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ส่วนที่ 2.3 
การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

 
9.1 หลักทรัพย์ของบริษทั 
9.1.1 หุ้นสามัญของบริษัท 

บริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 225,000,000 บาท (สองร้อยยี่สิบห้าล้านบาท) แบ่งเป็นหุน้สามัญจ านวน 
2,250,000,000 หุ้น (สองพันสองร้อยห้าสิบล้านหุน้) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้เท่ากับหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยปัจจุบันมีทุน
จดทะเบียนช าระแล้วเท่ากับ 175,000,000 บาท (หน่ึงร้อยเจ็ดสิบห้าล้านบาท) และภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนแก่ประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนช าระแล้วเท่ากับ 220,000,000 บาท (สองร้อยยี่สิบล้านบาท) 
 
9.2 ผู้ถือหุ้นของบริษทั ที่มีชื่อปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุน้ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2557 ประกอบด้วย 

ล าดับ รายชื่อ 
ณ วันท่ี 17 มี.ค. 2557 

ภายหลังการเสนอ 
ขายหุ้นในครั้งนี้ 

ภายหลังการใช้สิทธิซื้อ 
หุ้นตามใบส าคัญแสดง 

สิทธิท้ังหมด  
จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 
 
 
2 
 
 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

 
 
13 
14 
15 
16 

กลุ่มนายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส 
- นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส 
- นางวัลลภา ไตรโสรัส 
กลุ่มบมจ. เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น/1 
- บมจ. เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น 
- นายภาณุ ศีติสาร 
นายพระนาย กังวาลรัตน์ 
นางชุตินันท์ กิจส าเร็จ 
นายอัณณพ พุ่มกุมาร 
นายพรเทพ บูรณกุลไพโรจน์ 
นายสมพงษ์ ชลคดีด ารงกุล 
นายอรรณพ ลิ้มประเสริฐ 
นายอภิรัตน์ สิโรคม 
นางสาวจริยาภรณ์ อิ่มนพรัตน์ 
นายอภิชิต ปทุมาสูตร 
กลุ่มนายอนุชิต มณีชัย 
- นายอนุชิต มณีชัย 
- นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน 
นายมาดี สุธัมมะ 
นางสาวอัมพร จุนเจือทรัพย์ 
นายศักดิ์ชัย เติมขจรกิจ 
นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา 

525,000,000 
262,500,000  
 262,500,000 
399,994,000  
399,994,000 

-  
  200,011,000 
179,995,000  
50,000,000  
 50,000,000  
 50,000,000  
 50,000,000  
 50,000,000  
 40,000,000  
 20,600,000  
20,000,000  
20,000,000  

-  
15,000,000  
 10,000,000  
 6,200,000  
 5,000,000  

30.00 
15.00 
15.00 
22.86 
22.86 
0.00 
11.43 
10.29 
2.86 
2.86 
2.86 
2.86 
2.86 
2.29 
1.18 
1.14 
1.14 
0.00 
0.86 
0.57 
0.35 
0.29 

525,000,000 
262,500,000  
 262,500,000 
399,994,000  
399,994,000 

-  
  200,011,000 
179,995,000  
50,000,000  
 50,000,000  
 50,000,000  
 50,000,000  
 50,000,000  
 40,000,000  
 20,600,000  
20,000,000  
20,000,000  

- 
15,000,000  
 10,000,000  
 6,200,000  
 5,000,000  

23.86 
11.93 
11.93 
18.18 
18.18 
0.00 
9.09 
8.18 
2.27 
2.27 
2.27 
2.27 
2.27 
1.82 
0.94 
0.91 
0.91 
0.00 
0.68 
0.45 
0.28 
0.23 

525,000,000 
262,500,000  
 262,500,000 
402,994,000 
399,994,000 
3,000,000 

203,011,000 
182,495,000 

53,000,000 
50,000,000  
 50,000,000  
 50,000,000  
 50,000,000  
 40,000,000  
 20,600,000  
22,500,000 
 20,000,000  
2,500,000 
15,000,000  
 10,000,000  
 6,200,000  
 5,000,000  

23.34 
11.67 
11.67 
17.91 
17.78 

0.13 
9.02 
8.11 
2.36 
2.22 
2.22 
2.22 
2.22 
1.78 
0.92 
1.00 
0.89 
0.11 
0.67 
0.44 
0.28 
0.22 

9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
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ล าดับ รายชื่อ 
ณ วันท่ี 17 มี.ค. 2557 

ภายหลังการเสนอ 
ขายหุ้นในครั้งนี้ 

ภายหลังการใช้สิทธิซื้อ 
หุ้นตามใบส าคัญแสดง 

สิทธิท้ังหมด  
จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 

นางกัลยา ยันต์พิเศษ 
นายชัยณรงค์ เกรียงโกมล 
นางนงนุช ภัทรกุลพิเชฐ 
นายเจริญ จุนพึ่งพระเกียรติ์ 
นายวัฒนา หุ่นทรงธรรม 
นายคเชนทร์ เบญจกุล 
นางสาวศราวดี วิชญาโนทัย 
นายสินโชค พิริโยทัยสกุล 
นายณัฏฐ์ บัณฑิตมหาสกุล 
นายวิชัย ภู่บุบผาพันธ์ 
นายธวัช มีประเสริฐกุล 
นางแสงชัย เติมขจรกิจ 
นางเสาวนีย์ จิวราพันธ์ 
นายกีรติ แสงศุภวานิช 
นางสาววิลาสินี รุจีกิจนรา 
นายประทีป กาญจนวิกัย 
นายชาตรี เตชะสุนทโรวาท 
นายวุฒิชัย จตุทอง 
นางสาวศิริลักษณ์ สุธีกุล 
นายปองเทพ ชลวิไล 
นางภาสุชา อุตรวณิช 
นางสิริมา ณ สงขลา 
นางสุธัญญ สัพโส 
นางนฤมล ตันศราวิพุธ 
 นายธวัช เลิศวีระศิริกุล 
นายบุญเสริม กิจสิริกุล 
นางสาวรัตน์จภรณ์ โกไศยกานนท์ 
นายไพบูลย์ เพ็ณสุวรรณ 
นางสาวมาลี ฤกษ์พรพิพัฒน์ 
นายศรายุทธ หมั้นทรัพย์ 
นายเกียรติชัย ปรีชาชัยสุรัตน์ 
นายปานชัย ศิริวิมลมาส 
นายเกรียงชัย จันทร์แสงวิไล 
นางสาวศรีสันต์ ตะล่อมสิน 
นางนิราวัล กิจปกครอง 

 5,000,000  
 4,300,000  
 4,000,000  
 4,000,000  
 3,500,000  
 3,000,000  
 3,000,000  
 3,000,000  
 3,000,000  
 3,000,000  
 3,000,000  
 3,000,000  
 3,000,000  
 3,000,000  
 3,000,000  
 2,000,000  
 2,000,000  
 2,000,000  
 2,000,000  
 2,000,000  
 1,500,000  
 1,500,000  
 1,500,000  
 1,500,000  
1,400,000  
 1,200,000  
 1,000,000  
 1,000,000  
 1,000,000  
 1,000,000  
 1,000,000  
 1,000,000  
 1,000,000  
 1,000,000 
600,000  

0.29 
0.25 
0.23 
0.23 
0.20 
0.17 
0.17 
0.17 
0.17 
0.17 
0.17 
0.17 
0.17 
0.17 
0.17 
0.11 
0.11 
0.11 
0.11 
0.11 
0.09 
0.09 
0.09 
0.09 
0.08 
0.07 
0.06 
0.06 
0.06 
0.06 
0.06 
0.06 
0.06 
0.06 
0.03 

 5,000,000  
 4,300,000  
 4,000,000  
 4,000,000  
 3,500,000  
 3,000,000  
 3,000,000  
 3,000,000  
 3,000,000  
 3,000,000  
 3,000,000  
 3,000,000  
 3,000,000  
 3,000,000  
 3,000,000  
 2,000,000  
 2,000,000  
 2,000,000  
 2,000,000  
 2,000,000  
 1,500,000  
 1,500,000  
 1,500,000  
 1,500,000  
1,400,000  
 1,200,000  
 1,000,000  
 1,000,000  
 1,000,000  
 1,000,000  
 1,000,000  
 1,000,000  
 1,000,000  
 1,000,000 
600,000 

0.23 
0.20 
0.18 
0.18 
0.16 
0.14 
0.14 
0.14 
0.14 
0.14 
0.14 
0.14 
0.14 
0.14 
0.14 
0.09 
0.09 
0.09 
0.09 
0.09 
0.07 
0.07 
0.07 
0.07 
0.06 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
0.03 

 5,000,000  
 4,300,000  
 4,000,000  
4,000,000  
 3,500,000  
 3,000,000  
 3,000,000  
 3,000,000  
 3,000,000  
 3,000,000  
 3,000,000  
 3,000,000  
 3,000,000  
 3,000,000  
 3,000,000  
 2,000,000  
 2,000,000  
 2,000,000  
 2,000,000  
 2,000,000  
 1,500,000  
 1,500,000  
 1,500,000  
 1,500,000  
1,400,000  
 1,200,000  
 1,000,000  
 1,000,000  
 1,000,000  
 1,000,000  
 1,000,000  
 1,000,000  
 1,000,000  
 1,000,000 
600,000 

0.22 
0.19 
0.18 
0.18 
0.16 
0.13 
0.13 
0.13 
0.13 
0.13 
0.13 
0.13 
0.13 
0.13 
0.13 
0.09 
0.09 
0.09 
0.09 
0.09 
0.07 
0.07 
0.07 
0.07 
0.06 
0.05 
0.04 
0.04 
0.04 
0.04 
0.04 
0.04 
0.04 
0.04 
0.03 
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ล าดับ รายชื่อ 
ณ วันท่ี 17 มี.ค. 2557 

ภายหลังการเสนอ 
ขายหุ้นในครั้งนี้ 

ภายหลังการใช้สิทธิซื้อ 
หุ้นตามใบส าคัญแสดง 

สิทธิท้ังหมด  
จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 

นางสาวสุภัทรชญา ทรัพย์สุนทร 
นางสาวทิตยา โสมเกษตรินทร์ 
นายสุวิทย์ สิงหจันทร์ 
นายพิทยาธร  มฤทุสาธร   
นายวรพงศ์ จ าจด 
นางสาวนภามาศ พลายงาม 
นายเศรษฐวุฒิ บุญสนิท 
นายวิสุทธิ์ กล่อมตุ้น 

100,000 
100,000 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

0.01 
0.01 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

100,000 
100,000  
- 
- 
- 
- 
- 
- 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

100,000 
100,000  

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

0.00 
0.00 
0.09 
0.07 
0.07 
0.11 
0.11 
0.11 

60 พนักงานอื่นๆ - - - - 32,500,000 1.04 
61 ประชาชนท่ัวไป - - 450,000,000 20.45 450,000,000 20.00 

รวม 1,750,000,000 100.00 2,200,000,000 100.00 2,250,000,000 100.00 
1/บมจ. เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนเิคชั่น มีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 ดังนี้  

ล าดับ รายชื่อ 
ณ วันท่ี 17 มี.ค. 2557 

จ านวนหุ้น ร้อยละ 

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

นายภาณุ ศีติสาร 
นายสมศักดิ์ สุรฤท์เชวง 
นายตัน เต็ง เซียง 
นายทศพล ตัณฑ์สุรัตน์ 
นางสาวปาจรีย์ พุทธาพร 
นายพิชัย โขอนันต์ 
นายเซ็ง ซู ไซ 
นายอานนท์ เรืองรุ่ง 
นางมานี ด ารงศักดิ์ 
นางสาวอัมพร จุนเจือทรัพย์ 
นางสาวสุนันทา เขมวีราวงศ์ 
นางสาวนภามาศ พลายงาม 
นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ศรีสุข 
นายนิติกรณ์ ฤทธิประภา 
นางสาวทัศนี ศรีอาจ 
นางมลศิริ อุดมประเสริฐศิริ 

  37,162,500  
  25,587,500  
    8,500,000  
    6,000,000  
    4,350,000  
    4,350,000  
    2,500,000  
        350,000  
        250,000  
        250,000  
        150,000  
        150,000  
        150,000  
        100,000  
          75,000  
          75,000  

41.29 
28.43 
9.44 
6.67 
4.83 
4.83 
2.78 
0.39 
0.28 
0.28 
0.17 
0.17 
0.17 
0.11 
0.08 
0.083 

รวม 90,000,000 100.00 
 

 

 

 



 บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

ส่วนท่ี 2 หน้า 89 

9.3 ใบส าคัญแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้สามัญของบริษทั 
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 จดัขึ้นเมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2557 ได้มีมติอนุมัตกิารออกและจัดสรร

ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ประเภทระบุชือ่ผู้ถือและไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได้ให้แกก่รรมการและ
พนักงานของบริษัท (“ใบส าคัญแสดงสิทธ”ิ) จ านวน 50,000,000 หน่วย ซึง่จะท าการจัดสรรพร้อมกับการเสนอขายหุ้น
สามัญแก่ประชาชนทัว่ไปในครัง้นี้โดยมีราคาเสนอขาย 0 บาทต่อหน่วย และใบส าคัญแสดงสิทธิมอีายุ 5 ปี นับแตว่ันท่ีออก
และเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 0.10 บาท
ต่อหุ้น (เว้นแตจ่ะมีการปรับสิทธติามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนด) มกีารก าหนดเงื่อนไขในการใช้สิทธิ โดยนับจากวันท่ี
ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 ปี ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิครัง้แรกได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิท้ังหมดที่ผู้ถอืใบส าคัญแสดงสิทธิแต่ละคนไดร้ับการจัดสรรจากบรษิัท และในทุก ๆ 12 เดือน หลังจาก
การใช้สิทธิครั้งแรก ผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไมเ่กินร้อยละ 50 ร้อยละ 75 และ รอ้ยละ 100 ของใบส าคญั
แสดงสิทธิท้ังหมดที่ผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบรษิัท ตามล าดับ ซึง่จะท าให้ทุนจดทะเบยีนและ
ช าระแล้วของบริษัทเท่ากับ 225,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญทั้งหมด 2,250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
0.10 บาท ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปในครั้งนีแ้ละการใช้สิทธขิองใบส าคัญแสดงสิทธิท่ี
ออกให้แกก่รรมการและพนักงานของบริษัททั้งหมด 

 
9.4 นโยบายการจ่ายเงนิปนัผล 

บริษัทมีนโยบายในการจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธขิองงบการเงิน
เฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนส ารองตามกฎหมายและทุนส ารองอื่น (ถ้ามี) อยา่งไรก็ตาม การจ่ายเงินปัน
ผลดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยูก่ับผลการด าเนนิงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความ
จ าเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน แผนการลงทุนและการขยายธุรกจิในอนาคต สภาวะตลาด ความ
เหมาะสม และปัจจยัอื่นๆ ที่เกีย่วข้องกับการด าเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัท
จะต้องมีเงินสดเพียงพอส าหรับการด าเนินธุรกิจ และการด าเนนิการดงักล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
ตามทีค่ณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 

ทั้งนี ้มติคณะกรรมการบรษิัทที่อนุมัติจา่ยเงินปันผลจะต้องน าเสนอเพื่อขออนุมัตติ่อที่ประชุมผู้ถือหุน้ เว้นแต่ เป็น
การจา่ยเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมัติใหจ้่ายเงินปันผลระหวา่งกาลได้ แล้วรายงานให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวต่อไป 
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10. โครงสร้างการจดัการ 
 

10.1 คณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่  15 สิงหาคม 2557 มจี านวนท้ังส้ิน 8 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1. นายภาณ ุ ศีติสาร ประธานกรรมการ 
2. นายพระนาย  กังวาลรัตน ์ กรรมการ  
3. นางชตุินันท์ กิจส าเรจ็ กรรมการ 
4. นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน กรรมการ 
5. นายอัณณพ พุ่มกุมาร กรรมการ 
6. นายสุวิทย ์ สิงหจันทร์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. นายพิทยาธร มฤทุสาธร   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
8. นายวรพงศ ์ จ าจด กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

โดยมีนางชุตินันท์ กจิส าเรจ็ ท าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

กรรมการซึ่งมีอ านาจลงลายมือชือ่แทนบริษัท 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัท คือ นายพระนาย กงัวาลรัตน์ นายภาณุ ศีติสาร นายอณัณพ พุ่มกุมาร นาง
ชุตินันต์ กิจส าเร็จ นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน กรรมการ 2 ใน 5 คนนีล้งลายมือชื่อรว่มกนัเป็นสองคนและประทับตรา
ส าคัญของบริษัท  

  ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
1) จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความสุจริต 

ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 
2) ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคมุดูแลการบริหารและการ

จัดการฝ่ายบริหาร หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทไดใ้ห้ไว้ 
3) พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการอื่นตาม

ความเหมาะสม 
4) พิจารณาทบทวนและอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการด าเนินธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญข่อง

บริษัท ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร 
5) ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
6) จัดให้มกีารประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชี

ของบริษัท 
7) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง 
8) จัดให้มีการท างบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษัท ณ วันส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชี

ตรวจสอบแล้วน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัต ิ
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9) พิจารณาและอนุมัติกจิการอื่นๆ ที่ส าคัญอันเกีย่วกับบริษัท หรือท่ีเห็นสมควรจะด าเนินการน้ันๆ เพื่อใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท 

10) คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึง่หรือหลายคน หรือกรรมการย่อย หรือบุคคลอื่นใด 
ปฏิบัติการอยา่งหน่ึงอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใตก้ารควบคมุขอบคณะกรรมการ หรือมอบ
อ านาจเพื่อให้บคุคลดงักล่าวมีอ านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาทีก่รรมการ
เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจหรืออ านาจ
นั้นๆได้เมื่อเห็นสมควร 

11) กรรมการจะต้องไม่ประกอบกจิการอันมีสภาพอยา่งเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกจิการของบริษัทหรือเข้า
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากดัความรบัผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นกรรมการ
ของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอยา่งเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของ
บริษัทไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชนต์นหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแตจ่ะได้แจง้ให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมี
มติแตง่ตั้ง  

 เว้นแต่อ านาจในการด าเนินการดงัต่อไปนี้ จะกระท าไดก้็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชมุผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ เรื่องที่
กรรมการมีส่วนได้เสีย หรือมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ใหก้รรมการซึง่มีส่วนไดเ้สีย หรือมี
ความขัดแขง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

(ก) เรื่องที่กฎหมายก าหนดให้ต้องไดร้ับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
(ข) การท ารายการท่ีกรรมการมีส่วนได้เสียและอยูใ่นข่ายที่กฎหมาย หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชมุผู้ถือหุ้น 

 เรื่องต่อไปนีจ้ะต้องได้รับความเหน็ชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของกรรมการท่ี
เข้าร่วมประชมุ และจากที่ประชุมผุ้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญ 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเ้ชา่กจิการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญ การมอบหมาย

ให้บุคคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตัถุประสงค์จะแบง่ก าไรขาดทุน
กัน 

(ง) การแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 
(จ) การเพิม่ทุน การลดทุน การออกหุน้กู้ การควบหรือเลิกบริษัท 
(ฉ) การอื่นใดที่ก าหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือ ข้อก าหนดของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยคะแนนเสียงดงักล่าวข้างต้น 
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  โดยในปี 2556 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการตรวจสอบดังนี้ 

 
ชื่อ - สกุล 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

ปี 2556 ไตรมาส 2  
ปี 2557 

ปี 2556 ไตรมาส 2  
ปี 2557 

1. นายภาณ ุ ศีติสาร 7/7 5/5 - - 

2. นายพระนาย กังวาลรัตน ์ 7/7 5/5 - - 

3. นางชตุินันท์ กิจส าเรจ็ 6/7 5/5 - - 

4. นางสาวอนงค ์ พานิชเจริญนาน 6/7 5/5 - - 

5. นายอัณณพ พุ่มกุมาร 7/7 5/5 - - 

6. นายสุวิทย ์ สิงหจันทร์ 7/7 5/5 5/5 4/4 
7. นายพิทยาธร  มฤทุสาธร   7/7 5/5 5/5 4/4 
8. นายวรพงศ ์ จ าจด 5/6 5/5 4/5 4/4 
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10.2 คณะผู้บริหาร 

ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2557 โครงสร้างองคก์ร (organization chart) ของบริษัท มีรายละเอยีดดงันี ้

 
โดยปัจจุบันบริษัทว่าจ้างบริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท ์จ ากัด เปน็ผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งในอนาคตบริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรของบริษัทเขา้มาท าหนา้ที่ในส่วนน้ี 
 

ฝ่ายบริหารงานขาย 
นายอัณณพ พุ่มกุมาร 

 
 

คณะกรรมการบริษัท 

ผู้ช่วยผู้บริหาร 
 

คณะกรรมการบริหาร 
 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
นายพระนาย กังวาลรัตน ์

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบัติงาน 
นายอัณณพ พุ่มกุมาร 

รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 
นางชตุินนัต์ กจิส าเร็จ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงินนาย 
นางสาวอนงค์ พานชิเจริญนาน 

 
ผู้ช่วยผู้บริหาร 

QMR  
ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ 

ฝ่ายวิศวกรรมและปฏิบัติงาน 
นายอัณณพ พุ่มกุมาร 

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
ผู้อ านวยการอาวุโส 

นายเศรษฐวุฒิ บุญสนิท 
 

ผู้ช่วยผู้บริหาร 

 
ฝ่ายสนับสนุนกิจการภายใน 

 

ฝ่ายการเงิน 
ผู้อ านวยการ 

นายวิสุทธ์ิ กล่อมตุ้น 

เลขานุการบริษัท 
นางชุตินันต์ กิจส าเร็จ 

ฝ่ายบัญชี 
ผู้อ านวยการ 

นางสาวนภามาศ พลายงาม 

ผู้ช่วยผู้บริหาร 
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คณะผู้บริหาร ณ วันท่ี  16 ตุลาคม 2557 มจี านวนท้ังส้ิน 8  ท่าน ซึ่งประกอบด้วย 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

นายพระนาย กังวาลรัตน ์ ประธานเจา้หน้าที่บริหาร 

นายภาณ ุ ศีติสาร ประธานกรรมการ / กรรมการบรหิาร 

นางชตุินันท์  กิจส าเรจ็ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

นายอัณณพ พุ่มกุมาร ประธานเจา้หน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 

นางสาวอนงค ์ พานิชเจริญนาน ประธานเจา้หน้าที่ฝ่ายการเงิน 

นายเศรษฐวุฒ ิ บุญสนิท ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 

นายวิสุทธิ ์ กล่อมตุ้น ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 

นางสาวนภามาศ พลายงาม ผู้อ านวยการฝ่ายบัญช ี

*หมายเหตุ: นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน เข้าด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงินตั้งแต่วันท่ี 16 ตุลาคม 2557           
แทนนายศิริชัย ฉั่วเจริญศิริ ท่ีลาออกจากต าแหน่งตั้งแต่วันท่ี 31 กรกฎาคม 2557 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
1. เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดแูลการด าเนินกจิการท่ีเกี่ยวข้องกบัการบริหารงานท่ัวไปของบริษัท 
2. ด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทหรือคณะกรรมการบริหาร 
3. มีอ านาจจา้ง แต่งตัง้ โยกยา้ย ปลดออก เลิกจา้ง ก าหนดอตัราคา่จา้ง ให้บ าเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน 

ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานท้ังหมดของบริษัทตัง้แตต่ าแหน่งรองประธานเจา้หน้าที่บริหารลงไป 
4.  มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ในการบริหารกิจการของบริษัทตามปกติ และอันจ าเป็นแก่การบริหารกิจการของ

บริษัทเป็นการท่ัวไป ตามรายละเอียดดงัต่อไปนี้ 
1) มีอ านาจออกค าส่ัง ระเบียบ ประกาศ บันทกึ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์

ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการท างานภายในองค์กร 
2) มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกจิการท่ีเกี่ยวข้องและเปน็

ประโยชน์ต่อบริษัท 
3) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านตา่งๆ ท่ีจ าเป็นตอ่การด าเนินงาน 
4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทหรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราวๆไป 
5) อ านาจอนมุัติอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนีใ้ห้เป็นไปตามขอบเขตอ านาจการอนุมตัิและการส่ังการในระดับ

ต่างๆ (Level of Authorization) ที่ได้รับการอนุมัตใินการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 และ
ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

การอนุมัตเิพื่อด าเนินการ ตลอดจนการมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้ตวัแทน หรือผู้รับมอบหมายให้
ด าเนินการเพื่อเขา้ท ารายการดังกล่าวขา้งต้น จะต้องไม่มลัีกษณะเป็นการด าเนินการเพื่อเข้าท ารายการท่ีท าให้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร หรือตัวแทน หรือผู้รับมอบหมายจากประธานเจา้หน้าที่บริหารสามารถด าเนินการอนุมัติเพื่อเข้าท ารายการท่ี
ตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึง่การ
อนุมัติด าเนินการเพื่อเข้าท ารายการในลักษณะดงักล่าวจะต้องเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาและอนุมัติ และสอบทานรายการดงักล่าวโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่ส านกังาน 
ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด 
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โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั้งที ่1/2557 เมื่อวันท่ี 8 มกราคม 2557 มีมติก าหนดหลักเกณฑ์อ านาจอนุมัตใิน
การบริหารงานของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั ้งแตว่นัท่ี 8 มกราคม 2557 เป็นต้นมา โดยอ านาจการลงนาม และ
อนุมัติการด าเนินงานโดยสรุปของแต่ละฝ่ายเป็นดงันี ้

เรื่องท่ีเสนออนุมัติ 
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เรื่องท่ัวไป         
การอนุมัติวงเงินนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดนี้และนอกงบประมาณประจ าปีที่ได้รับการอนุมัต ิ> 
30 ล้านบาทต่อราย         

เอกสารก ากับดแูลกิจการ         

นโยบายทางการเงิน         

กลยุทธบ์ริษทั (Business Plan)         

งบประมาณบริษัท         

เร่ืองที่มีความส าคัญมากและไม่ใช่เหตกุารณ์ปกติ         

สัญญาการท าธุรกรรมที่มีผลต่อรายไดแ้ละการขายมากๆ > 200 ล้านบาท         

การซ้ือ/ขอรับใบอนุญาต/สัมปทานที่มีวงเงินลงทุน > 100 ล้านบาท         

การอนุมัติวงเงินนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดนี้และนอกงบประมาณประจ าปีที่ได้รับการอนุมัต ิแต่
ไม่เกิน 30 ล้านบาท         

การขายและการใหบ้ริการมีมูลค่าไม่เกนิ 200 ล้านบาทต่อครั้ง         

การซ้ือ/ขอรับใบอนุญาต/สัมปทานที่มีวงเงินลงทุนไม่เกิน 100 ล้านบาท         

การเปลี่ยนแปลงสญัญาเช่าอสังหาริมทรัพย์         

การรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)         

ปัญหาเกี่ยวกบัผลกระทบร้ายแรงเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม         

โครงสร้างองค์กร         

นโยบายบริษัทในการด าเนนิธุรกิจปกตขิองบริษัท         

กฏระเบียบข้อบังคับของบริษัท         

การเป็นผู้สนับสนุน         

การรับผิดชอบต่อสังคม (เงินบริจาคและเงินสนับสนุนต่างๆ)         
บัญชีและการรายงานทางการเงิน         
การเปลี่ยนแปลงหรือเบี่ยงเบนจากมาตรฐานการบัญช ี         
การจัดการด้านการเงิน         
โครงสร้างเงินทุน         

นโยบายเงินปันผล         

การออกหุ้นทุน         

การออกหุ้นกู้         

การขายออกหุ้นทุน         

การจัดหาเงินทุนจากสถาบันการเงินมูลค่าขนาด > 100 ล้านบาท         

การลงทุนทางการเงิน การซ้ือหุ้นสามัญ การซ้ือตราสารทางการเงินอ่ืนๆ > 50 ล้านบาท         
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การจัดหาเงินทุนจากสถาบันการเงินมูลค่าขนาดไม่เกิน 100 ล้านบาท         

การกู้ยืมเงินและการให้กู้ยืม กับบริษทัย่อย บริษัทร่วม มูลคา่ขนาดไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อปี (พิจารณากฏ
กลต.ที่เกี่ยวข้อง)         

การลงทุนในตราสารตลาดเงิน         

การลงทุนทางการเงิน การซ้ือหุ้นสามัญ การซ้ือตราสารทางการเงินอ่ืนๆไม่เกิน 50 ล้านบาท         

สัญญาเช่าด าเนินงาน         

การจัดหาเงินทุนจากสถาบันการเงินมูลค่าขนาดไม่เกิน 50 ล้านบาท         

การบริหารความเสี่ยงตราสารอนุพันธ์         

สัญญาป้องกันความเสี่ยงการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ         

การออกหนังสือค้ าประกันให้แกบุ่คคลภายนอก         
การบริหารจัดการด้านสินทรัพย์         
การโอน การจ าหน่าย การบริจาค การท าลาย การให้เช่า เกินกว่า 10 ล้านบาท         

หลักทรัพย์หลักประกัน เกินกวา่ 50 ล้านบาท         

การปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยน การบ ารุงรักษา         

การโอน การจ าหน่าย การบริจาค การท าลาย การให้เช่า ไม่เกินกว่า 10 ล้านบาท         

หลักทรัพย์หลักประกันไม่เกินกวา่ 50 ล้านบาท         

การประกันภัย         

การท าลายเอกสารส าคัญ (ที่จดัเก็บเกินจากเวลาที่ก าหนดาตมกฎหมายหรือตามนโยบายบริษทั)         

การบริหารจัดการด้านการด าเนินงาน         
การจัดท าสัญญาทีส่ าคัญมาก Business Critical         

การจัดซื้อจัดจ้างนอกงบประมาณประจ าปีที่ได้รับอนุมัติ         

การจัดซื้อจัดจ้าง การว่าจ้างช่วงในงบประมาณประจ าปีที่ได้รับการอนุมัติมากกว่า 50 ล้านบาท         

การลงทุนในโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการท างาน งานวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อป ี         

ครอบคลุมตามข้อก าหนดของกลต.         

การจัดซื้อจัดจ้าง การว่าจ้างช่วงในงบประมาณประจ าปีที่ได้รับการอนุมัติไม่เกินกว่า 50 ล้านบาท         

การลงทุนในโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการท างาน งานวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อป ี         

การบริหารรายการระหว่างกัน         

ไม่ครอบคลุมตามข้อก าหนดของกลต.         

การแต่งตั้งที่ปรึกษาของบริษัท         
การบริหารความเสี่ยง         
ความเสี่ยงทางธุรกิจที่ยอมรับ         
การบริหารจัดการด้านบุคลากร         
คณะกรรมการบริษัท         

ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายบริหาร CEO         

การจัดสรรหุ้นกับพนักงาน และบคุคลภายนอก         

การเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสมทบกองทนุส ารองเลี้ยงชีพ         
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รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CFO         

ระดับหัวหนา้งาน         

พนักงานอ่ืนๆ         
การบริหารด้านภาษีและกฎหมาย         
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางกฎหมาย         

คดีความ/ข้อพิพาทที่มีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานที่เกิน 20 ล้านบาท         

มูลค่าประนปีระนอมยอมความที่เกิน 20 ล้านบาท         

คดีความ/ข้อพิพาทที่มีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานที่ไม่เกิน 20 ล้านบาท         

มูลค่าประนปีระนอมยอมความที่ไม่เกิน 20 ล้านบาท         

ภาษีเงินได้นิติบคุคล         

ภาษีอ่ืนๆ         

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน         

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่ครอบคลุมตามข้อก าหนดของกลต.         

การติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน         

การให้ข้อมูลกับตลาดหลักทรัพย์และประชาสัมพันธ์         

 

10.3 เลขานุการบริษทั 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2557 จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 8 มกราคม 2557 ได้มีมติอนุมัตกิารแต่งตัง้ นางชตุินันต ์
กิจส าเรจ็ เป็นเลขานกุารบริษทั โดยมีประวัติและรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานกุารบริษัท 

 

10.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 
10.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

10.4.1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 
ที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2557 ไดม้ีมติอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนใน

รูปค่าเบี้ยประชุมและค่าบ าเหน็จของคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ก. ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

         รายนามคณะกรรมการ      จ านวนค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัท 
     ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท 
     ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบรษิทั 

 
15,000 บาทต่อครั้ง 
10,000 บาทต่อครั้ง 
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         รายนามคณะกรรมการ      จ านวนค่าตอบแทน 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
     ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ 
     ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 

 
15,000 บาทต่อครั้ง 
10,000 บาทต่อครั้ง 

 

ข. ค่าตอบแทนคณะกรรมการในรูปค่าบ าเหน็จ 

 ค่าตอบแทนในรูปค่าบ าเหน็จของคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการตรวจสอบ จา่ยครั้งเดยีวต่อป ี
โดยจ่ายด้วยวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท หักด้วยจ านวนคา่เบีย้ประชุมคณะกรรมการท่ีจ่ายในปีนั้น และคงเหลือเป็นจ านวน
เงินส าหรับจา่ยค่าบ าเหน็จประจ าปี ทั้งนี้การจัดสรรส่วนแบ่งบ าเหน็จประจ าปมีีดังนี้ 

         รายนามคณะกรรมการ      จ านวนค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัท 
     ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท 
     ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบรษิทั 

 
15% 
10% 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
     ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ 
     ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 

 
15% 
10% 

    

  ในปี 2556 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 มีค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ตรวจสอบดังนี้ 

 
ช่ือ - สกุล 

ปี 2556 ไตรมาส 2 ปี 2557 
ค่าเบี้ยประชุม ค่าบ าเหน็จ รวม (บาท) ค่าเบี้ยประชุม ค่าบ าเหน็จ รวม (บาท) 

1. นายภาณ ุ ศีติสาร 60,000 - 60,000 75,000 - 75,000 
2. นายพระนาย กังวาลรัตน ์ 40,000 - 40,000 50,000 - 50,000 
3. นางชตุินันท์ กิจส าเรจ็ 30,000 - 30,000 50,000 - 50,000 
4. นางสาวอนงค ์ พานิชเจริญนาน 40,000 - 40,000 50,000 - 50,000 
5. นายอัณณพ พุ่มกุมาร 40,000 - 40,000 50,000 - 50,000 
6. นายสุวิทย ์ สิงหจันทร์ 125,000 - 125,000 110,000 - 110,000 
7. นายพิทยาธร  มฤทุสาธร   100,000 - 100,000 90,000 - 90,000 
8. นายวรพงศ ์ จ าจด 80,000 - 80,000 90,000 - 90,000 

หมายเหตุ: *ในปี 2555 มีค่าเบี้ยประชุมในส่วนของกรรมการที่ลาออกไปแลว้ คือ กรรมการบริษัท คุณณัฐวิมล บ่อโพธิ ์10,000 บาท และกรรมการ
ตรวจสอบ คุณสุวรรณ วลัยเสถียร 10,000 บาท 

 *ในปี 2556 จ านวนเบี้ยประชุมเป็นจ านวนที่จ่ายจริง ซึ่งจะไม่เท่ากับจ านวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านรว่มประชุม เนื่องจากกรรมการ
บางท่านไดแ้จ้งสละสิทธิ์ในเบี้ยประชุมบางส่วน 
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10.4.1.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 ปี 2556 ไตรมาส 2 ปี 2557 

จ านวนผู้บริหาร 8 ท่าน 8 ท่าน 
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร  
(เงินเดือน โบนัส และ
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง) 

17,752,547 บาท 10,204,554 บาท 

 หมายเหตุ: ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 นายศิริชัย ฉั่วเจริญศิริ ยังมิได้เป็นผู้บริหารตามการจัดผังองค์กรในขณะนั้น 
  โดยนายศิริชัย ฉั่วเจริญศิริ ลาออกจากต าแหน่ง ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2557 
 

10.4.2 ค่าตอบแทนอืน่ที่ไม่ใช่ตวัเงนิ 
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2557 ได้มีมติอนุมัตกิารออกและจัดสรร

ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ประเภทระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได้ให้แก่กรรมการและ
พนักงานของบริษัท (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ”) จ านวน 50,000,000 หน่วย ซึ่งจะท าการจดัสรรพร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญ
แก่ประชาชนทั่วไปในครั้งนี้โดยมรีาคาเสนอขาย 0 บาทต่อหนว่ย และใบส าคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ปี นับแต่วันท่ีออกและเสนอ
ขายใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธซิื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 0.10 บาทตอ่หุ้น (เว้น
แต่จะมกีารปรับสิทธิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนด) และมีมติอนุมัตกิารจดัสรรใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรรใหแ้ก่
กรรมการและพนักงานของบริษัทแต่ละรายที่ได้รับจดัสรรเกินกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท้ังหมด โดย 
รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มีดงันี้  

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

จ านวน
ใบส าคัญแสดง
สิทธิท่ีได้รับ

จัดสรร (หน่วย) 

ร้อยละของจ านวน
ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ี
จัดสรรให้แก่กรรมการ
และพนักงาน (ร้อยละ) 

1. นายภาณุ ศีติสาร ประธานกรรมการบริษัท 3,000,000 6.00 

2. นายพระนาย กังวาลรัตน์ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 3,000,000 6.00 
3. นายอัณณพ พุ่มกุมาร กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 3,000,000 6.00 

4. นางชุตินันท์ กิจส าเร็จ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 2,500,000 5.00 
5. นายสุวิทย์ สิงหจันทร์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 2,000,000 4.00 
6. นายพิทยาธร  มฤทุสาธร   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 1,500,000 3.00 

7. นายวรพงศ์ จ าจด กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 1,500,000 3.00 

8. นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน กรรมการบริษัท 2,500,000 5.00 

10. นายเศรษฐวุฒิ บุญสนิท 
กรรมการบริหาร / ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่าย
พัฒนาธุรกิจ 

2,500,000 5.00 

12. นางสาวนภามาศ พลายงาม ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี 2,500,000 5.00 

11. นายวิสุทธิ์ กล่อมตุ้น ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 2,500,000 5.00 

รวม 26,500,000 53.00 
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กรุณาดูรายละเอยีดของใบส าคญัแสดงสิทธิได้ใน เอกสารแนบ 5 รายละเอียดโครงการเสนอขายใบส าคัญ
แสดงสทิธิทีจ่ะซื้อหุน้สามัญของบริษัทให้แกก่รรมการและพนกังานของบริษัท (ESOP) 

 

10.5 บุคลากร 

จ านวนบุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  และ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทมีพนักงานทั้งส้ินจ านวน 106 คน และ 
112 คน ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 จ านวนคน 
31 ธ.ค. 2556 30 มิ.ย. 2557 

1. ผู้บริหาร* 
2. ส านักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
3. ฝ่ายวิศวกรรมและปฏิบัติงาน 
4. ฝ่ายบริหารงานขาย 
5. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
6. ฝ่ายสนับสนุนกิจการภายใน 
7. ฝ่ายบัญชี 
8. ฝ่ายการเงิน 

8 
6 
40 
18 
10 
14 
8 
2 

8 
9 
41 
17 
9 
16 
10 
2 

รวมทั้งสิ้น 106 112 
หมายเหตุ: *คุณศิริชัย ฉั่วเจริญศิริ  เข้ารับต าแหน่ง ประธานเจ้าหนา้ที่ฝ่ายการเงิน  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 และลาออกจากต าแหน่ง ณ 

วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 และนางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน เข้ารับต าแหน่ง ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายการเงิน  ตั้งแตว่ันที่ 16 
พฤศจิกายน 2557 

i. ค่าตอบแทนบุคลากร 

 ค่าตอบแทนบคุลากรในปี 2556 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 มีรายละเอยีดดงัต่อไปนี ้
             (หน่วย : บาท) 

 ปี 2556 ไตรมาส 2 ปี 2557 

เงินเดือน ค่าล่วงเวลาและโบนัส 53,437,403.32 26,635,407.19 
ค่าตอบแทนอื่นๆ 5,924,286.30 4,070,797.83 

รวม 59,361,689.62 30,706,205.02 
หมายเหตุ : ค่าตอบแทนอื่นๆประกอบด้วยเงินสมทบกองทุนส ารองเลื้ยงชีพและประกันสังคม ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ค่าตรวจ

สุขภาพ และสวสัดิการอื่นๆ 

 ii. นโยบายการพัฒนาพนกังาน  

 บริษัทมีการจัดอบรมพนกังานเพือ่ให้พนักงานมีความรู้ความช านาญในเทคนิคตา่งๆ ในดา้นปฏิบัติงาน และ
เกิดการเรยีนรู้มีประสบการณ์และมีการพัฒนาดา้นตา่งๆ และใหก้ารปฏิบัติงานของพนกังานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
มากขึ้น อกีทั้งยังท าให้เกิดความพึงพอใจ และมีการพัฒนาทีด่ีขึน้ โดยจัดให้มีการอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กรและมี
การจดัท าแผนการการฝึกอบรมประจ าปี โดยเปา้หมายของการฝึกอบรม คือ ให้พนักงานทุกคนผ่านการอบรบหลักสูตรพ้ืนฐาน
และหลักสูตรความจ าเป็นในการปฏิบัติงานและการด ารงต าแหน่ง โดยมีค่าเป้าหมาย 1 คนต่อ 3 หลักสูตรต่อปี  
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11. การก ากับดูแลกิจการ 
 

11.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) โดยเชื่อว่า การก ากับ
ดูแลกิจการที่ดีแสดงถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความ
มั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อันจะน าไปสู่การเพิ่มมูลค่าและการเติบโตของบริษัทในระยะ
ยาวอย่างยั่งยืน บริษัทได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมให้มีระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งหวังให้
คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัท พัฒนาระดับการก ากับดูแลกิจการและปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ให้
สอดคล้องกับแนวทางที่เป็นมาตรฐานสากล โดยน าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีซึ่งก าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย มาก าหนดเป็นนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท และก าหนดให้มีการติดตามเพื่อปรับปรุงนโยบายดังกล่าวให้
สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงในอนาคต เพื่อให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป โดยมีแนวปฏิบัติซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังต่อไปนี้ 

หมวดที่ 1  สิทธขิองผู้ถือหุน้ 

บริษัทได้ตระหนักและให้ความส าคัญถงึสิทธิของผู้ถือหุ้น  โดยไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น  รวมถึงส่งเสริมใหผู้้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก ่  การซื้อขายหรือการโอนหุ้น  
การมีส่วนแบ่งในก าไรของบรษิัท  การได้รับข่าวสารข้อมูลของบรษิัทอย่างเพยีงพอ  การเข้ารว่มประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงใน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ  แต่งตั้งผู้สอบบัญชี  และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงิน
ปันผล การก าหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น 

บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานท่ี และวาระการประชมุ ตลอดจนข้อมูลท้ังหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทีต่้อง
ตัดสินใจในท่ีประชมุแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า และแจง้ให้ผู้ถอืหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม รวมถงึขั้นตอน
การออกเสียงลงมติ   บริษัทมกีารอ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธใินการเข้ารว่มประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และ
ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตัง้ค าถามตอ่ที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ได้  รวมทัง้เปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าและมีโอกาสเสนอวาระการประชุมกอ่นวันประชุม   รวมถึงมีสทิธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเขา้ร่วม
ประชุม 

หมวดที่ 2  การปฏิบัตติ่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  

บริษัทมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทยีมกันและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหาร  ผู้ถือหุ้นท่ีไม่เป็น
ผู้บริหาร  ผู้ถือหุ้นต่างชาติ  และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย   และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการและฝ่ายจัดการไดดู้แล
ให้การใชเ้งินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม ดว้ยเชื่อวา่เป็นปัจจัยส าคัญต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท  โดย
คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ก ากับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ และปกป้องสิทธิขั้นพ้ืนฐานอยา่งเทา่เทยีมกัน 

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอยา่ง
เท่าเทยีมกัน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า
ในเวลาอันสมควร  รวมถึงเปดิโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเอง  สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้
ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ 



บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

ส่วนท่ี 2 หน้า 102 

 คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดแนวทางในการเก็บรกัษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลกัษณ์อักษร และ
แจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ 

หมวดที่ 3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทตระหนักถงึความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนไดเ้สียกลุ่มตา่งๆ  และประสานประโยชน์ร่วมกันอย่าง
เหมาะสม เพื่อให้ผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุ่มมั่นใจว่าสิทธิดงักล่าวได้รับการคุ้มครอง  และปฏิบัติดว้ยดี โดยได้ก าหนดเป็นแนวทางที่
ต้องปฏิบัติเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผู้มีส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มไว้อย่างชัดเจนใน “ข้อพึงปฏิบัติและจริยธรรมทางธุรกจิ” 
พร้อมทั้งเผยแพร่และรณรงค์ใหค้ณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร ตลอดจนผู้ปฏิบัติงาน ยึดถือเป็นหลักปฏิบัตใินการ
ด าเนินงาน และถือเป็นภาระหน้าที่ท่ีส าคัญของทกุคน 

หมวดที่ 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

บริษัทให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลส าคัญทีเ่กีย่วข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมูล
ทางการเงินอย่างถกูต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถงึข้อมูลไดง้่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ 

ด้วยบรษิัทเชื่อว่าคุณภาพของรายงานทางการเงินเป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกให้ความส าคัญ  
คณะกรรมการบริษัท จึงดูแลเพื่อให้เกดิความมั่นใจวา่ ข้อมลูที่แสดงในรายงานทางการเงินมคีวามถูกต้อง เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีทีเ่ป็นอิสระ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบการ
ควบคมุภายใน  ทั้งนี้รายงานของคณะกรรมการบรษิัท  คณะกรรมการตรวจสอบ  และรายงานของผู้สอบบัญชี  มีรายละเอียด
ปรากฏในรายงานประจ าป ี

หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแลกิจการเพือ่ประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการบรษิัท มี
ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัตหิน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ 

คณะกรรมการบริษัท มีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิัท และ
ผู้ถือหุ้นโดยรวม  จึงจัดให้มีระบบแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจดัการท่ี
ชัดเจน  และดูแลให้บรษิัท มีระบบงานท่ีใหค้วามเชื่อมั่นไดว้่ากิจกรรมต่างๆ ของบรษิัท ได้ด าเนนิไปในลักษณะที่ถกูต้องตาม
กฎหมายและมีจริยธรรม 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคุณสมบตัิหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์  
ความสามารถเฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชน์กับบริษัท  รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้าง
ให้บริษัท มีคณะกรรมการท่ีเขม้แข็ง 

กระบวนการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้ เป็นไปอย่างโปร่งใส  
ปราศจากอิทธิพลของผูถ้ือหุ้นท่ีมอี านาจควบคุมหรือฝ่ายจัดการ  และสร้างความมั่นใจให้กับบุคคลภายนอก 

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบรษิัท มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล  คณะกรรมการบริษัท จึงจดัใหม้ี
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท าหน้าที่ชว่ยคณะกรรมการบริษทั ในการปฏิบัติหน้าที่ก ากับดแูลเกี่ยวกับความถูกต้องของ
รายงานทางการเงิน ประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบยีบ และหลักจรรยาบรรณตา่งๆ 
เพื่อส่งเสริมให้เกดิการก ากับดูแลกิจการท่ีดี   
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กรรมการบรษิัท ทุกคนมีความเข้าใจเป็นอยา่งดีถงึหน้าที่ความรบัผิดชอบของกรรมการและลักษณะการด าเนินธุรกจิ
ของบริษัท  พร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ทันสมยัอยู่ตลอดเวลา  กรรมการบรษิัท 
มีการปฏิบัติหน้าทีด่้วยความซื่อสตัย์สุจริต ระมัดระวังและรอบคอบ  โดยค านึงถงึประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้
ถือหุ้นทุกคน  โดยได้รับข้อมูลที่ถกูต้องและครบถ้วน 

1.  โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั  
คณะกรรมการของบรษิัท ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มคีวามรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์

ในระดับต าแหน่งผู้บริหารจากองค์กรต่างๆ จึงสามารถน าประสบการณ์ ความรู้ความสามารถมาพัฒนาและ
ก าหนดนโยบายทิศทางการด าเนนิธุรกิจของบริษัทได้อยา่งมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัทและผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบรษิัทจะมีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายและภาพรวมของ
องค์กร ตลอดจนมีบทบาทส าคญัในการก ากับดูแล ตรวจสอบตดิตามผลการปฏิบัติงานของฝา่ยจัดการและ
ประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้ 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ทั้งคณะ ปัจจุบันบริษัทมกีรรมการท้ังส้ินจ านวน 8 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจ านวน  3 ท่าน และ
กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารจ านวน 5 ท่าน ซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน โครงสรา้งกรรมการ
ดังกล่าวจะท าให้เกดิการถ่วงดุลในการออกเสียงเพื่อพิจารณาในเรือ่งต่างๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท
ยังได้แตง่ตัง้อนุกรรมการชดุต่างๆ เพื่อช่วยในการก ากับดแูลกิจการของบริษัท ดงันี ้

1) คณะกรรมการบริหาร บริษัทมีกรรมการบริหารท้ังส้ิน 5 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็น
ผู้ก าหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกจิ ให้เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนดโดย
คณะกรรมการบริษัท และเพื่อใหก้ารบริหารงานเป็นไปอยา่งคล่องตัว  
2) คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทมีกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าทีเ่ฉพาะ
เรื่อง และเสนอเรื่องใหค้ณะกรรมการบริษัท พิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมี
สิทธิหน้าที่ตามที่ไดก้ าหนดไว้ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี ้ กรรมการ
ตรวจสอบอยา่งน้อย 1 ท่านจะต้องมคีวามรู้และประสบการณ์ด้านบัญชเีพียงพอท่ีจะสามารถท า
หน้าที่ในการสอบทานความน่าเชือ่ถือของงบการเงินของบริษัทได ้ 

2. วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท  
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม 

หรือ จ านวนใกล้ท่ีสุดกับจ านวนหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการในขณะน้ัน โดยกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่ง
อาจได้รับการพิจารณาเสนอชื่อตอ่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกให้กลับเขา้มารับต าแหน่งได ้ 
3.  บทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

บริษัทก าหนดให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อพงึปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการบรษิัทจดทะเบียน 
(Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้อง
เข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าทีใ่ห้เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค ์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติประชมุด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และค านึงถงึประโยชน์
ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นส าคญั ทั้งนี ้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ก าหนดนโยบาย เป้าหมายการด าเนิน
ธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัท และก ากับดแูลให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เปน็ไปตาม
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นโยบาย เป้าหมาย และแผนการท่ีก าหนดไว้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชนสู์งสุดของ
บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม 

  นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
บริษัทมีการก าหนดมาตรการป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการท า

รายการระหว่างกันของบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ วา่ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถ
เข้ามามีสว่นในการอนุมัติรายการดังกล่าวโดยคณะกรรมการบริษทั จะต้องดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค าส่ัง หรือข้อก าหนดของ
ส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการ
ปฏิบัติตามข้อก าหนดเกีย่วกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และการไดม้าหรือจ าหน่าย
ไปซึ่งทรัพย์สินท่ีส าคัญของบริษัท รวมถึงปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่ก าหนดโดยสมาคมนักบญัชีโดย
เร่งรัด 

นอกจากนี้ บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ 
แล้วแต่กรณีพจิารณาตรวจสอบและให้ความเห็นเกีย่วกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผล
ของการท ารายการ และจะท าการเปิดเผยรายการระหว่างกันดงักล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี
ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

ระบบการควบคุมภายใน 
บริษัทให้ความส าคัญต่อระบบการควบคุมภายในส าหรับท้ังระดบับริหารและระดับปฏิบัติการ จงึ

ได้มีการก าหนดขอบเขตหนา้ที่และอ านาจด าเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแล
การใช้ทรัพย์สินใหเ้กิดประโยชนม์ากที่สุด และมกีารแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมตัิ การ
บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการจดัเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล
และตรวจสอบระหวา่งกันอยา่งเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดย
บริษัทจัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานท่ีรับผิดชอบ โดยส านักตรวจสอบภายในจะ
เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และรายงานโดยตรงตอ่คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

4. การประชุมคณะกรรมการ  
1) บริษัทจัดให้มีการก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า โดยก าหนดใหม้ี

การประชุมไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี และต้องประชุมกันอยา่งน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และมีประชุม
พิเศษเพิ่มเติมตามความจ าเป็น และแจ้งใหก้รรมการบรษิัท แต่ละคนทราบก าหนดการ
ดังกล่าว พร้อมวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการ
ประชุม 7 วัน เพื่อให้กรรมการบริษัท สามารถจดัเวลาและเข้ารว่มประชมุได้ รวมถึงมีเวลา
อย่างเพียงพอในการพิจารณาศึกษาวาระการประชมุและเอกสารประกอบการประชมุ เว้นแต่
มีเหตจุ าเป็นเร่งด่วน  

2) ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัทจะ
ร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามความส าคัญและ
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จ าเป็น โดยให้แน่ใจวา่เรื่องที่ส าคญัได้น าเขา้รวมไว้แล้ว ทั้งนี ้กรรมการบริษัทแต่ละคนมคีวาม
เป็นอิสระท่ีจะเสนอเรื่องเขา้สู่วาระการประชมุ  

3) ประธานกรรมการบริษัท มีการจดัสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอท่ีฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมาก
พอท่ีกรรมการบรษิัท จะอภิปรายปัญหาส าคญักันอยา่งรอบคอบโดยทั่วกัน และส่งเสริมให้มี
การใช้ดุลยพินจิที่รอบคอบ และกรรมการบรษิัท ทุกคนใหค้วามสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่
น าสู่ที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการก ากับดูแลกิจการ  

4) คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูงเขา้ร่วมการประชมุ
คณะกรรมการบริษัทในวาระท่ีเกีย่วข้อง เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมในฐานะท่ีเกีย่วข้องกับเรื่องนั้นๆ 
โดยตรง  

5) คณะกรรมการบริษัท สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จ าเป็นเพิ่มเติม ได้จากกรรมการผู้จัดการ 
เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่
ก าหนดไว ้ 

5. ค่าตอบแทน 
1) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท จัดอยูใ่นลักษณะที่เปรียบเทยีบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยูใ่น

บริษัทท่ีมีขนาดใกล้เคียงกัน ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความ
รับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รับจาก
กรรมการแต่ละคน และกรรมการท่ีได้รับ มอบหมายหนา้ที่และความรับผิดชอบเพิม่ขึ้น เช่น 
เป็นสมาชกิของคณะกรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มในระดับทีเ่หมาะสมและ
สอดคล้องกับภาระหนา้ที่ของกรรมการท่ีต้องปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวงัของผูม้ี
ส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

2) ค่าตอบแทนของประธานเจา้หน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ เป็นไปตามหลักการและ
นโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ระดับค่าตอบแทน
เป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว สอดคล้องกับผลงานของบรษิัท  

6. การพัฒนากรรมการบริษัท และผู้บริหาร  
คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกใหม้ีการฝึกอบรมและการให้ความรูแ้ก่

ผู้เกี่ยวข้องในระบบการก ากับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร 
เลขานุการบริษัท ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อใหม้ีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรม และให้
ความรู ้มีการกระท าเป็นการภายในบริษัท หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก  

7. เลขานุการบริษทั  
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งบุคคลทีเ่หมาะสม 1 คน ใหด้ ารงต าแหน่งเลขานกุารบรษิัท เพื่อ

ท าหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด รวมถงึหน้าที่ตา่งๆ ดังต่อไปนี ้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลท่ีดี  
1) จัดใหม้ีและด าเนินการเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น  

2) จัดท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจ าปี
ของบริษัท  
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3) แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบ และ
ติดตามการปฏิบัติตามมติและนโยบายดังกลา่วผ่านประธานกรรมการบริหาร  

4) เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และน าเสนอ
ต่อประธานกรรมการบรษิัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด  

5) ใหค้ าปรึกษาและข้อเสนอแนะเบือ้งต้นแกค่ณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยที่
แต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัทในประเด็นกฎหมาย ระเบียบและข้อพึงปฏิบัติดา้นการก ากับ
ดูแลกิจการ  

6) ดูแลให้หน่วยงานเลขานกุารบริษทัเป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร (Corporate Records) 
อาทิ หนังสือจดทะเบยีนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธ ิข้อบังคับ ทะเบียนผู้ถือหุ้น ใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจประเภทตา่งๆ ของบริษัท เปน็ต้น  

7) ดูแลให้มีการเปดิเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานก ากับ
ดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของบริษัท  

8) ดูแลติดต่อและส่ือสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของ
บริษัท  

9) ให้ข่าวสารและข้อมูลแก่กรรมการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ  

10) จัดใหม้ีการปฐมนิเทศส าหรับกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตั้งใหม่  

11) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่กฎหมายก าหนด  
 
11.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

11.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที ่15 สิงหาคม 2557 มีจ านวนทั้งส้ิน 3 ท่าน ซึ่งประกอบดว้ย 
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

นายสุวิทย ์ สิงหจันทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
นายพิทยาธร มฤทุสาธร   กรรมการตรวจสอบ 

นายวรพงศ ์ จ าจด กรรมการตรวจสอบ 
หมายเหตุ : *นายพิทยาธร มฤทสุาธรเป็นกรรมการตรวจสอบที่มคีวามรู้ความสามารถเพยีงพอท่ีจะสามารถท าหน้าทีใ่น

การสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้  โดยส าเรจ็การศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาบัญช ีและระดับปริญญาโท สาขา
บริหารธุรกิจ  และมีประสบการณ์ท างานในดา้นการเป็นท่ีผู้ตรวจสอบบัญชีของบรษิัทส านักงาน เอสจีว-ีณ ถลาง จ ากัด  

โดยมีนางกาญน์ธีรา ไทยคง ท าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจ าปี) ทีถู่กต้องและเปดิเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของ

บริษัทอย่างเพียงพอก่อนเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) 

ที่เหมาะสม เพียงพอ และมปีระสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
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ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจ้างหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการประเมินความเส่ียง การบริหารความเส่ียงทีเ่หมาะสมเพยีงพอ และมีประสิทธิภาพ 
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 

และกฏหมายทีเ่กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
5. พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มีความเป็นอิสระและก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท 

ประสานงานกับผู้สอบบัญชเีกี่ยวกับวัตถุประสงคใ์นการด าเนินงานตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และ
ปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระส าคัญ รวมทัง้เขา้ประชุมกับผู้สอบ
บัญชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้ารว่มประชุมดว้ยอยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 

6. พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหม้ีความถูกต้องและครบถว้น 
ให้เป็นไปตามกฏหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการท ารายการดังกล่าวอยา่ง
ถูกต้องครบถว้น ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

7. จัดท ารายงานผลการก ากับดูแลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัท 
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปน้ี 
- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบรษิัท 
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฏหมายวา่ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลักทรัพย์ หรือกฏหมายที่เกี่ยวขอ้งกับธุรกจิของบริษัท 
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
- จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ารว่มประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าทีต่ามกฏบัตร (charter)  
- รายการอื่นที่เห็นวา่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และ
คณะกรรมการของบรษิัทยงัคงมคีวามรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทต่อบคุคลภายนอก 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีส่อดส่องดูแล ฝ่ายจดัการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการจดัเตรยีมงบการเงินของบรษิทั 
และผู้สอบบัญชีภายนอกมีหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินดงักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
ร่วมกันว่า ฝ่ายจดัการ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอกมีทรัพยากรและเวลา ตลอดจนข้อมูลความรู้เรื่องบัญชี การ
ตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน และกระบวนการจัดท ารายงานทางการเงินของบรษิัทมากกว่าคณะกรรมการตรวจสอบ ฉะนั้น
บทบาทการสอดส่องดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้ให้ประกันเป็นพิเศษในงบการเงิน และข้อมูลการเงินท่ีบริษทั
น าเสนอให้กับผู้ถือหุ้นและบคุคลอื่นๆ 
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คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการแก้ไข เปล่ียนแปลง นยิาม คุณสมบัติ ขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน และ/หรือ บทบัญญัติของกฏหมายอื่นทีเ่กี่ยวข้อง 

 

11.2.2 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร ณ วันท่ี  16 ตุลาคม 2557 มจี านวนท้ังส้ิน 6 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย 
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

นายพระนาย กังวาลรัตน ์ ประธานกรรมการบริหาร 

นายภาณุ  ศีติสาร กรรมการบริหาร 

นางชตุินันท์  กิจส าเรจ็ กรรมการบริหาร 

นายอัณณพ พุ่มกุมาร กรรมการบริหาร 

นายเศรษฐวุฒ ิ บุญสนิท กรรมการบริหาร 

นางสาวอนงค ์ พานิชเจริญนาน กรรมการบริหาร 

*หมายเหตุ: นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารตั้งแต่วันท่ี 16 ตุลาคม 2557 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
1. จัดการบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบงัคับ มติของที่ประชมุผู้ถือหุ้น มตคิณะกรรมการบรษิัท 

ด้วยความสุจริต ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครัง้ 

2. มีหน้าที่ด าเนินการในเรื่องดงัต่อไปน้ีตามความจ าเป็นในการประกอบกิจการ โดยต้องน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อการอนมุัติหรือใหค้วามเห็นชอบ 

1. นโยบาย เป้าหมาย และแผนงานประจ าปีของบริษัท 
2. งบประมาณประจ าปีของบริษัท 
3. แนวทาง นโยบาย และเปา้หมายการลงทุน เพื่อเป็นกรอบการด าเนินการให้ฝ่ายจัดการน าไปถือปฏิบัติใน    

การปฏิบัติงาน 
4. โครงสร้างอัตราคา่จา้ง สวัสดกิารของพนักงาน เพื่อตอบแทนการท างาน 

3. ด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 
4. มีอ านาจจา้ง แต่งตัง้ โยกยา้ย ปลดออก เลิกจา้ง ก าหนดอตัราคา่จา้ง ให้บ าเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน 

ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานท้ังหมดของบริษัทตัง้แตต่ าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป 
5. มีอ านาจในการอนุมตัิการเปิดบญัชีเงินฝาก และบริหารบัญชีเงนิฝาก กับธนาคารท้ังในประเทศและต่างประเทศ

โดยพิจารณาใหเ้หมาะสมกับการบริหารเงินในภาพรวม  
6. มีอ านาจหน้าทีก่ระท าเกี่ยวกับเรือ่งดังต่อไปนี้ภายในขอบเขตที่ไดก้ าหนดไวเ้ป็นเรื่องๆ ตามรายละเอียดดงัต่อไปนี้  

1) ควบคมุและก าหนดแนวทางการบริหารการลงทุนประกอบธุรกิจอืน่ของบริษัทภายในขอบเขตที่
คณะกรรมการมอบหมาย และให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
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2) มีอ านาจออกค าส่ัง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์
ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการท างานภายในองค์กร 

3) มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกจิการท่ีเกี่ยวข้องและเปน็
ประโยชน์ต่อบริษัท 

4)  อนุมัติการแต่งตัง้ที่ปรึกษาด้านตา่งๆ ท่ีจ าเป็นตอ่การด าเนินงาน 
5)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัเป็นคราวๆไป 
6) อ านาจอนมุัติอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนีใ้ห้เป็นไปตามขอบเขตอ านาจการอนุมัติ ที่ได้รับการอนุมัตใินการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 และที่มีการแก้ไขเพิม่เติม 
 
11.3 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการ 

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาโดยเฉพาะ ซึ่งบคุคลที่ได้รับการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บริหารของ
บริษัทเป็นบุคคลที่มคีุณสมบัตคิรบตามมาตรา 68 แหง่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันท่ี 15 
ธันวาคม 2551 ทกุประการ คณะกรรมการต่างๆของบรษิัทมีรายชือ่และขอบเขตอ านาจดังต่อไปนี้ 

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบรษิัท 

 ส าหรับการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านการสรรหาจากคณะกรรมการสรร
หา การสรรหากรรมการเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบตัิ
ตามมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ทีเ่กี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังพจิารณาคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิทีม่ีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจาก
หลากหลายดา้นซึง่จะสง่ผลดีต่อการด าเนินงานของบริษัท ในการให้ค าแนะน า ข้อคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ในมมุมองของผู้ที่มี
ประสบการณ์ตรง มีภาวะผู้น า วสัิยทัศน์กวา้งไกล มคีุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการท างานท่ีโปร่งใส และมีความสามารถ
ในการแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ จากนั้นจงึน ารายชื่อเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้ 

 ในการเลือกตัง้คณะกรรมการของบริษัท จะกระท าโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมการของบรษิัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกวา่กึ่งหน่ึงของจ านวน

กรรมการท้ังหมด ต้องมถีิ่นที่อยู่ในราชอาณาจกัร การแต่งตัง้กรรมการน้ัน ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุน้เป็นผู้เลือกตั้ง
กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธกีารดงันี ้

1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทา่กับหน่ึงหุ้นต่อหนึง่เสียง 
2) ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วธิอีอกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบคุคล คราวละคนหรือคราว

ละหลายคน ตามแต่ที่ประชมุผู้ถอืหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงดว้ย
คะแนนท่ีมีตามข้อ 1.1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับ
ลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตัง้เปน็กรรมการ เทา่จ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นั้น ใน
กรณีที่บุคคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล าดับถดัลงมามคีะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี
หรือพึงเลือกตัง้ในครั้งนั้น ให้ผู้เปน็ประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

2. คณะกรรมการบริษัทต้องมกีรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการท้ังหมด และมจี านวนไม่ต่ ากวา่ 
3 คน ซึง่กรรมการอิสระถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนทุนจดทะเบยีนที่ออกและเรยีกช าระแล้วของบริษทั 
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และบริษัทท่ีเกี่ยวข้องโดยรวมหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย และให้มีคุณสมบตัิตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันท่ี 15 ธนัวาคม 2551 

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการท่ีมี
อยู่ทั้งหมด ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหนึ่ง
ในสาม กรรมการท่ีจะออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบยีนบริษัทน้ัน ให้ใชว้ิธีจับสลากหรือ
ตกลงกันในคณะกรรมการว่าผู้ใดจะออก และปีต่อๆไป ให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจาก
ต าแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระในข้อนี้อาจได้รับเลือกตั้งกลับเป็นกรรมการใหม่ได้ 

4. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะมีเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่ง
มีคุณสมบัติและไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษัทมหาชนจ ากดัเขา้เป็นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่สองเดือน โดยบุคคลซึง่เขา้เป็นกรรมการ
ดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเทา่วาระท่ียังเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน โดยมติดงักล่าวของ
คณะกรรมการจะต้องประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนกรรมการท่ีเหลืออยู่ 

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกวา่สามในส่ีของจ านวนผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไมน่้อยกวา่กึง่หน่ึง
ของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นทีม่าประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอยา่งน้อย 3  คน โดยมีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละ 3 ปี บริษัท
มีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ โดยจะต้องมคีุณสมบัติดงันี้ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุน้ท่ีถือโดยผู้ท่ีเกี่ยวข้องด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงงาน ที่ปรึกษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยล าดับเดยีวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ของผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลักษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกวา่สองปีก่อนได้รับ
การแตง่ตัง้ 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางโลหิต หรือโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ใหลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคูส่มรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ ผู้มอี านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ
ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไมเ่ป็น
หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความส าคัญทางธุรกิจกับบริษัท บริษทัใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดงักลา่ว
มาแล้วไม่น้อยกวา่สองปกี่อนได้รับการแตง่ตั้ง ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้รวมถึงรายการประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนับ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ
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บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู ่
เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีสักษณะดังกลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงนิ 
ซึ่งได้รับคา่บริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บรกิารทางวชิาชีพ
นั้นด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดยีวกัน และเป็นการแขง่ขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มการบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมสิีทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอยา่งเดียวกันและเป็นการแขง่ขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 
10. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการไห้ตดัสินใจหากรด าเนินกติกรรมของบริษัท บริษัทใหญ ่

บริษัทย่อย บริษัทรว่ม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 
11. ไม่เป็นกรรมการของบรษิัทใหญ ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกัน เฉพาะทีเ่ป็นบริษทัจดทะเบยีนใน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

นอกจากนี้กรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นบคุคลที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอ ที่จะสามารถท าหนา้ที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได ้
รวมทั้ง บริษัทจะพจิารณาคุณสมบัติในด้านอื่นๆ ประกอบดว้ย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ความมจีริยธรรม เป็นต้น 

 หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการแตง่ตัง้กรรมการบริษัท โดย
กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากวาระอาจได้รับการแตง่ตั้งให้กลับมาด ารงต าแหน่งใหม่ได้ ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ
ว่างลงเพราะมเีหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้บุคคลซึ่งมคีุณสมบัติครบถ้วนเป็น
กรรมการตรวจสอบเพื่อให้เป็นกรรมการตรวจสอบมจี านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการ
ตรวจสอบแทนจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึง่ตนทดแทน และบริษัทต้อง
แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที่กรรมการตรวจสอบลาออกหรือถกูให้ออกก่อนครบวาระ 

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร  

 คณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งน้อย 5 คน และต้องด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 
3 คน โดยการแต่งตั้งกรรมการบรหิารนั้น ให้ผู้ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกตัง้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้ 

1. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบริหารว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทเล่ือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบตัิเหมาะสม และไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดเขา้เป็นกรรมการบริหารแทนในการประชุม
คณะกรรมการบริหารคราวถัดไป โดยมติดังกล่าวของคณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่
น้อยกวา่สามในส่ีของจ านวนกรรมการบริษัท 
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2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อาจลงมติใหก้รรมการบริหารคนใดออกจากต าแหน่งไดด้้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในส่ีของจ านวนกรรมการบริษัทที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

3. ให้กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระยังคงต้องอยู่รักษาการในต าแหน่งเพื่อด าเนินกจิการของบริษัทต่อไป
เพียงเท่าทีจ่ าเป็นจนกว่าจะมีกรรมการคนใหมเ่ข้ารับหน้าที่ 

 
11.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทจะควบคุมดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมโดยส่งตวัแทนเขา้เป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือ
บริษัทร่วมในการบริหารงาน และปฏิบัติตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการเข้าท ารายการท่ีเกีย่วโยงกันหรือการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพยข์องบริษัทอยา่งเครง่ครัด หากการด าเนินการมีผลกระทบต่อบริษทัอย่างมีนัยส าคัญ จะต้อง
ขออนุมัติจากที่ประชมุกรรมการของบริษัทก่อน 

 
11.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมลูภายใน 

บริษัทให้ความส าคัญกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน ให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกจิการท่ีด ี โดยยึดมั่นในหลัก
ธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริตในการด าเนินธุรกิจ และเพื่อให้แน่ใจวา่นักลงทุนในหลักทรัพย์บรษิัทได้รับสารสนเทศที่เชื่อถือ
ได้อย่างเท่าเทียมและทันท่วงที บริษัทจึงไดก้ าหนดระเบียบการก ากับการใช้ข้อมูลภายใน และระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์
ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และมุ่งเน้นความโปร่งใสในการประกอบ
ธุรกิจ สรุปสาระส าคัญได้ดงันี ้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่ได้รับทราบข้อมูล ต้องไม่ใช้ข้อมูลทางการเงนิของบริษัทหรือข้อมูล
ภายในท่ีมีสาระส าคัญต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลักทรัพย์ทีย่ังมิไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนหรอืตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการซื้อขายหลักทรัพยข์องบริษัทอันน ามาซึ่งผลประโยชน์ของตวัเองและผู้อื่น โดย
ให้หลีกเล่ียงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดอืน  ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน 
และอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังข้อมูลได้เผยแพรต่่อสาธารณชนแล้ว 

2. บริษัทมีหน้าทีเ่ปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการด าเนินงานท่ีส าคัญของบริษัทให้สาธารณชนรับทราบโดยทันทีและ
อย่างทัว่ถงึ โดยผ่านส่ือและวิธีการท่ีตลาดหลักทรัพย์ฯ และนโยบายเปดิเผยข้อมูลของบริษัทก าหนด และผ่านส่ือ
อื่นๆของฝ่ายนกัลงทุนสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ เพื่อให้แน่ใจวา่ข้อมูลข่าวสารไดเ้ข้าถึงนักลงทุนทุกกลุ่มอยา่ง
ทันท่วงทีและเทา่เทียม 

3. บริษัทมีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางด้านระบบคอมพวิเตอร์และข้อมูลสารสนเทศอยา่งเข้มงวด เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ข้อมูลข่าวสารท่ีส าคญัถูกเปดิเผย ทั้งนี้ บริษัทไดจ้ ากัดการเข้าถงึข้อมูลภายในซึ่งยงัไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชน แต่เพยีงผู้มีหนา้ที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก ่ เจา้หน้าที่ฝ่ายบญัชีและการเงิน เจา้หน้าที่ฝ่ายนกัลงทุนสัมพันธ์ 
และฝ่ายก ากับดูแลกจิการ 

หากมกีารกระท าที่ฝ่าฝืนระเบียบปฎิบัติดังกล่าวขา้งต้น บริษัทจะด าเนินการทางวินยัเพื่อพิจารณาลงโทษตาม

สมควรแกก่รณี ได้แก่ การตกัเตอืนด้วยวาจา ตักเตือนดว้ยหนังสอื ตัดคา่จา้ง พักงาน เลิกจา้งโดยไม่จ่ายคา่ชดเชย 

หรือด าเนินคดีตามกฎหมาย 
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11.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี

1. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee) 

 บริษัทได้จ่ายคา่ตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบยีนเลขที ่
4521 จากบริษัท ส านักงาน อวีาย จ ากัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในงวดบัญชีป ี 2556 เป็นจ านวนเงิน รวม 
1,970,000 บาท (หน่ึงล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาท) 

 

2. ค่าบริการอื่น ๆ (Non Audit Fee) 

 - ไม่มี - 
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12. ความรับผิดชอบต่อสงัคม 
 
12.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 6/2557 เมื่อวันท่ี 8 กรกฎาคม 2557 ได้มมีติอนุมตัินโยบายความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (Corporate Social Responsibility Policy) โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 
กรอบแนวทางการด าเนนิการความรับผิดชอบตอ่สังคม 
การด าเนินธุรกจิภายใต้การก ากบักิจการท่ีดีและยึดหลักจริยธรรมควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมและ

สังคม มีส านกึรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จรงิ โดยค านึงถงึผู้ที่มส่ีวนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องทัง้ภายในและ
ภายนอกองค์กร ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกคา้ ชุมชนตลอดจนสังคมวงกว้าง ทั้งนี้เพื่อน าไปสู่การพัฒนาธุรกิจอยา่งยั่งยืน 
โดยแนวทางของความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทควรจะครอบคลุมในหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1. การประกอบกจิการด้วยความเปน็ธรรม 
2. การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น 
3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
5. ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
 
1. การประกอบกจิการดว้ยความเป็นธรรม  

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความส าคัญในการด าเนินธุรกิจ โดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้า

ที่สุจริตและเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย และยึด

กติกาของการแข่งขันอย่างเสมอภาคของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย การด าเนินธุรกิจกับคู่

ค้าต้องไม่น ามาซึ่งความเส่ือมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทและบริษัทย่อย หรือขัดต่อกฎหมาย โดยมีหลักการใน

การด าเนินธุรกิจดังนี้ คือ 
- ไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงการค้า 

หรือเงื่อนไขทางการค้า 

- มุ่งสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือที่ดี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับคู่ค้า เพื่อเสริมสร้าง

ศักยภาพและประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว 

- รักษาความลับหรือสารสนเทศของคู่ค้า ไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิ

ชอบ 

- บริษัทและบริษัทย่อยจะไม่ด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ 

ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระท าที่เป็นการละเมิด

ทรัพย์สินทางปัญญา 
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- บริษัทและบริษัทย่อยต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม โดยบริษัทและบริษัทยย่อยจะไม่

ด าเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ ได้แก่ การรวมหัวก าหนดราคา การก าหนดราคาจ าหน่ายเพื่อ

ก าจัดคู่แข่ง  โดยการก าหนดราคาของบริษัทจะมาจากการพิจารณาสภาวะตลาด ความ

ต้องการซื้อ ตลอดจนต้นทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นการก าหนดราคาสินค้า

ตามต้นทุนสินค้าและค่าใชจ้่ายต่างๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้  / นโยบายการจัดซื้อของบริษัท 

มีการก าหนด วิธีการจัดหา ขั้นตอนการด าเนินงานท่ีชัดเจน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม 

- บริษัทและบริษัทย่อยได้ก าหนดช่องทางการร้องเรียนเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยมีจุด

รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวที่บริษัท ตลอดจนผ่านเวปไซต์ของบริษัท เป็นต้น   

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  

บริษัทและบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง โดยจัดให้มีแนวทางใน

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงาน 

ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความส าเร็จของงานด้วย

วิธีการทุจริต คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยก าหนด

แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
- สร้างจิตส านึก ค่านิยม ทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์

สุจริต (ตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัท)  

- จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุล

การใช้อ านาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริต หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต

และคอร์รัปชั่นต่างๆ 

- ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานกระท าการใดๆ อันเป็นการเรียกร้อง หรือ

ยอมรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ส าหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติ 

หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มิชอบ หรืออาจท าให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม 

- ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์ สิน หรือ

ผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอกเพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระท าหรือละเว้นกระท าใดที่ผิดต่อ

กฎหมายหรือโดยมิชอบต่อต าแหน่งหน้าที่ของตน 

 

3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรม โดยไม่มีเงื่อนไข

ใดที่จะท าให้บริษัทและบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานโดยไม่เท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อ

พนักงานทุกคน บริษัทมีระบบการดูแลพนักงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม (ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน

ของบริษัท) ดังนี้ 
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- บริษัทและบริษัทย่อยจะดูแลผลตอบแทนให้พนักงานทุกคนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดย

พนักงานไม่จ าเป็นต้องเรียกร้อง 

- บริษัทและบริษัทย่อยจะไม่เลือกปฏิบัติ ในขณะเดียวกันจะปฏิบัติต่อพนักงานโดยเท่าเทียมกัน 

- ในกรณีที่พนักงานมีข้อร้องทุกข์เกิดขึ้น บริษัทและบริษัทย่อยมีขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ

เรื่องการร้องทุกข์ของพนักงานอย่างชัดเจน โดยบริษัทจะหาทางยุติโดยเร็วและเป็นธรรม เพื่อ

จ ากัดปัญหาให้อยู่ในขอบเขตไม่ขยายผลออกไปในวงกว้าง 

เนื่องจากบริษัทให้ความส าคัญและตระหนักถงึความเท่าเทียมกัน  โดยมีแนวปฏิบัติต่อพนักงานด้วย
ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด เป็นไปตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน โดยถือว่าข้อปฏิบัติในคู่มือจริยธรรมเป็นส่วนหนึ่ง
ของ “ระเบียบและข้อบังคับพนักงาน” ที่พนักงานพึงปฏิบัติ ทั้งนี้ บริษัทได้ด าเนินการชี้แจงเรื่องจรรยาบรรณใน
การด าเนินธุรกิจให้กับพนักงานทุกคนรับทราบในวันแรกของการเข้าร่วมงานกับบริษัทและยังได้เน้นย้ า
รายละเอียดในหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงาน 
  
 
4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความส าคัญความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่ธุรกิจ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น 

ลูกค้า คู่ค้า และคู่แข่งทางธุรกิจ และได้ประกาศใช้จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการด าเนินงานของบริษัท โดยมีแนวปฏิบัติความรับผิดชอบต่อลูกค้า ดังต่อไปน้ี 

- ส่งมอบสินค้าและให้บริการท่ีมีคุณภาพตรงตามความคาดหมายของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม 

- ให้ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้า

และบริการ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ

ของสินค้าหรือบริการน้ันๆ  

- ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ไว้วางใจได้ของลูกค้า และจัดให้มี

ระบบกระบวนการท่ีให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้า  

- รักษาความลับของลูกค้า และไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ 

- บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีการส่ือสารด้านการตลาดหลายวิธี ได้แก่ การส่ือสารข้อมูล

ผลิตภัณฑ์โดยผ่านการแนะน าของเจ้าหน้าที่ขาย หรือช่องทางการส่ือสารผ่านเว็บไซต์ของ

บริษัท เป็นต้น 

 

 

5. ความรับผิดชอบต่อสังคนและสิ่งแวดล้อม 

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายส่งเสริมและให้ความรู้ด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมกับพนักงานทุก

ระดับ เพื่อใช้เป็นแนวทางร่วมกันในการพัฒนาและดูแลรับผิดชอบชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม โดย



บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

ส่วนท่ี 2 หน้า 117 

สนับสนุนให้มีโครงการหรือกิจกรรมที่สร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่ชุมชนและสังคม พร้อมทั้งการปฏิบัติตาม

กฎหมายข้อบังคับ และข้อก าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจ โดยมีการประเมินและ

ติดตามผลการด าเนินงาน หรือผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
- มีการก าหนดขั้นตอนการจัดการของเสียจากการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

- ดูแลส่ิงแวดล้อมรอบข้างโครงการเพื่อจ ากดัผลกระทบจากการด าเนินงานของบริษัทและบริษัท

ย่อย 

- ร่วมพัฒนาชุมชนในบริเวณรอบโครงการต่างๆ ของบริษัท  

 
คณะท างานด้านความความรับผิดชอบต่อสงัคม 
ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้แต่งตั้งคณะท างานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยก าหนดให้มจี านวน

สมาชิกไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไมเ่กิน 7 คนและคณะท างานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมคัดเลือกเลือกสมาชิก 1 คน ท า
หน้าที่เป็นประธานคณะท างานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม  

 
การก าหนดแผนการด าเนนิการและการรายงานผลการปฏิบัติการ 
ก าหนดให้คณะท างานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจัดท าแผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม น าเสนอ

คณะกรรมการบริหารเป็นรายป ี และก าหนดงบประมาณในการด าเนินงานส าหรับปีนั้นๆ โดยค านึงถึงกรอบแนวทางการ
ด าเนินการความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมกับความเหมาะสมกับการด าเนินการของบรษิัท สถานะทางการเงิน และผล
ประกอบการของบริษัทร่วมกับ และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติการน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
 
 
 
 
12.2 คณะท างานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

คณะท างานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2557 มจี านวนท้ังส้ิน 5 ท่าน ซึ่งประกอบดว้ย 
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

นายวิสุทธิ ์ กล่อมตุ้น ประธานคณะท างานด้านความรบัผิดชอบต่อสังคม 

นายเอกลักษณ ์ ทรัพย์มูล รองประธานคณะท างาน 

นายนิรันดร ์ ยิ่งประเสริฐ สมาชิกคณะท างาน 

นายอภิสิทธิ ์ จิรทัฬหกานต ์ สมาชิกคณะท างาน 

นางสาวศิริพร ภูศิร ิ เลขานุการคณะท างาน 
 
 โดยคณะท างานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมีหน้าทีค่วามรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ด าเนินการส่ือสารให้พนกังานทุกระดับ คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนรู้ เข้าใจ และเกิดความตระหนักในดา้น
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

2. ก าหนดแผนงานท่ีเหมาะสม ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ในการด าเนินธุรกจิเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
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3. ก าหนดงบประมาณในการด าเนนิงานส าหรับปีนั้นๆ โดยค านึงถึงกรอบแนวทางการด าเนนิการความ
รับผิดชอบต่อสังคม ร่วมกับความเหมาะสมกับการด าเนินการของบริษัท สถานะทางการเงิน และผล
ประกอบการของบริษัท 

4. สนับสนุนให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ ความส าเร็จ และประสบการณ์ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
ระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 

5. ประชุมคณะท างาน และจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 
 

12.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ตอ่สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 บริษัทได้ท าการวางแผนโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีหัวข้อและรายละเอยีดของโครงการ ดงันี ้
1. กิจกรรมคืนรอยยิ้มให้กับเด็กดอย : เป็นโครงการมอบของใช้ทีจ่ าเป็น ใหก้ับเดก็ดอยที่อยู่ห่างไกลในชนบท 

และขาดแคลนส่ิงของตา่งๆ 
2. โครงการสร้างความเขา้ใจและความสัมพันธ์กับชุมชนบริเวณรอบสถานีย่อย : เป็นการจดักิจกรรมเพื่อสร้าง

ความเขา้ใจกับชุมชนบรเิวณรอบสถานท่ีตั้งโรงไฟฟา้ เพื่อใหเ้กดิความเข้าใจ ไว้วางใจและเชื่อมั่นตอ่โครงการ  
โดยเปิดเวทีรับฟังความคดิเห็น  ของผู้พักอาศยัรอบชุมชน และส ารวจพื้นที่บริเวณรอบสถานท่ีตัง้โรงไฟฟ้า 
โดยให้ความรู้แก่นักเรียนนักศกึษาและชาวบ้าน เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าทดแทน 

3. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม : เปน็การจัดกิจกรรม ส่งเสริมแนวคดิเรื่องความ
รับผิดชอบต่อสังคม ให้เป็นส่วนหนึ่ง ของคา่นิยมและวัฒนธรรมองค์กรเพราะเป็นส่วนเกื้อหนุนทีส่ าคัญ ต่อ
การด าเนินการท่ียั่งยืน 

4. โครงการปรับปรุงบูรณะวัดในชุมชน : เป็นโครงการปรับปรุงบรูณะวัดในชุมชนเพื่อสร้างความสมัพันธ์ที่ดี
ระหว่างองคก์รกับชมุชนใกล้กับสถานท่ีตัง้โรงไฟฟ้า เพื่อให้มีกจิกรรมร่วมกันระหว่างองค์กรและชาวบ้าน 

 
 
12.4 การด าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
 - ไม่มี - 
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13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

13.1  การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท 
 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม
ประชุมทั้ง 3 ท่าน ได้ประเมินและให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่าย
บริหาร และมีผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ให้ข้อมูลประกอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติตอบแบบประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ทั้ง 5 ส่วน ดังนี้ 

1.  องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organization Control and Environment Measure) 
2.  การบริหารความเส่ียง (Risk Management Measure) 
3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities) 
4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information and Communication Measure) 
5. ระบบการติดตาม (Monitoring) 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม รวมถงึมีระบบ
การควบคุมภายในท่ีเพียงพอในเรื่องของการท าธุรกรรมกับผู้ถือหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าว ยกเว้นในสว่นขององคก์รและสภาพแวดล้อม ที่ปัจจุบันบริษัทยงัไม่มกีระบวนการประเมินการติดตามและ
การปฏิบัติตาม Code of Conduct (ข้อ 1.3.3) นั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้มคีวามเห็นวา่ไม่มีผลกระทบต่อความ
น่าเชื่อถือของระบบควบคมุภายในของบริษัทอยา่งมีนัยส าคัญ 
 โดยรายละเอียดของแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท สามารถดูได้ใน เอกสาร
แนบที่ 4 แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 
 ปัจจุบัน บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จ ากัด ซึ่งเป็นส านักตรวจสอบจากภายนอก ด ารง
ต าแหน่ง “ผู้ตรวจสอบภายใน” ของบริษัท ในการท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานและกิจกรรมทางการเงินของบริษัท และ
แต่งตั้งบริษัท ออดิท เฮ้าส์ จ ากัดซึ่งเป็นส านักตรวจสอบจากภายนอก ท าหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในและวิเคราะห์ระบบควบคุมภายในโดยทั่วไปในฐานะบุคคลที่สาม (Third-Party) เพื่อให้มั่นใจว่ามีการด าเนินการ
ตามแนวทางที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 
และเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถท าหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ จึงก าหนดให้ผู้ตรวจ
สอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีหน้าที่ก ากับดูแลให้
มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และส าเนารายงานเรียนประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อช่วยก ากับดูแลและส่ังการให้ผู้บริหารที่
เกี่ยวข้องในแต่ละหน่วยงานด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะด้วยความเรียบร้อย โดยผู้ตรวจสอบภายในจะ
รายงานผลการตรวจสอบเป็นประจ าทุกไตรมาส 
 ทั้งนี้ ข้อสังเกตจากการตรวจสอบระบบควบคุมภายในต่างๆ ที่ตรวจพบโดยบริษัท ออดิท เฮ้าส์ จ ากัด นั้น ได้รับ
การตรวจติดตามผลการแก้ไขแล้วโดยบริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จ ากัดแทนบริษัท ออดิท เฮ้าส์ จ ากัด เนื่องจาก
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จ ากัด ซึ่งท าหน้าที่ในฐานะหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในของบริษัทนั้น มีประวัติการตรวจสอบบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และมีความน่าเชื่อถือ  (รายละเอียด
ประวัติของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ตามเอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
บริษัท) 
 
 



บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

ส่วนท่ี 2 หน้า 120 

 

13.2  ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีส าหรับระบบการควบคุมภายในของบริษทั  

 บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ท าการสอบทานระบบการควบคมุภายในที่ส าคัญของ
บริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีได้มกีารตัง้ข้อสังเกตส าหรับระบบการควบคมุภายในของบริษัทในการตรวจสอบบัญชีส าหรับปีส้ินสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 โดยสามารถสรุปประเด็นได้ดงันี ้

 
 

ประเด็นข้อสังเกต 
ค าชี้แจงและการด าเนินการของบริษัท 

จากการสอบทานใบส าคัญท่ัวไปในเดือนกรกฎาคม 2556 
บริษัทมีการบันทึกบัญชีส าหรับรายการปรับปรุงที่ไม่มี
ความเกี่ยวข้องกันไว้ในใบส าคัญทั่วไปใบเดียวกัน 

บริษัทได้ด าเนินการแก้ไขการบันทึกบัญชีโดยผ่านใบส าคัญท่ัวไป 
โดยแยกบันทึกบัญชีแต่ละรายการต่อหน่ึงใบส าคัญทั่วไปตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2556 

บริษัทไม่มีการแนบหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีท่ี
เกี่ยวของกับรายการปรับปรุงที่ปรากฎในใบส าคัญทั่วไปใน
การปรับปรุงบางรายการ 

บริษัทได้จัดท าเอกสารแนบเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการบันทึก
บัญชีในการปรับปรุงรายการในใบส าคัญทั่วไปแล้วตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2556 

จากการสอบทานใบส าคัญท่ัวไป พบว่าค าอธิบายใน
ใบส าคัญทั่วไปบางใบไม่สอดคล้องกับรายการบัญชีท่ีท า
การปรับปรุง 

บริษัทได้ด าเนินการแก้ไขแล้ว โดยแยกปรับปรุงรายการหน่ึงรายการ
ต่อหน่ึงใบส าคัญทั่วไป เพื่อให้ค าอธิบายสอดคล้องกับรายการบัญชี
ท่ีปรับปรุง (เดิมปรับรวมกันในหน่ึงใบส าคัญท่ัวไป) ซึ่งบริษัทได้
ปรับปรุงแล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 

บริษทัไม่มีการควบคุมเกี่ยวกับการให้เลขท่ีใบส าคัญทั่วไป
ท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น เลขท่ีใบส าคัญทั่วไปซ้ ากัน เลขท่ี
ใบส าคัญทั่วไปในรายงานท่ีจัดพิมพ์จากระบบบัญชีไม่ตรง
กับเลขท่ีปรากฎอยู่ในเอกสาร และจ านวนหลักของเลขท่ี
ใบส าคัญทั่วไปมีจ านวนไม่เท่ากัน เป็นต้น 

บริษัทได้จัดท าสมุดคุมเลขท่ีใบส าคัญท่ัวไปโดยระบุเลขท่ี Batch List 
ท่ีปรากฎในหน้า GL โดยมีก าหนดเริ่มด าเนินการในเดือนมกราคม 
2557 

บริษัทไม่มีการแบ่งแยกหน้าท่ีทางด้านบัญชีอย่าง
เหมาะสม โดยหน้าท่ีงานด้านบัญชีจะถูกกระท าภายใต้
ความรับผิดชอบของบุคคลเดียว ซึ่งมีหน้าท่ีหลายประการ 
ดังนี้ 
1. จัดท าใบส าคัญทั่วไป 
2. การตรวจสอบใบส าคัญท่ัวไป 
3. การอนุมัติใบส าคัญทั่วไป 

ท่ีผ่านมา บริษัทมีบุคลากรด้านบัญชีท่ีไม่เพียงพอ จึงท าให้ไม่
สามารถท าการแบ่งแยกหน้าท่ีได้ ปัจจุบันบริษัทได้ท าการรับ
พนักงานเพิ่มขึ้น และได้แบ่งหน้าท่ีการจัดท าใบส าคัญทั่วไปโดย
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีเป็นผู้ตรวจสอบและอนุมัติรายการโดย
ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 

บริษัทไม่มีนโยบายก าหนดวงเงินอนุมัติสินเชื่อกับลูกค้าแต่
ละราย 

บริษัทอยู่ในระหว่างการพิจารณาก าหนดวงเงินอนุมัติสินเชื่อโดยฝ่าย
การเงิน โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2557 
เพิ่มเติม 
จากรายงานการตรวจสอบภายในโดยบริษัท แอค-พลัส คอนซัล
แตนท์ จ ากัด ครั้งที่ 1/2557 ได้ระบุว่าประเด็นดังกล่าวได้รับการ
ด าเนินการแล้ว 

บริษัทไม่มีการแสดงประเภทรายได้จากการขาย รายได้
จากการบริการ และรายได้จากการก่อสร้างที่มีนัยส าคัญ

บริษัทอยู่ระหว่างการด าเนินการแบ่งแยกประเภทรายได้จากการขาย 
และรายได้จากการบริการรวมถึงแบ่งแยกต้นทุนท่ีเกี่ยวข้องกับรายได้
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ประเด็นข้อสังเกต 

ค าชี้แจงและการด าเนินการของบริษัท 

ออกจากกัน ดังกล่าวส าหรับปี 2556 และได้ท าการแบ่งแยกประเภทรายได้
ย้อนหลังส าหรับปี 2555 เพื่อแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบในงบ
การเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ด้วย ซึ่งคาดว่าแล้ว
เสร็จภายในเดือนธันวาคม 2556 

บริษทัไม่มีการแบ่งแยกหน้าท่ีทางด้านบัญชีและการเงิน
อย่างเหมาะสม โดยหน้าท่ีงานด้านบัญชีและการเงินจะถูก
กระท าภายใต้ความรับผิดชอบของบุคคลเพียงคนเดียว ซึ่ง
มีหน้าท่ีหลายประการดังนี้ 

1. เป็นเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน 
2. จัดท าใบส าคัญรับเงิน 

บริษัทได้ด าเนินการแบ่งหน้าท่ีการรับเงินให้กับฝ่ายการเงินเป็น
ผู้ด าเนินการ และการบันทึกรับเงินให้ฝ่ายบัญชีเป็นผู้บันทึกรายการ 
โดยด าเนินการแล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 

บริษัทมีการจัดท าใบส าคัญจ่ายโดยเลขท่ีเช็คท่ีปรากฎบน
ใบส าคัญจ่ายไม่สอดคล้องกับเลขท่ีเช็คท่ีท าการจ่ายเงิน 

บริษัทได้มีการเพิ่มการตรวจสอบขึ้นอีก 1 ขั้นตอน คือเมื่อเจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายการเงินได้รับใบส าคัญจ่ายจากฝ่ายบัญชี เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน
จะน าไปพิมพ์เช็ค และเมื่อพิมพ์เช็คเสร็จจะน าไปส่งให้ผู้อ านวยการ
ฝ่ายการเงินตรวจสอบรายละเอียดในเช็ค รวมทั้งเลขท่ีเช็คในต้นขั้ว
เช็คว่าตรงกับท่ีระบุไว้ในใบส าคัญจ่ายหรือไม่ โดยคาดว่าจะเริ่ม
ด าเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 เป็นต้นไป 

บริษัทมีนโยบายบันทึกสินค้าคงเหลือตามวิธีราคาทุน (วิธี
เข้าก่อน-ออกก่อน) อย่างไรก็ตาม จากการสอบทานพบว่า
ระบบมีการค านวณต้นทุนสินค้าคงเหลือบางรายการไม่
เป็นไปตามวิธีดังกล่าว โดยมีสาเหตุหน่ึงมาจากต้นทุน
ค่าใช้จ่ายของสินค้าคงเหลือท่ีน าเข้ามาจากต่างประเทศ 
เนื่องจากบริษัทได้รับแจ้งยอดค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวกับการ
น าเข้าสินค้าภายหลังจากที่บันทึกรับสินค้าเข้าระบบ ซึ่งใน
เบื้องต้นบริษัทได้แก้ปัญหาโดยการเก็บข้อมูลสินค้า
คงเหลือรายการท่ีมีปัญหาดังกล่าวให้เป็นวิธีเข้าก่อน-ออก
ก่อนแบบ manual และปรับปรงุยอดคงเหลือของบัญชี
สินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นงวดให้ถูกต้อง 

บริษัทได้ด าเนินการแก้ไขโดยบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการได้มา
ของสินค้าในต้นทุนของสินค้าคงเหลือ อ้างอิงจากประมาณการ
ค่าใช้จ่ายจากฝ่ายจัดซื้อ และท าการเปรียบเทียบประมาณการกับ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันสิ้นงวด หากเกิดผลแตกต่างระหว่าง
ประมาณการและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง บริษัทจะด าเนินการ
ปรับปรุงรายการและบันทึกค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงเข้าเป็นต้นทุนของ
สินค้าคงเหลือในระบบ โดยคาดว่าจะเริ่มด าเนินการตั้งแต่เดือน
มกราคม 2557 เป็นต้นไป 

บริษัทค านวณต้นทุนขายสินค้าท่ีมีการประกอบและติดตั้ง 
โดยไม่น าค่าแรงและ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการขาย
สินค้าดังกล่าวมารวมค านวณเป็นต้นทุนขายสินค้า 

บริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาให้มีการจัดท าประมาณการต้นทุน
ส าหรับการขายสินค้า และการขายสินค้าที่มีการประกอบและติดตั้ง 
รวมถึงจัดท ารายงานการเปรียบเทียบต้นทุนท่ีเกิดขึ้นจริงกับต้นทุน
ประมาณการในแต่ละโครงการ อีกท้ังจะท าการปรับปรุงรายการ
ย้อนหลังส าหรับปี 2556 และ 2555 เพื่อน าเสนอในงบการเงิน
ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ด้วย โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ในเดือนธันวาคม 2556 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วมคีวามเห็นว่าบริษัทได้ด าเนินการในการแก้ไขตามข้อสังเกตผู้สอบ
บัญชีตามรายละเอียดข้างต้น และประเด็นที่อยู่ระหวา่งการแก้ไขน้ัน ไม่มีผลกระทบต่อความนา่เชื่อถือของงบการเงินและ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทอย่างมีนยัส าคัญ 
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13.3  ข้อสังเกตของหน่วยงานตรวจสอบระบบควบคุมภายในส าหรับระบบการควบคุมภายในของบริษทั 

 จากรายงานการประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในโดยบริษัท ออดิท เฮ้าส์ จ ากัด (“AUDIT”) ลง
วันท่ี 1 สิงหาคม 2556 และรายงานการตรวจสอบภายในโดยบริษทั แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จ ากดั ครัง้ที่ 1/2556 ลงวันท่ี 
6 กุมภาพันธ์ 2557 ซึง่เป็นรายงานการติดตามข้อสงัเกตที่ตรวจพบโดยบริษัท ออดิท เฮ้าส์ จ ากัด ฉบับดังกล่าว  รวมทั้งครั้ง
ที่ 1/2557 ลงวันท่ี 22 เมษายน 2557 และครั้งที่ 2/2557 ลงวันท่ี 5 สิงหาคม 2557 ซึง่เป็นการตรวจสอบติดตามการ
ด าเนินการของบริษัทอยา่งต่อเนือ่งต่อข้อตรวจพบ สามารถสรุปประเด็นที่ตรวจพบได้ดงันี ้

 
 ประเด็นข้อสังเกต ผลการติดตามข้อสังเกตที่ตรวจพบ 

โครงสร้างองค์กรและการบริหาร 
บริษัทควรแก้ไขเพิ่มเติมอ านาจอนุมัติของคณะกรรมการ
บริหารให้สอดคล้องกับอ านาจอนุมัติของบริษัทท่ีได้รับ
อนุมัติในวาระท่ี 7 ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2556 และเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติเพื่อเป็นแนวทางในการท า
หน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันท่ี 14
สิงหาคม 2556 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมอ านาจของคณะ
กรรมการบริหารเพื่อให้สอดคล้องกับอ านาจอนุมัติของบริษัทท่ีได้รับ
การอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 
แล้ว 
สถานะ - ด าเนินการแล้ว 

ตามเอกสารองค์ประกอบและการสรรหาคณะ
กรรมการบริหารท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 7/2555 ก าหนดว่า เมื่อครบวาระให้
กรรมการบริหารออกจากต าแหน่งหน่ึงในสามของ
กรรมการท้ังหมด ซึ่งเห็นว่าอาจจะไม่จ าเป็น เนื่องจาก
กรรมการบริหารจะมาจากกรรมการหรือผู้บริหารท่ีเป็น
ผู้บริหารหลักของบริษัท ซึ่งต่างจากคณะกรรมการบริษัท
ท่ีมาจากตัวแทนผู้ถือหุ้น 

เอกสารองค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร ฉบับได้รับ
อนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 วันท่ี14 
สิงหาคม 2556 ได้พิจารณารายละเอียดองค์ประกอบและการสรรหา
คณะกรรมการบริหาร ตามท่ี AUDIT แนะน าแล้ว 
สถานะ - ด าเนินการแล้ว 

เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ 
ปัจจุบันฝ่ายการเงินเป็นผู้จัดท าข้อมูลเปรียบเทียบ
ระหว่าง Actual กับ Budget เพื่อรายงานให้
คณะกรรมการทราบ ฝ่ายบัญชียังไม่ได้ใส่ข้อมูล
งบประมาณเข้าไปในโปรแกรม ACCPAC จึงยังไม่ 
สามารถออกรายงานได้ 

 
บริษัทชี้แจงว่า เนื่องจากในปี 2555 ถึงปี 2556 บริษัทเริ่มใช้ระบบ 
ACCPAC การปรับระบบเรื่องการจัดท ารายงานเพื่อผู้บริหารให้เข้า
กับการใช้งานของบริษัท ฝ่าย MIS ร่วมกับฝ่ายบัญชีและการเงินได้
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้ทดสอบรายงานตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน 2556 และคาดว่าจะสามารถดึงรายงานเปรียบเทียบ 
Actual กับ Budget จากระบบเพื่อให้ข้อมูลเพื่อการบริหาร 
ตัดสินใจได้อย่างสมบูรณ์ภายในปี 2557 

การบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
บริษัทควรมีการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงให้
ครอบคลุมความเสี่ยงท่ัวท้ังองค์กร 

 
คณะท างานบริหารความเสี่ยง ได้มีการประชุมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
เดือนมิถุนายน 2556 โดยมีรายละเอียดการประชุมของคณะท างานฯ 
ดังนี้ 
มิถุนายน 2556 รับทราบแผนบริหารความเสี่ยงปี 2556  
ตุลาคม 2556 พิจารณาคู่มือบริหารความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง

บริษัทควรจะระบุความเสี่ยงท่ีส าคัญเพิ่มเติมจากท่ีได้ระบุ
ไว้ใน 3 กลุ่ม ในนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 
ได้แก่ 
- ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อทางการค้า 
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 ประเด็นข้อสังเกต ผลการติดตามข้อสังเกตที่ตรวจพบ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ต่างๆ 

- ความเสี่ยงท่ีธุรกิจหยุดชะงักจากปัจจัยภายนอก 
- ความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท 

และความคืบหน้าการด าเนินงานของคณะท างานบริหารความเสี่ยง 
ธันวาคม 2556 พิจารณารับทราบความคืบหน้าการด าเนินงานของ
คณะท างานบริหารความเสี่ยง 
มกราคม 2557 รับทราบคู่มือความเสี่ยงฉบับสมบูรณ์ และพิจารณา
แผนบริหารความเสี่ยงปี 2557 
คณะท างานบริหารความเสี่ยงได้รายงานความคืบหน้าของการ
ด าเนินงานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแผน / มาตรการบริหารความ
เสี่ยง มีการประกาศ /ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานรับทราบท่ัวกัน โดย
แผนบริหารความเสี่ยงส าหรับปี 2556 ได้มีการออกประกาศ 
PST008/2556 
สถานะ - ด าเนินการแล้วอย่างสม่ าเสมอ 

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง บริษัทควรพิจารณาโอกาสหรือ
ความถี่ของความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น (Risk Frequency) และ
ผลกระทบของความเสี่ยงน้ันต่อบริษัท (Risk Impact) 

ตามกฎบัตรคณะท างานบริหารความเสี่ยง ก าหนดให้
คณะท างานบริหารความเสี่ยงรายงานการท าหน้าท่ีต่อผู้
ถือหุ้นในรายงานประจ าปี ซึ่งคิดว่าไม่จ าเป็น คณะท างาน
บริหารความเสี่ยง รายงานการท าหน้าท่ีต่อคณะกรรมการ
น่าจะเป็นการเพียงพอแล้ว 

บริษัทได้แก้ไขกฎบัตรคณะท างานบริหารความเสี่ยง ข้อ 5 การ
รายงาน ก าหนดให้คณะท างานบริหารความเสี่ยงจะต้องรายงานผล
การปฏิบัติหน้าท่ีต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม ซึ่งจะ
น าเข้าเสนอพิจารณาอนุมัติต่อคณะกรรมการตรวจสอบในวันท่ี 13 
กุมภาพันธ์ 2557 น้ี 
สถานะ - ด าเนินการแก้ไขแล้ว และได้รับการอนุมัติแล้วในการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2557 

การก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติ 
ในขอบเขตอ านาจอนุมัติ (LOA) ของบริษัท มีการก าหนด
เรื่องการตั้งส ารองหน้ีสูญให้อยู่ในอ านาจของประธาน
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน แต่ไม่พบว่ามีการก าหนดอ านาจ
อนุมัติกรณีการจ าหน่ายบัญชีลูกหน้ีเป็นหน้ีสูญไว้ใน LOA 
แต่อย่างใด บริษัทควรจึงพิจารณาบรรจุเรื่องการตัด
บัญชีลูกหน้ีเป็นหน้ีสูญไว้ในตารางอ านาจอนุมัติของบริษัท
ด้วย ซึ่งปกติควรเป็นอ านาจอนุมัติของคณะกรรมการ
บริษัท 

 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2556 วันท่ี 14 
พฤศจิกายน 2556 ได้มีการพิจารณาและอนุมัติเพิ่มเติมขอบเขต
อ านาจการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทให้มีอ านาจในการ
จ าหน่ายบัญชีลูกหน้ีเป็นหน้ีสูญ เรียบร้อยแล้ว 
สถานะ - ด าเนินการแล้ว 

ระบบการขายสินค้า 
บริษัทมีการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับสินค้าตัวอย่างที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้จัดท าขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและระบบทางเดินเอกสาร (System Work 
Flow) ท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน 

 
บริษัทได้ก าหนดขั้นตอนการปฎิบัติงานและระบบทางเดินเอกสาร
เกี่ยวกับสินค้าตัวอย่างระบุไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการบริหาร
คลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลัง และเพื่อให้การควบคุมสินค้า
ตัวอย่างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบริษัทได้ท าการทบทวนนโยบาย
สินค้าตัวอย่างตามประกาศท่ี PST 003/2557 เรื่อง นโยบายสินค้า
ตัวอย่าง (แก้ไขประจ าปี 2557) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 2 
มกราคม 2557 แต่พบว่าการประกาศนโยบายฉบับใหม่ส าหรับปี 
2557ไม่มีการระบุยกเลิกประกาศฉบับเดิม อาจท าให้เกิดความ
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 ประเด็นข้อสังเกต ผลการติดตามข้อสังเกตที่ตรวจพบ 
สับสนในการอ้างอิงนโยบายเพื่อการปฏิบัติงาน 
อย่างไรก็ตาม ประกาศ/ นโยบายต่าง ๆ ท่ีบริษัท ได้มีการทบทวน
และประกาศใช้แทนฉบับเดิม ได้ระบุการยกเลิกประกาศฉบับเดิม 
เพื่อป้องกันความสับสนในการอ้างอิงนโยบายเพื่อการปฏิบัติงาน
แล้ว 
สถานะ - ด าเนินการแล้ว 

การขออนุมัติยืมสินค้าตัวอย่างบางรายการ ไม่เป็นไปตาม
ตามนโยบายการควบคุมสินค้าตัวอย่างของบริษัท ซึ่ง
ก าหนดไว้ว่า ผู้เบิกสินค้าต้องระบุสถานท่ีใช้งาน พร้อมทั้ง
ระบุวันท่ีจะส่งคืนไม่สอดคล้องกับนโยบายการเบิกยืมท่ี
อนุญาตได้คราวละไม่เกิน 15 วัน 

ตามประกาศท่ี PST 003/2557 เรื่อง นโยบายสินค้าตัวอย่าง (แก้ไข
ประจ าปี 2557) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 2 มกราคม 2557 ได้ระบุ
แนวปฏิบัติและการควบคุมการยืมสินค้าตัวอย่างที่ชัดเจนดังน้ี 
- การยืมสินค้าหรืออุปกรณ์เพื่อใช้เป็นตัวอย่าง (ไม่มีการทดสอบ) 
ก าหนดการยืมคราวละไม่เกิน 7 วัน โดยใช้แบบฟอร์มใบเบิก / ยืม
สินค้า 
- การยืมสินค้าหรืออุปกรณ์เพื่อใช้ในการทดสอบ ก าหนดการยืม
คราวละไม่เกิน 45 วัน โดยใช้แบบฟอร์มใบเบิก / ยืมสินค้า 
บริษัทได้ก าชับในเรื่องการลงลายมือชื่อ การตรวจสอบและ
ด าเนินการในแต่ละขั้นตอน ต้องมีการลงชื่อทุกครั้ง หากไม่มีการ
เซ็นชื่อ การด าเนินการตามขั้นตอนต่อ ๆ ไปจะไม่สามารถด าเนินการ
ได้ 
สถานะ - ด าเนินการแล้ว 

ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เคร่งครัดในการลงลายมือ
ชื่อและติดตามเอกสารใบยืมสินค้าตัวอย่างมาให้
ตรวจสอบก่อนท่ีจะมีการเบิกสินค้าออกจากคลัง โดย
ผู้ปฏิบัติงานจะใช้ใบ Stock Issue Report เป็นหลักฐาน
การเบิก ไม่ได้รอใบยืมสินค้าตัวอย่าง  

การยืมสินค้าตัวอย่าง ฝ่ายขายจะจัดท าแบบฟอร์ม “ใบยืม
สินค้า” อีกหน่ึงฉบับ ให้ลูกค้าเซ็นชื่อรับสินค้าท่ียืม เพิ่มเติม
จากแบบฟอร์ม “ใบเบิก/ยืมสินค้า” ท่ีใช้ในการเบิกสินค้า

ภายในบริษัทแต่จากการสอบทานไม่พบว่ามีการก าหนดวิธี
ปฏิบัติว่าหลังจากลูกค้าเซ็นรับสินค้าในใบยืมแล้วจะต้อง
ส่งเอกสารไปรวบรวมไว้ท่ีหน่วยงานใด 

การยืมสินค้าไปใช้ในการทดสอบ ณ สถานท่ีท าการของลูกค้า
ก าหนดให้ผู้ยืมสินค้า ต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มเอกสารใบ
ยืมสินค้า/ใบส่งสินค้า (ใช้ในกรณีท่ีผู้ยืมเป็นลูกค้า) พร้อมลงนาม
ร่วมกับลูกค้า และก าหนดให้ส่งเอกสารไปท่ีผู้ประสานงานฝ่ายขาย
และแผนกคลังสินค้า เพื่อแนบกับเอกสารใบเบิก/ยืมสินค้า 
สถานะ - ด าเนินการแล้ว 

การบันทึกรายการเบิกสินค้าตัวอย่างทางบัญชีบางรายการ
ไม่สอดคล้องกับนโยบายสินค้าตัวอย่างของบริษัท (บันทึก
เป็นสินค้าตัวอย่าง หากการเบิกสินค้าน้ัน เพื่อพิจารณา
ด้านรูปลักษณ์ภายนอกไม่มีการเปิดเครื่องหรือใช้งาน และ
บันทึกเป็นทรัพย์สินของบริษัทหากมีการเปิดเครื่องหรือใช้
งาน อันมีผลให้สินค้าน้ันไม่ใช่สินค้าใหม่อีกต่อไป) เช่น 
สินค้าตัวอย่างบางรายการเป็นการเบิกเพื่อทดสอบ แต่
บริษัทยังคงบันทึกบัญชีเป็นสินค้าตัวอย่าง ไม่ใช่ทรัพย์สิน
ตามนโยบายฯ 

ตามประกาศเรื่อง นโยบายสินค้าตัวอย่าง (แก้ไขประจ าปี 2557)ได้
ก าหนดให้สินค้าเหล่าน้ีบันทึกเป็นสินค้าตัวอย่างในความรับผิดชอบ
ของฝ่ายขาย และก าหนดงบประมาณควบคุมสินค้าตัวอย่าง
หมุนเวียนภายในฝ่ายขายประจ าปี มีมูลค่ารวม 400,000 บาทหรือ
ประมาณ 0.1% ของยอดขายประจ าปี ซึ่งจะมีการท ารายงานเพื่อ
ประเมินความเหมาะสมทุกเดือนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปี 
ทุกสิ้นเดือนฝ่ายขายจะจัดท ารายงานสินค้าตัวอย่าง และส่งให้กับ
ฝ่ายบัญชีท าการตรวจสอบและยืนยันยอด โดยจากการตรวจสอบ
รายงานและแฟ้มการยืม-คืนสินค้าตัวอย่าง และทดสอบการปฏิบัติ
ตาม พบว่าทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องได้มีการปฏิบัติตามอย่างสม่ าเสมอ
แล้ว 
สถานะ – ด าเนินการแล้ว 
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 ประเด็นข้อสังเกต ผลการติดตามข้อสังเกตที่ตรวจพบ 
การท่ีบริษัทน าทรัพย์สินของบริษัทไปให้ลูกค้ายืมโดยไม่คิด
มูลค่า อาจเข้าลักษณะเป็นการให้บริการอย่างหน่ึง (เป็น
การให้ยืมใช้สอยทรัพย์สินและผู้ยืมตกลงว่าจะคืนทรัพย์สิน
น้ันเมื่อได้ใช้สอยเสร็จ) อาจมีความเสี่ยงด้านภาษีอากร 
จากการท่ีเจ้าหน้าท่ีมีสิทธิประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มได้ 
ประกอบกับสินค้าตัวอย่างบางรายการเป็นสินค้าชนิดใช้
แล้วหมดไป เข้าลักษณะเป็นการขายสินค้าโดยผู้ให้ยืมมี
หน้าท่ีต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและมีสิทธิเรียกเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ยืม 

บริษัทได้ระบุชัดเจนในนโยบายสินค้าตัวอย่าง ตามค านิยามสินค้า
ตัวอย่าง หมายถึง สินค้าหรืออุปกรณ์ท่ียืมไปใช้ส าหรับวัตถุประสงค์
เพื่อใช้ประกอบการเสนอราคา ยื่นเสนอการประมูลเพื่อวัดขนาด
ส าหรับการติดตั้ง ทดสอบประสิทธิภาพ ทดสอบการใช้งานร่วมกับ
อุปกรณ์อื่น ซึ่งเป็นการด าเนินธุรกิจปกติ  
ส าหรับสินค้าเพื่อใช้ในการส่งเสริมการขาย บริษัทได้ออกใบก ากับ
ภาษีและน าส่งภาษีขายอยู่แล้วส าหรับสินค้าตัวอย่างท่ีใช้แล้วหมด
ไป เช่น สายไฟ ซึ่งถือปกติของการด าเนินธุรกิจ บริษัทจะบันทึก
รายการเหล่าน้ีเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับงวดน้ัน ไม่เข้าลักษณะเป็น
สินค้าตัวอย่างตามนโยบายน้ี 
สถานะ - ด าเนินการแล้ว 

จากการสอบทานยอดคงเหลือของสินค้าตัวอย่าง ณ วันท่ี 
31 พฤษภาคม 2556 เปรียบเทียบระหว่างรายงานของ
แผนกประสานงานขายกับยอดคงเหลือในบัญชีแยก
ประเภทของฝ่ายบัญชีพบว่า มียอดไม่ตรงกันอยู่ 38 
รายการ โดยฝ่ายบัญชีมียอดคงเหลือ 56 รายการ ส่วนฝ่าย
ขายมียอดคงเหลือ 18 รายการ 

ตามนโยบายสินค้าตัวอย่าง ก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีประสานงานฝ่าย
ขายจะต้องติดตาม ควบคุมการคืนสินค้า โดยจะต้องสรุปสถานะของ
รายการสินค้าตัวอย่าง และสินค้าท่ีเลยก าหนด น าเสนอผู้มีอ านาจ
อนุมัติทุกเดือนฝ่ายขายจะส่งรายงานดังกล่าวให้กับฝ่ายบัญชีเพื่อ
ตรวจสอบและยืนยันยอดสินค้าตัวอย่างกันทุกสิ้นเดือน 
สถานะ - ด าเนินการแล้ว 

ระบบงานวิศวกรรม 
บริษัทพยายามควบคุมรายการซื้ออุปกรณ์ท่ีหน้างานด้วย
เงินสดให้มีเฉพาะเท่าท่ีจ าเป็นและสมควร โดยให้มีการท า
ใบสั่งซื้อ ส าหรับรายการซื้อที่หน้างานด้วยเงินสด หรือท่ี
เรียกว่า PO เงินสด เสนอให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารลง
นามอนุมัติ โดยท าเสมือนหน่ึงมีการสั่งซื้อจากร้านค้า ซึ่ง
ไม่ได้เป็นการแก้ท่ีต้นเหตุ แต่กลับอาจท าให้เกิดปัญหา
ตามมาเน่ืองจากวันท่ีในเอกสารท่ีท าขึ้นเกิดขึ้นหลังวันท่ีใน
ใบเสร็จรับเงินของร้านค้า 

 
การซื้ออุปกรณ์ท่ีหน้างานด้วยเงินสดส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อของที่มี
มูลค่าไม่สูงมาก ไม่คุ้มกับการเคลื่อนย้ายจากคลังใหญ่ไปยัง
โครงการ หรือเกิดขึ้นด้วยความจ าเป็นโดยสถานการณ์ บริษัทได้
ก าหนดวงเงินทดรองจ่าย และผู้รับผิดชอบคือหัวหน้าโครงการ และ
ก าหนดให้การซื้ออุปกรณ์หน้างาน ไม่ต้องผ่านการจัดท า PO เงินสด 
โดยเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2557 ให้เป็นการซื้อผ่านระบบเงินทด
รองจ่ายตามคู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง ระบบการเบิกเงินทดรองจ่าย และ 
ระบบการเคลียร์เงินทดรองจ่าย รวมทั้งตามประกาศระเบียบเงินทด
รองจ่าย ซึ่งก าหนดวงเงินทดรองจ่าย และผู้รับผิดชอบคือหัวหน้า
โครงการ 
ส าหรับการซื้ออุปกรณ์หน้างานท่ีเป็นสินทรัพย์ บริษัทก าหนดให้
ด าเนินการตามล าดับของขั้นตอนจัดซื้อและมีมาตรการในการก าชับ
และก ากับดูแล โดยออกประกาศให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องรับทราบ
ชัดเจน โดยผลการติดตามพบว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตามคู่มือ
ปฏิบัติงาน / ประกาศระเบียบต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการซื้อหน้างาน
ดังกล่าว 
สถานะ - ด าเนินการแล้ว 

จากการสอบทานพบว่ามีการเปิดใบแจ้งหน้ีให้กับลูกค้า
รายหน่ึง ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2556 จ านวนเงินรวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,830,600 บาท ซึ่งตามสัญญาจ้างลงวันท่ี 

บริษัทได้ด าเนินการจัดท ารายงานสถานะโครงการทุกสิ้นเดือน โดย
เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 ก าหนดให้รายงานต่อผู้บริหารภายใน
วันท่ี 7 ของเดือนถัดไป โดยฝ่ายวิศวกรรมจะรายงานรายละเอียดของ
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19 ตุลาคม 2555 มีก าหนดส่งมอบงานให้แล้วเสร็จตาม
สัญญาภายใน 90 วัน ซึ่งวันครบก าหนดคือวันท่ี 18 
มกราคม 2556 หากผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จ
ตามเวลาท่ีก าหนดไว้ในสัญญา ต้องช าระค่าปรับเป็น
รายวันในอัตรา 0.1% ของวงเงินตามสัญญา แต่ไม่ต่ ากว่า
วันละ 300 บาท ซึ่งพบว่าบริษัทไม่มีการจัดท ารายงาน
สถานะโครงการ มีเพียงแผนงานเท่าน้ัน 

งานแต่ละโครงการ มูลค่าโครงการและประมาณการต้นทุน รวมทั้ง
เปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าของแต่ละโครงการ จัดส่งให้ฝ่ายบัญชีเพื่อใส่
ข้อมูลรายได้และต้นทุนท่ีเกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบสัดส่วนความ
คืบหน้าของงานระหว่างข้อมูลจากฝ่ายวิศวกรรมกับฝ่ายบัญชี และ
อธิบายสาเหตุหากมีผลต่างที่มีสาระส าคัญ 
ส าหรับการจัดท ารายงานจากระบบ ERP บริษัทจะได้พิจารณาตาม
ความเหมาะสม และก าหนดแผนงานต่อไป 
อย่างไรก็ตาม จากการสอบทานรายงานสถานะโครงการส าหรับ
เดือนมกราคม 2557 การแสดงรายงานต้นทุนท่ีเกิดขึ้นจริง ไม่ได้แยก
การใช้จ่ายเงินว่าเป็นการจ่ายผ่านระบบการจัดซื้อ / จ่ายเช็ค เป็น
ต้นทุนท่ีจ่ายผ่านระบบเงินทดรองจ่าย และผ่านเงินสดย่อยจ านวน
เท่าใด โดยผลการติดตามพบว่าบริษัทได้ทบทวนและปรับปรุง
รูปแบบของรายงานสถานะโครงการโดยแผนกวิศวกรรม โดยจัดท า
เป็นรายเดือน “Monthly Progress Report” ซึ่งให้ข้อมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับโครงการต่างๆแล้ว 
สถานะ - ด าเนินการเหมาะสม 

จากการสอบทานการควบคุมสินค้าท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบของแผนก Service พบว่า  
- แผนก Service ไม่สามารถพิสูจน์รายการสินค้าหรือ
สถานะของสินค้าท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของแผนกซ่ึงมี
มูลค่าตามท่ีบันทึกไว้ในบัญชีแยกประเภท ณ วันท่ี 31 
พฤษภาคม 2556 จ านวน 11.83 ล้านบาท โดย
ผู้รับผิดชอบของแผนก Service ชี้แจงว่าปัจจุบันมีสินค้าท่ี
อยู่ในความรับผิดชอบท้ังสิ้นเพียง 1.9 ล้านบาท 
- ระบบเอกสารในการควบคุมสินค้าและรายงานของแผนก
Service ยังไม่ครบถ้วนและบันทึกไม่เป็นปัจจุบัน ได้แก่ 

 เอกสารการรับเข้าและจ่ายออกของสินค้า และ
รายงานยอดคงเหลือ 

 เอกสารการยืมสินค้าของลูกค้าและการยืมสินค้าช่าง 
และรายงานยอดคงเหลือของสินค้าท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบของลูกค้าและช่าง 

- การจัดท าเอกสารแจ้ง NCR (Non Conforming 
Reports) กับสินค้าแผนก Service ยังไม่ครบถ้วน และการ
บันทึกข้อมูลในระบบยังไม่เป็นปัจจุบัน 

แผนก Service ได้มีการตรวจนับสินค้าร่วมกับฝ่ายบัญชีเมื่อวันท่ี 26 
ธันวาคม 2556 และทุกสิ้นเดือนแผนกบริการได้ส่งรายงานยอด
สินค้าเบิกเพื่อทดแทนและส่งซ่อมคงค้างให้กับฝ่ายบัญชีเพื่อ
ตรวจสอบและยืนยันยอดถูกต้องตรงกันแล้วในระหว่างปี 2556 ได้มี
การอนุมัติตัดจ าหน่ายสินค้า-Repair เป็นสินค้าช ารุด 3 ครั้ง ในเดือน 
มิถุนายน กันยายน และตุลาคม รวมมูลค่า 9.45 ล้านบาท 
สถานะ - ด าเนินการแล้ว 

การจัดท ารายงานการจ่ายอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่ายังบันทึก
รายการไม่ครบถ้วนตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับท่ี 89 เรื่อง ก าหนดแบบ
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดท ารายงาน 

แผนก Service ได้บันทึกรายการจ่ายอะไหล่ ส าหรับการรับประกัน
สินค้าท่ีขาย หรือบริการซ่อมสินค้าท่ีขาย โดยบันทึกในรายงานการ
จ่ายอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่า และถือเป็นส่วนหน่ึงของรายงานสินค้า
และวัตถุดิบ มีการระบุข้อมูลครบถ้วนตามประกาศอธิบดี
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 ประเด็นข้อสังเกต ผลการติดตามข้อสังเกตที่ตรวจพบ 
การลงรายการในรายงาน การเก็บใบก ากับภาษีและ
เอกสารหลักฐานอื่นท่ีใช้ประกอบการลงรายงานภาษีซ้ือ
ตามมาตรา 87 และมาตรา 87/3 วรรคสอง แห่งประมวล
รัษฎากร กล่าวคือ ไม่มีการะบุวันเดือนปีท่ีท าสัญญา และ
เลขท่ีสัญญา หมายความรวมถึง หลักฐานแห่งการ
รับประกัน เช่น บัตรประกัน ใบแจ้งหน้ี ค ารับรองการ
ประกัน จึงท าให้ไม่อาจพิสูจน์ว่ารายการสินค้าดังกล่าวท่ี
บริษัทจัดท าเข้าเงื่อนไขว่าเป็นการจ่ายอะไหล่โดยไม่คิด
มูลค่าหรือไม่ 

กรมสรรพากร โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 
สถานะ - ด าเนินการแล้ว 

บริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาและทดลองใช้โปรแกรมท่ี
บริหารจัดการข้อมูลท่ีให้บริการลูกค้า ควรจัดให้มีขอบเขต
ของระบบงานตามข้อเสนอแนะ เพื่อให้ระบบงานสามารถ
บันทึกข้อมูลและออกรายงานได้อย่างครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน 

บริษัทชี้แจงว่า การบริหารจัดการข้อมูลท่ีให้บริการลูกค้าในปัจจุบัน
ของบริษัทสามารถให้ข้อมูลท่ีเหมาะสมเพียงพอต่อการบริหารจัดการ 
ส าหรับข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบให้ท างานผ่านเว็บ
แอพพลิเคชั่น ฝ่ายบริหารพิจารณาว่าอาจเป็นโครงการในอนาคต ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในขณะนั้น 
สถานะ - การบริหารจัดการข้อมูลท่ีให้บริการลูกค้าในปัจจุบัน มี
ความเหมาะสม สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท 

งานวิจัยและพัฒนา 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรก าลังอยู่
ระหว่างการจัดท า 

 
บริษัทได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานส าหรับงานวิจัยและพัฒนาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร โดยแบ่งเป็น คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท และ คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง งานพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ส าหรับงานโครงการ 
สถานะ - ด าเนินการแล้ว 

ระบบลูกหน้ีและการรับเงิน 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบันทึกลูกหน้ีและการรับช าระหน้ี
ท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรยังอยู่ในระหว่างการจัดท า 

 
บริษัทได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง ระบบบัญชีขายและลูกหน้ี และ 
เรื่อง ระบบบัญชีรับช าระหน้ี เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ซึ่งตามคู่มือฯ 
ก าหนดผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการใช้งานใน
โปรแกรม ACCPAC เอกสารควบคุมคุณภาพ เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
และการบันทึกบัญชี 
สถานะ - ด าเนินการแล้ว 

การจัดเก็บเอกสารใบแจ้งหน้ี และใบเสร็จรับเงินของลูกหน้ี
การค้า ไม่มีการจัดเรียงเอกสารลูกหน้ีการค้าไว้อย่างเป็น
ระบบ การจัดเรียงอาศัยความจ าของผู้รับผิดชอบงาน 

บริษัทมีการจัดเก็บส าเนาใบวางบิล ส าเนาใบก ากับภาษีไว้ในแฟ้ม
เอกสารลูกหน้ีการค้าท่ีรอการรับช าระเงิน โดยเรียงตามรหัสและตาม
วันท่ีครบก าหนดช าระ 
สถานะ - ด าเนินการแล้ว 

จากการสอบทานรายงานแสดงอายุลูกหน้ีการค้า ณ วันท่ี 
31 มีนาคม 2556 พบว่า บริษัทมีลูกหน้ีการค้าท่ีค้างช าระ
มากกว่า 3 เดือนขึ้นไป จ านวน 2,140,196.80 บาท คิด
เป็น 5% ของยอดรวมลูกหน้ีการค้า ลูกหน้ีบริษัทย่อยท่ีค้าง
ช าระมากกว่า 3 เดือนขึ้นไปจ านวน 40,877,327.32 บาท 

บริษัทได้ก าชับให้ฝ่ายบัญชีและการเงินมีการก ากับดูแลติดตามหน้ีท่ี
ค้างเกินก าหนดท้ังลูกหน้ีการค้า ลูกหน้ีการค้าบริษัทย่อย และกิจการ
ท่ีเกี่ยวข้องกัน และให้รายงานอายุลูกหน้ีรวมทั้งชี้แจงเหตุผล 
หากไม่สามารถติดตามหน้ีได้ตามก าหนดต่อผู้บริหารทุกเดือน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ลูกหน้ีการค้าบริษัทย่อย มียอดคงค้าง



บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

ส่วนท่ี 2 หน้า 128 

 ประเด็นข้อสังเกต ผลการติดตามข้อสังเกตที่ตรวจพบ 
คิดเป็นร้อยละ 91 ของยอดรวมลูกหน้ีบริษัทย่อย และ
ลูกหน้ีกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันท่ีค้างช าระมากกว่า 3 เดือนขึ้น
ไป จ านวน 865,198.73 บาท คิดเป็น 38% ของยอดรวม
ลูกหน้ีการค้ากิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

เหลือเพียง 963,000 บาท ซึ่งจ านวนส่วนใหญ่เป็นหน้ีท่ีอยู่ใน Credit 
Term ปกติ ส าหรับการบริหารจัดการลูกหน้ีบริษัทย่อยราย บริษัท 
กันหา โซล่าพาวเวอร์ จ ากัด ท่ีคงค้างตามข้อตรวจพบ ณ วันท่ี 31 
มีนาคม 2556 จ านวน 40,877,327.32 บาท ซึ่งเป็นลูกหน้ีจากการ
สร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า บริษัทได้รับช าระหน้ีส่วนหน่ึงแล้ว
จ านวน 31,550,000.00 บาท และแปลงเป็นเงินให้กู้ยืมตามสัญญา
ให้กู้ยืมเงิน ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2556 โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ 8.00 ต่อปี สัญญาฯ ดังกล่าวมีการติดอากรแสตมป์แล้ว 
สถานะ - ด าเนินการแล้ว 

รายงานสรุปยอดคงเหลือของลูกหน้ีอื่น ณ วันท่ี 31 
มีนาคม 2556 พบว่ารายงานลูกหน้ีอื่นมียอดไม่ตรงกับ
บัญชีแยกประเภท โดยในรายงานมียอดเท่ากับ 
3,950,436.20 บาท ในบัญชีแยกประภทมียอดเท่ากับ 
3,980,436.20 บาท มีผลต่างจ านวน 30,000 บาท 

บริษัทชี้แจงว่าข้อผิดพลาดตามข้อตรวจพบน้ี เกิดจากช่วงที่มีการ
ย้ายข้อมูลบัญชีจากระบบโปรแกรม WINSPEED ไปยังโปรแกรม
ACCPAC ฝ่ายบัญชีได้ท าการตรวจสอบและปรับปรุงรายการ
เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งมีการจัดท ากระทบยอดคงเหลือของลูกหน้ีอื่น
ตามรายละเอียดกับตามบัญชีทุกเดือน 
สถานะ - ด าเนินการแล้ว 

ระบบจัดซื้อ 
การจัดท าประวัติผู้ขายสินค้าแบ่งตามกลุ่มของหมวดสินค้า 
โดยเอกสารท่ีจัดเก็บในแฟ้มประวัติผู้ขายสินค้า มีเพียง
เอกสารท่ีพิมพ์ข้อมูลผู้ขายจากเว็บไซต์ของกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าเท่าน้ัน 

 
แผนกจัดซื้อ ได้ออกประกาศแจ้งผู้ขายรายใหม่ทุกราย ต้องกรอก
เอกสารใบตอบรับการช าระค่าสินค้า และบริการ ซึ่งมีรายละเอียดท่ี
ส าคัญ เช่น กรอกช่ือ ท่ีอยู่บริษัท ชื่อผู้ติดต่อ ธนาคารท่ีต้องการโอน
เงินซึ่งต้องเปิดบัญชีในชื่อเดียวกัน และลงชื่อในเอกสารท้ังหมดโดยผู้
มีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองพร้อมประทับตรา รวมทั้งแจ้ง
ก าหนดการวางบิล และการโอนเงิน จัดเก็บเอกสารในแฟ้มประวัติ
ผู้ขาย พร้อมใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) และแผนท่ีของ
บริษัทผู้ขายสินค้า โดยจัดเก็บแฟ้ม แยกตามประเภท 
สินค้า และจัดเรียงตามรหัสผู้ขาย 
สถานะ - ด าเนินการแล้ว 

ระเบียบปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure) 
ยังไม่มีขั้นตอนปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับใบ PO เงินสด ซึ่งเป็น
นโยบายท่ีบริษัทก าหนดให้มีการจัดท า 

บริษทัได้ก าหนดให้การสั่งซื้ออุปกรณ์หน้างาน ซึ่งเคยมีการจัดท า PO 
เงินสด ให้เปลี่ยนมาปฏิบัติตามระบบเงินทดรองจ่าย ซึ่งมีคู่มือ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน เรื่อง ระบบการเบิกเงินทดรองจ่าย  และ ระบบ
การเคลียร์เงินทดรองจ่าย รวมท้ังตามประกาศระเบียบเงินทดรอง
จ่าย และไม่ต้องผ่านการจัดท า PO เงินสด โดยเริ่มตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ 2557 
ส าหรับการซื้ออุปกรณ์หน้างานท่ีเป็นสินทรัพย์ บริษัทก าหนดให้
ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนของการจัดซ้ือ 
สถานะ - ติดตามการด าเนินการสั่งซื้ออุปกรณ์หน้างานตามระบบเงิน
ทดรองจ่าย และการจัดซื้อสินทรัพย์ตามขั้นตอนการจัดซื้อในปี 2557 
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 ประเด็นข้อสังเกต ผลการติดตามข้อสังเกตที่ตรวจพบ 
จากรายงานของแผนกจัดซื้อ พบว่ามี รายงานใบขอซื้อและ
ใบสั่งซื้อคงค้างตั้งแต่ปี 2553-2555 ท่ีไม่มีการด าเนินการ
ใดๆ แล้วอยู่ในระบบเป็นจ านวนหน่ึง โดยปัจจุบันเจ้าหน้าท่ี
แผนกจัดซื้อได้สรุปยอดใบสั่งซื้อที่ค้างอยู่ในระบบส่งให้ทาง
ฝ่ายบัญชีและฝ่ายบริการ 
รับทราบ 

ฝ่ายจัดซื้อมีการตรวจสอบใบขอซื้อและใบสั่งซื้อท่ีค้างอยู่ในระบบ 
และหากพบว่ามีรายการท่ีต้องด าเนินการยกเลิก จะจัดท ารายงาน
เพื่อขออนุมัติต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ผ่านการรับทราบโดย
ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี และ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เพื่อแจ้ง
ฝ่ายบัญชแีละฝ่าย MIS ท าการ Inactive ในระบบ ACCPAC ซึ่ง
ก าหนดให้ด าเนินการปีละ 2 ครั้ง ทุกกลางปีและปลายปี 
จากการสอบทานรายงานการสั่งซื้อสินค้าคงค้างจากโปรแกรม
ACCPAC ไม่พบใบสั่งซื้อท่ีค้างส่งและยังไม่ได้รับสินค้าตามก าหนด 
สถานะ - ด าเนินการแล้ว 

ควรก าหนดให้มีเป้าหมายในการด าเนินการท่ีชัดเจนและมี
การวัดผลเป็นประจ าทุกเดือน สรุปเป้าหมายได้ดังน้ี 
ควบคุม Supplierให้จัดส่งสินค้าผิดพลาดได้ไม่เกิน 3% ต่อ
เดือน ควบคุมการจัดส่งของ Supplier ตรงตามก าหนด 
100% ขึ้นไป จ านวนครั้งที่เอกสารของผู้ขายผิดพลาด 
จ านวนข้อร้องเรียนของผู้ใช้ภายใน % การเคลมต่อการส่ง
มอบ จ านวน Shipment ท่ีมีสินค้าเสียหาย จ านวนครั้งที่
เอกสารของผู้ขายล่าช้า 

แผนกจัดซื้อมีการจัดท า AVL List (Approved Vendor List)แบ่ง
ตามกลุ่มของหมวดสินค้า มีการก าหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนน
ผู้ขาย ผู้รับจ้างช่วง หน่วยงานสอบเทียบ โดยมีเกณฑ์ในการ
พิจารณาในด้านคุณภาพของสินค้าและบริการ ความสามารถในการ
ส่งมอบสินค้า/งาน และความพร้อมของบุคลากรและเครื่องมือในการ
ติดตั้งสอบเทียบ รวมท้ังมีการประเมินผู้ขาย โดยก าหนด 
สถานะ - ด าเนินการแล้ว 

บริษัทควรก าหนดให้มีช่องท่ีระบุปริมาณสินค้าคงเหลือใน
คลังในแบบฟอร์มใบขอซื้อด้วย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาว่า ปริมาณท่ีขอซื้อนั้นเหมาะสมหรือไม่ 

ฝ่ายจัดซื้อใช้การสอบถามไปยังแผนกคลังสินค้าโดยตรง ซึ่งทาง
คลังสินค้าจะสามารถให้ข้อมูลสินค้าคงเหลือหลังจากหักยอดจอง
ฝ่ายจัดซื้อจะเขียนจ านวนสินค้าคงเหลือในฟอร์มขอซื้อก่อน 
ด าเนินการตามขั้นตอนจัดซ้ือต่อไป ซึ่งเริ่มปฎิบัติตั้งแต่วันท่ี 15 
กรกฎาคม 2556 
สถานะ - ด าเนินการแล้ว 

ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง 
การตรวจนับสินค้าคงเหลือประจ าเดือนของแผนก
คลังสินค้า ไม่พบว่ามีรายงานการตรวจนับท่ีฝ่ายบัญชีลง
รายมือชื่อเข้าร่วมท าการตรวจนับสินค้าด้วย 

 
บริษัทได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจนับสินค้าสิ้นปี และ
การตรวจนับสินค้าประจ าเดือน โดยแผนกบัญชีส่งตัวแทน
สังเกตการณ์การนับสินค้าคงเหลือประจ าเดือน และร่วมเข้าตรวจนับ
สินค้าประจ าปี และมีการลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจนับสินค้า
ทุกครั้ง 
ส าหรับสินค้าช ารุด มีคู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การก าจัดสินค้าไม่ตรง
ตามข้อก าหนด มีการจัดท า NCR label ติดบนตัวสินค้าท่ีช ารุด และ
มีการจัดท ารายงาน NCR ส าหรับสินค้าช ารุดให้ฝ่ายบริหารรับทราบ
ทุกเดือน รวมทั้งท าหนังสือขออนุมัติ ท าลายสินค้า NCR ตาม
ระเบียบปฏิบัติท่ีกรมสรรพากรก าหนดเงื่อนไขไว้ เสนอประธานและ
รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเพื่อรับทราบและอนุมัติ 
สถานะ – ด าเนินการแล้ว 
 
 

การรับคืนสินค้าตัวอย่างกลับเข้าคลังสินค้าของบริษัทกรณี
ท่ีช ารุดบริษัทยังไม่ได้จัดท า NCR label บนตัวสินค้าท่ี
ช ารุด ท าให้ข้อมูลสินค้าคงเหลือในระบบถือว่าเป็นสินค้า
สภาพดีท่ีมีไว้เพื่อขาย ส่งผลให้งบการเงินของบริษัทไม่
สะท้อนมูลค่าท่ีแท้จริงของสินค้า 
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 ประเด็นข้อสังเกต ผลการติดตามข้อสังเกตที่ตรวจพบ 
การจัดท ารายงานอายุสินค้าคงเหลือของบริษัทจัดท าด้วย
ระบบManual ในโปรแกรม Microsoft Office Excel 
เนื่องจากยังไม่สามารถออกรายงานจากระบบ ERP ได้
เนื่องด้วยข้อจ ากัดของวันท่ีท่ีเริ่มระบบของการบันทึกสินค้า 
จึงท าให้ไม่สามารถใช้รายงานจากระบบได้ 

ระบบโปรแกรม ACCPAC สามารถแสดงรายงานอายุสินค้าคงเหลือ
ได้ เว้นแต่ข้อมูลรายงานอายุของสินค้าท่ีท าการยกยอดมาจากระบบ
เก่าในปี 2555 ไม่สามารถแสดงรายงานอายุสินค้าตามวันท่ีได้มาได้ 
สินค้าดังกล่าวจะบันทึกรายการตามวันท่ียกยอดมา ไม่ใช่วันท่ีได้มา
ของสินค้าน้ัน บริษัทจึงยังคงมีความจ าเป็นท่ีต้องจัดท ารายงานอายุ
สินค้าคงเหลือของรายการสินค้าท่ียกยอดดังกล่าว โดยใช้ข้อมูลวันท่ี
ได้มาในระบบเดิมคือ WINSPEED และจัดท าโดย Manual ใน
รูปแบบ Excel  
รายงานอายุสินค้า แผนกคลังสินค้าจะรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ
ทุก 6 เดือน หรือเมื่อมีสินค้าค้างนานไม่เป็นไปตามนโยบายบริหาร
จัดการของบริษัท 
ผู้บริหารพิจารณาว่า ในระยะเวลาปานกลาง วิธีปฏิบัติงานของ
บริษัทในปัจจุบัน สามารถให้ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพแล้ว 
สถานะ - การด าเนินการของบริษัทต่อข้อตรวจพบ มีความเหมาะสม 
เพียงพอ 

ระบบบัญชีและการเงิน 
งานการเงิน 
ยังไม่มีการก าหนดขอบเขตงานการเงินท่ีจะต้องแบ่งแยก
หน้าท่ีออกมาจากฝ่ายบัญชี 

 
บริษัทได้ก าหนดขอบเขตงานการเงินท่ีต้องแบ่งแยกหน้าท่ีออกมา
จากฝ่ายบัญชี ตามโครงสร้างองค์กรของบริษัท มีการแบ่งแยกแผนก
บัญชี และแผนกการเงินออกจากกัน และมีการก าหนดคู่มือปฏิบัติ
ส าหรับแผนกบัญชี และการเงินชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร รวมท้ัง
ก าหนด Job Description ของแต่ละต าแหน่งคู่มือปฏิบัติงาน 
ก าหนดรายละเอียดผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการใช้
งานในโปรแกรม ACCPAC เอกสารควบคุมคุณภาพ เอกสารท่ี
เกี่ยวข้อง และการบันทึกบัญชี 
สถานะ - ด าเนินการแล้ว 

ยังไม่มีการจัดท าผังงาน (Flowchart) แสดงทางเดินของ
งานและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับระบบการเงิน รวมทั้งยังไม่มี
การจัดท าคู่มือการปฏิบัติทางด้านการเงินของบริษัท 

การจ่ายเงินค่าสินค้า 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจ่ายช าระหน้ีท่ีเป็นลาย
ลักษณ์อักษรก าลังอยู่ระหว่างการจัดท า 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการจ่ายช าระหน้ี ได้มีการจัดท าเป็นลายลักษณ์
อักษรแล้ว 
สถานะ - ด าเนินการแล้ว 

จากการสอบทานยอดรวมของเจ้าหน้ีการค้าตามรายงาน
กับตามบัญชีแยกประเภท ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2556 
พบว่ารายงานเจ้าหน้ีการค้าในประเทศมียอดต่างกัน
จ านวน 23,917.83 บาท โดยในรายงานมียอดเท่ากับ 
20,441,953.94 บาท ในบัญชีแยกประเภทมียอดเท่ากับ 
20,465,871.77 บาท และมีเจ้าหน้ีการค้าในประเทศท่ีคง
ค้างมากกว่า 2 เดือนขึ้นไป จ านวน 2,537,051.11 บาท 
คิดเป็น 12% ของยอดรวมเจ้าหน้ีการค้าในประเทศ และมี

บริษัทมีการติดตามหาสาเหตุของเจ้าหน้ีท่ีค้างนานอย่างสม่ าเสมอ มี
การจัดท ารายงานกระทบยอดระหว่างบัญชีแยกประเภทและรายงาน
อายุเจ้าหน้ีในแต่ละเดือน ซึ่งหากมีรายการท่ีผิดปกติ หรือค้างช าระ
นาน จะมีการตรวจสอบและด าเนินการให้ถูกต้องเหมาะสมต่อไป 
สถานะ - ด าเนินการแล้ว 
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เจ้าหน้ีกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันท่ีคงค้างมากกว่า 2 เดือนขึ้นไป 
จ านวน 562,554.93 บาท คิดเป็น 3% ของยอดรวมเจ้าหน้ี
กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
ระบบเงินสดย่อย 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการเบิกวงเงินสดย่อย ท่ีเป็น
ลายลักษณ์อักษรก าลังอยู่ระหว่างการจัดท า 
 

 
บริษทัได้จัดท าระเบียบการเบิกเงินสดย่อย และคู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง 
การเบิกชดเชยวงเงินสดย่อย และมีการประกาศและประชาสัมพันธ์
ให้ทุกหน่วยงานรับทราบท่ัวกัน และฝ่ายบัญชีได้มีการสุ่มตรวจนับ
เงินสดย่อยโดยไม่แจ้งผู้รักษาเงินสดย่อยทราบล่วงหน้า โดย
ก าหนดให้มีการสุ่มตรวจนับทุกเดือน 
สถานะ - ด าเนินการแล้ว 

ระบบเงินทดรองจ่าย 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานยังอยู่ระหว่างการจัดท า 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานได้จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว โดยมีคู่มือ
ปฏิบัติงาน เรื่อง ระบบการเบิกเงินทดรองจ่าย และ ระบบการเคลียร์
เงินทดรองจ่าย รวมทั้งก าหนดระเบียบเงินทดรองจ่าย เพื่อให้มีแนว
ปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นในแนวทางเดียวกัน 
สถานะ - ด าเนินการแล้ว 

จากการสอบทานรายงานเงินทดรองจ่ายคงเหลือ ณ วันท่ี 
31 มีนาคม 2556 จ านวน 1,109,092.89 บาท พบว่า มี
ยอดตรงกับบัญชีแยกประเภท โดยมียอดเงินทดรองจ่ายท่ี
เกินก าหนดระยะเวลาท่ีต้องเคลียร์คืนจ านวน 107,244.50 
บาท คิดเป็น 10% ของยอดเงินทดรองจ่ายรวม 
ข้อเสนอแนะ บริษัทควรจัดให้มีระบบการรายงานยอดเงิน
ทดรองจ่ายคงเหลือเพื่อช่วยเร่งรัดติดตามให้มีการการคืน
เงินทดรอง โดยควรเพิ่มรายงาน ดังนี้  
- รายงานสรุปการเบิกและคืนเงินทดรองจ่าย เพื่อท า

รายงานสรุปการเคลื่อนไหวการเบิกและคืนในรอบ
เดือน โดยแสดงแยกตามประเภทของเงินทดรอง 

- รายงานเงินทดรองคงเหลือ ณ สิ้นเดือน โดยจ าแนก
ตาม Aging ของระยะเวลาท่ีค้าง 

บริษัทได้ด าเนินการติดตามการเคลียร์เงินทดรองจ่ายให้เป็นไปตาม
ระเบียบเงินทดรองจ่าย และแบบฟอร์มการเบิกเงินทดรองจ่ายมีการ
ระบุวันท่ีเคลียร์คืนเงินทดรอง 
บริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานอายุเงินทดรองจ่ายคงเหลือของของผู้
เบิกแต่ละคนเป็นรายเดือนแล้ว จ าแนกตาม Aging ของระยะเวลาท่ี
ค้างเคลียร์เงินทดรอง และตรวจสอบยืนยันยอดกับทางบัญชีทุก
เดือนเพื่อให้การปฏิบัติเรื่องการเคลียร์เงินทดรองจ่ายมีความชัดเจน 
และบริษัทได้ออกประกาศท่ี PST 012/2557 เรื่อง ระเบียบเงินทด
รองจ่าย เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งระบุขอบเขตวงเงิน / 
อ านาจการเบิกหรือถือครองเงินทดรองจ่าย ระบุหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของผู้ถือเงินทดรองจ่าย ขั้นตอนการเบิก และขั้นตอนการ
เคลียร์เงินทดรองจ่ายกรณีท่ีผู้ถือเงินทดรองไม่สามารถเคลียร์เงินทด
รองได้ตามก าหนด ตามประกาศฯ ดังกล่าวได้ก าหนดให้ต้องแจ้งฝ่าย
บัญชีเป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้ผู้อ านวยการฝ่ายเป็นผู้พิจารณา
อนุมัติในการขยายระยะเวลา 
สถานะ - ด าเนินการแล้ว 

ระบบบัญชีเงินเดือน 
เนื่องจากบริษัทได้ว่าจ้างบริษัทภายนอกในการจัดท าบัญชี
เงินเดือนของพนักงาน จึงควรจะต้องมีระบบส ารองข้อมูลท่ี
ดีเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย 

 
บริษัทก าหนดให้มีระบบการส ารองข้อมูลเงินเดือน โดยให้ท าการ
ส ารองข้อมูลทุกเดือน โดยท าการเข้ารหัส (Encrypt) ไฟล์ หรือใส่ 
Password ส าหรับการเปิดไฟล์ ซึ่งไฟล์ส ารองให้จัดส่ง 2 ชุด 
ชุดแรกเก็บไว้ท่ีแผนกบุคคล (ไม่แจ้ง Password) และชุดท่ีสองเก็บไว้
ท่ีผู้บริหารพร้อม Password 
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 ประเด็นข้อสังเกต ผลการติดตามข้อสังเกตที่ตรวจพบ 
ยอดเงินเดือนในบัญชีแยกประเภทส าหรับปี 2555 ไม่ตรง
กับยอดรวมเงินเดือนตามแบบ ภ.ง.ด. 1ก (ผลต่างเป็น
จ านวน 1,093,618.69 บาท) บริษัทจึงควรต้องมีการ
กระทบยอดเงินเดือนกับบัญชีแยกประเภทด้วย 

แผนกบัญชีมีการกระทบยอดเงินเดือนตาม ภ.ง.ด.1 กับตามบัญชี
แยกประเภททุกเดือน 
สถานะ - ด าเนินการแล้ว 

ระบบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 
จากการสอบทานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันท่ี 
31 พฤษภาคม 2556 พบว่ามีเช็คค้างเบิก (บริษัทเป็นผู้สั่ง
จ่ายเช็คดังกล่าว) ท่ีติดค้างมาเป็นเวลานานเกิน 6 เดือน 
จ านวน 1 ราย จ านวนเงิน 29,100.00 บาท เน่ืองจากเช็คท่ี
มีอายุเกิน 6 เดือน หากน าไปขึ้นเงิน ธนาคารจะปฏิเสธการ
จ่ายเงิน 

 
เช็คท่ีมีอายุค้างเกิน 6 เดือน บริษัทได้มีการติดตามหาสาเหตุและท า
การปรับปรุงรายการแล้ว 
จากการสอบทานงบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคารแยกตามราย
บัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ไม่พบรายการติดกระทบยอด 
สถานะ – ด าเนินการแล้ว 

จากการสอบทานรายละเอียดของงบกระทบยอดเงินฝาก 
ธนาคารประเภทบัญชีกระแสรายวัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2555 – 31 พฤษภาคม 2556 พบว่า บริษัทมีรายการ
กระทบยอดเงินฝากธนาคารท่ีเป็นการบันทึกบัญชีซ้ า 
รายการท่ีบันทึกบัญชีขาดและเกินจากบัญชีและมีรายการ
ยังไม่ได้บันทึกบัญชีอยู่ในจ านวนพอประมาณ 

บริษัทชี้แจงว่าข้อผิดพลาดตามตามข้อตรวจพบน้ี ปกติไม่ควรเกิดขึ้น 
แต่กรณีดังกล่าวเกิดจากช่วงที่มีการย้ายข้อมูลบัญชีจากระบบ
โปรแกรม WINSPEED ไปยังโปรแกรม ACCPAC และฝ่ายบัญชีได้
ท าการตรวจสอบและปรับปรุงรายการเรียบร้อยแล้ว 
สถานะ – ด าเนินการแล้ว 

ระบบบัญชีแยกประเภท 
การปฏิบัติงานของพนักงาน ได้มีการศึกษาจากคู่มือการ
ปฏิบัติงานของบริษัทแต่อาศัยการเรียนรู้จากหัวหน้างาน 
ซึ่งปฏิบัติงานในหน้าท่ีด้วยความเคยชิน ไม่มีการปรับปรุง
วิธีการปฏิบัติงาน ประกอบกับพนักงานท่ีได้รับหน้าท่ียัง
ไม่ได้รับการอบรมถึงวิธีการปฏิบัติในระบบงาน ERP อย่าง
ครบถ้วนทุกต าแหน่งงาน 

 
บริษัทได้ก าหนดขอบเขตงานการเงินท่ีต้องแบ่งแยกหน้าท่ีออกมา
จากฝ่ายบัญชี ตามโครงสร้างองค์กรของบริษัท มีการแบ่งแยกแผนก
บัญชี และแผนกการเงินออกจากกัน และมีการก าหนดคู่มือปฏิบัติ
ส าหรับแผนกบัญชี และการเงินชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร รวมท้ัง
ก าหนด Job Description ของแต่ละต าแหน่งคู่มือปฏิบัติงาน 
ก าหนดรายละเอียดผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการใช้
งานในโปรแกรม ACCPAC เอกสารควบคุมคุณภาพ เอกสารท่ี
เกี่ยวข้อง และการบันทึกบัญชี 
สถานะ - ด าเนินการแล้ว 

บริษัทยังไม่จัดพิมพ์บัญชีรายวันหรือสมุดรายวัน ส าหรับ
งวดปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

บริษัทชี้แจงว่า บริษัทมีการส ารองข้อมูลทางบัญชีไว้อย่างสม่ าเสมอ 
และมีการจัดท าบัญชีโดยใช้โปรแกรมบัญชีที่ได้รับการรับรองอนุมัติ
จากกรมสรรพากร จึงมีบัญชีรายวันทุกประเภทครบถ้วน เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการบัญชีฯ อยู่แล้ว เนื่องจากข้อมูลบัญชีรายวันมี
รายการมาก จึงยังไม่ได้สั่งพิมพ์ อย่างไรก็ตามบริษัทได้ท าการสั่ง
พิมพ์บัญชี/สมุดรายวัน เป็น Hard copy ไว้แล้ว 
สถานะ - ด าเนินการแล้ว 

บริษัทมีการบันทึกบัญชีในใบส าคัญท่ัวไป ถือเป็นรายการ
ผิดปกติในการลงบัญชีอยู่เป็นจ านวนไม่น้อย ซึ่งส่วนใหญ่
เกิดจากการลงรายการผิดพลาดและการบันทึกบัญชีซ้ า
จ านวน 132 รายการ 

- ก่อนการผ่านรายการบัญชีทุก Voucher ฝ่ายบัญชีได้ท าการ
ตรวจสอบความถูกต้องในการลงบัญชีทุกครั้ง 
- บริษัทมีการควบคุมการออกใบส าคัญทั่วไป โดยจัดให้มีผู้จัดท า
รายการ ผู้ตรวจสอบ และผู้อนุมัติรายการ มีการตรวจสอบและเซ็น
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 ประเด็นข้อสังเกต ผลการติดตามข้อสังเกตที่ตรวจพบ 
การจัดท าใบส าคัญท่ัวไป พบว่ามี Voucher ท่ีไม่มีลายเซ็น 
ของผู้อนุมัติ (Approved by)อยู่เป็นจ านวนมาก 

ก ากับทุกครั้ง 
- บริษัทใช้ระบบ Batch ในการควบคุมการใช้เลขท่ี และก าหนดให้มี
การ Running Number โดยอัตโนมัติ จึงไม่เกิดกรณีเลขท่ี Voucher 
ซ้ าอีก 
สถานะ - ด าเนินการแล้ว 

จากการตรวจสอบการจัดท าใบส าคัญท่ัวไป  พบว่า 
Voucher เลขเดียวกัน 2 ใบ แต่ต่างเลขท่ี Batch เนื่องจาก
การเรียงเลขท่ี  Voucher  ไม่ได้มีการท าทะเบียนคุม
เอกสารไว้จึงท าให้มีเลขท่ีเอกสารซ้ ากันในระบบ 
ระบบบัญชีรายได้และบัญชีต้นทุนขาย 
การก าหนดผังบัญชีของบริษัท ประกอบด้วย หมวดบัญชี-
ชื่อบริษัท-แผนก ท าให้รหัสบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายของ
บริษัทมีจ านวนมาก ประกอบกับการออกแบบรหัสบัญชี
เป็นรายแผนกจะท าให้ไม่สามารถจัดท างบก าไรขาดทุน
แยกตามแผนกได้ทันทีจากการพิมพ์งบทดลอง ซึ่งจะต้อง
มาจัดท าเป็น Manual เอง 

 
บริษัทชี้แจงว่าการแก้ไขผังบัญชีระหว่างปี จะมีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงานและการบันทึกบัญชีหลายระบบ ซึ่งในปัจจุบันสามารถท า
งบก าไรขาดทุนแยกแผนกได้ใน Excel อยู่แล้ว หากในอนาคต 
สถานการณ์เหมาะสมเอื้ออ านวย บริษัทจะได้พิจารณาท าการ
ทบทวนการก าหนดผังบัญชี เพื่อท่ีจะสามารถใช้ประโยชน์จาก
โปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสูด 
สถานะ –ไม่ด าเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว เนื่องจากมี
ข้อจ ากัดท่ีกระทบต่อระบบงาน แต่ไม่มีผลต่อการจัดท ารายงานท่ี
ถูกต้อง (ระดับความเสี่ยง : ต่่า) 

ในบัญชีแยกประเภทรายได้ของบริษัท มีรายได้จากการ
ขายและรายได้จากการให้บริการเท่าน้ัน ไม่สามารถแยก
ประเภทรายได้ตามลักษณะ กลุ่มสินค้าหรือประเภทสินค้า
ได้ หรือรายได้จากการบริการซ่อมสินค้าและต้นทุนตาม
ส่วนงานขายและบริการ รวมทั้งต้นทุนงานซ่อม ท าให้ไม่มี
รายงานในการวัดอัตราก าไรขั้นต้นในส่วนของรายได้แต่ละ
ประเภทได้อย่างแท้จริง การควบคุมการปฏิบัติงานด้าน 
การขายให้บรรลุวัตถุประสงค์การด าเนินธุรกิจ และเพื่อใช้
เป็นตัวชี้วัดในการด าเนินงาน 

บริษัทมีการวัดผลการขายและก าไรในลักษณะของโครงการ (ท้ังการ
ขายสินค้า และการขายพร้อมติดตั้ง / บริการ) สามารถเรียกรายงาน
ก าไร-ขาดทุนแยกโครงการ ในการวัดอัตราก าไรขั้นต้นจากระบบ
โปรแกรม แม้ว่าการก าหนดผังบัญชีของบริษัทอาจไม่เหมาะสม

เพียงพอตามความเห็นของผู้ตรวจสอบภายใน (บริษัท ออดิท เฮา้ส์ 
จ ากดั) แต่ฝ่ายบริหารพิจารณาว่าการวัดและประเมินผลการขายใน

ลักษณะของโครงการให้ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม
เพียงพอต่อการควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร 
สถานะ - บริษัทมีข้อมูลและรายงานท่ีเพียงพอในการวิเคราะห์อัตรา
ก าไรขั้นต้นเพื่อการควบคุมการปฏิบัติงานการขายให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ / เป้าหมายของบริษัท 

ฝ่ายบัญชีควรได้รับรายงานท่ีเกี่ยวข้องกับรายงานผลความ 
คืบหน้าผลการด าเนินงานเป็นรายงานประจ าเดือน 
รายงานการเปลี่ยนแปลงการด าเนินโครงการ การขยาย
ระยะเวลาด าเนินโครงการ (ถ้ามี) และการปิดโครงการ 
เพื่อท่ีจะได้ตรวจสอบกับข้อมูลท่ีบันทึกว่า ได้มีการบันทึก
ข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งควรจะผลักดันให้มี 
การน าระบบต้นทุนโครงการ (PJC : Project and Job 
Costing) ท่ีมีอยู่ในระบบ ACCPAC มาใช้ให้เกิดประโยชน์
มากท่ีสุด ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถทราบความคืบหน้า
ของการท างานในแต่ละโครงการ ต้นทุนท่ีใช้ไป ต้นทุนการ

บริษัทได้ด าเนินการจัดท ารายงานสถานะโครงการทุกสิ้นเดือน โดย
เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 ก าหนดให้รายงานต่อผู้บริหารภายใน
วันท่ี 7 ของเดือนถัดไป โดยฝ่ายวิศวกรรมจะรายงานรายละเอียดของ
งานแต่ละโครงการ มูลค่าโครงการและประมาณการต้นทุน รวมทั้ง
เปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าของแต่ละโครงการ จัดส่งให้ฝ่ายบัญชีเพื่อใส่
ข้อมูลรายได้และต้นทุนท่ีเกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบสัดส่วนความ
คืบหน้าของงานระหว่างข้อมูลจากฝ่ายวิศวกรรมกับฝ่ายบัญชี และ
อธิบายสาเหตุหากมีผลต่างที่มีสาระส าคัญ 
บริษัทมีความเห็นว่า การจัดท ารายงานสถานะโครงการตามวิธีการ
ข้างต้น ท าให้สามารถตรวจสอบการรายงานความคืบหน้าของฝ่าย
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 ประเด็นข้อสังเกต ผลการติดตามข้อสังเกตที่ตรวจพบ 
ท างานท่ีแท้จริง (Actual) ในทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการ
ท างานแบบของชิ้นงานโครงการ หรือสัญญา ระบบต้นทุน
ของโครงการท าการเปรียบเทียบระหว่าง Budget กับ 
Actual 

วิศวกรรม ว่าสอดคล้องกับข้อมูลต้นทุนทางบัญชีหรือไม่และมีความ
เหมาะสมกับลักษณะงานในปัจจุบัน ส าหรับการจัดท ารายงานจาก
ระบบ ERP บริษัทจะได้พิจารณาตามความเหมาะสมและก าหนด
แผนงานต่อไป 
สถานะ - การจัดท ารายงานสถานะโครงการของบริษัทในปัจจุบัน มี
ความเหมาะสม การท่ีบริษัทยังไม่พิจารณาน าระบบต้นทุนโครงการ
ในระบบ ACCPAC มาใช้ มีความเสี่ยงท่ีอาจมีผลกระทบต่อบริษัท
ในระดับที่ต่ ามาก 

จากการตรวจสอบรายได้ตามสัญญาขายและให้บริการใน
บัญชีแยกประเภทพบว่า มีรายได้จากการขายติดอยู่ด้านเด
บิต ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2556 จ านวน 6.8 ล้านบาท 
เนื่องจากมีการยกเลิกรายการ 

ยอดเดบิตของบัญชีรายได้จากการขาย จ านวน 6.8 ล้านบาท ซึ่ง
บันทึกในบัญชี 4100000 น้ัน ทางบัญชีได้มีการตรวจสอบและท า
การปรับปรุงรายการให้ถูกต้องแล้ว 
บริษัทได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน ท่ีระบุวิธีการใช้งานในโปรแกรม 
ACCPAC และการบันทึกบัญชีในแต่ละระบบงาน เพื่อให้ทุกฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง 
สถานะ – ด าเนินการแล้ว 

สินค้าท่ีเข้ามาในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2556 มีการ 
เพิ่มเติมค่าใช้จ่ายเข้าไป แต่ระบบไม่ได้น าเข้าไปรวมกับ
ต้นทุนสินค้าท่ีเข้ามาแต่ละตัว คาดว่าน่าจะเกิดจากความ
ผิดพลาดของผู้ใช้โปรแกรมท่ีไม่ได้น าต้นทุนไปถัวเฉลี่ยกับ
ต้นทุนเดิม ท าให้ผู้บริหารอาจ Mark up ก าไรในการ
ก าหนดราคาขายโดยไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายส่วนน้ี 
วิธีการค านวณต้นทุนท่ีบริษัทใช้อยู่ อาจมีความเสี่ยงหาก
ลืมปรับต้นทุนสินค้าตอนสิ้นเดือน หรือหากมีสินค้าหลาย 
Shipmentท่ีค้างนาน ท าให้เสียเวลาและอาจก่อให้เกิด
ความผิดพลาดได้สูง 

บริษัทชี้แจงว่ามีการจัดท ารายละเอียดค านวณค่าใช้จ่ายของ สินค้า
ต่างประเทศ ซึ่งจัดท านอกระบบโปรแกรม ACCPAC ก่อน โดยมี
รายละเอียดค่าใช้จ่ายท่ีต้องค านวณเป็นต้นทุนสินค้า ได้แก่ มูลค่า
ของสินค้า ค่าใช้จ่ายในการออกของ ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บโดย 
Shipping ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นการเคลียร์สินค้าออกจากกรมศุลกากร
ค่าใช้จ่ายในการน าเข้าสินค้าทางเรือ และค่าเบี้ยประกันภัยในการ
น าเข้า ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายครบทุกประเภท โดยฝ่ายจัดซ้ือจะ
ตรวจสอบค่าใช้จ่ายจาก Forwarder เพื่อเป็นข้อมูลในการค านวณ
ต้นทุนสินค้า ส่วนต่างจากค่าใช้จ่ายจริงเกิดขึ้นน้อยมาก จากการ
สอบทานเอกสารการค านวณค่าใช้จ่ายของสินค้าต่างประเทศ พบว่า
มีโอกาสน้อยมากท่ีบริษัทจะก าหนดราคาขาย ตามวิธี Cost Plus 
โดยใช้ต้นทุนท่ีต่ ากว่าความเป็นจริง 
สถานะ – ด าเนินการแล้ว 

ฝ่ายบัญชีควรให้มีรายงานทางการเงินอื่น ๆ รายงานการ 
วิเคราะห์ทางการเงิน หรือ Management Reports เพื่อ
เป็นข้อมูลให้ฝ่ายบริหารใช้ประกอบการตัดสินใจด าเนิน
ธุรกิจ 

ฝ่ายบัญชีมีการจัดท า Management Report เพื่อเสนอผู้บริหารใน
การประชุมคณะกรรมการบริหารทุกเดือน รวมทั้งมีการเสนอข้อมูล
และรายงานประกอบการอนุมัติและตัดสินใจในทุกระบบงาน 
สถานะ – ด าเนินการแล้ว 

ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร 
จากการสอบทานพบว่า มีสินค้าตัวอย่างในปี 2555 ท่ีโอน
มาเป็นสินทรัพย์เมื่อวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 จ านวน 14 
รายการ มูลค่า212,193.65 บาท ซึ่งจากการตรวจนับ
สินทรัพย์ดังกล่าว พบว่ามีสินทรัพย์และเอกสารยืนยันส่ง
สินค้าให้ลูกค้าเพียง 8 รายการ 

 
ฝ่ายขายจะส่งรายงานสรุปสถานะของรายการสินค้าตัวอย่างให้กับ
ฝ่ายบัญชีเพื่อตรวจสอบและยืนยันยอดสินค้าตัวอย่างกันทุกสิ้นเดือน 
สถานะ – ด าเนินการแล้ว 
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 ประเด็นข้อสังเกต ผลการติดตามข้อสังเกตที่ตรวจพบ 
บริษัทค านวณค่าเสื่อมราคาโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ซึ่ง
จากการสอบทานพบว่ามีประเด็นดังนี ้
 - รายละเอียดค่าเสื่อมราคา ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2556 ไม่
ตรงกับบัญชีแยกประเภท มีผลต่างจ านวน 60,234.18 
บาท 

 - บริษัทยังไม่ได้ก าหนดนโยบายการประมาณมูลค่า
คงเหลือของสินทรัพย์เมื่อเลิกใช้งาน (ราคาซาก) 

 - วันท่ีในทะเบียนค่าเสื่อมราคากับวันท่ีตามบัญชีแยก
ประเภท มีบางรายการไม่ตรงกัน 

 - สินทรัพย์ รายการวิทยุสื่อสาร Fujitel จ านวน 2 เครื่อง
(รหัส 07_56_0002-0003) มีมูลค่าสินทรัพย์ในทะเบียน
ค่าเสื่อมราคาไม่ตรงกับตามบัญชีแยกประเภท โดยตาม
ทะเบียนฯ แสดงจ านวนเงินชิ้นละ 3,600 บาท แต่ใน
บัญชีแยกประเภทแสดงจ านวนเงินชิ้นละ 2,900 บาท 

ทะเบียนสินทรัพย์ท่ีแผนกธุรการจัดท าส าหรับการ
ควบคุมดูแลสินทรัพย์ท่ีซื้อมาในปี 2556 พบว่ามียอด
ถูกต้องตรงกับฝ่ายบัญชี จะต่างกันเฉพาะสินทรัพย์ท่ี
เกิดขึ้นก่อนปี 2556 โดยมีผลแตกต่างกัน ณ วันท่ี 31 
มีนาคม 2556 จ านวน 2,630,869.02 บาท 

- กรณีมูลค่าสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคาตามรายละเอียดทะเบียนฯ
สินทรัพย์ กับทางบัญชีมีบางรายการท่ีมียอดแตกต่างกัน บริษัทชี้แจง
ว่า กรณีดังกล่าวเกิดจากช่วงที่มีการย้ายข้อมูลบัญชีจากระบบ
โปรแกรม WINSPEED ไปยังโปรแกรม ACCPAC ซึ่งแผนกบัญชีได้
ท าการตรวจสอบและปรับปรุงให้ถูกต้องแล้ว 
จากการสอบทานรายงาน กระทบยอดสินทรัพย์ระหว่างทะเบียน
สินทรัพย์ และบัญชีแยกประเภท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ไม่พบ
ผลต่างที่เป็นสาระส าคัญ (ผลต่างรวมตามกลุ่มของสินทรัพย์ เป็น
หลักร้อยบาท) 
สถานะ – ด าเนินการแล้ว 
 
-  บริษัทมีคู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การรับและจัดเก็บข้อมูลทรัพย์สิน 
เพื่อให้การบันทึกข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน มีการควบคุม
สินทรัพย์ถาวรแต่ละชิ้น โดยก าหนดขั้นตอนการโอนย้าย การบันทึก
การตัดจ าหน่ายทรัพย์สินถาวรออกจากบัญชี การตรวจนับทรัพย์สิน
และการจัดท ารายงาน 
สถานะ – ด าเนินการตามคู่มือปฏิบัติงาน 
 
-  บริษัทยังไม่มีการก าหนดนโยบายการประมาณมูลค่าคงเหลือของ
สินทรัพย์เมื่อเลิกใช้งาน (ราคาซาก) ปัจจุบันก าหนดมูลค่าซาก
เท่ากับ 1 บาททุกรายการ โดยปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณา
ก าหนดรายการทรัพย์สินและประมาณการราคาซาก และจะได้
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
ก าหนดเป็นนโยบายบัญชีต่อไป 
สถานะ / ข้อเสนอแนะ : 
บริษัทควรเร่งพิจารณาก าหนดนโยบายการประมาณมูลค่าคงเหลือ
ของสินทรัพย์เมื่อเลิกใช้งาน (ราคาซาก) และมีการทบทวนอย่างน้อย
ปีละครั้งโดยเฉพาะรายการท่ีเป็นสินทรัพย์หลักในการด าเนินธุรกิจ 
โดยปัจจุบันบริษัทได้มีการจัดท านโยบายการก าหนดราคาซาก
ทรัพย์สิน ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2557 โดยได้รับการอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหาร ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2557 
เป็นต้นไป 

จากการสอบทานใบส าคัญจ่ายเลขท่ี PV13030194.4 ลง
วันท่ี 20 มีนาคม 2556 ซึ่งเป็นรายการเคลียร์เงินทดรอง
จ่าย พบว่ามีสินทรัพย์อยู่ 2 รายการท่ีถูกบันทึกเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับส านักงาน คือ ศาลพระภูมิ จ านวนเงิน 
23,800 บาท และเก้าอี้ จ านวนเงิน 1,170 บาท ซึ่ง
เจ้าหน้าท่ีบัญชีเจ้าหน้ีไม่ได้น ารายการดังกล่าวมาบันทึก 

บริษัทชี้แจงว่าค่าใช้จ่ายในการสร้างศาลพระภูมิในโครงการ
PST280/12 ให้กับบริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ ากัดมีการแจ้ง
ขอค าแนะน าในการด าเนินการก าหนดรหัสสินค้าเพื่อท าการรับเข้า-
จ่ายออก และมีการก าหนด Part เป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ตาม email 
ลงวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2556 โดยเป็นการสร้างตัวศาลพระภูมิที่
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท กรีน ไบ-โอ 
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 ประเด็นข้อสังเกต ผลการติดตามข้อสังเกตที่ตรวจพบ 
บัญชีเป็นสินทรัพย์ของบริษัท มหาสารคาม จ ากัด และบริษัทไม่ได้เป็นผู้ใช้ประโยชน์ในสินทรัพย์ 

จึงบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซึ่งได้รับการอนุมัติการใช้จ่าย
ดังกล่าวแล้ว 
สถานะ -  การบันทึกบัญชีในรายการซื้อศาลพระภูมิเป็นค่าใช้จ่ายมี
ความเหมาะสม 

ฝ่ายบัญชีควรตรวจสอบหาผลต่างที่เกิดขึ้นและปรับปรุง
บัญชีให้ถูกต้อง ควรจัดท างบพิสูจน์ยอดสินทรัพย์ถาวร
เปรียบเทียบยอดตามบัญชีคุมของแผนกธุรการ เพื่อให้
แน่ใจว่าสินทรัพย์ถาวรมีอยู่จริงและถูกต้องตามหลักการ
บัญชีท่ีรับรองทั่วไป 

ฝ่ายบัญชีได้จัดท ารายงาน กระทบยอดสินทรัพย์ระหว่างทะเบียน
สินทรัพย์ และบัญชีแยกประเภท ท้ังด้านราคาทุนและค่าเสื่อมราคา
สะสม ซึ่งบางกลุ่มมีผลต่างเล็กน้อย (มูลค่าผลต่าง หลักร้อยบาท) 
สถานะ -  บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และมีการปฏิบัติตามระบบ นโยบายและคู่มือฯ 
ท่ีวางไว้ทุกเรื่อง 

ฝ่ายบัญชีควรส่งเจ้าหน้าท่ีบัญชีเข้าร่วมตรวจนับสินทรัพย์ 
ประจ าปีท่ีแผนกธุรการด าเนินการ ซึ่งควรเร่งด าเนินการ
ตรวจนับสินทรัพย์ให้ครบถ้วน เพื่อให้แน่ใจว่าทะเบียน
สินทรัพย์มีความถูกต้องตรงกับสินทรัพย์ท่ีมีอยู่จริง 
สินทรัพย์ใดท่ีสูญหายหรือเลิกใช้งานหรืออยู่ในสภาพท่ีใช้
งานไม่ได้แล้ว แต่ยังบันทึกอยู่ในบัญชีสินทรัพย์ถาวร หรือ
พบว่ามีสินทรัพย์บางรายการท่ีใช้งานอยู่แต่ไม่ได้มีการ
บันทึกในทะเบียนสินทรัพย์ ควรท าการปรับปรุง หรือตัด
จ าหน่ายสินทรัพย์ออกจากบัญชีให้ถูกต้อง 

บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจนับทรัพย์สินประจ าปี 
2556 เมื่อวันท่ี 4 กันยายน 2556 เพื่อร่วมตรวจนับกับแผนกธุรการ 
ตามแผนการตรวจนับทรัพย์สินตามจ านวน สภาพทรัพย์สิน (ช ารุด 
หรือ สูญหาย) ก าหนดให้เริ่มท าการตรวจนับทรัพย์สินตั้งแต่วันท่ี 16 
กันยายน 2556 เป็นต้นไป โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีเจ้าหน้าท่ี 
บัญชีเป็นกรรมการตรวจนับด้วย 
รายงานผลการตรวจนับ มีทรัพย์สินท่ีช ารุดและสูญหายจ านวน 
378 รายการ มีมูลค่าสุทธิทางบัญชีเหลือรายการละ 1 บาท ผู้บริหาร 
ให้ด าเนินการแยกประเภทการท าลาย และตัดจ าหน่ายในปี 2557 
สถานะ -  บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และมีการปฏิบัติตามระบบ นโยบายและคู่มือฯ 
ท่ีวางไว้ทุกเรื่อง 

บริษัทควรเร่งจัดท าทะเบียนคุมสินทรัพย์ และบันทึก
รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ท่ีกิจการเลิกใช้เพื่อเป็นหลักฐาน
การเลิกใช้งานสินทรัพย์ของบริษัท โดยระบุวันท่ีเลิกใช้
สินทรัพย์ และเมื่อท าการยกเลิกการใช้สินทรัพย์ควรเปลี่ยน
สถานะสินทรัพย์ พร้อมกับจัดท ารายงานการเลิกใช้
สินทรัพย์ 

บริษัทได้จัดท าทะเบียนคุมสินทรัพย์ การบันทึกข้อมูล การควบคุม
การโอนย้าย การตัดจ าหน่ายการบันทึก การตรวจนับและการ
รายงาน ได้ปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การรับและจัดเก็บข้อมูล
ทรัพย์สิน 
สถานะ -  บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และมีการปฏิบัติตามระบบ นโยบายและคู่มือฯ 
ท่ีวางไว้ทุกเรื่อง 

บริษัทควรจัดท านโยบายให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
ท่ี 16 (ปรับปรุงปี 2552) เรื่อง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ท่ี
มีผลบังคับใชต้ั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2554 

บริษัทได้จัดท านโยบายบัญชี โดยข้อ 6 เป็นเรื่องนโยบายบัญชี 
ส าหรับ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา 
สถานะ – ด าเนินการแล้ว 

ระบบบัญชีสินค้าคงเหลือ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรอยู่ในระหว่าง
จัดท า 

 
บริษัทมีเอกสารระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การบริหารคลังสินค้าและ
ควบคุมสินค้าคงคลัง ซึ่งเป็นเอกสารควบคุมตาม ISO9001:2008 
ครอบคลุมขั้นตอนในการรับสินค้า การจัดเก็บ และการเก็บรักษา
สินค้า การเบิกจ่ายสินค้า การควบคุมผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ตรงตาม
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 ประเด็นข้อสังเกต ผลการติดตามข้อสังเกตที่ตรวจพบ 
ข้อก าหนด และได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องสินค้า
คงเหลือในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน ดังน้ี 
- คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องงานบริการหลังการขาย 
- คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการคลังสินค้าแผนกบริการหลัง
การขาย 

- ขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่องการก าจัดสินค้าไม่ตรงตามข้อก าหนด 
- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจนับสินค้าประจ าเดือน 
- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจนับสินค้าสิ้นปี 
สถานะ – ด าเนินการแล้ว 

บริษัทไม่ได้จัดท าบัญชีสินค้าให้ครบถ้วน คือ ต้องจัดให้มี
ชื่อ ชนิด จ านวน หน่วยนับ รายละเอียดการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปส าหรับ สินค้าตัวอย่าง สินค้าเบิกเพื่อส่งซ่อม 
และสินค้าตัดช ารุด (สินค้าท่ีมีไว้เพื่อขาย และสินค้าเบิก
ทดแทน มีการจัดท าบัญชีสินค้า) 

บริษัทได้จัดให้มีการท ารายงานสินค้าท่ีมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน 
ส าหรับสินค้าคงเหลือทุกประเภทแล้ว 
สถานะ – ด าเนินการแล้ว 

ระบบการบันทึกบัญชีสินค้าคงคลัง มีทั้งระบบท่ีเชื่อม และ
ไม่เชื่อมกับบัญชีแยกประเภท รวมทั้งการจัดท ารายงาน
แบบ Manual ดังนี ้
- สินค้าท่ีมีไว้ขาย มีคลังสินค้าในระบบโปรแกรม และเชื่อม
กับบัญชีแยกประเภท 
- สินค้าเบิกทดแทน มีคลังสินค้าในระบบแบบ Stand 
alone และไม่เชื่อมกับบัญชีแยกประเภท 
- สินค้าตัวอย่าง / สินค้าเบิกเพื่อซ่อม และสินค้าตัดช ารุด 
ไม่มีคลังสินค้าในระบบ และมีการจัดท ารายงานแบบ 
Manual 

ฝ่าย MIS ร่วมกับผู้ใช้ระบบงาน รวมทั้งฝ่ายบัญชี ได้ลดการท างาน
แบบ Manual เป็นการท างานแบบ Auto ในระบบโปรแกรม 
ACCPAC โดยได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ข้อจ ากัดของ
โปรแกรม ข้อมูล และวิธีการปฏิบัติงาน 
สถานะ – บริษัทมีกระบวนการจัดการ ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

สินค้าท่ีเบิกเพื่อทดแทนและเพื่อส่งซ่อม ยอดรวมตามบัญชี 
ณวันท่ี 31 พฤษภาคม 2556 จ านวน 11.83 ล้านบาท เป็น
สินค้าท่ีอยู่ในความดูแลของแผนกบริการ ซึ่งไม่สามารถ
แสดงหลักฐาน หรือ สินค้าให้แน่ใจว่ายังมีปริมาณสินค้า
อยู่ครบถ้วน 

แผนก Service ได้มีการตรวจนับสินค้าร่วมกับฝ่ายบัญชีเมื่อวันท่ี 26 
ธันวาคม 2556 ทุกสิ้นเดือนแผนกบริการได้ส่งรายงานยอดสินค้าเบิก
เพื่อทดแทนและส่งซ่อมคงค้างให้กับฝ่ายบัญชีเพื่อตรวจสอบและ
ยืนยันยอดถูกต้องตรงกัน 
ในระหว่างปี 2556 ได้มีการอนุมัติตัดจ าหน่ายสินค้า-Repair เป็น
สินค้าช ารุด 3 ครั้ง ในเดือน มิถุนายน กันยายน และตุลาคม รวม
มูลค่า 9.45 ล้านบาท 
สถานะ – ด าเนินการแล้ว 

สินค้าตัดช ารุด ยอดรวมตามบัญชี ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 
2556 จ านวน 1,342,850.50 บาท โดยวันท่ี 25 มีนาคม 
2556 มีการขอจ าหน่ายสินค้าช ารุดผ่านการอนุมัติโดยรอง
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านปฏิบัติการ มูลค่าตามบัญชี 
3.29 ล้านบาท ขายในวันท่ี 10 เมษายน 2556 ในราคา 1.5 
ล้านบาท พบว่า การอนุมัติดังกล่าวไม่สอดคล้องกับอ านาจ

บริษัทมีคู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การก าจัดสินค้าไม่ตรงตามข้อก าหนด 
แผนกคลังสินค้าท าหนังสือขออนุมัติท าลายสินค้าท่ีไม่ตรงตาม
ข้อก าหนด เสนอประธานและรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเพื่อ
รับทราบและอนุมัติ มีการเปรียบเทียบราคา 3 ราย รวมทั้งมีการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงาน ในการน าสินค้า / สิ่งของ / วัสดุที่
ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโดยไม่ได้รับอนุญาต ระบุวิธีการก าจัด โดย
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 ประเด็นข้อสังเกต ผลการติดตามข้อสังเกตที่ตรวจพบ 
อนุมัติตามท่ีได้อนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั้งที ่ 2/2556 ท่ีประชุมวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2556 โดยระบุ
ขอบเขตอ านาจอนุมัติ เรื่อง การโอน การจ าหน่าย การ
บริจาค การท าลาย การให้เช่าท่ีไม่เกิน 10 ล้านบาท คือ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

มีเอกสารประกอบครบถ้วน 

อย่างไรก็ตาม จากการติดตามผลการตรวจสอบครั้งท่ี 1/2556 โดย
บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จ ากดั พบว่าหนังสือขออนุมัติ
จ าหน่ายสินค้า ซึ่งแสดงข้อมูลการสอบราคา และการคัดเลือกผู้รับ
ซื้อของแผนกจัดซื้อ ผู้จัดการแผนกคลังสินค้าเป็นผู้จัดท าเสนอขอ
อนุมัติจ าหน่าย ซึ่งในการติดตามผลการตรวจสอบอีกครั้ง ในครั้งท่ี 
1/2557 จากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบเอกสาร
ประกอบ พบว่าผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องมีความเข้าใจในการปฏิบัติ
ตามอ านาจการด าเนินการ เรื่องการขออนุมัติจ าหน่ายสินค้าท่ีไม่ตรง
ตามข้อก าหนด 
สถานะ – ด าเนินการแล้ว 

ระบบงานภาษีอากร 
ใบก ากับภาษีซ้ือท่ีบริษัทใช้ขอคืนภาษีเป็นใบก ากับภาษีท่ีมี
อายุเกิน 6 เดือน โดยเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นในเดือน
กันยายน 2556 ซึ่งบริษัทน ามายื่นแบบภาษีเดือนเมษายน 
2556 จ านวน 5 รายการ มูลค่าภาษี 307.42 บาท และ
บริษัทไม่ได้ระบุข้อความ “ถือเป็นภาษีซ้ือในเดือนภาษี
........” ส าหรับกรณีภาษีซ้ือท่ีน าไปหักในเดือนภาษี
หลังจากเดือนภาษีตามใบก ากับภาษีซ้ือน้ัน 
แฟ้มภาษีซ้ือ มีเอกสารท่ีไม่ใช่ใบก ากับภาษี 2 รายการ 
ส าหรับเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ 2556 เป็น
ภาษีมูลค่าเพิ่มจ านวน 1,106 บาท และ 4,200 บาท 
ตามล าดับ 

 
จากการสอบทานแฟ้มใบก ากับภาษีซ้ือและรายงานภาษีซื้อส าหรับ
เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2556 พบว่าใบก ากับภาษีซ้ือมีความ
ถูกต้อง และกรณีใช้ใบก ากับภาษีซื้อไปหักในเดือนภาษีถัด ๆไปไม่
เกิน 6 เดือน บริษัทได้ระบุข้อความว่า “ถือเป็นภาษีซื้อในเดือนภาษี
.........” ไว้ในใบก ากับภาษีครบถ้วนแล้ว 
สถานะ – ด าเนินการแล้ว 

จากการสอบทานรายงานภาษีขายของปี 2556 พบว่า 
- มีการออกใบลดหน้ีกับเอกสาร CANCEL ท่ีเป็นรายการ
ยกเลิกทางบัญชี มีการ Running Number ต่อกันซึ่ง
อาจจะท าให้เกิดความสับสนระหว่างใบลดหน้ีกับ
เอกสาร CANCEL ของฝ่ายบัญชี 

 
- การจัดท ารายงานภาษีขายของบริษัทยังแสดงข้อความ
ไม่ครบถ้วนในเรื่องการแสดงท่ีอยู่ของสถานประกอบการ 

ปัจจุบันยังมีการ Running number ต่อกันอยู่เน่ืองจากในระบบ 
ACCPAC ไม่มี Module ในการยกเลิกใบแจ้งหน้ี แต่ฝ่ายบัญชีมีการ
ควบคุมการใช้เลขท่ี และมีการจัดเก็บใบแจ้งหน้ีท่ีมีการยกเลิกแยกไว้
เพื่อควบคุมให้การยื่นภาษีขายเป็นไปอย่างถูกต้อง 
สถานะ – บริษัทได้จัดให้มีการควบคุมที่เหมาะสม 
 
บริษัทได้ก าชับให้การบันทึกข้อมูลลูกค้าผ่าน Order Entryให้ระบุที่
อยู่ของลูกค้าให้ครบถ้วนถูกต้องตาม ภ.พ.20 และฝ่ายบัญชี
ตรวจสอบอีกครั้งก่อนพิมพ์ใบก ากับภาษี 
สถานะ - ด าเนินการแล้ว 

บริษัทมีการเคลมสินค้าท่ีได้รับความเสียหายจากการขนส่ง
กับบริษัทขนส่งแห่งหน่ึงที่ได้มีการประกันภัยไว้ และส่ง
มอบซากสินค้าให้แก่บริษัทดังกล่าวเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
ตามมาตรา 77/1 แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทมีหน้าท่ีต้อง
น ามูลค่าซากสินค้ามารวมค านวณเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหาก

กรณีตามข้อตรวจพบดังกล่าว บริษัทได้ออกใบก ากับภาษีตามมูลค่า
ท่ีได้รับเงินค่าความเสียหายตามท่ีบริษัทประกันภัยได้มีการประเมิน 
ซึ่งบริษัทเห็นว่าราคาดังกล่าวถือได้ว่าเป็นราคาท่ีเหมาะสมเนื่องจาก
มีผู้ประเมินอิสระโดยบริษัทประกันภัย และบริษัทได้น าส่งภาษีขายไว้
แล้วในเวลาท่ีได้รับค่าความเสียหายดังกล่าว 
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 ประเด็นข้อสังเกต ผลการติดตามข้อสังเกตที่ตรวจพบ 
มีการส่งมอบซากสินค้าตามสภาพ ณ วันส่งมอบ สถานะ - การด าเนินการของบริษัทตามที่ชี้แจง ถูกต้องเหมาะสมแล้ว 
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
การว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทท าข้อตกลงในรูปแบบของ สัญญาว่าจ้าง ซึ่งตาม
ข้อเท็จจริงเป็นสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท
ควรแก้ไขข้อความในสัญญาให้ถูกต้อง 

 
บริษัทได้ด าเนินการแก้ไขข้อความเป็น สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาด้าน
กฎหมาย และมีการลงนามเรียบร้อยแล้ว 
สถานะ - ด าเนินการแล้ว 

Job Description ของฝ่ายบัญชียังไม่ได้จัดท า บริษัทยัง
ไม่ได้จัดท า Job Description ของต าแหน่งงานให้ครบทุก
ต าแหน่ง 

บริษัทได้จัดท า ได้จัดท า Job Description ของฝ่ายบัญชีตาม
ต าแหน่งงานท่ีก าหนดไว้ในผังองค์กรของฝ่ายบัญชี ตาม
Organization Chart of PST Group (FND & ACD & CSD & CEO) 
และมีการเซ็นชื่อรับทราบของพนักงาน 
สถานะ - ด าเนินการแล้ว 

บริษัทควรก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุง
กฎระเบียบต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและภาวะ
เศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ในการจัดท าแผนธุรกิจประจ าปี ต้องมีการตั้งงบประมาณในเรื่องของ
การบริหารบุคคล ซึ่งฝ่ายบริหารได้มีการทบทวนกฎระเบียบต่างๆให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบประกาศต่าง ๆ 
รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ 
ซึ่งจากการตรวจติดตามพบว่าแผนกบุคคล ได้ท าการทบทวน
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ  ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท และ 
กฎหมายแรงงานท่ีเกี่ยวข้องแล้วกฎระเบียบต่างๆ ตามนโยบาย
บริษัท 
สถานะ - ด าเนินการแล้ว 

การจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายเดินทางรวมทั้ง
สวัสดิการอื่นๆ ให้แก่พนักงาน ตามระเบียบบริษัท ควรระบุ
ให้ชัดเจนว่าเงินสวัสดิการประเภทใดบ้างที่ต้องรวม
ค านวณเป็นเงินได้ของพนักงานและต้องถูกหักภาษีเงินได้ 
ณ ท่ีจ่าย เพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติให้
ถูกต้องตามกฎหมายภาษีอากร 

บริษัทได้ออกประกาศท่ี PST007/2557 เรื่อง ระเบียบข้อบังคับการ
เบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ซึ่งบริษัทได้มีการประกาศให้พนักงาน 
รับทราบเรื่อง ระเบียบข้อบังคับการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง และ 
รับทราบการถูกหักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ายส าหรับค่าเบี้ยเลี้ยง และ 
รายได้พิเศษอื่น ๆ ซึ่งได้มีการหักภาษีไว้แล้ว 
สถานะ - ด าเนินการแล้ว 

บริษัทควรจัดรวบรวมรายการท่ีเป็นรายได้พิเศษอื่น
นอกเหนือจากเงินเดือน แล้วจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร 
ประกาศให้พนักงานทุกคนรับทราบ 

รายไดพ้ิเศษอื่น บริษัทได้ก าหนดระบุอยู่ในข้อบังคับ และประกาศ
ต่างๆ เช่น ประกาศเรื่อง เงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ปฎิบัติงานให้กับพนักงาน ประกาศท่ี PST007/2557 เรื่อง ระเบียบ
ข้อบังคับการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง เงินชดเชยระบุอยู่ในระเบียบ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน ส่วนค่าจ้างนอกเวลาจะต้องพิจารณา
โดยผู้อ านวยการฝ่ายเป็นกรณีไป โดยบริษัทได้มีการประกาศให้
พนักงานรับทราบเรื่อง ระเบียบข้อบังคับการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง 
และรับทราบการถูกหักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ายส าหรับค่าเบี้ยเลี้ยง และ
รายได้พิเศษอื่น ๆ ซึ่งได้มีการหักภาษีไว้แล้ว 
สถานะ - ด าเนินการแล้ว 

งานธุรการและดูแลทรัพย์สิน 
แผนกธุรการอยู่ระหว่างสรุปสินทรัพย์ท่ีไม่ตรงกันกับ

 
กรณีมูลค่าสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคาตามรายละเอียดทะเบียนฯ



บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

ส่วนท่ี 2 หน้า 140 

 ประเด็นข้อสังเกต ผลการติดตามข้อสังเกตที่ตรวจพบ 
ทะเบียนของฝ่ายบัญชี ซึ่งเป็นสินทรัพย์ก่อนปี 2556 ควร
เร่งด าเนินการตรวจนับ และควรก าหนดให้มีการตรวจนับ
สินทรัพย์ถาวรอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง จะได้ทราบว่า
ทะเบียนสินทรัพย์มีความถูกต้องตรงกับสินทรัพย์ท่ีมีอยู่
จริง ซึ่งจะส่งผลให้งบการเงินสะท้อนถึงข้อมูลทางการเงิน
เกี่ยวกับสินทรัพย์ท่ีถูกต้อง รวมทั้งควรมีระบบการตรวจนับ 
สินทรัพย์ถาวร 

สินทรัพย์ กับทางบัญชีมีบางรายการท่ีมียอดแตกต่างกัน บริษัทชี้แจง
ว่า กรณีดังกล่าวเกิดจากช่วงท่ีมีการย้ายข้อมูลบัญชีจากระบบ
โปรแกรม WINSPEED ไปโปรแกรม ACCPAC ซึ่งแผนกบัญชีได้ท า
การตรวจสอบและปรับปรุงให้ถูกต้องแล้ว 
จากการสอบทานรายงาน กระทบยอดสินทรัพย์ระหว่างทะเบียน
สินทรัพย์ และบัญชีแยกประเภท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ไม่พบ
ผลต่างที่เป็นสาระส าคัญ (ผลต่างรวมตามกลุ่มของสินทรัพย์ เป็น
หลักร้อยบาท) 
บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจนับทรัพย์สินประจ าปี 2556 
เมื่อวันท่ี 4 กันยายน 2556 เพื่อร่วมตรวจนับกับแผนกธุรการตาม
แผนการตรวจนับทรัพย์สินตามจ านวน สภาพทรัพย์สิน (ช ารุด สูญ
หาย) ก าหนดให้เริ่มท าการตรวจนับทรัพย์สินตั้งแต่วันท่ี 16กันยายน 
2556 เป็นต้นไป โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีเจ้าหน้าท่ีบัญชีเป็น
กรรมการตรวจนับด้วย 
บริษัทได้จัดท าทะเบียนคุมสินทรัพย์ การบันทึกข้อมูล การควบคุม
การโอนย้าย การตัดจ าหน่ายการบันทึก การตรวจนับและการ
รายงาน ได้ปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การรับและจัดเก็บข้อมูล
ทรัพย์สิน 
สถานะ - ด าเนินการเหมาะสมเพียงพอแล้ว 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บริษัทยังไม่มีระบบเตือนอัคคีภัยส าหรับห้อง Server 

 
บริษัทได้มีการติดตั้งระบบเตือนอัคคีภัย Smoke Detector ส าหรับ
ห้อง Server เรียบร้อยแล้วในปี 2556 
สถานะ - ด าเนินการแล้ว 

บริษัทมีการส ารวจโปรแกรมลิขสิทธิ์แล้ว แต่ยังไม่น าไป
เทียบกับจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในบริษัท และ
ด าเนินการจัดหาให้ครบ 

บริษัทได้ท าการส ารวจโปรแกรมลิขสิทธิ์ระบุตามเครื่องคอมพิวเตอร์
แต่ละเครื่องแล้ว และได้จัดท าแผนการจัดซื้อโปรแกรมลิขสิทธิ์
ด าเนินการ และได้ด าเนินการซื้อโปรแกรมลิขสิทธิ์เป็นไปตามแผนฯ 
สถานะ - ด าเนินการแล้ว 

 
 จากรายงานการตรวจสอบภายในโดยบริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จ ากดั ครั้งที่ 2/2556 ลงวันที ่24 
กุมภาพันธ์ 2557  และรายงานการตรวจสอบภายในครั้งที่ 2/2557 ลงวันท่ี 5 สิงหาคม 2557 ซึง่เปน็การตรวจสอบภายใน
ส าหรับกระบวนการทางธุรกิจหลกัของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงระบบ ดังนี ้

1. ระบบการขาย และระบบงานวิศวกรรม 
2. ระบบการรับเงิน 
3. ระบบการจัดซื้อ 
4. ระบบการจา่ยเงิน 
5. ระบบบริหารสินค้าและต้นทุน 
6. ระบบสินทรัพย์ถาวร 



บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

ส่วนท่ี 2 หน้า 141 

7. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8. ระบบเงินเดือนและบริหารงานบุคคล 
 
นอกจากนี้ ในรายงานการตรวจสอบภายในครัง้ที่ 1/2557 ลงวันท่ี 22 เมษายน 2557 และรายงานการตรวจสอบ

ภายในครัง้ที่ 2/2557 ลงวันท่ี 5 สิงหาคม 2557  บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จ ากดั ซึ่งท าการติดตามการด าเนินงาน
ของบริษัทต่อขอ้ตรวจพบจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในส าหรับกระบวนการทางธุรกจิหลักของบริษัท สามารถ
ท าการสรุปประเด็นที่ตรวจพบได ้ดังนี ้
 

ประเด็นข้อสังเกต ค าชี้แจงและการด าเนินการของบริษัท 
ระบบการขาย และระบบงานวิศวกรรม 
- เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อของลูกค้าบางราย 
ไม่ครบถ้วนตามรายการท่ีก าหนดไว้ 

- ในการพิจารณาสินเชื่อ บริษัทมีการพิจารณาอนุมัติ
เครดิตเทอม แต่ไม่มีการพิจารณาการให้วงเงินเครดิต 
และไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับก าหนดการรับวางบิลและการรับ
เช็คของลูกค้าในใบเปิดหน้าบัญชี 

ความเสี่ยง – ปานกลาง 

 
- บริษัทได้ออกประกาศ “นโยบายการให้เครดิตคู่ค้า” ประกาศเมื่อ
วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2557 โดยก าหนดนโยบายการให้สินเชื่อ 
ประกอบด้วยตัวแปร 4 ตัว คือ Credit Limit, Credit Term, Credit 
Standard และ Collection Policy และก าหนดวงเงินสินเชื่อและ
อ านาจอนุมัติแยกตามกลุ่มลูกค้า 

- บริษัทได้ทบทวนนโยบายการขาย และประกาศใช้เมื่อวันท่ี 3 
มีนาคม 2557 ตาม“ประกาศท่ี PST 018/2557 เรื่องนโยบายการ
ขาย ประจ าปี 2557” โดยยกเลิกประกาศฉบับเดิม 

- บริษัทได้ทบทวนแบบฟอร์มใบเปิดหน้าบัญชี “ใบประวัติลูกค้า/
อนุมัติเครดิต/เปิดหน้าบัญชี” ให้สอดคล้องกับนโยบายการให้
เครดิตคู่ค้า และประกาศเรื่องนโยบายการขาย และมีการปฏิบัติ
ตาม ซึ่งจากการตรวจสอบ พบว่ามีเอกสารประกอบการพิจารณา
สินเชื่อ, การพิจารณาอนุมัติวงเงินเครดิตเป็นไปตามนโยบายฯ
และอ านาจท่ีก าหนดไว้, มีการระบุข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขช าระเงิน
และก าหนดวางบิล 

- บริษัทก าหนดให้มีการทบทวนข้อมูลลูกค้าอย่างสม่ าเสมออย่าง
น้อยปีละครั้งหรือกรณีท่ีลูกค้าท่ีมีประวัติช าระเงินไม่ดีต้องมีการ
ทบทวนวงเงินสินเชื่อและระยะเวลาการช าระเงินใหม่ 

สถานะ - ด าเนินการแล้ว 
เอกสารท่ีเก็บในแฟ้ม Project Info กรณีมีการมอบอ านาจ
ในการท าสัญญากับลูกค้า ตรวจพบบางโครงการไม่ได้แนบ
ส าเนาใบมอบอ านาจ 
ความเสี่ยง – ต่ า 

จากการตรวจสอบเอกสารและข้อมลูต่าง ๆ ในแฟ้ม Project Info 
และรายงานจากระบบโปรแกรม AccPac บริษัทได้จัดท าเอกสาร
ประกอบไว้ครบถ้วน รวมทั้งหนังสือมอบอ านาจกรณีมอบอ านาจให้
ลงนามท าสัญญากับลูกค้า 
สถานะ - ด าเนินการแล้ว 

จากการตรวจสอบแฟ้ม Project Info เปรียบเทยีบกับ
ข้อมูลตามรายงาน Sale Info Report พบว่าข้อมูลสถานะ
ของลูกค้าตาม Sale Info Report บางรายการไม่มีการ 
Update ให้เป็นข้อมูลตามสถานะที่เป็นปัจจุบัน 
ความเสี่ยง – ต่ า 

บริษัทได้ก าชับให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายต้องท าการ Update ข้อมูลใน 
Sale Info Report อย่างสม่ าเสมอทุกเดือน เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูล 
หรือการอ้างอิงข้อมูลท่ีคลาดเคลื่อน 
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ประเด็นข้อสังเกต ค าชี้แจงและการด าเนินการของบริษัท 
จากการตรวจสอบเอกสาร Transfer to Service Form 
เปรียบเทียบกับใบเสนอราคา พบว่ารายการสินค้าประเภท
หลอด LED ตามเอกสาร Transfer to Service Form ระบุ
ระยะเวลารับประกันสินค้า 3 ปี แต่ในใบเสนอราคาระบุ
เพียง 1 ปี 
ความเสี่ยง – ปานกลาง 

บริษัทได้ก าชับให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลการรับประกัน
ในเอกสารใบเสนอราคา และเอกสาร Transfer to Service Form ให้
มีข้อมูลท่ีถูกต้องตรงกันเป็นไปตามนโยบายการรับประกันสินค้าของ
บริษัท 

ระบบการจัดซื้อ 
กระบวนการจัดหาท่ีมีการเปรียบเทียบราคา ไม่มีเอกสารท่ี
จัดท าเป็นแบบฟอร์มมาตรฐานแสดงการเปรียบเทียบราคา
และพิจารณาเลือกผู้จ าหน่ายรายใด มีเพียงการเขียนเป็น 
Memo หรือโดยกระดาษแนบไว้เท่าน้ัน 
ความเสี่ยง – ปานกลาง 

 
บริษัทได้ก าหนดให้ใช้แบบฟอร์มมาตรฐาน “สอบเทียบผู้ขาย” ซึ่ง
ก าหนดให้ใช้ตัง้แต่เดือนมีนาคม 2557 โดยระบุวันท่ีท าการสอบ 
เทียบ รายผู้ขายท่ีท าการเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขการช าระเงิน, 
เหตุผลท่ีเลือกและมีการลงลายมือชื่อผู้จัดท า / ผู้ตรวจสอบ และ
ผู้อนุมัติโดย 
จากการตรวจสอบพบว่าในการเปรียบเทียบราคาและคัดเลือกผู้
จ าหน่ายแผนกจัดซ้ือได้ใช้แบบฟอร์ม “คัดเลือกผู้ขาย” ในการ
เปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขการช าระเงิน และแนบใบเสนอราคา
เพื่อพิจารณาอนุมัติแล้ว 
สถานะ – ด าเนินการแล้ว 

จากการตรวจสอบรายงานการพิจารณาคุณสมบัติผู้ขาย 
เงื่อนไขการช าระเงินตามรายงานแตกต่างจากเครดิตเทอม
ในระบบโปรแกรม 2 ราย 
ความเสี่ยง – ปานกลาง 

จากการตรวจสอบข้อมูลเครดิตเทอมตาม “รายงานข้อมูล Vendor” 
ในระบบโปรแกรมเปรียบเทียบกับ “รายงานการพิจารณาคุณสมบัติ
ผู้ขาย / ผู้รับจ้างช่วง / หน่วยงานสอบเทียบรายใหม่” พบว่าเครดิต
เทอมท่ีระบุไว้มีข้อมูลท่ีตรงกัน 
สถานะ - ด าเนินการแล้ว 

ระบบการจ่ายเงิน 
เอกสารประกอบการจ่ายเงินบางรายการ มีการประทับตรา 
PAID ในเอกสารไม่ครบถ้วน 
ความเสี่ยง – ต่ า 

 
จากการตรวจสอบใบส าคัญจ่ายเงิน บริษัทได้มีการประทับตรา 
PAID บนเอกสารประกอบการจ่ายเงินและใบส าคัญจ่ายเงินอย่าง
ครบถ้วน เพื่อป้องกันการน าเอกสารชุดเดิมมาท าเรื่องเบิกเงินซ้ าแล้ว 
สถานะ - ด าเนินการแล้ว 

ระบบสินทรัพย์ถาวร 
บริษัทได้ท าการปรับเปลี่ยนรหัสทรัพย์สินของแผนกธุรการ
ให้เป็นรหัสเดียวกันกับแผนกบัญชี และอยู่ระหว่างการ
เปลี่ยนป้ายทะเบียนทรัพย์สิน ท่ีติดท่ีตัวสินทรัพย์ ซึ่งตาม
แผนการด าเนินงานบริหารจัดการสินทรัพย์ ประจ าปี 2557 
ก าหนด 
ระยะเวลาด าเนินการในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2557 
ความเสี่ยง – ต่ า 

 
บริษัทได้ด าเนินการติดป้ายทะเบียนทรัพย์สินท่ีมีการเปลี่ยนรหัสใหม่
ท่ีตัวสินทรัพย์แล้ว และถ่ายรูปสินทรัพย์เพื่อเป็นเอกสารประกอบการ
บันทึกใบครอบครองทรัพย์สิน 
สถานะ - ด าเนินการแล้ว 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บริษัทยังไม่มีการก าหนดประเภทของโปรแกรม Software
ตามความเหมาะสมของการใช้งานในแต่ละเครื่อง 

 
บริษัทได้ก าหนดตาราง “Software Authorization 
List” และ “Employee Software Authorization” โดยก าหนด
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ประเด็นข้อสังเกต ค าชี้แจงและการด าเนินการของบริษัท 
ความเสี่ยง – ปานกลาง ประเภทของ Software และ Job Position รวมทั้งระบุซอฟท์แวร์ท่ี

ก าหนดให้แต่ละต าแหน่งใช้ตามความเหมาะสม โดยแบ่งเป็น 
ซอฟท์แวร์พื้นฐานท่ีได้รับการอนุมัติให้ใช้งานได้ตามต าแหน่งงานน้ัน 
ๆ และซอฟท์แวร์งานเฉพาะด้านมีสิทธิใช้งานตามต าแหน่งงานท่ี 
เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องผ่านการอนุมัติเป็นรายกรณี 
แผนก MIS ได้ด าเนินการตรวจสอบซอทฟ์แวร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
ตาม“Employee Software Authorization”ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ท้ังหมดภายในเดือนมิถุนายน 2557 
สถานะ - ได้เริ่มด าเนินการ แต่ไม่แล้วเสร็จท้ังหมด ติดตามการ
ด าเนินการต่อเนื่องของแผนก MIS ในการตรวจสอบซอฟท์แวร์ใน
เครื่องคอมพิวเตอร์ท้ังหมดตามนโยบายของบริษัท 

โดยจากผลการตรวจติดตามในรายงานการตรวจสอบภายในครั้ง
ที่ 2/2557 แผนก MIS ได้ด าเนินการแล้วแต่มีข้อจ ากัดจากการท่ี

พนักงานประจ าเครื่องปฏิบัติงานนอกสถานท่ี ท าให้ต้องมีการ
ทบทวนแผน ซึ่งปัจจุบัน แผนก MIS  ได้ท าการตรวจสอบซอฟท์แวร์
ในเครื่องคอมพิวเตอร์ท้ังหมดตามนโยบายของบริษัทแล้ว โดยคาด
ว่าจะสามารถท าการจัดซื้อโปรแกรมลิขสิทธิ์ให้ครบถ้วนตามแผนงาน
ท่ีก าหนดภายในไตรมาสท่ี 1 ปี 2558 และผู้ตรวจสอบภายในจะท า
การตรวจติดตามทุกไตรมาสว่ามีการด าเนินการเป็นไปตามแผนท่ี
ก าหนดไว้ 

ระบบเงินเดือนและบริหารงานบุคคล 
การจัดเก็บเอกสารในแฟ้มพนักงานรายตัว ยังไม่เป็นระบบ 
เท่าท่ีควร 

 
แผนกบุคคลได้จัดท า Check List คุมรายการเอกสารในแฟ้ม
พนักงาน โดยก าหนดรายการเอกสารในแฟ้มพนักงาน 
จากการตรวจสอบ พบว่า ในแฟ้มบุคคลรายตัวมี Check List คุม
รายการเอกสารในแฟ้ม และมีการจัดเก็บเอกสารเจาะเข้าแฟ้ม 
สถานะ - ด าเนินการแล้ว 

โดยในท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2557 ซึง่จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม 2557 และที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 5/2557 ซึ่งจดัขึ้นเมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 2557 ได้มีมติรับรองผลการด าเนินการแก้ไขตาม
ประเด็นข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน ตามรายละเอียดข้างตน้ 
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14. รายการระหว่างกัน 
14.1 ลกัษณะความสัมพนัธ ์
 บริษัทมีการท ารายการกับบุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้งต่างๆ ซึง่รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการท ารายการกับ
กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญข่องบริษทั และบริษัทที่เกีย่วข้องกันซึง่มีบคุคลที่มีความขัดแยง้เป็น
กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ได ้ดังนี ้
 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ 

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

1. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 22.86 ของทุนจด
ทะเบียนและช าระแล้ว 

2. นายภาณุ ศีติสาร ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท ประธาน
คณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารของบริษัท เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลง
นาม และผู้ถือหุ้นใหญ่ของเอ็ม.วี.ที. ในสัดส่วนร้อยละ 41.29 ของทุนจดทะเบียน
และช าระแล้ว 

3. นายพระนาย กังวาลรัตน์ ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทและบริษัท
ย่อย ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัท (ร้อยละ 11.43 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว) และเคยถือหุ้นในเอ็ม.
วี.ที.ในสัดส่วนร้อยละ 2.01 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 

4. นางชุตินันท์ กิจส าเร็จ ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทและบริษัทย่อย 
กรรมการบริหาร ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (ร้อยละ 10.29 ของทุน
จดทะเบียนและช าระแล้ว) เคยถือหุ้นในเอ็ม.วี.ที.ในสัดส่วนร้อยละ 0.81 ของทุนจด
ทะเบียนและช าระแล้ว 

บริษัท ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น 
เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด 

(“ไวร์เลส”) 

เป็นบริษัทในกลุ่มเอ็ม.วี.ที. โดยกรรมการและผู้ถือหุ้นของเอ็ม.วี.ที. เป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ในไวร์เลส นายภาณุ ศีติสาร เคยเป็นกรรมการบริษัทของไวร์เลส และนาย    
เศรษฐวุฒิ บุญสนิท เคยเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของไวร์เลส ในสัดส่วนร้อย
ละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 

นายภาณุ ศีติสาร เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท ประธานคณะกรรมการบริษัท และ
กรรมการบริหารของบริษัท และเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
เอ็ม.วี.ที. ในสัดส่วนร้อยละ 41.29 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 

นายสมศักดิ์ สุรฤทธิ์เชวง เป็นอดีตกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของเอ็ม.วี.ที โดย
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 28.43 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว โดยได้ลาออกจาก
ต าแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2555 

นายพระนาย กังวาลรัตน์ เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทและบริษัทย่อย กรรมการบริหาร ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อย
ละ 11.43 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว และเคยเป็นผู้ถือหุ้นในเอ็ม.วี.ที ในสัดส่วน
ร้อยละ 2.01 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 

นายสมาน กังวาลรัตน์ เป็นบิดาของนายพระนาย กังวาลรัตน์ (ปัจจุบัน นายสมาน กังวาลรัตน์ ได้เสียชีวิต
แล้ว) 

นางชุตินันท์ กิจส าเร็จ เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทและบริษัทย่อย กรรมการบริหาร ผู้บริหาร 
และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 10.29 ของทุน
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จดทะเบียนและช าระแล้ว และเคยเป็นผู้ถือหุ้นในเอ็ม.วี.ที ในสัดส่วนร้อยละ 0.81 ของ
ทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 

นายอัณณพ พุ่มกุมาร เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นของ
บริษัท โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 2.86 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 

นายเศรษวุฒิ บุญสนิท เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทย่อย เป็นกรรมการบริหาร และผู้บริหารของ
บริษัท 

บริษัท พระพาย เทคโนโลยี จ ากัด       
(“พระพาย”) 

เป็นอดีตบริษัทร่วมของบริษัท โดยบริษัทเคยถือหุ้นในพระพายในสัดส่วนร้อยละ 45.00 
ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว โดยบริษัทได้ขายหุ้นในพระพายไปแล้วตั้งแต่เดือน
ธันวาคม 2554 และปัจจุบันพระพายได้หยุดการด าเนินงานในเชิงพาณิชย์แล้ว 

บริษัท ทีซีซี ลักซ์ชูรีโฮเทลส์ แอนด์ รี
สอร์ท จ ากัด 

เป็นบริษัทภายใต้การควบคุมของนายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส และนางวัลลภา ไตรโสรัสซึ่ง
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันร้อยละ 30.00 ของทุน
จดทะเบียนและช าระแล้ว 

บริษัท คอนเซพ แลนด์ 9 จ ากัด เป็นบริษัทภายใต้การควบคุมของนายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส และนางวัลลภา ไตรโสรัสซึ่ง
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันร้อยละ 30.00 ของทุน
จดทะเบียนและช าระแล้ว 

บริษัท ทีซีซี แวลูโฮเทลส์ จ ากัด 
(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท แวลูโฮ

เทลส์ จ ากัด) 

เป็นบริษัทภายใต้การควบคุมของนายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส และนางวัลลภา ไตรโสรัสซึ่ง
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันร้อยละ 30.00 ของทุน
จดทะเบียนและช าระแล้ว 

บริษัท พันธไมตรี จ ากัด 
(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ทิพย์

พัฒน อาร์เขต จ ากัด) 

เป็นบริษัทภายใต้การควบคุมของนายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส และนางวัลลภา ไตรโสรัสซึ่ง
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันร้อยละ 30.00 ของทุน
จดทะเบียนและช าระแล้ว 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ
เรียกร้องอิมพีเรียลเวลธ์ 

เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทกองทุนปิด ภายใต้การควบคุมของนาย
โสมพัฒน์ ไตรโสรัส และนางวัลลภา ไตรโสรัสซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมี
สัดส่วนการถือหุ้นรวมกันร้อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 

กองทุนรวมรีเจนท์โกลด์พร็อพเพอร์ตี้
ฟันด์ 

เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทกองทุนปิด ภายใต้การควบคุมของนาย
โสมพัฒน์ ไตรโสรัส และนางวัลลภา ไตรโสรัสซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมี
สัดส่วนการถือหุ้นรวมกันร้อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 

บริษัท ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คชั่น จ ากัด เป็นบริษัทภายใต้การควบคุมของนายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส และนางวัลลภา ไตรโสรัสซึ่ง
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันร้อยละ 30.00 ของทุน
จดทะเบียนและช าระแล้ว 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ 
การเช่าไทยคอมเมอร์เชียล อินเวสเม้นต์ 

เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทกองทุนปิด ภายใต้การควบคุมของนาย
โสมพัฒน์ ไตรโสรัส และนางวัลลภา ไตรโสรัสซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมี
สัดส่วนการถือหุ้นรวมกันร้อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 

บริษัท กาแลไนท์บาซาร์ จ ากัด เป็นบริษัทภายใต้การควบคุมของนายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส และนางวัลลภา ไตรโสรัสซึ่ง
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันร้อยละ 30.00 ของทุน
จดทะเบียนและช าระแล้ว 
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บริษัท ไอเซอร์วิสส์แอนด์ซัพพลาย 
จ ากัด 

นายพรเทพ บูรณกุลไพโรจน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 2.86 ของทุนจด
ทะเบียนและช าระแล้ว เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอ
เซอร์วิสส์แอนด์ซัพพลาย จ ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและช าระ
แล้ว 

บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ ากัด 
(“PWG”) 

เป็นบริษัทท่ีจัดตั้งโดยพนักงานของบริษัทตามการมอบหมายของบริษัทเมื่อวันท่ี           
17 กันยายน 2556  โดยกรรมการของบริษัทเป็นผู้ให้ยืมเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าว เพื่อ
ท าการยื่นแบบค าขอจ าหน่ายไฟฟ้าและการเชื่อมโยงไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวง 
(กฟน.) ส าหรับการรับซ้ือไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (Very Small Power 
Producer หรือ VSPP) จากพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) 
ขนาดก าลังการผลิต 980 กิโลวัตต์ 
ท้ังนี้ บริษัทได้ท าการเข้าถือหุ้นในบริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ ากัด เมื่อวันท่ี 10 มกราคม 
2557 เป็นจ านวน 9,997 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท จากทุนจดทะเบียนและ
ช าระแล้วท้ังหมด 1,000,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียน
และช าระแล้ว และได้ท าการเพิ่มทุนจดทะเบียนและช าระแล้วเป็น 20,000,000 บาท 
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 200,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท เมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 
2557 โดยบริษัทถือหุ้นในบริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ ากัดท้ังสิ้น 199,997 หุ้น มูลค่าท่ีตรา
ไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 

บริษัท พีวี กรีน จ ากัด เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ท่ีติดตั้งบนหลังคา โดย
บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ร้อยละ 19.99 ทุนจดทะเบียนและช าระแล้วท้ังหมด 18 
ล้านบาท โดยท าการร่วมทุนกับบริษัท วีรับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ซึ่งเป็นเจ้าของ
อาคารท่ีโครงการใช้หลังคาเป็นท่ีติดตั้งของโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวและถือหุ้นใน
บริษัท พีวี กรีน จ ากัด สัดส่วนร้อยละ 80.01 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 

หมายเหตุ : 
1/บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจจัดจ าหน่าย อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม และระบบเครือข่าย 
 

 ทั้งนี้ บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนเิคชั่น จ ากดั (มหาชน) (“เอ็ม.วี.ที.”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ด าเนิน
ธุรกิจที่ใกล้เคียงกันกับธุรกิจของบริษัท คือ ธุรกิจให้บริการและจัดจ าหน่าย อุปกรณ์ส่ือสารโทรคมนาคม และระบบเครือข่าย 
เช่น ระบบเครือข่ายในองค์กร (Local Area Network Solution) ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network) สายใยแก้วน า
แสง (Fiber Optic Cable) เป็นต้น ซึ่งในอนาคต เอ็ม.วี.ที. มโีอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยท าธุรกิจ
แข่งขันกับบริษัทในทางอ้อมได้ แต่อย่างไรก็ตาม เอ็ม.วี.ที ไม่มีนโยบายทีจ่ะด าเนินธุรกจิแข่งขันกับบริษัทท้ังในทางตรงและ
ทางอ้อม และได้มีการลงนามในหนังสือให้ค ารับรองที่จะไมด่ าเนินธุรกิจแข่งขันกับบริษัทในธุรกจิออกแบบ จ าหน่ายและ
ติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจัดการสภาพแวดล้อม และธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนหรือท าธุรกรรมที่อาจเป็นการ
แข่งขันกับธุรกจิของบริษัทท้ังทางตรงและทางอ้อม 
 ส าหรับบริษัท พระพาย เทคโนโลยี จ ากดั (“พระพาย”) ในอดีตเคยเป็นบริษัทร่วมของบริษัท ซึ่งในอดีตบริษัทเคย
ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 45.00 ของทุนจดทะเบยีนและช าระแล้วทั้งสิ้น 7.50 ล้านบาท โดยด าเนินกจิการด้านการ
ออกแบบ จัดจ าหน่าย และให้บริการกังหันลมและระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานลม โดยมีการวิจยัและพัฒนากังหนัลมของ
ตนเองเพื่อใหเ้หมาะกับสภาวะของกระแสลมในประเทศไทย แต่เนื่องจากการด าเนินงานมีผลขาดทุน อีกทั้งบรษิัทยงัมี
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นโยบายที่จะน าเขา้กงัหันลมจากต่างประเทศเพื่อจัดจ าหน่ายและให้บริการ บริษัทจงึได้ท าการขายหุ้นสามัญของพระพาย
ในสัดส่วนที่บริษัทถือครองทัง้หมด ให้แก่บริษัท เอ อินเตอร์เทรดดิ้ง จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทท่ีมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ถือหุ้น
ใหญ่ของบริษัทเมื่อเดือนธันวาคม 2554 เพื่อท าการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท ซึง่ในปัจจุบัน พระพายได้หยดุการด าเนินงาน
ในเชงิพาณชิย์แล้วตั้งแต่ในปี 2556 เป็นต้นมา และได้มีการลงนามในหนังสือให้ค ารับรองที่จะไม่ด าเนินธุรกิจแขง่ขันกับ
บริษัทในธุรกจิออกแบบ จ าหน่ายและติดตัง้ระบบจา่ยไฟฟ้าและตรวจวัดจดัการสภาพแวดล้อม และธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน
ทดแทนหรือท าธุรกรรมที่อาจเป็นการแข่งขันกับธุรกจิของบริษัทท้ังทางตรงและทางอ้อม 
 นอกจากนี้ บริษัทยังได้ท าการลงทุนในบริษัท พีวี กรีน จ ากดั เพื่อด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบน
หลังคา ในสัดสว่นร้อยละ 19.99 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้วทั้งหมด 18,000,000 บาท โดยบริษัทดงักล่าวมีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ คือ บริษัท วีรับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ซึง่เป็นเจ้าของอาคารท่ีโครงการใช้หลงัคาเป็นทีต่ิดตัง้ ในสัดส่วนร้อยละ 
80.01 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว และที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2557 ซึง่จดัขึน้เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ ์
2557 ได้มีมติอนมุัติการใหกู้้ยืมเงินแก่บริษัท พีวี กรีน จ ากัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 19.99 ในวงเงิน 8 ล้านบาท 
จากวงเงินกู้ยืมทัง้หมด 40 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามสัดสว่นการถอืหุ้น และมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากันที่ร้อยละ 6 ต่อปี เพื่อใช้ใน
การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา 
 โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทีต่ิดตัง้บนหลังคา บริษัท วีรับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั ณ ต าบลเขา
ย้อย อ าเภอเขาย้อย โดยได้รับการอนุมัตกิารจ าหน่ายไฟฟ้าและเชื่อมต่อเขา้ระบบจ าหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ใน
ลักษณะผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer หรือ VSPP) ส าหรับอาคารขนาดกลาง-ใหญ่/โรงงาน ใน
เดือนมกราคม ปี 2557 โดยปัจจุบันได้เริ่มด าเนินการก่อสร้างแล้ว ซึ่งคาดวา่จะสามารถเริม่จ าหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณชิย ์
(Commercial Operation Date หรือ COD) ได้ภายในเดือนพฤศจิกายน 2557 และได้รับการสนับสนุนในรูปแบบ Feed-in 
Tariff ในราคา 6.16 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นเวลา 25 ปี นับจากวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชงิพาณิชย์ โดยได้ท าการได้ท า
การวา่จา้งบริษัทในการออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยด์ังกล่าวในราคา 51 ล้านบาท 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่) โดยมเีงือ่นไขว่า หากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าส าหรับโครงการดังกล่าวถูกยกเลิก บริษัทจะต้องรับซื้อ
ระบบพร้อมอุปกรณ์หลักคืนในราคา 40.88 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลคา่เพิ่ม) รวมถึงต้องท าการเช่าพื้นที่หลังคาจากบรษิัท 
วีรับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ในอัตราเดือนละ 100,000 บาทต่อเดือน พร้อมทั้งท าการขายไฟฟ้าที่ผลิตให้แก่บริษทั           
วีรับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด โดยเรียกเก็บคา่ไฟฟ้าตามอัตราและวิธกีารค านวณของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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14.2 รายละเอียดรายการระหว่างกนั 
 รายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี  2556 ถงึงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 มีดงันี้ 

บุคคล/นติิบุคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง / ลักษณะ

ธุรกิจ 

ลักษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 56 30 มิ.ย. 57 

บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิ
เคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
(“เอ็ม.วี.ที.”) 
 
 
 
  

 ค้ าประกันวงเงินกู้ยืม เลต
เตอร์ออฟเครดิตและ/
หรือทรัสต์รีซีท วงเงินเบิกเกิน
บัญชี ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ
วงเงินซื้อขายอัตรา 
  - วงเงินการค้ าประกัน  
    สกุลเงินบาท 
    สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 

 
 
 
 
 
 

665,000,000 
3,250,000 

ดอลลารส์หรัฐฯ 

 
 
 
 
 
 

665,000,000 
3,250,000 ดอลลาร์

สหรัฐฯ 

บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) ได้ท าการค้ าประกนัวงเงินสนิเช่ือ จากสถาบันการเงินให้แกบ่ริษัท
ร่วมกับนายสมศักดิ์ สุรฤทธิ์เชวง นายพระนาย กังวาลรัตน์ และนายภาณุ ศีติสาร ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของ
สถาบันการเงินที่ต้องการให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือ ผูบ้ริหารเป็นผู้ค้ าประกันวงเงิน โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการ
ค้ าประกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะท าการถอนการค้ าประกันเม่ือได้รับเง่ือนไขที่ดีกว่าจากสถาบันการเงิน 
นอกจากนี้ ในปี 2555 เอ็ม.วี.ที. ค้ าประกันวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษัท ร่วมกบัเอ็ม.วี.ที. ไวร์เลส นายภาณุ ศีติสาร 
และนายสมศักดิ์ สุรฤทธิ์เชวง ส าหรับวงเงินสินเช่ือร่วมระหว่างเอ็ม.วี.ที. ไวร์เลส พระพาย และบรษิัท ซึ่งเป็นไป
ตามเง่ือนไขของสถาบันการเงินที่ก าหนดให้ผู้ใช้วงเงินร่วมแตล่ะรายเป็นผู้ค้ าประกันวงเงินดังกล่าว โดยบริษัทได้
ยกเลิกการใช้วงเงินร่วมดังกล่าวแล้วตัง้แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2556 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นวา่การค้ าประกันวงเงินดังกล่าวก่อให้เกิด
ประโยชน์กับบริษัท นอกจากนี้เพ่ือให้เป็นไปตามเง่ือนไขของสถาบันการเงิน จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องให้มีการค้ า
ประกันวงเงินส่วนนี ้

เอ็ม.วี.ที.ให้บริษัทใช้วงเงิน
สินเช่ือร่วมกัน 
   - วงเงินที่ให้ใช้ร่วมกัน 

 
 
- 

 
 
- 

เอ็ม.วี.ที.ให้บริษัท ไวร์เลส และพระพายใช้วงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงินร่วมกัน โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการใช้
วงเงินร่วม โดยมีรายละเอียดการให้ใช้วงเงินร่วม ดังนี้ 
บริษัท : วงเงินรวม 250 ล้านบาท 
ไวร์เลส : วงเงินรวม 30 ล้านบาท 
พระพาย : วงเงินรวม 30 ล้านบาท 
โดยปัจจุบันบริษัทได้ยกเลิกการใช้วงเงนิร่วมดังกล่าวแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ ์2556 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นวา่รายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์กับ
บริษัท โดยปัจจุบันได้ยกเลิกการใช้วงเงินร่วมกันดังกล่าว และไม่มีนโยบายที่จะใช้วงเงินร่วมกันกับเอ็ม.วี.ที. ไวร์
เลส หรือพระพาย อีกในอนาคต 
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บุคคล/นติิบุคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง / ลักษณะ

ธุรกิจ 

ลักษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 56 30 มิ.ย. 57 

เอ็ม.วี.ที. จ านองและจ าน า
ทรัพย์สินของตนเป็น
หลักประกันวงเงินสินเช่ือร่วม
ให้แก่บริษทั 
  - วงเงินจ านอง/จ าน า 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

เอ็ม.วี.ที. จ านองและจ าน าทรัพย์สินของตนเป็นหลักประกันวงเงินสินเช่ือร่วมระหว่างเอ็ม.วี.ที. ไวร์เลส พระพาย 
และบรษิัท เป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น 71.20 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินที่ก าหนดใหผู้้ใช้วงเงิน
ร่วมแต่ละรายเปน็ผู้ค้ าประกันวงเงินดังกล่าว โดยบริษัทได้ยกเลิกการใช้วงเงินร่วมดังกล่าวแลว้ตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ 2556 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นวา่รายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์กับ
บริษัท นอกจากนี้เพ่ือให้เป็นไปตามเง่ือนไขของสถาบันการเงิน จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องให้มีการจ านอง/จ าน า
สินทรัพย์เป็นหลักประกันวงเงินสินเช่ือ โดยปัจจุบันได้ยกเลิกการใช้วงเงินร่วมกันดังกล่าว และไม่มีนโยบายที่จะใช้
วงเงินร่วมกันกับเอ็ม.วี.ที. ไวร์เลส หรือพระพาย อีกในอนาคต 

บริษัทค้ าประกันวงเงินสินเช่ือ
ร่วมให้แก่เอ็ม.วี.ที. 
  - วงเงินการค้ าประกัน  

 
 
- 
 

 
 
- 

บริษัทค้ าประกันวงเงินสินเช่ือร่วมกับไวร์เลส นายภาณุ ศีตสิาร และนายสมศักดิ์ สุรฤทธิ์เชวง ให้แก่เอ็ม.วี.ที.
ส าหรับวงเงินสินเช่ือร่วมระหว่างเอ็ม.วี.ที. ไวร์เลส พระพาย และบริษัท เปน็วงเงินรวมทั้งสิ้น 210 ล้านบาท ซึ่ง
เป็นไปตามเง่ือนไขของสถาบันการเงินที่ก าหนดใหผู้้ใช้วงเงินร่วมแต่ละรายเปน็ผู้ค้ าประกันวงเงินดังกล่าว โดย
บริษัทได้ยกเลิกการใช้วงเงินร่วมดังกลา่วแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2556 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่เหมาะสม
เนื่องจากเป็นการค้ าประกันวงเงินสินเชื่อร่วมเพื่อให้เป็นไปตามเง่ือนไขของสถาบันการเงิน โดยปัจจุบันได้ยกเลิก
การใช้วงเงินร่วมกันดังกล่าว และไม่มีนโยบายที่จะใช้วงเงินร่วมกันกับเอ็ม.วี.ที. ไวร์เลส หรือพระพาย อีกในอนาคต 

บริษัทเช่าที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างเพื่อใช้เป็นที่ตั้งส านักงาน
และคลังสินคา้ของบริษัทจาก 
เอ็ม.วี.ที. 

- ค่าเช่าอาคารส านักงาน 
- ค่าเช่าค้างจ่ายปลายงวด 

 
 
 
 

375,000 
- 
 

 
 
 
 
- 
- 
 

บริษัทเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้เป็นที่ตั้งอาคารส านักงานใหญ่จากเอ็ม.วี.ที เพ่ือใช้ในการด าเนินกิจการของ
บริษัท ในอัตราเดือนละ 125,000 บาท โดยมีอัตราค่าเช่าใกล้เคียงกับราคาตลาด 
ทั้งนี้ บริษัทได้ท าการซ้ือที่ดินและอาคารดังกล่าวจากเอ็ม.วี.ที.แล้วเม่ือเดือนมีนาคม 2556 และได้ยกเลิกสัญญา
เช่าที่ดินและอาคารดังกลา่วแล้วตั้งแต่เดือนเมษายน 2556 เป็นต้นไป 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่าการเช่าพื้นที่ส านักงานดังกล่าวเป็น
ประโยชน์แก่บริษัทเพ่ือใช้เป็นอาคารส านักงานและคลังสินค้าของบริษัท โดยมีอัตราค่าเช่าที่เหมาะสม เป็นไปตาม
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ราคาตลาด โดยมีการเปรียบเทียบกับราคาคา่เช่าส านักงานในบริเวณใกล้เคียง  
บริษัทเช่าที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างเพื่อใช้เป็นคลังสินค้าของ
บริษัทจาก เอ็ม.วี.ที. 

- ค่าเช่าคลังสนิค้า 
- ค่าเช่าค้างจ่ายปลายงวด 

 
 
 

240,000 
- 

 
 
 
- 
- 

บริษัทเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้เป็นคลังสินค้าจากเอ็ม.วี.ที ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 เพ่ือใช้ในการด าเนิน
กิจการของบริษัทเนื่องจากพื้นที่คลังสนิค้าของบริษัทไม่เพียงพอ ในอัตราเดือนละ 40,000 บาท โดยมีอัตราค่าเช่า
ใกล้เคียงกับราคาตลาด 
สัญญาดังกล่าวได้หมดอายุในวันที่ 30 มิถุนายน 2556 และบริษัทมิได้ท าการต่อสัญญาอีก  
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่าการเช่าพื้นที่คลังสินค้าดังกล่าวเป็น
ประโยชน์แก่บริษัท เนื่องจากพื้นที่ของคลังสินคา้ของบริษัทในช่วงเวลาดังกลา่วไม่เพียงพอ และคลังสินค้าที่เช่าอยู่
ในพื้นที่ใกล้เคียง สะดวกในการบริหารจัดการ และมีอัตราคา่เช่าที่เหมาะสม เป็นไปตามราคาตลาด โดยมีการ
เปรียบเทียบกับราคาคา่เช่าคลังสนิค้าในบริเวณใกล้เคียง 

บริษัทซื้อที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างซ่ึงเป็นที่ตั้งส านักงาน
ของบริษัทจากเอ็ม.วี.ที. 

- ซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง 

 
 
 

50,000,000 

 
 
 
- 

บริษัทซื้อที่ดินขนาด 390 ตารางวาและสิ่งปลูกสร้างอาคารส านักงาน 3 ชั้น 1 หลัง และอาคารส านักงาน 2 ชั้น 1 
หลังบนที่ดินดังกล่าว ซึ่งเป็นทีต่ั้งส านกังานใหญ่ของบริษัทในปัจจุบันเพ่ือใช้ในการด าเนินธุรกิจ โดยใช้ราคาอ้างอิง
จากราคาประเมินของผู้ประเมินราคา ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ซึ่งมีมูลค่าประเมิน 50.83 ล้านบาท 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นวา่รายการดังกล่าวเป็นรายการทีส่มควร โดย
เป็นการซ้ือสินทรัพย์เพื่อใช้เป็นอาคารส านักงานใหญ่เพ่ือใช้ในการด าเนินกิจการ และมีราคาที่เหมาะสม ใกล้เคียง
กับราคาประเมินจากผู้ประเมินสินทรัพย์ที่มีความน่าเชื่อถือ 

บริษัทซื้อระบบเซิฟเวอร์และ
ระบบเครือข่ายจากเอ็ม.วี.ที. 
   - บริษัทซื้อสินทรัพย์ 
   - ยอดคงค้างปลายงวด 

 
 

757,440 
- 

 
 
- 
- 

บริษัทซื้อระบบเซิฟเวอร์และระบบเครอืข่ายจากเอ็ม.วี.ที เพ่ือใช้ส าหรับระบบบัญชแีละฐานข้อมูลบัญชีของบริษทั 
โดยบริษัทได้ใช้ระบบดังกลา่วส าหรับระบบบัญชแีละฐานข้อมูลบัญชีของบรษิัทมาตั้งแต่ในอดตีเนื่องจากระบบ
ดังกล่าวตดิตั้งอยู่บนอาคารส านักงานซึ่งในอดีตบริษัทท าการเช่าจากเอ็ม.วี.ที. ต่อมาเม่ือบริษัทท าการซ้ืออาคาร
ส านักงานดังกล่าวจากเอ็ม.วี.ที.แล้วจึงท าการซ้ือระบบเซิฟเวอร์และระบบเครือข่ายรวมถึงส่วนต่อขยายที่จ าเป็นใน
การด าเนินงานจากเอ็ม.วี.ที.เม่ือเดือนกรกฎาคม 2556 โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป 
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการทีส่มควร เป็น
การซ้ือสินทรัพย์ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานของบริษัท โดยมีการเปรียบเทียบราคากับผู้จ าหน่ายรายอ่ืน 

เอ็ม.วี.ที.ให้บริษัทใช้สิทธิการ
ใช้ซอฟท์แวร์ระบบบัญชีโดย
ไม่คิดมูลค่า 
- มูลค่าสิ่งตอบแทน 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

เอ็ม.วี.ที.ให้บริษัทใช้สิทธิการใช้ซอฟท์แวร์ระบบบัญชีเพ่ือใช้ในการด าเนินงานโดยไม่คิดมูลค่า โดยปัจจุบันบรษิทั
ได้ยกเลิกการใช้สิทธิการใช้ซอฟท์แวร์ดงักล่าว และไดท้ าการซ้ือสิทธิการใช้ซอฟท์แวร์ระบบบัญชขีองบริษัทเองแล้ว
ในเดือนเมษายน 2557 และด าเนินการติดตั้งแลว้เสร็จและเริ่มใช้งานแล้วในเดือนพฤษภาคม 2557 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเปน็รายการที่เป็น
ประโยชน์แก่บริษัท โดยเป็นการใหบ้ริษัทใช้สิทธิการใช้ซอฟท์แวร์ระบบบญัชีที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานของบรษิัท 
และบรษิัทได้ยกเลิกการใช้สิทธิการใชซ้อฟท์แวร์จากเอ็ม.วี.ที. และอยู่ระหว่างการสั่งซ้ือสิทธิการใช้ซอฟท์แวร์ของ
บริษัทเอง 

บริษัทจ าหน่ายสินคา้ให้แก่
เอ็ม.วี.ที. 

- บริษัทขายสินคา้ 
- ยอดคงค้างปลายงวด 

 
 

638,960 
2,087 

 
 

2,100 
- 

 

บริษัทจ าหน่ายสินคา้ประเภทระบบส ารองไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้แกเ่อ็ม.วี.ที. โดยมีราคาเป็นไปตามราคา
และเง่ือนไขทางการคา้มาตรฐานของบริษัท (Price List) ตามที่จ าหน่ายให้แกลู่กค้ารายอื่นๆทั่วไป 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นวา่รายการดังกลา่วเป็นรายการที่สมควร 
และเป็นการท ารายการทางการค้าปกติ โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป 

บริษัทซื้อสินค้าจากเอ็ม.วี.ที. 
- บริษัทซื้อสินค้า 
- ยอดคงค้างปลายงวด 

 
3,900 

- 

 
26,000 

- 
 

บริษัทซื้อสินค้าประเภทอุปกรณ์เครือขา่ยคอมพิวเตอร์จากเอ็ม.วี.ที. เพ่ือน ามาด าเนินโครงการให้แกลู่กค้า ซึ่ง
เป็นไปตามคุณสมบัตขิองอุปกรณ์ที่ลูกค้าก าหนด โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการค้าทั่วไป 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นวา่รายการดังกลา่วเป็นรายการที่สมควร 
และเป็นการท ารายการทางการค้าปกติ โดยอุปกรณ์ดังกล่าวมีคุณสมบตัติามที่ลูกค้าก าหนด โดยมีราคาและ
เง่ือนไขทางการค้าทั่วไป 

เอ็ม.วี.ที. ค้างจ่ายบริษัทใน
บัญชีลูกหนี้อื่น 

 
 

 
 

เป็นรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างช าระจาก เอ็ม.วี.ที. ซึ่งบริษัทได้ท าการทวงถามจากเอ็ม.วี.ที. มาโดยตลอด โดย
เอ็ม.วี.ที ได้ช าระแล้วทั้งจ านวนในเดือนธันวาคม 2556 
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- ลูกหนี้อื่นต้นงวด 
- เพ่ิมขึ้นระหว่างงวด 
- ช าระระหว่างงวด 
- ลูกหนี้อื่นปลายงวด 

63,768 
- 

63,768 
- 

- 
- 
- 
- 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการภาษีหัก ณ ที่
จ่ายที่เอ็ม.วี.ที.ค้างช าระ ซ่ึงบริษัทได้ท าการทวงถามมาโดยตลอดแต่เอ็ม.วี.ที. มิได้จ่ายช าระตามก าหนดเวลา  ซ่ึง
ปัจจุบันได้รับช าระคนืทั้งจ านวนแล้ว โดยก าชับผู้รบัผิดชอบมิให้เกิดกรณดีังกล่าวขึ้นอีกในอนาคต 

บริษัทว่าจา้งเอ็ม.วี.ที ในการ
ให้บริการสว่นกลางตา่งๆ 
ได้แก่ ค่าช่ารถโฟลคล์ิฟท์ ค่า
รับ-ส่งเอกสารและสินค้า และ
ค่าบริการขนส่งสินค้า ตาม
สัญญาการคิดอัตรา
ค่าบริการ-ค่าใช้จ่ายสว่นกลาง 

- บริษัทจ่ายคา่บริการ 
- ยอดคงค้างปลายงวด 

 
 
 
 
 
 
 

715,056 
26,210 

 
 
 
 
 
 
 

399,323 
220,554 

บริษัทว่าจา้งเอ็ม.วี.ที.ในการให้บริการส่วนกลางต่างๆ สญัญาการคิดอัตราคา่บริการ-ค่าใช้จ่ายส่วนกลางกับเอ็ม.วี.
ที เพ่ือใช้ในการด าเนินการ ได้แก่ ค่าเช่ารถโฟลค์ลิฟท์ ค่ารับ-ส่งเอกสารและสนิค้า และค่าบริการขนส่งสินค้า โดยมี
การระบุอัตราค่าบริการไว้ในสัญญา โดยสัญญามีอายุ 1 ปี 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการทีส่มควร เป็น
การให้บริการส าหรับการด าเนินงานปกติของบริษัท โดยมีราคาเงื่อนไขทางการค้าเทียบเท่ากบัผู้ให้บริการรายอื่นๆ 

บริษัท ไวร์เลส คอมมิวนิ
เคชั่น เทคโนโลยี (ประเทศ
ไทย) จ ากัด (“ไวร์เลส”) 

ไวร์เลสค้ าประกันวงเงิน
สินเช่ือร่วม 
   - วงเงินการค้ าประกัน 

 
 
- 

 
 
- 

ไวร์เลสค้ าประกันวงเงินสินเช่ือร่วมกับเอ็ม.วี.ที. บริษัท นายภาณุ ศีตสิาร และนายสมศักดิ์ สุรฤทธิ์เชวง ส าหรับ
วงเงินสินเช่ือร่วมระหว่างเอ็ม.วี.ที. ไวร์เลส พระพาย และบรษิัท เป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น 70 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตาม
เง่ือนไขของสถาบันการเงินที่ก าหนดใหผู้้ใช้วงเงินร่วมแต่ละรายเป็นผู้ค้ าประกนัวงเงินดังกล่าว โดยบริษัทได้ยกเลิก
การใช้วงเงินร่วมดังกล่าวแล้วตั้งแต่เดอืนกุมภาพันธ์ 2556 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์กับ
บริษัท เป็นการค้ าประกันวงเงินสินเช่ือร่วมเพื่อให้เป็นไปตามเง่ือนไขของสถาบันการเงิน โดยปัจจุบันได้ยกเลิกการ
ใช้วงเงินร่วมกันดังกล่าว และไม่มีนโยบายที่จะใช้วงเงินร่วมกันกับเอ็ม.วี.ที. ไวร์เลส หรือพระพาย อีกในอนาคต 

บริษัทค้ าประกันวงเงินสินเช่ือ
ร่วมให้แก่ไวร์เลส 
  - วงเงินการค้ าประกัน  

 
 
- 

 
 
- 

บริษัทค้ าประกันวงเงินสินเช่ือร่วมกับเอ็ม.วี.ที. นายภาณุ ศีติสาร และนายสมศักดิ์ สุรฤทธิ์เชวง ให้แก่ไวร์เลส
ส าหรับวงเงินสินเช่ือร่วมระหว่างเอ็ม.วี.ที. ไวร์เลส พระพาย และบริษัท เป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น 70 ล้านบาท ซึ่งเป็นไป
ตามเง่ือนไขของสถาบันการเงินที่ก าหนดให้ผู้ใช้วงเงินร่วมแตล่ะรายเป็นผู้ค้ าประกันวงเงินดังกล่าว โดยบริษัทได้



 บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 2 หน้า 153 

บุคคล/นติิบุคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง / ลักษณะ

ธุรกิจ 

ลักษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 56 30 มิ.ย. 57 

 ยกเลิกการใช้วงเงินร่วมดังกล่าวแล้วตัง้แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2556 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่เหมาะสม
เนื่องจากเป็นการค้ าประกันวงเงินสินเชื่อร่วมเพื่อให้เป็นไปตามเง่ือนไขของสถาบันการเงิน โดยปัจจุบันได้ยกเลิก
การใช้วงเงินร่วมกันดังกล่าว และไม่มีนโยบายที่จะใช้วงเงินร่วมกันกับเอ็ม.วี.ที. ไวร์เลส หรือพระพาย อีกในอนาคต 

นายภาณุ ศีตสิาร 
 
 
  

ค้ าประกันวงเงินกู้ยืม เลต
เตอร์ออฟเครดิตและ/
หรือทรัสต์รีซีท วงเงินเบิกเกิน
บัญชี ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ
วงเงินซื้อขายอัตรา
แลกเปลี่ยนลว่งหน้า ให้แก่
บริษัท 
   - วงเงินการค้ าประกัน  
     สกุลเงินบาท 
     สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

582,000,000 
3,750,000 

ดอลลารส์หรัฐฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

632,000,000 
4,550,000 

ดอลลารส์หรัฐฯ 

นายภาณุได้ท าการค้ าประกันวงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงินให้แก่บรษิัทร่วมกับบริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น 
จ ากัด (มหาชน) นายสมศักดิ์ สุรฤทธิ์เชวง และนายพระนาย กังวาลรัตน์  ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขของสถาบันการเงิน
ที่ต้องการให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรอื ผู้บริหารเป็นผู้ค้ าประกันวงเงิน โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการค้ าประกัน 
อย่างไรก็ตาม บริษัทจะท าการถอนการค้ าประกันเม่ือได้รับเง่ือนไขที่ดีกว่าจากสถาบันการเงิน 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นวา่การค้ าประกันวงเงินดังกล่าวก่อให้เกิด
ประโยชน์กับบริษัท นอกจากนี้เพ่ือให้เป็นไปตามเง่ือนไขของสถาบันการเงิน จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องให้มีการค้ า
ประกันวงเงินส่วนนี ้

บริษัทเป็นเจ้าหนี้เงินทดรอง
จ่าย 

- ยอดยกมาต้นงวด 
- เงินทดรองจ่ายระหว่างงวด 
- ช าระคืนระหว่างงวด 
- ยอดคงค้างปลายงวด 

 
 

3,199,900 
- 

3,199,900 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 

บริษัทได้ท าการทดรองจ่ายให้แก่นายภาณุส าหรบัการด าเนินการติดต่อท าสญัญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าสว่น
ภูมิภาค  โดยเม่ือวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได้ท าการช าระคืนเป็นเช็คธนาคารอยู่ระหว่างการเรียกเก็บ ซึ่งได้ท าการ
เรียกเก็บแล้วในเดือนมกราคม 2556 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการทีส่มควร เป็น
การเบิกเงินทดรองจ่ายเพ่ือใช้ในการด าเนินการของบริษัท  
อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2557 ซึ่งจัดขึ้นเม่ือวันที่ 2 ตุลาคม 2557 ได้ท าการก าชับ
บริษัทมิให้มีการจ่ายเงินทดรองจ่ายให้แก่กรรมการหรือผู้บริหารเพ่ือใช้ในการยื่นค าขอสัญญาซื้อขายไฟฟ้าอีก



 บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
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บุคคล/นติิบุคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง / ลักษณะ

ธุรกิจ 

ลักษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 56 30 มิ.ย. 57 

ต่อไป และใหผู้้บริหารด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในระเบียบเงินทดรองจ่ายของบริษัท (ลงวันที่ 24 ก.พ. 
2557) อย่างเคร่งครัด 

นายภาณุเป็นเจ้าหนี้เงินทด
รองจ่ายบริษัท 

- ยอดยกมาต้นงวด 
- เงินทดรองจ่ายระหว่างงวด 
- ช าระคืนระหว่างงวด 
- ยอดคงค้างปลายงวด 

 
 

501,433 
17,952,280 
18,359,454 
94,260 

 
 

94,260 
11,345 
105,605 

- 

นายภาณุได้ท าการทดรองจ่ายให้แกบ่ริษัทส าหรบัค่ารบัรองและค่าใช้จ่ายส านักงาน และช าระเงินกู้ยืมสถาบัน
การเงินและค่าธรรมเนียมต่างๆให้แก่บริษัทโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ปี 2556 
ค่ารับรองและคา่ใช้จ่ายส านักงาน 930,280 บาท 
ช าระเงินกู้ยืมสถาบันการเงินและค่าธรรมเนียมต่างๆ 17,022,000 บาท 
งวด 6 เดือนแรกของปี 2557 
ค่ารับรองและคา่ใช้จ่ายส านักงาน 11,345 บาท 
ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษทัได้มีการก าหนดวงเงินของค่ารับรอง โดยก าหนดว่าในปี 2557 จะต้องไม่เกินร้อยละ 0.55 ของ
ยอดขายที่ประมาณการณ์ไว้ในงบประมาณของบริษัท และในปี 2558 จะต้องไม่เกินร้อยละ 0.3 ของยอดขายที่
ประมาณการณ์ไว้ในงบประมาณของบริษัท และมีการก าหนดอ านาจอนุมัติของวงเงินรับรองแล้ว โดยระดับสูงสดุ
ที่ก าหนดคือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติค่ารับรองได้ไม่เกินครั้งละ 20,000 บาท ซึ่งหากเกินวงเงิน
ดังกล่าวจะต้องน าเสนอคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาและอนุมัติ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว เนื่องจากเป็นการทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
และช าระเงินกู้ยืมให้แก่บรษิัท และมีความจ าเป็นเนื่องจากบริษัทมีความจ าเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียน ณ 
ขณะนั้น โดยบรษิัทท าการช าระคืนใหแ้ก่กรรมการในเวลาอันสั้น ทั้งนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้ก าชับให้บริษัทมี
ความระมัดระวังในการบริหารจัดการสภาพคล่องของบริษัทในอนาคต 
อย่างไรก็ตาม ในปี 2557 ไม่มีธุรกรรมซึ่งกรรมการท าการทดรองจ่ายเพ่ือช าระเงินกู้ยืมสถาบันการเงินและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆให้แก่บรษิัท และหลังจากการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนในครั้งนี้ คาดว่าจะไม่มีการด าเนินธุรกรรมใน
ลักษณะดังกล่าวอีกในอนาคต 

นายสมศักดิ์ สุรฤทธิ์เชวง ค้ าประกันวงเงินกู้ยืม เลต
เตอร์ออฟเครดิตและ/

 
 

 
 

นายสมศักดิ์ได้ท าการค้ าประกัน วงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินใหแ้ก่บริษัทรว่มกับบริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น 
จ ากัด (มหาชน) นายภาณุ ศตีิสาร และนายพระนาย กังวาลรัตน์  ซ่ึงเป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินที่
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บุคคล/นติิบุคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง / ลักษณะ

ธุรกิจ 

ลักษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 56 30 มิ.ย. 57 

หรือทรัสต์รีซีท วงเงินเบิกเกิน
บัญชี ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ
วงเงินซื้อขายอัตรา
แลกเปลี่ยนลว่งหน้า ให้แก่
บริษัท 
   - วงเงินการค้ าประกัน  
     สกุลเงินบาท 

 
 
 
 
 
 

20,000,000 

 
 
 
 
 
 

20,000,000 

ต้องการให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือ ผู้บริหารเป็นผู้ค้ าประกันวงเงิน โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการค้ าประกนั 
อย่างไรก็ตาม บริษัทจะท าการถอนการค้ าประกันเม่ือได้รับเง่ือนไขที่ดีกว่าจากสถาบันการเงิน 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นวา่การค้ าประกันวงเงินดังกล่าวก่อให้เกิด
ประโยชน์กับบริษัท นอกจากนี้เพ่ือให้เป็นไปตามเง่ือนไขของสถาบันการเงิน จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องให้มีการค้ า
ประกันวงเงินส่วนนี ้

นายพระนาย กังวาลรัตน ์
 

ค้ าประกันวงเงินกู้ยืม เลต
เตอร์ออฟเครดิตและ/
หรือทรัสต์รีซีท วงเงินเบิกเกิน
บัญชี ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ
วงเงินซื้อขายอัตรา
แลกเปลี่ยนลว่งหน้า ให้แก่
บริษัท 
   - วงเงินการค้ าประกัน  
     สกุลเงินบาท 
     สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

582,000,000 
3,750,000 

ดอลลารส์หรัฐฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

632,000,000 
4,550,000 

ดอลลารส์หรัฐฯ 

นายพระนายได้ท าการค้ าประกนัวงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงินให้แก่บรษิทัร่วมกับบริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิ
เคชั่น จ ากัด (มหาชน) นายสมศักดิ์ สุรฤทธิ์เชวง และนายภาณุ ศีติสาร  ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขของสถาบันการเงินที่
ต้องการให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือ ผู้บริหารเป็นผู้ค้ าประกันวงเงิน โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการค้ าประกนั 
อย่างไรก็ตาม บริษัทจะท าการถอนการค้ าประกันเม่ือได้รับเง่ือนไขที่ดีกว่าจากสถาบันการเงิน 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นวา่การค้ าประกันวงเงินดังกล่าวก่อให้เกิด
ประโยชน์กับบริษัท นอกจากนี้เพ่ือให้เป็นไปตามเง่ือนไขของสถาบันการเงิน จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องให้มีการค้ า
ประกันวงเงินส่วนนี ้

บริษัทเป็นเจ้าหนี้เงินทดรอง
จ่าย 

- ยอดยกมาต้นงวด 
- เงินทดรองจ่ายระหว่างงวด 
- ช าระคืนระหว่างงวด 

   - ยอดคงค้างปลายงวด 

 
 

2,219,322 
120,000 
2,339,322 

- 

 
 
- 
- 
- 
- 

บริษัทได้ท าการทดรองจ่ายให้แก่นายพระนายส าหรับการด าเนินการติดต่อท าสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค โดยเม่ือวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได้ท าการช าระคืนเป็นเช็คธนาคารอยู่ระหว่างการเรียกเก็บ ซึ่งได้ท า
การเรียกเก็บแล้วในเดือนมกราคม 2556 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการทีส่มควร เป็น
การเบิกเงินทดรองจ่ายเพ่ือใช้ในการด าเนินการของบริษัท  



 บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 2 หน้า 156 

บุคคล/นติิบุคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง / ลักษณะ

ธุรกิจ 

ลักษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 56 30 มิ.ย. 57 

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2557 ซึ่งจัดขึ้นเม่ือวันที่ 2 ตุลาคม 2557 ได้ท าการก าชับ
บริษัทมิให้มีการจ่ายเงินทดรองจ่ายให้แก่กรรมการหรือผู้บริหารเพ่ือใช้ในการยื่นค าขอสัญญาซื้อขายไฟฟ้าอีก
ต่อไป และใหผู้้บริหารด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในระเบียบเงินทดรองจ่ายของบริษัท (ลงวันที่ 24 ก.พ. 
2557) อย่างเคร่งครัด  

นายพระนายเป็นเจ้าหนี้เงิน
ทดรองจ่ายบริษัท 

- ยอดยกมาต้นงวด 
- เงินทดรองจ่ายระหว่างงวด 
- ช าระคืนระหว่างงวด 
- ยอดคงค้างปลายงวด 

 
 

302,200 
7,335,132 
7,295,751 
341,581 

 
 

341,581 
319,422659,938 

1,065 

นายพระนายได้ท าการทดรองจ่ายให้แก่บริษัทส าหรับคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานและช าระเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
ให้แก่บริษทัโดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ปี 2556 
ค่ารับรองและคา่ใช้จ่ายส านักงาน 1,713,464 บาท 
ช าระเงินกู้ยืมสถาบันการเงินและค่าธรรมเนียมต่างๆ 5,615,381 บาท 
งวด 6 เดือนแรกของปี 2557 
ค่ารับรองและคา่ใช้จ่ายส านักงาน 317,993 บาท 
ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษทัได้มีการก าหนดวงเงินของค่ารับรอง โดยก าหนดว่าในปี 2557 จะต้องไม่เกินร้อยละ 0.55 ของ
ยอดขายที่ประมาณการณ์ไว้ในงบประมาณของบริษัทฯ และในปี 2558 จะต้องไม่เกินร้อยละ 0.3 ของยอดขายที่
ประมาณการณ์ไว้ในงบประมาณของบริษัทฯ และมีการก าหนดอ านาจอนุมัติของวงเงินรับรองแล้ว โดยระดับ
สูงสุดที่ก าหนดคือ ประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร สามารถอนุมัติค่ารับรองได้ไม่เกินครั้งละ 20,000 บาท ซึ่งหากเกิน
วงเงินดังกล่าวจะต้องน าเสนอคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาและอนุมัติ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว เนื่องจากเป็นการทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
และช าระเงินกู้ยืมให้แก่บรษิัท และมีความจ าเป็นเนื่องจากบริษัทมีความจ าเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียน ณ 
ขณะนั้น โดยบรษิัทท าการช าระคืนใหแ้ก่กรรมการในเวลาอันสั้น ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ก าชับใหบ้ริษัทมี
ความระมัดระวังในการบริหารจัดการสภาพคล่องของบริษัทในอนาคต 
อย่างไรก็ตาม ในปี 2557 ไม่มีธุรกรรมซึ่งกรรมการท าการทดรองจ่ายเพ่ือช าระเงินกู้ยืมสถาบันการเงินและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆให้แก่บรษิัท และหลังจากการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนในครั้งนี้ คาดว่าจะไม่มีการด าเนินธุรกรรมใน
ลักษณะดังกล่าวอีกในอนาคต 
 



 บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 2 หน้า 157 

บุคคล/นติิบุคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง / ลักษณะ

ธุรกิจ 

ลักษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 56 30 มิ.ย. 57 

เป็นลูกหนี้คา่หุ้นสามัญบริษัท 
- ยอดคงค้างต้นงวด 
- เพ่ิมขึ้นระหว่างงวด 
- ช าระระหว่างงวด 
- ยอดคงค้างปลายงวด 

 
21,001,100 

- 
21,001,100 

- 

 
- 
- 
- 
- 

นายพระนายเป็นลูกหนี้ค่าหุ้นสามัญจากการเพิ่มทุนของบริษัทเม่ือเดือนกรกฎาคม 2555 จ านวน 210,011 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยนายพระนายได้ท าการช าระค่าหุ้นสามัญดังกล่าวทั้งหมดแล้วในวันที่ 31 มีนาคม 
2556 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวได้มีการช าระเสร็จสิ้น
แล้ว และมีความเห็นวา่บริษทัควรมีความระมัดระวังในการด าเนินรายการในลักษณะดังกล่าวในอนาคต 

นายสมาน กังวาลรตัน ์ บริษัทเช่าพื้นที่เพ่ือใช้เป็น
คลังสินคา้ 

- ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง 

- ยอดคงค้างปลายงวด 
 

 

 
 
 

120,000 
- 

 
 
 

60,000 
- 
 

บริษัทท าการเช่าพื้นที่จากนายสมาน กังวาลรัตน์ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นมา ในอัตราค่าเช่า 10,000 
บาทต่อเดือน ซึ่งมีอัตราค่าเช่าเป็นไปตามราคาตลาดในพื้นที่ใกล้เคียงกัน เพ่ือใช้เป็นคลังสินค้าเพ่ือเก็บวัสดุ
อุปกรณ์จากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปัจจุบัน บริษัทส าหรับการประกอบอุปกรณ์เพ่ือเตรียมการติดตั้ง
ส าหรับโครงการขนาดใหญ ่ ซึ่งหากครบอายุสัญญาเช่าและบริษัทยังมีความจ าเป็นในการใช้งานพื้นที่ดังกล่าว 
บริษัทจะท าการน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือขอความเห็นชอบและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
เพ่ือพิจารณาและอนุมัติการต่ออายุสัญญาเช่าตามขั้นตอนการท ารายการระหว่างกัน 
ทั้งนี้ ปัจจุบันนายสมาน กังวาลรัตน์ได้เสียชีวิตแล้ว ท าให้ผู้รบัผลประโยชนค์่าเช่าในปัจจุบันคือนางโสภา กังวาล
รัตน์ ซึ่งเป็นคู่สมรสของนายสมาน กังวาลรัตน์ และเป็นมารดาของนายพระนาย กังวาลรัตน์ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นวา่การเช่าพื้นที่คลังสินคา้ดังกลา่วมีความ
เหมาะสมเนื่องจากเป็นประโยชน์แก่บริษัท  โดยเป็นการเช่าพื้นที่เพ่ือใช้ในการด าเนินการของบริษัท 
 

นางชุตินันท์ กิจส าเร็จ เป็นลูกหนี้คา่หุ้นสามัญบริษัท 
- ยอดคงค้างต้นงวด 
- เพ่ิมขึ้นระหว่างงวด 
- ช าระระหว่างงวด 
- ยอดคงค้างปลายงวด 

 
23,999,400 

- 
23,999,400 

- 

 
- 
- 
- 
- 

นางชุตินันท์เป็นลูกหนีค้่าหุ้นสามัญจากการเพ่ิมทุนของบริษัทเม่ือเดือนกรกฎาคม 2555 จ านวน 239,994 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยนางชุตินันท์ได้ท าการช าระค่าหุ้นสามัญดังกล่าวทั้งหมดแล้วในวันที่ 31 มีนาคม 
2556 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว เห็นว่ารายการดังกล่าวได้มีการช าระเสร็จสิ้นแล้ว และมี
ความเห็นว่าบริษัทควรมีความระมัดระวังในการด าเนินรายการในลักษณะดังกล่าวในอนาคต 



 บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 2 หน้า 158 

บุคคล/นติิบุคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง / ลักษณะ

ธุรกิจ 

ลักษณะและรายละเอียดของ
รายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค. 56 30 มิ.ย. 57 

นางชุตินันท์เป็นเจ้าหนี้เงินทด
รองจ่ายบริษัท 

- ยอดยกมาต้นงวด 
- เงินทดรองจ่ายระหว่างงวด 
- ช าระคืนระหว่างงวด 
- ยอดคงค้างปลายงวด 
 

 
 

3,730 
86,603 
86,603 
3,730 

 
 

3,730 
1,500 
4,480 
750 

นางชุตินันท์ได้ท าการทดรองจ่ายให้แกบ่ริษัทส าหรับคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานให้แก่บรษิัท 
ปี 2556 
ค่ารับรองและคา่ใช้จ่ายส านักงาน 86,454 บาท 
งวด 6 เดือนแรกของปี 2557 
ค่ารับรองและคา่ใช้จ่ายส านักงาน 1,500 บาท 
ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษทัได้มีการก าหนดวงเงินของค่ารับรอง โดยก าหนดว่าในปี 2557 จะต้องไม่เกินร้อยละ 0.55 ของ
ยอดขายที่ประมาณการณ์ไว้ในงบประมาณของบริษัท และในปี 2558 จะต้องไม่เกินร้อยละ 0.3 ของยอดขายที่
ประมาณการณ์ไว้ในงบประมาณของบริษัท และมีการก าหนดอ านาจอนุมัติของวงเงินรับรองแล้ว โดยระดับสูงสดุ
ที่ก าหนดคือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติค่ารับรองได้ไม่เกินครั้งละ 20,000 บาท ซึ่งหากเกินวงเงิน
ดังกล่าวจะต้องน าเสนอคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาและอนุมัติ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นวา่รายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์กับ
บริษัท เนื่องจากเป็นการทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่บรษิัท โดยบริษัทท าการช าระคืนให้แก่กรรมการในเวลาอันสั้น 

นายอัณณพ พุ่มกุมาร 
 
 
 
  

เป็นลูกหนี้คา่หุ้นสามัญบริษัท 
- ยอดคงค้างต้นงวด 
- เพ่ิมขึ้นระหว่างงวด 
- ช าระระหว่างงวด 
- ยอดคงค้างปลายงวด 

 
3,690,665 

- 
3,690,665 

- 

 
- 
- 
- 
- 

นายอัณณพเป็นลูกหนี้คา่หุ้นสามัญจากการเพ่ิมทุนของบริษัทเม่ือเดือนกรกฎาคม 2555 จ านวน 40,000   หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซ่ึงได้ช าระค่าหุ้นสามัญบางสว่นไว้ก่อนหน้าแล้ว โดยนายอัณณพได้ท าการช าระคา่หุ้น
สามัญส่วนที่เหลือดังกล่าวทั้งหมดแลว้ในวันที่ 31 มีนาคม 2556 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว เห็นว่ารายการดังกล่าวได้มีการช าระเสร็จสิ้นแล้ว และมี
ความเห็นว่าบริษัทควรมีความระมัดระวังในการด าเนินรายการในลักษณะดังกล่าวในอนาคต 

 นายอัณณพเป็นเจ้าหนี้เงินทด
รองจ่ายบริษัท 

- ยอดยกมาต้นงวด 
- เงินทดรองจ่ายระหว่างงวด 
- ช าระคืนระหว่างงวด 

 
 
- 

733,199 
660,132 

 
 

73,067 
283,953 

215,341351,531 

นายพระนายได้ท าการทดรองจ่ายให้แก่บริษัทส าหรับคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานและช าระเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
ให้แก่บริษทัโดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ปี 2556 
ค่ารับรองและคา่ใช้จ่ายส านักงาน 333,065 บาท 
ช าระเงินกู้ยืมสถาบันการเงินและค่าธรรมเนียมต่างๆ 400,000 บาท 
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ยอดคงค้างปลายงวด 73,067 5,489 งวด 6 เดือนแรกของปี 2557 
ค่ารับรองและคา่ใช้จ่ายส านักงาน 280,527 บาท 
ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษทัได้มีการก าหนดวงเงินของค่ารับรอง โดยก าหนดว่าในปี 2557 จะต้องไม่เกินร้อยละ 0.55 ของ
ยอดขายที่ประมาณการณ์ไว้ในงบประมาณของบริษัท และในปี 2558 จะต้องไม่เกินร้อยละ 0.3 ของยอดขายที่
ประมาณการณ์ไว้ในงบประมาณของบริษัท และมีการก าหนดอ านาจอนุมัติของวงเงินรับรองแล้ว โดยระดับสูงสดุ
ที่ก าหนดคือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติค่ารับรองได้ไม่เกินครั้งละ 20,000 บาท ซึ่งหากเกินวงเงิน
ดังกล่าวจะต้องน าเสนอคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาและอนุมัติ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว เนื่องจากเป็นการทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
และช าระเงินกู้ยืมให้แก่บรษิัท และมีความจ าเป็นเนื่องจากบริษัทมีความจ าเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียน ณ 
ขณะนั้น โดยบริษทัท าการช าระคืนใหแ้ก่กรรมการในเวลาอันสั้น ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ก าชับใหบ้ริษัทมี
ความระมัดระวังในการบริหารจัดการสภาพคล่องของบริษัทในอนาคต 
อย่างไรก็ตาม ในปี 2557 ไม่มีธุรกรรมซึ่งกรรมการท าการทดรองจ่ายเพ่ือช าระเงินกู้ยืมสถาบันการเงินและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆให้แก่บรษิัท และหลังจากการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนในครั้งนี้ คาดวา่จะไม่มีการด าเนินธุรกรรมใน
ลักษณะดังกล่าวอีกในอนาคต 

นายเศรษฐวุฒิ บุญสนิท 
 
 
 
 
  

บริษัทเป็นเจ้าหนี้เงินทดรอง
จ่าย 

- ยอดยกมาต้นงวด 
- เงินทดรองจ่ายระหว่างงวด 
- ช าระคืนระหว่างงวด 
- ยอดคงค้างปลายงวด 

 
 
- 

682,500 
682,500 

- 

 
 
- 

100,000 
100,000 

- 
 

บริษัทได้ท าการทดรองจ่ายให้แก่นายเศรษฐวุฒิส าหรบัค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน โดยในปี 2555 เป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินการติดต่อท าสัญญาซื้อชายไฟฟ้า และเป็นหลักประกนัของงานโครงการส่งเสริมและสาธิตผลิตไฟฟ้า
ด้วยเซลลแ์สงอาทิตย์ และในปี 2556 เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการในการจัดท าประชุมรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในพื้นที่ส าหรบัโครงการโรงงานไฟฟ้าชีวมวล 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการทีส่มควร เป็น
การเบิกเงินทดรองจ่ายเพ่ือใช้ในการด าเนินการของบริษัท  
อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2557 ซึ่งจัดขึ้นเม่ือวันที่ 2 ตุลาคม 2557 ได้ท าการก าชับ
บริษัทมิให้มีการจ่ายเงินทดรองจ่ายให้แก่กรรมการหรือผู้บริหารเพ่ือใช้ในการยื่นค าขอสัญญาซื้อขายไฟฟ้าอีก
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ต่อไป และใหผู้้บริหารด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในระเบียบเงินทดรองจ่ายของบริษัท (ลงวันที่ 24 ก.พ. 
2557) อย่างเคร่งครัด 

นายเศรษฐวุฒิเป็นเจ้าหนี้เงิน
ทดรองจ่ายบริษัท 

- ยอดยกมาต้นงวด 
- เงินทดรองจ่ายระหว่างงวด 
- ช าระคืนระหว่างงวด 
- ยอดคงค้างปลายงวด 

 
 
- 

172,499 
161,139 
11,360 

 
 

11,360 
177,847152,507 

36,700 

นายเศรษฐวุฒิได้ท าการทดรองจ่ายให้แก่บริษัทส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงานให้แก่บรษิัทโดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
ปี 2556 
ค่ารับรองและคา่ใช้จ่ายส านักงาน 170,440 บาท 
งวด 6 เดือนแรกของปี 2557 
ค่ารับรองและคา่ใช้จ่ายส านักงาน 176,253 บาท 
ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษทัได้มีการก าหนดวงเงินของค่ารับรอง โดยก าหนดว่าในปี 2557 จะต้องไม่เกินร้อยละ 0.55 ของ
ยอดขายที่ประมาณการณ์ไว้ในงบประมาณของบริษัท และในปี 2558 จะต้องไม่เกินร้อยละ 0.3 ของยอดขายที่
ประมาณการณ์ไว้ในงบประมาณของบริษัท และมีการก าหนดอ านาจอนุมัติของวงเงินรับรองแล้ว โดยระดับสูงสดุ
ที่ก าหนดคือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติค่ารับรองได้ไม่เกินครั้งละ 20,000 บาท ซึ่งหากเกินวงเงิน
ดังกล่าวจะต้องน าเสนอคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาและอนุมัติ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นวา่รายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์กับ
บริษัท เนื่องจากเป็นการทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานใหแ้ก่บรษิัท โดยบริษัทท าการช าระคืนให้แก่
กรรมการในเวลาอันสั้น 

บริษัท พระพาย เทคโนโลยี 
จ ากัด (“พระพาย”) 

บริษัทค้ าประกันวงเงินกู้ยืม
จากสถาบันการเงินให้แก่พระ
พาย 
  - วงเงินการค้ าประกัน  
     
 

 
 
 

8,000,000 

 
 
 
- 

บริษัทได้ท าการค้ าประกันวงเงินสินเช่ือ จากสถาบันการเงินให้แก่พระพายร่วมกับ เอ็ม.วี.ที. และนายภาณุ ศตีิสาร 
เป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น 56 ล้านบาท โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการค้ าประกัน ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขของสถาบันการเงิน
ที่ก าหนดใหผู้้ใช้วงเงินร่วมแต่ละรายเปน็ผู้ค้ าประกันวงเงินดังกล่าว  
ทั้งนี้ บริษัทได้ท าการขายหุ้นทั้งหมดในพระพายไปแล้วตั้งแต่ในเดือนธันวาคม 2554 และได้ท าการถอนค้ าประกัน
วงเงิน 48 ล้านบาท ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 โดยยังคงเหลือวงเงินค้ าประกัน 8 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากความ
ผิดพลาดของบริษัทในการติดตามการถอนวงเงินค้ าประกันดังกล่าว โดยบริษัทได้ท าการถอนวงเงินค้ าประกัน
วงเงินสินเช่ือให้แก่พระพายทั้งหมดแลว้ตั้งแต่เมษายน 2557 โดยบริษัทไม่มีนโยบายที่จะให้ความช่วยเหลือทาง
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การเงินแก่พระพายอีกในอนาคต 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้วมีความเห็นวา่ รายการดังกล่าวได้ท าการยกเลิกการค้ า
ประกันให้แก่พระพายทั้งหมดแล้ว และไม่มีนโยบายในการให้ความช่วยเหลอืทางการเงินแก่พระพายอีกในอนาคต 
และก าชับให้บรษิัทใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบข้อมูลการค้ าประกันวงเงินต่างๆให้เคร่งครัด และ
ระมัดระวังในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องในอนาคต 

บริษัท ทีซีซี ลักซ์ชูรีโฮเทลส์ 
แอนด์ รีสอร์ท จ ากัด 

บริษัทจ าหน่ายและให้บริการ
ระบบปั๊มความร้อน 
   - บริษัทใหบ้ริการ 
   - ยอดคงค้างปลายงวด 

 
 

2,200,000 
220,000 

 
 
- 

220,000 

บริษัทท าการจ าหน่ายและใหบ้ริการระบบปั๊มความร้อน (Heat Pump) ให้แก่ บริษัท ทีซีซี ลักซ์ชูรีโฮเทลส์ แอนด์ รี
สอร์ท จ ากัด โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการค้าทั่วไป 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นวา่รายการดังกลา่วเป็นรายการที่สมควร 
และเป็นการท ารายการทางการค้าปกติ  โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการคา้เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป 

บริษัท คอนเซพ แลนด์ 9 
จ ากัด 

บริษัทจ าหน่ายและให้บริการ
ระบบปั๊มความร้อน 
   - บริษัทใหบ้ริการ 
   - ยอดคงค้างปลายงวด 

 
 

5,232,399 
523,240 

 
 
- 

523,240 
 

บริษัทท าการจ าหน่ายและใหบ้ริการระบบปั๊มความร้อน (Heat Pump) ให้แก ่บริษัท คอนเซพ แลนด์ 9 จ ากัด โดย
มีราคาและเง่ือนไขทางการค้าทั่วไป 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นวา่รายการดังกลา่วเป็นรายการที่สมควร 
และเป็นการท ารายการทางการค้าปกติ  โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการคา้เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป 

บริษัท ทีซีซี แวลูโฮเทลส์ 
จ ากัด 
(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น
บริษัท แวลูโฮเทลส์ จ ากัด) 

บริษัทจ าหน่ายและให้บริการ
ระบบปั๊มความร้อน 
   - บริษัทใหบ้ริการ 
   - ยอดคงค้างปลายงวด 

 
 

1,273,333 
127,333 

 

 
 
- 

127,333 

บริษัทท าการจ าหน่ายและใหบ้ริการระบบปั๊มความร้อน (Heat Pump) ใหแ้ก่ บริษัท บริษัท ทีซีซี แวลูโฮเทลส์ 
จ ากัด โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการค้าทั่วไป 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นวา่รายการดังกลา่วเป็นรายการที่สมควร 
และเป็นการท ารายการทางการค้าปกติ  โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการคา้เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป 

บริษัท พันธไมตรี จ ากัด 
(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น
บริษัท ทิพย์พัฒน  อาร์เขต 

บริษัทจ าหน่ายหลอดไฟ
แอลอีดี 
   - บริษัทขายสินค้า 

 
 

85,588 

 
 
- 

บริษัทท าการจ าหน่ายหลอดไฟแอลอีด ี (LED) ให้แก่ บริษัท พันธไมตรี จ ากัด โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการค้า
ทั่วไป 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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จ ากัด)    - ยอดคงค้างปลายงวด 91,579 - คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นวา่รายการดังกลา่วเป็นรายการที่สมควร 
และเป็นการท ารายการทางการค้าปกติ  โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการคา้เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป 

กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิ
เรียกร้องอิมพีเรียลเวลธ ์

บริษัทจ าหน่ายและให้บริการ
ระบบปั๊มความร้อน 
   - บริษัทใหบ้ริการ 
   - ยอดคงค้างปลายงวด 

 
 

1,694,278 
350,716 

 
 
- 

169,427 
 

บริษัทท าการจ าหน่ายและใหบ้ริการระบบปั๊มความร้อน (Heat Pump) ให้แก ่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ
เรียกร้องอิมพีเรียลเวลธ์ โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการค้าทั่วไป 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นวา่รายการดังกลา่วเป็นรายการที่สมควร 
และเป็นการท ารายการทางการค้าปกติ  โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการคา้เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป 
 

กองทุนรวมรีเจนท์
โกลด์พร็อพเพอร์ตี้ฟันด์ 

บริษัทจ าหน่ายหลอดไฟ
แอลอีดี 
   - บริษัทขายสินค้า 
   - ยอดคงค้างปลายงวด 

 
 

3,015,375 
3,226,451 

 
 
- 

1,017,768 

บริษัทท าการจ าหน่ายหลอดไฟแอลอีด ี (LED) ให้แก่ กองทุนรวมรีเจนท์โกลด์พร็อพเพอร์ตี้ฟันด์ โดยมีราคาและ
เง่ือนไขทางการค้าทั่วไป 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นวา่รายการดังกลา่วเป็นรายการที่สมควร 
และเป็นการท ารายการทางการค้าปกติ  โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการคา้เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป 

บริษัท ทีซีซี โฮเทลคอล
เล็คชั่น จ ากัด 
 
 

บริษัทจ าหน่ายหลอดไฟ
แอลอีดี 
   - บริษัทขายสินค้า 
   - ยอดคงค้างปลายงวด 

 
 
- 
- 

 
 

512,385 
40,071 

 

บริษัทท าการจ าหน่ายหลอดไฟแอลอีด ี(LED) ให้แก่ บริษทั ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คชั่น จ ากัด โดยมีราคาและเง่ือนไข
ทางการค้าทั่วไป 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นวา่รายการดังกลา่วเป็นรายการที่สมควร 
และเป็นการท ารายการทางการค้าปกติ  โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการคา้เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป 

กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิ 
การเช่าไทยคอมเมอร์เชียล 
อินเวสเม้นต์ 
  

บริษัทจ าหน่ายหลอดไฟ
แอลอีดี 
   - บริษัทขายสินค้า 
   - ยอดคงค้างปลายงวด 
 

 
 
- 
- 

 

 
 

2,914,705 
 2,785,359 

บริษัทท าการจ าหน่ายหลอดไฟแอลอีด ี (LED) ให้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยคอมเมอร์
เชียล อินเวสเม้นต์ โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการค้าทั่วไป 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นวา่รายการดังกลา่วเป็นรายการที่สมควร 
และเป็นการท ารายการทางการค้าปกติ  โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการคา้เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป 
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บริษัท กาแลไนท์บาซาร์ 
จ ากัด 

บริษัทจ าหน่ายหลอดไฟ
แอลอีดี 
   - บริษัทขายสินค้า 
   - ยอดคงค้างปลายงวด 

 
 
- 
- 

 
 

19,200 
20,544 

บริษัทท าการจ าหน่ายหลอดไฟแอลอีด ี (LED) ให้แก่ บริษัท กาแลไนทบ์าซาร์ จ ากัด โดยมีราคาและเง่ือนไข
ทางการค้าทั่วไป 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นวา่รายการดังกลา่วเป็นรายการที่สมควร 
และเป็นการท ารายการทางการค้าปกติ  โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการคา้เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป 

บริษัท ไอเซอร์วิสส์แอนด์
ซัพพลาย จ ากัด 

บริษัทจ าหน่ายสินคา้และ
ให้บริการให้แกบ่ริษัท ไอ
เซอร์วิสส์แอนด์ซัพพลาย 
จ ากัด 
   - บริษัทขายสินค้า 
   - บริษัทใหบ้ริการ 
   - ยอดคงค้างปลายงวด 

 
 
 
 

30,322,120 
16,530,000 
17,687,100 

 
 
 
 
- 
- 
- 

บริษัทท าการให้บริการทีป่รึกษาส าหรบัระบบส ารองไฟฟ้าของโครงการอินเตอร์เน็ทความเร็วสูงและขายสนิค้า
ประเภทระบบเครือข่ายกล้องวงจรปิด ให้แก่ บริษัท ไอเซอร์วิสส์แอนด์ซัพพลาย จ ากัด โดยมีราคาและเง่ือนไข
ทางการค้าทั่วไป 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นวา่รายการดังกลา่วเป็นรายการที่สมควร 
และเป็นการท ารายการทางการค้าปกติ  โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการคา้เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป 

บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน 
จ ากัด 
(“PWG”) 

PWG ว่าจ้างบริษัท ในการ
ออกแบบและก่อสรา้ง
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ที่ติดตั้งบนหลังคา 
   - บริษัทรับก่อสร้างโรงไฟฟ้า 
  - ยอดคงค้างปลายงวด 
 
  - บริษัทให้บริการบริหาร    

จัดการ 
  - ยอดคงค้างปลายงวด 
 
   - รายได้รับล่วงหน้า 

 
 
 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 

21,000,000 

 
 
 
 

60,000,000 

49,313,330/1 

 
150,000 

 
160,500 

 
- 

PWG ท าการว่าจ้างบริษัทในการออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ขนาดก าลัง
การผลิต 980 กิโลวัตต์ ตามสัญญาลงวันที่  17 ธันวาคม 2556 มูลค่าโครงการตามสัญญาทั้งสิน้ 64,200,000 
บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นวา่รายการดังกล่าวเป็นรายการทีส่มควร โดย
บริษัทดังกลา่ว ได้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยพนกังานของบริษัทตามการมอบหมายของบริษัท เพ่ือใช้ส าหรับการยื่นแบบค า
ขอจ าหน่ายไฟฟ้าและการเชื่อมโยงไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ส าหรับการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ขนาดเล็กมาก จากพลังงานแสงอาทติย์ที่ติดตั้งบนหลังคา และปัจจุบันมีสถานะเป็นบรษิัทย่อยซึ่งบริษัทถือหุ้นใน
สัดสว่นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 
หมายเหตุ : 1/ยอดคงค้างปลายงวดส าหรับรายได้รับล่วงหน้าจาก PWG ไม่ถูกแสดงในงบการเงินรวมส าหรบังวด
สามเดือนของปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 เนื่องจาก PWG ได้เป็นบรษิัทย่อยของบริษัทแล้วตั้งแต่
วันที่ 10 มกราคม 2557 
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   - ยอดคงค้างปลายงวด 22,470,000 -1/ 

บริษัท พีวี กรีน จ ากัด 
(“PVG”) 

PVG ว่าจ้างบริษัท ในการ
ออกแบบและก่อสรา้ง
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ที่ติดตั้งบนหลังคา 
   - รายได้รับล่วงหน้า 
   - ยอดคงค้างปลายงวด 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 

10,220,000 
- 

PVG ท าการว่าจ้างบริษัทในการออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ตามใบสั่ง
ซื้อลงวันที่  22 พฤษภาคม 2557 มูลค่าโครงการตามสัญญาทั้งสิ้น 51,100,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ซึ่ง
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง โดยมีอัตราก าไรขั้นต้นและเง่ือนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกคา้ทั่วไป 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นวา่รายการดังกลา่วเป็นรายการที่สมควร 
และเป็นการท ารายการทางการค้าปกติ  โดยมีอัตราก าไรขั้นต้นและเง่ือนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกคา้ทั่วไป 
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14.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั 
ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม 2555 ได้ก าหนดมาตรการขั้นตอนการท า

รายการระหว่างกัน ดงันี ้
การท าธุรกรรมระหวา่งบริษัท กับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า

โดยทั่วไปหรือเป็นธุรกรรมที่เป็นขอ้ตกลงทางการคา้ในลักษณะเดยีวกับทีว่ิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปใน
สถานการณ์เดยีวกัน ด้วยอ านาจต่อรองทางการคา้ที่ปราศจากอทิธิพลจากการมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมี
ความเกี่ยวข้อง (แล้วแตก่รณี) ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ ไม่ก่อใหเ้กิดการถ่ายเทผลประโยชน์ 

 
กรณีที ่1  รายการระหว่างกันทีเ่ปน็ธุรกรรมปกติทางการคา้ 
เช่น รายการซื้อขายสินค้าและบริการท่ีบริษัทเป็นผู้จดัจ าหน่ายหรือให้บริการ เป็นต้น บริษทัสามารถท าธุรกรรม

ดังกล่าวกับบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งได้ หากธุรกรรมดังกล่าวนัน้มีข้อตกลงทางการคา้ที่มเีงื่อนไขการคา่โดยทั่วไปในลักษณะ
ที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดยีวกัน ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าทีป่ราศจากอิทธิพลในการท่ีตน
มีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเกีย่วขอ้ง โดยบริษัทจะจดัท าสรุปรายการดังกล่าวใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบอยา่งน้อยรายไตรมาส 

 
กรณีที่ 2  รายการระหว่างกันอื่นๆที่นอกเหนือจากกรณีที่ 1 
บริษัทก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ าเป็นในการเขา้ท ารายการ

และความเหมาะสมด้านราคาของรายการน้ัน โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆวา่เป็นไปตามลักษณะการด าเนินการคา้ปกตใินตลาด 
ซึ่งสามารถเปรียบเทยีบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบคุคลภายนอกและเป็นไปตามราคายุติธรรม มคีวามสมเหตุสมผล และ
สามารถตรวจสอบได้หรือไม่ ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น 
บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกลา่ว เพื่อน าไปใช้
ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแตก่รณ ี ทั้งนี้การเข้าท ารายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจ
มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และจะต้องได้รับการอนุมตัิจาก
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะต้องมีกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมดว้ย โดยการออกเสียงในท่ีประชุมนั้นๆ กรรมการซึง่มีส่วน
ได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
ทั้งนี้คณะกรรมการบรษิัทจะต้องดูแลให้บริษัทจะต้องปฏิบัตติามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ข้อบังคับ ประกาศ ค าส่ัง หรือ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ หรือของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือของคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือ
จ าหน่ายทรัพย์สินที่ส าคัญของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันดงักลา่วไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท แบบรายงาน 56-1 และแบบรายงานประจ าปี หรือ สารสนเทศต่าง ๆ 
ตามข้อก าหนดตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และของหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 

 
 
 



 บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
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14.4 แนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
บริษัทอาจมีการท ารายการระหวา่งกันกับบุคคลหรือนิติบุคคลในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามลักษณะธุรกิจ

การคา้ปกติโดยทั่วไป และมีเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกจิการค้าปกต ิ และสามารถอ้างอิงไดก้ับเงื่อนไขทางธุรกจิประเภทเดยีวกัน
กับบริษัทกระท ากับบุคคลภายนอก จะจัดท าสรุปรายการดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
รับทราบอย่างน้อยรายไตรมาส เพื่อท าการสอบทานรายการระหว่างกันโดยเปรียบเทยีบราคาและเงือ่นไขการคา้กับ
บุคคลภายนอกเพื่อดูความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขการค้า พิจารณามูลค่าการซื้อขายเปรียบเทียบกับมูลค่าการซื้อขาย
ทั้งหมดของบริษัทและบริษัทท่ีเกีย่วข้องกัน และสอบถามผู้บริหารถึงเหตุผลและความจ าเป็นในการเขา้ท ารายการกับบุคคลท่ี
เกี่ยวข้องกัน  

อย่างไรกต็าม ส าหรับรายการระหว่างกันที่มิไดเ้ป็นไปตามธุรกิจปกติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจะจัดให้มี
คณะกรรมการตรวจสอบเขา้มาสอบทานการการปฎิบัติตามหลักเกณฑ์และแสดงเหตุผลในการท ารายการดังกล่าวก่อนที่
บริษัทจะเขา้ท ารายการน้ัน นอกจากนี้ บริษัทจะดูแลการเข้าท ารายการระหวา่งกันใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบงัคับ ประกาศ ค าส่ัง หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยและส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถงึการปฏิบัตติามข้อก าหนดเกีย่วกับการเปดิเผยข้อมูลการท า
รายการท่ีเกีย่วโยงกัน และการได้มา หรือจ าหน่ายซึง่สินทรัพยข์องบริษัท (ถา้ม)ี รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่
ก าหนดโดยสมาคมนักบัญชี ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียในรายการดงักล่าวจะไมม่ีสิทธิในการออกเสียงอนุมัติการท ารายการน้ันๆและ
บริษัทจะมกีารเปดิเผยรายการระหว่างกันดงักล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ
บริษัท แบบรายงาน 56-1 และแบบรายงานประจ าปี หรือ สาระสนเทศตา่ง ๆ ตามขอ้ก าหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 ส าหรับบริษัทหรือบุคคลที่เกีย่วขอ้งที่มีแนวโน้มในการท ารายการระหว่างกันในอนาคต คือ บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมวินิ
เคชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ไอเซอร์วิสส์แอนด์ซัพพลาย จ ากัด ซึง่จะเป็นรายการซือ้ขายสินค้าตามการท าการคา้ปกติ
ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะท าการก าหนดราคาขายสินค้าตามราคาและเงื่อนไขทางการค้ามาตรฐานของบริษัท (Price List) ตามที่
จ าหน่ายให้แก่ผู้รับเหมาระบบรายอื่นๆทั่วไป และส าหรับการจดัซื้อ บริษัทจะท าการการเปรยีบเทียบคุณสมบัติ ราคา และ
เงื่อนไขกับผู้จ าหน่ายรายอื่นๆคัดเลือกตามขั้นตอนการจดัซื้อของบริษัทเช่นเดียวกับการจดัซื้อจากผู้จ าหน่ายรายอื่นๆ 

นอกจากนี้ บริษัทยงัมีแนวโน้มที่จะจ าหน่ายสินค้าและใหบ้ริการกับบริษัททีม่ีความเกี่ยวขอ้งกับนายโสมพัฒน ์     
ไตรโสรัส และนางวัลลภา ไตรโสรัส โดยเฉพาะในบริษัทที่ด าเนินธุรกิจโรงแรมและอาคารส านักงาน เนื่องจากมีความเกีย่วข้อง
กับธุรกิจที่บริษัทด าเนินอยู่ คือ ธรุกิจออกแบบ จ าหน่ายและติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจดัการสภาพแวดล้อม ในส่วน
ของระบบประหยัดพลังงาน ซึง่บริษัทจะท าการก าหนดราคาขายสินค้าตามราคาและเงื่อนไขทางการค้ามาตรฐานของบริษัท 
(Price List) หรือมีการคิดอัตราก าไรขั้นต้น ตามทีจ่ าหน่ายให้แก่ลูกค้ารายอื่นๆทัว่ไป 

และบริษัทยังมีแนวโน้มที่จะให้บริการแก่บริษัท พวีี กรีน จ ากดั ซึ่งบริษัทถือหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 19.99 ของ
ทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว หากบริษัท พีวี กรีน จ ากัด ท าการวา่จ้างบริษัทในการดูแลและซ่อมบ ารุงระบบโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาของบริษัทดงักล่าว ซึ่งบริษัทจะท าการก าหนดราคาให้บริการและเงื่อนไขทางการคา้ตามอัตรา
ก าไรขั้นต้นเทา่กับลูกคา้รายอื่นๆ 

 
 


