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สว่นที ่1 หนา้ 2 

 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) บรษัิทย่อย และ กจิการทีค่วบคมุร่วมกนั (รวมเรยีกวา่ “กลุม่บรษัิทฯ”) 

มุง่มั่นทีจ่ะเป็นผูน้ าในการด าเนนิธรุกจิโรงไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน โดยมุง่เนน้การด าเนนิธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทติย ์ โดยการเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสมและใหผ้ลตอบแทนทีด่แีละมั่นคงในระยะยาว รวมไปถงึการใหบ้รกิาร

รับเหมากอ่สรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยแ์ละจัดหาอปุกรณ์ (Engineering, Procurement and Construction : EPC) 

นอกจากนี ้ กลุม่บรษัิทฯ ยังมเีป้าหมายทีจ่ะขยายการลงทนุในธรุกจิผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีนประเภทอืน่ๆ เพิม่มาก

ขึน้ เชน่ ชวีมวล พลงังานลม ก๊าซชวีภาพ ขยะ เป็นตน้ และยังมเีป้าหมายทีจ่ะขยายธรุกจิผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์

สูต่า่งประเทศทัง้ในรูปแบบการลงทนุในโรงไฟฟ้าแสงอาทติยท์ัว่ไป ซึง่ตดิตัง้อยู่บรเิวณพืน้ดนิ (Solar Farm) หรอืการลงทนุ

ในบรษัิททีใ่หบ้รกิารหรอืลงทนุในโครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้บนหลงัคา (Solar Rooftop) เพือ่กา้วสูก่าร

เป็นบรษัิทชัน้น าในธรุกจิพลงังานหมนุเวยีนในประเทศไทยและภมูภิาคเอเชยี 

1.1 วสิยัทศัน ์พนัธกจิ 

 วสิยัทศัน ์

เป็นผูน้ าในภมูภิาคทางดา้นพลังงานหมนุเวยีน โดยการใชเ้ทคโนโลยชีัน้น าและมปีระสทิธภิาพ เพือ่ประโยชน์สงูสดุใน

ดา้นธรุกจิและสงัคม 

 พันธกจิ 

เป็นผูป้ระกอบการทีม่พีืน้ฐานแข็งแกร่งในการท าธรุกจิพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศไทย และขยายธรุกจิไปสู่

พลงังานหมนุเวยีนอืน่ รวมทัง้การขยายไปยังประเทศในภมูภิาคเอเชยี 

1.2 ประวตัคิวามเป็นมาและพฒันาการทีส่ าคญั 

 บรษัิทฯ ไดแ้ปรสภาพเป็นบรษัิทมหาชนจ ากัด ในชือ่ บรษัิท ไทย โซลา่ร ์ เอ็นเนอรย์ี ่ จ ากดั (มหาชน) เมือ่วนัที ่18 

กมุภาพันธ ์2557 และเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีน โดยเริม่ซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย ์MAI ตัง้แตว่นัที ่30 ตลุาคม 2557 โดย

จัดอยูใ่นหมวดธรุกจิขนาดกลาง กลุม่อตุสาหกรรมทรัพยากร 

 ปัจจุบนั กลุม่บรษัิทฯ มโีครงการทีด่ าเนนิการอยู่ทัง้ในประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น รวม 34 โครงการ คอื โครงการ

ผลติไฟฟ้าดว้ยความรอ้นจากแสงอาทติยใ์นระบบรางรวมแสง (“โรงไฟฟ้า Thermal”) จ านวน 1 โครงการ โครงการผลติ

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยด์ว้ยระบบเซลลโ์ฟโตโ้วลตาอกิ ซึง่ตดิตัง้อยูบ่รเิวณพืน้ดนิ (“โรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar 

Farm”) แบง่เป็นภายในประเทศ 10 โครงการ และตา่งประเทศ 9 โครงการ และผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้

บนหลงัคาอาคารพาณิชย ์(“โครงการ PV ประเภท Commercial Rooftop”) จ านวน 14 โครงการ ก าลงัการผลติตามสญัญา

ซือ้ขายไฟฟ้า (“ก าลงัการผลติเสนอขาย”) รวมทัง้ส ิน้ 135 เมกะวัตต ์ แบง่เป็นภายในประเทศ 98.5 เมกะวตัต ์  และ

ตา่งประเทศ 36.5 เมกะวตัต ์ 
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สว่นที ่1 หนา้ 3 

ปี เหตุการณ์ส าคญัในรอบ 3 ปีทีผ่า่นมา 

2556 

 

 

 

 

การลงนามสญัญาผูถ้อืหุน้ และ โรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar Farm เร ิม่จ าหนา่ยไฟฟ้าเชงิ

พาณชิย ์ 

- ปตท. ร่วมลงนามในสญัญาผูถ้อืหุน้ และสญัญาการช าระคา่หุน้ เพือ่การร่วมลงทนุใน TSR โดยบรษัิทฯ 

และ ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ  60  และรอ้ยละ 40 ใน TSR ตามล าดับ โดยมีการร่วมกันควบคุมและ

บรหิารงาน จงึสง่ผลให ้TSR กลายเป็นกจิการทีค่วบคมุร่วมกนัระหวา่งบรษัิทฯ และ ปตท. 

- ณ วันที ่24 ธันวาคม 2556 ปตท. ไดท้ าการโอนขายหุน้ทีถ่อืใน TSR ทัง้หมดใหแ้ก ่บรษัิท โกลบอล 

เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี่ จ ากัด (“GPSC”) ซึง่เป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท. จงึส่งผลใหบ้ริษัทฯ และ GPSC 

ร่วมกันถอืหุน้ใน TSR รอ้ยละ  60  และรอ้ยละ 40 ตามล าดับ ภายใตก้ารบรหิารและควบคุมร่วมกัน 

TSR จงึกลายเป็นกจิการทีค่วบคมุร่วมกนัระหวา่งบรษัิทฯ และ GPSC  

- ณ 31 ธันวาคม 2556 บรษัิทฯ มโีรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar Farm ทีจ่า่ยไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชย ์

(COD) ใหก้บัการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคแลว้ จ านวน 5 โครงการ ก าลงัการผลติเสนอขายรวมทัง้ส ิน้ 40 เม

กะวตัต ์  

- ขยายธุรกจิสูก่ารผลติไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้บนหลังคา (Solar Rooftop) และกา้วสู่การ

เป็นผูน้ าในธุรกจิผลติไฟฟ้า PV ประเภท Commercial Rooftop โดยมีก าลังการผลติเสนอขายมาก

ทีส่ดุ จากบัญชรีายชือ่ผูผ้่านการคัดเลอืกแนบทา้ยตามประกาศของ กฟน. และ กฟภ. ดว้ยก าลังการ

ผลติเสนอขายรวมประมาณ 14 เมกะวตัตแ์บง่เป็น 14 โครงการ โครงการละประมาณ 1 เมกะวตัต ์

2557 แปรสภาพและเตรยีมความพรอ้มสูก่ารเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

- จดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษัิทมหาชนจ ากดัและเปลีย่นชือ่เป็น บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จ ากัด 

(มหาชน) 

- เปลีย่นแปลงมูลค่าหุน้ทีต่ราไว ้จากเดมิมูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 

บาทและเพิม่ทนุจดทะเบยีนจาก 1,365 ลา้นบาท เป็น 1,815 ลา้นบาท  

- อนุมัตจิัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุจ านวนไม่เกนิ 450 ลา้นหุน้ มูลคา่หุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพือ่เสนอ

ขายใหแ้กป่ระชาชนโดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

(1) จ านวนไมเ่กนิ 428 ลา้นหุน้ เพือ่เสนอขายใหแ้กป่ระชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) และ 

(2) จ านวนไมเ่กนิ 22 ลา้นหุน้ เพือ่เสนอขายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้รายใหญ ่คอื บรษัิท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์

จ ากดั (มหาชน) (“WAVE”) 

- ณ วันที ่30 ตุลาคม 2557 หุน้สามัญของบรษัิทเขา้เป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนและท าการซือ้ขายใน

ตลาดหลกัทรัพย ์MAI ภายใตห้มวดธรุกจิขนาดกลาง กลุม่อตุสาหกรรม “ทรัพยากร” 

- ณ 31 ธันวาคม 2557 บรษัิทฯ มโีรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar Farm ทีจ่า่ยไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชย ์

(COD) ใหก้ับการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคแลว้ จ านวน 10 โครงการ ก าลังการผลติเสนอขายรวมทัง้ส ิน้ 80 

เมกะวตัต ์  

- ณ 31 ธันวาคม 2557 บรษัิทฯ มกีารผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้บนหลงัคา Solar Rooftop 

ทีจ่่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชย ์(COD) ใหก้ับการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคแลว้ จ านวน 5 โครงการ ก าลัง

การผลติเสนอขายรวมทัง้ส ิน้ 5 เมกะวตัต ์  

2558 การขยายธุรกจิสูภู่มภิาคเอเชยี 

- ณ 31 ธันวาคม 2558 บรษัิทฯ มกีารผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้บนหลงัคา Solar Rooftop 

ทีจ่า่ยไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชย ์ (COD) ใหก้บัการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค และการไฟฟ้านครหลวง แลว้ 

ครบทกุโครงการจ านวน 14 โครงการ ก าลงัการผลติเสนอขายรวมทัง้ส ิน้ 14 เมกะวัตต ์ 

- จัดตัง้บรษัิทย่อย TSE Group International PTE.LTD. (TSI) และ Solar Assets PTE.LTD. ทีป่ระเทศ

สงิคโปร ์เพือ่รองรับการขยายงานในประเทศแถบภมูภิาคเอเชยี โดยบรษัิทฯ ถอืหุน้ในสดัสว่น 100% 
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สว่นที ่1 หนา้ 4 

ปี เหตุการณ์ส าคญัในรอบ 3 ปีทีผ่า่นมา 

- บรษัิทฯ เริม่เขา้เจรจากับพันธมติรทางธรุกจิในภมูภิาคเอเชยี ไดแ้ก ่ญีปุ่่ น ฟิลปิปินส ์ลาว เป็นตน้ โดย

ปัจจุบนับรษัิทฯ บรรลขุอ้ตกลงกบัพันธมติรทีป่ระเทศญีปุ่่ น 2 กลุม่ คอื Eco Solar Japan และ Prospec 

Holding Inc. รวมก าลงัการผลติตดิตัง้ 42.5 เมกะวตัต ์(ก าลังการผลติเสนอขาย 36.5 เมกะวตัต)์ ซึง่

เป็นการลงทนุในลักษณะพัฒนาโครงการเองทัง้หมด และร่วมกบัพันธมติรในการพัฒนาโครงการ 

ณ 31 ธันวาคม 2558 กลุม่บรษัิทฯ มโีครงการทีด่ าเนนิการอยูท่ัง้ในและตา่งประเทศรวม 34 โครงการ 

ไดแ้ก ่ Solar Thermal 1 โครงการ, Solar PV 19 โครงการ แบง่เป็น ในประเทศ 10 โครงการ 

ตา่งประเทศ 9 โครงการ และ Solar Rooftop 14 โครงการ  รวมก าลงัการผลติทัง้ส ิน้ 135 เมกะวัตต ์
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1.3 โครงสรา้งการถอืหุน้ของกลุม่บรษิทัฯ 

ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 2558 บรษัิทฯ มบีรษัิทยอ่ยจ านวน 17 บรษัิท ภายใตน้โยบายการด าเนนิงานตามประเภทธรุกจิ โดยมโีครงสรา้งกลุม่ธรุกจิ ดงันี้ 
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 2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

ภาพรวมการประกอบธุรกจิของกลุม่บรษิทัฯ 

กลุม่บรษัิทฯ ประกอบธรุกจิผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์ โดยสามารถแบง่ออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื 

ธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นจากแสงอาทติยใ์นระบบรางรวมแสง (โรงไฟฟ้า Thermal) และธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทติยด์ว้ยระบบโฟโตโ้วลตาอกิหรอืโซลารเ์ซลล ์(โรงไฟฟ้า PV) 

1) ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นจากแสงอาทติยใ์นระบบรางรวมแสง (โรงไฟฟ้า Thermal) 

ด าเนนิการผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าโดยใชเ้ทคโนโลยกีารผลติไฟฟ้าความรอ้นจากแสงอาทติยใ์นระบบรางรวม

แสง เป็นรายแรกในเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต ้ 

โรงไฟฟ้า Thermal ไดด้ าเนนิการจ าหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิยใ์หแ้ก ่กฟภ.แลว้ ดว้ยก าลงัการผลติเสนอขาย 4.5 

เมกะวตัต ์  

2) ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยด์ว้ยระบบโฟโตโ้วลตาอกิหรอืโซลารเ์ซลล ์(โรงไฟฟ้า PV) 

ด าเนนิธรุกจิผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าดว้ยระบบโฟโตโ้วลตาอกิหรอืโซลารเ์ซลล ์แบง่ออกเป็น 

2.1) โรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ซึง่ตดิตัง้อยู่บรเิวณพืน้ดนิ 

(โรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar Farm) 

ภายในประเทศ 

กลุม่บรษัิทฯ มโีรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar Farm จ านวน 10 โครงการ รวมก าลงัการผลติเสนอขาย 80 เมกะวตัต์

และด าเนนิการจ าหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิยใ์หแ้ก ่กฟภ. ไดแ้ลว้ทัง้หมด 80 เมกะวตัต ์

ตา่งประเทศ  

บรษัิทฯ ไดจ้ัดตัง้บรษัิทย่อย TSE Group International PTE.LTD. และ Solar Assets PTE.LTD. ในประเทศ

สงิคโปร ์เพือ่ขยายการลงทนุโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยไ์ปยังประเทศอืน่ในทวปีเอเชยี และในปี 2558 บรษัิท 

ไดล้งนามบนัทกึขอ้ตกลงและสญัญาการกอ่สรา้งกบัพันธมติร 2 ราย เพือ่พัฒนาและกอ่สรา้งโครงการโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศญีปุ่่ น รวมก าลงัการผลติตดิตัง้ 42.5 เมกะวตัต ์ (ก าลงัการผลติเสนอขาย 36.5       

เมกะวตัต)์ ซึง่ไดด้ าเนนิการจ าหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชยแ์ลว้ 1 โครงการ ดว้ยก าลงัการผลติเสนอขาย 0.5 

เมกะวตัต ์ สว่นโครงการอืน่ ๆ อยูร่ะหวา่งการกอ่สรา้งและด าเนนิการในดา้นตา่ง ๆ 

2.2) โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้บนหลงัคาอาคารพาณิชย์ 

(โครงการ PV ประเภท Commercial Rooftop) 

กลุม่บรษัิทฯ มโีครงการ PV ประเภท Commercial Rooftop มากทีส่ดุในประเทศไทย โดยมจี านวน 14 โครงการ

รวมก าลงัการผลติเสนอขาย 14 เมกะวตัตแ์ละด าเนนิการจ าหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิยใ์หแ้ก ่กฟภ. ไดแ้ลว้

ทัง้หมด 14 เมกะวตัต ์ 

2.3) โครงการผลติไฟฟ้า Solar Rooftop เพือ่ใชเ้อง 

กลุม่บรษัิทฯ มคีวามช านาญและประสบการณ์ในการตดิตัง้อปุกรณ์ส าหรับผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้

บนหลงัคา ผา่นเครอืขา่ยพันธมติรทางธรุกจิของบรษัิท  จงึไดท้ าการศกึษาโครงการผลติไฟฟ้า Solar Rooftop 

เพือ่ใชเ้องทัง้ในโรงงานและอตุสาหกรรมตา่ง ๆ  และไดน้ าเสนอโครงการดงักลา่วกบับรษัิท/โรงงานทีม่ชี ือ่เสยีง

หลายแหง่ ซึง่จะสง่ผลใหบ้รษัิทมโีครงการใหม ่ๆ เพิม่ขึน้ 
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โครงสรา้งรายได ้

โครงสรา้งรายไดห้ลกัของกลุม่บรษัิทฯ  รอบระยะเวลา 3 ปี สรุปไดด้งัตอ่ไปนี ้

สายผลติภณัฑ/์กลุม่ธุรกจิ 
 

ด าเนนิการ
โดย 

% การถอื
หุน้ของ
บรษิทัฯ 

2558 2557 2556 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

รายไดค้า่ไฟฟ้า         

1. รายไดจ้ากโรงไฟฟ้า Thermal บรษัิทฯ  N.A.* 7.22 0.7 11.75 1.4 22.19 15.7 

2. รายไดจ้ากโรงไฟฟ้า PV – Solar Farm SSE1 60%** 941.82 87.9 792.40 96.0 109.88 77.9 

3. รายไดจ้ากโรงไฟฟ้า PV – Solar Rooftop TSER Group 100% 82.83 7.7 7.08 0.9 -- -- 

4. รายไดจ้ากการลงทนุตา่งประเทศ TSI 100% 2.29 0.2     

รายไดค้า่ไฟฟ้า-รวม   1,034.16 96.6 811.23 98.3 132.07 93.6 

รายไดค้า่บรกิาร บรษัิทฯ N.A.* 36.81 3.4 14.02 1.7 8.97 6.4 

รวม   1,070.97 100.0 825.25 100.0 141.04 100.0 

หมายเหต:ุ  *  ด าเนนิการโดยบรษัิทฯ 
**  เป็นการแสดงรายไดจ้ากโรงไฟฟ้า PV-Solar Farm ตามสดัสว่นการถอืหุน้ของโครงการดงักลา่ว ซึง่ในงบการเงนิรวมของบรษัิทจะไมป่รากฏยอด

รายไดด้งักลา่ว เนือ่งจากโครงการโรงไฟฟ้าดงักลา่วเป็นบรษัิททีค่วบคมุรว่มกนั  ซึง่จะตอ้งมกีารรับรูร้ายไดต้ามวธิสีว่นไดเ้สยีโดยจะท าใหร้ายได ้
จากการขายไฟฟ้าดงักลา่วไมป่รากฏยอดในรายไดร้วมในงบการเงนิรวม  แตจ่ะมกีารรับรูก้ าไรตามวธิสีว่นไดเ้สยีในรปูของสว่นแบง่ก าไรจาก
กจิการทีค่วบคมุรว่มกนัแทน 

ทีม่า: งบการเงนิรวมของบรษัิทฯ 

2.1 การประกอบธุรกจิในแตล่ะกลุม่ธุรกจิ 

2.1.1 ลกัษณะผลติภัณฑห์รอืบรกิาร 

กลุม่บรษัิทฯ ด าเนนิธรุกจิผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยเ์พือ่จ าหน่ายใหแ้กภ่าครัฐ ตามนโยบายการ

สนับสนุนการผลติและการใชไ้ฟฟ้าจากพลงังานทดแทน ของส านักงานนโยบายและพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

กระบวนการผลติไฟฟ้า ของกลุม่บรษัิทฯ สามารถแบง่ออกเป็น 2 ประเภท ตามเทคโนโลย ีคอื  

กระบวนการผลติไฟฟ้าพลงังานความรอ้นจากแสงอาทติย ์(Solar Thermal) ดว้ยเทคโนโลย ีDirect Steam Generation 

เป็นกระบวนการผลติกระแสไฟฟ้าพลังงานความรอ้นจากแสงอาทติยโ์ดยใชเ้ทคโนโลยรีะบบรางรวมแสง ซึง่กระบวนการ

ผลติกระแสไฟฟ้าในระบบดังกลา่วจะใชแ้ผงสะทอ้นแสงรูปทรงโคง้ยาวหรอืทีเ่รยีกวา่ รางรวมแสง (Parabolic Trough) เป็น

ตัวรวมความรอ้นจากล าแสงอาทติย ์ประเภทรังสตีรง (Direct Radiation) และสะทอ้นแสงอาทติยไ์ปยังท่อบรรจุน ้าทีต่ดิตัง้

บริเวณจุดกึง่กลางของรางรวมแสงทีเ่ป็นจุดทีเ่กดิความรอ้นสูงสุด โดยรางรวมแสงดังกล่าวสามารถท าการหมุนเขา้หา

แสงอาทติยต์ามทศิทางของล าแสงอาทติยท์ีม่าตกกระทบเพือ่รับพลังความรอ้นและเมือ่น ้าในทอ่ดงักลา่วเกดิความรอ้นสงูจน

กลายเป็นไอน ้าทีอ่ณุหภมู ิ330 องศาเซลเซยีส ระบบจะสง่ผา่นไอน ้าเขา้สูร่ะบบกงัหันไอน ้า (Steam Turbine) เพือ่ใหไ้อน ้า

ขับเคลือ่นเครื่องก าเนดิกระแสไฟฟ้าและผลติกระแสไฟฟ้า ส าหรับไอน ้าสว่นทีเ่หลอื จะถูกสง่เขา้ระบบหล่อเย็น (Cooling 

Tower) เพือ่ลดอณุหภมูไิอน ้าใหก้ลายเป็นน ้า และจะสามารถน ากลับมาใชใ้นกระบวนการผลติไฟฟ้าตอ่ไป โดยกระแสไฟฟ้า

ทีผ่ลติได ้บรษัิทฯ จะจ าหน่าย/จา่ยไฟฟ้าให ้กฟภ. เพือ่จ าหน่ายตอ่ใหก้บัผูบ้รโิภคตอ่ไป 

ภาพกระบวนการผลติกระแสไฟฟ้าดว้ยความรอ้นจากแสงอาทติยใ์นระบบ Solar Thermal 
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กระบวนการผลติไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติยด์ว้ยระบบโฟโตโ้วลตาอกิ (Photovoltaic - PV) หรอืโซลา่รเ์ซลล ์ 

กระบวนการผลติไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติยด์ว้ยระบบโฟโตโ้วลตาอกิ (PV) หรือโซล่าร์เซลล ์เป็นกระบวนการเปลีย่น

พลังงานแสงใหเ้ป็นพลังงานไฟฟ้า โดยเริม่ตน้จากการใชแ้ผงเซลลแ์สงอาทติยเ์ป็นตัวรับแสง ซึง่จะรับไดท้ัง้รังสตีรง รังสี

กระจาย และรังสรีวม แผงเซลลแ์สงอาทติยจ์ะประกอบไปดว้ยสารกึง่ตัวน าทีส่ามารถดดูกลนืแสงอาทติยไ์ดแ้ละท าหนา้ทีเ่ป็น

ตัวน าไฟฟ้า เมือ่แสงอาทติยต์กกระทบบนแผงเซลลแ์สงอาทติย ์พื้นผวิจะถูกเปลีย่นเป็นพาหะน าไฟฟ้าและถูกแยกประจุ

ไฟฟ้าบวกและลบเพื่อใหเ้กดิแรงดันไฟฟ้าทีข่ัว้ทัง้สองของเซลลแ์สงอาทติย ์และเกดิการผลติไฟฟ้าออกมาจากแผงเซลล์

แสงอาทติย ์และถูกสง่ไปรวมที ่String Combiner Box กอ่นทีจ่ะผ่านไปสูเ่ครือ่งแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) เพือ่เปลีย่น

ไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current: DC)  ทีผ่ลติได ้ใหเ้ป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternative Current: AC) ตอ่จากนัน้ไฟฟ้า

กระแสสลับดังกล่าวจงึถูกสง่ผ่านไปยังหมอ้แปลง (Transformer) เพื่อเพิม่แรงดันไฟฟ้าใหส้งูขึน้ตามระดับแรงดันทีใ่ชใ้น

การจา่ยไฟเขา้ระบบสง่ของการไฟฟ้าตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า โดยกอ่นทีจ่ะสง่ไฟฟ้าเขา้ระบบไฟฟ้าจะถกูสง่ผ่านอปุกรณ์ตัด

ตอนสายป้อนไฟฟ้าแรงสูง (Ring Main Unit: RMU) และอุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้า (Switch Gear) ซึง่ท าหนา้ที่ตัดต่อการ

เชือ่มตอ่การขายไฟฟ้าในระบบ และถูกสง่เขา้มเิตอรว์ัดจ านวนหน่วยไฟฟ้ากอ่นทีจ่ะถูกสง่ผ่านไปยังสายสง่ไฟฟ้าของ กฟน. 

หรอื กฟภ. ตามจดุรับซือ้ไฟฟ้าทีก่ าหนด เพือ่จ าหน่ายใหแ้กผู่บ้รโิภคไฟฟ้าตอ่ไป   

ภาพกระบวนการผลติกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติยด์ว้ยระบบ PV 

 
กระบวนการตดิตามการด าเนนิงานของโรงไฟฟ้าและการบ ารุงรักษา (Monitoring Process)  

ส าหรับกระบวนการควบคมุการด าเนนิงานของโรงไฟฟ้า  กลุม่บรษัิทฯ มกีลอ้งวงจรปิดและระบบควบคมุการปฏบิตังิานทีม่กีาร

พัฒนาใหท้นัสมัยและตรวจสอบงา่ยและแมน่ย า ควบคมุจากสว่นกลางแบบเรยีลไทม ์ ผา่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตส าหรับ

ควบคมุ สัง่การ และตรวจสอบการท างานของโรงไฟฟ้าในจุดตา่งๆ  มทีมีงานคอยควบคมุ ดแูล แกปั้ญหา ซอ่มแซมและ

บ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าของกลุม่บรษัิทฯ โดยผูช้ านาญการภายในหรอืภายนอกทีม่ปีระสบการณ์ ซึง่ผ่านการคดัเลอืกทีเ่ขม้งวด

จากกลุม่บรษัิทฯ เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ จะสามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็วภายในเวลาทีก่ าหนดตามมาตรฐาน ใหโ้รงไฟฟ้าอยู่

ในสภาพด ีพรอ้มใชง้าน สามารถจ าหน่ายไฟฟ้าไดต้ามปกต ิ 
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 แผนทีต่ัง้โครงการโรงไฟฟ้าของกลุม่บรษัิท 

       Thermal          Solar Farm                               Solar Rooftop –ภาคเหนอื, อสีาน, ใต ้

        Solar Rooftop –ภาคกลาง 

แผนทีต่ัง้โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ภายในประเทศ 

 

แผนทีต่ัง้โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ตา่งประเทศ 
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ณ สิน้ปี 2558 กลุม่บรษัิทฯ มโีครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีจ่่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิยแ์ลว้ทัง้ภายในประเทศ 

และตา่งประเทศ  รวมทัง้ส ิน้ 26 โครงการ รวมก าลงัการผลติเสนอขายทัง้สิน้ 99.0 เมกะวัตต ์ แบง่เป็นภายในประเทศ 25 

โครงการ ก าลงัการผลติรวม 98.5 เมกะวัตต ์ ตา่งประเทศ 1 โครงการ ก าลงัการผลติ 0.5 เมกะวัตต ์มรีายละเอยีด ดงันี้ 

ภายในประเทศ : ก าลงัการผลติรวม 98.5 เมกะวตัต ์ 

โรงไฟฟ้า Thermal   4.5 เมกะวัตต ์  

 TSE 01 

 ทีต่ัง้  หว้ยกระเจา กาญจนบรุ ี

 ก าลงัการผลติเสนอขาย  4.5 เมกะวัตต ์

 COD  26 ธ.ค. 2554 

 

 

โรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar Farm รวม 80 เมกะวตัต ์

 PV 01 

 ทีต่ัง้  บอ่พลอย กาญจนบรุ ี

 ก าลงัการผลติเสนอขาย 8 เมกะวตัต ์

 COD  4 ก.ย. 2556 

 

 

 PV 02 

 ทีต่ัง้  ดอนเจดยี ์สพุรรณบรุ ี

 ก าลงัการผลติเสนอขาย 8 เมกะวตัต ์

 COD  17 ก.ค. 2556 

  

 

 PV 03 

 ทีต่ัง้  หนองหญา้ไซ สพุรรณบรุี 

 ก าลงัการผลติเสนอขาย 8 เมกะวตัต ์

 COD  28 ต.ค. 2556 

 

  

 PV 04 

 ทีต่ัง้  เดมิบางนางบวช สพุรรณบรุ ี

 ก าลงัการผลติเสนอขาย 8 เมกะวตัต ์

 COD  21 พ.ย. 2556 
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 PV 05 

 ทีต่ัง้  เดมิบางนางบวช สพุรรณบรุ ี

  ก าลงัการผลติเสนอขาย 8 เมกะวตัต ์

 COD  21 พ.ย. 2556 

 

 

 

 PV 06 

 ทีต่ัง้  ดา่นมะขามเตีย้ กาญจนบรุ ี

 ก าลงัการผลติเสนอขาย 8 เมกะวตัต ์

 COD  6 ม.ิย. 2557 

 

  

 PV 07 

 ทีต่ัง้  ทา่มว่ง กาญจนบรุ ี

 ก าลงัการผลติเสนอขาย 8 เมกะวตัต ์

 COD  20 ม.ีค. 2557 

  

 

 

 PV 08 

 ทีต่ัง้  พนมทวน กาญจนบรุ ี

 ก าลงัการผลติเสนอขาย 8 เมกะวตัต ์

 COD  6 ม.ิย. 2557 

  

 

 PV 09 

 ทีต่ัง้  อูท่อง สพุรรณบรุ ี

 ก าลงัการผลติเสนอขาย 8 เมกะวตัต ์

 COD  4 เม.ย. 2557 

  

  

 PV 10 

 ทีต่ัง้  สามชกุ สพุรรณบรุ ี

  ก าลงัการผลติเสนอขาย 8 เมกะวตัต ์

 COD  30 พ.ค. 2557 
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ผลติไฟฟ้า PV ประเภท Commercial Rooftop รวม 14 เมกะวตัต ์

 RT 01 

 ทีต่ัง้  HMPRO เมอืง ลพบรุ ี

 ก าลงัการผลติเสนอขาย 1 เมกะวตัต ์

 COD  4 ก.ย. 2557 

 

 

 RT 02 

 ทีต่ัง้  HMPRO เมอืง แพร่ 

 ก าลงัการผลติเสนอขาย 1 เมกะวตัต ์

 COD  3 ก.พ. 2558 

 

 

 

 RT 03 

 ทีต่ัง้  HMPRO เมอืง นครสวรรค ์

 ก าลงัการผลติเสนอขาย 1 เมกะวตัต ์

 COD 2 ม.ิย. 2558 

 

 

 

 RT 04 

 ทีต่ัง้  HMPRO เมอืง ชมุพร 

 ก าลงัการผลติเสนอขาย 1 เมกะวตัต ์

 COD 4 ก.ย. 2557 

 

 

 RT 05  

 ทีต่ัง้  HMPRO เมอืง สรุาษฎรธ์านี 

 ก าลงัการผลติเสนอขาย 1 เมกะวตัต ์

 COD 8 ธ.ค. 2557 
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 RT 06 

 ทีต่ัง้  HMPRO เมอืง นครศรธีรรมราช 

 ก าลงัการผลติเสนอขาย 1 เมกะวตัต ์

 COD  7 ก.ค. 2558 

 

 

 RT 07 

 ทีต่ัง้  HMPRO หาดใหญ ่สงขลา 

 ก าลงัการผลติเสนอขาย 1 เมกะวตัต ์

 COD 9 ต.ค. 2558 

 

  

 

 

 RT 08 

 ทีต่ัง้  HMPRO เขาใหญ ่นครราชสมีา 

 ก าลงัการผลติเสนอขาย 1 เมกะวตัต ์

 COD 13 พ.ย. 2557 

 

 

 RT 09 

 ทีต่ัง้  HMPRO เมอืง อบุลราชธานี 

 ก าลงัการผลติเสนอขาย 1 เมกะวตัต ์

 COD 16 ม.ีค. 2558 

 

 

 RT 10 

 ทีต่ัง้  HMPRO เอกมัย-รามอนิทรา 

 ก าลงัการผลติเสนอขาย 1 เมกะวตัต ์

 COD 11 ก.พ. 2558 
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 RT 11 

 ทีต่ัง้  HMPRO ราชพฤกษ์ กรุงเทพ 

 ก าลงัการผลติเสนอขาย 1 เมกะวตัต ์

 COD 26 พ.ย. 2557 

 

 

RT 12 

 ทีต่ัง้  The Mall ทา่พระ กรุงเทพ 

 ก าลงัการผลติเสนอขาย 1 เมกะวตัต ์

 COD 16 ก.ค. 2558 

 

 

 RT 13 

 ทีต่ัง้  The Mall บางกะปิ กรุงเทพ 

 ก าลงัการผลติเสนอขาย 1 เมกะวตัต ์

 COD 28 ก.ค. 2558 

 

  

 

 RT 14 

 ทีต่ัง้  The Mall งามวงศว์าน กรุงเทพ 

 ก าลงัการผลติเสนอขาย 1 เมกะวตัต ์

 COD 24 ส.ค. 2558 
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ตา่งประเทศ   : โครงการทีล่งทุนท ัง้หมดมกี าลงัการผลติตดิต ัง้รวม 42.5 เมกะวตัต ์ 

ในระหวา่งปี 2558 บรษัิทฯ ไดล้งนามบนัทกึขอ้ตกลงกบัพันธมติรในประเทศญีปุ่่ น 2 กลุม่ คอื Eco Solar Japan และ 

Prospect Holding Inc. เพือ่ขยายธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นรูปแบบ Solar Farm ซึง่เป็นการลงทนุในลกัษณะ

พัฒนาโครงการเองทัง้หมด และร่วมกับพันธมติรในการพัฒนาโครงการ รวมก าลงัการผลติตดิตัง้ 42.5 เมกะวตัต ์ (ก าลงัการ

ผลติเสนอขาย 36.5 เมกะวตัต)์ ซึง่ไดด้ าเนนิการจ าหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิยแ์ลว้ 1 โครงการ ทีเ่มอืง Ibaraki 

ประเทศญีปุ่่ น ขนาด 0.5 เมกะวตัต ์ สว่นโครงการอืน่ ๆ อยูร่ะหวา่งการกอ่สรา้ง โดยจะสามารถเริม่ทยอย COD ไดภ้ายในปี 

2559 เป็นตน้ไป 

Kuno Project : Ibaraki, Japan 

 COD : 18 August, 2015 
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โครงการอืน่ ๆ ทีอ่ยูร่ะหวา่งกอ่สรา้ง  
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2.1.2 สทิธปิระโยชน ์

โครงการโรงไฟฟ้าทัง้หมดของกลุม่บรษัิทฯ ไดรั้บอนุมัตกิารสง่เสรมิการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ (BOI) 

ตามบตัรสง่เสรมิการลงทนุ โดยไดรั้บสทิธปิระโยชน ์ดงันี้ 

สทิธปิระโยชน์จากภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 

1) ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลส าหรับก าไรสทุธทิีไ่ดรั้บจากการประกอบกจิการผลติไฟฟ้าดว้ยความรอ้นจาก

แสงอาทติยเ์ป็นเวลา 8 ปี นับตัง้แตว่นัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการดงักลา่ว 

2) ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลส าหรับก าไรสทุธใินอตัรารอ้ยละ 50 ของอตัราปกต ิ โดยมกี าหนดระยะเวลา 5 ปี 

นับจากวนัทีพ่น้ก าหนดการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 

สทิธปิระโยชน์อืน่ๆ  

1) ผูถ้อืหุน้ของโครงการยังไดรั้บยกเวน้ไมต่อ้งน าเงนิปันผลทีไ่ดรั้บจากโครงการไปรวมค านวณภาษีเงนิไดต้ลอด

ระยะเวลาทีไ่ดรั้บยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลนัน้ 

2) ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเครือ่งจักร ตามทีค่ณะกรรมการพจิารณาอนุมัต ิ

3) ไดรั้บอนุญาตใหห้ักคา่ขนสง่ คา่ไฟฟ้า และคา่ประปา สองเทา่ของคา่ใชจ้่ายดงักลา่วเป็นระยะเวลา 10 ปี นับแตว่นัที่

เริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการ 

4) ไดรั้บอนุญาตใหห้ักเงนิลงทนุในการตดิตัง้หรอืก่อสรา้งสิง่อ านวยความสะดวกรอ้ยละ 25 ของเงนิลงทนุ นอกเหนอืไป 

จากการหักคา่เสือ่มราคาปกต ิ

2.2 การตลาดและการแขง่ขนั 

2.2.1 กลยุทธก์ารแขง่ขนั 

กลุม่บรษัิทฯ ไดก้ าหนดกลยทุธใ์นการด าเนนิงานของกลุม่บรษัิทฯ ในการประกอบธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์

ดงัตอ่ไปนี้ 

1) มกีารบรหิารงานอย่างมคีณุภาพ ดว้ยทมีผูบ้รหิารทีม่คีวามรู ้ ความเชีย่วชาญทางดา้นวศิวกรรม และประสบการณ์ใน

อตุสาหกรรมการผลติไฟฟ้าและพลงังาน ควบคูก่บัการบรหิารตน้ทนุอยา่งมปีระสทิธภิาพทัง้ในดา้นเงนิลงทนุในการ

กอ่สรา้ง การบรหิารงาน และตน้ทนุทางการเงนิ 

2) มกีระบวนการคดัเลอืกผูรั้บเหมาในการกอ่สรา้งแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractors) ทีเ่ขม้งวดโดยไดเ้ลอืกผูรั้บเหมาทีม่ี

ความน่าเชือ่ถอืและมผีลงานเป็นทีย่อมรับในระดบัโลก เพือ่ใหแ้น่ใจวา่โรงไฟฟ้าแตล่ะโรงจะสามารถผลติไฟฟ้าได ้

ตามทีก่ลุม่บรษัิทฯ จะเสนอขายใหก้บั กฟน. หรอื กฟภ. ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า  

3) มทีมีผูเ้ชีย่วชาญในระดับโลกมาเป็นผูรั้บเหมาก่อสรา้งแบบเบ็ดเสร็จ ซึง่ประกอบไปดว้ยบุคลากรทีม่ีประสบการณ์ 

ความเชีย่วชาญในดา้นการโยธาและการตดิตัง้โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์รวมไปถงึการจา้งทีป่รกึษาทางดา้น

เทคนิคมาช่วยตรวจสอบและประเมินโครงการในระหว่างการก่อสรา้ง ท าใหแ้น่ใจไดว้่าทัง้ประสทิธิภาพและ

เสถยีรภาพการผลติไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าของกลุม่บรษัิทฯ อยูใ่นระดบัสงู   

ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar Farm ทัง้ 10 โครงการ กลุ่มบรษัิทฯ ยังไดท้ าสัญญามอบหมายให ้

ผูรั้บเหมาแบบเบ็ดเสร็จทีรั่บผดิชอบโครงการเป็นผูบ้รหิารจัดการและบ ารุงรักษาในโครงการนัน้ๆ อกีเป็นระยะเวลา 10 

ปี ซึง่ท าใหม้ั่นใจไดว้า่โรงไฟฟ้ามกีารบรหิารงานโดยทมีผูเ้ชีย่วชาญ พรอ้มทัง้ยังมกีารถ่ายทอดความรูจ้ากเจา้ของ

เทคโนโลยสีูพ่นักงานของกลุม่บรษัิทฯ  

4) มุ่งเนน้ควบคุมคุณภาพในการผลติไฟฟ้าใหเ้กดิประสทิธภิาพในการผลติสงูสดุและสง่มอบไดต้รงตามทีต่กลงไวใ้น

สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 

กลุม่บรษัิทฯ ไดเ้ลอืกใชอ้ปุกรณ์และเทคโนโลยจีากผูผ้ลติทีเ่ป็นผูน้ าในอปุกรณ์นัน้ๆ และใหม้ั่นใจไดว้า่การจ่าย

กระแสไฟฟ้าไดอ้ยา่งมเีสถยีรภาพสม า่เสมอ โดยอปุกรณ์หลกั เชน่ รางรวมแสง กงัหันไอน ้า ระบบหลอ่เย็น แผงเซลล์

แสงอาทติย ์อนิเวอรเ์ตอร ์และหมอ้แปลงไฟฟ้า เป็นตน้ ไดม้กีารรับประกนัคณุภาพสนิคา้ (Product Warranty) เป็น

ระยะเวลา 2 -12 ปี  นอกจากนีแ้ผงเซลลแ์สงอาทติยยั์งมกีารรับประกนัประสทิธภิาพในการผลติพลงังานไฟฟ้า 

(Power Output Guarantee) โดยผลการผลติพลงังานไฟฟ้าจะตอ้งไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 80.0 ของประสทิธภิาพในการ

ผลติไฟฟ้าทีก่ าหนดไวต้ลอดอายกุารใชง้าน เป็นระยะเวลา 25 ปี  กลุม่บรษัิทฯ ไดม้กีารตดิตัง้ระบบควบคมุตรวจสอบ

การท างานในแตล่ะโรงไฟฟ้าอยา่งใกลช้ดิโดยเจา้หนา้ทีป่ฏบิัตกิารควบคมุการดแูลการด าเนนิงานของโรงไฟฟ้า 

รวมถงึระบบควบคมุทีส่ านักงานใหญท่ีส่ามารถควบคมุโรงไฟฟ้าทัง้หมดได ้ เพือ่ใหแ้น่ใจวา่การผลติไฟฟ้าจะมคีวาม

สม า่เสมอ ไมม่คีวามขัดขอ้งและมคีวามปลอดภัยสงูสดุ 
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5) มรีายไดจ้ากการผลติไฟฟ้าทีค่อ่นขา้งแน่นอนและสม า่เสมอ เนือ่งจากโครงการโรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar Farm 

ภายใต ้SSE1 จ านวน 10 โครงการ รวม 80 เมกะวตัตไ์ดรั้บการประกนัปรมิาณพลงังานไฟฟ้าขัน้ต า่ทีผ่ลติได ้(Output 

Performance Guarantees) จากผูรั้บเหมาแบบเบ็ดเสร็จเป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวนัจา่ยไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิ

พาณชิย ์ท าใหก้ลุม่บรษัิทฯ จะมรีายไดข้ัน้ต า่ตามทีต่กลงไวก้ับผูรั้บเหมาแบบเบ็ดเสร็จ 

6) มพัีนธมติรทางธรุกจิ ทีม่ชี ือ่เสยีง มฐีานะทางการเงนิทีม่ั่นคง และมคีวามช านาญในธรุกจิพลงังานและธรุกจิที่

เกีย่วเนือ่ง 

7) มสีถาบนัการเงนิใหก้ารสนับสนุนสนิเชือ่โครงการ 

2.2.2 กลุม่ลกูคา้เป้าหมาย และชอ่งทางการจัดจ าหน่าย 

ภายในประเทศ โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์องกลุม่บรษัิทฯ จัดอยูใ่นประเภทผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็กมาก (VSPP) 

โดยผลติไฟฟ้าเพือ่จ าหน่ายใหแ้ก ่กฟน. หรอื กฟภ. ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าทัง้ส ิน้จ านวน 25 โครงการ ดงันัน้ ชอ่งทางใน

การจัดจ าหน่ายจงึเป็นการเชือ่มตอ่ไฟฟ้าจากแตล่ะโครงการเขา้สูส่ถานแีละระบบไฟฟ้าของ กฟน. หรอื กฟภ. โดยปรมิาณ

ไฟฟ้าทีจ่ าหน่ายใหแ้ก ่กฟน. หรอื กฟภ. จะคดิจากจ านวนหน่วยไฟฟ้าทีผ่า่นมเิตอรว์ดัหน่วยไฟฟ้า ณ จุดจา่ยไฟฟ้าของแตล่ะ

โครงการ เพือ่ให ้กฟน. หรอื กฟภ. น าไปจ าหน่ายใหแ้กป่ระชาชนตอ่ไป 

ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้า Thermal และโรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar Farm สญัญาซือ้ขายไฟฟ้ามอีาย ุ5 ปี และตอ่อายุได ้

ครัง้ละ 5 ปีโดยจะตอ่อายแุบบอตัโนมัต ิและไดรั้บสว่นเพิม่ราคารับซือ้ไฟฟ้า (Adder) เป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวนัเริม่จ่าย

ไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิย ์ส าหรับโครงการ PV ประเภท Commercial Rooftop สญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั กฟน. หรอื กฟภ. 

มรีะยะเวลาการอดุหนุนดว้ยอตัรารับซือ้ไฟฟ้าพเิศษ (FIT) เป็นระยะเวลา 25 ปีนับตัง้แตว่นัที ่31 ธันวาคม 2556  

ตา่งประเทศ โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์องกลุม่บรษัิทฯ ในปัจจุบนัอยูท่ีป่ระเทศญีปุ่่ น ด าเนนิการผลติ

ไฟฟ้าเพือ่จ าหน่ายใหแ้ก ่ การไฟฟ้าของแตล่ะภมูภิาค (Utility Company) ซึง่เป็นผูด้แูลสาธารณูปโภคของแตล่ะภาคใน

ประเทศญีปุ่่ น ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า โดยชอ่งทางการจัดจ าหน่ายจงึเป็นการเชือ่มตอ่จากโครงการเขา้สูส่ถานแีละระบบ

ไฟฟ้าของแตล่ะภมูภิาค จากนัน้การไฟฟ้าของแตล่ะภมูภิาคจะเป็นผูจ้ าหน่ายไฟฟ้าใหแ้กป่ระชาชนในทอ้งถิน่ตอ่ไป 

2.2.3 ภาวะอตุสาหกรรมและการแขง่ขนั 

ภาพรวมระบบไฟฟ้าในประเทศไทย 

อตุสาหกรรมธรุกจิโรงไฟฟ้าในประเทศไทยประกอบดว้ย 4 สว่นหลกั คอื ระบบผลติไฟฟ้า ระบบสง่ไฟฟ้า ระบบจัดจ าหน่าย

ไฟฟ้า และผูบ้รโิภคดงัแผนภาพประกอบ 
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ใชเ้อง 

ระบบผลติ 

ขายให ้กฟน. / กฟภ. 
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SPP 

น าเขา้จาก

ตา่งประเทศ      

VSPP 

ผูผ้ลติอืน่ๆ 

กฟผ. 

Iกฟภ. 

Iกฟน. 

ระบบสง่ ระบบจัดจ าหน่าย ผูบ้รโิภค 

Iสง่ออกไป
ตา่งประเทศ 

Iเกษตรกรรม 

Iธรุกจิ 

Iครัวเรอืน 

Iอตุสาหกรรม ขายตรง 
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อตุสาหกรรมผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

ขอ้มลูสถานะ การรับซือ้ไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ณ วนัที ่30 ธันวาคม 2558 มรีายละเอยีดดงันี ้

สถานะ

โครงการ

ก าลงัการ

ผลติตดิต ัง้ 

(MW)

ปรมิาณขาย

ตามสญัญา 

(MW)

โครงการ

ก าลงัการ

ผลติตดิต ัง้ 

(MW)

ปรมิาณขาย

ตามสญัญา 

(MW)

โครงการ

ก าลงัการ

ผลติตดิต ัง้ 

(MW)

ปรมิาณขาย

ตามสญัญา 

(MW)

ยืน่ค ำขอแตย่ังไม่ไดต้อบรับซือ้ 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00

ตอบรับซือ้แลว้ ยังไม่เซ็น PPA 0 0.00 0.00 1 1.25 1.25 1 1.25 1.25

เซ็น PPA แลว้ ยังไม่ COD 2 131.72 131.00 157 865.75 865.75 159 997.47 996.75

COD แลว้ 5 413.72 305.00 262 1,052.64 991.08 267 1,466.37 1,296.08

ยกเลกิตอบรับซือ้ 0 0.00 0.00 7 16.76 15.24 7 16.76 15.24

ยกเลกิแบบค ำขอ 22 2,873.34 2,873.34 17 72.28 50.01 39 2,945.62 2,923.35

ยกเลกิสัญญำ 0 0.00 0.00 13 18.42 17.04 13 18.42 17.04

โครงกำรอยู่ระหวำ่งกำรพจิำรณำคดี 0 0.00 0.00 28 32.47 27.39 28 32.47 27.39

รวม 29 3418.78 3309.34 485 2,059.56    1,967.75    514 5,478.34    5,277.09    

โรงไฟฟ้า SPP โรงไฟฟ้า VSPP รวมโรงไฟฟ้าท ัง้หมด

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน www.erc.or.th 

ความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสงูสดุ 

ความตอ้งการพลงัไฟฟ้าในประเทศไทยมแีนวโนม้สงูขึน้เรือ่ยๆ ตามการเจรญิเตบิโตของเศรษฐกจิไทย  โดยในเดอืน 

มถินุายน 2558 ความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสงูสดุ เทา่กบั 27,345.80 เมกกะวตัต ์ 

 

ทีม่า : ขอ้มลูจากกองสารสนเทศ ฝ่ายสือ่สารองคก์าร กฟผ. www.egat.co.th 

 

 

http://www.egat.co.th/
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สถานการณ์พลงังานของประเทศไทย ปี 2558 

ประเทศไทยมกีารใชพ้ลงังานใน ชว่ง 10 เดอืนของปี 2558 ในปรมิาณ 65,441 พันตนัเทยีบเทา่น ้ามันดบิ โดยที ่ น ้ามัน

ส าเร็จรูปยังคงเป็นพลงังานทีใ่ชม้ากทีส่ดุคดิเป็นรอ้ยละ  48.1 ของการใชพ้ลงังานขัน้สดุทา้ยทัง้หมด  รองลงมาประกอบดว้ย 

ไฟฟ้า รอ้ยละ  19.7 พลงังานหมนุเวยีนดัง้เดมิ พลงังานหมนุเวยีน กา๊ซธรรมชาต ิและถา่นหนิ/ลกิไนตค์ดิเป็น  11.3 , 8.3 , 

7.7 และ  4.9 ตามล าดับ 

 

ทีม่า : กลุม่สถติขิอ้มลูพลังงาน ศูนยส์ารสนเทศขอ้มลูพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  www.dede.go.th 

 

ในการประกอบธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ ผูป้ระกอบธรุกจิตอ้งมคีณุสมบตัติามทีห่น่วยงานการไฟฟ้าและกระทรวง

พลงังานไดก้ าหนดไวใ้นการยืน่ค ารอ้งขอขาย และเชือ่มโยงระบบไฟฟ้า โดยตอ้งมคีวามพรอ้ม 4 ดา้น ไดแ้ก ่

1) ความพรอ้มดา้นทีต่ัง้และจุดเชือ่มโยง โดยตอ้งมสีญัญาจะซือ้จะขายทีด่นิหรอืสญัญาเชา่พืน้ที ่ ซึง่ระบจุดุรับซือ้ไฟฟ้า 

ต าบล อ าเภอ ทีจ่ะด าเนนิโครงการ 

2) ขอ้มลูในเชงิเทคนคิเทคโนโลยทีีใ่ช ้เชน่ คณุสมบัตขิองแผงโซลา่ร ์หมอ้แปลง และเลอืกรุ่นอนิเวอรเ์ตอรต์ามรุ่นทีก่าร

ไฟฟ้าก าหนดมาให ้ถา้ไมใ่ชรุ่่นทีก่ารไฟฟ้าก าหนดตอ้งมผีลทดสอบมายนืยันประสทิธภิาพของอนิเวอรเ์ตอร ์

3) ความสามารถในการจัดหาเงนิทนุ โดยตอ้งมหีนังสอืรับรองฐานะทางการเงนิจากธนาคาร  

4) ใบผา่นประชาพจิารณ์จากชมุชนทีจ่ะด าเนนิการกอ่สรา้งโรงไฟฟ้า  

ทัง้นี ้ส าหรับโครงการ PV ประเภท Commercial Rooftop ไมจ่ าเป็นตอ้งแสดงความสามารถในการจัดหาเงนิทนุและใบผา่น

ประชาพจิารณ์ 

นอกจากนี ้การทีจ่ะไดม้าซึง่สญัญา PPA  นอกจากผูป้ระกอบการจะตอ้งมคีวามพรอ้มดงัทีก่ลา่วมาขา้งตน้ ยังขึน้อยู่กบัปัจจัย

ภายนอกหลายปัจจัยซึง่มผีลตอ่การแขง่ขนัหรอืโอกาสในการไดม้าซึง่สญัญา PPA เชน่ นโยบายการเปิดรับซือ้ไฟฟ้าของ

คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ กระบวนการคัดเลอืกผูป้ระกอบการตามระเบยีบคณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน

วา่ดว้ยการรับซือ้ไฟฟ้า จ านวนผูป้ระกอบการทีส่นใจเขา้ร่วมโครงการ เป็นตน้  

อยา่งไรก็ด ีเนือ่งจากไฟฟ้าทีผ่ลติไดท้ัง้หมดไดม้กีารท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากับ กฟน. หรอื กฟภ. ภายใตส้ญัญาดงักลา่วได ้

มกีารก าหนดจ านวนหรอืปรมิาณและราคารับซือ้ไวอ้ยา่งแน่นอนในแตล่ะชว่งเวลา ผูผ้ลติแตล่ะรายจงึมรีายไดท้ีแ่น่นอน ดงันัน้ 

ภายหลงัจากการท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าดงักลา่ว กลุม่บรษัิทฯ จงึไมม่กีารแขง่ขนักนักบัผูผ้ลติไฟฟ้ารายอืน่ๆ อย่างมี

นัยส าคญั 

 

http://www.dede.go.th/
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2.3 การจดัหาผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 

การจัดหาทีต่ัง้โครงการ 

เนือ่งจากการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยจ์ะตอ้งพึง่พารังสแีสงอาทติยเ์ป็นหลักการเลอืกท าเลทีต่ัง้ของโรงไฟฟ้าจงึมี

ความส าคัญมาก สภาพภมูปิระเทศและสภาพภมูอิากาศทีต่า่งกนัจะสง่ผลใหค้วามเขม้ของแสงแตกตา่งกนั กลุม่บรษัิทฯ ได ้

ท าการศกึษาความเขม้ของแสงจาก 4 แหลง่ขอ้มลูหลกัคอื MeteoNorm, NASA, NEDO (New Energy and Industrial 

Technology Development Organization, Japan) และ JMA (Japan Meteorological Agency) กอ่นทีจ่ะเลอืกท าเลทีต่ัง้

โรงไฟฟ้า  

นอกจากพจิารณาความเขม้ของรังสแีสงอาทติยซ์ึง่มผีลกระทบทางดา้นก าลังการผลติและรายไดแ้ลว้ กลุ่มบรษัิทฯ ยังได ้

พจิารณาถงึปัจจัยอืน่ๆ ทีส่ง่ผลตอ่ตน้ทนุของกลุม่บรษัิทฯ  และระยะเวลาในการคนืทนุของโครงการ  

การจัดหาทีต่ัง้โครงการโรงไฟฟ้า Thermal และ  PV ประเภท Solar Farm ปัจจัยหลักทีบ่รษัิทฯ พจิารณา ไดแ้ก ่ 

1) ระยะหา่งจากถนนใหญ ่ระยะห่างจากจดุเชือ่มโยงระบบไฟฟ้าของ กฟภ. ซึง่มผีลตอ่ตน้ทนุคา่สายไฟฟ้า และอตัราการ

สญูเสยีไฟฟ้าจากระยะทางทีใ่ชใ้นการเชือ่มตอ่ไฟฟ้ากับระบบของ กฟภ. 

2) ความสงูของทีด่นิซึง่สง่ผลตอ่โอกาสทีจ่ะเกดิน ้าทว่ม  

3) ลกัษณะดนิทีม่คีวามเหมาะสมตอ่การกอ่สรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์เชน่ ความแข็งของดนิซึง่มผีลตอ่การวาง

โครงสรา้ง เป็นตน้ 

4) รูปร่างและขนาดของทีด่นิทีเ่หมาะสมตอ่การกอ่สรา้งโรงไฟฟ้า  

5) ราคาและกรรมสทิธขิองทีด่นิ เชน่  บรษัิทฯ เป็นเจา้ของกรรมสทิธ ิหรอืเป็นเพยีงสทิธกิารเชา่บนทีด่นิดงักลา่ว  เป็นตน้ 

ซึง่จะมผีลตอ่ความมั่นคงและระยะเวลาการคนืทนุของโครงการ  

ในการจัดหาพืน้ทีห่ลงัคาเพือ่ตดิตัง้โครงการ PV ประเภท Commercial Rooftop  ปัจจัยหลักทีบ่รษัิทฯ พจิารณา ไดแ้ก ่

1) อายุการใชง้านของหลงัคา หลังคาทีเ่หมาะสมควรมอีายกุารใชง้านมาแลว้ไมเ่กนิ 10 ปี เพือ่ลดความเสีย่งในอนาคตที่

หลงัคาจะเสือ่มสภาพกอ่นครบอายุสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 25 ปี นอกจากนี ้หลงัคาดงักลา่วตอ้งมลีกัษณะทางวศิวกรรม

ทีเ่หมาะสม ท าใหบ้รษัิทฯ ไมต่อ้งลงทนุเพิม่เตมิในการปรับปรุงหรอืเสรมิสรา้งความแข็งแรงของหลงัคา 

2) ความแข็งแรงของโครงสรา้งอาคาร เนือ่งจากตอ้งรับน ้าหนักของแผงเซลลแ์สงอาทติย ์ 

3) รูปร่างและขนาดของหลงัคาทีเ่หมาะสม รวมถงึพืน้ทีใ่นการตัง้อปุกรณ์อนิเวอรเ์ตอร ์ เพือ่ใหม้ั่นใจวา่มขีนาดทีเ่พยีงพอ

ส าหรับโครงการทัง้หมดทีว่างไว ้

4) ลกัษณะในการด าเนนิธรุกจิและความมั่นคงในการด าเนนิธรุกจิของเจา้ของอาคาร เนือ่งจากการเชา่หลงัคาเป็นการท า

สญัญาเชา่ระยะยาว 25 ปี บรษัิทฯ จงึมองหาพันธมติรทีม่คีวามเขม้แข็งในการประกอบธรุกจิ ปัจจบุนับรษัิทฯ มคีวาม

ร่วมมอืกับพันธมติรสองราย คอื โฮมโปร และเดอะมอลล ์โดยพันธมติรดงักลา่วมกีารขยายธรุกจิอยา่งตอ่เนือ่ง โดยไม่

มแีผนทีจ่ะเขา้มาด าเนนิธรุกจิผลติไฟฟ้าซึง่ไมใ่ชธ่รุกจิหลัก  

5) อตัราคา่เชา่ ซึง่จะมผีลตอ่ระยะเวลาการคนืทนุของโครงการ   

6) ระยะเวลาในการเชา่หลงัคาซึง่ตอ้งไมน่อ้ยกวา่ระยะเวลาในสญัญา PPA เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ บรษัิทฯ จะสามารถด าเนนิ

โครงการจนครบตามระยะเวลาของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าได ้

การจัดจา้งผูรั้บเหมากอ่สรา้ง  

โครงการโรงไฟฟ้า Thermal 

กลุม่บรษัิทฯ เลอืกใชเ้ทคโนโลย ีCSP แบบไอน ้า (Direct Steam) เป็นรายแรกในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้ซึง่เป็นการใชไ้อ

น ้าเป็นตวัน าความรอ้นทีไ่ดจ้ากรางพาราโบลคิไปผลติไฟฟ้าแทนการใชน้ ้ามัน นอกจากน ้าจะเป็นพลงังานหมนุเวยีนซึง่มี

ตน้ทนุทีต่ า่กวา่น ้ามันแลว้ ยังมคีวามปลอดภัยและไม่กอ่ใหเ้กดิมลพษิตอ่สิง่แวดลอ้มทีเ่กดิจากการก าจัดน ้ามัน แตม่ขีอ้ดอ้ย

ในเรือ่งการเก็บรักษาความรอ้น ซึง่เริม่ด าเนนิการบรษัิทฯ ไดจ้า้งบรษัิทแหง่หนึง่ในประเทศเยอรมน ี เป็นผูรั้บเหมากอ่สรา้ง

แบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) 
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โครงการโรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar Farm 

ในการจัดจา้งผูรั้บเหมากอ่สรา้งแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor)  กลุม่บรษัิทฯ มกีระบวนการคดัเลอืกทีเ่ขม้งวดเพือ่ใหม้ั่นใจ

ไดว้า่โรงไฟฟ้าของกลุม่บรษัิทฯ จะสามารถผลติไฟฟ้าไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ปลอดภัย และคุม้คา่การลงทนุ  

พรอ้มกนันี ้ ส าหรับโครงการขนาดใหญใ่นประเทศ กลุม่บรษัิทฯ ไดว้า่จา้งทีป่รกึษาทางดา้นเทคนคิ OWL เพือ่ใหค้ าปรกึษา

ตัง้แตก่ระบวนการจัดจา้งผูรั้บเหมาจนถงึกอ่สรา้งแลว้เสร็จ เพือ่ชว่ยตรวจสอบใหม้ั่นใจวา่ขอบเขตการท างาน เงนิลงทนุ และ

รายละเอยีดเงือ่นไขตา่งๆ ในสญัญาสอดคลอ้งกับวัตถปุระสงคข์องแตล่ะโครงการและมคีวามสมเหตสุมผล และผูรั้บเหมาได ้

สง่มอบงานและด าเนนิการตามสญัญาทีก่ าหนดไว ้ และไดท้ าสญัญาจัดจา้งผูรั้บเหมาแบบเบ็ดเสร็จทีม่คีวามเชีย่วชาญในการ

ออกแบบและกอ่สรา้งดว้ย  ส าหรับตา่งประเทศ บรษัิทฯ ไดว้า่จา้งทีป่รกึษาทางดา้นเทคนคิ MottMacDonald เพือ่ให ้

ค าปรกึษาดา้นเทคนคิส าหรับโครงการในตา่งประเทศ    และมทีีป่รกึษาดา้นกฎหมายและธรุกจิใหค้ าปรกึษา ตัง้แต่

กระบวนการขอใบอนุญาตตลอดจนการจัดจา้งผูรั้บเหมา อกีทัง้บรษัิทฯ ยังมพัีนธมติรทีม่ชี ือ่เสยีงในการด าเนนิการ คอื 

Prospec Holding Inc. ซึง่มคีวามเชีย่วชาญและประสบการณ์ ดา้นการกอ่สรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ 

โครงการ PV ประเภท Commercial Rooftop 

จากประสบการณ์ทีก่ลุ่มบรษัิทฯ ไดรั้บจากการท าโครงการโรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar Farm กลุ่มบรษัิทฯ จงึเลอืกทีจ่ะ

ด าเนินการจัดหาวัตถุดบิหลักเอง ในการด าเนินการสว่นของโครงการ PV ประเภท Commercial Rooftop เชน่ แผงเซลล์

แสงอาทติย์ และ เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า  เป็นตน้ โดยบริษัทฯ ไดท้ าการจัดหาจากผูผ้ลติเองโดยตรง และจัดจา้ง

ผูรั้บเหมาก่อสรา้ง (Sub-Contractor) ทีม่ปีระสบการณ์ ความช านาญ และศักยภาพเหมาะสมกับแต่ละพื้นทีข่องโครงการ 

เพือ่ด าเนนิการกอ่สรา้งโครงการ PV ประเภท Commercial Rooftop 

พรอ้มกนันี ้กลุม่บรษัิทฯ ไดว้า่จา้งทีป่รกึษาทางดา้นเทคนคิ Excellence Engineer International เพือ่ใหค้ าปรกึษาตัง้แตก่าร

ออกแบบโครงสรา้งทางวศิวกรรมของผูรั้บเหมากอ่สรา้ง การตรวจสอบคณุภาพงานกอ่สรา้งจนถงึการกอ่สรา้งแลว้เสร็จ 

เพือ่ใหม้ั่นใจวา่  ผูรั้บเหมากอ่สรา้งไดส้ง่มอบงานทีม่คีณุภาพและเป็นไปตามสญัญาทีก่ าหนดไว ้

การจดัหาวตัถดุบิ 

วตัถดุบิหลักในการผลติไฟฟ้าคอืแสงอาทติยซ์ึง่เป็นพลงังานทีม่อียูอ่ยา่งไมจ่ ากดั และขึน้อยู่กบัสภาพอากาศและภมูปิระเทศ

เป็นหลกั สว่นอปุกรณ์หลักทีส่ าคญัทีใ่ชใ้นโครงการโรงไฟฟ้า กลุม่บรษัิทฯ ไดพ้จิารณาร่วมกบัผูรั้บเหมาแบบเบ็ดเสร็จในการ

คดัเลอืกอปุกรณ์หลกัทีส่ าคญัตา่งๆ  

ส าหรับโครงการ PV ประเภท Commercial Rooftop บรษัิทฯ เป็นผูจั้ดหาอปุกรณ์หลกัเองโดยการซือ้จากผูผ้ลติโดยตรง ซึง่

อาศัยขอ้มูลและประสบการณ์จากการกอ่สรา้งโรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar Farm ทีผ่่านมาของกลุม่บรษัิทฯ  

บรษัิทฯ มไิดพ้จิารณาเพยีงแตค่ณุสมบัตขิองอปุกรณ์ ซึง่ไดแ้ก ่ เทคโนโลย ี คณุภาพ และอายกุารใชง้าน แตยั่งพจิารณาถงึ

คณุสมบัตขิองผูจ้ าหน่าย ตวัแทนจ าหน่ายและผูผ้ลติอปุกรณ์ดงักลา่ว ซึง่ไดแ้ก ่สถานะทางการเงนิ ความมั่นคง การดแูลและ

รับประกนัสนิคา้เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ผูจ้ าหน่าย ตัวแทนจ าหน่ายและผูผ้ลติจะสามารถใหบ้รกิารทีม่คีณุภาพตอ่กลุม่บรษัิทฯ  

การจดัจา้งผูบ้รหิารจดัการและบ ารุงรกัษา (O&M Contractors)  

เพือ่ใหก้ารด าเนนิงานเป็นไปอย่างราบรืน่ และครบวงจร กลุม่บรษัิทฯ จงึไดด้ าเนนิการวา่จา้งผูบ้รหิารจัดการและบ ารุงรักษา

โรงไฟฟ้าและผูรั้บเหมาแบบเบ็ดเสร็จในคราวเดยีว กลา่วคอื ส าหรับโครงการใหญ่ๆ ผูรั้บเหมาแบบเบ็ดเสร็จทีไ่ดรั้บเลอืกแต่

ละโครงการจะเป็นผูบ้รหิารจัดการและบ ารุงรักษาในโครงการนั้นๆ เชน่กัน ซึง่การทีใ่หบ้รษัิทเดมิเป็นผูรั้บผดิชอบในการ

บรหิารโครงการทีบ่รษัิทดังกลา่วไดม้กีารก่อสรา้งไปจะท าใหก้ารบรหิารจัดการท าไดง้่าย เพราะเป็นผูเ้ชีย่วชาญทีส่ดุในการ

บรหิารภายใตเ้ทคโนโลยขีองตน ทัง้นี้ ขอบเขตการด าเนนิงาน และคณุสมบัตไิดก้ าหนดใน TOR เป็นสว่นหนึง่ของการจัด

จา้งผูรั้บเหมาแบบเบ็ดเสร็จแลว้  

ส าหรับโครงการ PV ประเภท Commercial Rooftop กลุม่บรษัิทฯ จะเป็นผูด้ าเนนิการบรหิารจัดการและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า

ดังกล่าวเองโดยพนักงานทีม่ีประสบการณ์ ไดรั้บการถ่ายทอดความรูใ้นการบรหิารจัดการและการบ ารุงรักษาจากทมีงาน

ผูรั้บเหมาแบบเบ็ดเสร็จ   
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ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม 

กลุม่บรษัิทฯไดป้ฏบิตัติามมาตรฐานเกีย่วกับการศกึษามาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบตอ่คณุภาพสิง่แวดลอ้มและ

ความปลอดภัย (“Environmental Safety Assessment” หรอื “ESA”) ซึง่เป็นมาตรฐานหนึง่ทีม่บีทบาทในการควบคมุ

ผลกระทบตอ่คณุภาพสิง่แวดลอ้มจากการประกอบกจิการและตอ้งจัดท าใหเ้สร็จสิน้กอ่นเริม่กอ่สรา้งโครงการโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทติยอ์ยา่งเคร่งครัดโดยมกีารด าเนนิการตามมาตรการลดผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตาม

ตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้มพรอ้มทัง้รายงานผลการด าเนนิการดงักลา่วแกห่น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งตอ่เนื่อง  

นอกจากนี ้กลุม่บรษัิทฯ ยังไดด้ าเนนิการตามนโยบายการจัดท าระบบบรหิารคณุภาพ (ISO 9001:2008) และระบบการจัดการ

สิง่แวดลอ้ม (ISO 14001:2004) ตามมาตรฐานสากล ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้า Thermal และโรงไฟฟ้า PV เพือ่ใหม้รีะเบยีบ

และวธิกีารปฏบิตังิานในดา้นการดแูลสิง่แวดลอ้มทีม่คีวามเหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายและสามารถตรวจสอบได ้และเพือ่ให ้

มั่นใจวา่กระบวนการผลติพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยข์องกลุม่บรษัิทฯ จะไม่กอ่ใหเ้กดิมลภาวะทางเสยีง ความ

รอ้น และอากาศ ซึง่ท าใหไ้มม่ผีลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มโดยรวมทัง้ของทอ้งถิน่และประเทศ  

2.4 งานทีย่งัไมไ่ดส้ง่มอบ 

 ไมม่ ี
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 3. ปจัจยัความเสีย่ง   

ปัจจัยความเสีย่งในการประกอบธรุกจิของบรษัิทฯ ทีอ่าจจะมผีลกระทบอยา่งมนัียส าคญั และแนวทางในการป้องกนัความ

เสีย่ง สามารถสรุปไดด้งันี้ 

1. ความเสีย่งในการประกอบธุรกจิ  

1.1 ความเสีย่งจากปรมิาณพลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติไดน้อ้ยกวา่ทีป่ระมาณการไว ้

 ปรมิาณพลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติไดจ้ากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์องผูป้ระกอบการโรงไฟฟ้าโดยทัว่ไป 

อาจไดรั้บผลกระทบจากทัง้ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกโครงการ ปัจจัยภายในทีส่ าคัญ ไดแ้ก ่ ประสทิธภิาพและ

อายุการใชง้านของอปุกรณ์ผลติไฟฟ้า เชน่ รางรวมแสง แผงโซลารเ์ซลล ์กงัหันไอน ้า และเครือ่งแปลงกระแสไฟฟ้า 

เป็นตน้  ปรมิาณการสญูเสยีทีเ่กดิขึน้ในระบบการผลติไฟฟ้า และปัญหาดา้นเทคนคิในกระบวนการผลติไฟฟ้า ส าหรับ

ปัจจัยภายนอกทีส่ าคญั ไดแ้ก ่ความเขม้ของแสงอาทติย ์การเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศ และภัยธรรมชาต ิเชน่ 

อทุกภัย อัคคภีัย และวาตภัย เป็นตน้  โดยปัจจัยดงักลา่ว สง่ผลใหก้ลุม่บรษัิทฯ มคีวามเสีย่งทีจ่ะสามารถผลติไฟฟ้าได ้

นอ้ยกวา่ปรมิาณทีค่าดการณ์ไว ้  ซึง่สง่ผลกระทบโดยตรงตอ่รายไดแ้ละผลประกอบการของกลุม่บรษัิทฯ เชน่เดยีวกับ

ผูป้ระกอบการทั่วไปในอตุสาหกรรม 

 ทัง้นี ้ ในปี 2555 – ปัจจบุนั ปรมิาณพลงังานไฟฟ้าทีบ่รษัิทฯ ผลติไดจ้ากโรงไฟฟ้า Thermal ไมเ่ป็นไปตามทีผู่บ้รหิาร

ชดุเดมิประมาณการไวก้อ่นเริม่โครงการ อนัเกดิจากความเขม้ของแสงอาทติยน์อ้ยกวา่และสามารถผลติไฟฟ้าในแต่

ละวนัไดส้ัน้กวา่ทีป่ระมาณการไว ้ ประกอบกับการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศทีม่ไีอน ้ามากเกนิไปสง่ผลใหผ้ล

ประกอบการจากโรงไฟฟ้า Thermal ไมเ่ป็นไปตามทีค่าดการณ์ไว ้นอกจากนี ้ ดว้ยลักษณะและกระบวนการผลติของ

โรงไฟฟ้า Thermal ทีม่อีปุกรณ์เคลือ่นไหวทีม่ากกวา่ โรงไฟฟ้า PV โดยทัว่ไป รวมทัง้สภาพอากาศของประเทศไทย

ทีอ่าจสง่ผลใหอ้ปุกรณ์ตา่งๆ ในโรงไฟฟ้า Thermal เกดิการสกึหรอไดเ้ร็วกวา่ปกต ิ ซึง่อาจสง่ผลกระทบใหบ้รษัิทฯ มี

คา่ใชจ้่ายในการซอ่มแซมและบ ารุงรักษามากกวา่ทีไ่ดป้ระมาณการไวก้อ่นเริม่โครงการ หรอือาจจะมกีารตัง้คา่ใชจ้า่ย

การดอ้ยคา่บางสว่นของสนิทรัพยนั์น้  

อยา่งไรก็ด ีผูบ้รหิารไดต้ระหนักและใหค้วามส าคญักบัการแกไ้ขปัญหาดงักลา่ว โดยปัจจุบนั บรษัิทฯ ไดม้กีารวเิคราะห ์

ศกึษา และจัดหาเทคโนโลยใีหม ่เพือ่ปรับปรุงประสทิธภิาพการด าเนนิงานของโรงไฟฟ้า Thermal ใหด้ยีิง่ข ึน้  

จากประสบการณ์ดงักลา่ว ผูบ้รหิารชดุใหมไ่ดต้ระหนักและใหค้วามส าคัญถงึความเสีย่งดงักลา่วมากยิง่ขึน้ กอ่นเริม่

ด าเนนิการกอ่สรา้งโรงไฟฟ้า PV บรษัิทฯ ไดว้า่จา้ง Owl Energy Limited (“OWL”) บรษัิททีป่รกึษาดา้นเทคนคิที่

เชีย่วชาญดา้นพลงังานแสงอาทติย ์  ใหเ้ขา้มาท าการประเมนิความเป็นไปไดข้องโครงการ และเป็นทีป่รกึษาใน

กระบวนการคดัเลอืกและจัดจา้งผูรั้บเหมาแบบเบ็ดเสร็จ รวมถงึการควบคมุ และดแูลการกอ่สรา้งของโครงการ

โรงไฟฟ้าทัง้หมดใหเ้ป็นไปตามแบบ ระยะเวลาและสญัญาทีต่กลงกนัไว ้ นอกจากนี ้ ผูรั้บเหมาแบบเบ็ดเสร็จไดม้กีาร

ประกนัปรมิาณพลงังานไฟฟ้าขัน้ต า่ทีผ่ลติไดใ้นแตล่ะปี (Output Performance Guarantee) ใหก้บับรษัิทฯ เป็นเวลา 

10 ปีด าเนนิการ และท าประกนัอายกุารใชง้านของอปุกรณ์ทีส่ าคญัตา่งๆ ตามอายุการใชง้านทีเ่หมาะสม เพือ่ลด

ผลกระทบในระดับหนึง่อกีดว้ย  

1.2  ความเสีย่งจากการพึง่พาลกูคา้รายใหญ ่

 กลุม่บรษัิทฯ มลีกูคา้รายใหญเ่พยีง 2 ราย คอื กฟน. หรอื กฟภ.  ซึง่เป็นผูรั้บซือ้ไฟฟ้าทีก่ลุม่บรษัิทฯ ผลติไดท้ัง้หมด 

ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าซึง่ไดก้ าหนดจ านวนหรอืปรมิาณและราคารับซือ้ไวอ้ยา่งแน่นอนในแตล่ะชว่งเวลา ตาม

นโยบายการสนับสนุนการผลติและการใชไ้ฟฟ้าจากพลงังานทดแทน ของส านักงานนโยบายและพลงังาน กระทรวง

พลงังาน ดงันัน้ หากมกีารบอกเลกิสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าจากลกูคา้รายดงักลา่ว อาจสง่ผลตอ่ผลการด าเนนิงานของ

กลุม่บรษัิทฯ อยา่งมนัียส าคญั 

 อยา่งไรก็ด ีกลุม่บรษัิทฯ มสีญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแบง่ออกเป็น 2 ประเภทตามลักษณะอายุสญัญา คอื ประเภทที ่1 อายุ

สญัญา 5 ปี และตอ่อายุไดค้รัง้ละ 5 ปี โดยอตัโนมัต ิจนกวา่จะมกีารยตุสิญัญาหรอืบอกเลกิสญัญา และประเภทที ่2 

อายุสญัญา 25 ปี โดยกลุม่บรษัิทฯ มุง่เนน้ปฏบิตังิานตามขอ้ก าหนดตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าอย่างเคร่งครัด ประกอบ

กบัภาครัฐใหก้ารสนับสนุนการผลติและการใชไ้ฟฟ้าจากพลงังานทดแทน ซึง่น่าจะท าใหก้ลุม่บรษัิทฯ ไดรั้บความ

ไวว้างใจใหต้อ่สญัญาดงักลา่วได ้ 
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1.3 ความเสีย่งจากการพึง่พาผูรั้บเหมาแบบเบ็ดเสร็จ 

 กลุม่บรษัิทฯ ไดจ้ัดจา้งผูรั้บเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) ในการด าเนนิการออกแบบ จัดหาอปุกรณ์ และ

กอ่สรา้งโรงไฟฟ้าแตล่ะโรง ซึง่ตอ้งอาศยัประสบการณ์ ความช านาญ และความรูด้า้นเทคโนโลยขีองผูรั้บเหมา รวมถงึ

ฐานะทางการเงนิของผูรั้บเหมาซึง่ถอืเป็นปัจจัยส าคญัทีค่วรพจิารณาอกีประการหนึง่ เนือ่งจากผูรั้บเหมาแบบเบ็ดเสร็จ

มักจะเป็นเจา้ของเทคโนโลยทีีโ่รงไฟฟ้าดงักลา่วใชใ้นการผลติ และเป็นผูใ้หก้ารรับประกนัประสทิธภิาพและ

ประสทิธผิลของการผลติไฟฟ้าและยังอาจเป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายอปุกรณ์สว่นหนึง่ใหแ้กโ่รงไฟฟ้าอกีดว้ย ดงันัน้กลุม่

บรษัิทฯ จงึมคีวามเสีย่งจากการพึง่พงิผูรั้บเหมา หากผูรั้บเหมารายดงักลา่วมเีหตขุดัขอ้งในการด าเนนิงาน หรอืปัจจัยที่

อาจสง่ผลกระทบตอ่ฐานะทางการเงนิ อนัเป็นเหตใุหเ้กดิความเสีย่งทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขและปฏบิตัหินา้ที่

ตา่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นสญัญาวา่จา้ง ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่รายได ้คา่ใชจ้่ายและผลประกอบการของกลุม่บรษัิทฯ ได ้

 ปัจจุบนั บรษัิทฯ มทีมีงานภายในซึง่มคีวามสามารถเพยีงพอทีจ่ะดแูลซอ่มแซม และบ ารุงรักษาอปุกรณ์ทัง้หมดใน

เบือ้งตน้ได ้ส าหรับอปุกรณ์ส ารอง/อปุกรณ์ทดแทนนัน้ บรษัิทฯ ยังสามารถจัดหาอปุกรณ์ทดแทนในปรมิาณทีเ่พยีงพอ

ใหก้ารท างานด าเนนิไปไดอ้ย่างปกต ิ 

 อยา่งไรก็ด ีบรษัิทฯ ไดค้ านงึถงึความเสีย่งดงักลา่ว จงึไดม้กีระบวนการคัดเลอืกผูรั้บเหมาทีเ่ขม้งวด และวา่จา้งบรษัิท

ทีป่รกึษาดา้นเทคนคิทีเ่ชีย่วชาญดา้นพลงังานแสงอาทติย ์  เป็นทีป่รกึษาในกระบวนการคดัเลอืกและจัดจา้งผูรั้บเหมา

แบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) รวมถงึการควบคมุ และดแูลการกอ่สรา้งของโครงการโรงไฟฟ้าทัง้หมดใหเ้ป็นไป

ตามแบบและสญัญาทีต่กลงกนัไว ้ โดยหลักการคดัเลอืกในเบือ้งตน้จะพจิารณาจากขอ้มลูทางเทคนคิของผูรั้บเหมา

แตล่ะรายเป็นหลัก ไดแ้ก ่ คณุสมบตัขิองผูรั้บเหมา (ประสบการณ์ ความช านาญ ความรูด้า้นเทคโนโลย ี และฐานะ

ทางการเงนิ) ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของอปุกรณ์ การรับประกนั (ปรมิาณพลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติไดแ้ละอปุกรณ์

ตา่งๆ) และการบรกิาร หลงัจากนัน้ จงึพจิารณาความเหมาะสมทางดา้นราคา เพื่อใหม้ั่นใจวา่ กลุม่บรษัิทฯ ไดว้า่จา้ง

ผูรั้บเหมาทีม่คีณุภาพ ในระดับราคาทีเ่หมาะสม 

1.4 ความเสีย่งจากการผันผวนของอตัราดอกเบีย้  

 ตามลักษณะของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยโ์ดยทัว่ไป ผูป้ระกอบการโรงไฟฟ้ามักจะกูย้มืเงนิในรูปแบบวงเงนิกู ้

สนิเชือ่โครงการ (Project Finance) จากธนาคารพาณชิย ์ดว้ยอัตราสว่นเงนิกูต้อ่สว่นของผูถ้อืหุน้ตัง้แต ่2:1 ถงึ 3:1 

และอตัราดอกเบีย้แบบลอยตวั (Floating Interest Rate) โดยระยะเวลาการใหส้นิเชือ่และอัตราดอกเบีย้ขึน้อยูก่ับ

เครดติของผูกู้แ้ตล่ะรายเป็นส าคญั ดงันัน้ กลุม่บรษัิทฯ จงึมคีวามเสีย่งจากการผันผวนของอัตราดอกเบีย้เชน่เดยีวกับ
ผูป้ระกอบการทั่วไปในอตุสาหกรรม 

1.5 ความเสีย่งจากความสามารถในการช าระหนี ้ 

 ตามลักษณะของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยโ์ดยทัว่ไป แหลง่เงนิทนุจะมาจากเงนิกูย้มืเป็นหลกั ผูป้ระกอบการจงึมี

ภาระทีต่อ้งจ่ายดอกเบีย้และจ่ายช าระคนืเงนิกูย้มืใหแ้กธ่นาคารพาณชิยต์ามก าหนด และปฏบิตัติามเงือ่นไขทางการ

เงนิตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นสญัญา หากผลประกอบการไมด่หีรอืไมส่ามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขทางการเงนิดงักลา่ว กลุม่

บรษัิทฯ อาจมคีวามเสีย่งทีไ่มส่ามารถช าระดอกเบีย้และเงนิกูย้มืตามก าหนดได ้ หรอืมสีทิธถิกูเรยีกช าระหนีค้นืทัง้

จ านวนในทนัท ีเชน่เดยีวกับผูป้ระกอบการทั่วไปในอตุสาหกรรม  

 ทัง้นี ้ ตามเงือ่นไขทีร่ะบใุนสญัญาเงนิกู ้ บรษัิทฯ ตอ้งด ารงอัตราสว่นความสามารถในการช าระหนี ้ (Debt Service 

Coverage Ratio : DSCR) ใหไ้มต่ า่กวา่ 1.1 เทา่ โดยธนาคารผูใ้หกู้จ้ะด าเนนิการตรวจสอบเป็นประจ าทกุครึง่ปี    

 โดย ณ วนัที ่31  ธันวาคม 2558  บรษัิทฯ มอีตัราสว่นดงักลา่วเทา่กับ  1.32 เทา่ ซึง่ผา่นเงือ่นไขของสญัญาเงนิกูแ้ละ

สามารถช าระดอกเบีย้และเงนิตน้ไดต้ามตารางการช าระเงนิ  

 นอกจากนี ้ ทางผูบ้รหิารไดม้กีารปรับเปลีย่นโครงสรา้งทางการเงนิ พรอ้มทัง้วเิคราะห ์ ศกึษา และจัดหาเทคโนโลยี

ใหม ่เพือ่ปรับปรุงประสทิธภิาพการด าเนนิงานโรงไฟฟ้า Thermal ใหด้ยีิง่ข ึน้ และพยายามทีจ่ะพัฒนาโครงการ PV ให ้

สามารถจ าหน่ายไฟฟ้าและสรา้งรายไดใ้หแ้กบ่รษัิทฯ โดยเร็วทีสุ่ด โดยโครงการ PV ประเภท Solar Farm ทกุ

โครงการ ผูรั้บเหมาแบบเบ็ดเสร็จไดรั้บประกนัปรมิาณพลงังานไฟฟ้าขัน้ต า่ทีผ่ลติไดใ้นแตล่ะปีใหแ้กบ่รษัิทฯ จงึท าให ้

บรษัิทฯ มคีวามมั่นใจวา่จะสามารถช าระคนืดอกเบีย้และเงนิกูย้มืไดต้ามก าหนด  
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1.6 ความเสีย่งของการเปลีย่นแปลงนโยบายของภาครัฐหรอืหน่วยงานราชการอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 กลุม่บรษัิทฯ มคีวามเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงนโยบายของภาครัฐหรอืหน่วยงานราชการอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเชน่เดยีวกับ

ผูป้ระกอบการโรงไฟฟ้าแสงอาทติยท์ัว่ไป เชน่ การเปลีย่นแปลง แผนพัฒนาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก 

มาตรการสง่เสรมิการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน ขอ้ก าหนดเกีย่วกับการอนุญาตซือ้ขายไฟฟ้า  ขอ้ก าหนด

เกีย่วกบัใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน (ร.ง. 4) หรอืขอ้ก าหนดเกีย่วกบัใบอนุญาตสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ 

 อยา่งไรก็ด ี กลุม่บรษัิทฯ ไดต้ระหนักและพยายามลดความเสีย่งดงักลา่ว ดว้ยการศกึษาขอ้มลูการเปลีย่นแปลง

นโยบายของภาครัฐหรอืหน่วยงานราชการอืน่ๆ และศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ โดยพจิารณาตามขอ้ก าหนด 

ขอ้บงัคับและกฎหมายตา่งๆ อยา่งละเอยีด และตอ่เนือ่ง 

1.7 ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

ตามทีก่ลุม่บรษัิทฯ ไดข้ยายการลงทนุไปยังตา่งประเทศ ซึง่จะท าใหเ้กดิเงนิลงทนุ หนีส้นิ รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยในสกลุ

เงนิตราตา่งประเทศ ท าใหก้ลุม่บรษัิทมคีวามเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น โดยในปี 2558 บรษัิทไดท้ าการลงทนุทัง้ส ิน้ 

จ านวน 2,418.83 ลา้นเยน เทยีบเป็นเงนิบาท มจี านวนรวม 743.94 ลา้นบาท  (ใชอ้ตัราขายถัวเฉลีย่ตามประกาศของ

ธนาคารแหง่ประเทศไทย ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2558 ที ่ 0.302756 บาทตอ่เยน) โดยในอนาคตจะมกีารลงทนุใน

ตา่งประเทศเพิม่มากขึน้ ซึง่จะท าใหม้สีนิทรัพยแ์ละหนี้สนิในสกลุเงนิตา่งประเทศทีเ่พิม่ขึน้ ซึง่การเปลีย่นแปลงของ

อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนนิงานของกลุม่บรษัิทฯ ได ้ 

 ทัง้นี ้กลุม่บรษัิทฯ มนีโยบายหลกัในการป้องกนัความเสีย่งดงักลา่ว โดยการใชเ้งนิกูใ้นสกลุเงนิเดยีวกับรายได ้เพือ่ลด

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นใหเ้หลอืนอ้ยทีส่ดุ (Natural Hedge) 

1.8 ความเสีย่งของการลงทนุในโครงการใหม ่ 

 บรษัิทฯ มแีผนลงทนุในโครงการผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยแ์หง่ใหมท่ัง้ในรูปแบบ

โรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ัว่ไป ซึง่ตดิตัง้อยูบ่รเิวณพืน้ดนิ (Solar Farm) โครงการผลติไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้บนหลงัคา (Solar Rooftop) ส าหรับอาคารพาณิชย ์ (Commercial Rooftop) และโครงการ

จ าหน่ายและตดิตัง้อปุกรณ์ส าหรับการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้บนหลงัคาส าหรับทีอ่ยูอ่าศยั 

(Residential Rooftop) รวมถงึโครงการผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีนอืน่ ในรูปแบบการลงทนุ

เองทัง้หมด หรอืการร่วมลงทนุทัง้ในและตา่งประเทศ โดยผลการด าเนนิงานจากโครงการดงักลา่วจะชว่ยสรา้ง

ผลตอบแทนทีม่ั่นคงในระยะยาว ชว่ยกระจายความเสีย่งใหก้บับรษัิทฯ และยังเป็นการด าเนนิการตามนโยบายสง่เสรมิ

การใชพ้ลงังานทดแทนและพลังงานทางเลอืกของภาครัฐอกีดว้ย 

อยา่งไรก็ด ี เนือ่งจากโครงการใหมข่องบรษัิทฯ ทีพ่จิารณาลงทนุ มขีัน้ตอนในการด าเนนิการตา่งๆ เชน่ การศกึษา

ความเป็นไปไดข้องโครงการ การจัดหาทีด่นิ การเขา้ท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า การจัดหาแหลง่เงนิทนุ เป็นตน้ ซึง่ท าให ้

บรษัิทฯ มคีวามเสีย่งจากการลงทนุในโครงการดงักลา่ว เชน่ ความเสีย่งในดา้นราคาซือ้ขายทีด่นิทีเ่พิม่สงูขึน้/การ

แขง่ขนัราคา ความเสีย่งในการหาพืน้ทีใ่นการด าเนนิงาน เชน่ พืน้ทีต่ดิตัง้แผงบนหลงัคา โกดังเก็บวตัถดุบิ ความเสีย่ง

ในการเขา้ท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ความเสีย่งในการจัดหาแหลง่เงนิทนุ ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นส าหรับ

โครงการลงทนุในตา่งประเทศ ความเสีย่งทีโ่ครงการอาจด าเนนิการลา่ชา้ ความเสีย่งทีผ่ลตอบแทนการลงทนุไม่

เป็นไปตามทีค่าดการณ์ไว ้เป็นตน้  

ทัง้นี ้ บรษัิทฯ ตระหนักถงึความเสีย่งดงักลา่วขา้งตน้ จงึไดม้กีารก าหนดนโยบายการลงทนุอยา่งเขม้งวด และตดิตาม

ความคบืหนา้ของโครงการอย่างสม า่เสมอ โดยผูบ้รหิารทีรั่บผดิชอบโครงการจะรายงานความคบืหนา้ใหแ้กค่ณะ

กรรมการบรหิารรับทราบเป็นประจ าทกุเดอืน  
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2. ความเสีย่งดา้นการบรหิารจดัการ 

2.1 ความเสีย่งจากการมกีลุม่ผูถ้อืหุน้รายใหญม่ากกวา่รอ้ยละ 50  

 บรษัิทฯ มกีลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่ คอื กลุ่มดร. แคทลนี ถอืหุน้รวมกัน  จ านวน 1,145,571,830 หุน้ หรือคดิเป็นรอ้ยละ 

63.1  ของทนุช าระแลว้ทัง้หมด   หากผูถ้อืหุน้กลุม่ดงักลา่วรวมคะแนนเสยีงเพือ่ลงมตใินทีป่ระชมุก็จะสามารถควบคมุ

เสยีงขา้งมากในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ได ้ดังนัน้ ผูถ้อืหุน้รายอืน่ของบรษัิทฯ อาจมคีวามเสีย่งในการรวบรวมคะแนนเสยีง

เพือ่ถว่งดลุและตรวจสอบเรือ่งทีก่ลุม่ผูถ้อืหุน้ใหญเ่สนอในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ได ้  

 อยา่งไรก็ด ีบรษัิทฯ ไดม้กีารจัดโครงสรา้งการบรหิารจัดการโดยบคุลากรทีม่คีวามรู ้ความสามารถ และไดม้กีารก าหนด

ขอบเขตในการด าเนนิงาน หนา้ที ่ และความรับผดิชอบ การมอบอ านาจใหแ้กก่รรมการและผูบ้รหิารอยา่งชดัเจนและ

โปร่งใส และมกีารก าหนดมาตรการการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกบักรรมการ ผูถ้อืหุน้ใหญ่ ผูม้อี านาจควบคมุกจิการ 

รวมถงึบคุคลทีม่คีวามขดัแยง้ ซึง่บคุคลดงักลา่วจะไมม่สีทิธใินการออกเสยีงในการอนุมัตริายการนัน้ๆ เพือ่ใหก้าร

ด าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยังไดม้กีารแตง่ตัง้บคุคลภายนอกเป็นกรรมการอสิระ

จ านวน 6 ทา่น จากกรรมการทัง้หมด 10 ทา่น เพือ่ท าหนา้ทีต่รวจสอบ ถว่งดลุการตดัสนิใจ และพจิารณาอนุมัตริายการ

ตา่งๆ กอ่นน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่สรา้งความมั่นใจใหผู้ถ้อืหุน้วา่โครงสรา้งการจัดการของบรษัิทฯ มกีาร

ถว่งดลุอ านาจ โปร่งใสและมกีารบรหิารงานทีม่ปีระสทิธภิาพ  
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 4.  ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ 

4.1 สนิทรพัยถ์าวรหลกั 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 กลุม่บรษัิทฯ มสีนิทรัพยถ์าวรหลักประเภท ทีด่นิ สว่นปรับปรุงทีด่นิ โรงไฟฟ้า อาคารส านักงาน 

ยานพาหนะ โรงไฟฟ้าระหวา่งกอ่สรา้ง และอสงัหารมิทรัพยเ์พือ่การลงทนุ โดยมมีลูคา่สทุธติามบญัชเีทา่กับ 2,066 ลา้นบาท 

หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 42.6 ของสนิทรัพยร์วม  

4.1.1 รายละเอยีดสนิทรพัย ์
 

  ราคาตามบญัชสีทุธ ิ  

รายการ ลกัษณะ สนิทรพัยต์าม สนิทรพัยข์อง รวมท ัง้ส ิน้ ภาระผกูพนั 
 กรรมสทิธิ ์ งบการเงนิรวม กจิการทีค่วบคมุ   
   รว่มกนั/1   

1. ทีด่นิ ซึง่เป็นทีต่ัง้โรงไฟฟ้า จ านวน 11 แปลง ตัง้อยูท่ี่

จังหวดักาญจนบรุ ีและสพุรรณบรุ ีรวมเนือ้ทีป่ระมาณ 

2,092 ไร ่

เจา้ของ 152 193 345 ตดิภาระจ านอง/2 

2. สว่นปรับปรงุทีด่นิ เจา้ของ 2 -- 2 ตดิภาระจ านอง/2 

3. โรงไฟฟ้า Thermal จ านวน 1 แหง่ และ โรงไฟฟ้า PV 

ประเภท Solar Farm จ านวน 10 แหง่ 

เจา้ของ 1,254 3,212 4,466 ตดิภาระจ านอง/1 

4. อาคารส านักงาน เจา้ของ 7 -- 7 -ไมม่-ี 

5. เครือ่งมอืและอปุกรณ ์ เจา้ของ 1 1 2 ตดิภาระจ านอง/2 

6. เครือ่งตกแตง่และเครือ่งใชส้ านักงาน เจา้ของ 4 1 5 -ไมม่-ี 

7. ยานพาหนะ เจา้ของ 16 -- 16 -ไมม่-ี 

8. โรงไฟฟ้าระหวา่งกอ่สรา้ง เจา้ของ 542 -- 542 ตดิภาระจ านอง/2  

9. อสงัหารมิทรัพยเ์พือ่การลงทนุ เจา้ของ 88 -- 88 ตดิภาระจ านอง/2 

รวม 2,066 3,406 5,472  

หมายเหต:ุ 1.  สนิทรัพยข์องกจิการทีค่วบคมุรว่มกนั เป็นสนิทรัพยท์ีใ่ชใ้นโครงโรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar Farm ซึง่ไมไ่ดร้วมอยูใ่นงบการเงนิรวม 
เนือ่งจากบรษัิทใชว้ธิกีารบนัทกึบญัชตีามวธิสีว่นไดเ้สยี (Take Equity Method) 

 2. ตดิภาระจ านองเป็นหลกัประกนัวงเงนิกูย้มืกบัสถาบนัการเงนิ ส าหรับพฒันาโครงการโรงไฟฟ้า Thermal และโรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar 
Farm มวีงเงนิจ านองรวม 5,417 ลา้นบาท (ยอดจ านองดงักลา่วไดร้วมภาระจ านองของ PV ประเภท Solar Farm จ านวน 4,290 ลา้นบาท
ไวด้ว้ย) 
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4.1.2 สรุปสญัญาทีส่ าคญั 

สรุปสญัญาของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อยแยกตามประเภทสญัญา ดงันี้ 

1. สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (PPA) 

โครงการโรงไฟฟ้าทัง้หมดของกลุม่บรษัิทฯ อยูภ่ายใตส้ญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั กฟน. หรอื กฟภ. โดยมสีาระส าคญั

ของสญัญา ดงันี ้ 

คูส่ญัญา กลุม่บรษัิทฯ (“ผูผ้ลติไฟฟ้า”) และ 

กฟน. หรอื กฟภ. (“การไฟฟ้า”) / Utilities Company 

อายุสญัญา โครงการโรงไฟฟ้า Thermal และโรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar Farm 

อายุสญัญา 5 ปี และตอ่อายไุดค้รัง้ละ 5 ปี โดยอตัโนมัต ิและมผีลใชบ้งัคบัจนกวา่จะมกีารยตุิ

สญัญาโดยผูผ้ลติไฟฟ้า หรอืบอกเลกิสญัญาเมือ่คูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ผดิสญัญา  

โครงการ PV ประเภท Commercial Rooftop 

อายุสญัญา 25 ปี นับตัง้แตว่นัที ่31 ธันวาคม 2556 ถงึ 31 ธันวาคม 2581 

โครงการ PV ประเภท Solar Farm (ตา่งประเทศ) 

อายุสญัญา 20 ปี นับจากวนั COD 

การเลกิสญัญา คูส่ญัญาตกลงใหย้ตุสิญัญาในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ผูผ้ลติไฟฟ้ายืน่หนังสอืเป็นลายลักษณ์อักษรถงึการไฟฟ้าแสดงความประสงคท์ีจ่ะยุตกิาร

ซือ้ขายไฟฟ้าโดยการเลกิสญัญา 

(2) หากคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ไม่ปฏบิัตติามสญัญาขอ้หนึง่ขอ้ใด ใหอ้กีฝ่ายหนึง่ท าหนังสอื

แจง้ใหฝ่้ายนัน้ด าเนนิการแกไ้ข หากไมแ่กไ้ขใหอ้กีฝ่ายหนึง่เลกิสญัญาได ้

หมายเหต:ุ การรับซือ้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าจะเป็นไปตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไวใ้นระเบยีบการรับซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเล็กมาก

ส าหรับการผลติไฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวยีน ซึง่การไฟฟ้าจะรับซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้าตามหน่วยไฟฟ้าทีผ่ลติไดท้ัง้หมดแต่

ไมเ่กนิก าลังการผลติเสนอขายสงูสดุตามทีก่ าหนดไวใ้น PPA ทัง้นี ้ผูผ้ลติไฟฟ้าไมม่ภีาระผกูพันใดๆ จากการทีผ่ลติไฟฟ้าไดต้ ่า

กวา่จ านวนทีก่ าหนดในสัญญาซือ้ขาย 

2. สญัญารบัเหมากอ่สรา้ง   

สรุปรายละเอยีดตามประเภทโครงการโรงไฟฟ้า ดงันี ้ 

 โครงการโรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar Farm 

คูส่ญัญา 

(ใน / ตา่งประเทศ) 

SSE1 / TSI (”ผูว้า่จา้ง”)  

Conergy หรอื SunEdison  / Prospec Holding Inc (”ผูรั้บจา้ง”) 

ขอบเขตการวา่จา้ง ออกแบบและกอ่สรา้ง จัดหา ทดสอบ และรับประกนั เพือ่การกอ่สรา้งโรงไฟฟ้าและพัฒนา

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยซ์ึง่มพีลงังานสงูสดุที ่8 เมกะวัตตต์อ่โรงไฟฟ้า / 2 เมกะวัตตต์อ่

โรงไฟฟ้าส าหรับโครงการในตา่งประเทศ 

การรับประกนัผลงาน

การกอ่สรา้งและ

อปุกรณ์ทกุชนดิที่

น ามาตดิตัง้ใชง้าน 

ผูรั้บจา้งมกีารรับประกนัสนิคา้ (Product Warranty) รับประกนัประสทิธภิาพในการผลติ

พลงังานไฟฟ้า (Power Output Guarantee) และรับประกนัการช ารุดเสยีหายในชว่งการ

กอ่สรา้ง (Defect Warranty) ใหแ้กผู่ว้า่จา้ง ตามทีต่กลงไวใ้นสญัญา  

ประกนัผลงานการผลติ

ไฟฟ้า (Output 

Performance 

Guarantee) 

ผูรั้บจา้งรับประกนัจ านวนหน่วยไฟฟ้าทีผ่ลติไดต้อ่ปีตอ่โครงการ เป็นเวลา 10 ปี นับจากวนั 

COD  

ผูรั้บจา้งรับประกนัจ านวนหน่วยไฟฟ้าทีผ่ลติไดต้อ่ปีตอ่โครงการ เป็นเวลา 20 ปี นับจากวนั 

COD ส าหรับโครงการในตา่งประเทศ 

 

การค ้าประกนัและ

หลกัประกนั 

(เฉพาะโครงการใน 

ประเทศ) 

ผูรั้บจา้งไดม้กีารค ้าประกนั ทัง้ในชว่งกอ่น ระหวา่ง และหลงัจากกอ่สรา้งแลว้เสร็จ ทัง้ใน

รูปแบบหนังสอืค ้าประกนัการช าระเงนิลว่งหนา้ ในชว่งกอ่นกอ่สรา้ง หนังสอืค ้าประกนัความ

ช ารุดบกพร่อง เพือ่ประกนัการด าเนนิงานของผูรั้บจา้งในระหวา่งกอ่สรา้ง และหนังสอืค ้า

ประกนัผลงาน และหนังสอืค ้าประกนัหน่วยไฟฟ้าทีผ่ลติได ้ ภายหลงัจากกอ่สรา้งเสร็จ ใน

อตัราและระยะเวลาทีไ่ดต้กลงกนัไวใ้นสญัญา  
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 โครงการผลติไฟฟ้า PV ประเภท Commercial Rooftop 

คูส่ญัญา กลุม่บรษัิทฯ (”ผูว้า่จา้ง”) 

(1) บรษัิท ฟ้าชยั วศิวกรรม จ ากดั หรอื 

(2) บรษัิท เอ็นซสิ จ ากดั หรอื 

(3) บรษัิท เวลเท็ค ซสิเต็มส ์เอ็นจเินยีริง่ (ประเทศไทย) จ ากัด และ  

     บรษัิท ซนั วชิัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (”ผูรั้บจา้ง”) 

ขอบเขตงานบรกิาร ออกแบบ พัฒนา ตดิตัง้ กอ่สรา้ง และทดสอบระบบผลติกระแสไฟฟ้าขนาด 1 เมกะวตัตจ์าก

พลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคาแบบครบวงจร  

การรับประกนัผลงานการ

กอ่สรา้งและอปุกรณ์ทกุ

ชนดิทีน่ ามาตดิตัง้ใช ้

งาน 

2 ปีนับจากวนัทีต่กลงรับงาน  

การค ้าประกนัและ

หลกัประกนั 

 

ผูรั้บจา้งไดม้กีารค ้าประกนั ทัง้ในชว่งระหวา่ง และหลงัจากกอ่สรา้งแลว้เสร็จ ทัง้ในรูปแบบ

หนังสอืค ้าประกนัการกอ่สรา้ง เพือ่ประกนัการด าเนนิงานของผูรั้บจา้งใหเ้ป็นไปตามสญัญา 

และหนังสอืค ้าประกนัความช ารุดบกพร่อง เพือ่ประกนัการด าเนนิงานของผูรั้บจา้งในระหวา่ง

กอ่สรา้ง ภายหลงัจากกอ่สรา้งเสร็จ ในอัตราและระยะเวลาทีไ่ดต้กลงกนัไวใ้นสญัญา 

 
3. สญัญาบรหิารจดัการและบ ารุงรกัษา (Operation and Maintenance  Agreement) 

คูส่ญัญา 

(ใน / ตา่งประเทศ) 

SSE1 / TSI (”ผูว้า่จา้ง”) 

บรษัิท คอนเนอรย์ ี(ไทยแลนด)์ จ ากัด หรอื  

บรษัิท ซนัเอดสินั โอเปอรเ์รชัน่ส ์แอนด ์เมนเทนแนนซ ์จ ากดั (”ผูรั้บจา้ง”) / 

Prospec Holding Inc 

ระยะเวลาสญัญา 

(ใน / ตา่งประเทศ) 

10 ปีนับแตว่นัทีก่อ่สรา้งโรงไฟฟ้าเสร็จสิน้หรอื COD แลว้แตต่กลงร่วมกนั / 

20 ปีนับแตว่นัทีก่อ่สรา้งโรงไฟฟ้าเสร็จสิน้หรอื COD แลว้แตต่กลงร่วมกนั 

คา่บรกิารตามสญัญา ช าระลว่งหนา้หรอืช าระเป็นรายปี ตามอตัราทีต่กลงกนั 

ขอบเขตงานบรกิาร บรหิารจัดการและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า  

การเลกิสญัญา ผูว้่าจา้งอาจเลกิสัญญาได ้ตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นสัญญา โดยแจง้ผูรั้บจา้งล่วงหนา้เป็น

ลายลกัษณ์อกัษรภายในเวลาทีก่ าหนด  

 

4. สญัญาเชา่พืน้ทีโ่ครงการ   

ผูเ้ชา่ กลุม่บรษัิทฯ 

ผูใ้หเ้ชา่ 

(ใน / ตา่งประเทศ) 

บจก. เดอะมอลล ์ชอปป้ิงคอมเพล็กซ ์หรอื บมจ. โฮม โปรดกัส ์เซ็นเตอร ์/ 

IU1  

อายุสญัญา 25 ปี / 20 ปี นับจากวนั COD  

ทรัพยส์นิทีเ่ชา่ พืน้ทีส่ว่นหลงัคา-ดาดฟ้า และพืน้ทีอ่ ืน่ๆ ของอาคารทีใ่ชใ้นโครงการ  

ทีด่นิส าหรับกอ่สรา้งโครงการโรงไฟฟ้าทีต่า่งประเทศ 

วตัถปุระสงคข์องสญัญา เพือ่ใชเ้ป็นสถานตดิตัง้แผงเซลลแ์สงอาทติย ์ (Solar Cell) และ/หรอืแผงโฟโตโ้วลตาอกิ 

(Photovoltaic Panel) รวมทัง้อปุกรณ์อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ี่

ตดิตัง้บนหลงัคา (Solar PV Rooftop) และจ าหน่ายไฟฟ้าให ้กฟน. และ/หรอื กฟภ. ภายใต ้

สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้บนหลงัคา  
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เงนิคา่ตอบแทนการเชา่ สามารถแบง่ไดเ้ป็น 2 รูปแบบ อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี้ 

(1) คา่เชา่พืน้ทีโ่ครงการขัน้ต า่ตอ่ตารางเมตรตอ่ปี หรอื 

(2) สว่นแบง่รายได ้(Revenue Sharing)  

ตามระยะเวลาและอตัราทีต่กลงกนั  

การยกเลกิสญัญา ฝ่ายทีไ่มผ่ดิสญัญามสีทิธบิอกเลกิสญัญา เมือ่อกีฝ่ายหนึง่ผดิสญัญาและไม่ท าการแกไ้ขหรอื

ปฏบิตัใิหถ้กูตอ้งตามสญัญาภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ทัง้นี้ หากผูใ้หเ้ชา่เป็นผูผ้ดิสญัญา 

ผูใ้หเ้ชา่ตกลงชดใชค้า่เสยีหายทัง้ปวงทีผู่เ้ชา่ไดรั้บจากการผดิสญัญานี ้ 

เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัทีคู่ส่ญัญาไมส่ามารถควบคมุและไมส่ามารถคาดการณ์ไดอ้นัสง่ผลกระทบ

อยา่งมนัียส าคญัตอ่การปฏบิตัติามสญัญาของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่และซึง่ไม่สามารถด าเนนิการ

แกไ้ขเยยีวยาไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่มสีทิธบิอกเลกิสญัญาได ้

5. สญัญาประกนัภยั    

โครงการโรงไฟฟ้าทัง้หมดของกลุม่บรษัิทฯ ทีไ่ดเ้ริม่ด าเนนิการเชงิพาณชิยแ์ลว้ มกีารท าประกนัภัยวนิาศภัยและ

ประกนัภัยค ้าจนุ โดยมทีรัพยส์นิทีเ่อาประกนั คอืสิง่ปลกูสรา้งตวัอาคาร เครือ่งจักร และอปุกรณ์สว่นควบตา่ง ๆ และการ

ประกนัภัยธรุกจิหยดุชะงัก ระยะเวลาชดใชค้า่เสยีหาย 12 เดอืน ส าหรับโครงการทีอ่ยูร่ะหวา่งการกอ่สรา้ง บรษัิทฯ มกีารท า

ประกนังานกอ่สรา้ง โดยระยะเวลาสญัญาจะเป็นไปตามระยะเวลากอ่สรา้งของโครงการ โดยมกีลุม่บรษัิทฯ และ/หรอื

ผูรั้บเหมากอ่สรา้ง เป็นผูเ้อาประกนั และมผีูป้ระกอบธรุกจิดา้นประกนัภัยทีม่ชี ือ่เสยีงและเชือ่ถอืได ้ เป็นผูรั้บประกนั ทัง้นี้

ธนาคารพาณิชยผ์ูใ้หกู้แ้ละ/หรอืกลุม่บรษัิทฯ เป็นผูรั้บผลประโยชน์ 

กรมธรรมป์ระกนัภัยของกลุม่บรษัิทฯ เป็นประเภทการประกนัภัยความเสีย่งทกุชนดิ (Industrial All Risks Insurance) 

ซึง่ความคุม้ครองครอบคลมุถงึความเสยีหายเนือ่งจากภัยทีเ่กดิจากภัยธรรมชาต ิ อบุตัเิหต ุ ความสญูเสยีหรอืเสยีหายตอ่

ทรัพยส์นิทีเ่อาประกนัภัย และธรุกจิหยดุชะงัก โดยมคีา่เสยีหายสว่นแรก การประกนัภัยธรุกจิหยดุชะงัก และประกนัภัยความ

รับผดิชอบตอ่บคุคลภายนอก  

6. สญัญาวา่จา้งบรหิารจดัการ (Management Service) 

คูส่ญัญา SSE1 (“ผูว้า่จา้ง”)  

TSE (“ผูรั้บจา้ง”) และ 

บรษัิทในกลุม่ปตท. (“ผูรั้บจา้ง”) 

วนัทีท่ าสญัญา วนัที ่15 มนีาคม 2556 

ระยะเวลาสญัญา 10 ปีนับจากวนัที ่3 พฤษภาคม 2556 

ลกัษณะของสญัญา/

วตัถปุระสงค ์

ผูว้า่จา้งจา้งผูรั้บจา้ง เพือ่ใหบ้รกิารดา้นการบรหิารจัดการองคก์ร ซึง่รวมถงึแตไ่ม่จ ากดั

เฉพาะงานดา้นบญัชแีละการเงนิ งานดา้นเทคนคิวศิวกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับการออกแบบ การ

พัฒนา การกอ่สรา้ง การด าเนนิงาน และการบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ขนาด 

8 เมกะวตัต ์

คา่ตอบแทน เป็นรายปีตามอตัราและเงือ่นไขทีต่กลงกนัไวใ้นสญัญา 

การเลกิสญัญา เมือ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ผดิสญัญา หรอืเมือ่คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่แจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร  

7. สญัญาเงนิกู ้ 

 โครงการโรงไฟฟ้า Thermal 

คูส่ญัญา TSE (“ผูกู้”้) 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) 

วนัทีท่ าสญัญา 29 ธันวาคม 2552  

จ านวนเงนิสนิเชือ่ 600 ลา้นบาท 

วนัครบก าหนดการ

ช าระคนืเงนิกู ้

26 ธันวาคม 2563 
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การช าระลว่งหนา้ หากผูกู้ม้กีารช าระคนืเงนิกูร้ะยะยาว (ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น) กอ่นถงึวนัครบก าหนด ผูกู้ ้     

ตกลงจะช าระคา่ธรรมเนยีมการช าระคนืเงนิกูก้อ่นครบก าหนดของจ านวนเงนิกูท้ีช่ าระคนืกอ่น

ครบก าหนด  ตามอัตราทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา เวน้แต ่กรณีทีเ่งนิทีม่าช าระคนืกอ่นก าหนดมาจาก 

(1) กระแสเงนิสดจากการด าเนนิงานของโครงการ TSE-1 หรอื (2) การเพิม่ทนุของผูกู้ ้หรอื (3) 

เงนิกูย้มืจากผูถ้อืหุน้หรอืผูส้นับสนุนตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นสญัญา โดยผูกู้ต้อ้งแจง้ใหธ้นาคาร

ทราบลว่งหนา้เป็นลายลกัษณ์อักษรตามระยะเวลาทีไ่ดต้กลงกันไว ้

หลกัประกนั (1) การจ านองทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง เครือ่งจักร และโอนสทิธเิรยีกรอ้งตามสญัญาของ

โครงการทัง้หมด กรมธรรมท์ีจ่ัดท าโดยผูกู้ ้โดยก าหนดใหธ้นาคารเป็นผูรั้บผลประโยชนต์าม

กรมธรรมป์ระกนัภัยในสว่นของการประกนัความเสีย่งภัยทรัพยส์นิและธรุกจิหยดุชะงัก 

(2) จ าน าและโอนสทิธใินบัญชเีงนิฝากธนาคาร  

(3) การค ้าประกนั และการจ าน าและโอนสทิธใินหุน้ของ TSE ทีถ่อืโดยกลุม่ดร. แคทลนี  

ขอ้ตกลง (1) ผูกู้จ้ะด าเนนิการให ้TSR ในฐานะผูถ้อืหุน้ของ SSE1 ด าเนนิการให ้SSE1 จา่ยเงนิปันผลหรอื

ประโยชน์อืน่ใดใหก้ับ TSR อยา่งสม ่าเสมออย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ ในจ านวนไมต่ า่กวา่เงนิ

สว่นตา่งระหวา่ง (ก) เงนิปันผลหรอืประโยชน์อืน่ใดที ่TSR รับจาก SSE1 และ (ข) คา่ใชจ้า่ย

ทีจ่ าเป็นของ TSR ตามทีธ่นาคารเห็นชอบ โดยผูกู้ต้อ้งจา่ยช าระคนืเงนิกูย้มืไมน่อ้ยกวา่   

รอ้ยละ 60 ของเงนิปันผลทีไ่ดรั้บจาก TSR และไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของเงนิสดคงเหลอื

ของผูกู้ ้อยา่งไรก็ตาม ขอ้จ ากัดดงักลา่วจะไดรั้บการยกเวน้ภายหลงัทีบ่รษัิทฯ ไดด้ าเนนิการ

เสนอขายหุน้ออกใหมต่อ่ประชาชนและไดช้ าระคนืเงนิกูต้ามจ านวนเงนิทีต่กลงกนัไว ้

(2) เวน้แตไ่ดรั้บความยนิยอมเป็นหนังสอืลว่งหนา้จากธนาคาร ในระหวา่งทีส่ญัญากูเ้งนิยังคงมี

ผลอยู่ ผูกู้จ้ะไมด่ าเนนิการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้ในผูกู้ ้ อย่างไรก็ด ี

บรษัิทฯ ไดรั้บหนังสอืยนิยอมจากธนาคารใหม้กีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้งการถอืหุน้อนัเป็น

ผลจากการเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมต่อ่ประชาชนตามเงือ่นไขทีไ่ดม้กีารตกลงกนัเรยีบรอ้ย

แลว้ 

(3) ผูกู้ต้อ้งด ารงสดัสว่นความสามารถในการช าระหนี ้ (Debt Service Coverage Ratio) ไมใ่ห ้

ต า่กวา่ 1.1 : 1 อยา่งไรก็ด ีบรษัิทฯ ไดค้ านงึถงึผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ และมกีารสือ่สารและ

เจรจากับธนาคารอย่างสม ่าเสมอ โดยบรษัิทฯ ไดรั้บการผ่อนผันจากธนาคารในงวดทีไ่ม่

สามารถด ารงสดัสว่นดงักลา่วไดเ้ป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

 โครงการโรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar Farm ในประเทศไทย 

คูส่ญัญา SSE1 (“ผูกู้”้) 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) 

วนัทีท่ าสญัญา 26 ธันวาคม 2555  

วตัถปุระสงค ์และ

จ านวนเงนิสนิเชือ่ 

เงนิกูร้ะยะสัน้ เงนิกูร้ะยะยาว เล็ตเตอรอ์อฟเครดติ หนังสอืค ้าประกนั เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยโครงการ

ส าหรับโรงไฟฟ้า ใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีนเกีย่วกบัโครงการ รวมถงึ เพือ่ใชจ้า่ยเกีย่วกับการช าระ

ภาษีมลูคา่เพิม่เกีย่วกับสญัญาออกแบบ จัดหา และกอ่สรา้ง (EPC Contracts) โดยเป็นวงเงนิกู ้

ระยะยาวจ านวน 5,400 ลา้นบาท 

วนัครบก าหนดการ

ช าระคนืเงนิกู ้

10 ปี นับจากวนัสดุทา้ยของวนัซือ้ขายไฟฟ้าเชงิพาณชิยข์องโรงไฟฟ้า หรอืวนัทีค่รบก าหนด 12 

ปีนับจากวนัทีล่งนามสญัญาฉบับนี ้แลว้แตว่นัใดจะถงึกอ่น 

การช าระลว่งหนา้ หากผูกู้ม้กีารช าระคนืเงนิกูร้ะยะยาว (ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น) กอ่นถงึวนัครบก าหนด ผูกู้ ้      

ตกลงจะช าระคา่ธรรมเนยีมการช าระคนืเงนิกูก้อ่นครบก าหนดของจ านวนเงนิกูท้ีช่ าระคนืกอ่น

ครบก าหนด  ตามอัตราทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา เวน้แต ่กรณีทีเ่งนิทีม่าช าระคนืกอ่นก าหนดมาจาก 

(1) กระแสเงนิสดจากการด าเนนิงานของโครงการ หรอื (2) การเพิม่ทนุของผูกู้ ้ หรอื (3) เงนิ

กูย้มืจากผูถ้อืหุน้หรอืผูส้นับสนุนตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นสญัญา โดยผูกู้ต้อ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบ

ลว่งหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรตามระยะเวลาทีไ่ดต้กลงกนัไว ้
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หลกัประกนั (1) การจ านองทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง เครือ่งจักร และโอนสทิธเิรยีกรอ้งตามสญัญาของ

โครงการทัง้หมด กรมธรรมท์ีจ่ัดท าโดยผูกู้ ้โดยก าหนดใหธ้นาคารเป็นผูรั้บผลประโยชนต์าม

กรมธรรมป์ระกนัภัยในสว่นของการประกนัความเสีย่งภัยทรัพยส์นิและธรุกจิหยดุชะงัก 

(2) จ าน าและโอนสทิธใินบญัชเีงนิฝากธนาคาร  

(3) การค ้าประกนั และการจ าน าและโอนสทิธใินหุน้ของ TSR และ SSE1 ทีถ่อืโดย TSE 

ขอ้ตกลง (1) ผูกู้ต้อ้งด ารงสดัสว่นหนีส้นิตอ่ทนุทีอ่ตัราไมเ่กนิกวา่ 3 ตอ่ 1 ซึง่จะทดสอบ ณ (ก) วนัที่

ด าเนนิโครงการเสร็จสมบรูณ์  (ข) วนัซือ้ขายไฟฟ้าเชงิพาณชิยข์องโรงไฟฟ้าโรงสดุทา้ย

ของโรงไฟฟ้ากลุม่ 1 และโรงไฟฟ้ากลุม่ 2 แตล่ะกลุม่ และ (ค) ณ วนัที ่30 มถินุายน และ 

31 ธันวาคม ของทกุปีหลงัจากนัน้ จนถงึวนัสดุทา้ยของวนัครบก าหนดระยะเวลาช าระคนื

เงนิกู ้

(2) ผูกู้ต้อ้งด ารงสดัสว่นความสามารถในการช าระหนี ้ (Debt Service Coverage Ratio) ไมใ่ห ้

ต า่กวา่ 1.15 : 1 ซึง่จะทดสอบ ณ วนัที ่30 มถินุายน และ 31 ธันวาคม ของทกุปี เริม่ตน้จาก

ปีทีม่วีนัช าระคนืเงนิกูค้รัง้แรกเกดิขึน้ 

 

          โครงการผลติไฟฟ้า PV ประเภท Commercial Rooftop  

 

คูส่ญัญา บรษัิท นอรท์ รูฟทอป จ ากดั ,บรษัิท แชมป์ เอ็นเนอรย์ี ่จ ากดั ,บรษัิท กรนี รูฟทอป จ ากดั และ 

บรษัิท ลัคกี ้โซลา่ร ์จ ากดั และ บรษัิท รูฟ เอ็นเนอรย์ี ่จ ากดั  (“ผูกู้”้) 

ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) 

วนัทีท่ าสญัญา 5 มถินุายน 2557 (บรษัิท แชมป์ เอ็นเนอรย์ี ่จ ากดั และบรษัิท กรนี รูฟทอป จ ากดั) 

18 มถินุายน 2557 (บรษัิท นอรท์ รูฟทอป จ ากดั และบรษัิท ลคักี ้โซลา่ร ์จ ากดั) 

31 มนีาคม 2558 (บรษัิท รูฟ เอ็นเนอรย์ี ่จ ากัด) 

วตัถปุระสงค ์และ

จ านวนเงนิสนิเชือ่ 

เงนิกูร้ะยะสัน้ เงนิกูร้ะยะยาว หนังสอืค ้าประกนั เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยโครงการส าหรับโรงไฟฟ้า เพือ่

ใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนเกีย่วกับโครงการ รวมถงึ เพื่อใชจ้่ายเกีย่วกับการช าระภาษีมูลค่าเพิม่

เกีย่วกบัสญัญาออกแบบ จัดหา และกอ่สรา้ง โดยเป็นวงเงนิกูร้ะยะยาวจ านวน 487 ลา้นบาท  

วนัครบก าหนดการ

ช าระคนืเงนิกู ้

เงนิกูร้ะยะสัน้ ช าระคนืภายใน 9 ตลุาคม 2558 

เงนิกูร้ะยะยาว ครบก าหนดช าระคนื 12.5 ปี นับจาก 6 เดอืนหลงัวนัสดุทา้ยของวนัซือ้ขายไฟฟ้า

เชงิพาณชิยข์องโรงไฟฟ้า หรอืวนัสดุทา้ยของเดอืนธันวาคม 2557 แลว้แตว่นัใดจะถงึกอ่น 

การช าระลว่งหนา้ หากผูกู้ม้กีารช าระคนืเงนิกูร้ะยะยาว (ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น) กอ่นถงึวนัครบก าหนด ผูกู้ ้    

ตกลงจะช าระคา่ธรรมเนยีมการช าระคนืเงนิกูก้อ่นครบก าหนดของจ านวนเงนิกูท้ีช่ าระคนืกอ่น

ครบก าหนด  ตามอัตราทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา เวน้แต ่กรณีทีเ่งนิทีม่าช าระคนืกอ่นก าหนดมาจาก 

(1) กระแสเงนิสดจากการด าเนนิงานของโครงการ หรอื (2) การเพิม่ทนุของผูกู้ ้ หรอื (3) เงนิ

กูย้มืจากผูถ้อืหุน้หรอืผูส้นับสนุนตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นสญัญา โดยผูกู้ต้อ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบ

ลว่งหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรตามระยะเวลาทีไ่ดต้กลงกนัไว ้

หลกัประกนั (1) การจ านองทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง เครือ่งจักร และโอนสทิธเิรยีกรอ้งตามสญัญาของ

โครงการทัง้หมด กรมธรรมท์ีจ่ัดท าโดยผูกู้ ้โดยก าหนดใหธ้นาคารเป็นผูรั้บผลประโยชนต์าม

กรมธรรมป์ระกนัภัยในสว่นของการประกนัความเสีย่งภัยทรัพยส์นิและธรุกจิหยดุชะงัก 

(2) จ าน าและโอนสทิธใินบญัชเีงนิฝากธนาคาร  

(3) การค ้าประกนั และการจ าน าและโอนสทิธใินหุน้ 

ขอ้ตกลง (1) ผูกู้ต้อ้งด ารงสดัสว่นหนีส้นิตอ่ทนุทีอ่ตัราไมเ่กนิกวา่ 3 ตอ่ 1 ซึง่จะทดสอบ ณ (ก) วนัที่

ด าเนนิโครงการเสร็จสมบรูณ์  (ข) วนัซือ้ขายไฟฟ้าเชงิพาณิชยข์องโรงไฟฟ้า และ (ค) ณ 

วนัที ่ 30 มถินุายน และ 31 ธันวาคม ของทกุปีหลงัจากนัน้จนถงึวนัสดุทา้ยของวนัครบ

ก าหนดระยะเวลาช าระคนืเงนิกู ้

(2) ผูกู้ต้อ้งด ารงสดัสว่นความสามารถในการช าระหนี ้ (Debt Service Coverage Ratio) ไมใ่ห ้

ต า่กวา่  1.20 : 1 ซึง่จะทดสอบ ณ วนัที ่30 มถินุายน และ 31 ธันวาคม ของทกุปี เริม่ตน้

จากปีทีม่วีนัช าระคนืเงนิกูค้รัง้แรกเกดิขึน้ 
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 5. ขอ้พพิาททางกฎหมาย   

นอกเหนอืจากคดขีา้งทา้ยนี ้กลุม่บรษัิทฯ ขอเรยีนวา่ กลุม่บรษัิทฯ ไมม่ ีคดคีวาม คดอีนุญาโตตลุาการ หรอืกระบวนพจิารณา

คดอีืน่ใดทีม่นัียส าคัญและเกีย่วขอ้งโดยตรงกบักลุม่บรษัิทฯ ซึง่เชือ่วา่จะสง่ผลกระทบในทางลบอยา่งรา้ยแรงตอ่สนิทรัพย์

ของกลุม่บรษัิทฯ ทีม่จี านวนสงูกวา่รอ้ยละ 5 ของสว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม  2558 หรอืสง่ผลกระทบตอ่ธรุกจิ 

สถานะทางการเงนิ ผลการด าเนนิการ และแนวโนม้การด าเนนิการในอนาคตของกลุม่บรษัิทฯ  

5.1 คดคีวามทีบ่รษิทัฯ เป็นจ าเลยหรอืผูถ้กูรอ้ง 

5.1.1 คดฟ้ีองเพกิถอนการขายทอดตลาดหุน้ทีค่า้งช าระเงนิคา่หุน้อยู ่

 เมือ่วันที ่29 กรกฎาคม 2556 อดตีผูถ้อืหุน้รายหนึง่ของบรษัิทฯ ไดย้ืน่ฟ้องบรษัิทฯ และกรรมการของบรษัิทฯ เป็น

คดแีพ่งตอ่ศาลแพ่งกรุงเทพใต ้ โดยขอใหศ้าลพจิารณาเพกิถอนการขายทอดตลาดหุน้อนัเนือ่งมาจากการรบิ

หุน้ทีอ่ดตีผูถ้อืหุน้ยังคา้งช าระเงนิคา่หุน้อยู ่ 

 ภายหลงัการยืน่ฟ้องดงักลา่ว ศาลแพง่กรุงเทพใตไ้ดม้คี าพพิากษายกฟ้องคดดีงักลา่วในวนัเดยีวกนักบั

ทีม่กีารยืน่ฟ้องดงักลา่ว  

 ภายหลงัทีโ่จทกย์ืน่อทุธรณ์ค าพพิากษา ตอ่มาเมือ่วนัที ่30 กันยายน 2557 ศาลอทุธรณ์มคี าพพิากษาใหย้กค า

พพิากษาชัน้ตน้และใหย้อ้นส านวนคดกีลบัมาใหศ้าลชัน้ตน้พจิารณาคดใีหม ่ โดยบรษัิทฯ ไดย้ืน่ฎกีาค า

พพิากษาศาลอทุธรณ์แลว้  ขณะนีศ้าลมคี าสัง่จ าหน่ายคดอีอกจากสารบบความ เนือ่งจากอยูร่ะหวา่งการ

พจิารณาของศาลฎกีา   

ความเห็นของบรษิทัฯ และทีป่รกึษากฎหมายเกีย่วกบัคด ี 

บรษัิทฯ และ บรษัิททีป่รกึษากฎหมาย ไพบลูย ์จ ากดั (“ทีป่รกึษากฎหมาย” ของบรษัิทฯ) มคีวามเห็นวา่คดดีงักลา่ว

ขา้งตน้ทีอ่ดตีผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ ฟ้องรอ้งนัน้ เป็นเรือ่งสว่นตวัทีเ่กีย่วกบัการคา้งช าระเงนิคา่หุน้ของบรษัิทฯ เป็น

ระยะเวลามากกวา่ 5 ปี ซึง่ในการเรยีกใหช้ าระเงนิคา่หุน้ บรษัิทฯ ไดม้หีนังสอืเรยีกใหอ้ดตีผูถ้อืหุน้ดงักลา่วช าระเงนิ

คา่หุน้ทีค่า้งช าระ ตามขัน้ตอนและวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนดเป็นจ านวนหลายครัง้ แตอ่ดตีผูถ้อืหุน้ดงักลา่วก็ยังคง

เพกิเฉยไมช่ าระเงนิคา่หุน้แตอ่ยา่งใด เพือ่เป็นการรักษาสทิธแิละผลประโยชนข์องบรษัิทฯ บรษัิทฯ จงึมคีวามจ าเป็น

ทีจ่ะตอ้งด าเนนิการรบิหุน้ของอดตีผูถ้อืหุน้ดงักลา่วตามทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นหนังสอืเรยีกใหช้ าระเงนิคา่หุน้ทีไ่ดจั้ดสง่ให ้

อดตีผูถ้อืหุน้ดงักลา่วเป็นจ านวนหลายครัง้  

ภายหลงัการรบิหุน้ทีไ่มช่ าระเงนิคา่หุน้ดงักลา่วแลว้ บรษัิทฯ ไดด้ าเนนิการน าหุน้ทีร่บิดงักลา่วออกขายทอดตลาด

ตามทีก่ฎหมายก าหนดกลา่วคอื เจา้พนักงานบงัคับคด ีกรมบังคบัคด ีกระทรวงยตุธิรรม ไดเ้ป็นผูท้ าหนา้ทีใ่นการขาย

ทอดตลาดหุน้ทีร่บิดงักลา่ว และภายหลงัจากการขายทอดตลาดเสร็จสิน้ และบรษัิทฯ ไดรั้บช าระเงนิคา่หุน้ทีร่บิ

ดงักลา่วแลว้ บรษัิทฯ ไดด้ าเนนิการน าสง่เงนิสว่นทีเ่หลอืจากการขายทอดตลาดหุน้ทีร่บิดงักลา่วใหแ้กอ่ดตีผูถ้อืหุน้

ดงักลา่วเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ตามทีก่ฎหมายก าหนด 

อยา่งไรก็ด ีบรษัิทฯ และทีป่รกึษากฎหมาย ขอเรยีนวา่ การฟ้องรอ้งบรษัิทฯ และกรรมการของบรษัิทฯ เป็นคดแีพง่

ซึง่ศาลช ัน้ตน้ ไดพ้พิากษายกฟ้องไปแลว้ท ัง้สองคด ี และคดยีังอยูใ่นระหวา่งการพจิารณาของศาลสงู 

นอกจากนี ้ ศาลอาญากรุงเทพใตแ้ละศาลอทุธรณ์ในคดอีาญา หมายเลขด าที ่ 3897/2556 หมายเลขแดงที ่

3754/2557 ไดย้กฟ้องคดทีีอ่ดตีผูถ้อืหุน้ฟ้องในเหตเุดยีวกนัทัง้สองศาล ซึง่แนวค าวนิจิฉัยเป็นไปในแนวทาง

เดยีวกนัวา่คดทีีฟ้่องรอ้งทัง้หมดนัน้ไมม่มีลู รวมถงึศาลยังวนิจิฉัยเพิม่เตมิจากพยานหลักฐานทีเ่กีย่วขอ้งในคดอีกีวา่ 

บรษัิทฯ ไดด้ าเนนิการขายทอดตลาดหุน้โดยชอบดว้ยกฎหมาย ดว้ยเหตดุงักลา่ว คดดีงักลา่วจงึไมม่สีาระส าคัญทาง

การเงนิหรอืการบรหิารซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่บรษัิทฯ แตอ่ย่างใด 

5.1.2 คดรีอ้งเพกิถอนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  

 อดตีผูถ้อืหุน้รายเดยีวกบัขอ้ 5.1.1 ดงักลา่วขา้งตน้ ไดย้ืน่ค ารอ้งตอ่ศาลแพ่งกรุงเทพใต ้ คดหีมายเลขด าที ่

1076/2554 โดยขอใหศ้าลมคี าสัง่เพกิถอนมตทิีป่ระชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ซึง่มกีารอนุมัตวิาระส าคญั เชน่ เปลีย่นแปลง

กรรมการในปี 2554 และเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษัิทฯ จาก 320 ลา้นบาท เป็น 1,365 ลา้นบาท เป็นตน้ โดยอา้ง

วา่บรษัิทฯ เรยีกประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้โดยไมช่อบตามกฎหมาย  

 ภายหลงัการยืน่ค ารอ้งดงักลา่ว ศาลแพง่กรุงเทพใตไ้ดม้คี าส ัง่จ าหนา่ยคดจีากสารบบช ัว่คราว โดยศาลมี

ค าสัง่ใหร้อค าพพิากษาถงึทีส่ดุของคดอีาญาหมายเลขด าที ่3897/2556 หมายเลขแดงที ่3754/2557 ทีจ่ะมผีลตอ่

ฐานะผูถ้อืหุน้ของอดตีผูถ้อืหุน้ดงักลา่ว 
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ณ วนัที ่ 15 ตลุาคม 2557 ศาลอาญากรุงเทพใตไ้ดอ้า่นค าพพิากษาในคดอีาญาหมายเลขด าที ่ 3897/2556 

หมายเลขแดงที ่3754/2557  โดยศาลไดพ้พิากษายกฟ้องคดอีาญาดงักลา่ว และศาลอทุธรณ์มคี าพพิากษายนืเมือ่

วนัที ่15 ตลุาคม 2558 ขณะนี้คดอียูร่ะหวา่งการฎกีาของอดตีผูถ้อืหุน้ 

  ความเห็นของบรษิทัฯ และ ทีป่รกึษากฎหมายเกีย่วกบัคด ี 

บรษัิทฯ และทีป่รกึษากฎหมายขอเรยีนวา่ การเรยีกประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ทีม่ขีอ้พพิาทดงักลา่ว บรษัิทฯ ได ้

ด าเนนิการเป็นไปตามขอ้บงัคับของบรษัิทฯ และตามทีก่ฎหมายก าหนด ดงันัน้ ค ารอ้งเพกิถอนมตทิีป่ระชมุวสิามัญผู ้

ถอืหุน้จงึเป็นค ารอ้งทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย ประกอบกับปัจจุบนัอดตีผูถ้อืหุน้ดงักลา่ว ในฐานะผูร้อ้งในคดนีีม้ไิดม้ี

สถานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ แลว้  

6. ขอ้มลูท ัว่ไปและขอ้มลูส าคญัอืน่ 

6.1 ขอ้มูลท ัว่ไป 

6.1.1 ขอ้มูลท ัว่ไปของบรษิทั 

ชือ่บรษิทั : บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน)  

ชือ่ยอ่ในตลาดหลกัทรพัย ์ : TSE 

วนัทีเ่ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน : 30 ตลุาคม 2557 

กลุม่อุตสาหกรรม : ทรัพยากร 

ทีต่ ัง้ส านกังานใหญ ่ : 3199 อาคารมาลนีนทท์าวเวอร ์ชัน้ 16 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน  

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

ประเภทธุรกจิ  : ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์

เลขทะเบยีนบรษิทั : 0107557000055 

โทรศพัท ์ : (662) 661-2701 

โทรสาร : (662) 661-2705 

เว็บไซตบ์รษิทั : www.thaisolarenergy.com 

ทนุจดทะเบยีน และทนุช าระแลว้ : 1,815 ลา้นบาท 

6.1.2 ขอ้มูลท ัว่ไปของนติบิุคคลทีบ่รษิทัถอืหุน้ต ัง้แตร่อ้ยละ 10 

ขอ้มูลท ัว่ไปของกจิการทีค่วบคมุรว่มกนัและบรษิทัยอ่ย 

  ประเภทธรุกจิ ทนุจดทะเบยีน 
(ลา้นบาท) 

สดัสว่นการถอืหุน้ 
(%) 

ทีต่ ัง้กลุม่บรษิทั    

3199 อาคารมาลนีนท ์ทาวเวอร ์ชัน้ 16 ถนนพระราม 4    
แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110    

    
ธุรกจิ Solar Farm    

บรษัิท ไทย โซลา่ร ์รนีวิเอเบลิ จ ากัด – TSR การลงทนุ 583.33 60 

     

 กจิการทีค่วบคมุร่วมกนัทางออ้ม ถอืผา่น TSR ผลติและจ าหน่าย   

 บรษัิท สยาม โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่1 จ ากดั – SSE1 ไฟฟ้าจากพลงังาน 1,800 60 
  แสงอาทติย ์   

  ซึง่ตดิตัง้อยู่   

  บรเิวณพืน้ดนิ   
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บรษิทัยอ่ย    
ธุรกจิ Solar Rooftop    

บรษัิท ทเีอสอ ีรูฟทอป จ ากัด – TSER การลงทนุ 182 100 
     

 บรษัิทย่อยทางออ้มทีถ่อืผา่น TSER ผลติและจ าหน่าย   

 บรษัิท แชมป์ เอ็นเนอรย์ี ่จ ากดั – CE ไฟฟ้าจากพลงังาน 52 100 
 บรษัิท นอรท์ รูฟทอป จ ากดั – NR  แสงอาทติย ์ 39 100 
 บรษัิท รูฟ เอ็นเนอรย์ี ่จ ากดั – RE  ซึง่ตดิตัง้อยู่บน 39 100 
 บรษัิท กรนี รูฟทอป จ ากดั – GR  หลงัคาอาคาร 26 100 
 บรษัิท ลัคกี ้โซลา่ร ์จ ากดั – LS พาณชิย ์ 26 100 
บรษิทัยอ่ย ผลติและจ าหน่าย   
บรษัิท โซลา่ร ์วซิเิบลิ จ ากดั – SV ไฟฟ้าจากพลงังาน 202 100 

 แสงอาทติย ์   

 บรษัิทย่อยทางออ้มทีถ่อืผา่น SV ซึง่ตดิตัง้อยู่   
 บรษัิท ไทย คอมมนูติี ้เอ็นเนอรย์ี ่จ ากัด – TCE บรเิวณพืน้ดนิ 100 100 
 บรษัิท เวลิด ์โซลา่ร ์จ ากดั – WS  1 100 
 บรษัิท ซนั ฟิวเจอร ์จ ากดั – SFT  1 100 
บรษัิท เดอะ โซลา่ร ์เอริธ์ จ ากัด – SE  1 100 

บรษัิท คลนี รนีวิเอเบลิ จ ากดั – CLR   1 100 

บรษิทัยอ่ย – ตา่งประเทศ ลงทนุในธรุกจิ  100 
TSE Group International PTE. LTD. พลงังานหมนุเวยีน   

 ในตา่งประเทศ   

ทีต่ัง้    
112 Robinson Road,    

#12-01 Robinson 112, Singapore     

Solar Assets PTE. LTD.   100 
    

ทีต่ัง้    
112 Robinson Road,    

#12-01 Robinson 112, Singapore     

 
6.1.3 ขอ้มูลบุคคลอา้งองิ 

นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ บรษัิท ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

 เลขที ่93 ถนนรัชดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 

 โทรศพัท ์0 2009 9000 โทรสาร 0 2009 9991 Call Center 0 2009 9999 

 Website : www.set.or.th/tsd 

 

ผูส้อบบญัช ี นายขจรเกยีรต ิอรุณไพโรจนกลุ 

 ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต เลขทะเบยีน  3445  

 บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากัด 

 เลขที ่179/74-80 อาคารบางกอกซติี ้ทาวเวอร ์ชัน้ 15  

 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ 

  เขตสาทร กรุงเทพ 10120 

 โทรศพัท ์0 2344 1000 , 0 2824 5000 โทรสาร 0 2286 5050  

 Website  : www.pwc.com/th 

6.2 ขอ้มูลส าคญัอืน่ 

 ไมม่ ี

 

http://www.set.or.th/tsd
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 7. ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้อืหุน้ 

  

7.1 ขอ้มูลหลกัทรพัย ์  

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 บรษัิทฯ มทีนุจดทะเบยีนจ านวน 1,815 ลา้นบาท แบง่เป็นหุน้สามัญจ านวน 1,815 ลา้นหุน้ มลูคา่     

ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยเป็นทนุทีอ่อกจ าหน่ายและเรยีกช าระแลว้จ านวน 1,815 ลา้นบาท แบง่เป็นหุน้สามัญจ านวน 1,815 

ลา้นหุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

7.2 ผูถ้อืหุน้ 

บรษัิทมโีครงสรา้งผูถ้อืหุน้ตามขอ้มลู ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนลา่สดุเมือ่วนัที ่1 ธันวาคม 2558 จัดท าโดยบรษัิท ศนูยรั์บฝาก

หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ดงันี้ 

      

      จ านวนราย จ านวนหุน้สามญั สดัสว่นการถอืหุน้ 

          (%) 

ผูถ้อืหุน้สญัชาตไิทย             10,315       1,722,027,980  94.88  

ผูถ้อืหุน้สญัชาตติา่งดา้ว                      9            92,972,020       5.12  

    รวม            10,324       1,815,000,000          100.00  

      

รายชือ่ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่10 รายแรก 

รายชือ่ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่10 รายแรก ของบรษัิท ณ วนัทีปิ่ดสมดุทะเบยีนลา่สดุเมือ่วนัที ่1 ธันวาคม 2558 

รายชือ่ผูถ้อืหุน้ 
จ านวนหุน้สามญั สดัสว่นการถอืหุน้ 

 (%) 

1 กลุม่ดร. แคทลนี*    

 บรษัิท  พ.ีเอ็ม.เอ็นเนอรย์ี ่จ ากดั (“PME”) /1 776,746,810 42.8 

 บรษัิท  เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) (“WAVE”) /2 363,250,000 20.0 

 นาย  แมทธวิ กจิโอธาน 5,575,020 0.3 

 รวมจ านวนหุน้กลุม่ดร. แคทลนี 1,145,571,830 63.1 

2 CREDIT  SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 76,457,100 4.2 

3 นาย พรเสก กาญจนจาร ี 28,700,000 1.6 

4 นางสาว ณัฐวรรณ ปิยะมหาโชต ิ 18,610,400 1.0 

5 นาย สมชาย เอกอดุมสนิ 13,671,000 0.8 

6 นาย สนทิ ดษุฎโีหนด 9,777,600 0.5 

7 นาย ทวศีักดิ ์ วชัรรัคคาวงศ ์ 8,360,000 0.5 

8 นาง กฤษณี ชยันาม 8,110,000 0.5 

9 นาย สพุจน์ ตนัยงคเ์วช 7,500,000 0.4 

10 นาย ทรงธรรม อรัญยกานนท ์ 7,500,000 0.4 

* การจัดกลุ่มนี้เพือ่ใหเ้ป็นไปนยิามของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยท์ี ่กจ.17/2551 ลง
วันที ่15 ธันวาคม 2551 เทา่นัน้ มใิชก่ารจัดกลุม่ตามมาตรา 258 แหง่พ.ร.บ.หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมถงึทีม่กีาร
แกไ้ข) แตอ่ยา่งใด 

/1PME ประกอบธุรกจิลงทนุในบรษัิททีผ่ลติพลังงานทดแทน  โดยผูถ้อืหุน้ใหญ ่ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 คอื ดร. แคทลนี  มาลนีนท ์ถอื
หุน้รอ้ยละ 100.0 ใน PME 

/2WAVE ประกอบธุรกจิ เป็นผูถ้อืลขิสทิธิแ์ละจัดจ าหน่ายละครไทยของสถานโีทรทัศนไ์ทยทวีสีชีอ่ง 3, ใหบ้รกิารเชา่ชว่งพืน้ทีภ่ายใน
ศนูยก์ารคา้เซน็ทรัลพลาซา่ป่ินเกลา้ และเซน็ทรัลพลาซา่รัชดา-พระราม 3 ตามอายขุองสทิธกิารเชา่ทีบ่รษัิทถอืครองอยูแ่ละ ใหบ้รกิารจัด
แสดงคอนเสริต์และโชว ์(ไอเวฟ) 

โดยผูถ้อืหุน้ 10 รายแรกของ WAVE ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2558 ประกอบดว้ย 
 ผูถ้อืหุน้ จ านวนหุน้ รอ้ยละ 

1 นางสาวแคทลนี   มาลนีนท ์ 71,435,580 22.05 
2 บรษัิท บอีซี ีเวลิด ์จ ากดั (มหาชน) 58,250,000   17.98 
3 นายวรีะศกัดิ ์ บญุวรเมธ ี 22,947,000  7.08 
4 นายพนัิย  จนีาพนัธุ ์ 14,930,000  4.61 
5 นางสาวณัฐวรรณ   ปิยะมหาโชต ิ 12,598,000   3.89 
6 นางสาวอรยาพร  กาญจนจาร ี 12,000,000  3.70  
7 นางสวุมิล  หลสีวุรรณ 9,842,000  3.04 
8 นายเธยีรเวช   จนีาพนัธุ ์ 7,510,000 2.32 
9 นายสนิโชค   พริโิยทยัสกลุ 6,217,000 1.92 
10 นายพรประเสรฐิ กาญจนจาร ี 5,891,000 1.82 
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ขอ้มลูการถอืครองหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้รหิาร 

 

ชือ่ สกลุ ต าแหนง่ จ านวนหุน้ ระหวา่งปี 2558 จ านวนหุน้ 

   สามญั เพิม่ข ึน้ ลดลง สามญั 

   31 ธ.ค.2557   31 ธ.ค.2558 

ดร.แคทลนี มาลนีนท ์ ประธานกรรมการ --- --- --- --- 

  ประธานกรรมการบรหิาร     

  กรรมการสรรหาและพจิารณา

คา่ตอบแทน 

    

       
นายพรหมนิทร ์ เลศิสรุยิเ์ดช กรรมการอสิระ --- --- --- --- 

  รองประธานกรรมการ     

       
นายพละ สขุเวช กรรมการอสิระ --- --- --- --- 

       
นางศริเิพ็ญ สตีสวุรรณ กรรมการอสิระ --- --- --- --- 

  ประธานกรรมการตรวจสอบ     

       
นายประสณัห ์ เชือ้พานชิ กรรมการอสิระ --- --- --- --- 

  กรรมการตรวจสอบ     

  ประธานกรรมการสรรหาและ

พจิารณาคา่ตอบแทน 

    

       
นายบญุช ู ดเิรกสถาพร กรรมการอสิระ --- --- --- --- 

  กรรมการตรวจสอบ     

       
นายสมศกัดิ ์ วรวจิักษณ์ กรรมการอสิระ --- --- --- --- 

       
นายแมทธวิ กจิโอธาน กรรมการ 5,575,020 --- --- 5,575,020 

       
นายวคิ กจิโอธาน กรรมการ 3,428,170 --- --- 3,428,170 

  กรรมการบรหิาร     

       
นายสมภพ พรหมพนาพทิกัษ์ กรรมการ --- --- --- --- 

  กรรมการบรหิาร     

  กรรมการสรรหาและพจิารณา

คา่ตอบแทน 

    

       
นายธรี ์ สอีมัพรโรจน ์ กรรมการบรหิาร --- --- --- --- 

  เลขานุการบรษัิท     

       
นายนเิวช บญุวชิยั ผูอ้ านวยการ --- --- --- --- 

  ฝ่ายวศิวกรรมและกอ่สรา้ง     

        
หมายเหตุ ขอ้มลูการถอืหุน้ของกรรมการและผูบ้รหิาร 4 รายแรกตามค านยิามของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ รวมถงึการถอืหุน้ของคู่

สมรสและบตุรทียั่งไมบ่รรลนุติภิาวะ  
 
 

7.3 การออกหลกัทรพัยอ์ืน่ 

 ไมม่ ี
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7.4 นโยบายการจา่ยเงนิปนัผล 

นโยบายการจา่ยเงนิปันผลของบรษัิทฯ 

บรษัิทฯ มนีโยบายการจา่ยเงนิปันผลในอตัราไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 40  ของก าไรสทุธ ิจากงบเฉพาะกจิการภายหลงัหักภาษีเงนิได ้

นติบิคุคลและหลงัหักเงนิส ารองตา่งๆ ทกุประเภทตามทีก่ฎหมายก าหนดและตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ทัง้นี ้

การจ่ายเงนิปันผลดงักลา่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยู่กับกระแสเงนิสด ผลการด าเนนิงาน แผนธรุกจิในอนาคต เงือ่นไข

และการขยายธรุกจิ และความตอ้งการใชเ้งนิทนุของบรษัิทฯ ในแตล่ะปี รวมทัง้ขอ้ก าหนดในสญัญาตา่งๆ ทีบ่รษัิทฯ ผกูพันอยู่ 

ตลอดจนความจ าเป็นและความเหมาะสมอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯ เห็นสมควร  

โดยการจา่ยเงนิปันผลดงักลา่วขา้งตน้ตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เวน้แตก่ารจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาล ซึง่

คณะกรรมการบรษัิทฯ อาจพจิารณาอนุมัตจิา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลไดเ้ป็นครัง้คราว ในกรณีทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯ เห็นวา่

บรษัิทฯ มกี าไรสมควรพอทีจ่ะท าเชน่นัน้ได ้

นโยบายการจา่ยเงนิปันผลของบรษัิทย่อยและกจิการทีค่วบคมุร่วมกนั 

บรษัิทย่อยและกจิการทีค่วบคมุร่วมกนัแตล่ะบรษัิท มนีโยบายการจา่ยเงนิปันผล โดยค านงึถงึกระแสเงนิสด ผลการ

ด าเนนิงาน แผนธรุกจิในอนาคต เงือ่นไขและการขยายธรุกจิ ความจ าเป็นในการใชเ้งนิลงทนุ และสถานะทางการเงนิของ

บรษัิทย่อยและกจิการทีค่วบคมุร่วมกนัแตล่ะบรษัิท รวมถงึเงือ่นไขและขอ้จ ากดัในการจ่ายเงนิปันผลตามทีก่ าหนดไวใ้น

สญัญาเงนิกู ้หุน้กู ้หรอืสญัญาตา่งๆ ทีบ่รษัิทยอ่ยและกจิการทีค่วบคมุร่วมกนัแตล่ะบรษัิทผูกพันอยู ่ตลอดจนปัจจัยอืน่ๆ ตามที่

คณะกรรมการของบรษัิทย่อยและกจิการทีค่วบคมุร่วมกนัแตล่ะบรษัิท เห็นสมควร  

ทัง้นี ้การจ่ายเงนิปันผลดงักลา่วขา้งตน้ จะอยูภ่ายใตก้ารพจิารณาอนุมัตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของแตล่ะบรษัิทย่อยหรอืกจิการ

ทีค่วบคมุร่วมกนัดงักลา่ว ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการของบรษัิทย่อยและกจิการทีค่วบคมุร่วมกนัแต่ละบรษัิท 

ขอ้จ ากดัในการจา่ยเงนิปันผล 

บรษัิทฯ มขีอ้จ ากดัในการจา่ยเงนิปันผล โดยตอ้งจา่ยช าระคนืเงนิกูย้มืไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 60 ของเงนิปันผลทีไ่ดรั้บจาก TSR 

และไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของเงนิสดคงเหลอืของบรษัิทฯ จงึจะสามารถน าเงนิทีเ่หลอืมาจา่ยเงนิปันผลได ้ดงันัน้ บรษัิทฯ จะ

ยังไมส่ามารถจ่ายเงนิปันผลได ้ หรอืจา่ยเงนิปันผลไดน้อ้ย ในชว่งทีบ่รษัิทฯ ยังจ่ายช าระคนืหนีไ้มค่รบจ านวน หรอืตอ้ง

น าไปใชใ้นการขยายธรุกจิ 
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 8. โครงสรา้งการจดัการ 

 

โครงสรา้งองคก์ร  

 

  

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ประธานเจา้หนา้ที ่

ฝ่ายวศิวกรรม 
นายวคิ กจิโอธาน  

ประธานเจา้หนา้ที ่
ฝ่ายการเงนิ 

นายธรี ์สอีมัพรโรจน ์

คณะกรรมการบรษิทั 

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
ดร.แคทลนี มาลนีนท ์

ประธานเจา้หนา้ที ่
ฝ่ายปฏบิตักิาร 

นายสมภพ พรหมพนาพทิกัษ์  

 

คณะกรรมการบรหิาร 

เลขานุการบรษัิท 

คณะกรรมการสรรหาและ 

พจิารณาคา่ตอบแทน 

ผูอ้ านวยการ 
ฝ่ายวศิวกรรมและกอ่สรา้ง 

นายนเิวช บญุวชิยั  

ฝ่ายพฒันาธุรกจิ
และจดัซือ้ 

ฝ่ายสนบัสนนุ
องคก์ร 

ฝ่ายวางแผน     
กลยทุธแ์ละ
การเงนิ 

ฝ่ายนกัลงทนุ
สมัพนัธ ์

ฝ่ายบญัช ี

ฝ่ายวศิวกรรม 
และกอ่สรา้ง 
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8.1 รายชือ่ ขอบเขตอ านาจหนา้ทีข่องกรรมการแตล่ะคณะ และรายชือ่ผูบ้รหิาร 

 โครงสรา้งคณะกรรมการของบรษัิท ประกอบดว้ยคณะกรรมการจ านวน 4 ชดุ คอื คณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบรหิาร  ซึง่มขีอบเขตอ านาจ หนา้ทีแ่ละความ

รับผดิชอบ ของกรรมการแตล่ะคณะ ดงัตอ่ไปนี้ 

คณะกรรมการบรษิทั 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบรษัิทฯ ประกอบดว้ย กรรมการจ านวน 10 ทา่น ดังนี ้

ชือ่ สกุล ต าแหนง่ วนัทีด่ ารงต าแหนง่ 

 

ดร.แคทลนี มาลนีนท ์ ประธานกรรมการ 18 กมุภาพันธ ์2557 

  ประธานกรรมการบรหิาร  

  กรรมการสรรหาและพจิารณา

คา่ตอบแทน 

 

    
นายพรหมนิทร ์ เลศิสรุยิเ์ดช กรรมการอสิระ 18 กมุภาพันธ ์2557 

  รองประธานกรรมการ  

    
นายพละ สขุเวช กรรมการอสิระ 18 กมุภาพันธ ์2557 

    
นางศริเิพ็ญ สตีสวุรรณ กรรมการอสิระ 18 กมุภาพันธ ์2557 

  ประธานกรรมการตรวจสอบ  

    
นายประสณัห ์ เชือ้พานชิ กรรมการอสิระ 18 กมุภาพันธ ์2557 

  กรรมการตรวจสอบ  

  ประธานกรรมการสรรหาและ

พจิารณาคา่ตอบแทน 

 

    
นายบญุช ู ดเิรกสถาพร กรรมการอสิระ 18 กมุภาพันธ ์2557 

  กรรมการตรวจสอบ  

    
นายสมศกัดิ ์ วรวจิักษณ์ กรรมการอสิระ 30 เมษายน 2557 

    
นายแมทธวิ กจิโอธาน กรรมการ 18 กมุภาพันธ ์2557 

    
นายวคิ กจิโอธาน กรรมการ 18 กมุภาพันธ ์2557 

  กรรมการบรหิาร  

    
นายสมภพ พรหมพนาพทิกัษ์ กรรมการ 18 กมุภาพันธ ์2557 

  กรรมการบรหิาร  

  กรรมการสรรหาและพจิารณา

คา่ตอบแทน 

 

    
    
    
นายธรี ์ สอีมัพรโรจน ์ กรรมการบรหิาร 1 เมษายน 2557 

  เลขานุการบรษัิท  

    
* จ านวนครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ ปรากฏรายละเอยีดในหวัขอ้  จ านวนการประชมุของคณะกรรมการและผูบ้รหิาร 

กรรมการผูม้อี านาจลงนามแทนบรษัิทตามหนังสอืรับรองบรษัิท 

กรรมการผูม้อี านาจลงนามแทนบรษัิทฯ คอื ดร. แคทลนี มาลนีนท,์ นายวคิ กจิโอธาน, นายแมทธวิ กจิโอธาน, นายสมภพ 

พรหมพนาพทิกัษ์ กรรมการสองในสีค่น ลงลายมอืชือ่และประทับตราส าคัญของบรษัิทฯ  
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ขอบเขต อ านาจ หนา้ที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรษัิท 

1. ปฏบิตัหินา้ที ่และควบคมุการด าเนนิงานของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย ดว้ยความรับผดิชอบ ความระมัดระวงั และความ

ซือ่สัตย ์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคแ์ละขอ้บังคับของบรษัิทฯ ตลอดจนมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท 

และมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่ประโยชนข์องบรษัิทฯ และผูถ้อืหุน้  

2. พจิารณาก าหนดวสิัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ ์ทศิทางธุรกจิ แผนธุรกจิ งบประมาณและเงนิลงทุนของบรษัิทฯ และ

บรษัิทย่อย รวมทัง้ก ากับดแูล และควบคมุฝ่ายจัดการใหป้ฏบิัตหินา้ทีอ่ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลสอดคลอ้ง

กับนโยบายดังกล่าว พรอ้มทัง้ตรวจสอบ ตดิตาม และสอบทานการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอและ

ตอ่เนือ่ง เพือ่ใหเ้ป็นไปตามแผนธรุกจิ และงบประมาณเพือ่ประโยชนส์งูสดุของบรษัิทฯ และผูถ้อืหุน้ 

3. ก ากับดูแล ตดิตาม และประเมนิผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯ บรษัิทย่อย และกจิการทีค่วบคุมร่วมกัน และผลการ

ปฏบิตังิานของฝ่ายจัดการอยา่งสม า่เสมอ เพือ่ใหม้ั่นใจวา่การด าเนนิกจิการเป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานทีว่างไว ้  

4. จัดใหม้นีโยบายการก ากับดูแลกจิการทีด่ขีองบริษัทฯ และก าหนดใหม้ีการตดิตาม และประเมนิผลการปฏบิัตติาม

นโยบายการก ากับกจิการทีด่ดีังกลา่วอย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนก าหนดใหม้กีารทบทวนนโยบายการก ากับกจิการทีด่ ี

ดงักลา่วอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

5. จัดใหม้รีะบบบัญช ีรายงานทางการเงนิ การบรหิารจัดการความเสีย่ง และระบบตรวจสอบภายใน ทีม่ปีระสทิธภิาพ 

น่าเชือ่ถือ และมีความเหมาะสมกับบริษัทฯ บริษัทย่อย และกจิการทีค่วบคุมร่วมกัน รวมถงึด าเนินการใหบ้รษัิทฯ 

บรษัิทย่อย และกจิการทีค่วบคมุร่วมกัน มรีะบบการควบคมุภายใน ทีเ่พยีงพอและเหมาะสม ตลอดจนการตรวจสอบ 

ตดิตาม และประเมนิผลการด าเนนิการดงักลา่ว 

6. พจิารณาและอนุมัตธิุรกรรมการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรัพยส์นิ การลงทุนในธุรกจิใหม่ และการด าเนินการต่างๆ                   

ทีจ่ าเป็นตามกฎหมาย ประกาศ ระเบยีบ และกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งตา่งๆ 

7. พจิารณาและ/หรอืใหค้วามเห็นเกีย่วกับการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกัน และ/หรอื การเขา้ท าธุรกรรมตา่งๆ ของบรษัิทฯ 

บรษัิทย่อย และกจิการทีค่วบคุมร่วมกัน ในกรณีทีมู่ลค่าของธุรกรรมไม่เขา้ข่ายเงือ่นไขทีจ่ะตอ้งไดรั้บการพจิารณา

และอนุมัตโิดยทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่ใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ ์และระเบยีบตา่งๆ ที่

เกีย่วขอ้ง 

8. ก ากับดแูลใหม้กีารปฏบิัตติามขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในการ

ด าเนนิการ และการเปิดเผยสารสนเทศของรายการทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งผูม้สีว่นไดเ้สยีของ

บรษัิทฯ ใหถ้กูตอ้งและครบถว้น 

9. ตอ้งรายงานใหบ้รษัิทฯ ทราบโดยไมช่กัชา้ หากกรรมการพจิารณาแลว้วา่มหีรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใน

การเขา้ท าสัญญาของบริษัทฯ หรือไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึง่หุน้ของบรษัิทฯ หรือบรษัิทย่อย หรือกจิการทีค่วบคุม

ร่วมกัน โดยยดึมั่นในผลประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีเป็นส าคัญ ในกรณีทีก่รรมการมคีวามขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน ์หรอืมคีวามขัดแยง้ไม่วา่ในรูปแบบใดในการเขา้ท าธุรกรรมใดๆ กบับรษัิทฯ หรอืบรษัิทย่อย หรอื กจิการ

ทีค่วบคมุร่วมกนั กรรมการผูนั้น้จะไมม่สีทิธอิอกเสยีงพจิารณาอนุมัตกิารท าธรุกรรมดงักลา่ว 

10. จัดใหม้กีารเผยแพร่ขอ้มูลทีเ่หมาะสม และมกีารเปิดเผยขอ้มูลใหแ้กผู่ม้สีว่นไดเ้สยี บคุคลทีม่หีรอือาจมคีวามขัดแยง้

ทางผลประโยชน ์และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น เหมาะสม และตรงตอ่เวลา 

11. จัดใหม้ีการจัดท ารายงานทางการเงินที่ถูกตอ้ง ครบถว้น และภายในเวลาที่ก าหนดรวมทัง้การพิจารณาอนุมัติ                

งบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ าปี 

12. จัดใหม้รีายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ าปีของบรษัิทฯ โดยตอ้งครอบคลมุถงึประเด็นส าคัญต่างๆ 

ภายใตน้โยบายเรือ่งขอ้พงึปฏบิตัทิีด่สี าหรับกรรมการบรษัิทจดทะเบยีน ของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  

13. มอบหมายใหก้รรมการรายใดรายหนึ่ง หรอืมากกว่าหนึ่งราย หรอืบคุคลอืน่ใดใหก้ระท าการร่วมกัน หรอืแยกกันเพื่อ

ด าเนนิงานอยา่งใดอยา่งหนึง่ หรอืหลายอยา่งในนามของคณะกรรมการบรษัิทฯ อยา่งไรก็ตาม การมอบหมายดงักลา่ว

จะตอ้งอยูภ่ายใตข้อบเขตอ านาจตามกฎหมายของคณะกรรมการบรษัิทฯ และมกีารก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ทีข่อง

ผูรั้บมอบอ านาจไวอ้ย่างชัดเจน ทัง้นี้ การมอบอ านาจดังกล่าวตอ้งไม่มลีักษณะทีเ่ป็นการมอบหมายอ านาจทีท่ าให ้

คณะกรรมการบรษัิทฯ หรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบอ านาจใดๆ สามารถพจิารณาและอนุมัตริายการหรอืการกระท าใดๆ ทีต่นหรอื

บคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ (ตามทีน่ยิามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย)์ มสีว่นได ้

เสยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไม่วา่ในรูปแบบใดๆ กบับรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ยได ้เวน้แตเ่ป็นการอนุมัติ
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รายการธุรกจิปกตทิีม่เีงือ่นไขการคา้โดยทั่วไป และคณะกรรมการบรษัิท ไดอ้นุมัตใินหลักการไวแ้ลว้ตามกฎหมายวา่

ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ 

14. แตง่ตัง้บคุคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิท ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตอุืน่นอกจากถงึคราวออก

ตามวาระ ทัง้นี้ บุคคลผูนั้น้ตอ้งมคีุณสมบัตเิป็นกรรมการและตอ้งไม่มลีักษณะตอ้งหา้มตามทีพ่ระราชบัญญัตบิรษัิท

มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) พระราชบญัญัตหิลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 

(รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) รวมถงึประกาศ ขอ้บังคับ และ/หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง ก าหนดแตง่ตัง้คณะกรรมการ

ชดุยอ่ย เชน่ คณะกรรมการบรหิาร หรอืคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นตน้ เพือ่ชว่ยในการก ากับควบคมุฝ่ายจัดการ และ

ระบบการควบคมุภายในใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนด 

15. อนุมัตคิา่ตอบแทนของกรรมการ ตามทีค่ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนเสนอ และน าเสนอคา่ตอบแทน

ดงักลา่วตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่อนุมัต ิ

16. พจิารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการย่อย เพือ่ท าหนา้ทีช่ว่ยในการบรหิารจัดการ และการก ากับดูแล ตลอดจนการควบคุม

ภายในของบรษัิทฯ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

17. จัดใหม้กีฎบัตรของคณะกรรมการย่อย และพจิารณาอนุมัตกิารแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดในกฎบัตรดังกล่าวใหม้ี

ความเหมาะสมและเป็นปัจจบุนั  

18. พจิารณาแต่งตัง้ผูบ้รหิารตามค านิยามทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และ/หรือ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และพจิารณาอนุมัตคิา่ตอบแทนของผูบ้รหิารดงักลา่ว 

19. พจิารณารูปแบบโครงสรา้งองคก์ร ตลอดจนขอบเขตอ านาจ หนา้ที ่และความรับผดิชอบของผูบ้รหิาร รวมถงึพจิารณา

แผนการสบืทอดต าแหน่งผูบ้รหิาร (Succession Plan) ส าหรับต าแหน่งประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

20. พจิารณาโครงสรา้งเงนิเดอืน และหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารปรับเงนิเดอืนประจ าปีของบรษัิทฯ 

21. แตง่ตัง้เลขานุการบรษัิท เพือ่ใหม้ั่นใจไดว้า่ คณะกรรมการบรษัิท และบรษัิทฯ ปฏบิตัติามกฎหมาย กฎเกณฑต์า่งๆ ที่

เกีย่วขอ้งทัง้หมด และพจิารณาอนุมัตคิา่ตอบแทนของเลขานุการบรษัิท 

22. จัดใหม้กีารใหค้วามเห็นทางวชิาชพีจากทีป่รกึษาอสิระตามทีเ่ห็นสมควร ดว้ยคา่ใชจ้่ายของบรษัิทฯ เพือ่ประกอบการ

ตดัสนิใจของคณะกรรมการบรษัิท 

23. พจิารณาใหค้วามเห็นชอบการคัดเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มีความเป็นอสิระเพื่อท าหนา้ทีเ่ป็นผูส้อบบัญชขีอง

บรษัิทฯ ตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 

24. พจิารณา ก าหนดและแกไ้ขเปลีย่นแปลงชือ่กรรมการซึง่มอี านาจลงนามผกูพันบรษัิทฯ ได ้

25. พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ เมือ่เห็นวา่บรษัิทฯ มกี าไรพอสมควรทีจ่ะท าเชน่นั้นและ

รายงานการจา่ยเงนิปันผลดงักลา่วใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุผูถ้อืหุน้คราวตอ่ไป 

26. สง่เสรมิใหก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทฯ เขา้ร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการ

บรษัิทไทย ในหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบัหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของกรรมการและผูบ้รหิารนัน้ 

ในปี 2558 คณะกรรมการบรษัิทมกีารประชมุ รวม 8 ครัง้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย กรรมการจ านวน 3 ทา่น ดงันี้ 

โดยม ีนายรณชยั  รุ่งฟ้า เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่าน เป็นผูท้ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ดา้นบัญชแีละการเงนิเพยีงพอทีจ่ะสามารถท าหนา้ทีส่อบ

ทานความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิ  

ชือ่ สกุล ต าแหนง่ จ านวนคร ัง้ทีเ่ขา้ประชุม 

นางศริเิพ็ญ  สตีสวุรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 4/4 

นายประสณัห ์ เชือ้พานชิ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 3/4 

นายบญุช ู ดเิรกสถาพร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 4/4 
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1. นางศริเิพ็ญ สตีสวุรรณ ปัจจุบันด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระในบรษัิทชัน้น าตา่ง ๆ ทัง้ใน

ประเทศไทยและต่างประเทศ และไดรั้บรางวัล CFO ดเีดน่ในประเทศไทย ประจ าปี 2545 จากผลส ารวจ CFO ดเีดน่ใน

เอเชยี ทีจั่ดท าโดยนติยสาร Finance Asia 

2.  นายประสณัห ์ เชือ้พานชิ ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งนายกสภาวชิาชพีบัญช ี ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระในบรษัิทจดทะเบยีนชัน้น า  และด ารงต าแหน่งทีส่ าคญัในหน่วยงานตา่ง ๆ ทัง้ธรุกจิ

ประกนัภัย การศกึษา และสมาคมทีม่ชี ือ่เสยีง อกีทัง้ยังเคยด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบรหิาร ไพรซ้อเตอรเ์ฮาสค์ู

เปอรส์ ประเทศไทย และประธานกรรมการบรหิารร่วม ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ Southeast Asia Peninsula Region 

ดว้ย 

3.  นายบญุช ู ดเิรกสถาพร มปีระสบการณ์ในการสอบทานงบการเงนิ โดยเป็นผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตในประเทศองักฤษ และ

เคยด ารงต าแหน่งทีส่ าคญัๆ ในสายงานการบญัชแีละการเงนิ ในธรุกจิไฟฟ้า เชน่ เคยด ารงต าแหน่ง ผูอ้ านวยการฝ่ายบัญช ี

รองผูว้า่การฝ่ายบัญชแีละการเงนิ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย เป็นตน้ นอกจากนี ้ยังเคยด ารงต าแหน่ง กรรมการ 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระในบรษัิทจดทะเบยีนชัน้น าตา่งๆ ในประเทศไทยอกีดว้ย   

ขอบเขตอ านาจ หนา้ที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้รษัิท มกีารรายงานทางการเงนิอย่างถกูตอ้ง ครบถว้น เชือ่ถอืไดแ้ละเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพยีงพอ 

2. สอบทานใหบ้รษัิท มรีะบบการควบคมุภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบบรหิารความเสีย่ง ทีเ่หมาะสมและมี

ประสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพจิารณา

แตง่ตัง้โยกยา้ยเลกิจา้งหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีรั่บผดิชอบเกีย่วกบัตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้รษัิทปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพยแ์หง่

ประเทศไทย และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษัิท 

4. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพือ่ท าหนา้ทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิท และเสนอคา่ตอบแทน

ผูส้อบบญัชขีองบรษัิท 

5. พจิารณารายการเกีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนด

ของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ทัง้นี ้ เพือ่ใหม้ั่นใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่

บรษัิท 

6. ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษัิทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

7. ในการปฏบิัตหินา้ทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรอืมขีอ้สงสยัวา่มกีารท ารายการหรอื

การกระท าดงัตอ่ไปนี ้ ซึง่อาจมผีลกระทบอยา่งมนัียส าคญัตอ่ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนนิงานของบรษัิท ให ้

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพือ่ด าเนนิการปรับปรุงแกไ้ขในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นสมควร 

(1) รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(2) การทจุรติหรอืมสี ิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่ าคัญในระบบควบคมุภายใน 

(3) การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย       

หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษัิท 

หากคณะกรรมการบรษัิท  หรอืผูบ้รหิารไมด่ าเนนิการใหม้กีารปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาขา้งตน้ กรรมการตรวจสอบรายใด

รายหนึง่อาจรายงานวา่มรีายการหรอืการกระท าตามขา้งตน้ตอ่ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

หรอืตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

 ในการปฏิบัตหินา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอค าปรึกษาจากที่ปรึกษาอสิระ

ภายนอก หรือผูเ้ชีย่วชาญในวชิาชพีอืน่ๆ ไดต้ามทีเ่ห็นสมควร ดว้ยค่าใชจ้่ายของบริษัทฯ เพื่อประกอบการตัดสนิใจของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชมุ รวม 4 ครัง้ 
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คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ประกอบดว้ย กรรมการจ านวน 3 ทา่น ดงันี้ 

ชือ่ สกุล ต าแหนง่ จ านวนคร ัง้ทีเ่ขา้ประชุม 

นายประสณัห ์ เชือ้พานชิ ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 2/2 

ดร.แคทลนี มาลนีนท ์ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 2/2 

นายสมภพ พรหมพนาพทิกัษ์ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 2/2 

โดยม ีนางสาวมาลยั จริะเรอืงฤทธิ ์เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

ขอบเขต อ านาจ หนา้ที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

1. พจิารณาโครงสรา้งองคก์ร คณุสมบตัขิองกรรมการบรษัิทฯ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการชดุย่อยตา่งๆ ของ

บรษัิทฯ ใหเ้หมาะสมกับธรุกจิของบรษัิทฯ  

2. คดัเลอืกบคุคลทีส่มควรไดรั้บการเสนอรายชือ่เป็นกรรมการรายใหม ่ หรอืสรรหาประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารของบรษัิทฯ 

โดยใหม้กีารก าหนดหลักเกณฑ ์ หรอืวธิกีารสรรหาและคัดเลอืกทีน่่าเชือ่ถอืและโปร่งใส เพือ่เสนอตอ่ทีป่ระชมุ

คณะกรรมการบรษัิท และ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมัตติอ่ไป 

3. พจิารณาแนวทางก าหนดคา่ตอบแทนและผลประโยชนต์อบแทนอืน่ๆ ทัง้ทีเ่ป็นตัวเงนิและมใิชต่วัเงนิใหแ้กก่รรมการ 

คณะกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารของบรษัิทฯ โดยใหม้กีารก าหนดหลกัเกณฑ ์ หรอืวธิกีารจ่าย

คา่ตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและสมเหตสุมผล สอดคลอ้งกับผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯ และบรษัิทอืน่ในอตุสาหกรรม 

เพือ่เสนอตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท และ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมัตติอ่ไป 

4. พจิารณาอนุมัตคิา่ตอบแทนประจ าปีโดยรวมของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย  

5. พจิารณาอนุมัตบิ าเหน็จรางวัล การปรับเงนิเดอืน คา่ตอบแทน และเงนิโบนัสพเิศษทีน่อกเหนอืจากเงนิโบนัสประจ าปี

ใหก้บัผูบ้รหิารระดับสงูของบรษัิทฯ  

6. รายงานผลการปฏบิัตงิานของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  ใหค้ณะกรรมการบรษัิท รับทราบ และ

จัดท ารายงานของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน เพือ่เปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษัิทฯ โดย

จัดใหม้กีารลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

7. ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษัิท มอบหมายอนัเกีย่วเนือ่งกับการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนของ

กรรมการ คณะกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารของบรษัิทฯ 

ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน มกีารประชมุ รวม 2 ครัง้ 

คณะกรรมการบรหิาร 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบรหิาร ประกอบดว้ย กรรมการบรหิาร จ านวน 4 ทา่น ดงันี้ 

ชือ่ สกุล ต าแหนง่ จ านวนคร ัง้ทีเ่ขา้ประชุม 

ดร.แคทลนี มาลนีนท ์ ประธานกรรมการบรหิาร 8/8 

นายสมภพ พรหมพนาพทิกัษ์ กรรมการบรหิาร 8/8 

นายวคิ กจิโอธาน กรรมการบรหิาร 6/8 

นายธรี ์ สอีมัพรโรจน ์ กรรมการบรหิาร 8/8 

โดยม ีนางสาวนฐภรณ์  เทีย่งประเทศ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรหิาร 

ขอบเขตอ านาจ หนา้ที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรหิาร 

1. ก ากบัดแูลการบรหิาร จัดการ และปฏบิตังิานประจ าตามปกตธิรุกจิ เพือ่ประโยชนข์องบรษัิทฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย 

วสิยัทศัน ์พันธกจิ วัตถปุระสงค ์แผนธรุกจิ กลยทุธท์างธรุกจิและงบประมาณตามทีไ่ดรั้บความเห็นชอบและอนุมัตจิาก

คณะกรรมการบรษัิท นอกจากนี ้ ใหค้ณะกรรมการบรหิารมหีนา้ทีใ่นการพจิารณากลัน่กรองเรือ่งตา่งๆ ทีจ่ะน าเสนอตอ่

คณะกรรมการบรษัิท เพือ่พจิารณาอนุมัตหิรอืใหค้วามเห็นชอบ 
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2. ก ากบัดแูลใหบ้รษัิทฯ มรีะบบการควบคมุภายใน และระบบการจัดการและควบคมุความเสีย่งทีเ่หมาะสมรัดกมุ และ

เป็นไปตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. พจิารณาทบทวนแผนธรุกจิ แผนงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี แผนการลงทนุ และแผนงานดา้นความรับผดิชอบตอ่

สงัคมขององคก์ร (Corporate Social Responsibility: CSR) ของบรษัิทฯ ใหส้อดคลอ้งกับนโยบายและกลยทุธท์ีว่าง

ไวแ้ละน าเสนอเพือ่อนุมัตจิากคณะกรรมการบรษัิทฯ 

4. พจิารณารายงานสรุปผลการปฏบิตังิานของบรษัิทฯ และเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพือ่ทราบทกุไตรมาส 

5. วา่จา้ง แตง่ตัง้ โยกยา้ย หรอืเลกิจา้งผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิทฯ 

6. ก าหนดนโยบายคา่ตอบแทนประจ าปีโดยรวมของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย เพือ่เสนอตอ่คณะกรรมการสรรหาและ

พจิารณาคา่ตอบแทน อนุมัตติอ่ไป 

7. ก าหนดบ าเหน็จรางวัล การปรับเงนิเดอืน คา่ตอบแทน และเงนิโบนัสพเิศษทีน่อกเหนอืจากเงนิโบนัสประจ าปีใหก้ับ

ผูบ้รหิารระดับสงูของบรษัิทฯ เพือ่เสนอตอ่คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน อนุมัตติอ่ไป 

8. เจรจาและเขา้ท าสญัญา และ/หรอืธรุกรรมใดๆ ทีเ่ป็นธรุกจิปกตขิองบรษัิทฯ ภายในวงเงนิตอ่ธรุกรรม และวงเงนิรวมตอ่

ปีตามทีค่ณะกรรมการบรษัิท อนุมัตมิอบหมายไว ้

9. พจิารณาอนุมัตกิารใหกู้ย้มื/กูย้มืเงนิระหวา่งบรษัิทฯ และบรษัิทย่อยภายในวงเงนิตอ่ธรุกรรม และวงเงนิสนิเชือ่ทัง้หมด

ตอ่ปีตามทีค่ณะกรรมการบรษัิท อนุมัตมิอบหมายไว ้

10. พจิารณาอนุมัตกิารเขา้ท าสญัญากูย้มืเงนิระหวา่งบรษัิทฯ และธนาคารพาณชิยใ์ดๆ ภายในวงเงนิตอ่ธรุกรรม และวงเงนิ

สนิเชือ่ทัง้หมดตอ่ปีตามทีค่ณะกรรมการบรษัิท อนุมัตมิอบหมายไว ้

11. สัง่การ ออกระเบยีบ หลักเกณฑ ์ ประกาศ และบนัทกึภายในส าหรับการด าเนนิงานของบรษัิทฯ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับ

นโยบายของบรษัิทฯ และเป็นไปเพือ่ประโยชนข์องบรษัิทฯ รวมทัง้รักษาระเบยีบอนัดงีามภายในองคก์ร  

12. ในการประชมุคณะกรรมการบรหิาร เพือ่พจิารณาด าเนนิการใดๆ ตามอ านาจหนา้ทีข่องตนทีก่ าหนดในค าสัง่นี้ จะตอ้ง

ประกอบดว้ย กรรมการไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของคณะกรรมการบรหิารทัง้หมดเขา้ร่วมประชมุ จงึจะถอืวา่ครบเป็นองค์

ประชมุในอนัทีจ่ะสามารถด าเนนิการใดๆ ดงักลา่วได ้

13. ในการออกเสยีงของกรรมการในการประชมุคณะกรรมการบรหิาร ใหก้รรมการแตล่ะคนมสีทิธอิอกเสยีงไดท้า่นละ 1 

เสยีง ในกรณีทีเ่สยีงเทา่กนั ใหป้ระธานคณะกรรมการบรหิารมสีทิธอิอกเสยีงชีข้าดอกี 1 เสยีง 

14. การลงมตใินเรือ่งใดของคณะกรรมการบรหิาร ตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงเห็นชอบไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนเสยีง

ทัง้หมดขององคป์ระชมุในคราวการประชมุเพือ่ลงมตนัิน้ 

15. ใหม้กีารประชมุคณะกรรมการบรหิาร ตามความจ าเป็นและเหมาะสม กรรมการเพยีงทา่นใดทา่นหนึง่จะเรยีกใหม้กีาร

ประชมุเป็นกรณีพเิศษตา่งหากจากการประชมุตามปกตก็ิได ้ แตท่ัง้นี ้ ตอ้งบอกกลา่ววาระการประชมุลว่งหนา้แก่

กรรมการอืน่ในระยะเวลาตามสมควร และเพยีงพอแกก่ารท าหนา้ทีก่รรมการในการพจิารณาวาระการประชมุนัน้ 

16. คณะกรรมการบรหิาร จะแตง่ตัง้คณะท างาน และ/หรอืบคุคลใดๆ เพือ่ท าหนา้ทีก่ลัน่กรองงานทีน่ าเสนอตอ่คณะ

กรรมการบรหิาร หรอืเพือ่ใหด้ าเนนิงานใดๆ อนัเป็นประโยชนต์่อการปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการบรหิาร หรอืเพือ่ให ้

ด าเนนิการใดๆ แทน ตามทีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิารภายในขอบเขตแหง่อ านาจหนา้ทีข่องคณะ

กรรมการบรหิารก็ได ้

17. ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีไ่ดรั้บมอบหมายและไดรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรษัิทฯ 

18. มอบอ านาจชว่ง และ/หรอืมอบหมายใหบ้คุคลอืน่ใดปฏบิัตงิานทีก่ าหนดในนามของคณะกรรมการบรหิาร ทัง้นี ้ การ

มอบอ านาจชว่ง และ/หรอืการมอบหมายดงักลา่วจะตอ้งอยูภ่ายใตข้อบเขตอ านาจทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืมอบอ านาจของ

บรษัิทฯ และ/หรอืระเบยีบ กฎเกณฑ ์ หรอืมตขิองคณะกรรมการบรษัิทฯ อยา่งไรก็ตามการมอบหมายภายใตข้อบเขต

ของหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารจะตอ้งไมเ่ป็นการมอบอ านาจชว่งหรอืมอบหมายทีท่ าให ้

คณะกรรมการบรหิารหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจใดๆ ทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ หรอืความขดัแยง้ไมว่า่ในรูปแบบ

ใดๆ กบับรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย สามารถอนุมัตธิรุกรรมดังกลา่วได ้ในกรณีนี้ คณะกรรมการบรหิารจะไมม่อี านาจในการ

อนุมัตธิรุกรรมดงักลา่ว โดยตอ้งเสนอธรุกรรมดงักลา่วใหค้ณะกรรมการของบรษัิทฯ และ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

(แลว้แตก่รณี) พจิารณาและใหค้วามเห็นชอบ เวน้แตธ่รุกรรมดงักลา่วเป็นธรุกรรมปกตขิองบรษัิทฯ และมหีลักเกณฑ์

เดยีวกับการท ารายการกับบคุคลภายนอก (Arm's Length) 

ในปี 2558 คณะกรรมการบรหิารมกีารประชมุ รวม 8 ครัง้ 
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8.2 ผูบ้รหิาร  

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 บรษัิทมผีูบ้รหิาร 4 รายแรกตามค านยิามของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ จ านวน 5 ทา่น ดงันี้ 

ชือ่ สกุล ต าแหนง่ 

ดร.แคทลนี มาลนีนท ์ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

นายสมภพ พรหมพนาพทิกัษ์ ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบิัตกิาร 

นายวคิ กจิโอธาน ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายวศิวกรรม 

นายธรี ์ สอีมัพรโรจน ์ ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการเงนิ 

นายนเิวช บญุวชิยั ผูอ้ านวยการฝ่ายวศิวกรรมและกอ่สรา้ง 

ขอบเขต อ านาจ หนา้ที ่และความรับผดิชอบของประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

1. บรหิารจัดการธรุกจิ การเงนิ การตลาด ทรัพยากรบคุคล และดา้นการปฏบิตังิานอืน่ๆ โดยรวม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับ

นโยบายและแผนธรุกจิของบรษัิทฯ ตามทีไ่ดรั้บความเห็นชอบและอนุมัตจิากคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอื

คณะกรรมการบรษัิทฯ 

2. พจิารณาแตง่ตัง้คณะท างานเพือ่ชว่ยในการด าเนนิธรุกจิ หรอืปรับปรุงแกไ้ขปัญหาตา่งๆ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย

ของบรษัิทฯ 

3. อนุมัตริายจา่ยตา่งๆ ตามแผนงานทีไ่ดรั้บการอนุมัตโิดยคณะกรรมการ และ/หรอืคณะกรรมการบรหิาร  

4. บรหิารจัดการใหบ้รษัิทฯ มรีะบบปฏบิตักิารควบคมุภายในทีเ่หมาะสมตามแนวทางทีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะ

กรรมการบรหิาร และ/หรอืคณะกรรมการตรวจสอบ 

5. บรหิารจัดการใหบ้รษัิทฯ มรีะบบการจัดการและควบคมุความเสีย่งทีเ่หมาะสม และเป็นไปตามแนวทางทีไ่ดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืคณะกรรมการตรวจสอบ 

6. บรหิารจัดการดา้นทรัพยากรบคุคลของบรษัิทฯ ในภาพรวม ดแูลการท างานของพนักงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย 

กฎระเบยีบตา่งๆ รวมถงึการปฏบิตังิานดว้ยหลักธรรมาภบิาล ในการท าธรุกจิ และสง่เสรมิพัฒนาความรูค้วามสามารถ 

และศักยภาพของพนักงานเพือ่เพิม่ศกัยภาพขององคก์ร 

7. มอี านาจในการแตง่ตัง้ และถอดถอน พนักงาน เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ในต าแหน่งทีต่ า่กวา่ต าแหน่งประธานเจา้หนา้ที่

บรหิารและถอดถอนพนักงาน เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯ หรอื คณะกรรมการบรหิารอนุมัต ิ 

8. เจรจาและเขา้ท าสญัญา และ/หรอืธรุกรรมใดๆ ทีเ่ป็นธรุกจิปกตขิองบรษัิท ภายในวงเงนิตอ่ธุรกรรมและวงเงนิรวมตอ่ปี 

ตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯ อนุมัตมิอบหมายไว ้

9. พจิารณาอนุมัตเิปิดสาขา และ/หรอืส านักงานตัวแทนแหง่ใหม ่ และจัดตัง้บรษัิทย่อยแหง่ใหมภ่ายใตข้อ้ก าหนดของ

กฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

10. พจิารณาอนุมัตกิารใหกู้ย้มื/กูย้มืเงนิระหวา่งบรษัิทฯ และบรษัิทย่อยภายในวงเงนิตอ่ธรุกรรมและวงเงนิสนิเชือ่ทัง้หมด

ตอ่ปีตามทีค่ณะกรรมการบรษัิท อนุมัตมิอบหมายไว ้ 

11. พจิารณาอนุมัตกิารเขา้ท าสญัญากูย้มืเงนิระหวา่งบรษัิทฯ และธนาคารพาณชิยใ์ดๆ ภายในวงเงนิตอ่ธรุกรรมและวงเงนิ

สนิเชือ่ทัง้หมดตอ่ปีตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯ อนุมัตมิอบหมายไว ้ 

12. พจิารณาอนุมัตกิารเปิดบญัชธีนาคารกับธนาคารพาณิชยใ์ดๆ 

13. สัง่การ ออกระเบยีบ หลักเกณฑ ์ ประกาศ และบนัทกึภายในส าหรับการด าเนนิงานของบรษัิทฯ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับ

นโยบายของบรษัิทฯ และเป็นไปเพือ่ประโยชนข์องบรษัิทฯ  

14. สรุปและรายงานธรุกรรมทีส่ าคัญทีไ่ดด้ าเนนิการไปแลว้ ภายใตอ้ านาจของขอบเขตอ านาจหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ

ของประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารของบรษัิทฯ ตอ่คณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืคณะกรรมการของบรษัิทฯ ตามล าดับ 

15. พจิารณาอนุมัตกิารท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีเ่ป็นเงือ่นไขปกตทิางการคา้ เชน่ ซือ้ขายสนิคา้ดว้ยราคาตลาด เงือ่นไข

การช าระเงนิเหมอืนลกูคา้ทัว่ไป เป็นตน้ ภายใตน้โยบายทีไ่ดรั้บอนุมัตจิากคณะกรรมการบรษัิทฯ และสอดคลอ้งกบั

ขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยในเรือ่งดงักลา่ว 
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16. ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีไ่ดรั้บมอบหมายและไดรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืคณะกรรมการ 

บรษัิท 

17. มอบอ านาจชว่ง และ/หรอืมอบหมายใหบ้คุคลอืน่ใดปฏบิตังิานทีก่ าหนดในนามของประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ทัง้นี ้การ

มอบอ านาจชว่ง และ/หรอืการมอบหมายดงักลา่วจะตอ้งอยูภ่ายใตข้อบเขตอ านาจทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืมอบอ านาจของ

บรษัิทฯ และ/หรอืระเบยีบ กฎเกณฑ ์ หรอืมตขิองคณะกรรมการบรษัิท อย่างไรก็ตามการมอบหมายภายใตข้อบเขต

ของหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารจะตอ้งไมเ่ป็นการมอบอ านาจชว่งหรอืมอบหมายทีท่ าให ้

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจใดๆ ทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรอืความขัดแยง้ไมว่า่ใน

รูปแบบใดๆ กบับรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย สามารถอนุมัตธิรุกรรมดงักลา่วได ้ ในกรณีนี ้ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารจะไมม่ี

อ านาจในการอนุมัตธิรุกรรมดงักลา่ว  เชน่ รายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีไ่มใ่ชเ่ป็นเงือ่นไขปกตทิางการคา้ รายการไดม้า

จ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยส์ าคัญของบรษัิทฯ และ/หรอืรายการทีป่ระธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร หรอืบคุคลทีอ่าจมคีวาม

ขดัแยง้มสีว่นไดเ้สยี หรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลักษณะอืน่ใดทีจ่ะท าขึน้กบับรษัิทฯ และบรษัิทย่อย เป็น

ตน้ โดยตอ้งเสนอธรุกรรมดงักลา่วใหค้ณะกรรมการของบรษัิทฯ และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (แลว้แตก่รณี) พจิารณา

และใหค้วามเห็นชอบ เวน้แตธ่รุกรรมดงักลา่วเป็นธรุกรรมปกตขิองบรษัิทฯ และมหีลกัเกณฑเ์ดยีวกบัการท ารายการกบั

บคุคลภายนอก (Arm's Length) 

8.3 เลขานุการบรษิทั  

 คณะกรรมการบรษัิท ไดม้มีตอินุมัตแิตง่ตัง้ นายธรี ์ สอีมัพรโรจน ์ ด ารงต าแหน่งเลขานุการบรษัิท เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม

ขอ้ก าหนดของพระราชบญัญัตหิลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีไ่ดม้ีการแกไ้ขเพิม่เตมิ) โดยนายธรี ์     

สอีมัพรโรจน์ จบการศกึษาระดับปรญิญาโท, Management Science (Finance) จาก Stanford University และจบการศกึษา

ระดบัปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์(เกยีรตนิยิมอนัดบั 2) จากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั นอกจากนีย้ังเป็นทีป่รกึษาดา้นการเงนิ

ใหแ้กห่น่วยงานทีม่ชี ือ่เสยีง และมปีระสบการณ์ในดา้นการบรหิารจากบรษัิทจดทะเบยีนทัง้ในและตา่งประเทศ 

หนา้ที ่และความรับผดิชอบของเลขานุการบรษัิท 

1. จัดท าและเก็บรักษาทะเบยีนกรรมการ หนังสอืนัดประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ รายงาน

ประจ าปีของบรษัิทฯ หนังสอืนัดประชมุผูถ้อืหุน้ รายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ 

2. เก็บรักษารายงานการมสีว่นไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร 

3. ด าเนนิการอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด  

4. จัดสง่ส าเนารายงานการมสีว่นไดเ้สยีตามมาตรา 89/14 ของพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 

2535 (แกไ้ขเพิม่เตมิ) ซึง่จัดท าโดยกรรมการ ใหแ้กป่ระธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 

วนัท าการนับแตว่นัทีบ่รษัิทฯ ไดรั้บรายงานนัน้ 

5. หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบอืน่ใดตามทีก่ าหนดในพระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 (แกไ้ข

เพิม่เตมิ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2558    
    

 

   

สว่นที ่2 หนา้ 50 
 

จ านวนการประชมุของคณะกรรมการและผูบ้รหิาร 

รายชือ่กรรมการ ผูบ้รหิาร และจ านวนครัง้ของการเขา้ร่วมประชมุปี 2558  

ชือ่ สกลุ สามญั 

ประจ าปี 

2558 

คณะกรรมการ

บรษิทั 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

พจิารณา

คา่ตอบแทน 

คณะกรรมการ

บรหิาร 

ดร.แคทลนี มาลนีนท ์ เขา้ 8/8 - 2/2 8/8 

นายพรหมนิทร ์ เลศิสรุยิเ์ดช เขา้ 8/8 - - - 

นายพละ สขุเวช เขา้ 7/8 - - - 

นางศริเิพ็ญ สตีสวุรรณ เขา้ 6/8 4/4 - - 

นายประสณัห ์ เชือ้พานชิ เขา้ 7/8 3/4 2/2 - 

นายบญุช ู ดเิรกสถาพร เขา้ 8/8 4/4 - - 

นายสมศกัดิ ์ วรวจิักษณ์ เขา้ 8/8 - - - 

นายแมทธวิ กจิโอธาน เขา้ 7/8 - - - 

นายวคิ  กจิโอธาน เขา้ 8/8 - - 6/8 

นายสมภพ พรหมพนาพทิกัษ์ เขา้ 8/8 4/4 2/2 8/8 

นายธรี ์ สอีมัพรโรจน ์ เขา้ 8/8 4/4 - 8/8 

นายนเิวช บญุวชิยั เขา้ - - - 3/8 

       
 

8.4 คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร  

บรษัิทฯ ไดก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชัดเจนและโปร่งใส สอดคลอ้งกับบทบาท หนา้ทีค่วามรับผดิชอบในการ

ก ากบัการท างานของบรษัิทฯ และผา่นการพจิารณาความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิทฯ  

ส าหรับคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารในปี 2558 มรีายละเอยีดดงันี้ 

คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

1) คา่ตอบแทนกรรมการ 

ทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2558 ของบรษัิทฯ เมือ่วนัที ่29 เมษายน 2558 ไดม้มีตอินุมัตคิา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 

2558 ในวงเงนิไมเ่กนิ 6 ลา้นบาท โดยเป็นคา่ตอบแทนในรูปแบบของคา่ตอบแทนรายเดอืน และ คา่เบีย้ประชมุกรรมการตาม

จ านวนครัง้ทีเ่ขา้ประชมุเทา่นัน้ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 คา่ตอบแทน คา่เบีย้ประชมุ 

  รายเดอืน ตอ่ครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ 

คณะกรรมการบรษิทั     

- ประธาน 35,000 35,000 

- รองประธาน 30,000 25,000 

- กรรมการ 20,000 20,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ     

- ประธาน 25,000 35,000 

- กรรมการ 20,000 20,000 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน     

- ประธาน ----- 30,000 

- กรรมการ ----- 15,000 
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ในปี 2558 บรษัิทจ่ายคา่ตอบแทนรายเดอืน และคา่เบีย้ประชมุกรรมการตามจ านวนครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ จ านวนรวม 4.275 ลา้น

บาท โดยมรีายละเอยีดการจ่ายเป็นรายบคุคลดงันี ้  

ชือ่ สกุล ต าแหนง่ คา่ตอบแทน 

ประจ าปี 2558 

ดร.แคทลนี มาลนีนท ์ ประธานกรรมการ 580,000 

  ประธานกรรมการบรหิาร  

  กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  

    
นายพรหมนิทร ์ เลศิสรุยิเ์ดช รองประธานกรรมการ 430,000 

  กรรมการอสิระ  

    
นายพละ สขุเวช กรรมการอสิระ 290,000 

    
นางศริเิพ็ญ สตีสวุรรณ กรรมการอสิระ 605,000 

  ประธานกรรมการตรวจสอบ  

    
นายประสณัห ์ เชือ้พานชิ กรรมการอสิระ 575,000 

  กรรมการตรวจสอบ  

  ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณา

คา่ตอบแทน 

 

    
นายบญุช ู ดเิรกสถาพร กรรมการอสิระ 545,000 

  กรรมการตรวจสอบ  

    
นายสมศกัดิ ์ วรวจิักษณ์ กรรมการอสิระ 310,000 

    
นายแมทธวิ กจิโอธาน กรรมการ 290,000 

    
นายวคิ กจิโอธาน กรรมการ 310,000 

  กรรมการบรหิาร  

    
นายสมภพ พรหมพนาพทิกัษ์ กรรมการ 340,000 

  กรรมการบรหิาร  

  กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  

    
    
    

คา่ตอบแทนกรรมการบรหิารและผูบ้รหิาร 

 ในปี 2558 บรษัิทฯ มกีารจ่ายคา่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ ไดแ้ก ่ เงนิเดอืน โบนัส และคา่ตอบแทนอืน่ๆ ใหแ้ก่

กรรมการบรหิารและผูบ้รหิาร จ านวน 25 ลา้นบาท  

ประเภท 

ปี 2558 

จ านวน  

(ราย) 

คา่ตอบแทน  

(ลา้นบาท) 

เงนิเดอืนและโบนัส 5 24 

คา่ตอบแทนอืน่ ๆ ไดแ้ก ่กองทนุประกนัสงัคม และกองทนุส ารองเลีย้งชพี 5 1 

รวม 5 25 

คา่ตอบแทนอืน่ 

ไมม่ ี  
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8.5 บุคลากร  

1. จ านวนพนักงานทัง้หมด 

ตารางแสดงรายละเอยีดจ านวนพนักงานในแตล่ะสายงาน ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 

สายงาน 

จ านวนพนกังาน 

 

ประจ า ชัว่คราว 

1 วศิวกรรม 53 14 

2 บญัชแีละการเงนิ 20 --- 

3 พัฒนาธรุกจิ 10 --- 
4 ปฏบิตักิารส านักงาน 14 1 

รวม 98 15 

2. การเปลีย่นแปลงจ านวนพนักงานอยา่งมนัียส าคญัในชว่ง 3 ปีทีผ่า่นมา 

 จ านวนพนักงานของกลุม่บรษัิทฯ เพิม่ขึน้อย่างตอ่เนือ่ง โดยเฉพาะพนักงานฝ่ายวศิวกรรม ฝ่ายบญัชแีละการเงนิและ

ฝ่ายปฏบิตักิารส านักงาน ตามการขยายตวัของธรุกจิและการกอ่สรา้งโรงไฟฟ้าทีเ่พิม่มากขึน้อยา่งมนัียส าคญั ทัง้นี ้ จ านวน

พนักงาน ณ สิน้ปี 2556 เทา่กับ 77 คน ณ สิน้ปี 2557 เพิม่ขึน้เป็น 104 คน ณ สิน้ปี 2558 เพิม่ขึน้เป็น 113 คน หรอืคดิเป็น

อตัราการเตบิโตเฉลีย่รอ้ยละ 15 ตอ่ปี 

3. ขอ้พพิาทดา้นแรงงานทีส่ าคญัในชว่ง 3 ปีทีผ่า่นมา 

 ไมม่ ี

4. ผลตอบแทนพนักงาน 

กลุม่บรษัิทฯ มกีารจา่ยผลตอบแทนใหแ้กพ่นักงานในลกัษณะตา่งๆ โดยผลตอบแทนพนักงาน (ไมร่วมเจา้หนา้ทีร่ะดบั

ผูบ้รหิาร) ของปี 2558 มดีงันี ้

คา่ตอบแทน ลา้นบาท 

เงนิเดอืน 33 

โบนัส 11 

คา่ตอบแทนอืน่ ๆ/1 4 

รวม 48 

หมายเหต:ุ /1คา่ตอบแทนอืน่ๆ ไดแ้ก ่กองทนุส ารองเลีย้งชพีประกนัสงัคมและสวสัดกิารอืน่ๆ 

5. นโยบายในการพัฒนาบคุลากรของบรษัิทฯ 

บรษัิทฯ ตระหนักดวีา่การพัฒนาบคุลากรเป็นสิง่ทีม่คีวามส าคญัอยา่งมากในการพัฒนาขดีความสามารถในการแขง่ขนักบั

บรษัิทอืน่ๆ  โดยบรษัิทฯ ใหค้วามส าคญัในการจัดการทรัพยากรทีม่อียู ่ โดยมุง่เนน้การสรา้งและพัฒนาบคุลากรใหม้คีวามรู ้มี

ทกัษะงาน ความสามารถและทัศนคตทิีด่ ี รวมทัง้มกีารสง่เสรมิใหม้คีวามกา้วหนา้ในหนา้ทีก่ารงานอย่างมคีณุภาพ  

บรษัิทฯ ไดด้ าเนนิงานเกีย่วกับการบรหิารบคุลากร ดงันี้ 

1) การสง่พนักงานไปเขา้รับการอบรมกบัสถาบนัภายนอก มวีัตถปุระสงคเ์พือ่พัฒนาบคุลากรใหม้คีวามรู ้ ความสามารถ 

กา้วทนักบัการเปลีย่นแปลง มแีนวคดิทนัสมัยและพรอ้มทีจ่ะปรับตวัเพือ่รองรับการเปลีย่นแปลงตา่งๆ 

2)  มรีะบบการบรหิารงานทรัพยากรบคุคล ไดแ้ก ่ การคัดเลอืก การสรรหา การบรรจ ุ การแตง่ตัง้ การวา่จา้ง  

การประเมนิผล การเลือ่นต าแหน่ง การขึน้เงนิเดอืน ทีม่คีณุธรรม โปร่งใส สามารถอธบิายไดอ้ยา่งมเีหตผุล และเป็น

มาตรฐานทีช่ดัเจน 

3) การบรหิารคา่ตอบแทน ด าเนนิการปรับโครงสรา้งเงนิเดอืนใหเ้ป็นมาตรฐาน โดยพนักงานไดรั้บคา่ตอบแทน สวัสดกิาร 

และสทิธปิระโยชน ์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ทัดเทยีมกบับรษัิทชัน้น าอืน่ๆ ตลอดจนเพยีงพอส าหรับการด ารงชพี 

ทีด่ ีมคีวามสขุ มขีวญัและก าลังใจในการท างาน และรักบรษัิทฯ 

4) ยดึหลกัความเสมอภาค ความเทา่เทยีมกนั ความซือ่สตัย ์ และวนัิยในการท างาน ความสมัพันธแ์ละปฏบิตัติอ่กนัใน

ฐานะเพือ่นพนักงาน 

5) มแีผนการประเมนิประสทิธภิาพการท างานปีละ 1 ครัง้ 
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 9. การก ากบัดแูลกจิการ 

9.1 นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ 

บรษัิทฯ ตระหนักถงึความส าคัญของการก ากับดแูลกจิการทีด่ ีตามหลักการทีก่ าหนดโดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทัง้นี ้ใหก้รรมการ 

ผูบ้รหิารและพนักงานทกุคนปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี เพือ่ความโปร่งใสและเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิาร

จัดการ และเพิม่ขดีความสามารถในการปฏบิตังิาน ตลอดจนเพิม่มลูคา่แกผู่ถ้อืหุน้ในระยะยาว  

ในฐานะบรษัิทจดทะเบยีน บรษัิทฯ ไดป้ฏบิตัติามหลักการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ยกเวน้

ในบางหลักการซึง่บรษัิทไดเ้ลอืกใชแ้ตกตา่งจากแนวทางดงักลา่ว ตามค าชีแ้จงดงันี้ 

แนวทางของตลาดหลักทรัพยฯ์ ค าชีแ้จงของบรษัิท 

ประธานคณะกรรมการบรษัิท ควรเป็นกรรมการอสิระ บรษัิทมปีระธานคณะกรรมการบรษัิททีม่ใิชก่รรมการอสิระ 

  ประธานคณะกรรมการบรษัิท เป็นผูม้วีสิยัทศัน ์มปีระสบการณ์ 

 ความรูค้วามสามารถในธรุกจิเป็นอยา่งด ีและสามารถให ้

 ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอสิระ 

ประธานคณะกรรมการบรษัิทและประธานเจา้หนา้ที ่ บรษัิทมปีระธานคณะกรรมการบรษัิทและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

บรหิาร ควรแยกบคุคลด ารงต าแหน่ง เป็นบคุคลเดยีวกนั 

 * โครงสรา้งของคณะกรรมการของบรษัิท ประกอบดว้ยกรรมการ 

 อสิระ เกนิกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมด และมกีาร 

 แบง่แยกขอบเขต อ านาจ หนา้ที ่ความรับผดิชอบ ของคณะ 

 กรรมการบรษัิทและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารไวอ้ยา่งชดัเจน 

 ตลอดจนการอนุมัตแิละการด าเนนิการตา่งๆ เป็นไปตามระเบยีบ 

 อ านาจอนุมัตทิีผ่า่นการพจิารณาอนุมัตจิากคณะกรรมการบรษัิท 

คณะกรรมการควรก าหนดใหก้รรมการอสิระ บรษัิทไมไ่ดก้ าหนดวาระการด ารงต าแหน่งตอ่เนือ่ง 

มวีาระการด ารงต าแหน่งตอ่เนือ่งไมเ่กนิ 9 ปี * บรษัิทอยูร่ะหวา่งการจัดท าตามแนวทางตอ่ไป 

คณะกรรมการควรก าหนดจ านวนบรษัิททีก่รรมการ บรษัิทไมไ่ดก้ าหนดจ านวนบรษัิททีแ่ตล่ะคนจะไปด ารงต าแหน่ง 

แตล่ะคนจะไปด ารงต าแหน่งไม่เกนิ 5 บรษัิท * คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน จะพจิารณา 

จดทะเบยีน ก าหนดคณุสมบตั ิความรู ้ความสามารถ และมเีวลาเพยีงพอใน 

 การปฏบิตัหินา้ที ่เพือ่เสนอแตง่ตัง้บคุคลเขา้ด ารงต าแหน่ง 

 กรรมการบรษัิท 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ประกอบดว้ย 

ควรประกอบดว้ยกรรมการอสิระทัง้คณะ กรรมการอสิระและกรรมการบรหิาร 

  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน เป็น 

 กรรมการอสิระ ซึง่สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอสิระ  

 

แนวทางในการปฏบิตัขิองบรษิทั  

สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

บรษัิทฯ ใหค้วามส าคญักบัสทิธขิองผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ มั่นใจไดว้า่ ผูถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธขิัน้

พืน้ฐานของตนไดอ้ย่างครบถว้น เชน่ (1) สทิธใินการซือ้ ขาย หรอืโอนหุน้ (2) สทิธใินการไดรั้บสว่นแบง่ก าไรของบรษัิทฯ 

(3) สทิธใินการไดรั้บขอ้มลูขา่วสารทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเพยีงพอผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิท หรอืเว็บไซตข์องตลาดหลักทรัพยฯ์ 

หรอืโดยวธิกีารอืน่ใดตามทีบ่รษัิทฯ ก าหนด (4) สทิธใินการเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่ใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระ

การประชมุ และ (5) สทิธใินการตัง้ค าถามตอ่คณะกรรมการของบรษัิทฯ เกีย่วกับรายงานของคณะกรรมการของบรษัิทฯ และ
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เรือ่งอืน่ใดทีน่ าเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาและอนุมัต ิ เป็นตน้ ทัง้นี ้ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามแนวทางดงักลา่วขา้งตน้ 

บรษัิทฯ จงึไดก้ าหนดนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบัสทิธผิูถ้อืหุน้ไว ้ดงัตอ่ไปนี้ 

1) การดแูลสทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

- บรษัิทฯ เคารพสทิธขิองผูถ้อืหุน้ และจะไม่กระท าการใดๆ ทีม่ลีักษณะเป็นการจ ากัดสทิธขิองผูถ้อืหุน้ ซึง่ไดแ้ก่ 

สทิธกิารซือ้ ขายหรือโอนหุน้ สทิธใินการไดรั้บสว่นแบ่งก าไรของบรษัิทฯ สทิธใินการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารของ

บริษัทอย่างเพียงพอ สทิธใินการเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้ เพื่อก าหนดทศิทางการด าเนินงานของบรษัิทฯ ผ่าน

คณะกรรมการของบรษัิทฯ หรอืตัดสนิใจในเรือ่งทีม่ผีลกระทบอย่างมนัียส าคัญของบรษัิทฯ เชน่ การแตง่ตัง้หรือ

ถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้ผูส้อบบัญช ีการจัดสรรเงนิปันผล การก าหนดหรือแกไ้ขขอ้บังคับหรือหนังสอื

บรคิณหส์นธ ิการลดทนุหรอืเพิม่ทนุ และการอนุมัตริายการพเิศษ เป็นตน้ 

- บรษัิทฯ จะสง่เสรมิและสนับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธใินเรือ่งตา่งๆ ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี ไดแ้ก ่สทิธิ

ในการเสนอวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ลว่งหนา้กอ่นการประชมุ สทิธใินการเสนอบคุคลเพือ่คดัเลอืกเป็นกรรมการ

ลว่งหนา้ สทิธใินการสง่ค าถามตอ่ทีป่ระชมุลว่งหนา้กอ่นการประชมุ สทิธใินการแสดงความคดิเห็นและตัง้ค าถาม

ในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เป็นตน้ 

- บรษัิทฯ จะไมก่ระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมดิ หรอืจ ากดัสทิธ ิ หรอืการรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการเขา้ถงึขอ้มลู

สารสนเทศของบรษัิทฯ ทีต่อ้งเปิดเผยตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ ขอ้ก าหนด และประกาศตา่งๆ ของหน่วยงานที่

ก ากบัดแูลบรษัิทฯ และบรษัิทฯ จะไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมดิ หรอืจ ากดัสทิธ ิหรอืการรอนสทิธขิองผูถ้อื

หุน้ในการเขา้ประชมุผูถ้อืหุน้ เชน่ บรษัิทฯ ไมน่ าเสนอเอกสารทีม่ขีอ้มลูส าคญัเพิม่เตมิอย่างกะทนัหัน ไมเ่พิม่วาระ

การประชมุหรอืเปลีย่นแปลงขอ้มลูส าคญัโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบลว่งหนา้ เวน้แตใ่นกรณีทีม่เีหตจุ าเป็น

เร่งดว่น และเป็นไปเพือ่รักษาประโยชนข์องบรษัิทฯ เป็นตน้ 

- บรษัิทฯ มหีนา้ทีอ่ านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ในการใชส้ทิธติา่งๆ เชน่ การใหข้อ้มลูส าคญัทีเ่ป็นปัจจบุนัผ่านทาง

เว็บไซตข์องบรษัิทฯ เป็นตน้ 

2) การเปิดเผยสารสนเทศเกีย่วกับการประชมุผูถ้อืหุน้ 

- บรษัิทฯ มนีโยบายใหข้อ้มูลเกีย่วกับ วัน เวลา สถานที ่วาระการประชมุผูถ้อืหุน้ ความเห็นของคณะกรรมการ และ

รายละเอยีดเพื่อสนับสนุนการพจิารณาในแต่ละวาระ ตลอดจนขอ้มูลทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกับเรื่องทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้ง

พิจารณาลงมตติัดสนิใจในทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้แก่ผูถ้ ือหุน้ ผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ เป็นการล่วงหนา้อย่าง

เพยีงพอและทนัเวลา  

- ส าหรับการประชุมผูถ้ือหุน้ในแต่ละครัง้ บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดโอกาสให ้ผูถ้ ือหุน้ศกึษาขอ้มูลก่อนวัน

ประชุมผูถ้ือหุน้ล่วงหนา้ก่อนการประชุมผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ โดยมีขอ้มูลเหมือนกับขอ้มูลในรูปแบบ

เอกสารทีบ่รษัิทฯ จัดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้  

- ภายหลงัเสร็จสิน้การประชมุผูถ้อืหุน้แตล่ะครัง้ บรษัิทฯ จะรวบรวมเนือ้หาการประชมุซึง่ประกอบดว้ย รายละเอยีด

วาระการประชมุ มตทิีป่ระชมุ การลงคะแนนเสยีง ตลอดจนค าถามและความเห็นของผูถ้อืหุน้ จัดท าเป็น “รายงาน

การประชมุผูถ้อืหุน้” เผยแพร่ขึน้เว็บไซตข์องบรษัิทฯ รวมถงึสง่รายงานการประชมุดงักลา่วไปยังตลาดหลักทรัพย์

แหง่ประเทศไทย ภายใน 14 วนันับจากวนัประชมุ ซึง่เป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ และตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย รวมถงึการสง่รายงานการประชมุดงักลา่ว

ไปยังกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ ตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

- บรษัิทฯ สง่เสรมิการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้และไมจ่ ากัดสทิธขิองผูถ้อืหุน้ โดยจัดใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ

ผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ลว่งหนา้  

- บรษัิทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดรั้บขอ้มลูขา่วสารและสารสนเทศของบรษัิทฯ ทีเ่ป็นปัจจุบนัผา่นทางเว็บไซตข์อง

บรษัิทฯ อยา่งสม า่เสมอ 

3) การด าเนนิการประชมุ 

- บรษัิทฯ มนีโยบายอ านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการเขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงอย่างเต็มทีใ่นการ

ประชมุผูถ้อืหุน้  

- บรษัิทฯ จะแจง้หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบในหนังสอืเชญิประชมุ และใน

วนัประชมุผูถ้อืหุน้ ผูด้ าเนนิการประชมุจะแจง้หลักเกณฑท์ีใ่ชใ้นการประชมุ และขัน้ตอนการออกเสยีงลงมตใิหผู้ถ้อื
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หุน้ทราบในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ และบรษัิทฯ จะจัดใหม้กีารบนัทกึการแจง้หลักเกณฑแ์ละขัน้ตอนการออกเสยีงลงมติ

ดงักลา่ว ในรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ทกุครัง้  

- บรษัิทฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซักถามในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกับวาระการประชมุหรือทีเ่กีย่วขอ้งกับบรษัิทฯ และ 

ใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้โีอกาสแสดงความคดิเห็นตอ่ทีป่ระชมุตามระเบยีบวาระการประชมุและเรือ่งทีเ่สนอ โดยประธานใน

ทีป่ระชมุ จะเป็นผูท้ าหนา้ทีส่อบถามทีป่ระชมุในแต่ละวาระ รวมทัง้จัดใหม้กีารบนัทกึขอ้ซกัถามในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้ง

กับวาระการประชุมหรือที่เกีย่วขอ้งกับบริษัทฯ และการแสดงความคดิเห็นของผูถ้ือหุน้ รวมทัง้ค าชีแ้จงของ

คณะกรรมการบรษัิท และ/หรอืผูบ้รหิารลงในรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ทกุครัง้  

- บรษัิทฯ สนับสนุนใหก้รรมการ และผูบ้รหิารของบรษัิทฯ ทกุคนเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่ตอบขอ้ซักถามและรับ

ฟังความคดิเห็นของผูถ้อืหุน้ เวน้แตใ่นกรณีกรรมการ และผูบ้รหิารของบรษัิทฯ ดงักลา่วตดิภารกจิ 

การปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั 

บรษัิทฯ ปฏบิัตติอ่ผูถ้อืหุน้ทกุรายรวมถงึผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ตา่งชาต ิ และผูถ้อืหุน้ราย

ยอ่ยอยา่งเทา่เทยีม และเป็นธรรมตามหลกัการดงัตอ่ไปนี้ 

1) บรษัิทฯ จะด าเนนิการใหข้อ้มูลเกีย่วกบั วนั เวลา สถานที ่ วาระการประชมุผูถ้อืหุน้ ความเห็นของคณะกรรมการ และ

รายละเอยีดเพือ่สนับสนุนการพจิารณาในแตล่ะวาระ ตลอดจนขอ้มูลทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้ง

พจิารณาลงมตติดัสนิใจในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้แกผู่ถ้อืหุน้ ผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ เป็นการลว่งหนา้อยา่งเพยีงพอ

และทนัเวลา ซึง่เป็นขอ้มลูเดยีวกับเอกสารทีจั่ดสง่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

2) บรษัิทฯ จะด าเนนิการใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้ในการเสนอวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ลว่งหนา้กอ่นการประชมุ สทิธใินการเสนอ

บคุคลเพือ่คดัเลอืกเป็นกรรมการลว่งหนา้ สทิธใินการสง่ค าถามตอ่ทีป่ระชมุลว่งหนา้กอ่นการประชมุ ผา่นทางเว็บไซต์

ของบรษัิทฯ  

3) บรษัิทฯ จะด าเนนิการประชมุตามล าดับวาระทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืเชญิประชมุ และผูบ้รหิารทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ จะ

ไมน่ าเสนอวาระการประชมุเพิม่เตมิใดๆ ทีไ่มจ่ าเป็นตอ่ทีป่ระชมุ โดยเฉพาะวาระการประชมุทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งใชเ้วลาใน

การศกึษาอยา่งเพยีงพอกอ่นการตดัสนิใจ 

4) บรษัิทฯ จะอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้รายย่อยในการเสนอชือ่บุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของ

บรษัิทฯ เชน่ ใหส้ง่ประวตัแิละหนังสอืยนิยอมของบคุคลทีจ่ะเสนอชือ่ใหเ้ป็นกรรมการของบรษัิทฯ ไปยังคณะกรรมการ

สรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ทัง้นี ้ภายใตห้ลกัเกณฑ ์ระเบยีบ และขัน้ตอนทีบ่รษัิทฯ ก าหนด เป็นตน้ 

5) บรษัิทฯ จะสนับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ใชห้นังสอืมอบฉันทะในรูปแบบทีผู่ถ้อืหุน้สามารถก าหนดทศิทางการลงคะแนนเสยีง

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสยีง โดยไดจั้ดท าหนังสอืมอบฉันทะทัง้แบบ ก แบบ ข และแบบ ค (แบบมอบ

ฉันทะเฉพาะส าหรับ custodian) ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้  

6) บรษัิทฯ จะอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ทีไ่ม่สะดวกเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง แตม่คีวามประสงคท์ีจ่ะใชส้ทิธใิน

การลงคะแนนเสยีงโดยวธิกีารมอบฉันทะ โดยบรษัิทฯ จะจัดใหม้กีรรมการอสิระอย่างนอ้ย 1 ทา่นเป็นทางเลอืกในการ

มอบฉันทะของผูถ้อืหุน้ เพือ่เขา้ประชมุและลงคะแนนเสยีงแทนผูถ้อืหุน้ 

7) บริษัทฯ จะจัดใหม้ีการใชบ้ัตรลงคะแนนทุกวาระการประชุม และด าเนินการแจง้วธิกีารจัดเก็บบัตรลงคะแนนต่อที่

ประชมุ รวมถงึการจัดเก็บบัตรลงคะแนนในวาระทีส่ าคัญ เชน่ การแตง่ตัง้กรรมการรายเป็นรายบคุคล รายการระหวา่ง

กนั การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรัพยส์นิทีม่นัียส าคญั เป็นตน้ 

8) บรษัิทฯ มนีโยบายสนับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการแตง่ตัง้กรรมการของบรษัิทฯ เป็นรายคน 

บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี 

บรษัิทฯ ตระหนักถงึความส าคัญของบทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยีและปฏบิตัติอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ ซึง่รวมถงึ ผูม้สีว่นไดเ้สยี

ภายใน ไดแ้ก ่ผูถ้อืหุน้ พนักงาน และผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอก ไดแ้ก ่ลกูคา้ คูค่า้ เจา้หนี ้คูแ่ขง่  สาธารณะและสงัคมโดยรวม

อยา่งเหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม บรษัิทฯ ไดจั้ดท านโยบายและหลกัเกณฑใ์นการปฏบิตักิับกลุม่ผูม้สีว่นไดเ้สยีแตล่ะ

กลุม่ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของนโยบายการก ากับดแูลกจิการทีด่แีละจรยิธรรมทางธรุกจิของบรษัิทฯ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

ผูถ้อืหุน้ หรอืผูล้งทนุ 

 บรษัิทฯ จะปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้ทกุรายอยา่งเสมอภาค และเทา่เทยีมกนั และจัดใหไ้ดรั้บขอ้มูลขา่วสารทีเ่กีย่วขอ้งและ

สง่ผลตอ่ผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้อยา่งมนัียส าคญั นอกจากนีบ้รษัิทฯ ยังค านงึถงึผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้เป็นส าคญั และ

รับผดิชอบตอ่ผูถ้อืหุน้ ในการประกอบธรุกจิดว้ยความยดึมั่นในสิง่ทีถู่กตอ้ง โปร่งใส และเป็นธรรม 
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พนักงาน 

 บรษัิทฯ ตระหนักวา่ พนักงานเป็นปัจจัยแหง่ความส าเร็จของการบรรลเุป้าหมายของบรษัิทฯ จงึมนีโยบายทีจ่ะใหก้าร

ปฏบิตัติอ่พนักงานอยา่งเป็นธรรมทัง้ในดา้น โอกาส ผลตอบแทน การแตง่ตัง้ การโยกยา้ย ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของ

พนักงาน บรษัิทฯ ใหผ้ลตอบแทนแกพ่นักงานโดยยดึหลกัพจิารณาผลงานดว้ยความเป็นธรรมและสามารถวัดผลไดภ้ายใต ้

หลกัเกณฑท์ีบ่รษัิทฯ ก าหนด และมกีารตรวจสอบ ทบทวนคา่ตอบแทนและผลประโยชน์พนักงานใหอ้ยูใ่นมาตรฐานของ

อตุสาหกรรม พรอ้มทัง้มุง่สง่เสรมิพัฒนาบคุลากรใหม้คีวามรูค้วามสามารถอยา่งตอ่เนือ่ง ดว้ยการสง่เขา้ฝึกอบรมในสว่นงานที่

เกีย่วขอ้งเพือ่พัฒนาศักยภาพของพนักงานใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้  ในปีทีผ่่านมาพนักงานไดเ้ขา้ร่วมอบรมในหลักสตูรตา่ง ๆ 

ทีส่ าคญั เชน่ แนวปฏบิตัใินการพัฒนาความรับผดิชอบตอ่สงัคม เป็นตน้  

ลกูคา้ 

 บรษัิทฯ มหีนา้ทีใ่นการสรา้งความสมัพันธแ์ละความร่วมมอืในระยะยาวกบัลกูคา้ โดยยดึหลักความซือ่สตัยส์จุรติ ความ

เชือ่ถอืและไวว้างใจซึง่กนัและกนั บรษัิทฯ มหีนา้ทีใ่นการสรา้งความพงึพอใจสงูสดุใหก้บัลกูคา้ของบรษัิทฯ ดว้ยการ

รับผดิชอบ เอาใจใส ่และใหค้วามส าคญัตอ่ปัญหาและความตอ้งการของลกูคา้เป็นอนัดบัแรก  
เจา้หนี ้

 บรษัิทฯ ยดึหลกัความซือ่สตัยส์จุรติ ความเชือ่ถอืและไวว้างใจซึง่กนัและกนั และมหีนา้ทีรั่บผดิชอบ และให ้

ความส าคัญตอ่เงือ่นไขตา่งๆ ทีไ่ดท้ าขอ้ตกลงไวก้ับเจา้หนี้อย่างดทีีส่ดุ 

คูค่า้ 

 บรษัิทฯ จะปฏบิตัติอ่คูค่า้ดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ และมคีวามเทา่เทยีมกนั เพือ่ใหม้ั่นใจไดว้า่ การประกอบธรุกจิของ

บรษัิทฯ เหมาะสม เป็นธรรม มกีารพัฒนาอยา่งยั่งยนื และเป็นคูค่า้ในระยะยาว  ทัง้นี้บรษัิทฯ จะเลอืกท าธรุกจิกบัคูค่า้จาก

เงือ่นไขตา่งๆ เชน่ เงือ่นไขดา้นราคา คณุภาพ การควบคมุและป้องกนัสิง่แวดลอ้ม ความเชีย่วชาญดา้นเทคนคิและกฎหมาย 

ความน่าไวว้างใจ และยดึมั่นในสิง่ทีถู่กตอ้ง เป็นตน้ 

คูแ่ขง่ 

 บรษัิทฯ จะปฏบิตัติอ่คูแ่ขง่ทางการคา้ภายใตก้รอบกตกิาของการแขง่ขนัทีด่ ีโดยไมล่ะเมดิความลบัหรอืลว่งรูค้วามลับ

ทางการคา้ของคูแ่ขง่ขนัดว้ยวธิกีารทีไ่ม่สจุรติหรอืไมเ่หมาะสม และไม่ท าลายชือ่เสยีงของคูแ่ขง่ทางการคา้ดว้ยการกลา่วหา

ในทางรา้ย 

ชมุชนและสงัคม 

 บรษัิทฯ และพนักงานยดึมั่นปฏบิตัตินในการด าเนนิธรุกจิ อย่างรับผดิชอบ และเป็นประโยชน์แกส่งัคมและชมุชน  และ

มหีนา้ทีป่ระพฤตปิฏบิตัติอ่ชมุชนทีอ่าศยัอยูใ่กลเ้คยีงดว้ยความเป็นมติร ใหค้วามชว่ยเหลอื และสนับสนุนพัฒนาชมุชนใหม้ี

ความเป็นอยู่ทีด่ ี ตลอดจนรับผดิชอบตอ่การด าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ อยา่งเป็นธรรม และมคีวามเทา่เทยีมกนั นอกจากนี้

บรษัิทฯ ยังใชเ้ทคโนโลยสีเีขยีวเพือ่สง่เสรมิการพัฒนาอย่างย่ังยนื  

หน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง 

 บรษัิทฯ มหีนา้ทีป่ฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและทีไ่ดก้ าหนดไว ้ และบรษัิทฯ จะสนับสนุน

กจิกรรมตา่งๆ ของหน่วยงานราชการ ในโอกาสตา่งๆ ทีเ่หมาะสม นอกจากนีบ้รษัิทฯ จะยดึมั่นในการด าเนนิธรุกจิ ทีเ่ป็นธรรม

และไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ระเบยีบ ขอ้ก าหนด และประกาศทีเ่กีย่วขอ้งในประเทศตา่งๆ ทีบ่รษัิทฯ มกีารประกอบธรุกจิ  

การเปิดเผยขอ้มูลและความโปรง่ใส 

บรษัิทฯ มนีโยบายเปิดเผยขอ้มลูส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษัิทฯ ทัง้ขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูทีม่ใิชข่อ้มลูทางการเงนิ และ

ขอ้มลูอืน่ใดทีอ่าจมผีลกระทบตอ่ราคาของหลกัทรัพยห์รอืการตดัสนิใจของผูล้งทนุหรอืผูม้สีว่นไดเ้สยี อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น 

ทนัเวลา โปร่งใส ตามมาตรฐานตา่งๆ ของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยหรอืส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์ เพือ่ใหท้กุฝ่ายมโีอกาสไดรั้บขอ้มลูอย่างเทา่เทยีมกนั ผ่านทางชอ่งทางตา่งๆ ไดแ้ก ่ การรายงานตอ่

ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และเว็บไซตข์องบรษัิทฯ  

และจัดใหม้เีจา้หนา้ทีฝ่่ายนักลงทนุสมัพันธ ์ (Investor Relations) เพือ่ท าหนา้ทีต่ดิตอ่สือ่สารกับนักลงทนุหรอืผูถ้อืหุน้ 

รวมถงึนักลงทนุสถาบนัและผูถ้อืหุน้รายย่อย 

บรษัิทฯ มนีโยบายในการป้องกนัและขจัดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต และเพือ่พจิารณาการท า

รายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษัิทฯ และ/หรอืบรษัิทยอ่ย กบับคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์

ขอ้บงัคับ และประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง 
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บรษัิทฯ จะด าเนนิการใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอื ผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษัิทฯ แลว้แตก่รณี ไมป่ระกอบธรุกจิทีค่ลา้ยคลงึ

หรอืแขง่ขนั ซึง่สง่ผลใหค้วามสามารถในการแขง่ขนัของบรษัิทฯ ลดลง หรอืมกีารท ารายการระหวา่งกนัโดยกรรมการ 

ผูบ้รหิาร และ/หรอื ผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษัิทฯ ในลักษณะทีม่ผีลประโยชน์อืน่ทีอ่าจขัดแยง้กับผลประโยชน์กบับรษัิทฯ 

และ/หรอืบรษัิทย่อย แลว้แตก่รณี จะตอ้งรายงานตอ่บรษัิทฯ หากกรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอื ผูถ้อืหุน้รายใหญเ่ขา้ไปถอืหุน้

บรษัิทฯ ทีม่วีตัถปุระสงคใ์นการด าเนนิงานคลา้ยคลงึกับบรษัิทฯ หรอืบรษัิทย่อย เพือ่ใหบ้รษัิทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ

พจิารณาวา่การถอืหุน้ดงักลา่วขดัตอ่ผลประโยชนข์องบรษัิทฯ และ/หรอืบรษัิทย่อยหรอืไม่ 

บรษัิทฯ ไดจั้ดใหม้ชีอ่งทางรับขอ้รอ้งเรยีน และ/หรอืแสดงความคดิเห็น และเพิม่ชอ่งทางในการอเีมลถงึผูบ้รหิารระดับสงู

โดยตรงที ่ info@thaisolarenergy.com บรษัิทฯ ไดก้ าหนดใหม้กีารคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส โดยการไมเ่ปิดเผยขอ้มลูของผู ้

แจง้เบาะแส และจะเก็บขอ้มลูตา่งๆ ของผูแ้จง้เบาะแสไวเ้ป็นความลับ โดยในเบือ้งตน้ หน่วยงานตรวจสอบภายใน จะเป็นผูท้ า

หนา้ทีร่วบรวมสรุปเรือ่งรอ้งเรยีนดงักลา่ว แลว้น าเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพือ่พจิารณาพสิจูนห์าขอ้เท็จจรงิ หาก

พบวา่เป็นขอ้มลูทีก่ระทบตอ่บรษัิทฯ จะด าเนนิการน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ พจิารณาตอ่ไป 

ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษัิท มคีวามรับผดิชอบตอ่ผูถ้อืหุน้เกีย่วกับการด าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ  การก ากบัดแูลกจิการใหเ้ป็นไปตาม

เป้าหมายและแนวทางทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถ้อืหุน้ โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย รวมทัง้

ตอ้งปฏบิตัหินา้ทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคับของบรษัิทฯ  และมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ 

และระมัดระวงัรักษาผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยี ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

บรษัิทฯ ไดก้ าหนดนโยบายตามหลกัการก ากับดแูลกจิการทีด่ ีดงันี ้ 

1) โครงสรา้งคณะกรรมการของบรษัิทฯ  

- ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ตง่ตัง้กรรมการของบรษัิทฯ ทัง้นี ้กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระ อาจไดรั้บเลอืกตัง้

ใหมจ่ากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ได ้

- กรรมการบรษัิท จะตอ้งมคีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีก่ฎหมายก าหนด 

- คณะกรรมการบรษัิท ประกอบดว้ยกรรมการอสิระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด และไมน่อ้ยกวา่ 3 คน 

กรรมการอสิระของบรษัิทฯ จะตอ้งมคีณุสมบัตแิละไมม่ลีักษณะตอ้งหา้มตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทก าหนด ซึง่มี

ความเขม้งวดไมน่อ้ยกวา่คณุสมบตัทิีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยก าหนด 

ทัง้นี ้กรรมการไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทย 

- บรษัิทฯ มกีารก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการบรษัิท และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารไวอ้ย่างชดัเจน  

- บรษัิทฯ ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารระดับสงูของบรษัิทฯ มหีนา้ทีร่ายงานขอ้มูลการเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร   

ผูม้อี านาจควบคมุในบรษัิทจ ากัด หรอืบรษัิทมหาชนจ ากัดอืน่ การเป็นหุน้สว่นผูจั้ดการในหา้งหุน้สว่นสามัญ หรอื

การเป็นหุน้ส่วนจ าพวกจ ากัดความรับผดิในหา้งหุน้ส่วนจ ากัดความรับผดิใหบ้รษัิทฯทราบตามหลักเกณฑ์และ

วธิกีารทีค่ณะกรรมการบรษัิทก าหนด 

- กรรมการแต่ละท่านสามารถปฏบิัตหินา้ทีแ่ละใชดุ้ลยพนิิจอย่างเป็นอสิระในการพิจารณาตัดสนิใจในเรื่องต่างๆ 

โดยสามารถตัง้ค าถาม แสดงความคดิเห็น หรือคัดคา้นในกรณีทีม่ีความเห็นขัดแยง้ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อ

ผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยี โดยไมอ่ยูภ่ายใตอ้ทิธพิลของกลุม่บคุคลใด 

- บรษัิทฯ มนีโยบายทีจ่ะแตง่ตัง้เลขานุการบรษัิท เพือ่ท าหนา้ทีต่า่งๆ ตามทีก่ฎหมายก าหนด และท าหนา้ทีอ่ืน่ตามที่

ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

2) บทบาทหนา้ทีข่องคณะกรรมการบรษัิท 

 ในการก ากับดแูลกจิการของบรษัิทฯ นอกเหนอืจากการด าเนนิธรุกจิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ และ

ขอ้บงัคับของบรษัิทฯ รวมทัง้มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการยังไดก้ าหนด ขอบเขต อ านาจ หนา้ทีแ่ละความ

รับผดิชอบของคณะกรรมการบรษัิท ดงัรายละเอยีดในหัวขอ้โครงสรา้งการจัดการ  

วาระการด ารงต าแหน่ง 

 ตามขอ้บงัคับของบรษัิท ก าหนดวา่ ในการประชมุผูถ้อืหุน้สามัญประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 

1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ ถา้จ านวนกรรมการจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีส่ดุกบั 1 ใน 

3 โดยใหก้รรมการทีอ่ยูใ่นต าแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตอุืน่ นอกจาก

mailto:info@thaisolarenergy.com
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ถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของกรรมการทียั่งเหลอือยู ่เลอืกบคุคลซึง่

มคีณุสมบัต ิ และไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชนจ ากดัและกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชมุคราวถัดไป เวน้แตว่าระของกรรมการผูนั้น้จะเหลอืนอ้ยกวา่ 2 เดอืน โดยบคุคล

ซึง่เขา้เป็นกรรมการแทนดงักลา่วจะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเทา่วาระทีย่ังเหลอือยูข่องกรรมการทีต่นเขา้มาแทน 

ทัง้นี ้ การเลอืกบคุคลเขา้เป็นกรรมการใหม ่ จะตอ้งไดรั้บการกลัน่กรองและเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

คา่ตอบแทนกอ่น 

3) คณะกรรมการชดุย่อยของบรษัิทฯ และหนา้ทีค่วามรับผดิชอบ 

 บรษัิทฯ ไดจ้ัดใหม้คีณะกรรมการชดุย่อยจ านวน  3 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ

พจิารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบรหิาร 

(ก) คณะกรรมการตรวจสอบ 

  ด าเนนิการสอบทานรายงานทางการเงนิ ระบบการควบคมุภายใน ระบบการบรหิารความเสีย่ง การปฏบิตัติาม

กฎหมาย การพจิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัช ี การพจิารณารายการทีเ่กีย่วโยง หรอื รายการทีก่ าหนดตามเกณฑข์อง

ตลาดหลักทรัพยฯ์ และ/หรอื ตลาดทนุ เพือ่ใหก้ารเปิดเผยขอ้มลูของบรษัิทและการจัดท ารายงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เป็นไปอยา่งถูกตอ้งและโปร่งใส ทัง้นี ้ ขอบเขต อ านาจ หนา้ที ่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ปรากฏดงัรายละเอยีดในหัวขอ้โครงสรา้งการจัดการ 

(ข) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  

 ด าเนนิการคัดเลอืกบคุคลทีส่มควรไดรั้บการเสนอรายชือ่เป็นกรรมการรายใหมห่รอืสรรหาประธานเจา้หนา้ที่

บรหิารโดยมกีารก าหนดหลกัเกณฑห์รอืวธิกีารสรรหาและคดัเลอืกอย่างมหีลักเกณฑแ์ละความโปร่งใส เพือ่เสนอตอ่ที่

ประชมุคณะกรรมการบรษัิทและ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมัต ิ พจิารณาแนวทางและก าหนดคา่ตอบแทน

ใหแ้กก่รรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร โดยมกีารก าหนดหลกัเกณฑห์รอืวธิกีารก าหนดคา่ตอบแทนทีเ่ป็นธรรม

และสมเหตสุมผลเพือ่เสนอตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทและ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมัต ิ เป็นตน้ 

ทัง้นี ้ ขอบเขต อ านาจ หนา้ที ่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ปรากฏดงั

รายละเอยีดในหัวขอ้โครงสรา้งการจัดการ 

(ค) คณะกรรมการบรหิาร 

  ด าเนนิการก ากบัดแูลการบรหิาร จัดการ และปฏบิตังิานประจ าตามปกตธิรุกจิ เพือ่ประโยชนข์องบรษัิทฯ ให ้

เป็นไปตามนโยบาย วสิยัทัศน์ พันธกจิ วตัถปุระสงค ์ แผนธุรกจิ กลยุทธท์างธรุกจิและงบประมาณตามทีไ่ดรั้บความ

เห็นชอบและอนุมัตจิากคณะกรรมการบรษัิท นอกจากนี้ ใหค้ณะกรรมการบรหิารมหีนา้ทีใ่นการพจิารณากลัน่กรองเรือ่ง

ตา่งๆ ทีจ่ะน าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพือ่พจิารณาอนุมัตหิรอืใหค้วามเห็นชอบ ทัง้นี ้ ขอบเขต อ านาจ หนา้ที ่

และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรหิาร ปรากฏดงัรายละเอยีดในหัวขอ้โครงสรา้งการจัดการ  

4) การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 

 บรษัิทฯ ก าหนดหลักเกณฑก์ารประชมุคณะกรรมการบรษัิท ดังนี้ 

- คณะกรรมการบรษัิท มกีารก าหนดการประชมุลว่งหนา้อยา่งนอ้ยไตรมาสละครัง้ตอ่ปี และมกีารประชมุพเิศษเพิม่

ตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยแจง้ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั และการประชมุทกุครัง้ จะตอ้งมกีรรมการมา

ประชมุไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

- มีการก าหนดวาระชัดเจนล่วงหนา้ โดยเลขานุการบริษัท มีหนา้ทีดู่แลใหก้รรมการไดรั้บเอกสารการประชุม

ลว่งหนา้กอ่นการประชมุเป็นเวลาเพยีงพอส าหรับการศกึษา และพจิารณาเรือ่งเพือ่การใหค้วามเห็น และการออก

เสยีงลงคะแนน 

- ประธานกรรมการมหีนา้ทีจ่ัดสรรเวลาใหอ้ย่างเพยีงพอทีฝ่่ายจัดการจะเสนอเอกสารขอ้มูลเพือ่การอภปิราย และ

เพียงพอส าหรับคณะกรรมการทีจ่ะอภปิรายในประเด็นส าคัญ เปิดโอกาสและสนับสนุนใหก้รรมการแต่ละคน

แสดงความคดิเห็นกอ่นสรุปความเห็นทีไ่ดจ้ากทีป่ระชมุ 

- ในการพจิารณาระเบยีบวาระตา่งๆ กรรมการซึง่มสีว่นไดเ้สยีในเรือ่งทีพ่จิารณา ไมม่สีทิธอิอกเสยีงและตอ้งไม่อยู่

ในทีป่ระชมุในวาระดงักลา่ว 

- การประชมุทกุครัง้ ตอ้งมกีารจดบนัทกึการประชมุเป็นลายลักษณ์อกัษร และจัดเก็บรายงานการประชมุทีผ่า่นการ

รับรองจากคณะกรรมการพรอ้มใหค้ณะกรรมการและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งสามารถตรวจสอบได ้
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5) เรือ่งทีส่งวนไวเ้ป็นอ านาจอนุมัตขิองคณะกรรมการ 

 - แผนธรุกจิและงบลงทนุประจ าปี 

 - การทบทวนโครงการลงทนุ 

 - การใชง้บประมาณคา่ใชจ้า่ยบรหิาร 

 - การตกลงเขา้ท าสญัญาทีส่ าคัญทีม่เีงือ่นไขทางการคา้ทั่วไป 

 - การกูย้มืเงนิและการเขา้ค ้าประกนักับสถาบนัการเงนิ 

 - โครงสรา้งองคก์รและการแตง่ตัง้ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและผูบ้รหิารระดับสงู 

 - นโยบายการจา่ยเงนิปันผล การจา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาล 

6) คา่ตอบแทนกรรมการ 

 คณะกรรมการบรษัิท ไดก้ าหนดใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน เป็นผูท้ าหนา้ทีพ่จิารณาแนวทาง

ก าหนดคา่ตอบแทนและผลประโยชนต์อบแทนอืน่ๆ ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและมใิชต่วัเงนิใหแ้กก่รรมการ คณะกรรมการบรหิาร และ

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารของบรษัิทฯ โดยใหม้กีารก าหนดหลกัเกณฑ ์ หรอืวธิกีารจา่ยคา่ตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและ

สมเหตสุมผล สอดคลอ้งกบัผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯ และบรษัิทอืน่ในอตุสาหกรรม เพือ่เสนอตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการ

บรษัิท และ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมัตติอ่ไป ปรากฏดงัรายละเอยีดในหัวขอ้คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 

– โครงสรา้งการจัดการ 

7) การเสรมิความรูแ้ละมมุมองในธุรกจิแกก่รรมการ 

 คณะกรรมการบรษัิท ยังมุง่เนน้ใหม้กีารเสรมิความรูแ้กก่รรมการ โดยใหก้รรมการแตล่ะทา่นไดม้โีอกาสเขา้ร่วมการ

อบรมซึง่จัดโดยหน่วยงานตา่งๆ เพือ่เสรมิสรา้งความรูแ้ละมมุมองใหม่ๆ  ใหแ้กก่รรมการทกุคน 

8) การประเมนิตนเองของคณะกรรมการบรษัิท  

บรษัิทฯ จะจัดใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานดว้ยตนเองประจ าทกุปี เพือ่ประเมนิผลงานในปีทีผ่า่นมา และหา

แนวทางในการปรับปรุงประสทิธภิาพในการท างานของคณะกรรมการในปีตอ่ ๆ ไป 

9) จรยิธรรมทางธรุกจิ 

 คณะกรรมการบรษัิท ยดึมั่นในการด าเนนิธรุกจิภายใตห้ลกัจรยิธรรมและยดึถอืปฏบิัตติามกฎหมายมาตรฐาน และขอ้

ปฏบิตัทิีด่ ีซึง่มแีนวปฏบิตัทิีส่ าคญั สรุปดงันี้ 

1. ด าเนนิธรุกจิโดยยดึหลักความซือ่สตัยส์จุรติ โปร่งใสและเป็นธรรม ภายใตก้ฎหมาย กฎเกณฑ ์ และขอ้ก าหนดที่

เกีย่วขอ้งกับการด าเนนิธรุกจิ 

2. ปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความรู ้ความสามารถ ความช านาญ ความมุ่งมั่น และความระมัดระวงั รวมถงึมกีารพัฒนาความรู ้

และประยุกตใ์ชค้วามรูแ้ละทักษะในการจัดการบรษัิทฯ อย่างเต็มความรู ้ความสามารถ 

3. มีการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง โปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ

ขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบัดแูล 

4. ปฏบิัตติอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีต่างๆ อาท ิผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ คูแ่ขง่ทางการคา้ คูค่า้ เจา้หนี้ พนักงาน และสงัคมสว่นรวม 

อยา่งเป็นธรรมและเทา่เทยีมกนั ตลอดจนมกีารเปิดเผยขอ้มลูตา่งๆ ใหก้บัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอยา่งครบถว้น ถกูตอ้ง 

5. สง่เสรมิการเคารพและยดึมั่นในการปฏบิัตติามหลักสทิธมินุษยชนบนพื้นฐานของศักดิศ์รีของความเป็นมนุษย์ 

โดยไมก่ดีกนัหรอืไมใ่หส้ทิธพิเิศษ หรอืเลอืกปฏบิตัติอ่ผูห้นึง่ผูใ้ด 

6. จัดใหม้รีะบบการควบคมุภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสม รวมทัง้พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคมุ 

และถว่งดลุการใชอ้ านาจใหเ้หมาะสม ชดัเจนและมปีระสทิธภิาพ 

7. ยดึมั่นในการปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับความปลอดภัยและสขุอนามัยในสถานทีท่ างาน 

8. สนับสนุนและสง่เสรมิกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่สงัคม วฒันธรรมและประเพณี อนัดงีาม 

9. ก าหนดใหเ้ป็นหนา้ทีค่วามรับผิดชอบของพนักงานทุกคนที่จะตอ้งปฏิบัตติามกฎระเบยีบ ขอ้บังคับ ระเบยีบ

ขอ้บงัคบับรษัิทฯ เกีย่วกบัการท างาน รวมทัง้กฎหมายตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

* บรษัิทไดเ้ปิดเผยรายละเอยีดจรยิธรรมทางธรุกจิ ไวบ้น www.thaisolarenergy.com ภายใตห้วัขอ้ นักลงทนุสมัพนัธ ์– การก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
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การท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

บรษัิทฯ ใหค้วามส าคัญตอ่การพจิารณารายการตา่งๆ อยา่งโปร่งใส และเป็นประโยชน์ตอ่บรษัิทฯ เป็นส าคัญ ดงันัน้  จงึให ้

ความส าคัญตอ่การป้องกนัรายการทีอ่าจเป็นความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ รายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการระหวา่งกัน 

โดยมนีโยบายซึง่สรุปสาระส าคัญไดด้ังตอ่ไปนี้ 

1) ผูบ้รหิารและพนักงานตอ้งปฏบิัตติามจรรยาบรรณของบรษัิทฯ  ซึง่ถอืเป็นเรือ่งส าคญัทีต่อ้งยดึถอืปฏบิตัโิดย

เคร่งครัด เพือ่เป็นทีเ่ชือ่ถอืและไวว้างใจของผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย และจัดใหม้กีารเผยแพร่ขอ้มลูความเขา้ใจในการ

ถอืปฏบิตัขิองพนักงานทัว่ทัง้บรษัิทฯ   

2) กรรมการบรษัิท และผูบ้รหิารตอ้งแจง้ใหบ้รษัิทฯ ทราบถงึความสมัพันธห์รอืรายการเกีย่วโยงในกจิการทีอ่าจ

กอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์  

3) มกีารน าเสนอรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพือ่พจิารณาใหค้วามเห็นกอ่นเสนอขออนุมัตติอ่

คณะกรรมการบรษัิท  ตามหลักการก ากับดแูลกจิการทีด่ ีและดแูลใหม้กีารปฏบิัตติามหลกัเกณฑท์ีต่ลาดหลักทรัพย์

แหง่ประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

การควบคมุภายใน 

คณะกรรมการบรษัิท จัดใหบ้รษัิทฯ มรีะบบควบคมุภายในทีค่รอบคลมุทกุดา้น ทัง้ดา้นการเงนิ และการปฏบิตังิาน ใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง และจัดใหม้กีลไกการตรวจสอบและถว่งดลุทีม่ปีระสทิธภิาพเพยีงพอในการ

ปกป้องดแูลรักษาทรัพยส์นิของบรษัิทฯ อยูเ่สมอ จัดใหม้กีารก าหนดล าดับขัน้ของอ านาจอนุมัต ิ และความรับผดิชอบของ

ผูบ้รหิารและพนักงานทีม่กีารตรวจสอบและถว่งดลุในตัว ก าหนดระเบยีบการปฏบิตังิานอยา่งเป็นลายลักษณ์อกัษร มี

หน่วยงานตรวจสอบภายในทีเ่ป็นอสิระ ท าหนา้ทีต่รวจสอบการปฏบิตังิานของทกุหน่วยงานใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีว่างไว ้ 

รวมทัง้ประเมนิประสทิธภิาพและความเพยีงพอของการควบคมุภายในของหน่วยงานตา่งๆ ในบรษัิทฯ และใหเ้ป็นไปตาม

นโยบายการควบคมุภายในของบรษัิทฯ 

9.2 คณะกรรมการชุดยอ่ย  

คณะกรรมการชดุย่อย ของบรษัิทฯ ประกอบดว้ย คณะกรรมการจ านวน 3 ชดุ คอื คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการบรหิาร โดยมรีายละเอยีดในหัวขอ้โครงสรา้งการจัดการ 

9.3 การสรรหาและแตง่ต ัง้กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูสดุ 

 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน จะท าหนา้ทีใ่นการพจิารณาทบทวนทกัษะและคณุสมบตัขิองกรรมการ

ทีต่อ้งการ โดยจะใหค้วามส าคญักับบคุคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ มปีระวัตกิารท างานทีด่ ี และมภีาวะผูน้ า 

วสิยัทศัน์กวา้งไกล รวมทัง้มคีณุธรรม จรยิธรรม ตลอดจนมทีัศนคตทิีด่ตีอ่องคก์ร  สามารถอทุศิเวลาใหไ้ดอ้ยา่งเพยีงพออัน

เป็นประโยชน์ตอ่การด าเนนิกจิการของบรษัิทฯ 

หลกัเกณฑก์ารสรรหา 

1. กรรมการบรษัิท 

 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน จะพจิารณาจากความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ธรุกจิ หรอื พจิารณาจากผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษัิททีม่ปีระสบการณ์ในธรุกจิทีจ่ะเป็นประโยชนต์อ่บรษัิทฯ หรอืพจิารณา

จากผูถ้อืหุน้ทีถ่อืหุน้และมสีทิธอิอกเสยีงรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของ

บรษัิท ณ วนัทีเ่สนอวาระการประชมุหรอืเสนอชือ่ผูม้คีณุสมบัตเิหมาะสมทีจ่ะไดรั้บการแตง่ตัง้เป็นกรรมการลว่งหนา้  โดย

บคุคลดงักลา่วจะตอ้งมคีณุสมบตัคิรบตามพระราชบญัญัตมิหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 กฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพยฯ์ ประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยฯ์ ประกาศคณะกรรมการตลาดทนุ รวมถงึ

ประกาศขอ้บงัคับ และ/หรอืกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง อย่างไรก็ตาม การแตง่ตัง้กรรมการใหมจ่ะตอ้งผา่นการพจิารณาอนุมัติ

จากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท และ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ (แลว้แตก่รณี) ตามขอ้บงัคับของบรษัิทฯ  

2. กรรมการอสิระ 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน จะคดัเลอืกบคุคลทีจ่ะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอสิระ โดยพจิารณา

จากคณุสมบตัติามพระราชบญัญัตมิหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 กฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ประกาศของ

คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ประกาศคณะกรรมการตลาดทนุ รวมถงึประกาศขอ้บงัคับ และ/หรอื

กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง และจ านวนของกรรมการอสิระจะตอ้งมอียา่งนอ้ย 3 คนหรอือย่างนอ้ย  1 ใน 3 แลว้แตจ่ านวนใดจะ

สงูกวา่ 
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คณุสมบตัขิองกรรมการอสิระ 

กรรมการอสิระตอ้งไมม่ธีุรกจิหรอืสว่นร่วมในการบรหิารงานหรอืมผีลประโยชนเ์กีย่วขอ้งกับบรษัิทฯ อนัอาจมผีลกระทบตอ่

การตดัสนิใจโดยอสิระ โดยกรรมการอสิระมคีณุสมบตัดิงันี ้

1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทฯบรษัิทใหญ่บรษัิทย่อยบรษัิทร่วมผูถ้อืหุน้

รายใหญห่รอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิทฯ ทัง้นีใ้หนั้บรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ีส่วนร่วมบรหิารงานลูกจา้งพนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ าหรือผูม้ีอ านาจ

ควบคุมของบรษัิทฯบรษัิทใหญ่บรษัิทย่อยบรษัิทร่วม บรษัิทย่อยล าดับเดยีวกันผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืของผูม้อี านาจ

ควบคมุของบรษัิทฯเวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีักษณะดังกลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีกอ่นวันทีย่ืน่ค าขออนุญาตต่อ

ส านักงานทัง้นี้ลักษณะตอ้งหา้มดังกล่าวไม่รวมถงึกรณีทีก่รรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการหรือทีป่รึกษาของสว่น

ราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญห่รอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิทฯ 

3. ไมเ่ป็นบคุคลทีม่คีวามสมัพันธท์างสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ป็นบดิามารดาคูส่มรส

พีน่อ้งและบตุรรวมทัง้คูส่มรสของบตุรของกรรมการรายอืน่ ผูบ้รหิารผูถ้อืหุน้รายใหญ่ผูม้อี านาจควบคมุหรอืบคุคลทีจ่ะ

ไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิทฯหรอืบรษัิทย่อย 

4. ไม่มหีรือเคยมคีวามสัมพันธท์างธุรกจิกับบรษัิทฯบรษัิทใหญ่บรษัิทย่อย บรษัิทร่วมผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรือผูม้อี านาจ

ควบคมุของบรษัิทฯในลักษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตนรวมทัง้ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็น

ผูถ้อืหุน้ทีม่นัียหรอืผูม้อี านาจควบคมุของผูท้ีม่คีวามสมัพันธท์างธรุกจิกับบรษัิทฯบรษัิทใหญ่บรษัิทย่อยบรษัิทร่วมผูถ้อื

หุน้รายใหญห่รอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิทฯเวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีักษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อน

วนัทีย่ืน่ค าขออนุญาตตอ่ส านักงาน 

ความสมัพันธท์างธุรกจิตามวรรคหนึง่รวมถงึการท ารายการทางการคา้ทีก่ระท าเป็นปกตเิพื่อประกอบกจิการการเช่า

หรอืใหเ้ชา่อสงัหารมิทรัพยร์ายการเกีย่วกับสนิทรัพยห์รอืบรกิารหรอืการใหห้รอืรับความชว่ยเหลอืทางการเงนิดว้ยการ

รับหรือใหกู้ย้ืมค ้าประกันการใหส้นิทรัพยเ์ป็นหลักประกันหนี้สนิรวมถงึพฤตกิารณ์อืน่ท านองเดยีวกันซึง่เป็นผลให ้

บรษัิทฯหรอืคูส่ญัญามภีาระหนี้ทีต่อ้งช าระตอ่อกีฝ่ายหนึง่ตัง้แตร่อ้ยละ 3 ของสนิทรัพยท์ีม่ตีัวตนสทุธขิองบรษัิทฯหรือ

ตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไปแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่าทัง้นี้การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีารค านวณ

มูลคา่ของรายการทีเ่กีย่วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่ว

โยงกันโดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวใหนั้บรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มี

ความสมัพันธท์างธรุกจิกบับคุคลเดยีวกนั 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯบรษัิทใหญ่บรษัิทย่อย บรษัิทร่วมผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี านาจควบคุม

ของบรษัิทฯและไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย ผูม้อี านาจควบคุมหรือหุน้สว่นของส านักงานสอบบัญชซีึง่มีผูส้อบบัญชขีอง

บรษัิทฯบรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ยบรษัิทร่วมผูถ้อืหุน้รายใหญห่รอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิทฯสงักดัอยูเ่วน้แตจ่ะไดพ้น้

จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีกอ่นวนัทีย่ืน่ค าขออนุญาตตอ่ส านักงาน ก.ล.ต. 

6. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ

ซึง่ไดรั้บค่าบริการเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัทฯ บรษัิทใหญ่บรษัิทย่อยบรษัิทร่วมผูถ้ือหุน้รายใหญ่หรือผูม้ี

อ านาจควบคมุของบรษัิทฯและไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัียผูม้อี านาจควบคมุหรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย

เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีกอ่นวนัทีย่ืน่ค าขออนุญาตตอ่ส านักงาน ก.ล.ต. 

7. ไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ขึน้เพือ่เป็นตัวแทนของกรรมการของบรษัิทฯผูถ้อืหุน้รายใหญห่รอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผู ้

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษัิทฯ 

8. ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแขง่ขันทีม่นัียกับกจิการของบรษัิทฯหรอืบรษัิทย่อยหรอืไม่เป็น

หุน้สว่นทีม่นัียในหา้งหุน้สว่นหรือเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงานลูกจา้งพนักงานทีป่รกึษาทีรั่บเงนิเดอืนประจ า

หรือถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่ีสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทอืน่ซึง่ประกอบกจิการทีม่ีสภาพอย่าง

เดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นัียกบักจิการของบรษัิทฯหรอืบรษัิทย่อย 

9. ไมม่ลีกัษณะอืน่ใดทีท่ าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนนิงานของบรษัิทฯ 

กรรมการอสิระอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ัดสนิใจในการด าเนนิกจิการของบรษัิทฯ โดยมกีารตัดสนิใจใน

รูปแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2558    
    

 

   

สว่นที ่2 หนา้ 62 
 

ในกรณีทีไ่ดแ้ตง่ตัง้บคุคลใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอสิระและเป็นบคุคลทีม่หีรอืเคยมคีวามสมัพันธท์างธรุกจิ หรอืการให ้

บรกิารทางวชิาชพีเกนิมลูคา่ทีก่ าหนดตามขอ้  4 หรอื ขอ้   6 คณะกรรมการบรษัิทฯ อาจพจิารณาผ่อนผันใหไ้ด ้หากเห็นวา่

การแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วไมม่ผีลกระทบตอ่การปฏบิัตหินา้ทีแ่ละการใหค้วามเห็นทีเ่ป็นอสิระ และบรษัิทฯ ไดเ้ปิดเผย

ขอ้มลูตอ่ไปนีใ้นหนังสอืนัดประชมุผูถ้อืหุน้ในวาระพจิารณาแตง่ตัง้กรรมการอสิระดงักลา่วแลว้ดงันี้ 

ก.  ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกจิหรือการใหบ้ริการทางวชิาชพีทีท่ าใหบุ้คคลดังกล่าวมคีุณสมบัตไิม่เป็นไปตาม

หลกัเกณฑท์ีก่ าหนด 

ข.  เหตผุลและความจ าเป็นทีย่ังคงหรอืแตง่ตัง้ใหบ้คุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอสิระ 

ค.  ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท ในการเสนอใหม้กีารแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอสิระ 

3. กรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งไดรั้บการแตง่ตัง้โดยคณะกรรมการของบรษัิทฯ และจะตอ้งเป็นกรรมการของบรษัิทฯ 

 คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอสิระอย่างนอ้ย 3 คน และใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ แตง่ตัง้กรรมการ

ตรวจสอบ 1 คน ใหเ้ป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้ กรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 คนจะตอ้งเป็นบคุคลทีม่ี

ความรู ้และประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบับญัชหีรอืการเงนิ เพือ่ท าหนา้ทีส่อบทานความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิของบรษัิท 

คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งมคีณุสมบัตติามหลักเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ และตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยตลอดจนกฎหมาย

อืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดไว ้

คณุสมบตัขิองกรรมการตรวจสอบ 

1. ไดรั้บการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการหรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ ใหเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ 

2. ทกุคนตอ้งเป็นกรรมการอสิระของบรษัิทฯ 

3. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทใหต้ัดสนิใจในการด าเนนิกจิการของบรษัิท บรษัิทใหญ่ 

บรษัิทยอ่ย บรษัิทร่วม บรษัิทยอ่ยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิท 

4. ไมเ่ป็นกรรมการของบรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ย และบรษัิทยอ่ยล าดบัเดยีวกนัเฉพาะทีเ่ป็นบรษัิทจดทะเบยีน 

5. มหีนา้ทีใ่นลักษณะเดยีวกับทีก่ าหนดไวใ้นประกาศตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ยคณุสมบัตแิละขอบเขต

การด าเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6. มคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ะสามารถท าหนา้ทีใ่นฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี้ ตอ้งมกีรรมการตรวจสอบ

อย่างนอ้ย 1 คน ทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถท าหนา้ทีใ่นการสอบทานความน่าเชือ่ถอืของงบ

การเงนิได ้

7. คณะกรรมการบริษัทเป็นผูแ้ต่งตัง้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือใหผู้ท้ีไ่ดรั้บการแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ

ทัง้หมดท าการเลอืกบคุคลหนึง่ขึน้มาเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. กรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการบริษัท เป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร เพื่อท าหนา้ทีช่่วยในการบริหารจัดการ และการก ากับดูแล 

ตลอดจนการควบคมุภายในของบรษัิทฯ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

5. ผูบ้รหิารระดับสงู 

 คณะกรรมการบรหิาร จะเป็นผูพ้จิารณาคดัเลอืกบคุคลทีจ่ะมาด ารงต าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงู โดยพจิารณาจากความรู ้

ความสามารถ และประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิ 

9.4 นโยบายการก ากบัดแูลการด าเนนิงานของบรษิทัยอ่ย กจิการทีค่วบคมุรว่มกนั และบรษิทัรว่ม  

 บรษัิทฯ จะด าเนนิการก ากบัดแูลการด าเนนิงานของบรษัิทย่อย กจิการทีค่วบคมุร่วมกนั ดงันี้ 

1. มอบหมายใหก้รรมการของบรษัิทฯ หรอืผูบ้รหิารทีม่คีณุสมบตัแิละประสบการณ์ทีเ่หมาะสมกับการด าเนินธรุกจิทีไ่ดรั้บ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิท เพือ่เป็นกรรมการตวัแทนในบรษัิทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั และบรษัิทร่วม 

ทัง้นี ้ เพือ่ท าหนา้ทีก่ าหนดนโยบายทีส่ าคัญในการบรหิารงานและควบคมุการด าเนนิธรุกจิของบรษัิทยอ่ยและบรษัิทร่วม

ดงักลา่วตามทีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 
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2. ด าเนนิการใหบ้รษัิทย่อย กจิการทีค่วบคมุร่วมกนั และบรษัิทร่วม ก าหนดนโยบายการเขา้ท ารายการระหวา่งกนัของบรษัิท 

กบับคุคลทีอ่าจมสีว่นไดเ้สยี หรอืมคีวามขัดแยง้กนัในทางผลประโยชน ์ โดยใหน้โยบายดังกลา่วสอดคลอ้งและเป็นไป

ตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ประกาศ ระเบยีบ ขอ้ก าหนด และหนังสอืเวยีนทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดไว ้

3. ด าเนนิการใหบ้รษัิทย่อย กจิการทีค่วบคมุร่วมกนั และบรษัิทร่วม จัดท ารายงานทางการเงนิ เพือ่ใหแ้สดงถงึสถานะทาง

การเงนิและผลการประกอบการทีแ่ทจ้รงิของบรษัิทฯ  โดยอยูบ่นพืน้ฐานของขอ้มลูทางบญัชทีีถ่กูตอ้ง ครบถว้น และ

เพยีงพอตามมาตรฐานการบญัชซีึง่เป็นทีย่อมรับโดยทัว่ไป และรายงานการท ารายการระหวา่งบรษัิทดงักลา่วกับบคุคลที่

อาจมสีว่นไดเ้สยี หรอืมคีวามขดัแยง้กนัในทางผลประโยชน์ รวมถงึรายการการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยข์อง

บรษัิทดงักลา่ว โดยใหม้กีารน าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพื่อทราบอยา่งนอ้ยปีละ 2 ครัง้ 

4. ด าเนนิการใหบ้รษัิทย่อย กจิการทีค่วบคมุร่วมกนั และบรษัิทร่วม จัดใหห้น่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Unit) 

หรอืผูต้รวจสอบภายในจากภายนอก เขา้มาจัดท าแผนงานการตรวจสอบภายในประจ าปีของบรษัิทดงักลา่ว และจัดใหม้ี

การตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบภายในประจ าปีทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถงึจัดใหม้ี

รายงานผลการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัระบบการควบคมุภายใน วา่ระบบการควบคมุภายในของบรษัิทฯ มคีวาม

รัดกมุเพยีงพอหรอืไม ่ และพนักงาน ผูบ้รหิาร และกรรมการของบรษัิทฯ ไดม้กีารปฏบิัตใิหส้อดคลอ้งกับนโยบายการ

ควบคมุภายในมากนอ้ยเพยีงใด เพือ่น าเสนอตอ่คณะกรรมการของบรษัิทยอ่ยและบรษัิทร่วม แลว้แตก่รณี ภายใน

ระยะเวลาทีเ่หมาะสมอยา่งสม า่เสมอ 

9.5 การดูแลเรือ่งการใชข้อ้มูลภายใน  

คณะกรรมการบรษัิท ไดพ้จิารณาและอนุมัตกิารก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลเรือ่งการใชข้อ้มลูภายในของบรษัิทฯ 

รายละเอยีดดงันี้ 

1. จัดใหค้วามรูแ้ละความเขา้ใจแก ่ คณะกรรมการ ผูบ้รหิารของบรษัิทฯรวมถงึผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบัญชี

หรอืการเงนิทีเ่ป็นระดบัผูจ้ัดการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเทา่ เกีย่วกบัหนา้ทีใ่นการจัดท าและสง่รายงานการถอืครอง

หลกัทรัพย ์ และการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรัพยข์องบรษัิทฯ ตอ่ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพย ์ ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 ของพระราชบญัญัตหิลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 (ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) ทัง้นี ้ก าหนดใหแ้จง้ตอ่เลขานุการบรษัิท ทราบทกุครัง้ เพือ่แจง้ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้ง

รับทราบตอ่ไป  

2. ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ รวมถงึผูด้ ารงต าแหน่งระดับบรหิารในสายงานบัญชหีรอืการเงนิที่

เป็นระดบัผูจ้ัดการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเทา่จัดท าและน าสง่รายงานการถอืหลกัทรัพยข์องบรษัิทฯ ของตนและคูส่มรสและ

บตุรทีย่ังไม่บรรลนุติภิาวะนับแตท่ีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรอืผูบ้รหิาร และทกุครัง้ทีม่กีาร

เปลีย่นแปลงการถอืครองหลักทรัพยข์องบรษัิทฯ ตอ่ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์

ภายในเวลาทีก่ าหนด กลา่วคอื ใหจั้ดท าและน าสง่ภายใน 30 วนันับตัง้แตไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 

และ/หรอืผูบ้รหิาร หรอืรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรัพยภ์ายใน 3  วนัท าการนับแตว่นัทีม่กีารซือ้ ขาย โอน 

หรอืรับโอนหลักทรัพยนั์น้ และก าหนดใหเ้ลขานุการบรษัิท สรุปรายงานการถอืครองหลกัทรัพย ์ และการเปลีย่นแปลงการ

ถอืหลักทรัพยข์องบรษัิทฯ ใหท้ีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ รับทราบภายในระยะเวลาทีเ่ห็นสมควรก าหนดใหก้รรมการ

ผูบ้รหิารรวมถงึผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบัญชหีรอืการเงนิทีเ่ป็นระดับผูจ้ัดการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเทา่และ

ผูป้ฏบิัตงิานทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่ดรั้บทราบขอ้มลูภายในทีเ่ป็นสาระส าคัญซึง่มผีลตอ่การเปลีย่นแปลงราคาหลักทรัพยจ์ะตอ้ง

ระงับการซือ้ขายหลักทรัพยข์องบรษัิทฯในชว่งเวลากอ่นทีจ่ะเผยแพร่งบการเงนิหรอืเผยแพร่เกีย่วกบัฐานะการเงนิและ

สถานะของบรษัิทฯจนกวา่บรษัิทฯจะไดเ้ปิดเผยขอ้มลูตอ่สาธารณชนแลว้โดยบรษัิทฯจะแจง้เป็นลายลกัษณ์อักษรให ้

กรรมการและผูบ้รหิารรวมถงึผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิทีเ่ป็นระดบัผูจั้ดการฝ่ายขึน้ไปหรอื

เทยีบเทา่งดการซือ้ขายหลกัทรัพยข์องบรษัิทฯเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 30 วนัลว่งหนา้กอ่นการเปิดเผยขอ้มูลดงักลา่วตอ่

สาธารณชนและตอ่เนื่องไปอกีอยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมงภายหลงัการเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วตอ่สาธารณชนแลว้รวมทัง้หา้ม

ไมใ่หเ้ปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นสาระส าคัญนัน้ตอ่บคุคลอืน่ 

3. คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลกูจา้งทัง้หมดของบรษัิทฯ จะเก็บรักษาขอ้มลูภายในเป็นความลบั เวน้แตก่ารใช ้

ขอ้มลูนัน้ เป็นไปเพือ่วตัถปุระสงคใ์นการด าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ หรอืตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

4. คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลกูจา้งทัง้หมดของบรษัิทฯ จะไมเ่ปิดเผยขอ้มลูภายในของบรษัิทฯ และจะไมใ่ช ้

ต าแหน่งหนา้ทีใ่นบรษัิทฯ หรอืน าขอ้มลูภายในหรอืสารสนเทศทีม่สีาระส าคญัซึง่ไดรั้บรูห้รอืรับทราบในระหวา่งการ

ปฏบิตังิานในบรษัิทฯ ซึง่ยังไม่ไดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณะ ไปแสวงหาประโยชนใ์นทางมชิอบ หรอืเปิดเผยกับบคุคลภายนอก
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เพือ่ประโยชน์สว่นตนและผูเ้กีย่วขอ้ง เพือ่แสวงหาผลประโยชนเ์พือ่ตนเอง หรอืเพือ่บคุคลอืน่ ไมว่า่โดยทางตรงหรอื

ทางออ้ม โดยไม่ค านงึวา่จะไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนหรอืไม่ 

5. คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลกูจา้งทัง้หมดของบรษัิทฯ จะไมข่าย ซือ้ โอน หรอื รับโอนหลักทรัพยข์องบรษัิทฯ 

โดยใชข้อ้มูลขา่วสารทีเ่ป็นความลบั และ/หรอืเป็นขอ้มลูภายในของบรษัิทฯ และ/หรอืจะไมเ่ขา้ท าธรุกรรมใดๆ โดยใช ้

ขอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นความลบั และ/หรอืเป็นขอ้มลูภายในของบรษัิทฯ ในลกัษณะทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่บรษัิทฯ 

ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม ทัง้นี ้ ใหร้วมถงึคูส่มรสและบตุรทีย่ังไมบ่รรลนุติภิาวะของกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และ

ลกูจา้งของบรษัิทฯ ดว้ย หากผูใ้ดฝ่าฝืนใหถ้อืวา่ไดก้ระท าผดิอยา่งรา้ยแรง 

6. ก าหนดจรยิธรรมวา่ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารภายในบรษัิทฯ เพือ่ควบคมุและรักษาความปลอดภัย

ของขอ้มูลในระบบสารสนเทศ และ/หรอืป้องกนัการเขา้ถงึขอ้มลูบรษัิทฯ จากบคุคลภายนอก และจัดใหม้กีารก าหนดระดบั

การเขา้ถงึขอ้มูลของบรษัิทฯ ใหก้บัพนักงาน และลกูจา้งในระดบัตา่งๆ ใหเ้หมาะสมกับต าแหน่งหนา้ทีแ่ละความ

รับผดิชอบ 

7. ก าหนดบทลงโทษตามระเบยีบของบรษัิทฯ ในกรณีทีพ่บวา่ ผูบ้รหิาร พนักงาน ลกูจา้ง หรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งไดใ้ชข้อ้มูล

ภายใน หรอืมคีวามประพฤตทิีส่อ่ไปในทางทีจ่ะท าใหบ้รษัิทฯ ไดรั้บความเสือ่มเสยีและความเสยีหาย จากการใชข้อ้มลู

ภายในของบรษัิทฯ ดงักลา่ว ซึง่การลงโทษจะพจิารณาจากเจตนาของการกระท าและความรา้ยแรงของความผดินัน้ๆ 

9.6 คา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ี 

1.  คา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ี(Audit Fee)  

 ส าหรับรอบปีบญัชสี ิน้สดุวนัที ่ 31 ธันวาคม 2558 กลุม่บรษัิทฯ จา่ยคา่ตอบแทนทัง้หมดเป็นคา่ตอบแทนการสอบบญัช ี

(Audit Fee) ใหแ้ก ่บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส  จ ากดั รวมทัง้ส ิน้ 2.90 ลา้นบาท ประกอบดว้ย คา่สอบ

บญัชรีายไตรมาส และคา่สอบบญัชรีายปี  

2.  คา่บรกิารอืน่ ๆ (Non Audit Fee)  

 บรษัิทฯ มคีา่บรกิารตรวจ และจัดท ารายงานเอกสารทีเ่กีย่วกับการตรวจสอบการปฏบิัตติามเงือ่นไขของบัตรการสง่เสรมิ

การลงทนุ จากส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ ส าหรับงวดบัญชปีี 2558 ใหแ้ก ่บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ 

เอบเีอเอส จ ากัด ผูส้อบบญัชขีองบรษัิท จ านวน 0.75 ลา้นบาท  

 

10.  ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 

10.1 นโยบายภาพรวม 

บรษัิท ไทย โซลา่ร ์ เอ็นเนอรย์ี ่ จ ากดั (มหาชน) กจิการทีค่วบคมุร่วมกนัและบรษัิทย่อย มนีโยบายด าเนนิธรุกจิดว้ยความ

รับผดิชอบตอ่สงัคม (Corporate Social Responsibility - CSR) ดว้ยความตระหนักและใหค้วามส าคัญในการสนับสนุนการ

ด าเนนิกจิกรรมเพือ่สงัคมและชมุชนโดยรอบรวมทัง้ใสใ่จดแูลสิง่แวดลอ้มอย่างตอ่เนือ่ง มเีจตนารมณ์ทีจ่ะท างานร่วมกับผูท้ีม่ ี

สว่นเกีย่วขอ้ง โดยมุง่สรา้งและสบืสานความสมัพันธอ์นัดทีีเ่กดิจากการยอมรับและไวว้างใจซึง่กนัและกนั ค านงึถงึผลกระทบ

ทีอ่าจจะมตีอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยี เชน่ ผูถ้อืหุน้ พนักงาน ชมุชนทีบ่รษัิทฯ ประกอบกจิการอยู ่ ลกูคา้ คูค่า้ และหน่วยงานภาครัฐ

ตลอดจนถงึสงัคมและประเทศชาต ิ พรอ้มทัง้สรา้งทศันคตแิละวัฒนธรรมองคก์รเพือ่ใหพ้นักงานมคีวามรับผดิชอบตอ่สงัคมที่

อยูร่่วมกนั ทัง้นี ้ เพือ่มุง่หวงัการอยูร่่วมกับชมุชนและสงัคมไดอ้ยา่งเป็นสขุ และพัฒนายกระดบัความเจรญิกา้วหนา้ไปพรอ้มๆ 

กนัเพือ่การเจรญิเตบิโตอย่างยั่งยนื 

10.2 การด าเนนิงานและการจดัท ารายงาน 

จากการทีก่ลุม่บรษัิทฯ ไดต้ระหนักถงึความรับผดิชอบทางสงัคม คณะกรรมการบรษัิทมแีนวนโยบายเกีย่วกบัความรับผดิชอบ

ตอ่สงัคม ตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีตา่งๆ เพือ่ใหฝ่้ายจัดการน าไปศกึษาหรอืปฏบิัต ิดงันี้ 

1) ด าเนนิธรุกจิดว้ยความสจุรติ โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได ้ โดยมุง่เนน้การเจรญิเตบิโตของบรษัิทฯ 

ควบคูไ่ปกับการพัฒนาคณุภาพชวีติของพนักงาน ชมุชน และคณุภาพของสงัคม และสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้ดแูล 

ผลประโยชนข์องผูม้สีว่นไดเ้สยี 

2) ใหค้วามส าคญักบัสทิธมินุษยชนขัน้พืน้ฐานเพือ่สง่เสรมิการเคารพตอ่สทิธแิละเสรภีาพดว้ยการไมเ่ลอืกปฏบิตั ิสง่เสรมิ

ความเสมอภาค ไมแ่บง่แยกเพศและชนชัน้ ไมใ่ชแ้รงงานเด็ก และตอ่ตา้นการคอรัปชัน่ทกุรูปแบบ 
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3) สง่เสรมิและใหค้วามรูด้า้นสงัคมและสิง่แวดลอ้มกับพนักงานทกุระดับของบรษัิทฯ เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางร่วมกัน ในการ

พัฒนาและดแูลรับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ใหท้ัว่ถงึทัง้องคก์ร 

4) ใหม้ีการสือ่สาร และ ประชาสัมพันธ์โครงการ หรือ กจิกรรมเพื่อสังคมและสิง่แวดลอ้มแบบสองทาง (Two Ways 

Communication) กับชมุชน สังคมและผูม้สีว่นไดเ้สยี รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีไดม้สีว่นร่วมในโครงการ

หรือกจิกรรมนัน้ๆ ตามความเหมาะสมเชน่ การท าประชาพจิารณ์ร่วมกับประชาชนในพื้นทีเ่พื่อศกึษาผลกระทบต่อ

สิง่แวดลอ้มเบื้องตน้ (IEE) เพื่อใหป้ระชาชนในชุมชนรับรูแ้ละเขา้ใจถึงผลกระทบจากการก่อสรา้งโรงไฟฟ้า 

กระบวนการผลติไฟฟ้า ทัง้ตอ่ผูอ้ยูอ่าศยัในชมุชน และสิง่แวดลอ้มเป็นตน้ 

5) การเผยแพร่นวัตกรรมการผลติไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อใหผู้ส้นใจน าไปพัฒนาใหเ้กดิ

ประโยชน์ตอ่สงัคม และสิง่แวดลอ้มตอ่ไปในปัจจุบันมผีูส้นใจเขา้ศกึษาเทคโนโลยกีารผลติไฟฟ้าจากพลังงานความ

รอ้นแสงอาทติยข์องบรษัิทฯ อยา่งตอ่เนือ่ง 

10.3 กจิกรรมเพือ่ประโยชนต์อ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม  

กลุม่บรษัิทฯ ท ากจิกรรมเพือ่ประโยชนต์อ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มอยา่งตอ่เนือ่ง เชน่ การสมทบทนุการศกึษาผา้ป่าสามัคค ี

ใหแ้กเ่ด็กนักเรยีนทีเ่รยีนด ีประจ าปี 2558  ใหแ้ก ่ โรงเรยีนวัดบลัลงัก ์ ต.หนองหญา้ไซ อ.หนองหญา้ไซ จังหวดัสพุรรณบรุ ี

และใหก้ารสนับสนุน อปุกรณ์การเรยีน อปุกรณ์กฬีา ร่วมทาสใีหม ่ และปทูางเดนิภายในโรงเรยีนวดัวรพรตสงัฆาวาส ต.บาง

นาง อ.พานทอง จังหวดัชลบรุ ี รวมทัง้ยังกอ่ตัง้โครงการลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า โดยการเปลีย่นหลอดไฟฟลอูอเรสเซนต ์

เป็นหลอด LED ใหแ้กโ่รงเรยีนหว้ยกระเจาพทิยาคม ต.สระโลงเรอื อ.หว้ยกระเจา จ.กาญจนบรุ ี  
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นโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัช ัน่ 

บรษัิทฯ บรหิารจัดการโดยยดึหลักก ากับดแูลกจิการทีด่ ีด าเนนิธุรกจิอย่างมคีณุธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้โดยยดึ

มั่นในความรับผดิชอบต่อสังคม สิง่แวดลอ้ม และผูม้ีส่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม มีการสอบทานการปฏิบัตติามนโยบายต่อตา้น

คอร์รัปชั่นอย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏบิัตแิละขอ้ก าหนดในการด าเนินการ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการ

เปลีย่นแปลงของธุรกจิ ระเบยีบ ขอ้บังคับ และขอ้ก าหนดของกฎหมาย โดยบรษัิทฯ ไดก้ าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และ

พนักงานของบรษัิทฯ บรษัิทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกัน และบรษัิทร่วม ยดึถอืปฏบิัตโิดยเคร่งครัด เพื่อเป็นแนวทางการ

ปฏบิตัทิีช่ดัเจนและพัฒนาองคก์รสูค่วามมั่นคง ย่ังยนื 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1) คณะกรรมการบรษัิทมหีนา้ทีแ่ละรับผดิชอบในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลใหม้รีะบบทีส่นับสนุนการต่อตา้น

คอร์รัปชั่นทีม่ีประสทิธภิาพ รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการ

เปลีย่นแปลงของธรุกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

2) คณะกรรมการตรวจสอบมหีนา้ทีแ่ละรับผดิชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงนิและบญัช ี ระบบควบคมุ

ภายใน ระบบตรวจสอบภายใน เพือ่ใหม้ั่นใจวา่เป็นไปตามมาตรฐานสากล มคีวามรัดกมุ เหมาะสม ทนัสมัย และมี

ประสทิธภิาพ 

3) ประธานเจา้หนา้ที ่และผูบ้รหิาร มหีนา้ทีแ่ละรับผดิชอบในการสง่เสรมิและสนับสนุน นโยบายตอ่ตา้นคอรรั์ปชัน่ เพือ่ให ้

มั่นใจวา่ฝ่ายบรหิารไดต้ระหนักและใหค้วามส าคญักบัการตอ่ตา้นคอรรั์ปชัน่ และสือ่สารไปยังพนักงานและผูท้ี่

เกีย่วขอ้งทกุฝ่าย 

แนวทางการปฏบิัต ิ

1) กรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษัิทฯ ทกุระดับ ตอ้งปฏบิัตติามนโยบายต่อตา้นคอรรั์ปชัน่ โดยตอ้งไม่

เขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัการคอรรั์ปชัน่ ไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

2) พนักงานของบรษัิทฯ ไมพ่งึละเลยหรอืเพกิเฉย เมือ่พบเห็นการกระท าทีเ่ขา้ขา่ยคอรรั์ปชัน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษัิทฯ ตอ้ง

แจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรอืบคุคลทีรั่บผดิชอบทราบ และใหค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิตา่ง ๆ 

3) บรษัิทฯ จะใหค้วามคุม้ครองและความเป็นธรรมตอ่พนักงานทีป่ฏเิสธ หรอืแจง้เรือ่งคอรรั์ปชัน่ 

4) บรษัิทฯ จะรักษาความลับและคุม้ครองผูร้อ้งเรียนไม่ใหถู้กกลั่นแกลง้ทัง้ในระหว่างการสอบสวนและภายหลังการ

สอบสวน 

5) ผูท้ีก่ระท าคอร์รัปชั่นเป็นการกระท าผดิจรรยาบรรณซึง่จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาทางวนัิยตามระเบียบที่บริษัทฯ 

ก าหนดไว ้นอกจากนีอ้าจจะไดรั้บโทษตามกฎหมาย หากการกระท านัน้ผดิกฎหมาย 

6) กรรมการบรษัิท ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษัิทฯ ทกุระดบัตอ้งปฏบิตัดิว้ยความระมัดระวงัในเรือ่งดงัตอ่ไปนี้ 

6.1 ของก านัล การเลีย้งรับรอง 

  การให ้มอบ หรอืรับของก านัล การเลีย้งรับรอง ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ 

6.2 เงนิบรจิาคเพือ่การกศุล หรอืเงนิสนับสนุน 

 การให ้หรอืรับเงนิบรจิาค หรอืเงนิสนับสนุน ตอ้งเป็นไปอยา่งโปร่งใสและถกูตอ้งตามกฎหมาย 
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 11. การควบคมุภายในและการบรหิารจดัการความเสีย่ง 

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการตอ่การควบคมุภายใน 

คณะกรรมการบรษัิทไดม้กีารแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่เป็นกรรมการอสิระจ านวน 3 ทา่น  โดยมหีนา้ทีใ่นการ

สอบทานความถกูตอ้งเชือ่ถอืไดข้องรายงานทางการเงนิ  ความมปีระสทิธภิาพของระบบการควบคมุภายใน การปฏบิตัติาม

กฎหมายและขอ้บงัคับทีเ่กีย่วขอ้ง  รวมถงึรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้ กรรมการและผูบ้รหิาร

ของบรษัิทฯ  

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทไดป้ระเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในประจ าปี 2558  ตามที่

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) ก าหนด  ซึง่ม ี5 องคป์ระกอบ ดงันี ้ 

1) การควบคมุภายในองคก์ร (Control Environment) 

2) การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment)  

3) การควบคมุการปฏบิตังิาน (Control Activities) 

4) ระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลู (Information & Communication) 

5) ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

จากการประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในทัง้ 5 สว่นดงักลา่ว   คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นวา่  

ระบบการควบคมุภายในของบรษัิทมคีวามเหมาะสมและเพยีงพอทีจ่ะป้องกนัความผดิพลาดทีอ่าจจะเกดิขึน้ตอ่ความถูกตอ้ง

และเชือ่ถอืไดข้องรายงานทางการเงนิ  โดยกลุม่บรษัิทฯ ไดม้กีารประเมนิความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ตอ่ธรุกจิของกลุม่บรษัิท

และไดม้กีารน าระบบการควบคมุภายในมาใชเ้พือ่ป้องกนัหรอืลดความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ ซึง่ไดม้กีารตดิตามและตรวจสอบ

โดยผูต้รวจสอบภายในของบรษัิท  และจะรายงานผลการตดิตามโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบวา่ระบบการควบคมุ

ภายในดงักลา่วมกีารน าไปใชอ้ยา่งเหมาะสมและถกูตอ้ง  เมือ่พบขอ้ผดิพลาดเกดิขึน้จะตอ้งมกีารแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

จากการตรวจสอบภายในของผูต้รวจสอบภายในทีน่ าเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบในระหวา่งปี 2558  พบวา่  ความ

เสีย่งจากระบบการควบคมุภายในของกลุม่บรษัิทอยูใ่นระดับต า่  โดยมกีารควบคมุภายในอยูใ่นเกณฑท์ีด่ ี มคีวามน่าเชือ่ถอื

และมปีระสทิธผิลเพยีงพอ สามารถป้องกนัความเสีย่งทีม่ผีลกระทบอยา่งมนัียส าคญัตอ่การปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

ทัง้นี ้จากการตรวจสอบไมพ่บประเด็นทีม่นัียส าคัญตอ่กระบวนการปฏบิตังิานของกลุม่บรษัิท 

11.2 หวัหนา้งานตรวจสอบภายในและหวัหนา้งานก ากบัดแูลการปฏบิตังิานของบรษิทัฯ 

 ในระหวา่งปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบไดม้มีตแิตง่ตัง้นางสาวพรรษชล  อปูแกว้ เป็นผูต้รวจสอบภายในบรษัิทฯ  

โดยจะมกีารปฏบิตัหินา้ทีต่รวจสอบภายในแทนบรษัิท ส านักงาน ดร. วรัิช แอนด ์แอสโซซเิอทส ์ จ ากดั ซึง่เป็นผูต้รวจสอบ

ภายในอสิระ โดยมหีนา้ทีร่ายงานผลการตรวจสอบภายในแกค่ณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทฯ โดยตรง โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบมคีวามเห็นวา่ ผูด้ ารงต าแหน่งหัวหนา้งานตรวจสอบภายในมวีฒุกิารศกึษา ประสบการณ์ การอบรม ทีเ่หมาะสม

เพยีงพอกับการปฏบิตัหินา้ทีด่งักลา่ว ทัง้นี ้ การแตง่ตัง้ ถอดถอน และโยกยา้ยผูด้ ารงต าแหน่งหัวหนา้งานตรวจสอบภายใน

ตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ส าหรับการก ากบัดแูลการปฏบิัตงิานของบรษัิทฯ นัน้ นางสาวนฐภรณ์ เทีย่งประเทศ ไดรั้บการแตง่ตัง้จากบรษัิทฯ ให ้

ด ารงต าแหน่งหัวหนา้งานก ากับดแูลการปฏบิตังิานของบรษัิทฯ  
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 12.  รายการระหวา่งกนั 

12.1 รายละเอยีดรายการระหวา่งกนัทีเ่กดิข ึน้ในปี 2557 และ 2558 

 บคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ 

ลกัษณะการประกอบธรุกจิ/ 
ลกัษณะความสมัพันธ ์

ลกัษณะรายการ 
มูลคา่รายการ (ลา้นบาท) ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 
2557 2558 

1. บรษัิท พ.ีเอ็ม. เอ็นเนอรย์ี ่จ ากัด (“ PME”) 

ลักษณะธุรกจิ 

ลงทุนในบริษัทที่ผลิตพลังงานทดแทน โดยมีที่ตั ้ง

ส านักงานใหญ่อยู่ที ่3199 อาคารมาลนีนท ์ชัน้ 15 ถนน

พระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรงุเทพฯ  

ความสัมพันธก์ับบรษัิทฯ 

- เป็นผูถ้อืหุน้ใหญข่องบรษัิทฯ โดยถอืหุน้ในสัดสว่น  

รอ้ยละ 42.8 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 

- มกีรรมการและผูบ้รหิารรว่มกันกับบรษัิทฯ คอื 

ดร. แคทลนี  มาลนีนท  ์(ประธานกรรมการ ประธาน

กรรมการบริหาร และ ประธานเจา้หนา้ที่บริหารของ

บรษัิทฯ) ด ารงต าแหน่งกรรมการ และเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่

ใน PME โดยถอืหุน้ในสัดสว่นรอ้ยละ 100.0 ณ วันที ่31 

ธันวาคม 2558 

นายสมภพ  พรหมพนาพทิกัษ ์(กรรมการ 

กรรมการบรหิาร และ ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบัิตกิาร

ของบรษัิทฯ) ด ารงต าแหน่งกรรมการใน PME 

ค า้ประกนัเงนิกูย้มืโดยไมม่คีา่ตอบแทน 

PME น าหุน้ของบรษัิทฯ ทีต่นเองถอืบางสว่น

จ านวน 55,385,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 

10 บาท (ซึง่ตอ่มาไดม้กีารปรับมลูคา่หุน้ที่

ตราไวเ้ป็นหุน้ละ 1 บาท จงึมจี านวนหุน้ 

553,850,000 หุน้) มาจ าน า เพือ่เป็นสว่นหนึง่

ของหลักประกันเงนิกูย้มืใหแ้กบ่รษัิทฯ จาก

ธนาคารพาณชิยแ์หง่หนึง่ เพือ่พัฒนา

โครงการโรงไฟฟ้า Thermal   

-    วงเงนิค ้าประกัน 

     (ประกอบดว้ย เงนิเบกิเกนิบัญช ีและ 

      เงนิกูย้มืระยะยาว) 

 

 

 

 

600 

 

 

 

 

 

 

 

380* 

 

 

 

 

 

 

บรษัิทฯ มวีงเงนิกูย้มืจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึง่ เพือ่ใช ้

พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า Thermal โดยวงเงนิกูย้มืดังกลา่ว 

ส่วนหนึง่ค ้าประกันโดยหุน้ของบรษัิทฯ  ทีถ่อืโดย PME ซึง่

เป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ าหนดโดยธนาคารพาณิชยท์ีใ่หกู้ย้มื

เงิน โดยบรษัิทฯ ไม่มีค่าใชจ้่ายเกดิขึน้จากการค ้าประกัน

ดังกลา่ว  

โดยปัจจุบันนี้ ธนาคารไดป้รับลดภาระการจ าน าหุน้ของ 

PME ที่ถืออยู่ในบรษัิทฯ คงเหลือ 100 ลา้นหุน้  และอยู่

ระหว่างการขอปรับลดการจ าน าหุน้เหลอื 50 ลา้นหุน้ในปี 

2559 กับธนาคารพาณชิยด์ังกลา่ว   

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การท ารายการดังกล่าวเป็นการรับความช่วยเหลือทาง

การเงินจากผูถ้ือหุน้ใหญ่ เพื่อใชเ้ป็นแหล่งเงินทุนในการ

พัฒนาโค ร งก า ร ให ้กั บบ ริ ษัท ฯ  โดย  PME มิไ ด ้รั บ

ค่าตอบแทนในการจ าน าหุน้ดังกล่าว รายการดังกล่าวจงึมี

ความจ าเป็นและสมเหตสุมผล และเป็นประโยชนต์อ่บรษัิทฯ  

 

 

 

*บรษัิทไดข้อปรับลดภาระการจ าน าหุน้เหลอื 100 ลา้นหุน้ โดยมลูคา่รายการคดิจากราคาตลาดของหุน้ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 คอืมลูคา่หุน้ละ 3.80 บาท 
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 บคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ 

ลกัษณะการประกอบธรุกจิ/ 
ลกัษณะความสมัพันธ ์

ลกัษณะรายการ 
มูลคา่รายการ (ลา้นบาท) ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 
2557 2558 

 

2. ดร. แคทลนี  มาลนีนท ์ 

ความสัมพันธก์ับบรษัิทฯ 

กรรมการและผูบ้รหิาร  

 

เงนิกูย้มืระยะส ัน้ 

บ ริ ษั ท ฯ  กู ้ยื ม เ งิ น ร ะ ย ะ สั ้น ใ น รู ป แบบ 

ต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ โดยมรีะยะเวลา 90 วัน จาก 

ดร. แคทลีน  มาลีนนท์  เพื่อใชเ้ป็นทุน

หมุนเวยีนในการด าเนนิธุรกจิ โดยไม่มกีารคดิ

ดอกเบี้ย  ส าห รับปี  2556 และคิดอัตรา

ดอกเบีย้รอ้ยละ MLR – 3% ส าหรับปี 2557 

-    เงนิกูย้มืระยะสัน้ 

      ตน้งวด 

      กูเ้พิม่ 

      จ่ายคนื 

      ปลายงวด 

- ดอกเบีย้คา้งจ่าย 

- ดอกเบีย้จ่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

-- 

(20) 

-- 

0 

0.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ไมม่-ี 

บรษัิทฯ มกีารกูย้มืเงนิระยะสัน้จาก ดร. แคทลนี  มาลนีนท ์ 

เพื่อใชเ้ป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ โดยไม่คิด

ดอกเบี้ย  โดยบริษัทฯ มีก าหนดจ่ายคืนเงินตน้เมื่อครบ

ก าหนด 90 วันนับจากวันทีใ่นต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ  

ทัง้นี้ จากมตทิีป่ระชมุกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ที ่1/2557 เมือ่

วันที ่18 กุมภาพันธ์ 2557 ไดม้มีตอินุมัตใิหบ้รษัิทฯ กูย้มื

เงนิระยะสัน้ในรปูแบบต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ ระยะเวลา 90 วัน ใน

วงเงินกู  ้50 ลา้นบาท (Revolving) จาก ดร. แคทลีน      

มาลีนนท์ ส าหรับปี 2557  โดยคดิอัตราดอกเบี้ยรอ้ยละ 

MLR – 3% ซึง่ต ่ากวา่ตน้ทนุเงนิกูข้องบรษัิทฯ จากธนาคาร

พาณชิย ์ เพือ่ใชเ้ป็นทนุหมนุเวยีนในการด าเนนิธุรกจิ  

โดยในปี 2558 บรษัิทฯ ไดม้ีการจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้

ดังกลา่วแค ่ดร. แคทลนี มาลนีนท ์ทัง้หมดแลว้  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายการดังกล่าวเป็นการกูย้ืมเงินระยะสัน้ โดยมีการคิด

ดอกเบีย้ในอัตราทีต่ ่ากว่าเงนิกูข้องบรษัิท เพือ่ใชเ้ป็นทุน

หมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ โดยเงื่อนไขการช าระเงิน 

เป็นไปตามการกูย้มืปกต ิโดยบรษัิทฯ มกี าหนดจ่ายคนืเงนิ

ตน้เมือ่ครบก าหนด 90 วันนับจากวันทีใ่นต๋ัวสัญญาใชเ้งิน 

โดยในปี 2558  บรษัิทฯ ไดม้กีารจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้

ดังกล่าวแก่ ดร. แคทลีน มาลีนนท์ ทัง้หมดแลว้ ดังนั้น 

รายการดังกลา่ว จงึมคีวามจ าเป็นและสมเหตสุมผลและเป็น

ประโยชนใ์นการด าเนนิธุรกจิของบรษัิทฯ  
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 บคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ 

ลกัษณะการประกอบธรุกจิ/ 
ลกัษณะความสมัพันธ ์

ลกัษณะรายการ 
มูลคา่รายการ (ลา้นบาท) ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 
2557 2558 

  ค า้ประกนัเงนิกูย้มืโดยไมม่คีา่ตอบแทน 

ดร. แคทลนี  มาลนีนท ์ ค ้าประกันวงเงนิกูย้มื

จากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งใหแ้ก่บรษัิทฯ 

ส าหรับการลงทนุในธุรกจิโครงการผลติไฟฟ้า 

PV ประเภท Commercial Rooftop    

-    วงเงนิค ้าประกันของเงนิกูย้มืระยะสัน้ 

 

 

 

 

 

277 

 

 

 

 

 

-ไมม่-ี 

บรษัิทฯ มวีงเงนิกูย้มืจากธนาคารพาณชิยแ์หง่หนึง่ ส าหรับ

การลงทนุในธุรกจิโครงการผลติไฟฟ้า PV ประเภท 

Commercial Rooftop โดยวงเงนิกูย้มืดังกลา่ว ค ้าประกัน

โดยดร. แคทลนี  มาลนีนท ์ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ าหนด

โดยธนาคารพาณชิยใ์หกู้ย้มืเงนิ โดยบรษัิทฯ ไมม่คี่าใชจ้่าย

เกดิขึน้จากการค ้าประกันดังกลา่ว  

โดยในปี 2558 บริษัทฯ ไดม้ีการปลดภาระค ้าประกัน

ดังกลา่วแลว้ทัง้จ านวน  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การท ารายการดังกล่าว เป็นการรับความช่วยเหลือทาง

การเงินจากดร. แคทลีน  มาลีนนท์  เพื่อใชเ้ป็นแหล่ง

เ งินทุน ในการพัฒนาโครงการใหก้ั บบริษัทฯ  โดย              

ดร. แคทลีน  มาลีนนท์  มิไดร้ับค่าตอบแทนในการค ้า

ประกันวงเงนิกูย้มืดังกลา่ว  

โดยในปี 2558 บริษัทฯ ไดม้ีการปลดภาระค ้าประกัน

ดังกล่าวแลว้ทัง้จ านวน รายการดังกล่าวจงึมคีวามจ าเป็น

และสมเหตสุมผล และเป็นประโยชนต์อ่บรษัิทฯ  
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12.2 มาตรการหรอืข ัน้ตอนในการอนุมตัใิหเ้ขา้ท ารายการระหวา่งกนัและนโยบายการท ารายการระหวา่งกนัใน

อนาคต  

บรษัิทฯ ไดก้ าหนดมาตรการและขัน้ตอนการอนุมัตกิารท ารายการระหวา่งกนัของบรษัิทฯ และ/หรอืบรษัิทยอ่ยกับบคุคลทีอ่าจ

มสีว่นไดเ้สยี หรอืมคีวามขดัแยง้กนัในทางผลประโยชน ์ หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นอนาคต ทัง้นี้ เพือ่ความ

โปร่งใส เป็นธรรม และไม่กอ่ใหเ้กดิการถา่ยเทผลประโยชนข์องบรษัิทฯ และ/หรอืบรษัิทย่อย ดงัตอ่ไปนี ้  

1. การเขา้ท ารายการระหวา่งกนั ของบรษัิทฯ และ/หรอืบรษัิทย่อย กบับคุคลทีอ่าจมสีว่นไดเ้สยี หรอืมคีวามขดัแยง้กนั

ในทางผลประโยชน ์บรษัิทฯ และ/หรอืบรษัิทย่อยจะตอ้งด าเนนิการเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ประกาศ ระเบยีบ 

ขอ้ก าหนด และหนังสอืเวยีนทีเ่กีย่วขอ้งดงัตอ่ไปนี ้ 

1) พระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535  

2) ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุที ่ทจ. 21/2551 เรือ่งหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั  

3) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิัตกิารของบรษัิท

จดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ.2546 

4) ขอ้บงัคับของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง หลกัเกณฑ ์ เงือ่นไข และวธิกีารเกีย่วกบัการเปิดเผย

สารสนเทศและการปฏบิตักิารใดๆ ของบรษัิทจดทะเบยีน  

5) ขอ้ก าหนดเกีย่วกับการเปิดเผยการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกันในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิทีจ่ัดท าโดยผูส้อบ

บัญชทีีไ่ดรั้บการรับรองโดยคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยแ์ละแบบแสดงรายการขอ้มูล

ประจ าปี (แบบ 56-1) รวมถงึประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพย ์ขอ้ก าหนดตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนหนังสอืเวยีน กฎระเบยีบและกฎหมาย

อืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. การเขา้ท ารายการระหว่างกันใดๆ ทีเ่ขา้ข่ายทีจ่ะตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือทีป่ระชมุผูถ้ือหุน้ 

รายการระหว่างกันดังกล่าวจะตอ้งไดรั้บการพิจารณากลั่นกรองและใหค้วามเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน

น าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ แลว้แตก่รณี เพือ่พจิารณาอนุมัตทิกุครัง้ ทัง้นี ้เพือ่ใหแ้น่ใจวา่

รายการระหวา่งกนัดงักลา่ว ไมก่อ่ใหเ้กดิการถา่ยเทผลประโยชนข์องบรษัิทฯ และ/หรอืบรษัิทย่อย โดยความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ อยา่งนอ้ยจะตอ้งครอบคลมุประเด็น ดงันี้ 

1) ความสมเหตสุมผลและประโยชนข์องรายการระหวา่งกนัตอ่บรษัิทฯ และ/หรอืบรษัิทยอ่ย 

2) ความเป็นธรรมของราคา และเงือ่นไขของรายการระหวา่งกนั โดยใหพ้จิารณาเปรยีบเทยีบความเหมาะสมของ

ราคาและสิง่ตอบแทนอืน่ กบัราคาตลาด ราคาทีไ่ดรั้บการเสนอจากบคุคลภายนอก หรอืราคาประเมนิของผู ้

ประเมนิอสิระ  

3) ความเหมาะสมของเงือ่นไขของรายการ อาท ิ โดยใหพ้จิารณาเปรยีบเทยีบเงือ่นไขการช าระราคาหรอืสิง่ตอบ

แทน และเงือ่นการคา้ปกตทิัว่ไป  

ทั ้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น 

คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอความเห็นเกีย่วกับรายการระหวา่งกันจากผูเ้ชีย่วชาญอสิระ หรอืผูส้อบบัญชี

ของบรษัิทฯ เพือ่ประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษัิทฯ กอ่นน าเสนอตอ่

คณะกรรมการบรษัิทฯ หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ แลว้แตก่รณี ได ้

3. บรษัิทฯ และ/หรอืบรษัิทย่อย จะตอ้งด าเนนิการหา้มไม่ใหก้รรมการผูม้สีว่นไดเ้สยีในการตกลงเขา้ท ารายการระหวา่ง

กันดังกลา่วเขา้ร่วมประชมุ และ/หรอืมสีทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุ ในวาระทีเ่กีย่วขอ้งกับการพจิารณาอนุมัตกิารเขา้ท า

รายการระหวา่งกัน ทัง้นี้ บรษัิทจะตอ้งด าเนนิการเปิดเผยขอ้มูลรายการระหวา่งกันในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิที่

ไดรั้บการตรวจสอบหรอืสอบทานจากผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ 

4. การเขา้ท ารายการระหว่างกันใดๆ ใหฝ่้ายบริหารมีอ านาจในการอนุมัตกิารเขา้ท ารายการระหว่างกันดังกล่าวได ้  

หากรายการดงักลา่วมขีอ้ตกลงและเงือ่นไขทางคา้ในลักษณะเดยีวกนักับทีว่ญิญชูนจะพงึกระท ากับคูส่ญัญาทั่วไปใน

สถานการณ์เดยีวกนั ดว้ยอ านาจตอ่รองทางการคา้ทีป่ราศจากอทิธพิลในการทีต่นมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอื

บุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง  ทัง้นี้ บรษัิทฯ จะตอ้งจัดท ารายงานสรุปเกีย่วกับรายการระหว่างกันทีเ่กดิขึน้ดังกล่าวทีม่ี

มลูคา่เกนิกวา่ 10 ลา้นบาท ทกุรายการ เพือ่รายงานใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ รับทราบภายในเวลาทีเ่หมาะสมตอ่ไป 
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ทัง้นี ้บรษัิทฯ ก าหนดขัน้ตอนการอนุมัตกิารเขา้ท ารายการระหวา่งกนัของบรษัิทฯ กจิการทีค่วบคมุร่วมกนัและ/หรอืบรษัิทยอ่ย 

กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบคุคลทีอ่าจมสีว่นไดเ้สยี หรอืมคีวามขัดแยง้กนัในทางผลประโยชน ์ทีม่เีงือ่นไขทางการคา้ทั่วไป ดงันี้ 

1. ในกรณีทีเ่ป็นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกันหรือระหว่างกันที่มีขนาดเล็ก และเป็นรายการทีม่ีเงื่อนไขการคา้ปกต ิ  

ฝ่ายจัดการจะเป็นผูพ้จิารณาตดัสนิใจ 

2. ในกรณีที่เป็นการท ารายการระหว่างกันที่มีขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่เป็นรายการที่มีเงื่อนไขการคา้ปกติ 

คณะกรรมการบรหิารจะเป็นผูพ้จิารณาตดัสนิใจ 

- รายการขนาดเล็ก คอื รายการทีม่มีลูคา่นอ้ยกวา่หรอืเทา่กับ 1 ลา้นบาท หรอื นอ้ยกวา่หรอืเทา่กับรอ้ยละ 0.03 

ของสนิทรัพยท์ีม่ตีวัตนสทุธแิลว้แตจ่ านวนใดสงูกวา่    

- รายการขนาดกลาง คอื รายการทีม่มีลูคา่มากกวา่ 1 ลา้นบาทแตน่อ้ยกวา่ 20 ลา้นบาท หรอื มากกวา่รอ้ยละ 0.03 

แตต่ า่กวา่รอ้ยละ 3 ของสนิทรัพยท์ีม่ตีัวตนสทุธ ิแลว้แตจ่ านวนใดจะสงูกวา่    

- รายการขนาดใหญ ่คอื รายการทีม่มีลูคา่มากกวา่หรอืเทา่กับ 20 ลา้นบาท หรอื มากกวา่รอ้ยละ 3 ของสนิทรัพย์

ทีม่ตีวัตนสทุธ ิแลว้แตจ่ านวนใดจะสงูกวา่ 
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 13. ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั  

13.1 งบการเงนิ 

13.1.1 สรุปรายงานการตรวจสอบบญัช ี

ประจ าปี ผูส้อบบญัช ี สรุปรายงานการตรวจสอบ 

2556 คณุศริาภรณ์  เอือ้อนันตก์ลุ ผูส้อบบญัชไีดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ี

 ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขทะเบยีน 3844 และใหค้วามเห็นวา่ งบการเงนิทีต่รวจสอบไดแ้สดงฐานะการเงนิ 

 จาก บรษัิท ส านักงาน อวีาย จ ากดั  ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 ผลการด าเนนิงานและกระแสเงนิสด 

  ส าหรับปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัของบรษัิทฯ บรษัิทย่อยและกจิการที ่

  ควบคมุร่วมกนั และเฉพาะของบรษัิทฯ โดยถกูตอ้งตามทีค่วรใน 

  สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

2557 คณุศริาภรณ์  เอือ้อนันตก์ลุ ผูส้อบบญัชไีดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ี

 ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขทะเบยีน 3844 และใหค้วามเห็นวา่ งบการเงนิทีต่รวจสอบไดแ้สดงฐานะการเงนิ 

 จาก บรษัิท ส านักงาน อวีาย จ ากดั ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 ผลการด าเนนิงานและกระแสเงนิสด 

  ส าหรับปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัของบรษัิทฯ บรษัิทย่อยและกจิการที ่

  ควบคมุร่วมกนั และเฉพาะของบรษัิทฯ โดยถกูตอ้งตามทีค่วรใน 

  สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

2558 คณุขจรเกยีรต ิ อรุณไพศาลโรจนกลุ ผูส้อบบญัชไีดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ี

 ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขทะเบยีน 3445 และใหค้วามเห็นวา่ งบการเงนิทีต่รวจสอบไดแ้สดงฐานะการเงนิ 

 จาก บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 ผลการด าเนนิงานและกระแสเงนิสด 

 เอบเีอเอส จ ากัด ส าหรับปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัของบรษัิทฯ บรษัิทย่อยและกจิการที ่

  ควบคมุร่วมกนั และงบการเงนิเฉพาะของบรษัิทฯ โดยถกูตอ้งตาม 

  ทีค่วรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  โดยม ี

  การใหข้อ้สงัเกตในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้ที ่4 ซึง่แสดง 

  ผลกระทบทีม่ตีอ่งบการเงนิส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2557 

  จากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชเีรือ่งเงนิลงทนุในบรษัิท 

  ร่วมและกจิการร่วมคา้  ซึง่ก าหนดใหบ้รษัิทรับรูเ้งนิลงทนุในกจิการ 

  ทีค่วบคมุร่วมกนัโดยใชว้ธิสีว่นไดเ้สยี  ทัง้นี ้ความเห็นของผูส้อบ 

  บญัชตีอ่งบการเงนิไมไ่ดม้เีงือ่นไขในเรือ่งนี้ 
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13.1.2 ตารางสรุปงบการเงนิรวมของบรษัิทฯ  ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 – 2558 

 

 

(หน่วย : ลา้นบาท)

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ

สนิทรพัย์

สนิทรพัยห์มนุเวยีน

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 22.73 1.2% 7.21 0.2% 337.42 7.0%

เงนิฝากธนาคารที่มขีอ้จ ากดัในการเบกิใชร้ะยะสัน้ 0.71 0.0% 54.65 1.3% 25.09 0.5%

เงนิลงทุนชั่วคราว 0.00 0.0% 1,232.00 29.9% 566.81 11.7%

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ 99.44 5.2% 63.50 1.5% 47.56 1.0%

ภาษีมลูคา่เพิม่รอเรยีกคนื 5.71 0.3% 31.96 0.8% 41.49 0.9%

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 5.86 0.3% 20.51 0.5% 5.23 0.1%

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 134.45 7.0% 1,409.83 34.2% 1,023.60 21.1%

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน

เงนิฝากธนาคารที่มขีอ้จ ากดัในการเบกิใชร้ะยะยาว 0.78 0.0% 4.37 0.1% 159.13 3.3%

เงนิลงทุนในการรว่มคา้ 354.17 18.4% 1,296.94 31.5% 1,476.67 30.5%

อสงัหารมิทรัพยเ์พือ่การลงทุน 88.40 4.6% 88.40 2.1% 88.40 1.8%

ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 1,234.57 64.2% 1,197.52 29.1% 1,977.47 40.8%

สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับัญชี 110.51 5.7% 109.64 2.7% 105.99 2.2%

สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน 0.48 0.0% 2.60 0.1% 3.62 0.1%

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 0.73 0.0% 7.11 0.2% 9.51 0.2%

รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 1,789.64 93.0% 2,706.58 65.8% 3,820.79 78.9%

รวมสนิทรพัย์ 1,924.09 100.0% 4,116.41 100.0% 4,844.39 100.0%

หนีส้นิ

หนีส้นิหมนุเวยีน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร 70.29 3.7% 0.00 0.0% 152.95 19.0%

เจา้หนีค้า่กอ่สรา้งและเจา้หนีอ้ ืน่ 325.31 16.9% 150.98 3.7% 34.51 4.3%

หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงนิที่ถงึก าหนดช าระภายใน 1 ปี 4.11 0.2% 4.30 0.1% 4.49 0.6%

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระภายใน 1 ปี 528.32 27.5% 102.12 2.5% 88.75 11.0%

ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย 11.93 0.6% 0.00 0.0% 0.07 0.0%

ภาษีมลูคา่เพิม่ที่ยังไมถ่งึก าหนดช าระ 0.00 0.0% 38.34 0.9% 0.00 0.0%

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 21.59 1.1% 4.47 0.1% 3.66 0.5%

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 961.55 50.0% 300.21 7.3% 284.43 35.4%

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน

หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงนิ 12.62 0.7% 8.32 0.2% 3.83 0.5%

เงนิกูย้มืระยะยาว 0.00 0.0% 315.85 7.7% 511.68 63.6%

ภาระผกูพันผลประโยชนพ์นักงาน 1.69 0.1% 2.71 0.1% 4.05 0.5%

หนีส้นิภาษีเงนิไดร้อตดับัญชี 13.66 0.7% 0.00 0.0% 0.00 0.0%

หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่ 0.00 0.0% 0.07 0.0% 0.07 0.0%

รวมหนีส้นิไมห่มนุเวยีน 27.97 1.5% 326.95 7.9% 519.63 64.6%

รวมหนีส้นิ 989.52 51.4% 627.16 15.2% 804.06 100.0%

สว่นของผูถ้อืหุน้

ทุนจดทะเบยีน 1,815.00 1,815.00 1,815.00

ทุนออกจ าหน่ายและเรยีกช าระแลว้ 1,021.22 53.1% 1,815.00 44.1% 1,815.00 225.7%

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 0.00 0.0% 1,266.10 30.8% 727.55 90.5%
เงนิรับลว่งหนา้คา่หุน้เพิม่ทุน 92.47 4.8% 0.00 0.0% 0.00 0.0%

ลกูหนีค้า่หุน้ (5.71) -0.3% 0.00 0.0% 0.00 0.0%

ก าไร(ขาดทุน)สะสม (173.41) -9.0% 408.15 9.9% 1,473.29 183.2%

องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของผูถ้อืหุน้ 0.00 0.0% 0.00 0.0% 24.48 3.0%

รวมสว่นของบรษิทัใหญ่ 934.57 48.6% 3,489.25 84.8% 4,040.32 502.5%

สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีที่ไมม่อี านาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย

ของกจิการที่ควบคมุรว่มกนั 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.01 0.0%

สว่นของผูถ้อืหุน้ 934.57 48.6% 3,489.25 84.8% 4,040.33 502.5%

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 1,924.09 100.0% 4,116.41 100.0% 4,844.39 602.5%

2556 2557 2558
งบแสดงฐานะการเงนิรวม
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(หน่วย : ลา้นบาท)

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ

รายไดจ้ากการขาย 7.95 17.8% 11.54 21.4% 87.65 15.9%

รายไดเ้งนิอดุหนุนสว่นเพิม่ราคารับซือ้ไฟฟ้า 14.24 31.9% 7.29 13.5% 4.40 0.8%

รายไดค้า่บรหิารจัดการ 22.42 50.3% 35.06 65.1% 36.81 6.7%

ตน้ทุนขาย (66.32) -148.7% (88.24) -163.7% (119.55) -21.7%

ก าไร(ขาดทุน)ข ัน้ตน้ (21.71) -48.7% (34.35) -63.7% 9.31 1.7%

รายไดอ้ืน่ 7.11 15.9% 458.09 850.0% 40.18 7.3%

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (77.53) -173.8% (85.94) -159.5% (87.96) -16.0%

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ (591.90) -1326.8% (250.00) -463.9% 0.00 0.0%

ตน้ทุนทางการเงนิ (32.43) -72.7% (29.28) -54.3% (27.85) -5.1%

สว่นแบ่งก าไรจากการรว่มคา้ 11.78 26.4% 510.01 946.4% 596.58 108.3%

ก าไร(ขาดทุน)กอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ (704.68) -1579.6% 568.53 1055.0% 530.26 96.2%

รายได(้คา่ใชจ้่าย)ภาษีเงนิได ้ 130.74 293.1% 12.79 23.7% (3.67) -0.7%

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรบัปี (573.94) -1286.6% 581.32 1078.7% 526.59 95.6%

ก าไรของบรษัิทยอ่ยกอ่นเปลีย่นสถานะเป็นกจิการที่ควบคมุรว่มกนั 105.43 236.3% 0.00 0.0% 0.00 0.0%

ก าไรเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรบัปี (468.51) -1050.2% 581.32 1078.7% 526.59 95.6%

รายการที่จะจัดประเภทรายการใหมเ่ป็นก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลตา่งของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงนิ 0.00 0.0% 0.00 0.0% 24.48 4.4%

ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภัย 0.00 0.0% 0.24 0.4% 0.00 0.0%

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรบัปี (468.51) -1050.2% 581.56 1079.2% 551.07 100.0%

การแบง่ปนัก าไร(ขาดทุน)ส าหรบัปี

สว่นที่เป็นของบรษัิทใหญ่ (120.55) -270.2% 581.32 1078.7% 526.59 95.6%

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 0 0.0% 0 0.0% 0.07 0.0%

(120.55) -270.2% 581.32 1078.7% 526.66 95.6%

ก าไร(ขาดทุน)ตอ่หุน้

ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน (0.02) 0.41 0.30

2556 2557 2558งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
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(หน่วย : ลา้นบาท)
2556 2557 2558

งบกระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน

ก าไร(ขาดทุน)กอ่นคา่ใชจ้่ายภาษีเงนิได ้ (251.29) 568.53 530.26

รายการปรบักระทบ

คา่เสือ่มราคา 30.31 34.02 41.90

หนีส้งสยัจะสญู 12.14 0.00 0.00

สว่นแบ่งก าไรจากกจิการที่ควบคมุรว่มกนั (11.78) (510.01) (596.58)

ก าไรจากการเปลีย่นสถานะเงนิลงทุน (22.39) 0.00 0.00

ก าไรจากการด าเนนิงานที่ยกเลกิ 105.43 0.00 0.00

ก าไรจากการจ าหน่ายอปุกรณ์ 7.35 (0.56) 0.00

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวพนักงาน 0.41 1.26 1.34

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่อาคารและอปุกรณ์ 591.90 250.00 0.00

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นที่ยังไมเ่กดิขึน้จรงิ 0.00 (1.26) (0.02)

ก าไรจากการวัดมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุนชั่วคราว 0.00 0.00 (0.40)

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอปุกรณ์ 0.00 0.00 0.01

ดอกเบี้ยรับ (2.68) (5.87) (22.04)

ตน้ทุนทางการเงนิ 32.42 29.28 27.85

491.82 365.39 (17.68)

การเปลีย่นแปลงของเงนิทุนหมนุเวยีน

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ (4.49) 88.27 (33.87)

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 78.24 (40.66) 7.71

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 0.08 (8.51) (3.41)

เจา้หนีค้า่กอ่สรา้งและเจา้หนีอ้ ืน่ (1,550.05) 15.25 0.79

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ (3.46) 41.23 (39.15)

หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่ 0.00 (0.17) 0.00

เงนิสด(ใชไ้ปใน)ไดม้าจากกจิกรรมด าเนนิงาน (987.86) 460.80 (85.61)

จ่ายภาษีเงนิได ้ (32.47) (11.94) (1.90)

เงนิสดสุทธ(ิใชไ้ปใน)ไดม้าจากกจิกรรมด าเนนิงาน (1,020.33) 448.86 (87.51)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงนิฝากธนาคารที่มขีอ้จ ากดัในการเบกิใชร้ะยะสัน้(เพิม่ขัน้)ลดลง 1,150.72 (53.94) 29.56

เงนิฝากธนาคารที่มขีอ้จ ากดัในการเบกิใชร้ะยะยาว(เพิม่ขัน้)ลดลง 0.00 (3.58) (154.77)

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้เงนิลงทุนชั่วคราว 0.00 (1,232.00) (1,396.90)

เงนิสดรับจากการขายเงนิลงทุนชั่วคราว 0.00 0.00 2,062.49

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้เงนิลงทุนในบรษัิทยอ่ย 0.00 (480.00) 0.00

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้เงนิลงทุนในกจิการที่ควบคมุรว่มกนั (320.00) 0.00 0.00

เงนิสดรับจากการจ าหน่ายอสงัหารมิทรัพยเ์พือ่การลงทุน 111.00 0.00 0.00

เงนิสดรับจากการจ าหน่ายที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 422.58 0.56 0.00

เงนิจ่ายซือ้อสงัหารมิทรัพยเ์พือ่การลงทุน (154.95) 0.00 0.00

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 1,801.50 (434.83) (936.04)

สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีที่ไมม่อี านาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย 28.85 0.00 0.00

ดอกเบี้ยรับ 2.68 0.79 24.60

เงนิปันผลรับ 0.00 0.00 464.10

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน 3,042.38 (2,203.00) 93.04

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงนิเบกิเกนิบัญชธีนาคารเพิม่ขึน้ (ลดลง) (415.94) (70.29) 152.95

เงนิสดรับจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการที่เกีย่วขอ้ง 20.00 (20.00) 0.00

จ่ายคนืหนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงนิ (1.05) (4.11) (4.78)

เงนิสดรับจากเงนิกูย้มืระยะยาว 231.78 290.62

จ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาว (1,756.63) (338.77) (107.94)

เงนิสดรับจากการออกหุน้ใหม่ 427.22 2,059.88 0.00

สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีที่ไมม่อี านาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย 0.00 0.00 0.01

เงนิรับลว่งหนา้คา่หุน้เพิม่ทุน (241.40) (92.46) 0.00

รับช าระเงนิจากลกูหนีค้า่หุน้ 0.16 5.71 0.00

ดอกเบี้ยจ่ายและคา่ธรรมเนยีมทางการเงนิ (31.78) (33.12) (30.65)

เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมจดัหาเงนิ (1,999.42) 1,738.62 300.21

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิม่ข ึน้ (ลดลง) สุทธิ 22.63 (15.52) 305.74

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดตน้ปี 0.10 22.73 7.21

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงนิ 0.00 0.00 24.48

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดปลายปี 22.73 7.21 337.43

งบกระแสเงนิสดรวม
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   งบการเงนิรวม 

    หน่วย  2556 2557 2558 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง         

  อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่            0.1             4.7             3.6 

  อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่ 0.1     4.7 3.6 

  อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงนิสด เทา่ (1.1)             1.5  (0.3) 

  อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนี้การคา้ เทา่           0.4            0.7             5.4  

  ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ วนั        813.6         551.8            67.4  

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการท าก าไร         

  อตัราก าไรขัน้ตน้ % -49% -64% 7.2% 

  อตัราก าไรจากการด าเนนิงาน % -1507% 1109% 433.1% 

  อตัราก าไรอืน่ % 0% 835% 0.0% 

  อตัราสว่นเงนิสดตอ่การท าก าไร % 152% 75% -15.7% 

  อตัราก าไรสทุธ ิ % -1050% 1079% 427.6% 

  อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ % -50% 17% 13.6% 

อตัราสว่นแสดงประสทิธภิาพในการด าเนนิงาน        

  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย ์ % -24.3% 14.1% 11.4% 

  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพยถ์าวร % -26.2% 21.5% 14.4% 

  อตัราการหมนุของสนิทรัพย ์ เทา่             0.0              0.0            0.0  

อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ        

  อตัราสว่นหนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ เทา่             1.1              0.2              0.2  

  อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้  เทา่ (20.7)          20.4            20.0  

  อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผูกพัน เทา่ (0.6)             1.2  (0.6) 

  อตัราการจ่ายปันผล %                -                  -                  -    

ในปี 2558 บรษัิทมกีารเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชเีรือ่งเงนิลงทนุในบรษัิทรว่มและการรว่มคา้ตามมาตรฐานบัญชใีหมท่ีใ่ชบั้งคับในปี 

2558  ซ ึง่ก าหนดใหบ้รษัิทรับรูเ้งนิลงทนุในกจิการทีค่วบคมุรว่มกันโดยใชว้ธิสีว่นไดเ้สยีเทา่นัน้  โดยการเปลีย่นแปลงนโยบายบัญชี

ดังกลา่วสง่ผลกระทบตอ่งบการเงนิทีเ่คยรายงานไวส้ าหรับปีส ิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2557 และ 2556  และบรษัิทไดป้รับปรงุยอ้นหลังงบ

การเงนิส าหรับปีส ิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2557 และ 2556 
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13.1.3 ตารางสรุปงบการเงนิเฉพาะบรษัิท ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 – 2558  

 

 

(หน่วย : ลา้นบาท)

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ

สนิทรพัย์

สนิทรพัยห์มนุเวยีน

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 6.33 0.4% 4.06 0.1% 241.19 7.9%
เงนิฝากธนาคารที่มขีอ้จ ากดัในการเบกิใชร้ะยะสัน้ 0.72 0.0% 36.56 1.3% 0.55 0.0%
เงนิลงทุนชั่วคราว 0.00 0.0% 1,232.00 43.9% 566.81 18.6%
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ 110.44 7.0% 119.67 4.3% 77.94 2.6%
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกบ่รษัิทยอ่ย 0.00 0.0% 68.45 2.4% 240.40 7.9%
ภาษีมลูคา่เพิม่รอเรยีกคนื 0.00 0.0% 0.00 0.0% 1.81 0.1%
สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 1.95 0.1% 2.01 0.1% 3.19 0.1%
รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 119.44 7.5% 1,462.75 52.1% 1,131.89 37.2%
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน

เงนิฝากธนาคารที่มขีอ้จ ากดัในการเบกิใชร้ะยะยาว 0.77 0.0% 4.36 0.2% 159.13 5.2%
เงนิลงทุนในบรษัิทยอ่ย 53.08 3.4% 176.19 6.3% 596.01 19.6%
เงนิลงทุนในการรว่มคา้ 320.00 20.2% 350.00 12.5% 350.00 11.5%
อสงัหารมิทรัพยเ์พือ่การลงทุน 88.40 5.6% 88.40 3.1% 88.40 2.9%
ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 889.16 56.2% 609.75 21.7% 602.25 19.8%
สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับัญชี 110.50 7.0% 109.07 3.9% 105.27 3.5%
สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน 0.45 0.0% 2.58 0.1% 3.60 0.1%
สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 0.72 0.0% 4.28 0.2% 3.33 0.1%
รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 1,463.08 92.5% 1,344.63 47.9% 1,907.99 62.8%
รวมสนิทรพัย์ 1,582.52 100.0% 2,807.38 100.0% 3,039.88 100.0%
หนีส้นิ

หนีส้นิหมนุเวยีน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร 70.29 4.4% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
เจา้หนีค้า่กอ่สรา้งและเจา้หนีอ้ ืน่ 10.69 0.7% 14.38 0.5% 4.06 0.1%
หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงนิที่ถงึก าหนดช าระภายใน 1 ปี 4.10 0.3% 4.29 0.2% 4.49 0.1%
สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระภายใน 1 ปี 528.31 33.4% 39.66 1.4% 39.66 1.3%
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการที่เกีย่วขอ้งกนั 20.00 1.3% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย 11.93 0.8% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
ภาษีมลูคา่เพิม่ที่ยังไมถ่งึก าหนดช าระ 0.00 0.0% 38.34 1.4% 0.00 0.0%
หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 1.42 0.1% 4.06 0.1% 2.44 0.1%
รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 646.74 40.9% 100.73 3.6% 50.65 1.7%
หนีส้นิไมห่มนุเวยีน

หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงนิ 12.62 0.8% 8.32 0.3% 3.83 0.1%
เงนิกูย้มืระยะยาว 0.00 0.0% 152.99 5.4% 113.33 3.7%
ภาระผกูพันผลประโยชนพ์นักงาน 1.69 0.1% 2.72 0.1% 4.06 0.1%
หนีส้นิภาษีเงนิไดร้อตดับัญชี 13.66 0.9% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่ 0.00 0.0% 0.07 0.0% 0.07 0.0%
รวมหนีส้นิไมห่มนุเวยีน 27.97 1.8% 164.10 5.8% 121.29 4.0%
รวมหนีส้นิ 674.71 42.6% 264.83 9.4% 171.94 5.7%
สว่นของผูถ้อืหุน้

ทุนจดทะเบยีน 1,815.00 114.7% 1,815.00 64.7% 1,815.00 59.7%

ทุนออกจ าหน่ายและเรยีกช าระแลว้ 1,021.22 64.5% 1,815.00 64.7% 1,815.00 59.7%
สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 0.00 0.0% 1,266.09 45.1% 727.55 23.9%
เงนิรับลว่งหนา้คา่หุน้เพิม่ทุน 92.46 5.8% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
ลกูหนีค้า่หุน้ (5.71) -0.4% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
ก าไร(ขาดทุน)สะสม (200.16) -12.6% (538.54) -19.2% 325.39 10.7%
องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของผูถ้อืหุน้ 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
รวมสว่นของบรษิทัใหญ่ 907.81 57.4% 2,542.55 90.6% 2,867.94 94.3%
สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีที่ไมม่อี านาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย

ของกจิการที่ควบคมุรว่มกนั 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
สว่นของผูถ้อืหุน้ 907.81 57.4% 2,542.55 90.6% 2,867.94 94.3%
รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 1,582.52 100.0% 2,807.38 100.0% 3,039.88 100.0%

2556 2557 2558งบแสดงฐานะการเงนิ
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(หน่วย : ลา้นบาท)

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ

รายไดจ้ากการขาย 7.95 15.1% 4.46 8.8% 2.82 5.7%

รายไดเ้งนิอดุหนุนสว่นเพิม่ราคารับซือ้ไฟฟ้า 14.24 27.0% 7.29 14.5% 4.40 8.9%

รายไดค้า่บรหิารจัดการ 30.58 57.9% 38.67 76.7% 42.28 85.4%

ตน้ทุนขาย (69.72) -132.1% (88.47) -175.5% (86.92) -175.6%

ก าไร(ขาดทุน)ข ัน้ตน้ (16.95) -32.1% (38.05) -75.5% (37.42) -75.6%

รายไดอ้ืน่ 7.04 13.3% 54.18 107.5% 453.73 916.6%

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (64.33) -121.9% (84.24) -167.1% (77.42) -156.4%

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ (591.90) -1121.7% (250.00) -495.8% 0.00 0.0%

ตน้ทุนทางการเงนิ (32.43) -61.5% (32.74) -64.9% (9.70) -19.6%

สว่นแบ่งก าไรจากการรว่มคา้ 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%

ก าไร(ขาดทุน)กอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ (698.57) -1323.8% (350.85) -695.9% 329.19 665.0%

รายได(้คา่ใชจ้่าย)ภาษีเงนิได ้ 130.73 247.7% 12.23 24.3% (3.79) -7.7%

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรบัปี (567.84) -1076.1% (338.62) -671.6% 325.40 657.4%

ก าไรเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรบัปี

รายการที่จะจัดประเภทรายการใหมเ่ป็นก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลตา่งของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงนิ 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%

ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภัย 0.00 0.0% 0.24 0.5% 0.00 0.0%

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรบัปี (567.84) -1076.1% (338.38) -671.1% 325.40 657.4%

การแบง่ปนัก าไร(ขาดทุน)ส าหรบัปี

สว่นที่เป็นของบรษัิทใหญ่ 575.19 1090.0% (338.62) -671.6% 325.40 657.4%

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

575.19 1090.0% (338.62) -671.6% 325.40 657.4%

ก าไร(ขาดทุน)ตอ่หุน้

ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน (6.30) (0.24) 0.18

2556 2557 2558
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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(หน่วย : ลา้นบาท)
2556 2557 2558

งบกระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน

ก าไร(ขาดทุน)กอ่นคา่ใชจ้่ายภาษีเงนิได ้ (705.92) (350.85) 329.18

รายการปรบักระทบ

คา่เสือ่มราคา 30.50 32.21 20.77

สว่นแบง่ก าไรจากกจิการทีค่วบคมุรว่มกนั

คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูและขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายหนีส้ญู 12.14 0.00 0.00

ก าไรจากการจ าหน่ายอปุกรณ์ 0.00 (0.56) 0.00

ผลประโยชนร์ะยะยาวพนักงาน 0.42 1.26 1.34

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่อาคารและอปุกรณ์ 591.90 250.00 0.00

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นที่ยังไมเ่กดิขึน้จรงิ 0.00 (0.02) (5.90)

ก าไรจากการวัดมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุนชั่วคราว 0.00 (0.20) (0.40)

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอปุกรณ์ 7.35 0.00 0.01

เงนิปันผลรับ 0.00 (47.25) (416.85)

ดอกเบี้ยรับ (2.63) (5.82) (21.77)

ตน้ทุนทางการเงนิ 32.42 32.74 9.70

(33.82) (88.49) (83.92)

การเปลีย่นแปลงของเงนิทุนหมนุเวยีน

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ (12.68) (45.92) (8.09)

ภาษีมลูคา่เพิม่รอขอคนื 0.00 0.00 (1.81)

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 2.84 1.01 0.62

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน (0.11) (5.68) (0.07)

เจา้หนีอ้ ืน่ (568.44) 4.31 (10.45)

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 0.19 40.98 (39.95)

หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่ 0.00 0.07 0.00

เงนิสด(ใชไ้ปใน)ไดม้าจากกจิกรรมด าเนนิงาน (612.02) (93.72) (143.67)

จ่ายภาษีเงนิได ้ (50.10) (13.00) (1.80)

เงนิสดสุทธ(ิใชไ้ปใน)ไดม้าจากกจิกรรมด าเนนิงาน (662.12) (106.72) (145.47)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงนิฝากธนาคารที่มขีอ้จ ากดัในการเบกิใชร้ะยะสัน้(เพิม่ขัน้)ลดลง 769.16 (35.84) 36.01

เงนิฝากธนาคารที่มขีอ้จ ากดัในการเบกิใชร้ะยะยาว(เพิม่ขัน้)ลดลง 0.00 (3.58) (154.77)

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้เงนิลงทุนชั่วคราว 0.00 (1,231.80) (1,396.90)

เงนิสดรับจากการขายเงนิลงทุนชั่วคราว 0.00 0.00 2,062.49

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้เงนิลงทุนในบรษัิทยอ่ย 0.00 (124.13) (298.41)

เงนิสดรับจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกบ่รษัิทยอ่ย 0.00 55.68 132.35

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้เงนิลงทุนในบรษัิทยอ่ย (53.08) (153.12) (419.82)

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้เงนิลงทุนในกจิการที่ควบคมุรว่มกนั (20.00) 0.00 0.00

ซือ้อสงัหารมิทรัพยเ์พือ่การลงทุน (154.95) 0.00 0.00

เงนิสดรับจากการจ าหน่ายอสงัหารมิทรัพยเ์พือ่การลงทุน 111.00 89.00 0.00

เงนิสดรับจากการจ าหน่ายที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 422.58 0.00 0.00

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ (110.86) (2.37) (13.11)

ดอกเบี้ยรับ 2.63 0.77 24.33

เงนิปันผลรับ 0.00 0.00 464.10

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน 966.48 (1,405.39) 436.27

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงนิเบกิเกนิบัญชธีนาคารเพิม่ขึน้ (ลดลง) (415.94) (70.29) 0.00

เงนิสดรับจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการที่เกีย่วขอ้ง 20.00 (20.00) 0.00

จ่ายคนืหนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงนิ (1.05) (4.78) (4.77)

เงนิสดรับจากเงนิกูย้มืระยะยาว 0.00 0.00 0.00

จ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาว (55.00) (336.00) (40.00)

เงนิสดรับจากการออกหุน้ใหม่ 185.97 2,059.88 0.00

เงนิรับลว่งหนา้คา่หุน้เพิม่ทุน 0.00 (92.47) 0.00

รับช าระเงนิจากลกูหนีค้า่หุน้ 0.00 5.71 0.00

ดอกเบี้ยจ่ายและคา่ธรรมเนยีมทางการเงนิ (32.07) (32.21) (8.90)

เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมจดัหาเงนิ (298.09) 1,509.84 (53.67)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิม่ข ึน้ (ลดลง) สุทธิ 6.27 (2.27) 237.13

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดตน้ปี 0.06 6.33 4.06

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดปลายปี 6.33 4.06 241.19

งบกระแสเงนิสด
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   งบการเงนิเฉพาะบรษัิท 

     หน่วย 2556 2557 2558 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง         

  อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่            0.2            14.5            22.3  

  อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่        0.2           14.5         22.3  

  อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงนิสด เทา่ (1.0) (1.1) (2.9) 

  อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนี้การคา้ เทา่           0.5            0.4            1.3  

  ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ วนั       763.9       832.9        287.4  

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการท าก าไร         

  อตัราก าไรขัน้ตน้ % -32.1% -75.5% -75.6% 

  อตัราก าไรจากการด าเนนิงาน % -1262.3% -630.9% 684.6% 

  อตัราก าไรอืน่ % 0.0% 0.0% 0.0% 

  อตัราสว่นเงนิสดตอ่การท าก าไร % 99.4% 33.5% -42.9% 

  อตัราก าไรสทุธ ิ % -1076.1% -671.6% 657.3% 

  อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ % (0.6) (0.1)           0.1  

อตัราสว่นแสดงประสทิธภิาพในการด าเนนิงาน         

  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย ์ % -35.9% -12.1% 10.7% 

  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพยถ์าวร % -38.8% -25.2% 17.1% 

  อตัราการหมนุของสนิทรัพย ์ เทา่             0.0              0.0              0.0  

อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ         

  อตัราสว่นหนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ เทา่             0.7              0.1              0.1  

  อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้  เทา่ (20.5) (9.7)           34.9  

  อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผูกพัน เทา่ (7.6) (0.3) (2.9) 

  อตัราการจ่ายปันผล %                -                  -                  -    

ในปี 2558 บรษัิทมกีารเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชเีรือ่งเงนิลงทุนในบรษัิทร่วมและการร่วมคา้ตามมาตรฐานบัญชใีหม่ทีใ่ชบั้งคับในปี 

2558  ซ ึง่ก าหนดใหบ้รษัิทรับรูเ้งนิลงทุนในกจิการทีค่วบคุมร่วมกันโดยใชว้ธิีสว่นไดเ้สยีเท่านัน้  โดยการเปลีย่นแปลงนโยบายบัญชี

ดังกล่าวสง่ผลกระทบต่องบการเงนิทีเ่คยรายงานไวส้ าหรับปีส ิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2557 และ2556  และบรษัิทไดป้รับปรุงยอ้นหลังงบ

การเงนิส าหรับปีส ิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2557 และ 2556 
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 14. การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝ่ายจดัการ 

14.1 เหตุการณ์ส าคญัในปี 2558 ทีม่ผีลกระทบตอ่งบการเงนิ 

1.  การจ าหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิยเ์พิม่ในระหวา่งปี 2558 

 ในระหวา่งปี 2558 บรษัิทสามารถจ าหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิยท์ีต่ดิตัง้บนหลงัคาอาคารพาณิชยเ์พิม่ขึน้อกี

จ านวน 9 เมกกะวัตต ์ดงันี้  

1. บรษัิท นอรท์ รูฟทอป จ ากดั จ านวน 2 เมกกะวตัต ์ซึง่เริม่จ าหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิยใ์นเดอืนกมุภาพันธ ์

และมถินุายน 2558 ตามล าดับ 

2. บรษัิท ลคักี ้ โซลา่ร ์ จ ากดั จ านวน 1 เมกกะวตัต ์ ซึง่เริม่จ าหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชยใ์นเดอืนกมุภาพันธ ์ 

2558  

3. บรษัิท กรนี รูฟทอป จ ากดั จ านวน 1 เมกกะวตัต ์ซึง่เริม่จ าหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิยใ์นเดอืนมนีาคม 2558  

4. บรษัิท แชมป์ เอ็นเนอรย์ี ่จ ากดั จ านวน 2 เมกกะวัตต ์ซึง่เริม่จ าหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชยใ์นเดอืนกรกฎาคม 

และตลุาคม 2558 ตามล าดบั 

5. บรษัิท รูฟ เอ็นเนอรย์ี ่จ ากดั จ านวน 3 เมกกะวัตต ์ซึง่เริม่จ าหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิยใ์นเดอืนสงิหาคม และ

กนัยายน 2558 ตามล าดับ 

2.  การขยายการลงทนุไปยังประเทศญีปุ่่ น 

 นอกจากนี ้ ยังไดม้กีารขยายการลงทนุไปยังประเทศญีปุ่่ นโดยมกีารตัง้บรษัิทย่อยในตา่งประเทศเพือ่รองรับการขยาย

การเตบิโตดงักลา่ว  โดยทางคณะกรรมการบรษัิทไดม้มีตอินุมัตกิารลงทนุใหมใ่นประเทศญีปุ่่ น เพือ่สรา้งโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บนพืน้ดนิ จ านวน 8 โครงการ มกี าลงัการผลติตดิตัง้รวม 42 เมกกะวัตต ์ ซึง่ในระหวา่งปี 2558 ไดม้ี

การเริม่จ าหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิยแ์ลว้ 1 โครงการ จ านวน 0.5 เมกกะวตัต ์

3.  การชดเชยผลขาดทนุสะสม 

 ตามมตกิารประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 ของบรษัิท เมือ่วนัที ่29 เมษายน 2558 ทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ของ

บรษัิทไดม้มีตอินุมัตกิารชดเชยผลขาดทนุสะสมในงบการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 จ านวน 538.54 ลา้น

บาท  โดยการหักจากสว่นเกนิมลูคา่หุน้สามัญจ านวน 1,266.10 ลา้นบาท  ซึง่จะท าใหบ้รษัิทไมม่ผีลขาดทนุสะสม และ

คงเหลอืสว่นเกนิมลูคา่หุน้จ านวน 727.55 ลา้นบาท  

14.2 รายงานวเิคราะหผ์ลการด าเนนิงานตามงบการเงนิรวม 

 ในปี 2558 บรษัิทมกีารเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชเีรือ่งเงนิลงทนุในบรษัิทร่วมและการร่วมคา้ตามมาตรฐานบัญชี

ใหมท่ีใ่ชบ้งัคับในปี 2558  ซึง่ก าหนดใหบ้รษัิทรับรูเ้งนิลงทนุในกจิการทีค่วบคมุร่วมกนัโดยใชว้ธิสีว่นไดเ้สยีเทา่นัน้  โดยการ

เปลีย่นแปลงนโยบายบญัชดีงักลา่วสง่ผลกระทบตอ่งบการเงนิทีเ่คยรายงานไวส้ าหรับปีสิน้สดุวนัที ่ 31 ธันวาคม 2557 และ

2556  และบรษัิทไดป้รับปรุงยอ้นหลงังบการเงนิส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ทีน่ ามาเปรยีบเทยีบ 

ตามทีไ่ดก้ลา่วไวใ้นหมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิขอ้ 4 

1.  รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 

 รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารรวมส าหรับปี 2558 มจี านวน 128.9  ลา้นบาท (ยอดดงักลา่วไมร่วมรายไดจ้าก

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์จ านวน 80 เมกกะวตัต ์ซึง่รับรูผ้ลประกอบการเป็นสว่นแบง่ก าไรจากกจิการทีค่วบคมุ

ร่วมกนั) สงูกวา่ปีกอ่น ทีม่รีายไดเ้ทา่กับ 53.9 ลา้นบาท เป็นจ านวนเงนิ 75.0 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 139.1 มสีาเหตหุลัก

ดงัตอ่ไปนี้ 

 กลุม่บรษัิทรูฟทอปซึง่เป็นบรษัิทย่อย ไดเ้ริม่จ าหน่ายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยเ์ขา้ระบบเชงิพาณชิยเ์พิม่ขึน้จาก

จ านวน 5 แหง่ ในปี 2557  เป็นจ านวน 14 แหง่ สง่ผลใหร้ายไดจ้ากการขายไฟฟ้าเพิม่ขึน้จ านวน 75.8  ลา้นบาท 

2.  ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร 

 ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิารรวมส าหรับปี 2558  มจี านวน 119.5 ลา้นบาท สงูกวา่ปีกอ่น ทีม่ตีน้ทนุขายและการ

ใหบ้รกิาร 88.2 ลา้นบาท เป็นจ านวน 31.3 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 35.5   ซึง่มสีาเหตหุลักจากการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนและ

คา่จา้งเพือ่รองรับการขยายงานทางธรุกจิ และคา่เสือ่มราคาและคา่เชา่หลงัคาของโครงการรูฟทอปทีม่กีารจ าหน่ายไฟฟ้าเขา้

ระบบเชงิพาณชิยท์ีเ่พิม่ขึน้ 

 ทัง้นี ้บรษัิทมอีตัราก าไรขัน้ตน้ส าหรับปี 2558 เทา่กบัรอ้ยละ 7.3 เพิม่ขึน้จากปี 2557 ทีม่ขีาดทนุขัน้ตน้เทา่กบัรอ้ยละ 

63.6  อนัเป็นผลมาจากจ านวนโรงไฟฟ้าของกลุม่รูฟทอปทีเ่ริม่จ าหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิยเ์พิม่ขึน้   
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3.  คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 

 คา่ใชจ้่ายในการบรหิารรวมส าหรับปี 2558 มจี านวน 88.0 ลา้นบาท สงูกวา่คา่ใชจ้่ายในปีกอ่นที ่85.9 ลา้นบาท เป็น

จ านวน 2.1 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 2.4   ซึง่มสีาเหตหุลกัจากการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนและคา่จา้งเพือ่รองรับการขยายงาน

ทางธรุกจิ และคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ รวมถงึคา่ทีป่รกึษาในการขยายธรุกจิทัง้ในและตา่งประเทศ 

4.  ตน้ทนุทางการเงนิ 

 ตน้ทนุทางการเงนิส าหรับปี 2558 มจี านวน 27.8 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดยีวกนัของปีกอ่นที ่ 29.3 ลา้นบาท เป็น

จ านวน 1.5 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 5.1   ซึง่มสีาเหตจุากการน าเงนิสว่นหนึง่ทีไ่ดรั้บจากการจ าหน่ายหุน้ใหแ้กป่ระชาชน

ทัว่ไป ไปจา่ยช าระคนืเงนิตน้แกธ่นาคารพาณชิย ์

5.  สว่นแบง่ก าไรจากกจิการทีค่วบคมุร่วมกนั 

 ผลของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชเีรือ่งเงนิลงทนุในบรษัิทร่วมและการร่วมคา้ตามทีไ่ดก้ลา่วไวใ้นเบือ้งตน้ท า

ใหบ้รษัิทรับรูเ้งนิลงทนุในกจิการทีค่วบคมุร่วมกนัโดยใชว้ธิสีว่นไดเ้สยีซึง่เป็นกจิการทีล่งทนุและด าเนนิการบรหิารโครงการ

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้บนพืน้ดนิ 80 เมกกะวตัต ์

ผลการด าเนนิงานของกจิการทีค่วบคมุรว่มกนัตามวธิสีว่นไดเ้สยี 

หน่วย : ลา้นบาท 

 31 ธนัวาคม เพิม่ข ึน้ (ลดลง) 

 2558 2557 จ านวนเงนิ รอ้ยละ 

ก าไรจากการด าเนนิงานปกต ิ 994.3 742.3 252.0 33.9 

รายการพเิศษ     

รายไดค้า่ปรับความลา่ชา้ในงานกอ่สรา้ง - 107.7 (107.7) (100.0) 

ก าไรสทุธ ิ 994.3 850.0 144.3 17.0 

สว่นแบง่ก าไรจากกจิการทีค่วบคมุร่วมกนั (60%) 596.6 510.0 86.6 17.0 

เมือ่พจิารณาเฉพาะก าไรจากการด าเนนิงานตามปกตขิองกจิการทีค่วบคมุร่วมกนัส าหรับปี 2558  จะมจี านวนเทา่กับ 994.3 

เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปี (742.3 ลา้นบาท) เป็นจ านวน 252.0 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 33.9  ซึง่เกดิจากการจ าหน่าย

ไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิยข์องโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยไ์ดค้รบทัง้ 10 แหง่จากเดมิทีท่ยอยจ าหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิ

พาณชิยใ์นปี 2557 

6.  ก าไร (ขาดทนุ) สทุธสิ าหรับปี 

 ผลประกอบการของกลุม่บรษัิทฯ ตามงบการเงนิรวมส าหรับปี 2558 มกี าไรสทุธ ิ526.7 ลา้นบาท คดิเป็นก าไรตอ่หุน้

เทา่กับ 0.30 บาทตอ่หุน้  เมือ่เปรยีบเทยีบกับปี 2557 ซึง่มกี าไรสทุธ ิ581.4 ลา้นบาท คดิเป็นก าไรตอ่หุน้ 0.41 บาทตอ่หุน้  

ก าไรสทุธทิีล่ดลงจ านวน 54.7 ลา้นบาท เนือ่งจากในปี 2557 มกี าไรพเิศษทางบัญชจีากการเปลีย่นสถานะเงนิลงทนุใน

บรษัิทย่อยเป็นเงนิลงทนุในกจิการทีค่วบคมุร่วมกนัจ านวน 450 ลา้นบาท และขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของโรงไฟฟ้าพลงังาน

ความรอ้นจากแสงอาทติยจ์ านวน 250 ลา้นบาท 

 ผลประกอบการของกลุม่บรษัิทฯตามงบการเงนิรวมทีไ่มร่วมรายการพเิศษตามทีก่ลา่วไวข้า้งตน้ส าหรับปี 2557 มกี าไร

สทุธ ิ381.4 ลา้นบาท คดิเป็นก าไรตอ่หุน้เทา่กับ 0.27 บาทตอ่หุน้  เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปี 2558 ซึง่มกี าไรสทุธ ิ526.7 ลา้น

บาท คดิเป็นก าไรตอ่หุน้ 0.29 บาทตอ่หุน้  ก าไรสทุธทิีเ่พิม่ขึน้จ านวน 145.3 ลา้นบาทโดยหากพจิารณาเฉพาะในสว่นของ

ก าไรจากการด าเนนิงานทีไ่มร่วมรายการพเิศษดงักลา่ว  บรษัิทฯ มกี าไรจากการด าเนนิงานทีด่ขี ึน้จากการเพิม่ขึน้ของ

โรงไฟฟ้าทีจ่ าหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิยข์องโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์(PV Farm) จ านวน 5 โรงในปี 2557 เป็น 

10 โรง ในปี 2558 และก าไรทีเ่พิม่ขึน้จากโครงการโรงไฟฟ้าของกลุม่รูฟทอปทีม่กีารจ าหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิย์

เพิม่ขึน้ 

 นอกจากนี ้ ในปี 2558 กลุม่บรษัิทฯ มผีลตา่งจากอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงนิในเงนิลงทนุใน

ตา่งประเทศเป็นจ านวน 24.5 ลา้นบาท ท าใหก้ลุม่บรษัิทฯ มกี าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดเทา่กับ 551.2 ลา้นบาท 
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14.3 รายงานวเิคราะหฐ์านะการเงนิตามงบการเงนิรวม 

14.3.1  การวเิคราะหส์นิทรัพย ์

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558  บรษัิทมสีนิทรัพยร์วมทัง้ส ิน้ 4,844.4 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 

(4,116.4 ลา้นบาท) เป็นจ านวน 728.0 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 17.7 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

      หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 
31 ธนัวาคม เพิม่ข ึน้ (ลดลง) 

2558 2557 จ านวนเงนิ รอ้ยละ 

สนิทรัพยห์มนุเวยีน 1,023.6  1,409.8  (386.2) (27.4) 

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 3,820.8  2,706.6  1,114.2  41.2 

รวมสนิทรพัย ์ 4,844.4  4,116.4  728.0  17.7 

1) สนิทรัพยห์มนุเวยีน ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 จ านวน 1,023.6 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 ที ่

1,409.8 ลา้นบาท เป็นจ านวน 386.2 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 27.4 สาเหตหุลกัเนื่องมาจากการถอนเงนิฝากประจ า

ทีค่รบก าหนดเพือ่ขยายการลงทนุในประเทศและตา่งประเทศ และการลดลงของยอดลกูหนีก้ารคา้และลกูหนี้อืน่ 

2) สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 จ านวน 3,820.8 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 

ที ่2,706.6 ลา้นบาท เป็นจ านวน 1,114.2 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 41.2  ทัง้นีเ้กดิจากการเพิม่ขึน้ของการลงทนุใน

ประเทศญีปุ่่ น และการลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้ากลุม่รูฟทอปเพิม่ขึน้ 

 

14.3.2  การวเิคราะหห์นี้สนิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 บรษัิทมหีนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้รวมทัง้ส ิน้ 4,844.4 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก ณ วนัที ่31 

ธันวาคม 2557 ที ่4,116.4 ลา้นบาท เป็นจ านวน 728.0 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 17.7 โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

      หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 
31 ธนัวาคม เพิม่ข ึน้ (ลดลง) 

2558 2557 จ านวนเงนิ รอ้ยละ 

หนีส้นิ   804.1  627.2  176.9  28.2 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 4,040.3  3,489.2  551.1  15.8 

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 4,844.4  4,116.4  728.0  17.7 

1) ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558  บรษัิทมหีนีส้นิรวมทัง้ส ิน้ 804.1 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 (627.2 

ลา้นบาท) เป็นจ านวน 176.9 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 28.2 โดยมสีาเหตหุลกัดงันี้ 

 เงนิกูย้มืระยะสัน้เพิม่ขึน้ 153.0 ลา้นบาท ซึง่เกดิจากการกูย้มืเพือ่น าไปสรา้งโรงไฟฟ้าในประเทศญีปุ่่ น 

 เจา้หนีค้า่กอ่สรา้งและเจา้หนี้อืน่ลดลง 116.5 ลา้นบาท สาเหตหุลักมาจากการทยอยจ่ายเจา้หนีค้า่กอ่สรา้ง

โรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar Rooftop เนือ่งจากโรงไฟฟ้าดังกลา่วทยอยสรา้งเสร็จและสามารถจ าหน่ายไฟฟ้า

เขา้ระบบเชงิพาณชิยเ์พือ่จ าหน่ายใหแ้กก่ารไฟฟ้าไดแ้ลว้ 

 บรษัิทฯ  กูย้มืระยะยาวจากธนาคารเพิม่ขึน้จ านวน 195.9 ลา้นบาท เพือ่กอ่สรา้งโรงไฟฟ้ากลุม่รูฟ ทอป 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ทียั่งไมถ่งึก าหนดช าระจ านวน 38.3 ลา้นบาทลดลง 

 

2) ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 บรษัิทมสีว่นของผูถ้อืหุน้รวมทัง้ส ิน้ 4,040.3 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

2557 (3,489.2 ลา้นบาท) เป็นจ านวน 551.1  คดิเป็นรอ้ยละ 15.8 จากผลก าไรสทุธปิระจ าปี 2558 

นอกจากนี ้เมือ่วนัที ่29 เมษายน 2558 ทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ของบรษัิทไดม้มีตอินุมัตกิารชดเชยผลขาดทนุสะสม

จ านวน 538.5 ลา้นบาท โดยการหักจากสว่นเกนิมลูคา่หุน้จ านวน 1,266.1 ลา้นบาท  ซึง่จะท าใหบ้รษัิทไมม่ผีล

ขาดทนุสะสม และคงเหลอืสว่นเกนิมลูคา่หุน้จ านวน 727.6 ลา้นบาท 

 

14.3.3  ความเหมาะสมของโครงสรา้งเงนิทนุ 

จากงบการเงนิรวมส าหรับปี สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2558 อตัราสว่นหนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้มคีา่เทา่กบั 0.2 เทา่ 

(ปี 2557 : 0.2 เทา่) ทัง้นี ้อัตราสว่นหนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้มยีอดเทา่กนักบัปีกอ่น 
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14.4 รายงานวเิคราะหก์ระแสเงนิสดตามงบการเงนิรวม 

 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดคงเหลอืของงบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 เป็นจ านวน 337.43 ลา้น

บาท เพิม่ขึน้จาก ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 ที ่7.21 ลา้นบาท เป็นจ านวน 330.22 ลา้นบาท สรุปสาเหตไุดด้งันี ้ 

1) เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมด าเนนิงานจ านวน 87.51 ลา้นบาท  

2) เงนิสดสทุธไิดม้ากจากกจิกรรมการลงทนุ 93.04 ลา้นบาท  

3) เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 300.21 ลา้นบาท 

4) ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงนิ 24.48 ลา้นบาท  
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การรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลู 
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บรษัิทไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีฉบบันีแ้ลว้ ดว้ยความระมัดระวัง บรษัิทขอรับรองวา่ ขอ้มูล

ดงักลา่วถกูตอ้งครบถว้น ไมเ่ป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ้ ืน่ส าคัญผดิ หรอืไมข่าดขอ้มลูทีค่วรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั  นอกจากนี ้

บรษัิทขอรับรองวา่ 

1. งบการเงนิและขอ้มลูทางการเงนิทีส่รุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี ไดแ้สดงขอ้มลูอย่างถกูตอ้ง

ครบถว้นในสาระส าคญัเกีย่วกบัฐานะการเงนิ ผลการด าเนนิงาน และกระแสเงนิสดของบรษัิทและบรษัิทย่อยแลว้  

2. บรษัิทไดจั้ดใหม้รีะบบการเปิดเผยขอ้มลูทีด่ ี  เพือ่ใหแ้น่ใจวา่บรษัิทไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในสว่นทีเ่ป็นสาระส าคัญทัง้

ของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยอยา่งถกูตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคมุดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักลา่ว 

3. บรษัิทไดจ้ัดใหม้รีะบบการควบคมุภายในทีด่ ี และควบคมุดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักลา่ว และบรษัิทไดแ้จง้

ขอ้มลูการประเมนิระบบการควบคมุภายใน   ณ วนัที ่ 29 กมุภาพันธ ์2559   ตอ่ผูส้อบบญัชแีละกรรมการตรวจสอบ

ของบรษัิทแลว้ ซึง่ครอบคลมุถงึขอ้บกพร่องและการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การ

กระท าทีม่ชิอบทีอ่าจมผีลกระทบตอ่การจัดท ารายงานทางการเงนิของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย 

 

 ในการนี ้ เพือ่เป็นหลักฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดยีวกนักับทีบ่รษัิทไดรั้บรองความถกูตอ้งแลว้ บรษัิทได ้

มอบหมายให ้  นายธรี ์ สอีมัพรโรจน ์     เป็นผูล้งลายมอืชือ่ก ากบัเอกสารนีไ้วท้กุหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไมม่ลีายมอืชือ่ของ  

นายธรี ์ สอีมัพรโรจน ์  ก ากับไว ้บรษัิทจะถอืวา่ไมใ่ชข่อ้มลูทีบ่รษัิทไดรั้บรองความถกูตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักลา่วขา้งตน้ 

 

 ชือ่  - สกลุ  ต าแหน่ง ลายมอืชือ่ 

 

 

 

1. นางสาวแคทลนี  มาลนีนท ์ ประธานกรรมการบรษัิท               -แคทลนี มาลนีนท-์   

   กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 

 

 

2. นายสมภพ พรหมพนาพทิกัษ์ กรรมการบรษัิท           -สมภพ พรหมพนาพทิักษ์-    

   กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 

 

ผูรั้บมอบอ านาจ 

 

 นายธรี ์ สอีมัพรโรจน์ ประธานเจา้หนา้ที ่               -ธรี ์สอีมัพรโรจน-์      

   ฝ่ายการเงนิ 
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เอกสารแนบ 1 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบั 

กรรมการ 

ผูบ้รหิาร 

ผูม้อี านาจควบคมุ 

และเลขานกุารบรษิทั 
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ชือ่-นามสกลุ / ต าแหนง่ อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุทิางการศกึษา สดัสว่น 
การถอืหุน้ 
ในบรษิทัฯ   

ความสมัพนัธ์
ทาง

ครอบครวั
ระหวา่ง
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างาน 

ชว่งเวลา ต าแหนง่ บรษิทั /ประเภทธุรกจิ 

1. ดร. แคทลนี มาลนีนท ์   44 - Ed.D. in Institutional -ไมม่-ี -ไมม่-ี 2557 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบรษัิท , บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่/  

ประธานกรรมการบรษัิท ,     Management, Pepperdine    ประธานกรรมการบรหิาร , พลังงาน 

ประธานกรรมการบรหิาร ,     University    ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ,  

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ,  - M.S.A. in Multinational    กรรมการสรรหาและ  

กรรมการสรรหาและ     Commerce, Boston University    พจิารณาคา่ตอบแทน  

พจิารณาคา่ตอบแทน ,  - B.A. in Mass Communication,   2554 – 2556  ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่าย บจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่/ พลังงาน 

กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพัน  Chulalongkorn University    ปฏบัิตกิาร  

บรษัิท  การอบรมหลกัสตูรของสมาคม   การด ารงต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

  สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย   2557 – ปัจจุบัน ประธานบรหิารความเสีย่ง บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์/ บันเทงิ 

  -  Directors Accreditation Program   2549 – ปัจจุบัน  กรรมการผูม้อี านาจลงนาม บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์/ บันเทงิ 

     DAP 9/2004   2542 – ปัจจุบัน Assistant to Senior บมจ. บอีซี ีเวลิด ์/ บันเทงิ 

  -  Directors Certification Program    Executive Vice President  

     DCP 150/2011   2549 – 2557  กรรมการและกรรมการสรรหา บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์/ บันเทงิ 

      และพจิารณาคา่ตอบแทน  

     การด ารงต าแหนง่ในบรษิทั/หนว่ยงานอืน่  

     2556 – ปัจจุบัน กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพัน กลุม่บรษัิทในเครอื บมจ.ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่

     2549 – ปัจจุบัน กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพัน กลุม่บรษัิทในเครอื บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์
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ชือ่-นามสกลุ / ต าแหนง่ อาย ุ
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2. นายพรหมนิทร ์เลศิสรุยิเ์ดช 61 - National Health Administration -ไมม่-ี -ไมม่-ี 2557 – ปัจจุบัน  กรรมการอสิระ บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่/ พลังงาน 

กรรมการอสิระ    Japan (May – June 1992)    รองประธานกรรมการบรษัิท  

รองประธานกรรมการบรษัิท  - อนุมัตบัิตรเวชศาสตรป้์องกัน   การด ารงต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

    คลนิกิ จากแพทยสภา    ไมม่ ี  

  - Fellowship in Public   การด ารงต าแหนง่ในบรษิทั/หนว่ยงานอืน่  

    Administration Ottawa   2557 – ปัจจุบัน คณะกรรมการบรษัิท โรงพยาบาลพระราม 9 

    University and Carleton   2557 – ปัจจุบัน คณะกรรมการบรหิาร โรงพยาบาลพระราม 9 

    University, Canada   2556 – ปัจจุบัน อปุนายกสมาคมมหาวทิยาลัย มหาวทิยาลัยชนิวัตร 

  - แพทยศาสตรบั์ณฑติ    ชนิวัตรและประธานคณะกรรมการ  

    คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาล    อ านวยการ  

    รามาธบิด,ี มหาวทิยาลัยมหดิล   2556 – 2557  ทีป่รกึษาคณะกรรมการยทุธศาสตร ์ รัฐบาลนางสาวยิง่ลักษณ์ ชนิวัตร 

  - วทิยาศาสตรบั์ณฑติ    เพือ่การฟ้ืนฟแูละสรา้งอนาคต  

    สาขาวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์    ประเทศ (กยอ.)  

    คณะวทิยาศาสตร,์   2543 – 2544 กรรมการผูจั้ดการ บจ. ซ ีเอส คอมมวินเิคชัน่ส ์

    มหาวทิยาลัยมหดิล   2540 – 2543 ผูช้ว่ยกรรมการผูอ้ านวยการ บมจ. ชนิวัตร แซทเทลไลท ์

      สว่นงานบรกิารภาคพืน้ดนิ  

      และงานสนับสนุน  

     2537 – 2538 ผูจั้ดการทั่วไป บมจ. อนิเตอรเ์นชัน่แนล บรอดคาสติง้ 

       คอรเ์ปอเรชัน่ 

     2537 – 2538       รักษาการ บจ. ไอบซี ีลาว 

      กรรมการผูอ้ านวยการ  

     2536 – 2558  ผูจั้ดการทั่วไป บจ. ไอบซี ีกัมพชูา 

     2536 – 2538  ผูจั้ดการอาวโุส บมจ. อนิเตอรเ์นชัน่แนล บรอดคาสติง้ 

       คอรเ์ปอเรชัน่ 
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     2534 – 2536 หัวหนา้ฝ่ายแผนงานสาธารณสขุ กองแผนงานสาธารณสขุ 

       กระทรวงสาธารณสขุ 

     2531 – 2534  นายแพทยผ์ูอ้ านวยการ โรงพยาบาลพล จังหวัดขอนแกน่ 

     2528 – 2531 นายแพทยผ์ูอ้ านวยการ โรงพยาบาลหนองสองหอ้ง 

       จังหวัดขอนแกน่ 

     ต าแหนง่ส าคญัทางการเมอืง 

     ม.ีค. 2548 – ก.ย. 2549      เลขาธกิารนายกรัฐมนตร ี

     ก.พ. 2546 – ม.ีค. 2548      รัฐมนตรวีา่การกระทรวงพลังงาน 

     ต.ค. 2545 – ก.พ. 2546      รองนายกรัฐมนตร ี

     ก.พ. 2544 – ต.ค. 2545 เลขาธกิารนายกรัฐมนตร ี

     เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ เครือ่งราชอสิรยิาภรณต์า่งประเทศ 

     2546 มหาปรมาภรณ์ชา้งเผอืก The Most Honorable Order of 

     2545 มหาวชริมงกฎุ Seri Paduka Mahkota Brunei 

     2544 ประถมาภรณ์มงกฎุไทย 3rd Class (SMB) 
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3. นายพละ สขุเวช 75 - ปรญิญาวศิวกรรมศาสตร ์ -ไมม่-ี -ไมม่-ี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอสิระ บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่/ พลังงาน 

กรรมการอสิระ    ดษุฎบัีณฑติกติตมิศักดิ ์   การด ารงต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย    ประธานกรรมการ บมจ. ยเูนีย่น ปิโตรเคมคิอล / เคมภีัณฑ ์

  - CERT. in Advanced Management   การด ารงต าแหนง่ในบรษิทั/หนว่ยงานอืน่  

    Program (AMP)    2557 – ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหา สมาชกิสภาปฏริปูแหง่ชาตดิา้นพลังงาน 

    Harvard University U.S.A.    ประธาน มลูนธิสิง่เสรมิการจัดการทรัพยากร 

  - M.S. Industrial Engineering     และสิง่แวดลอ้มไทย (TREMI) 

    (Operation Research)    ประธานอ านวยการ มลูนธิเิพือ่สถาบันปิโตรเลยีม 

    Oregon State University, USA.     แหง่ประเทศไทย (PTIT) 

  - CERT. in System Analysis in    รองประธานกรรมการ Empire Asia Energy Group 

    Water Resource Planning, US.    ประธานกรรมการ, กรรมการในบรษัิทตา่ง ๆ และทีป่รกึษาในอดตี 

    Army Corp. of Engineers, USA.   2545 – 2556 ประธานกรรมการ บจ. บางกอกโพลเีอททลีนี 

  - ปรญิญาตรวีศิวกรรมศาสตร ์   2548 – 2556 กรรมการ บจ. ไทยออยลเ์พาเวอร ์

    (เกยีรตนิยิมอันดับ 2)   2544 – 2553 กรรมการ บมจ. ปตท.ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม 

    สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า   2550 – 2552 กรรมการ บมจ. ไออารพ์ซี ี

    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย   2548 – 2551 ประธานกรรมการ บจ. ไทยโอลโิอเคม ี

  - ปรญิญาบัตร   (ปรอ.333)   2546 – 2551 กรรมการ บมจ. ไทยออยลพ์าวเวอร ์

    หลักสตูรการป้องกันราชอาณาจักร   2551 กรรมการ บมจ. ปตท.อะโรเมตสิแ์ละการกล่ัน 

    ภาครัฐรว่มเอกชน   2549 – 2551 กรรมการ บมจ. ปตท.เคมคิอล 

     2538 – 2550 ประธานกรรมการ บมจ. อะโรเมตกิส ์(ประเทศไทย) 

     2546 – 2550 กรรมการ บมจ. สหอตุสาหกรรมน ้ามันปาลม์ 

     2546 – 2549 คณะผูบ้รหิารแผน บมจ. อตุสาหกรรมปิโตรเคมกีัลไทย 

     2543 – 2548 กรรมการ บมจ. ไทยโอเลฟินส ์

     2533 – 2542 กรรมการผูป้ฏบัิตงิานแทน บจ. ไทยโอเลฟินส ์

      กรรมการผูจั้ดการใหญ่  
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  การอบรมหลกัสตูรของสมาคม   2537 – 2548 กรรมการ บมจ. วนีไิทย 

  สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย   2545 – 2547 กรรมการตรวจสอบภาคราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

  -  Directors Accreditation Program    ประจ า  

     DAP 14/2004   2546 – 2549 กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ คณะกรรมการสถาบันบรหิารกองทนุ 

  -  Role of the Chairman Program     พลังงาน (องคก์ารมหาชน) 

     RCP 2/2001   2546 – 2552 ประธานกรรมการ บจ. ราชบรุพีาวเวอร ์

  -  Role of the Compensation   2546 – 2549 ประธานกรรมการ บจ. ไตรเอนเนอยี ่

     Committee   2546 – 2549 กรรมการ บมจ. ผลติไฟฟ้าราชบรุ ีโฮลดิง้ 

     RCC 3/2007   2546 – 2548 ทีป่รกึษานโยบาย รัฐมนตรวีา่การกระทรวงพลังงาน 

     2548 – 2549 ทีป่รกึษาคณะกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 

     2544 – 2548 กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 

     2543 – 2548 กรรมการ บมจ. ปตท. 

     2543 กรรมการ การปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย 

     การปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย 

     2538 – 2542 ผูว้า่การ 

     2535 – 2538 ผูจั้ดการใหญธุ่รกจิน ้ามัน 

     2534 รองผูว้า่การดา้นการจัดหาและกลั่นน ้ามัน 

     2532 – 2534 รองผูว้า่การดา้นวชิาการและวางแผน 

     2529 – 2532 รองผูว้า่การดา้นการจัดหาและกลั่นน ้ามัน 

     2529 รองผูว้า่การดา้นปฏบัิตกิารกา๊ซธรรมชาตแิละรักษาการรองผูว้่าการ 

      ดา้นการจัดหาและกลั่นน ้ามัน 

     2526 – 2529 รองผูว้า่การดา้นกจิกรรมพเิศษ 

     2524 – 2526 ผูช้ว่ยผูว้า่การดา้นวชิาการและวางแผน 

     2522 – 2524 ผูอ้ านวยการฝ่ายนโยบายและวางแผนดา้นวชิาการและวางแผน 

       



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2558    

 

   

เอกสารแนบ 1 หนา้ 7 

ชือ่-นามสกลุ / ต าแหนง่ อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุทิางการศกึษา สดัสว่น 
การถอืหุน้ 
ในบรษิทัฯ   

ความสมัพนัธ์
ทาง

ครอบครวั
ระหวา่ง
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างาน 

     MEKONG SECRETARIAT, ESCAP, UNITED NATION 

     2522 – 2518 นักวเิคราะหร์ะบบอาวโุส คณะกรรมการประสานงานส ารวจลุม่แมน่ ้าโขง 

      องคก์าร ESCAP สหประชาชาต ิ

     2512 – 2517 วศิวกรวเิคราะหร์ะบบ คณะกรรมการประสานงานส ารวจลุม่แมน่ ้าโขง 

      องคก์าร ESCAP สหประชาชาต ิ

     การพลังงานแหง่ชาต ิ

     2506 – 2509 หัวหนา้แผนก กองควบคมุและสง่เสรมิพลังงาน 

     2504 – 2505 นายชา่งโท กองควบคมุและสง่เสรมิพลังงาน 

     กรรมการทางสังคม รางวัลเกยีรตยิศ 

     นสิติเกา่ดเีดน่ คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาอตุสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  

     ประจ าปี 2538 

     อดตีนายกสมาคมนสิติเกา่คณะวศิวกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ปี 2539 – 2540 

     อดตีประธานชมรม “เฟรชชี ่จุฬา 2500” 

     กรรมการทีป่รกึษา สมาคมนสิติเกา่คณะวศิวกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์วทิยาลัย 

     ประธาน มลูนธิสิง่เสรมิการจัดการทรัพยากรและสิง่แวดลอ้ม (TREMI) 

     ประธานอ านวยการ มลูนธิเิพือ่สถาบันปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย (PTIT) 

     Member Advisory Council for Asia and Pacific Region, Harvard Business School Boston,  

     USA. Since 1998 

     Engineering Hall of Fame, College of Engineering, Oregon State University Year 2004 

     เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์  

     2542 ทวตียิาภรณ์มงกฎุไทย  

     2543 ตตยิจุลจอมเกลา้วเิศษ  
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4. นางศริเิพ็ญ สตีสวุรรณ 67 - Master of Business Administration -ไมม่-ี -ไมม่-ี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอสิระ บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่/ พลังงาน 

กรรมการอสิระ  Wichita State University, Kansas,    ประธานกรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ  USA.   การด ารงต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

  - พาณชิยศาสตรบั์ณฑติ   ปัจจุบัน กรรมการอสิระ บมจ. ทนุธนชาต / การเงนิ 

  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย    ประธานกรรมการตรวจสอบ  

      กรรมการสรรหาและก าหนด  

  การอบรมหลกัสตูรของสมาคม    คา่ตอบแทน  

  สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย   ปัจจุบัน กรรมการอสิระ  บมจ. เสรมิสขุ / อาหารและเครือ่งดืม่ 

  -  Directors Certification Program       กรรมการตรวจสอบ  

     DCP 33/2003   ก.พ.2558 กรรมการบรหิารความเสีย่ง  

  -  Role of the Compensation   การด ารงต าแหนง่ในบรษิทั/หนว่ยงานอืน่  

     Committee   ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บล. จัดการกองทนุรวม โซลารสิ 

     RCC 4/2007   ปัจจุบัน กรรมการอสิระ Fraser and Neave, Limited 

  -  Audit Committee Program    ประธานกรรมการตรวจสอบ Singapore 

     ACP 32/2010    กรรมการสรรหา  

  อืน่ ๆ    กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน  

  Listed Company Director   2556 – 2557 กรรมการอสิระ Frasers Centerpoint Limited 

  Essential – Understanding the    กรรมการตรวจสอบ Singapore 

  Regulatory Environment in    กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน  

  Singapore : What Every Director   2543 – 2550 กรรมการผูอ้ านวยการ บมจ. ชนิ คอรป์อเรชัน่ 

  Ought to Know, Singapore   2538 – 2543 รองกรรมการผูอ้ านวยการอาวโุส บมจ. ชนิวัตร คอมพวิเตอร ์แอนด ์

  Institute of Directors    ดา้นการเงนิ คอมมวินเิคชัน่ส ์

     2534 – 2538 ผูช้ว่ยกรรมการผูอ้ านวยการ  บมจ. ชนิวัตร คอมพวิเตอร ์แอนด ์

      – การเงนิ คอมมวินเิคชัน่ส ์
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  รางวัลในวชิาชพี   2526 – 2534 กรรมการบรหิาร บงล. มหาสมทุร 

  CFO ดเีดน่ในประเทศไทย ประจ าปี   2518 – 2526 ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ บงล. มหาสมทุร 

  2545 จากผลส ารวจ CFO ดเีดน่ใน   2516 – 2518 ผูจั้ดการฝ่ายการเงนิ บจ. ทนุสยาม 

  เอเชยี 10 ประเทศ ทีจั่ดท าโดย   2515 – 2516  เจา้หนา้ทีแ่ผนกลงทนุ บจ. ไทยสมทุรพาณชิยป์ระกันภัย 

  นติยสาร Finance Asia เป็นปีแรก      
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5. นายประสัณห ์เชือ้พานชิ 63 - บัญชบัีณฑติ (เกยีรตนิยิมอันดับ 2) -ไมม่-ี -ไมม่-ี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอสิระ บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่/ พลังงาน 

กรรมการอสิระ    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย    กรรมการตรวจสอบ   

กรรมการตรวจสอบ  - ประกาศนยีบัตรชัน้สงูทางการ    ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

ประธานกรรมการสรรหาและ    สอบบัญช ี   การด ารงต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

พจิารณาคา่ตอบแทน  - Executive Management    ปัจจุบัน กรรมการอสิระ ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากัด (มหาชน) 

    Programme    และประธานกรรมการตรวจสอบ  

    Ivey School of Business   การด ารงต าแหนง่ในบรษิทั/หนว่ยงานอืน่  

    University of Western Ontario   ปัจจุบัน นายกสภาวชิาชพีบัญช ี  

    Canada   ปัจจุบัน กรรมการผูท้รงคณุวฒุดิา้นบัญช ี คณะกรรมการก ากับและสง่เสรมิ 

  - Leading Professional Services    และกรรมการตรวจสอบ การประกอบธุรกจิประกนัภัย 

    Firm, Harvard Business School   ปัจจุบัน กรรมการผูท้รงคณุวฒุดิา้นบัญช ี คณะกรรมการพจิารณาการทุม่ตลาด 

    Boston, USA     และการอดุหนุน 

  การอบรมหลกัสตูรของสมาคม   ปัจจุบัน กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ กองทนุประกันวนิาศภัย 

  สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย     กระทรวงการคลัง 

  -  Directors Certification Program   ปัจจุบัน นายกสมาคมนสิติเกา่ คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบัญช ี

     DCP 119/2009     แหง่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

  -  Financial Institutions Governance   ปัจจุบัน กรรมการบรหิาร คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบัญช ี

     Program     จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

     FGP 6/2013   ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการ สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย 

      ตรวจสอบ   

     ปัจจุบัน คณะกรรมการทีป่รกึษาดา้นการ สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย 

      ก ากับดแูลกจิการและนโยบาย  

     ปัจจุบัน คณะกรรมการพจิารณาใหก้าร สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย 

      รับรองบรษัิททีม่กีารวางแนว  

      ปฏบัิตเิพือ่ป้องกันการทจุรติ  
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     ปัจจุบัน กรรมการบรหิารเงนิและทรัพยส์นิ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี

     ปัจจุบัน IFRS Advisory Council  

     2551 – 2555 ประธานกรรมการบรหิาร บรษัิท ไพรซ้ วอเตอรเ์ฮาล ์คเูปอรส์  

       ประเทศไทย 

     2551 – 2555 ประธานกรรมการบรหิารร่วม บรษัิท ไพรซ้ วอเตอรเ์ฮาล ์คเูปอรส์ 

       Southeast Asia Peninsula Region 

       (ไทย มาเลเซยี เวยีดนาม กัมพชูา ลาว) 

     2541 – 2551 กรรมการบรษัิท บจ. ไพรซ้ วอเตอรเ์ฮา้ส ์คเูปอรส์ 

       ประเทศไทย 
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6. คณุบญุช ูดเิรกสถาพร 69 - ปรญิญาบัญชบัีณฑติ  -ไมม่-ี -ไมม่-ี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอสิระ  บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่/ พลังงาน 

กรรมการอสิระ    (เกยีรตนิยิมอันดับ 2)    กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการตรวจสอบ    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย   การด ารงต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

  - ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตประเทศ    ไมม่ ี  

    อังกฤษ   การด ารงต าแหนง่ในบรษิทั/หนว่ยงานอืน่  

  - วทิยาลัยป้องกันราชอาณาจักร   2553 – เม.ย. 2558 กรรมการ บจ. สากลเอนเนอรย์ี ่/ พลังงาน 

    หลักสตูรการป้องกันราชอาณาจักร   2555 – 2557 ทีป่รกึษา บจ. กฟผ. อนิเตอรเ์นชัน่แนล / ไฟฟ้า 

    ภาครัฐรว่มเอกชน (ปรอ.) รุน่ที ่10   2549 – 2556 ประธานคณะท างานบรหิาร บจ. ราชบรุเีพาเวอร ์/ พลังงาน 

  การอบรมหลกัสตูรของสมาคม   2549 – 2551 ประธานกรรมการ บจ. ไตรเอนเนอจี ้/ พลังงาน 

  สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย   2546 – 2550 กรรมการ บลจ. จัดการกองทนุไทยพาณชิย ์

  -  Directors Certification Program   2549 รองผูว้า่การอาวโุส  การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 

     DCP 14/2002    กลุม่ผลติไฟฟ้า  

  -  Directors Diploma Program   2543 – 2549 กรรมการ บจ. ไตรเอนเนอจี ้/ พลังงาน 

  -  Charter Director Class   2543 – 2549 กรรมการ บมจ. ผลติไฟฟ้าราชบรุ ีโฮลดิง้ / พลงังาน 

     R-CDC 5/2009   2547 – 2549 กรรมการ บจ. ราชบรุพีาวเวอร ์/ พลังงาน 

  -  The Board’s Role in Mergers   2545 – 2549 กรรมการอสิระ  บมจ. แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ / สือ่สาร 

     and Acquisitions    กรรมการตรวจสอบ  

     M&A 1/2011   2543 – 2549 กรรมการผูจั้ดการ บมจ. ผลติไฟฟ้าราชบรุ ีโฮลดิง้ / พลงังาน 

     2540 – 2543     รองผูว้า่การบัญชแีละการเงนิ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 

     2537 – 2540 ผูช้ว่ยผูว้า่การพัฒนาธุรกจิ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 

     2529 – 2537 ผูอ้ านวยการฝ่ายบัญช ี การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 
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7. นายสมศักดิ ์ วรวจัิกษณ์ 55 - Master of Laws, Temple -ไมม่-ี -ไมม่-ี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอสิระ บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่/ พลังงาน 

กรรมการอสิระ    University, Philadelphia, USA   การด ารงต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

  - รัฐประศาสนศาสตรม์หาบัณฑติ   2550 – ปัจจุบัน ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญ ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 

    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย    สายงานกฎหมาย  

  - นติศิาสตรบั์ณฑติ   การด ารงต าแหนง่ในบรษิทั/หนว่ยงานอืน่  

    มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์   ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บรหิารสนิทรัพย ์พญาไท 

  - บรหิารธุรกจิบัณฑติ (การจัดการ)   ปัจจุบัน อนุกรรมการไตส่วน คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

    มหาวทิยาลัยรามค าแหง     การทจุรติแหง่ชาต ิ

  - Attorney Assistant Training   2547 – 2550 SVP of Advisory & Legal ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 

    Program, UCLA Extension    Documentation  

  - วทิยาลัยป้องกันราชอาณาจักร   2544 – 2547 SVP of Legal Department ธนาคาร ดบีเีอส ไทยทนุ จ ากัด  

    (ปรอ.26)      (มหาชน) 

  - ผูบ้รหิารกระบวนการยตุธิรรม   2542 - 2544 FVP of Legal Department ธนาคาร เอเชยี จ ากัด (มหาชน) 

    ระดับสงู (บยส.11)   2540 – 2542 First Vice President of บล.เอกธ ารง เคจไีอ จ ากัด (มหาชน) 

  - การบรหิารงานภาครัฐและกฎหมาย    Legal Office  

    มหาชน (ปรม.4)   2535 – 2540 ผูช้ว่ยหัวหนา้สว่น ฝ่ายปรกึษา ธนาคาร กสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) 

  - การบรหิารเศรษฐกจิสาธารณะ    และสัญญา ส านักกฎหมาย  

    ส าหรับผูบ้รหิารระดับสงู (ปศส.5)   2528 – 2535 ผูช้ว่ยหัวหนา้สว่น ธนาคาร กสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) 

  - ประกาศนยีบัตรกฎหมายภาษีอากร    สว่นด าเนนิคด ี2 ส านักกฎหมาย  

    (เนตบัิณฑติยสภา)      

  - ประกาศนยีบัตรกฎหมายทรัพยส์นิ      

    ทางปัญญา – การคา้ระหว่างประเทศ      
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  การอบรมหลกัสตูรของสมาคม      

  สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย      

  -  Directors Certification Program      

     DCP 139/2010      

  -  Company Secretary Program      

     CSP 22/2007      

  -  Effective Minutes Taking      

     EMT 7/2007      

  -  Understanding the Fundamental      

     of Financial Statement      

     UFS 13/2008      
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8. นายแมทธวิ กจิโอธาน 49 - MSC (Management) Imperial 0.3 นอ้งชาย 2557 – ปัจจุบัน  กรรมการ  บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่/ พลังงาน 

กรรมการบรษัิท  College, University of London  นายวคิ การด ารงต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

  - Bachelor of Commerce,   กจิโอธาน 2556 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์

    University  of Toronto    ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร  

  การอบรมหลกัสตูรของสมาคม    ประธานกรรมการการลงทนุ  

  สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย    กรรมการผูม้อี านาจลงนาม  

  -  Directors Accreditation Program   2558 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบรษัิท บมจ. อนิเด็กซ ์ครเีอทฟี วลิเลจ 

      DAP 57/2006    และกรรมการผูม้อี านาจลงนาม  

  -  Directors Certification Program   ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บอีซี ีเวลิด ์

     DCP 95/2007   ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. โอเชยีนกลาส 

     การด ารงต าแหนง่ในบรษิทั/หนว่ยงานอืน่  

     2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบรษัิท บจ. เวฟ ทวี ี

      และกรรมการผูม้อี านาจลงนาม บจ. เวฟ ฟู้ด กรุป๊ 

       บจ. เวฟ พคิเจอรส์ 

       บจ. ซวีดี ีออแกไนเซอร ์

     2557 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบรษัิท บจ. เอ็ฟฟิเชยีนท ์องิลชิ เซอรว์สิเซส 

      และกรรมการผูม้อี านาจลงนาม  

     2557 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบรษัิท บจ. เจฟเฟอร ์เรสโตรองต ์

      และกรรมการผูม้อี านาจลงนาม  
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เอกสารแนบ 1 หนา้ 16 

ชือ่-นามสกลุ / ต าแหนง่ อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุทิางการศกึษา สดัสว่น 
การถอืหุน้ 
ในบรษิทัฯ   

ความสมัพนัธ์
ทาง

ครอบครวั
ระหวา่ง
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างาน 

ชว่งเวลา ต าแหนง่ บรษิทั 

9. นายวคิ กจิโอธาน 50 - MS in Industrial and Systems 0.2 พีช่าย 2557 – ปัจจุบัน  กรรมการ กรรมการบรหิาร บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่/ พลังงาน 

กรรมการบรหิาร    Engineering, Ohio University  นายแมทธวิ  ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายวศิวกรรม  

ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายวศิวกรรม    Focus : Engineer Management  กจิโอธาน 2554 – 2556 ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายวศิวกรรม บจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่/ พลังงาน 

กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพัน  - BS in Industrial and Systems   การด ารงต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

บรษัิท    Engineering, Ohio University    ไมม่ ี  

  การอบรมหลกัสตูรของสมาคม   การด ารงต าแหนง่ในบรษิทั/หนว่ยงานอืน่  

  สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย   2556 – ปัจจุบัน กรรมการ กลุม่บรษัิทในเครอื บมจ.ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่

  -  Directors Accreditation Program    2551 – 2553 General Manager Husky Injection Molding System Ltd. 

     DAP 113/2014   2550 Market Manager Husky Injection Molding System Ltd. 

  -  Directors Certification Program    2547 – 2550 Business Manager Husky Injection Molding System Ltd. 

     (English)   2544 – 2547 Regional Manager Husky Injection Molding System Ltd. 

     DCP 207/2015   2539 – 2543 Area Manager Husky Injection Molding System Pte, 

       Ltd., Singapore 

     2536 – 2539 Project Engineer Husky Injection Molding System Ltd.Canada 
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เอกสารแนบ 1 หนา้ 17 

ชือ่-นามสกลุ / ต าแหนง่ อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุทิางการศกึษา สดัสว่น 
การถอืหุน้ 
ในบรษิทัฯ   

ความสมัพนัธ์
ทาง

ครอบครวั
ระหวา่ง
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างาน 

ชว่งเวลา ต าแหนง่ บรษิทั 

10. นายสมภพ พรหมพนาพทิักษ์ 48 - ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ -ไมม่-ี -ไมม่-ี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ, บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่/ พลังงาน 

กรรมการ,    สาขาการบรหิารจัดการ    กรรมการบรหิาร,  

กรรมการบรหิาร,    มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์    กรรมการสรรหาและพจิารณา  

กรรมการสรรหาและพจิารณา  - Master Business Administration    คา่ตอบแทน,  

คา่ตอบแทน,    (Finance), California State    ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบัิตกิาร  

ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบัิตกิาร,    University   2555 – 2556 ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการเงนิ บจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่

กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพัน  - ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์   การด ารงต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

บรษัิท    (ภาคภาษาอังกฤษ)    ไมม่ ี  

    มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์   การด ารงต าแหนง่ในบรษิทั/หนว่ยงานอืน่  

  การอบรมหลกัสตูรของสมาคม   2556 – ปัจจุบัน กรรมการ กลุม่บรษัิทในเครอื 

  สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย     บมจ.ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่

  -  Directors Certification Program   2552 – 2554 กรรมการ บมจ. แคปปิตอล เอ็นจเินยีริง่ เน็ตเวริค์ 

     DCP 106/2008   2551 – 2555 กรรมการ, บมจ. อเีอ็มซ ี

  -  Directors Certification Program    ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการเงนิ  

     Update   2548 – 2550 ผูอ้ านวยการอาวโุส บจ. เอสซบี ีซเีอส 

     DCPU 1/2014    สายการบรหิารการลงทนุ  

  - Company Secretary Program   2547 – 2548 ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร บมจ. ทราฟฟิกคอรน์เนอร ์โฮลดิง้ส ์

     CSP 31/2009    สายการบัญชแีละการเงนิ  

  -  Exam-Diploma Examinations   2546 ผูอ้ านวยการฝ่ายการเงนิ บมจ. จเีอ็มเอ็ม แกรมมี ่

     Exam 24/2009   2543 – 2546 นักวเิคราะหอ์าวโุส บจ. เดลตา้เอสโสซเีอส (ประเทศไทย) 

  -  Executive Development Program   2539 – 2543 ผูจั้ดการอาวโุส ฝ่ายการเงนิ บมจ. ชนิ คอรป์อเรชัน่ 
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ชือ่-นามสกลุ / ต าแหนง่ อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุทิางการศกึษา สดัสว่น 
การถอืหุน้ 
ในบรษิทัฯ   

ความสมัพนัธ์
ทาง

ครอบครวั
ระหวา่ง
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างาน 

ชว่งเวลา ต าแหนง่ บรษิทั 

11. นายธรี ์สอีัมพรโรจน ์ 39 - ปรญิญาโท  -ไมม่-ี -ไมม่-ี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการบรหิาร, บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่/ พลังงาน 

กรรมการบรหิาร,    Management Science (Finance)    ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการเงนิ,  

ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการเงนิ,    Stanford University    เลขานุการบรษัิท  

เลขานุการบรษัิท  - ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์   การด ารงต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

    (เกยีรตนิยิมอันดับ 2)   2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์/ บันเทงิ 

    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย   การด ารงต าแหนง่ในบรษิทั/หนว่ยงานอืน่  

  การอบรมหลกัสตูรของสมาคม   2556 – ปัจจุบัน ทีป่รกึษาดา้นการเงนิ The Mall Group  

  สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย   2550 – 2556 ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการเงนิ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ 

  -  Directors Accreditation Program     สายงานธุรกจิตา่งประเทศ  

     DAP 113/2014      
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ชือ่-นามสกลุ / ต าแหนง่ อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุทิางการศกึษา สดัสว่น 
การถอืหุน้ 
ในบรษิทัฯ   

ความสมัพนัธ์
ทาง

ครอบครวั
ระหวา่ง
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างาน 

12. นายนเิวช บญุวชิัย 48 - วศิวกรรมศาสตรบั์ณฑติ -ไมม่-ี -ไมม่-ี 2557 – ปัจจุบัน ผูอ้ านวยการฝ่ายวศิวกรรมและ บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่

ผูอ้ านวยการฝ่ายวศิวกรรม    สาขาวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง    กอ่สรา้ง  

และกอ่สรา้ง    มหาวทิยาลัยเทคโนโลย ีพระจอม   การด ารงต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

    เกลา้พระนครเหนอื    ไมม่ ี  

     การด ารงต าแหนง่ในบรษิทั/หนว่ยงานอืน่  

     2551 – 2557 ผูอ้ านวยการสายงานวศิวกรรม บมจ. กันกลุ เอ็นจเินยีริง่ 

      และควบคมุโครงการ  

     2543 – 2550 รองผูจั้ดการทั่วไป บมจ. ยัวซา่ แบตเตอรี ่(ประเทศไทย) 

      สายงานวศิวกรรม  

     2538 – 2542 ผูช้ว่ยผูจั้ดการฝ่ายวศิวกรรม บมจ. กระจกไทยอาซาฮ ี

      โรงงานนคิมอมตะซติี ้ระยอง  

13. นายรณชยั รุง่ฟ้า 39 - บรหิารธุรกจิบัณฑติ (การบัญช)ี -ไมม่-ี -ไมม่-ี 2557 – ปัจจุบัน ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการฝ่ายบัญช ี บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่/ พลังงาน 

ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการฝ่ายบัญช ี    มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล   การด ารงต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

เลขานุการคณะกรรมการ    ธัญบรุ ี    ไมม่ ี  

ตรวจสอบ  - ประกาศนยีบัตร (การสอบบัญช)ี   การด ารงต าแหนง่ในบรษิทั/หนว่ยงานอืน่  

    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย   ปัจจุบัน ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต ประกอบอาชพีอสิระ 

  - ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต   2548 - 2550 Senior Auditor Deloitte Touche Tohmatsu 

    (ประเทศไทย) สภาวชิาชพีบัญชฯี     Jaiyos Co., Ltd. 

     2543 – 2548 Assistant Audit Manager บจ. ส านักงาน ดร.วรัิช แอนด ์แอสโซ 

       ซเิอทส ์
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ขอ้มลูการด ารงต าแหนง่ของกรรมการ ผูบ้รหิาร และผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัฯ ในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัฯ 

 ดร.แคทลนี นายพรหมนิทร ์ นายพละ นางศริเิพ็ญ นายประสณัห ์ นายบญุช ู นายสมศกัดิ ์ นายแมทธวิ นายวคิ นายสมภพ นายธรี ์ นายนเิวช 

 มาลนีนท ์ เลศิสรุยิเ์ดช สขุเวช สตีสวุรรณ เชือ้พานชิ ดเิรกสถาพร วรวจัิกษณ์ กจิโอธาน กจิโอธาน พรหมพนาพทิกัษ์ สอีมัพรโรจน ์ บญุวชิยั 

บรษัิท             

1. บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่ C, ED, CEO D, ID D, ID D, ID, AC D, ID, AC D, ID, AC D, ID D D, ED, M D, ED, M ED, M M 

บรษัิทยอ่ย             
2. บจ. ทเีอสอ ีรฟูทอป D        D D   

3. บจ. แชมป์ เอ็นเนอรย์ี ่ D        D D   

4. บจ. นอรท์ รฟูทอป D        D D   

5. บจ. รฟู เอ็นเนอรย์ี ่ D        D D   

6. บจ. กรนี รฟูทอป D        D D   

7. บจ. ลัคกี ้โซลา่ร ์ D        D D   

8. บจ. โซลา่ร ์วซิเิบลิ         D D D  

9. บจ. ไทย คอมมนูติี ้เอ็นเนอรย์ี ่         D D D  

10. บจ. โซลา่ร ์คอมมนูติี ้          D D D  

11. บจ. ซนั ฟิวเจอร ์         D D D  

12. บจ. เวลิด ์โซลา่ร ์         D D D  

13. บจ. เดอะ โซลา่ร ์เอริธ์         D D D  

14. บจ. คลนี รนีวิเอเบลิ         D D D  

15. TSE Group International PTE.LTD.             

16. Solar Asset PTE.LTD.             

กจิการทีค่วบคมุรว่มกัน             
17. บจ. ไทย โซลา่ร ์รนีวิเอเบลิ D        D D   

18. บจ. สยาม โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่1 D        D D   

บรษัิททีเ่กีย่วขอ้ง             
19. บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์ D       C, D, CEO   D  

20. บจ. พ.ีเอ็ม.เอ็นเนอรย์ี ่ C         D   

21. บจ. พ.ีเอ็ม.แอดไวเซอร ี C         D   

หมายเหตุ: C – ประธานกรรมการ , D – กรรมการ ,  ID – กรรมการอสิระ ,  AC – กรรมการตรวจสอบ , ED – กรรมการบรหิาร , CEO – ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร , M – ผูบ้รหิาร   
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เอกสารแนบ 2 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ 

ของ 

บรษิทัยอ่ย และกจิการทีค่วบคมุรว่มกนั 
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ขอ้มลูกรรมการ ของบรษิทัยอ่ยและกจิการทีค่วบคมุรว่มกนั 

 ดร.แคทลนี  มาลนีนท ์ นายวคิ กจิโอธาน นายสมภพ พรหมพนาพทิกัษ์ นายธรี ์สอีมัพรโรจน ์ นายยงยทุธ ์กลบีบวั นายดรณุพร กมลภสุ 

บรษัิทยอ่ย       

1. บจ. ทเีอสอ ีรฟูทอป กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการผูม้อี านาจลงนาม --------- --------- --------- 

2. บจ. แชมป์ เอ็นเนอรย์ี ่ กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการผูม้อี านาจลงนาม --------- --------- --------- 

3. บจ. นอรท์ รฟูทอป กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการผูม้อี านาจลงนาม --------- --------- --------- 

4. บจ. รฟู เอ็นเนอรย์ี ่ กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการผูม้อี านาจลงนาม --------- --------- --------- 

5. บจ. กรนี รฟูทอป กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการผูม้อี านาจลงนาม --------- --------- --------- 

6. บจ. ลัคกี ้โซลา่ร ์ กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการผูม้อี านาจลงนาม --------- --------- --------- 

7. บจ. โซลา่ร ์วซิเิบลิ --------- กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการผูม้อี านาจลงนาม --------- --------- 

8. บจ. ไทย คอมมนูติี ้เอ็นเนอรย์ี ่ --------- กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการผูม้อี านาจลงนาม --------- --------- 

9. บจ. โซลา่ร ์คอมมนูติี ้ --------- กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการผูม้อี านาจลงนาม --------- --------- 

10. บจ. ซนั ฟิวเจอร ์ --------- กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการผูม้อี านาจลงนาม --------- --------- 

11. บจ. เวลิด ์โซลา่ร ์ --------- กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการผูม้อี านาจลงนาม --------- --------- 

12. บจ. เดอะ โซลา่ร ์เอริธ์ --------- กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการผูม้อี านาจลงนาม --------- --------- 

13. บจ. คลนี รนีวิเอเบลิ --------- กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการผูม้อี านาจลงนาม --------- --------- 

14. TSE Group International PTE.LTD. --------- --------- --------- --------- --------- --------- 

15. Solar Assets PTE.LTD. --------- --------- --------- --------- --------- --------- 

กจิการทีค่วบคมุรว่มกัน       

13. บจ. ไทย โซลา่ร ์รนีวิเอเบลิ กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการ กรรมการผูม้อี านาจลงนาม --------- กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 

14. บจ. สยาม โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่1 กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการ กรรมการผูม้อี านาจลงนาม --------- กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 
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เอกสารแนบ 3 หนา้ 1 

 

 

 

เอกสารแนบ 3 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัหวัหนา้ตรวจสอบภายใน 

และ 

หวัหนา้งานก ากบัดแูลการปฏบิตังิาน 

ของบรษิทั 
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เอกสารแนบ 3 หนา้ 2 

 

ชือ่-นามสกลุ / ต าแหนง่ อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุทิางการศกึษา ประสบการณท์ างาน 

ชว่งเวลา ต าแหนง่ บรษิทั 

1. นางสาวพรรษชล  อปูแกว้ 39 - เศรษฐศาสตรม์หาบัณฑติ  2558 – ปัจจุบัน ผูจั้ดการตรวจสอบภายใน บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่

    ผูจั้ดการตรวจสอบภายใน     มหาวทิยาลัยรามค าแหง 2556 – 2558 หัวหนา้แผนกตรวจสอบภายใน บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา 

  - บรหิารธุรกจิบัณฑติ (การบัญช)ี 2555 – 2556 ผูต้รวจสอบภายในอาวโุส บจ. ธนารักษ์พัฒนาสนิทรัพย ์

    สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขต 2551 – 2555 ผูต้รวจสอบภายในอาวโุส ส านักงานคณะกรรมการก ากับ 

    พระนครศรอียธุยา วาสกุร ี   การซือ้ขายสนิคา้เกษตรลว่งหนา้ 

      

2. นางสาวนฐภรณ์ เทีย่งประเทศ 50 - บรหิารธุรกจิบัณฑติ 2558 – ปัจจุบัน ผูจั้ดการฝ่ายสนับสนุนองคก์ร บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่

    ผูจั้ดการฝ่ายสนับสนุนองคก์ร     มหาวทิยาลัยรามค าแหง 2556 – 2557  ผูจั้ดการฝ่ายก ากับดแูลและธุรการ บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่

  การอบรมหลักสตูรของสมาคม 2551 – 2555 ผูจั้ดการอาวโุสฝ่ายก ากับดแูลกจิการ บมจ. อเีอ็มซ ี

  สง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย 2545 – 2551 ผูจั้ดการฝ่ายกจิการผูถ้อืหุน้และรัฐกจิ บมจ. ทราฟฟิกคอรน์เนอร ์โฮลดิง้ส ์

  -  Company Secretary Program    

  -  Effective Minutes Taking หนา้ทีค่วามรับผดิชอบหลัก  

  -  Board Reporting Program  ก ากับดแูลใหบ้รษัิทด าเนนิการตามขอ้บังคับของบรษัิท, พรบ.บรษัิทมหาชนจ ากัด, พรบ.หลักทรัพยแ์ละตลาด 

      หลักทรัพย ์รวมถงึกฎ ระเบยีบ ตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด 

      หลักทรัพย ์

    จัดท าขอ้มลูสารสนเทศเปิดเผยตอ่ตลาดหลักทรัพยฯ์, ส านักงาน กลต. และผูถ้อืหุน้ ตามกฏระเบยีบขอ้บังคับ 

      ของตลาดหลักทรัพยฯ์, ส านักงาน กลต., ศนูยร์ับฝากหลักทรัพย ์และกระทรวงพาณชิย ์

    จัดเตรยีมขอ้มลูในการประชมุคณะกรรมการบรษัิทและการประชมุผูถ้อืหุน้ 
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เอกสารแนบ 4 หนา้ 1 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 4 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบั 

รายการประเมนิราคาทรพัยส์นิ 

 

-ไมม่-ี 
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เอกสารแนบ 5 

 

รายงาน 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

และ 

รายงานความรบัผดิชอบของ
คณะกรรมการบรษิทั                         

ตอ่รายงานทางการเงนิ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บมอบหมายใหป้ฏบิัตหินา้ทีจ่ากคณะกรรมการบรษัิท ซึง่สอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดของส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ และประกาศของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  ซึง่ไดร้ะบไุวใ้นกฎ

บตัรตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทก าหนด 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูท้รงคณุวฒุแิละเป็นกรรมการอสิระ  ประกอบดว้ย นางศริเิพ็ญ สตีสวุรรณ, นายประสณัห ์ เชือ้

พานชิ และนายบญุช ู ดเิรกสถาพร โดยไดม้กีารรายงานการปฏบิตังิานใหแ้กค่ณะกรรมการบรษัิทฯ รับทราบและพจิารณาเป็น

ประจ าอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้  ทัง้นีไ้ดร้่วมประชมุกับผูบ้รหิาร  ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบัญช ี เพือ่รับทราบและให ้

ความเห็นชอบ ร่วมหารอื และแลกเปลีย่นขอ้คดิเห็นในเรือ่งตา่ง ๆ สรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้ 

1. ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ าปี 2558 ของบริษัท บริษัทย่อย และกจิการที่

ควบคุมร่วมกัน (“กลุ่มบรษัิท”) เพื่อใหม้ั่นใจว่างบการเงนิจัดท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  มกีาร

เปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ  ครบถว้นและเชือ่ถอืได ้ รวมถงึพจิารณานโยบายการบัญชแีละการเปลีย่นแปลงที่

ส าคัญ  นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารประชมุกับผูส้อบบัญชโีดยไม่มฝ่ีายจัดการเขา้ร่วมประชุมเพื่อ

ปรกึษาหารอืเกีย่วกบัความเป็นอสิระในการปฏบิตัหินา้ทีแ่ละการแสดงความเห็นของผูส้อบบญัช ี  

2. ไดส้อบทานความเหมาะสมเกีย่วกับระเบยีบ และวธิปีฏบิัตใินการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกัน ตลอดจนสอบทาน

การเปิดเผยขอ้มูลดงักลา่วใหถู้กตอ้งครบถว้นและเป็นไปตามประกาศ ขอ้ก าหนด และแนวทางปฏบิัตทิีเ่กีย่วขอ้งกับ

ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  

3. ไดส้อบทานระบบการควบคุมภายในและการบรหิารความเสีย่ง รวมถงึมมีาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชั่นทีเ่พียงพอ 

เพือ่ประเมนิความเพยีงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคมุภายใน  ทัง้นีผ้ลการตรวจสอบไมพ่บขอ้บกพร่อง

ของระบบการควบคุมภายในทีเ่ป็นสาระส าคัญ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจงึไดจั้ดใหม้ีการตรวจสอบ 

Business Continuity Plan : BCP เพื่อใหม้ั่นใจว่าระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกจิของกลุ่มบริษัทฯ มี

ประสทิธภิาพ และมั่นใจว่าหากเกดิวกิฤตต่าง ๆ กลุ่มบรษัิทฯ จะสามารถด าเนินการไดอ้ย่างต่อเนื่องหรือกลับมา

ด าเนนิธรุกจิไดใ้นเวลาทีเ่หมาะสม 

4. มกีารก ากับดูแลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยไดห้ารือกับผูต้รวจสอบภายในเพื่อวางแผนและอนุมัติ

แผนการตรวจสอบประจ าปี 2558 ทีจั่ดท าขึน้ตามผลการประเมนิความเสีย่งในหน่วยงานของกลุม่บรษัิทฯ พจิารณา

ความเพยีงพอ ความเหมาะสมของบคุลากรและความเป็นอสิระในการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน  

5. ไดพ้จิารณาคดัเลอืก  เสนอแตง่ตัง้ ผูส้อบบญัช ีรวมทัง้ก าหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบัญชปีระจ าปี 2558 โดยไดม้ี

มตเิสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพือ่ขออนุมัตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้แตง่ตัง้ผูส้อบบัญชจีากบรษัิท  ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ู

เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั  เป็นผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2559 ตอ่ไปอกีวาระหนึง่  

โดยสรุปภาพรวมแลว้  คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นวา่  คณะกรรมการตลอดจนผูบ้รหิารของบรษัิท มจีรยิธรรม  และ

ความมุ่งมั่นในการปฏบิัตหินา้ที ่ เพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมายของบรษัิทอย่างมคีณุภาพ และไดใ้หค้วามส าคัญต่อการด าเนินงาน

ภายใตก้ารก ากบัดแูลกจิการทีม่ปีระสทิธผิล โปร่งใส และเชือ่ถอืไดใ้นนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

-ศริเิพ็ญ สตีสวุรรณ- 

(นางศริเิพ็ญ  สตีสวุรรณ) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัตอ่รายงานทางการเงนิ 

 คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูรั้บผดิชอบตอ่งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษัิท ไทย โซลา่ร ์ เอ็นเนอรย์ี ่

จ ากัด (มหาชน)  บรษัิทย่อย และกจิการทีค่วบคมุร่วมกนั  รวมถงึขอ้มลูสารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจ าปี  

งบการเงนิดงักลา่วจัดท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  โดยเลอืกใชน้โยบายการบญัชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิัติ

อยา่งสม า่เสมอ  และใชด้ลุยพนิจิอย่างระมัดระวังและประมาณการทีด่ทีีส่ดุในการจัดท า  รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มูลทีส่ าคญั

อยา่งเพยีงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ  เพือ่ใหเ้ป็นประโยชนต์อ่ผูถ้อืหุน้และนักลงทนุทัว่ไปอยา่งโปร่งใส 

 คณะกรรมการบรษัิทไดจั้ดใหม้รีะบบบรหิารความเสีย่ง  รวมทัง้จัดใหม้แีละการด ารงรักษาไวซ้ึง่ระบบควบคมุภายใน

ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล  เพือ่ใหม้ั่นใจไดอ้ย่างมเีหตผุลวา่ขอ้มลูทางบญัชมีคีวามถกูตอ้ง ครบถว้นและเพยีงพอทีจ่ะด ารง

รักษาไวซ้ึง่ทรัพยส์นิ  ตลอดจนเพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้กดิการทจุรติหรอืการด าเนนิการทีผ่ดิปกตอิยา่งมสีาระส าคญั 

 ในการนีค้ณะกรรมการบรษัิทไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ  เพือ่ท าหนา้ทีส่อบทานนโยบายการบญัชแีละ

คณุภาพของรายงานทางการเงนิ  สอบทานระบบการควบคมุภายใน  การตรวจสอบภายใน ระบบการบรหิารความเสีย่ง  

ตลอดจนพจิารณาการเปิดเผยขอ้มลูรายการระหวา่งกนั  โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัเรือ่งนี้ปรากฏใน

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2558 ซึง่แสดงไวใ้นรายงานประจ าปีแลว้ 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษัิท บรษัิทย่อยและกจิการทีค่วบคมุร่วมกนัไดรั้บการตรวจสอบโดยผูส้อบ

บญัชขีองบรษัิทโดยนายขจรเกยีรต ิ อรุณไพโรจนกลุ  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่3445 สงักดับรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ู

เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากัด  ในการตรวจสอบนัน้  ทางคณะกรรมการบรษัิทไดส้นับสนุนขอ้มลูและเอกสารตา่ง ๆ เพือ่ใหผู้ส้อบ

บญัชสีามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นไดต้ามมาตรฐานการสอบบัญช ี โดยความเห็นของผูส้อบบัญชไีดป้รากฏใน

รายงานของผูส้อบบัญชซีึง่แสดงไวใ้นรายงานประจ าปีแลว้ 

 คณะกรรมการบรษัิทมคีวามเห็นวา่ ระบบการควบคมุภายในของบรษัิทโดยรวมอยูใ่นระดับทีน่่าพอใจและสามารถ

สรา้งความเชือ่มั่นอย่างมเีหตผุลไดว้า่งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จ ากัด (มหาชน)  

บรษัิทย่อย และกจิการทีค่วบคมุร่วมกนั  ส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2558 มคีวามเชือ่ถอืไดโ้ดยถอืปฏบิตัติามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิและปฏบิตัถิกูตอ้งตามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ 

 

          -แคทลนี มาลนีนท-์ 

 (ดร.แคทลนี  มาลนีนท)์ 

                   ประธานคณะกรรมการบรษัิทและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
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