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 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกจิ 

 
 บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) บรษัิทยอ่ย และกจิการทีค่วบคมุร่วมกนั (รวมเรยีกวา่ “กลุม่บรษัิทฯ”) มุง่มั่นที่
จะเป็นผูนํ้าในการดําเนนิธุรกจิโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีน โดยมุ่งเนน้การดําเนนิธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ดว้ยการ
เลอืกใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสมและใหผ้ลตอบแทนทีด่แีละมั่นคงในระยะยาว รวมไปถงึการใหบ้รกิารรับเหมากอ่สรา้งโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติยแ์ละจัดหาอปุกรณ์ (Engineering Procurement and Construction : EPC) นอกจากนี้ กลุม่บรษัิทฯ ยังมเีป้าหมายในการ
ขยายการลงทนุในธรุกจิผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีนประเภทอืน่ๆ เพิม่มากขึน้ เชน่ พลงังานชวีมวล พลงังานลม พลงังานชวีภาพ 
พลังงานขยะ เป็นตน้ และการขยายธุรกจิผลติไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์สู่ต่างประเทศทัง้ในรูปแบบการลงทุนในโรงไฟฟ้า
แสงอาทติยท์ั่วไป ซึง่ตดิตัง้อยู่บรเิวณพื้นดนิ (Solar Farm) หรือการลงทุนในบรษัิททีใ่หบ้รกิารหรือลงทุนในโครงการผลติไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้บนหลังคา (Solar Rooftop) เพือ่กา้วสูก่ารเป็นบรษัิทชัน้นําในธุรกจิพลังงานหมุนเวยีนในประเทศไทย
และภมูภิาคเอเชยี      

1.1 วสิยัทศัน ์พนัธกจิ 
 วสิยัทศัน์ 

เป็นผูนํ้าในภูมภิาคทางดา้นพลังงานหมุนเวยีน โดยการใชเ้ทคโนโลยชีัน้นําและมปีระสทิธภิาพ เพื่อประโยชน์สงูสดุในดา้น
ธรุกจิและสงัคม 

 พันธกจิ 
เป็นผูป้ระกอบการทีม่พีื้นฐานแข็งแกร่งในการทําธุรกจิพลังงานแสงอาทติย์ในประเทศไทย และขยายธุรกจิไปสู่พลังงาน

หมนุเวยีนอืน่ รวมทัง้การขยายไปยังประเทศในภมูภิาคเอเชยี 

1.2 ประวตัคิวามเป็นมาและพฒันาการทีสํ่าคญั 

 บรษัิทฯ ไดแ้ปรสภาพเป็นบรษัิทมหาชนจํากดั ในชือ่ บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) เมือ่วนัที ่18 กมุภาพันธ ์
2557 และเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีน โดยเริม่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย ์MAI ตัง้แตว่นัที ่30 ตลุาคม 2557 โดยจัดอยูใ่นหมวดธุรกจิ
ขนาดกลาง กลุม่อตุสาหกรรมทรัพยากร โดยบรษัิทฯ มกีารเปลีย่นแปลงและพัฒนาการทีส่าํคญั ดงัตอ่ไปนี ้

ปี เหตกุารณท์ีสํ่าคญั 
2557 แปรสภาพและเตรยีมความพรอ้มสูก่ารเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

• วันที ่30 ตุลาคม 2557 หุน้สามัญของบริษัทเขา้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและทําการซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย ์MAI ภายใตห้มวดธรุกจิขนาดกลาง กลุม่อตุสาหกรรม “ทรัพยากร” 
 

ณ 31 ธันวาคม 2557 กลุม่บรษัิท จา่ยไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชย ์(COD) รวม 89.5 เมกะวตัต ์แบง่เป็น โครงการ 
Solar Thermal จํานวน 1 โครงการ กําลังการผลติเสนอขายรวม 4.5 เมกะวัตต ์โครงการ Solar Farm จํานวน 10 
โครงการ กําลังการผลติเสนอขายรวมทัง้ส ิน้ 80 เมกะวัตต ์ และ โครงการ Solar Rooftop จํานวน 5 โครงการ 
กําลงัการผลติเสนอขายรวมทัง้สิน้ 5 เมกะวตัต ์  

2558 การขยายธุรกจิสูภู่มภิาคเอเชยี 
• จัดตัง้บรษัิทยอ่ย TSE Group International PTE.LTD. และ Solar Assets PTE.LTD. ทีป่ระเทศสงิคโปร ์เพือ่

รองรับการขยายงานในประเทศแถบภมูภิาคเอเชยี โดยบรษัิทฯ ถอืหุน้ในสดัสว่น 100% 
• บรษัิทฯ เริม่ขยายธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศญีปุ่่ น  

 

ณ 31 ธันวาคม 2558 กลุม่บรษัิท จา่ยไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชย ์(COD) รวม 98.5 เมกะวตัต ์แบง่เป็น โครงการ 
Solar Thermal จํานวน 1 โครงการ กําลังการผลติเสนอขายรวม 4.5 เมกะวัตต ์โครงการ Solar Farm จํานวน 10 
โครงการ กําลังการผลติเสนอขายรวมทัง้ส ิน้ 80 เมกะวัตต ์ และโครงการ Solar Rooftop จํานวน 14 โครงการ 
กําลงัการผลติเสนอขายรวมทัง้สิน้ 14 เมกะวตัต ์  
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ปี เหตกุารณท์ีสํ่าคญั 
2559 การรบัรูร้ายไดเ้พิม่เตมิ 

• กลุม่บรษัิทเริม่รับรูร้ายไดเ้พิม่เตมิจากโครงการทีป่ระเทศญีปุ่่ น ซึง่เริม่ทยอย COD แลว้ จํานวน 4 โครงการ 
รวมกําลงัการผลติ 5.24 เมกะวตัต ์  

• กลุ่มบรษัิท จ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชย ์(COD) เพิม่เตมิ จํานวน 1 โครงการ ซึง่เป็นโครงการสําหรับ
หน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ.2558 โดยกลุม่บรษัิทไดร้่วมกับสหกรณ์การเกษตรสวน
มะพรา้ว  อ.บางสะพาน จ.ประจวบครีขีนัธ ์ รวมกําลงัการผลติ 1 เมกะวตัต ์ 

• กลุม่บรษัิทเขา้ลงทนุในธุรกจิโรงไฟฟ้าชวีมวล (Biomass) จํานวน 3 โครงการ กําลังการผลติเสนอขายรวม
ทัง้สิน้ 22.2 เมกะวตัต ์ในจังหวดันครศรธีรรมราช และจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี
 

ณ 31 ธันวาคม 2559 กลุม่บรษัิทฯ มโีครงการทีดํ่าเนนิการอยู่ในประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ นรวม 36 โครงการ 
ไดแ้ก ่Solar Thermal 1 โครงการ, Solar Farm 18 โครงการ แบง่เป็นประเทศไทย 11 โครงการ ประเทศญีปุ่่ น 7 
โครงการ, Solar Rooftop 14 โครงการ และโรงไฟฟ้าชวีมวล 3 โครงการ  รวมกําลังการผลติเสนอขายทัง้ส ิน้ 
143.68 เมกะวัตต ์ โดยมโีครงการทีจ่่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชยแ์ลว้ทัง้ส ิน้ 30 โครงการ รวมกําลังการผลติ
เสนอขายในประเทศไทย และประเทศญีปุ่่ น รวม 104.74 เมกะวตัต ์ 

2560 การขยายธุรกจิเพิม่เตมิในประเทศญีปุ่่ น 
• กลุม่บรษัิทรับรูร้ายไดเ้พิม่เตมิจากโครงการทีป่ระเทศญีปุ่่ น อกีจํานวน 1 โครงการ กําลังการผลติเสนอขาย 

1.99 เมกะวตัต ์ รวมกําลงัการผลติทีป่ระเทศญีปุ่่ นทัง้หมด 5 โครงการ จํานวน 6.99 เมกะวตัต ์  
• กลุม่บรษัิทเขา้ลงทนุเพิม่เตมิในโครงการโอนโิกเบ (Onikoube) จํานวน 1 โครงการ กําลังการผลติ 154.98 

เมกะวตัต ์ 
 

ณ 31 ธันวาคม 2560 กลุม่บรษัิทฯ มโีครงการทีดํ่าเนนิการอยู่ในประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ นรวม 37 โครงการ 
ไดแ้ก ่Solar Thermal 1 โครงการ, Solar Farm 19 โครงการ แบง่เป็นประเทศไทย 11 โครงการ ประเทศญีปุ่่ น 8 
โครงการ, Solar Rooftop 14 โครงการ และโรงไฟฟ้าชวีมวล 3 โครงการ  รวมกําลังการผลติเสนอขายทัง้ส ิน้ 
298.42 เมกะวัตต ์ โดยมโีครงการทีจ่่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชยแ์ลว้ทัง้ส ิน้ 31 โครงการ รวมกําลังการผลติ
เสนอขายในประเทศไทย และประเทศญีปุ่่ น รวม 106.49 เมกะวตัต ์ 

2561 การรบัรูร้ายไดเ้พิม่เตมิ และปรบัโครงสรา้งตามการดําเนนิงานทีป่ระกอบธรุกจิหลกัโดยการถอืหุน้  
• กลุม่บรษัิทรับรูร้ายไดเ้พิม่เตมิจากโครงการทีป่ระเทศญีปุ่่ น อกีจํานวน 1 โครงการ กําลงัการผลติเสนอขาย 

1.25 เมกะวตัต ์ รวมกําลงัการผลติทีป่ระเทศญีปุ่่ นทัง้หมด 6 โครงการ จํานวน 8.24 เมกะวตัต ์  
• TSE ไดรั้บรางวลั “ASIA’S BEST PERFORMING COMPANIES” of the Asia Corporate Excellence & 

Sustainability Awards (ACES) 2018 ทีจั่ดโดย MORS Group ทีป่ระเทศสงิคโปร ์
• TSE ไดทํ้าการปรับโครงสรา้งตามการดําเนนิงานทีป่ระกอบธรุกจิหลกัโดยการถอืหุน้ (Holding Company) 

เพือ่สนับสนุนการดําเนนิงานของบรษัิทยอ่ยโดยมุง่เนน้การเขา้ไปลงทนุเพือ่ใหม้สีว่นร่วมในการบรหิารจัดการ 
• กลุม่บรษัิทไดเ้ขา้ลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าแหง่ใหมท่ีจั่งหวดัอา่งทอง 1 โครงการ ดําเนนิการโดยบรษัิท 

อนิฟินตีี ้โซลาร ์จํากดั ซึง่ไดดํ้าเนนิการจา่ยไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิยแ์ลว้ ตัง้แตปี่ 2558 มกํีาลังการผลติ
เสนอขาย 2 เมกะวตัต ์ 
 

ณ 31 ธันวาคม 2561 กลุม่บรษัิทฯ มโีครงการทีดํ่าเนนิการอยูใ่นประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น รวม 38 โครงการ 
ไดแ้ก ่Solar Thermal 1 โครงการ, Solar Farm 20 โครงการ แบง่เป็นประเทศไทย 12 โครงการ ประเทศญีปุ่่ น 8 
โครงการ, Solar Rooftop 14 โครงการ และโรงไฟฟ้าชวีมวล 3 โครงการ  รวมกําลงัการผลติเสนอขายทัง้สิน้ 
300.42 เมกะวตัต ์  โดยมโีครงการทีจ่า่ยไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิยแ์ลว้ทัง้ส ิน้ 36 โครงการ รวมกําลงัการผลติ
เสนอขายในประเทศไทย และประเทศญีปุ่่ น รวม 131.94 เมกะวตัต ์ 

  
 2 มกราคม 2562 โครงการ Hanamizuki กําลงัการผลติเสนอขาย 13.50 เมกะวตัต ์สามารถจา่ยไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิย์
แลว้ ทําใหก้ลุม่บรษัิทฯ รับรูร้ายไดจ้ากโครงการทีญ่ีปุ่่ นจํานวน 7 โครงการ รวม 21.75 เมกะวตัต ์รวมกําลงัการผลติเสนอขายในประเทศ
ไทยและประเทศญีปุ่่ น 37 โครงการ รวม 145.44 เมกกะวตัต ์
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1.3 โครงสรา้งการถอืหุน้กลุม่บรษิทัฯ  
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 2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

 
กลุม่บรษัิท ประกอบธรุกจิผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยแ์ละพลงังานหมนุเวยีนอืน่ โดยสามารถแบง่ออกได ้

เป็น 3 ประเภท คอื ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลังงานความรอ้นจากแสงอาทติยใ์นระบบรางรวมแสง (Solar Thermal) ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทติยด์ว้ยระบบโฟโตโ้วลตาอกิหรอืโซลารเ์ซลล ์(Solar PV) และธรุกจิโรงไฟฟ้าชวีมวล (Biomass Power Plants) 

 

1) ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นจากแสงอาทติยใ์นระบบรางรวมแสง (Solar Thermal) 
 

ดําเนินการผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าโดยใชเ้ทคโนโลยกีารผลติไฟฟ้าความรอ้นจากแสงอาทติยใ์นระบบรางรวมแสง 
เป็นรายแรกในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้โรงไฟฟ้า Thermal ไดดํ้าเนินการจําหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชย ์(COD) ใหแ้ก่ 
กฟภ.แลว้ ดว้ยกําลงัการผลติเสนอขาย 4.5 เมกะวตัต ์  
 

2) ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยด์ว้ยระบบโฟโตโ้วลตาอกิหรอืโซลารเ์ซลล ์(Solar PV) 
 

ดําเนนิธรุกจิผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าดว้ยระบบโฟโตโ้วลตาอกิหรอืโซลารเ์ซลล ์แบง่ออกเป็น 
 
2.1 โรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ซึง่ตดิต ัง้อยูบ่รเิวณพืน้ดนิ (Solar Farm) 

 
ภายในประเทศ 
กลุม่บรษัิท ม ีSolar PV ประเภท Solar Farm จํานวน 12 โครงการ รวมกําลงัการผลติเสนอขาย 83 เมกะวตัตแ์ละดําเนนิการ
จําหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิยใ์หแ้ก ่กฟภ. ไดแ้ลว้ทัง้หมด 83 เมกะวตัต ์ 
        
ตา่งประเทศ  
กลุม่บรษัิทมโีครงการทีดํ่าเนนิการในประเทศญีปุ่่ น รวม 8 โครงการ กําลงัการผลติเสนอขายรวมทัง้ส ิน้ 176.72  เมกะวตัต ์
ดําเนนิการจําหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิยแ์ลว้ 7 โครงการ รวมกําลงัการผลติเสนอขาย 21.74 เมกะวตัต ์
  

2.2  โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีต่ดิต ัง้บนหลงัคาอาคารพาณชิย ์ (Solar Rooftop) 
กลุม่บรษัิท มโีครงการ PV ประเภท Solar Rooftop มากทีส่ดุในประเทศไทย โดยมจํีานวน 14 โครงการ รวมกําลังการผลติ
เสนอขาย 14 เมกะวัตต ์และดําเนนิการจําหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชยใ์หแ้ก ่กฟภ.และ กฟน. ไดแ้ลว้ทัง้หมด 14 เม
กะวตัต ์ 
 

3) ธุรกจิโรงไฟฟ้าชวีมวล (Biomass Power Plants) 
 

กลุม่บรษัิทไดข้ยายการลงทนุไปยังธุรกจิโรงไฟฟ้าชวีมวล จํานวน 3 โครงการ ผ่านบรษัิทย่อย ไดแ้ก ่บจ.บางสวรรค ์กรนี 
(BSW) ในจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ีและ บจ.ออสการ ์เซฟ เดอะ เวลิด ์(OSW) โครงการ 1 และ โครงการ 2 ในจังหวดั นครศรธีรรมราช 
ดว้ยกําลังการผลติเสนอขายรวม 22.2 เมกะวัตต ์และดําเนนิการจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชยใ์หแ้ก ่กฟภ. แลว้ทัง้หมด 22.2 
เมกะวตัต ์ 
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โครงสรา้งรายได ้

โครงสรา้งรายไดห้ลกัของกลุม่บรษัิทฯ  รอบระยะเวลา 3 ปี สรุปไดด้งัตอ่ไปนี ้

สายผลติภณัฑ/์กลุม่ธุรกจิ ดําเนนิการ
โดย 

% การ
ถอืหุน้
ของ

บรษิทัฯ 

2561 2560 2559 

ลา้นบาท %  ลา้นบาท %  ลา้นบาท %  

รายไดค้า่ไฟฟ้า               
1.  รายไดจ้ากโรงไฟฟ้าในประเทศ TSE,TSER,SV 100% 427.21 36.47 115.24 14.12    112.67     11.29  
2.  รายไดจ้ากการลงทนุตา่งประเทศ TSI Group 100% 91.55 7.81  73.18 8.97      48.65       4.88  

รายไดค้า่ไฟฟ้า-รวม     518.76 44.28 188.42       23.09      161.32      16.17  

รายไดค้า่บรกิาร บรษัิทฯ N.A.* 42.61 3.64    40.58      4.97      260.41      26.10  

สว่นแบง่กําไรจากเงนิลงทนุตามวธิสีว่นไดเ้สยี SSE1 60%** 610.19 52.08  586.96 71.93      575.92      57.73  

รวม     1,171.56 100.00 815.96 100.00 997.65 100.00 
 

หมายเหต:ุ  *  ดําเนนิการโดยบรษัิทฯ 
**  เป็นการแสดงรายไดจ้ากโรงไฟฟ้า PV-Solar Farm ตามสดัสว่นการถอืหุน้ของโครงการดงักลา่ว ซึง่ในงบการเงนิรวมของบรษัิทจะไมป่รากฏยอดรายได ้

ดงักลา่ว เนือ่งจากโครงการโรงไฟฟ้าดงักลา่วเป็นบรษัิททีค่วบคมุรว่มกนั  ซึง่จะตอ้งมกีารรบัรูร้ายไดต้ามวธิสีว่นไดเ้สยีโดยจะทําใหร้ายไดจ้ากการขาย
ไฟฟ้าดงักลา่วไมป่รากฏยอดในรายไดร้วมในงบการเงนิรวม  แตจ่ะมกีารรบัรูก้ําไรตามวธิสีว่นไดเ้สยีในรปูของสว่นแบง่กําไรจากกจิการทีค่วบคมุรว่มกนั
แทน 

 
ทีม่า: งบการเงนิรวมของบรษัิทฯ 

2.1 การประกอบธุรกจิในแตล่ะกลุม่ธุรกจิ 
2.1.1 ลกัษณะผลติภัณฑห์รอืบรกิาร 

 กลุ่มบรษัิทฯ ดําเนินธุรกจิผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติยแ์ละพลังงานหมุนเวยีนอืน่ เพื่อจําหน่าย
ใหแ้กภ่าครัฐ ตามนโยบายการสนับสนุนการผลติและการใชไ้ฟฟ้าจากพลงังานทดแทน  

กระบวนการผลติไฟฟ้า ของกลุม่บรษัิทฯ สามารถแบง่ออกเป็น 3 ประเภท ตามเทคโนโลย ีคอื  

1. กระบวนการผลติไฟฟ้าพลงังานความรอ้นจากแสงอาทติย ์(Solar Thermal) ดว้ยเทคโนโลย ีDirect Steam Generation 
 

เป็นกระบวนการผลติกระแสไฟฟ้าพลังงานความรอ้นจากแสงอาทติยโ์ดยใชเ้ทคโนโลยรีะบบรางรวมแสง ซึง่กระบวนการผลติ
กระแสไฟฟ้าในระบบดงักลา่วจะใชแ้ผงสะทอ้นแสงรูปทรงโคง้ยาวหรอืทีเ่รยีกวา่ รางรวมแสง (Parabolic Trough) เป็นตวัรวมความรอ้น
จากลําแสงอาทติย ์ประเภทรังสตีรง (Direct Radiation) และสะทอ้นแสงอาทติยไ์ปยังทอ่บรรจุน้ําทีต่ดิตัง้บรเิวณจดุกึง่กลางของราง
รวมแสงทีเ่ป็นจดุทีเ่กดิความรอ้นสงูสดุ โดยรางรวมแสงดงักลา่วสามารถทําการหมนุเขา้หาแสงอาทติยต์ามทศิทางของลําแสงอาทติย์
ทีม่าตกกระทบเพื่อรับพลังความรอ้นและเมือ่น้ําในท่อดังกล่าวเกดิความรอ้นสงูจนกลายเป็นไอน้ําทีอุ่ณหภูม ิ330 องศาเซลเซยีส 
ระบบจะสง่ผา่นไอน้ําเขา้สูร่ะบบกงัหันไอน้ํา (Steam Turbine) เพือ่ใหไ้อน้ําขบัเคลือ่นเครือ่งกําเนดิกระแสไฟฟ้าและผลติกระแสไฟฟ้า 
สําหรับไอน้ําส่วนทีเ่หลอื จะถูกส่งเขา้ระบบหล่อเย็น (Cooling Tower) เพื่อลดอุณหภูมไิอน้ําใหก้ลายเป็นน้ํา และจะสามารถนํา
กลบัมาใชใ้นกระบวนการผลติไฟฟ้าตอ่ไป โดยกระแสไฟฟ้าทีผ่ลติได ้บรษัิทฯ จะจําหน่าย/จา่ยไฟฟ้าให ้กฟภ. เพือ่จําหน่ายตอ่ใหก้ับ
ผูบ้รโิภคตอ่ไป 
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ภาพกระบวนการผลติกระแสไฟฟ้าดว้ยความรอ้นจากแสงอาทติยใ์นระบบ Solar Thermal 

 

 

 

 

 

 

 
 
2. กระบวนการผลติไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติยด์ว้ยระบบโฟโตโ้วลตาอกิ (Photovoltaic - PV) หรอืโซลา่รเ์ซลล ์ 
 

กระบวนการผลติไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติยด์ว้ยระบบโฟโตโ้วลตาอกิ (PV) หรือโซล่าร์เซลล ์เป็นกระบวนการเปลีย่น
พลงังานแสงใหเ้ป็นพลงังานไฟฟ้า โดยเริม่ตน้จากการใชแ้ผงเซลลแ์สงอาทติยเ์ป็นตวัรับแสง ซึง่จะรับไดท้ัง้รังสตีรง รังสกีระจาย และ
รังสรีวม แผงเซลลแ์สงอาทติยจ์ะประกอบไปดว้ยสารกึง่ตัวนําทีส่ามารถดูดกลนืแสงอาทติยไ์ดแ้ละทําหนา้ทีเ่ป็นตัวนําไฟฟ้า เมือ่
แสงอาทติยต์กกระทบบนแผงเซลลแ์สงอาทติย ์พืน้ผวิจะถูกเปลีย่นเป็นพาหะนําไฟฟ้าและถูกแยกประจุไฟฟ้าบวกและลบเพือ่ใหเ้กดิ
แรงดันไฟฟ้าทีข่ัว้ทัง้สองของเซลลแ์สงอาทติย ์และเกดิการผลติไฟฟ้าออกมาจากแผงเซลลแ์สงอาทติย ์และถูกสง่ไปรวมที ่String 
Combiner Box กอ่นทีจ่ะผา่นไปสูเ่ครือ่งแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) เพือ่เปลีย่นไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current: DC)  ทีผ่ลติได ้
ใหเ้ป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternative Current: AC) ต่อจากนั้นไฟฟ้ากระแสสลับดังกล่าวจึงถูกส่งผ่านไปยังหมอ้แปลง 
(Transformer) เพือ่เพิม่แรงดนัไฟฟ้าใหส้งูขึน้ตามระดับแรงดนัทีใ่ชใ้นการจา่ยไฟเขา้ระบบสง่ของการไฟฟ้าตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 
โดยก่อนทีจ่ะสง่ไฟฟ้าเขา้ระบบไฟฟ้าจะถูกสง่ผ่านอุปกรณ์ตัดตอนสายป้อนไฟฟ้าแรงสงู (Ring Main Unit: RMU) และอุปกรณ์ตัด
ตอนไฟฟ้า (Switch Gear) ซึง่ทําหนา้ทีต่ดัตอ่การเชือ่มตอ่การขายไฟฟ้าในระบบ และถกูสง่เขา้มเิตอรว์ดัจํานวนหน่วยไฟฟ้ากอ่นทีจ่ะ
ถกูสง่ผา่นไปยังสายสง่ไฟฟ้าของ กฟน. หรอื กฟภ. ตามจดุรับซือ้ไฟฟ้าทีกํ่าหนด เพือ่จําหน่ายใหแ้กผู่บ้รโิภคไฟฟ้าตอ่ไป 

 
ภาพกระบวนการผลติกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติยด์ว้ยระบบ Solar PV 
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3. กระบวนการผลติไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชวีมวล (Biomass Power Plant) 

กระบวนการผลติของโรงไฟฟ้าชวีมวลประกอบไปดว้ย 7 ระบบหลัก ไดแ้ก่ 1) ระบบเตรียมเชือ้เพลงิ ประกอบไปดว้ย ตาชัง่ 
ลานกอง เครือ่งยอ่ยสบัเชือ้เพลงิ ระบบสายพานป้อนเชือ้เพลงิ ไซโลเก็บเชือ้เพลงิ และระบบป้อนเชือ้เพลงิเขา้เตาเผา 2) ระบบเตาเผา
เชือ้เพลงิ ประกอบไปดว้ย ตัวเตาเผา ออกแบบใหล้าดเอยีงเพือ่การลําเลยีงเชือ้เพลงิเขา้สูห่อ้งเผาไหม ้เตาเผาแบบตะกรับ 3) ระบบ
เครือ่งกําเนดิไอน้ํา หรอื หมอ้ไอน้ํา (Boiler) ประกอบไปดว้ยทอ่โลหะทนความรอ้นสงูขดไปมาเพือ่แลกเปลีย่นความรอ้นสูน่ํ้าในท่อให ้
กลายเป็นไอน้ํา 4) ระบบผลติไฟฟ้า ไดแ้ก่ กังหันไอน้ํา และเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 5) ระบบบําบัดและกรองก๊าซรอ้นทีอ่อกจากปลอ่ง 
ไดแ้ก ่ระบบบําบดักา๊ซรอ้น ปลอ่งระบายกา๊ซ 6) ระบบผลติน้ําใชใ้นกระบวนการผลติ ไดแ้ก ่ระบบน้ําหลอ่เย็น รวมถงึระบบบําบดัน้ําเสยี
จากกระบวนการผลติ และ 7) ระบบเก็บเถา้เพือ่สง่ไปกําจัด หรอืนําไปทําปุ๋ ยใหเ้กษตรกร 
 

ภาพกระบวนการผลติไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชวีมวล  

 

กระบวนการตดิตามการดําเนนิงานของโรงไฟฟ้าและการบํารุงรักษา (Monitoring Process)  
 

สําหรับกระบวนการควบคมุการดําเนนิงานของโรงไฟฟ้า  กลุม่บรษัิทฯ มกีลอ้งวงจรปิดและระบบควบคมุการปฏบิัตงิานทีม่ี
การพัฒนาใหท้นัสมัยและตรวจสอบงา่ยและแมน่ยํา ควบคมุจากสว่นกลางแบบเรยีลไทม ์ผา่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตสาํหรับควบคมุ สัง่
การ และตรวจสอบการทํางานของโรงไฟฟ้าในจุดตา่งๆ  มทีมีงานคอยควบคมุ ดแูล แกปั้ญหา ซอ่มแซมและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าของ
กลุม่บรษัิทฯ โดยผูช้ํานาญการภายในหรอืภายนอกทีม่ปีระสบการณ์ ซึง่ผ่านการคัดเลอืกทีเ่ขม้งวดจากกลุม่บรษัิทฯ เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ 
จะสามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างรวดเร็วภายในเวลาทีกํ่าหนดตามมาตรฐาน ใหโ้รงไฟฟ้าอยูใ่นสภาพด ีพรอ้มใชง้าน สามารถจําหน่าย
ไฟฟ้าไดต้ามปกต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) 
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แผนทีต่ ัง้โครงการโรงไฟฟ้าของกลุม่บรษิทัฯ ในประเทศไทย 

 
 

                 Thermal                             Solar Farm                                                                         Solar Rooftop – ภาคเหนอื, อสีาน, ใต ้

                                         Biomass                             Solar Rooftop – ภาคกลาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนท่ีตัง้โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ภายในประเทศ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) 

 

 

สว่นที ่1 การประกอบธรุกจิ                                                                                                                                                        หนา้ 10 

แผนทีต่ ัง้โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ประเทศญีปุ่่ น 

 

 ณ ตน้ปี 2562  กลุม่บรษัิทฯ มกีจิการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยแ์ละพลังงานหมนุเวยีนอืน่ ทัง้ในประเทศไทยและประเทศ
ญีปุ่่ นรวมทัง้ส ิน้ 38 โครงการ แบง่เป็นประเทศไทยจํานวน 30 โครงการ กําลังการผลติเสนอขายรวม 123.7 เมกะวัตต ์และประเทศ
ญีปุ่่ นจํานวน 8 โครงการ กําลังการผลติเสนอขายรวม 176.72 เมกะวัตต ์คดิเป็นกําลังการผลติเสนอขายรวมทัง้สิน้จํานวน 300.42 เม
กะวตัต ์ 

 โครงการทีจ่่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชยแ์ลว้ทัง้ส ิน้ 37 โครงการ แบง่เป็น ประเทศไทย จํานวน 30 โครงการ ประเทศญีปุ่่ น 
จํานวน 7 โครงการ คดิเป็นกําลงัการผลติเสนอขายรวมทัง้สิน้จํานวน 145.44 เมกะวตัต ์โดยมรีายละเอยีดดงันี ้

ประเทศไทย ประเทศญีปุ่่ น 
ประเภท จํานวน กําลงัการผลติ COD ประเภท จํานวน กําลงัการผลติ COD 

Solar Thermal 1 4.5 เมกะวัตต ์ ปี 2554 Solar Farm    
Solar Farm    Kuno 1 0.50 เมกะวัตต ์ ปี 2558 
  SSE1 10 80.0 เมกะวัตต ์ ปี 2557 Shima 1 1.25 เมกะวัตต ์ ปี 2559 
  INS 1 2.0 เมกะวัตต ์ ปี 2558 Hikeme 1 1.50 เมกะวัตต ์ ปี 2559 
Solar Farm (Co-Op)    Ryugasaki 1 1.75 เมกะวัตต ์ ปี 2559 
  SLC 1 1.0 เมกะวัตต ์ ปี 2559 Sakura 1 1.99 เมกะวัตต ์ ปี 2560 
Solar Rooftop    Jyoso 1 1.25 เมกะวัตต ์ ปี 2561 
  CE 4 4.0 เมกะวัตต ์ ปี 2558 Hanamizuki 1 13.50 เมกะวัตต ์ ปี 2562 
  NR 3 3.0 เมกะวัตต ์ ปี 2558 Onikoube 1 154.98 เมกะวัตต ์ Pre-development 
  RE 3 3.0 เมกะวัตต ์ ปี 2558     
  GR 2 2.0 เมกะวัตต ์ ปี 2558     
  LS 2 2.0 เมกะวัตต ์ ปี 2558     
Biomass        
  BSW 1 4.6 เมกะวัตต ์ ปี 2561     
  OSW 1 1 8.8 เมกะวัตต ์ ปี 2561      
  OSW 2 1 8.8 เมกะวัตต ์ ปี 2561     
รวม  30 123.7 เมกะวตัต ์  รวม 8 176.72 เมกะวตัต ์  
        
COD 30 123.7 เมกะวตัต  ์  COD 7 21.74 เมกะวตัต  ์  
    On progress 1 154.98 เมกะวัตต ์  



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) 
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โครงการในประเทศไทย จํานวน 30 โครงการ จา่ยไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิยแ์ลว้ท ัง้หมด รวม 123.7 เมกะวตัต ์สามารถ
แบง่ออกตามประเภท ไดแ้ก ่
 
 

1. Solar Thermal ดําเนนิการโดย  
 

1.1 บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) (หรอื “ TSE ”)   
ขนาดกําลังการผลติเสนอขาย 4.5 เมกะวัตต ์ตัง้อยู่ที ่อําเภอหว้ยกระเจา จังหวัดกาญจนบรุ ีและไดทํ้าการเชือ่มโยงระบบ

ไฟฟ้าและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าเชงิพาณชิย ์(Commercial Operation Date : COD) เมือ่เดอืนธันวาคม 2554 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Solar Farm ดําเนนิการโดย  

 

2.1 บรษัิท สยาม โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่1 จํากดั (หรอื “ SSE1 ”)   
จํานวน 10 โครงการ ขนาดกําลงัการผลติเสนอขายโครงการละ 8 เมกะวตัต ์รวมทัง้ส ิน้ 80 เมกะวตัต ์ 

  PV 01 ทีต่ัง้ : อ.บอ่พลอย จ.กาญจนบรุ ี  PV 02 ทีต่ัง้ : อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุ ี
   COD : กนัยายน 2556    COD : กรกฎาคม 2556 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

  
 PV 03 ทีต่ัง้ : อ.หนองหญา้ไซ จ.สพุรรณบรุ ี  PV 04 ทีต่ัง้ : อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุ ี
  COD : ตลุาคม 2556    COD : พฤศจกิายน 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SSE-PV01 (8 MW) 
 

SSE-PV02 (8 MW) 
 

SSE-PV03 (8 MW) 
 

SSE-PV04 (8 MW) 
 



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) 
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 PV 05  ทีต่ัง้ : อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุ ี  PV 06 ทีต่ัง้ : อ.ดา่นมะขามเตีย้ จ.กาญจนบรุ ี
  COD : พฤศจกิายน 2556    COD : มถินุายน 2557 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 PV 07  ทีต่ัง้ : อ.ทา่มว่ง จ.กาญจนบรุ ี  PV 08 ทีต่ัง้ : อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุ ี
  COD : มนีาคม 2557    COD : มถินุายน 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 PV 09 ทีต่ัง้ : อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุ ี  PV 10 ทีต่ัง้ : อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุ ี
  COD : เมษายน 2557   COD : พฤษภาคม 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2 บรษัิท อนิฟินตีี ้โซลาร ์จํากดั (หรอื “ INS ”)   

ขนาดกําลงัการผลติเสนอขาย 2 เมกะวตัต ์ตัง้อยูท่ีอํ่าเภอวเิศษชยัชาญ จังหวดัอา่งทอง และไดทํ้าการเชือ่มโยงระบบไฟฟ้า
และจําหน่ายกระแสไฟฟ้าเชงิพาณชิย ์(Commercial Operation Date : COD) เมือ่เดอืนธันวาคม 2558 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SSE-PV05 (8 MW) 
 

SSE-PV06 (8 MW) 
 

SSE-PV07 (8 MW) 
 

SSE-PV08 (8 MW) 
 

SSE-PV09 (8 MW) 
 

SSE-PV010 (8 MW) 
 



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) 
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3. Solar Farm (Co-Op) ดําเนนิการโดย  
 

3.1 บรษัิท โซลา่ร ์คอมมนูติี ้จํากดั (หรอื “ SLC ”)   
ขนาดกําลังการผลติเสนอขาย 1 เมกะวัตต ์ตัง้อยู่ทีอํ่าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบครีขีันธ ์และไดทํ้าการเชือ่มโยงระบบ

ไฟฟ้าและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าเชงิพาณชิย ์(Commercial Operation Date : COD) เมือ่เดอืนธันวาคม 2559 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
4. Solar Rooftop ดําเนนิการโดย  

 

4.1 บรษัิท แชมป์ เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (หรอื “ CE ”)   
จํานวน 4 โครงการ ขนาดกําลงัการผลติเสนอขายโครงการละ 1 เมกะวตัต ์รวมทัง้ส ิน้ 4 เมกะวตัต ์
 

Homepro จ.ชมุพร  Homepro จ.นครศรธีรรมราช 
COD : กนัยายน 2557  COD : กรกฎาคม 2558 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Homepro จ.สรุาษฎรธ์าน ี Homepro จ.สงขลา 
COD : ธันวาคม 2557   COD : ตลุาคม 2558 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4.2 บรษัิท นอรท์ รูฟทอป จํากดั (หรอื “ NR ”)   
จํานวน 3 โครงการ ขนาดกําลงัการผลติเสนอขายโครงการละ 1 เมกะวตัต ์รวมทัง้ส ิน้ 3 เมกะวตัต ์
 
 
 

CE 01 (1 MW) 
 

CE 02 (1 MW) 
 

CE 03 (1 MW) 
 

CE 04 (1 MW) 
 



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) 
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Homepro จ.ลพบรุ ี  Homepro จ.แพร่ 
COD : กนัยายน 2557  COD : กมุภาพันธ ์2558 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Homepro จ.นครสวรรค ์
COD : มถินุายน 2558   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4.3 บรษัิท รูฟ เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (หรอื “ RE ”)   
จํานวน 3 โครงการ ขนาดกําลงัการผลติเสนอขายโครงการละ 1 เมกะวตัต ์รวมทัง้ส ิน้ 3 เมกะวตัต ์

The Mall   ทา่พระ จ.กรุงเทพ The Mall   บางกะปิ จ.กรุงเทพ 
COD : กรกฎาคม 2558   COD : กรกฎาคม 2558 

 

 

 

 

 

 

 
      
The Mall   งามวงศว์าน จ.กรุงเทพ 
COD : สงิหาคม 2558   

 

 

 

 

 
 

 

NR 01 (1 MW) 
 

NR 02 (1 MW) 
 

NR 03 (1 MW) 
 

 

RE 01 (1 MW) 
 

 

RE 02 (1 MW) 
 

 

RE 03 (1 MW) 
 

 



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) 
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4.4 บรษัิท กรนี รูฟทอป จํากดั (หรอื “ GR ”)   
จํานวน 2 โครงการ ขนาดกําลงัการผลติเสนอขายโครงการละ 1 เมกะวตัต ์รวมทัง้ส ิน้ 2 เมกะวตัต ์

Homepro จ.อบุลราชธาน ี Homepro จ.นครราชสมีา 
COD : มนีาคม 2558   COD : พฤศจกิายน 2557 

 

 

 

 

 

 
4.5 บรษัิท ลคักี ้โซลา่ร ์จํากดั (หรอื “ LS ”)   

จํานวน 2 โครงการ ขนาดกําลงัการผลติเสนอขายโครงการละ 1 เมกะวตัต ์รวมทัง้ส ิน้ 2 เมกะวตัต ์

Homepro   ราชพฤกษ์ จ.กรุงเทพ Homepro    เอกมัย-รามอนิทรา จ.กรุงเทพ 
COD : พฤศจกิายน 2557   COD : กมุภาพันธ ์2558   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Biomass ดําเนนิการโดย  

 

5.1 บรษัิท บางสวรรค ์กรนี จํากดั (หรอื “ BSW ”)   
  ขนาดกําลังการผลติเสนอขาย 4.6 เมกะวัตต ์ตัง้อยู่ที ่อําเภอพระแสง จังหวัดสรุาษฎรธ์าน ีและจําหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิ
พาณชิย ์(Commercial Operation Date : COD) เมือ่เดอืนมนีาคม 2561 
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5.2 บรษัิท ออสการ ์เซฟ เดอะ เวลิดจํ์ากดั (หรอื “ OSW ”)   
จํานวน 2 โครงการ ขนาดกําลงัการผลติเสนอขายโครงการละ 8.8 เมกะวตัต ์รวมทัง้ส ิน้ 17.6 เมกะวตัต ์ตัง้อยูท่ี ่อําเภอฉวาง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยออสการ์ โครงการ 1 และออสการ์ โครงการ 2 และจําหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชย ์(Commercial 
Operation Date : COD) เมือ่เดอืนสงิหาคม 2561 และเดอืนตลุาคม 2561 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
โครงการในประเทศญีปุ่่ น จํานวน 8 โครงการ ดําเนนิการโดย บรษิทั ทเีอสอ ีโอเวอรซ์สี ์กรุ๊ป จํากดั (หรอื “ TSEO ”)  
แบง่เป็นโครงการทีจ่า่ยไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิยแ์ลว้ 7 โครงการ รวม 21.74 เมกะวตัต ์ และอยูร่ะหวา่งดําเนนิการ 1 
โครงการ 154.98 เมกะวตัต ์โดยมรีายละเอยีดดงันี ้ 
 
1. Kuno Project  

ขนาดกําลังการผลติเสนอขาย 0.5 เมกะวัตต ์ตัง้อยู่ในจังหวัดอบิาราก ิประเทศญีปุ่่ น และไดทํ้าการเชือ่มโยงระบบไฟฟ้าและ
จําหน่ายกระแสไฟฟ้าเชงิพาณชิย ์(Commercial Operation Date : COD) เมือ่เดอืนสงิหาคม 2558 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Shima Project  
ขนาดกําลังการผลติเสนอขาย 1.25 เมกะวัตต ์ตัง้อยู่ในจังหวัดโทยามะ ประเทศญีปุ่่ น และไดทํ้าการเชือ่มโยงระบบไฟฟ้าและ
จําหน่ายกระแสไฟฟ้าเชงิพาณชิย ์(Commercial Operation Date : COD) เมือ่เดอืนมนีาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

OSW 01 (8.8 MW) 
 

 

OSW 02 (8.8 MW) 
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3. Hikeme Project  
ขนาดกําลังการผลติเสนอขาย 1.50 เมกะวัตต ์ตัง้อยู่ในจังหวัดฟูกูอ ิประเทศญี่ปุ่ น และไดทํ้าการเชือ่มโยงระบบไฟฟ้าและ
จําหน่ายกระแสไฟฟ้าเชงิพาณชิย ์(Commercial Operation Date : COD) เมือ่เดอืนเมษายน 2559 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ryugasaki Project 
ขนาดกําลังการผลติเสนอขาย 1.75 เมกะวัตต ์ตัง้อยู่ในจังหวัดอบิาราก ิประเทศญีปุ่่ น และไดทํ้าการเชือ่มโยงระบบไฟฟ้าและ
จําหน่ายกระแสไฟฟ้าเชงิพาณชิย ์(Commercial Operation Date : COD) เมือ่เดอืนกนัยายน 2559 
 

 

 

 

 

 

 

 

5. Sakura Project  
ขนาดกําลังการผลติเสนอขาย 1.99 เมกะวัตต ์ตัง้อยู่ในจังหวัดโทยามะ ประเทศญีปุ่่ น และไดทํ้าการเชือ่มโยงระบบไฟฟ้าและ
จําหน่ายกระแสไฟฟ้าเชงิพาณชิย ์(Commercial Operation Date : COD) เมือ่เดอืนพฤศจกิายน 2559 
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6. Jyoso Project   
ขนาดกําลังการผลติเสนอขาย 1.25 เมกะวัตต ์ตัง้อยู่ในจังหวัดอบิาราก ิประเทศญีปุ่่ น และไดทํ้าการเชือ่มโยงระบบไฟฟ้าและ
จําหน่ายกระแสไฟฟ้าเชงิพาณชิย ์(Commercial Operation Date : COD) เมือ่เดอืนพฤษภาคม 2561 
 
 

 

 

 

 

 

 

7. Hanamizuki Project  
ขนาดกําลังการผลติเสนอขาย 13.50 เมกะวัตต ์ตัง้อยู่ในจังหวัดอชิกิาวะ ประเทศญีปุ่่ น และไดทํ้าการเชือ่มโยงระบบไฟฟ้าและ
จําหน่ายกระแสไฟฟ้าเชงิพาณชิย ์(Commercial Operation Date : COD) เมือ่เดอืนมกราคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8. Onikoube Project 
ขนาดกําลงัการผลติเสนอขาย 154.98 เมกะวตัต ์ตัง้อยูใ่นจังหวดัมยิาง ิประเทศญีปุ่่ น โดยปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการพัฒนาโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.1.2 สทิธปิระโยชน ์
โครงการโรงไฟฟ้าทัง้หมดของกลุม่บรษัิทฯ ไดรั้บอนุมัตกิารสง่เสรมิการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (BOI) ตามบัตร
สง่เสรมิการลงทนุ โดยไดรั้บสทิธปิระโยชน ์ดงันี ้
 

สทิธปิระโยชนจ์ากภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 
1) ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลสาํหรับกําไรสทุธทิีไ่ดรั้บจากการประกอบกจิการผลติไฟฟ้าเป็นเวลา 8 ปี นับตัง้แตว่นัทีเ่ริม่มี

รายไดจ้ากการประกอบกจิการดงักลา่ว 



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) 

 

 

สว่นที ่1 การประกอบธรุกจิ                                                                                                                                                        หนา้ 19 

2)     ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลสาํหรับกําไรสทุธใินอตัรารอ้ยละ 50 ของอตัราปกต ิโดยมกํีาหนดระยะเวลา 5 ปี    
    นับจากวนัทีพ่น้กําหนดการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล ซึง่สทิธปิระโยชนด์งักลา่วนีบ้รษัิทไดรั้บเฉพาะโครงการ 
    ผลติไฟฟ้าจากแสงอาทติย ์
 

สทิธปิระโยชนอ์ืน่ๆ  
1) ผูถ้อืหุน้ของโครงการยังไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนําเงนิปันผลทีไ่ดรั้บจากโครงการไปรวมคํานวณภาษีเงนิไดต้ลอดระยะเวลาที่

ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลนัน้ 
2) ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเครือ่งจักร ตามทีค่ณะกรรมการพจิารณาอนุมัต ิ
3) ไดรั้บอนุญาตใหห้ักค่าขนสง่ ค่าไฟฟ้า และคา่ประปา สองเท่าของค่าใชจ้่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันทีเ่ริม่มี

รายไดจ้ากการประกอบกจิการ ซึง่สทิธปิระโยชนด์งักลา่วนีบ้รษัิทไดรั้บเฉพาะโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ 
4) ไดรั้บอนุญาตใหห้ักเงนิลงทนุในการตดิตัง้หรอืกอ่สรา้งสิง่อํานวยความสะดวกรอ้ยละ 25 ของเงนิลงทนุ นอกเหนอืไป จากการ

หักคา่เสือ่มราคาปกต ิซึง่สทิธปิระโยชนด์งักลา่วนีบ้รษัิทไดรั้บเฉพาะโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์
 

2.2   การตลาดและการแขง่ขนั 
 

2.2.1  กลยทุธก์ารแขง่ขนั  
มกีารบรหิารงานอยา่งมคีณุภาพ ดว้ยทมีผูบ้รหิารทีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญทางดา้นวศิวกรรม และประสบการณ์ในอตุสาหกรรม
การผลติไฟฟ้าและพลงังาน ควบคูก่บัการบรหิารตน้ทนุอย่างมปีระสทิธภิาพทัง้ในดา้นเงนิลงทนุในการกอ่สรา้ง การบรหิารงาน 
และตน้ทนุทางการเงนิ 
1) มกีระบวนการคัดเลอืกผูรั้บเหมาในการก่อสรา้งแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractors) ทีเ่ขม้งวดโดยไดเ้ลอืกผูรั้บเหมาทีม่ี

ความน่าเชือ่ถอืและมผีลงานเป็นทีย่อมรับในระดบัโลก เพือ่ใหแ้น่ใจวา่โรงไฟฟ้าแตล่ะโรงจะสามารถผลติไฟฟ้าไดต้ามที่
กลุม่บรษัิทฯ จะเสนอขายใหก้บั กฟน. หรอื กฟภ. ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า  

2) มทีมีผูเ้ชีย่วชาญในระดับโลกมาเป็นผูรั้บเหมากอ่สรา้งแบบเบ็ดเสร็จ ซึง่ประกอบไปดว้ยบคุลากรทีม่ปีระสบการณ์ ความ
เชีย่วชาญในดา้นการโยธาและการตดิตัง้โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์รวมไปถงึการจา้งทีป่รกึษาทางดา้นเทคนิคมา
ชว่ยตรวจสอบและประเมนิโครงการในระหว่างการก่อสรา้ง ทําใหแ้น่ใจไดว้่าทัง้ประสทิธภิาพและเสถยีรภาพการผลติ
ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าของกลุม่บรษัิทฯ อยูใ่นระดบัสงู   

3) มุ่งเนน้ควบคุมคุณภาพในการผลติไฟฟ้าใหเ้กดิประสทิธภิาพในการผลติสูงสุดและส่งมอบไดต้รงตามทีต่กลงไวใ้น
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า  

4) มรีายไดจ้ากการผลติไฟฟ้าทีแ่น่นอนและสมํา่เสมอ  
5) มพัีนธมติรทางธรุกจิทีม่ชี ือ่เสยีง มฐีานะทางการเงนิทีม่ั่นคง และมคีวามชาํนาญในธรุกจิพลงังานและธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง 
6) มสีถาบนัการเงนิใหก้ารสนับสนุนสนิเชือ่โครงการ 

 

2.2.2  กลุม่ลกูคา้เป้าหมาย และชอ่งทางการจัดจําหน่าย 
 

          ภายในประเทศ  
          โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ของกลุ่มบริษัทฯ จัดอยู่ในประเภทผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็กมาก (VSPP) โดยผลติ          

ไฟฟ้าเพื่อจําหน่ายใหแ้ก่ กฟน. หรือ กฟภ. ตามสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าทัง้ส ิน้จํานวน 30 โครงการ ดังนัน้ ชอ่งทางในการจัด
จําหน่ายจงึเป็นการเชือ่มตอ่ไฟฟ้าจากแตล่ะโครงการเขา้สูส่ถานีและระบบไฟฟ้าของ กฟน. หรอื กฟภ. โดยไฟฟ้าของแตล่ะ
โครงการ เพือ่ให ้กฟน. หรอื กฟภ. นําไปจําหน่ายใหแ้กป่ระชาชนตอ่ไป 

 

          ตา่งประเทศ  
          โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยข์องกลุม่บรษัิทฯ ทีป่ระเทศญีปุ่่ น ดําเนนิการผลติไฟฟ้าเพือ่จําหน่ายใหแ้กก่ารไฟฟ้า

ของแตล่ะภมูภิาค (Utility Company) ซึง่เป็นผูด้แูลสาธารณูปโภคของแตล่ะภาคใประเทศญีปุ่่ น ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า โดย
ชอ่งทางการจัดจําหน่ายจงึเป็นการเชือ่มตอ่จากโครงการเขา้สูส่ถานีและระบบไฟฟ้าของแตล่ะภูมภิาค จากนัน้การไฟฟ้าของ
แตล่ะภมูภิาคจะเป็นผูจํ้าหน่ายไฟฟ้าใหแ้กป่ระชาชนในทอ้งถิน่ตอ่ไป 
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2.2.3 ภาวะอตุสาหกรรมและการแขง่ขนั 
 

ภาพรวมระบบไฟฟ้าในประเทศไทย 
 

  ระบบไฟฟ้าไทยในปัจจุบันเป็นระบบแบบรวมศูนย์ คอื มีโรงไฟฟ้า ระบบส่งขนาดใหญ่ และระบบจ่ายไฟฟ้าครอบคลุมทั่ว
ประเทศ แต่ในอนาคตจะมีกระจายแหล่งผลติไฟฟ้าและ ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าไปสู่ชุมชน รวมถงึมีสัดส่วนการผลติไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวยีน (Renewable Energy) เพิม่มากขึน้ดว้ย ดังนัน้ การเดนิหนา้ของอตุสาหกรรมไฟฟ้าในยุคเทคโนโลยเีปลีย่นโลก
ตอ้งรองรับการเขา้มาของพลงังานหมนุเวยีน คอื การสรา้งความยดืหยุน่ของระบบไฟฟ้า โดยโรงไฟฟ้าตอ้งมคีวามยดืหยุน่ สามารถเริม่
เดนิเครื่องไดร้วดเร็ว ส่วนในระบบส่งและจําหน่ายไฟฟ้าจะตอ้งพัฒนาสู่ระบบ Smart Grid ทํางานผ่านรีโมทมอนิเตอร์ (Remote 
Monitor) สามารถเรียกดูขอ้มูลและสั่งการจากศูนยค์วบคุมแกไ้ขสถานการณ์ฉุกเฉินไดท้ันท ีตอ้งบูรณาการขอ้มูลจากหน่วยงาน
ภายนอกทําใหส้ามารถคาดเดาหรอืพยากรณ์ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในอนาคตได ้สว่นพลังงานหมุนเวยีนทียั่งมขีอ้จํากัดเรือ่งความไม่
เสถยีร ควรพัฒนาในรูปแบบของการผสมผสานระหว่างพลังงานหมุนเวยีนกับเชือ้เพลงิหลัก (RE Hybrid Firm) เพือ่ลดความผันผวน 
สามารถผลติไฟฟ้าไดต้ามระยะเวลาสญัญาทีกํ่าหนด เชน่ โซลารเ์ซลลก์บั โรงไฟฟ้าพลงัน้ํา พลงังานลมกบัเซลลเ์ชือ้เพลงิ เชือ้เพลงิ
ชวีมวลกับโซลารเ์ซลล ์ซึง่จะกลายเป็นทางเลอืกสําคัญสําหรับการพัฒนาพลังงานหมุนเวยีนในอนาคต ควบคูก่ับการพัฒนาระบบกกั
เก็บพลังงานเพื่อช่วยใหก้ารจ่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนมเีสถียรภาพ ซึง่ กฟผ. ไดนํ้าร่องโครงการตดิตัง้แบตเตอรี่กักเก็บ
พลังงานแลว้จํานวน 3 แห่ง ไดแ้ก ่อ.เมอืง จ.แม่ฮอ่งสอน ขนาด 4 เมกะวัตต ์สถานีไฟฟ้าแรงสงูชยับาดาล จ.ลพบรุ ีขนาด 21 เมกะ
วตัต-์ชัว่โมง และสถานไีฟฟ้าแรงสงูบําเหน็จณรงค ์จ.ชยัภมู ิขนาด 16 เมกะวตัต-์ชัว่โมง 

 
          การพัฒนาอตุสาหกรรมไฟฟ้าจงึตอ้งอยูบ่นพืน้ฐานของความยุตธิรรมตอ่ประเทศชาตแิละประชาชน โดยคํานงึถงึความสมดลุ มี
ระบบไฟฟ้าทีม่ั่นคงแตม่คีวามยดืหยุ่นเหมาะสมกับภาพรวมของสงัคมไทย สามารถบรหิารจัดการโดยคํานงึถงึผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้
ผูผ้ลติ ประชาชน และหน่วยงานกํากับดแูลไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และมคีา่ไฟฟ้าทีส่ามารถแขง่ขันไดเ้พือ่สรา้งโอกาสในการลงทนุ
และการพัฒนาประเทศอยา่งย่ังยนื 
 

 อตุสาหกรรมธรุกจิโรงไฟฟ้าในประเทศไทยประกอบดว้ย 4 สว่นหลกั คอื ระบบผลติไฟฟ้า ระบบสง่ไฟฟ้า ระบบจัดจําหน่าย
ไฟฟ้า และผูบ้รโิภคดงัแผนภาพประกอบ 

 

 

 
 
 

กฟผ. 

ใชเ้อง 

ระบบผลติ 
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ความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสงูสดุ 
 ความตอ้งการพลังไฟฟ้าในประเทศไทยมแีนวโนม้สงูขึน้เรื่อยๆ ตามการเจรญิเตบิโตของเศรษฐกจิไทย โดยความตอ้งการ
พลงังานไฟฟ้าสงูสดุ เมือ่วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มคีา่เทา่กบั 26,672.20 เมกะวตัต ์   

      ทีม่า : ขอ้มลูจากกองสารสนเทศ ฝ่ายสือ่สารองคก์าร กฟผ.  

สถานการณ์พลงังานของประเทศไทย ปี 2561 
 
 

ประเทศไทยมกีารใชพ้ลังงานในชว่ง 8 เดอืน ของปี 2561 มปีรมิาณ 56,623 พันตันเทยีบเท่าน้ํามันดบิ เพิม่ขึน้จากช่วง
เดยีวกันของปีกอ่น รอ้ยละ 6.4 คดิเป็นมูลคา่กวา่ 951,376 ลา้นบาท โดยที ่น้ํามันสําเร็จรูปยังคงเป็นพลังงาน ทีใ่ชม้ากทีส่ดุคดิเป็น
รอ้ยละ 48.9 ของการใชพ้ลังงานขัน้สุดทา้ยทัง้หมด รองลงมาประกอบดว้ย ไฟฟ้า พลังงาน หมุนเวยีน ก๊าซธรรมชาตพิลังงาน 
หมนุเวยีนดัง้เดมิ และถา่นหนิ/ลกิไนต ์คดิเป็น รอ้ยละ 19.8, 9.3, 8.6, 6.8 และ 6.6 ตามลําดบั 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า : กลุม่สถติขิอ้มลูพลังงาน ศนูยส์ารสนเทศขอ้มลูพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  www.dede.go.th 

 
 

http://www.dede.go.th/
http://www.dede.go.th/
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อตุสาหกรรมผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์
 

ขอ้มลูสถานะ การรับซือ้ไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 มรีายละเอยีดดงันี ้
 

ทีม่า : สํานักงานคณะกรรมการกํากบักจิการพลงังาน www.erc.or.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า : กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุักษ์พลงังาน (พพ.) www.dede.go.th 

http://www.erc.or.th/
http://www.erc.or.th/
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ในการประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์ผูป้ระกอบธุรกจิตอ้งมคีณุสมบัตติามทีห่น่วยงานการไฟฟ้าและกระทรวง
พลงังานไดกํ้าหนดไวใ้นการยืน่คํารอ้งขอขาย และเชือ่มโยงระบบไฟฟ้า โดยตอ้งมคีวามพรอ้ม 4 ดา้น ไดแ้ก ่

 

1) ความพรอ้มดา้นทีต่ัง้และจุดเชือ่มโยง โดยตอ้งมสีญัญาจะซือ้จะขายทีด่นิหรอืสญัญาเชา่พืน้ที ่ซึง่ระบจุุดรับซือ้ไฟฟ้า ตําบล 
อําเภอ ทีจ่ะดําเนนิโครงการ 

2) ขอ้มูลในเชงิเทคนคิเทคโนโลยทีีใ่ช ้เชน่ คณุสมบัตขิองแผงโซลา่ร ์หมอ้แปลง และเลอืกรุ่นอนิเวอรเ์ตอรต์ามรุ่นทีก่ารไฟฟ้า
กําหนดมาให ้ถา้ไมใ่ชรุ่่นทีก่ารไฟฟ้ากําหนดตอ้งมผีลทดสอบมายนืยันประสทิธภิาพของอนิเวอรเ์ตอร ์

3) ความสามารถในการจัดหาเงนิทนุ โดยตอ้งมหีนังสอืรับรองฐานะทางการเงนิจากธนาคาร  
4) ใบผา่นประชาพจิารณ์จากชมุชนทีจ่ะดําเนนิการกอ่สรา้งโรงไฟฟ้า  

 

ทัง้นี้ สําหรับโครงการ PV ประเภท Commercial Rooftop ไม่จําเป็นตอ้งแสดงความสามารถในการจัดหาเงนิทุนและใบผ่าน
ประชาพจิารณ ์

นอกจากนี้ การทีจ่ะไดม้าซึง่สญัญา PPA  นอกจากผูป้ระกอบการจะตอ้งมคีวามพรอ้มดังทีก่ลา่วมาขา้งตน้ ยังขึน้อยู่กับปัจจัย
ภายนอกหลายปัจจัยซึง่มผีลตอ่การแขง่ขนัหรอืโอกาสในการไดม้าซึง่สญัญา PPA เชน่ นโยบายการเปิดรับซือ้ไฟฟ้าของคณะกรรมการ 
นโยบายพลังงานแห่งชาต ิกระบวนการคัดเลอืกผูป้ระกอบการตามระเบยีบคณะกรรมการกํากับกจิการพลังงานวา่ดว้ยการรับซือ้ไฟฟ้า 
จํานวนผูป้ระกอบการทีส่นใจเขา้ร่วมโครงการ เป็นตน้  

อยา่งไรก็ด ีเนือ่งจากไฟฟ้าทีผ่ลติไดท้ัง้หมดไดม้กีารทําสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั กฟน. หรอื กฟภ. ภายใตส้ญัญาดงักลา่วไดม้ี
การกําหนดจํานวนหรอืปรมิาณและราคารับซือ้ไวอ้ยา่งแน่นอนในแตล่ะชว่งเวลา ผูผ้ลติแตล่ะรายจงึมรีายไดท้ีแ่น่นอน ดงันัน้ ภายหลงั
จากการทําสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าดงักลา่ว กลุม่บรษัิทฯ จงึไมม่กีารแขง่ขนักนักบัผูผ้ลติไฟฟ้ารายอืน่ๆ อยา่งมนัียสาํคญั 
 
สถานการณ์พลงังานชวีมวลในประเทศไทย 
 

  ประเทศไทยประสบปัญหาความมั่นคงทางพลังงานเช่นเดยีวกับประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลกเนื่องจากตอ้งพึ่งพาการ นําเขา้
พลงังานจากตา่งประเทศเป็นหลกัและมแีนวโนม้จะสงูขึน้เรือ่ยๆ รัฐบาลไดม้นีโยบายสง่เสรมิใหม้กีารนําพลงังาน หมนุเวยีนมาใชแ้ทน
พลงังานจากฟอสซลิ โดยผลการดําเนนิการดา้นพลงังานทดแทน ปี 2555 – 2557 พบวา่ชวีมวล (Biomass) เป็นพลงังานหมนุเวยีนที่
ไดม้กีารนํามาใชท้ัง้อยูรู่ปของพลังงานความรอ้นทีม่สีดัสว่นมากกวา่รอ้ยละ 64 ของ พลังงานทดแทนทัง้หมด รองลงมาคอืพลังงาน
เชือ้เพลงิชวีภาพจากเอทานอลและไบโอดเีซล รอ้ยละ 19.7 และทา้ยสดุคอื พลงังานไฟฟ้ารอ้ยละ 16.3 โดยปัจจบุนัชวีมวลในประเทศ
ไทยมสีัดสว่นการใชส้งูสดุเมือ่เทยีบกับพลังงานอืน่ ปัจจัยทีทํ่าใหช้วีมวลมสีัดสว่นการนํามาใชเ้ป็นพลังงานหมุนเวยีนมากทีส่ดุใน
ประเทศไทย เนื่องจากการเป็น ประเทศเกษตรกรรมมกีารสง่ออกผลผลติทางการเกษตรแปรรูปแตล่ะปีมมีูลคา่มหาศาล จงึมเีศษวัสดุ
เหลอืใชจ้าก การเกษตรเป็นจํานวนมาก เชน่ แกลบ กากออ้ย กากมันสําปะหลัง ซังขา้วโพด ซึง่เป็นวัตถุดบิในประเทศทีม่รีาคาถูก 
สามารถนําไปใชใ้นการผลติพลังงานความรอ้นและกระแสไฟฟ้าไดป้ระกอบกบัในชว่งทีร่าคาน ้าํมันดเีซลแพงมาก น ้าํมันไบโอดเีซล
และเอทานอลทีร่าคาถกูกวา่เป็นทางเลอืกทีไ่ดรั้บความนยิมในการใชอ้ยา่งแพรห่ลายจวบจนปัจจบุนั  
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ทีม่า : กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุักษ์พลงังาน (พพ.) www.dede.go.th 

2.3 การจดัหาผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 
 

การจัดหาทีต่ัง้โครงการ 
 

เนือ่งจากการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยจ์ะตอ้งพึง่พารังสแีสงอาทติยเ์ป็นหลกัการเลอืกทําเลทีต่ัง้ของโรงไฟฟ้าจงึ
มีความสําคัญมาก สภาพภูมปิระเทศและสภาพภูมิอากาศที่ต่างกันจะส่งผลใหค้วามเขม้ของแสงแตกต่างกัน กลุ่มบริษัทฯ ได ้
ทําการศกึษาความเขม้ของแสงจาก 4 แหลง่ขอ้มูลหลักคอื MeteoNorm, NASA, NEDO (New Energy and Industrial Technology 
Development Organization, Japan) และ JMA (Japan Meteorological Agency) ก่อนที่จะเลือกทําเลที่ตั ้งโรงไฟฟ้า นอกจาก
พจิารณาความเขม้ของรังสแีสงอาทติยซ์ึง่มผีลกระทบทางดา้นกําลังการผลติและรายไดแ้ลว้ กลุม่บรษัิทฯ ยังไดพ้จิารณาถงึปัจจัย
อืน่ๆ ทีส่ง่ผลตอ่ตน้ทนุของกลุม่บรษัิทฯ  และระยะเวลาในการคนืทนุของโครงการ  

การจัดหาทีต่ัง้โครงการโรงไฟฟ้า Thermal และ  PV ประเภท Solar Farm ปัจจัยหลกัทีบ่รษัิทฯ พจิารณา ไดแ้ก ่ 
1) ระยะห่างจากถนนใหญ่ ระยะห่างจากจุดเชือ่มโยงระบบไฟฟ้าของ กฟภ. ซึง่มผีลตอ่ตน้ทนุคา่สายไฟฟ้า และอัตราการสญูเสยี

ไฟฟ้าจากระยะทางทีใ่ชใ้นการเชือ่มตอ่ไฟฟ้ากบัระบบของ กฟภ. 
2) ความสงูของทีด่นิซึง่สง่ผลตอ่โอกาสทีจ่ะเกดิน้ําทว่ม  
3) ลักษณะดนิทีม่ีความเหมาะสมต่อการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ เช่น ความแข็งของดนิซึง่มีผลต่อการวาง

โครงสรา้ง เป็นตน้ 
 

http://www.dede.go.th/
http://www.dede.go.th/
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4) รูปร่างและขนาดของทีด่นิทีเ่หมาะสมตอ่การกอ่สรา้งโรงไฟฟ้า  
5) ราคาและกรรมสทิธขิองทีด่นิ เชน่  บรษัิทเป็นเจา้ของกรรมสทิธหิรอืเป็นเพยีงสทิธกิารเชา่บนทีด่นิดงักลา่ว เป็นตน้ ซึง่จะมผีล

ตอ่ความมั่นคงและระยะเวลาการคนืทนุของโครงการ  
 

ในการจัดหาพืน้ทีห่ลงัคาเพือ่ตดิตัง้โครงการ PV ประเภท Solar Rooftop  ปัจจัยหลกัทีบ่รษัิทฯ พจิารณา ไดแ้ก ่
1) อายุการใชง้านของหลังคา หลังคาทีเ่หมาะสมควรมอีายุการใชง้านมาแลว้ไม่เกนิ 10 ปี เพือ่ลดความเสีย่งในอนาคตทีห่ลังคา

จะเสือ่มสภาพกอ่นครบอายุสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 25 ปี นอกจากนี้ หลังคาดังกลา่วตอ้งมลีักษณะทางวศิวกรรมทีเ่หมาะสม ทํา
ใหบ้รษัิทฯ ไมต่อ้งลงทนุเพิม่เตมิในการปรับปรุงหรอืเสรมิสรา้งความแข็งแรงของหลงัคา 

2) ความแข็งแรงของโครงสรา้งอาคาร เนือ่งจากตอ้งรับน้ําหนักของแผงเซลลแ์สงอาทติย ์ 
3) รูปร่างและขนาดของหลังคาทีเ่หมาะสม รวมถงึพืน้ทีใ่นการตัง้อปุกรณอ์นิเวอรเ์ตอร ์เพือ่ใหม้ั่นใจวา่มขีนาดทีเ่พยีงพอสําหรับ

โครงการทัง้หมดทีว่างไว ้
4) ลักษณะในการดําเนนิธุรกจิและความมั่นคงในการดําเนนิธุรกจิของเจา้ของอาคาร เนือ่งจากการเชา่หลังคาเป็นการทําสญัญา

เช่าระยะยาว 25 ปี บริษัทฯ จงึมองหาพันธมติรทีม่ีความเขม้แข็งในการประกอบธุรกจิ ปัจจุบันบริษัทฯ มีความร่วมมอืกับ
พันธมติรสองราย คอื โฮมโปร และเดอะมอลล ์โดยพันธมติรดังกลา่วมกีารขยายธรุกจิอย่างตอ่เนื่อง โดยไม่มแีผนทีจ่ะเขา้มา
ดําเนนิธรุกจิผลติไฟฟ้าซึง่ไมใ่ชธ่รุกจิหลกั  

5) อตัราคา่เชา่ ซึง่จะมผีลตอ่ระยะเวลาการคนืทนุของโครงการ   
6) ระยะเวลาในการเชา่หลงัคาซึง่ตอ้งไมน่อ้ยกวา่ระยะเวลาในสญัญา PPA เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ บรษัิทฯ จะสามารถดําเนนิโครงการจน

ครบตามระยะเวลาของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าได ้

การจัดจา้งผูรั้บเหมากอ่สรา้ง 
  

ในประเทศ 
 

Solar Thermal  
กลุม่บรษัิทฯ เลอืกใชเ้ทคโนโลย ีCSP แบบไอน้ํา (Direct Steam) เป็นรายแรกในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ซึง่เป็นการใชไ้อ

น้ําเป็นตวันําความรอ้นทีไ่ดจ้ากรางพาราโบลคิไปผลติไฟฟ้าแทนการใชน้ํ้ามัน นอกจากน้ําจะเป็นพลังงานหมุนเวยีนซึง่มตีน้ทนุทีตํ่า่
กวา่น้ํามันแลว้ ยังมคีวามปลอดภัยและไมก่อ่ใหเ้กดิมลพษิตอ่สิง่แวดลอ้มทีเ่กดิจากการกําจัดน้ํามนั แตม่ขีอ้ดอ้ยในเรือ่งการเก็บรักษา
ความรอ้น ซึง่เริม่ดําเนนิการบรษัิทฯ ไดจ้า้งบรษัิทแหง่หนึง่ในประเทศเยอรมน ีเป็นผูรั้บเหมากอ่สรา้งแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor)   

 

Solar PV 
ในการจัดจา้งผูรั้บเหมากอ่สรา้งแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor)  กลุม่บรษัิทฯ มกีระบวนการคดัเลอืกทีเ่ขม้งวดเพือ่ใหม้ั่นใจ

ไดว้า่โรงไฟฟ้าของกลุม่บรษัิทฯ จะสามารถผลติไฟฟ้าไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ปลอดภยั และคุม้คา่การลงทนุ  

พรอ้มกันนี้ สําหรับโครงการขนาดใหญ่ในประเทศ กลุ่มบรษัิท ไดว้่าจา้งทีป่รกึษาทางดา้นเทคนิค OWL เพื่อใหคํ้าปรกึษา
ตัง้แตก่ระบวนการจัดจา้งผูรั้บเหมาจนถงึกอ่สรา้งแลว้เสร็จ เพือ่ชว่ยตรวจสอบใหม้ั่นใจวา่ขอบเขตการทํางาน เงนิลงทนุ และรายละเอยีด
เงื่อนไขต่างๆ ในสัญญาสอดคลอ้งกับวัตถุประสงคข์องแต่ละโครงการและมีความสมเหตุสมผล และผูรั้บเหมาไดส้่งมอบงานและ
ดําเนนิการตามสญัญาทีกํ่าหนดไว ้และไดทํ้าสญัญาจัดจา้งผูรั้บเหมาแบบเบ็ดเสร็จทีม่คีวามเชีย่วชาญในการออกแบบและกอ่สรา้งดว้ย   
 

Solar Rooftop 
 กลุม่บรษัิทไดเ้ลอืกทีจ่ะดําเนนิการจัดหาวตัถดุบิหลกัเอง เชน่ แผงเซลลแ์สงอาทติย ์และ เครือ่งแปลงกระแสไฟฟ้า  เป็นตน้ 
โดยบรษัิท ไดทํ้าการจัดหาจากผูผ้ลติเองโดยตรง และจัดจา้งผูรั้บเหมาก่อสรา้ง (Sub-Contractor) ทีม่ปีระสบการณ์ ความชํานาญ 
และศกัยภาพเหมาะสมกบัแตล่ะพืน้ทีข่องโครงการ  

 พรอ้มกนันี ้กลุม่บรษัิท ไดว้า่จา้งทีป่รกึษาทางดา้นเทคนคิ Excellence Engineer International เพือ่ใหคํ้าปรกึษาตัง้แต่การ
ออกแบบโครงสรา้งทางวศิวกรรมของผูรั้บเหมากอ่สรา้ง การตรวจสอบคณุภาพงานกอ่สรา้งจนถงึการกอ่สรา้งแลว้เสร็จ เพือ่ใหม้ั่นใจวา่  
ผูรั้บเหมากอ่สรา้งไดส้ง่มอบงานทีม่คีณุภาพและเป็นไปตามสญัญาทีกํ่าหนดไว ้

 

 

 
 



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) 

 

 

สว่นที ่1 การประกอบธรุกจิ                                                                                                                                                        หนา้ 26 

Biomass Power Plant 
 ในการจัดจา้งผูรั้บเหมากอ่สรา้งแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor)  กลุม่บรษัิท มกีระบวนการคัดเลอืกทีเ่ขม้งวดเพือ่ใหม้ั่นใจ
ไดว้า่โรงไฟฟ้าของกลุม่บรษัิท จะสามารถผลติไฟฟ้าไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ปลอดภัย และคุม้คา่การลงทนุ 

พรอ้มกันนี้ สําหรับโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลขนาดใหญ่ทีจ่ะเกดิพรอ้มกัน 3 โครงการในประเทศ กลุ่มบรษัิท ไดว้่าจา้งที่
ปรึกษาทางดา้นเทคนิค Engineering Evolution, JERA Power (Thailand), และ Tractable Engineering เพื่อใหคํ้าปรึกษาตัง้แต่
กระบวนการออกแบบ การจัดทํารายละเอยีดของโครงการ สญัญา EPC และการจัดจา้ง ควบคมุงาน และ ตรวจรับงานผูรั้บเหมาตัง้แต่
เริม่กอ่สรา้งจนสามารถจ่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชยแ์ลว้เสร็จ เพือ่ชว่ยตรวจสอบใหม้ั่นใจวา่ขอบเขตการทํางาน เงนิลงทนุ และรายละเอยีด
เงือ่นไขต่างๆ ในสัญญาสอดคลอ้งกับวัตถุประสงคข์องแต่ละโครงการและมคีวามสมเหตสุมผล และผูรั้บเหมาไดส้ง่มอบงานและ
ดําเนนิการตามสญัญาทีกํ่าหนดไว ้และไดทํ้าสญัญาจัดจา้งผูรั้บเหมาแบบเบ็ดเสร็จทีม่คีวามเชีย่วชาญในการออกแบบและกอ่สรา้ง 
 

ตา่งประเทศ  
 

Solar PV 
บริษัท ไดว้่าจา้งที่ปรึกษาทางดา้นเทคนิค MottMacDonald และ VectorCautro เพื่อใหคํ้าปรึกษาดา้นเทคนิคสําหรับ

โครงการในตา่งประเทศ    และมทีีป่รกึษาดา้นกฎหมายและธุรกจิใหคํ้าปรกึษา ตัง้แตก่ระบวนการขอใบอนุญาตตลอดจนการจัดจา้ง
ผูรั้บเหมา อกีทัง้บรษัิท ยังมพัีนธมติรทีม่ชี ือ่เสยีงในการดําเนนิการ ซึง่มคีวามเชีย่วชาญและประสบการณ์ ดา้นการกอ่สรา้งโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย ์ 
 
การจดัหาวตัถดุบิ 
 
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์
วตัถดุบิหลกัในการผลติไฟฟ้า  
 

Solar Farm   
 แสงอาทติยเ์ป็นพลงังานทีม่อียู่อย่างไม่จํากดั และขึน้อยูก่บัสภาพอากาศและภมูปิระเทศเป็นหลัก สว่นอปุกรณ์หลักทีส่ําคัญ
ทีใ่ชใ้นโครงการโรงไฟฟ้า กลุม่บรษัิท ไดพ้จิารณาร่วมกบัผูรั้บเหมาแบบเบ็ดเสร็จในการคดัเลอืกอปุกรณ์หลกัทีส่าํคญัตา่งๆ  
 

Solar Rooftop   
บริษัท เป็นผูจั้ดหาอุปกรณ์หลักเองโดยการซื้อจากผูผ้ลติโดยตรง ซึง่อาศัยขอ้มูลและประสบการณ์จากการก่อสรา้ง

โรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar Farm ทีผ่า่นมาของกลุม่บรษัิท  
 

โครงการโรงไฟฟ้าช วีมวล 
วัตถุดบิในการผลติไฟฟ้า Biomass ไดแ้ก ่เศษชวีมวลทีเ่หลอืจากกระบวนการผลติ ไดแ้ก ่ไมท้อ่นสบั ไมส้บั (Woodchips) 

ปีกไมจ้ากยางพารา และ ทะลายปาลม์ (Empty fruit brunch) เป็นตน้ โดยมีสัญญาซือ้ขายตรงกับเกษตรกร และผูจั้ดหาชวีมวล 
(Biomass Collector) รายใหญ่ หรอื จากโรงกลั่นน้ํามันปาลม์ ทัง้นี้ วัตถุดบิหลักไดแ้ก ่ปีกไมย้างพาราซึง่มอียู่ปรมิาณมากในภาคใต ้
ในกรณีทีเ่ชือ้เพลงิเสรมิทีจ่ะใชใ้นกรณีไมส่ามารถหาปีกไมย้างพาราไดเ้พยีงพอหรอืราคาปีกไมย้างพารามรีาคาทสีงูมาก คอื ทะลาย
ปาลม์ ซึง่ก็มปีรมิาณมากในภาคใตเ้ชน่กัน สว่นราคาปีกไมย้างพารานัน้จะขึน้อยู่กับราคาน้ํายางเป็นหลักซึง่ 3-4 ปีทีผ่่านมาราคาน้ํา
ยางตกตํา่สง่ผลใหร้าคาไมย้างพาราถกู เพราะชาวสวนยางจะโคน่เมือ่ตน้ยางใหผ้ลผลติไดน้อ้ยลงอกีทัง้อายุการปลกูเฉลีย่ตอ่ตน้ คอื 
20-25 ปี และฤดกูาลในรอบปีก็มผีลตอ่ราคาไมย้างพาราพอสมควร คอื ฤดรูอ้น ราคาจะถกูเพราะชาวสวนยางสามารถโคน่และขนสง่ได ้
งา่ยเทยีบกบัฤดฝูน สว่นอปุกรณ์หลกัทีส่ําคญัทีใ่ชใ้นโครงการโรงไฟฟ้า กลุม่บรษัิท ไดพ้จิารณาร่วมกบัผูรั้บเหมาแบบเบ็ดเสร็จในการ
คดัเลอืกอปุกรณ์หลกัทีส่าํคญัตา่งๆ  

 

การจดัจา้งผูบ้รหิารจดัการและบํารุงรกัษา (O&M Contractors)  
 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์
Solar PV 

เพือ่ใหก้ารดําเนนิงานเป็นไปอย่างราบรืน่ และครบวงจร กลุม่บรษัิท จงึไดดํ้าเนนิการวา่จา้งผูบ้รหิารจัดการและบํารุงรักษา
โรงไฟฟ้าและผูรั้บเหมาแบบเบ็ดเสร็จในคราวเดยีว กล่าวคอื สําหรับโครงการใหญ่ๆ ผูรั้บเหมาแบบเบ็ดเสร็จทีไ่ดรั้บเลอืกแต่ละ
โครงการจะเป็นผูบ้รหิารจัดการและบํารุงรักษาในโครงการนัน้ๆ เชน่กนั ซึง่การทีใ่หบ้รษัิทเดมิเป็นผูรั้บผดิชอบในการบรหิารโครงการที่



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) 

 

 

สว่นที ่1 การประกอบธรุกจิ                                                                                                                                                        หนา้ 27 

บรษัิทดงักลา่วไดม้กีารกอ่สรา้งไปจะทําใหก้ารบรหิารจัดการทําไดง้า่ย เพราะเป็นผูเ้ชีย่วชาญทีส่ดุในการบรหิารภายใตเ้ทคโนโลยขีอง
ตน ทัง้นี ้ขอบเขตการดําเนนิงาน และคณุสมบตัไิดกํ้าหนดใน TOR เป็นสว่นหนึง่ของการจัดจา้งผูรั้บเหมาแบบเบ็ดเสร็จแลว้  
 

Solar Rooftop  
กลุม่บรษัิทฯ จะเป็นผูดํ้าเนนิการบรหิารจัดการและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าดังกลา่วเองโดยพนักงานทีม่ปีระสบการณ์ ไดรั้บการ

ถา่ยทอดความรูใ้นการบรหิารจัดการและการบํารุงรักษาจากทมีงานผูรั้บเหมาแบบเบ็ดเสร็จ 
 

โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล  
มรีายละเอยีดในกระบวนการผลติทีซ่ับซอ้นมากกวา่โครงการโซลา่ร ์ทางกลุม่บรษัิทจงึไดว้างแผนการดําเนนิการวา่จา้งผูบ้ริ

หารจัดการและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าแบบเบ็ดเสร็จโดยทําการคัดเลอืกซึง่กําหนดรายละเอยีดใน TOR และบรษัิททีผ่่านการคัดเลอืก
จะตอ้งมคีวามชาํนาญการและประสบการณ์ในการบรหิารโครงการชวีมวล 

 

ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม  
กลุ่มบรษัิท ไดป้ฏบิัตติามมาตรฐานเกีย่วกับการศกึษามาตรการป้องกัน และแกไ้ขผลกระทบต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้มและ

ความปลอดภัย (“Environmental Safety Assessment” หรือ “ESA”) ซึง่เป็นมาตรฐานหนึ่งทีม่ีบทบาทในการควบคุมผลกระทบต่อ
คณุภาพสิง่แวดลอ้มจากการประกอบกจิการและตอ้งจัดทําใหเ้สร็จสิน้กอ่นเริม่กอ่สรา้งโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานงานแสงอาทติย ์และ 
มาตรฐานการเดนิเครือ่งและการควบคมุผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม (Code of Practice) ของ โรงไฟฟ้าชวีมวล อย่างเคร่งครัดโดยมกีาร
ดําเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้มพรอ้มทัง้รายงานผลการ
ดําเนนิการดงักลา่วแกห่น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งตอ่เนือ่ง 
 

นอกจากนี ้กลุม่บรษัิท ยังไดพั้ฒนาการจัดทําระบบบรหิารคณุภาพ (ISO 9001:2015) และระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม (ISO 
14001:2015) ตามมาตรฐานสากล มรีะเบยีบและวธิกีารปฏบิัตงิานในดา้นการดแูลสิง่แวดลอ้มทีม่คีวามเหมาะสมเป็นไปตามกฎหมาย
และสามารถตรวจสอบได ้และเพือ่ใหม้ั่นใจวา่กระบวนการผลติพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยข์องกลุม่บรษัิท จะไมก่อ่ใหเ้กดิ
มลภาวะทางเสยีง ความรอ้น และอากาศ ซึง่ทําใหไ้มม่ผีลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มโดยรวมทัง้ของทอ้งถิน่และประเทศ 
  
2.4 งานทีย่งัไมไ่ดส้ง่มอบ 
 -ไมม่-ี 
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 3. ปจัจยัความเสีย่ง   

ปัจจัยความเสีย่งในการประกอบธรุกจิของบรษัิทฯ ทีอ่าจจะมผีลกระทบอยา่งมนัียสาํคญั และแนวทางในการป้องกนัความเสีย่ง สามารถ
สรุปไดด้งันี ้

1. ความเสีย่งในการประกอบธุรกจิ  
 

1.1 ความเสีย่งจากปรมิาณพลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติไดน้อ้ยกวา่ทีป่ระมาณการไว ้
ปรมิาณพลังงานไฟฟ้าทีผ่ลติไดจ้ากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยข์องผูป้ระกอบการโรงไฟฟ้าโดยทั่วไป อาจไดรั้บ

ผลกระทบจากทัง้ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกโครงการ ปัจจัยภายในทีส่าํคญั ไดแ้ก ่ประสทิธภิาพและอายุการใชง้านของอปุกรณ์
ผลติไฟฟ้า เชน่ รางรวมแสง แผงโซลารเ์ซลล ์กงัหันไอน้ํา และเครือ่งแปลงกระแสไฟฟ้า เป็นตน้  ปรมิาณการสญูเสยีทีเ่กดิขึน้ในระบบ
การผลติไฟฟ้า และปัญหาดา้นเทคนคิในกระบวนการผลติไฟฟ้า สาํหรับปัจจัยภายนอกทีส่ําคัญ ไดแ้ก ่ความเขม้ของแสงอาทติย ์การ
เปลีย่นแปลงของสภาพภูมอิากาศ และภัยธรรมชาต ิเชน่ อุทกภัย อัคคภีัย และวาตภัย เป็นตน้  โดยปัจจัยดังกล่าว สง่ผลใหก้ลุ่ม
บริษัทฯ มีความเสีย่งที่จะสามารถผลติไฟฟ้าไดน้อ้ยกว่าปริมาณที่คาดการณ์ไว ้  ซึง่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายไดแ้ละผล
ประกอบการของกลุม่บรษัิทฯ เชน่เดยีวกบัผูป้ระกอบการทัว่ไปในอตุสาหกรรม 

ก่อนเริ่มดําเนินการก่อสรา้งโรงไฟฟ้า PV บริษัทฯ ไดว้่าจา้ง Owl Energy Limited (“OWL”) บริษัททีป่รึกษาดา้นเทคนิคที่
เชีย่วชาญดา้นพลังงานแสงอาทติย ์ ใหเ้ขา้มาทําการประเมนิความเป็นไปไดข้องโครงการ และเป็นทีป่รกึษาในกระบวนการคัดเลอืก
และจัดจา้งผูรั้บเหมาแบบเบ็ดเสร็จ รวมถงึการควบคมุและดแูลการกอ่สรา้งของโครงการโรงไฟฟ้าทัง้หมดใหเ้ป็นไปตามแบบ ระยะเวลา
และสญัญาทีต่กลงกนัไว ้นอกจากนี ้ผูรั้บเหมาแบบเบ็ดเสร็จไดม้กีารประกนัปรมิาณพลงังานไฟฟ้าขัน้ตํา่ทีผ่ลติไดใ้นแตล่ะปี (Output 
Performance Guarantee) ใหก้บับรษัิทฯ เป็นเวลา 10 ปีดําเนนิการ และทําประกนัอายกุารใชง้านของอปุกรณ์ทีส่าํคญัตา่งๆ ตามอายุ
การใชง้านทีเ่หมาะสม เพือ่ลดผลกระทบในระดบัหนึง่อกีดว้ย  

 
 
 

1.2 ความเสีย่งจากการพึง่พาผูรั้บเหมาแบบเบ็ดเสร็จ 
เนื่องจากการกอ่สรา้งโรงไฟฟ้าจะตอ้งใชค้วามเชีย่วชาญทัง้ทางเทคโนโลย ีประสบการณ์ในงานกอ่สรา้ง ความสามารถในการ

จัดหาวัสดุ และบุคลากรในการดําเนนิงาน ซึง่ตอ้งทําใหก้ระบวนการทํางานประสานกันไปทุกสว่น บรษัิทฯ จงึว่าจา้งผูรั้บเหมาแบบ
เบ็ดเสร็จเพือ่ใหส้ามารถควบคมุผลงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และใหท้างผูรั้บเหมามคีวามยดืหยุ่นในการดําเนนิงานใหส้ําเร็จตาม
เป้าหมาย 
 ปัจจบุนั บรษัิทฯ มทีมีงานภายในซึง่มคีวามสามารถเพยีงพอทีจ่ะดแูลซอ่มแซม และบํารุงรักษาอปุกรณ์ทัง้หมดในเบือ้งตน้ได ้
สาํหรับอปุกรณ์สาํรอง/อปุกรณ์ทดแทนนัน้ บรษัิทฯ ยังสามารถจัดหาอปุกรณ์ทดแทนในปรมิาณทีเ่พยีงพอใหก้ารทํางานดําเนนิไปได ้
อยา่งปกต ิ 

 บริษัทฯ มีกระบวนการคัดเลือกผูรั้บเหมาที่เขม้งวด และว่าจา้งบริษัทที่ปรึกษาดา้นเทคนิคที่เชีย่วชาญดา้นพลังงาน
แสงอาทติย ์ เป็นทีป่รกึษาในกระบวนการคัดเลอืกและจัดจา้งผูรั้บเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) รวมถงึการควบคมุและดแูล
การกอ่สรา้งของโครงการโรงไฟฟ้าทัง้หมดใหเ้ป็นไปตามแบบและสญัญาทีต่กลงกันไว ้โดยหลักการคัดเลอืกในเบือ้งตน้จะพจิารณา
จากขอ้มูลทางเทคนิคของผูรั้บเหมาแต่ละรายเป็นหลัก ไดแ้ก่ คุณสมบัตขิองผูรั้บเหมา (ประสบการณ์ ความชํานาญ ความรูด้า้น
เทคโนโลย ีและฐานะทางการเงนิ) ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของอุปกรณ์ การรับประกัน (ปรมิาณพลังงานไฟฟ้าทีผ่ลติไดแ้ละ
อปุกรณ์ตา่งๆ) และการบรกิาร หลงัจากนัน้ จงึพจิารณาความเหมาะสมทางดา้นราคา เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ กลุม่บรษัิทฯ ไดว้า่จา้งผูรั้บเหมา
ทีม่คีณุภาพ ในระดบัราคาทีเ่หมาะสม 

 

1.3 ความเสีย่งของการเปลีย่นแปลงนโยบายของภาครัฐหรอืหน่วยงานราชการอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 หากรัฐบาลและหน่วยงานราชการมกีารเปลีย่นแปลงนโยบายทีเ่กีย่วกับกจิการพลังงานของประเทศไทยหรือประเทศญี่ปุ่ น

รวมถงึขอ้กําหนดและขัน้ตอนต่างๆ เกีย่วกับการขออนุญาตซือ้ขายไฟฟ้า หรือปรับปรุง ยกเลกิเงื่อนไขในการรับซือ้ไฟฟ้า การ
เปลีย่นแปลงดังกลา่วจะสง่ผลกระทบตอ่สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าของบรษัิทฯ อันจะสง่ผลกระทบตอ่ผลการดําเนนิงานและฐานะทางการ
เงนิ 

 อย่างไรก็ตาม ทมีผูบ้รหิารและทมีงานของบรษัิทฯ ประกอบไปดว้ยบุคลากรทีม่คีวามรู ้ความสามารถและประสบการณ์ มกีาร
ตดิตามขา่วสารทีเ่กีย่วกับนโยบายของภาครัฐและหน่วยงานราชการในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับธรุกจิพลงังานหมนุเวยีน เพือ่เตรยีมแผนการ
รองรับการเปลีย่นแปลงไวล้ว่งหนา้ และนําขอ้มูลมาประกอบการจัดทําแผนธรุกจิในอนาคต นอกจากนี้บรษัิทฯ มกีารประชมุกันภายใน
ระหว่างฝ่ายบรหิาร เพื่อวเิคราะหน์โยบายการดําเนินงานอยู่เสมอ และสามารถปรับเปลีย่นกลยุทธ์และนโยบายทางธุรกจิ เพื่อให ้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ของธรุกจิและอตุสาหกรรม 
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1.4 ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 
เนื่องดว้ยบรษัิทฯ ไดข้ยายการลงทนุไปยังตา่งประเทศ ซึง่จะทําใหเ้กดิเงนิลงทนุ หนี้สนิ รายไดแ้ละคา่ใชจ้่ายในสกลุเงนิตรา

ตา่งประเทศ จงึทําใหบ้รษัิทฯ มโีอกาสทีจ่ะไดรั้บผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่น โดยอาจเกดิผลกําไรหรอืขาดทนุ
จากการตมีลูคา่ยตุธิรรมในงบการเงนิ  

 

ทัง้นี้บรษัิทฯ มนีโยบายหลักในการป้องกันความเสีย่งดังกลา่ว โดยการใชเ้งนิกูใ้นสกลุเงนิเดยีวกับรายได ้เพือ่ลดผลกระทบ
จากอัตราแลกเปลีย่นใหเ้หลอืนอ้ยทีส่ดุ (Natural Hedge) อกีทัง้บรษัิทฯ ไดใ้ชเ้ครือ่งมอืทางการเงนิ เพือ่ลดความเสีย่งจากการผัน
ผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศอัตราดอกเบีย้ โดยกําหนดอัตราแลกเปลีย่นทีจ่ะใชใ้นการรับชําระหนี้ทีเ่ป็นเงนิตรา
ตา่งประเทศ เครือ่งมอืทางการเงนิประกอบดว้ยสญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ และสญัญาซือ้ขายเงนิตราตา่งประเทศลว่งหนา้ 
(Forward Contracts) และสญัญาแลกเปลีย่นอัตราดอกเบีย้และเงนิตน้ต่างสกลุเงนิ (Cross Currency Swaps) ซึง่ชว่ยป้องกันความ
เสีย่งจากทัง้ในสว่นอตัราดอกเบีย้และอตัราแลกเปลีย่น 

 
2. ความเสีย่งดา้นการบรหิารจดัการ 

 

2.1 ความเสีย่งจากการมกีลุม่ผูถ้อืหุน้รายใหญม่ากกวา่รอ้ยละ 50  
บรษัิทฯ มกีลุม่ผูถ้อืหุน้ใหญ ่คอื กลุม่ดร. แคทลนี ถอืหุน้รวมกนั จํานวน 978,271,650 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 51.34  ของทนุ

ชําระแลว้ทัง้หมด หากผูถ้อืหุน้กลุม่ดังกลา่วรวมคะแนนเสยีงเพือ่ลงมตใินทีป่ระชมุก็จะสามารถควบคมุเสยีงขา้งมากในทีป่ระชมุผูถ้อื
หุน้ได ้ดังนัน้ ผูถ้อืหุน้รายอืน่ของบรษัิทฯ อาจมคีวามเสีย่งในการรวบรวมคะแนนเสยีงเพือ่ถ่วงดลุและตรวจสอบเรื่องทีก่ลุม่ผูถ้ ือหุน้
ใหญเ่สนอในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ได ้ 

อยา่งไรก็ด ีบรษัิทฯ ไดม้กีารจัดโครงสรา้งการบรหิารจัดการโดยบคุลากรทีม่คีวามรู ้ความสามารถ และไดม้กีารกําหนดขอบเขต
ในการดําเนนิงาน หนา้ที ่และความรับผดิชอบ การมอบอํานาจใหแ้กก่รรมการและผูบ้รหิารอย่างชดัเจนและโปร่งใส และมกีารกําหนด
มาตรการการทํารายการทีเ่กีย่วโยงกับกรรมการ ผูถ้ ือหุน้ใหญ่ ผูม้ีอํานาจควบคุมกจิการ รวมถงึบุคคลทีม่ีความขัดแยง้ ซึง่บุคคล
ดังกลา่วจะไม่มสีทิธใินการออกเสยีงในการอนุมัตริายการนัน้ๆ เพือ่ใหก้ารดําเนนิธุรกจิของบรษัิทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส นอกจากนี้ 
บรษัิทฯ ยังไดม้กีารแต่งตัง้บุคคลภายนอกเป็นกรรมการอสิระจํานวน 5 ท่าน จากกรรมการทัง้หมด 9 ท่าน เพื่อทําหนา้ทีต่รวจสอบ 
ถ่วงดลุการตัดสนิใจ และพจิารณาอนุมัตริายการตา่งๆ กอ่นนําเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่สรา้งความมั่นใจใหผู้ถ้อืหุน้วา่โครงสรา้ง
การจัดการของบรษัิทฯ มกีารถว่งดลุอํานาจ โปร่งใสและมกีารบรหิารงานทีม่ปีระสทิธภิาพ  

  



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) 
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4.  ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ  

 
4.1 สนิทรพัยถ์าวรหลกั 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 กลุม่บรษัิทฯ มสีนิทรัพยถ์าวรหลกัประเภท ทีด่นิ สว่นปรับปรุงทีด่นิ โรงไฟฟ้า อาคารสาํนักงาน ยานพาหนะ 
โรงไฟฟ้าระหวา่งกอ่สรา้ง และอสงัหารมิทรัพยเ์พือ่การลงทนุ โดยมมีูลคา่สทุธติามบัญชเีทา่กับ 7,018 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
48 ของสนิทรัพยร์วม  

4.1.1 รายละเอยีดสนิทรัพย ์
 

รายการ ลกัษณะ 
กรรมสทิธิ ์

ราคาตามบญัชสีทุธ ิ  

สนิทรพัยต์าม 
งบการเงนิรวม 

สนิทรพัยข์อง 
กจิการทีค่วบคมุ 

รว่มกนั/1 
รวมท ัง้ส ิน้ ภาระผูกพนั 

1. ทีด่นิ ซึง่เป็นทีต่ัง้โรงไฟฟ้า เจา้ของ 609 193 802 ตดิภาระจํานอง/2 

2. สว่นปรับปรุงทีด่นิ เจา้ของ 55 -- 55 ตดิภาระจํานอง/2 

3. โรงไฟฟ้า เจา้ของ 3,647 2,792 6,439 ตดิภาระจํานอง/1 

4. อาคารสาํนักงาน เจา้ของ 18 -- 18 -ไมม่-ี 

5. เครือ่งมอืและอปุกรณ์ เจา้ของ 15 -- 15 ตดิภาระจํานอง/2 

6. เครือ่งตกแตง่และเครือ่งใชส้าํนักงาน เจา้ของ 7 1 8 -ไมม่-ี 

7. ยานพาหนะ เจา้ของ 57 -- 57 -ไมม่-ี 

8. โรงไฟฟ้าระหวา่งกอ่สรา้ง เจา้ของ 2,520 -- 2,520 ตดิภาระจํานอง/2 

9. อสงัหารมิทรัพยเ์พือ่การลงทนุ เจา้ของ 90 -- 90 ตดิภาระจํานอง/2 

รวม 7,018 2,986 10,004  

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

 2. ตดิภาระจํานองเป็นหลักประกันวงเงนิกูย้มืกับสถาบันการเงนิ สําหรับพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า Thermal และโรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar Farm มี
วงเงนิจํานองรวม 10,496.42 ลา้นบาท (ยอดจํานองดงักลา่วไดร้วมภาระจํานองของ PV ประเภท Solar Farm จํานวน 4,974.74 ลา้นบาทไวด้ว้ย) 

 
4.1.2 สรุปสญัญาทีส่าํคญั 

สรุปสญัญาของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยแยกตามประเภทสญัญา ดงันี ้
 

1. สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (PPA) 
โครงการโรงไฟฟ้าทัง้หมดของกลุม่บรษัิทฯ อยูภ่ายใตส้ญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั กฟน. หรอื กฟภ. โดยมสีาระสาํคญัของสญัญา 
ดงันี ้ 

คูส่ญัญา  กลุม่บรษัิทฯ (“ผูผ้ลติไฟฟ้า”) และ 
กฟน. หรอื กฟภ. (“การไฟฟ้า”) / Utilities Company 

อายสุญัญา  โครงการโรงไฟฟ้า Thermal และโรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar Farm 
- อายสุญัญา 5 ปี และตอ่อายไุดค้รัง้ละ 5 ปี โดยอตัโนมัต ิและมผีลใชบ้งัคบัจนกวา่จะมกีารยตุสิญัญา      
  โดยผูผ้ลติไฟฟ้า หรอืบอกเลกิสญัญาเมือ่คูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ผดิสญัญา  
- อายสุญัญา 25 ปี นับตัง้แตว่นัที ่28 ธันวาคม 2558 ถงึ 28 ธันวาคม 2583 
โครงการ PV ประเภท Commercial Rooftop 
อายสุญัญา 25 ปี นับตัง้แตว่นัที ่31 ธันวาคม 2556 ถงึ 31 ธันวาคม 2581 
โครงการ PV ประเภท Co-Op 
อายสุญัญา 25 ปี นับตัง้แตว่นัที ่31 ธันวาคม 2559 ถงึ 31 ธันวาคม 2584 
โครงการ Biomass 
- บรษัิท บางสวรรค ์กรนี จํากดั อายสุญัญา 20 ปี นับตัง้แตว่นัที ่20 มนีาคม 2561 ถงึ 20 มนีาคม 2581 
- บรษัิท ออสการ ์เซฟ เดอะ เวลิด ์จํากดั โครงการ 1 อายสุญัญา 15 ปี 4 เดอืน นับตัง้แตว่นัที ่24 สงิหาคม 
  2561 ถงึ 24 ธันวาคม 2576 
- บรษัิท ออสการ ์เซฟ เดอะ เวลิด ์จํากดั โครงการ 2 อายสุญัญา 15 ปี 4 เดอืน นับตัง้แตว่นัที ่10 ตลุาคม   



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) 
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  2561 ถงึ 10 กมุภาพันธ ์2577 
โครงการ PV ประเภท Solar Farm (ตา่งประเทศ) 
อายสุญัญา 20 ปี นับจากวนั COD                           

การเลกิสญัญา : คูส่ญัญาตกลงใหย้ตุสิญัญาในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) ผูผ้ลติไฟฟ้ายืน่หนังสอืเป็นลายลักษณ์อักษรถงึการไฟฟ้าแสดงความประสงคท์ีจ่ะยุตกิารซือ้ขาย

ไฟฟ้าโดยการเลกิสญัญา 
(2) หากคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ไม่ปฏบิัตติามสญัญาขอ้หนึง่ขอ้ใด ใหอ้กีฝ่ายหนึง่ทําหนังสอืแจง้ให ้

ฝ่ายนัน้ดําเนนิการแกไ้ข หากไมแ่กไ้ขใหอ้กีฝ่ายหนึง่เลกิสญัญาได ้

หมายเหต:ุ การรับซือ้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าจะเป็นไปตามเงื่อนไขทีก่ําหนดไวใ้นระเบยีบการรับซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเล็กมากสําหรับการผลติไฟฟ้าจาก
พลงังานหมนุเวยีน ซึง่การไฟฟ้าจะรับซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้าตามหน่วยไฟฟ้าทีผ่ลติไดท้ัง้หมดแตไ่มเ่กนิกําลงัการผลติเสนอขายสงูสดุตามทีก่ําหนดไว ้
ใน PPA ทัง้นี ้ผูผ้ลติไฟฟ้าไมม่ภีาระผกูพนัใด  ๆจากการทีผ่ลติไฟฟ้าไดตํ้า่กวา่จํานวนทีก่ําหนดในสญัญาซือ้ขาย 

 

2. สญัญารบัเหมากอ่สรา้ง   
สรุปรายละเอยีดตามประเภทโครงการโรงไฟฟ้า ดงันี ้ 

 Solar Farm 
 

คูส่ญัญา 
(ใน/ตา่งประเทศ) 

SSE1 / TSI (”ผูว้า่จา้ง”)  
Conergy หรอื SunEdison  / Prospec Holding Inc (”ผูรั้บจา้ง”) 

ขอบเขตการวา่จา้ง ออกแบบและกอ่สรา้ง จัดหา ทดสอบ และรับประกัน เพือ่การกอ่สรา้งโรงไฟฟ้าและพัฒนาโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทติย์ซึง่มีพลังงานสูงสุดที ่8 เมกะวัตตต์่อโรงไฟฟ้า / 2 เมกะวัตตต์่อโรงไฟฟ้า
สาํหรับโครงการในตา่งประเทศ 

การรับประกันผลงานการ
ก่อสร า้งและอุปกรณ์ทุก
ชนดิทีนํ่ามาตดิตัง้ใชง้าน 

ผูรั้บจา้งมีการรับประกันสนิคา้ (Product Warranty) รับประกันประสทิธภิาพในการผลติพลังงาน
ไฟฟ้า (Power Output Guarantee) และรับประกันการชํารุดเสยีหายในช่วงการก่อสรา้ง (Defect 
Warranty) ใหแ้กผู่ว้า่จา้ง ตามทีต่กลงไวใ้นสญัญา  

ประกนัผลงานการผลติไฟฟ้า 
(Output Performance 
Guarantee) 

ผูรั้บจา้งรับประกนัจํานวนหน่วยไฟฟ้าทีผ่ลติไดต้อ่ปีตอ่โครงการ เป็นเวลา 10 ปี นับจากวนั COD  
ผูรั้บจา้งรับประกันจํานวนหน่วยไฟฟ้าทีผ่ลติไดต้่อปีตอ่โครงการ เป็นเวลา 20 ปี นับจากวัน COD 
สาํหรับโครงการในตา่งประเทศ 

การค้ําประกนัและ
หลกัประกนั (เฉพาะ
โครงการในประเทศ) 

ผูรั้บจา้งไดม้ีการค้ําประกัน ทัง้ในชว่งก่อน ระหว่าง และหลังจากก่อสรา้งแลว้เสร็จ ทัง้ในรูปแบบ
หนังสอืค้ําประกันการชําระเงนิล่วงหนา้ ในชว่งก่อนก่อสรา้ง หนังสอืค้ําประกันความชํารุดบกพร่อง 
เพือ่ประกันการดําเนนิงานของผูรั้บจา้งในระหวา่งกอ่สรา้ง และหนังสอืค้ําประกันผลงาน และหนังสอื
ค้ําประกนัหน่วยไฟฟ้าทีผ่ลติได ้ภายหลงัจากกอ่สรา้งเสร็จ ในอตัราและระยะเวลาทีไ่ดต้กลงกนัไวใ้น
สญัญา  

  

 Solar Rooftop 
 

คูส่ญัญา กลุม่บรษัิทฯ (”ผูว้า่จา้ง”) 
(1) บรษัิท ฟ้าชยั วศิวกรรม จํากดั หรอื 
(2) บรษัิท เอ็นซสิ จํากดั หรอื 
(3) บรษัิท เวลเท็ค ซสิเต็มส ์เอ็นจเินยีริง่ (ประเทศไทย) จํากดั และ  
     บรษัิท ซนั วชิัน่ เทคโนโลย ีจํากดั (”ผูรั้บจา้ง”) 

ขอบเขตงานบรกิาร ออกแบบ พัฒนา ตดิตัง้ กอ่สรา้ง และทดสอบระบบผลติกระแสไฟฟ้าขนาด 1 เมกะวัตตจ์ากพลงังาน
แสงอาทติยบ์นหลงัคาแบบครบวงจร 

การรับประกันผลงานการ
ก่อสรา้งและอุปกรณ์ทุก
ชนดิทีนํ่ามาตดิตัง้ใชง้าน 

2 ปีนับจากวนัทีต่กลงรับงาน  



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) 
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การค้ําประกนัและ
หลกัประกนั 
 

ผูรั้บจา้งไดม้กีารค้ําประกนั ทัง้ในชว่งระหวา่ง และหลงัจากกอ่สรา้งแลว้เสร็จ ทัง้ในรูปแบบหนังสอืค้ํา
ประกันการก่อสรา้ง เพื่อประกันการดําเนินงานของผูรั้บจา้งใหเ้ป็นไปตามสัญญา และหนังสอืค้ํา
ประกันความชํารุดบกพร่อง เพือ่ประกันการดําเนนิงานของผูรั้บจา้งในระหวา่งกอ่สรา้ง ภายหลังจาก
กอ่สรา้งเสร็จ ในอตัราและระยะเวลาทีไ่ดต้กลงกนัไวใ้นสญัญา 

 

 

 

3. สญัญาบรหิารจดัการและบํารุงรกัษา (Operation and Maintenance  Agreement) 

คูส่ญัญา 
(ใน / ตา่งประเทศ) 
 

SSE1 / TSI (”ผูว้า่จา้ง”) 
บรษัิท คอนเนอรย์ ี(ไทยแลนด)์ จํากดั หรอื  
บรษัิท ซนัเอดสินั โอเปอรเ์รชัน่ส ์แอนด ์เมนเทนแนนซ ์จํากดั (”ผูรั้บจา้ง”) /Prospec Holding Inc 

ระยะเวลาสญัญา 
(ใน / ตา่งประเทศ) 

10 ปีนับแตว่นัทีก่อ่สรา้งโรงไฟฟ้าเสร็จสิน้หรอื COD แลว้แตต่กลงร่วมกนั / 
20 ปีนับแตว่นัทีก่อ่สรา้งโรงไฟฟ้าเสร็จสิน้หรอื COD แลว้แตต่กลงร่วมกนั 

คา่บรกิารตามสญัญา ชาํระลว่งหนา้หรอืชาํระเป็นรายปี ตามอตัราทีต่กลงกนั 
ขอบเขตงานบรกิาร บรหิารจัดการและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า  
การเลกิสญัญา ผูว้า่จา้งอาจเลกิสญัญาได ้ตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นสญัญา โดยแจง้ผูรั้บจา้งลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์

อกัษรภายในเวลาทีกํ่าหนด 
 

 

4.  สญัญาเชา่พืน้ทีโ่ครงการ   

ผูเ้ชา่ กลุม่บรษัิทฯ 
ผูใ้หเ้ชา่ 
(ใน / ตา่งประเทศ) 

บจก. เดอะมอลล ์ชอปป้ิงคอมเพล็กซ ์หรอื บมจ. โฮม โปรดกัส ์เซ็นเตอร ์/ 
IU1  

อายสุญัญา 25 ปี / 20 ปี นับจากวนั COD  
ทรัพยส์นิทีเ่ชา่ พืน้ทีส่ว่นหลงัคา-ดาดฟ้า และพืน้ทีอ่ ืน่ๆ ของอาคารทีใ่ชใ้นโครงการ  

ทีด่นิสาํหรับกอ่สรา้งโครงการโรงไฟฟ้าทีต่า่งประเทศ 
วตัถปุระสงคข์องสญัญา เพื่อใชเ้ป็นสถานติดตั ้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) และ/หรือแผงโฟโตโ้วลตาอิก 

(Photovoltaic Panel) รวมทัง้อปุกรณ์อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ผลติไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้
บนหลงัคา (Solar PV Rooftop) และจําหน่ายไฟฟ้าให ้กฟน. และ/หรอื กฟภ. ภายใตส้ญัญาซือ้ขาย
ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้บนหลงัคา  

เงนิคา่ตอบแทนการเชา่ สามารถแบง่ไดเ้ป็น 2 รูปแบบ อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
(1) คา่เชา่พืน้ทีโ่ครงการขัน้ตํา่ตอ่ตารางเมตรตอ่ปี หรอื 
(2) สว่นแบง่รายได ้(Revenue Sharing)  
ตามระยะเวลาและอตัราทีต่กลงกนั  

การยกเลกิสญัญา ฝ่ายทีไ่มผ่ดิสญัญามสีทิธบิอกเลกิสญัญา เมือ่อกีฝ่ายหนึง่ผดิสญัญาและไม่ทําการแกไ้ขหรอืปฏบิัติ
ใหถู้กตอ้งตามสญัญาภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด ทัง้นี้ หากผูใ้หเ้ชา่เป็นผูผ้ดิสญัญา ผูใ้หเ้ชา่ตกลง
ชดใชค้า่เสยีหายทัง้ปวงทีผู่เ้ชา่ไดรั้บจากการผดิสญัญานี ้ 
เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัทีคู่ส่ญัญาไมส่ามารถควบคมุและไมส่ามารถคาดการณ์ไดอ้นัสง่ผลกระทบอยา่ง
มนัียสําคัญตอ่การปฏบิัตติามสญัญาของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่และซึง่ไม่สามารถดําเนนิการแกไ้ขเยยีวยา
ไดภ้ายในระยะเวลาทีกํ่าหนด ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่มสีทิธบิอกเลกิสญัญาได ้

5. สญัญาประกนัภยั    

โครงการโรงไฟฟ้าทัง้หมดของกลุม่บรษัิทฯ ทีไ่ดเ้ริม่ดําเนนิการเชงิพาณชิยแ์ลว้ มกีารทําประกนัภัยวนิาศภัยและประกันภัยค้ํา
จุน โดยมทีรัพยส์นิทีเ่อาประกัน คอืสิง่ปลกูสรา้งตัวอาคาร เครือ่งจักร และอปุกรณ์สว่นควบตา่ง ๆ และการประกันภัยธุรกจิหยุดชะงัก 
ระยะเวลาชดใชค้่าเสยีหาย 12 เดอืน สําหรับโครงการทีอ่ยู่ระหว่างการก่อสรา้ง บรษัิทฯ มกีารทําประกันงานก่อสรา้ง โดยระยะเวลา
สญัญาจะเป็นไปตามระยะเวลากอ่สรา้งของโครงการ โดยมกีลุม่บรษัิทฯ และ/หรอืผูรั้บเหมากอ่สรา้ง เป็นผูเ้อาประกนั และมผีูป้ระกอบ
ธุรกจิดา้นประกันภัยที่มีชือ่เสียงและเชื่อถือได ้เป็นผูรั้บประกัน ทัง้นี้ธนาคารพาณิชย์ผูใ้หกู้แ้ละ/หรือกลุ่มบริษัทฯ เป็นผูรั้บ
ผลประโยชน ์



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) 
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กรมธรรมป์ระกันภัยของกลุม่บรษัิทฯ เป็นประเภทการประกันภัยความเสีย่งทกุชนดิ (Industrial All Risks Insurance) ซึง่ความ
คุม้ครองครอบคลุมถงึความเสยีหายเนื่องจากภัยทีเ่กดิจากภัยธรรมชาต ิอุบัตเิหตุ ความสูญเสยีหรือเสยีหายต่อทรัพย์สนิทีเ่อา
ประกันภัย และธุรกจิหยุดชะงัก โดยมีค่าเสยีหายส่วนแรก การประกันภัยธุรกจิหยุดชะงัก และประกันภัยความรับผิดชอบต่อ
บคุคลภายนอก  

 

6. สญัญาวา่จา้งบรหิารจดัการ (Management Service) 

คูส่ญัญา SSE1 (“ผูว้า่จา้ง”)  
TSE และ บรษัิทในกลุม่ปตท. (“ผูรั้บจา้ง”) 

วนัทีทํ่าสญัญา วนัที ่15 มนีาคม 2556 
ระยะเวลาสญัญา 10 ปีนับจากวนัที ่3 พฤษภาคม 2556 
ลักษณะของสัญญา/
วตัถปุระสงค ์

ผูว้า่จา้งจา้งผูรั้บจา้ง เพือ่ใหบ้รกิารดา้นการบรหิารจัดการองคก์ร ซึง่รวมถงึแตไ่ม่จํากัดเฉพาะงานดา้น
บัญชแีละการเงนิ งานดา้นเทคนคิวศิวกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับการออกแบบ การพัฒนา การกอ่สรา้ง การ
ดําเนนิงาน และการบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ขนาด 8 เมกะวตัต ์

คา่ตอบแทน เป็นรายปีตามอตัราและเงือ่นไขทีต่กลงกนัไวใ้นสญัญา 
การเลกิสญัญา เมือ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ผดิสญัญา หรอืเมือ่คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่แจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร  

 
คูส่ญัญา OSW (“ผูว้า่จา้ง”)  

TSE และ บรษัิท ไทยนครพาราวูด้ จํากดั (“ผูรั้บจา้ง”) 
วนัทีทํ่าสญัญา วนัที ่ 1 กนัยายน 2559 
ระยะเวลาสญัญา นับจากวนัที ่1 กนัยายน 2559 เป็นตน้ไป จนกวา่จะสิน้สดุสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฯ 
ลักษณะของสัญญา/
วตัถปุระสงค ์

ผูว้า่จา้งจา้งผูรั้บจา้ง เพือ่ใหบ้รกิารดา้นการบรหิารจัดการองคก์ร ซึง่รวมถงึแตไ่ม่จํากัดเฉพาะงานดา้น
บัญชแีละการเงนิ งานดา้นเทคนคิวศิวกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับการออกแบบ การพัฒนา การกอ่สรา้ง การ
ดําเนนิงาน และการบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ขนาด 8.8 เมกะวตัต ์ 

คา่ตอบแทน เป็นรายปีตามอตัราและเงือ่นไขทีต่กลงกนัไวใ้นสญัญา 
การเลกิสญัญา เมือ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ผดิสญัญา หรอืเมือ่คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่แจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร  

 
7. สญัญาเงนิกู ้ 

 โครงการโรงไฟฟ้า Solar Farm ในประเทศไทย 

คูส่ญัญา SSE1 (“ผูกู้”้) 
ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) 

วนัทีทํ่าสญัญา 26 ธันวาคม 2555  
วตัถปุระสงค ์และจํานวน
เงนิสนิเชือ่ 

เงนิกูร้ะยะสัน้ เงนิกูร้ะยะยาว เล็ตเตอร์ออฟเครดติ หนังสอืค้ําประกัน เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายโครงการ
สําหรับโรงไฟฟ้า ใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนเกีย่วกับโครงการ รวมถงึ เพื่อใชจ้่ายเกีย่วกับการชําระ
ภาษีมูลคา่เพิม่เกีย่วกับสัญญาออกแบบ จัดหา และกอ่สรา้ง (EPC Contracts) โดยเป็นวงเงนิกูร้ะยะ
ยาวจํานวน 5,400 ลา้นบาท 

วนัครบกําหนดการชาํระ
คนืเงนิกู ้

10 ปี นับจากวนัสดุทา้ยของวนัซือ้ขายไฟฟ้าเชงิพาณชิยข์องโรงไฟฟ้า หรอืวนัทีค่รบกําหนด 12 ปีนับ
จากวนัทีล่งนามสญัญาฉบบันี ้แลว้แตว่นัใดจะถงึกอ่น 

การชาํระลว่งหนา้ หากผูกู้ม้กีารชําระคนืเงนิกูร้ะยะยาว (ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น) กอ่นถงึวันครบกําหนด ผูกู้ ้      ตก
ลงจะชาํระคา่ธรรมเนยีมการชาํระคนืเงนิกูก้อ่นครบกําหนดของจํานวนเงนิกูท้ีช่าํระคนืกอ่นครบกําหนด  
ตามอตัราทีกํ่าหนดไวใ้นสญัญา เวน้แต ่กรณีทีเ่งนิทีม่าชาํระคนืกอ่นกําหนดมาจาก (1) กระแสเงนิสด
จากการดําเนินงานของโครงการ หรือ (2) การเพิ่มทุนของผูกู้ ้หรือ (3) เงนิกูย้ืมจากผูถ้ือหุน้หรือ
ผูส้นับสนุนตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นสญัญา โดยผูกู้ต้อ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์
อกัษรตามระยะเวลาทีไ่ดต้กลงกนัไว ้



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) 
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หลกัประกนั (1) การจํานองทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง เครื่องจักร และโอนสทิธเิรียกรอ้งตามสัญญาของโครงการ
ทัง้หมด กรมธรรมท์ีจั่ดทําโดยผูกู้ ้โดยกําหนดใหธ้นาคารเป็นผูรั้บผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกนัภัยในสว่นของการประกนัความเสีย่งภัยทรัพยส์นิและธรุกจิหยดุชะงัก 

(2) จํานําและโอนสทิธใินบญัชเีงนิฝากธนาคาร  
(3) การค้ําประกนั และการจํานําและโอนสทิธใินหุน้ของ TSR และ SSE1 ทีถ่อืโดย TSE 

ขอ้ตกลง (1) ผูกู้ต้อ้งดํารงสัดสว่นหนี้สนิต่อทนุทีอ่ัตราไม่เกนิกว่า 3 ตอ่ 1 ซึง่จะทดสอบ ณ (ก) วันทีดํ่าเนิน
โครงการเสร็จสมบรูณ์  (ข) วันซือ้ขายไฟฟ้าเชงิพาณชิยข์องโรงไฟฟ้าโรงสดุทา้ยของโรงไฟฟ้า
กลุม่ 1 และโรงไฟฟ้ากลุม่ 2 แตล่ะกลุม่ และ (ค) ณ วนัที ่30 มถินุายน และ 31 ธันวาคม ของทกุ
ปีหลงัจากนัน้ จนถงึวนัสดุทา้ยของวนัครบกําหนดระยะเวลาชาํระคนืเงนิกู ้

(2) ผูกู้ต้อ้งดํารงสดัสว่นความสามารถในการชําระหนี ้(Debt Service Coverage Ratio) ไม่ใหตํ้า่กวา่ 
1.15 : 1 ซึง่จะทดสอบ ณ วนัที ่30 มถินุายน และ 31 ธันวาคม ของทกุปี เริม่ตน้จากปีทีม่วีนัชาํระ
คนืเงนิกูค้รัง้แรกเกดิขึน้ 

 
         โครงการผลติไฟฟ้า Solar Rooftop  
 

คูส่ญัญา บรษัิท นอรท์ รูฟทอป จํากดั ,บรษัิท แชมป์ เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั และบรษัิท กรนี รูฟทอป จํากดั 
 (“ผูกู้”้) 
ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) 

วนัทีทํ่าสญัญา 5 มถินุายน 2557 (บรษัิท แชมป์ เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั และบรษัิท กรนี รูฟทอป จํากดั) 
18 มถินุายน 2557 (บรษัิท นอรท์ รูฟทอป จํากดั และบรษัิท ลคักี ้โซลา่ร ์จํากดั) 
31 มนีาคม 2558 (บรษัิท รฟู เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั) 

วตัถปุระสงค ์และจํานวน
เงนิสนิเชือ่ 

เงนิกูร้ะยะสัน้ เงนิกูร้ะยะยาว หนังสอืค้ําประกัน เพือ่เป็นคา่ใชจ้่ายโครงการสําหรับโรงไฟฟ้า เพือ่ใช ้
เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนเกีย่วกับโครงการ รวมถงึ เพื่อใชจ้่ายเกีย่วกับการชําระภาษีมูลค่าเพิม่เกีย่วกับ
สญัญาออกแบบ จัดหา และกอ่สรา้ง โดยเป็นวงเงนิกูร้ะยะยาวจํานวน 322 ลา้นบาท[1]  

วนัครบกําหนดการชาํระ
คนืเงนิกู ้

เงนิกูร้ะยะสัน้ ชาํระคนืภายใน 9 ตลุาคม 2558 
เงนิกูร้ะยะยาว ครบกําหนดชําระคนื 12.5 ปี นับจาก 6 เดอืนหลังวันสดุทา้ยของวันซือ้ขายไฟฟ้าเชงิ
พาณชิยข์องโรงไฟฟ้า หรอืวนัสดุทา้ยของเดอืนธันวาคม 2557 แลว้แตว่นัใดจะถงึกอ่น 

การชาํระลว่งหนา้ หากผูกู้ม้กีารชาํระคนืเงนิกูร้ะยะยาว (ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น) กอ่นถงึวนัครบกําหนด ผูกู้ ้    ตกลง
จะชําระค่าธรรมเนียมการชําระคนืเงนิกูก้่อนครบกําหนดของจํานวนเงนิกูท้ีช่ําระคนืก่อนครบกําหนด  
ตามอตัราทีกํ่าหนดไวใ้นสญัญา เวน้แต ่กรณีทีเ่งนิทีม่าชาํระคนืกอ่นกําหนดมาจาก (1) กระแสเงนิสด
จากการดําเนินงานของโครงการ หรือ (2) การเพิ่มทุนของผูกู้ ้หรือ (3) เงนิกูย้ืมจากผูถ้ือหุน้หรือ
ผูส้นับสนุนตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นสญัญา โดยผูกู้ต้อ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์
อกัษรตามระยะเวลาทีไ่ดต้กลงกนัไว ้

หลกัประกนั (1) การจํานองทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง เครื่องจักร และโอนสทิธเิรียกรอ้งตามสัญญาของโครงการ
ทัง้หมด กรมธรรมท์ีจั่ดทําโดยผูกู้ ้โดยกําหนดใหธ้นาคารเป็นผูรั้บผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกนัภัยในสว่นของการประกนัความเสีย่งภัยทรัพยส์นิและธรุกจิหยดุชะงัก 

(2) จํานําและโอนสทิธใินบญัชเีงนิฝากธนาคาร  
(3) การค้ําประกนั และการจํานําและโอนสทิธใินหุน้ 

ขอ้ตกลง (1) ผูกู้ต้อ้งดํารงสดัสว่นหนี้สนิต่อทนุทีอ่ัตราไม่เกนิกวา่ 3 ตอ่ 1 ซึง่จะทดสอบ ณ (ก) วันทีดํ่าเนิน
โครงการเสร็จสมบูรณ์  (ข) วันซือ้ขายไฟฟ้าเชงิพาณิชย์ของโรงไฟฟ้า และ (ค) ณ วันที ่30 
มถิุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปีหลังจากนัน้จนถงึวันสดุทา้ยของวันครบกําหนดระยะเวลา
ชาํระคนืเงนิกู ้

(2) ผูกู้ต้อ้งดํารงสดัสว่นความสามารถในการชําระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio) ไม่ใหตํ้า่กวา่  
1.20 : 1 ซึง่จะทดสอบ ณ วนัที ่30 มถินุายน และ 31 ธันวาคม ของทกุปี เริม่ตน้จากปีทีม่วีนัชาํระ
คนืเงนิกูค้รัง้แรกเกดิขึน้ 

[1]บรษัิทไดม้กีารชําระเงนิกูท้ัง้หมดก่อนกําหนดของบรษัิท ลัคกี ้โซล่าร์ จํากัด และบรษัิท รูฟ เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด รวมทัง้ชําระเงนิกู ้
กอ่นกําหนดบางสว่นของบรษัิท แชมป์ เอ็นเนอรย์ี ่จํากดัโดยใชเ้งนิทนุภายในกจิการ 



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) 
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โครงการโรงไฟฟ้า Biomass 
 
คูส่ญัญา บรษัิท บางสวรรค ์กรนี จํากดั และบรษัิท ออสการ ์เซฟ เดอะ เวลิด ์(“ผูกู้”้) 

ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย (“ธนาคาร”) 
วนัทีทํ่าสญัญา 2 มถินุายน 2560 
วตัถปุระสงค ์และจํานวน
เงนิสนิเชือ่ 

เงนิกูร้ะยะสัน้ เงนิกูร้ะยะยาว หนังสอืค้ําประกัน เพือ่เป็นคา่ใชจ้่ายโครงการสําหรับโรงไฟฟ้า เพือ่ใช ้
เป็นเงนิทนุหมุนเวยีนเกีย่วกับโครงการ รวมถงึ เพือ่ใชจ้่ายเกีย่วกบัการชําระภาษีมูลคา่เพิม่เกีย่วกับ
สญัญาออกแบบ จัดหา และกอ่สรา้ง โดยเป็นวงเงนิกูร้ะยะยาวจํานวน 1,765,000,000 บาท 

วนัครบกําหนดการชาํระคนื
เงนิกู ้

เดอืนมถินุายน ปี 2572 

การชาํระลว่งหนา้ หากผูกู้ม้กีารชาํระคนืเงนิกูร้ะยะยาว (ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น) กอ่นถงึวนัครบกําหนด ผูกู้ ้ตกลงจะ
ชําระค่าธรรมเนียมการชําระคืนเงินกูก้่อนครบกําหนดของจํานวนเงินกูท้ี่ชําระคืนก่อนครบ
กําหนด  ตามอัตราทีกํ่าหนดไวใ้นสัญญา เวน้แต่ กรณีทีเ่งนิทีม่าชําระคนืก่อนกําหนดมาจาก (1) 
กระแสเงนิสดจากการดําเนนิงานของโครงการ หรอื (2) การเพิม่ทนุของผูกู้ ้หรอื (3) เงนิกูย้มืจากผู ้
ถอืหุน้หรอืผูส้นับสนุนตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นสญัญา โดยผูกู้ต้อ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบลว่งหนา้เป็น
ลายลกัษณ์อกัษรตามระยะเวลาทีไ่ดต้กลงกนัไว ้

หลกัประกนั (1)   การจํานองทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง เครือ่งจักร และโอนสทิธเิรยีกรอ้งตามสญัญาของโครงการ
ทัง้หมด กรมธรรมท์ีจั่ดทําโดยผูกู้ ้โดยกําหนดใหธ้นาคารเป็นผูรั้บผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกนัภัยในสว่นของการประกนัความเสีย่งภัยทรัพยส์นิและธรุกจิหยดุชะงัก 

(2)   จํานําและโอนสทิธใินบญัชเีงนิฝากธนาคาร  
ขอ้ตกลง (1)   ผูกู้ต้อ้งดํารงสดัสว่นหนี้สนิตอ่ทนุทีอ่ัตราไม่เกนิกวา่ 3 ตอ่ 1 ซึง่จะทดสอบ ณ วันสดุทา้ยของ

เดอืนธันวาคมของทกุปี 
(2)   ผูกู้ต้อ้งดํารงสัดส่วนความสามารถในการชําระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio) ไม่ใหตํ้่า

กวา่ 1.20 : 1 ซึง่จะทดสอบ ณ วนัสดุทา้ยของเดอืนมกราคมของทกุปี 
 

โครงการโรงไฟฟ้า Solar Farm ในประเทศญีปุ่่ น 
 
คูส่ญัญา Eco Solar Aizu Godo Kaisha 

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) สาขาโตเกยีว 
วนัทีทํ่าสญัญา 17 มถินุายน 2559 

25 เมษายน 2561 
วตัถปุระสงค ์และจํานวน
เงนิสนิเชือ่ 

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้า Kuno, Hikeme, Shima และใชเ้ป็นเงนิทุน
หมนุเวยีนเกีย่วกบัโครงการ  รวมวงเงนิจํานวน 1,197,630,000 เยน 
เพือ่เป็นคา่ใชจ้่ายในการก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้า Sakura, Ryugasaki, Jyoso และใชเ้ป็นเงนิทุน
หมนุเวยีนเกีย่วกบัโครงการ  รวมวงเงนิจํานวน 1,904,700,000 เยน 

วนัครบกําหนดการชาํระคนื
เงนิกู ้

17 ปี นับจากวนัที ่21 มถินุายน 2559 
17 ปี นับจากวนัที ่27 เมษายน 2561 

การชาํระลว่งหนา้ หากผูกู้ม้กีารชาํระคนืเงนิกูร้ะยะยาว (ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น) กอ่นถงึวนัครบกําหนด ผูกู้ ้ตกลงจะ
ชําระค่าธรรมเนียมการชําระคืนเงินกูก้่อนครบกําหนดของจํานวนเงินกูท้ี่ชําระคืนก่อนครบ
กําหนด  ตามอัตราทีกํ่าหนดไวใ้นสัญญา เวน้แต่ กรณีทีเ่งนิทีม่าชําระคนืก่อนกําหนดมาจาก (1) 
กระแสเงนิสดจากการดําเนนิงานของโครงการ หรอื (2) การเพิม่ทนุของผูกู้ ้หรอื (3) เงนิกูย้มืจากผู ้
ถอืหุน้หรอืผูส้นับสนุนตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นสญัญา โดยผูกู้ต้อ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบลว่งหนา้เป็น
ลายลกัษณ์อกัษรตามระยะเวลาทีไ่ดต้กลงกนัไว ้

หลกัประกนั (1)   การจํานองทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง เครือ่งจักร และโอนสทิธเิรยีกรอ้งตามสญัญาของโครงการ
ทัง้หมด กรมธรรมท์ีจั่ดทําโดยผูกู้ ้โดยกําหนดใหธ้นาคารเป็นผูรั้บผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกนัภัยในสว่นของการประกนัความเสีย่งภัยทรัพยส์นิและธรุกจิหยดุชะงัก 

(2)   จํานําและโอนสทิธใินบญัชเีงนิฝากธนาคาร  
ขอ้ตกลง (1)   ผูกู้ต้อ้งดํารงสดัสว่นหนี้สนิตอ่ทนุทีอ่ัตราไม่เกนิกวา่ 3 ตอ่ 1 ซึง่จะทดสอบ ณ วันสดุทา้ยของ

เดอืนธันวาคมของทกุปี 



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) 
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(2)   ผูกู้ต้อ้งดํารงสัดส่วนความสามารถในการชําระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio) ไม่ใหตํ้่า
กว่า 1.10 : 1 ซึง่จะทดสอบ ณ วันสดุทา้ยของเดอืนมกราคมของทุกปี เริม่ตน้ครัง้แรกเดอืน
มกราคม 2017 

  
คูส่ญัญา Ishikawa Hanamizuki 1 Godo Kaisha 

Sumitomo Mitsui Trust Bank 
วนัทีทํ่าสญัญา 31 มนีาคม 2560 
วัตถุประสงค์ และจํานวน
เงนิสนิเชือ่ 

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้า Hanamizuki และใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีน
เกีย่วกบัโครงการ  รวมวงเงนิจํานวน 5,424,000,000 เยน 

วันครบกําหนดการชําระคนื
เงนิกู ้

เดอืนมถินุายน ปี 2580 

การชาํระลว่งหนา้ หากผูกู้ม้กีารชาํระคนืเงนิกูร้ะยะยาว (ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น) กอ่นถงึวนัครบกําหนด ผูกู้ ้ตกลงจะ
ชําระค่าธรรมเนียมการชําระคืนเงินกูก้่อนครบกําหนดของจํานวนเงินกูท้ี่ชําระคืนก่อนครบ
กําหนด  ตามอัตราทีกํ่าหนดไวใ้นสัญญา เวน้แต่ กรณีทีเ่งนิทีม่าชําระคนืก่อนกําหนดมาจาก (1) 
กระแสเงนิสดจากการดําเนนิงานของโครงการ หรอื (2) การเพิม่ทนุของผูกู้ ้หรอื (3) เงนิกูย้มืจากผู ้
ถอืหุน้หรอืผูส้นับสนุนตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นสญัญา โดยผูกู้ต้อ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบลว่งหนา้เป็น
ลายลกัษณ์อกัษรตามระยะเวลาทีไ่ดต้กลงกนัไว ้

หลกัประกนั (1)   การจํานองทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง เครือ่งจักร และโอนสทิธเิรยีกรอ้งตามสญัญาของโครงการ
ทัง้หมด กรมธรรมท์ีจั่ดทําโดยผูกู้ ้โดยกําหนดใหธ้นาคารเป็นผูรั้บผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกนัภัยในสว่นของการประกนัความเสีย่งภัยทรัพยส์นิและธรุกจิหยดุชะงัก 

(2)   จํานําและโอนสทิธใินบญัชเีงนิฝากธนาคาร  
ขอ้ตกลง (1)   ผูกู้ต้อ้งดํารงสดัสว่นหนี้สนิตอ่ทนุทีอ่ัตราไม่เกนิกวา่ 3 ตอ่ 1 ซึง่จะทดสอบ ณ วันสดุทา้ยของ

เดอืนธันวาคมของทกุปี 
(2)   ผูกู้ต้อ้งดํารงสัดส่วนความสามารถในการชําระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio) ไม่ใหตํ้่า

กวา่ 1.10 : 1 ซึง่จะทดสอบ ณ วนัสดุทา้ยของเดอืนมกราคมของทกุปี 
  
  
คูส่ญัญา บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) (“ผูกู้”้) 

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) 
วนัทีทํ่าสญัญา 3 ตลุาคม 2561 
วตัถปุระสงค ์และจํานวน
เงนิสนิเชือ่ 

เพือ่เป็นคา่ใชจ้่ายในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า Onikoube และใชเ้ป็นเงนิทนุหมุนเวยีนเกีย่วกับ
โครงการ  รวมวงเงนิจํานวน 2,450,000,000 บาท 

วนัครบกําหนดการชาํระคนื
เงนิกู ้

3 ตลุาคม 2564 

หลกัประกนั หุน้ในบรษัิททีดํ่าเนนิการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า Onikoube หุน้ในบรษัิทยอ่ยอืน่ๆของผูกู้บ้างสว่น  
และหุน้ในบรษัิทจํานวนหนึง่ 

  
  

 

 

 

 

 
 



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) 
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 5. ขอ้พพิาททางกฎหมาย   
 

นอกเหนอืจากคดขีา้งทา้ยนี ้กลุม่บรษัิทฯ ขอเรยีนวา่ กลุม่บรษัิทฯ ไมม่ ีคดคีวาม หรอืแนวโนม้ของคดทีีก่อ่ใหเ้กดิความรับผดิ
หรอืความเสยีหายแกก่ลุม่บรษัิทฯ  หรอืสง่ผลกระทบตอ่ธุรกจิ สถานะทางการเงนิ ผลการดําเนนิการ และแนวโนม้การดําเนนิการใน
อนาคตของกลุม่บรษัิทฯ  

คดคีวามทีบ่รษิทัฯ เป็นจาํเลยหรอืผูถ้กูรอ้ง 
คดรีอ้งเพกิถอนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (คดหีมายเลขดําที ่1076/2554) และรอ้งเพกิถอนการขายทอดตลาดหุน้ที่

คา้งชําระเงนิคา่หุน้อยู ่(คดอีาญาหมายเลขดําที ่อ.3897/2556) 

อดตีผูถ้อืหุน้รายหนึง่ไดย้ืน่ฟ้องบรษัิทฯ และกรรมการของบรษัิทฯ เป็นคดแีพ่งต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต ้โดยขอใหศ้าลมี
คําสัง่เพกิถอนมตทิีป่ระชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ โดยอา้งวา่บรษัิทฯ เรยีกประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้โดยไม่ชอบตามกฎหมาย และขอใหศ้าล
พจิารณาเพกิถอนการขายทอดตลาดหุน้ อนัเนือ่งมาจากการรบิหุน้ทีอ่ดตีผูถ้อืหุน้ยังคา้งชาํระเงนิคา่หุน้อยู ่

สถานะคด ี

ศาลแพ่งกรุงเทพใต ้ไดม้คํีาสั่งจําหน่ายคดชีั่วคราว (คดหีมายเลขดําที ่1076/2554)  เพื่อรอผลการพพิากษาของศาลอาญา
กรุงเทพใต ้ในคดอีาญาหมายเลขดําที ่อ.3897/2556 ซึง่อดตีผูถ้อืหุน้ไดฟ้้องรอ้งบรษัิทฯ โดยอา้งวา่การดําเนนิการรบิหุน้และขาย
ทอดตลาดหุน้ของบรษัิทฯ เป็นการลกัทรัพยแ์ละรับของโจร โดยศาลไดใ้หเ้หตผุลวา่ หากการดําเนนิการรบิหุน้และขายทอดตลาด
หุน้ของบรษิทัฯ (คดอีาญาหมายเลขดําที ่อ.3897/2556) ไดดํ้าเนนิการโดยชอบดว้ยกฎหมายแลว้ จะสง่ผลใหอ้ดตีผูถ้อื
หุน้รายดงักล่าว ไม่มฐีานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ดงัน ัน้ การพจิารณาคดแีพ่งหมายเลขดําที ่1076/2554 จงึไม่มี
ประโยชนอ์นัใด เพราะผลของคดจีะผูกพนัอดตีผูถ้อืหุน้รายดงักลา่ว หากยงัมฐีานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ อยูเ่ทา่น ัน้ 

 

• เมือ่วันที ่25 กรกฎาคม 2560 ศาลฎกีาไดม้คํีาพพิากษาในคดอีาญาหมายเลขดําที ่อ.3897/2556 วา่การดําเนนิการรบิหุน้และ
ขายทอดตลาด หุน้ของบรษิทัฯ ไมเ่ป็นการลกัทรพัยแ์ละรบัของโจร โดยคําพพิากษาในคดดีงักลา่วถอืเป็นทีสุ่ด โดย
คูค่วามทัง้สองฝ่ายไมส่ามารถอทุธรณ์คําพพิากษาดงักลา่วไดอ้กีตอ่ไป 
 

• วันที ่27 มถิุนายน 2561  อดตีผูถ้อืหุน้รายดังกล่าว ไดย้ืน่คํารอ้งขอตอ่ศาลใหนํ้าคดขีึน้พจิารณาภายหลังจากทีศ่าลอาญามคํีา
พพิากษาถงึทีส่ดุ ศาลแพ่งกรุงเทพใต ้จงึไดกํ้าหนดนัดสบืพยานโจทกแ์ละพยานจําเลยในเดอืนมนีาคม 2562 

 

ความเห็นของทีป่รกึษากฎหมายเกีย่วกบัคด ี 

บรษัิทฯ ไดดํ้าเนนิการจัดประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้อย่างถูกตอ้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์คํารอ้งเพกิถอนมตทิี่
ประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ของอดตีผูถ้อืหุน้ จงึเป็นคํารอ้งทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย 

นอกจากนี้ ศาลอาญากรุงเทพใต ้ในคดอีาญาหมายเลขดําที ่อ.3897/2556 มคํีาพพิากษาถงึทีส่ดุ ยนืยันวา่การดําเนนิการรบิ
หุน้และขายทอดตลาดหุน้ของบรษัิทฯ เป็นการดําเนนิการทีช่อบดว้ยกฎหมายอนัสง่ผลใหอ้ดตีผูถ้อืหุน้รายดงักลา่ว ไมม่ฐีานะเป็นผูถ้อื
หุน้ของบรษัิทฯ อกีตอ่ไป ดงันัน้ ศาลแพ่งกรุงเทพใตจ้งึมแีนวโนม้สงูทีจ่ะพพิากษายกคํารอ้งของอดตีผูถ้อืหุน้ 
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 6. ขอ้มลูท ัว่ไปและขอ้มลูสาํคญัอืน่ 

6.1 ขอ้มลูท ัว่ไป 

6.1.1 ขอ้มลูทัว่ไปของบรษัิท 

ชือ่บรษัิท : บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน)  

ชือ่ยอ่ในตลาดหลกัทรัพย ์ : TSE 

วนัทีเ่ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีน : 30 ตลุาคม 2557 

กลุม่อตุสาหกรรม : ทรัพยากร 
ทีต่ัง้สาํนักงานใหญ ่ : 725 อาคารเมโทรโพลศิ ชัน้ 19 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองตนัเหนอื  
  เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
ประเภทธรุกจิ  : ผลติและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์และพลงังานหมนุเวยีนอืน่ 
เลขทะเบยีนบรษัิท : 0107557000055 
โทรศพัท ์ : 02 258 4530 - 3 
โทรสาร : 02 258 4534 
เว็บไซตบ์รษัิท : www.thaisolarenergy.com 
ทนุจดทะเบยีน และทนุชาํระแลว้ : ทนุจดทะเบยีน 2,450,250,000 บาท ชาํระแลว้ 1,905,749,580 บาท 
มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ : 1.00 บาท 

 

6.1.2 ขอ้มลูทัว่ไปของนติบิคุคลทีบ่รษัิทถอืหุน้ตัง้แตร่อ้ยละ 10 

ขอ้มลูของกลุม่บรษัิท 
 

ชือ่บรษิทั ประเภทธุรกจิ ทนุจดทะเบยีน 
(ลา้นบาท) 

ทนุชําระแลว้ 
(ลา้นบาท) 

สดัสว่น
การถอืหุน้ 

(%) 
บรษิทัทีถ่อืหุน้โดยบรษิทัฯ  

1.  บรษัิท ไทย โซลา่ร ์รนีวิเอเบลิ จํากดั – TSR ลงทนุในบรษัิทอืน่ 583.33 583.33 60 

2.  บรษัิท โซลา่ร ์วซิเิบลิ จํากดั – SV Solar Farm 202 51.5 100 

3.  บรษัิท เวลิด ์โซลา่ร ์จํากดั – WS Solar Farm 1 0.25 100 

4.  บรษัิท ทเีอสอ ีรูฟทอป จํากัด – TSER ลงทนุในบรษัิทอืน่ 182 182 100 

5.  บรษัิท ไทย คอมมนูติี ้เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั - TCE ลงทนุในบรษัิทอืน่ 450 450 100 

6.  บรษัิท ทเีอสอ ีโอเวอรซ์สี ์กรุ๊ป จํากดั – TSEO ลงทนุในบรษัิทอืน่ 515 515 100 

บรษิทัทีถ่อืหุน้โดยบรษิทั ไทย โซลา่ร ์รนีวิเอเบลิ จํากดั – TSR 

7.  บรษัิท สยาม โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่1 จํากดั – SSE1 Solar Farm 1,800 1,800 100 

บรษิทัทีถ่อืหุน้โดยบรษิทั โซลา่ร ์วซิเิบลิ จํากดั – SV 

8. บรษัิท โซลา่ร ์คอมมนูติี ้จํากดั – SLC Solar Co-Op 100 25 100 

9. บรษัิท อนิฟินติี ้โซลา่ร ์จํากดั – INS Solar Farm 30 30 100 

บรษิทัทีถ่อืหุน้โดยบรษิทั ทเีอสอ ีรูฟทอป จํากดั – TSER 

10. บรษัิท แชมป์ เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั – CE Solar Rooftop 52 52 100 

11. บรษัิท นอรท์ รูฟทอป จํากดั – NR Solar Rooftop 39 39 100 

12. บรษัิท รูฟ เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั – RE Solar Rooftop 39 39 100 
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ชือ่บรษิทั ประเภทธุรกจิ ทนุจดทะเบยีน 
(ลา้นบาท) 

ทนุชําระแลว้ 
(ลา้นบาท) 

สดัสว่น
การถอืหุน้ 

(%) 
13. บรษัิท กรนี รูฟทอป จํากดั – GR  Solar Rooftop 26 26 100 

14. บรษัิท ลคักี ้โซลา่ร ์จํากดั – LS Solar Rooftop 26 26 100 

บรษิทัทีถ่อืหุน้โดยบรษิทั ไทย คอมมูนติ ี ้เอ็นเนอรย์ ี ่จํากดั - TCE 

15. บรษัิท ออสการ ์เซฟ เดอะ เวลิด ์จํากดั – OSW Biomass 582 582 75 

16. บรษัิท บางสวรรค ์กรนี จํากดั – BSW Biomass 174 174 100 

17. บรษัิท คลนี รนีวิเอเบลิ จํากัด – CLR Biomass 1 0.25 100 

18. บรษัิท ซนั ฟิวเจอร ์จํากดั – SFT Biomass 1 0.25 100 

19. บรษัิท เดอะ โซลา่ร ์เอริธ์ จํากดั – SE Biomass 1 0.25 100 

บรษิทัทีถ่อืหุน้โดยบรษิทั ทเีอสอ ีโอเวอรซ์สี ์กรุป๊ จํากดั – TSEO 

20. Onikoube Solar Power PTE.LTD – OSP ลงทนุในบรษัิทอืน่ 7,815.95 ลา้นเยน 7,815.95 ลา้นเยน 100 

21.  TSE Group International PTE. LTD. – TSI ลงทนุในบรษัิทอืน่ 2,845.77 ลา้นเยน 2,845.77 ลา้นเยน 100 

22.  Solar Assets PTE. LTD. - SA ลงทนุในบรษัิทอืน่ 431.78 ลา้นเยน 431.78 ลา้นเยน 100 

บรษิทัทีถ่อืหุน้โดย Onikobe Solar Power PTE.LTD – OSP 

23. Purplesol ,Godo Kaisha – PPS Solar Farm 393.9 ลา้นเยน 393.9 ลา้นเยน 100 

บรษิทัทีถ่อืหุน้โดย TSE Group International PTE. LTD. – TSI 

24. Eco Solar Aizu Godo Kaisha – ESA Solar Farm 10,000 เยน 10,000 เยน 97 

25. Ishikawa Hanamizuki No.1 Godo Kaisha - IH1 Solar Farm 10,000 เยน 10,000 เยน 97 
บรษิทัทีถ่อืหุน้โดย Solar Assets PTE. LTD. - SA 

26. Ibaraki Ushiku 1 Godo Kaisha – IU1 ใหเ้ชา่ทีด่นิ 10,000 เยน 10,000 เยน 100 

27.Ibaraki Ushiku 2 Godo Kaisha – IU2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ใหเ้ชา่ทีด่นิ 46,510,000 เยน 46,510,000 เยน 100 

 

6.1.3 ขอ้มลูบคุคลอา้งองิ 

นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์
 

ผูส้อบบญัช ี

บรษัิท ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากดั 
เลขที ่93 ถนนรัชดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง  
กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์:  02 009 9000      โทรสาร :  02 009 9991 
Call Center : 02 009 9999    Website : www.set.or.th/tsd 

 นายขจรเกยีรต ิอรุณไพโรจนกลุ  (ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต เลขที ่3445) 
บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั 
เลขที ่179/74-80 อาคารบางกอกซติี ้ทาวเวอร ์ชัน้ 15 
ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ 
โทรศพัท ์02 344 1000 , 02 824 5000  
โทรสาร   02 286 5050   Website  : www.pwc.com/th 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

http://www.set.or.th/tsd
http://www.set.or.th/tsd
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สถาบนัการเงนิทีต่ดิตอ่ประจํา 
  

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) สาํนักงานใหญ ่
เลขที ่333 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทรศพัท ์ 02 645 5555 

 ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) สาํนักงานใหญ ่
เลขที ่1 ซอยราษฎรบ์รูณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์รูณะ  
แขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศพัท ์ 02 222 0000 

   
   
   
ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน) สาํนักงานใหญ ่
เลขที ่9 ถนนรัชดาภเิษก แขวงจตจัุกร เขตจตจัุกร  
กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท ์02 777 7777 

 ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย 
สาํนักงานใหญ ่อาคารเอ็กซมิ 1193 ถนนพหลโยธนิ  
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์02 271 3700, 02 278 0047, 02 617 2111 

   
ธนาคารกรุงศรอียธุยา จํากดั (มหาชน) สาํนักงานใหญ ่
1222 ถนนพระรามที ่3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 
กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท ์02 296 2000 

 Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited (Head Office) 
1-4-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 
Telephone: +81 3-3286-1111 
 

  
            
6.2 ขอ้มลูสําคญัอืน่ 

 -ไมม่-ี 
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 7. ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้อืหุน้ 
  
7.1   ขอ้มลูหลกัทรพัย ์ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 2,450,250,000.00 บาท แบ่งเป็นหุน้สามัญจํานวน 
2,450,250,000.00 หุน้    มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท โดยเป็นทนุทีอ่อกจําหน่ายและเรยีกชาํระแลว้จํานวน 1,905,749,580.00 
บาท แบง่เป็นหุน้สามัญจํานวน 1,905,749,580.00 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

7.2   ผูถ้อืหุน้               
 บรษัิทมโีครงสรา้งผูถ้อืหุน้ตามขอ้มลู ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนลา่สดุเมือ่วนัที ่28 ธันวาคม 2561 จัดทําโดยบรษัิท ศนูยรั์บฝาก
หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากดั ดงันี ้

      
      จํานวนราย จํานวนหุน้สามญั สดัสว่นการถอืหุน้ 
          (%) 
ผูถ้อืหุน้สญัชาตไิทย              6,922      1,699,767,256 89.19 
ผูถ้อืหุน้สญัชาตติา่งดา้ว                    23  205,982,324      10.81 
    รวม             6,945      1,905,749,580         100.00  
      

 

 รายชือ่ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่10 รายแรก 
 

รายชือ่ผูถ้อืหุน้ 
จาํนวนหุน้ทีถ่อื 

หุน้ (%) 
1 กลุม่นางสาวแคทลนี*    
   บรษัิท พ.ีเอ็ม.เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (“PME”) /1 710,584,150 37.29 
    UBS AG SINGAPORE BRANCH /2 72,450,000 3.80 
    บรษัิท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จํากดั (มหาชน) (“WAVE”) /3 190,837,500 10.01 
    นางสาวแคทลนี  มาลนีนท ์ 4,400,000 0.24 
 รวมจํานวนหุน้กลุม่นางสาวแคทลนี 978,271,650 51.34 
2 บรษัิท ซโิน-ไทย เอ็นจเีนยีริง่ แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน) 190,575,000 10.00 
3 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 73,874,955 3.88 
4 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-S.A PBG CLIENTS SG 39,900,000 2.09 
5 กองทนุเปิด บวัหลวงหุน้ระยะยาว 24,188,690 1.27 
6 กองทนุเปิด บวัหลวงโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่การเลีย้งชพี 23,918,685 1.26 
7 นางสาวณัฐวรรณ  ปิยะมหาโชต ิ 20,536,480 1.08 
8 นางสาวเบญจมาศ นันทวรีวฒัน ์ 17,495,100 0.92 
9 นางสาวอไุรวรรณ  แซห่ล ี 14,265,200 0.75 
10 นางสาวอรยาพร กาญจนจาร ี 12,390,000 0.65 

 

* การจัดกลุม่นีเ้พือ่ใหเ้ป็นไปนยิามของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยท์ี ่กจ.17/2551 ลงวันที ่
15 ธันวาคม 2551 เท่านัน้ มใิชก่ารจัดกลุ่มตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมถงึทีม่กีารแกไ้ข) 
แตอ่ยา่งใด 

/1PME ประกอบธุรกจิลงทนุในบรษัิททีผ่ลติพลังงานทดแทน  โดยผูถ้อืหุน้ใหญ ่ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 คอื นางสาวแคทลนี  มาลนีนท ์ถอื
หุน้รอ้ยละ 100.00 

/2 UBS AG Singapore ทําหนา้ทีเ่ป็น custodian ในการถอืหุน้ TSE – F ใหแ้ก ่PME  
/3 WAVE ประกอบธุรกจิ เป็นผูถ้อืลขิสทิธิแ์ละจัดจําหน่ายละครไทยของสถานีโทรทัศน์ไทยทวีสีชี่อง 3, ใหบ้รกิารจัดแสดงคอนเสริต์และ

กจิกรรมตา่งๆ 
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ขอ้มลูการถอืครองหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้รหิาร 

 
ชือ่ สกลุ ตําแหนง่ สดัสว่นการ   

ถอืหุน้ (%) 
ระหวา่งปี 2561 สดัสว่นการ  

ถอืหุน้ (%) 
    เพิม่ข ึน้ ลดลง  
   31 ธ.ค.2560   31 ธ.ค.2561 
ดร.แคทลนี มาลนีนท ์ ประธานกรรมการ 0.24 --- --- 0.24 
  ประธานกรรมการบรหิาร     
  กรรมการสรรหาและพจิารณา

คา่ตอบแทน 
    

นายพรหมนิทร ์ เลศิสรุยิเ์ดช กรรมการอสิระ --- --- --- --- 
  รองประธานกรรมการ     
นายพละ สขุเวช กรรมการอสิระ --- --- --- --- 
นางศริเิพ็ญ สตีสวุรรณ กรรมการอสิระ --- --- --- --- 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ     
นายประสณัห ์ เชือ้พานชิ กรรมการอสิระ --- --- --- --- 
  กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและ
พจิารณาคา่ตอบแทน 

    

นายบญุช ู ดเิรกสถาพร กรรมการอสิระ --- --- --- --- 
  กรรมการตรวจสอบ     
นายสมภพ พรหมพนาพทิกัษ์ กรรมการ 

กรรมการบรหิาร 
กรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน 

0.03 --- --- 0.03 

นายอนุทนิ ชาญวรีกลู กรรมการ --- --- --- --- 
นางองัคณีย ์ ฤกษ์ศริสิขุ กรรมการ --- --- --- --- 

นายกติพิงษ์ ธัญนอ้ม ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่าย
วศิวกรรม 
กรรมการบรหิาร 

--- --- --- --- 

นายนเิวช บญุวชิยั ผูอํ้านวยการ 
ฝ่ายวศิวกรรมและกอ่สรา้ง 

--- --- --- --- 

        
หมายเหต ุ ขอ้มลูการถอืหุน้ของกรรมการและผูบ้รหิาร 4 รายแรกตามคํานยิามของคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ รวมถงึการถอืหุน้ของคูส่มรสและ

บตุรทียั่งไมบ่รรลนุติภิาวะ  
 
7.3 การออกหลกัทรพัยอ์ืน่ 
 -ไมม่-ี 

7.4 การออกตราสารหนี ้
 

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 บรษัิทฯ มยีอดคงเหลอืจากการออกหุน้กูร้ะบชุ ือ่ผูถ้อื ประเภทไมด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกัน 
และไมม่ผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้จํานวน 950 ลา้นบาท และ 2,050 ลา้นบาท จํานวนรวม 3,000 ลา้นบาท โดยกําหนดการไถถ่อนใน
เดอืนตลุาคม 2562 และในเดอืนเมษายน 2563  
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7.5 นโยบายการจา่ยเงนิปนัผล 
นโยบายการจา่ยเงนิปันผลของบรษัิทฯ 

บรษัิทฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลในอัตราไมตํ่า่กวา่รอ้ยละ 40  ของกําไรสทุธ ิจากงบเฉพาะกจิการภายหลังหักภาษีเงนิ
ไดน้ติบิคุคลและหลังหักเงนิสํารองตา่งๆ ทกุประเภทตามทีก่ฎหมายกําหนดและตามทีกํ่าหนดไวใ้นขอ้บังคับของบรษัิทฯ ทัง้นี้ การ
จ่ายเงนิปันผลดังกล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยู่กับกระแสเงนิสด ผลการดําเนนิงาน แผนธุรกจิในอนาคต เงือ่นไขและการ
ขยายธุรกจิ และความตอ้งการใชเ้งนิทุนของบรษัิทฯ ในแต่ละปี รวมทัง้ขอ้กําหนดในสัญญาตา่งๆ ทีบ่รษัิทฯ ผูกพันอยู่ ตลอดจน
ความจําเป็นและความเหมาะสมอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯ เห็นสมควร  

 

โดยการจ่ายเงนิปันผลดังกล่าวขา้งตน้ตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ เวน้แต่การจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ซึง่
คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาอนุมัตจิ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไดเ้ป็นครัง้คราว ในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า 
บรษัิทฯ มกํีาไรสมควรพอทีจ่ะทําเชน่นัน้ได ้

 
นโยบายการจา่ยเงนิปันผลของบรษัิทยอ่ยและกจิการทีค่วบคมุร่วมกนั 
 

บริษัทย่อยและกจิการที่ควบคุมร่วมกันแต่ละบริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยคํานึงถึงกระแสเงินสด ผลการ
ดําเนนิงาน แผนธรุกจิในอนาคต เงือ่นไขและการขยายธรุกจิ ความจําเป็นในการใชเ้งนิลงทนุ และสถานะทางการเงนิของบรษัิทย่อย
และกจิการทีค่วบคมุร่วมกนัแตล่ะบรษัิท รวมถงึเงือ่นไขและขอ้จํากดัในการจา่ยเงนิปันผลตามทีกํ่าหนดไวใ้นสญัญาเงนิกู ้หุน้กู ้หรอื
สัญญาต่างๆ ทีบ่รษัิทย่อยและกจิการทีค่วบคุมร่วมกันแต่ละบรษัิทผูกพันอยู่ ตลอดจนปัจจัยอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการของบรษัิท
ยอ่ยและกจิการทีค่วบคมุร่วมกนัแตล่ะบรษัิท เห็นสมควร  

 

ทัง้นี้ การจ่ายเงนิปันผลดังกล่าวขา้งตน้ จะอยู่ภายใตก้ารพจิารณาอนุมัตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของแต่ละบรษัิทย่อยหรือ
กจิการทีค่วบคมุร่วมกนัดงักลา่ว ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการของบรษัิทยอ่ยและกจิการทีค่วบคมุร่วมกนัแตล่ะบรษัิท 
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 8. โครงสรา้งการจดัการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ประธานเจา้หนา้ที ่
ฝ่ายวศิวกรรม 

นายกติพิงษ์ ธญันอ้ม  

ประธานเจา้หนา้ที ่
ฝ่ายการเงนิ 

ดร.แคทลนี มาลนีนท ์(รักษาการ) 

คณะกรรมการบรษิทั 

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
ดร.แคทลนี มาลนีนท ์

ประธานเจา้หนา้ที ่
ฝ่ายปฏบิตักิาร 

นายสมภพ พรหมพนาพทิกัษ์  
 

คณะกรรมการบรหิาร 

เลขานุการบรษัิท 

คณะกรรมการสรรหาและ 
พจิารณาคา่ตอบแทน 

ฝ่ายพฒันาธุรกจิ 
และจดัซือ้ 

ฝ่ายสนบัสนนุองคก์ร ฝ่ายวางแผนกลยทุธ์
และการเงนิ 

ฝ่ายบญัช ี

ฝ่ายทรพัยากรบคุคล 

ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์

ฝ่ายวศิวกรรมกอ่สรา้ง 
โรงไฟฟ้าประเภท PV 
และโครงการพเิศษ 

ฝ่ายวศิวกรรมกอ่สรา้ง 
กลุม่โรงไฟฟ้า 

 

ฝ่ายปฏบิตังิานและ
บํารงุรกัษา 

กลุม่โรงไฟฟ้า 

โรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย ์ 

โรงไฟฟ้าชวีมวล 

โรงไฟฟ้า 
โครงการญีปุ่่ น 
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8.1 รายชือ่ ขอบเขตอํานาจหนา้ทีข่องกรรมการแตล่ะคณะ และรายชือ่ผูบ้รหิาร 
 

 โครงสรา้งคณะกรรมการของบรษัิท ประกอบดว้ยคณะกรรมการจํานวน 4 ชดุ คอื คณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรหิาร  ซึง่มขีอบเขตอํานาจ หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ ของ
กรรมการแตล่ะคณะ ดงัตอ่ไปนี ้
 

คณะกรรมการบรษิทั 
 

ณ วนัที ่28 กมุภาพันธ ์2562 คณะกรรมการบรษัิทฯ ประกอบดว้ย กรรมการจํานวน 9 ทา่น ดงันี ้
 

ชือ่ สกลุ ตําแหนง่ วนัทีดํ่ารงตําแหนง่คร ัง้แรก 
1. นางสาวแคทลนี มาลนีนท ์ ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการบรหิาร 
18 กมุภาพันธ ์2557 

  กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  
    

2. นายพรหมนิทร ์ เลศิสรุยิเ์ดช กรรมการอสิระ 
รองประธานกรรมการ 

18 กมุภาพันธ ์2557 

    

3. นายพละ สขุเวช กรรมการอสิระ 18 กมุภาพันธ ์2557 
    

4. นางศริเิพ็ญ สตีสวุรรณ กรรมการอสิระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

18 กมุภาพันธ ์2557 

    

5. นายประสณัห ์ เชือ้พานชิ กรรมการอสิระ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

18 กมุภาพันธ ์2557 
 

    

6. นายบญุช ู ดเิรกสถาพร กรรมการอสิระ 
กรรมการตรวจสอบ 

18 กมุภาพันธ ์2557 

    

7. นายสมภพ   
 
 

พรหมพนาพทิกัษ์ กรรมการ 
กรรมการบรหิาร 
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

18 กมุภาพันธ ์2557 

    

8. นายมาศถวนิ ชาญวรีกลู กรรมการ 27 กมุภาพันธ ์2562 
    

เขา้ดํารงตําแหน่งแทน นายอนุทนิ ชาญวรีกลู ทีล่าออกเมือ่วันที ่25 มกราคม 2562  
    

9. นางองัคณีย ์          ฤกษ์ศริสิขุ กรรมการ 23 พฤษภาคม 2560 
    

กรรมการผูม้อํีานาจลงนามแทนบรษัิทตามหนังสอืรับรองบรษัิท 
กรรมการผูม้อํีานาจลงนามแทนบรษัิทฯ คอื นางสาวแคทลนี มาลนีนท ์ลงลายมอืชือ่ร่วมกบั นายสมภพ พรหมพนาพทิักษ์ 

หรอื นางองัคณีย ์ฤกษ์ศริสิขุ  

ขอบเขต อํานาจ หนา้ที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรษัิท 

ขอบเขตอํานาจของคณะกรรมการบรษัิท 
ขอบเขตอํานาจของคณะกรรมการบรษัิทเป็นไปตามทีไ่ดกํ้าหนดไวโ้ดยกฎหมาย วตัถปุระสงคแ์ละขอ้บงัคบั ตลอดจนมตขิองที่

ประชมุผูถ้อืหุน้ ซึง่รวมถงึการดําเนนิการดงัตอ่ไปนี ้

1. แต่งตัง้ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร คณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบรษัิท (Board Committee) และเลขานุการของ
บรษัิท รวมถงึกําหนดคา่ตอบแทนสาํหรับกรรมการชดุยอ่ย  (ไมเ่กนิกวา่จํานวนรวมทีไ่ดรั้บอนุมัตจิากผูถ้อืหุน้) 

2. พจิารณาอนุมัตกิารดําเนินการของบรษัิทและบรษัิทย่อย ซึง่สอดคลอ้งกับขอ้บังคับของแตล่ะบรษัิท โดยครอบคลมุถงึเรื่อง
ดงัตอ่ไปนี ้
2.1 วสิยัทศัน ์พันธกจิ นโยบาย และแผนกลยทุธ ์ 



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) 
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2.2 แผนธรุกจิประจําปี 
2.3 งบประมาณประจําปี 
2.4 งบการเงนิสาํหรับงวดไตรมาสและงบการเงนิประจําปี 
2.5 การจา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาล  
2.7 การไดม้า การจําหน่ายจา่ยโอน หรอืการระงับซึง่ทรัพยส์นิทีส่าํคญัหรอืธรุกจิใดของบรษัิท 
2.8 การเปลีย่นแปลงเกีย่วกบัอํานาจใดๆ ทีค่ณะกรรมการบรษัิทไดม้อบหมายใหบ้คุคลอืน่ดําเนนิการ 

3. พจิารณามอบอํานาจบางประการเป็นการครัง้คราวแกค่ณะกรรมการชดุยอ่ย 

4. ดําเนนิการใหบ้รษัิทและบรษัิทยอ่ยมรีะบบงานบญัชทีีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ และจัดใหม้กีารรายงานทางการเงนิและการ
สอบบญัชทีีเ่ชือ่ถอืได ้รวมทัง้จัดใหม้รีะบบควบคมุภายใน และระบบตรวจสอบภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสม  

 
หนา้ที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรษัิท 

1. กําหนดวสิยัทัศน์ พันธกจิ นโยบาย กลยุทธ ์และเป้าหมายทางการเงนิสําหรับบรษัิท รวมทัง้พจิารณาอนุมัตนิโยบายและทศิ
ทางการดําเนินงานที่ฝ่ายบริหารเสนอ และกํากับควบคุมดูแลใหฝ่้ายบริหารดําเนินการใหเ้ป็นไปตามวสิัยทัศน์ พันธกจิ 
นโยบาย กลยทุธ ์และเป้าหมายทางการเงนิดังกลา่ว โดยมเีป้าหมายเพือ่เพิม่มลูคา่ทางเศรษฐกจิ ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ โดยคํานงึถงึ
ผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. วางโครงสรา้งและกําหนดกระบวนการของบรษัิท เพื่อใหม้ั่นใจว่ามกีารดําเนินการทีเ่ป็นไปตามระเบยีบ ขอ้บังคับ มตขิอง
คณะกรรมการ มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ดว้ยความสจุรติและระมัดระวงั 

3. วางโครงสรา้งและกําหนดกระบวนการของบรษัิท เพือ่ใหม้รีะบบการบรหิารความเสีย่ง การกํากบัและตรวจสอบ และการควบคมุ
ภายในทีเ่หมาะสม 

4. ดแูลใหม้กีารจัดทําบัญช ีและการเก็บรักษาบัญชแีละเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลทีเ่หมาะสมใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ 
และสาธารณชนทัว่ไป  

5. ตรวจตราและดําเนนิการใหเ้ป็นทีแ่น่ใจไดว้่า บรษัิทไดม้กีารปฏบิัตติามจรยิธรรมทีกํ่าหนดโดยคณะกรรมการ รวมทัง้กําหนด
นโยบายของบรษัิทดา้นการกํากบัดแูลกจิการทีด่แีละความรับผดิชอบตอ่สงัคม 

6. มอํีานาจในการแตง่ตัง้บคุคลเขา้ไปดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ หรอืผูบ้รหิารของบรษัิทยอ่ยอยา่งนอ้ยตามสดัสว่นการถอืหุน้ใน
บรษัิทย่อย และมกีารกําหนดขอบเขตหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของกรรมการและผูบ้รหิารทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ไวอ้ย่างชดัเจน 
มกีารควบคุมการบรหิารใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบรษัิท และการทํารายการต่างๆ ใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย ซึง่รวมถงึการ
เปิดเผยขอ้มูลฐานะการเงนิ ผลการดําเนินงาน การทํารายการระหว่างกัน และการไดม้าหรือจําหน่ายไปซึง่ทรัพย์สนิที่มี
นัยสาํคญัใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 

 ทัง้นี้ การมอบหมายอํานาจหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรษัิทนัน้ จะไม่มลีักษณะเป็นการมอบอํานาจ หรอื
มอบอํานาจชว่งทีทํ่าใหค้ณะกรรมการบรษัิทหรอืผูรั้บมอบอํานาจจากคณะกรรมการบรษัิทสามารถอนุมัตริายการทีต่นหรอืบุคคลที่
อาจมคีวามขดัแยง้ (ตามทีน่ยิามไวใ้นประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หรอืประกาศคณะกรรมการกํากบั
ตลาดทนุ) อาจมสีว่นไดเ้สยี หรอือาจไดรั้บประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรอือาจมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน์อืน่ใดกับบรษัิทหรือ
บรษัิทยอ่ย ยกเวน้เป็นการอนุมัตริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑท์ีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการบรษัิทพจิารณา
อนุมัตไิว ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) 
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การเขา้ร่วมประชมุของกรรมการบรษัิท  
 ในปี 2561 คณะกรรมการบรษัิท มกีารประชมุ รวม 10 ครัง้ 
 

ชือ่ สกลุ 
การประชุมสามญั 

ประจาํปี 2561 
การประชุม

คณะกรรมการบรษิทั 
1. นางสาวแคทลนี มาลนีนท ์ เขา้ 10/10 
2. นายพรหมนิทร ์ เลศิสรุยิเ์ดช เขา้ 7/10 
3. นายพละ สขุเวช เขา้ 9/10 
4. นางศริเิพ็ญ สตีสวุรรณ เขา้ 8/10 
5. นายประสณัห ์ เชือ้พานชิ ไมเ่ขา้ 9/10 
6. นายบญุช ู ดเิรกสถาพร เขา้ 10/10 
7. นายสมภพ พรหมพนาพทิกัษ์ เขา้ 10/10 
8. นายอนุทนิ ชาญวรีกลู เขา้ 4/10 
9. นางองัคณีย ์ ฤกษ์ศริสิขุ เขา้ 9/10 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 ดําเนินการสอบทานรายงานทางการเงนิ ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบรหิารความเสีย่ง การปฏบิัตติามกฎหมาย การ
พจิารณาคัดเลอืกผูส้อบบัญช ีการพจิารณารายการทีเ่กีย่วโยง หรอื รายการทีกํ่าหนดตามเกณฑข์องตลาดหลักทรัพยฯ์ และ/หรอื 
ตลาดทนุ เพือ่ใหก้ารเปิดเผยขอ้มลูของบรษัิทและการจัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นไปอยา่งถกูตอ้งและโปร่งใส  
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย กรรมการจํานวน 3 ทา่น ดงันี ้
 

 

 

 

 

โดยม ีนางสาวนติยา เทอืกสา เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เขา้ดํารงตําแหน่งเมือ่เดอืนสงิหาคม 2561  

กรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ทา่น เป็นผูท้ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ดา้นบัญชแีละการเงนิเพยีงพอทีจ่ะสามารถทําหนา้ทีส่อบทาน
ความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิ  

1. นางศริเิพ็ญ สตีสวุรรณ ปัจจุบันดํารงตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระในบรษัิทชัน้นําตา่ง ๆ  ทัง้ในประเทศ
ไทยและตา่งประเทศ และไดรั้บรางวลั CFO ดเีดน่ในประเทศไทย ประจําปี 2545 จากผลสาํรวจ CFO ดเีดน่ในเอเชยี ทีจั่ดทําโดย
นติยสาร Finance Asia 

2.  นายประสณัห ์เชือ้พานชิ อดตีนายกสภาวชิาชพีบญัช ีดํารงตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบและกรรมการ
อสิระในบรษัิทจดทะเบยีนชัน้นํา  และดํารงตําแหน่งทีส่ําคัญในหน่วยงานตา่ง ๆ ทัง้ธุรกจิประกันภัย การศกึษา และสมาคมทีม่ี
ช ื่อเสียง อีกทัง้ยังเคยดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริหาร ไพรซ้วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส ประเทศไทย และประธาน
กรรมการบรหิารร่วม ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ Southeast Asia Peninsula Region ดว้ย 

3.  นายบญุช ู ดเิรกสถาพร มปีระสบการณ์ในการสอบทานงบการเงนิ โดยเป็นผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตในประเทศองักฤษ และเคยดํารง
ตําแหน่งทีส่ําคัญๆ ในสายงานการบญัชแีละการเงนิ ในธุรกจิไฟฟ้า เชน่ เคยดํารงตําแหน่ง ผูอํ้านวยการฝ่ายบัญช ีรองผูว้า่การ
ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย เป็นตน้ นอกจากนี ้ยังเคยดํารงตําแหน่ง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอสิระในบรษัิทจดทะเบยีนชัน้นําตา่งๆ ในประเทศไทยอกีดว้ย  

 

 
  

ชือ่ สกลุ ตําแหนง่ 
จํานวนคร ัง้ทีเ่ขา้ประชุม 

ปี 2561 
1. นางศริเิพ็ญ  สตีสวุรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ                   5/5 
2. นายประสณัห ์ เชือ้พานชิ กรรมการตรวจสอบ                   5/5 
3. นายบญุช ู ดเิรกสถาพร กรรมการตรวจสอบ                   5/5 



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) 
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ขอบเขตอํานาจ หนา้ที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

1. สอบทานใหบ้รษัิท มกีารรายงานทางการเงนิอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น เชือ่ถอืไดแ้ละเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอ 
2. สอบทานใหบ้ริษัท มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสีย่ง ทีเ่หมาะสมและมี

ประสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพจิารณาแตง่ตัง้
โยกยา้ยเลกิจา้งหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีรั่บผดิชอบเกีย่วกบัตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้รษัิทปฏบิัตติามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กําหนดของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศ
ไทย และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษัิท 

4. พจิารณา คัดเลอืก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพือ่ทําหนา้ทีเ่ป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท และเสนอคา่ตอบแทน
ผูส้อบบญัชขีองบรษัิท 

5. พจิารณารายการเกีย่วโยงกันหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้กําหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ทัง้นี ้เพือ่ใหม้ั่นใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิท 

6. ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษัิทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
7. ในการปฏบิัตหินา้ทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรอืมขีอ้สงสยัวา่มกีารทํารายการหรอืการ

กระทําดงัตอ่ไปนี ้ซึง่อาจมผีลกระทบอยา่งมนัียสาํคญัตอ่ฐานะทางการเงนิและผลการดําเนนิงานของบรษัิท ใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพือ่ดําเนนิการปรับปรุงแกไ้ขในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
 

1. รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

2. การทจุรติหรอืมสี ิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่าํคญัในระบบควบคมุภายใน 

3. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ขอ้กําหนดของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษัิท 

หากคณะกรรมการบรษัิท  หรอืผูบ้รหิารไมดํ่าเนนิการใหม้กีารปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาขา้งตน้ กรรมการตรวจสอบรายใดราย
หนึง่อาจรายงานวา่มรีายการหรอืการกระทําตามขา้งตน้ตอ่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หรอืตลาด
หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในการปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคําปรกึษาจากที่
ปรกึษาอสิระภายนอก หรอืผูเ้ชีย่วชาญในวชิาชพีอืน่ๆ ไดต้ามทีเ่ห็นสมควร ดว้ยคา่ใชจ้า่ยของบรษัิทฯ เพือ่ประกอบการตดัสนิใจของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
 

 ดําเนนิการคัดเลอืกบคุคลทีส่มควรไดรั้บการเสนอรายชือ่เป็นกรรมการรายใหม่หรอืสรรหาประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารโดยมี
การกําหนดหลักเกณฑห์รือวธิกีารสรรหาและคัดเลอืกอย่างมหีลักเกณฑแ์ละความโปร่งใส เพื่อเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการ
บริษัทและ/หรือที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อพิจารณาอนุมัต  ิพิจารณาแนวทางและกําหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการและประธาน
เจา้หนา้ทีบ่รหิาร โดยมกีารกําหนดหลักเกณฑห์รือวธิกีารกําหนดค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อเสนอต่อทีป่ระชมุ
คณะกรรมการบรษัิทและ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมัต ิเป็นตน้ 
 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ประกอบดว้ย กรรมการจํานวน 3 ทา่น ดงันี ้
 

ชือ่ สกลุ ตําแหนง่ 
จํานวนคร ัง้ทีเ่ขา้ประชุม 

ปี 2561 
1. นายประสณัห ์ เชือ้พานชิ ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 2/2 
2. นางสาวแคทลนี มาลนีนท ์ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 2/2 
3. นายสมภพ พรหมพนาพทิกัษ์ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 2/2 

โดยม ีนางวรรณพร ศรนีเิวศน ์เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน เขา้ดํารงตําแหน่งเมือ่เดอืนมนีาคม 2561  

 

 



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) 
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ขอบเขต อํานาจ หนา้ที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
1. งานดา้นสรรหา 

1.1.1 พจิารณาโครงสรา้งองคก์ร คณุสมบตัขิองกรรมการ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร และกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ ใหเ้หมาะสมกบั
ธรุกจิของบรษัิทฯ 

1.1.2 คดัเลอืกบคุคลทีส่มควรไดรั้บการเสนอชือ่เป็นกรรมการรายใหม ่ หรอืสรรหาประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารของบรษัิทฯ โดยใหม้ี
การกําหนดหลกัเกณฑ ์หรอืวธิกีารสรรหาและคดัเลอืก ทีน่่าเชือ่ถอืและโปร่งใส เพือ่เสนอตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ 
และ/หรอื ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่พจิารณาอนุมัตติอ่ไป 
 

2. งานดา้นพจิารณาคา่ตอบแทน 
1.2.1 พจิารณาแนวทางกําหนดคา่ตอบแทน และผลประโยชนต์อบแทนอืน่ๆ ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและมใิชต่วัเงนิ ใหแ้กก่รรมการ 

คณะกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารของบรษัิทฯ โดยใหม้กีารกําหนดหลกัเกณฑห์รอืวธิกีารจา่ยคา่ตอบแทน
ทีเ่ป็นธรรมและสมเหตสุมผล สอดคลอ้งกบัผลการดําเนนิงานของบรษัิทฯ และบรษัิทอืน่ในอตุสาหกรรม เพือ่เสนอตอ่ที่
ประชมุคณะกรรมการบรษัิท และ/หรอื ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่พจิารณาอนุมัตติอ่ไป 

1.2.2 พจิารณาอนุมตันิโยบายคา่ตอบแทนประจําปีโดยรวมของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย 
1.2.3 พจิารณาอนุมตักํิาหนดบําเหน็จรางวลั การปรับเงนิเดอืน คา่ตอบแทน และเงนิโบนัสพเิศษทีน่อกเหนอืจากเงนิโบนัส

ประจําปีใหก้บัผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิทฯ 
 

3. งานดา้นอืน่ๆ 
ปฏบิัตกิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯ มอบหมาย อันเกีย่วเนื่องกับการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของกรรมการ 
คณะกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารของบรษัิทฯ 

 
คณะกรรมการบรหิาร 
 

ดําเนินการกํากับดูแลการบรหิาร จัดการ และปฏบิัตงิานประจําตามปกตธิุรกจิ เพื่อประโยชน์ของบรษัิทฯ ใหเ้ป็นไปตาม
นโยบาย วสิยัทัศน์ พันธกจิ วัตถุประสงค ์แผนธุรกจิ กลยุทธท์างธุรกจิ และงบประมาณ ตามทีไ่ดรั้บความเห็นชอบและอนุมัตจิาก
คณะกรรมการบรษัิท นอกจากนี้ ใหค้ณะกรรมการบรหิารมหีนา้ทีใ่นการพจิารณากลั่นกรองเรือ่งตา่งๆ ทีจ่ะนําเสนอตอ่คณะกรรมการ
บรษัิท เพือ่พจิารณาอนุมัตหิรอืใหค้วามเห็นชอบ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบรหิาร ประกอบดว้ย กรรมการบรหิาร จํานวน 3 ทา่น ดงันี ้
 

ชือ่ สกลุ ตําแหนง่ 
จํานวนคร ัง้ทีเ่ขา้ประชุม 

ปี 2561 
1. นางสาวแคทลนี มาลนีนท ์ ประธานกรรมการบรหิาร 15/15 
2. นายสมภพ พรหมพนาพทิกัษ์ กรรมการบรหิาร 15/15 
3. นายกติพิงษ์ ธัญนอ้ม กรรมการบรหิาร 12/15 

โดยม ีนางสาวนฐภรณ์  เทีย่งประเทศ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรหิาร 

ขอบเขตอํานาจ หนา้ที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรหิาร 
 

1. กํากับดูแลการบริหาร จัดการ และปฏบิัตงิานประจําตามปกตธิุรกจิ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย 
วสิัยทัศน์ พันธกจิ วัตถุประสงค ์แผนธุรกจิ กลยุทธ์ทางธุรกจิและงบประมาณตามทีไ่ดรั้บความเห็นชอบและอนุมัตจิาก
คณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ ใหค้ณะกรรมการบริหารมีหนา้ทีใ่นการพิจารณากลั่นกรองเรื่องต่างๆ ทีจ่ะนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษัิท เพือ่พจิารณาอนุมัตหิรอืใหค้วามเห็นชอบ 

2. กํากบัดแูลใหบ้รษัิทฯ มรีะบบการควบคมุภายใน และระบบการจัดการและควบคมุความเสีย่งทีเ่หมาะสมรัดกมุ และเป็นไปตาม
ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. พจิารณาทบทวนแผนธรุกจิ แผนงบประมาณ รายจา่ยประจําปี แผนการลงทนุ และแผนงานดา้นความรับผดิชอบตอ่สงัคมของ
องคก์ร (Corporate Social Responsibility: CSR) ของบรษัิทฯ ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและกลยทุธท์ีว่างไวแ้ละนําเสนอเพือ่
อนุมัตจิากคณะกรรมการบรษัิทฯ 

4. พจิารณารายงานสรุปผลการปฏบิตังิานของบรษัิทฯ และเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพือ่ทราบทกุไตรมาส 
5. วา่จา้ง แตง่ตัง้ โยกยา้ย หรอืเลกิจา้งผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิทฯ 



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) 
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6. กําหนดนโยบายค่าตอบแทนประจําปีโดยรวมของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน อนุมัตติอ่ไป 

7. กําหนดบําเหน็จรางวลั การปรับเงนิเดอืน คา่ตอบแทน และเงนิโบนัสพเิศษทีน่อกเหนอืจากเงนิโบนัสประจําปีใหก้ับผูบ้รหิาร
ระดบัสงูของบรษัิทฯ เพือ่เสนอตอ่คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน อนุมัตติอ่ไป 

8. เจรจาและเขา้ทําสัญญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ ทีเ่ป็นธุรกจิปกตขิองบรษัิทฯ ภายในวงเงนิต่อธุรกรรม และวงเงนิรวมต่อปี
ตามทีค่ณะกรรมการบรษัิท อนุมัตมิอบหมายไว ้

9. พจิารณาอนุมัตกิารใหกู้ย้มื/กูย้มืเงนิระหวา่งบรษัิทฯ และบรษัิทย่อยภายในวงเงนิตอ่ธุรกรรม และวงเงนิสนิเชือ่ทัง้หมดตอ่ปี
ตามทีค่ณะกรรมการบรษัิท อนุมัตมิอบหมายไว ้

10. พจิารณาอนุมัตกิารเขา้ทําสัญญากูย้มืเงนิระหว่างบรษัิทฯ และธนาคารพาณิชยใ์ดๆ ภายในวงเงนิต่อธุรกรรม และวงเงนิ
สนิเชือ่ทัง้หมดตอ่ปีตามทีค่ณะกรรมการบรษัิท อนุมัตมิอบหมายไว ้

11. สัง่การ ออกระเบยีบ หลกัเกณฑ ์ประกาศ และบนัทกึภายในสาํหรับการดําเนนิงานของบรษัิทฯ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับนโยบาย
ของบรษัิทฯ และเป็นไปเพือ่ประโยชนข์องบรษัิทฯ รวมทัง้รักษาระเบยีบอนัดงีามภายในองคก์ร  

12. ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาดําเนินการใดๆ ตามอํานาจหนา้ทีข่องตนที่กําหนดในคําสั่งนี้ จะตอ้ง
ประกอบดว้ย กรรมการไม่นอ้ยกวา่กึง่หนึง่ของคณะกรรมการบรหิารทัง้หมดเขา้ร่วมประชมุ จงึจะถอืวา่ครบเป็นองคป์ระชมุใน
อนัทีจ่ะสามารถดําเนนิการใดๆ ดงักลา่วได ้

13. ในการออกเสยีงของกรรมการในการประชมุคณะกรรมการบรหิาร ใหก้รรมการแตล่ะคนมสีทิธอิอกเสยีงไดท้า่นละ 1 เสยีง ใน
กรณีทีเ่สยีงเทา่กนั ใหป้ระธานคณะกรรมการบรหิารมสีทิธอิอกเสยีงชีข้าดอกี 1 เสยีง 

14. การลงมตใินเรือ่งใดของคณะกรรมการบรหิาร ตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงเห็นชอบไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของ
องคป์ระชมุในคราวการประชมุเพือ่ลงมตนัิน้ 

15. ใหม้กีารประชมุคณะกรรมการบรหิาร ตามความจําเป็นและเหมาะสม กรรมการเพยีงทา่นใดทา่นหนึง่จะเรยีกใหม้กีารประชมุ
เป็นกรณีพเิศษต่างหากจากการประชมุตามปกตก็ิได ้แต่ทัง้นี้ ตอ้งบอกกล่าววาระการประชมุล่วงหนา้แก่กรรมการอืน่ใน
ระยะเวลาตามสมควร และเพยีงพอแกก่ารทําหนา้ทีก่รรมการในการพจิารณาวาระการประชมุนัน้ 

16. คณะกรรมการบริหาร จะแต่งตั ้งคณะทํางาน และ/หรือบุคคลใดๆ เพื่อทําหนา้ที่กลั่นกรองงานที่นําเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหาร หรือเพื่อใหดํ้าเนินงานใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏบิัตหินา้ทีข่องคณะกรรมการบรหิาร หรือเพื่อให ้
ดําเนินการใดๆ แทน ตามที่ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอํานาจหนา้ที่ของคณะ
กรรมการบรหิารก็ได ้

17. ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีไ่ดรั้บมอบหมายและไดรั้บมอบอํานาจจากคณะกรรมการบรษัิทฯ 
18. มอบอํานาจชว่ง และ/หรือมอบหมายใหบุ้คคลอืน่ใดปฏบิัตงิานทีกํ่าหนดในนามของคณะกรรมการบรหิาร ทัง้นี้ การมอบ

อํานาจชว่ง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวจะตอ้งอยู่ภายใตข้อบเขตอํานาจทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบอํานาจของบรษัิทฯ 
และ/หรอืระเบยีบ กฎเกณฑ ์หรอืมตขิองคณะกรรมการบรษัิทฯ อย่างไรก็ตามการมอบหมายภายใตข้อบเขตของหนา้ทีแ่ละ
ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารจะตอ้งไมเ่ป็นการมอบอํานาจชว่งหรอืมอบหมายทีทํ่าใหค้ณะกรรมการบรหิารหรอืผู ้
ไดรั้บมอบอํานาจใดๆ ทีม่คีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน์ หรอืความขัดแยง้ไม่วา่ในรูปแบบใดๆ กับบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย 
สามารถอนุมัตธิรุกรรมดังกลา่วได ้ในกรณีนี้ คณะกรรมการบรหิารจะไม่มอํีานาจในการอนุมัตธิุรกรรมดังกลา่ว โดยตอ้งเสนอ
ธุรกรรมดงักลา่วใหค้ณะกรรมการของบรษัิทฯ และ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ (แลว้แตก่รณี) พจิารณาและใหค้วามเห็นชอบ เวน้
แตธ่รุกรรมดงักลา่วเป็นธรุกรรมปกตขิองบรษัิทฯ และมหีลกัเกณฑเ์ดยีวกบัการทํารายการกบับคุคลภายนอก (Arm's Length) 

 
8.2 ผูบ้รหิาร  
 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 บรษัิทมผีูบ้รหิาร 4 รายแรกตามคํานยิามของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ดงันี ้
 

ชือ่ สกลุ ตําแหนง่ 
1. นางสาวแคทลนี มาลนีนท ์ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

และรักษาการประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการเงนิ 
2. นายสมภพ พรหมพนาพทิกัษ์ ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบิตักิาร 
3. นายกติพิงษ์ ธัญนอ้ม ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายวศิวกรรม 
4. นายนเิวช บญุวชิยั ผูอํ้านวยการฝ่ายวศิวกรรมและกอ่สรา้ง 



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) 
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ขอบเขต อํานาจ หนา้ที ่และความรับผดิชอบของประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
1. บรหิารจัดการธุรกจิ การเงนิ การตลาด ทรัพยากรบคุคล และดา้นการปฏบิตังิานอืน่ๆ โดยรวม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับนโยบาย

และแผนธรุกจิของบรษัิทฯ ตามทีไ่ดรั้บความเห็นชอบและอนุมัตจิากคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืคณะกรรมการบรษัิท 
2. พจิารณาแตง่ตัง้คณะทํางานเพือ่ชว่ยในการดําเนนิธุรกจิ หรอืปรับปรุงแกไ้ขปัญหาตา่งๆ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับนโยบายของ

บรษัิท 
3. อนุมัตริายจา่ยตา่งๆ ตามแผนงานทีไ่ดรั้บการอนุมัตโิดยคณะกรรมการ และ/หรอืคณะกรรมการบรหิาร  
4. บรหิารจัดการใหบ้รษัิท มรีะบบปฏบิตักิารควบคมุภายในทีเ่หมาะสมตามแนวทางทีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร 

และ/หรอืคณะกรรมการตรวจสอบ 
5. บรหิารจัดการใหบ้รษัิท มรีะบบการจัดการและควบคมุความเสีย่งทีเ่หมาะสม และเป็นไปตามแนวทางทีไ่ดรั้บมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืคณะกรรมการตรวจสอบ 
6. บรหิารจัดการดา้นทรัพยากรบคุคลของบรษัิท ในภาพรวม ดแูลการทํางานของพนักงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย กฎระเบยีบ

ตา่งๆ รวมถงึการปฏบิัตงิานดว้ยหลักธรรมาภบิาล ในการทําธุรกจิ และสง่เสรมิพัฒนาความรูค้วามสามารถ และศักยภาพของ
พนักงานเพือ่เพิม่ศกัยภาพขององคก์ร 

7. มอํีานาจในการแตง่ตัง้ และถอดถอน พนักงาน เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ในตําแหน่งทีตํ่า่กวา่ตําแหน่งประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร
และถอดถอนพนักงาน เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ทีค่ณะกรรมการบรษัิท หรอื คณะกรรมการบรหิารอนุมัต ิ 

8. เจรจาและเขา้ทําสญัญา และ/หรอืธรุกรรมใดๆ ทีเ่ป็นธรุกจิปกตขิองบรษัิท ภายในวงเงนิตอ่ธรุกรรมและวงเงนิรวมตอ่ปี ตามที่
คณะกรรมการบรษัิท อนุมัตมิอบหมายไว ้

9. พจิารณาอนุมัตเิปิดสาขา และ/หรอืสาํนักงานตวัแทนแหง่ใหม ่และจัดตัง้บรษัิทยอ่ยแหง่ใหมภ่ายใตข้อ้กําหนดของกฎหมาย
และกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

10. พจิารณาอนุมัตกิารใหกู้ย้มื/กูย้มืเงนิระหวา่งบรษัิท และบรษัิทย่อยภายในวงเงนิตอ่ธุรกรรมและวงเงนิสนิเชือ่ทัง้หมดต่อปี
ตามทีค่ณะกรรมการบรษัิท อนุมัตมิอบหมายไว ้ 

11. พจิารณาอนุมัตกิารเขา้ทําสญัญากูย้มืเงนิระหวา่งบรษัิท และธนาคารพาณชิยใ์ดๆ ภายในวงเงนิตอ่ธุรกรรมและวงเงนิสนิเชือ่
ทัง้หมดตอ่ปีตามทีค่ณะกรรมการบรษัิท อนุมัตมิอบหมายไว ้ 

12. พจิารณาอนุมตักิารเปิดบญัชธีนาคารกบัธนาคารพาณชิยใ์ดๆ 
13. สัง่การ ออกระเบยีบ หลักเกณฑ ์ประกาศ และบันทกึภายในสําหรับการดําเนนิงานของบรษัิท เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับนโยบาย

ของบรษัิทฯ และเป็นไปเพือ่ประโยชนข์องบรษัิท  
14. สรุปและรายงานธุรกรรมทีส่ําคัญทีไ่ดดํ้าเนนิการไปแลว้ ภายใตอํ้านาจของขอบเขตอํานาจหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของ

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารของบรษัิท ตอ่คณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืคณะกรรมการของบรษัิท ตามลําดบั 
15. พจิารณาอนุมัตกิารทํารายการทีเ่กีย่วโยงกันทีเ่ป็นเงือ่นไขปกตทิางการคา้ เชน่ ซือ้ขายสนิคา้ดว้ยราคาตลาด เงือ่นไขการ

ชําระเงนิเหมอืนลูกคา้ทั่วไป เป็นตน้ ภายใตน้โยบายทีไ่ดรั้บอนุมัตจิากคณะกรรมการบรษัิท และสอดคลอ้งกับขอ้กําหนด
ของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทยในเรือ่งดงักลา่ว 

16. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ไดรั้บมอบหมายและไดรั้บมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการ 
บรษัิท 

17. มอบอํานาจชว่ง และ/หรอืมอบหมายใหบ้คุคลอืน่ใดปฏบิัตงิานทีกํ่าหนดในนามของประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ทัง้นี ้การมอบ
อํานาจชว่ง และ/หรอืการมอบหมายดงักลา่วจะตอ้งอยูภ่ายใตข้อบเขตอํานาจทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืมอบอํานาจของบรษัิท และ/
หรอืระเบยีบ กฎเกณฑ ์หรอืมตขิองคณะกรรมการบรษัิท  

 

อย่างไรก็ตาม การมอบหมายภายใตข้อบเขตของหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารจะตอ้งไม่เป็นการ
มอบอํานาจชว่งหรอืมอบหมายทีทํ่าใหป้ระธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารหรอืผูไ้ดรั้บมอบอํานาจใดๆ ทีม่คีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน์ หรอื
ความขดัแยง้ไมว่า่ในรูปแบบใดๆ กบับรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย สามารถอนุมัตธิรุกรรมดงักลา่วได ้ 

 
 

ในกรณีนี้ ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารจะไม่มอํีานาจในการอนุมัตธิุรกรรมดังกล่าว  เช่น รายการทีเ่กีย่วโยงกันทีไ่ม่ใชเ่ป็น
เงือ่นไขปกตทิางการคา้ รายการไดม้าจําหน่ายไปซึง่สนิทรัพยส์ําคัญของบรษัิท และ/หรอืรายการทีป่ระธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร หรอื
บคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้มสีว่นไดเ้สยี หรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลักษณะอืน่ใดทีจ่ะทําขึน้กับบรษัิท และบรษัิทยอ่ย 
เป็นตน้ โดยตอ้งเสนอธุรกรรมดังกลา่วใหค้ณะกรรมการของบรษัิท และ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ (แลว้แตก่รณี) พจิารณาและใหค้วาม



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) 
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เห็นชอบ เวน้แตธุ่รกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกตขิองบรษัิท และมหีลักเกณฑเ์ดยีวกับการทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arm's 
Length) 

 

8.3 เลขานกุารบรษิทั  
 นายสมภพ พรหมพนาพทิักษ์ ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบิัตกิาร ทําหนา้ทีเ่ลขานุการบรษัิท อกีตําแหน่งหนึง่ จบการศกึษา
ระดับปรญิญาโทบรหิารธุรกจิ สาขาการบรหิารจัดการ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร,์ Master Business Administration (Finance), 
California State University และจบการศกึษาระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
นอกจากนี้ยังมปีระสบการณ์ในดา้นการบรหิารจากบรษัิทจดทะเบยีนชัน้นําตา่งๆ หลายแห่ง  และผ่านการอบรมหลักสตูรทีเ่กีย่วขอ้ง
กบังานเลขานุการบรษัิทของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย คอื Company Secretary Program รุ่นที ่31/2009 
 

หนา้ที ่และความรับผดิชอบของเลขานุการบรษัิท 
1. จัดทําและเก็บรักษาทะเบยีนกรรมการ หนังสอืนัดประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ รายงานประจําปีของ

บรษัิทฯ หนังสอืนัดประชมุผูถ้อืหุน้ รายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ 
2. เก็บรักษารายงานการมสีว่นไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร 
3. ดําเนนิการอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการกํากบัตลาดทนุกําหนด  
4. จัดสง่สําเนารายงานการมสีว่นไดเ้สยีตามมาตรา 89/14 ของพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 

(แกไ้ขเพิม่เตมิ) ซึง่จัดทําโดยกรรมการ ใหแ้กป่ระธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการนับ
แตว่นัทีบ่รษัิทฯ ไดรั้บรายงานนัน้ 

5. หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบอืน่ใดตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แกไ้ข
เพิม่เตมิ) 

 

จํานวนการประชุมของคณะกรรมการและผูบ้รหิาร 
 

รายชือ่กรรมการ ผูบ้รหิาร และจํานวนครัง้ของการเขา้ร่วมประชมุปี 2561  
 

ชือ่ สกลุ 
สามญั 

ประจาํปี 
2561 

คณะกรรมการ
บรษิทั 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา
และพจิารณา
คา่ตอบแทน 

คณะกรรมการ
บรหิาร 

1. นางสาวแคทลนี มาลนีนท ์ เขา้ 10/10 -- 2/2 15/15 
2. นายพรหมนิทร ์ เลศิสรุยิเ์ดช เขา้ 7/10 -- -- -- 
3. นายพละ สขุเวช เขา้ 9/10 -- -- -- 
4. นางศริเิพ็ญ สตีสวุรรณ เขา้ 8/10 5/5 -- -- 
5. นายประสณัห ์ เชือ้พานชิ ไมเ่ขา้ 9/10 5/5 2/2 -- 
6. นายบญุช ู ดเิรกสถาพร เขา้ 10/10 5/5 -- -- 
7. นายสมภพ พรหมพนาพทิกัษ์ เขา้ 10/10 -- 2/2 15/15 
8. นายอนุทนิ ชาญวรีกลู เขา้ 4/10 -- -- -- 
9. นางองัคณีย ์ ฤกษ์ศริสิขุ เขา้ 9/10 -- -- -- 
10. นายกติพิงษ์ ธัญนอ้ม --- -- -- -- 12/15 
       

8.4 คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร  
 

 คณะกรรมการบรษัิท ไดกํ้าหนดใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน เป็นผูทํ้าหนา้ทีพ่จิารณาแนวทางกําหนด
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอืน่ๆ ทัง้ทีเ่ป็นตัวเงนิและมใิช่ตัวเงนิใหแ้ก่กรรมการ คณะกรรมการบรหิาร และประธาน
เจา้หนา้ทีบ่รหิารของบรษัิท โดยใหม้กีารกําหนดหลกัเกณฑ ์หรอืวธิกีารจา่ยคา่ตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและสมเหตสุมผล สอดคลอ้งกับ
ผลการดําเนนิงานของบรษัิท และบรษัิทอืน่ในอตุสาหกรรม เพือ่เสนอตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท และ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้
เพือ่พจิารณาอนุมัตติอ่ไป  
 



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) 
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คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 
 

คา่ตอบแทนกรรมการ 
 

 ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2561 ของบรษัิทฯ เมือ่วันที ่20 เมษายน 2561 ไดม้มีตอินุมัตคิา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 
2561 โดยเป็นคา่ตอบแทนในรูปแบบของคา่ตอบแทนรายเดอืนและคา่เบีย้ประชมุกรรมการตามจํานวนครัง้ทีเ่ขา้ประชมุเทา่นัน้ โดยมี
รายละเอยีดดงันี ้
 

  
คา่ตอบแทน 
รายเดอืน 

คา่เบีย้ประชุม 
ตอ่คร ัง้ทีเ่ขา้ประชุม 

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 

  

 ในปี 2561 บรษัิทจ่ายคา่ตอบแทนรายเดอืน และคา่เบีย้ประชมุกรรมการตามจํานวนครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ จํานวนรวม 5.44 ลา้น
บาท โดยมรีายละเอยีดการจา่ยเป็นรายบคุคลดงันี ้ 
  

ชือ่ สกลุ ตําแหนง่ คา่ตอบแทน 
ประจําปี 2561 

1. ดร.แคทลนี มาลนีนท ์ ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบรหิาร 
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

800,000 

    

2. นายพรหมนิทร ์ เลศิสรุยิเ์ดช รองประธานกรรมการ 
กรรมการอสิระ 

535,000 

    

3. นายพละ สขุเวช กรรมการอสิระ 420,000 
    

4. นางศริเิพ็ญ สตีสวุรรณ กรรมการอสิระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

875,000 

    

5. นายประสณัห ์ เชือ้พานชิ กรรมการอสิระ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณคา่ตอบแทน 

820,000 

    

6. นายบญุช ู ดเิรกสถาพร กรรมการอสิระ 
กรรมการตรวจสอบ 

780,000 

    

7. นายสมภพ พรหมพนาพทิกัษ์ กรรมการ 
กรรมการบรหิาร 
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

470,000 

    

8. นายอนุทนิ ชาญวรีกลู* กรรมการ 320,000 
    

9. นางองัคณีย ์ ฤกษ์ศริสิขุ กรรมการ 420,000 
    

* ลาออกเมือ่วนัที ่25 มกราคม 2562 

 

 
 



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) 
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คา่ตอบแทนทีบ่รษัิทจา่ยใหแ้กผู่บ้รหิาร  

 ลกัษณะของคา่ตอบแทน วตัถปุระสงค ์

คา่ตอบแทนรายเดอืน เงนิเดอืนและผลประโยชนอ์ืน่ เชน่ กองทนุสาํรองเลีย้งชพี เพือ่รักษาไวซ้ึง่ผูบ้รหิารทีม่คีวามรู ้
ความสามารถ 

คา่ตอบแทนรายปี เงนิโบนัสประจําปี 

เพือ่เป็นขวญัและกําลงัใจ ตอบแทนความ
วริยิะ อตุสาหะ ทุม่เทเพือ่ความสาํเร็จและ
ผลงานโดยรวมของบรษัิท 
 

 

 ในปี 2561 บรษัิทฯ มกีารจ่ายคา่ตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ ไดแ้ก ่เงนิเดอืน โบนัส และคา่ตอบแทนอืน่ๆ ใหแ้กก่รรมการบรหิาร
และผูบ้รหิาร จํานวน 21.75 ลา้นบาท  

ประเภท 
ปี 2561 

จํานวน  
(ราย) 

คา่ตอบแทน  
(ลา้นบาท) 

เงนิเดอืนและโบนัส 4 21.00 
คา่ตอบแทนอืน่ ๆ ไดแ้ก ่กองทนุสาํรองเลีย้งชพี 4 0.75 

รวม 4 21.75 

คา่ตอบแทนอืน่ 
 

-ไมม่-ี  

 

8.5 บคุลากร  

1. จํานวนพนักงานทัง้หมด 
ตารางแสดงรายละเอยีดจํานวนพนักงานในแตล่ะสายงาน ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 

สายงาน 
จํานวนพนกังาน 

 
ประจํา ชัว่คราว 

1 วศิวกรรม 68 10 
2 บญัชแีละการเงนิ 33 - 
3 พัฒนาธรุกจิ 27 - 
4 ปฏบิตักิารสาํนักงาน 23 - 

รวม 151 10 
 

2. การเปลีย่นแปลงจํานวนพนักงานอยา่งมนัียสาํคญัในชว่ง 3 ปีทีผ่า่นมา 
 จํานวนพนักงานของกลุ่มบรษัิทฯ เพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพนักงานฝ่ายวศิวกรรม ฝ่ายบัญชแีละการเงนิและฝ่าย
ปฏบิัตกิารสํานักงาน ตามการขยายตัวของธุรกจิและการกอ่สรา้งโรงไฟฟ้าทีเ่พิม่มากขึน้อย่างมนัียสําคัญ ทัง้นี้ จํานวนพนักงาน ณ 
สิน้ปี  2559 เทา่กับ 116 คน ณ สิน้ปี 2560 เพิม่ขึน้เป็น 138 คน และในปี 2561 เทา่กับ 151 คน หรอืคดิเป็นอัตราการเตบิโตเฉลีย่
รอ้ยละ 14 ตอ่ปี 
 

3. ขอ้พพิาทดา้นแรงงานทีส่าํคญัในชว่ง 3 ปีทีผ่า่นมา 
 -ไมม่-ี 

 

4. ผลตอบแทนพนักงาน 
กลุ่มบริษัทฯ มีการจ่ายผลตอบแทนใหแ้ก่พนักงานในลักษณะต่างๆ โดยผลตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมเจา้หนา้ทีร่ะดับ

ผูบ้รหิาร) ของปี 2561 มดีงันี ้



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) 
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คา่ตอบแทน ลา้นบาท 
เงนิเดอืน 58 
โบนัส 12 
คา่ตอบแทนอืน่ /ๆ1 6 

รวม 76 
หมายเหต:ุ /1คา่ตอบแทนอืน่ๆ ไดแ้ก ่กองทนุสาํรองเลีย้งชพีประกนัสงัคมและสวสัดกิารอืน่ๆ 

 
5. นโยบายในการพัฒนาบคุลากรของบรษัิทฯ 
 

บรษัิทฯ ตระหนักดวีา่การพัฒนาบคุลากรเป็นสิง่ทีม่คีวามสําคัญอยา่งมากในการพัฒนาขดีความสามารถในการแขง่ขันกับ
บรษัิทอืน่ๆ  โดยบรษัิทฯ ใหค้วามสาํคญัในการจัดการทรัพยากรทีม่อียู ่ โดยมุง่เนน้การสรา้งและพัฒนาบคุลากรใหม้คีวามรู ้มทีกัษะ
งาน ความสามารถและทศันคตทิีด่ ี รวมทัง้มกีารสง่เสรมิใหม้คีวามกา้วหนา้ในหนา้ทีก่ารงานอยา่งมคีณุภาพ  

 

บรษัิทฯ ไดดํ้าเนนิงานเกีย่วกบัการบรหิารบคุลากร ดงันี ้
 

1) การสง่พนักงานไปเขา้รับการอบรมกับสถาบันภายนอก มวีัตถปุระสงคเ์พือ่พัฒนาบคุลากรใหม้คีวามรู ้ความสามารถ กา้วทัน
กบัการเปลีย่นแปลง มแีนวคดิทนัสมัยและพรอ้มทีจ่ะปรับตวัเพือ่รองรับการเปลีย่นแปลงตา่งๆ 

 

2)  มรีะบบการบรหิารงานทรัพยากรบคุคล ไดแ้ก ่การคัดเลอืก การสรรหา การบรรจุ การแตง่ตัง้ การวา่จา้ง การประเมนิผล การ
เลือ่นตําแหน่ง การขึน้เงนิเดอืน ทีม่คีณุธรรม โปร่งใส สามารถอธบิายไดอ้ยา่งมเีหตผุล และเป็นมาตรฐานทีช่ดัเจน 

 

3) การบรหิารคา่ตอบแทน ดําเนนิการปรับโครงสรา้งเงนิเดอืนใหเ้ป็นมาตรฐาน โดยพนักงานไดรั้บคา่ตอบแทน สวัสดกิาร และ
สทิธิประโยชน์ อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ทัดเทียมกับบริษัทชัน้นําอื่นๆ ตลอดจนเพียงพอสําหรับการดํารงชพี 
ทีด่ ีมคีวามสขุ มขีวญัและกําลงัใจในการทํางาน และรักบรษัิทฯ 

 

4) ยดึหลักความเสมอภาค ความเท่าเทยีมกัน ความซือ่สัตย ์และวนัิยในการทํางาน ความสัมพันธแ์ละปฏบิัตติ่อกันในฐานะ
เพือ่นพนักงาน 

 

5) มแีผนการประเมนิประสทิธภิาพการทํางานปีละ 1 ครัง้ 
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9. การกาํกบัดแูลกจิการ 

9.1 นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ 
 

 บรษัิทฯ ยดึมั่นในการดําเนนิธรุกจิภายใตห้ลักจรยิธรรมและยดึถอืปฏบิตัติามกฎหมาย มาตรฐานและขอ้ปฏบิัตทิีด่ ีซึง่บรษัิท
ไดกํ้าหนดเป็นนโยบายทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน พงึปฏบิัตติามคูม่อืการกํากับดแูลกจิการทีด่แีละจรยิธรรมทางธุรกจิ  และ
ไดเ้ปิดเผยรายละเอยีดของนโยบายดังกล่าวไว ้ไวบ้นเว็ปไซตข์องบริษัท www.thaisolarenergy.com ภายใตห้ัวขอ้ นักลงทุน
สมัพันธ ์– การกํากบัดแูลกจิการทีด่ ี
 ยกเวน้ในบางหลกัการซึง่บรษัิทไดเ้ลอืกใชแ้ตกตา่งจากแนวทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์  ดงันี ้

แนวทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ คําชีแ้จงของบรษัิท 
ประธานคณะกรรมการบรษัิท ควรเป็นกรรมการอสิระ บรษัิทมปีระธานคณะกรรมการบรษัิททีม่ใิชก่รรมการอสิระ 
 ∗ ประธานคณะกรรมการบรษัิท เป็นผูม้วีสิยัทศัน ์มปีระสบการณ ์ความรู ้
 ความสามารถในธรุกจิเป็นอยา่งด ีและสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอสิระ 
ประธานคณะกรรมการบรษัิทและประธานเจา้หนา้ที ่ บรษัิทมปีระธานคณะกรรมการบรษัิทและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
บรหิาร ควรแยกบคุคลดํารงตําแหน่ง เป็นบคุคลเดยีวกนั 
 * โครงสรา้งของคณะกรรมการของบรษัิท ประกอบดว้ยกรรมการอสิระเกนิกวา่ 
 กึง่หนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมด และมกีารแบง่แยกขอบเขต อํานาจ 
 หนา้ที ่ความรับผดิชอบ ของคณะกรรมการบรษัิทและประธานเจา้หนา้ที ่
 บรหิารไวอ้ยา่งชดัเจนตลอดจนการอนุมัตแิละการดําเนนิการตา่งๆ เป็นไป 
 ตามระเบยีบอํานาจอนุมัตทิีผ่า่นการพจิารณาอนุมัตจิากคณะกรรมการบรษัิท 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ประกอบดว้ย 
ควรประกอบดว้ยกรรมการอสิระทัง้คณะ กรรมการอสิระและกรรมการบรหิาร 
 ∗ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน เป็นกรรมการอสิระ 
 ซึง่สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอสิระ  

แนวทางในการปฏบิตัขิองบรษิทั  
สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 
 

บรษัิทฯ ใหค้วามสาํคญักบัสทิธขิองผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ มั่นใจไดว้า่ ผูถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธิ
ขัน้พืน้ฐานของตนไดอ้ยา่งครบถว้น โดยผูถ้อืหุน้ทกุรายมสีทิธแิละความเทา่เทยีมกนั ดงันี ้ 

 

- สทิธใินการซือ้ ขาย หรอืโอนหุน้ และการรับทราบขอ้มลูอยา่งสมํา่เสมอ 
- สทิธใินการไดรั้บสว่นแบง่กําไรของบรษัิทฯ 
- สทิธใินการไดรั้บขอ้มลูขา่วสารทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเพยีงพอผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิท หรอืเว็บไซตข์องตลาดหลักทรัพยฯ์ หรอื

โดยวธิกีารอืน่ใดตามทีบ่รษัิทฯ กําหนด  
- สทิธใินการเสนอวาระการประชมุลว่งหนา้ เพือ่พจิารณาบรรจุเป็นวาระการประชมุและเสนอชือ่บคุคลเพือ่เขา้รับการเลอืกตัง้เป็น

กรรมการบรษัิทในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี  
 

ทัง้นี ้เพือ่ใหเ้ป็นไปตามแนวทางดงักลา่วขา้งตน้ บรษัิทฯ จงึไดกํ้าหนดนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบัสทิธผิูถ้อืหุน้ไว ้ดงัตอ่ไปนี ้

1) การดแูลสทิธขิองผูถ้อืหุน้ 
- บรษัิทฯ เคารพสทิธขิองผูถ้อืหุน้ และจะไมก่ระทําการใดๆ ทีม่ลีกัษณะเป็นการจํากดัสทิธขิองผูถ้อืหุน้ ซึง่ไดแ้ก ่สทิธกิาร

ซือ้ขายหรือโอนหุน้ สทิธใินการไดรั้บส่วนแบ่งกําไรของบริษัทฯ สทิธใินการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารของบริษัทอย่าง
เพียงพอ สทิธใินการเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้  เพื่อกําหนดทศิทางการดําเนินงานของบริษัทฯ ผ่านคณะกรรมการของ
บรษัิทฯ หรือตัดสนิใจในเรือ่งทีม่ผีลกระทบอย่างมนัียสําคัญของบรษัิทฯ เชน่ การแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การ
แตง่ตัง้ผูส้อบบญัช ีการจัดสรรเงนิปันผล การกําหนดหรอืแกไ้ขขอ้บงัคบัหรอืหนังสอืบรคิณหส์นธ ิการลดทนุหรอืเพิม่ทนุ 
และการอนุมัตริายการพเิศษ เป็นตน้ 

- บรษัิทฯ จะสง่เสรมิและสนับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธใินเรือ่งตา่งๆ ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี ไดแ้ก ่สทิธใินการ
เสนอวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ลว่งหนา้กอ่นการประชมุ สทิธใินการเสนอบคุคลเพือ่คดัเลอืกเป็นกรรมการลว่งหนา้ สทิธใิน
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การสง่คําถามตอ่ทีป่ระชมุล่วงหนา้ก่อนการประชมุ สทิธใินการแสดงความคดิเห็นและตัง้คําถามในทีป่ระชมุผูถ้ ือหุน้     
เป็นตน้ 

- บริษัทฯ จะไม่กระทําการใดๆ อันเป็นการละเมดิ หรือจํากัดสทิธ ิหรือการรอนสทิธขิองผูถ้ือหุน้ในการเขา้ถงึขอ้มูล
สารสนเทศของบรษัิทฯ ทีต่อ้งเปิดเผยตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้กําหนด และประกาศตา่งๆ ของหน่วยงานทีกํ่ากับดแูล
บรษัิทฯ และบรษัิทฯ จะไม่กระทําการใดๆ อันเป็นการละเมดิ หรือจํากัดสทิธ ิหรือการรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการเขา้
ประชมุผูถ้อืหุน้ เชน่ บรษัิทฯ ไม่นําเสนอเอกสารทีม่ขีอ้มูลสําคัญเพิม่เตมิอย่างกะทันหัน ไม่เพิม่วาระการประชมุหรอื
เปลีย่นแปลงขอ้มลูสําคัญโดยไมไ่ดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบลว่งหนา้ เวน้แตใ่นกรณีทีม่เีหตจํุาเป็นเร่งดว่น และเป็นไปเพือ่
รักษาประโยชนข์องบรษัิทฯ เป็นตน้ 

- บรษัิทฯ มหีนา้ทีอํ่านวยความสะดวกใหผู้ถ้ ือหุน้ในการใชส้ทิธติ่างๆ เชน่ การใหข้อ้มูลสําคัญทีเ่ป็นปัจจุบันผ่านทาง
เว็บไซตข์องบรษัิทฯ เป็นตน้ 

2) การเปิดเผยสารสนเทศเกีย่วกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 
- บริษัทฯ มีนโยบายใหข้อ้มูลเกีย่วกับ วัน เวลา สถานที ่วาระการประชุมผูถ้ือหุน้ ความเห็นของคณะกรรมการ และ

รายละเอยีดเพือ่สนับสนุนการพจิารณาในแตล่ะวาระ ตลอดจนขอ้มูลทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งพจิารณา
ลงมตติดัสนิใจในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้แกผู่ถ้อืหุน้ ผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ เป็นการลว่งหนา้อยา่งเพยีงพอและทนัเวลา  

- สาํหรับการประชมุผูถ้อืหุน้ในแตล่ะครัง้ บรษัิทฯ มนีโยบายในการเปิดโอกาสให ้ผูถ้อืหุน้ศกึษาขอ้มลูกอ่นวนัประชมุผูถ้อื
หุน้ล่วงหนา้ก่อนการประชุมผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ โดยมีขอ้มูลเหมือนกับขอ้มูลในรูปแบบเอกสารทีบ่รษัิทฯ 
จัดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้  

- ภายหลงัเสร็จสิน้การประชมุผูถ้อืหุน้แตล่ะครัง้ บรษัิทฯ จะรวบรวมเนือ้หาการประชมุซึง่ประกอบดว้ย รายละเอยีดวาระการ
ประชมุ มตทิีป่ระชมุ การลงคะแนนเสยีง ตลอดจนคําถามและความเห็นของผูถ้อืหุน้ จัดทําเป็น “รายงานการประชมุผูถ้อื
หุน้” เผยแพร่ขึน้เว็บไซตข์องบรษัิทฯ รวมถงึส่งรายงานการประชมุดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม ซึง่เป็นไปตามขอ้กําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย รวมถงึการสง่รายงานการประชมุดงักลา่วไปยังกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
ตามขอ้กําหนดของกฎหมาย 

- บรษัิทฯ สง่เสรมิการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้และไม่จํากัดสทิธขิองผูถ้อืหุน้ โดยจัดใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศผ่าน
ทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ลว่งหนา้  

- บริษัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารและสารสนเทศของบรษัิทฯ ทีเ่ป็นปัจจุบันผ่านทางเว็บไซตข์อง 
บรษัิทฯ อยา่งสมํา่เสมอ 

3) การดําเนนิการประชมุ 
- บรษัิทฯ มนีโยบายอํานวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการเขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงอย่างเต็มทีใ่นการประชมุ

ผูถ้อืหุน้  
- บรษัิทฯ จะแจง้หลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบในหนังสอืเชญิประชมุ และในวัน

ประชมุผูถ้อืหุน้ ผูดํ้าเนนิการประชมุจะแจง้หลกัเกณฑท์ีใ่ชใ้นการประชมุ และขัน้ตอนการออกเสยีงลงมตใิหผู้ถ้อืหุน้ทราบ
ในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ และบรษัิทฯ จะจัดใหม้กีารบันทกึการแจง้หลักเกณฑแ์ละขัน้ตอนการออกเสยีงลงมตดิังกล่าว ใน
รายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ทกุครัง้  

- บริษัทฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถ้ ือหุน้ซักถามในเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกับวาระการประชุมหรือที่เกี่ยวขอ้งกับบริษัทฯ และ 
ใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้โีอกาสแสดงความคดิเห็นต่อทีป่ระชมุตามระเบยีบวาระการประชมุและเรื่องทีเ่สนอ โดยประธานในที่
ประชมุ จะเป็นผูทํ้าหนา้ทีส่อบถามทีป่ระชมุในแตล่ะวาระ รวมทัง้จัดใหม้กีารบนัทกึขอ้ซักถามในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระ
การประชมุหรอืทีเ่กีย่วขอ้งกับบรษัิทฯ และการแสดงความคดิเห็นของผูถ้อืหุน้ รวมทัง้คําชีแ้จงของคณะกรรมการบรษัิท 
และ/หรอืผูบ้รหิารลงในรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ทกุครัง้  

- บรษัิทฯ สนับสนุนใหก้รรมการ และผูบ้รหิารของบรษัิทฯ ทุกคนเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ เพื่อตอบขอ้ซักถามและรับฟัง
ความคดิเห็นของผูถ้อืหุน้ เวน้แตใ่นกรณีกรรมการ และผูบ้รหิารของบรษัิทฯ ดงักลา่วตดิภารกจิ 
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การปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั 
 

 บรษัิทฯ ปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้ทกุรายรวมถงึผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ตา่งชาต ิและผูถ้อืหุน้ราย
ยอ่ยอยา่งเทา่เทยีม และเป็นธรรมตามหลกัการดงัตอ่ไปนี ้
1) บริษัทฯ ใหข้อ้มูลเกีย่วกับ วัน เวลา สถานที ่วาระการประชุมผูถ้อืหุน้ ความเห็นของคณะกรรมการ และรายละเอยีดเพื่อ

สนับสนุนการพจิารณาในแตล่ะวาระ ตลอดจนขอ้มูลทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งพจิารณาลงมตติัดสนิใจในที่
ประชมุผูถ้อืหุน้แกผู่ถ้อืหุน้ ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ เป็นการลว่งหนา้อย่างเพยีงพอและทนัเวลา ซึง่เป็นขอ้มูลเดยีวกบั
เอกสารทีจั่ดสง่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

2) บรษัิทฯ ใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้ในการเสนอวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ล่วงหนา้ก่อนการประชมุ สทิธใินการเสนอบคุคลเพื่อคัดเลอืก
เป็นกรรมการลว่งหนา้ สทิธใินการสง่คําถามตอ่ทีป่ระชมุลว่งหนา้กอ่นการประชมุผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ  

3) บริษัทฯ ดําเนินการประชมุตามลําดับวาระทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืเชญิประชุม และผูบ้ริหารทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ของบริษัทฯ จะไม่
นําเสนอวาระการประชมุเพิม่เตมิใดๆ ทีไ่ม่จําเป็นตอ่ทีป่ระชมุ โดยเฉพาะวาระการประชมุทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษา
อยา่งเพยีงพอกอ่นการตดัสนิใจ 

4) บรษัิทฯ จะอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหุน้รายย่อยในการเสนอชือ่บคุคลเพือ่เขา้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบรษัิทฯ 
เชน่ ใหส้ง่ประวัตแิละหนังสอืยนิยอมของบุคคลทีจ่ะเสนอชือ่ใหเ้ป็นกรรมการของบรษัิทฯ ไปยังคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาคา่ตอบแทน ทัง้นี ้ภายใตห้ลกัเกณฑ ์ระเบยีบ และขัน้ตอนทีบ่รษัิทฯ กําหนด เป็นตน้ 

5) บรษัิทฯ จะสนับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ใชห้นังสอืมอบฉันทะในรูปแบบทีผู่ถ้อืหุน้สามารถกําหนดทศิทางการลงคะแนนเสยีงเห็นดว้ย 
ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสยีง โดยไดจั้ดทําหนังสอืมอบฉันทะทัง้แบบ ก แบบ ข และแบบ ค (แบบมอบฉันทะเฉพาะสําหรับ 
custodian) ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้  

6) บรษัิทฯ จะอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สะดวกเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง แต่มคีวามประสงคท์ีจ่ะใชส้ทิธใินการ
ลงคะแนนเสยีงโดยวธิกีารมอบฉันทะ โดยบรษัิทฯ จะจัดใหม้กีรรมการอสิระอย่างนอ้ย 1 ทา่นเป็นทางเลอืกในการมอบฉันทะ
ของผูถ้อืหุน้ เพือ่เขา้ประชมุและลงคะแนนเสยีงแทนผูถ้อืหุน้ 

7) บรษัิทฯ จะจัดใหม้กีารใชบ้ัตรลงคะแนนทุกวาระการประชมุ และดําเนินการแจง้วธิกีารจัดเก็บบัตรลงคะแนนต่อทีป่ระชุม 
รวมถงึการจัดเก็บบตัรลงคะแนนในวาระทีส่าํคญั เชน่ การแตง่ตัง้กรรมการรายเป็นรายบคุคล รายการระหวา่งกนั การไดม้าหรอื
จําหน่ายไปซึง่ทรัพยส์นิทีม่นัียสาํคญั เป็นตน้ 

8) บรษัิทฯ มนีโยบายสนับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการแตง่ตัง้กรรมการของบรษัิทฯ เป็นรายคน 
 

การประชุมผูถ้อืหุน้  
 

คณะกรรมการบรษัิทไดจั้ดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามัญประจําปี 1 ครัง้ ภายใน 4 เดอืน นับแตว่ันสิน้สดุ
รอบปีบญัชขีองบรษัิท และอาจเรยีกประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้เป็นกรณีไป หากมคีวามจําเป็นเร่งดว่นตอ้งเสนอวาระเป็นกรณีพเิศษ ซึง่
เป็นเรือ่งทีก่ระทบตอ่ผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้หรอืเกีย่วกบัขอ้บงัคบัตามกฎหมาย  

ในการประชมุ ประธานคณะกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิารและผูส้อบบัญชจีะเขา้ร่วมประชมุ เพือ่ใหข้อ้มูล ตอบขอ้ซักถามตาม
วาระตา่งๆ ทัง้นี้ กอ่นเริม่การประชมุ บรษัิทมกีารแถลงใหผู้ถ้อืหุน้ไดรั้บทราบสทิธติามขอ้บังคับของบรษัิท วธิกีารในการดําเนนิการ
ประชมุ วธิกีารใชส้ทิธลิงคะแนนและสทิธใินการแสดงความเห็นรวมทัง้การตัง้คําถามใดๆ ตอ่ทีป่ระชมุตามระเบยีบวาระการประชมุและ
เรือ่งทีเ่สนอ  

ภายหลังการประชมุ บรษัิทไดจั้ดทํารายงานการประชมุผูถ้ือหุน้ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 14 วัน และมรีายละเอยีดเพียงพอ 
รวมทัง้คําถามและคําตอบทีเ่กดิขึน้ในทีป่ระชมุ สําหรับผูถ้อืหุน้ทีม่ไิดม้าร่วมประชมุสามารถตรวจสอบรายงานการประชมุไดจ้าก
เว็บไซตข์องบรษัิท 
 

บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี 
 

 บรษัิทฯ ตระหนักถงึความสาํคญัของบทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยีและปฏบิัตติอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ ซึง่รวมถงึ ผูม้สีว่นได ้
เสยีภายใน ไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ พนักงาน และผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอก ไดแ้ก่ ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หนี้ คู่แข่ง  สาธารณะและสังคมโดยรวม
อย่างเหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม บรษัิทฯ ไดจั้ดทํานโยบายและหลักเกณฑใ์นการปฏบิัตกิับกลุม่ผูม้สีว่นไดเ้สยีแตล่ะกลุม่ซึง่
เป็นสว่นหนึง่ของนโยบายการกํากบัดแูลกจิการทีด่แีละจรยิธรรมทางธรุกจิของบรษัิทฯ โดยมรีายละเอยีดดงันี ้
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• ผูถ้อืหุน้  
 บรษัิทฯ จะปฏบิัตติอ่ผูถ้อืหุน้ทกุรายอย่างเสมอภาค และเทา่เทยีมกัน และจัดใหไ้ดรั้บขอ้มลูขา่วสารทีเ่กีย่วขอ้งและสง่ผล
ต่อผลประโยชน์ของผูถ้ือหุน้อย่างมนัียสําคัญ และรับผดิชอบต่อผูถ้ือหุน้ ในการประกอบธุรกจิดว้ยความยดึมั่นในสิง่ทีถู่กตอ้ง 
โปร่งใส และเป็นธรรม 

• พนักงาน 
 พนักงานเป็นปัจจัยแหง่ความสาํเร็จของการบรรลเุป้าหมายของบรษัิทฯ จงึมนีโยบายทีจ่ะใหก้ารปฏบิตัติอ่พนักงานอย่างเป็น
ธรรมทัง้ในดา้น โอกาส ผลตอบแทน การแตง่ตัง้ การโยกยา้ย ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของพนักงาน บรษัิทฯ ใหผ้ลตอบแทนแก่
พนักงานโดยยดึหลักพิจารณาผลงานดว้ยความเป็นธรรมและสามารถวัดผลไดภ้ายใตห้ลักเกณฑท์ีบ่ริษัทฯ กําหนด และมีการ
ตรวจสอบ ทบทวนคา่ตอบแทนและผลประโยชนพ์นักงานใหอ้ยูใ่นมาตรฐานของอตุสาหกรรม พรอ้มทัง้มุง่สง่เสรมิพัฒนาบคุลากรให ้
มีความรูค้วามสามารถอย่างต่อเนื่อง ดว้ยการส่งเขา้ฝึกอบรมในส่วนงานที่เกี่ยวขอ้งเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานใหม้ี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้   
 บรษัิทไดทํ้าการประกาศนโยบายคา่ตอบแทนและสวัสดกิารไวใ้นระเบยีบขอ้บังคับเกีย่วกับการทํางาน รวมถงึกรณีทีไ่ดทํ้า
การเพิม่เตมิสวสัดกิารระหวา่งปีดว้ย 
 

• ลกูคา้ 
 บรษัิทยดึหลกัความซือ่สตัยส์จุรติ ความเชือ่ถอื ไวว้างใจซึง่กนัและกนั ใหค้วามสาํคญัตอ่ปัญหาและความตอ้งการของลกูคา้
เป็นอนัดบัแรก รับผดิชอบ เอาใจใสเ่พือ่ความพงึพอใจสงูสดุใหก้บัลกูคา้ เนน้การสรา้งความสมัพันธแ์ละความร่วมมอืในระยะยาวกับ
ลกูคา้ 
  

• เจา้หนี ้ 
 บรษัิทใหค้วามสาํคญัตอ่เงือ่นไขตา่งๆ ทีไ่ดทํ้าขอ้ตกลงไวก้บัเจา้หนีอ้ยา่งดทีีส่ดุ ดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ ปฏบิตัติามสญัญา
อย่างเคร่งครัด ตรวจสอบตดิตามอัตราสว่นทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อรักษาผลประโยชน์และความสําเร็จร่วมกัน หากในกรณีที่
บรษัิทไมส่ามารถตามเงือ่นไขขอ้ใดขอ้หนึง่ได ้จะทําการแจง้เจา้หนีล้ว่งหนา้เพือ่หาแนวทางแกปั้ญหาร่วมกนั 
 

• คูค่า้ 
 บรษัิทปฏบิัตติ่อคู่คา้ดว้ยความซือ่สัตยส์จุรติ และมคีวามเท่าเทยีมกัน เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่า การประกอบธุรกจิของบรษัิทมี
ความเหมาะสมและเป็นธรรม มกีารพัฒนาอย่างย่ังยนื และเป็นคูค่า้ในระยะยาว  ทัง้นี้บรษัิทฯ จะเลอืกทําธุรกจิกับคูค่า้จากเงือ่นไข
ตา่งๆ เชน่ เงือ่นไขดา้นราคา คณุภาพ การควบคมุและป้องกนัสิง่แวดลอ้ม ความเชีย่วชาญดา้นเทคนคิและกฎหมาย ความน่าไวว้างใจ 
และยดึมั่นในสิง่ทีถ่กูตอ้ง และไมนํ่ามาซึง่ความเสือ่มเสยีชือ่เสยีงของบรษัิท  
 

• คูแ่ขง่ 
 บรษัิทปฏบิตัติอ่คูแ่ขง่ทางการคา้ภายใตก้รอบกตกิาของการแขง่ขนัทีด่ ีโดยไมล่ะเมดิความลบัหรอืลว่งรูค้วามลับทางการคา้
ของคูแ่ขง่ขนัดว้ยวธิกีารทีไ่มส่จุรติหรอืไมเ่หมาะสม และไมทํ่าลายชือ่เสยีงของคูแ่ขง่ทางการคา้ดว้ยการกลา่วหาในทางรา้ย 
 

• ชมุชนและสงัคม  
 บรษัิทฯ และพนักงานยดึมั่นปฏบิัตตินในการดําเนนิธรุกจิ อยา่งรับผดิชอบ และเป็นประโยชนแ์กส่งัคมและชมุชน  ปฏบิัตติอ่
ชุมชนที่อาศัยอยู่ใกลเ้คียงดว้ยความเป็นมติร ใหค้วามช่วยเหลือ และสนับสนุนพัฒนาชุมชนใหม้ีความเป็นอยู่ที่ด ีตลอดจน
รับผดิชอบต่อการดําเนินธุรกจิของบรษัิทอย่างเป็นธรรม นอกจากนี้บรษัิทฯ ยังใชเ้ทคโนโลยสีเีขยีวเพื่อสง่เสรมิการพัฒนาอย่าง
ย่ังยนื  
 

• หน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง 
 บรษัิทปฏบิัตติามกฎหมายและขอ้บังคับต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและทีไ่ดกํ้าหนดไว ้และสนับสนุนกจิกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน
ราชการ ในโอกาสต่างๆ ทีเ่หมาะสม นอกจากนี้บริษัทยดึมั่นในการดําเนินธุรกจิ ทีเ่ป็นธรรม โปร่งใสและปฏบิัตติามกฎหมาย 
กฎเกณฑ ์ระเบยีบ ขอ้กําหนด และประกาศทีเ่กีย่วขอ้งในประเทศตา่งๆ ทีบ่รษัิทฯ มกีารประกอบธรุกจิ  
 

การเปิดเผยขอ้มูลและความโปรง่ใส 
 

 บรษัิทมนีโยบายเปิดเผยขอ้มูลสําคัญทีเ่กีย่วขอ้งกับบรษัิทฯ ทัง้ขอ้มูลทางการเงนิและขอ้มูลทีม่ใิชข่อ้มูลทางการเงนิ และ
ขอ้มูลอืน่ใดทีอ่าจมีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพยห์รือการตัดสนิใจของผูล้งทุนหรือผูม้สี่วนไดเ้สยี อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น 
ทนัเวลา โปร่งใส ตามมาตรฐานตา่งๆ ของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทยหรอืสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) 
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หลักทรัพย ์เพือ่ใหท้กุฝ่ายมโีอกาสไดรั้บขอ้มูลอย่างเทา่เทยีมกัน ผ่านทางชอ่งทางตา่งๆ ไดแ้ก ่การรายงานตอ่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และเว็บไซตข์องบรษัิทฯ  และจัดใหม้เีจา้หนา้ที่
ฝ่ายนักลงทนุสมัพันธ ์(Investor Relations) เพือ่ทําหนา้ทีต่ดิตอ่สือ่สารกับนักลงทนุหรอืผูถ้อืหุน้ รวมถงึนักลงทนุสถาบันและผูถ้อื
หุน้รายยอ่ย 

 บริษัทมีนโยบายในการป้องกันและขจัดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต และเพื่อพิจารณาการทํา
รายการทีเ่กีย่วโยงกันของบรษัิท และ/หรอืบรษัิทย่อย กับบคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บังคับ 
และประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ในกรณีที่มีการทํารายการระหว่างกันโดยกรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ ผูถ้ ือหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ ในลักษณะที่มี
ผลประโยชนอ์ืน่ทีอ่าจขดัแยง้กบัผลประโยชนก์บับรษัิทฯ และ/หรอืบรษัิทยอ่ย จะตอ้งรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ  
 บริษัทมีนโยบายกําหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ ผูถ้ ือหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ แลว้แต่กรณี ไม่ประกอบธุรกจิที่
คลา้ยคลงึหรอืแขง่ขนั ซึง่สง่ผลใหค้วามสามารถในการแขง่ขนัของบรษัิทลดลง  
 ในกรณีทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอื ผูถ้อืหุน้รายใหญ่เขา้ไปถอืหุน้ในบรษัิทอืน่ทีป่ระกอบธรุกจิคลา้ยคลงึกับบรษัิท หรอื
บรษัิทยอ่ย จะตอ้งรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่พจิารณาใหค้วามเห็นและนําเสนอคณะกรรมการบรษัิทพจิารณาตอ่ไป  
 

การสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้หรอืนกัลงทนุ 
 

 บรษัิทไดจั้ดใหม้ชีอ่งทางรับขอ้รอ้งเรียน และ/หรือแสดงความคดิเห็น และเพิม่ชอ่งทางในการอเีมลถงึผูบ้รหิารระดับสงู
โดยตรงที ่info@thaisolarenergy.com บรษัิทไดกํ้าหนดใหม้กีารคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน/แสดงความคดิเห็น โดยการไม่เปิดเผยขอ้มลู
ของผูร้อ้งเรยีน และจะเก็บขอ้มูลตา่งๆไวเ้ป็นความลับ โดยหน่วยงานนักลงทนุสมัพันธจ์ะเป็นผูทํ้าหนา้ทีร่วบรวมสรุปเรือ่งรอ้งเรยีน
ดงักลา่ว แลว้นําเสนอตอ่ผูบ้รหิารระดบัสงูตอ่ไป 
 

ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
 

 คณะกรรมการบรษัิท มคีวามรับผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้เกีย่วกับการดําเนินธุรกจิของบรษัิท การกํากับดูแลกจิการใหเ้ป็นไปตาม
เป้าหมายและแนวทางทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุตอ่ผูถ้อืหุน้ โดยคํานงึถงึผลประโยชน์ของผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย รวมทัง้ตอ้ง
ปฏบิัตหินา้ทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์ขอ้บังคับของบรษัิทฯ  และมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ดว้ยความซือ่สัตยส์จุรติ และ
ระมัดระวงัรักษาผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยี ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 
 

โครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทั 
 

คณะกรรมการบรษัิทประกอบดว้ยกรรมการตามจํานวนทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้กําหนด แตต่อ้งมจํีานวนไมน่อ้ยกวา่ 5 คน นอกจากนี้
กรรมการจํานวนไม่นอ้ยกวา่ 3 คน หรอื หนึง่ในสามของจํานวนกรรมการทัง้หมด (แลว้แตจํ่านวนใดจะสงูกวา่) จะตอ้งเป็นกรรมการ
อสิระ   

คณุสมบตั ิ
1.  กรรมการทุกคนตอ้งมีคุณสมบัตแิละไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนมคีณุสมบตัติามทีกํ่าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษัิท 

2. เป็นผูม้คีวามรูใ้นกจิการของบรษัิท และสามารถอทุศิเวลาไดอ้ย่างเพยีงพอ ตลอดจนใชค้วามรูค้วามสามารถทีม่ปีฏบิัตหินา้ที่
เพือ่ประโยชนข์องบรษัิท 

3. กรรมการสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษัิทอืน่ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได ้แต่ตอ้งไม่เป็น
อุปสรรคต่อการปฏบิัตหินา้ทีก่รรมการของบรษัิท โดยกําหนดใหก้รรมการสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษัิทอืน่ทีจ่ด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทยไดไ้มเ่กนิ 5 แหง่ ทัง้นี ้ในกรณีทีก่รรมการคนใดมคีวามจําเป็นตอ้งดํารงตําแหน่ง
กรรมการมากกวา่จํานวนทีกํ่าหนดไวด้ังกลา่ว ใหค้ณะกรรมการบรษัิทมอํีานาจพจิารณาอนุมัตเิป็นรายกรณีไป พรอ้มทัง้ชีแ้จง
เหตุผลและความจําเป็น รวมถงึผลการปฏบิัตหินา้ทีข่องกรรมการรายดังกล่าวในแบบแสดงขอ้มูลประจําปี (แบบ 56-1) และ
รายงานประจําปี (แบบ 56-2) ของบรษัิทเพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ  

4. มคีณุสมบตัติามทีกํ่าหนดในประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทยและสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์รวมถงึประกาศแกไ้ขเพิม่เตมิซึง่อาจมใีนอนาคตวาระการดํารงตําแหน่ง 

 

mailto:info@thaisolarenergy.com
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- บรษัิทมกีารกําหนดขอบเขตอํานาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการบรษัิท และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารไวอ้ยา่งชดัเจน  
- บรษัิทกําหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารระดับสงูของบรษัิท มหีนา้ทีร่ายงานขอ้มูลการเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร  ผูม้อํีานาจควบคมุ

ในบรษัิทจํากัด หรือบรษัิทมหาชนจํากัดอืน่ การเป็นหุน้สว่นผูจั้ดการในหา้งหุน้สว่นสามัญ หรือการเป็นหุน้สว่นจําพวกจํากัด
ความรับผดิในหา้งหุน้สว่นจํากดัความรับผดิใหบ้รษัิทฯทราบตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีค่ณะกรรมการบรษัิทกําหนด 

- กรรมการแตล่ะทา่นสามารถปฏบิัตหินา้ทีแ่ละใชด้ลุยพนิจิอยา่งเป็นอสิระในการพจิารณาตัดสนิใจในเรือ่งตา่งๆ โดยสามารถตัง้
คําถาม แสดงความคดิเห็น หรอืคัดคา้นในกรณีทีม่คีวามเห็นขัดแยง้ในเรือ่งทีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้หรือผูม้ี
สว่นไดเ้สยี โดยไมอ่ยูภ่ายใตอ้ทิธพิลของกลุม่บคุคลใด 

- บริษัทมีนโยบายที่จะแต่งตัง้เลขานุการบริษัท เพื่อทําหนา้ที่ต่างๆ ตามที่กฎหมายกําหนด และทําหนา้ที่อื่นตามที่ไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

การเลอืกต ัง้กรรมการ 
1. คณะกรรมการบรษัิทจะเป็นผูค้ดัเลอืกบคุคลทีม่คีณุสมบัตเิหมาะสม และเป็นไปตามระเบยีบและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  เป็น

กรรมการแทนตําแหน่งกรรมการทีว่า่งลง  และนําเสนอชือ่ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้ตอ่ไป 

2. การลงคะแนนเสยีงเพือ่เลอืกตัง้กรรมการบรษัิทโดยมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ใหเ้ป็นไปดงันี ้
2.1 ผูถ้อืหุน้แตล่ะรายมเีสยีงหนึง่เสยีงตอ่หุน้หนึง่หุน้ทีต่นถอือยู ่
2.2 ในกรณีทีบ่คุคลผูไ้ดรั้บการเสนอชือ่เป็นกรรมการมจํีานวนเกนิกวา่จํานวนกรรมการทีจ่ะพงึมไีดใ้นการเลอืกตัง้ครัง้นัน้ ให ้

ใชว้ธิกีารลงคะแนนเป็นรายบคุคล ทัง้นี ้ในการออกเสยีงลงคะแนน บคุคลแตล่ะคนทีผู่ถ้อืหุน้ออกเสยีงเลอืกตัง้จะไดรั้บ
คะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้ตามจํานวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้นัน้มอียู ่โดยผูถ้อืหุน้ดงักลา่วจะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้กบ่คุคลใดบคุคล
หนึ่งมากหรือนอ้ยเพียงใดไม่ได ้โดยบุคคลซึง่ไดรั้บคะแนนเสยีงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลอืกตัง้เป็น
กรรมการเทา่จํานวนกรรมการทีจ่ะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบ่คุคลซึง่ไดรั้บการเลอืกตัง้ในลําดับถัดลงมามคีะแนน
เสยีงเทา่กนัเกนิจํานวนทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด   

วาระการดํารงตําแหน่ง 
 

 กรรมการจํานวนหนึง่ในสามของคณะกรรมการบรษัิทจะตอ้งพน้จากตําแหน่งในทกุครัง้ของการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 
โดยใหก้รรมการซึง่อยู่ในตําแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูพ้น้จากตําแหน่ง ในกรณีทีก่รรมการทีจ่ะพน้จากตําแหน่งดังกล่าวไม่อาจแบ่งได ้
พอดหีนึง่ในสาม ก็ใหใ้ชจํ้านวนทีใ่กลท้ีส่ดุกับหนึง่ในสาม อยา่งไรก็ตาม กรรมการซึง่พน้จากตําแหน่งอาจไดรั้บการเลอืกตัง้ใหดํ้ารง
ตําแหน่งใหมไ่ด ้เวน้แตก่ารดํารงตําแหน่งกรรมการอสิระ ใหม้วีาระการดํารงตําแหน่งตดิตอ่กนัไดไ้มเ่กนิ 9 ปี ทัง้นี ้ในกรณีทีม่เีหตผุล
และความจําเป็น และเป็นไปเพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษัิท ใหค้ณะกรรมการบรษัิทมอํีานาจพจิารณาขยายวาระการดํารงตําแหน่ง
กรรมการอสิระเป็นรายบคุคลได ้โดยใหนํ้าเสนอเหตผุลและความจําเป็นตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมัตติอ่ไป 
 การเลือกบุคคลเขา้เป็นกรรมการใหม่จะตอ้งไดรั้บการกลั่นกรองและเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทนกอ่น 

 

การแตง่ตัง้กรรมการทีพ่น้จากตําแหน่งตามวาระกลบัเขา้ดํารงตําแหน่ง 
 

 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน จะพจิารณาจากหลายปัจจัย เชน่ ประสบการณ์และความเชีย่วชาญ  การอทุศิ
เวลา จํานวนครัง้ในการเขา้ร่วมประชมุ เป็นตน้ โดยในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2561 ไดม้มีตอินุมัตแิตง่ตัง้นายพละ สขุเวช, 
นายประสัณห์ เชื้อพานิช และ นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ กลับเขา้ดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่งและใหดํ้ารงตําแหน่งใน
คณะกรรมการชดุยอ่ยตา่ง ๆ ตามความเห็นและกระบวนการพจิารณาของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
 

การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 
 

บรษัิท กําหนดระเบยีบวธิกีารประชมุ ดงันี ้
 

1. ในการประชมุคณะกรรมการบรษัิทตอ้งมีกรรมการมาประชมุไม่นอ้ยกว่ากึง่หนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมด จงึจะเป็นองค์
ประชมุ  

2. ตอ้งจัดใหม้กีารประชมุคณะกรรมการบรษัิทไม่นอ้ยกว่า 4 ครัง้ต่อปี และตอ้งประชมุกันอย่างนอ้ย 3 เดอืนต่อหนึ่งครัง้ ทัง้นี้ 
กรรมการจะตอ้งเขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการบรษัิทและการประชมุผูถ้อืหุน้ทกุครัง้ เวน้แตก่รณีมเีหตจํุาเป็น 



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) 
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3. เอกสารการประชมุจะตอ้งสง่ใหแ้ก่กรรมการลว่งหนา้อย่างนอ้ย 5 วัน กอ่นการประชมุ เพือ่ใหก้รรมการบรษัิทไดม้เีวลาศกึษา
ขอ้มลูอยา่งเพยีงพอ  เวน้แตใ่นกรณีมเีหตผุลความจําเป็นเร่งดว่น 

4. การวนิจิฉัยชีข้าดของทีป่ระชมุใหถ้อืเสยีงขา้งมากโดยกรรมการคนหนึง่ม ี1 เสยีง ถา้คะแนนเสยีงเทา่กนัใหป้ระธานในทีป่ระชมุ
ออกเสยีงเพิม่อกีหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด  กรรมการผูใ้ดทีม่สีว่นไดเ้สยีจะไมม่สีทิธอิอกเสยีงในเรือ่งนัน้  

 

เรือ่งทีส่งวนไวเ้ป็นอํานาจอนุมัตขิองคณะกรรมการ 
 

- แผนธรุกจิและงบลงทนุประจําปี 
- การทบทวนโครงการลงทนุ 
- การใชง้บประมาณคา่ใชจ้า่ยบรหิาร 
- การตกลงเขา้ทําสญัญาทีส่าํคญัทีม่เีงือ่นไขทางการคา้ทัว่ไป 
- การกูย้มืเงนิและการเขา้ค้ําประกนักบัสถาบนัการเงนิ 
- โครงสรา้งองคก์รและการแตง่ตัง้ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและผูบ้รหิารระดบัสงู 
- นโยบายการจา่ยเงนิปันผล การจา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาล 
 

การเสรมิความรูแ้ละมมุมองในธรุกจิแกก่รรมการ 
 

คณะกรรมการบรษัิท ยังมุ่งเนน้ใหม้กีารเสรมิความรูแ้กก่รรมการ โดยใหก้รรมการแตล่ะทา่นไดม้โีอกาสเขา้ร่วมการอบรมซึง่จัดโดย
หน่วยงานตา่งๆ เพือ่เสรมิสรา้งความรูแ้ละมมุมองใหม่ๆ  ใหแ้กก่รรมการทกุคน 
 

การประเมนิตนเองของคณะกรรมการบรษัิท  
 

บรษัิท จะจัดใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิัตงิานดว้ยตนเองประจําทุกปี เพื่อประเมนิผลงานในปีทีผ่่านมา และหาแนวทางในการ
ปรับปรุงประสทิธภิาพในการทํางานของคณะกรรมการในปีตอ่ ๆ ไป 
 

จรยิธรรมทางธรุกจิ 
 

 คณะกรรมการบรษัิท ยดึมั่นในการดําเนนิธรุกจิภายใตห้ลักจรยิธรรมและยดึถอืปฏบิัตติามกฎหมายมาตรฐาน และขอ้ปฏบิัตทิี่
ด ีซึง่มแีนวปฏบิตัทิีส่าํคญั สรุปดงันี ้
1. ดําเนนิธรุกจิโดยยดึหลักความซือ่สตัยส์จุรติ โปรง่ใสและเป็นธรรม ภายใตก้ฎหมาย กฎเกณฑ ์และขอ้กําหนดทีเ่กีย่วขอ้งกับการ

ดําเนนิธรุกจิ 
2. ปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความรู ้ความสามารถ ความชาํนาญ ความมุง่มั่น และความระมัดระวงั รวมถงึมกีารพัฒนาความรูแ้ละประยุกตใ์ช ้

ความรูแ้ละทกัษะในการจัดการบรษัิทฯ อยา่งเต็มความรู ้ความสามารถ 
3. มกีารเปิดเผยขอ้มลูและสารสนเทศอยา่งครบถว้น ถกูตอ้ง โปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบยีบ และขอ้กําหนดของหน่วยงาน

กํากบัดแูล 
4. ปฏบิัตติอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีตา่งๆ อาท ิผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ คูแ่ขง่ทางการคา้ คูค่า้ เจา้หนี้ พนักงาน และสงัคมสว่นรวม อย่างเป็นธรรม

และเทา่เทยีมกนั ตลอดจนมกีารเปิดเผยขอ้มลูตา่งๆ ใหก้บัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอยา่งครบถว้น ถกูตอ้ง 
5. สง่เสรมิการเคารพและยดึมั่นในการปฏบิัตติามหลกัสทิธมินุษยชนบนพืน้ฐานของศักดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์โดยไมก่ดีกันหรอื

ไมใ่หส้ทิธพิเิศษ หรอืเลอืกปฏบิตัติอ่ผูห้นึง่ผูใ้ด 
6. จัดใหม้รีะบบการควบคมุภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสม รวมทัง้พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคมุ และถ่วงดลุการ

ใชอํ้านาจใหเ้หมาะสม ชดัเจนและมปีระสทิธภิาพ 
7. ยดึมั่นในการปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัความปลอดภัยและสขุอนามัยในสถานทีทํ่างาน 
8. สนับสนุนและสง่เสรมิกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชนต์อ่สงัคม วฒันธรรมและประเพณี อนัดงีาม 
9. กําหนดใหเ้ป็นหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของพนักงานทุกคนทีจ่ะตอ้งปฏบิัตติามกฎระเบยีบ ขอ้บังคับ ระเบยีบขอ้บังคับบริษัท

เกีย่วกบัการทํางาน รวมทัง้กฎหมายตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
* บรษัิทไดเ้ปิดเผยรายละเอยีดจรยิธรรมทางธรุกจิ ไวบ้น www.thaisolarenergy.com ภายใตห้วัขอ้ นักลงทนุสมัพนัธ ์– การกํากบัดแูลกจิการทีด่ ี
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การทํารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
 

บริษัทใหค้วามสําคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นสําคัญ ดังนั้น  จงึให ้
ความสําคัญต่อการป้องกันรายการทีอ่าจเป็นความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ รายการทีเ่กีย่วโยงกัน หรือรายการระหว่างกัน โดยมี
นโยบายซึง่สรุปสาระสาํคญัไดด้งัตอ่ไปนี ้
1) ผูบ้รหิารและพนักงานตอ้งปฏบิัตติามจรรยาบรรณของบรษัิท  ซึง่ถอืเป็นเรือ่งสําคัญทีต่อ้งยดึถอืปฏบิัตโิดยเคร่งครัด เพือ่เป็นที่

เชือ่ถอืและไวว้างใจของผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย และจัดใหม้กีารเผยแพร่ขอ้มูลความเขา้ใจในการถอืปฏบิัตขิองพนักงานทั่วทัง้
บรษัิทฯ   

2) กรรมการบรษัิท และผูบ้รหิารตอ้งแจง้ใหบ้รษัิท ทราบถงึความสัมพันธห์รือรายการเกีย่วโยงในกจิการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์  

3) มกีารนําเสนอรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพจิารณาใหค้วามเห็นก่อนเสนอขออนุมัตติ่อคณะกรรมการ
บรษัิท  ตามหลักการกํากับดูแลกจิการทีด่ ีและดูแลใหม้กีารปฏบิัตติามหลักเกณฑท์ีต่ลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและ
สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยกํ์าหนด 
 

การควบคมุภายใน 
 

 ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ เมือ่วันที ่13 พฤศจกิายน 2561 ไดม้กีารพจิารณาความเพยีงพอของระบบการควบคมุ
ภายในของบรษัิท ตามแนวคดิของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดยม ี
5 องคป์ระกอบของการควบคุมภายใน และหลักการย่อย 17 หลักการ ทําใหส้ามารถกําหนดแนวทางปฏบิัตทิีเ่หมาะสมกับบรษัิท 
คณะกรรมการบรษัิทไดพ้จิารณาแลว้ เห็นวา่บรษัิทมรีะบบการควบคมุภายในทีด่เีพยีงพอและมปีระสทิธผิล ทัง้นี้ ไม่พบขอ้บกพร่อง
ทีม่สีาระสําคัญเกีย่วกับระบบควบคมุภายใน อกีทัง้ยังไดจั้ดใหม้รีะบบการตดิตามควบคมุดแูลการดําเนนิงานของบรษัิทและบรษัิท
ยอ่ยทีเ่พยีงพอและมปีระสทิธผิลเชน่เดยีวกนั 
 

องคป์ระกอบของการควบคมุภายในแตล่ะดา้น มดีงันี ้ 
1. การควบคมุภายในองคก์ร (Control Environment) 

คณะกรรมการบรษัิทมคีวามเป็นอสิระจากฝ่ายบรหิาร คณะกรรมการบรษัิทยังไดกํ้าหนดอํานาจอนุมัตขิองคณะกรรมการบรษัิท 
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและฝ่ายบรษัิทไวอ้ย่างชดัเจนและเหมาะสม มโีครงสรา้งองคก์รระบอํุานาจการบังคับบัญชาและความ
รับผดิชอบทีช่ดัเจน 

2. การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment)  
บรษัิทดําเนนิธุรกจิภายใตค้วามเสีย่งทีย่อมรับได ้เพือ่ใหบ้รรลวุัตถปุระสงคข์องบรษัิทและตอบสนองตอ่ความคาดหวังของผูม้ี
สว่นไดเ้สยีทกุภาคสว่น 

3. การควบคมุการปฏบิตังิาน (Control Activities) 
บรษัิทไดจั้ดใหม้กีจิกรรมการควบคมุผา่นทางนโยบายและขัน้ตอนการปฏบิัตงิานตา่ง ๆ โดยกจิกรรมการควบคมุของบรษัิทจะถูก
ดําเนนิการในทกุระดับขององคก์ร  ภายใตส้ภาพแวดลอ้มการควบคมุ ซึง่รวมถงึ อํานาจอนุมัต ิการสอบทาน และการแบ่งแยก
หนา้ทีค่วามรับผดิชอบ 

4. ระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลู (Information & Communication) 
บรษัิทสนับสนุนขอ้มลูทีม่คีณุภาพ รวมทัง้เปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอตอ่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร 

5. ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 
บริษัทมีการตดิตามและประเมนิผลอย่างต่อเนื่องโดยผูบ้ริหารแต่และสายงาน ทัง้นี้ยังมีฝ่ายตรวจสอบภายในที่ทําหนา้ที่

สนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ในการกํากบัดแูลระบบการควบคมุภายใน โดยใหค้วามมั่นใจอยา่งอสิระวา่การควบคมุภายใน
มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเพยีงพอ 

 

 

 
 



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) 

 

 

   

สว่นที ่2 การจัดการและการกํากบัดแูลกจิการ                                                                                                                          หนา้ 65 
 

9.2 คณะกรรมการชุดยอ่ย  
คณะกรรมการชดุย่อย ของบรษัิทฯ ประกอบดว้ย คณะกรรมการจํานวน 3 ชดุ คอื คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรร

หาและพจิารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการบรหิาร  
 

9.3 การสรรหาและแตง่ต ัง้กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูสดุ 
 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน จะทําหนา้ทีใ่นการพจิารณาทบทวนทักษะและคุณสมบัตขิองกรรมการที่
ตอ้งการ โดยจะใหค้วามสําคัญกับบุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ มปีระวตักิารทํางานทีด่ ีและมภีาวะผูนํ้า วสิยัทัศน์
กวา้งไกล รวมทัง้มคีณุธรรม จรยิธรรม ตลอดจนมทีัศนคตทิีด่ตีอ่องคก์ร  สามารถอทุศิเวลาใหไ้ดอ้ยา่งเพยีงพออันเป็นประโยชนต์อ่
การดําเนนิกจิการของบรษัิท 
หลกัเกณฑก์ารสรรหา 
 

1. กรรมการบรษัิท 
 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน จะพจิารณาจากความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิ หรอื 

พจิารณาจากผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษัิททีม่ปีระสบการณ์ในธรุกจิทีจ่ะเป็นประโยชน์ตอ่บรษัิทฯ หรอืพจิารณาจากผูถ้อืหุน้ทีถ่อื
หุน้และมสีทิธอิอกเสยีงรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของจํานวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท ณ วันทีเ่สนอวาระ
การประชุมหรือเสนอชือ่ผูม้คีุณสมบัตเิหมาะสมที่จะไดรั้บการแต่งตัง้เป็นกรรมการล่วงหนา้  โดยบุคคลดังกล่าวจะตอ้งมี
คุณสมบัตคิรบตามพระราชบัญญัตมิหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยฯ์ ประกาศของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถงึประกาศขอ้บังคับ และ/หรือ
กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง อย่างไรก็ตาม การแตง่ตัง้กรรมการใหม่จะตอ้งผ่านการพจิารณาอนุมัตจิากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท 
และ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ (แลว้แตก่รณี) ตามขอ้บงัคบัของบรษัิท 

 

2. กรรมการอสิระ 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน จะคัดเลอืกบุคคลทีจ่ะมาดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอสิระ โดยพจิารณาจาก
คุณสมบัตติามพระราชบัญญัตมิหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถงึประกาศขอ้บังคับ และ/หรือ
กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง และจํานวนของกรรมการอสิระจะตอ้งมอียา่งนอ้ย 3 คนหรอือยา่งนอ้ย  1 ใน 3 แลว้แตจํ่านวนใดจะสงูกวา่ 

 

คณุสมบตัขิองกรรมการอสิระ 
กรรมการอสิระตอ้งไม่มธีุรกจิหรอืสว่นร่วมในการบรหิารงานหรอืมผีลประโยชน์เกีย่วขอ้งกับบรษัิทฯ อันอาจมผีลกระทบต่อการ
ตดัสนิใจโดยอสิระ โดยกรรมการอสิระมคีณุสมบตัดิงันี ้
1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจํานวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้ี

อํานาจควบคมุของบรษัิท ทัง้นีใ้หนั้บรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 
2. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงานลกูจา้งพนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจําหรอืผูม้อํีานาจควบคมุของ

บรษัิท บรษัิทยอ่ย บรษัิทร่วม บรษัิทยอ่ยลําดับเดยีวกนัผูถ้อืหุน้รายใหญห่รอืของผูม้อํีานาจควบคมุของบรษัิท เวน้แตจ่ะได ้
พน้จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงานทัง้นี้ลักษณะตอ้งหา้ม
ดังกล่าวไม่รวมถงึกรณีทีก่รรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการหรือทีป่รกึษาของสว่นราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรือผูม้ี
อํานาจควบคมุของบรษัิท 

3. ไมเ่ป็นบคุคลทีม่คีวามสมัพันธท์างสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็นบดิามารดาคูส่มรสพีน่อ้ง
และบุตรรวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอืน่ ผูบ้รหิารผูถ้อืหุน้รายใหญ่ผูม้อํีานาจควบคุมหรอืบุคคลทีจ่ะไดรั้บการ
เสนอใหเ้ป็นกรรมการผูบ้รหิารหรอืผูม้อํีานาจควบคมุของบรษัิทฯหรอืบรษัิทยอ่ย 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพันธท์างธุรกจิกับบรษัิท บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อํีานาจควบคมุของบรษัิท 
ในลักษณะทีอ่าจเป็นการขัดขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตนรวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย หรือผูม้ี
อํานาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสัมพันธท์างธุรกจิกับบรษัิท บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อํีานาจควบคมุ
ของบรษัิท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีกอ่นวนัทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระ 
ความสมัพันธท์างธรุกจิตามวรรคหนึง่รวมถงึการทํารายการทางการคา้ทีก่ระทําเป็นปกตเิพือ่ประกอบกจิการการเชา่หรอืใหเ้ชา่
อสงัหารมิทรัพยร์ายการเกีย่วกับสนิทรัพยห์รอืบรกิารหรอืการใหห้รอืรับความชว่ยเหลอืทางการเงนิดว้ยการรับหรอืใหกู้ย้มืค้ํา
ประกันการใหส้นิทรัพยเ์ป็นหลักประกันหนี้สนิรวมถงึพฤตกิารณ์อืน่ทํานองเดยีวกันซึง่เป็นผลใหบ้รษัิทฯหรอืคูส่ญัญามภีาระ
หนีท้ีต่อ้งชาํระตอ่อกีฝ่ายหนึง่ตัง้แตร่อ้ยละ 3 ของสนิทรัพยท์ีม่ตีวัตนสทุธขิองบรษัิทฯหรอืตัง้แต ่20 ลา้นบาทขึน้ไปแลว้แต่
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จํานวนใดจะตํ่ากว่าทัง้นี้การคํานวณภาระหนี้ดังกล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิีการคํานวณมูลค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑใ์นการทํารายการทีเ่กีย่วโยงกันโดยอนุโลมแตใ่นการพจิารณาภาระ
หนีด้งักลา่วใหนั้บรวมภาระหนีท้ีเ่กดิขึน้ในระหวา่ง 1 ปีกอ่นวนัทีม่คีวามสมัพันธท์างธรุกจิกบับคุคลเดยีวกนั 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯบรษัิทใหญ่บรษัิทย่อย บรษัิทร่วมผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรือผูม้อํีานาจควบคุมของ
บริษัทฯและไม่เป็นผูถ้ือหุน้ทีม่ีนัย ผูม้ีอํานาจควบคุมหรือหุน้ส่วนของสํานักงานสอบบัญชซีึง่มีผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ
บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อยบรษัิทร่วมผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อํีานาจควบคุมของบรษัิทฯสังกัดอยู่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีกอ่นวนัทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิซึง่
ไดรั้บค่าบริการเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผูถ้ือหุน้รายใหญ่หรือผูม้ีอํานาจ
ควบคมุของบรษัิทฯและไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัียผูม้อํีานาจควบคมุหรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ยเวน้แตจ่ะได ้
พน้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีกอ่นวนัทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดรั้บการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบรษัิทฯผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรือผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ี่
เกีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษัิทฯ 

8. ไม่ประกอบกจิการทีม่ีสภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ีนัยกับกจิการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็น
หุน้สว่นทีม่นัียในหา้งหุน้สว่นหรอืเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงานลกูจา้งพนักงานทีป่รกึษาทีรั่บเงนิเดอืนประจําหรอืถอื
หุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจํานวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทอืน่ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกันและเป็น
การแขง่ขนัทีม่นัียกบักจิการของบรษัิทฯหรอืบรษัิทยอ่ย 

9. ไมม่ลีกัษณะอืน่ใดทีทํ่าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอสิระเกีย่วกบัการดําเนนิงานของบรษัิท 
กรรมการอสิระอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ัดสนิใจในการดําเนินกจิการของบริษัทฯ โดยมกีารตัดสนิใจใน

รูปแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้

ในกรณีทีไ่ดแ้ต่งตัง้บุคคลใหดํ้ารงตําแหน่งกรรมการอสิระและเป็นบุคคลทีม่หีรอืเคยมคีวามสัมพันธท์างธุรกจิ หรือการให ้
บรกิารทางวชิาชพีเกนิมูลค่าทีกํ่าหนดตามขอ้  4 หรอื ขอ้   6 คณะกรรมการบรษัิทฯ อาจพจิารณาผ่อนผันใหไ้ด ้หากเห็นวา่การ
แตง่ตัง้บคุคลดังกลา่วไม่มผีลกระทบตอ่การปฏบิัตหินา้ทีแ่ละการใหค้วามเห็นทีเ่ป็นอสิระ และบรษัิทฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูตอ่ไปนี้
ในหนังสอืนัดประชมุผูถ้อืหุน้ในวาระพจิารณาแตง่ตัง้กรรมการอสิระดงักลา่วแลว้ดงันี ้

ก.  ลกัษณะความสมัพันธท์างธรุกจิหรอืการใหบ้รกิารทางวชิาชพีทีทํ่าใหบ้คุคลดงักลา่วมคีณุสมบตัไิมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ทีกํ่าหนด 

ข.  เหตผุลและความจําเป็นทียั่งคงหรอืแตง่ตัง้ใหบ้คุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอสิระ 
ค.  ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท ในการเสนอใหม้กีารแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอสิระ 
 

3. กรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งไดรั้บการแตง่ตัง้โดยคณะกรรมการของบรษัิทฯ และจะตอ้งเป็นกรรมการของบรษัิทฯ 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอสิระอย่างนอ้ย 3 คน และใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตัง้กรรมการ
ตรวจสอบ 1 คน ใหเ้ป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี้ กรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 คนจะตอ้งเป็นบุคคลทีม่คีวามรู ้
และประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบับญัชหีรอืการเงนิ เพือ่ทําหนา้ทีส่อบทานความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิของบรษัิท 

 

คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งมคีุณสมบัตติามหลักเกณฑท์ีค่ณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยตลอดจนกฎหมายอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง
กําหนดไว ้
คณุสมบตัขิองกรรมการตรวจสอบ 
1. ไดรั้บการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการหรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ ใหเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ 
2. ทกุคนตอ้งเป็นกรรมการอสิระของบรษัิทฯ 
3. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทใหต้ัดสนิใจในการดําเนนิกจิการของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิท

ยอ่ย บรษัิทร่วม บรษัิทยอ่ยลําดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อํีานาจควบคมุของบรษัิท 
4. ไมเ่ป็นกรรมการของบรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ย และบรษัิทยอ่ยลําดบัเดยีวกนัเฉพาะทีเ่ป็นบรษัิทจดทะเบยีน 
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5. มหีนา้ทีใ่นลักษณะเดยีวกับทีกํ่าหนดไวใ้นประกาศตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ยคุณสมบัตแิละขอบเขตการ
ดําเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6. มคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถทําหนา้ทีใ่นฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้ตอ้งมกีรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 
1 คน ทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถทําหนา้ทีใ่นการสอบทานความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิได ้

7. คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูแ้ตง่ตัง้ประธานกรรมการตรวจสอบหรอืใหผู้ท้ีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบทัง้หมดทํา
การเลอืกบคุคลหนึง่ขึน้มาเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. กรรมการบรหิาร 
คณะกรรมการบรษัิท เป็นผูแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิาร เพือ่ทําหนา้ทีช่ว่ยในการบรหิารจัดการ และการกํากับดแูล ตลอดจนการ
ควบคมุภายในของบรษัิทฯ ตามความจําเป็นและเหมาะสม 

5. ผูบ้รหิารระดบัสงู 
 คณะกรรมการบริหาร จะเป็นผูพ้ิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะมาดํารงตําแหน่งผูบ้ริหารระดับสูง โดยพิจารณาจากความรู ้

ความสามารถ และประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิ 
 

9.4 นโยบายการกาํกบัดแูลการดาํเนนิงานของบรษิทัยอ่ย กจิการทีค่วบคมุรว่มกนั และบรษิทัรว่ม  
 บรษัิทฯ จะดําเนนิการกํากบัดแูลการดําเนนิงานของบรษัิทยอ่ย กจิการทีค่วบคมุร่วมกนั ดงันี ้
1. มอบหมายใหก้รรมการของบรษัิทฯ หรือผูบ้รหิารทีม่คีุณสมบัตแิละประสบการณ์ทีเ่หมาะสมกับการดําเนนิธุรกจิทีไ่ดรั้บความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิท เพือ่เป็นกรรมการตัวแทนในบรษัิทย่อย กจิการทีค่วบคมุร่วมกัน และบรษัิทร่วม ทัง้นี้ เพือ่ทํา
หนา้ทีกํ่าหนดนโยบายทีส่ําคัญในการบรหิารงานและควบคมุการดําเนนิธรุกจิของบรษัิทยอ่ยและบรษัิทร่วมดังกลา่วตามทีไ่ดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

2. ดําเนนิการใหบ้รษัิทย่อย กจิการทีค่วบคมุร่วมกัน และบรษัิทร่วม กําหนดนโยบายการเขา้ทํารายการระหวา่งกนัของบรษัิท กับ
บคุคลทีอ่าจมสีว่นไดเ้สยี หรอืมคีวามขดัแยง้กนัในทางผลประโยชน ์โดยใหน้โยบายดงักลา่วสอดคลอ้งและเป็นไปตามกฎหมาย 
กฎเกณฑ ์ประกาศ ระเบยีบ ขอ้กําหนด และหนังสอืเวยีนทีเ่กีย่วขอ้งกําหนดไว ้

3. ดําเนนิการใหบ้รษัิทย่อย กจิการทีค่วบคมุร่วมกัน และบรษัิทร่วม จัดทํารายงานทางการเงนิ เพือ่ใหแ้สดงถงึสถานะทางการเงนิ
และผลการประกอบการทีแ่ทจ้ริงของบริษัทฯ  โดยอยู่บนพื้นฐานของขอ้มูลทางบัญชทีีถู่กตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอตาม
มาตรฐานการบัญชซีึง่เป็นทีย่อมรับโดยทั่วไป และรายงานการทํารายการระหว่างบรษัิทดังกล่าวกับบุคคลทีอ่าจมสีว่นไดเ้สยี 
หรอืมคีวามขดัแยง้กนัในทางผลประโยชน ์รวมถงึรายการการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึง่สนิทรัพยข์องบรษัิทดงักลา่ว โดยใหม้กีาร
นําเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพือ่ทราบอยา่งนอ้ยปีละ 2 ครัง้ 

4. ดําเนนิการใหบ้รษัิทย่อย กจิการทีค่วบคมุร่วมกัน และบรษัิทร่วม จัดใหห้น่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Unit) หรอืผู ้
ตรวจสอบภายในจากภายนอก เขา้มาจัดทําแผนงานการตรวจสอบภายในประจําปีของบรษัิทดังกลา่ว และจัดใหม้กีารตรวจสอบ
ตามแผนงานตรวจสอบภายในประจําปีทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถงึจัดใหม้รีายงานผลการตรวจสอบ
และขอ้เสนอแนะเกีย่วกับระบบการควบคุมภายใน ว่าระบบการควบคุมภายในของบรษัิทฯ มคีวามรัดกุมเพียงพอหรือไม่ และ
พนักงาน ผูบ้รหิาร และกรรมการของบรษัิทฯ ไดม้กีารปฏบิัตใิหส้อดคลอ้งกับนโยบายการควบคมุภายในมากนอ้ยเพยีงใด เพือ่
นําเสนอตอ่คณะกรรมการของบรษัิทยอ่ยและบรษัิทร่วม แลว้แตก่รณี ภายในระยะเวลาทีเ่หมาะสมอยา่งสมํา่เสมอ 
 

9.5 การดแูลเรือ่งการใชข้อ้มลูภายใน  
คณะกรรมการบริษัท ไดพ้ิจารณาและอนุมัตกิารกําหนดนโยบายการกํากับดูแลเรื่องการใชข้อ้มูลภายในของบริษัทฯ 

รายละเอยีดดงันี ้
1. จัดใหค้วามรูแ้ละความเขา้ใจแก่ คณะกรรมการ ผูบ้รหิารของบรษัิทฯรวมถงึผูดํ้ารงตําแหน่งระดับบรหิารในสายงานบัญชหีรอื

การเงนิทีเ่ป็นระดบัผูจั้ดการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเทา่ เกีย่วกบัหนา้ทีใ่นการจัดทําและสง่รายงานการถอืครองหลักทรัพย ์และการ
เปลีย่นแปลงการถอืครองหลักทรัพยข์องบรษัิทฯ ตอ่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตามมาตรา 
59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 ของพระราชบญัญัตหิลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 (ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) ทัง้นี้ 
กําหนดใหแ้จง้ตอ่เลขานุการบรษัิท ทราบทกุครัง้ เพือ่แจง้ใหผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้งรับทราบตอ่ไป  

2. กําหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร ผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ รวมถงึผูดํ้ารงตําแหน่งระดับบรหิารในสายงานบัญชหีรอืการเงนิทีเ่ป็น
ระดับผูจั้ดการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเทา่จัดทําและนําสง่รายงานการถอืหลักทรัพยข์องบรษัิทฯ ของตนและคูส่มรสและบตุรทียั่ง
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ไม่บรรลนุติภิาวะนับแตท่ีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ใหดํ้ารงตําแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรอืผูบ้รหิาร และทกุครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงการ
ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในเวลาที่กําหนด 
กล่าวคอื ใหจั้ดทําและนําสง่ภายใน 30 วันนับตัง้แต่ไดรั้บการแตง่ตัง้ใหดํ้ารงตําแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือผูบ้รหิาร หรือ
รายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลักทรัพยภ์ายใน 3  วันทําการนับแตว่ันทีม่กีารซือ้ ขาย โอน หรอืรับโอนหลักทรัพยนั์น้ 
และกําหนดใหเ้ลขานุการบรษัิท สรุปรายงานการถอืครองหลักทรัพย ์และการเปลีย่นแปลงการถอืหลักทรัพยข์องบรษัิทฯ ใหท้ี่
ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ รับทราบภายในระยะเวลาทีเ่ห็นสมควร 

3. กําหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร รวมถงึผูดํ้ารงตําแหน่งระดบับรหิารในสายงานบัญชหีรอืการเงนิทีเ่ป็นระดับผูจั้ดการฝ่ายขึน้ไปหรือ
เทยีบเทา่และผูป้ฏบิัตงิานทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่ดรั้บทราบขอ้มลูภายในทีเ่ป็นสาระสําคัญ ซึง่มผีลตอ่การเปลีย่นแปลงราคาหลักทรัพย์
จะตอ้งระงับการซือ้ขายหลักทรัพยข์องบรษัิทฯ ในชว่งเวลากอ่นทีจ่ะเผยแพร่งบการเงนิหรอืเผยแพร่เกีย่วกับฐานะการเงนิและ
สถานะของบรษัิทฯ จนกวา่บรษัิทฯ จะไดเ้ปิดเผยขอ้มลูตอ่สาธารณชนแลว้ โดยบรษัิทฯ จะแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหก้รรมการ
และผูบ้รหิารรวมถงึผูดํ้ารงตําแหน่งระดับบรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิทีเ่ป็นระดับผูจั้ดการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเทา่ งดการ
ซือ้ขายหลกัทรัพยข์องบรษัิทฯ เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 30 วนัลว่งหนา้กอ่นการเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วตอ่สาธารณชนและตอ่เนื่องไป
อีกอย่างนอ้ย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวต่อสาธารณชนแลว้ รวมทัง้หา้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลที่เป็น
สาระสาํคญันัน้ตอ่บคุคลอืน่ 

4. คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลกูจา้งทัง้หมดของบรษัิทฯ จะเก็บรักษาขอ้มลูภายในเป็นความลบั เวน้แตก่ารใชข้อ้มลูนัน้ 
เป็นไปเพือ่วตัถปุระสงคใ์นการดําเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ หรอืตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

5. คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลกูจา้งทัง้หมดของบรษัิทฯ จะไม่เปิดเผยขอ้มูลภายในของบรษัิทฯ และจะไม่ใชตํ้าแหน่ง
หนา้ทีใ่นบรษัิทฯ หรอืนําขอ้มลูภายในหรอืสารสนเทศทีม่สีาระสําคัญซึง่ไดรั้บรูห้รอืรับทราบในระหวา่งการปฏบิัตงิานในบรษัิทฯ 
ซึง่ยังไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ ไปแสวงหาประโยชนใ์นทางมชิอบ หรอืเปิดเผยกับบคุคลภายนอกเพือ่ประโยชน์สว่นตนและ
ผูเ้กีย่วขอ้ง เพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพือ่ตนเอง หรือเพื่อบุคคลอืน่ ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม โดยไม่คํานึงว่าจะไดรั้บ
ผลประโยชนต์อบแทนหรอืไม ่

6. คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลกูจา้งทัง้หมดของบรษัิทฯ จะไม่ขาย ซือ้ โอน หรอื รับโอนหลักทรัพยข์องบรษัิทฯ โดย
ใชข้อ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นความลบั และ/หรอืเป็นขอ้มลูภายในของบรษัิทฯ และ/หรอืจะไมเ่ขา้ทําธรุกรรมใดๆ โดยใชข้อ้มลูขา่วสาร
ทีเ่ป็นความลับ และ/หรอืเป็นขอ้มูลภายในของบรษัิทฯ ในลักษณะทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่บรษัิทฯ ไมว่า่ทางตรงหรอื
ทางออ้ม ทัง้นี ้ใหร้วมถงึคูส่มรสและบตุรทียั่งไมบ่รรลนุติภิาวะของกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลกูจา้งของบรษัิทฯ ดว้ย หาก
ผูใ้ดฝ่าฝืนใหถ้อืวา่ไดก้ระทําผดิอยา่งรา้ยแรง 

7. กําหนดจรยิธรรมว่าดว้ยการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารภายในบรษัิทฯ เพือ่ควบคมุและรักษาความปลอดภัยของ
ขอ้มลูในระบบสารสนเทศ และ/หรอืป้องกนัการเขา้ถงึขอ้มลูบรษัิทฯ จากบคุคลภายนอก และจัดใหม้กีารกําหนดระดับการเขา้ถงึ
ขอ้มลูของบรษัิทฯ ใหก้บัพนักงาน และลกูจา้งในระดบัตา่งๆ ใหเ้หมาะสมกบัตําแหน่งหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

8. กําหนดบทลงโทษตามระเบยีบของบรษัิทฯ ในกรณีทีพ่บวา่ ผูบ้รหิาร พนักงาน ลกูจา้ง หรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งไดใ้ชข้อ้มลูภายใน 
หรือมคีวามประพฤตทิีส่อ่ไปในทางทีจ่ะทําใหบ้รษัิทฯ ไดรั้บความเสือ่มเสยีและความเสยีหาย จากการใชข้อ้มูลภายในของ  
บรษัิทฯ ดงักลา่ว ซึง่การลงโทษจะพจิารณาจากเจตนาของการกระทําและความรา้ยแรงของความผดินัน้ๆ 
 

9.6 คา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ี 
 การแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ี

 คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้จิารณาคดัเลอืกผูส้อบบัญชแีละคา่สอบบญัช ีโดยการเปิดใหส้ํานักงานสอบบัญชชีัน้นําได ้
เสนองานสอบบัญชใีหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและใหค้วามเห็น ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอให ้
คณะกรรมการบรษัิทเสนอใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผูส้อบบัญชแีละกําหนดค่าสอบบัญชเีป็นประจําทกุปี 
โดยสํานักงานสอบบัญชแีละผูส้อบบัญชทีีไ่ดรั้บการแต่งตัง้ ตอ้งมคีวามเป็นอสิระ ไม่มคีวามสมัพันธห์รอืสว่นไดส้ว่นเสยีใด ๆ กับ
บรษัิท ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ใหญ ่หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของบคุคลดงักลา่ว   
 

 ทัง้นี ้ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2561 ไดม้มีตอินุมัตแิตง่ตัง้ ผูส้อบบญัชจีากบรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอ
บเีอเอส จํากดั  โดยมรีายละเอยีดดงันี ้
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รายชือ่ผูส้อบบญัช ี                                       
 

ชือ่ สกลุ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่
1. นายขจรเกยีรต ิ    อรุณไพโรจนกลุ 3445 
2. นางสาวสกณุา     แยม้สกลุ   4906 
3. นายพสิฐิ            ทางธนกลุ 4095 

  
 ในนามของบรษัิท ไพรซ้ วอเตอรเ์ฮาส ์คเูปอรส์ เอบเีอเอส จํากัด เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท โดยใหค้นใดคนหนึง่เป็นผูทํ้า
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตดังกล่าวขา้งตน้ไม่สามารถ
ปฏบิัตงิานได ้ใหบ้รษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอร์ส เอบเีอเอส จํากัด จัดหาผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตอืน่ของบรษัิท ไพรซ้วอเตอร์
เฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั แทนได ้

 อย่างไรก็ตาม บรษัิท ไพรซ้วอเตอร์เฮาส ์คูเปอร์ส เอบเีอเอส จํากัด ไดจั้ดหาผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต คอื นายขจรเกยีรต ิ
อรุณไพโรจนกลุ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต เลขที ่3445 เป็นผูทํ้าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษัิทประจําปี 
2561 
 

 คา่สอบบญัช ี
 

 กลุม่บรษัิทจา่ยคา่ตอบแทนจากการสอบบญัชสีาํหรับปี 2561 ดงันี ้
 

 2561 

บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) 1,815,500 
บรษัิทยอ่ย  6,898,500 
รวมคา่สอบบญัชขีองกลุม่บรษิทั 8,714,000 

 
 คา่บรกิารอืน่ทีม่ใิชก่ารสอบบญัช ี

 บรษัิทไดว้า่จา้งผูส้อบบัญชจีาก บรษัิท ไพรซ้ วอเตอรเ์ฮาส ์คเูปอรส์ เอบเีอเอส จํากัด ดําเนนิการตรวจและจัดทํารายงาน
เอกสารทีเ่กีย่วกับการตรวจสอบการปฏบิัตติามเงือ่นไขของบัตรสง่เสรมิการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ 
จํานวน 980,000 บาท 
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 10.  ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 

10.1 นโยบายภาพรวม 
 กลุ่มบริษัท มีนโยบายดําเนินธุรกจิดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility - CSR) ดว้ยความ
ตระหนักและใหค้วามสําคัญในการสนับสนุนการดําเนินกจิกรรมเพื่อสังคมและชมุชนโดยรอบรวมทัง้ใสใ่จดูแลสิง่แวดลอ้มอย่าง
ตอ่เนื่อง มเีจตนารมณ์ทีจ่ะทํางานร่วมกับผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง โดยมุ่งสรา้งและสบืสานความสมัพันธอ์ันดทีีเ่กดิจากการยอมรับและ
ไวว้างใจซึง่กันและกัน คํานงึถงึผลกระทบทีอ่าจจะมตีอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยี เชน่ ผูถ้อืหุน้ พนักงาน ชมุชนทีบ่รษัิทฯ ประกอบกจิการอยู่ 
ลกูคา้ คูค่า้ และหน่วยงานภาครัฐตลอดจนถงึสงัคมและประเทศชาต ิพรอ้มทัง้สรา้งทัศนคตแิละวัฒนธรรมองคก์รเพือ่ใหพ้นักงานมี
ความรับผดิชอบต่อสังคมทีอ่ยู่ร่วมกัน ทัง้นี้ เพื่อมุ่งหวังการอยู่ร่วมกับชมุชนและสังคมไดอ้ย่างเป็นสขุ และพัฒนายกระดับความ
เจรญิกา้วหนา้ไปพรอ้มๆ กนัเพือ่การเจรญิเตบิโตอยา่งย่ังยนื 

10.2 การดาํเนนิงานและการจดัทํารายงาน 
 จากการทีก่ลุม่บรษัิท ไดต้ระหนักถงึความรับผดิชอบทางสงัคม คณะกรรมการบรษัิทมแีนวนโยบายเกีย่วกบัความรับผดิชอบ

ตอ่สงัคม ตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีตา่งๆ เพือ่ใหฝ่้ายจัดการนําไปศกึษาหรอืปฏบิตั ิดงันี ้
1) ดําเนนิธรุกจิดว้ยความสจุรติ โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได ้โดยมุง่เนน้การเจรญิเตบิโตของบรษัิท ควบคูไ่ปกบัการ

พัฒนาคณุภาพชวีติของพนักงาน ชมุชน และคณุภาพของสงัคม และสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้ดแูล ผลประโยชนข์องผูม้สีว่นไดเ้สยี 
2) ใหค้วามสําคัญกับสทิธมินุษยชนขัน้พื้นฐานเพื่อสง่เสรมิการเคารพต่อสทิธแิละเสรภีาพดว้ยการไม่เลอืกปฏบิัต ิสง่เสรมิความ

เสมอภาค ไมแ่บง่แยกเพศและชนชัน้ ไมใ่ชแ้รงงานเด็ก และตอ่ตา้นการคอรัปชัน่ทกุรูปแบบ 
3) สง่เสรมิและใหค้วามรูด้า้นสงัคมและสิง่แวดลอ้มกับพนักงานทกุระดับของบรษัิทฯ เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางร่วมกัน ในการพัฒนาและ

ดแูลรับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ใหท้ัว่ถงึทัง้องคก์ร 
4) ใหม้กีารสือ่สาร และ ประชาสมัพันธโ์ครงการ หรอื กจิกรรมเพือ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มแบบสองทาง กับชมุชน สงัคมและผูม้สีว่น

ไดเ้สยี รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีไดม้สีว่นร่วมในโครงการหรือกจิกรรมนัน้ๆ ตามความเหมาะสมเชน่ การทําประชา
พจิารณ์ร่วมกับประชาชนในพืน้ทีเ่พือ่ศกึษาผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มเบือ้งตน้ (IEE) เพือ่ใหป้ระชาชนในชมุชนรับรูแ้ละเขา้ใจถงึ
ผลกระทบจากการกอ่สรา้งโรงไฟฟ้า กระบวนการผลติไฟฟ้า ทัง้ตอ่ผูอ้ยูอ่าศยัในชมุชน และสิง่แวดลอ้มเป็นตน้ 

5) การเผยแพร่นวัตกรรมการผลติไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนของกลุ่มบรษัิทฯ เพื่อใหผู้ส้นใจนําไปพัฒนาใหเ้กดิประโยชน์ตอ่
สังคม และสิง่แวดลอ้มต่อไปในปัจจุบันมผีูส้นใจเขา้ศกึษาเทคโนโลยกีารผลติไฟฟ้าจากพลังงานความรอ้นแสงอาทติยข์อง
บรษัิทฯ อยา่งตอ่เนือ่ง 

10.3 กจิกรรมเพือ่ประโยชนต์อ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม  
กลุม่บรษัิทไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่ไดดํ้าเนนิธุรกจิควบคูก่ับการมสีว่นร่วมดแูลสงัคม ชมุชน และสิง่แวดลอ้ม ซึง่เป็นสว่น

หนึง่ของเป้าหมายในการพัฒนาองคก์รอย่างย่ังยนื นอกจากนียั้งใหค้วามสําคัญกับการสรา้งประโยชน์สขุต่อเด็กและเยาวชนในวัย
ศกึษา ซึง่นับเป็นพลงัสาํคญัทีจ่ะดแูลสงัคมและประเทศในอนาคต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรษัิท ออสการ ์เซฟ เดอะ เวลิด ์จํากดั ร่วมจัดกจิกรรมโครงการ CSR "ปันรัก ปันน้ําใจ กลุม่บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่          
สู ่โรงเรยีนชนทบ ครัง้ที ่1" มอบโตะ๊ปิงปองและคอมพวิเตอร ์ณ โรงเรยีนบา้นโคกมะขาม ตําบลนาเขลยีง จ.นครศรธีรรมราช 
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บรษัิท ออสการ ์เซฟ เดอะ เวลิด ์จํากดั ร่วมจัดกจิกรรมโครงการ CSR "ปันรัก ปันน้ําใจ กลุม่บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่          
สู ่โรงเรยีนชนทบ ครัง้ที ่1" มอบโตะ๊ปิงปองและคอมพวิเตอร ์ณ โรงเรยีนวดัสามัคคนุีกลู ตําบลไสหรา้ จ.นครศรธีรรมราช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บรษัิท บางสวรรค ์กรนี จํากดั ร่วมมอบตุก๊ตา ขนม และเครือ่งดืม่ ในกจิกรรมงานวนัเด็กปี 2561 
ณ ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลบางสวรรค ์จ.สรุาษฎรธ์าน ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรษัิท สยาม โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่1 จํากดั สาขา SSE1 – PV07 ร่วมสนับสนุนชดุกฬีาโครงการกฬีาตอ่ตา้นยาเสพตดิ 
ณ ต.รางสาลี ่อ.ทา่มว่ง จ.กาญจนบรุ ี

 
นอกจากนี ้ตลอดปี 2561 กลุม่บรษัิทฯ ไดจั้ดกจิกรรมเพือ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มอยา่งตอ่เนือ่ง อาท ิ
 มกราคม 2561 

- บรษัิท ออสการ ์เซฟ เดอะ เวลิด ์จํากดั สนับสนุนเงนิชว่ยผูป้ระสบภัย จ.นครศรธีรรมราช 
- บรษัิท โซลา่ร ์คอมมนูติี ้จํากดั สนับสนุนเงนิชว่ยผูป้ระสบภัย จ.ประจวบครีขีนัธ ์
- บรษัิท ออสการ ์เซฟ เดอะ เวลิด ์จํากดั สนับสนุนกอลฟ์การกศุลนักเรยีนเตรยีมทหาร รุ่นที ่33 จ.นครศรธีรรมราช 

 
 



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) 
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กมุภาพนัธ ์2561 
- บรษัิท สยาม โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่1 จํากัด สาขา SSE1-PV02 และ SSE1-PV07 สนับสนุนโบวล์ิง่การกศุล ชมรมผูจั้ดการ การ

ไฟฟ้าสว่นภมูภิาค 
- บรษัิท บางสวรรค ์กรนี จํากดั สนับสนุนจัดการแขง่ขนักฬีาของโครงการ 
- บรษัิท บางสวรรค ์กรนี จํากดั สนับสนุนเงนิรางวลัแขง่ขนัฟตุบอลโรงเรยีนบา้นเกาะนอ้ย จังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี
เมษายน 2561 
- บรษัิท สยาม โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่1 จํากดั สาขา SSE1-PV03 สนับสนุนชดุกฬีาใหก้บัหมูบ่า้นบลัลงัก ์จ.สพุรรณบรุ ี
- บรษัิท ออสการ ์เซฟ เดอะ เวลิด ์จํากดั สนับสนุนกจิกรรมเดนิ-วิง่ การกศุล ต. ไสหรา้ จ.นครศรธีรรมราช 
มถินุายน 2561 
- บรษัิท บางสวรรค ์กรนี จํากดั สนับสนุนการทอดผา้ป่าสามัคค ีณ วดัมะนาวหวาน จ.นครศรธีรรมราช 
- บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน)  สนับสนุนคา่จัดงานประเพณีแหเ่ทยีนพรรษา อ.หว้ยกระเจา จ.กาญจนบรุ ี
กรกฎาคม 2561 
- บรษัิท ออสการ ์เซฟ เดอะ เวลิด ์จํากดั สนับสนุนโบวล์ิง่การกศุลของกรมโรงงานอตุสาหกรรม 
สงิหาคม 2561 
- บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) ชว่ยเหลอืผูป้ระสบสาธารณภัยสาํนักนายกรัฐมนตร ี
- บรษัิท ออสการ ์เซฟ เดอะ เวลิด ์จํากดั สนับสนุนสลากกาชาดการกศุลของกรมทีด่นิ 
- บรษัิท ออสการ ์เซฟ เดอะ เวลิด ์จํากดั ทอดผา้ป่าสามัคควีดัหาดสงู อ.ฉวาง จ.นครศรธีรรมราช 

กนัยายน 2561 
- บรษัิท บางสวรรค ์กรนี จํากดั สนับสนุนคา่ใชจ้า่ยชดุกฬีาสาํนักงานเทศบาลตําบลบางสวรรค ์
- บรษัิท บางสวรรค ์กรนี จํากดั สนับสนุนการทอดกฐนิ วดัจันทนาราม ต.บางสวรรค ์อ.พระแสง จ.สรุาษฎรธ์าน ี
- บรษัิท สยาม โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่1 จํากดั สาขา SSE1-PV06 สนับสนุนงานวนัเกษียณคณุคร ูโรงเรยีนหนองไผ ่
-   บรษัิท ออสการ ์เซฟ เดอะ เวลิด ์จํากดั สนับสนุนการทอดกฐนิวดันาเขลยีง จ.นครศรธีรรมราช 
ตลุาคม 2561 
- บรษัิท สยาม โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่1 จํากดั สาขา SSE1-PV08 สนับสนุนการทอดกฐนิวดัโกชา้ยเจรญิ ต.รางหวาย จ.กาญจนบรุ ี
- บรษัิท สยาม โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่1 จํากดั สาขา SSE1-PV04, 05 สนับสนุนการทอดกฐนิ วดัหนองกระทุม่ จ.สพุรรณบรุ ี
- บรษัิท สยาม โซลา่ร ์ เอ็นเนอรย์ี ่ 1 จํากดั สาขา SSE1-PV03 สนับสนุนงบประมาณการจัดแขง่ขนัฟตุซอลประจําปี2561 

หมูบ่า้นสระบวักํา่หมูท่ี ่7 ต.หนองหญา้ไซ อ.หนองหญา้ไซ จ.สพุรรณบรุ ี
- บรษัิท สยาม โซลา่ร ์ เอ็นเนอรย์ี ่ 1 จํากดั สาํนักงานใหญ ่ สนับสนุนร่วมเป็นเจา้ภาพการทอดกฐนิ เจา้หนา้ทีก่รมศลุกากร

ทา่เรอืคลองเตย 
พฤศจกิายน 2561 
- บรษัิท สยาม โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่1 จํากดั สาขา SSE1-PV07 สนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในกจิกรรมออกรา้น งานกาชาด จ.กาญจนบรุ ี
- บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน)  สนับสนุนงานวนัไมเ้ศรษฐกจิไทยคณะวนศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
- บรษัิท สยาม โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่1 จํากดั สาขา SSE1-PV07 สนับสนุนทอดกฐนิสามัคควีดัขนุไทยธาราม จ.กาญจนบรุ ี
- บรษัิท สยาม โซลา่ร ์ เอ็นเนอรย์ี ่ 1 จํากดั สาขา SSE1-PV04-05 สนับสนุนร่วมเป็นเจา้ภาพทอดกฐนิวดัหนองกระทุม่                 

อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุ ี
- บรษัิท บางสวรรค ์กรนี จํากดัสนับสนุนงานกจิกรรมวนัลอยกระทง 2561 เทศบาลตําบลบางสวรรค ์จ.สรุาษฎรธ์าน ี
- บรษัิท ออสการ ์เซฟ เดอะ เวลิด ์จํากดั สนับสนุนผูเ้ขา้ประกวดนางสาวนครศรธีรรมราช อําเภอฉวาง ประจําปี2561 
- บรษัิท ออสการ ์เซฟ เดอะ เวลิด ์จํากดั สนับสนุนประเพณีลอยกระทง จ.นครศรธีรรมราช 
- บรษัิท บางสวรรค ์กรนี จํากดั สนับสนุนทอดกฐนิวดัเขาพระ  ต.บางสวรรค ์จ.สรุาษฎรธ์าน ี
ธนัวาคม 2561 
- บรษัิท ออสการ ์เซฟ เดอะ เวลิด ์จํากดั สนับสนุนฟตุบอลงานกาชาดปีใหมส่ถานตํีารวจภธูรอําเภอฉวาง จ.นครศรธีรรมราช 

 
 
 
 
 
 
 



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) 
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นโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัช ัน่ 
 
 

บรษัิทบรหิารจัดการโดยยดึหลักกํากับดแูลกจิการทีด่ ีดําเนนิธุรกจิอย่างมคีณุธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้โดยยดึ
มั่นในความรับผดิชอบต่อสังคม สิง่แวดลอ้ม และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุม่ มกีารสอบทานการปฏบิัตติามนโยบายต่อตา้นคอรรั์ปชัน่
อย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏบิัตแิละขอ้กําหนดในการดําเนินการ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลงของ
ธุรกจิ ระเบยีบ ขอ้บังคบั และขอ้กําหนดของกฎหมาย โดยบรษัิท ไดกํ้าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษัิท บรษัิท
ย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกัน และบรษัิทร่วม ยดึถอืปฏบิัตโิดยเคร่งครัด เพื่อเป็นแนวทางการปฏบิัตทิีช่ัดเจนและพัฒนาองคก์รสู่
ความมั่นคง ย่ังยนื 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 
 

1) คณะกรรมการบรษัิทมหีนา้ทีแ่ละรับผดิชอบในการกําหนดนโยบายและกํากับดแูลใหม้รีะบบทีส่นับสนุนการตอ่ตา้นคอรรั์ปชัน่ทีม่ี
ประสทิธภิาพ รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลงของธุรกจิ 
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้กําหนดของกฎหมาย 

2) คณะกรรมการตรวจสอบมหีนา้ทีแ่ละรับผดิชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงนิและบัญช ีระบบควบคุมภายใน ระบบ
ตรวจสอบภายใน เพือ่ใหม้ั่นใจวา่เป็นไปตามมาตรฐานสากล มคีวามรัดกมุ เหมาะสม ทนัสมัย และมปีระสทิธภิาพ 

3) ประธานเจา้หนา้ที ่และผูบ้รหิาร มหีนา้ทีแ่ละรับผดิชอบในการสง่เสรมิและสนับสนุน นโยบายตอ่ตา้นคอรรั์ปชัน่ เพือ่ใหม้ั่นใจวา่
ฝ่ายบรหิารไดต้ระหนักและใหค้วามสาํคญักบัการตอ่ตา้นคอรรั์ปชัน่ และสือ่สารไปยังพนักงานและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทกุฝ่าย 

แนวทางการปฏบิตั ิ
 

1) กรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษัิทฯ ทุกระดับ ตอ้งปฏบิัตติามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชั่น โดยตอ้งไม่เขา้ไป
เกีย่วขอ้งกบัการคอรรั์ปชัน่ ไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

2) พนักงานของบรษัิท ไม่พงึละเลยหรือเพกิเฉย เมือ่พบเห็นการกระทําทีเ่ขา้ข่ายคอร์รัปชั่นทีเ่กีย่วขอ้งกับบรษัิท ตอ้งแจง้ให ้
ผูบ้งัคบับญัชาหรอืบคุคลทีรั่บผดิชอบทราบ และใหค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิตา่ง ๆ 

3) บรษัิท จะใหค้วามคุม้ครองและความเป็นธรรมตอ่พนักงานทีป่ฏเิสธ หรอืแจง้เรือ่งคอรรั์ปชัน่ 
4) บรษัิท จะรักษาความลบัและคุม้ครองผูร้อ้งเรยีนไมใ่หถ้กูกลัน่แกลง้ทัง้ในระหวา่งการสอบสวนและภายหลงัการสอบสวน 
5) ผูท้ีก่ระทําคอร์รัปชั่นเป็นการกระทําผดิจรรยาบรรณซึง่จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาทางวนัิยตามระเบียบทีบ่ริษัท กําหนดไว ้

นอกจากนีอ้าจจะไดรั้บโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานัน้ผดิกฎหมาย 
6) กรรมการบรษัิท ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษัิท ทกุระดบัตอ้งปฏบิตัดิว้ยความระมัดระวงัในเรือ่งดงัตอ่ไปนี ้

6.1 ของกํานัล การเลีย้งรับรอง 
  การให ้มอบ หรอืรับของกํานัล การเลีย้งรับรอง ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ 
6.2 เงนิบรจิาคเพือ่การกศุล หรอืเงนิสนับสนุน 
 การให ้หรอืรับเงนิบรจิาค หรอืเงนิสนับสนุน ตอ้งเป็นไปอยา่งโปร่งใสและถกูตอ้งตามกฎหมาย 
 

บรษัิทไดเ้ขา้ร่วมลงนามในคําประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏบิัตขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ โดยจะร่วมมอืกับ
ภาคประชาสังคม สือ่มวลชน และองคก์รระหว่างประเทศ เพื่อสรา้งมาตรฐานการประกอบธุรกจิทีใ่สสะอาด ซึง่ปัจจุบัน บรษัิทอยู่
ระหวา่งการจัดทํา ปรับปรุง นโยบายตอ่ตา้นคอรรั์ปชัน่เพิม่เตมิ เพือ่ใหค้รอบคลมุตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง ดว้ยความรอบคอบ และ
การใชว้จิารณญาณทีเ่หมาะสม  

การแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน 

บรษัิทฯ จัดใหม้ชีอ่งทางการแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรยีนของผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุภาคสว่น โดยสามารถแจง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรยีน 
ตอ่บรษัิทฯ โดยผา่นชอ่งทางดงันี ้

 สง่ E-mail ถงึ หน่วยงานตรวจสอบภายใน : AuditCom@thaisolarenergy.com หรอื  
 สง่จดหมายปิดผนกึ ถงึ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ซึง่เป็นกรรมการอสิระ) หรอื กรรมการบรษัิท ตามทีอ่ยู ่ดงันี ้

บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) 
725 อาคารเมโทรโพลศิ ชัน้ 19 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองตนัเหนอื เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
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 11. การควบคมุภายในและการบรหิารจดัการความเสีย่ง 

 

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการตอ่การควบคมุภายใน 
 

คณะกรรมการบรษัิทไดม้กีารแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่เป็นกรรมการอสิระจํานวน 3 ท่าน โดยมหีนา้ทีใ่นการสอบ
ทานความถูกตอ้งเชือ่ถอืไดข้องรายงานทางการเงนิ ความมปีระสทิธภิาพของระบบการควบคมุภายใน การปฏบิัตติามกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้ กรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทฯ 

  
ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ เมือ่วนัที ่ 13 พฤศจกิายน 2561 ไดม้กีารพจิารณาความเพยีงพอของระบบการควบคมุ

ภายในของบรษัิท ตามแนวคดิของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดยม ี
5 องคป์ระกอบของการควบคมุภายใน และหลกัการยอ่ย 17 หลกัการ ทําใหส้ามารถกําหนดแนวทางปฏบิตัทิีเ่หมาะสมกบับรษัิท  

 

คณะกรรมการบรษัิทไดพ้จิารณาแลว้ เห็นว่าบรษัิทมรีะบบการควบคุมภายในทีด่เีพียงพอและมปีระสทิธผิล ทัง้นี้ ไม่พบ
ขอ้บกพร่องทีม่สีาระสําคัญเกีย่วกบัระบบควบคมุภายใน อกีทัง้ยังไดจั้ดใหม้รีะบบการตดิตามควบคมุดแูลการดําเนนิงานของบรษัิท
และบรษัิทยอ่ยทีเ่พยีงพอและมปีระสทิธผิลเชน่เดยีวกนั 
 
11.2 หวัหนา้งานตรวจสอบภายในและหวัหนา้งานกํากบัดแูลการปฏบิตังิานของบรษิทัฯ 

การตรวจสอบภายใน 
 

 คณะกรรมการบรษัิทไดจั้ดตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอสิระ โดยมนีางสาวนติยา เทอืกสา* ดํารงตําแหน่งผูจั้ดการ
สว่นตรวจสอบภายใน มหีนา้ทีร่ายงานผลการตรวจสอบภายในตอ่คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ทัง้นี ้ฝ่ายตรวจสอบภายในจัดทํา
แผนการตรวจสอบประจําปี โดยพจิารณาปัจจัยเสีย่งทีม่นัียสําคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงคข์องบรษัิท คณะกรรมการตรวจสอบ
พจิารณาสอบทานและอนุมัต ิแผนการตรวจสอบประจําปีดังกล่าว รวมทัง้ตดิตามผลการตรวจสอบและผลการปฏบิัตงิานของฝ่าย
ตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส การปฏบิัตงิานตรวจสอบภายใน อา้งองิตามมาตรฐานสากลการปฏบิัตงิานวชิาชพีการตรวจสอบ
ภายในของสมาคมผูต้รวจสอบภายในเป็นกรอบในการปฏบิัตหินา้ที ่มคีวามเป็นอสิระและเทีย่งธรรม ตลอดจนไดรั้บการสนับสนุนใน
ดา้นทรัพยากรตา่ง ๆ ทีจํ่าเป็นอยา่งเพยีงพอ 

*นางสาวนติยา เทอืกสา ดํารงตําแหน่งผูจั้ดการสว่นตรวจสอบภายใน วนัที ่1 มถินุายน 2561 

การกํากบัดแูลการปฏบิตังิาน 
 

 บรษัิทไดจั้ดตัง้ฝ่ายกํากับดูแลการปฏบิัตงิาน โดยมนีางสาวนฐภรณ์ เทีย่งประเทศ ดํารงตําแหน่งผูช้ว่ยผูอํ้านวยการฝ่าย
สนับสนุนองค์กร ซึง่มีแผนกกํากับดูแลอยู่ในความรับผิดชอบ มีหนา้ที่ในการกํากับดูแลใหบ้ริษัทดําเนินการใหเ้ป็นไปตาม
พระราชบญัญัตหิลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถงึกฎเกณฑ ์ประกาศของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
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 12. รายการระหวา่งกนั 

12.1 รายละเอยีดรายการระหวา่งกนัทีเ่กดิข ึน้ในปี 2560 และ 2561 
 
 

 บคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ/ 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์

ลกัษณะรายการ 
มลูคา่รายการ 

(ลา้นบาท) 
ความจาํเป็นและ 

ความสมเหตสุมผลของรายการ 
2560 2561 

 1. บรษัิท พ.ีเอ็ม. เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด 
(“PME”) 

 
ลักษณะธุรกจิ 
ล ง ทุ น ใ น บ ริ ษั ท ที่ ผ ลิต พ ลั ง ง าน
ทดแทนโดยมีที่ตั ้ง สํานักงานใหญ่ 
เลขที ่725 อาคารเมโทรโพลศิ ชัน้ 19 
ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองตันเหนอื เขต
วัฒนา กทม. 10110 

ความสัมพันธก์ับบรษัิทฯ 

- เ ป็ น ผู ้ถื อ หุ ้น ใ ห ญ่ ข อ ง
บ ริ ษั ท ฯ  โ ด ยถือ หุ น้ ใน
สัดส่วน รอ้ยละ 41.1 ณ 
วันที ่31 ธันวาคม 2561 

- มีกรรมการและผู บ้ริหาร
รว่มกันกับบรษัิทฯ คอื  
 

น า ง ส า ว แ ค ท ลีน  ม า ลีน น ท์  
( ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร  ป ร ะ ธ า น
ก ร ร ม ก า ร บ ริห า ร  แล ะ ป ร ะ ธ าน
เจา้หนา้ทีบ่รหิารของบรษัิทฯ) ดํารง
ตําแหน่งกรรมการ และเป็นผูถ้อืหุน้
ใหญ่ใน PME โดยถือหุน้ในสัดส่วน
รอ้ยละ 100.0 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2561 

นายสมภพ พรหมพนาพิทกัษ์ 
(กรรมการ กรรมการบริหาร และ
ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบัิตกิารของ
บรษัิทฯ) ดํารงตําแหน่งกรรมการใน 
PME 

 
 
 
 
 

คํ ้าประก ัน เง ินกู ้ย ืมโดยไม่ม ี
คา่ตอบแทน 

PME นํ าหุ ้น ข อ ง บ ริ ษัท ฯ  ที่ ถื อ
บางส่วนจํานวน 100,000,000 หุน้ 
มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท มา
จํานํากับธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่ง  
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของหลักประกัน
เงนิกูย้มืใหแ้กบ่รษัิทฯ  

- 

 

 

 

 

 

 

208* 

 

 

 

 

 

 

 

บรษัิทฯ มีวงเงนิกูย้ืมจากธนาคาร
พาณิชย์แห่งหนึ่ง โดยวงเงินกูย้ืม
ดังกล่าว ส่วนหนึ่งค้ําประกันโดย
หุน้ของบรษัิทฯ ทีถ่อืโดย PME ซึง่
เป็นไปตามเงือ่นไขทีกํ่าหนด 

ความ เ ห็นของคณะกร รมก า ร
ตรวจสอบ 
 

การทํารายการดังกล่าวเป็นการรับ
ความช่วยเหลือจากผูถ้ือหุน้ราย
ใหญ ่เพือ่ใชใ้นการพัฒนาโครงการ
ใหก้ับบรษัิท รายการดังกล่าวจึงมี
ความจําเป็นและสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชนต์อ่บรษัิท 

 

*มลูคา่รายการคดิจากราคาตลาดของหุน้ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 คอืมลูคา่หุน้ละ 2.08 บาท 
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12.2 มาตรการหรอืข ัน้ตอนในการอนุมตัใิหเ้ขา้ทารายการระหวา่งกนัและนโยบายการทารายการระหวา่งกนัในอนาคต  
 

บรษัิทฯ ไดกํ้าหนดมาตรการและขัน้ตอนการอนุมัตกิารทํารายการระหวา่งกันของบรษัิทฯ และ/หรอืบรษัิทยอ่ยกับบุคคลที่
อาจมสีว่นไดเ้สยี หรือมคีวามขัดแยง้กันในทางผลประโยชน์ หรอือาจมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต ทัง้นี้ เพื่อความ
โปร่งใส เป็นธรรม และไมก่อ่ใหเ้กดิการถา่ยเทผลประโยชนข์องบรษัิทฯ และ/หรอืบรษัิทยอ่ย ดงัตอ่ไปนี ้ 

 

1. การเขา้ทํารายการระหวา่งกนั ของบรษัิทฯ และ/หรอืบรษัิทยอ่ย กบับคุคลทีอ่าจมสีว่นไดเ้สยี หรอืมคีวามขดัแยง้กนัในทาง
ผลประโยชน์ บริษัทฯ และ/หรือบรษัิทย่อยจะตอ้งดําเนินการเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ประกาศ ระเบยีบ ขอ้กําหนด และ
หนังสอืเวยีนทีเ่กีย่วขอ้งดงัตอ่ไปนี ้ 

1)  พระราชบญัญัตหิลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  
2)  ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที ่ทจ. 21/2551 เรือ่งหลกัเกณฑใ์นการทํารายการทีเ่กีย่วโยงกนั  
3)  ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษัิทจด   

ทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ.2546  
4)  ขอ้บังคับของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง หลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารเกีย่วกับการเปิดเผยสารสนเทศ

และการปฏบิตักิารใดๆ ของบรษัิทจดทะเบยีน  
5)  ขอ้กําหนดเกีย่วกับการเปิดเผยการทํารายการทีเ่กีย่วโยงกันในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิทีจั่ดําโดยผูส้อบบัญชทีี่

ไดรั้บการรับรองโดยคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยแ์ละแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาปี (แบบ 
56-1) รวมถงึประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ขอ้กําหนดตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ตลอดจนหนังสอืเวยีน กฎระเบยีบและกฎหมายอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง  

 
2. การเขา้ทํารายการระหวา่งกนัใดๆ ทีเ่ขา้ขา่ยทีจ่ะตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากคณะกรรมการบรษัิทฯ หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ รายการ

ระหวา่งกันดังกลา่วจะตอ้งไดรั้บการพจิารณากลั่นกรองและใหค้วามเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบกอ่นนาเสนอตอ่คณะกรรมการ
บริษัทฯ หรือทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ แลว้แต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัตทิุกครัง้ ทัง้นี้ เพื่อใหแ้น่ใจว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว ไม่
ก่อใหเ้กดิการถ่ายเทผลประโยชน์ของบรษัิทฯ และ/หรอืบรษัิทย่อย โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างนอ้ยจะตอ้ง
ครอบคลมุประเด็น ดงันี ้ 

1)  ความสมเหตสุมผลและประโยชนข์องรายการระหวา่งกนัตอ่บรษัิทฯ และ/หรอืบรษัิทยอ่ย  
2)  ความเป็นธรรมของราคา และเงือ่นไขของรายการระหวา่งกัน โดยใหพ้จิารณาเปรยีบเทยีบความเหมาะสมของราคาและ

สิง่ตอบแทนอืน่ กบัราคาตลาด ราคาทีไ่ดรั้บการเสนอจากบคุคลภายนอก หรอืราคาประเมนิของผูป้ระเมนิอสิระ  
3)  ความเหมาะสมของเงือ่นไขของรายการ อาท ิโดยใหพ้จิารณาเปรยีบเทยีบเงือ่นไขการชาํระราคาหรอืสิง่ตอบแทน และ   
     เงือ่นการคา้ปกตทิัว่ไป  
 

ทัง้นี ้ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไมม่คีวามชํานาญในการพจิารณารายการระหวา่งกนัทีเ่กดิขึน้ คณะกรรมการตรวจสอบ
สามารถขอความเห็นเกีย่วกับรายการระหวา่งกันจากผูเ้ชีย่วชาญอสิระ หรอืผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ เพือ่ประกอบการพจิารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษัิทฯ กอ่นนาเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ แลว้แตก่รณี ได ้

  
3. บรษัิทฯ และ/หรอืบรษัิทย่อย จะตอ้งดําเนนิการหา้มไม่ใหก้รรมการผูม้สีว่นไดเ้สยีในการตกลงเขา้ทํารายการระหวา่งกัน

ดงักลา่วเขา้ร่วมประชมุ และ/หรอืมสีทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุ ในวาระทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพจิารณาอนุมัตกิารเขา้ทํารายการระหวา่งกัน 
ทัง้นี้ บรษัิทจะตอ้งดําเนนิการเปิดเผยขอ้มูลรายการระหวา่งกันในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิทีไ่ดรั้บการตรวจสอบหรอืสอบทาน
จากผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ  

 
4. การเขา้ทํารายการระหวา่งกนัใดๆ ใหฝ่้ายบรหิารมอํีานาจในการอนุมัตกิารเขา้ทํารายการระหวา่งกนัดงักลา่วได ้หากรายการ

ดังกลา่วมขีอ้ตกลงและเงือ่นไขทางคา้ในลักษณะเดยีวกันกับทีว่ญิ�ชูนจะพงึกระทํากบัคูส่ญัญาทั่วไปในสถานการณ์เดยีวกัน ดว้ย
อํานาจตอ่รองทางการคา้ทีป่ราศจากอทิธพิลในการทีต่นมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบคุคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง ทัง้นี ้บรษัิทฯ 
จะตอ้งจัดทํารายงานสรุปเกีย่วกับรายการระหว่างกันทีเ่กดิขึน้ดังกล่าวทีม่มีูลค่าเกนิกว่า 10 ลา้นบาท ทุกรายการ เพื่อรายงานให ้
คณะกรรมการบรษัิทฯ รับทราบภายในเวลาทีเ่หมาะสมตอ่ไป 

 

  



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) 
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ทัง้นี้ บรษัิทฯ กําหนดขัน้ตอนการอนุมัตกิารเขา้ทํารายการระหว่างกันของบรษัิทฯ กจิการทีค่วบคมุร่วมกันและ/หรือบรษัิท
ยอ่ย กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบคุคลทีอ่าจมสีว่นไดเ้สยี หรอืมคีวามขดัแยง้กนัในทางผลประโยชน ์ทีม่เีงือ่นไขทางการคา้ทัว่ไป ดงันี ้ 

1. ในกรณีทีเ่ป็นการทํารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืระหวา่งกนัทีม่ขีนาดเล็ก และเป็นรายการทีม่เีงือ่นไขการคา้ปกต ิฝ่ายจัดการ
จะเป็นผูพ้จิารณาตดัสนิใจ  

2. ในกรณีทีเ่ป็นการทํารายการระหวา่งกันทีม่ขีนาดกลางและขนาดใหญ่ทีเ่ป็นรายการทีม่เีงือ่นไขการคา้ปกต ิคณะกรรมการ
บรหิารจะเป็นผูพ้จิารณาตดัสนิใจ  

- รายการขนาดเล็ก คอื รายการทีม่มีูลค่านอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 1 ลา้นบาท หรือ นอ้ยกว่าหรือเท่ากับรอ้ยละ 0.03 ของ 
สนิทรัพยท์ีม่ตีวัตนสทุธแิลว้แตจํ่านวนใดสงูกวา่  

- รายการขนาดกลาง คอื รายการทีม่มีูลคา่มากกวา่ 1 ลา้นบาทแตน่อ้ยกวา่ 20 ลา้นบาท หรอื มากกวา่รอ้ยละ 0.03 แตตํ่า่
กวา่รอ้ยละ 3 ของสนิทรัพยท์ีม่ตีวัตนสทุธ ิแลว้แตจํ่านวนใดจะสงูกวา่  

- รายการขนาดใหญ ่คอื รายการทีม่มีลูคา่มากกวา่หรอืเทา่กบั 20 ลา้นบาท หรอื มากกวา่รอ้ยละ 3 ของสนิทรัพยท์ีม่ตีวัตน 
สทุธ ิแลว้แตจํ่านวนใดจะสงูกวา่ 



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) 
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บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) 
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 13. ขอ้มลูทางการเงนิทีส่าํคญั  

13.1 งบการเงนิ 
13.1.1 สรุปรายงานการตรวจสอบบญัช ี

ประจําปี ผูส้อบบญัช ี สรุปรายงานการตรวจสอบ 

2559 คณุขจรเกยีรต ิ อรุณไพศาลโรจนกลุ ผูส้อบบญัชไีดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ี
 ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขทะเบยีน 3445 และใหค้วามเห็นวา่ งบการเงนิทีต่รวจสอบไดแ้สดงฐานะการเงนิ 
 จาก บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 ผลการดําเนนิงานและกระแสเงนิสด 
 เอบเีอเอส จํากดั สาํหรับปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัของบรษัิทฯ บรษัิทยอ่ยและกจิการที ่
  ควบคมุร่วมกนั และงบการเงนิเฉพาะของบรษัิทฯ โดยถกูตอ้งตาม 
  ทีค่วรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  โดยม ี
  เรือ่งสาํคญัในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) 2 เรือ่ง ไดแ้ก ่
  1) การดอ้ยคา่ของโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้น และ 
  2) ความเสีย่งเรือ่งสนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อตดับญัชทีีอ่าจ 
  ไมไ่ดใ้ชป้ระโยชน ์
  ทัง้นี ้ความเห็นของผูส้อบบญัชตีอ่งบการเงนิเป็นแบบไมม่เีงือ่นไข 

2560 คณุขจรเกยีรต ิ อรุณไพโรจนกลุ ผูส้อบบญัชไีดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ี
 ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขทะเบยีน 3445 และใหค้วามเห็นวา่ งบการเงนิทีต่รวจสอบไดแ้สดงฐานะการเงนิ 
 จาก บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 ผลการดําเนนิงานและกระแสเงนิสด 
 เอบเีอเอส จํากดั สาํหรับปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัของบรษัิทฯ บรษัิทยอ่ยและกจิการที ่
  ควบคมุร่วมกนั และงบการเงนิเฉพาะของบรษัิทฯ โดยถกูตอ้งตาม 
  ทีค่วรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  โดยม ี
  เรือ่งสาํคญัในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) 3 เรือ่ง ไดแ้ก ่
  1) การซือ้เงนิลงทนุ 
  2) การดอ้ยคา่ของสนิทรัพย ์- โรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้น 
  3) สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชทีีอ่าจไมไ่ดใ้ชป้ระโยชน ์
  ทัง้นี ้ความเห็นของผูส้อบบญัชตีอ่งบการเงนิเป็นแบบไมม่เีงือ่นไข 

2561 คณุขจรเกยีรต ิ อรุณไพโรจนกลุ ผูส้อบบญัชไีดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ี
 ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขทะเบยีน 3445 และใหค้วามเห็นวา่ งบการเงนิทีต่รวจสอบไดแ้สดงฐานะการเงนิ 
 จาก บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 ผลการดําเนนิงานและกระแสเงนิสด 
 เอบเีอเอส จํากดั สาํหรับปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัของบรษัิทฯ บรษัิทยอ่ยและกจิการที ่
  ควบคมุร่วมกนั และงบการเงนิเฉพาะของบรษัิทฯ โดยถกูตอ้งตาม 
  ทีค่วรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  โดยม ี
  เรือ่งสาํคญัในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) 1 เรือ่ง ไดแ้ก ่
  เรือ่ง การดอ้ยคา่ของสนิทรัพย ์- โรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้น 
  ทัง้นี ้ความเห็นของผูส้อบบญัชตีอ่งบการเงนิเป็นแบบไมม่เีงือ่นไข 
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13.1.2 ตารางสรุปงบการเงนิรวมของบรษัิทฯ  ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 – 2561 

 

 

 

(หน่วย : ล้านบาท)

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 977.04        11.67% 424.75        3.48% 561.02        3.82%
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจํากัดในการเบิกใช้ระยะสั้น 39.00          0.47% 77.85          0.64% 74.40          0.51%
เงินลงทุนชั่วคราว 1,764.97     21.07% 71.05          0.58% 0.46            0.00%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 349.99        4.18% 190.96        1.56% 478.07        3.25%
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น 20.00          0.24% 13.04          0.11% -              0.00%
สินค้าคงเหลือ -              0.00% -              0.00% 14.45          0.10%
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน (ลูกหนี้กรมสรรพากร ) 76.18          0.91% 92.77          0.76% 181.18        1.23%
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ระยะสั้น -              0.00% 10.19          0.08% -              0.00%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 9.03            0.11% 18.97          0.16% 152.58        1.04%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,236.21     38.64% 899.58        7.36% 1,462.16     9.95%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจํากัดในการเบิกใช้ระยะยาว 1.05            0.01% 25.87          0.21% 12.01          0.08%
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 1,615.09     19.28% 1,750.55     14.33% 1,787.08     12.17%
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 88.40          1.06% 88.40          0.72% 89.98          0.61%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,850.49     34.04% 5,153.10     42.17% 6,928.08     47.16%
ค่าความนิยม -              0.00% -              0.00% 17.73          0.12%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 485.54        5.80% 4,129.63     33.80% 4,376.58     29.79%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 76.00          0.91% 73.70          0.60% 2.41            0.02%
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ระยะยาว -              0.00% 71.59          0.59% -              0.00%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 22.09          0.26% 26.02          0.21% 13.20          0.09%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,138.66     61.36% 11,318.86   92.64% 13,227.07   90.05%
รวมสินทรัพย์ 8,374.87     100.00% 12,218.44   100.00% 14,689.23   100.00%
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 489.00        5.84% 2,233.05     18.28% 98.79          0.67%
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเจ้าหนี้อื่น 450.85        5.38% 269.49        2.21% 278.45        1.90%
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 3.83            0.05% 2.52            0.02% 2.62            0.02%
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 61.66          0.74% 57.19          0.47% 437.24        2.98%
ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งปี -              0.00% -              0.00% 2,048.53     13.95%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 0.93            0.01% 1.73            0.01% 1.35            0.01%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 3.78            0.05% 13.25          0.11% 15.49          0.11%

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,010.05     12.06% 2,577.23     21.09% 2,882.47     19.62%
หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน -              0.00% 10.60 0.09% 7.98            0.05%
เงินกู้ยืมระยะยาว 728.77        8.70% 1,846.10     15.11% 5,922.63     40.32%
หุ้นกู้ 2,044.88     24.42% 2,995.17     24.51% 949.07        6.46%
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 5.68            0.07% 6.08            0.05% 8.61            0.06%
ประมาณการหนี้สินการรื้อถอนสินทรัพย์ -              0.00% 2.45            0.02% 2.45            0.02%
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี -              0.00% -              0.00% 1.34            0.01%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 0.07            0.00% 0.07            0.00% 0.07            0.00%

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,779.40     33.19% 4,860.47     39.78% 6,892.15     46.92%
รวมหนี้สิน 3,789.45     45.25% 7,437.70     60.87% 9,774.62     66.54%
ส่วนของเจ้าของ
ทุนจดทะเบียน 1,815.00     2,359.50     2,450.25     

ทุนที่ออกและเรียกชําระแล้ว 1,815.00     21.67% 1,815.00     14.85% 1,905.75     12.97%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 727.55        8.69% 727.55        5.95% 727.55        4.95%
สํารองตามกฎหมาย 46.83          0.56% 62.89          0.51% 63.97          0.44%
กําไร (ขาดทุน) สะสม 1,935.21     23.11% 2,135.20     17.48% 2,207.23     15.03%
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ 37.99          0.45% (122.05)       -1.00% (134.12)       -0.91%

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 4,562.58     54.48% 4,618.59     37.80% 4,770.38     32.48%
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 22.84          0.27% 162.15        1.33% 144.23        0.98%
ส่วนของผุ้ถือหุ้น 4,585.42     54.75% 4,780.74     39.13% 4,914.61     33.46%
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 8,374.87     100.00% 12,218.44   100.00% 14,689.23   100.00%

25612559งบแสดงฐานะการเงินรวม 2560



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) 
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(หน่วย : ล้านบาท)

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
รายได้จากการขาย 160.39       38.03% 188.42       82.28% 496.42       88.43%
รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า 0.93          0.22% -            0.00% 22.34        3.98%
รายได้ค่าบริหารจัดการ 260.41       61.75% 40.58        17.72% 42.61        7.59%
ต้นทุนขายและบริการ (149.52)     -35.45% (177.24)     -77.40% (435.17)     -77.52%
กําไร (ขาดทุน )ขั้นต้น 272.21       64.55% 51.76        22.60% 126.20       22.48%
รายได้อื่น 15.48        3.67% 39.30        17.16% 156.19       27.82%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (156.54)     -37.12% (148.68)     -64.93% (206.69)     -36.82%
ค่าใช้จ่ายอื่น -            0.00% -            0.0% (296.00)     -52.7%
ต้นทุนทางการเงิน (59.94)       -14.21% (112.49)     -49.12% (123.24)     -21.95%
ส่วนแบ่งกําไรจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 575.92       136.56% 586.95       256.31% 610.19       108.70%
กําไร (ขาดทุน )ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 647.13       153.45% 416.84       182.03% 266.65       47.50%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (29.97)       -7.11% (2.99)         -1.31% (83.58)       -14.89%
กําไร (ขาดทุน )สําหรับปี 617.16       146.34% 413.85       180.72% 183.07       32.61%
กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี
  ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 13.61        3.23% (160.05)     -69.89% (4.18)         -0.74%
  การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน -            0.00% (0.05)         -0.02% -            0.00%

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 630.77       149.57% 253.75       110.81% 178.89       31.87%

การแบ่งปันกําไรสําหรับปี
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 617.63       146.45% 415.75       181.55% 173.96       30.99%
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม (0.47)         -0.11% (1.90)         -0.83% 9.11          1.62%

617.16       146.34% 413.85       180.72% 183.07       32.61%

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.34          0.22          0.09          

25612559งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 2560



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) 
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(หน่วย:ล้านบาท)
งบกระแสเงินสดรวม 2559 2560 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 647.13                        416.84                        266.65                        
 รายการปรับปรุง
      ค่าเสื่อมราคา 68.38                          81.40                          145.97                        
      ค่าตัดจําหน่าย 0.40                            0.84                            11.07                          
      ส่วนแบ่งกําไรจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน (575.92)                      (586.96)                      (610.19)                      
      สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 1.63                            3.90                            2.65                            
      ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 0.05                            (3.25)                           (2.02)                           
      ขาดทุน (กําไร)จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว (0.57)                           0.68                            -                              
      กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ -                              (8.65)                           (1.35)                           
      ขาดทุน(กําไร)จากการจําหน่าย/ตัดจําหน่ายอุปกรณ์ -                              -                              0.04                            
      ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ -                              -                              296.00                        
      ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1.68                            -                              -                              
      ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ -                              3.16                            -                              
      ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย -                              0.49                            0.02                            
      ดอกเบี้ยรับ (11.15)                         (18.91)                         (23.09)                         
      รายได้อื่น -                              -                              (1.59)                           
      ต้นทุนทางการเงิน 59.94                          112.50                        123.24                        

191.55                        2.04                            207.40                        
การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (222.89)                      204.69                        (393.23)                      
สินค้าคงเหลือ -                              -                              (14.45)                         
ภาษีมุลค่าเพิ่มรอขอคืน (18.30)                         (16.58)                         (67.17)                         
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ -                              (81.78)                         81.78                          
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 6.80                            (3.36)                           (57.07)                         
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 2.30                            (3.94)                           13.92                          
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเจ้าหนี้อื่น 1.91                            (207.14)                      35.09                          
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (0.23)                           9.47                            0.77                            
จ่ายชําระผลประโยชน์พนักงาน -                              (3.56)                           (0.12)                           

เงินสดสุทธ(ิใช้ไปใน)การดําเนินงาน (38.87)                         (100.16)                      (193.08)                      
รับภาษีเงินได้ -                              1.85                            1.55                            
จ่ายภาษีเงินได้ (0.69)                           (8.79)                           (12.79)                         
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)การดําเนินงาน (39.56)                        (107.10)                      (204.32)                      



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) 
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(หน่วย:ล้านบาท)
งบกระแสเงินสดรวม 2559 2560 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายที่ซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา (115.81)                      (4,097.76)                   (45.91)                         
เงินสดจ่ายค่าหุ้นค้างชําระ -                              (179.64)                      -                              
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจํากัดในการเบิกใช(้เพิ่มขึ้น)ลดลง 146.04                        (40.65)                         (5.60)                           
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว (2,006.61)                   (2,317.23)                   (510.97)                      
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว 809.01                        3,996.10                    605.93                        
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น -                              6.96                            -                              
เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น (0.15)                           -                              -                              
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (925.07)                      (1,718.82)                   (2,255.19)                   
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ -                              8.76                            10.12                          
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (11.77)                         (17.75)                         (46.57)                         
ดอกเบี้ยรับ 10.36                          9.42                            34.96                          
เงินปันผลรับ 358.75                        411.25                        670.22                        

เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (1,735.24)                  (3,939.36)                  (1,543.01)                  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสุทธิ 866.05                        2,227.50                    85.99                          
จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (536.13)                      (490.00)                      (2,250.00)                   
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (4.78)                           (4.40)                           (2.97)                           
รับเงินกู้ยืมระยะยาว 559.88                        1,234.81                    4,617.39                    
จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (371.01)                      (120.36)                      (240.31)                      
รับเงินค่าหุ้นกู้ 2,044.88                    947.86                        -                              

  ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย 0.01                            141.22                        -                              
ลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยโดยซื้อหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม -                              -                              (34.92)                         
จ่ายเงินปันผล (108.84)                      (199.61)                      (10.18)                         
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมทางการเงิน (49.22)                         (172.00)                      (218.60)                      

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 2,400.85                    3,565.02                    1,946.40                    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 626.05                        (481.44)                      199.07                        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 337.42                        977.04                        424.75                        
กําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (0.04)                           7.12                            1.08                            
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 13.61                          (77.97)                         (63.88)                         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 977.04                       424.75                       561.02                       



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) 
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      งบการเงนิรวม 
    หน่วย 2559 2560 2561 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง       
  อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 3.20  0.35  0.51 
  อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารคา้ เทา่ 2.12  0.85  1.68 
อตัราสว่นแสดงความสามารถในการทํากําไร       
  อตัรากําไรขัน้ตน้ % 64.55% 22.60% 22.48% 
  อตัรากําไรจากการดําเนนิงาน % 69.79% 61.89% 29.36% 
  อตัรากําไรสทุธ ิ % 60.96% 48.61% 13.10% 
  อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ % 13.46% 8.66% 3.73% 
อตัราสว่นแสดงประสทิธภิาพในการดําเนนิงาน       
  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย ์ % 10.70% 5.14% 2.90% 
  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพยถ์าวร % 29.29% 13.23% 6.45% 
อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ       
  อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ เทา่ 0.83  1.56  1.99 
  อตัราสว่นหนีส้นิสทุธติอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ เทา่ 0.61  1.47  1.87 
  อตัราสว่นความสามารถชาํระดอกเบีย้ เทา่ 12.94  5.44  4.44 
  อตัราการจา่ยปันผลตอ่หุน้ บาท 0.11  0.05556    0.0550* 

หมายเหต ุ: อัตราปันผลเทยีบกับปีทีอ่า้งองิผลประกอบการ  สําหรับอัตราปันผลทีจ่่ายจากผลประกอบการปี 2561 อยูร่ะหวา่งการขออนุมัตจิากที่
ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) 
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13.1.3 ตารางสรุปงบการเงนิเฉพาะบรษัิท ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 – 2561  

 

(หน่วย : ล้านบาท)

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 497.01          8.28% 32.02            0.37% 209.56          2.47%
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจํากัดในการเบิกใช้ระยะสั้น -               0.00% 8.86 0.10% 11.60 0.14%
เงินลงทุนชั่วคราว 1,764.97       29.41% 71.05            0.83% 0.46              0.01%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 373.10          6.22% 417.61          4.85% 258.87          3.05%
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย 868.17          14.47% 2,276.37       26.44% 335.29          3.96%
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน 0.98              0.02% 0.24              0.00% -               0.00%
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ระยะสั้น -               0.00% 10.19            0.12% -               0.00%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 3.76              0.06% 10.91            0.13% 11.98            0.14%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,507.99       58.45% 2,827.25       32.84% 827.76          9.77%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจํากัดในการเบิกใช้ระยะยาว 1.05              0.02% 24.07            0.28% 1.05              0.01%
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย -               0.00% 2,232.31       25.93% 4,333.47       51.13%
ลูกหนี้จากการจําหน่ายเงินลงทุน -               0.00% -               0.00% 1,383.68       16.33%
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 1,390.22       23.16% 2,339.25       27.17% 1,198.75       14.14%
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 350.00          5.83% 350.00          4.06% 350.00          4.13%
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 88.40            1.47% 88.40            1.03% 89.98            1.06%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 582.46          9.71% 594.80          6.91% 280.23          3.31%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 4.16              0.07% 5.63              0.07% 7.68              0.09%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 75.38            1.26% 73.17            0.85% -               0.00%
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ระยะยาว -               0.00% 71.59            0.83% -               0.00%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1.86              0.03% 3.91              0.05% 2.65              0.03%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,493.53       41.55% 5,783.13       67.16% 7,647.49       90.23%
รวมสินทรัพย์ 6,001.52       100.00% 8,610.38       100.00% 8,475.25       100.00%
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 489.00          8.15% 2,233.05       25.9% 98.79            1.2%
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเจ้าหนี้อื่น 199.18          3.32% 85.42            0.99% 42.59            0.50%
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 3.83              0.06% 2.52              0.03% 2.62              0.03%
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี -               0.00% -               0.00% 175.89 2.08%
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย -               0.00% 22.50 0.26% 22.50 0.27%
ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งปี -               0.00% 0.00 0.00% 2,048.53 24.17%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย -               0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 2.20              0.04% 0.68              0.01% 0.97              0.01%

รวมหนี้สินหมุนเวียน 694.21          11.57% 2,344.17       27.22% 2,391.89       28.22%
หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน -               0.00% 10.60 0.12% 7.98 0.09%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน -               0.00% -               0.00% 2,062.78       24.34%
หุ้นกู้ 2,044.88       34.07% 2,995.17       34.79% 949.07          11.20%
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 5.68              0.09% 6.08              0.07% 8.61              0.10%
ประมาณการหนี้สินการรื้อถอนสินทรัพย์ -               0.00% 2.45              0.03% 2.45              0.03%
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี -               0.00% -               0.00% 1.27              0.01%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 0.07              0.00% 0.07              0.00% 0.07              0.00%

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,073.13       34.54% 3,014.37       35.01% 3,032.23       35.78%
รวมหนี้สิน 2,767.34       46.11% 5,358.54       62.23% 5,424.12       64.00%
ส่วนของเจ้าของ
ทุนจดทะเบียน 1,815.00       30.24% 2,359.50       27.40% 2,450.25       28.91%

ทุนออกจําหน่ายและชําระแล้ว 1,815.00       30.24% 1,815.00       21.08% 1,905.75       22.49%
ส่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ 727.55          12.12% 727.55          8.45% 727.55          8.58%
สํารองตามกฎหมาย 40.03            0.67% 50.89            0.59% 50.89            0.60%
กําไร (ขาดทุน) สะสม 651.60          10.86% 658.40          7.65% 366.94          4.33%
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -               0.00% -               0.00% -               0.00%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 3,234.18       53.89% 3,251.84       37.77% 3,051.13       36.00%
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย -               0.00% -               0.00% -               0.00%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,234.18       53.89% 3,251.84       37.77% 3,051.13       36.00%
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 6,001.52       100.00% 8,610.38       100.00% 8,475.25       100.00%

25612559งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ 2560



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) 
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(หน่วย : ล้านบาท)

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการขาย 0.76            0.28% -              0.00% 1.24            1.61%
รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า 0.93            0.34% -              0.00% 1.50            1.95%
รายได้ค่าบริหารจัดการ 274.44       99.39% 67.86          100.00% 74.35          96.45%
ต้นทุนขายและบริการ (73.78)        -26.72% (84.23)        -124.12% (88.38)        -114.65%
กําไร (ขาดทุน )ขั้นต้น 202.35       73.28% (16.37)        -24.12% (11.29)        -14.65%
รายได้เงินปันผล 441.95       160.05% 451.50       665.34% 586.57       760.89%
รายได้อื่น 15.15          5.49% 86.66          127.70% 69.46          90.10%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (126.32)      -45.75% (153.46)      -226.14% (204.78)      -265.64%
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 0.00 0.00% 0.00 0.00% (296.00)      -383.97%
ต้นทุนทางการเงิน (28.10)        -10.18% (148.75)      -219.20% (260.14)      -337.45%
กําไร (ขาดทุน )ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 505.03       182.90% 219.58       323.58% (116.18)     -150.71%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (29.90)        -10.83% (2.22)           -3.27% (74.44)        -96.56%
กําไร (ขาดทุน )สําหรับปี 475.13       172.07% 217.36       320.31% (190.62)     -247.27%
กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี
  การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน 0.00 0.00% (0.05)           -0.07% -              0.00%

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 475.13       172.07% 217.31       320.23% (190.62)     -247.27%

การแบ่งปันกําไรสําหรับปี
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 475.13       172.07% 217.36       320.31% (190.62)      -247.27%
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม -             0.00% -             0.00% -             0.00%

475.13       172.07% 217.36       320.31% (190.62)      -247.27%

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.26           0.11           (0.10)           

25612559งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะ 2560



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) 
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(หน่วย:ล้านบาท)
งบกระแสเงินสดเฉพาะ 2559 2560 2561

 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 505.02                        219.58                        (116.18)                       
 รายการปรับปรุง
      ค่าเสื่อมราคา 21.00                          20.41                          26.13                          
      ค่าตัดจําหน่าย 0.39                             0.48                             1.11                             
      สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 1.63                             3.90                             2.65                             
      ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 49.46                          129.92                        (73.46)                         
      ขาดทุน (กําไร)จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว (0.57)                           0.68                             -                               
      กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ -                               (8.65)                           (1.35)                           
      ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ -                              -                              0.02-                            
      ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 0.00 0.00 296.00
      กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์ -                              -                              -                              
      ตัดจําหน่ายสินทรัพย์สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1.68                             -                               -                               
      ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ -                               3.16                             -                               
      ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย -                               0.08                             -                               
      เงินปันผลรับ (441.95)                       (451.50)                       (586.57)                       
      ดอกเบี้ยรับ (11.16)                         (69.96)                         (24.50)                         
      รายได้อื่น -                               -                               (3.03)                           
      ต้นทุนทางการเงิน 28.11                          148.75                        260.14                        

153.61                        (3.15)                           (219.08)                       
การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (210.78)                       220.84                        (10.82)                         
ภาษีมุลค่าเพิ่มรอขอคืน 0.82                             0.74                             0.24                             
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ -                               (81.78)                         81.78                          
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 0.98                             (0.18)                           (0.32)                           
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1.62                             (2.06)                           1.26                             
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเจ้าหนี้อื่น (0.22)                           (16.80)                         0.32                             
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (0.24)                           (1.51)                           0.28                             
จ่ายชําระผลประโยชน์ -                              (3.56)                           (0.12)                           

เงินสดสุทธ(ิใช้ไปใน)กิจการดําเนินงาน (54.21)                         112.54                        (146.46)                       
รับภาษีเงินได้ -                              1.72                             1.55                             
จ่ายภาษีเงินได้ (1.55)                           (8.78)                           (2.28)                           
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากการดําเนินงาน (55.76)                        105.48                        (147.19)                      



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) 
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(หน่วย:ล้านบาท)
งบกระแสเงินสดเฉพาะ 2559 2560 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายที่ซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา (614.58)                       (1,073.28)                    (488.70)                       
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                               -                               424.25                        
เงินสดจ่ายค่าหุ้นค้างชําระ -                               (179.64)                       -                               
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจํากัดในการเบิกใช(้เพิ่มขึ้น)ลดลง 158.63                        (8.86)                           (2.74)                           
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว (2,006.61)                    (2,317.23)                    (510.97)                       
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว 809.02                        3,996.10                     605.93                        
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย (710.76)                       (2,450.30)                    (663.49)                       
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย 33.57                          502.96                        380.74                        
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย -                              (1,822.25)                    (563.74)                       
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย -                              -                               704.57                        
เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น (0.15)                           -                               -                               
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (0.86)                           (28.76)                         (6.93)                           
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ -                              8.75                             0.26                             
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (2.61)                           (2.06)                           (3.12)                           
ดอกเบี้ยรับ 9.98                             14.09                          35.82                          
เงินปันผลรับ 358.75                        415.70                        570.82                        

เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน (1,965.62)                   (2,944.78)                   482.70                        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสุทธิ 866.05                        2,227.50                     85.99                          
จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (383.18)                       (490.00)                       (2,250.00)                    
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น 45.00                          -                               -                               
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (22.50)                         -                               -                               
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (4.78)                           (4.40)                           (2.97)                           
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิจากค่าธรรมเนียมทางการเงิน -                               -                               2,237.65                     
จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (154.00)                       -                               -                               
เงินสดรับจากการออกหุ้นใหม่ 0.00 -                               -                               
รับเงินค่าหุ้นกู้ 2,044.88                     947.86                        -                               

   ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย 0.00                             -                               -                               
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มทุน 0.00 -                               -                               
รับชําระเงินจากลูกหนี้ค่าหุ้น 0.00 -                               -                               
จ่ายเงินปันผล (108.84)                       (199.61)                       (10.18)                         
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมทางการเงิน (5.39)                           (107.04)                       (220.49)                       

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 2,277.24                    2,374.31                    (160.00)                      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 255.86                        (464.99)                       175.51                        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 241.19                        497.01                        32.02                          
กําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (0.04)                           -                               2.03                             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 497.01                        32.02                          209.56                        



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) 
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      งบการเงนิเฉพาะ 
    หน่วย 2559 2560 2561 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง       
  อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 5.05  1.21  0.35 
  อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารคา้ เทา่ 1.22 0.17 0.23 
อตัราสว่นแสดงความสามารถในการทํากําไร       
  อตัรากําไรขัน้ตน้ % 73.28% -24.12% -14.65% 
  อตัรากําไรจากการดําเนนิงาน % 72.71% 60.78% 19.64% 
  อตัรากําไรสทุธ ิ % 64.80% 35.87% -26.00% 
  อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ % 14.69% 6.68% -6.25% 
อตัราสว่นแสดงประสทิธภิาพในการดําเนนิงาน       
  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย ์ % 11.79% 5.04% 1.69% 
  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพยถ์าวร % 90.00% 62.57% 32.90% 
อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ       
  อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ เทา่ 0.86  1.65  1.78 
  อตัราสว่นหนีส้นิสทุธติอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ เทา่ 0.70  1.64  1.71 
  อตัราสว่นความสามารถชาํระดอกเบีย้ เทา่ 19.73 2.62 0.66 
  อตัราการจา่ยปันผลตอ่หุน้ บาท 0.11  0.05556    0.0550* 

หมายเหต ุ: อัตราปันผลเทยีบกับปีทีอ่า้งองิผลประกอบการ  สําหรับอัตราปันผลทีจ่่ายจากผลประกอบการปี 2561 อยูร่ะหวา่งการขออนุมัตจิากที่
ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2562 
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 14. การวเิคราะหแ์ละคาํอธบิายของฝ่ายจดัการ 

14.1 เหตกุารณ์สําคญัในปี 2561 ทีม่ผีลกระทบตอ่งบการเงนิ 
1.  การจําหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิยข์องโครงการโรงไฟฟ้าจากพลงังานชวีมวล 

 ในเดอืนมนีาคม 2561 สงิหาคม 2561 และเดอืนตลุาคม 2561 โครงการโรงไฟฟ้าจากพลงังานชวีมวลขนาด 4.60 เมกะวตัตท์ี่
จังหวดัสรุาษฏรธ์าน ี และขนาด 17.60 เมกะวตัตท์ีจั่งหวดันครศรธีรรมราช ไดก้อ่สรา้งแลว้เสร็จและดําเนนิการจําหน่ายไฟฟ้าเชงิ
พาณชิยแ์ลว้ 

2.  โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีป่ระเทศญีปุ่่ นดําเนนิการเชงิพาณชิยเ์พิม่ขึน้ 
 ในเดอืนพฤษภาคม 2561 กลุม่บรษัิทฯ เริม่จําหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิยแ์ลว้ 6 โครงการ  รวมกําลงัการผลติเสนอขาย 
8.24 เมกะวัตต ์และอกีหนึง่โครงการทีจ่ะเริม่ดําเนนิการเชงิพาณิชยใ์นเดอืนมกราคม 2562 สว่นโครงการใหญ่ทีม่กํีาลังผลติเสนอ
ขาย 154.98 เมกะวตัตอ์ยูร่ะหวา่งการกอ่สรา้งและดําเนนิการในดา้นตา่งๆ  
  
14.2 รายงานวเิคราะหผ์ลการดาํเนนิงานตามงบการเงนิรวม 

1.  รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 
 บรษัิทฯ มรีายไดร้วมเพิม่ขึน้จากการจําหน่ายไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานชวีมวล 309.81 ลา้นบาท รวม 3 
โครงการ ทีส่รา้งเสร็จและดําเนนิการเชงิพาณชิยแ์ลว้ในเดอืนมนีาคม 2561 เดอืนสงิหาคม 2561 และเดอืนตลุาคม 2561 ตามลําดับ 
รวมกําลงัการผลติเสนอขายเป็นจํานวน 22.2 เมกะวตัต ์ 
 โครงการผลติไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้บนพืน้ดนิในประเทศญีปุ่่ นจําหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยเ์ขา้ระบบเชงิ
พาณชิย ์(COD) แลว้จํานวน 6 โครงการ รวมกําลงัการผลติเสนอขายเป็นจํานวน 8.24 เมกะวตัต ์เพิม่ขึน้จาก 6.99 เมกะวตัตใ์นปีกอ่น 
สง่ผลใหก้ลุม่บรษัิทฯ รับรูร้ายไดจ้ากกจิการไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีป่ระเทศญีปุ่่ นจํานวน 91.55 ลา้นบาท ในปี 2561 ซึง่เพิม่ขึน้ 
18.37 ลา้นบาทจากระยะเวลาเดยีวกนัในปีกอ่นซึง่มรีายไดเ้พยีง 73.18  ลา้นบาทหรอืคดิเป็นอตัราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 25.10  
 กลุม่บรษัิทฯ ไดซ้ือ้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยใ์หมข่นาด 2 เมกะวัตตท์ีจั่งหวัดอา่งทอง และรับรูร้ายไดจ้ากการ
ดําเนนิการจําหน่ายไฟฟ้า 3.78 ลา้นบาทในปี 2561 
 สง่ผลใหบ้รษัิทฯ มรีายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการรวมสําหรับปี 2561 มจํีานวน 561.37 ลา้นบาท สงูกว่าปีก่อน ที่
บรษัิทฯ มรีายไดเ้ทา่กับ 229 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จํานวน 332.37 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 145.14 (ยอดดงักลา่ว
ยังไม่รวมรายไดจ้ากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์จํานวน 80 เมกะวัตต ์ซึง่รับรูผ้ลประกอบการเป็นสว่นแบ่งกําไรจาก
กจิการทีค่วบคมุร่วมกนัอกีจํานวน 610.19 ลา้นบาท)  
 นอกจากนี้ กลุม่บรษัิทฯ มรีายไดอ้ืน่เพิม่ขึน้ 116.88 ลา้นบาท ซึง่มสีาเหตหุลักเกดิจากเงนิชดเชยจากการยกเลกิสญัญาซือ้
ขายหุน้และเงนิชดเชยความเสยีหายทีไ่ดรั้บจากบรษัิทประกนั 
 
     2.  ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร 
 บรษัิทฯ มตีน้ทนุขายและบรกิารในปี 2561 จํานวน 435.17 ลา้นบาท สงูกวา่ปีกอ่นทีแ่สดงยอด 177.24 ลา้นบาท  เพิม่ขึน้
จํานวน 257.93 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอัตราเพิม่ขึน้รอ้ยละ 145.53 ซึง่มสีาเหตหุลักจากตน้ทนุการผลติของโครงการโรงไฟฟ้าจาก
พลังงานชวีมวล และการรับรูค้า่เสือ่มราคาของโครงการผลติไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้บนพืน้ดนิในประเทศญีปุ่่ นทีม่ีการ
จําหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิยท์ีเ่พิม่ขึน้  
 บรษัิทฯ มอีัตราการทํากําไรขัน้ตน้สําหรับปี 2561 เท่ากับรอ้ยละ 22.48 ลดลงจากปี 2560 ทีม่กํีาไรขัน้ตน้รอ้ยละ 22.60 
อัตราการทํากําไรขัน้ตน้ทีล่ดลงเป็นผลมาจากอัตรากําไรขัน้ตน้ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชวีมวลทีตํ่า่กวา่อัตราการทํากําไร
ขัน้ตน้ของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์
 

3.  คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 
 บรษัิทฯ มคีา่ใชจ้่ายในการบรหิารรวมสําหรับปี 2561 จํานวน 206.69 ลา้นบาท ซึง่สงูกวา่ปีก่อนทีแ่สดงยอด 148.69 ลา้น
บาท เป็นจํานวน 58 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 39 เนือ่งจากการเพิม่ขึน้ของคา่ใชจ้า่ยพนักงานเพือ่รองรับโครงการในอนาคต และคา่ที่
ปรกึษาโครงการในอนาคต 
 ในปี 2561 บรษัิทฯ บันทกึดอ้ยคา่ของสนิทรัพยโ์ครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความรอ้นจากแสงอาทติยใ์นระบบรางรวมแสง 
เป็นจํานวน 296 ลา้นบาท เนือ่งจากไมส่ามารถผลติไฟฟ้าเพือ่สรา้งรายไดอ้ยา่งเต็มประสทิธภิาพ ทัง้นี ้การดอ้ยคา่ของสนิทรัพยถ์อื
เป็นรายการทีม่ใิชเ่งนิสด จงึไม่มผีลกระทบต่อการบรหิารเงนิสดของบรษัิท แมว้่ารายการดังกล่าวสง่ผลใหกํ้าไรสทุธขิองบรษัิท
ลดลงอยา่งมนัียสาํคญั แตจ่ะทําใหค้า่เสือ่มราคาและคา่ใชจ้า่ยของบรษัิทในอนาคตลดลงประมาณปีละ 40 ลา้นบาท 
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4.  ตน้ทนุทางการเงนิ 
 บรษัิทฯ มตีน้ทนุทางการเงนิสําหรับปี 2561  จํานวน 123.24 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีกอ่นทีม่จํีานวน 112.50 ลา้นบาท หรอื
เพิม่ขึน้จํานวน 10.74 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 9.55 ซึง่มสีาเหตุหลักจากตน้ทุนทางการเงนิสําหรับโครงการทีเ่ริม่ดําเนินการเชงิ
พาณชิยใ์นระหวา่งปี 2561 
 

5.  สว่นแบง่กําไรจากกจิการทีค่วบคมุร่วมกนั 
 ตามนโยบายการบญัชเีรือ่งเงนิลงทนุในบรษัิทร่วมและการร่วมคา้  บรษัิทฯ รับรูเ้งนิลงทนุในกจิการทีค่วบคมุร่วมกนัโดยใชว้ธิี
สว่นไดเ้สยีซึง่เป็นกจิการทีล่งทนุและดําเนนิการบรหิารโครงการไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้บนพืน้ดนิ 80 เมกะวตัต ์ตาม
รายละเอยีดดงันี ้

ผลการดําเนนิงานของกจิการทีค่วบคมุร ว่มกนัตามวธิสีว่นไดเ้สยี 

หน่วย : ลา้นบาท 
รายการ 31 ธนัวาคม เพิม่ข ึน้ (ลดลง) 

2561 2560 จํานวนเงนิ รอ้ยละ 
รายได ้ 1,487.76 1,555.59 (67.83) (4.36) 
ตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ย (470.78) (577.33) 106.55 18.46 
กําไรสทุธ ิ 1,016.98 978.26 38.72 3.96 
สว่นแบง่กําไรจากกจิการทีค่วบคมุร่วมกนั (60%) 610.19 586.95 23.24 3.96 

 
กจิการทีค่วบคมุร่วมกนัมผีลประกอบการทีส่มํา่เสมอ โดยในปี 2561  มกํีาไรสทุธจํิานวน 1,016.98 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีกอ่นที่

แสดงยอด 978.26 ลา้นบาท เป็นจํานวน 38.72 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 3.96 ผลประกอบการจากกจิการทีค่วบคมุร่วมกนัดงักล่าวจะ
ถูกแบง่ตามวธิสีว่นไดเ้สยีในรูปแบบของสว่นแบง่กําไรจากกจิการทีค่วบคมุร่วมกัน  โดยสว่นแบง่กําไรจากกจิการทีค่วบคมุร่วมกัน 
(60%) สําหรับปี 2561 จะมจํีานวนเทา่กับ 610.19 ลา้นบาท  เพิม่ขึน้จากปีกอ่นทีแ่สดงยอด 586.95 ลา้นบาท เป็นจํานวน 23.24 
ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 3.96 

 
6.  กําไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 

 ในปี 2561 บรษัิทฯ มกํีาไรสทุธสิาํหรับปีจํานวน 183.07 ลา้นบาท  ตํา่กวา่ปีกอ่นทีแ่สดงยอด 413.86 ลา้นบาท  คดิเป็นการ
ลดลงของกําไรสทุธจํิานวน 230.79 ลา้นบาท หรอืเป็นอัตรารอ้ยละ 55.76 เนื่องจากในปี 2561 บรษัิทฯ มรีายการทีไ่ม่เป็นเงนิสด 
ไดแ้ก่ การดอ้ยค่าสนิทรัพยโ์ครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความรอ้นจากแสงอาทติยใ์นระบบรางรวมแสง 296 ลา้นบาทและการตัด
จําหน่ายสนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อตดับญัช ี76 ลา้นบาท 
 ในปี 2561 บรษัิทฯ มกํีาไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี ลา้นบาท 178.89 ตํา่กวา่ปีกอ่นทีม่จํีานวน 253.75 ลา้นบาท สาเหตหุลัก
เกดิจากรายการทีไ่มเ่ป็นเงนิสดทีก่ลา่วไปขา้งตน้  
 
     7.  อตัราผลตอบแทนตอ่ผูถ้อืหุน้  
 บรษัิทฯ มอีัตราผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้ลดลง โดยบรษัิทฯ มอีัตราผลตอบแทนตอ่ผูถ้อืหุน้ในปี 2561 และ 2560  เท่ากับ 
รอ้ยละ 3.54 และ 8.66 ตามลําดบั ซึง่เกดิจากในปี 2561 มรีายการขาดทนุทีไ่มเ่ป็นเงนิสดจํานวนรวม 372 ลา้นบาท  
 

14.3 รายงานวเิคราะหฐ์านะการเงนิตามงบการเงนิรวม 

14.3.1  การวเิคราะหส์นิทรัพย ์
 ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560  บรษัิทมสีนิทรัพยร์วมทัง้ส ิน้ 14,689.23 ลา้นบาท และ 12,218.44 ลา้นบาท 
ตามลําดบั  สนิทรัพยร์วมของบรษัิทฯ เพิม่ขึน้จํานวน  2,470.79 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ  20.22 โดยมี
รายละเอยีดดงันี ้
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      หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 
31 ธนัวาคม เพิม่ข ึน้ (ลดลง) 

2561 2560 จํานวนเงนิ รอ้ยละ 
สนิทรัพยห์มนุเวยีน 1,462.16 899.58 562.58 62.54 
สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 13,227.07 11,318.86 1,908.21 16.86 
รวมสนิทรพัย ์ 14,689.23 12,218.44 2,470.79 20.22 

1) สนิทรัพยห์มุนเวยีน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 จํานวน 1,462.16 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 ที ่
899.58 ลา้นบาท เป็นจํานวน 562.58 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 62.54 เนื่องจากลกูหนี้การคา้ของโครงการโรงไฟฟ้าจาก
พลงังานชวีมวลและลกูหนีอ้ืน่จากบรษัิทประกนั 

2) สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 จํานวน 13,227.07 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 ที่
แสดงยอด 11,318.86 ลา้นบาท เป็นจํานวน 1,908.21 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 16.86 ซึง่สนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีนของ  
บรษัิทฯ สาเหตหุลกัเพิม่ขึน้จากความคบืหนา้ของโครงการระหวา่งกอ่สรา้งทัง้ในและตา่งประเทศ  

 
14.3.2   การวเิคราะหห์นีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 บรษัิทฯ มหีนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้รวมทัง้ส ิน้ 14,689.23 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก ณ วนัที ่31 
ธันวาคม 2560 ทีแ่สดงยอด 12,218.44 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้จํานวน 2,470.79 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราเพิม่ขึน้รอ้ยละ 20.22 โดยมี
รายละเอยีด ดงันี ้

      หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 
31 ธนัวาคม เพิม่ข ึน้ (ลดลง) 

2561 2560 จํานวนเงนิ รอ้ยละ 
หนีส้นิ   9,774.62 7,437.70 2,336.92 31.42 
สว่นของเจา้ของ 4,914.61 4,780.74 133.87 2.80 
รวมหนีส้นิและสว่นของเจา้ของ 14,689.23 12,218.44 2,470.79 20.22 

 
1) ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561  บรษัิทฯ มหีนี้สนิรวมทัง้ส ิน้ 9,774.62 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 ซึง่

บรษัิทฯ มหีนี้สนิรวม 7,437.70 ลา้นบาท หรือเพิม่ขึน้จํานวน 2,336.92 ลา้นบาท คดิเป็นอัตราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 31.42 
โดยมสีาเหตหุลกัจากเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิของบรษัิทยอ่ย เพือ่รองรับโครงการลงทนุของบรษัิท  

2) ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 บรษัิทฯ มสีว่นของเจา้ของรวมทัง้สิน้ 4,914.61 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก ณ วันที ่31 ธันวาคม 
2560 ซึง่บรษัิทฯ มสีว่นของเจา้ของรวม 4,780.74 ลา้นบาท หรอืเพิม่สงูขึน้จํานวน 133.87 คดิเป็นอตัราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
2.80 สว่นของเจา้ของทีเ่พิม่ขึน้เกดิจากการทีบ่รษัิทฯ มคีวามสามารถในการทํากําไรอย่างต่อเนื่อง โดยบรษัิทฯ มกํีาไร
สาํหรับปี 2561 จํานวน 173.95 ลา้นบาท  สง่ผลใหบ้รษัิทฯ มกํีาไรสะสมเพิม่สงูขึน้จาก 2,135.19 ลา้นบาทในปี 2560 เพิม่
เป็นกําไรสะสมจํานวน 2,207.23 ลา้นบาทในปี 2561  ทัง้นี้ในปี 2560 ทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้มมีตอินุมัตกิารจ่ายหุน้ปัน
ผลในอัตราหุน้ 20 หุน้เดมิ ตอ่ 1 หุน้ปันผล รวมเป็นเงนิ 90.75 ลา้นบาท และจ่ายเป็นเงนิปันผลในอัตราหุน้ละ 0.00556 
บาท เป็นจํานวนเงนิ 10.09 ลา้นบาท รวมจา่ยปันผลทัง้ส ิน้จํานวน 100.84 ลา้นบาท 

14.3.3  ความเหมาะสมของโครงสรา้งเงนิทนุ 
สําหรับอัตราส่วนของหนี้สนิต่อส่วนของเจา้ของของบริษัทฯ ยังอยู่ในระดับตํ่า โดยบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สนิต่อทุน

เท่ากับ 1.99 ในปี 2561 สงูขึน้กว่า 1.56 ในปี 2560 การเปลีย่นแปลงของอัตราสว่นหนี้สนิต่อทุนของบรษัิทฯ สว่นใหญ่เกดิจาก
รายการขาดทนุทีไ่มเ่ป็นเงนิสดจํานวนรวม 372 ลา้นบาท ทีทํ่าใหส้ว่นของเจา้ของเพิม่ขึน้นอ้ยกวา่ทีค่วร 

14.4 รายงานวเิคราะหก์ระแสเงนิสดตามงบการเงนิรวม 
 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดคงเหลอืของงบการเงนิรวม ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 เป็นจํานวน 561.02 ลา้นบาท 
ลดลงจากยอด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 ที ่424.75 ลา้นบาท เป็นจํานวน 136.27 ลา้นบาท สรุปไดด้งันี ้ 

1) เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมดําเนนิงานจํานวน 204.32 ลา้นบาท  
2) เงนิสดสทุธใิชไ้ปจากกจิกรรมการลงทนุ 1,543.01 ลา้นบาท  
3) เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 1,946.40 ลา้นบาท 
4) ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงนิขาดทนุ 62.80 ลา้นบาท  



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 
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การรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลู 
 
 

 ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปีฉบับนี้แลว้ และดว้ยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการบรหิารของบรษัิทหรอืผูดํ้ารงตําแหน่งบรหิารสงูสดุในสายงานบัญช ีขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มลูดงักลา่วถกูตอ้งครบถว้น 
ไมเ่ป็นเท็จ ไมทํ่าใหผู้อ้ ืน่สาํคญัผดิหรอืไมข่าดขอ้มลูทีค่วรตอ้งแจง้ในสาระสําคญั นอกจากนีข้า้พเจา้ขอรับรองวา่ 

1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงนิที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี ไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระสาํคญัเกีย่วกบัฐานะการเงนิ ผลการดําเนนิงาน และกระแสเงนิสดของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยแลว้ 
 

2) ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบตอ่การจัดใหบ้รษัิทมรีะบบการเปิดเผยขอ้มลูทีด่เีพือ่ใหแ้น่ใจวา่บรษัิทไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใน
สว่นทีเ่ป็นสาระสําคัญทัง้ของบรษัิทและบรษัิทย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคมุดแูลใหม้กีารปฏบิัติ
ตามระบบดงักลา่ว 
 

3) ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบต่อการจัดใหบ้ริษัทมรีะบบการควบคุมภายในทีด่ ีและควบคุมดูแลใหม้กีารปฏบิัตติาม
ระบบดังกลา่ว และขา้พเจา้ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมนิระบบการควบคมุภายใน ณ วันที ่13 พฤศจกิายน 2561 ตอ่
ผูส้อบบญัชแีละกรรมการตรวจสอบของบรษัิทแลว้ ซึง่ครอบคลมุถงึขอ้บกพร่องและการเปลีย่นแปลงทีส่ําคัญของ
ระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การกระทําทีม่ชิอบทีอ่าจมผีลกระทบตอ่การจัดทํารายงานทางการเงนิของบรษัิท
และบรษัิทยอ่ย 

 
ในการนี้ เพือ่เป็นหลักฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดยีวกันกับทีข่า้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้

ไดม้อบหมายให ้นางสาวนฐภรณ์ เทีย่งประเทศ เป็นผูล้งลายมอืชือ่กํากับเอกสารนี้ไวท้กุหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มลีายมอื
ชือ่ของ นางสาวนฐภรณ์ เทีย่งประเทศ กํากับไวข้า้พเจา้จะถอืว่าไม่ใชข่อ้มูลทีข่า้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้
ดงักลา่วขา้งตน้ 

 

 ชือ่ ตําแหนง่ ลายมอืชือ่ 

1. นางสาวแคทลนี มาลนีนท ์ ประธานกรรมการบรษัิท 

กรรมการผูม้อํีานาจลงนาม -แคทลนี มาลนีนท-์ 

    

2. นายสมภพ พรหมพนาพทิกัษ์ กรรมการบรษัิท 

กรรมการผูม้อํีานาจลงนาม -สมภพ พรหมพนาพทิักษ์- 

 

ผูรั้บมอบอํานาจ 

 ชือ่ ตําแหนง่ ลายมอืชือ่ 

 นางสาวนฐภรณ ์เทีย่งประเทศ ผูช้ว่ยผูอํ้านวยการ 
ฝ่ายสนับสนุนองคก์ร -นฐภรณ์ เทีย่งประเทศ- 
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เอกสารแนบ 1 
 
 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อีาํนาจควบคมุ ผูท้ ีไ่ดร้บัมอบหมายให้
รบัผดิชอบสงูสดุในสายงานบญัชแีละการเงนิ ผูท้ ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบ

โดยตรงในการควบคมุดแูลการทาํบญัช ีและเลขานกุารบรษิทั 
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร และผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษิทั ณ วนัที ่28 กมุภาพนัธ ์2562 

 

ชือ่-นามสกลุ / ตําแหน่ง อาย ุ
(ปี) คณุวฒุทิางการศกึษา 

สดัสว่น 
การถอืหุน้ 
ในบรษิทัฯ 

ความสมัพนัธ์
ทาง

ครอบครวั
ระหวา่ง
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ํางาน 5 ปียอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ตําแหนง่ บรษิทั /ประเภทธุรกจิ 

1. ดร.แคทลนี มาลนีนท ์   47 Ed.D. in Institutional 0.24 -ไมม่-ี 2560 – ปัจจุบัน  รักษาการประธานเจา้หนา้ทีฝ่่าย บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่/ พลังงาน 

  Management, Pepperdine    การเงนิ  
  University   2557 – ปัจุจบัน  ประธานกรรมการบรษัิท บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่/ พลังงาน 
- ประธานกรรมการบรษัิท   - M.S.A. in Multinational    ประธานกรรมการบรหิาร   
- ประธานกรรมการบรหิาร      Commerce, Boston University    ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร   

- ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร   - B.A. in Mass Communication,    กรรมการสรรหาและ  

- กรรมการสรรหาและพจิารณา  Chulalongkorn University    พจิารณาคา่ตอบแทน  

  คา่ตอบแทน      2554 – 2556  ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่าย บจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่/ พลังงาน 

- รักษาการ ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่าย      ปฏบัิตกิาร  

  การเงนิ  การอบรมหลกัสตูรของสมาคม      

  (กรรมการผูม้อํีานาจลงนาม)  สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย      

    -  Directors Accreditation Program (DAP) 9/2004 การดาํรงตําแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบ  -  Directors Certification Program (DCP) 150/2011 2557 – ปัจจุบัน ประธานบรหิารความเสีย่ง บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์/ บันเทงิ 

สงูสดุในสายงานบัญชแีละการเงนิ     2549 – ปัจจุบัน  กรรมการผูม้อํีานาจลงนาม บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์/ บันเทงิ 

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

      Executive Vice President  

        2549 – 2557  กรรมการและกรรมการสรรหา บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์/ บันเทงิ 

      และพจิารณาคา่ตอบแทน  

        

     การดาํรงตําแหนง่ในบรษิทั/หนว่ยงานอืน่  

     2556 – ปัจจุบัน กรรมการผูม้อํีานาจลงนามผกูพัน กลุม่บรษัิทในเครอื บมจ.ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่

     2549 – ปัจจุบัน กรรมการผูม้อํีานาจลงนามผกูพัน กลุม่บรษัิทในเครอื บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์
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2. นายพรหมนิทร ์เลศิสรุยิเ์ดช 64 - National Health Administration -ไมม่-ี -ไมม่-ี 2557 – ปัจจุบัน  กรรมการอสิระ บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่/ พลังงาน 
    Japan (May – June 1992)    รองประธานกรรมการบรษัิท  

- กรรมการอสิระ  - อนุมัตบัิตรเวชศาสตรป้์องกัน   การดาํรงตําแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

- รองประธานกรรมการบรษัิท    คลนิกิ จากแพทยสภา    -ไมม่-ี  

  - Fellowship in Public   การดาํรงตําแหนง่ในบรษิทั/หนว่ยงานอืน่  

    Administration Ottawa   2560 – 2561 ทีป่รกึษาคณะกรรมการบรหิาร โรงพยาบาลพระราม 9 

    University and Carleton   2556 – ปัจจุบัน อปุนายกสมาคมและประธาน มหาวทิยาลัยชนิวัตร 

    University, Canada    คณะกรรมการอํานวยการ  

  - แพทยศาสตรบั์ณฑติ   2557 – 2560 คณะกรรมการบรษัิทและ โรงพยาบาลพระราม 9 

    คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาล    คณะกรรมการบรหิาร  

    รามาธบิด,ี มหาวทิยาลัยมหดิล   2556 – 2557  ทีป่รกึษาคณะกรรมการยทุธศาสตร ์ รัฐบาลนางสาวยิง่ลักษณ์ ชนิวัตร 

  - วทิยาศาสตรบั์ณฑติ    เพือ่การฟ้ืนฟแูละสรา้งอนาคต  

    สาขาวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์    ประเทศ (กยอ.)  

    คณะวทิยาศาสตร,์      

    มหาวทิยาลัยมหดิล      

     ตําแหนง่สําคญัทางการเมอืง 

     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 ี

     เครือ่งราชอสิรยิาภรณ ์ 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 78 - ปรญิญาวศิวกรรมศาสตร ์ -ไมม่-ี -ไมม่-ี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอสิระ บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่/ พลังงาน 

    ดษุฎบัีณฑติกติตมิศักดิ ์      

- กรรมการอสิระ    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย   การดาํรงตําแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
  - CERT. in Advanced Management    ประธานกรรมการ บมจ. ยเูนีย่น ปิโตรเคมคิอล / เคมภีัณฑ ์

     Program (AMP), Harvard University U.S.A.  2544 – 2553  กรรมการ บมจ. ปตท.สํารวจและผลติปิโตรเลยีม 

  - ปรญิญาบัตร   (ปรอ.333)   2550 – 2552 กรรมการ บมจ. ไออารพ์ซี ี

     หลักสตูรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐรว่มเอกชน 2551 กรรมการ บมจ. ปตท. อะโรเมตกิสแ์ละการกล่ัน 

  - M.S. Industrial Engineering (Operation Research) 2549 – 2551 กรรมการ บมจ. ปตท. เคมคีอล 

    Oregon State University, USA.   2548 – 2551 ประธานกรรมการ บมจ. ไทยโอลโิอเคม ี

  - CERT. in System Analysis in Water Resource Planning, 2546 – 2551 กรรมการ บมจ. ไทยออยลพ์าวเวอร ์

    US. Army Corp. of Engineers, USA.     

  - ปรญิญาตรวีศิวกรรมศาสตร ์(เกยีรตนิยิมอันดับ 2)  การดาํรงตําแหนง่ในบรษิทั/หนว่ยงานอืน่ 

    สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า    2557 – ปัจจุบัน ประธาน มลูนธิสิง่เสรมิการจัดการทรพัยากรและสิง่แวดลอ้มไทย (TREMI) 

    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย    ประธานอํานวยการ มลูนธิเิพือ่สถาบันปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย (PTIT) 

      รองประธานกรรมการ Empire Asia Energy Group 

  การอบรมหลกัสตูรของสมาคม   2542 – 2556 ประธานกรรมการ บจ. บางกอกโพลเีอททลีนี 

  สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย   2548 – 2556 กรรมการ บจ. ไทยออยลเ์พาเวอร ์

  -  Directors Accreditation Program (DAP) 14/2004    

  -  Role of the Chairman Program (RCP) 2/2001   

  -  Role of the Compensation Program (RCC) 3/2007 เครือ่งราชอสิรยิาภรณ ์  

   2542 ทวตียิาภรณ์มงกฎุไทย  

   2543 ตตยิจุลจอมเกลา้วเิศษ  
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4. นางศริเิพ็ญ สตีสวุรรณ 70 - Master of Business Administration -ไมม่-ี -ไมม่-ี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอสิระ บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่/ พลังงาน 

  Wichita State University, Kansas,    ประธานกรรมการตรวจสอบ  

- กรรมการอสิระ  USA.   2542 – 2550 กรรมการผูอํ้านวยการ บมจ. ชนิคอรป์อเรชัน่ส ์

- ประธานกรรมการตรวจสอบ  - พาณชิยศาสตรบั์ณฑติ      

  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย   การดาํรงตําแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

     ปัจจุบัน กรรมการอสิระ บมจ. ทนุธนชาต / การเงนิ 

  การอบรมหลกัสตูรของสมาคม    ประธานกรรมการตรวจสอบ  

  สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย    กรรมการสรรหา  

  -  Directors Certification Program (DCP) 33/2003  กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  

  -  Role of the Compensation Committee (RCC) 4/2007 ปัจจุบัน กรรมการอสิระ  บมจ. เสรมิสขุ / อาหารและเครือ่งดืม่ 

  -  Audit Committee Program (ACP) 32/2010  กรรมการตรวจสอบ  

  อืน่ ๆ  กรรมการบรหิารความเสีย่ง  

  - Listed Company Director Essential – Risk Management การดาํรงตําแหนง่ในบรษิทั/หนว่ยงานอืน่  

    Essentials, Singapore, March 2018 ปัจจุบัน กรรมการอสิระ Fraser and Neave, Limited 

  - Listed Company Director Essential – Remuneration   ประธานกรรมการตรวจสอบ Singapore 

    Committee Essentials, Singapore, March 2018  กรรมการสรรหา   

  - Listed Company Director Essential – Understanding the  กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  

    Regulatory Environment in Singapore : What Every Director    

    Ought to Know, Singapore  Institute of Directors    

  - Listed Company Director Programme – Audit Committee    

    Essentials, Singapore, July 2016    

  - Listed Company Director Programme – Nominating     

    Committee Essentials, Singapore, July 2016    
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  รางวลัในวชิาชพี      

  CFO ดเีดน่ในประเทศไทย ประจําปี 2545 จากผลสํารวจ CFO ดเีดน่ใน    

  เอเชยี 10 ประเทศ ทีจั่ดทําโดยนติยสาร Finance Asia เป็นปีแรก    

        

5. นายประสัณห ์เชือ้พานชิ 66 - บัญชบัีณฑติ (เกยีรตนิยิมอันดับ 2) -ไมม่-ี -ไมม่-ี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอสิระ บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่/ พลังงาน 
    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย    กรรมการตรวจสอบ   

- กรรมการอสิระ  - ประกาศนยีบัตรชัน้สงูทางการ    ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

- กรรมการตรวจสอบ    สอบบัญช ี   การดาํรงตําแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

- ประธานกรรมการสรรหาและ  - Executive Management Programme  เม.ย.2560 - ปัจจุบัน กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ บมจ. แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จํากัด 

  พจิารณาคา่ตอบแทน    Ivey School of Business    และประธานคณะกรรมการพัฒนาสูค่วามย่ังยนื 

    University of Western Ontario   เม.ย.2559 - ปัจจุบัน กรรมการอสิระ ประธานกรรมการ บมจ.พทีที ีโกลบอล เคมคีอล 

    Canada    ตรวจสอบ  

  - Leading Professional Services   เม.ย.2555 -ปัจจุบัน กรรมการอสิระ และประธาน ธนาคาร ไทยพาณชิย ์จํากัด (มหาชน) 

    Firm, Harvard Business School    กรรมการตรวจสอบ  

    Boston, USA   การดาํรงตําแหนง่ในบรษิทั/หนว่ยงานอืน่  

     2560 - ปัจจุบัน - ประธานคณะกรรมการ สมาคมสง่เสรมิสถาบัน 

       กรรมการบรษัิทไทย 

     2560 – ปัจจุบัน - กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ 

  การอบรมหลกัสตูรของสมาคม      คณะกรรมการตรวจสอบและ ราชการ 

  สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย      ประเมนิผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)  

  -  Directors Certification Program (DCP) 119/2009 2557 – ปัจจุบัน - กรรมการผูท้รงคณุวฒุดิา้นบัญช ี คณะกรรมการกํากับและสง่เสรมิการ 

  -  Financial Institutions Governance Program (FGP) 6/2013    และประธานกรรมการตรวจสอบ ประกอบธุรกจิประกันภัย 

  -  Board Matters and Trends (BMT) 2/2017  - ผูท้รงคณุวุฒดิา้นบัญช ี คณะกรรมการพจิารณาการทุม่ตลาด 

          และการอดุหนุน กระทรวงพาณชิย ์
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(ปี) คณุวฒุทิางการศกึษา 

สดัสว่น 
การถอืหุน้ 
ในบรษิทัฯ 

ความสมัพนัธ์
ทาง

ครอบครวั
ระหวา่ง
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ํางาน 5 ปียอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ตําแหนง่ บรษิทั 

6. นายบญุช ูดเิรกสถาพร 72 - ปรญิญาบัญชบัีณฑติ  -ไมม่-ี -ไมม่-ี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอสิระ  บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่/ พลังงาน 
    (เกยีรตนิยิมอันดับ 2)    กรรมการตรวจสอบ  

- กรรมการอสิระ    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย   การดาํรงตําแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

- กรรมการตรวจสอบ  - ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต    -ไมม่-ี  

    ประเทศอังกฤษ   การดาํรงตําแหนง่ในบรษิทั/หนว่ยงานอืน่  

  - Certificate, Program for    2553 –  2558 กรรมการ บจ. สากลเอนเนอรย์ี ่/ พลังงาน 

     Management Development (PMD)  2555 – 2557 ทีป่รกึษา บจ. กฟผ. อนิเตอรเ์นชัน่แนล / ไฟฟ้า 

    Harvard Business School, USA.      

  - วทิยาลัยป้องกันราชอาณาจักร      

    หลักสตูรการป้องกันราชอาณาจักร      

    ภาครัฐรว่มเอกชน (ปรอ.) รุน่ที ่10      

        

  การอบรมหลกัสตูรของสมาคม      

  สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย      

  -  Directors Certification Program (DCP) 14/2002    

  -  Directors Diploma Examination (DDE) 6/2002       

  -  IOD Chartered Director Class (CDC) 5/2009     

  -  The Board's Role in Mergers and Acquisitions (M&A) 1/2011   

           

        

 

 



   แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน)  
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ชือ่-นามสกลุ / ตําแหนง่ อาย ุ
(ปี) คณุวฒุทิางการศกึษา 

สดัสว่น 
การถอืหุน้ 
ในบรษิทัฯ 

ความสมัพนัธ์
ทาง

ครอบครวั
ระหวา่ง
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ํางาน 5 ปียอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ตําแหนง่ บรษิทั 

7. นายสมภพ พรหมพนาพทิักษ์ 51 - ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ 0.03 -ไมม่-ี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่/ พลังงาน 
    สาขาการบรหิารจัดการ    กรรมการบรหิาร  

- กรรมการ    มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์    กรรมการสรรหาและพจิารณา  

- กรรมการบรหิาร  - Master Business Administration    คา่ตอบแทน  

- กรรมการสรรหาและพจิารณา    (Finance), California State    ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบัิตกิาร  

  คา่ตอบแทน    University   2555 – 2556 ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการเงนิ บจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่/ พลังงาน 

- ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบัิตกิาร  - ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์    

 - เลขานุการบรษัิท    (ภาคภาษาอังกฤษ)   การดาํรงตําแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

(กรรมการผูม้อํีานาจลงนาม)    มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์    -ไมม่-ี  

        

  การอบรมหลกัสตูรของสมาคม   การดาํรงตําแหนง่ในบรษิทั/หนว่ยงานอืน่  

  สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย   2556 – ปัจจุบัน กรรมการ กลุม่บรษัิทในเครอื 

  - Thailand Energy Academy (TEA10)    บมจ.ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่

  -  Directors Certification Program (DCP) 106/2008    

  -  Directors Certification Program Update (DCPU) 1/2014    

  -  Company Secretary Program (CSP) 31/2009    

  -  Exam-Diploma Examinations 24/2009    

  -  Executive Development Program (EDP7)    

      

           

        

        

 



   แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน)  
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ชือ่-นามสกลุ / ตําแหนง่ อาย ุ
(ปี) คณุวฒุทิางการศกึษา 

สดัสว่น 
การถอืหุน้ 
ในบรษิทัฯ 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหวา่งผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ํางาน 5 ปียอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ตําแหนง่ บรษิทั 

8. นางอังคณีย ์ฤกษ์ศริสิขุ 46 - ปรญิญาโท บัญชมีหาบัณฑติ สาขาบัญช ี  -ไมม่-ี -ไมม่-ี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่/ พลังงาน 
    การเงนิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย      

- กรรมการบรษัิท  ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิบัณฑติ สาขาบัญช ี   การดาํรงตําแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

  (กรรมการผูม้อํีานาจลงนาม)    มหาวทิยาลัยบรูพา   2556 – ปัจจุบัน ประธานเจา้หนา้ที ่ บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์

      บรหิารฝ่ายการเงนิ  

  การอบรมหลกัสตูรของสมาคม      

  สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย   การดาํรงตําแหนง่ในบรษิทั/หนว่ยงานอืน่ 

  -  Directors Accreditation Program (DAP) 138/2017 ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็ฟฟิเชยีนท ์องิลชิ เซอรว์สิเซส 

  -  Chief Financial Officer Certification Program รุน่ที ่19/2015   (เปลีย่นชือ่ เป็น บจ. วอลลส์ตรที องิลชิ  

     จัดโดยสภาวชิาชพีบัญช ีในพระบรมราชปูถัมภ ์    (ประเทศไทย) เมือ่วันที ่29 พย.2561 

  -  อบรมหลักสตูรผูป้ฏบัิตงิานเลขานุการบรษัิท    กรรมการ บจ.เจฟเฟอร ์เรสโตรองต ์

     สมาคมบรษัิทจดทะเบยีนไทย     

        

9. นายมาศถวนิ ชาญวรีกลู 47 - MBA (International Business), -ไมม่-ี -ไมม่-ี ก.พ. 2562 –  กรรมการ บมจ.ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่/ พลังงาน 
    University of Southern California, USA   ปัจจุบัน   
- กรรมการบรษัิท  - ปรญิญาตร ีคณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบัญช ี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ และ บมจ. เอสทพี ีแอนด ์ไอ 

(แตง่ตัง้เมือ่วันที ่27 ก.พ. 62)      กรรมการผูจั้ดการ  

  การอบรมหลกัสตูรของสมาคม   2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ซโิน-ไทย เอ็นจเีนยีริง่ แอนด ์คอนสตรัคชัน่ 

  สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย      

  - Director Accreditation Program (DAP) 1/2003  การดาํรงตําแหนง่อืน่ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน 

    2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ฟิลอัพ เนตเวริค์ 

  การอบรมสถาบนัอืน่   2545 – ปัจจุบัน   กรรมการและ บจ. เอส ท ีไอ ท ี

  - ประกาศนยีบัตร หลักสตูรผูบ้รหิารระดับสงู (หลักสตูร วตท.) รุน่ที ่11/2553  กรรมการผูจั้ดการ  

    สถาบันวทิยาการตลาดทนุ  2539 – 2552 กรรมการ บจ. อนิเตอร ์ไอเอ็มซ ีพพีอี,ี ประเทศสงิคโปร ์

  - หลักสตูรอบรมการลงทนุ Ultra Wealth รุน่ที ่2/2559  2539 – 2545  ผูจั้ดการฝ่าย Siam Cement – Dow Chemical Joint Venture 

    สมาคมเศรษฐศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย   การตลาด  



   แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน)  
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ชือ่-นามสกลุ / ตําแหนง่ อาย ุ
(ปี) คณุวฒุทิางการศกึษา 

สดัสว่น 
การถอืหุน้ 
ในบรษิทัฯ 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหวา่งผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ํางาน 5 ปียอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ตําแหนง่ บรษิทั 

  - หลักสตูร Academy of Business Creativity : ABC รุน่ที ่7/2560    

    สถาบันพัฒนาความคดิสรา้งสรรคเ์ชงิธุรกจิ เครือ่งราชอสิรยิาภรณ ์  

  - หลักสตูรผูบ้รหิารระดับสงูดา้นการคา้และการพาณชิย ์รุน่ที ่11/2561 เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ดเิรกคณุาภรณ์ ชัน้ที ่5 เบญจมดเิรกคณุาภรณ์ ในรัชกาลที ่9 

  - กําลังศกึษาหลักสตูร The Story by SPU รุน่ที ่1/2561 เมือ่วันที ่5 ธันวาคม 2555  

  - กําลังศกึษาหลักสตูรผูบ้รหิารระดับสงูดา้นนวัตนกรรมการบรกิาร รุน่ที ่1/2562    

        

10. นายกติพิงษ์ ธัญนอ้ม 51  - บรหิารธุรกจิมหาบัณฑติ  -ไมม่-ี -ไมม่-ี ส.ค.2560 –  ประธานเจา้หนา้ที ่ บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่/พลังงาน 

      คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบัญช ี   ปัจจุบัน ฝ่ายวศิวกรรม  

- ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายวศิวกรรม     จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย      

   - วศิวกรรมศาสตรบั์ณฑติ   การดาํรงตําแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
     สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร ์   2558 – 2560 ผูอํ้านวยการฝ่าย  บมจ. โกลว ์พลังงาน 

     จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย    พัฒนาธุรกจิ  

     2548-2552 ประธานเจา้หนา้ที ่ บมจ. เนชัน่แนลเพาเวอรซ์พั 

      บรหิาร  
        
     การดาํรงตําแหนง่ในบรษิทั/หนว่ยงานอืน่ 
     ปัจจุบัน กรรมการ กลุม่บรษัิทในเครอื 
       บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่

     2553 – 2558 ประธานเจา้หนา้ที ่ บจ. อติาเลยีนไทย เพาเวอร ์ 
      ฝ่ายวศิวกรรม  

        
11. นายนเิวช บญุวชิัย 51 - วศิวกรรมศาสตรบั์ณฑติ สาขาวศิวกรรม -ไมม่-ี -ไมม่-ี 2558 – ปัจจุบัน ผูอํ้านวยการฝ่าย บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่
    ไฟฟ้ากําลัง มหาวทิยาลัยเทคโนโลย ี    วศิวกรรมและ  

- ผูอํ้านวยการฝ่ายวศิวกรรม    พระจอมเกลา้พระนครเหนอื    กอ่สรา้ง  

  และกอ่สรา้ง          

        



   แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน)  
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ชือ่-นามสกลุ / ตําแหนง่ อาย ุ
(ปี) คณุวฒุทิางการศกึษา 

สดัสว่น 
การถอืหุน้ 
ในบรษิทัฯ 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหวา่งผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ํางาน 5 ปียอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ตําแหนง่ บรษิทั 

     การดาํรงตําแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
     2551 – 2558 ผูอํ้านวยการสาย บมจ. กันกลุ เอ็นจเินยีริง่ 

      งานวศิวกรรมและควบคมุโครงการ 

     2544 - 2550            ผูช้ว่ยผูจั้ดการ บมจ. ยัวซา่แบตเตอรี ่(ประเทศไทย) 

      ทั่วไปฝ่ายวศิวกรรม 
       
     การดาํรงตําแหนง่ในบรษิทั/หนว่ยงานอืน่ 
     -ไมม่-ี   
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รายละเอยีดเกีย่วกบัผูท้ ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบโดยตรง 

ในการควบคมุดแูลการทําบญัช ี
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ชือ่-นามสกลุ / ตําแหนง่ อาย ุ
(ปี) คณุวฒุทิางการศกึษา 

ประสบการณท์ํางาน 5 ปียอ้นหลงั 
ชว่งเวลา ตําแหนง่ บรษิทั 

1. น.ส. เกศรา เลศิพนาสรรค ์ 32 - ปรญิญาตร ีบัญชบัีณฑติ (เกยีรตนิยิม ม.ิย. 2561 – ปัจจุบัน ผูจั้ดการฝ่ายบัญช ี บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่ 
    ผูจั้ดการฝ่ายบัญช ี    อันดับ 1) คณะบรหิารธุรกจิ  2551-2559 หัวหนา้ผูต้รวจสอบบัญช ี บจ. ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คเูปอรส์ เอบเีอเอส  
    มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์    

  - ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบัณฑติ    

    (ภาคภาษาอังกฤษ)     

    คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบัญช ี    

    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย    

  - ผูส้อบบัญช ี(ประเทศไทย)    

      

  การอบรมเพือ่พฒันาความรูต้อ่เนือ่งทางดา้นบญัช ี   

  - โครงการประกาศนยีบัตรการรายงานทางการเงนิไทย จํานวน 12 ชม.  

  -  PwC Thailand Symposium 2018 'Managing Challenges to   

     unleash corporate growth จํานวน 7 ชม.   

  -  สัมมนาพจิารณ์ รา่งขอ้บังคับสภาวชิาชพีบัญชวี่าดว้ยจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ  

     วชิาชพีบัญช ีและFinal Countdown to TFRS9 Focus Group จํานวน 6 ชม.  

  -  การวางแผนเชงิกลยทุธใ์นธุรกรรมระหวา่งประเทศ ทัง้ดา้นภาษีอากร และการลงทนุ จํานวน 6 ชม.  

         

      

      

      

  



   แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน)  
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ขอ้มลูการดํารงตําแหนง่ของกรรมการ ผูบ้รหิาร และผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษิทัฯ ในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ณ วนัที ่28 กมุภาพนัธ ์2562 
 

 ดร.แคทลนี นายพรหมนิทร ์ นายพละ นางศริเิพ็ญ นายประสณัห ์ นายบญุช ู นายสมภพ นายมาศถวนิ นางองัคณีย ์ นายกติพิงษ์  นายนเิวช 
 มาลนีนท ์ เลศิสรุยิเ์ดช สขุเวช สตีสวุรรณ เชือ้พานชิ ดเิรกสถาพร พรหมพนาพทิกัษ์ ชาญวรีกลุ ฤกษ์ศริสิขุ ธญันอ้ม บญุวชิยั 

บรษัิท 
1. บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่

C, NRC, ED, 
CEO ID ID ID, AC NRC, ID, 

AC ID, AC D, NRC, ED, M D D ED, M M 

บรษัิทยอ่ย            

2. บจ. เวลิด ์โซลา่ร ์ C        D     

3. บจ. ทเีอสอ ีรฟูทอป C        D     

4. บจ. แชมป์ เอ็นเนอรย์ี ่ C        D     

5. บจ. นอรท์ รฟูทอป C        D     

6. บจ. รฟู เอ็นเนอรย์ี ่ C        D     

7. บจ. กรนี รฟูทอป C        D     

8. บจ. ลัคกี ้โซลา่ร ์ C        D     

9. บจ. โซลา่ร ์วซิเิบลิ C        D     

10. บจ. โซลา่ร ์คอมมนูติี ้ C        D     

11. บจ.อนิฟินติี ้โซลา่ร ์ C        D     D  

12. บจ. ไทย คอมมนูติี ้เอ็นเนอรย์ี ่ C        D     

13. บจ. ออสการ ์เซฟ เดอะ เวลิด ์ C        D     

14. บจ. บางสวรรค ์กรนี C        D     

15. บจ. ซนั ฟิวเจอร ์ C        D     

16. บจ. เดอะ โซลา่ร ์เอริธ์ C        D     

17. บจ. คลนี รนีวิเอเบลิ C        D     

18. บจ.ทเีอสอ ีโอเวอรซ์สี ์กรุป๊ C        D     

19. Onikoube Solar Power LTD. C          D     

20. TSE Group International LTD. C        D     

21. Solar Assets PTE.LTD.              

            
            



   แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน)  
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 ดร.แคทลนี นายพรหมนิทร ์ นายพละ นางศริเิพ็ญ นายประสณัห ์ นายบญุช ู นายสมภพ นายมาศถวนิ นางองัคณีย ์ นายกติพิงษ์  นายนเิวช 
 มาลนีนท ์ เลศิสรุยิเ์ดช สขุเวช สตีสวุรรณ เชือ้พานชิ ดเิรกสถาพร พรหมพนาพทิกัษ์ ชาญวรีกลุ ฤกษ์ศริสิขุ ธญันอ้ม บญุวชิยั 

กจิการทีค่วบคมุรว่มกัน            

22. บจ. ไทย โซลา่ร ์รนีวิเอเบลิ D      D   D  

23. บจ. สยาม โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่1 D      D   D  
บรษัิททีเ่กีย่วขอ้ง            
24. บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์ D        D   
25. บจ. พ.ีเอ็ม.เอ็นเนอรย์ี ่ C      D     
26. บจ. พ.ีเอ็ม.แอดไวเซอร ี C      D     

 

หมายเหต:ุ C – ประธานกรรมการ   D – กรรมการ     ID – กรรมการอสิระ   AC – กรรมการตรวจสอบ  

ED – กรรมการบรหิาร CEO – ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร   M – ผูบ้รหิาร    NRC – กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 



   แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน)  
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เอกสารแนบ 2 
 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ของบรษิทัยอ่ย และกจิการทีค่วบคมุรว่มกนั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน)  
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ขอ้มูลกรรมการ ของบรษิทัยอ่ย และกจิการทีค่วบคมุรว่มกนั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

 ดร.แคทลนี มาลนีนท ์ นายสมภพ พรหมพนาพทิักษ์ นายกติพิงษ์ ธญันอ้ม นางสาวสริริัตน ์หว้ยธาร นายธวชัชยั เหลอืงวรพันธ ์ นายพรีณัฐ ตันตจัิตตานนท ์ นายจารวุฒัน ์สงิหส์มด ี
นายสมเกยีรต ิ 

เมสนัธสวุรรณ 

บรษัิทยอ่ย         

1. บจ. เวลิด ์โซลา่ร ์   D,S   D,S       

2. บจ. ทเีอสอ ีรฟูทอป   D,S   D,S    D,S   

3. บจ. แชมป์ เอ็นเนอรย์ี ่   D,S   D,S       

4. บจ. นอรท์ รฟูทอป   D,S   D,S       

5. บจ. รฟู เอ็นเนอรย์ี ่   D,S   D,S       

6. บจ. กรนี รฟูทอป   D,S   D,S       

7. บจ. ลัคกี ้โซลา่ร ์   D,S   D,S       

8. บจ. โซลา่ร ์วซิเิบลิ   D,S   D,S       

9. บจ. โซลา่ร ์คอมมนูติี ้   D,S   D,S       

10. บจ.อนิฟินติี ้โซลา่ร ์   D,S   D,S   D,S   D,S     

11. บจ. ไทย คอมมนูติี ้เอ็นเนอรย์ี ่   D,S   D,S         

12. บจ. ออสการ ์เซฟ เดอะ เวลิด ์   D,S   D,S    D,S   D,S    

13. บจ. บางสวรรค ์กรนี   D,S   D,S    D,S     

14. บจ. ซนั ฟิวเจอร ์   D,S   D,S       

15. บจ. เดอะ โซลา่ร ์เอริธ์   D,S   D,S       

16. บจ. คลนี รนีวิเอเบลิ   D,S   D,S       

17. บจ.ทเีอสอ ีโอเวอรซ์สี ์กรุป๊   D,S   D,S      D,S   

18. Onikoube Solar Power LTD.      D,S       

19. TSE Group International LTD.   D,S   D,S       

20. Solar Assets PTE.LTD.        D,S   

กจิการทีค่วบคมุรว่มกัน         

21. บจ. ไทย โซลา่ร ์รนีวิเอเบลิ D,S D,S D    D,S D,S 

22. บจ. สยาม โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่1 D,S D,S D    D,S D,S 

หมายเหต ุ: D – กรรมการบรษัิท S – กรรมการผูม้อํีานาจลงนาม                            



   แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน)  
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เอกสารแนบ 3 
 

รายละเอยีดเกีย่วกบัหวัหนา้ตรวจสอบภายใน 

และ 

หวัหนา้งานกาํกบัดแูลการปฏบิตังิานของบรษิทั 

 
  



   แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน)  
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ชือ่-นามสกลุ / ตําแหนง่ อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุทิางการศกึษา ประสบการณท์ํางาน 5 ปียอ้นหลงั 
ชว่งเวลา ตําแหนง่ บรษิทั 

1. นางสาวนติยา  เทอืกสา 37 - บรหิารธุรกจิบัณฑติ (บธ.บ.) 2561 – ปัจจุบัน ผูจั้ดการแผนกตรวจสอบภายใน บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่
    ผูจั้ดการแผนกตรวจสอบภายใน  (การบัญช)ี มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 2557 – 2561 ผูจั้ดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บจก. แอด๊วานซ ์เอเชยี เพาเวอร ์ 

     แพลนท ์

        

        

      

2. นางสาวนฐภรณ์ เทีย่งประเทศ 53 - บรหิารธุรกจิบัณฑติ 2560 - ปัจจุบัน ผูช้ว่ยผูอํ้านวยการฝ่ายสนับสนุนองคก์ร บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่

ผูช้ว่ยผูอํ้านวยการฝ่ายสนับสนุนองคก์ร     มหาวทิยาลัยรามคําแหง 2558 – 2559 ผูจั้ดการฝ่ายสนับสนุนองคก์ร บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่

  การอบรมหลักสตูรของสมาคม 2556 – 2557  ผูจั้ดการฝ่ายกํากับดแูลและธุรการ บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่

  สง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย    

  -  Company Secretary Program    

  -  Effective Minutes Taking    

  -  Board Reporting Program หนา้ทีค่วามรับผดิชอบหลัก  

   • กํากับดแูลใหบ้รษัิทดําเนนิการตามขอ้บังคับของบรษัิท, พรบ.บรษัิทมหาชนจํากัด, พรบ.หลักทรัพยแ์ละตลาด 

      หลักทรัพย ์รวมถงึกฎ ระเบยีบ ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยแ์ละตลาด 

      หลักทรัพย ์

   • จัดทําขอ้มลูสารสนเทศเปิดเผยตอ่ตลาดหลักทรัพยฯ์, สํานักงาน กลต. และผูถ้อืหุน้ ตามกฎระเบยีบขอ้บังคับ 

      ของตลาดหลักทรัพยฯ์, สํานักงาน กลต., ศนูยรั์บฝากหลักทรัพย ์และกระทรวงพาณชิย ์

   • จัดเตรยีมขอ้มลูในการประชมุคณะกรรมการบรษัิทและการประชมุผูถ้อืหุน้ 

      
      

      

      

 



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 4 
 
 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรพัยส์นิ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) 
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รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรพัยส์นิ 

 
-ไมม่-ี 

 

 

 

 



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) 

 

 

เอกสารแนบ 5 รายงาน BOD, AC และ NRC                                                                                                                           หนา้ 116 
 

 
 

 

 

 

เอกสารแนบ 5 
 
 
รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัตอ่รายงานทางการเงนิ 

 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
รายงานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

 
 

 

  



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) 
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รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัตอ่รายงานทางการเงนิ 
 

 คณะกรรมการบรษัิทมหีนา้ทีรั่บผดิชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ รวมถงึขอ้มูล
สารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจําปี  งบการเงนิดังกล่าวจัดทําขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  และ
รับผดิชอบเกีย่วกับการควบคมุภายในทีค่ณะกรรมการบรษัิทพจิารณาวา่จําเป็น เพือ่ใหส้ามารถจัดทํางบการเงนิรวมและงบการเงนิ
เฉพาะกจิการทีป่ราศจากการแสดงขอ้มูลทีข่ัดตอ่ขอ้เท็จจรงิ อันเป็นสาระสําคัญไม่วา่จะเกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด  โดย
เลอืกใชน้โยบายการบัญชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิัตอิย่างสมํ่าเสมอ  และใชด้ลุยพนิจิอย่างระมัดระวังและประมาณการทีด่ทีีส่ดุใน
การจัดทํา  รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มูลทีส่ําคัญอยา่งเพยีงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิเพือ่เป็นประโยชน์ตอ่ผูถ้อืหุน้และนัก
ลงทนุทัว่ไปอยา่งโปร่งใส 
 

 ในการนี้คณะกรรมการบรษัิทไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ  เพือ่ทําหนา้ทีส่อบทานนโยบายการบัญชแีละคณุภาพ
ของรายงานทางการเงนิ กํากับดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงนิของกลุ่มกจิการและบรษัิท สอบทานระบบการ
ควบคมุภายใน  การตรวจสอบภายใน  ระบบการบรหิารความเสีย่ง ตลอดจนพจิารณาการเปิดเผยขอ้มูลรายการระหวา่งกนัของกลุม่
กจิการและบรษัิท โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 
2561  ซึง่แสดงไวใ้นรายงานประจําปีแลว้ 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของกจิการ  และบรษัิทย่อย ไดรั้บการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชขีองบรษัิท คอื นาย
ขจรเกยีรต ิ อรุณไพโรจนกลุ  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่3445 สงักดับรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์  คเูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั ใน
การตรวจสอบนัน้ฝ่ายบรหิารไดส้นับสนุนขอ้มลูและเอกสารตา่ง ๆ เพือ่ใหผู้ส้อบบญัชสีามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นไดต้าม
มาตรฐานการบญัช ี โดยความเห็นของผูส้อบบญัชไีดป้รากฎในรายงานของผูส้อบบญัชซีึง่แสดงไวใ้นรายงานประจําปีแลว้   

  
 คณะกรรมการบรษัิทมคีวามเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบรษัิทโดยรวมอยู่ในระดับทีน่่าพอใจและสามารถสรา้ง
ความเชือ่มั่นอยา่งมเีหตผุลไดว้า่งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน)  
บรษัิทย่อย สําหรับปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2561 มคีวามน่าเชือ่ถอืไดโ้ดยปฏบิัตติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและ
ปฏบิตัถิกูตอ้งตามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งแลว้  

 

 
 
 
 
 
  -แคทลนี  มาลนีนท-์ 
 

(นางสาวแคทลนี  มาลนีนท)์ 
ประธานกรรมการบรษัิทและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

 

 

 

 

  

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บมอบหมายใหป้ฏบิัตหินา้ทีจ่ากคณะกรรมการบรษัิทฯ ซึง่สอดคลอ้งกับขอ้กําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และประกาศของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยไดร้ะบไุวใ้นกฎบตัร
ตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทกําหนด 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูท้รงคณุวฒุแิละเป็นกรรมการอสิระ ประกอบดว้ย นางศริเิพ็ญ  สตีสวุรรณ, นายประสณัห ์ เชือ้พานชิ 
และนายบญุช ู ดเิรกสถาพร โดยรายงานการปฏบิตังิานใหแ้กค่ณะกรรมการบรษัิทฯ รับทราบและพจิารณาเป็นประจําอยา่งนอ้ยไตร
มาสละ 1 ครัง้ ทัง้นี้ไดห้ารอืร่วมกับผูบ้รหิาร ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบัญช ีเพือ่รับทราบ ใหค้วามเห็นชอบ และแลกเปลีย่น
ขอ้คดิเห็นในเรือ่งตา่ง ๆ สรุปสาระสาํคญัดงันี ้

1. ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจําปี 2561 ของกลุม่บรษัิทฯ เพือ่ใหม้ั่นใจวา่มกีารจัดทํารายงาน
ทางการเงนิอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น เชือ่ถือไดแ้ละเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ ตรงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
รวมถงึพจิารณารายการตรวจสอบทีส่าํคญั (Key Audit Matters “KAMs”)  ไดแ้ก ่                                        
- ในระหวา่งปี พ.ศ.2561 บรษัิทไดรั้บรูข้าดทนุจากการดอ้ยคา่ในโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นเพิม่เตมิจํานวน 296 ลา้นบาท  

ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โรงไฟฟ้าพลังงานความรอ้นมรีาคาตามบัญชจํีานวน 238.47 ลา้นบาท หลังหักคา่เผือ่
การดอ้ยคา่ของสนิทรัพยจํ์านวน 545.92 ลา้นบาท 

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดห้ารอืกับผูส้อบบัญชโีดยไม่มฝ่ีายจัดการเขา้ร่วม เกีย่วกับความเป็นอสิระในการปฏบิัติ
หนา้ทีแ่ละการแสดงความเห็นของผูส้อบบญัช ี 

2. ไดส้อบทานการปฏบิัตงิานและพจิารณารายการเกีย่วโยงกนัของบรษัิทฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้กําหนดทีเ่กีย่วขอ้งกับ
ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เพือ่ใหม้ั่นใจวา่มคีวามสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุ  

3. ไดส้อบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสีย่ง ของบริษัทฯ เพื่อใหม้ีความ
เหมาะสมและมปีระสทิธผิล  

4. ไดพ้จิารณา คัดเลอืก และเปรียบเทยีบค่าตอบแทนผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ จงึมมีตเิสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ เพื่อขอ
อนุมัตติ่อทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ แต่งตัง้ผูส้อบบัญชจีากบริษัทไพรซ้วอเตอร์เฮาสค์ูเปอร์ส เอบเีอเอส จํากัด เป็นผูส้อบบัญชี
ประจําปี 2562 ตอ่ไปอกีวาระหนึง่   

โดยสรุป  คณะกรรมการตรวจสอบ มคีวามเห็นวา่ คณะกรรมการตลอดจนผูบ้รหิารของบรษัิทฯ มจีรยิธรรม และความมุง่มั่นใน
การปฏบิตัหินา้ที ่เพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมายของบรษัิทอยา่งมคีณุภาพ และใหค้วามสาํคญัตอ่การดําเนนิงานภายใตก้ารกํากับดแูล
กจิการทีด่แีละเชือ่ถอืได ้

 

 

 -ศริเิพ็ญ  สตีสวุรรณ- 

(นางศริเิพ็ญ  สตีสวุรรณ) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ทา่นโดยมนีายประสณัห ์เชือ้พานชิ ซึง่เป็นกรรมการ
อสิระ ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  ทัง้นี ้ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน มกีารประชมุรวม 2 ครัง้ และไดส้รุปรายงานใหค้ณะกรรมการบรษัิทรับทราบอยา่งตอ่เนือ่ง  ซึง่การดําเนนิงานทีส่าํคัญ
ในรอบปี สรุปไดด้งันี ้

 
1.  พจิารณาคดัเลอืกกรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากตําแหน่งตามวาระของบรษัิท รวมทัง้พจิารณาคดัเลอืกกรรมการชดุย่อยโดย

ดําเนนิการสอดคลอ้งกับระเบยีบวา่ดว้ยคณะกรรมการบรษัิทและหลักการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ีซึง่พจิารณาใหค้วามสําคัญกบั
สดัสว่นและองคป์ระกอบของกรรมการ รวมถงึความหลากหลายดา้นความรูค้วามสามารถและความเชีย่วชาญทีเ่กีย่วขอ้งกับการ
ดําเนนิธรุกจิของบรษัิทเพือ่ใหก้ารขบัเคลือ่นกลยทุธธ์รุกจิไปสูก่ารปฏบิตัทิีม่ปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลสงูสดุ 

 
2.  ทบทวนอัตราค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารระดับสูง โดยพิจารณาความเหมาะสมตามหนา้ทีค่วามรับผดิชอบ ผลการ

ปฏบิัตงิาน ผลประกอบการของบริษัท สภาพแวดลอ้มทางธุรกจิ สภาวการณ์ทางเศรษฐกจิ รวมทัง้เทียบเคียงกับกลุ่ม
อุตสาหกรรมพลังงานและบริษัทที่มีขนาดระดับเดียวกัน  ทัง้นี้ ที่ประชุมผูถ้ือหุน้และคณะกรรมการบริษัท ไดพ้ิจารณา
คา่ตอบแทนกรรมการเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

 
3.  ใหข้อ้เสนอแนะเกีย่วกับการพจิารณาอัตราเงนิเดอืนและผลประโยชน์ต่างๆ ของผูบ้รหิารและพนักงานโดยเชือ่มโยงกับผล

ประกอบการของบรษัิท ผลการปฏบิตังิานรายบคุคล ตลอดจนอตัราเงนิเฟ้อใหเ้หมาะสม 
 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ตระหนักถงึแนวทางการปฏบิตัติามหลกัการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ีจงึไดท้บทวน
และตดิตามความคบืหนา้ของการดําเนินงานของฝ่ายจัดการอย่างต่อเนื่อง และปฏบิัตหินา้ทีอ่ย่างเต็มความสามารถดว้ยความ
ระมัดระวงั รอบคอบ โปร่งใส และเป็นอสิระ  โดยยดึมั่นในหลกัการกํากบัดแูลกจิการทีด่อียา่งเพยีงพอและเหมาะสม เพือ่ประโยชน์
สงูสดุของผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุภาคสว่น 

 
 

 
  -ประสณัห ์เชือ้พานชิ- 
 

 (นายประสณัห ์เชือ้พานชิ) 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
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