกรรมการ
หรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัท หรือเลขานุการบริษัททราบ
• ฝ่ายจัดการควรจัดส่งสารสนเทศแจ้งข้อมูลที่ส�ำคัญให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันท�ำการก่อนวันประชุม และ
ในกรณีทกี่ รรมการต้องการเอกสารเพิม่ เติมให้ตดิ ต่อขอจากกรรมการผูจ้ ดั การ หรือเลขานุการบริษทั ได้ โดยในกรณีทจี่ ำ� เป็นคณะ
กรรมการบริษทั สามารถจัดให้มคี วามเห็นอิสระจากทีป่ รึกษา หรือผูป้ ระกอบวิชาชีพภายนนอกโดยให้ถอื เป็นค่าใช้จา่ ยของบริษทั
• ประธานกรรมการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอเพื่อให้กรรมการพิจารณา อภิปรายประเด็นต่างๆ อย่างเหมาะสม และส่งเสริมให้มี
การแสดงความความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เป็นอิสระ
• กรรมการที่มีส่วนได้เสียในแต่ละวาระ คณะกรรมการบริษัท ก�ำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสีย และไม่อยู่ร่วมใน
การพิจารณาวาระนั้น เพื่อให้กรรมการท่านอื่นมีการอภิปราย ลงมติอย่างเป็นอิสระ โดยเปิดเผยบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัท
โดยการประชุมคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทั ได้กำ� หนดตารางการประชุมล่วงหน้าในแต่ละปีและแจ้งให้กรรมการบริษทั
แต่ละท่านทราบ ทั้งนี้ไม่รวมการประชุมวาระพิเศษ โดยในปี 2563 ได้มีการก�ำหนดตารางการประชุมกรรมการประจ�ำปี 2564 เป็นการล่วง
หน้า (ตารางการประชุมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้) โดยไม่รวมการประชุมวาระพิเศษ ดังนี้
ครั้งที่
1
2
3
4

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
วันที่ 13 สิงหาคม 2564
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
วันที่ 13 สิงหาคม 2564
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

การพัฒนากรรมการบริษัทและผู้บริหาร
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่และการฝึกอบรมกรรมการ
บุคคลทีไ่ ด้รบั เลือกมาท�ำหน้าทีเ่ ป็นกรรมการบริษทั คนใหม่ จะได้รบั การฝึกอบรมในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั รวมถึงหน้าที่
และความรับผิดชอบของกรรมการบริษทั ข้อมูลที่ใช้ปฐมนิเทศเมื่อได้รับการแต่งตัง้ เป็นกรรมการ จากทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ (Orientation) ได้แก่
เรือ่ งทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามกฎหมายหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ บังคับของบริษทั ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั และคณะ
กรรมการชุดย่อย รายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัท ย้อนหลัง 1 ปีคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีจัด
ท�ำโดยตลาด หลักทรัพย์ฯ นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
ของบริษทั ตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ ทีส่ ำ� คัญของบริษทั รวมทัง้ หลักสูตรอบรมกรรมการ และข้อมูลอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษทั เป็นต้น ในการฝึกอบรมนีเ้ ลขานุการบริษทั จะเป็นผูท้ ใี่ ห้ขอ้ มูลต่อกรรมการคนใหม่ คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการมีความ
รู้อย่างต่อเนื่องและสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมในการฝึกอบรมในหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาต่างๆ และกรรมการเข้าใหม่ทุกคน
จะได้รับการปฐมนิเทศเบื้องต้นจากประธานกรรมการ เกี่ยวกับลักษณะการด�ำเนินธุรกิจ ประวัติความเป็นมาของบริษัท ที่ตั้งส�ำนักงานและ
สาขาวัฒนธรรมองค์กร พร้อมรับค�ำชี้แจงจากกรรมการและเลขานุการบริษัทเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ และ
ระบบการควบคุมภายในการพัฒนาความรู้ให้กับกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการก�ำกับ
ดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งรวมถึง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารและเลขานุการ บริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อ
เนื่อง ได้แก่ หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือสถาบันอืน่ ๆ ไม่วา่ จะเป็นในส่วนของหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการ หรือแนวทางการบริหารจัดการแนวใหม่
เพื่อให้กรรมการทุกคนมีการพัฒนา และปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการน�ำความรู้ต่างๆมาปรับใช้อย่างเหมาะสม ซึ่งในปี
2563 ได้สนับสนุนกรรมการเข้าร่วมอบรมดังนี้
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นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน ต�ำแหน่งกรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
อบรมหลักสูตร
• เทคนิคการเขียน CG Report ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
• หลักสูตรข้อก�ำหนด ISO 9001: 2015 และ ISO 14001 : 2015
• หลักสูตรการตรวจติดตามภายใน ของ ISO 9001 : 2015 และ ISO 14001 : 2015
• พื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Preliminary to Corporate Sustainability) รุ่นที่ 1
• TLCA CFO Professional Development Program ครั้งที่ 1/2020 “Update on IFRS9 and other new standards”
การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั ได้กำ� หนดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านตนเองของคณะกรรมการ (Board Self-Assessment) อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง เป็นประจ�ำทุกปีโดยใช้แบบประเมินที่บริษัทปรับปรุงจากตัวอย่างของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วจัดท�ำแบบประเมิน
ขึ้นจ�ำนวน 3 ชุด ดังนี้
1. การประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะ
2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ
3. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อย
โดยแบ่งการประเมินเป็น 6 หัวข้อหลักได้แก่ 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิด
ชอบของคณะกรรมการ 3. การประชุมคณะกรรมการ 4. การท�ำหน้าทีข่ องกรรมการ 5. ความสัมพันธ์กบั ฝ่ายจัดการ 6. การพัฒนาตนเองของ
กรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
เพือ่ ให้คณะกรรมการใช้เป็นกรอบในการก�ำหนดบรรทัดฐาน ตรวจสอบการปฏิบตั หิ น้าที่ และน�ำผลทีไ่ ด้เปรียบเทียบกับผลการปฏิบตั ิ
งานตามกฎบัตรของคณะกรรมการสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบในผลการปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพอย่างแท้จริงและเพือ่ ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายที่ก�ำหนดไว้ และเพื่อทบทวนปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา โดย
เลขานุการบริษัทจะน�ำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการส่งให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�ำปีทั้ง
แบบคณะและรายบุคคล ซึ่งภายหลังที่คณะกรรมการแต่ละคนประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะน�ำส่งแบบประเมินการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการบริษัทในรอบปี
กระบวนการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ/คณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล ประจ�ำปี 2563 มีดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติและทบทวนแบบประเมินผลเพื่อให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
หน่วยงานก�ำกับดูแลก�ำหนด
2. เลขานุการบริษัท จัดส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการให้กรรมการบริษัทภายในต้นเดือนมกราคมของทุกปี
3. กรรมการบริษัท ท�ำแบบประเมินผลและส่งคืนเลขานุการบริษัท ภายในสิ้นเดือนมกราคมของทุกปี
4. เลขานุการบริษัท เป็นผู้สรุปและวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทและรายงาน
ผลการวิเคราะห์จากการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
5. เลขานุการบริษัท น�ำผลวิเคราะห์และความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษัท ไปจัดท�ำแผนเพื่อด�ำเนินการปรับปรุงโดย
จัดท�ำหลักเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้
4 = ดีเยี่ยม

3 = ดีมาก

2 = ดี

1 = พอใช้

0 = ควรปรับปรุง

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจ�ำปี 2563 สรุปได้ดังนี้

รวมร้อยละ

แบบประเมินของคณะกรรมการบริษัท
รายคณะ
86.20%

รายบุคคล
86.0%
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รวมร้อยละ

แบบประเมินของคณะกรรมตรวจสอบ
รายคณะ
100%

รายบุคคล
98.9%

เลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษัท มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งรับผิดชอบใน
การดูแลและให้คำ� แนะน�ำแก่คณะกรรมการและผูบ้ ริหารเกีย่ วกับกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ทีต่ อ้ งปฏิบตั แิ ละหลักการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั และ
รับผิดชอบจัดการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมถึงช่วยคณะกรรมการดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติดงั กล่าว และการรักษา
เอกสารข้อมูล
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษทั ฯ ยึดถือแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการทีว่ า่ การตัดสินใจใดๆ ในการด�ำเนินกิจกรรม
ทางธุรกิจจะต้องท�ำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และควรหลีกเลี่ยงการกระท�ำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยก�ำหนดให้
ผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้อง หรือมีสว่ นได้เสียกับรายการทีพ่ จิ ารณาต้องแจ้งให้บริษทั ทราบถึงความสัมพันธ์ หรือการมีสว่ นได้เสียของตนในรายการดัง
กล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอ�ำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ
หากมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นที่มิใช่การด�ำเนินการตามธุรกิจปกติ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขการ
ค้าทั่วไปจะต้องน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติโดยให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมอย่าง
รอบคอบเพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้บริษัท จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ด้วย
ระบบการควบคุมภายใน
บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการ
ด�ำเนินงาน บริษัท มีการก�ำหนดภาระหน้าที่ อ�ำนาจในการด�ำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน และผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มี
การควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัท ให้เกิดประโยชน์มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน
โดยคณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท�ำหน้าทีใ่ นควบคุมดูแลระบบการสอบทาน ระบบการควบคุมภายใน และ
ระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม
บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในโดยการจ้างบุคคลภายนอกท�ำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการ
เงินที่ส�ำคัญของบริษัท ให้ด�ำเนินไปในแนวทางที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามกฎหมาย ข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ควบคุม
ระบบภายใน ตรวจสอบรายการทีส่ ำ� คัญอย่างสม�ำ่ เสมอ และต้องรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบท�ำให้สว่ นตรวจ
สอบภายในมีความเป็นอิสระสามารถตรวจสอบ และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่
การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะท�ำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อประเมินความเสี่ยงที่มาจากภายในและภายนอก วิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นสาเหตุ
ก�ำหนดแนวทางในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง มาตรการในการลดความเสี่ยง การประเมินผล และการรายงาน
การบริหารจัดการความเสี่ยงไว้อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้บริษัท ก�ำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น
อย่างสม�่ำเสมอ และรายงานความคืบหน้าต่อผู้บังคับบัญชาทราบ โดยบริษัท ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงไว้ใน “ขั้นตอน
การด�ำเนินงาน เรื่อง การบริหารความเสี่ยง”
รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบจะท�ำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชี การเงิน และผู้สอบบัญชีประชุมร่วมกัน น�ำ
เสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัท ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และ
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี โดยการจัดท�ำงบการเงินดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ในประเทศไทย ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับอนุญาตจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีทเี่ หมาะสม และถือปฏิบตั อิ ย่างสม�ำ่ เสมอ รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
การป้องกันการน�ำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ของผู้บริหาร
บริษัทฯ มีนโยบายวิธีการดูแลกรรมการ และผู้บริหารในการน�ำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อ
แสวงหาประโยชน์ส่วนตนรวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้
• ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไย
ตามมาตรา 59 และก�ำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
• บริษัทฯ ก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน
ท�ำการนับแต่วันที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลง และจัดส่งส�ำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัท ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• บริษัทฯ ก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระส�ำคัญ ซึ่งมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อ
สาธารณชนเป็นเวลา 1 เดือน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชัว่ โมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทัง้ ห้าม
ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส�ำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
• บริษทั ฯ ก�ำหนดบทลงโทษทางวินยั หากมีการฝ่าฝืนน�ำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์สว่ นตนซึง่ เริม่ ตัง้ แต่ การตักเตือนเป็นหนังสือ
ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระท�ำและความ
ร้ายแรงของความผิดนั้นๆ
ก�ำกับดูแล
กรรมการและผูบ้ ริหารทุกระดับของบริษทั จะต้องเป็นแบบอย่างทีด่ ใี นการปฏิบตั ติ ามนโยบาย การก�ำกับดูแลกิจการทีก่ ำ� หนด ฝ่าย
จัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และสร้างให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงาน
การพิจารณาทบทวน
เพื่อให้นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติของทางการสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบให้มีการทบทวนปรับปรุงตามความเหมาะ
สมเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง
6. จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษทั ฯ ได้กำ� หนดหลักปฏิบตั เิ กีย่ วกับจรรยาบรรณของ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพือ่ ให้ผเู้ กีย่ วข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ตามภารกิจของบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรมทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งให้มีการดูแลและ
ติดตามการปฏิบตั ติ ามแนวทางดังกล่าวอย่างสม�ำ่ เสมอทัง้ นีบ้ ริษทั ได้มกี ารประกาศแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบ และยึดปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด
รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว
คณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความส�ำคัญกับความส�ำเร็จตามเป้าหมาย และวิธกี ารทีใ่ ห้เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ความส�ำเร็จนัน้ ๆ ควบคูก่ นั โดย
ก�ำหนดไว้ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งก�ำหนดข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจ และจริยธรรมทางธุรกิจ ดังนั้นเพื่อเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานที่มีความเข้าใจที่ตรงกันก่อให้เกิดความชัดเจน ต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัท บริษัทจึงจัดท�ำจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อ
ให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบและเข้าใจถึงมาตรฐานการปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอที่บริษัท คาดหวัง และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
นับตัง้ แต่การปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า คูค่ า้ คูแ่ ข่งขัน พนักงาน และสังคมส่วนรวมทัง้ การปฏิบตั ติ ามลายลักษณ์อกั ษร และปฏิบตั ติ ามเจตนารมณ์
ความซือ่ สัตย์ และเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าพนักงานทุกคนมีความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมทัง้ จรรยาบรรณธุรกิจ ทางบริษทั
ได้จดั ท�ำแบบสอบถามเพือ่ ประเมินความรูค้ วามเข้าใจของพนักงานอย่างน้อย 1 ครัง้ ต่อปี ทัง้ นีผ้ ลการสอบถามดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึง่ ในการ
พิจารรณาผลการปฏิบัติงานของพนักงานในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี
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1. วิสัยทัศน์
บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้น�ำด้านการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าและพลังงานของประเทศ รวมถึงการเป็นผู้ให้บริการทางด้าน
ธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร
2. พันธกิจ
• ด้านธุรกิจงานขาย จัดหาอุปกรณ์ส�ำหรับระบบไฟฟ้า ระบบพลังงานทดแทน และระบบประหยัดพลังงาน
• ด้านธุรกิจบริการ ให้ค�ำปรึกษา ออกแบบทางวิศวกรรม จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้าง ตลอดจนพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทนอย่างมีมาตรฐาน และประสิทธิภาพสูงสุด
• ด้านธุรกิจจ�ำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas (LNG)) และธุรกิจสถานีขายปลีก
ก๊าซธรรมชาติส�ำหรับยานยนต์ เพื่อสร้างโครงข่ายลูกค้าให้มีความมั่นคง
• ด้านธุรกิจให้บริการทางด้านวิศวกรรมพลังงาน โดยเฉพาะธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจรอย่างมีมาตรฐานเพือ่
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
• ด้านธุรกิจให้บริการขนส่งน�้ำมันโดยระบบขนส่งทางท่อ เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศและสังคม
• ด้านธุรกิจพัฒนาโครงการ การลงทุน มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจพลังงาน การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยค�ำนึงถึงสังคม
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
• ด้านธุรกิจพัฒนางานขาย บริการ และโครงการทีส่ ามารถสร้างรายได้ให้กบั บริษทั อย่างต่อเนือ่ งในระยะกลาง 1-5 ปี เพือ่ ส่งเสริม
ให้มีการเจริญเติบโตมั่นคงอย่างต่อเนื่อง
• ด้านธุรกิจบริหารจัดการเชื้อเพลิงจากพืชพลังงาน เพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงาน และหาพันธมิตรที่เข้มแข็ง เติบโต
ด้วยกัน เพื่อผลประโยชน์ในระยะยาว
• ด้านผลตอบแทน มุ่งมั่นเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
• ด้านบุคลากรพัฒนา และส่งเสริมขีดความรู้ความสามารถ ตลอดจนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
• ด้านการจัดการ บริหารงานโดยยึดหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
• ด้านส่งเสริมการน�ำนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาสนับสนุนการด�ำเนินงานในทุกกระบวนงาน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ (Productivity)
และเพิ่มโอกาสในการด�ำเนินธุรกิจขององค์กร
• ด้านพัฒนางานวิจัย สร้าง และส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน และสนับสนุนการด�ำเนินงานของ
องค์กร ทั้งในธุรกิจหลัก ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และธุรกิจใหม่
3. วัฒนธรรมองค์กร
Best Quality
Achievement

: เน้นการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพมาตรฐานสูงสุด รับประกันคุณภาพ
: มุ่งมั่นในความส�ำเร็จ พยายามอย่างเต็มความสามารถในการปฏิบัติงานให้ส�ำเร็จตาม เป้าหมายรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่
Teamwork
: เปิดใจ ร่วมมือท�ำงานโดยมีเป้าหมายร่วมกันประสานงาน และมีน�้ำใจช่วยเหลือกันร่วมกัน แก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นให้อภัย และให้ก�ำลังใจกัน
Continuous Learning : มุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานการ บริหารจัดการการ
ด�ำเนินชีวิต
Morality
: มีหลักประพฤติปฏิบัติที่ดี มีคุณธรรมที่ดี มีจริยธรรม ท�ำแต่สิ่งดีงาม คิดดี ท�ำดี
4. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• บริษัทฯ ยึดถือการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจและการค้า ธุรกิจการเงิน
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ตลอดจนยึดถือปฏิบัติตามหลักจริยธรรมที่พึงปฏิบัติในการประกอบธุรกิจ
• บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการประกอบธุรกิจอย่างซื่อตรง มีจริยธรรม และคุณธรรมเป็นแนวทางการประกอบธุรกิจที่ถูกต้อง มั่นคงและ
ยัง่ ยืน โดยบริษทั ยึดมัน่ ต่อการประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกภาคส่วนด้วย
ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติ
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• บริษัทฯ มีนโยบายในการต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรง และทางอ้อม โดยครอบคลุมทุกกระบวนการขั้นตอนการ
ท�ำงาน ตลอดจนต้องไม่เข้าไปมีสว่ นเกีย่ วข้องกับเรือ่ งคอร์รปั ชัน ทัง้ นีบ้ ริษทั ก�ำหนดให้ปฏิบตั ติ าม “นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน
และการให้สนิ บน และนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิดและการทุจริต” ตลอดจนปลูกฝังค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรใน
การต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร
• บริษัทฯ จัดให้มีระบบการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ตลอดจนการแจ้งเบาะแสการกระท�ำความผิด หรือการกระท�ำอันส่อไปใน
ทางประพฤติมิชอบ และคอร์รัปชันผ่านทางช่องตามที่บริษัท ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้บริษัท จะให้ความคุ้มครอง ความเป็นธรรมต่อ
พนักงานทีแ่ จ้งเบาะแส และพนักงานทีถ่ กู กล่าวหา การสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงมีความเป็นธรรม ตลอดจนการเก็บรักษาความ
ลับของผู้ที่เกี่ยวข้อง
• บริษทั ฯ มีการปฏิบตั ติ อ่ คูแ่ ข่งด้วยการด�ำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันทีด่ ี ไม่ทำ� ลายชือ่ เสียงของคูแ่ ข่ง ไม่กล่าวหา
ว่าร้ายด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่สจุ ริตปราศจากข้อมูลจริง ไม่แสวงหาความลับทีไ่ ม่สจุ ริตและไม่เหมาะสม ไม่กระท�ำการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ
ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องรักษาและไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจการค้าและ/หรือข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัท
คู่ค้า พันธมิตร และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เว้นแต่ได้รับการอนุญาตจากผู้มีอ�ำนาจของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียนั้นๆ แล้ว
• กรรมการผูบ้ ริหารและพนักงานจะไม่ใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ แสวงหาผลประโยชน์สว่ นตัวหรือแก่บคุ คลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิง่
ข้อมูลที่เป็นสาระส�ำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนตามกฎ
ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
• บริษัทจัดให้มีการสื่อสาร ส่งเสริมให้พนักงานมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณตลอดจนนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ของบริษัทในอนาคต เพื่อให้พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ และการสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรน�ำไปสู่
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นอัตลักษณ์ของบริษัท
• ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั จะไม่ทำ� การสือ่ สาร ตีพมิ พ์ประกาศ ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กรไม่วา่ จะเป็นการสือ่ ด้วยวาจา
หรือลายลักษณ์อักษรที่ไม่จริง บิดเบือน ประสงค์ร้าย หรือท�ำลายชื่อเสียงของบุคคล หรือกลุ่มบุคคล การสื่อสารด้วยวาจาของ
ผู้บริหารและพนักงานต้องใช้ภาษา และน�้ำเสียงที่สุภาพไม่ท�ำให้ภาพพจน์ และชื่อเสียงของบริษัท ต้องเสื่อมเสีย
• บริษัทยึดมั่นในการสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัยในการท�ำงานตลอดจนการเปิดโอกาสให้มี
การน�ำเสนอและรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และส่วนรวม
• พนักงานทุกคนจะต้องมีความตระหนักในการปฏิบตั งิ านโดยเมือ่ พบข้อสงสัยและ/หรือเหตุทสี่ อ่ ในทางไม่สจุ ริตหรือผิดปกติและ/
หรือการละเมิดกฎระเบียบหรือนโยบายของบริษทั ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดความเสือ่ มเสียแก่บริษทั พนักงานพึงแจ้งผูบ้ งั คับบัญชาทราบ
โดยทันที หรือให้ท�ำการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนตามที่บริษัทได้จัดระบบไว้
• พนักงานทุกคนต้องมีจิตส�ำนึกด้านสิ่งแวดล้อม และมีความตระหนักในการใช้ทรัพยากรของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพมีความ
คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัท ก�ำหนดนโยบายที่ไม่ให้ ผู้บริหารและพนักงานใช้โอกาสจากการเป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน แสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตน จึงก�ำหนดข้อปฏิบัติส�ำหรับผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ดังนี้
1. ในกรณีทผี่ บู้ ริหาร พนักงาน หรือบุคคลในครอบครัวเข้าไปมีสว่ นร่วม หรือเป็นผูถ้ อื หุน้ ในกิจการทีแ่ ข่งขันกับธุรกิจของบริษทั หรือ
กิจการใดๆ ทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั จะต้องแจ้งประธานกรรมการบริษทั ผ่านทางเลขานุการบริษทั
ให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
2. ในกรณีที่ผู้บริหาร หรือพนักงานไปเป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือที่ปรึกษาในบริษัท หรือองค์กรธุรกิจอื่นจะต้องไม่ขัดต่อประโยชน์
ของบริษัท และการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงในบริษัท
3. เลขานุการบริษัท จะจัดส่งจดหมายแจ้งขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท เกินกว่าร้อยละ 5 กรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงานของบริษัท เพื่อท�ำปรับปรุงข้อมูลในการเข้าไปมีส่วนร่วม หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท หรือ
กิจการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท เป็นประจ�ำทุกไตรมาส
4. ในกรณีทมี่ รี ายการทีเ่ กีย่ วโยงกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และ
การเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด
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การใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์
บริษทั ฯ ถือว่าผูบ้ ริหาร และพนักงานมีหน้าทีต่ อ้ งเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษทั อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้อมูลภายใน
ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท หรือส่งผลต่อราคาหุ้นของบริษัท จึงก�ำหนดข้อปฏิบัติ
ส�ำหรับผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดังนี้
1. ผู้บริหารและพนักงานจะไม่ใช้โอกาส หรือข้อมูลต่างๆ ในการหาประโยชน์ส่วนตน และในการท�ำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท หรือท�ำ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน
2. ผู้บริหารและพนักงานจะไม่ใช้ ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น
เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท
3. ผูบ้ ริหารและพนักงานจะไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษทั ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคูแ่ ข่งขัน คูค่ า้ แม้วา่ ผูบ้ ริหาร
หรือพนักงานจะพ้นจากต�ำแหน่งในบริษัท ไปแล้ว
การดูแลรักษาทรัพย์สินและทรัพยากรของบริษัท
บริษัทฯ ก�ำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ดูแลรักษา และใช้ทรัพย์สินและทรัพยากรของบริษัท อย่างประหยัด และเกิดประ
โยขน์สูงสุด มิให้ทรัพย์สินใดๆ ของบริษัท เสื่อมค่า หรือสูญหายโดยมิชอบ
การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท
บริษัทฯ ถือว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท ก�ำหนดให้ผู้บริหาร และพนักงานของ
บริษัท ดังนี้
1. ห้ามผูบ้ ริหารและพนักงานน�ำซอฟท์แวร์ทผี่ ดิ กฎหมายมาใช้ และห้ามคัดลอกซอฟท์แวร์ลขิ สิทธิด์ ว้ ยเหตุผลใดๆ โดยมิได้รบั อนุญาต
จากบริษัทผู้ผลิตซอฟท์แวร์นั้นๆ
2. ห้ามผูบ้ ริหารและพนักงานเปิดเผยข้อมูลทีอ่ ยูใ่ นระบบข้อมูลของบริษทั หรือข้อมูลทีบ่ ริษทั ซือ้ มาโดยไม่ได้รบั อนุญาตจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
3. ห้ามผู้บริหารและพนักงานเปิดเผยรหัสประจ�ำตัว ที่ใช้ในการเข้าถึงระบบข้อมูลของบริษัท แก่ผู้อื่น
4. ห้ามผูบ้ ริหารและพนักงานท�ำลาย ลบทิง้ เปลีย่ นแปลง ท�ำซ�ำ้ ข้อมูลของบริษทั โดยไม่ได้รบั อนุญาตจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
5. ห้ามผู้บริหารและพนักงานปรับแต่งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ หรือติดตั้งอุปกรณ์ใดๆ ที่นอกเหนือจากอุปกรณ์มาตรฐานที่บริษัท ติดตั้ง
ให้
6. ห้ามผูบ้ ริหารและพนักงานใช้อเี มลของบริษทั ในการส่งข้อความทีก่ ล่าวร้าย ท�ำให้เสือ่ มเสีย หรือข้อความทีห่ ยาบคาย ลามก ข่มขู่
ก่อกวน หรือสร้างความร�ำคาญให้กับผู้อื่น
7. ผู้บริหารและพนักงานไม่ควรใช้คอมพิวเตอร์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
8. ผูบ้ ริหารและพนักงานควรใช้อนิ เทอร์เน็ตในการแสวงหาข้อมูลความรูท้ เี่ ป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั งิ าน และละเว้นการเข้าเว็บไซต์
ที่ผิดกฎหมาย หรือเว็บไซต์ที่ผิดต่อศีลธรรมอันดีงาม
9. ผู้บริหารและพนักงานควรใช้อุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ที่บริษัท จัดให้อย่างมีจิตส�ำนึก และมีความรับผิดชอบ โดยค�ำนึงถึงประโยชน์
ของบริษัท เป็นส�ำคัญ
การรับและให้อามิสสินจ้าง
1. บริษัทฯ ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเรียก หรือรับผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า ผู้รับเหมา ที่ปรึกษา และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การท�ำธุรกิจกับบริษัท
2. ผูบ้ ริหารและพนักงานควรเลีย่ งทีจ่ ะให้หรือรับของขวัญ หรือของก�ำนัลใดๆ จากคูค่ า้ หรือผูท้ บี่ ริษทั ท�ำธุรกิจด้วย เว้นแต่เป็นช่วง
เทศกาลในมูลค่าที่เหมาะสม และไม่เกี่ยวข้องกับการผูกมัดทางธุรกิจ
3. ผู้บริหารและพนักงานควรเลี่ยงที่จะให้ หรือรับการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าปกติจากบุคคลที่บริษัท ท�ำธุรกิจด้วย
การจัดท�ำเอกสาร
บริษัทฯ ก�ำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานจดท�ำเอกสารต่างๆ ด้วยความสุจริตรอบคอบเป็นไปตามมาตรฐานที่ก�ำหนด ห้ามมิให้
ปลอมแปลงรายงาน และเอกสารของบริษัท
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สิทธิทางการเมือง
บริษัท สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานใช้สิทธิของตนเองตามกฎหมาย แต่ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่
จะก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบริษทั มีสว่ นเกีย่ วข้องหรือให้การสนับสนุนแก่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่ หรือกลุม่ พลังใดกลุม่ พลังหนึง่
และห้ามมิให้ใช้ทรัพย์สินของบริษัท เพื่อสนับสนุนพรรคใดพรรคหนึ่ง หรือกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหนึ่ง
5. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัท ให้ความส�ำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรมตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัท ได้ก�ำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของฝ่ายบริหารและพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามภารกิจของบริษทั ด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต และเทีย่ งธรรม รวมทัง้ ให้มกี ารดูแลติดตามการปฏิบตั ติ ามแนวทางดังกล่าวอย่าง
สม�่ำเสมอ
ทั้งนี้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องรับทราบ เข้าใจรวมถึงยึดถือตามแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละคน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เปิดเผย โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่
เกี่ยวข้อง
ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
1) ต่อผู้ถือหุ้น
1.1 เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ ทันต่อเวลา มีความโปร่งใส และยุติธรรม
1.2 ระมัดระวังในการปฏิบัติการใดๆ อันจะให้ผู้ถือหุ้นเกิดความสับสน และส�ำคัญผิดในข้อเท็จจริงของสารสนเทศ
1.3 ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกัน
1.4 ก�ำกับดูแลให้มีการบริหารองค์กรด้วยความระมัดระวัง และรอบคอบเพื่อป้องกันความเสียหายต่อผู้ถือหุ้น
2) ต่อลูกค้า
2.1 ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรม
2.2 ให้บริการที่เป็นเลิศด้วยคุณภาพ และประสิทธิภาพ
2.3 ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม
2.4 รักษาความลับของลูกค้ารวมถึงไม่น�ำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์องบริษัท และผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบเว้นแต่จ�ำเป็นต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมาย
2.5 จัดระบบหรือช่องทางเพือ่ ให้ลกู ค้าสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกีย่ วกับบริการ และด�ำเนินการแก้ไขรวม
ทั้งแจ้งผลให้ลูกค้าทราบอย่างรวดเร็ว
3) ต่อคู่แข่งขัน
3.1 ด�ำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกามารยาท ต่อต้านการแข่งขันทีไ่ ม่เป็นธรรม ปฏิบตั ติ อ่ คูแ่ ข่งขันด้วยการด�ำเนินธุรกิจภาย
ใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
3.2 ด�ำเนินธุรกิจโดยไม่ทำ� ลายชือ่ สียงของคูแ่ ข่งขัน ไม่กล่าวหาว่าร้ายด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่สจุ ริตปราศจากข้อมูลความจริง หรือ
ซ�้ำเติมคู่แข่งขัน
3.3 ด�ำเนินธุรกิจโดยไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
3.4 ไม่กระท�ำการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่งขัน และผู้อื่น
4) ต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้
4.1 การจัดหา จัดซือ้ จัดจ้างจะต้องอยูภ่ ายใต้กฎระเบียบของบริษทั มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ เพือ่ ประโยชน์
สูงสุดของบริษัท
4.2 หลีกเลี่ยงการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้างที่ขัดกับผลประโยชน์โดยรวมของบริษัท
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4.3 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมจัดหา จัดซื้อ จัดจ้างต้องไม่รับประโยชน์ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมจากคู่ค้า และไม่มีความ
สัมพันธ์ใกล้ชิดจนอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในกรณีที่มีการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้างกับคู่ค้าที่มีความสัมพันธ์ต้อง
รายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาสูงสุดของสายงานนัน้ ๆ หรือรายงานต่อกรรมการผูจ้ ดั การเพือ่ ทราบ และให้ความเห็นเป็นการ
ล่วงหน้า และต้องไม่มีส่วนร่วมในการอนุมัติ
4.4 กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทีเ่ ป็นคูค่ า้ กับบริษทั ต้องรายงานความสัมพันธ์ตอ่ สายการบังคับบัญชา หรือรายงาน
ต่อกรรมการผู้จัดการเพื่อทราบเป็นการล่วงหน้า
4.5 เคารพและด�ำเนินการตามข้อตกลงที่มีการเจรจาต่อรองให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ�ำนาจของ
บริษัท
4.6 หากพบเห็นเหตุทที่ ำ� ให้ไม่สามารถด�ำเนินการตามข้อตกลง หรือสัญญาได้ผรู้ บั ผิดชอบต้องรีบรายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชา
ทันที
4.7 ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงไม่หลอกลวงให้เกิดความเข้าใจผิด หรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนแก่คู่ค้าหรือเจ้าหนี้
4.8 ต้องรักษา และไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจการค้าและ/หรือข้อมูลความลับทางธุรกิจคู่ค้า เจ้าหนี้ และผู้ที่มีส่วนได้
เสียอื่น
4.9 หลีกเลีย่ งการรับของก�ำนัล สินน�ำ้ ใจ การรับเชิญไปงานเลีย้ งสังสรรค์ หรืองานเลีย้ งรับรองจากคูค่ า้ ทีจ่ ดั เป็นการเฉพาะ
เจาะจง เว้นแต่เป็นไปตามโอกาสที่เป็นช่วงเทศกาลในมูลค่าที่เหมาะสม และต้องไม่มีข้อผูกมัดทางธุรกิจมาเกี่ยวข้อง
โดยบริษัทฯ ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ใน “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและการให้สินบน”
5) ต่อพนักงาน
5.1 ให้ความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกคนให้ผลตอบแทน และจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม
5.2 ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค และไม่เลือกปฏิบัติ
5.3 เคารพ ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของพนักงานทุกคน
5.4 ดูแลเอาใจใส่ในการสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อม สุขอนามัย ความปลอดภัยในการท�ำงานตลอดจนสวัสดิภาพความ
ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานทุกคน
5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานในการพัฒนาความรู้ ให้ความก้าวหน้าแก่พนักงานตามความสามารถ และความเหมาะ
สมของพนักงานอย่างเป็นธรรม
5.6 มีประเมินผลปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม
5.7 เปิดโอกาสให้มีการเสนอ รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และส่วนรวม
5.8 สนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนค�ำนึงผลประโยชน์ขององค์กร หรือส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน
5.9 การแต่งตัง้ และโยกย้าย การให้ผลตอบแทน รวมถึงการให้รางวัล และการลงโทษกระท�ำด้วยความสุจริตใจบนพืน้ ฐาน
ของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน
6) ต่อทางการและสังคมโดยส่วนรวม
บริษทั ฯ ส่งเสริมสนับสนุนให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั มีสว่ นร่วมในการเป็นส่วนหนึง่ ของสังคมให้ความ
ดูแลใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ น�ำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการให้เกิดการด�ำเนินกิจการเป็นการสร้างความส�ำเร็จ และประโยชน์สุข ซึ่งจะเป็นผลดีต่อความยั่งยืน
ของกิจการผูม้ สี ว่ นได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อมอย่างแท้จริง ทัง้ นี้ ให้ความส�ำคัญกับท้องถิน่ ทีบ่ ริษทั เข้าไปด�ำเนินกิจการ
ดูแลรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนโดยบริษัทฯ จะปลูกฝัง
จิตส�ำนึกของพนักงานทุกระดับให้มคี วามรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจัง และด�ำเนินกิจกรรมทีม่ สี ว่ นสร้างสรรค์สงั คมอย่างต่อเนือ่ ง
สม�่ำเสมอ
6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จัดให้มกี ารควบคุมดูแลป้องกันธุรกรรมต่างๆ รวมถึงรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันไม่ให้มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยก�ำหนดนโยบาย
ระเบียบวิธีปฏิบัติพร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่ก�ำกับดูแล
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7. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพือ่ เป็นการรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างเหมาะสม ดังนัน้ จึงก�ำหนดแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการให้ รับของขวัญ ของก�ำนัล การ
เลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่นใดของบริษัท โดยบริษัทได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ใน “นโยบาย และแนวปฏิบัติ เรื่องการต่อต้านการ
คอร์รัปชัน”
8. การรับข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมธุรกิจ
บริษัทฯ ได้จัดช่องทางพิเศษ หรือช่องทางลับ ในการส่งข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ดังนี้
ทางอีเมล์ 		
:
ceo@pst.co.th
ทางไปรษณีย์
:
แผนกเลขานุการบริษัท ส�ำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
			
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
			
ส�ำนักงานใหญ่ เลขที่ 325/1 อาคารพีเอสที ถนนพหลโยธิน
			
แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
9. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)
บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ นายชยพล ศุภ
เศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 หรือ
นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 หรือ นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบรับใบ
อนุญาตเลขที่ 3516 หรือนางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบรับใบอนุญาตเลขที่ 4807 บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด โดยให้
คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในงวดบัญชีปี 2563 เป็นจ�ำนวนเงิน รวม 4,809,000 บาท (สี่ล้านแปดแสน
เก้าพันบาทถ้วน)
2. ค่าบริการอื่น ๆ (Non Audit Fee)
		
- ไม่มี –

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

89

90
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน )
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัทเพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน ) ในปี 2563 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน
ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์เฉพาะด้าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มี
ความอิสระ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย
1. นายสุวิทย์ สิงหจันทร์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวรพงศ์ จ�ำจด
กรรมการตรวจสอบ
3. นายพิทยาธร มฤทุสาธร กรรมการตรวจสอบ
ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ทุกครั้งกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบองค์
ประชุม และได้เชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมตามวาระของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้เชิญผู้ตรวจสอบภายใน ผู้
สอบบัญชีรบั อนุญาต เพือ่ ร่วมชีแ้ จงข้อเท็จจริง ผลการตรวจสอบบัญชี และหลักฐานประกอบ ในแต่ละไตรมาส ทัง้ นีค้ ณะกรรมการตรวจสอบ
ได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและและผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทฯเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย 1
ครัง้ การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ติ ามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯได้อนุมตั ไิ ว้อย่างเคร่งครัด
และผลการประชุมแต่ละครั้งได้รายงานการปฏิบัติงานโดยสรุปพร้อมข้อเสนอแนะที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ ทราบ สรุปสาระส�ำคัญดังนี้
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปี 2563 ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า รายงาน
ทางการเงิน รายการบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจัดท�ำขึ้นมีความถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานบัญชี และข้อก�ำหนดทาง
กฎหมายรวมทัง้ มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอพร้อมทัง้ ให้ขอ้ สังเกตและ รับทราบแนวทางแก้ไข
ปัญหาให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดท�ำขึ้นตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีความถูกต้องตามที่ควรเชื่อถือได้ และการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่มีความสมเหตุสมผล
2. สอบทานความเพียงพอของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการได้สอบทานและอนุมัติแผนการตรวจ
สอบภายในประจ�ำปี 2563 เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีทรัพยากรทีเ่ หมาะสมในการท�ำงานตามแผนงานให้สำ� เร็จ
นอกจากนีย้ งั ได้ตดิ ตามความคืบหน้าของการด�ำเนินการตามแผนดังกล่าวเป็นประจ�ำทุกไตรมาส ซึง่ รวมถึงสรุปประเด็นตรวจพบ
จากการตรวจสอบแต่ละครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจต่อประสิทธิผลโดยรวมของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอด
ทั้งปี และเห็นว่ามีทรัพยากรและขอบเขตการท�ำงานที่เหมาะสมกับขนาดและลักษณะการด�ำเนินงานของบริษัท
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก�ำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดและกฎหมาย
ต่างๆ อย่างเหมาะสม สอบทานรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่ามีความสมเหตุสมผลเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมาย โดยข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว
4. สอบทานการบริหารความเสีย่ งรายงานผลการตรวจสอบ และข้อสังเกตผลการประเมินระบบการควบคุมภายในรวมทัง้ มีการแลก
เปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหารระดับสูงโดยบริษัทฯ ก�ำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจ�ำทุกเดือน และมีการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสโดยในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวถึงผลการด�ำเนินงานปัจจัยความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นผลกระทบและข้อเสนอแนะมาตรการป้องกัน หรือลดทอนความเสี่ยงที่ส�ำคัญเพื่อรายงานความคืบหน้าของผลการ
ด�ำเนินงานโดยผู้รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ามาตรการบริหารความเสี่ยงที่ก�ำหนดไว้
มีประสิทธิผล และเหมาะสมเพียงพอครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูงสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของการ
ด�ำเนินธุรกิจปัจจุบัน
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5. สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบทีก่ ำ� หนดโดยคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซึ่งผลการประเมินพบว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และครบถ้วนแล้ว
6. พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีโดยพิจารณาถึงความโปร่งใส และหลักการก�ำกับกิจการทีด่ ี รวมถึงผลการปฏิบตั งิ านของผูส้ อบบัญชี
ปีที่ผ่านมา โดยค�ำนึงถึงชื่อเสียงความน่าเชื่อถือความสามารถในการให้บริการตรวจสอบและการให้ค�ำรับรองงบการเงินได้ทัน
เวลาอย่างสม�ำ่ เสมอแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบเสนอ ต่อคณะกรรมการบริษทั ฯเพือ่ ให้พจิ ารณาเสนอขออนุมตั ิ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด ประจ�ำปี 2564 โดยมีรายชื่อดังนี้
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ 		
ผู้สอบรับใบอนุญาตเลขที่ 4521
หรือ
นายสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล
ผู้สอบรับใบอนุญาตเลขที่ 3516
หรือ
นางสาวรสพร เดชอาคม 		
ผู้สอบรับใบอนุญาตเลขที่ 5659
โดยให้คนใดคนหนึง่ เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั เพาเวอร์ โซลูชนั่ เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน ) และบริษทั ย่อย ก�ำหนดค่าธรรมเนียม
บริการงานสอบบัญชีจ�ำนวน 4,583,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งจะเรียก
เก็บตามจริง และส�ำหรับค่าตรวจ BOI ของโครงการ Private PPA ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมอบอ�ำนาจให้ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณาค่าตรวจ BOI เนื่องจากยังไม่ทราบจ�ำนวนโครงการที่เกิดขึ้นภายในปี 2564 จึงยังไม่สามารถต่อรอง
ราคาที่เหมาะสมได้
7. สอบทานการต่อต้านการคอร์รปั ชันและการให้สนิ บน บริษทั ได้จดั ให้มโี ครงการต่อต้านการคอร์รปั ชันและการให้สนิ บน เพือ่ แสดง
ให้เห็นว่าบริษัทไม่ยอมรับการคอร์รัปชันและการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทั้งนี้ คณะกรรมการได้สอบทานโครงการดังกล่าว ซึ่งได้
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ใิ นคูม่ อื แนวทางการก�ำหนดมาตรการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมส�ำหรับนิตบิ คุ คลในการป้องกัน
การให้สนิ บนเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ นอกจากนีย้ งั ได้สอบทานแบบประเมินตนเองเกีย่ วกับมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน เพือ่ ให้บริษทั
ใช้ยื่นขอต่ออายุใบรับรอง (Re-certification) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
คณะกรรมการเห็นว่าโครงการต่อต้านการคอร์รัปชันและการให้สินบนมีประสิทธิผล
8. สอบทานการรับแจ้งข้อมูลการกระท�ำผิดและการทุจริต ทัง้ นีค้ ณะกรรมการได้สอบทานการจัดการของบริษทั เพือ่ ให้พนักงานหรือ
ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ สามารถให้ข้อมูลในเรื่องที่ตนมีความกังวลเกี่ยวกับความไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงินหรือเรื่องอื่นๆ
ได้อย่างเป็นความลับ ตลอดจนได้รบั ทราบและติดตามความคืบหน้าของประเด็นทีร่ ายงานผ่านช่องทางต่างๆ รวมทัง้ รายละเอียด
การสอบสวนและมาตรการแก้ไขที่ได้ด�ำเนินการเป็นประจ�ำทุกไตรมาส คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีกระบวนการรับแจ้งข้อมูล
การกระท�ำผิดและการทุจริตที่มีประสิทธิผล ตลอดจนมีมาตรการปกป้องผู้ร้องเรียนที่เหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบโดยประเมินในภาพรวมเป็นรายคณะ
ประจ�ำปี 2563 ผลการประเมินรายคณะเฉลีย่ อยูท่ รี่ อ้ ยละ100 และผลการประเมินรายบุคคลเฉลีย่ อยูท่ รี่ อ้ ยละ 98.9 คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นโดยรวมว่าคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเพียงพอและครบถ้วนแล้ว

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
( นายสุวิทย์ สิงหจันทร์ )
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ
เป็นไปอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงก�ำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) โดยมี
กรอบหลักการแนวทางในการด�ำเนินงาน ดังนี้
กรอบแนวทางการด�ำเนินการความรับผิดชอบต่อสังคม
การด�ำเนินธุรกิจภายใต้การก�ำกับกิจการที่ดีและยึดหลักจริยธรรมควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคม มีส�ำนึกรับ
ผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง โดยค�ำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น
พนักงาน ลูกค้า ชุมชน ตลอดจนสังคมวงกว้าง ทั้งนี้เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้ก�ำหนดแนวทางของความ
รับผิดชอบต่อสังคมให้ครอบคลุมในหัวข้อดังต่อไปนี้
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
5. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจ โดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเป็นธรรมภายใต้
กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และยึดกติกาของการแข่งขันอย่างเสมอภาคของการได้รบั ผลตอบแทน
ที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย การด�ำเนินธุรกิจกับคู่ค้าต้องไม่น�ำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือขัดต่อกฎหมาย
โดยมีหลักการในการด�ำเนินธุรกิจดังนี้ คือ
- ไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงการค้า หรือเงื่อนไขทางการค้า
- มุ่งสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือที่ดี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับคู่ค้า เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการ
ด�ำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว
- รักษาความลับหรือสารสนเทศของคู่ค้า ไม่น�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่ด�ำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน
ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือ
การกระท�ำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- บริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่ด�ำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ ได้แก่
การรวมหัวก�ำหนดราคา การก�ำหนดราคาจ�ำหน่ายเพื่อก�ำจัดคู่แข่ง โดยการก�ำหนดราคาของบริษัทฯ จะมาจากการพิจารณา
สภาวะตลาด ความต้องการซือ้ ตลอดจนต้นทุนอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง หรืออาจกล่าวได้วา่ เป็นการก�ำหนดราคาสินค้าตามต้นทุนสินค้า
และค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ / นโยบายการจัดซื้อของบริษัทฯ มีการก�ำหนด วิธีการจัดหา ขั้นตอนการด�ำเนิน
งานที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
- บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้กำ� หนดช่องทางการร้องเรียนเรือ่ งทีไ่ ม่ได้รบั ความเป็นธรรม โดยมีจดุ รับเรือ่ งร้องเรียนดังกล่าวทีบ่ ริษทั
ตลอดจนผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมัน่ ในความถูกต้อง โดยจัดให้มแี นวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมและปลูกฝังให้ผบู้ ริหารและพนักงาน ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง ไม่สนับสนุน
ให้มกี ารสร้างความส�ำเร็จของงานด้วยวิธกี ารทุจริต คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายปฏิบตั ติ ามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน โดยก�ำหนด
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
- สร้างจิตส�ำนึก ค่านิยม ทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (ตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจ
(Code of Conduct) ของบริษัทฯ)
- จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ�ำนาจให้เหมาะสม เพื่อ
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ป้องกันมิให้พนักงานทุจริต หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันต่างๆ
- ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานกระท�ำการใดๆ อันเป็นการเรียกร้อง หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์
อืน่ ใด ส�ำหรับตนเองหรือผูอ้ นื่ ทีส่ อ่ ไปในทางจูงใจให้ปฏิบตั ิ หรือละเว้นการปฏิบตั หิ น้าทีม่ ชิ อบ หรืออาจท�ำให้บริษทั เสียประโยชน์
อันชอบธรรม
- ห้ามมิให้กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานให้หรือเสนอทีจ่ ะให้ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อนื่ ใดแก่บคุ คลภายนอกเพือ่ จูงใจ
ให้บุคคลนั้นกระท�ำหรือละเว้นกระท�ำใดที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อต�ำแหน่งหน้าที่ของตน
3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีนโยบายทีจ่ ะปฏิบตั ติ อ่ พนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรม โดยไม่มเี งือ่ นไขใดทีจ่ ะท�ำให้บริษทั ฯ และบริษทั
ย่อยจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานโดยไม่เท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกคน บริษัทฯ มีระบบการดูแลพนักงานอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม (ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงานของบริษัทฯ) ดังนี้
- บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะดูแลผลตอบแทนให้พนักงานทุกคนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยพนักงานไม่จำ� เป็นต้องเรียกร้อง
- บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่เลือกปฏิบัติ ในขณะเดียวกันจะปฏิบัติต่อพนักงานโดยเท่าเทียมกัน
- ในกรณีที่พนักงานมีข้อร้องทุกข์เกิดขึ้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีขั้นตอนและวิธีการด�ำเนินการเรื่องการร้องทุกข์ของพนักงาน
อย่างชัดเจน โดยบริษัทฯ จะหาทางยุติโดยเร็วและเป็นธรรม เพื่อจ�ำกัดปัญหาให้อยู่ในขอบเขตไม่ขยายผลออกไปในวงกว้าง
เนือ่ งจากบริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญและตระหนักถึงความเท่าเทียมกัน โดยมีแนวปฏิบตั ติ อ่ พนักงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ
ต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด เป็นไปตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน โดย
ถือว่าข้อปฏิบัติในคู่มือจริยธรรมเป็นส่วนหนึ่งของ “ระเบียบและข้อบังคับพนักงาน” ที่พนักงานพึงปฏิบัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการชี้แจง
เรือ่ งจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจให้กบั พนักงานทุกคนรับทราบในวันแรกของการเข้าร่วมงานกับบริษทั ฯ และยังได้เน้นย�ำ้ รายละเอียดใน
หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงาน
4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ความส�ำคัญความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่ธุรกิจ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และคู่แข่งทาง
ธุรกิจ และได้ประกาศใช้จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีแนวปฏิบัติความ
รับผิดชอบต่อลูกค้า ดังต่อไปนี้
- ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพตรงตามความคาดหมายของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม
- ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยไม่มีการกล่าวเกิน
ความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการนั้นๆ
- ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ไว้วางใจได้ของลูกค้า และจัดให้มีระบบกระบวนการที่ให้ลูกค้าร้อง
เรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้า
- รักษาความลับของลูกค้า และไม่น�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดให้มีการสื่อสารด้านการตลาดหลายวิธี ได้แก่ การสื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์โดยผ่านการแนะน�ำของเจ้า
หน้าที่ขาย หรือช่องทางการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น
5. ความรับผิดชอบต่อต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีนโยบายส่งเสริมและให้ความรูด้ า้ นสังคมและสิง่ แวดล้อมกับพนักงานทุกระดับ เพือ่ ใช้เป็นแนวทางร่วมกัน
ในการพัฒนาและดูแลรับผิดชอบชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม โดยสนับสนุนให้มโี ครงการหรือกิจกรรมทีส่ ร้างประโยชน์อย่างยัง่ ยืนแก่ชมุ ชน
และสังคม พร้อมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ และข้อก�ำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในการด�ำเนินธุรกิจ โดยมีการประเมิน
และติดตามผลการด�ำเนินงาน หรือผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
- มีการก�ำหนดขั้นตอนการจัดการของเสียจากการด�ำเนินงานอย่างชัดเจน
- ดูแลสิ่งแวดล้อมรอบข้างโครงการเพื่อจ�ำกัดผลกระทบจากการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- ร่วมพัฒนาชุมชนในบริเวณรอบโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ
- ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก
บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติการขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand
Voluntary Emission Reduction Program : T-VER) กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ซึ่งเป็น
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โครงการที่ อบก. พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศโดยความสมัครใจ และ
สามารถน�ำปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นที่เรียกว่าคาร์บอนเครดิต ไปขายในตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจในประเทศได้
ทัง้ นี้ อบก. ได้กำ� หนดหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนในการพัฒนาโครงการ ระเบียบวิธกี ารในการลดก๊าซเรือนกระจก การขึน้ ทะเบียนและ
การรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกโดยจะต้องเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดการลด/ดูดซับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทย เพื่อลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีเ่ ป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน เพิม่ แหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก มีรายได้เพิม่ จากการซือ้ -ขาย ดังนัน้ กลุม่
บริษัทฯ จึงได้สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวของ อบก. โดยมีรายละเอียดดังนี้
• ชื่อโครงการ พีเอสทีซี โซล่าร์ ฟาร์ม 10 เมกะวัตต์ ซึ่งด�ำเนินการโดย บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่
ที่จังหวัดสระแก้ว และบริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ�ำกัด (บริษัทย่อย) ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงคราม โดยคณะอนุกรรมการฯ
อบก. เห็นชอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากโครงการ ส�ำหรับวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 อยู่ที่
จ�ำนวน 8,456 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e)
ภาพกิจกรรม CSR ในปี 2563

ตัวแทนของพนักงาน บริษทั บิก๊ แก๊ส เทคโนโลยี จ�ำกัด (บริษทั ย่อย) เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก ต�ำบลบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พร้อมมอบจักรยาน เพื่อร่วมสนับสนุนงานวันเด็ก จ�ำนวน 4 คัน

พนักงานบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่นเทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันจัดท�ำหน้ากาก face shield ส่งมอบให้โรงพยาบาลและ
บุคลากรทางการแพทย์ในต่างจังหวัด เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยและป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 เมื่อเดือน เมษายน 2563
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การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ
การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ
ผลการด�ำเนินงานในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้ของธุรกิจออกแบบ จ�ำหน่ายและติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้า ตรวจ
วัดจัดการสภาพแวดล้อม ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ธุรกิจจ�ำหน่ายปิโตรเลียมเหลว ธุรกิจก่อสร้าง และรายได้อื่นดังนี้

รายได้
1. ธุรกิจออกแบบ จ�ำหน่ายและติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้า
และตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม
2. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
3. ธุรกิจจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
4. ธุรกิจก่อสร้าง
รวมรายได้จากการขายและบริการ
5. รายได้อื่น
รายได้รวม

ปี 2561
มูลค่า
ร้อยละ
597.13
20.01

ปี 2562
มูลค่า
ร้อยละ
574.05
8.70

(หน่วย: ล้านบาท)
ปี 2563
มูลค่า
ร้อยละ
176.37
6.60

387.40

12.98

440.60

450.48

16.86

1,944.70
15.46
2,944.69
39.46
2,984.15

65.17
0.52
98.68
1.32
100.00

1,865.25
291.82
3,171.72
3,422.80
6,592.52

28.28 1,067.51
4.43 941.85
48.08 2,636.21
51.90
35.45
100.00 2,671.66

39.96
35.25
98.67
1.33
100.00

6.68

รายได้รวม
ในระหว่างปี 2561 – 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 2,984.15 ล้านบาท 6,592.52 ล้านบาท และ 2,671.66 ล้านบาท ตาม
ล�ำดับ ซึ่งมีอัตราการเติบโตร้อยละ 119.18 ในปี 2561 ร้อยละ 120.96 ในปี 2562 และ ลดลงร้อยละ 59.49 ในปี 2563
ส�ำหรับปี 2561 มีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 1,623.99 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 119.18 การเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากราย
ได้จากการขายและบริการซึ่งมาจากการขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ของบริษัทย่อยที่บริษัทเข้าซื้อกิจการช่วงไตรมาส 4 ปี 2560 รายได้
จากการขายก๊าซธรรมชาติสำ� หรับรถยนต์ (NGV) ของบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ฯ ได้เข้าไปซือ้ กิจการในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2561 และรายได้จากงาน
ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานทดแทนของหน่วยงานราชการ
ส�ำหรับปี 2562 มีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 3,610.38 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 120.96 การเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจาก
ผลกระทบของรายได้จากการก่อสร้างคลังน�้ำมันและก�ำไรจากการขายหุ้นสามัญของบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ�ำกัด จ�ำนวนร้อยละ 43
ให้กับบริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน) (EGCO)
ส�ำหรับปี 2563 มีรายได้รวมลดลง 3,922.87 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 59.49 ซึง่ การลดลงส่วนใหญ่มาจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศกระทบต่อธุรกิจแต่ละประเภทของ
กลุ่มบริษัท และก�ำไรจากการขายหุ้นสามัญของบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ�ำกัด ที่เกิดขึ้นในปี 2562 แต่ในปี 2563 ไม่มีรายการดังกล่าว
รายละเอียดรายได้แต่ละประเภทปี 2561 2562 และ 2563 สรุปได้ดังนี้
• รายได้จากธุรกิจออกแบบ จ�ำหน่าย ติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม
ส�ำหรับปี 2561 มีรายได้จ�ำนวน 597.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�ำนวน 37.96 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.79
เนื่องจากรายได้จากงานติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานทดแทนของหน่วยงานราชการ
ส�ำหรับปี 2562 มีรายได้จ�ำนวน 574.05 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจ�ำนวน 23.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.86
เนื่องจากกลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการที่มีการเลื่อนระยะเวลาของโครงการออกไป
ส�ำหรับปี 2563 มีรายได้จ�ำนวน 176.37 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจ�ำนวน 397.68 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 69.28
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ภาครัฐและภาคเอกชนชะลอโครงการลงทุน
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• รายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
ส�ำหรับปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายไฟฟ้า จ�ำนวน 387.40 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จ�ำนวน
75.51 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16.31 เป็นผลมาจากฤดูฝนที่ยาวนานกว่าปกติในปี 2561 ประกอบกับการครบรอบการซ่อม
บ�ำรุงรักษาเครื่องจักรครั้งใหญ่ของโรงไฟฟ้าชีวภาพและโรงไฟฟ้าชีวมวล
ส�ำหรับปี 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายไฟฟ้า จ�ำนวน 440.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ�ำนวน
53.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.73 ซึ่งมาจากประสิทธิภาพที่ดีขึ้นจากการปรับปรุงโรงไฟฟ้าในปี 2561
ส�ำหรับปี 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายไฟฟ้า จ�ำนวน 450.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ�ำนวน
9.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.19 มาจากการเริ่มจ�ำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าชีวภาพจ�ำนวน 5.6 เมกะวัตต์ แต่
อย่างไรก็ตามโรงไฟฟ้าชีวภาพดังกล่าวยังไม่สามารถผลิตได้เต็มก�ำลังการผลิตเนื่องจากขาดแคลนวัตถุดิบจากสภาวะภัยแล้งของ
ประเทศ
• รายได้ธุรกิจจ�ำหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว
ส�ำหรับปี 2561 รายได้จากธุรกิจจ�ำหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลวจากบริษัทย่อยจ�ำนวน 1,944.69ล้านบาท
ส�ำหรับปี 2562 มีรายได้จากธุรกิจจ�ำหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียมเหลวจากบริษทั ย่อยจ�ำนวน 1,865.26 ล้านบาท
ลดลงจากปีก่อนจ�ำนวน 96.43 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 4.92 ซึ่งเป็นไปตามการลดลงของตลาดโดยรวม
ส�ำหรับปี 2563 มีรายได้จากธุรกิจจ�ำหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียมเหลวจากบริษทั ย่อยจ�ำนวน 1,067.51 ล้านบาท
ลดลงจากปีก่อนจ�ำนวน 797.75 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 42.77 ซึ่งมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ท�ำให้ภาคขนส่งมีปริมาณการใช้แก๊สลดลงและการปรับลดราคาขายปลีกแก๊ส LPG ตามประกาศของคณะ
กรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)
• รายได้ธุรกิจก่อสร้าง
ส�ำหรับปี 2561 มีรายได้จากการให้บริการก่อสร้างปั๊ม NGV จากบริษัทย่อยจ�ำนวน 15.46 ล้านบาท
ส�ำหรับปี 2562 มีรายได้จากการให้บริการก่อสร้างจ�ำนวน 291.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�ำนวน 276.36 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 1,787.58 ซึ่งมาจากงานก่อสร้างคลังน�้ำมันที่จังหวัดระยอง (ณ สิ้นปี 2562 มีความคืบหน้า: ร้อยละ 19.3)
ส�ำหรับปี 2563 มีรายได้จากการให้บริการก่อสร้างจ�ำนวน 941.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�ำนวน 650.03 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 222.75 ซึ่งมาจากงานก่อสร้างคลังน�้ำมันที่จังหวัดระยอง (ณ สิ้นปี 2563 มีความคืบหน้า: ร้อยละ 71.2) งาน
ก่อสร้างคลังน�้ำมันที่จังหวัดขอนแก่น (ณ สิ้นปี 2562 มีความคืบหน้า: ร้อยละ 21.4) และงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคากับภาคเอกชน
• รายได้อื่น
รายได้อื่นของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประกอบด้วย ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ และก�ำไร
จากการขายเงินลงทุน
ส�ำหรับปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้อื่นจ�ำนวน 39.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�ำนวน 21.61 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 121.06
ส�ำหรับปี 2562 บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีรายได้อนื่ จ�ำนวน 3,422.80 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นจ�ำนวน 3,383.34 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8,574.10 เป็นผลมาจากการขายหุ้นสามัญของบริษัท ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ�ำกัด จ�ำนวนร้อยละ 43 ให้
กับบริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน) (EGCO)
ส�ำหรับปี 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้อื่นจ�ำนวน 35.45 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจ�ำนวน 3,387.35 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 98.96 เป็นผลมาจากก�ำไรจากการขายหุ้นสามัญของบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ�ำกัด ที่เกิดขึ้นในปี 2562
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ต้นทุนขายและบริการ และก�ำไรขั้นต้น

ต้นทุนขายและบริการ
1. ธุรกิจออกแบบ จ�ำหน่ายและติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้า
และตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม
2. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
3. ธุรกิจจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
4. ธุรกิจก่อสร้าง
รวมต้นทุนขาย

ปี 2561
มูลค่า
ร้อยละ
476.36
79.77
295.06
1,791.66
5.14
2,568.22

ปี 2562
มูลค่า
ร้อยละ
444.38
77.41

76.17 342.24
92.13 1,717.24
33.25 247.36
85.99 2,751.22

(หน่วย: ล้านบาท)
ปี 2563
มูลค่า
ร้อยละ
136.09
77.66

77.68 359.38
92.06 1,000.26
84.76 816.28
86.74 2,312.01

79.78
93.70
86.67
87.70

• ต้นทุนขายและก�ำไรขั้นต้นจากธุรกิจออกแบบ จ�ำหน่าย ติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม
ต้นทุนขายและบริการในส่วนของธุรกิจออกแบบ จ�ำหน่าย ติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม
ประกอบด้วย ต้นทุนค่าอุปกรณ์ และต้นทุนค่าแรง เป็นหลัก ส�ำหรับปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 บริษัทมีต้นทุนขาย 476.36
ล้านบาท 444.38 ล้านบาท และ 136.09 ล้านบาทตามล�ำดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79.77 ร้อยละ 77.41 และ 77.16 ของรายได้
จากการขายและบริการรวมตามล�ำดับ ส่งผลให้มีอัตราก�ำไรขั้นต้นร้อยละ 20.23 ร้อยละ 22.59 และ 22.84 ตามล�ำดับ
• ต้นทุนขายและก�ำไรขั้นต้นจากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
ต้นทุนขายธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ประกอบด้วย ค่าวัตถุดบิ ค่าเสือ่ มราคา ค่าแรง และค่าซ่อมแซม เป็นหลัก ส�ำหรับ
ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทฯมีต้นทุนขาย 295.06 ล้านบาท 342.24 ล้านบาท และ 359.38 ล้านบาท ตามล�ำดับ คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 76.17 ร้อยละ 77.68 และ ร้อยละ 79.78 ของรายได้จากการขายไฟฟ้ารวมตามล�ำดับ ส่งผลให้มีอัตราก�ำไรขั้นต้น
ร้อยละ 23.83 ร้อยละ 22.32 และร้อยละ 20.22 ตามล�ำดับ
ส�ำหรับปี 2561 การปรับตัวลดลงของอัตราก�ำไรขั้นต้นเป็นผลจากฤดูฝนที่ยาวนานกว่าปกติในปี 2561 ประกอบกับการ
ครบรอบการซ่อมบ�ำรุงรักษาเครื่องจักรครั้งใหญ่ของโรงไฟฟ้าชีวภาพและโรงไฟฟ้าชีวมวล
ส�ำหรับปี 2562 การปรับตัวลดลงของอัตราก�ำไรขั้นต้นเป็นผลจากการปรับปรุงประมาณการตัดค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นใน
โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ประกอบกับราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นในโรงไฟฟ้าชีวภาพและโรงไฟฟ้าชีวมวล
ส�ำหรับปี 2563 การปรับตัวลดลงของอัตราก�ำไรขั้นต้นเป็นผลจากราคาวัตถุดิบของโรงไฟฟ้าชีวภาพและโรงไฟฟ้าชีวมวล
ทีเ่ พิม่ ขึน้ อีกทัง้ โรงไฟฟ้าชีวภาพไม่สามารถผลิตได้เต็มก�ำลังการผลิตเนือ่ งจากขาดแคลนวัตถุดบิ จากสภาวะภัยแล้ง แต่ยงั คงต้องรับ
รู้ต้นทุนคงที่ที่เกิดขึ้น
• ต้นทุนขายและก�ำไรขั้นต้นจากธุรกิจจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว
ต้นทุนขายธุรกิจจ�ำหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว ประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าขนส่ง และค่าเสื่อมราคา เป็น
หลัก ต้นทุนดังกล่าวเป็นส่วนของบริษทั ย่อย ปี 2561 และ 2562 บริษทั ฯ มีตน้ ทุนขายธุรกิจจ�ำหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียม
เหลวจ�ำนวน 1,791.66 ล้านบาท และ 1,717.24 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 92.13 และ ร้อยละ 92.06 ของรายได้ดังกล่าว
ส่งผลให้มีอัตราก�ำไรขั้นต้นร้อยละ 7.87 และ ร้อยละ 7.94 ตามล�ำดับ
ส�ำหรับปี 2563 มีตน้ ทุนขายธุรกิจจ�ำหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียมเหลวจ�ำนวน 1,000.26 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 93.70 ของรายได้ดงั กล่าว ส่งผลให้มอี ตั ราก�ำไรขัน้ ต้นเพียงร้อยละ 6.30 เนือ่ งจากรัฐบาลมีการปรับลดราคาขาย LPG ตัง้ แต่
เดือนมีนาคม 2563
• ต้นทุนขายและก�ำไรขั้นต้นจากธุรกิจก่อสร้าง
ต้นทุนขายธุรกิจก่อสร้าง ประกอบด้วย ค่าอุปกรณ์ ค่าแรง และค่าเสื่อมราคา เป็นหลัก ต้นทุนดังกล่าวเป็นส่วนของบริษัท
ย่อย ปี 2561 มีต้นทุนขายธุรกิจก่อสร้างจ�ำนวน 5.14 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.25 ของรายได้จากธุรกิจก่อสร้าง ส่งผล
ให้มีอัตราก�ำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 66.75 ซึ่งมาจากงานก่อสร้างสถานีก๊าซ NGV
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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ส�ำหรับปี 2562 และ ปี 2563 มีต้นทุนขายธุรกิจก่อสร้างจ�ำนวน 247.36 ล้านบาท และ 816.28 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 84.76 และ ร้อยละ 86.67 ของรายได้จากธุรกิจก่อสร้าง ส่งผลให้มีอัตราก�ำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 15.24 และ ร้อยละ 13.33
ตามล�ำดับ ซึ่งยอดที่ลดลงเป็นผลมาจากงานก่อสร้างคลังน�้ำมันที่มีก�ำไรขั้นต้นอยู่ที่ประมาณร้อยละ 12.50
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย ค่าคอมมิชชั่น ค่าบริการหลังการขาย และค่ารับรอง เป็นต้น
ในระหว่างปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขาย 27.15 ล้านบาท 32.38 ล้านบาทและ 16.59 ล้าน
บาท ตามล�ำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.07 ร้อยละ 1.32 และ ร้อยละ 1.33 ของรายได้จากการขายและบริการตามล�ำดับ
ส�ำหรับปี 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายปรับตัวเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 107.62 จากปี 2560 การเพิ่มดังกล่าวมีสาเหตุหลักมา
จากระหว่างไตรมาสที่ 4 ปี 2560 บริษทั ฯ ได้เข้าลงทุนในบริษทั บิก๊ แก๊ส เทคโนโลยี จ�ำกัด ซึง่ เป็นผูจ้ ำ� หน่ายผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียมเหลว (LPG)
จึงท�ำให้มีการรับรู้ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทย่อยดังกล่าวในปี 2561 เต็มปี
ส�ำหรับปี 2562 ค่าใช้จ่ายในการขายปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.26 จากปี 2561 เนื่องมาจากในปี 2562 บริษัทให้ความส�ำคัญกับ
การให้บริการหลังการขายเพิ่มขึ้น เพื่อใช้เป็นกลยุทธ์ในการแข่งขันกับบริษัทคู่แข่ง จึงท�ำให้ค่าบริการหลังการขายมีการปรับตัวสูงขึ้นกว่าปี
ก่อน
ส�ำหรับปี 2563 ค่าใช้จ่ายในการขายปรับตัวลดลงร้อยละ 48.75 จากปี 2562 ตามรายได้จากการขายและบริการที่ลดลง
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย เงินเดือนและค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่า
วิชาชีพ และค่าใช้จ่ายส�ำนักงาน ส�ำหรับปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร จ�ำนวน 157.11
ล้านบาท 218.44 ล้านบาท และ 210.18 ล้านบาท ตามล�ำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.26 ร้อยละ 3.31 และ 7.87 ของรายได้รวมตาม
ล�ำดับ
ส�ำหรับปี 2561 ค่าใช้จ่ายในการบริหารปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.45 จากปีก่อน โดยยอดที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากระหว่าง
ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว (LPG) จึงท�ำให้มี
การรับรู้ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทย่อยดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบอัตราร้อยละต่อรายได้รวม จะเห็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร
มีอตั ราลดงลงจากปีกอ่ น ทัง้ นีเ้ ป็นผลมาจากการบริหารจัดการค่าใช้จา่ ยทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากขึน้ และมีการปันผลประโยชน์พนักงานของแผนก
ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าเข้าในโครงการดังกล่าว
ส�ำหรับปี 2562 ค่าใช้จ่ายในการบริหารปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.04 จากปีก่อน เนื่องจากในปี 2562 ไม่มีการปันผลประโยชน์
พนักงานเข้าโครงการการพัฒนาโรงไฟฟ้า และมีการตัดจ�ำหน่ายโครงการที่ไม่มีการพัฒนาต่อ
ส�ำหรับปี 2563 ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงร้อยละ 3.78 เป็นผลจากการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อ
รองรับกับสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากสถานการณ์โควิด 19 ที่มีการแพร่ระบาด
ขาดทุนจากการตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
ส�ำหรับปี 2563 บริษทั มีขาดทุนจากการตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ จ�ำนวน 247.67 ล้านบาท และ ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสินทรัพย์ จ�ำนวน
772.60 ล้านบาท เป็นผลมาจากการค�ำนวณมูลค่าเงินลงทุนด้วยวิธีกระแสเงินสดคิดลดที่คาดว่าจะได้รับมีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าทางบัญชีจาก
เงินลงทุนในกลุม่ โรงไฟฟ้าชีวภาพและชีวมวลทีป่ ระสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดบิ ในการผลิตและต้นทุนการผลิตทีเ่ พิม่ สูงขึน้ จากสภาวะภัยแล้ง
ของประเทศและสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทจึงได้พิจารณาตั้งส�ำรองดังกล่าวขึ้นตามหลักความระมัดระวัง
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จา่ ยทางการเงินของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย ประกอบด้วย ดอกเบีย้ จากหุน้ กู้ เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน และหนีส้ นิ ตามสัญญา
เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน ส�ำหรับปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายทางการเงิน จ�ำนวน 96.03 ล้านบาท
126.40 ล้านบาท และ 112.13 ล้านบาท ตามล�ำดับ หรือ คิดเป็นอัตราส่วนต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 3.22 ร้อยละ 1.91 และร้อยละ 4.20
ตามล�ำดับ
ส�ำหรับปี 2561 ค่าใช้จ่ายทางการเงินปรับตัวลดลงร้อยละ 3.66 จากปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักจากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง ถึงแม้ว่า
หนี้สินทางการเงินของกลุ่มบริษัทจะเพิ่มสูงขึ้นกว่าปีก่อน
ส�ำหรับปี 2562 ค่าใช้จ่ายทางการเงินปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.63 จากปี 2561 โดยมีสาเหตุมาจากการออกตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้ และ
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เงินกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในโครงการระบบขนส่งน�้ำมันทางท่อของบริษัทย่อย
ส�ำหรับปี 2563 ค่าใช้จ่ายทางการเงินปรับตัวลดลงร้อยละ 11.29 จากปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักจากการจ่ายช�ำระคืนเงินกู้ยืมบาง
ส่วนให้กับสถาบันการเงิน
ก�ำไรสุทธิและอัตราก�ำไรสุทธิ
บริษัทมีก�ำไรสุทธิ (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) ส�ำหรับปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 84.64 ล้านบาท 3,128.78 ล้าน
บาท และขาดทุนสุทธิ 1,005.36 ล้านบาท ตามล�ำดับ หรือคิดเป็นอัตราก�ำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 2.84 ร้อยละ 47.45 และขาดทุนสุทธิร้อย
ละ 37.63 ของรายได้รวมตามล�ำดับ
ส�ำหรับปี 2561 ก�ำไรสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 95.89 มีสาเหตุหลักมาจากความสามารถในการท�ำก�ำไรที่เพิ่มสูงขึ้นของกลุ่มธุรกิจ
ออกแบบ จ�ำหน่าย ติดตัง้ ระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม และธุรกิจจ�ำหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียมเหลว ประกอบ
กับการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายบริหารและค่าใช้จ่ายทางการเงินที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ส�ำหรับปี 2562 ก�ำไรสุทธิปรับตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3,596.57 มีสาเหตุหลักมาจากการขายหุน้ สามัญของบริษทั ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิรค์
จ�ำกัด
ส�ำหรับปี 2563 มีผลขาดทุนสุทธิ 1,005.36 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ส่งผลให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ ประกอบกับมีผลขาดทุนจากการตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์และการตั้งค่าเผื่อการ
ด้อยค่าของสินทรัพย์ในกลุ่มโรงไฟฟ้าชีวภาพและชีวมวล
การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัท

สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจ�ำนวน 6,763.94 ล้านบาท 10,236.55 ล้าน
บาท และ 8,199.74 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยมีรายละเอียดของสินทรัพย์รายการส�ำคัญดังต่อไปนี้
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 มีมูลค่าเท่ากับ 1,203.77 ล้านบาท 2,392.47 ล้านบาทและ
1,295.33 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.80 ร้อยละ 23.37 และร้อยละ 15.80 ของสินทรัพย์รวม ตามล�ำดับ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากรายการ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา และสินค้าคงเหลือ
• ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 และ 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจ�ำนวน 634.05
ล้านบาท 516.00 ล้านบาท และ 755.77 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.37 ร้อยละ 5.04 และร้อยละ 9.22 ของสินทรัพย์
รวมตามล�ำดับ โดยการเพิม่ ขึน้ ของลูกหนีก้ ารค้าในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยอดขายของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
POWER SOLUTION TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

101

โดยในปี 2561 2562 และ 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 73.34 วันและ 66.17 วัน และ 81.61 วัน
ตามล�ำดับ
ตารางสรุปอายุลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ
ระยะเวลาคงค้าง
(งบการเงินรวม)
ลูกหนี้การค้า
ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
รวม
ลูกหนี้อื่นๆ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม-สุทธิ

31 ธ.ค. 2561
ล้านบาท
ร้อยละ

31 ธ.ค. 2562
ล้านบาท
ร้อยละ

(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธ.ค. 2563
ล้านบาท
ร้อยละ

226.79
185.65
46.31
77.13
10.08
545.96
99.47
(11.38)
634.05

165.51
69.33
2.16
70.12
163.32
470.44
57.55
(11.99)
516.00

509.16
81.10
1.02
8.88
108.25
708.41
65.34
(17.98)
755.77

35.77
29.28
7.30
12.17
1.59
86.11
15.69
(1.79)
100.00

32.07
13.44
0.42
13.59
31.65
91.17
11.15
(2.32)
100.00

67.37
10.73
0.14
1.17
14.32
93.73
8.65
(2.38)
100.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อย เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2560 ทั้งนี้เป็นไปตามรายได้จากการ
ขายและบริการรวมที่เพิ่มสูงขึ้น ของธุรกิจออกแบบ จ�ำหน่าย ติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม และธุรกิจจ�ำหน่าย
และขนส่งผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียมเหลว โดยลูกหนีส้ ว่ นใหญ่จดั อยูใ่ นกลุม่ ทีย่ งั ไม่ถงึ ก�ำหนดช�ำระ และกลุม่ ทีเ่ กินก�ำหนดช�ำระแล้วมากกว่า 3 เดือน
ถึง 6 เดือน ในส่วนค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญทีเ่ พิม่ ขึน้ เกิดจากกลุม่ ธุรกิจจ�ำหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียมเหลวทีม่ กี ารเปลีย่ นนโยบายการ
ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลูกหนี้การค้าของบริษัทและบริษัทย่อยในกลุ่มที่เกินก�ำหนดช�ำระมากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน และ
กลุม่ ทีเ่ กินช�ำระมากกว่า 12 เดือน เพิม่ สูงขึน้ จากปีกอ่ น ทัง้ นีเ้ ป็นผลมาจากงานโครงการกับหน่วยงานราชการทีร่ องบประมาณจากกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ซึ่งคาดว่าจะได้รับช�ำระในปี 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลูกหนี้การค้าของบริษัทและบริษัทย่อยในกลุ่มยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน เป็นผลมาจาก
โครงการงานก่อสร้างคลังน�้ำมันที่รับรู้รายได้และเรียกเก็บเงินจากลูกค้าในช่วงปลายปี 2563
• ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยจ�ำนวน 1,240 ล้านบาท ซึ่งเป็นลูกหนี้จาก
การขายหุ้นสามัญของบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ�ำกัด ซึ่งบริษัทได้รับช�ำระค่าหุ้นดังกล่าวเรียบร้อยแล้วในปี 2563
• สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาจ�ำนวน 278.83 ล้านบาท และ
198.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.72 และ ร้อยละ 2.42 ของสินทรัพย์รวมตามล�ำดับ เป็นผลมาจากส่วนของรายได้ที่
รับรู้สะสมที่เกินกว่าจ�ำนวนเงินที่เรียกเก็บจากลูกค้าจนถึงปัจจุบันของงานก่อสร้างคลังน�้ำมันในบริษัทย่อย
• สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วยรายการที่ส�ำคัญ ดังนี้
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สินค้าส�ำเร็จรูป
งานระหว่างท�ำ
วัตถุดิบ
สินค้าระหว่างทาง
รวม

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

(หน่วย : ล้านบาท)
31 ธ.ค. 2563
มูลค่า
ร้อยละ
35.90
38.83
23.22
25.11
33.34
36.06
92.46
100.00

สินค้าคงเหลือของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย ประกอบไปด้วย สินค้าส�ำเร็จรูปประเภท แบตเตอรี่ UPS และ Rectifier ซึง่ เป็น
อุปกรณ์ส�ำหรับงานโครงการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และวัตถุดิบของโรงไฟฟ้าชีวมวล
บริษัทมีอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 เท่ากับ 17.04 เท่า 16.64 เท่า และ
12.15 เท่า ตามล�ำดับ ซึ่งคิดเป็นระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 21.42 วัน 21.93 วันและ 30.04 วัน ตามล�ำดับ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 มีมูลค่าเท่ากับ 5,560.17 ล้านบาท 7,844.07 ล้านบาทและ
6,904.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 82.20 ร้อยละ 76.63 และร้อยละ 84.20 ของสินทรัพย์รวม ตามล�ำดับ โดยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนขอ
งบริษัทฯและบริษัทย่อยส่วนใหญ่มาจากรายการ เงินลงทุนในการร่วมค้า ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ค่าความนิยม และ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
• เงินลงทุนในการร่วมค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีเงินลงทุนในการร่วมค้า 3,724.94 ล้านบาท และ 3,704.91
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36.39 และ ร้อยละ 45.18 ของสินทรัพย์รวมตามล�ำดับ มาจากการขายหุ้นสามัญของบริษัท ไทย
ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ�ำกัด ร้อยละ 43 ให้กับบริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งการขายดังกล่าวท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอ�ำนาจ
ควบคุมส่งผลให้ต้องเปลี่ยนแปลงสถานะเงินลงทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้าที่ต้องวัดมูลค่ายุติธรรม
• ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีทดี่ นิ อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิรวมจ�ำนวน 3,421.65
ล้านบาท 3,067.33 ล้านบาท และ 2,384.21 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.59 ร้อยละ 29.96 และร้อยละ 29.08 ของ
สินทรัพย์รวมตามล�ำดับ
ณ 31 ธันวาคม 2561 ที่ดิน อาคารและ อุปกรณ์ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน มาจากการสร้างโรงไฟฟ้าชีวภาพจ�ำนวน 2 แห่ง รวม
5.6 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดสุพรรณบุรี การซื้อที่ดิน และงานระหว่างก่อสร้างของโครงการท่อน�้ำมันทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ 31 ธันวาคม 2562 ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ลดลงจากปีกอ่ น มาจากการเปลีย่ นแปลงประเภทเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
เป็นการร่วมค้าของบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ�ำกัด (“TPN”) ส่งผลให้บริษัทฯต้องตัดการรับรู้งบการเงินของ TPN ออกจาก
งบการเงินของกลุ่มบริษัท
ณ 31 ธันวาคม 2563 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลงจากปีก่อน เป็นผลจากการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ของ
กลุ่มโรงไฟฟ้าชีวภาพและชีวมวล
• สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์ไม่มตี วั ตนสุทธิรวมจ�ำนวน 271.83 ล้านบาท 254.80
ล้านบาท และ 2.89 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.02 ร้อยละ 2.49 และร้อยละ 0.03 ของสินทรัพย์รวมตามล�ำดับ เนื่องจากการ
ตัดจ�ำหน่ายสิทธิบัตร
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• ค่าความนิยม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าความนิยม จ�ำนวน 1,342.99 ล้านบาท 569.38
ล้านบาท และ 569.38 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.86 ร้อยละ 5.56 และร้อยละ 6.94 ของสินทรัพย์รวมตามล�ำดับ
ยอดที่เพิ่มขึ้นในปี 2561 มาจากการที่บริษัทบิ๊กแก๊สได้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท เจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น จํากัด ใน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 อย่างไรก็ตาม ค่าความนิยม ณ 31 ธันวาคม 2562 ลดลง เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุน
ในบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้าของบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ�ำกัด (“TPN”)
แหล่งที่มาของเงินทุน
หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมจ�ำนวน 2,805.15 ล้านบาท 3,336.28
ล้านบาท และ 2,448.36 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.47 ร้อยละ 32.59 และร้อยละ 29.86 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งประกอบ
ไปด้วยเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น หุ้นกู้ หนี้สินที่เกิดจากสัญญา และเงินกู้ยืมระยะยาว
• เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�ำนวน
495.92 ล้านบาท 688.45 ล้านบาท และ 386.59 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.33 ร้อยละ 6.73 และร้อยละ 4.72 ของสินทรัพย์รวม
ตามล�ำดับ ยอดที่เพิ่มขึ้นในปี 2562 เป็นผลจากการกู้ยืมเงินเพิ่มขึ้นเพื่อน�ำมาใช้ในการการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท และยอดที่ลด
ลงในปี 2563 เป็นผลมาจากการจ่ายช�ำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นดังกล่าว
• เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจ�ำนวน 315.35 ล้าน
บาท 466.42 ล้านบาท และ 645.52 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.66 ร้อยละ 4.56 และร้อยละ 7.82 ของสินทรัพย์รวมตามล�ำดับ ยอด
ที่เพิ่มขึ้นในปี 2562 และ 2563 เป็นผลจากการซื้อสินค้าและบริการค้างจ่ายของงานก่อสร้างคลังน�้ำมัน
• หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินที่เกิดจากสัญญา จ�ำนวน356.45 ล้านบาท และ
136.52 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.48 และร้อยละ 1.67 ของสินทรัพย์รวมตามล�ำดับ เป็นผลจากเงินรับล่วงหน้าของการ
ก่อสร้างคลังน�้ำมัน
• หุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 บริษัทฯมีหุ้นกู้ จ�ำนวนทั้งสิ้น 744.70 ล้านบาท 398.62 ล้านบาท และ
497.11 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.01 ร้อยละ 3.89 และร้อยละ 6.06 ของสินทรัพย์รวมตามล�ำดับ หุ้นกู้ในปี 2561
มาจากการเข้าลงทุนและขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน และธุรกิจจ�ำหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียมเหลว และยอดหุน้
กู้ที่ลดลงในปี 2562 เป็นผลจากการจ่ายช�ำระคืนหุ้นกู้ที่ครบก�ำหนดช�ำระ
• เงินกู้ยืมระยะยาว – รวมส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีเงินกูย้ มื ระยะยาว (รวมส่วนทีถ่ งึ ก�ำหนดช�ำระภายใน
1 ปี) จ�ำนวนทั้งสิ้น 689.88 ล้านบาท 657.44 ล้านบาท และ 411.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.20 ร้อยละ 6.43
และร้อยละ 5.01 ของสินทรัพย์รวมตามล�ำดับ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะยาวลดลงเนื่องจากมีการช�ำระคืนเงินต้นของ
เงินกู้ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 บริษทั และบริษทั ย่อยมีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 3,958.79 ล้านบาท 6,900.27
ล้านบาท และ 5,751.37 ล้านบาท ตามล�ำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58.53 ร้อยละ 67.41 และร้อยละ 70.14 ของสินทรัพย์
รวมตามล�ำดับ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ�ำนวน 344.22 ล้านบาท เป็นผล
มาจากการเพิ่มขึ้นของก�ำไรสะสมจากผลการด�ำเนินงาน ก�ำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยไม่สูญเสียการควบคุม (การ
ขายหุ้นในบริษัท ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ�ำกัด) และ การใช้สิทธิใบส�ำคัญแสดงสิทธิ PSTC-ESOP และการใช้สิทธิใบส�ำคัญแสดง
สิทธิ PSTC-W1
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ�ำนวน 2,941.48 ล้านบาท เป็น
ผลมาจากการเพิ่มขึ้นของก�ำไรสะสมจากผลการด�ำเนินงาน การใช้สิทธิใบส�ำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 และการเพิ่มทุนจดทะเบียน
เพื่อช�ำระค่าตอนบแทนส�ำหรับการรับโอนกิจการทั้งหมดของ BIGGAS
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากปีก่อน จ�ำนวน 1,148.90 ล้านบาท เป็นผล
มาจากผลขาดทุนจากการตั้งด้อยค่าทรัพย์สินและการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 เท่ากับ 7.01 เท่า
0.48 เท่า และ 0.43 เท่า ตามล�ำดับ การเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2562 ที่ลดลง เนื่องจากผลก�ำไรจากการ
ขายหุน้ ในบริษทั ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวิรค์ จ�ำกัด และลดลงอย่างต่อเนือ่ งในปี 2563 เนือ่ งจากมีการทยอยจ่ายช�ำระคืนเงินต้นจากการกูย้ มื ท�ำให้
ภาระหนี้สินโดยรวมลดลง
กระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมต่าง ๆ
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

182.99
(556.56)
238.57
(135.00)
429.86
294.86

614.73
(524.65)
(239.38)
(149.30)
294.86
145.56

(145.41)
1,099.71
(951.30)
3.00
145.56
148.56

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด�ำเนินงานในปี 2561 2562 และ 2563 เท่ากับ 182.99 ล้าน
บาท 614.73 ล้านบาท และติดลบ 145.41 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยกระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงานที่เพิ่มขึ้นในปี 2562 เป็นผลจาก
ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน และในปี 2563 มีกระแสเงินสดใช้ไปจากการจ่ายภาษีเงินได้จากผลก�ำไรจากการขายหุน้ บริษทั ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวิรค์
จ�ำกัด
ส�ำหรับกระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน ในปี 2561 2562 และ 2563 เท่ากับติดลบ 556.56 ล้านบาทติดลบ
524.65 ล้านบาท และ 1,099.71 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยในปี 2561 และ 2562 บริษทั มีการซือ้ เงินลงทุนในบริษทั ย่อย และการซือ้ สินทรัพย์
ของกลุ่มบริษัท และในปี 2563 บริษัทมีกระแสเงินสดรับจากการขายหุ้นบริษัท ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ�ำกัด
ส�ำหรับกระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน ในปี 2561 2562 และ 2563 เท่ากับ 238.57 ล้านบาท ติดลบ239.38
ล้านบาท และติดลบ 951.30 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยในปี 2561 บริษทั มีเงินสดรับจากการออกหุน้ กู้ ส�ำหรับในปี 2562 และ 2563 มีกระแส
เงินสดใช้ไปเพื่อช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาว หุ้นกู้ และจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี งบการ
เงินดังกล่าวจัดท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยใช้นโยบายการบัญชีทเี่ หมาะสม และถือปฏิบตั อิ ย่างสม�ำ่ เสมอ
และใช้ดลุ ยพินจิ อย่างรอบคอบ และการประมาณการทีด่ ที สี่ ดุ ในการจัดท�ำ รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีและการด�ำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทาง
บัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอที่จะรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต
หรือการด�ำเนินการทีผ่ ดิ ปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ ในการนีค้ ณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการ
อิสระทุกท่าน เป็นผูด้ แู ลรับผิดชอบเกีย่ วกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน ทัง้ นีค้ วามเห็นของคณะกรรมการตรวจ
สอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้แสดงไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจการในรายงานประจ�ำปีนี้
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจที่สามารถสร้างความเชื่อมั่น
และความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ในนามคณะกรรมการบริษัท
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส
ประธานคณะกรรมการบริษัท
25 กุมภาพันธ์ 2564
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เพาเวอร์ โซลูชนั่ เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (กลุม่ บริษทั ) ซึง่ ประกอบ
ด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและ
งบกระแสเงินสดรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ และ
ได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสดส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี
จ�ำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
ด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อก�ำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินส�ำหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นำ� เรือ่ งเหล่านีม้ าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�ำหรับเรื่องเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
ในรายงานของข้าพเจ้า ซึง่ ได้รวมความรับผิดชอบทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งเหล่านีด้ ว้ ย การปฏิบตั งิ านของข้าพเจ้าได้รวมวิธกี ารตรวจสอบทีอ่ อกแบบมา
เพือ่ ตอบสนองต่อการประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงิน ผลของวิธกี ารตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส�ำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส�ำหรับแต่ละเรื่องดังต่อไปนี้
การรับรู้รายได้
เนื่องจากรายได้เป็นตัวเลขที่มีสาระส�ำคัญที่สุดในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของกลุ่มบริษัท และเป็นตัวชี้วัดหลักในแง่
ผลการด�ำเนินงานของธุรกิจซึง่ ผูใ้ ช้งบการเงินให้ความสนใจ ประกอบกับกลุม่ บริษทั มีรายได้หลายประเภทและมีลกู ค้าทีห่ ลากหลาย
ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความส�ำคัญกับการเกิดขึ้นจริงและระยะเวลาในการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการขายและบริการของกลุ่มบริษัท โดยการ
• ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในที่ส�ำคัญของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้โดยการสอบถาม
ผู้รับผิดชอบ ท�ำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้
• สุม่ ตัวอย่างรายการขายและบริการในระหว่างปีเพือ่ ตรวจสอบการรับรูร้ ายได้วา่ เป็นไปตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุ และสอดคล้อง
กับนโยบายการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท
• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายและบริการที่เกิดขึ้นช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
• สอบทานใบลดหนี้ที่กลุ่มบริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
• วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อยเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการตลอด
รอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ท�ำผ่านใบส�ำคัญทั่วไป
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
POWER SOLUTION TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

107

นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการก่อสร้างของกลุ่มบริษัทโดยการประเมินวิธีการที่ฝ่ายบริหารใช้ใน
การประเมินขัน้ ความส�ำเร็จของงาน การบันทึกรับรูร้ ายได้และต้นทุนงานก่อสร้างและการประมาณผลขาดทุนทีอ่ าจเกิดขึน้ โดยการ
สอบถามผู้รับผิดชอบ ท�ำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างสัญญาก่อสร้างที่กลุ่มบริษัทท�ำกับลูกค้า เพื่อพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยว
กับการรับรู้รายได้ และความเสี่ยงต่าง ๆ ของสัญญาดังกล่าว รวมถึงทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้
นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้เลือกสัญญาก่อสร้างเพื่อ สอบทานการประเมินขั้นความส�ำเร็จของงานและการประมาณผลขาดทุนที่อาจเกิด
ขึ้นโดยการสอบถาม ฝ่ายบริหารและวิศวกรโครงการเกี่ยวกับสถานะของงานก่อสร้าง และเข้าร่วมสังเกตการณ์โครงการที่ส�ำคัญ
ทีก่ ำ� ลังก่อสร้างร่วมกับวิศวกรโครงการของกลุม่ บริษทั เปรียบเทียบขัน้ ความส�ำเร็จของงานทีป่ ระเมินโดยวิศวกรโครงการกับขัน้ ความ
ส�ำเร็จของงานทีค่ ำ� นวณโดยการเปรียบเทียบต้นทุนโครงการทีเ่ กิดขึน้ จริงจนถึงวันสิน้ รอบระยะเวลาบัญชีกบั ประมาณการต้นทุนการ
ก่อสร้างทีค่ าดว่าจะใช้ในการก่อสร้างทัง้ หมด และตรวจสอบสาเหตุของผลต่างของสองวิธี และขอหนังสือรับรองเป็นลายลักษณ์อกั ษร
จากวิศวกรโครงการเกี่ยวกับการประเมินขั้นความส�ำเร็จของงาน ประกอบกับการประเมินความรู้ความสามารถของวิศวกร และ
วิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราก�ำไรขั้นต้นของโครงการก่อสร้างเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น
ค่าความนิยม
ข้าพเจ้าให้ความส�ำคัญเรือ่ งการพิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยม ตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ งบการเงินรวม
ข้อ 19 เนือ่ งจากการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมถือเป็นประมาณการทางบัญชีทสี่ ำ� คัญ ทีฝ่ า่ ยบริหารต้องใช้ดลุ ยพินจิ อย่าง
สูงในการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่ม
สินทรัพย์นั้น รวมถึงการก�ำหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาวที่เหมาะสม ซึ่งท�ำให้เกิดความเสี่ยงในการแสดงมูลค่า
ค่าความนิยมที่ไม่เหมาะสม
ข้าพเจ้าได้ประเมินความเหมาะสมของการก�ำหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจ�ำลองทางการเงินที่
ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเลือกใช้โดยการท�ำความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารว่าสอดคล้องตามลักษณะการให้
ประโยชน์ของสินทรัพย์หรือไม่ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ทำ� การทดสอบสมมติฐานทีส่ ำ� คัญทีใ่ ช้ในการประมาณการกระแสเงินสดทีค่ าด
ว่าจะได้รบั ในอนาคตจากสินทรัพย์ทจี่ ดั ท�ำโดยฝ่ายบริหารของกลุม่ บริษทั โดยการเปรียบเทียบสมมติฐานดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลของ
กลุม่ บริษทั และพิจารณาความเหมาะสมของอัตราคิดลดทีฝ่ า่ ยบริหารเลือกใช้ รวมถึงปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญภายในส�ำนักงานฯเพือ่ ช่วย
ประเมินข้อมูลดังกล่าว ตลอดจนทดสอบการค�ำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าวตามแบบจ�ำลองทางการเงิน
และพิจารณาผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสมมติฐานทีส่ ำ� คัญต่อมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน รวมถึง การประเมินความเพียงพอของ
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม
ข้อมูลอื่น
ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอืน่ ซึง่ รวมถึงข้อมูลทีร่ วมอยูใ่ นรายงานประจ�ำปีของกลุม่ บริษทั (แต่ไม่รวมถึง งบการเงิน
และรายงานของผูส้ อบบัญชีทแี่ สดงอยูใ่ นรายงานนัน้ ) ซึง่ คาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ ความเชื่อมั่น
ในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้น มีความ
ขัดแย้งที่มีสาระส�ำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัด
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�ำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูล ที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลทราบเพื่อให้ มีการด�ำเนินการแก้ไข
ที่เหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำ งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
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ในการจัดท�ำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผย
เรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับกิจการที่ด�ำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหาร
มีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซงึ่ รวมความเห็นของ
ข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชือ่ มัน่ ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�ำคัญเมือ่ คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ
รวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดลุ ยพินจิ และการสังเกตและสงสัยเยีย่ ง ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอด
การตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
• ระบุและประเมินความเสีย่ งทีอ่ าจมีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงิน ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบ
บัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการ
สมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน
• ท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ การควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�ำ
• สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ� หรับกิจการทีด่ ำ� เนินงานต่อเนือ่ งของผูบ้ ริหารและสรุปจากหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมี
นัยส�ำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มี
สาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน
หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลัก
ฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่องได้
• ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนประเมินว่า
งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีทเี่ หมาะสมอย่างเพียงพอเกีย่ วกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�ำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และ
การปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียง ผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่
ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้า
ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้ค�ำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็นอิสระและได้สอื่ สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลเกีย่ วกับความสัมพันธ์ทงั้ หมดตลอดจนเรือ่ งอืน่ ซึง่ ข้าพเจ้าเชือ่ ว่ามีเหตุผล
ทีบ่ คุ คลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการทีข่ า้ พเจ้าใช้เพือ่ ป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความ
เป็นอิสระ
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จากเรื่ อ งทั้ ง หลายที่ สื่ อ สารกั บ ผู ้ มี ห น้ า ที่ ใ นการก� ำ กั บ ดู แ ล ข้ า พเจ้ า ได้ พิ จ ารณาเรื่ อ งต่ า ง ๆ ที่ มี นั ย ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ในการ
ตรวจสอบงบการเงิ น ในงวดปั จ จุ บั น และก� ำ หนดเป็ น เรื่ อ งส� ำ คั ญ ในการตรวจสอบ ข้ า พเจ้ า ได้ อ ธิ บ ายเรื่ อ งเหล่ า นี้ ไ ว้ ใ นรายงานของ
ผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรือ่ งดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ทยี่ ากทีจ่ ะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณา
ว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�ำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบใน
ทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�ำเสนอรายงานฉบับนี้

พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
กรุงเทพฯ: 25 กุมภาพันธ์ 2564
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งบการเงิน
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย:บาท)
หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินปันผลค้างรับ
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ที่ถึงก�ำหนดรับช�ำระภายในหนึ่งปี
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้ำประกัน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันสุทธิจากส่วนที่ถึงก�ำหนดรับช�ำระภายในหนึ่งปี
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในการร่วมค้า
เงินลงทุนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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8
9
7,10
7
15
7

7,11
12
9

13
16

14
15
16
17
18
34
19

งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

148,564,598
755,766,529
-

145,557,707
335,899
516,001,816
1,240,000,000
-

12,146,681
661,236,369
2,382,695

32,689,116
445,949,239
113,468,477
891,161,006

1,650,000
198,778,989
92,458,853
336,903
97,774,897
1,295,330,769

1,400,000
278,824,923
150,008,821
60,354,739
2,392,483,905

37,379,313
15,071,512
728,216,570

280,831,448
47,202,137
22,378,895
1,833,680,318

108,882,294
23,598,200

88,519,725
-

53,638,909
23,598,200

39,544,120
-

14,397,352
15,597,352
7,886,362,013
3,704,912,856 3,724,943,554
23,598,200
2,384,210,152 3,067,329,298 345,763,543
2,890,723
254,797,674
499,166
11,169,278
9,057,406
3,990,919
569,379,369
569,379,369
84,964,462
90,842,272
5,533,865
6,904,404,686 7,844,064,850 8,319,386,615
8,199,735,455 10,236,548,755 9,047,603,185

6,803,443,441
23,598,200
341,085,959
744,130
5,722,440
14,687,924
7,228,826,214
9,062,506,532

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ)
หมายเหตุ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
- หุ้นกู้
- เงินกู้ยืมระยะยาว
- หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�ำหนด
ช�ำระภายในหนึ่งปี
- เงินกู้ยืมระยะยาว
- หนี้สินตามสัญญาเช่า
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

งบการเงินรวม
2563
2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

20
7, 21

386,587,611
645,517,495

688,452,315
466,423,829

329,061,786
250,937,816

518,442,794
131,762,865

23
24
25
7
22
7, 11

497,106,194
140,552,409
53,110,853
12,739,000
136,519,979
2,989,655
1,848,187
89,740,675
1,966,712,058

398,619,333
209,643,592
50,414,557
218,439,000
356,446,933
5,438,472
230,919,877
29,963,953
2,654,761,861

497,106,194
6,540,000
23,503,256
216,230,313
2,415,155
41,134,989
1,366,929,509

398,619,333
6,540,000
22,543,255
125,781,892
205,700,000
4,098,462
39,917,620
1,453,406,221

24
25
26

270,599,831
193,947,735
13,053,352
4,048,140
481,649,058
2,448,361,116

447,806,568
208,869,474
18,288,999
6,547,955
681,512,996
3,336,274,857

24,395,000
78,792,788
7,430,945
433,500
111,052,233
1,477,981,742

10,935,000
100,698,103
13,623,385
608,500
125,864,988
1,579,271,209

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
POWER SOLUTION TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED
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บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ)
หมายเหตุ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 2,371,949,580 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
(2562: หุ้นสามัญ 11,881,202,687 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท)
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
หุ้นสามัญ 2,371,949,580 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
(2562: หุ้นสามัญ 11,859,747,896 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ส่วนต�่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทย่อย
ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ส�ำรองตามกฎหมาย
บริษัทฯ
บริษัทย่อย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

114

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

งบการเงินรวม
2563
2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

27

1,185,974,790 1,188,120,269 1,185,974,790 1,188,120,269

28

1,185,974,790 1,185,974,790 1,185,974,790 1,185,974,790
6,055,971,062 6,055,971,062 6,055,971,062 6,055,971,062
2,228,074
2,228,074
2,228,074
2,228,074

14

(3,462,120,907) (3,462,120,907)

-

-

29
33,055,004
47,043,109
1,910,038,179
(18,928,856)
5,753,260,455
(1,886,116)
5,751,374,339
8,199,735,455

22,555,004
33,055,004
22,555,004
11,979,296
3,079,555,169 292,392,513 216,506,393
6,896,142,488 7,569,621,443 7,483,235,323
4,131,410
6,900,273,898 7,569,621,443 7,483,235,323
10,236,548,755 9,047,603,185 9,062,506,532

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หมายเหตุ
ก�ำไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการบริการ
รายได้จากการขายไฟฟ้า
รายได้จากการก่อสร้าง
รายได้อื่น
เงินปันผลรับ
ก�ำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ก�ำไรจากการเปลี่ยนแปลงสถานะเงินลงทุน
อื่น ๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริการ
ต้นทุนขายไฟฟ้า
ต้นทุนค่าก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากการตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
รวมค่าใช้จ่าย
ก�ำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปี

35

7, 14

7
18
14, 16
17

15
31
7, 32
34

งบการเงินรวม
2563
2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

1,048,048,577
195,827,004
450,481,589
941,847,987

2,076,614,010
362,695,864
440,598,414
291,817,151

67,769,539
108,894,839
48,995,620
34,960,062

383,476,589
249,348,156
49,378,766
40,292,097

35,453,575
2,671,658,732

1,412,133,411
1,972,611,345
38,054,295
6,594,524,490

1,156,588,747
48,041,062
1,465,249,869

143,572,999
8,775,008
16,058,221
890,901,836

989,075,038 1,900,268,254
147,272,640
261,354,803
359,382,763
342,240,495
816,284,156
247,356,813
16,594,931
32,379,531
210,182,864
218,435,888
247,674,491
62,629,037
8,999,990
772,601,119
2,734,160
3,559,068,002 3,076,398,971
(887,409,270) 3,518,125,519
(1,101,842)
38,138
1,984,684
2,144,952
(112,126,677) (126,397,133)
(998,653,105) 3,393,911,476
(18,497,402) (261,387,068)
(1,017,150,507) 3,132,524,408

58,064,088
75,399,651
17,103,806
30,444,374
5,348,272
146,355,769
874,420,186
1,207,136,146
258,113,723
21,104,238
(72,503,579)
206,714,382
(1,731,521)
204,982,861

305,478,636
198,781,348
16,563,418
37,726,084
15,624,454
106,203,271
680,377,211
210,524,625
66,944,647
(80,817,904)
196,651,368
(5,676,535)
190,974,833

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

115

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หมายเหตุ
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :
รายการทีจ่ ะถูกบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
รายการทีจ่ ะถูกบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้

15

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
การแบ่งปันก�ำไรขาดทุน
ส่วนทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
ส่วนทีเ่ ป็นของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ย่อย
การแบ่งปันก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
ส่วนทีเ่ ป็นของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ย่อย
ก�ำไรต่อหุน้
ก�ำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน
ก�ำไรส่วนทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
POWER SOLUTION TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

งบการเงินรวม
2563
2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

(18,928,856)

-

-

-

(18,928,856)
(18,928,856)

-

-

-

(1,036,079,363) 3,132,524,408 204,982,861

190,974,833

(1,005,356,436) 3,128,780,198 204,982,861
(11,794,071)
3,744,210
(1,017,150,507) 3,132,524,408

190,974,833

(1,024,285,292) 3,128,780,198 204,982,861
(11,794,071)
3,744,210
(1,036,079,363) 3,132,524,408

190,974,833

36
(0.4239)

1.9067

0.0864

0.1164

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
เงินลงทุนในบริษทั ย่อยลดลง
ก�ำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
โดยไม่สญ
ู เสียการควบคุม
ออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
เพิม่ ทุนจากการใช้สทิ ธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
จ่ายเงินปันผล
โอนก�ำไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรรเป็นส�ำรองตามกฎหมาย
หนีส้ นิ ทีเ่ กิดขึน้ จากสิทธิทอี่ อกให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มี
อ�ำนาจควบคุมของบริษทั ย่อยในการขายหุน้ ในบริษทั
การเปลีย่ นแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
การเปลีย่ นแปลงสถานะเงินลงทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ขาดทุนส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
ออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในบริษทั ย่อย
เพิม่ ขึน้ จากการซือ้ เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
จ่ายเงินปันผล
โอนก�ำไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรรเป็นส�ำรองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

ทุนเรือนหุน้
ทีอ่ อก
และช�ำระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้

ส่วนทุนจาก
การจ่าย
โดยใช้
หุน้ เป็นเกณฑ์

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

2,228,074
-

14
27
27, 28
37
29

498,109,412 3,750,820,317
32,339,462 129,357,847
-

-

14
14

1,185,974,790 6,055,971,062
1,185,974,790 6,055,971,062
1,185,974,790 6,055,971,062

37
29

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
ส่วนเกิน(ต�ำ่ )
ก�ำไรสะสม
ทุนจากการ จัดสรรแล้ว - ส�ำรองตามกฎหมาย
ส่วนแบ่งก�ำไร
รวม
เปลีย่ นแปลง
ขาดทุน
องค์ประกอบ
สัดส่วน
ยังไม่ได้จดั สรร เบ็ดเสร็จอืน่ อืน่ ของส่วนของ
บริษทั ฯ
บริษทั ย่อย
การถือหุน้ ใน
จากการร่วมค้า
ผูถ้ อื หุน้
บริษทั ย่อย
164,010,057 12,955,004
4,800,642 118,378,655
3,128,780,198
3,128,780,198
-

3,133,691,246 825,096,537 3,958,787,783
3,128,780,198 3,744,210 3,132,524,408
3,128,780,198 3,744,210 3,132,524,408
(3,179,000) (3,179,000)

166,658,353
-

รวมส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้
ของบริษทั ฯ

ส่วนของผูม้ ี
ส่วนได้เสียที่
ไม่มอี ำ� นาจ
ควบคุม ของ
บริษทั ย่อย

37,471,085
-

รวมส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้

9,600,000

7,178,654

(123,814,024)
(16,778,654)

-

-

166,658,353
4,248,929,729
161,697,309
(123,814,024)
-

2,228,074

(330,668,410)
(3,462,120,907)
(3,462,120,907) 22,555,004

11,979,296

(27,011,006)
3,079,555,169

-

-

(330,668,410) (58,122,328) (388,790,738)
(3,462,120,907) (800,879,094) (4,263,000,001)
(27,011,006)
(27,011,006)
6,896,142,488 4,131,410 6,900,273,898

2,228,074
2,228,074

(3,462,120,907) 22,555,004
10,500,000
(3,462,120,907) 33,055,004

11,979,296 3,079,555,169
(1,005,356,436)
(18,928,856)
(1,005,356,436) (18,928,856)
(118,596,741)
35,063,813 (45,563,813)
47,043,109 1,910,038,179 (18,928,856)

(18,928,856)
(18,928,856)
(18,928,856)

6,896,142,488 4,131,410 6,900,273,898
(1,005,356,436) (11,794,071) (1,017,150,507)
(18,928,856)
(18,928,856)
(1,024,285,292) (11,794,071) (1,036,079,363)
4,793,599
4,793,599
982,946
982,946
(118,596,741)
(118,596,741)
5,753,260,455 (1,886,116) 5,751,374,339

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

204,129,438
4,248,929,729
161,697,309
(123,814,024)
-
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บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ)
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก�ำไรสะสม
ส่วนทุนจาก
ทุนเรือนหุ้น
หมายเหตุ
ส่วนเกิน
การจ่าย
จัดสรร
ที่ออก
มูลค่าหุ้น
โดยใช้หุ้น แล้ว-ส�ำรอง ยังไม่ได้จัดสรร
และช�ำระแล้ว
เป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
655,525,916 2,175,792,898 2,228,074 12,955,004 158,945,584
ก�ำไรส�ำหรับปี
190,974,833
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
190,974,833
ออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
27
498,109,412 3,750,820,317
เพิม่ ทุนจากการใช้สทิ ธิตามใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิ
27,28 32,339,462 129,357,847
จ่ายเงินปันผล
37
(123,814,024)
โอนก�ำไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรร
เป็นส�ำรองตามกฎหมาย
29
9,600,000 (9,600,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
1,185,974,790 6,055,971,062 2,228,074 22,555,004 216,506,393
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
1,185,974,790 6,055,971,062
ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
จ่ายเงินปันผล
37
โอนก�ำไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรร
เป็นส�ำรองตามกฎหมาย
29
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
1,185,974,790 6,055,971,062
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
POWER SOLUTION TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

2,228,074
-

22,555,004 216,506,393
204,982,861
204,982,861
(118,596,741)

2,228,074

10,500,000
33,055,004

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
3,005,447,476
190,974,833
190,974,833
4,248,929,729
161,697,309
(123,814,024)
7,483,235,323
7,483,235,323
204,982,861
204,982,861
(118,596,741)

(10,500,000)
292,392,513 7,569,621,443

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม
2563
2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
(998,653,105) 3,393,911,476 206,714,382
196,651,368
รายการปรับกระทบยอดก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็น
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�ำเนินงาน:
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
103,601,795
122,239,492
12,381,548
20,832,464
ตัดจ�ำหน่ายต้นทุนในการท�ำรายการ
4,555,630
3,914,420
4,555,630
3,914,420
ตัดจ�ำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
3,866,047
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
5,988,489
611,646
58,613,104
(1,942,217)
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
772,601,119
2,734,160
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
8,999,990
874,420,186
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
(1,956,977)
3,290,816
(723,036)
677,955
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
4,396,779
4,958,311
2,053,332
4,125,985
ขาดทุน (ก�ำไร) จากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
(5,027,356)
1,431,325
(36,129)
(6,069)
ขาดทุนจากการตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์
247,674,491
62,629,037
ขาดทุน (ก�ำไร) จากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
14,000
(1,195)
ก�ำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
(1,412,133,411)
(8,775,008)
ก�ำไรจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน
(1,972,611,345)
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
(3,142)
(245)
(3,142)
(245)
ส่วนแบ่งขาดทุน (ก�ำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
1,101,842
(38,138)
ก�ำไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน่
(1,004)
(1,000)
เงินปันผลรับ
(1,156,588,747) (143,572,999)
รายได้ทางการเงิน
(1,984,684)
(2,144,952)
(21,104,238)
(66,944,647)
ต้นทุนทางการเงิน
99,679,534
117,516,140
65,583,185
77,458,205
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน
235,839,458
335,321,722
45,866,075
82,418,017
สินทรัพย์ด�ำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
(245,137,442) 117,899,972 (212,546,805)
25,466,380
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
80,045,934
(278,824,923) 280,831,448
(43,115,122)
สินค้าคงเหลือ
59,506,945
27,305,058
10,545,860
43,382,813
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
(33,683,995)
102,045,840
12,449,686
12,730,178
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
5,877,810
(57,243,345)
9,154,059
(260,204)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ)
งบการเงินรวม
หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษัทร่วม
เงินสดจ่ายซือ้ ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
POWER SOLUTION TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

2563

2562

177,728,791
(2,448,817)
(219,926,954)
59,776,722
(9,566,885)
108,011,567
(253,417,128)
(145,405,561)

170,841,185
(9,828,476)
356,446,933
(50,301,826)
(27,157,274)
686,504,866
(71,777,929)
614,726,937

950,000
1,240,000,000
(147,947,959)
5,344,279
1,368,925
1,099,715,245

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
4,276,027
(1,683,307)
1,217,369
(8,420,772)
141,689,640
(5,142,303)
136,547,337

1,978,957
72,056,424
(10,693,276)
(1,082,805,762)
(1,755,065,330)
1,443,980,993
2,449,900
(208,012,829)
(14,676,908)
(3,734,380)
3,080,176
36,826
1,270,057,224
1,370,490
11,511,809
(524,645,299)
256,179,613

(19,277,951)
(10,462,225)
7,962,980
(1,672,119)
97,172,747
(13,303,134)
83,869,613
1,742,443
164,537,593
25,950,000
(160,020,493)
9,625,000
(13,460,346)
6,075
30,104,522
51,961,939
110,446,733

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ)
งบการเงินรวม
2563
2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ (สุทธิจากต้นทุนท�ำรายการ)
เงินสดจ่ายช�ำระคืนหุ้นกู้
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดจ่ายช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดจ่ายช�ำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นสามัญ
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินปันผลจ่าย
ดอกเบี้ยจ่าย
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย
ต้นทุนกู้ยืมที่บันทึกเป็นงานระหว่างก่อสร้าง
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
หุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจากการแลกเปลี่ยนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ด้วยหุ้นสามัญของบริษัทฯ
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจากการแลกเปลี่ยนเงินลงทุน
ในบริษัทย่อยด้วยหุ้นสามัญของบริษัทฯ
โอนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อจ่ายช�ำระ
การเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยยังไม่ได้รับช�ำระ
โอนลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อจ่ายช�ำระ
การเพิ่มทุนในบริษัทย่อย

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

(20,362,569)
(301,864,704)
492,731,231
(398,800,000)
20,000,000
(270,163,967)
(55,524,536)
(205,700,000)
5,776,545
(118,596,741)
(98,798,052)
(951,302,793)
3,006,891
145,557,707
148,564,598

(17,049,480)
192,528,877
350,000,000
(700,000,000)
168,500,000
(200,931,952)
(40,041,800)
199,700,000
(100,000,000)
161,697,389
(14,070,351)
(123,814,022)
(115,902,923)
(239,384,262)
(149,302,624)
294,860,331
145,557,707

(14,094,789)
(189,381,008)
492,731,231
(398,800,000)
20,000,000
(6,540,000)
(23,104,260)
(205,700,000)
90,448,421
(118,596,741)
(60,232,239)
(413,269,385)
(20,542,435)
32,689,116
12,146,681

1,893,740
184,502,337
350,000,000
(700,000,000)
(9,894,868)
(20,509,835)
199,700,000
(127,142,454)
161,697,389
(14,070,351)
(123,814,022)
(75,317,810)
(172,955,874)
21,360,472
11,328,644
32,689,116

91,164
-

2,770,747
(8,548,704)
-

53,500
109,572,108

(388,399)
(3,315,000)

-

498,109,412

-

498,109,412

-

3,764,890,588

-

3,764,890,588

-

(1,240,000,000)

761,660,887
-

-

-

-

3,300,000

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ข้อมูลบริษัทฯ
บริษทั เพาเวอร์ โซลูชนั่ เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) เป็นบริษทั มหาชนซึง่ จัดตัง้ และมีภมู ลิ ำ� เนาในประเทศไทย
ธุรกิจหลักของบริษทั ฯคือการจ�ำหน่ายและติดตัง้ ระบบไฟฟ้าควบคุมและระบบส�ำรองไฟฟ้าทุกชนิด ก่อสร้างโรงไฟฟ้า และผลิตและ
จ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับภาครัฐ ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่อาคารพีเอสที เลขที่ 325/1
ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ทีป่ จั จุบนั ยังมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่
สถานการณ์ดังกล่าวอาจน�ำมาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการด�ำเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท
ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สิน
และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์มีการ
เปลี่ยนแปลง
2. เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงิน
2.1 งบการเงินนีจ้ ดั ท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีก่ ำ� หนดในพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการ
ในงบการเงินตามข้อก�ำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับทีบ่ ริษทั ฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการ
เงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
2.2 เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท
บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นโดยตรง
กลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ำกัด
บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ�ำกัด
บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ�ำกัด
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ�ำกัด
บริษัท บิ๊ก เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
บริษัท เกรฮาวด์ อินเตอร์ เทรด จ�ำกัด
กิจการร่วมค้า พีเอสที เพาเวอร์
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จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

อัตราร้อยละของการถือหุ้น
2563
2562
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

100
100
100
100
100
30
100

100
100
100
100
30
-

ชื่อบริษัท
บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นโดยตรง (ต่อ)
กลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
บริษัท ไบโอโกกรีน จ�ำกัด
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จ�ำกัด
บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 1 จ�ำกัด
บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 2 จ�ำกัด
บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 3 จ�ำกัด
บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 5 จ�ำกัด
กลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ
บริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จ�ำกัด
บริษัท อรัญ เพาเวอร์ จ�ำกัด
บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ�ำกัด
กลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนอื่น ๆ
บริษัท พีเอสที (อุบลราชธานี) จ�ำกัด
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 จ�ำกัด
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 จ�ำกัด
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 7 จ�ำกัด
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 8 จ�ำกัด
บริษัท วินด์โกกรีน จ�ำกัด
กลุ่มธุรกิจจ�ำหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว
บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ�ำกัด
กลุ่มธุรกิจการให้บริการก่อสร้าง
บริษัท พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง จ�ำกัด
บริษัท ทีเอสเอชไอ เอนจิเนียริง จ�ำกัด
กลุ่มธุรกิจอื่น
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ำกัด
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ำกัด
กลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
บริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จ�ำกัด
กลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ
บริษัท โรงไฟฟ้าสระยายโสม จ�ำกัด
บริษัท โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง จ�ำกัด

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

อัตราร้อยละของการถือหุ้น
2563
2562
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100

ไทย
ไทย
ไทย

100
100
51

100
100
51

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100

ไทย

100

100

ไทย
ไทย

100
90

100
90

ไทย

100

100

ไทย

100

100

ไทย
ไทย

100
100

100
100
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ชื่อบริษัท

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

อัตราร้อยละของการถือหุ้น
2563
2562
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ำกัด (ต่อ)
กลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนอื่น ๆ
บริษัท พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 1 จ�ำกัด
กลุ่มธุรกิจอื่น
บริษัท พีเอสทีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด

ไทย

80

80

ไทย

100

100

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ�ำกัด
กลุ่มธุรกิจจ�ำหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว
บริษัท เจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด

ไทย

100

100

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท บิ๊ก เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
กลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
บริษัท เกรฮาวด์ อินเตอร์ เทรด จ�ำกัด

ไทย

40

-

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท เกรฮาวด์ อินเตอร์ เทรด จ�ำกัด
กลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
บริษัท กิจการร่วมค้า พีเอสที - จีไอที จ�ำกัด

ไทย

100

-

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ�ำกัด
กลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
บริษัท กิจการร่วมค้า พีเอสที - อีอาร์เอส จ�ำกัด

ไทย

100

-

- เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯได้มีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ และบริษัท
บิ๊ก เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (บริษัทย่อย) เข้าลงทุนในบริษัท เกรฮาวด์ อินเตอร์ เทรด จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัท
ที่จัดตั้งในประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท และทุนช�ำระแล้ว 3.25 ล้านบาท โดยบริษัทฯและบริษัทย่อย
ลงทุนในบริษัทดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 30 และร้อยละ 40 ตามล�ำดับ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 14
- เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯมีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยตาม
ที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 14 ดังนี้
(1) บริษัท กิจการร่วมค้า พีเอสที - จีไอที จ�ำกัด ซึ่งบริษัทฯด�ำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อยแล้วเสร็จเมื่อวันที่
23 กันยายน 2563 มีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท และทุนช�ำระแล้ว 25,000 บาท โดยมีบริษัท
เกรฮาวด์ อินเตอร์ เทรด จ�ำกัด (บริษัทย่อย) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 และ
(2) บริษัท กิจการร่วมค้า พีอีเอส - อีอาร์เอส จ�ำกัด ซึ่งบริษัทฯด�ำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อยแล้วเสร็จเมื่อ
วันที่ 7 ตุลาคม 2563 มีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท และทุนช�ำระแล้ว 25,000 บาท โดยมีบริษัท
พีเอสที เอนเนอยี 2 จ�ำกัด (บริษัทย่อย) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100
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ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียใน
ผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อ�ำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญ
ต่อจ�ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
ค) บริษัทฯน�ำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท�ำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอ�ำนาจ ในการควบคุม
บริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
จ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส�ำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
ฉ) ส่วนของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจควบคุม คือ จ�ำนวนก�ำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สทุ ธิของบริษทั ย่อยส่วนทีไ่ ม่ได้
เป็นของบริษทั ฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถ้ อื หุน้ ในงบแสดง
ฐานะการเงินรวม
2.3 บริษัทฯจัดท�ำงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้น�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน ทางการเงินฉบับ
ปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่ จ�ำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รบั การปรับปรุงหรือจัดให้มขี นึ้ เพือ่ ให้มเี นือ้ หา
เท่าเทียมกับมาตรฐาน การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การน�ำมาตรฐานการรายงาน ทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มี
การเปลี่ยนแปลงหลักการส�ำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ ่ ม เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ประกอบด้ ว ยมาตรฐานและการตี ค วามมาตรฐาน
จ�ำนวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7		
การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9		
เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32 		
การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16		
การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19		
การช�ำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่ ดังกล่าวข้างต้น ก�ำหนดหลักการเกีย่ วกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครือ่ งมือ
ทางการเงินด้วยมูลค่ายุตธิ รรมหรือราคาทุนตัดจ�ำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสด
ตามสัญญาและแผนธุรกิจของกลุม่ บริษทั หลักการเกีย่ วกับวิธกี ารค�ำนวณการด้อยค่าของเครือ่ งมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผล
ขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและ การเปิดเผย
ข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
การน�ำมาตรฐานกลุ่มนี้มาถือปฏิบัติมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทจากรายการดังต่อไปนี้
- การจัดประเภทและวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน - กลุ่มบริษัท
ต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และจัดประเภทเงินลงทุน
ดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่ายุตธิ รรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน โดยผูบ้ ริหารของกลุม่ บริษทั ได้ประเมินและ
พิจารณาแล้วว่า ราคาทุนของเงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวได้สะท้อนมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนแล้ว ดังนั้น การ
วัดมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวจึงไม่มผี ลกระทบต่อการปรับปรุงก�ำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม
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2563
- การจัดประเภทและการวัดมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายประเภทตราสารทุน - กลุ่มบริษัทเลือก
จัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน โดยผูบ้ ริหาร
ของกลุ่มบริษัทพิจารณาแล้วว่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายดังกล่าวได้สะท้อนมูลค่ายุติธรรมแล้ว จึงไม่มีผลกระ
ทบต่อการปรับปรุงก�ำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
- การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - กลุ่มบริษัทต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิด
ขึ้นต่อสินทรัพย์ทางการเงินโดยไม่จ�ำเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริษัทจะใช้
วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุส�ำหรับลูกหนี้การค้า โดยผู้บริหารของ
กลุม่ บริษทั พิจารณาแล้วว่าการรับรูร้ ายการผลขาดทุนด้านเครดิตข้างต้นไม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญให้มกี าร
ปรับปรุงก�ำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และ การตีความ
มาตรฐานบัญชีทเี่ กีย่ วข้อง มาตรฐานฉบับนีไ้ ด้กำ� หนดหลักการของการรับรูร้ ายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผย
ข้อมูลของสัญญาเช่า และก�ำหนดให้ผเู้ ช่ารับรูส้ นิ ทรัพย์และหนีส้ นิ ส�ำหรับสัญญาเช่าทุกรายการทีม่ รี ะยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12
เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต�่ำ
การบัญชีส�ำหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส�ำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัด
ประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน
กลุม่ บริษทั รับรูผ้ ลกระทบของการน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนีม้ าถือปฏิบตั คิ รัง้ แรกโดยไม่ปรับย้อนหลังงบ
การเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุ 4
แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส�ำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชี เรือ่ ง มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวส�ำหรับทางเลือกเพิม่ เติมทางบัญชี
เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลด
ผลกระทบในบางเรื่องจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทาง
บัญชีในช่วงเวลาที่ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว
แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีดงั กล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมือ่ วันที่ 22 เมษายน 2563 และมี ผลบังคับใช้สำ� หรับ
การจัดท�ำงบการเงินของกลุ่มบริษัทที่มีรอบระยะเวลาสิ้นสุดในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ในระหว่างไตรมาสที่ 1 ถึง 3 ของปี 2563 กลุ่มบริษัทได้เลือกปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส�ำหรับทางเลือกเพิ่ม
เติมทางบัญชีในเรื่องการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามวิธีการอย่างง่าย การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
ในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด การด้อยค่าของสินทรัพย์ และการกลับรายการของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชี
ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 กลุ่มบริษัทได้ประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สิน
และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แล้ว ดังนั้น ในการ
จัดท�ำงบการเงินส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุม่ บริษทั จึงพิจารณายกเลิกการถือปฏิบตั ติ ามมาตรการผ่อนปรนชัว่ คราว
ส�ำหรับทางเลือกเพิม่ เติมทางบัญชีสำ� หรับทุกเรือ่ งทีก่ ลุม่ บริษทั ได้เคยถือปฏิบตั ใิ นช่วงทีผ่ า่ นมา โดยไม่มผี ลกระทบอย่างมีสาระส�ำคัญ
ต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท
ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ ะมีผลบังคับใช้สำ� หรับงบการเงินทีม่ รี อบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2564
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุง ซึง่ จะมีผลบังคับใช้สำ� หรับงบการเงินทีม่ รี อบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวได้รบั การปรับปรุงหรือจัดให้มขี นึ้ เพือ่ ให้มเี นือ้ หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
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โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน
ฝ่ายบริหารของกลุม่ บริษทั พิจารณาว่ามาตรฐานดังกล่าวจะไม่มผี ลกระทบอย่างมีสาระส�ำคัญต่อ งบการเงินของกลุม่ บริษทั ในปีทเี่ ริม่
น�ำมาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ
4. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ
ตามทีก่ ล่าวในหมายเหตุ 3 กลุม่ บริษทั ได้นำ� มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุม่ เครือ่ งมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติในระหว่างปีปัจจุบัน โดยกลุ่มบริษัทได้เลือกปรับผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ปรับย้อนหลังงบ
การเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ ต้นปี 2563 เนื่องจากการน�ำมาตรฐานเหล่านี้มาถือ
ปฏิบัติ แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

31 ธันวาคม 2562

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนชั่วคราว
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าทีถ่ งึ ก�ำหนดช�ำระภายในหนึง่ ปี
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วน
ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

งบการเงินรวม
ผลกระทบจาก
มาตรฐาน
มาตรฐาน
การรายงาน
การรายงาน
ทางการเงิน
ทางการเงิน
กลุ่มเครื่องมือ
ฉบับที่ 16
ทางการเงิน

1 มกราคม 2563

336
-

(336)
336

-

336

23,598
3,067,329

23,598
(23,598)
-

37,921

23,598
3,105,250

50,414

-

2,805

53,219

208,869

-

35,116

243,985
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(หน่วย: พันบาท)

31 ธันวาคม 2562

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าทีถ่ งึ ก�ำหนดช�ำระภายในหนึง่ ปี
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจาก
ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลกระทบจาก
มาตรฐาน
มาตรฐาน
การรายงาน
การรายงาน
ทางการเงิน
ทางการเงิน
กลุ่มเครื่องมือ
ฉบับที่ 16
ทางการเงิน

1 มกราคม 2563

23,598
341,086

23,598
(23,598)
-

2,084

23,598
343,170

22,543

-

487

23,030

100,698

-

1,597

102,295

4.1 เครื่องมือทางการเงิน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินตามที่ก�ำหนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และมูลค่าตามหลักการบัญชีเดิม แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

มูลค่าตาม
หลักการ
บัญชีเดิม
สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กจิ การทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกันทีถ่ งึ
ก�ำหนดรับช�ำระภายในหนึ่งปี
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
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งบการเงินรวม
การจัดประเภทและวัดมูลค่าตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
มูลค่า
มูลค่ายุติธรรม
ยุติธรรม
ผ่านก�ำไร
ราคาทุน
รวม
ผ่านก�ำไร
ขาดทุน
ตัดจ�ำหน่าย
หรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น

145,558
516,002
1,240,000

-

-

145,558
516,002
1,240,000

145,558
516,002
1,240,000

1,400

-

-

1,400

1,400

336

325

-

11

336

(หน่วย: พันบาท)

มูลค่าตาม
หลักการ
บัญชีเดิม
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้ำประกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กจิ การทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน-สุทธิ
จากส่วนที่ถึงก�ำหนดรับช�ำระภายในหนึ่งปี
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

88,520
15,597
23,598
2,031,011

งบการเงินรวม
การจัดประเภทและวัดมูลค่าตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
มูลค่า
มูลค่ายุติธรรม
ยุติธรรม
ผ่านก�ำไร
ราคาทุน
รวม
ผ่านก�ำไร
ขาดทุน
ตัดจ�ำหน่าย
หรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น
88,520
88,520
23,598
23,923

-

15,597
2,007,088

15,597
23,598
2,031,011
(หน่วย: พันบาท)

มูลค่าตาม
หลักการ
บัญชีเดิม
สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินปันผลค้างรับ
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้ำประกัน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

32,689
445,949
113,468
891,161
39,544
23,598
1,546,409

งบการเงินเฉพาะกิจการ
การจัดประเภทและวัดมูลค่าตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
มูลค่า
มูลค่ายุติธรรม
ยุติธรรม
ผ่านก�ำไร
ราคาทุน
รวม
ผ่านก�ำไร
ขาดทุน
ตัดจ�ำหน่าย
หรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น
23,598
23,598

-

32,689
445,949
113,468
891,161
39,544
1,522,811

32,689
445,949
113,468
891,161
39,544
23,598
1,546,409

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทไม่ได้ก�ำหนดให้หนี้สินทางการเงินใดวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน
4.2 สัญญาเช่า
การน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าส�ำหรับ
สัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินจ่ายช�ำระตามสัญญาเช่าที่เหลืออยู่คิดลดด้วยอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ส�ำหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน
กลุ่มบริษัทรับรู้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบัญชีเดิมก่อนวันที่น�ำมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิน
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่เปิดเผย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หัก: สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต�่ำ
บวก: สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า
หัก: สัญญาที่พิจารณาเป็นสัญญาบริการ
หัก: อื่น ๆ
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการน�ำมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก (ร้อยละต่อปี)
ประกอบด้วย
หนี้สินตามสัญญาเช่าหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน

งบการเงินรวม
274,800
(4,394)
1,080
(208,667)
(2,565)
(22,333)

เฉพาะกิจการ
100,434
(1,149)
(96,964)
(237)

37,921
259,283
297,204
ร้อยละ 5.16

2,084
123,241
125,325
ร้อยละ 4.00

53,219
243,985
297,204

23,030
102,295
125,325

5. นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
5.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้จากการขาย
- ขายสินค้า - รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้โอนอ�ำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการ
ส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับส�ำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักประมาณการ
สินค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ขายไฟฟ้า - รายได้จากการขายไฟฟ้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้โอนอ�ำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการ
ส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายไฟฟ้าแสดงตามมูลค่าราคารับซื้อและเงินส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า สุทธิจากการปรับอัตราค่า
ไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (ค่า Ft) โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายได้จากการบริการ
- รายได้จากสัญญาก่อสร้าง - กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าสัญญาก่อสร้างโดยส่วนใหญ่มีภาระที่ต้องปฏิบัติภาระเดียว กลุ่มบริษัทรับรู้
รายได้จากการก่อสร้างตลอดช่วงเวลาที่ก่อสร้าง โดยใช้วิธีผลลัพธ์ในการวัดขั้นความส�ำเร็จของงาน ซึ่งประเมินโดยวิศวกรหรือ
ผู้ควบคุมโครงการ
กลุม่ บริษทั จะพิจารณาความน่าจะเป็นในการรับรูร้ ายได้ทเี่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงของสัญญา การเรียกร้องความเสียหาย ความ
ล่าช้าในการส่งมอบงาน และค่าปรับตามสัญญา โดยจะรับรูร้ ายได้เฉพาะในกรณีทมี่ คี วามเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่ในระดับสูงมากว่า
จะไม่มีการกลับรายการที่มีนัยส�ำคัญของจ�ำนวนรายได้ที่รับรู้สะสม
เมื่อมูลค่าและความส�ำเร็จของงานตามสัญญาไม่สามารถวัดได้อย่างสมเหตุสมผล รายได้จะรับรู้ได้ตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงที่คาด
ว่าจะได้รับคืนเท่านั้น
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- รายได้ค่าบริการ - รายได้ค่าบริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาที่ให้บริการโดยพิจารณาถึงขั้นความส�ำเร็จของงาน ซึ่งค�ำนวณโดยอ้างอิง
ข้อมูลจากวิศวกรหรือผูค้ วบคุมโครงการของกลุม่ บริษทั หรือค�ำนวณโดยการเปรียบเทียบต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ แล้วจนถึงวันสิน้ งวดกับ
ต้นทุนทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในการปฏิบัติตามสัญญา
รายได้ที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงก�ำหนดเรียกช�ำระตามสัญญาแสดงไว้เป็น “สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา” ใน งบแสดงฐานะการเงิน
จ�ำนวนเงินที่กิจการได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากลูกค้าแต่ยังมีภาระที่ต้องโอนสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าแสดงไว้เป็น “หนี้สินที่เกิด
จากสัญญา” ในงบแสดงฐานะการเงิน
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบีย้ รับรูต้ ามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธดี อกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง โดยจะน�ำมูลค่าตามบัญชีขนั้ ต้นของสินทรัพย์ทางการเงินมาคูณกับ
อัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินทีเ่ กิดการด้อยค่าด้านเครดิต ในภายหลังทีจ่ ะน�ำมูลค่าตามบัญชีสทุ ธิของสินทรัพย์
ทางการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้ จากหนีส้ นิ ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่ายค�ำนวณโดยใช้วธิ ดี อกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงและรับรูต้ ามเกณฑ์
คงค้าง
เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผล
5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นที่มี
สภาพคล่องสูง ซึ่งถึงก�ำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ำกัดในการเบิกใช้
5.3 สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา/หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	
สินทรัพย์ทเี่ กิดจากสัญญาคือสิทธิทกี่ ลุม่ บริษทั จะได้รบั ค่าตอบแทนเป็นการแลกเปลีย่ นกับสินค้าหรือบริการซึง่ กลุม่ บริษทั
ได้โอนให้กับลูกค้าแล้ว โดยสิทธิดังกล่าวขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบางประการ หากกลุ่มบริษัทได้โอนสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าก่อนที่
ลูกค้าจะจ่ายช�ำระสิง่ ตอบแทนหรือก่อนทีส่ ง่ิ ตอบแทนจะถึงก�ำหนดช�ำระ กลุม่ บริษทั จะรับรูส้ นิ ทรัพย์ทเี่ กิดจากสัญญาส�ำหรับสิทธิที่
จะได้รับค่าตอบแทนที่ติดเงื่อนไขบางประการนั้นอยู่ ในกรณีของสัญญาก่อสร้าง สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาคือส่วนของรายได้ที่รับรู้
สะสมทีเ่ กินกว่าจ�ำนวนเงินทีเ่ รียกเก็บจากลูกค้าจนถึงปัจจุบนั สินทรัพย์ทเี่ กิดจากสัญญาแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อย
ค่า (ถ้ามี) สินทรัพย์ทเี่ กิดจากสัญญาจะจัดประเภทเป็นลูกหนีก้ ารค้าเมือ่ กิจการมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั ช�ำระโดยปราศจากเงือ่ นไข เช่น เมือ่
กิจการได้ให้บริการเสร็จสิ้นและลูกค้ารับมอบงาน
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาคือภาระผูกพันของกลุ่มบริษัทในการโอนสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าซึ่งกลุ่มบริษัทได้รับค่า
ตอบแทน (หรือมีสิทธิเรียกรับค่าตอบแทน) จากลูกค้าแล้ว ในกรณีของสัญญาก่อสร้าง หนี้สินที่เกิดจากสัญญาคือส่วนของจ�ำนวน
เงินที่เรียกเก็บจากลูกค้าจนถึงปัจจุบันที่เกินกว่ารายได้ที่รับรู้สะสม หนี้สินที่เกิดจากสัญญาจะถูกรับรู้เป็นรายได้เมื่อกลุ่มบริษัทได้
ปฏิบัติตามภาระที่ระบุไว้ในสัญญาแล้ว
5.4 สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า
งานระหว่างท�ำได้แก่ต้นทุนและค่าแรงในการติดตั้งที่ยังไม่แล้วเสร็จ
วัตถุดิบและวัสดุแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า และ จะถือเป็นส่วน
หนึ่งของต้นทุนเมื่อมีการเบิกใช้
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือจะตั้งขึ้นส�ำหรับสินค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมคุณภาพ
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5.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า
เงินลงทุนในการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
เงินลงทุนในบริษทั ย่อยทีแ่ สดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธรี าคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
5.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า
ของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�ำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดย
ประมาณดังนี้
อาคาร
20 ปี
ส่วนปรับปรุงอาคาร
5 และ 20 ปี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้า
10, 20 และ 25 ปี
แผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์อื่น
5, 10, 20 และ 25 ปี
เครื่องมือและอุปกรณ์
5 และ 15 ปี
เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้ส�ำนักงาน และคอมพิวเตอร์
3 และ 5 ปี
ยานพาหนะ
5 ปี
อุปกรณ์ส�ำหรับให้เช่า
5 ปี
ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�ำหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
กลุ่มบริษัทตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชีเมื่อจ�ำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์จะรับรูใ้ นส่วนของ
ก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อกลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี
5.7 ต้นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนการกูย้ มื ของเงินกูท้ ใี่ ช้ในการได้มา การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์ทตี่ อ้ งใช้ระยะเวลานาน ในการแปลงสภาพให้
พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกน�ำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้น จะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์
ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้
ยืมนั้น
5.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้น
ณ วันที่ซ้ือธุรกิจ ส่วนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการอื่น กลุ่มบริษัทจะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์นั้นตามราคาทุน
ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม
(ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น
กลุ่มบริษัทตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของสินทรัพย์นนั้ และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดงั กล่าวเมือ่ มีขอ้ บ่งชีว้ า่ สินทรัพย์นนั้ เกิดการด้อยค่า กลุม่ บริษทั
จะทบทวนระยะเวลาการตัดจ�ำหน่ายและวิธีการตัดจ�ำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ�ำหน่าย
รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ำกัดมีดังนี้
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
สิทธิในการผลิตและการจ�ำหน่ายไฟฟ้า
132
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อายุการให้ประโยชน์
3 และ 5 ปี
25 ปี

5.9 การรวมธุรกิจ
กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนการซื้อธุรกิจด้วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่งรวมถึงเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดหรือมูลค่ายุติธรรมของ
สิ่งตอบแทนซึ่งบริษัทฯมอบให้ ณ วันซื้อ
กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจส�ำหรับบริษัทย่อย เช่น ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ และ ค่าที่ปรึกษาอื่น ๆ
เป็นต้น เป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่ต้นทุนดังกล่าวเกิดขึ้นและได้รับบริการ
ณ วันซื้อ กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิ ที่ระบุได้ของ
ผู้ถูกซื้อตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือโดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมนั้น
5.10 ค่าความนิยม
กลุม่ บริษทั บันทึกมูลค่าเริม่ แรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึง่ เท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนทีส่ งู กว่ามูลค่ายุตธิ รรมของ
สินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ กลุ่มบริษัทจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็น
ก�ำไรในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนทันที
กลุ่มบริษัทแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของ ค่าความนิยมทุกปี
หรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น
เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วย
สินทรัพย์ทกี่ อ่ ให้เกิดเงินสด (หรือกลุม่ ของหน่วยสินทรัพย์ทกี่ อ่ ให้เกิดเงินสด) ทีค่ าดว่าจะได้รบั ประโยชน์เพิม่ ขึน้ จากการรวมกิจการ
และกลุ่มบริษัทจะท�ำการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของ
หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต�่ำกว่ามูลค่าตาม
บัญชี กลุ่มบริษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน และกลุ่มบริษัทไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการ
ด้อยค่าได้ในอนาคต
5.11 สัญญาเช่า
ณ วันเริม่ ต้นของสัญญาเช่า กลุม่ บริษทั จะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญา
จะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานัน้ มีการให้สทิ ธิในการควบคุมการใช้สนิ ทรัพย์ทรี่ ะบุได้สำ� หรับช่วงเวลาหนึง่
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่าใช้วิธีการบัญชีเดียวส�ำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญา
เช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต�่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษัท
บันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายช�ำระตามสัญญาเช่า
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการ
วัดมูลค่าของหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ประกอบด้วยจ�ำนวนเงินของหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าจากการ
รับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จ�ำนวนเงินที่จ่ายช�ำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญา
เช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ
ค่าเสือ่ มราคาของสินทรัพย์สทิ ธิการใช้คำ� นวณจากราคาทุน โดยวิธเี ส้นตรงตามอายุสญ
ั ญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์โดย
ประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้
ที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้า
แผงโซล่าร์และและอุปกรณ์อื่น
เครื่องมือและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้ส�ำนักงานและคอมพิวเตอร์
ยานพาหนะ

22 ปี
3 ปี
20 ปี
7 ปี
1 และ 3 ปี
2 และ 3 ปี
1 และ 5 ปี
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หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับกลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์ดัง
กล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะค�ำนวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์
สินทรัพย์สิทธิการใช้แสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะทางการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จ�ำนวนเงิน
ทีต่ อ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงทีห่ กั ด้วยสิง่ จูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรทีข่ นึ้ อยูก่ บั ดัชนีหรืออัตรา จ�ำนวนเงิน
ทีค่ าดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สทิ ธิของสิทธิเลือกซือ้ ซึง่ มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีก่ ลุม่
บริษทั จะใช้สทิ ธินนั้ และการจ่ายค่าปรับเพือ่ การยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อก�ำหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุม่ บริษทั จะใช้สทิ ธิ
ในการยกเลิกสัญญาเช่า กลุม่ บริษทั บันทึกค่าเช่าผันแปรทีไ่ ม่ขนึ้ อยูก่ บั ดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จา่ ยในงวดทีเ่ หตุการณ์หรือเงือ่ นไขซึง่
เกี่ยวข้องกับการจ่ายช�ำระนั้นได้เกิดขึ้น
กลุม่ บริษทั คิดลดมูลค่าปัจจุบนั ของจ�ำนวนเงินทีต่ อ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบีย้ ตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจาก
ดอกเบีย้ ของหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายช�ำระตามสัญญาเช่าทีจ่ า่ ยช�ำระแล้ว นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนีส้ นิ
ตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายช�ำระตามสัญญาเช่า หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง
สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต�่ำ
สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมี
มูลค่าต�่ำจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือ
เป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทเี่ ช่าหรือมูลค่าปัจจุบนั สุทธิ
ของจ�ำนวนเงินทีต่ อ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มลู ค่าใดจะต�ำ่ กว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จา่ ยทางการเงินจะบันทึกเป็น
หนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่า
การเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า
สัญญาเช่าทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ทคี่ วามเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือ
เป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงาน จ�ำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรง
ตลอดอายุของสัญญาเช่า
5.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
		
บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันกับบริษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีม่ อี ำ� นาจควบคุมบริษทั ฯ หรือถูกบริษทั ฯควบคุม
ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
		
นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันยังหมายรวมถึงบริษทั ร่วมและบุคคลหรือกิจการทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงโดยทางตรง
หรือทางอ้อมซึ่งท�ำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารส�ำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอ�ำนาจใน
การวางแผนและควบคุมการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
5.13 เงินตราต่างประเทศ
		
กลุม่ บริษทั แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึง่ เป็นสกุลเงินทีใ่ ช้ ในการด�ำเนินงานของกลุม่ บริษทั
		
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สิน
ที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
		
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน
5.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน กลุม่ บริษทั จะท�ำการประเมินการด้อยค่าของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สทิ ธิการ
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ใช้ หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของกลุ่มบริษัท หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า และจะท�ำการประเมินการด้อยค่า
ของค่าความนิยมเป็นรายปี กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต�่ำกว่ามูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจาก
การใช้สนิ ทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สนิ ทรัพย์ กลุม่ บริษทั ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
ทีก่ จิ การคาดว่าจะได้รบั จากสินทรัพย์และค�ำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนภาษีทสี่ ะท้อนถึงการประเมินความ
เสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่ก�ำลังพิจารณาอยู่ ในการ
ประเมินมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขาย กลุม่ บริษทั ใช้แบบจ�ำลองการประเมินมูลค่าทีด่ ที สี่ ดุ ซึง่ เหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึง่ สะท้อน
ถึงจ�ำนวนเงินทีก่ จิ การสามารถจะได้มาจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์หกั ด้วยต้นทุนในการจ�ำหน่าย โดยการจ�ำหน่ายนัน้ ผูซ้ อื้ กับผูข้ ายมี
ความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ยกเว้นค่าความนิยม) มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับ
รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าทีร่ บั รูใ้ นงวดก่อนก็ตอ่ เมือ่ มี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทีใ่ ช้กำ� หนดมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน
ภายหลังจากการรับรูผ้ ลขาดทุนจากการ ด้อยค่าครัง้ ล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทเี่ พิม่ ขึน้ จากการกลับรายการผลขาดทุน
จากการด้อยค่าต้องไม่สงู กว่ามูลค่าตามบัญชีทคี่ วรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อน
ๆ กลุ่มบริษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนทันที
5.15 ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
กลุ่มบริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่กลุ่ม
บริษทั จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุม่ บริษทั เงินทีก่ ลุม่ บริษทั จ่าย
สมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
กลุ่มบริษัทมีภาระส�ำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่า
เงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�ำหรับพนักงาน
กลุม่ บริษทั ค�ำนวณหนีส้ นิ ตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วธิ คี ดิ ลดแต่ละหน่วยทีป่ ระมาณการ
ไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระได้ทำ� การประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ต้นทุนบริการในอดีตจะรับรูท้ งั้ จ�ำนวนในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนทันทีทมี่ กี ารแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือ
เมื่อกิจการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
5.16 ประมาณการหนี้สิน
กลุม่ บริษทั จะบันทึกประมาณการหนีส้ นิ ไว้ในบัญชีเมือ่ ภาระผูกพันซึง่ เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึน้ แล้ว และมี
ความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่นอนว่ากลุม่ บริษทั จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพือ่ ปลดเปลือ้ งภาระผูกพันนัน้ และกลุม่ บริษทั สามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
5.17 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
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ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ�ำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค�ำนวณจากก�ำไร
ทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุม่ บริษทั บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ณ วัน
สิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะ
เวลารายงาน
กลุม่ บริษทั รับรูห้ นีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวทีต่ อ้ งเสียภาษีทกุ รายการแต่รบั รูส้ นิ ทรัพย์ภาษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจ�ำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีก�ำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุน
ทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะท�ำการ
ปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ กลุม่ บริษทั จะไม่มกี ำ� ไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�ำสินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้
บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
5.18 เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
กลุม่ บริษทั รับรูร้ ายการเมือ่ เริม่ แรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุตธิ รรม และบวกด้วยต้นทุนการท�ำรายการเฉพาะ
ในกรณีทเี่ ป็นสินทรัพย์ทางการเงินทีไ่ ม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับลูกหนีก้ ารค้าทีไ่ ม่มี
องค์ประกอบเกีย่ วกับการจัดหาเงินทีม่ นี ยั ส�ำคัญ กลุม่ บริษทั จะรับรูส้ นิ ทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามทีก่ ล่าว
ไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลัง
ด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ และสินทรัพย์
ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการ
สินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่าย
กลุม่ บริษทั วัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่าย เมือ่ กลุม่ บริษทั ถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนัน้ เพือ่ รับ
กระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับช�ำระเพียงเงินต้น
และดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น
สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผล
ก�ำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของก�ำไรหรือ
ขาดทุน
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
ทัง้ นี้ สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพนั ธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ทถี่ อื ไว้เพือ่ ค้า เงินลงทุนในตราสาร
ทุนซึ่งกลุ่มบริษัทไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่มี
กระแสเงินสดที่ไม่ได้รับช�ำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย
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เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนถือเป็นรายได้อื่นในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
กลุม่ บริษทั อาจเลือกวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน เพือ่ เป็นการขจัดหรือลดความ
ไม่สอดคล้องของการรับรู้รายการอย่างมีนัยส�ำคัญ
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน
ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพันธ์ กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกส�ำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน
การท�ำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่าย โดยใช้วิธี
ดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลก�ำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจ�ำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้
จริงจะรับรู้ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน โดยการค�ำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจ�ำหน่ายค�ำนึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่า รวมถึงค่า
ธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจ�ำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็น
ส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมือ่ สิทธิทจี่ ะได้รบั กระแสเงินสดของสินทรัพย์นนั้ ได้สนิ้ สุดลง หรือได้
มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์
นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น แม้ว่าจะไม่มีการโอนหรือไม่ได้คงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของ
สินทรัพย์นั้น
กลุม่ บริษทั ตัดรายการหนีส้ นิ ทางการเงินก็ตอ่ เมือ่ ได้มกี ารปฏิบตั ติ ามภาระผูกพันของหนีส้ นิ นัน้ แล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพัน
นั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกัน
ซึง่ มีขอ้ ก�ำหนดทีแ่ ตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อก�ำหนดของหนีส้ นิ ทีม่ อี ยูอ่ ย่างเป็นสาระส�ำคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการ
หนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ทั้งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก�ำไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ค�ำนวณจากผลต่างของกระแสเงินสดทีจ่ ะครบก�ำหนดช�ำระตามสัญญา
กับกระแสเงินสดทัง้ หมดทีก่ ลุม่ บริษทั คาดว่าจะได้รบั ช�ำระ และ คิดลดด้วยอัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงโดยประมาณของสินทรัพย์ทางการ
เงิน ณ วันที่ได้มา
ในกรณีทคี่ วามเสีย่ งด้านเครดิตของสินทรัพย์ไม่ได้เพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญนับตัง้ แต่การรับรูร้ ายการเริม่ แรก กลุม่ บริษทั วัด
มูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่อาจจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะที่หาก
ความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้วย
จ�ำนวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่เหลืออยู่ของเครื่องมือทางการเงิน
กลุม่ บริษทั พิจารณาว่าความเสีย่ งด้านเครดิตจะเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญ เมือ่ มีการค้างช�ำระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า
30 วัน และพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการผิดสัญญา เมื่อมีการค้างช�ำระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 90 วัน อย่างไร
ก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบริษัทอาจพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยส�ำคัญและ
มีการผิดสัญญา โดยพิจารณาจากข้อมูลภายในหรือข้อมูลภายนอกอื่น เช่น อันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตของผู้ออกตราสาร
กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการค�ำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นส�ำหรับลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่
เกิดจากสัญญา ดังนัน้ ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน กลุม่ บริษทั จึงไม่มกี ารติดตามการเปลีย่ นแปลงของความเสีย่ งทางด้านเครดิต
แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้
นั้นและสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ
สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจ�ำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป
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การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ นิ ทางการเงินจะน�ำมาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ตอ่ เมือ่
กิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจ�ำนวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะช�ำระด้วยยอดสุทธิ หรือ
ตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และช�ำระหนี้สินพร้อมกัน
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงมูลค่าตามจ�ำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ส�ำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การ
เก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
เงินลงทุน
ก) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อ
การด้อยค่า (ถ้ามี)
ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือ่ ค้าแสดงตามมูลค่ายุตธิ รรม การเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์บนั ทึกในส่วน
ของก�ำไรหรือขาดทุน
มูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดค�ำนวณจากราคาเสนอซือ้ หลังสุด ณ สิน้ วันท�ำการสุดท้าย
ของปี มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค�ำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน
กลุ่มบริษัทใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในการค�ำนวณต้นทุนของเงินลงทุน
ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง กลุ่มบริษัทจะปรับมูลค่า
ของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชี
และมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอน จะบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน หรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือ
หุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน
เมื่อมีการจ�ำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูก
บันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
5.19 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น
โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการทีเ่ กิดขึน้ ในสภาพปกติระหว่างผูซ้ อื้ และผูข้ าย (ผูร้ ว่ ม ในตลาด) ณ วันทีว่ ดั มูลค่า กลุม่ บริษทั ใช้ราคา
เสนอซือ้ ขายในตลาดทีม่ สี ภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ซึง่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้อง
ก�ำหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ยกเว้นในกรณีทไี่ ม่มตี ลาดทีม่ สี ภาพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ ทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน
หรือ ไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมิน
มูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่า
ยุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน ในงบการเงินแบ่งออกเป็น
สามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น�ำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน กลุม่ บริษทั จะประเมินความจ�ำเป็นในการโอนรายการระหว่างล�ำดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรม
ส�ำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ�ำ
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6. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญ
ในการจัดท�ำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มี
ความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณการดังกล่าวนีส้ ง่ ผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินทีแ่ สดงในงบการเงินและต่อข้อมูลทีแ่ สดง
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�ำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�ำคัญ
มีดังนี้
รายได้จากสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า
การก�ำหนดเวลาของการรับรู้รายได้
ในการค�ำนวณรายได้ที่รับรู้ตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่ง ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการวัดระดับความก้าวหน้าของงานเพื่อ
ให้สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานของกิจการตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้น ซึ่งค�ำนวณโดยอ้างอิงข้อมูลจากวิศวกรหรือผู้ควบคุม
โครงการ หรือค�ำนวณโดยการเปรียบเทียบต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงวันสิ้นงวดกับต้นทุนทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในการปฏิบัติตาม
สัญญา
สัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า
การก�ำหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า
ในการก�ำหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีความแน่นอนอย่างสมเหตุ
สมผลหรือไม่ทจี่ ะใช้สทิ ธิเลือกในการขยายอายุสญ
ั ญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยค�ำนึงถึงข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้อง
ทั้งหมดที่ท�ำให้เกิดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจส�ำหรับกลุ่มบริษัทในการใช้หรือไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น
การก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม
กลุม่ บริษทั ไม่สามารถก�ำหนดอัตราดอกเบีย้ ตามนัยของสัญญาเช่า ดังนัน้ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ ในการก�ำหนด
อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอัตรา
ดอกเบีย้ ทีก่ ลุม่ บริษทั จะต้องจ่ายในการกูย้ มื เงินทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ ให้ได้มาซึง่ สินทรัพย์ทมี่ มี ลู ค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ในสภาพ
แวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกู้ยืมและหลักประกันที่คล้ายคลึง
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
ในการประมาณค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ของลูกหนีก้ ารค้าและสินทรัพย์ทเี่ กิดจากสัญญา ฝ่ายบริหาร
จ�ำเป็นต้องใช้ดลุ ยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ จากลูกหนีแ้ ต่ละราย โดยค�ำนึงถึงประสบการณ์
การเก็บเงินในอดีต อายุของหนีท้ คี่ งค้างและสภาวะเศรษฐกิจ ทีค่ าดการณ์ไว้ของกลุม่ ลูกค้าทีม่ คี วามเสีย่ งด้านเครดิตทีค่ ล้ายคลึงกัน
เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุน ด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษัทอาจไม่ได้บ่ง
บอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไม่มีการซื้อขาย ในตลาดและไม่
สามารถหาราคาได้ในตลาดซือ้ ขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดลุ ยพินจิ ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงินดังกล่าว
โดยใช้เทคนิคและแบบจ�ำลองการประเมินมูลค่า ซึง่ ตัวแปรทีใ่ ช้ในแบบจ�ำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรทีม่ อี ยูใ่ นตลาด โดย
ค�ำนึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินใน
ระยะยาว ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการค�ำนวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดง
อยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
ในการค�ำนวณค่าเสือ่ มราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องท�ำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่า
คงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้น
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นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุน
จากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต�่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้
ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่รวมธุรกิจ ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่า ในภายหลัง ฝ่าย
บริหารจ�ำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือ หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการค�ำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้
ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีก�ำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและ
ขาดทุนนัน้ ในการนีฝ้ า่ ยบริหารจ�ำเป็นต้องประมาณการว่า กลุม่ บริษทั ควรรับรูจ้ ำ� นวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจ�ำนวน
เท่าใดโดยพิจารณาถึงจ�ำนวนก�ำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
ในการประเมินค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมิน
มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์ดงั กล่าว มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนหมายถึงมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์
หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริษัทอ้างอิงจาก
ข้อมูลทีม่ อี ยูเ่ กีย่ วกับธุรกรรมการขายทีม่ ผี ลผูกพันซึง่ ได้เข้าท�ำในลักษณะของผูท้ ไี่ ม่มคี วามเกีย่ วข้องกันส�ำหรับสินทรัพย์ทคี่ ล้ายคลึง
กันหรืออ้างอิงจากราคาตลาดที่สามารถสังเกตได้หักด้วยต้นทุนส่วนเพิ่มในการจ�ำหน่ายสินทรัพย์นั้น ในการประเมินมูลค่าจากการ
ใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริษัทใช้แบบจ�ำลองการคิดลดกระแสเงินสด ซึ่งใช้ข้อมูลงบประมาณในช่วง 5 ปีข้างหน้าและไม่รวมถึงการปรับ
โครงสร้างใด ๆ ที่กิจการยังไม่ได้มีผลผูกพันหรือการลงทุนในอนาคตที่ส�ำคัญซึ่งจะท�ำให้สินทรัพย์นั้นดีขึ้น ทั้งนี้ ปัจจัยที่มีผลกระทบ
ต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนคืออัตราคิดลดที่ใช้ในแบบจ�ำลองดังกล่าว ตลอดจนกระแสเงินสดรับในอนาคตที่คาดการณ์และอัตรา
การเติบโดที่ใช้เพื่อการคาดการณ์ การประมาณการดังกล่าวส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าความนิยม ซึ่ง
กลุ่มบริษัทได้บันทึกไว้ในงบการเงิน
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนีส้ นิ ตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึน้ ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึง่ ต้องอาศัย
ข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนัน้ เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึน้ เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลีย่ นแปลง
ในจ�ำนวนพนักงาน เป็นต้น
7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสรุปได้ดังนี้
รายชื่อ
บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ำกัด
บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ�ำกัด
บริษัท วินด์โกกรีน จ�ำกัด
บริษัท ไบโอโกกรีน จ�ำกัด
บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ�ำกัด
บริษัท พีเอสที (อุบลราชธานี) จ�ำกัด
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ำกัด
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ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย

รายชื่อ
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จ�ำกัด
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ�ำกัด
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 จ�ำกัด
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 จ�ำกัด
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 7 จ�ำกัด
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 8 จ�ำกัด
บริษัท พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง จ�ำกัด
บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ�ำกัด
บริษัท อรัญ เพาเวอร์ จ�ำกัด
บริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จ�ำกัด
บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ�ำกัด
บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 1 จ�ำกัด
บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 2 จ�ำกัด
บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 3 จ�ำกัด
บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 5 จ�ำกัด
บริษัท ทีเอสเอชไอ เอนจิเนียริง จ�ำกัด
บริษัท บิ๊ก พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
บริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จ�ำกัด
บริษัท โรงไฟฟ้าสระยายโสม จ�ำกัด
บริษัท โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง จ�ำกัด
บริษัท พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 1 จ�ำกัด
บริษัท พีเอสทีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
บริษัท เจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
กิจการร่วมค้า พีเอสที เพาเวอร์
บริษัท เกรฮาวด์ อินเตอร์ เทรด จ�ำกัด
บริษัท กิจการร่วมค้า พีเอสที - จีไอที จ�ำกัด
บริษัท กิจการร่วมค้า พีอีเอส - อีอาร์เอส จ�ำกัด
บริษัท ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ�ำกัด
บริษัท พีวี กรีน จ�ำกัด
บริษัท ไลท์อัพ ดีไซน์ จ�ำกัด
บริษัท ทริปเปิ้ล เอส อีโค่ จ�ำกัด
บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ดิ อิมพีเรียล อังกอร์ พาเลซ จ�ำกัด
บริษัท ทีซีซี บริหารธุรกิจ จ�ำกัด
บริษัท ทีซีซี แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)
บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)
บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)
บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)
บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)
บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)
บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)
บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยกลุ่มบริษัท)
บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยกลุ่มบริษัท)
บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยกลุ่มบริษัท)
การร่วมค้า (เป็นบริษัทย่อยจนถึงวันที่ 25 กันยายน 2562)
เงินลงทุนอื่น (ถือหุ้นโดยบริษัทฯ)
เงินลงทุนอื่น (ถือหุ้นโดยบริษัทฯ)
เงินลงทุนอื่น (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)
ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน (จนถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563)
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน

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

141

รายชื่อ
บริษัท พลาซ่าแอทธินี จ�ำกัด
บริษัท เรสซิเด้น รีเทล จ�ำกัด
บริษัท เอส.เอ.เอส เทรดดิ้ง จ�ำกัด
บริษัท แอสเสท เวิรค์ คอร์ป จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท แอสเสท เวิรค์ เวกซ์ จ�ำกัด
บริษัท เฮอร์มิเทจ คอนซัลแทน จ�ำกัด
บริษัท เจนโซ่ จ�ำกัด
บริษัท ทักษะ เรซซิ่ง จ�ำกัด
บริษัท ที52 แอสเสท จ�ำกัด
บริษัท ธัมส์ อัพ มีเดีย จ�ำกัด
บริษัท วีรีเทล จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท อิเควเตอร์ โซลาร์ แคปปิทอล จ�ำกัด
บริษัท อิตาเลีย ออโต้ เวิร์ค จ�ำกัด
บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ

ลักษณะความสัมพันธ์
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการของกลุ่มบริษัท

ในระหว่างปี กลุม่ บริษทั มีรายการธุรกิจทีส่ ำ� คัญกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงือ่ นไขทางการ
ค้าและเกณฑ์ตามทีต่ กลงกันระหว่างกลุม่ บริษทั และบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันเหล่านัน้ ซึง่ เป็นไปตามปกติธรุ กิจโดยสามารถสรุปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2563
2562
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย
รายได้จากการก่อสร้าง
รายได้จากการขาย
รายได้จากการบริการ
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้จากจากขาย
รายได้จากการบริการ
ค่าใช้จ่ายอื่น
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

นโยบายการก�ำหนดราคา

-

-

9.0
2.1
37.3

40.3
7.5
52.4
14.6

-

-

20.7

66.5

-

-

1,156.6
4.5

143.6
5.2

ต้นทุนบวกก�ำไรส่วนเพิ่ม
ต้นทุนบวกก�ำไรส่วนเพิ่ม
ต้นทุนบวกก�ำไรส่วนเพิ่ม
ราคาตามสัญญา
อัตราร้อยละ 4.25 - 7.50 ต่อปี
(2562: อัตราร้อยละ
5.00 - 7.50 ต่อปี)
ตามที่ประกาศจ่าย
อัตราร้อยละ 0.90 - 5.00 ต่อปี

2.2
0.2

0.6
0.1
0.9

2.2
0.2

0.6
0.1
0.9

ต้นทุนบวกก�ำไรส่วนเพิ่ม
ต้นทุนบวกก�ำไรส่วนเพิ่ม
ราคาตามสัญญา
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ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 10)
บริษัทย่อย
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน)
รวม
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินปันผลค้างรับ
บริษัทย่อย
รวมเงินปันผลค้างรับ
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 11)
บริษัทย่อย
รวมสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 21)
บริษัทย่อย
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน)
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินมัดจ�ำจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (แสดงภายใต้หนี้สินหมุนเวียนอื่น)
บริษัทย่อย
รวมเงินมัดจ�ำจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

1,480
1,480
1,480

938
938
938

485,757
485,757
(5,605)
480,152

123,156
66
123,222
123,222

-

-

-

113,468
113,468

-

-

-

280,831
280,831

-

217
217

146,776
146,776

15,474
217
15,691

-

-

-

143
143

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และการเปลี่ยนแปลง
ของบัญชีเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
บริษัท ไบโอ โกกรีน จ�ำกัด
บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ�ำกัด
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ำกัด
บริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จ�ำกัด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ในระหว่างปี

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

เพิม่ ขึน้

ลดลง

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563

53,061
315,967
332,700

250
2,000
445,693
-

(761,660)
(332,700)

250
55,061
-
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(หน่วย : พันบาท)
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ�ำกัด
188,000
บริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จ�ำกัด
1,433
บริษัท ทีเอสเอชไอ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
รวม
891,161
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ในระหว่างปี
เพิม่ ขึน้

ลดลง

151,486
700
6,000
606,129

(339,486)
(6,000)
(1,439,846)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
2,133
57,444
(55,061)
2,383

เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกันเป็นเงินกูย้ มื ทีไ่ ม่มหี ลักประกันและถึงก�ำหนดช�ำระคืนเมือ่ ทวงถาม โดยคิดดอกเบีย้ อัตรา
ร้อยละ 4.25 - 5.00 ต่อปี (2562: ร้อยละ 5.00 - 7.50 ต่อปี)
การเปลีย่ นแปลงของบัญชีคา่ เผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ของเงินให้กยู้ มื แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
55,061
55,061

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ส�ำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ของเงินให้กยู้ มื แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกันจ�ำนวน 55 ล้านบาท มีสาเหตุจากบริษทั ย่อย
ประสบปัญหาในการด�ำเนินงานส่งผลให้ความสามารถในการช�ำระคืนเงินให้กู้ยืมลดลง และแสดงเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหารใน
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงค้างของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และการเปลี่ยนแปลงของบัญชี
เงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2562
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 จ�ำกัด
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 จ�ำกัด
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 7 จ�ำกัด
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3,685
29,405
2,372

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ในระหว่างปี
เพิ่มขึ้น

ลดลง

-

(171)
(299)
(161)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2563

3,514
29,106
2,211

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ในระหว่างปี

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2562
4,842
600
67,631
247
17,000
125,782

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 8 จ�ำกัด
บริษัท วินด์โกกรีน จ�ำกัด
บริษัท อรัญ เพาเวอร์ จ�ำกัด
บริษัท พีเอสที (อุบลราชธานี) จ�ำกัด
บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ำกัด
บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ�ำกัด
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เพิ่มขึ้น

ลดลง

140,000
140,000

(161)
(48,757)
(3)
(49,552)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2563
4,681
600
18,874
244
17,000
140,000
216,230

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกันเป็นเงินกู้ยมื ที่ไม่มีหลักประกันและถึงก�ำหนดช�ำระคืนเมื่อทวงถาม โดยคิดดอกเบี้ยอัตรา
ร้อยละ 0.9 - 5.0 ต่อปี (2562: ร้อยละ 0.9 - 5.0 ต่อปี)
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร
ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
2563
32.7
1.1
33.8

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

2562
37.4
1.1
38.5

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
20.2
23.0
0.8
0.8
21.0
23.8

ภาระค�้ำประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทฯมีภาระจากการค�้ำประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 40.5
8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
งบการเงินรวม
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม
ต่อปี)

2563
2,516
146,049
148,565

2562
2,320
143,238
145,558

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
160
120
11,987
32,569
12,147
32,689

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.125 - 0.250 ต่อปี (2562: ร้อยละ 0.125 - 0.375
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9. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น/เงินลงทุนชั่วคราว
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2563

2562

11
11

11
11

321

321

5
326
337

4
325
336

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่าย
เงินฝากประจ�ำ
รวมสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่าย
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า - กองทุนรวม
บวก: ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ด้วยมูลค่ายุติธรรม
รวมสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน
รวมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น/เงินลงทุนชั่วคราว
10. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ค้างช�ำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ค้างช�ำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
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งบการเงินรวม
2563
2562

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

1,466

938

209

2,978

1,466

938

291,058
677
748
5,720
298,412

885
1,020
3,816
8,699

507,695

164,568

68,165

58,838

81,101
1,017
8,878
108,250
706,941

69,329
2,165
70,117
163,326
469,505

2,118
919
124
101,028
172,354

33,705
67,969
155,450
315,962

งบการเงินรวม
2563
2562
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
(2562: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เงินทดรองจ่ายอื่น
ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รายได้ค้างรับ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวม
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
(2562: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

(17,017)

(11,028)

(523)

(2,576)

689,924
691,390

458,477
459,415

171,831
470,243

313,386
322,085

2,795
3,198
14
806
58,523
65,336

2,318
956
190
54,082
57,546

70,002
106
98
117,343
165
8,884
196,598

6,723
262
141
107,800
115
8,823
123,864

(959)

(959)

(5,605)

-

64,377
755,767

56,587
516,002

190,993
661,236

123,864
445,949

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น มีรายละเอียดดังนี้

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ส�ำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รับช�ำระคืน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2,576
5,605
(2,053)
6,128

งบการเงินรวม
11,987
10,240
(4,251)
17,976

11. สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา/หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
11.1 ยอดคงเหลือตามสัญญา
งบการเงินรวม
2563
2562
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ - กิจการ ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

198,779
198,779

278,825
278,825

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
-

280,831
280,831
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งบการเงินรวม
2563
2562
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมหนี้สินที่เกิดจากสัญญา

136,520
136,520

356,447
356,447

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
-

-

11.2 รายได้ที่คาดว่าจะรับรู้ส�ำหรับภาระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีรายได้ที่รับรู้ในอนาคตส�ำหรับภาระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้น (หรือยังไม่
เสร็จสิ้นบางส่วน) ของสัญญาที่ท�ำกับลูกค้าจ�ำนวน 849 ล้านบาท (2562: 1,168 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: ไม่มี (2562: 6 ล้าน
บาท)) ซึ่งกลุ่มบริษัทคาดว่าจะปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติของสัญญาดังกล่าวเสร็จสิ้นภายใน 2 ปี
ทั้งนี้ ข้อมูลข้างต้นไม่รวมถึงรายได้ที่คาดว่าจะรับรู้ในอนาคตส�ำหรับภาระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้นของสัญญาที่มีระยะเวลา
หนึ่งปีหรือสั้นกว่าและสัญญาที่เข้าเงื่อนไขการรับรู้รายได้ตามจ�ำนวนเงินซึ่งกิจการมีสิทธิออกใบแจ้งหนี้
12. สินค้าคงเหลือ
(หน่วย: พันบาท)
ราคาทุน
สินค้าส�ำเร็จรูป
งานระหว่างท�ำ
วัตถุดิบและวัสดุ
รวม

2563
36,937
23,221
34,862
95,020

2562
70,486
29,844
54,197
154,527

งบการเงินรวม
รายการปรับลดราคาทุนให้เป็น
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
2563
2562
(1,036)
(1,759)
(1,525)
(2,759)
(2,561)
(4,518)

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
2563
35,901
23,221
33,337
92,459

2562
68,727
29,844
51,438
150,009
(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
สินค้าส�ำเร็จรูป
งานระหว่างท�ำ
รวม

2563
17,321
21,095
38,416

2562
22,960
26,001
48,961

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับลดราคาทุนให้เป็น
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
2563
2562
(1,036)
(1,759)
(1,036)
(1,759)

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
2563
16,285
21,095
37,380

2562
21,201
26,001
47,202

13. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้ำประกัน
ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากประจ�ำซึง่ กลุม่ บริษทั น�ำไปค�ำ้ ประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกูย้ มื ระยะสัน้ และเงินกูย้ มื ระยะยาว
และการออกหนังสือค�้ำประกันธนาคารของกลุ่มบริษัท
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14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
14.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
บริษัท

ทุนช�ำระแล้ว
สัดส่วนเงินลงทุน
ราคาทุน
2563
2562
2563
2562
2563
2562
(พันบาท) (พันบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พันบาท) (พันบาท)

บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นโดยตรง
กลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ�ำกัด
57,000
57,000
บริษัท โซล่าร์โกกรีน จ�ำกัด
20,000
20,000
บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ�ำกัด
38,500
38,500
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ�ำกัด
65,700
65,700
บริษัท บิ๊ก เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
250
250
บริษัท เกรฮาวด์ อินเตอร์ เทรด จ�ำกัด
3,250
กิจการร่วมค้า พีเอสที เพาเวอร์
7,081
กลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
บริษัท ไบโอโกกรีน จ�ำกัด
37,172
37,172
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จ�ำกัด
76,500
76,500
บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 1 จ�ำกัด
25
25
บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 2 จ�ำกัด
25
25
บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 3 จ�ำกัด
25
25
บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 5 จ�ำกัด
100
25
กลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ
บริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จ�ำกัด
200,000 200,000
บริษัท อรัญ เพาเวอร์ จ�ำกัด
386,000 386,000
บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ�ำกัด
50,000
50,000
กลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนอื่น ๆ
บริษัท พีเอสที (อุบลราชธานี) จ�ำกัด
500
500
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 จ�ำกัด
3,925
3,925
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 จ�ำกัด
30,000
30,000
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 7 จ�ำกัด
2,575
2,575
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 8 จ�ำกัด
5,075
5,075
บริษัท วินด์โกกรีน จ�ำกัด
1,000
1,000
กลุ่มธุรกิจจ�ำหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว
บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ�ำกัด
1,430,000 408,160
กลุ่มธุรกิจการให้บริการก่อสร้าง
บริษัท พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง จ�ำกัด
10,000
10,000

100
100
100
100
100
30
100

100
100
100
100
30
-

57,000
20,000
38,500
65,700
250
1,393
7,081

57,000
20,000
38,500
65,700
75
-

100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100

37,172
76,500
25
25
25
100

37,172
76,500
25
25
25
25

100
100
51

100
100
51

215,996
405,000
20,400

215,996
405,000
20,400

100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100

500
3,925
30,000
2,575
5,075
1,000

500
3,925
30,000
2,575
5,075
1,000

100

100

100

100

6,634,840 5,613,000
10,000
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บริษัท

ทุนช�ำระแล้ว
สัดส่วนเงินลงทุน
ราคาทุน
2563
2562
2563
2562
2563
2562
(พันบาท) (พันบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พันบาท) (พันบาท)
50,000
250
90
90
45,000
225

บริษัท ทีเอสเอชไอ เอนจิเนียริง จ�ำกัด
กลุ่มธุรกิจอื่น
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ำกัด
1,082,700
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ำกัด
กลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
บริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จ�ำกัด
660,000
กลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ
บริษัท โรงไฟฟ้าสระยายโสม จ�ำกัด
260,500
บริษัท โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง จ�ำกัด
43,500
กลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนอื่น ๆ
บริษัท พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 1 จ�ำกัด
25
กลุ่มธุรกิจอื่น
บริษัท พีเอสทีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
5,800
บริษทั ย่อยทีถ่ อื หุน้ โดยบริษทั บิก๊ แก๊ส เทคโนโลยี จ�ำกัด
กลุ่มธุรกิจจ�ำหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว
บริษัท เจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
317,500
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท บิ๊ก เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
กลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
บริษัท เกรฮาวด์ อินเตอร์ เทรด จ�ำกัด
3,250
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท เกรฮาวด์ อินเตอร์ เทรด จ�ำกัด
กลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
บริษัท กิจการร่วมค้า พีเอสที - จีไอที จ�ำกัด
25
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ�ำกัด
กลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
บริษัท กิจการร่วมค้า พีอีเอส - อีอาร์เอส จ�ำกัด
25
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ

200,700

100

100

1,082,700 200,700

320,000

100

100

-

-

128,500
14,500

100
100

100
100

-

-

25

80

80

-

-

5,800

100

100

-

-

317,500

100

100

-

-

-

40

-

-

-

-

100

-

-

-

-

100

-

8,760,782 6,803,443
(874,420)
7,886,362 6,803,443

การเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทย่อยสรุปได้ดังนี้
บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ�ำกัด ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 185,000 หุ้น เพื่อเสนอขาย
ต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ในราคาหุ้นละ 100 บาท โดยเรียกช�ำระค่าหุ้นร้อยละ 100 เป็นจ�ำนวนเงิน 18.5 ล้านบาท บริษัทฯได้
ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นจ�ำนวนเงิน 18.5 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัทดังกล่าว
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บริษัท บิ๊ก เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
เมือ่ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 บริษทั ฯได้จดั ตัง้ บริษทั บิก๊ เพาเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด ซึง่ เป็น บริษทั ย่อยในประเทศไทย
บริษัทย่อยดังกล่าวมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยบริษัทลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวอัตราร้อยละ 100
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 บริษัทฯได้เข้าลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มเติมของบริษัท บิ๊ก เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด จากผู้ถือหุ้น
เดิมจ�ำนวน 175,000 บาท มีผลให้บริษทั ฯมีสดั ส่วนการลงทุนในบริษทั ดังกล่าวเป็นร้อยละ 100 และมีเงินลงทุนรวม 250,000 บาท
บริษัท เกรฮาวด์ อินเตอร์ เทรด จ�ำกัด
เมือ่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทั ฯได้มมี ติเห็นชอบให้บริษทั ฯ และบริษทั บิก๊ เพาเวอร์
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (บริษัทย่อย) เข้าลงทุนในบริษัท เกรฮาวด์ อินเตอร์ เทรด จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศไทย มีทุนจด
ทะเบียน 10 ล้านบาท และทุนจดทะเบียนที่ชำ� ระแล้ว 3.25 ล้านบาท โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยลงทุนในบริษัทดังกล่าวคิดเป็น
ร้อยละ 30 และร้อยละ 40 ตามล�ำดับ บริษัทฯได้จ่ายช�ำระเงินลงทุนเป็นจ�ำนวน 1.39 ล้านบาท
กิจการร่วมค้า พีเอสที เพาเวอร์
บริษัทฯได้ลงนามในสัญญากิจการร่วมค้ากับบริษัท พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง จ�ำกัด (บริษัทย่อย) ในเดือนตุลาคม 2562 เพื่อ
จัดตัง้ กิจการร่วมค้า พีเอสที เพาเวอร์ โดยมีสดั ส่วนการลงทุนร้อยละ 80 และร้อยละ 20 ตามล�ำดับ โดยกิจการร่วมค้ามีวตั ถุประสงค์
เพือ่ ยืน่ เสนอราคาและด�ำเนินการในโครงการซือ้ ผลิตภัณฑ์ตอ่ บริษทั จดทะเบียนในประเทศไทยแห่งหนึง่ บริษทั ฯเริม่ จ่ายค่าเงินลงทุน
ในปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้
ช่วงเวลา
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
รวมเงินลงทุน

จ�ำนวนเงิน
(พันบาท)
52.00
2,097.02
4,931.93
7,080.95

บริษัท ไบโอโกกรีน จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 บริษัท ไบโอโกกรีน จ�ำกัด ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 430,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผู้
ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ในราคาหุ้นละ 44.35 บาท โดยเรียกช�ำระค่าหุ้นร้อยละ 100 เป็นจ�ำนวนเงิน 19.1 ล้านบาท บริษัทฯได้ซื้อ
หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นจ�ำนวนเงิน 19.1 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัทดังกล่าว
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จ�ำกัด ได้เรียกช�ำระค่าหุ้นในส่วนที่ยังเรียกช�ำระไม่เต็มมูลค่า
จากบริษัท จ�ำนวน 10,000,000 หุ้น อีกร้อยละ 51.5 เป็นจ�ำนวนเงิน 51.5 ล้านบาท บริษัทได้ช�ำระค่าหุ้นดังกล่าวแล้วทั้งจ�ำนวน
กลุ่มบริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 บริษัทฯได้จัดตั้งบริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 1 จ�ำกัด บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 2 จ�ำกัด
บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 3 จ�ำกัด บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 4 จ�ำกัด บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 5 จ�ำกัด และบริษัท ไบโอ
กรีน เอนเนอร์ยี 7 จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศไทย บริษัทย่อยดังกล่าวมีทุนจดทะเบียนบริษัทละ 0.1 ล้านบาท โดยบริษัทฯ
ลงทุนในบริษัทดังกล่าวอัตราร้อยละ 100 ต่อมาเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 บริษัทฯได้ท�ำสัญญาจะซื้อจะขายเงินลงทุนในบริษัท
ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 4 จ�ำกัด โดยมีก�ำไรจากการขายทั้งสิ้น 8 ล้านบาท
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บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 1 จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้จ�ำหน่ายหุ้นของบริษัท ไบโอกรีน
เอนเนอร์ยี 1 จ�ำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวมวลให้แก่บริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง (“ผู้ซื้อ”) เป็นจ�ำนวนเงิน 8.5
ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหุน้ สามัญจ�ำนวน 4,900 หุน้ และหุน้ บุรมิ สิทธิจำ� นวน 5,100 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 100 ของทุน จดทะเบียน บริษัทฯได้ท�ำสัญญาซื้อขายหุ้นกับผู้ซื้อแล้วเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อย
ดังกล่าวจะสิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทเมื่อมีการโอนสิทธิการควบคุมการด�ำเนินงาน
	 
บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 2 จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้จ�ำหน่ายหุ้นของบริษัท ไบโอกรีน
เอนเนอร์ยี 2 จ�ำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวมวลให้แก่บริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง (“ผู้ซื้อ”) เป็นจ�ำนวนเงิน 21.4
ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหุน้ สามัญจ�ำนวน 4,900 หุน้ และหุน้ บุรมิ สิทธิจำ� นวน 5,100 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 100 ของทุน จดทะเบียน บริษัทฯได้ท�ำสัญญาซื้อขายหุ้นกับผู้ซื้อแล้วเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อย
ดังกล่าวจะสิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทเมื่อมีการโอนสิทธิการควบคุมการด�ำเนินงาน
บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 5 จ�ำกัด
ในระหว่างปี 2563 บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 5 จ�ำกัด ได้เรียกช�ำระค่าหุ้นในส่วนที่ยังเรียกช�ำระไม่เต็มมูลค่า และ
บริษัทฯจ่ายช�ำระค่าหุ้นเพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 มีรายละเอียด ดังนี้

วันที่จ่ายช�ำระค่าหุ้น
1 มกราคม 2563
10 มกราคม 2563
28 พฤษภาคม 2563

ทุนจดทะเบียน
(พันหุ้น)
10
10

(พันบาท)
100
100

อัตราร้อยละของ
ทุนจดทะเบียน
ที่จ่ายช�ำระค่าหุ้น
(ร้อยละ)
25
20
55
100

ทุนจดทะเบียน
ช�ำระแล้ว
(พันบาท)
25
20
55
100

ส่วนทุนของ
บริษัทฯตามสัดส่วน
ร้อยละ 100
(พันบาท)
25
20
55
100

บริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 บริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จ�ำกัด ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ�ำนวน 19,000
หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ในราคาหุ้นละ 1,000 บาท โดยเรียกช�ำระค่าหุ้นร้อยละ 100 เป็นจ�ำนวนเงิน
19.0 ล้านบาท บริษัทฯได้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นจ�ำนวนเงิน 19.0 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ
100 ในบริษัทดังกล่าว
บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯน�ำเสนอต่อที่ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติการเข้าท�ำรายการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ�ำกัด (“BIGGAS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดย
บริษัทฯจะเข้าท�ำรายการรับโอนหุ้นสามัญของ BIGGAS จ�ำนวน 39,999,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออก
และช�ำระแล้วทั้งหมดของ BIGGAS คิดเป็นมูลค่ารวม 4,263,000,000 บาท (“หุ้นสามัญของ BIGGAS”) จากบริษัท บีจีที โฮลดิ้ง
จ�ำกัด (“BGTH”) ทั้งนี้ บริษัทฯจะช�ำระค่าตอบแทนส�ำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดให้กับ BGTH ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่
ออกใหม่ของบริษัทฯจ�ำนวน 4,981,094,116 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออก
และช�ำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุน โดยก�ำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ราคาหุ้นละ 0.86
บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทัง้ สิน้ 4,263,000,000 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บคุ คลในวงจ�ำกัด (Private Placement)
ให้แก่ BGTH เพื่อเป็นค่าตอบแทนธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดแทนการช�ำระค่าตอบแทนด้วยเงินสด (Payment in Kind)
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โดยเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 บริษัทฯได้ช�ำระค่าตอบแทนส�ำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดให้กับ BGTH ด้วยหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนที่ออกใหม่เรียบร้อยแล้ว และจากรายการดังกล่าวท�ำให้เกิดส่วนต�่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ย่อย ซึ่งเป็นผลต่างระหว่างมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯกับราคาขายหุ้นสามัญของ BIGGAS จ�ำนวน 3,462,120,907 บาท
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 BIGGAS ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 204,368,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนในราคาหุ้นละ 5 บาท โดยเรียกช�ำระค่าหุ้นร้อยละ 100 เป็นเงิน 1,022 ล้านบาท ท�ำให้ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วจาก
เดิมจ�ำนวน 408.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวน 1,430 ล้านบาท บริษัทฯได้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นจ�ำนวนเงิน
1,022 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัทย่อยดังกล่าว
บริษัท พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 บริษัท พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง จ�ำกัด ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 500,000 หุ้น
เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ในราคาหุ้นละ 10 บาท โดยเรียกช�ำระค่าหุ้น ร้อยละ 25 เป็นจ�ำนวนเงิน 1.25 ล้านบาท
บริษัทฯได้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นจ�ำนวนเงิน 1.25 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท
ดังกล่าวทัง้ หมด และในวันที่ 4 กันยายน 2562 บริษทั ย่อยดังกล่าวได้เรียกช�ำระค่าหุน้ ในส่วนทีย่ งั เรียกช�ำระไม่เต็มมูลค่าจากบริษทั ฯ
อีกร้อยละ 75 เป็นจ�ำนวนเงิน 3.75 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯได้ช�ำระค่าหุ้นดังกล่าวแล้วทั้งจ�ำนวน
บริษัท ทีเอสเอชไอ เอนจิเนียริง จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 บริษัทฯได้จัดตั้งบริษัท ทีเอสเอชไอ เอนจิเนียริง จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศไทย
บริษัทย่อยดังกล่าวมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยบริษัทลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวอัตราร้อยละ 90 ซึ่งบริษัทย่อยดังกล่าวได้
เรียกช�ำระค่าหุ้นจากบริษัทฯร้อยละ 25 เป็นเงินจ�ำนวน 0.23 ล้านบาท บริษัทฯได้ช�ำระค่าหุ้นดังกล่าวแล้วทั้งจ�ำนวน
ในระหว่างปี 2563 และ 2562 บริษัท ทีเอสเอชไอ เอนจิเนียริง จ�ำกัด ได้เรียกช�ำระค่าหุ้นในส่วนที่ยังเรียกช�ำระไม่เต็ม
มูลค่า และบริษัทฯจ่ายช�ำระค่าหุ้นเพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 90 มีรายละเอียดดังนี้
อัตราร้อยละของทุนจด
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว
ทะเบียนที่จ่ายช�ำระค่าหุ้น
วันที่จ่ายช�ำระค่าหุ้น
(พันหุ้น) (พันบาท)
(ร้อยละ)
(พันบาท)
13 ธันวาคม 2562
100
1,000
25.00
250
31 ธันวาคม 2562
100
1,000
25.00
250
6 กุมภาพันธ์ 2563
24.50
245
6 กุมภาพันธ์ 2563
4,900
49,000
49.50
24,255
5,000
50,000
49.50
24,750
24 กุมภาพันธ์ 2563
3.33
1,667
13 เมษายน 2563
5.17
2,583
15 เมษายน 2563
8.00
4,000
4 มิถุนายน 2563
6.66
3,330
1 กรกฎาคม 2563
11.11
5,555
30 กรกฎาคม 2563
8.89
4,445
21 สิงหาคม 2563
7.34
3,670
31 ธันวาคม 2563
5,000 50,000
100.00
50,000
ทุนจดทะเบียน

ส่วนทุนของบริษัทฯตาม
สัดส่วนร้อยละ 90
(พันบาท)
225
225
220
21,830
22,275
1,500
2,325
3,600
2,997
5,000
4,000
3,303
45,000
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บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ำกัด
ในระหว่างปี 2563 และ 2562 บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ำกัด ได้เรียกช�ำระค่าหุ้นในส่วนที่ยังเรียกช�ำระไม่เต็มมูลค่า
และบริษัทฯจ่ายช�ำระค่าหุ้นเพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 มีรายละเอียด ดังนี้

วันที่จ่ายช�ำระค่าหุ้น
1 มกราคม 2562
28 ตุลาคม 2562
31 ธันวาคม 2562
20 มีนาคม 2563
24 มีนาคม 2563
17 เมษายน 2563
24 เมษายน 2563
31 ธันวาคม 2563

ทุนจดทะเบียน
(พันหุ้น) (พันบาท)
1,550
155,000
457
45,700
2,007 200,700
3,400
340,000
5,420
542,000
10,827 1,082,700

อัตราร้อยละของทุนจด
ทะเบียนที่จ่ายช�ำระค่าหุ้น
(ร้อยละ)
100
100
100
25
75
25
75
100

ทุนจดทะเบียน
ช�ำระแล้ว
(พันบาท)
155,000
45,700
200,700
85,000
255,000
135,500
406,500
1,082,700

ส่วนทุนของบริษัทฯตาม
สัดส่วนร้อยละ 100
(พันบาท)
155,000
45,700
200,700
85,000
255,000
135,500
406,500
1,082,700

บริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 บริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จ�ำกัด ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 4,000,000 หุ้น
เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ในราคาหุ้นละ 10 บาท โดยเรียกช�ำระค่าหุ้นร้อยละ 100 เป็นจ�ำนวนเงิน 40 ล้านบาท
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ำกัด ได้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นจ�ำนวนเงิน 40 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 100 ในบริษัทดังกล่าว
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 บริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จ�ำกัด ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 34,000,000 หุ้น
เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ในราคาหุ้นละ 10 บาท โดยเรียกช�ำระค่าหุ้น ร้อยละ 100 เป็นจ�ำนวนเงิน 340 ล้านบาท
ท�ำให้ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วจากเดิมจ�ำนวน 320 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวน 660 ล้านบาท บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ำกัด
ได้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นจ�ำนวนเงิน 340 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัทดังกล่าว
บริษัท โรงไฟฟ้าสระยายโสม จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 บริษัท โรงไฟฟ้าสระยายโสม จ�ำกัด ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 1,320,000 หุ้น
เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในราคาหุ้นละ 100 บาท โดยเรียกช�ำระค่าหุ้นร้อยละ 100 เป็นเงิน 132 ล้านบาท ท�ำให้
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วจากเดิมจ�ำนวน 128.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวน 260.5 ล้านบาท บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ำกัด
ได้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นจ�ำนวนเงิน 132 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัทดังกล่าว
บริษัท โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 บริษัท โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง จ�ำกัด ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 290,000 หุ้น เพื่อเสนอ
ขายต่อผูถ้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนในราคาหุน้ ละ 100 บาท โดยเรียกช�ำระค่าหุน้ ร้อยละ 100 เป็นเงิน 29 ล้านบาท ท�ำให้ทนุ จดทะเบียน
ช�ำระแล้วจากเดิมจ�ำนวน 14.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวน 43.5 ล้านบาท บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ำกัด ได้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ
บริษัทย่อยดังกล่าวเป็นจ�ำนวนเงิน 29 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัทดังกล่าว
บริษัท พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 1 จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ำกัด ได้ขายหุ้นสามัญในบริษัท พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 1 จ�ำกัด
จ�ำนวน 2,000 หุ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว
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บริษัท พีเอสทีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 บริษัท พีเอสทีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด ได้เรียกช�ำระค่าหุ้นในส่วนที่ยังเรียกช�ำระไม่
เต็มมูลค่าจากบริษทั พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ำกัด จ�ำนวน 0.09 ล้านบาท และได้ออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจ�ำนวน 570,000 หุน้ เพือ่ เสนอ
ขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในราคาหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 5.7 ล้านบาท บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ำกัด ได้ซื้อหุ้นเพิ่ม
ทุนของบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นจ�ำนวน 5.7 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100
บริษัท เจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
ในเดือนพฤศจิกายน 2562 บริษัท เจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 43,500,000
หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในราคาหุ้นละ 5 บาท รวมเป็นเงิน 217.5 ล้านบาท บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ�ำกัด
ได้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยดังกล่าว เป็นจ�ำนวน 217.5 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100
บริษัท กิจการร่วมค้า พีเอสที - จีไอที จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯมีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท กิจการ
ร่วมค้า พีเอสที - จีไอที จ�ำกัด ซึง่ บริษทั ฯด�ำเนินการจัดตัง้ บริษทั ย่อยแล้วเสร็จเมือ่ วันที่ 23 กันยายน 2563 มีทนุ จดทะเบียน 100,000
บาท และทุนช�ำระแล้ว 25,000 บาท โดยมีบริษัท เกรฮาวด์ อินเตอร์ เทรด จ�ำกัด (บริษัทย่อย) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100
บริษัท กิจการร่วมค้า พีอีเอส - อีอาร์เอส จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯมีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท กิจการ
ร่วมค้า พีอเี อส - อีอาร์เอส จ�ำกัด ซึง่ บริษทั ฯด�ำเนินการจัดตัง้ บริษทั ย่อยแล้วเสร็จเมือ่ วันที่ 7 ตุลาคม 2563 มีทนุ จดทะเบียน 100,000
บาท และทุนช�ำระแล้ว 25,000 บาท โดยมีบริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ�ำกัด (บริษัทย่อย) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100
บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 7 จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 7 จ�ำกัด ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 72,500 หุ้น เพื่อเสนอ
ขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ในราคาหุ้นละ 10 บาท โดยเรียกช�ำระค่าหุ้นร้อยละ 100 เป็นจ�ำนวนเงิน 0.7 ล้านบาท บริษัทฯได้
ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นจ�ำนวนเงิน 0.7 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัทดังกล่าว เมื่อ
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 บริษทั ฯได้ขายเงินลงทุนในบริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 7 จ�ำกัด ให้กบั บริษทั ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกันเป็นจ�ำนวน
เงินรวม 28.8 ล้านบาท
- ในระหว่างปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั ฯได้รบั เงินปันผลจากบริษทั ย่อย รวมเป็นจ�ำนวน 1,156.6 ล้านบาท
(2562: 143.6 ล้านบาท)
- ในระหว่างปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติให้บริษัทฯบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของ เงินลงทุนใน
บริษัทย่อยในกลุ่มโรงไฟฟ้าชีวภาพ โรงไฟฟ้าชีวมวล และกลุ่มเงินลงทุนในโครงการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เป็นจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 874.42 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทย่อยในกลุ่มโรงไฟฟ้าชีวภาพและโรงไฟฟ้าชีวมวลประสบ
ปัญหาขาดแคลนวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในการผลิตไฟฟ้า รวมถึงต้นทุน ค่าขนส่งวัตถุดบิ ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ มากท�ำให้เกิดปัญหาในการผลิต
และโครงการในกลุม่ เงินลงทุนในโครงการทัง้ ในประเทศและต่างประเทศทีไ่ ด้มกี ารพิจารณาหยุดพัฒนาโครงการดังกล่าว
รายละเอียดของค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย มีดังนี้

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ�ำกัด
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จ�ำกัด
บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ�ำกัด
บริษัท อรัญ เพาเวอร์ จ�ำกัด
บริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จ�ำกัด
รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
205.80
70.42
20.40
405.00
172.80
874.42
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
POWER SOLUTION TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

155

14.2 รายละเอียดของบริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมที่มีสาระส�ำคัญ
(หน่วย: พันบาท)

บริษัท

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ที่แบ่งให้กับส่วนได้
เสียที่ไม่มีอ�ำนาจ
ควบคุมในบริษัทย่อย
ในระหว่างปี

เงินปันผลจ่ายให้กับ
ส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ�ำนาจควบคุมใน
ระหว่างปี

สัดส่วนที่ถือโดย
ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

ส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ�ำนาจควบคุมใน
บริษัทย่อยสะสม

2563
2562
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

2563

2562

2563

2562

2563

2562

(7,874)

3,920

(11,794)

(3,309)

-

-

บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นโดยตรง
บริษัท นวรัตน์บีเวอร์เรส จ�ำกัด
49.00

49.00

14.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ�ำกัด (บริษัทย่อย) ที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมที่
มีสาระส�ำคัญซึ่งเป็นข้อมูลก่อนการตัดรายการระหว่างกัน
สรุปรายการฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน

2563
2,478
39,869
90,046
-

(หน่วย: พันบาท)
2562
6,866
60,377
87,475
3,398

สรุปรายการก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

รายได้
ขาดทุน
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

2563
14,230
(24,070)
(24,070)

(หน่วย: พันบาท)
2562
14,387
(6,753)
(6,753)

สรุปรายการกระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
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2563
(12,748)
19,773
(7,506)
(481)

(หน่วย: พันบาท)
2562
(614)
(5,765)
8,087
(1,708)

15. เงินลงทุนในการร่วมค้า
15.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า	
เงินลงทุนในการร่วมค้าซึง่ เป็นเงินลงทุนในกิจการทีบ่ ริษทั ย่อยแห่งหนึง่ และบริษทั อืน่ ควบคุมร่วมกัน ตามทีแ่ สดงในงบการ
เงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษทั

สัดส่วนเงินลงทุน
จัดตัง้ ขึน้
ลักษณะธุรกิจ
ในประเทศ 2563 2562
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

(หน่วย: พันบาท)
มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธสี ว่ นได้เสีย

ราคาทุน
2563

2562

2563

2562

ถือหุ้นโดยบริษัท บิ๊กแก๊ส
เทคโนโลยี จ�ำกัด
บริษัท ไทย ไปป์ไลน์
เน็ตเวิร์ค จ�ำกัด

ขนส่งน�้ำมัน
โดยระบบ
ขนส่งทางท่อ

ไทย

55.41

55.41 3,727,676 3,727,676 3,704,913 3,724,944

รวม

3,727,676 3,727,676 3,704,913 3,724,944

15.2 ส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ
ในระหว่างปี 2563 และ 2562 บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งก�ำไร/ขาดทุน ส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและ เงินปันผลรับจาก
การลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวมดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
การร่วมค้า
บริษัท ไทย ไปป์ไลน์
เน็ตเวิร์ค จ�ำกัด
รวม

ส่วนแบ่งก�ำไร/ขาดทุนจาก
เงินลงทุนในการร่วมค้า
ในระหว่างปี
2563
2562

ส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ในระหว่างปี
2563
2562

เงินปันผลรับ
ในระหว่างปี
2563

2562

(1,101)

38

(18,930)

-

-

-

(1,101)

38

(18,930)

-

-

-

15.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ�ำกัด (การร่วมค้า) ที่มีสาระส�ำคัญ
สรุปรายการฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร

2563
46,401
19,398
4,806,443
(362,040)
(1,875,604)

(หน่วย: พันบาท)
2562
240,529
12,049
2,242,409
(119,585)
-
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หนี้สินไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ - สุทธิ
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ
การตัดรายการระหว่างกัน
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมค้า

2563
(296,528)
2,338,070
55.4
1,295,291
1,295,291

(หน่วย: พันบาท)
2562
(1,476)
2,373,926
55.4
1,315,155
1,315,155

สรุปรายการก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
รายได้ภาษีเงินได้
ขาดทุนสุทธิ
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

2563
302
564
(2,541)
(697)
384
(1,988)
(34,162)
(36,150)

(หน่วย: พันบาท)
2562
1,971
13
(3,179)
(17)
(1,212)
(1,212)

15.4 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินลงทุนในการร่วมค้า
ในเดือนกันยายน 2562 บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ�ำกัด (“BIGGAS”) ได้ขายเงินลงทุนบางส่วนของบริษัท ไทย ไปป์ไลน์
เน็ตเวิร์ค จํากัด (“TPN”) ท�ำให้สัดส่วนการถือหุ้นใน TPN ลดลงเหลือร้อยละ 57.00 รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงอ�ำนาจควบคุมส่งผล
ให้มกี ารเปลีย่ นแปลงสถานะเงินลงทุนจากเงินลงทุนในบริษทั ย่อยเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า โดย BIGGAS ได้บนั ทึกมูลค่าเงินลงทุน
เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 3,396,000,000 บาท จากการขายเงินลงทุนดังกล่าว BIGGAS ได้รับช�ำระเงินบางส่วนและเงินส่วนที่เหลือ
บันทึกเป็นลูกหนีจ้ ากการขายเงินลงทุนในบริษทั ย่อย จ�ำนวน 1,240,000,000 บาท มีกำ� หนดการรับช�ำระภายใต้เงือ่ นไขบางประการ
ที่ระบุในสัญญาโดยเงื่อนไขที่ส�ำคัญคือ BIGGAS ต้องด�ำเนินการให้ TPN เข้าลงนามในสัญญากู้ยืมเพื่อก่อสร้างโครงการขยายระบบ
การขนส่งน�้ำมันทางท่อ
เมือ่ วันที่ 21 กันยายน 2563 TPN ได้ลงนามในสัญญากูย้ มื เพือ่ ก่อสร้างโครงการขยายระบบการขนส่งน�ำ้ มันทางท่อ มูลค่า
สัญญาทั้งสิ้น 7,800,000,000 บาท ซึ่งการลงนามในสัญญากู้ยืมดังกล่าวเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาขายเงินลงทุน
และ BIGGAS ได้รับช�ำระเงินลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนแล้ว ทั้งจ�ำนวนในวันที่ 28 กันยายน 2563
ในระหว่างปี 2563 BIGGAS ได้ดำ� เนินการให้มกี ารวัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทไี่ ด้มาและหนีส้ นิ ทีร่ บั มา ณ วันทีเ่ ปลีย่ น
ประเภทเงินลงทุน เพือ่ ปันส่วนต้นทุนการซือ้ ธุรกิจให้แก่รายการดังกล่าว โดยการวัดมูลค่านีไ้ ด้เสร็จสมบูรณ์แล้ว และอยูภ่ ายในระยะ
เวลา 12 เดือนนับจากวันที่ซื้อกิจการตามที่ก�ำหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง การรวม
ธุรกิจ
บริษัทฯได้แสดงเงินลงทุนในการร่วมค้า TPN ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ในบริษัทย่อย
เป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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(หน่วย: พันบาท)
มูลค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า ณ วันที่เปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
3,396,176
หัก: มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับ
(3,382,886)
ค่าความนิยม
13,290
มูลค่ายุติธรรมและมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ระบุได้และหนี้สินที่ได้รับมา ณ วันที่เปลี่ยนประเภท เงินลงทุนใน TPN
จากเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า เป็นดังนี้
มูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
รวมหนี้สิน
รวมสินทรัพย์สุทธิ
สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ)
สินทรัพย์สุทธิในสัดส่วนการลงทุนของบริษัท
มูลค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า ณ วันที่เปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
ค่าความนิยม

(หน่วย: พันบาท)
มูลค่าตามบัญชี

483
10,605
57,473
412,781
5,222,370
1,310,909
7,014,621

483
10,605
57,473
371,290
73
1,310,909
1,750,833

(20,137)
(6,290)
(1,052,757)
(549)
(1,079,733)
5,934,888
57
3,382,886
3,396,176
13,290

(20,137)
(6,290)
(549)
(26,976)
1,723,857

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 TPN ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 3,315,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อ BIGGAS ในราคาหุ้น
ละ 100 บาท โดยเรียกช�ำระค่าหุ้นทั้งหมดเป็นจ�ำนวนเงิน 331,500,000 บาท และได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 3,185,000 หุ้น
เพือ่ เสนอขายต่อบริษทั ในประเทศแห่งหนึง่ ในราคาหุน้ ละ 100 บาท โดยเรียกช�ำระค่าหุน้ ทัง้ หมดเป็นจ�ำนวนเงิน 318,500,000 บาท
จากการเพิ่มทุนของ TPN ดังกล่าวท�ำให้ BIGGAS มีสัดส่วนการถือหุ้นใน TPN ลดลงจากร้อยละ 57.00 เป็นร้อยละ 55.41
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16. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น / เงินลงทุนอื่น
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นคือเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนซึ่งก�ำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก�ำไรหรือขาดทุน มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
บริษัท
บริษัท พีวี กรีน จ�ำกัด
บริษัท ไลท์อัพ ดีไซน์ จ�ำกัด
บริษัท ทริปเปิ้ล เอส อีโค่ จ�ำกัด
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
รวม

งบการเงินรวม
สัดส่วนเงินลงทุน
2563
2562
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
19.99
19.99
10.00
10.00
15.00
15.00

ทุนเรียกช�ำระแล้ว
2563

2562

18,000
75,800
60,000

18,000
75,800
60,000

ราคาทุน
2563

2562

3,598
20,000
9,000
(9,000)
23,598

3,598
20,000
9,000
(9,000)
23,598
(หน่วย: พันบาท)

บริษัท
บริษัท พีวี กรีน จ�ำกัด
บริษัท ไลท์อัพ ดีไซน์ จ�ำกัด
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สัดส่วนเงินลงทุน
2563
2562
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
19.99
19.99
10.00
10.00

ทุนเรียกช�ำระแล้ว
2563

2562

18,000
75,800

18,000
75,800

ราคาทุน
2563

2562

3,598
20,000
23,598

3,598
20,000
23,598

ฝ่ายบริหารของกลุม่ บริษทั พิจารณาแล้วว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน่ มีมลู ค่าเทียบเท่ากับมูลค่ายุตธิ รรม
17. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
งบการเงินรวม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้ (หมายเหตุ 25)
รวม
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2563

2562

2,064,057
320,153
2,384,210

3,067,329
3,067,329
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
187,760
158,004
345,764

341,086
341,086

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

ทีด่ นิ

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ซื้อเพิ่ม
จ�ำหน่าย
ตัดจ�ำหน่าย
โอนเข้า (ออก)
ลดลงจากการเปลี่ยนแปลง ประเภทเงินลงทุน
ในบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
โอนออกไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
ซื้อเพิ่ม
จ�ำหน่าย
ตัดจ�ำหน่าย
โอนเข้า (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับส่วนที่จ�ำหน่าย
โอนเข้า (ออก)
ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุน
ในบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า

งบการเงินรวม
เครือ่ งตกแต่ง
อาคารและ
อาคารและ เครือ่ งจักรและ
เครือ่ งใช้
เครือ่ งมือและ
ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง
อุปกรณ์
ส�ำนักงาน
อุปกรณ์
อาคาร
อาคารโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้า
และ
คอมพิวเตอร์

ยานพาหนะ

อุปกรณ์
ส�ำหรับให้เช่า

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

838,299
27,886
-

148,908
51
(38,946)

447,244
117
152

1,739,574
9,418
(1,650)
(34,866)
36,146

96,227
2,097
(8,120)
48,370

30,171
828
(119)
-

88,600
2,860
(14,063)
10,291

9,315
-

542,452
155,542
(21,163)
(56,013)

3,940,790
198,799
(23,952)
(56,029)
-

(157,552)
708,633
29,859
738,492

110,013
67
110,080

447,513
194,252
641,765

1,748,622
(316,258)
8,052
(187)
226,525
1,666,754

138,574
2,343
(190)
7,603
148,330

(782)
30,098
666
(636)
30,128

(2,493)
85,195
(34,982)
(27,509)
22,704

9,315
9,315

(212,114)
408,704
108,133
(73)
(428,380)
88,384

(372,941)
3,686,667
(351,240)
149,120
(28,522)
(73)
3,455,952

-

30,366
7,771
(5,400)

69,097
17,015
-

260,794
67,479
(570)
-

14,792
5,913
(1,083)
5,400

20,194
3,182
(119)
-

46,099
10,281
(8,352)
-

8,955
355
-

-

450,297
111,996
(10,124)
-

-

-

-

-

-

(383)

(1,266)

-

-

(1,649)
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(หน่วย: พันบาท)

ทีด่ นิ

งบการเงินรวม
เครือ่ งตกแต่ง
อาคารและ
อาคารและ เครือ่ งจักรและ
เครือ่ งใช้
เครือ่ งมือและ
ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง
อุปกรณ์
ส�ำนักงาน
อุปกรณ์
อาคาร
อาคารโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้า
และ
คอมพิวเตอร์
32,737
86,112
327,703
25,022
22,874
(36,317)
5,632
21,214
37,866
8,092
2,877
(84)
(189)
(636)
38,369
107,326
329,168
32,925
25,115

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
โอนออกไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับส่วนที่จ�ำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเผื่อสินทรัพย์ด้อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
7,425
59,663
เพิ่มขึ้น
ลดลง
(1,062)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
7,425
58,601
เพิ่มขึ้น
128,112
56,388
573,568
ลดลง
(12)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
128,112
63,813
632,157
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
708,633
77,276
353,976
1,362,318
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
610,380
71,711
470,626
705,429
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
2562 (จ�ำนวน 96.3 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)
2563 (จ�ำนวน 74.6 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)
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ยานพาหนะ

อุปกรณ์
ส�ำหรับให้เช่า

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

46,762
(13,525)
2,399
(18,228)
17,408

9,310
5
9,315

-

550,520
(49,842)
78,085
(19,137)
559,626

1,760
1,760
1,760

968
968

1,750
974
(1,692)
1,032
9,015
(9,138)
909

-

4,550
4,550

68,838
2,734
(2,754)
68,818
772,601
(9,150)
832,269

111,792
113,645

7,224
4,045

37,401
4,387

5
-

408,704
83,834

3,067,329
2,064,057
111,996
78,085

(หน่วย: พันบาท)

ทีด่ นิ

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง
อาคาร

อาคารและ เครือ่ งจักรและ
ส่วนปรับปรุง
อุปกรณ์
อาคารโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้า

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
65,837
35,429
71,735
208,890
ซื้อเพิ่ม
7,093
5,570
จ�ำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
72,930
35,429
71,735
214,460
โอนออกไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
(182,797)
ซื้อเพิ่ม
จ�ำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
72,930
35,429
71,735
31,663
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
18,266
6,547
11,294
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
1,444
2,863
14,832
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับส่วนที่จ�ำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
19,710
9,410
26,126
โอนออกไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
(20,641)
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
1,244
2,870
1,037
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับส่วนที่จ�ำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
20,954
12,280
6,522
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
72,930
15,719
62,325
188,334
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
72,930
14,475
59,455
25,141
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
2562 (จ�ำนวน 18.3 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)
2563 (จ�ำนวน 4.1 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครือ่ งตกแต่ง
เครือ่ งมือและ
เครือ่ งใช้
อุปกรณ์
ส�ำนักงาน
และคอมพิวเตอร์

ยานพาหนะ

อุปกรณ์
ส�ำหรับให้เช่า

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

4,417
10
4,427
176
(190)
4,413

12,849
311
(119)
13,041
221
(636)
12,626

2,077
2,077
2,077

9,315
9,315
9,315

14,284
14,284

410,549
12,984
(119)
423,414
(182,797)
14,681
(826)
254,472

3,978
202
4,180
154
(189)
4,145

11,514
611
(119)
12,006
541
(637)
11,910

1,583
3
1,586
1,586

8,955
355
9,310
5
9,315

-

62,137
20,310
(119)
82,328
(20,641)
5,851
(826)
66,712

247
268

1,035
716

491
491

5
-

14,284

341,086
187,760
20,310
5,851
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ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์จ�ำนวน 773 ล้านบาทในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
เพือ่ ให้สนิ ทรัพย์ดงั กล่าวแสดงมูลค่าเท่ากับมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนเนือ่ งจากสินทรัพย์ดงั กล่าวเกีย่ วข้องกับกลุม่ โรงไฟฟ้าทีป่ ระสบ
ผลขาดทุนและหยุดด�ำเนินการผลิตไฟฟ้า
กลุม่ บริษทั ได้นำ� ทีด่ นิ อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้า และเครือ่ งจักรและอุปกรณ์
โรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ไปค�้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีอุปกรณ์จ�ำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชี
ก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�ำนวนเงิน 63 ล้านบาท (2562: 62 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 36 ล้านบาท
(2562: 33 ล้านบาท))
18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ซื้อเพิ่ม
ตัดจ�ำหน่าย
ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงประเภท
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ซื้อเพิ่ม
ตัดจ�ำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี
ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงประเภท
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี
ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับส่วนที่ตัดจ�ำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สิทธิในการผลิตและการ
จ�ำหน่ายไฟฟ้า

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

รวม

297,187
(7,000)

6,052
280
-

303,239
280
(7,000)

290,187
956
(290,187)
956

(141)
6,191
411
6,602

(141)
296,378
1,367
(290,187)
7,558

27,914
9,514

3,491
729

31,405
10,243

37,428
5,157
(42,585)
-

(68)
4,152
515
4,667

(68)
41,580
5,672
(42,585)
4,667

252,759
956

2,039
1,935

254,798
2,891

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

164

สิทธิในการผลิตและการจ�ำหน่ายไฟฟ้าทีไ่ ด้มาจากการซือ้ บริษทั ย่อยออกให้โดยหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้องและมีระยะเวลาการได้
รับสิทธิ 25 ปี
ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษัทตัดจ�ำหน่ายสิทธิในการผลิตและการจ�ำหน่ายไฟฟ้าบางส่วนเป็นจ�ำนวน 248 ล้านบาท และรับรู้เป็น
ส่วนหนึง่ ของค่าใช้จา่ ยในบัญชีคา่ ตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเพือ่ ให้สนิ ทรัพย์ดงั กล่าวแสดงมูลค่าเท่ากับมูลค่าทีค่ าด
ว่าจะได้รับคืนเนื่องจากสินทรัพย์ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกลุ่มโรงไฟฟ้าที่ประสบผลขาดทุนและหยุดด�ำเนินการผลิตไฟฟ้า
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ซื้อเพิ่ม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ซื้อเพิ่ม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

4,360
88
4,448
50
4,498
3,182
522
3,704
295
3,999
744
499

19. ค่าความนิยม
กลุ่มบริษัทปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อธุรกิจให้กับกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด เพื่อทดสอบการด้อยค่า
ประจ�ำปี 2563 ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

ค่าความนิยม

ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
11,169

งบการเงินรวม
ธุรกิจจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว
558,210

รวม
569,379

กลุ่มบริษัทพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ โดย
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับอ้างอิงจากประมาณการทางการเงิน ซึ่งได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร ประมาณ
การกระแสเงินสดดังกล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ส�ำหรับทั้งสองธุรกิจ

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

165

ข้อสมมติที่ส�ำคัญในการค�ำนวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ สรุปได้ดังนี้
ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
ร้อยละ 0 ต่อปี
ร้อยละ 10 - 11 ต่อปี

อัตราการเติบโต
อัตราคิดลดก่อนภาษี

ธุรกิจจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว
ร้อยละ 19 - 52 ต่อปี
ร้อยละ 10 - 11 ต่อปี

ฝ่ายบริหารพิจารณาอัตราการเติบโตในแต่ละธุรกิจจากผลประกอบการในอดีต ตลาด และคู่แข่ง โดยธุรกิจจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว เป็นธุรกิจที่มีคู่แข่งจ�ำนวนน้อย และมีการขยายตัวของฐานลูกค้าในกลุ่มภาคอุตสาหกรรมและกลุ่มภาค
ขนส่ง ท�ำให้อตั ราการเติบโตสูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ จากปี 2563 พบว่าลูกค้ากลุม่ ภาคอุตสาหกรรมจะเพิม่ ขึน้ เป็นสองเท่าจากปี 2562
และในปี 2564 กลุ่มบริษัทก็วางแผนเข้าสู่ ตลาดลูกค้ากลุ่มภาคขนส่ง ส่วนธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสามารถท�ำรายได้ค่อน
ข้างคงทีเ่ มือ่ พิจารณารายได้ในช่วงปีทผี่ า่ น ๆ มา และเนือ่ งจากเป็นสถานีบริการก๊าซจึงยากทีจ่ ะขยายตัวของฐานลูกค้าได้ ฝ่ายบริหาร
จึงได้วางแผนรายได้ให้มีจ�ำนวนเทียบเท่ากับปีก่อน ๆ โดยไม่มีอัตราการเติบโตใด ๆ ตั้งแต่ ปี 2564 จนถึงปี 2568 และอัตราคิดลด
เป็นอัตราก่อนภาษีที่สะท้อนถึงความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะ ที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานนั้น
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วเชื่อว่าค่าความนิยมดังกล่าวไม่เกิดการด้อยค่า
20. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
ตั๋วสัญญาใช้เงิน

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
2563
2562
MOR, MOR
MOR
- 1.375

งบการเงินรวม
2563
2562

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

27,353

55,320

-

-

4.0, 4.2,
4.35, 4.5
MLR - 1.25,
MLR - 2

219,990

265,000

209,990

265,000

3.47, 3.60,
MMR, MLR
MMR, MLR
- 0.5, MLR -2,
- 2, MOR BR + 0.5
3.65, BR + 0.5

139,245

368,132

119,072

253,443

386,588

688,452

329,062

518,443

2.0, 3.5,
3.75, 4.0
MLR - 2

รวม

วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารค�้ำประกันโดยการจดจ�ำน�ำบัญชีเงินฝากประจ�ำของกลุ่มบริษัท และเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
ธนาคารค�้ำประกันโดยการจ�ำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีวงเงินคงเหลือที่ยังไม่ได้เบิกใช้ของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
ธนาคารจ�ำนวน 117 ล้านบาท และ 954 ล้านบาท (2562: 84 ล้านบาท และ 325 ล้านบาท ตามล�ำดับ) (เฉพาะบริษัทฯ: 40 ล้าน
บาท และ 446 ล้านบาท ตามล�ำดับ (2562: 40 ล้านบาท และ 112 ล้านบาท ตามล�ำดับ))
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21. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
งบการเงินรวม
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

2563
428,384
20,319
8,191
188,623
645,517

2562
120,951
217
49,078
6,915
289,263
466,424

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
50,346
25,906
127,590
243
7,236
6,216
19,186
15,448
6,292
4,753
40,288
79,197
250,938
131,763

22. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันที่แสดงในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

218,439
218,439

งบการเงินรวม
ในระหว่างปี
เพิ่มขึ้น
135,000
135,000

ลดลง
(340,700)
(340,700)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
12,739
12,739
(หน่วย: พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

205,700
205,700

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ในระหว่างปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
135,000
(340,700)
135,000
(340,700)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกันคือ เงินกูย้ มื ทีไ่ ม่มหี ลักประกันและมีกำ� หนดช�ำระ
คืนเมื่อทวงถามโดยไม่มีการคิดดอกเบี้ย (2562: เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันประกอบไปด้วยเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลัก
ประกันมีระยะเวลา 3-6 เดือน และเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันมีก�ำหนดช�ำระคืนเมื่อทวงถาม มีการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ
4.25 - 6.00 ต่อปี)
23. หุ้นกู้
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้
ระยะสั้น และ/หรือ ระยะยาวในรูปแบบของตั๋วแลกเงิน และ/หรือหุ้นกู้ของบริษัทฯในวงเงินจ�ำนวนไม่เกิน 1,500 ล้านบาท หรือเงินสกุลอื่น
ในวงเงินเทียบเท่าเพื่อใช้ช�ำระหนี้เดิม เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทุน
ทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ
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ในระหว่างปี 2563 และ 2562 บริษัทฯได้ออกหุ้นกู้ชนิดมีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ มีผู้แทนผู้ถือและไม่ด้อยสิทธิ โดยเสนอขายแก่
ผู้ลงทุน และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ภายในประเทศซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

หุ้นกู้

วันที่ออก

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละ
ต่อปี)

อายุ

16 - 18
ครั้งที่ 2/2561 กรกฎาคม
5.4
1 ปี 6 เดือน
2561
9 มกราคม
ครั้งที่ 1/2563
5.3
1 ปี 3 เดือน
2563
16 มกราคม
ครั้งที่ 2/2563
5.7
1 ปี 9 เดือน
2563
หัก: ต้นทุนในการท�ำรายการรอตัดจ่าย
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอด
ยอด
คงเหลือ
ครบก�ำหนด คงเหลือ
ณ วันที่
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2562
2563
มกราคม
2563
เมษายน
2564
ตุลาคม
2564

398,800

-

(398,800)

-

-

100,000

-

100,000

-

400,000

-

400,000

(181)
398,619
(398,619)
-

(7,269)

4,556

(2,894)
497,106
(497,106)
-

24. เงินกู้ยืมระยะยาว

เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

1

MLR-1.25

2

5.75

3

MLR-2.025

4

MLR-0.5

5

MLR-1.5

6

MLR-0.5
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การช�ำระคืน

งบการเงินรวม
2563
2562
17,390
21,447

ช�ำระคืนเงินต้นเป็นรายเดือน เดือนละ 0.30 - 0.38
ล้านบาท ภายในระยะเวลา 10 ปี นับแต่วนั เบิกรับเงินกู้
ช�ำระคืนเงินต้นเป็นรายเดือน เดือนละ 0.35 ล้านบาท 4,800
ภายในระยะเวลา 7 ปี นับแต่วนั เบิกรับเงินกู้
ช�ำระคืนเงินต้นเป็นรายเดือน เดือนละ 0.55 ล้านบาท 10,935
ภายในระยะเวลา 7 ปีนบั แต่ วันเบิกรับเงินกู้
ช�ำระคืนเงินต้นเป็นรายเดือน เดือนละ 0.62 ล้านบาท 3,397
ภายในระยะเวลา 4 ปี 8 เดือน นับแต่วนั เบิกรับเงินกู้
ช�ำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ เป็นรายเดือน เดือนละ 136,760
2.98 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 7 ปี นับแต่วนั เบิก
รับเงินกู้
ช�ำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ เป็นรายเดือน เดือนละ
1.78 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 4 ปี 8 เดือน นับแต่
วันเบิกรับเงินกู้
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
-

9,000

-

-

17,475

10,935

17,475

10,862

-

-

172,520

-

-

17,859

-

-

เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

7

MLR-0.5

การช�ำระคืน

ช�ำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ เป็นรายเดือน เดือนละ
0.86 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 7 ปี 8 เดือน นับแต่
วันเบิกรับเงินกู้
8
4.85
ช�ำระคืนเงินต้นเป็นรายเดือน เดือนละ 5.6 ล้านบาท
ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่ วันเบิกรับเงินกู้
9
6.25
ช�ำระคืนเงินต้นเป็นรายเดือน เดือนละ 52,415 บาท
ภายในระยะเวลา 3 ปี 3 เดือน นับแต่เดือนทีเ่ บิกรับ
เงินกู้
10
MLR-1.25 ช�ำระคืนเงินต้นเป็นรายเดือน เดือนละ 1.7 ล้านบาท
ภายในระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน นับแต่เดือนทีเ่ บิกรับ
เงินกู้
11 THBFIX 6M+4 ช�ำระคืนเงินต้นเป็นรายเดือน เดือนละ 0.58 ล้านบาท
ภายในระยะเวลา 3 ปี 2 เดือน นับแต่วนั เบิกรับเงินกู้
12 THBFIX 6M+4 ช�ำระคืนเงินต้นเป็นรายเดือน เดือนละ 2.47 ล้านบาท
ภายในระยะเวลา 3 ปี 2 เดือน นับแต่วนั เบิกรับเงินกู้
13
2.00
ช�ำระคืนเงินต้น ภายในระยะเวลา 24 เดือน นับตัง้ แต่
วันเบิกรับเงินกู้
หัก: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

งบการเงินรวม
2563
2562
35,588
40,731

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
-

173,600

240,800

-

-

-

1,311

-

-

9,200

29,600

-

-

-

18,800

-

-

-

81,430

-

-

20,000

-

20,000

-

30,935
(6,540)
24,395

17,475
(6,540)
10,935

(518)
(4,384)
411,152 657,451
(140,552) (209,644)
270,600 447,807

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
บวก: กู้เพิ่ม
หัก: จ่ายคืนเงินกู้
ตัดจ�ำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม
657,451
20,000
(270,164)
3,865
411,152

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
17,475
20,000
(6,540)
30,935

เงินกู้ยืมระยะยาวของกลุ่มบริษัทค�้ำประกันโดย (ก) การจดจ�ำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของกลุ่มบริษัท (ข) การจ�ำน�ำ
เครื่องจักร แผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์ที่เกีย่ วข้องของกลุ่มบริษทั การจ�ำน�ำสิทธิการรับเงินฝากธนาคารของกลุ่มบริษัท (ค) การโอน
สิทธิการรับเงินจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง และ (ง) การค�้ำประกันโดยบริษัทฯ
สัญญาเงินกูย้ มื ได้ระบุขอ้ ปฏิบตั แิ ละข้อจ�ำกัดบางประการตามทีร่ ะบุในสัญญา เช่น การไม่ลดทุนจดทะเบียนหรือควบรวม
กับนิตบิ คุ คลอืน่ การไม่จา่ ยเงินปันผล การไม่กอ่ หนีอ้ นื่ การด�ำรงอัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนทุนและอัตราส่วนความสามารถในการช�ำระ
หนี้ให้เป็นไปตามสัญญา การด�ำรงเงินในบัญชีเงินฝากเพื่อส�ำรองการช�ำระหนี้ เป็นต้น
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยสามแห่ง (2562: บริษัทย่อยสองแห่ง) ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อจ�ำกัดบางประการ
ทีร่ ะบุในสัญญาได้ อย่างไรก็ตาม บริษทั ย่อยทัง้ สามแห่งได้รบั จดหมายผ่อนปรนการปฏิบตั ิ ตามเงือ่ นไขจากธนาคารภายในรอบระยะ
เวลาบัญชี
25. สัญญาเช่า
กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่าท�ำสัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อใช้ในการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยมีอายุสัญญาระหว่าง 1 - 22 ปี
ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ทีด่ นิ
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ตัดจ�ำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
ค่าเสือ่ มราคาส�ำหรับส่วนทีต่ ดั จ�ำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

อาคาร
เครือ่ งตกแต่ง
อาคาร
เครือ่ งจักร
และส่วน
เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้
และส่วน
และ
ยาน
ปรับปรุง
และ
ส�ำนักงาน
ปรับปรุง
อุปกรณ์
พาหนะ
อาคาร
อุปกรณ์
และ
อาคาร
โรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้า
คอมพิวเตอร์

รวม

284
284

1,191
1,191

31,733 316,258
31,733 316,258

2,229
2,229

867
867

36,599 389,161
798
798
(3,369) (3,369)
34,028 386,590

13
13

332
332

1,638
1,638

36,317
9,858
46,175

810
810

281
281

13,525
6,913
(3,250)
17,188

284
271

1,191
859

31,733 279,941
30,095 270,083

2,229
1,419

867
586

23,074 339,319
16,840 320,153

49,842
19,845
(3,250)
66,437

(หน่วย: พันบาท)

ที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

170

146
146
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่องตกแต่ง
เครื่องจักรและ
เครื่องใช้
อุปกรณ์โรง
ยานพาหนะ
ส�ำนักงานและ
ไฟฟ้า
คอมพิวเตอร์
182,797
182,797

867
867

1,071
1,071

รวม

184,881
184,881

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่องตกแต่ง
เครื่องจักรและ
เครื่องใช้
อุปกรณ์โรง
ยานพาหนะ
ส�ำนักงานและ
ไฟฟ้า
คอมพิวเตอร์

ที่ดิน
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รวม

6
6

20,641
5,719
26,360

281
281

230
230

20,641
6,236
26,877

146
140

162,156
156,437

867
586

1,071
841

164,240
158,004

ข) หนี้สินตามสัญญาเช่า

2563
289,297
(39,949)
(2,290)
247,058
(53,111)

2562
292,391
(30,255)
(2,853)
259,283
(50,414)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
113,288
139,383
(9,817)
(14,679)
(1,175)
(1,463)
102,296
123,241
(23,503)
(22,543)

193,947

208,869

78,793

งบการเงินรวม
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจ�ำหน่าย
หัก: ค่าธรรมเนียมรอตัดจ่าย
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�ำหนด
ช�ำระภายในหนึ่งปี

100,698

การวิเคราะห์การครบก�ำหนดของจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุ 42.1 ภายใต้หัวข้อ
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ค) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต�่ำ

(หน่วย: พันบาท)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
19,845
6,236
12,702
5,098
5,138
2,090
2,545
1,948

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

171

ง) อื่น ๆ

กลุม่ บริษทั มีกระแสเงินสดจ่ายทัง้ หมดของสัญญาเช่าส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ�ำนวน 63 ล้านบาท (2562:
27 ล้านบาท) ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้น และสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต�่ำ
26. ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
จ�ำนวนเงินส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

งบการเงินรวม
2563
2562
18,289
13,331

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี
ส่วนที่รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน:
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริการในอดีตจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงาน
ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี

4,069
327
(9,632)
13,053

3,400
275
2,621
(1,338)
18,289

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
13,623
9,497
1,808
246
(8,246)
7,431

1,776
205
2,145
13,623

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
งบการเงินรวม
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน

2563
1,436
2,960
4,396

2562
991
2,684
3,675

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2,054
1,981
2,054
1,981

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ระยะเวลาเฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนักในการจ่ายช�ำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุม่ บริษทั ประมาณ
12 - 21 ปี (2562: 13 - 22 ปี) (เฉพาะบริษัทฯ: 15 ปี (2562: 16 ปี))
สมมติฐานที่ส�ำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวม

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน
(ขึ้นกับช่วงอายุ)
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2563
(ร้อยละต่อปี)
1.5 - 3.4
5.0

2562
(ร้อยละต่อปี)
1.5 - 3.4
5.0

0.0 - 32.1

0.0 - 32.1
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(ร้อยละต่อปี)
(ร้อยละต่อปี)
1.5 - 3.4
1.5 - 3.4
5.0
5.0
0.0 - 29.0

0.0 - 29.0

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ส�ำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
(2,487)
2,917
(1,778)
2,075
3,264
(2,799)
2,335
(2,012)
(3,040)
571
(2,181)
418
(หน่วย: พันบาท)

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
(2,253)
2,663
(1,667)
1,961
2,752
(2,361)
2,035
(1,753)
(2,564)
489
(1,901)
369

27. ทุนเรือนหุ้น
ในเดือนมกราคม 2562 มีการใช้สิทธิใบส�ำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 จ�ำนวน 323,394,618 หน่วย บริษัทฯได้รับเงินเพิ่มทุนข้างต้น
จ�ำนวนรวม 32,339,462 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นของบริษัทฯเพิ่มจาก 2,175,792,898 บาท เป็น 2,305,123,825 บาท
เมือ่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 บริษทั ฯได้จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจ�ำนวน 756,337,613.50 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนใหม่จ�ำนวน 691,337,613.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ออกจ�ำหน่ายรวมจ�ำนวน
650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ�ำนวน 691,337,613.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ�ำนวน 756,337,613.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน
650,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ�ำกัด (Private Placement)
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 บริษัทฯได้จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจ�ำนวน 756,337,613.50 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนใหม่จ�ำนวน 755,010,857.10 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิครั้ง
สุดท้าย (PSTC-W1) รวมจ�ำนวน 13,267,564 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 บริษัทฯได้จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจ�ำนวน 755,010,857.10 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนใหม่จ�ำนวน 690,010,857.10 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจ�ำหน่ายรวมจ�ำนวน 650,000,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 บริษัทฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 690,010,857.10 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนใหม่จ�ำนวน 1,188,120,268.70 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 4,981,094,116 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
โดยมีทุนที่ออกและช�ำระแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 11,859,747,896 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นเงิน 1,185,974,790 บาท และส่วน
เกินมูลค่าหุ้นของบริษัทฯเพิ่มจาก 2,305,123,825 บาท เป็น 6,055,971,063 บาท เพื่อช�ำระค่าตอบแทนส�ำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการ
ทั้งหมดให้กับ BGTH
เมือ่ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 บริษทั ฯได้จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจ�ำนวน 1,188,120,268.70 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนใหม่จ�ำนวน 1,185,974,789.60 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้ จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯที่จัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ (PSTC-WA) รวมจ�ำนวน 21,454,791 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.10 บาท
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจ�ำนวน 1,185,974,789.60 บาท
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เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำ� นวน 1,185,974,790.00 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจ�ำนวน 4 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.10 บาท คิดเป็น
เงิน 0.40 บาท เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนหุ้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ
เมือ่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 บริษทั ฯได้จดทะเบียนเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้จากเดิมหุน้ ละ 0.10 บาท เป็นหุน้ ละ 0.50 บาท
โดยการรวมหุ้นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ท�ำให้จ�ำนวนหุ้นเดิมจ�ำนวน 11,859,747,900 หุ้น เปลี่ยนเป็นจ�ำนวนหุ้นใหม่
จ�ำนวน 2,371,949,580 หุ้น การรวมหุ้นดังกล่าวเป็นไปตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 ของบริษัทฯเมื่อวันที่ 30 เมษายน
2563
การเปลี่ยนแปลงของทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและช�ำระแล้วในระหว่างปี 2563 และ 2562 สรุปดังนี้
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
ทุนจดทะเบียน
ณ วันต้นปี
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ลดทุนจดทะเบียน
รวมหุ้น
ณ วันสิ้นปี
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
ณ วันต้นปี
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิ
รวมหุ้น
ณ วันสิ้นปี

2562

จ�ำนวนหุ้นสามัญ

บาท

จ�ำนวนหุ้นสามัญ

บาท

11,881,202,687
4
(21,454,791)
(9,487,798,320)
2,371,949,580

1,188,120,269
(2,145,479)
1,185,974,790

7,563,376,135
5,631,094,116
(1,313,267,564)
11,881,202,687

756,337,614
563,109,411
(131,326,756)
1,188,120,269

11,859,747,896
4

1,185,974,790
-

6,555,259,162
4,981,094,116

655,525,916
498,109,412

(9,487,798,320)
2,371,949,580

1,185,974,790

323,394,618
11,859,747,896

32,339,462
1,185,974,790

28. ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
28.1 ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ PSTC-ESOP
เมือ่ วันที่ 15 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯได้จดั สรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิเพือ่ ซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯให้กบั พนักงานของบริษทั ฯ
จ�ำนวน 50,000,000 หน่วย โดยมีรายละเอียดดังนี้
จ�ำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอ:
จ�ำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ:
อายุใบส�ำคัญแสดงสิทธิ:
วันที่จัดสรร:
วันหมดอายุ:
ราคาจัดสรร:
ราคาการใช้สิทธิ:
อัตราการใช้สิทธิ:
วิธีการจัดสรร:
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50,000,000 หน่วย
50,000,000 หุ้น
5 ปี นับแต่วันที่ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
15 ธันวาคม 2557
15 ธันวาคม 2562
ไม่คิดมูลค่าหน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
0.10 บาทต่อหุ้น
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุน้ สามัญ ทัง้ นีอ้ ตั ราการใช้สทิ ธิสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตาม
เงื่อนไขการปรับสิทธิ
บริษัทฯจะจัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิจากจ�ำนวนทั้งหมดของโครงการให้แก่กรรมการและผู้
บริหาร : พนักงาน ในอัตราร้อยละ 43 : 57

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

ระยะเวลาการใช้สิทธิ:

การใช้สิทธิสามารถใช้สิทธิได้ในวันก�ำหนดการใช้สิทธิ และทุก 6 เดือนหลังครบก�ำหนดใช้สิทธิ
แต่ละครั้งตลอดอายุใบส�ำคัญแสดงสิทธิ การใช้สิทธิมีทั้งหมด 7 ครั้ง สรุปไดังนี้
การใช้สิทธิครั้งที่ 1 - เมื่อครบก�ำหนดระยะ 12 เดือน นับแต่วันออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ร้อยละ 25 ของจ�ำนวนที่ได้รับการจัดสรร
การใช้สิทธิครั้งที่ 2 - เมื่อครบก�ำหนดระยะ 18 เดือน นับแต่วันออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ร้อยละ 19 ของจ�ำนวนที่ได้รับการจัดสรร
การใช้สิทธิครั้งที่ 3 - เมื่อครบก�ำหนดระยะ 24 เดือน นับแต่วันออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ร้อยละ 28 ของจ�ำนวนที่ได้รับการจัดสรร
การใช้สิทธิครั้งที่ 4 - เมื่อครบก�ำหนดระยะ 30 เดือน นับแต่วันออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ร้อยละ 14 ของจ�ำนวนที่ได้รับการจัดสรร
การใช้สิทธิครั้งที่ 5 - เมื่อครบก�ำหนดระยะ 36 เดือน นับแต่วันออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ร้อยละ 10 ของจ�ำนวนที่ได้รับการจัดสรร
การใช้สิทธิครั้งที่ 6 - เมื่อครบก�ำหนดระยะ 42 เดือน นับแต่วันออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ร้อยละ 3 ของจ�ำนวนที่ได้รับการจัดสรร
การใช้สิทธิครั้งที่ 7 - เมื่อครบก�ำหนดระยะ 48 เดือน นับแต่วันออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ผู้ถือใบส�ำคัญแสงสิทธิสามารถใช้สิทธิที่ได้รับทั้งหมด และส่วนที่เหลือจากการใช้สิทธิงวดก่อน

มูลค่ายุตธิ รรมโดยประมาณของสิทธิซอื้ หุน้ แต่ละสิทธิทอี่ อกเท่ากับ 0.42 บาท ค�ำนวณโดยใช้แบบจ�ำลองการก�ำหนดราคา
สิทธิตามแบบจ�ำลอง Black-Scholes-Merton ข้อมูลน�ำเข้าแบบจ�ำลอง ได้แก่ ราคาหุ้น ณ วันที่ก�ำหนดราคา ซึ่งเท่ากับ 0.65 บาท
ราคาใช้สทิ ธิเท่ากับ 0.10 บาท ความคาดหวังอัตราการจ่าย เงินปันผลร้อยละ 5 อายุของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 5 ปี และอัตราดอกเบีย้
ปลอดความเสี่ยงร้อยละ 2.39
ในระหว่างปี 2562 บริษัทฯไม่มีค่าใช้จ่ายส�ำหรับโครงการ PSTC-ESOP และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีส่วน
ทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์จ�ำนวน 2.2 ล้านบาท
ในระหว่างปี 2562 ไม่มีผู้ใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิ PSTC-ESOP และใบส�ำคัญแสดงสิทธิ PSTC-ESOP ที่ยังไม่ได้ใช้
สิทธิคงเหลือจ�ำนวน 7,265,075 หน่วย หมดอายุแล้วเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562
28.2 ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 บริษัทฯได้ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 (PSTC-W1) เพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯให้กับ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
จ�ำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอ:
จ�ำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ:
อายุใบส�ำคัญแสดงสิทธิ:
วันที่จัดสรร:
วันหมดอายุ:
ราคาจัดสรร:
ราคาการใช้สิทธิ:
อัตราการใช้สิทธิ:
วันใช้สิทธิ:

442,251,470 หน่วย
442,251,470 หุ้น
3 ปี นับแต่วันที่ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
29 มกราคม 2559
28 มกราคม 2562
ไม่คิดมูลค่าหน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
0.50 บาทต่อหุ้น
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ ทั้งนี้อัตราการใช้สิทธิสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ก�ำหนดการใช้สทิ ธิทกุ ๆ 6 เดือน นับแต่วนั ทีอ่ อกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ โดยวันก�ำหนดใช้สทิ ธิครัง้
แรกคือวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 และสามารถใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ายในวันที่ 28 มกราคม 2562

เมือ่ วันที่ 28 มกราคม 2562 ซึง่ เป็นการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย มีการใช้สทิ ธิใบส�ำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 จ�ำนวน 323,394,618
หน่วย ซือ้ หุน้ สามัญจ�ำนวน 323,394,618 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 0.50 บาท บริษทั ฯได้รบั เงินเพิม่ ทุนข้างต้นจ�ำนวน 161,697,309 บาท
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
POWER SOLUTION TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED
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บริษทั ฯจดทะเบียนเพิม่ ทุนช�ำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ เมือ่ วันที่ 30 มกราคม 2562 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รบั
หุ้นสามัญข้างต้นเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนแล้วตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 ที่ยังไม่
ได้ใช้สิทธิคงเหลือจ�ำนวน 13,267,564 หน่วย หมดอายุแล้ว ณ วันดังกล่าว
29. ส�ำรองตามกฎหมาย
บริษัทฯ
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิ
ประจ�ำปีสว่ นหนึง่ ไว้เป็นทุนส�ำรองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหกั ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ำรอง
นี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�ำไปจ่ายเงินปันผลได้
บริษัทย่อย
ตามบทบัญญัตแิ ห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษทั ฯต้องจัดสรรทุนส�ำรองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจ�ำนวนผล
ก�ำไรซึ่งบริษัทฯท�ำมาหาได้ทุกคราวที่จ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนส�ำรองนั้นจะมีจ�ำนวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ�ำนวนทุนของ
บริษัทฯ ส�ำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�ำไปจ่ายเงินปันผลได้
30. รายได้จากสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า
การจ�ำแนกรายได้
งบการเงินรวม
2563
2562

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

ประเภทของสินค้าหรือบริการ
ธุรกิจออกแบบ จ�ำหน่ายและติดตั้งระบบไฟฟ้าควบคุมและระบบส�ำรองไฟฟ้า 176,371 574,053
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
450,481 440,598
ธุรกิจจ�ำหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
1,067,505 1,865,257
ธุรกิจก่อสร้าง
941,848 291,817
รวมรายได้จากสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า
2,636,205 3,171,725

งบการเงินรวม
2563
2562
จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้
รับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
รับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง
รวมรายได้จากสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า
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1,048,049
1,588,156
2,636,205

2,076,614
1,095,111
3,171,725

176,664
48,996
34,960
260,620

632,825
49,379
40,292
722,496

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
67,770
192,850
260,620

383,477
339,019
722,496

การกระทบยอดระหว่างรายได้จากสัญญาทีท่ ำ� กับลูกค้ากับข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงานทีเ่ ปิดเผยไว้ในหมายเหตุ
38 แสดงได้ดังนี้
งบการเงินรวม
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รวม
รายการปรับปรุงและตัดรายการระหว่างกัน
รวมรายได้จากสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า

2563
2,636,205
319,514
2,955,719
(319,514)
2,636,205

2562
3,171,725
112,205
3,283,930
(112,205)
3,171,725

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
249,468
622,327
11,152
100,169
260,620
722,496
260,620
722,496

31. รายได้ทางการเงิน

รายได้ดอกเบี้ยจากตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่าย
รวม

งบการเงินรวม
2563
2562
1,984
2,145
1,984
2,145

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
21,104
66,945
21,104
66,945

32. ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของเงินกู้ยืม
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของหนี้สินจากสัญญาเช่า
รวม

งบการเงินรวม
2563
2562
86,978
105,683
12,447
8,881
12,702
11,833
112,127
126,397

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
60,485
71,485
6,920
3,360
5,098
5,973
72,503
80,818

33. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าเสื่อมราคา
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าด�ำเนินงาน
ซื้อสินค้าส�ำเร็จรูป
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�ำเร็จรูปและงานระหว่างท�ำ

งบการเงินรวม
2563
2562
137,374
145,290
103,602
122,239
7,977
8,974
1,255,842
2,154,749
59,507
24,073

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
63,503
70,604
12,382
20,832
4,038
3,671
238,135
490,884
10,545
40,119
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34. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วยรายการดังนี้
งบการเงินรวม
2563
2562
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในก�ำไรขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

20,609

262,884

-

6,904

(2,112)
18,497

(1,497)
261,387

1,731
1,731

(1,227)
5,677

รายการกระทบยอดจ�ำนวนเงินระหว่างค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้กบั ผลคูณของก�ำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกบั อัตราภาษีทใี่ ช้สำ� หรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สามารถแสดงได้ดังนี้

ก�ำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ก�ำไร(ขาดทุน)ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีจากการตัดรายการระหว่างกัน
ผลกระทบทางภาษีส�ำหรับ:
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 35)
เงินปันผลที่ได้รับยกเว้นภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น
ผลขาดทุนสะสมใช้ไป
อื่น ๆ
รวม
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ที่คาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในก�ำไรขาดทุน
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งบการเงินรวม
2563
2562
(998,653)
3,393,911
ร้อยละ 0, 20 ร้อยละ 0, 20
(199,731)
316,472
(136,650)
(48,942)
(13,417)
347,778
(58)
(155)
(1,812)
332,336
22,542
18,497

(15,913)
4,042
(28,786)
(40,657)
34,514
261,387

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
206,714
196,651
ร้อยละ 0, 20 ร้อยละ 0, 20
41,343
34,345
(5,124)
(231,318)
187,090
(49,352)
9,740
1,731

(28,715)
65
(18)
(28,668)
5,677

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
(2562: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของมูลค่าสินทรัพย์
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ
รับประกันสินค้า
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า/สิทธิจากการเช่าตามสัญญา
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
รวม

งบการเงินรวม
2563
2562

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

3,403
512
2,282
2,434
88

2,205
904
352
3,377
88

105
207
1,462
24

515
352
2,700
24

1,741
263
446
11,169

1,685
446
9,057

1,741
6
446
3,991

1,685
446
5,722

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จ�ำนวน
517 ล้านบาท (2562: 324 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: ไม่มี) ที่ไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทฯ
พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯอาจไม่มีก�ำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะน�ำผลแตกต่างชั่วคราวและผลทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้
35. การส่งเสริมการลงทุน
กลุ่มบริษัทได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส�ำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงาน
ชีวภาพ และพลังงานชีวมวล ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนดังนี้
เลขที่บัตรส่งเสริมการลงทุน
1966(1)/2554
2548(1)/2555
1127(1)/2556
1483(1)/2556
1792(1)/2556
1519(1)/2557
1520(1)/2557
58-2389-1-00-1-0
59-1440-1-00-1-0
59-1442-1-00-1-0
61-0121-1-001-0
61-0865-1-00-1-0

วันที่ได้รับสิทธิ
10 สิงหาคม 2554
18 ตุลาคม 2555
31 มกราคม 2556
2 เมษายน 2556
6 มิถุนายน 2556
22 เมษายน 2557
22 เมษายน 2557
29 ตุลาคม 2558
7 พฤศจิกายน 2559
7 พฤศจิกายน 2559
2 กุมภาพันธ์ 2561
23 กรกฎาคม 2561
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ทัง้ นี้ บัตรส่งเสริมดังกล่าวได้กำ� หนดเงือ่ นไขและสิทธิพเิ ศษบางประการ สิทธิพเิ ศษดังกล่าวรวมถึงการได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
ส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น และ
หลังจากนัน้ ได้รบั ลดหย่อนภาษี เงินได้นติ บิ คุ คลในอัตราร้อยละ 50 ส�ำหรับก�ำไรสุทธิทไี่ ด้จากการประกอบกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมเป็นระยะ
เวลา 5 ปี และได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งน�ำเงินปันผลจากกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนซึง่ ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลไปรวมค�ำนวณเพือ่
เสียภาษี
กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายในประเทศส�ำหรับปี 2563 และ 2562 ตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น
450 ล้านบาท และ 441 ล้านบาท ตามล�ำดับ (เฉพาะบริษัทฯ: 49 ล้านบาท และ 49 ล้านบาท ตามล�ำดับ)
36. ก�ำไรต่อหุ้น
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�ำนวณโดยหารก�ำไรส�ำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ�ำนวน
ถัวเฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนักของหุน้ สามัญทีอ่ อกอยูใ่ นระหว่างปี บริษทั ฯได้ปรับปรุงจ�ำนวนหุน้ สามัญทีใ่ ช้ในการค�ำนวณก�ำไรต่อหุน้ ของปีกอ่ นทีน่ ำ� มา
เปรียบเทียบโดยปรับปรุงจ�ำนวนหุ้นสามัญที่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 27 โดยถือ
เสมือนว่าการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เริ่มต้นของงวดแรกที่เสนอรายงาน
ก�ำไรต่อหุ้นปรับลดค�ำนวณโดยหารก�ำไรส�ำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยผลรวมของ
จ�ำนวนถัวเฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนักของหุน้ สามัญทีอ่ อกอยูใ่ นระหว่างปีกบั จ�ำนวน ถัวเฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนักของหุน้ สามัญทีบ่ ริษทั ฯอาจต้องออกเพือ่ แปลง
หุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นงวดหรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แสดงการค�ำนวณได้ดังนี้
ก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปี

ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�ำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

2563
(พันบาท)

2562
(พันบาท)

(1,005,356)

3,128,780

ก�ำไรส�ำหรับปี

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�ำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ

2563
(พันบาท)

2562
(พันบาท)

204,983

190,975

งบการเงินรวม
จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วง
น�้ำหนัก
2562
2563
(พันหุ้น)
(พันหุ้น)
(ปรับปรุง
ใหม่)

2,371,950

1,640,976

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วง
น�้ำหนัก
2562
2563
(พันหุ้น)
(พันหุ้น)
(ปรับปรุง
ใหม่)

2,371,950

1,640,976

ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
2563
(บาท)

2562
(บาท)
(ปรับปรุง
ใหม่)

(0.4239)

1.9067

ก�ำไรต่อหุ้น
2563
(บาท)

2562
(บาท)
(ปรับปรุง
ใหม่)

0.0864

0.1164

ไม่มีการค�ำนวณก�ำไรต่อหุ้นปรับลดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากใบส�ำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญทั้งหมด
หมดอายุแล้วในระหว่างปี
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37. เงินปันผล
เงินปันผล

อนุมัติโดย

เงินปันผลจ่าย
(พันบาท)

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
(บาท)

เงินปันผลประจ�ำปี 2561

ที่ประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

123,814

0.018

123,814

0.018

118,597

0.010

118,597

0.010

รวมเงินปันผลจ่ายส�ำหรับปี 2562
เงินปันผลประจ�ำปี 2562

ที่ประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563

รวมเงินปันผลจ่ายส�ำหรับปี 2563

38. ข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน
ข้อมูลส่วนงานด�ำเนินงานที่น�ำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงานได้รับ
และสอบทานอย่างสม�่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการด�ำเนินงานของส่วนงาน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ กลุ่ม
บริษัทมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 4 ส่วนงาน ดังนี้
- ส่วนงานระบบไฟฟ้าควบคุมและระบบส�ำรองไฟฟ้า เป็นส่วนงานทีท่ ำ� การจ�ำหน่ายและติดตัง้ ระบบไฟฟ้าควบคุมและระบบส�ำรอง
ไฟฟ้าทุกชนิด
- ส่วนงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เป็นส่วนงานที่ท�ำการผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล
และพลังงานชีวภาพ
- ส่วนงานจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
- ส่วนงานการก่อสร้างเป็นส่วนงานออกแบบ รับเหมา ก่อสร้าง และจัดหาทางวิศวกรรมของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน คลังแก๊ส
และคลังน�้ำมัน
กลุ่มบริษัทไม่มีการรวมส่วนงานด�ำเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น
ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด�ำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
จัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน กลุม่ บริษทั ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของส่วนงานโดยพิจารณาจากก�ำไรหรือขาดทุนจาก
การด�ำเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดก�ำไรหรือขาดทุนจากการด�ำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบ
การเงินอย่างไรก็ตาม กลุม่ บริษทั บริหารงานด้านการจัดหาเงินซึง่ ท�ำให้เกิดค่าใช้จา่ ยทางการเงินและรายได้ทางการเงินและภาษีเงินได้ของทัง้
กลุ่ม ดังนั้น รายได้และค่าใช้จ่ายดังกล่าวจึงไม่มีการปันส่วนให้แต่ละส่วนงานด�ำเนินงาน
การบันทึกบัญชีสำ� หรับรายการระหว่างส่วนงานทีร่ ายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำ� หรับรายการธุรกิจกับบุคคล
ภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงานถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว
ข้อมูลรายได้และก�ำไรของส่วนงานของกลุ่มบริษัทส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี้
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ส่วนงานระบบ
รายการปรับปรุง
ส่วนงานจ�ำหน่าย ส่วนงานผลิต
ไฟฟ้าควบคุม ส่วนงานการ
ไฟฟ้าจาก
รวมส่วนงาน และตัดรายการ งบการเงินรวม
ผลิตภัณฑ์
และระบบส�ำรอง ก่อสร้าง
พลังงานทดแทน
ระหว่างกัน
ปิโตรเลียม
ไฟฟ้า
รายได้จากลูกค้าภายนอก

176,371

941,848

1,067,505

450,481

2,636,205

-

2,636,205

รายได้ระหว่างส่วนงาน

11,174

257,292

51,048

-

319,514

(319,514)

-

ดอกเบี้ยรับ

21,104

11

2,814

8,597

32,526

(30,541)

1,985
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ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ส่วนงานระบบ
รายการปรับปรุง
ส่วนงานจ�ำหน่าย ส่วนงานผลิต
ไฟฟ้าควบคุม ส่วนงานการ
ไฟฟ้าจาก
รวมส่วนงาน และตัดรายการ งบการเงินรวม
ผลิตภัณฑ์
และระบบส�ำรอง ก่อสร้าง
พลังงานทดแทน
ระหว่างกัน
ปิโตรเลียม
ไฟฟ้า
ดอกเบี้ยจ่าย

(59,932)

-

(21,081)

(48,005)

(129,018)

29,338

(99,680)

ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

(2,759)

(83)

(21,902)

(73,009)

(97,753)

(5,849)

(103,602)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(1,777)

(4,245)

(13,165)

(978)

(20,165)

1,668

(18,497)

ก�ำไรของส่วนงาน

179,023

72,588

(5,672)

(997,164)

(751,225)

(265,926)

(1,017,151)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ส่วนงานระบบ
รายการปรับปรุง
ส่วนงานจ�ำหน่าย ส่วนงานผลิต
ไฟฟ้าควบคุม ส่วนงานการ
ไฟฟ้าจาก
รวมส่วนงาน และตัดรายการ งบการเงินรวม
ผลิตภัณฑ์
และระบบส�ำรอง ก่อสร้าง
พลังงานทดแทน
ระหว่างกัน
ปิโตรเลียม
ไฟฟ้า
574,053
291,817
1,865,257
440,598
3,171,725
3,171,725

รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน

59,803

44,516

7,886

-

112,205

(112,205)

-

ดอกเบี้ยรับ

66,945

-

7,813

7,141

81,899

(79,754)

2,145

ดอกเบี้ยจ่าย

(71,740)

-

(45,508)

(76,580)

(193,828)

76,312

(117,516)

ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

(27,916)

-

(22,249)

(64,965)

(115,130)

(7,109)

(122,239)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(5,677)

-

(253,362)

(1,189)

(260,228)

(1,160)

(261,388)

ก�ำไรของส่วนงาน

164,684

45,409

1,098,724

(45,846)

1,262,971

1,869,553

3,132,524

สินทรัพย์ของส่วนงานของกลุ่มบริษัทส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน

ส่วนงานระบบ
ไฟฟ้าควบคุม
และระบบส�ำรอง
ไฟฟ้า

ส่วนงานการ
ก่อสร้าง

ส่วนงาน
จ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม

8,805,396

386,271

3,539,960

ส่วนงานผลิต
รายการปรับปรุง
ไฟฟ้าจาก
รวมส่วนงาน และตัดรายการ
พลังงานทดแทน
ระหว่างกัน
3,042,091

15,773,718

(7,573,983)

งบการเงิน
รวม
8,199,735

(หน่วย: พันบาท)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน

ส่วนงานระบบ
ไฟฟ้าควบคุม
และระบบส�ำรอง
ไฟฟ้า

ส่วนงานการ
ก่อสร้าง

ส่วนงาน
จ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม

8,817,495

563,885

3,937,636

ส่วนงานผลิต
รายการปรับปรุง
ไฟฟ้าจาก
รวมส่วนงาน และตัดรายการ
พลังงานทดแทน
ระหว่างกัน
3,191,309

16,510,325

(6,273,776)

งบการเงิน
รวม
10,236,549

กลุ่มบริษัทด�ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ท่ีแสดงอยู่ใน งบการเงิน จึงถือเป็นการ
รายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว
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ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ�ำนวน 2 ราย เป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 737 ล้านบาทและ 450 ล้านบาท ซึ่งมา
จากส่วนงานก่อสร้างและส่วนงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ตามล�ำดับ (2562: กลุม่ บริษทั มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำ� นวน 1 ราย เป็น
จ�ำนวนเงินประมาณ 441 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน)
39. กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ไทยพาณิชย์มาสเตอร์ ฟันด์ ซึ่งเป็นกองทุนส�ำรองเลี้ยง
ชีพซึง่ จัดตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัตกิ องทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทั ฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตรา
ร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงาน
เมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2563 บริษัทฯรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ�ำนวน
0.6 ล้านบาท (2562: 2.8 ล้านบาท)
40. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
40.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ�ำนวนเงิน 377 ล้านบาท (2562: ไม่มี) ที่เกี่ยวข้องกับ การก่อสร้าง
และซื้ออาคาร
40.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาขายไฟฟ้า
กลุม่ บริษทั ได้ทำ� สัญญาขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ตามจ�ำนวนและราคา
ที่ก�ำหนดไว้ในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 5 ถึง 25 ปีนับตั้งแต่วันที่วันที่ลงนามในสัญญาเเละต่อสัญญาโดยอัตโนมัติครั้งละ
5 ปี จนกว่าจะมีการยุติสัญญา รายละเอียดของสัญญาขายไฟฟ้าดังกล่าวมีดังนี้
โรงไฟฟ้าแห่งที่

วันที่ท�ำสัญญา

ที่ตั้งโครงการ

ก�ำลังการผลิต

1

22 ตุลาคม 2551

จังหวัดบุรีรัมย์

950 กิโลวัตต์

2

28 ตุลาคม 2552

จังหวัดอุดรธานี

998 กิโลวัตต์

3

28 ตุลาคม 2552

จังหวัดอุดรธานี

998 กิโลวัตต์

4

10 มีนาคม 2553

จังหวัดบุรีรัมย์

8,000 กิโลวัตต์

5

23 มีนาคม 2555

จังหวัดสุพรรณบุรี

4,000 กิโลวัตต์

6

17 สิงหาคม 2555

จังหวัดสุพรรณบุรี

2,000 กิโลวัตต์

7

29 พฤศจิกายน 2556

จังหวัดสุพรรณบุรี

980 กิโลวัตต์

8

16 ธันวาคม 2556

จังหวัดสมุทรสงคราม

988 กิโลวัตต์

9

17 ธันวาคม 2556

จังหวัดนนทบุรี

980 กิโลวัตต์

วันที่เริ่มขายไฟฟ้า
เริ่มด�ำเนินการจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555
เริ่มด�ำเนินการจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554
เริ่มด�ำเนินการจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2554
เริ่มด�ำเนินการจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558
เริ่มด�ำเนินการจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557
เริ่มด�ำเนินการจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558
เริ่มด�ำเนินการจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557
เริ่มด�ำเนินการจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557
เริ่มด�ำเนินการจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557
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โรงไฟฟ้าแห่งที่

วันที่ท�ำสัญญา

ที่ตั้งโครงการ
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ก�ำลังการผลิต

10

14 มกราคม 2558

11

6 กรกฎาคม 2558

จังหวัดสุโขทัย

990 กิโลวัตต์

12

6 กรกฎาคม 2558

จังหวัดชัยนาท

990 กิโลวัตต์

13

10 กรกฎาคม 2558

จังหวัดอุดรธานี

990 กิโลวัตต์

14

4 สิงหาคม 2558

จังหวัดเพชรบุรี

1,000 กิโลวัตต์

15

11 กันยายน 2558

จังหวัดชลบุรี

990 กิโลวัตต์

16

2 ตุลาคม 2558

จังหวัดก�ำแพงเพชร

990 กิโลวัตต์

17

2 ตุลาคม 2558

จังหวัดสุพรรณบุรี

4,600 กิโลวัตต์

18

22 สิงหาคม 2559

จังหวัดสระแก้ว

4,999 กิโลวัตต์

19

22 สิงหาคม 2559

จังหวัดสมุทรสงคราม

4,999 กิโลวัตต์

990 กิโลวัตต์

วันที่เริ่มขายไฟฟ้า
ยังไม่เริ่มด�ำเนินการจ�ำหน่ายกระแส
ไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ยังไม่เริ่มด�ำเนินการจ�ำหน่ายกระแส
ไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ยังไม่เริ่มด�ำเนินการจ�ำหน่ายกระแส
ไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ยังไม่เริ่มด�ำเนินการจ�ำหน่ายกระแส
ไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เริ่มด�ำเนินการจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2558
ยังไม่เริ่มด�ำเนินการจ�ำหน่ายกระแส
ไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ยังไม่เริ่มด�ำเนินการจ�ำหน่ายกระแส
ไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เริ่มด�ำเนินการจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
เริ่มด�ำเนินการจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560
เริ่มด�ำเนินการจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560

40.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการและอื่น ๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการและภาระผูกพันอื่นดังต่อไปนี้
ก) กลุม่ บริษทั มีภาระผูกพันเกีย่ วกับสัญญาบริการและทีป่ รึกษามีจำ� นวนเงินขัน้ ต�ำ่ ทีต่ อ้ งจ่ายในอนาคตทัง้ สิน้ ภายใต้สญ
ั ญา
บริการที่บอกเลิกไม่ได้ดังนี้
งบการเงินรวม
2563
2562
จ่ายช�ำระ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกิน 5 ปี

23.8
41.0
147.9

14.5
37.0
157.2

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
8.7
19.5
70.0

5.1
17.5
74.4

ข) กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับค่าก่อสร้างโครงการต่าง ๆ และการบริการ ซึ่งกลุ่มบริษัทได้ท�ำสัญญาไว้แล้วเป็น
จ�ำนวน 613 ล้านบาท (2562: 1,137 ล้านบาท)
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40.4 ภาระผูกพันเกี่ยวกับเงินลงทุนที่ยังไม่เรียกช�ำระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯมีส่วนของเงินลงทุนที่ยังไม่เรียกช�ำระจากบริษัทย่อยดังนี้
2563
500
23,500
11,475
30,000
7,425
14,925
75
750
6,750
95,400

บริษัท พีเอสที (อุบลราชธานี) จ�ำกัด
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จ�ำกัด
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 จ�ำกัด
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 จ�ำกัด
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 7 จ�ำกัด
บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 8 จ�ำกัด
บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 1 จ�ำกัด
บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 2 จ�ำกัด
บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 3 จ�ำกัด
บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 5 จ�ำกัด
บริษัท บิ๊ก เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
บริษัท เกรฮาวด์ อินเตอร์ เทรด จ�ำกัด
รวม

(หน่วย: พันบาท)
2562
500
23,500
11,475
30,000
7,425
14,925
75
75
75
55
925
89,030

40.5 การค�้ำประกัน
(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯค�้ำประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเชื่อให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันในวงเงิน 1,714
ล้านบาท และ 5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (2562: 1,440 ล้านบาท)
(2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีหนังสือค�้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของกลุ่มบริษัทเพื่อค�้ำประกัน
การปฏิบัติงานตามสัญญาจ�ำนวนเงินรวม 309 ล้านบาท และ 0.2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (2562: 496 ล้านบาท)
(เฉพาะบริษัทฯ: 128 ล้านบาท และ 0.2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (2562: 230 ล้านบาท)) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูก
พันทางปฎิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัท

ดังนี้

41. ล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุม่ บริษทั มีสนิ ทรัพย์ทวี่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมแยกแสดงตามล�ำดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรม
(หน่วย: พันบาท)

ระดับ 1
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน
เงินลงทุนในตราสารทุน

-

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563
ระดับ 2
ระดับ 3

326

-

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

รวม

326

185

(หน่วย: พันบาท)

ระดับ 1
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า

-

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562
ระดับ 2
ระดับ 3
325

-

รวม
325

42. เครื่องมือทางการเงิน
42 .1 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงินที่ส�ำคัญของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืม
เงินลงทุน เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว
และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
ความเสี่ยงด้านเครดิต
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืม และเงินฝากกับธนาคาร โดยจ�ำนวนเงินสูงสุด
ที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
กลุม่ บริษทั บริหารความเสีย่ งโดยใช้นโยบายและขัน้ ตอนในการควบคุมการให้สนิ เชือ่ อย่างเหมาะสม จึงไม่คาดว่าจะเกิดผล
ขาดทุนทางการเงินที่มีสาระส�ำคัญ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
อย่างสม�ำ่ เสมอ และการให้สนิ เชือ่ ของกลุม่ บริษทั เป็นการให้สนิ เชือ่ แบบไม่กระจุกตัวสูง เนือ่ งจากกลุม่ บริษทั มีฐานลูกค้าจ�ำนวนมาก
และอยู่หลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม
กลุม่ บริษทั พิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน อัตราการตัง้ ส�ำรองของผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะ
เกิดขึน้ ค�ำนวณโดยพิจารณาจากอายุหนีค้ งค้างนับจากวันทีถ่ งึ ก�ำหนดช�ำระส�ำหรับกลุม่ ลูกค้าทีม่ รี ปู แบบของความเสีย่ งด้านเครดิตที่
คล้ายคลึงกัน โดยจัดกลุ่มลูกค้าตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ประเภทของลูกค้าและความน่าเชื่อถือของลูกค้า ทั้งนี้กลุ่มบริษัทไม่มี
การถือครองสินทรัพย์คำ�้ ประกัน การค�ำนวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ค�ำนึงถึงผลของความน่าจะเป็น
ถ่วงน�ำ้ หนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและข้อมูลทีม่ คี วามสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ทมี่ อี ยู่ ณ วันทีร่ ายงานเกีย่ วกับเหตุการณ์
ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต โดยทั่วไปกลุ่มบริษัทจะตัดจ�ำหน่ายลูกหนี้การค้าออก
จากบัญชีหากลูกหนี้นั้นค้างช�ำระเกินกว่าหนึ่งปี และกลุ่มบริษัทไม่ได้มีการด�ำเนินการตามกฎหมายกับลูกหนี้รายดังกล่าว
เงินฝากธนาคาร
กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคารโดยจะลงทุนกับคู่สัญญาที่ได้รับการอนุมัติ
แล้วเท่านั้นและอยู่ในวงเงินสินเชื่อที่ก�ำหนดให้กับคู่สัญญาแต่ละราย โดยวงเงินสินเชื่อจะถูกสอบทานโดยคณะกรรมการบริษัทเป็น
ประจ�ำทุกปีและอาจมีการปรับปรุงในระหว่างปีขนึ้ อยูก่ บั ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารของกลุม่ บริษทั การก�ำหนดวงเงิน
ดังกล่าวเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของการกระจุกตัวและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากผิดนัดช�ำระของคู่สัญญา
กลุม่ บริษทั มีความเสีย่ งด้านเครดิตของตราสารหนีค้ อ่ นข้างต�ำ่ เนือ่ งจากคูส่ ญ
ั ญาเป็นธนาคารทีม่ อี นั ดับความน่าเชือ่ ถือด้าน
เครดิตที่อยู่ในระดับสูงซึ่งประเมินโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตระหว่างประเทศ
ความเสี่ยงด้านตลาด
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านตลาด ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กลุม่ บริษทั มีความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ ทีส่ ำ� คัญอันเกีย่ วเนือ่ งกับเงินกูย้ มื ระยะยาวและหุน้ กู้ สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการ
เงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน
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กลุม่ บริษทั บริหารความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ โดยการจัดหาเงินกูย้ มื ทีม่ ที งั้ อัตราดอกเบีย้ คงทีแ่ ละอัตราดอกเบีย้ ผันแปรในสัดส่วน
ที่ใกล้เคียงกัน
สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินทีส่ ำ� คัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบีย้ และส�ำหรับสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินทีม่ อี ตั รา
ดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบก�ำหนด หรือวันที่มีการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน)
ได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย
ไม่มีอัตรา
ปรับขึ้นลงตาม
ภายใน
ดอกเบี้ย
1 - 5 ปี ราคาตลาด
1 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กจิ การทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้ำประกัน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

125
16
141

109
109

-

24
775
199
24
1,022

รวม

149
775
16
199
109
24
1,272

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)
0.13 - 0.25
3
0.20 - 1.20
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย
ไม่มีอัตรา
ปรับขึ้นลงตาม
ภายใน
ดอกเบี้ย
1 - 5 ปี ราคาตลาด
1 ปี
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
หุ้นกู้
เงินกู้ยืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

213
12
497
71
53
846

127
194
321

174
213
387

646
136
3
785

รวม

387
646
12
497
411
247
136
3
2,339

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)
2.00 - 5.88
4.25 - 5.00
5.30 - 5.70
2.00 - 5.75
2.50 - 5.75
-
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง ไม่มีอัตรา
รวม
ภายใน
ดอกเบี้ย
ตาม
1 - 5 ปี
1 ปี
ราคาตลาด
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้ำประกัน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หุ้นกู้
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

1
2
3

54
54

-

11
661
24
696

12
661
2
54
24
753

0.13 - 0.25
4.25 - 5.00
0.20 - 1.20
-

189
497
216
23
925

20
79
99

140
11
151

250
2
252

329
250
497
216
31
102
2
1,427

2.60 - 4.20
5.30 - 5.70
0.90 - 5.00
2.00 - 4.10
4.00 - 4.75
-

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง ไม่มีอัตรา
รวม
ภายใน
ตาม
ดอกเบี้ย
1 - 5 ปี
1 ปี
ราคาตลาด
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
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88
1
-

16
-

-

58
516
1,240
279

146
516
1,240
17
279

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)
0.10 - 0.38
7.50
-

(หน่วย: ล้านบาท)

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้ำประกัน
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
หุ้นกู้
เงินกู้ยืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง ไม่มีอัตรา
รวม
ที่แท้จริง
ภายใน
ดอกเบี้ย
ตาม
1 - 5 ปี
(ร้อยละต่อปี)
1 ปี
ราคาตลาด
89
89
0.65 - 1.25
89
105
2,093 2,287
480
218
399
72
50
1,219

178
209
387

208
407
615

466
356
5
827

688
466
218
399
657
259
356
5
3,048

3.13 - 6.00
5.00 - 6.00
5.40
3.40 - 6.25
4.00 - 9.07
-

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
1 - 5 ปี
1 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินปันผลค้างรับ
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้ำประกัน
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

อัตราดอกเบี้ย
ไม่มีอัตรา
ปรับขึ้นลงตาม
ดอกเบี้ย
ราคาตลาด

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

1
891
892

40
40

-

32
446
113
281
872

33
446
113
891
281
40
1,804

0.10 - 0.38
5.00 - 7.50
0.13 - 0.90

365
-

-

153
-

132

518
132

3.13 - 6.00
-
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หุ้นกู้
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
1 - 5 ปี
1 ปี
399
126
206
23
100
1,119
100

อัตราดอกเบี้ย
ไม่มีอัตรา
ปรับขึ้นลงตาม
ดอกเบี้ย
ราคาตลาด
17
170

4
136

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

รวม
399
126
206
17
123
4
1,525

5.40
0.90 - 5.00
5.00 - 6.00
4.63
4.75
-

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกลุ่มบริษัทโดยส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลง
บ่อยและหมุนเวียนภายในหนึ่งปี ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อก�ำไร
ก่อนภาษีและส่วนของผูถ้ อื หุน้ จากการเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจเกิดขึน้ อย่างสมเหตุสมผลของอัตราดอกเบีย้ ในระยะเวลาหนึง่ ปีขา้ งหน้าที่
อาจกระทบต่อมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีเ่ ป็นตัวเงินทีม่ อี ตั ราดอกเบีย้ ทีป่ รับขึน้ ลงตามอัตราตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
กลุม่ บริษทั มีการควบคุมและบริหารความเสีย่ งจากการขาดสภาพคล่องโดยการจัดท�ำรายงานประมาณการกระแสเงินสด
เข้าและออก และมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่หลากหลาย ซึ่งได้แก่ วงเงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วสัญญาใช้เงิน และเงินกู้
ธนาคารที่ได้มีการตกลงไว้แล้วอย่างเพียงพอกับหนี้สินที่ครบก�ำหนดช�ำระภายใน 12 เดือน
รายละเอียดการครบก�ำหนดช�ำระของหนีส้ นิ ทางการเงินทีไ่ ม่ใช่ตราสารอนุพนั ธ์ของกลุม่ บริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน รวมถึงภาระดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญา
สามารถแสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หุ้นกู้
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินกู้ยืมระยะยาว
หนี้สินทางการเงินอื่น
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์
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เมื่อทวงถาม

ไม่เกิน
1 ปี

1 - 5 ปี

มากกว่า
5 ปี

รวม

27,669
27,669

362,804
645,517
516,534
63,900
155,900
12,739
1,757,394

187,395
284,183
471,578

38,002
38,002

390,473
645,517
516,534
289,297
440,083
12,739
2,294,643

(หน่วย: พันบาท)
เมื่อทวงถาม
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หุ้นกู้
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินกู้ยืมระยะยาว
หนี้สินทางการเงินอื่น
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์

242,435
242,435

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไม่เกิน
มากกว่า
1 - 5 ปี
1 ปี
5 ปี
332,430
249,069
516,534
27,874
6,865
1,132,772

85,264
24,456
109,720

150
150

รวม
332,430
249,069
516,534
113,288
31,321
242,435
1,485,077

42.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรา
ดอกเบีย้ ในตลาด กลุม่ บริษทั จึงประมาณมูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีทแี่ สดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน
กลุ่มบริษัทมีวิธีการและสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ดังนี้
ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบก�ำหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูก
หนีแ้ ละเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน เจ้าหนีแ้ ละเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากธนาคารแสดงมูลค่ายุตธิ รรมโดย
ประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ข) เงินลงทุนในตราสารหนี้ แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรือค�ำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดย
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดอื่น
ค) เงินลงทุนในตราสารทุนแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรืออ้างอิงจากแบบจ�ำลองราคาที่ได้รับการยอมรับโดย
ทั่วไป ในกรณีที่ไม่มีราคาตลาด
ง) มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเชื่อประมาณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตลาดปัจจุบัน
ของเงินให้สินเชื่อประเภทเดียวกัน
จ) หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่ แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการค�ำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแส
เงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณในตลาดปัจจุบัน ส�ำหรับเงินกู้ยืมที่มีเงื่อนไขใกล้เคียงกัน
ฉ) เงินกู้ยืมระยะยาวที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตาม
มูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
43. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนทีส่ ำ� คัญของบริษทั ฯ คือการจัดให้มซี งึ่ โครงสร้างทุนทีเ่ หมาะสมเพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.4:1
(2562: 0.5:1) และเฉพาะบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.2:1 (2562: 0.2:1)
44. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติขายเงินลงทุน ในบริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส
จ�ำกัด (สัดส่วนร้อยละ 11) ให้แก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันเป็นจ�ำนวนเงิน 55,000 บาท และบริษัทฯได้รับช�ำระแล้วทั้งจ�ำนวนเมื่อวันที่ 16
กุมภาพันธ์ 2564
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45. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
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