
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2557 บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน)   
    

 

   

 

แบบ 56-1 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 

สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 

 

บรษิทั ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ ี ่จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2557 บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน)   
    

 

   

 

สารบญั 

 หนา้ 

สว่นที ่1 การประกอบธุรกจิ 1 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกจิ 2 

2. ลกัษณะการประกอบธรุกจิ 6 

3. ปัจจัยความเสีย่ง 21 

4. ทรัพยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ 25 

5. ขอ้พพิาททางกฎหมาย 32 

6. ขอ้มลูทัว่ไปและขอ้มลูส าคัญอืน่ 35 

สว่นที ่2 การจดัการและการก ากบัดูแลกจิการ 37 

7. ขอ้มลูหลักทรัพยแ์ละผูถ้อืหุน้ 38 

8. โครงสรา้งการจัดการ 40 

9. การก ากับดแูลกจิการ 52 

10. ความรับผดิชอบตอ่สงัคม 64 

11. การควบคมุภายในและการบรหิารจัดการความเสีย่ง 67 

12. รายการระหวา่งกนั 69 

สว่นที ่3 ฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงาน 77 

13. ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั 78 

14. การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝ่ายจัดการ 89 

การรบัรองความถูกตอ้งของขอ้มูล  

เอกสารแนบ 

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคมุ และเลขานุการบรษัิท 

เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบรษัิทยอ่ย และกจิการทีค่วบคมุร่วมกนั 

เอกสารแนบ 3 รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหนา้งานตรวจสอบภายใน และหัวหนา้งานก ากับดแูลการปฏบิตังิานของบรษัิท 

เอกสารแนบ 4 - ไมม่ ี- 

เอกสารแนบ 5 แบบประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบรษัิทฯ 

 

 

 

 

 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2557 บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน)   
    

 

   

สว่นที ่1 หนา้ 1 

 

 

 

 

 

 

 

สว่นที ่1 

การประกอบธุรกจิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2557 บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน)   
    

 

   

สว่นที ่1 หนา้ 2 

 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

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

มุง่มั่นทีจ่ะเป็นผูน้ าในการด าเนนิธรุกจิโรงไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน โดยมุง่เนน้การด าเนนิธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทติย ์ โดยจะเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสมและใหผ้ลตอบแทนทีด่แีละมั่นคงในระยะยาว รวมไปถงึการใหบ้รกิาร

รับเหมากอ่สรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยแ์ละจัดหาอปุกรณ์ (Engineering, Procurement and Construction : EPC) 

นอกจากนี ้ กลุม่บรษัิทฯ ยังมเีป้าหมายทีจ่ะขยายการลงทนุในธรุกจิผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีนประเภทอืน่ๆ เพิม่มาก

ขึน้ เชน่ พลงังานลม กา๊ซชวีภาพ ชวีมวล ขยะ เป็นตน้และยังมเีป้าหมายทีจ่ะขยายธรุกจิผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์

สูต่า่งประเทศทัง้ในรูปแบบการลงทนุในโรงไฟฟ้าแสงอาทติยท์ัว่ไป ซึง่ตดิตัง้อยู่บรเิวณพืน้ดนิ (Solar Farm) หรอืการลงทนุ

ในบรษัิททีใ่หบ้รกิารหรอืลงทนุในโครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้บนหลงัคา (Solar Rooftop) เพือ่กา้วสูก่าร

เป็นบรษัิทชัน้น าในธรุกจิพลงังานหมนุเวยีนในประเทศไทยและภมูภิาคเอเชยี 

1.1 วสิยัทศัน ์พนัธกจิ 

 วสิยัทศัน ์

เป็นผูน้ าในภมูภิาคทางดา้นพลังงานหมนุเวยีน โดยการใชเ้ทคโนโลยชีัน้น าและมปีระสทิธภิาพ เพือ่ประโยชน์สงูสดุใน

ดา้นธรุกจิและสงัคม 

 พันธกจิ 

เป็นผูป้ระกอบการทีม่พีืน้ฐานแข็งแกร่งในการท าธรุกจิพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศไทย และขยายธรุกจิไปสู่

พลงังานหมนุเวยีนอืน่ รวมทัง้การขยายไปยังประเทศในภมูภิาคเอเชยี 

1.2 ประวตัคิวามเป็นมาและพฒันาการทีส่ าคญั 

 บรษัิท ไทย โซลา่รเ์อ็นเนอรย์ี ่จ ากัด (มหาชน) (“บรษัิทฯ”)เดมิใชช้ือ่ บรษัิท สยาม โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จ ากดั ไดจ้ด

ทะเบยีนกอ่ตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่ 7 กรกฎาคม 2551 ดว้ยทนุจดทะเบยีนเริม่ตน้ 1 ลา้นบาท เพือ่ประกอบธรุกจิผลติและจ าหน่าย

กระแสไฟฟ้า โดยไดเ้ริม่ด าเนนิธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นจากแสงอาทติย ์(Solar Thermal) 

 ในปี 2552ไดม้กีารปรับเปลีย่นผูม้อี านาจในการบรหิารงาน และเปลีย่นชือ่บรษัิท เป็น “บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่

จ ากัด” – TSE  

 ในปี 2555 เริม่ด าเนนิธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยด์ว้ยระบบเซลลโ์ฟโตโ้วลตาอกิ (Photovoltaic Cell: PV) 

หรอืโซลารเ์ซลล ์ (“โรงไฟฟ้า PV”)ภายใตก้ารด าเนนิงานของบรษัิท สยาม โซลา่ร ์ เอ็นเนอรย์ี ่1 จ ากดั – SSE1  (“บรษัิท

ยอ่ย”) 

 บรษัิทฯ ไดแ้ปรสภาพเป็นบรษัิทมหาชนจ ากัด ในชือ่ บรษัิท ไทย โซล่าร์เอ็นเนอร์ยี ่จ ากัด (มหาชน)เมือ่วันที ่18 

กุมภาพันธ ์2557 และเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีน โดยเริม่ซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ตัง้แต่วันที ่30 ตุลาคม 

2557 โดยจัดอยูใ่นหมวดธรุกจิขนาดกลาง กลุม่อตุสาหกรรมทรัพยากร 

 ปัจจุบัน กลุม่บรษัิทฯ เป็นผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็กมาก (VSPP) โดยมโีครงการทีด่ าเนนิการอยู่ทัง้หมด 25 โครงการ คอื 

โครงการผลติไฟฟ้าดว้ยความรอ้นจากแสงอาทติยใ์นระบบรางรวมแสง (“โรงไฟฟ้า Thermal”) จ านวน 1 โครงการ โครงการ

ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยด์ว้ยระบบเซลลโ์ฟโตโ้วลตาอกิทัว่ไป ซึง่ตดิตัง้อยูบ่รเิวณพืน้ดนิ (“โรงไฟฟ้า PV ประเภท 

Solar Farm”) จ านวน 10 โครงการ และผลติไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้บนหลังคาอาคารพาณิชย ์(“โครงการ 

PV ประเภท Commercial Rooftop”) จ านวน 14 โครงการ ก าลังการผลติตามสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า (“ก าลังการผลติเสนอ

ขาย”) รวมทัง้ส ิน้ 98.5 เมกะวตัต ์โดยกลุม่บรษัิทฯ ไดท้ าสญัญาซือ้ขายกระแสไฟฟ้าทีผ่ลติไดท้ัง้หมดจากโครงการดงักล่าว

กบัการไฟฟ้านครหลวง (“กฟน.”)และการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค(“กฟภ.”)  
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ปี พฒันาการทีส่ าคญั 

2551 กอ่ต ัง้บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 

บริษัทฯ ก่อตัง้ในนาม บริษัท สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด เพื่อด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่าย

กระแสไฟฟ้า ดว้ยทนุจดทะเบยีนเริม่ตน้ 1 ลา้นบาท 

2552 –   

2553   

เร ิม่ธุรกจิโรงไฟฟ้า Thermal เปลีย่นอ านาจควบคมุ และเปลีย่นชือ่บรษิทัฯ 

- บรษัิทฯ เริม่ด าเนนิธุรกจิโรงไฟฟ้า Thermal (TSE-01) แห่งแรกในภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใตท้ี่

อ าเภอหว้ยกระเจา จังหวดักาญจนบรุ ีดว้ยก าลงัการผลติ 5 เมกะวตัต ์

- กลุม่ผูถ้อืหุน้ปัจจบุนัเริม่เขา้มาเป็นผูถ้อืหุน้ใหญข่องบรษัิทฯ 

- เปลีย่นชือ่บรษัิทฯ เป็น บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จ ากดั 

- เพิม่ทนุจดทะเบยีนจาก 1 ลา้นบาท เป็น 320 ลา้นบาท 

2554 ปรบัโครงสรา้งผูถ้อืหุน้หลกัและผูบ้รหิารชุดใหม ่และโรงไฟฟ้า Thermal เร ิม่ซือ้ขายไฟฟ้า 

- ปรับโครงสรา้งผูถ้อืหุน้ โดยกลุม่ดร. แคทลนี ถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มในบรษัิทฯ รอ้ยละ 78 

- โรงไฟฟ้า TSE-01 เริม่จา่ยไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิย ์(Commercial Operation Date : COD) ใหก้ับ

การไฟฟ้าสว่นภมูภิาควนัที ่26 ธันวาคม 2554 

2555 

 

 

 

 

เร ิม่ธุรกจิโรงไฟฟ้า PV และปรบัโครงสรา้งกลุม่บรษิทัฯ 

- บรษัิทฯเริม่ด าเนินธุรกจิโรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar Farm จ านวน 10 โครงการ ดว้ยก าลังการผลติ

เสนอขายรวม 80 เมกะวตัต ์ผา่นการลงทนุของบรษัิท สยาม โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่1 จ ากดั (“SSE1”)  

- บรษัิท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (“ปตท.”) สนใจเขา้มาเป็นพันธมติรทางธุรกจิและร่วมลงทุนในธุรกจิ

โรงไฟฟ้า PV บรษัิทฯ จงึมกีารปรับโครงสรา้ง โดยจัดตัง้ บรษัิท ไทย โซลา่ร ์รนีวิเอเบลิจ ากดั (“TSR”) 

เป็นบริษัทประกอบธุรกจิโดยการถือหุน้ทัง้หมด (Holding Company) ใน SSE1 เพื่อประกอบธุรกจิ

โรงไฟฟ้า PV  ประเภท Solar Farm ดงันัน้ TSR และ SSE1 จงึเป็นบรษัิทยอ่ยของ TSE  

- เพิม่ทนุจดทะเบยีนจาก 320 ลา้นบาท เป็น 1,365ลา้นบาท 

2556 

 

 

 

 

- ปตท. ร่วมลงนามในสญัญาผูถ้อืหุน้ และสญัญาการช าระคา่หุน้ เพือ่การร่วมลงทนุใน TSR โดยบรษัิทฯ 

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

บรหิารงาน จงึสง่ผลให ้TSR กลายเป็นกจิการทีค่วบคมุร่วมกนัระหวา่งบรษัิทฯ และ ปตท. 

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

เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จ ากดั (“GPSC” หรอื “บรษัิทในกลุม่ ปตท.”) ซึง่เป็นบรษัิทในกลุม่ ปตท. จงึสง่ผล

ใหบ้รษัิทฯและ GPSC ร่วมกนัถอืหุน้ใน TSR รอ้ยละ  60  และรอ้ยละ 40 ตามล าดับ ภายใตก้ารบรหิาร

และควบคมุร่วมกนั TSR จงึกลายเป็นกจิการทีค่วบคมุร่วมกนัระหวา่งบรษัิทฯ และ GPSC  

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

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

กะวตัต ์  

- ขยายธุรกจิสูก่ารผลติไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้บนหลังคา (Solar Rooftop) และกา้วสู่การ

เป็นผูน้ าในธุรกจิผลติไฟฟ้า PV ประเภท Commercial Rooftopโดยมีก าลังการผลติเสนอขายมาก

ทีส่ดุ จากบัญชรีายชือ่ผูผ้่านการคัดเลอืกแนบทา้ยตามประกาศของ กฟน. และกฟภ. ดว้ยก าลังการ

ผลติเสนอขายรวมประมาณ 14 เมกะวตัตแ์บง่เป็น 14 โครงการ โครงการละประมาณ 1 เมกะวตัต ์
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ปี พฒันาการทีส่ าคญั 

2557 แปรสภาพและเตรยีมความพรอ้มสูก่ารเป็นบรษิทัจดทะเบยีนและศกึษาโครงการ PV ประเภท 

Residential Rooftop 

- จดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษัิทมหาชนจ ากดัและเปลีย่นชือ่เป็น บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จ ากัด 

(มหาชน) 

- เปลีย่นแปลงมูลค่าหุน้ทีต่ราไว ้จากเดมิมูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 

บาทและเพิม่ทนุจดทะเบยีนจาก 1,365 ลา้นบาท เป็น 1,815 ลา้นบาท  

- อนุมัตจิัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุจ านวนไม่เกนิ 450 ลา้นหุน้ มูลคา่หุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพือ่เสนอ

ขายใหแ้กป่ระชาชนโดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

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

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

จ ากดั (มหาชน) (“WAVE”) 

- กลุ่มบริษัทฯ อยู่ระหว่างการศกึษาการจ าหน่ายและตดิตัง้อุปกรณ์ส าหรับการผลติไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้บนหลงัคาส าหรับทีอ่ยู่อาศยั (“โครงการ PV ประเภท Residential Rooftop”) เพือ่

จ าหน่ายผา่นเครอืขา่ยพันธมติรทางธรุกจิของกลุม่บรษัิทฯ 

- ณ วันที ่30 ตุลาคม 2557หุน้สามัญของบรษัิทเขา้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบยีนและท าการซือ้ขายใน

ตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ภายใตห้มวดธรุกจิขนาดกลาง กลุม่อตุสาหกรรม “ทรัพยากร” 

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

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

เมกะวตัต ์  

- ณ 31 ธันวาคม 2557 บรษัิทฯ มกีารผลติไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้บนหลังคาSolar Rooftop 

ทีจ่่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชย ์(COD) ใหก้ับการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคแลว้ จ านวน 5 โครงการ ก าลัง

การผลติเสนอขายรวมทัง้ส ิน้ 5 เมกะวตัต ์  
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1.3 โครงสรา้งการถอืหุน้ของกลุม่บรษิทัฯ 

ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 2557 บรษัิทฯ มบีรษัิทในกลุม่จ านวน 15 บรษัิท ภายใตน้โยบายการด าเนนิงานตามประเภทธรุกจิ โดย

มโีครงสรา้งกลุม่ธรุกจิ และก าลงัการผลติเสนอขาย ดงันี้ 

 

หมายเหต:ุ /1 กจิการทีค่วบคมุรว่มกนัของบรษัิทฯ  

 /2 ยังไมไ่ดเ้ริม่ด าเนนิการ 

 

 

 

 

บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ ี ่ (TSE) 
ธรุกจิโรงไฟฟ้า Thermal 

Solar Thermal 4.5 MW 
 

บจ. ไทย โซลา่ร ์รนีวิเอเบลิ 
(TSR)/1 

ลงทนุในธุรกจิโรงไฟฟ้า PV  
ประเภท Solar Farm 

บจ. สยาม โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ ี ่1 
(SSE1) 

Solar Farm 80 MW  

 

100% 

60% 

บจ. ทเีอสอ ีรฟูทอป  
(TSER) 

ลงทนุในธุรกจิ Solar Rooftop 

บจ. กรนี รฟูทอป  
(GR) 

Commercial Rooftop 2 MW 

บจ. นอรท์ รฟูทอป  
(NR) 

Commercial Rooftop 3 MW 

บจ. แชมป์ เอ็นเนอรย์ ี ่ 
(CE) 

Commercial Rooftop 4 MW 

บจ. โฮม รฟูทอป  
(HR)/2 

บจ. เซนทรลั รฟูทอป  
(CR)/2 

บจ. รฟู เอ็นเนอรย์ ี ่ 
(RE) 

Commercial Rooftop 3 MW 

บจ. ลคักี ้โซลา่ร ์
(LS) 

Commercial Rooftop 2 MW 

บจ. คลนี โซลา่ร ์
(CS)/2 

บจ. เวลิด ์โซลา่ร ์
(WS)/2 

  100% 

บจ. ทเีอสอ ีโอเปอเรช ัน่ส ์
(TSEO) /2 

 

GPSC 
บรษัิทในกลุม่ ปตท. 

  40% 

บจ. วนิ วนิ อนิเวสทเ์มน้ท์
(WI)/2 

  100% 

  100%   100% 

  100%   100% 

  100% 

  100% 

  100% 

  100% 

  100% 

  100% 
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 2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

ภาพรวมการประกอบธุรกจิของกลุม่บรษิทัฯ 

กลุม่บรษัิทฯ ประกอบธรุกจิผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์ โดยสามารถแบง่ออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื 

ธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นจากแสงอาทติยใ์นระบบรางรวมแสง(โรงไฟฟ้า Thermal) และธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทติยด์ว้ยระบบโฟโตโ้วลตาอกิหรอืโซลารเ์ซลล(์โรงไฟฟ้า PV) 

1) ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นจากแสงอาทติยใ์นระบบรางรวมแสง (โรงไฟฟ้า Thermal) 

ด าเนนิการผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าโดยใชเ้ทคโนโลยกีารผลติไฟฟ้าความรอ้นจากแสงอาทติยใ์นระบบรางรวม

แสง (Solar Thermal) เป็นรายแรกในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ 

โรงไฟฟ้า Thermal ไดด้ าเนนิการจ าหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิยใ์หแ้ก ่กฟภ.แลว้ ดว้ยก าลงัการผลติเสนอขาย 4.5 

เมกะวตัต ์  

2) ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยด์ว้ยระบบโฟโตโ้วลตาอกิหรอืโซลารเ์ซลล ์(โรงไฟฟ้า PV) 

ด าเนนิธรุกจิผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าดว้ยระบบโฟโตโ้วลตาอกิหรอืโซลารเ์ซลล ์ (Photovoltaic) โดยแบง่

ออกเป็น 

2.1) โรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ซึง่ตดิตัง้อยู่บรเิวณพืน้ดนิ 

(โรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar Farm) 

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

และด าเนนิการจ าหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิยใ์หแ้ก ่กฟภ. ไดแ้ลว้ทัง้หมด 80 เมกะวตัต ์

2.2) โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้บนหลงัคาอาคารพาณิชย์ 

(โครงการ PV ประเภท Commercial Rooftop) 

กลุม่บรษัิทฯ มโีครงการ PV ประเภท Commercial Rooftopมากทีส่ดุในประเทศไทย โดยมจี านวน 14 โครงการ

รวมก าลงัการผลติเสนอขาย 14 เมกะวตัตแ์ละด าเนนิการจ าหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิยใ์หแ้ก ่กฟภ. ไดแ้ลว้ 

5 เมกะวตัต ์เมือ่ส ิน้ปี 2557  

2.3) โครงการจ าหน่ายและตดิตัง้อปุกรณ์ส าหรับการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้บนหลังคาส าหรับทีอ่ยู่อาศยั 

(โครงการ PV ประเภท Residential Rooftop)  

ตามที ่ภาครัฐมโีครงการใหป้ระชาชนและผูป้ระกอบการ สามารถยืน่ขอผลติกระแสไฟฟ้าไดเ้อง (Residential 

Rooftop) ประกอบกับกลุม่บรษัิทฯ มคีวามช านาญและมคีวามพรอ้มในการจ าหน่ายและตดิตัง้อปุกรณ์ส าหรับการ

ผลติไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้บนหลังคา ผ่านเครือข่ายพันธมติรทางธุรกจิของบรษัิทฯ ทัง้ บรษัิท โฮ

มโปรดกัส ์เซ็นเตอร ์จ ากดั (มหาชน) และ บรษัิท เดอะมอลล ์กรุ๊ป จ ากดั  

กลุม่บรษัิทฯ มแีผนทีจ่ะขยายไปในธุรกจิดังกลา่ว โดยคาดวา่ จะใชเ้งนิลงทนุประมาณ 100 ลา้นบาทส าหรับการ

จัดหาอุปกรณ์ เชน่ แผงเซลลแ์สงอาทติย ์และเตรียมความพรอ้มบุคลากรของบรษัิทฯ ในชว่งปี 2558 – 2559 

หากภาครัฐมนีโยบายรับซือ้ไฟฟ้าเพิม่เตมิ 
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โครงสรา้งรายได ้

โครงสรา้งรายไดห้ลกัของกลุม่บรษัิทฯ  รอบระยะเวลา 3 ปี สรุปไดด้งัตอ่ไปนี ้

สายผลติภณัฑ/์กลุม่ธุรกจิ 
 

ด าเนนิการ
โดย 

% การถอื
หุน้ของ
บรษิทัฯ 

2557 2556 2555 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

รายไดค้า่ไฟฟ้า         

1. รายไดจ้ากโรงไฟฟ้า Thermal บรษัิทฯ  N.A.* 11.75 1.4 22.19 15.7 16.97 100.0 

2. รายไดจ้ากโรงไฟฟ้า PV – Solar Farm SSE1 60% 792.40 96.0 109.88 77.9 -- -- 

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

รายไดค้า่ไฟฟ้า-รวม   811.23 98.3 132.07 93.6 16.97 100.0 

รายไดค้า่บรกิาร บรษัิทฯ N.A.* 14.02 1.7 8.97 6.4 -- -- 

รวม   825.25 100.0 141.04 100.0 16.97 100.0 

หมายเหต:ุ * ด าเนนิการโดยบรษัิทฯ 
ทีม่า: งบการเงนิรวมของบรษัิทฯ 

2.1 การประกอบธุรกจิในแตล่ะกลุม่ธุรกจิ 

2.1.1 ลกัษณะผลติภณัฑห์รอืบรกิาร 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบรษัิทฯ มโีครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยท์ีจ่่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชย์แลว้

ทัง้ส ิน้ 16 โครงการ ก าลงัการผลติเสนอขายรวม 89.5 เมกะวตัต ์ 

       Thermal          Solar Farm                               Solar Rooftop –ภาคเหนอื, อสีาน, ใต ้

       (TSE-01)                                 (PV 01 – PV 10) Solar Rooftop –ภาคกลาง 

                                                                                                     (RT 01 – RT 14) 

แผนทีต่ัง้โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์
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กลุม่บรษัิทฯ ด าเนนิธรุกจิผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยเ์พือ่จ าหน่ายใหแ้กภ่าครัฐ ตามนโยบายการ

สนับสนุนการผลติและการใชไ้ฟฟ้าจากพลงังานทดแทน ของส านักงานนโยบายและพลงังาน กระทรวงพลงังาน ผา่นบรษัิทฯ 

บรษัิทยอ่ย และกจิการทีค่วบคมุร่วมกนั รวมทัง้ส ิน้ 25โครงการ โดยมรีายละเอยีด ดงันี ้

โรงไฟฟ้า Thermal 4.5 เมกะวัตต ์  

 TSE 01 

 ทีต่ัง้  หว้ยกระเจา กาญจนบรุ ี

 ก าลงัการผลติเสนอขาย  4.5 เมกะวตัต ์

 COD  26 ธ.ค. 2554 

 

โรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar Farm รวม 80 เมกะวตัต ์

 

 PV 01 

 ทีต่ัง้  บอ่พลอย กาญจนบรุ ี

 ก าลงัการผลติเสนอขาย 8 เมกะวตัต ์

 COD  4ก.ย. 2556 

  

  

 PV02 

 ทีต่ัง้  ดอนเจดยีส์พุรรณบรุ ี

 ก าลงัการผลติเสนอขาย 8 เมกะวตัต ์

 COD  17 ก.ค. 2556 

  

 

 PV03 

 ทีต่ัง้  หนองหญา้ไซ สพุรรณบรุ ี

 ก าลงัการผลติเสนอขาย 8 เมกะวตัต ์

 COD  28 ต.ค. 2556 

  

 

 PV04 

 ทีต่ัง้  เดมิบางนางบวช สพุรรณบรุ ี

 ก าลงัการผลติเสนอขาย 8 เมกะวตัต ์

 COD  21 พ.ย. 2556 
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 PV 05 

 ทีต่ัง้  เดมิบางนางบวช สพุรรณบรุ ี

  ก าลงัการผลติเสนอขาย 8 เมกะวตัต ์

 COD  21 พ.ย. 2556 

 

 

 PV 06 

 ทีต่ัง้  ดา่นมะขามเตีย้ กาญจนบรุ ี

 ก าลงัการผลติเสนอขาย 8 เมกะวตัต ์

 COD  6 ม.ิย. 2557 

  

 

 PV07 

 ทีต่ัง้  ทา่มว่ง กาญจนบรุ ี

 ก าลงัการผลติเสนอขาย 8 เมกะวตัต ์

 COD  20 ม.ีค. 2557 

  

 

 

 PV08 

 ทีต่ัง้  พนมทวน กาญจนบรุ ี

 ก าลงัการผลติเสนอขาย 8 เมกะวตัต ์

 COD  6 ม.ิย. 2557 

  

 

 PV09 

 ทีต่ัง้  อูท่อง สพุรรณบรุ ี

 ก าลงัการผลติเสนอขาย 8 เมกะวตัต ์

 COD  4 เม.ย. 2557 

   

  

 PV 10 

 ทีต่ัง้  สามชกุ สพุรรณบรุ ี

  ก าลงัการผลติเสนอขาย 8 เมกะวตัต ์

 COD  30 พ.ค. 2557 
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ผลติไฟฟ้า PV ประเภท Commercial Rooftopรวม 14 เมกะวัตต ์

 RT 01 

 ทีต่ัง้  HMPRO เมอืง ลพบรุ ี

 ก าลงัการผลติเสนอขาย 1 เมกะวตัต ์

 COD  4 ก.ย. 2557 

 

 

 RT 02 

 ทีต่ัง้  HMPRO เมอืง แพร่ 

 ก าลงัการผลติเสนอขาย 1 เมกะวตัต ์

 COD  3 ก.พ. 2558 

 

 

 

 RT 03 

 ทีต่ัง้  HMPRO เมอืง นครสวรรค ์

 ก าลงัการผลติเสนอขาย 1 เมกะวตัต ์

 COD อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ 

 

 

 

 RT 04 

 ทีต่ัง้  HMPRO เมอืง ชมุพร 

 ก าลงัการผลติเสนอขาย 1 เมกะวตัต ์

 COD 4 ก.ย. 2557 

 

 

 RT 05  

 ทีต่ัง้  HMPRO เมอืง สรุาษฎรธ์าน ี

 ก าลงัการผลติเสนอขาย 1 เมกะวตัต ์

 COD 4 ก.ย. 2557 
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 RT 06 

 ทีต่ัง้  HMPRO เมอืง นครศรธีรรมราช 

 ก าลงัการผลติเสนอขาย 1 เมกะวตัต ์

 COD  อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ 

 

 RT 07 

 ทีต่ัง้  HMPRO หาดใหญ ่สงขลา 

 ก าลงัการผลติเสนอขาย 1 เมกะวตัต ์

 COD อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ 

 

  

 RT 08 

 ทีต่ัง้  HMPRO เขาใหญ ่นครราชสมีา 

 ก าลงัการผลติเสนอขาย 1 เมกะวตัต ์

 COD 13 พ.ย. 2557 

 

 

 RT 09 

 ทีต่ัง้  HMPRO เมอืง อบุลราชธาน ี

 ก าลงัการผลติเสนอขาย 1 เมกะวตัต ์

 COD อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ 

 

 

 RT 10 

 ทีต่ัง้  HMPRO เอกมัย-รามอนิทรา 

 ก าลงัการผลติเสนอขาย 1 เมกะวตัต ์

 COD 11 ก.พ. 2558 

 

  

 RT 11 

 ทีต่ัง้  HMPRO ราชพฤกษ์ กรุงเทพ 

 ก าลงัการผลติเสนอขาย 1 เมกะวตัต ์

 COD 26 พ.ย. 2557 
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 RT 12 

 ทีต่ัง้  The Mall ทา่พระ กรุงเทพ 

 ก าลงัการผลติเสนอขาย 1 เมกะวตัต ์

 COD อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ 

 

 RT 13 

 ทีต่ัง้  The Mall บางกะปิ กรุงเทพ 

 ก าลงัการผลติเสนอขาย 1 เมกะวตัต ์

 COD อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ 

 

 RT 14 

 ทีต่ัง้  The Mall งามวงศว์าน กรุงเทพ 

 ก าลงัการผลติเสนอขาย 1 เมกะวตัต ์

 COD อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ 

 

 

2.1.2 กระบวนการผลติไฟฟ้า 

กระบวนการผลติไฟฟ้าของกลุม่บรษัิทฯ สามารถแบง่ออกเป็น 2 ประเภท ตามเทคโนโลย ีคอื  

กระบวนการผลติไฟฟ้าพลงังานความรอ้นจากแสงอาทติย ์(Solar Thermal) ดว้ยเทคโนโลย ีDirect Steam Generation 

TSE-01 ผลติกระแสไฟฟ้าจากพลังงานความรอ้นจากแสงอาทติยโ์ดยใชเ้ทคโนโลยรีะบบรางรวมแสง ซึง่กระบวนการผลติ

กระแสไฟฟ้าในระบบดังกล่าวจะใชแ้ผงสะทอ้นแสงรูปทรงโคง้ยาวหรือทีเ่รียกว่า รางรวมแสง (Parabolic Trough) เป็นตัว

รวมความรอ้นจากล าแสงอาทติย ์ประเภทรังสตีรง (Direct Radiation) และสะทอ้นแสงอาทติย์ไปยังท่อบรรจุน ้าที่ตดิตัง้

บริเวณจุดกึง่กลางของรางรวมแสงทีเ่ป็นจุดทีเ่กดิความรอ้นสูงสุด โดยรางรวมแสงดังกล่าวสามารถท าการหมุนเขา้หา

แสงอาทติยต์ามทศิทางของล าแสงอาทติยท์ีม่าตกกระทบเพือ่รับพลังความรอ้นและเมือ่น ้าในทอ่ดงักลา่วเกดิความรอ้นสงูจน

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

ขับเคลือ่นเครื่องก าเนดิกระแสไฟฟ้าและผลติกระแสไฟฟ้า ส าหรับไอน ้าสว่นทีเ่หลอื จะถูกสง่เขา้ระบบหล่อเย็น (Cooling 

Tower) เพือ่ลดอณุหภูมไิอน ้าใหก้ลายเป็นน ้า และจะสามารถน ากลับมาใชใ้นกระบวนการผลติไฟฟ้าตอ่ไปโดยกระแสไฟฟ้า

ทีผ่ลติได ้บรษัิทฯ จะจ าหน่าย/จา่ยไฟฟ้าให ้กฟภ. เพือ่จ าหน่ายตอ่ใหก้บัผูบ้รโิภคตอ่ไป 

ภาพกระบวนการผลติกระแสไฟฟ้าดว้ยความรอ้นจากแสงอาทติยใ์นระบบ Solar Thermal 

 

 

 

 

 

 

Transfor
mer 
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กระบวนการผลติไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติยด์ว้ยระบบโฟโตโ้วลตาอกิ (Photovoltaic) หรอืโซลา่รเ์ซลล ์ 

กระบวนการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยด์ว้ยระบบโฟโตโ้วลตาอกิ (Photovoltaic) หรอืโซลา่รเ์ซลล ์เป็นกระบวนการ

เปลีย่นพลังงานแสงใหเ้ป็นพลังงานไฟฟ้า โดยเริม่ตน้จากการใชแ้ผงเซลลแ์สงอาทติยเ์ป็นตัวรับแสง ซึง่จะรับไดท้ัง้รังสตีรง 

(Direct Solar Radiation) รังสีกระจาย (Diffuse Solar Radiation) และรังสีรวม (Global Solar Radiation) แผงเซลล์

แสงอาทติยจ์ะประกอบไปดว้ยสารกึง่ตวัน าทีส่ามารถดดูกลนืแสงอาทติยไ์ดแ้ละท าหนา้ทีเ่ป็นตัวน าไฟฟ้า เมือ่แสงอาทติยต์ก

กระทบบนแผงเซลลแ์สงอาทติย์ พื้นผวิจะถูกเปลีย่นเป็นพาหะน าไฟฟ้าและถูกแยกประจุไฟฟ้าบวกและลบเพื่อใหเ้ กดิ

แรงดนัไฟฟ้าทีข่ัว้ทัง้สองของเซลลแ์สงอาทติย ์และเกดิการผลติไฟฟ้าออกมาจากแผงเซลลแ์สงอาทติย ์และถกูสง่ไปรวมที ่

String Combiner Box ก่อนที่จะผ่านไปสู่เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) เพื่อเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง(Direct 

Current: DC)  ทีผ่ลติได ้ใหเ้ป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternative Current: AC) ตอ่จากนัน้ไฟฟ้ากระแสสลับดังกล่าวจงึถูก

สง่ผา่นไปยังหมอ้แปลง (Transformer) เพือ่เพิม่แรงดนัไฟฟ้าใหส้งูขึน้เป็น 12-24 กโิลโวลตซ์ึง่เป็นระดับแรงดนัทีใ่ชใ้นการ

จ่ายไฟเขา้ระบบสง่ของการไฟฟ้าตามสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า โดยก่อนทีจ่ะสง่ไฟฟ้าเขา้ระบบไฟฟ้าจะถูกสง่ผ่านอุปกรณ์ตัด

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

เชือ่มตอ่การขายไฟฟ้าในระบบ และถูกสง่เขา้มเิตอรว์ัดจ านวนหน่วยไฟฟ้ากอ่นทีจ่ะถูกสง่ผ่านไปยังสายสง่ไฟฟ้าของ กฟน. 

หรอื กฟภ. ตามจดุรับซือ้ไฟฟ้าทีก่ าหนด เพือ่จ าหน่ายใหแ้กผู่บ้รโิภคไฟฟ้าตอ่ไป   

ภาพกระบวนการผลติกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติยด์ว้ยระบบ PV 

 
2.1.3 กระบวนการตดิตามการด าเนนิงานของโรงไฟฟ้าและการบ ารุงรกัษา (Monitoring Process)  

ส าหรับกระบวนการควบคมุการด าเนนิงานของโรงไฟฟ้า  กลุม่บรษัิทฯ มกีลอ้งวงจรปิดและระบบควบคมุการปฏบิตังิานทีม่กีาร

พัฒนาใหท้นัสมัยและตรวจสอบงา่ยและแมน่ย า ควบคมุจากสว่นกลางแบบเรยีลไทม ์ (Real-Time Monitor) ผา่นเครอืขา่ย

อนิเตอรเ์น็ตส าหรับควบคมุ สัง่การ และตรวจสอบการท างานของโรงไฟฟ้าในจดุตา่งๆ  มทีมีงานคอยควบคมุ ดแูล แกปั้ญหา 

ซอ่มแซมและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าของกลุม่บรษัิทฯ โดยผูช้ านาญการภายในหรอืภายนอกทีม่ปีระสบการณ์ ซึง่ผา่นการ

คดัเลอืกทีเ่ขม้งวดจากกลุม่บรษัิทฯ เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ กลุม่บรษัิทฯ จะสามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็วภายในเวลาทีก่ าหนด

ตามมาตรฐาน ใหโ้รงไฟฟ้าอยู่ในสภาพด ีพรอ้มใชง้าน สามารถจ าหน่ายไฟฟ้าไดต้ามปกต ิ 
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2.1.4 สทิธปิระโยชน ์

โครงการโรงไฟฟ้าทัง้หมดของกลุม่บรษัิทฯ ไดรั้บอนุมัตกิารสง่เสรมิการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ (BOI) 

ตามบตัรสง่เสรมิการลงทนุ โดยไดรั้บสทิธปิระโยชน ์ดงันี้ 

สทิธปิระโยชน์จากภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 

1) ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลส าหรับก าไรสทุธทิีไ่ดรั้บจากการประกอบกจิการผลติไฟฟ้าดว้ยความรอ้นจาก

แสงอาทติยเ์ป็นเวลา 8 ปี นับตัง้แตว่นัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการดงักลา่ว 

2) ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลส าหรับก าไรสทุธใินอตัรารอ้ยละ 50 ของอตัราปกต ิ โดยมกี าหนดระยะเวลา 5 ปี 

นับจากวนัทีพ่น้ก าหนดการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 

สทิธปิระโยชน์อืน่ๆ  

1) ผูถ้อืหุน้ของโครงการยังไดรั้บยกเวน้ไมต่อ้งน าเงนิปันผลทีไ่ดรั้บจากโครงการไปรวมค านวณภาษีเงนิไดต้ลอด

ระยะเวลาทีไ่ดรั้บยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลนัน้ 

2) ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเครือ่งจักร ตามทีค่ณะกรรมการพจิารณาอนุมัต ิ

3) ไดรั้บอนุญาตใหห้ักคา่ขนสง่ คา่ไฟฟ้า และคา่ประปา สองเทา่ของคา่ใชจ้่ายดงักลา่วเป็นระยะเวลา 10 ปี นับแตว่นัที่

เริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการ 

4) ไดรั้บอนุญาตใหห้ักเงนิลงทนุในการตดิตัง้หรอืก่อสรา้งสิง่อ านวยความสะดวกรอ้ยละ 25 ของเงนิลงทนุ นอกเหนอืไป 

จากการหักคา่เสือ่มราคาปกต ิ

2.2 การตลาดและภาวะการแขง่ขนั 

2.2.1 กลยทุธก์ารแขง่ขนั 

กลุม่บรษัิทฯ ไดก้ าหนดกลยทุธใ์นการด าเนนิงานของกลุม่บรษัิทฯ ในการประกอบธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์

ดงัตอ่ไปนี้ 

1) มกีารบรหิารงานอย่างมคีณุภาพ ดว้ยทมีผูบ้รหิารทีม่คีวามรู ้ ความเชีย่วชาญทางดา้นวศิวกรรม และประสบการณ์ใน

อตุสาหกรรมการผลติไฟฟ้าและพลงังาน ควบคูก่บัการบรหิารตน้ทนุอยา่งมปีระสทิธภิาพทัง้ในดา้นเงนิลงทนุในการ

กอ่สรา้ง การบรหิารงาน และตน้ทนุทางการเงนิ 

2) มกีระบวนการคดัเลอืกผูรั้บเหมาในการกอ่สรา้งแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractors) ทีเ่ขม้งวดโดยไดเ้ลอืกผูรั้บเหมาทีม่ี

ความน่าเชือ่ถอืและมผีลงานเป็นทีย่อมรับในระดบัโลก เพือ่ใหแ้น่ใจวา่โรงไฟฟ้าแตล่ะโรงจะสามารถผลติไฟฟ้าได ้

ตามทีก่ลุม่บรษัิทฯ จะเสนอขายใหก้บั กฟน. หรอื กฟภ. ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า  

3) มทีมีผูเ้ชีย่วชาญในระดับโลกมาเป็นผูรั้บเหมาก่อสรา้งแบบเบ็ดเสร็จ ซึง่ประกอบไปดว้ยบุคลากรทีม่ีประสบการณ์ 

ความเชีย่วชาญในดา้นการโยธาและการตดิตัง้โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์รวมไปถงึการจา้งทีป่รกึษาทางดา้น

เทคนคิมาชว่ยตรวจสอบและประเมนิโครงการในระหวา่งการกอ่สรา้ง ท าใหแ้น่ใจไดว้า่ทัง้ประสทิธภิาพและเสถยีรภาพ

การผลติไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าของกลุม่บรษัิทฯ อยูใ่นระดบัสงู   

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

ผูรั้บเหมาแบบเบ็ดเสร็จทีรั่บผดิชอบโครงการเป็นผูบ้รหิารจัดการและบ ารุงรักษาในโครงการนัน้ๆ อกีเป็นระยะเวลา 10 

ปี ซึง่ท าใหม้ั่นใจไดว้า่โรงไฟฟ้ามกีารบรหิารงานโดยทมีผูเ้ชีย่วชาญ พรอ้มทัง้ยังมกีารถ่ายทอดความรูจ้ากเจา้ของ

เทคโนโลยสีูพ่นักงานของกลุม่บรษัิทฯ  

4) มุ่งเนน้ควบคุมคุณภาพในการผลติไฟฟ้าใหเ้กดิประสทิธภิาพในการผลติสงูสดุและสง่มอบไดต้รงตามทีต่กลงไวใ้น

สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 

กลุม่บรษัิทฯ ไดเ้ลอืกใชอ้ปุกรณ์และเทคโนโลยจีากผูผ้ลติทีเ่ป็นผูน้ าในอปุกรณ์นัน้ๆ และใหม้ั่นใจไดว้า่การจ่าย

กระแสไฟฟ้าไดอ้ยา่งมเีสถยีรภาพสม า่เสมอ โดยอปุกรณ์หลกั เชน่ รางรวมแสง กงัหันไอน ้า ระบบหลอ่เย็น แผงเซลล์

แสงอาทติย ์อนิเวอรเ์ตอร ์และหมอ้แปลงไฟฟ้า เป็นตน้ ไดม้กีารรับประกนัคณุภาพสนิคา้ (Product Warranty) เป็น

ระยะเวลา 2 -12 ปี  นอกจากนีแ้ผงเซลลแ์สงอาทติยยั์งมกีารรับประกนัประสทิธภิาพในการผลติพลงังานไฟฟ้า 
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(Power Output Guarantee) โดยผลการผลติพลงังานไฟฟ้าจะตอ้งไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 80.0 ของประสทิธภิาพในการ

ผลติไฟฟ้าทีก่ าหนดไวต้ลอดอายกุารใชง้าน เป็นระยะเวลา 25 ปี  กลุม่บรษัิทฯ ไดม้กีารตดิตัง้ระบบควบคมุตรวจสอบ

การท างานในแตล่ะโรงไฟฟ้าอยา่งใกลช้ดิโดยเจา้หนา้ทีป่ฏบิัตกิารควบคมุการดแูลการด าเนนิงานของโรงไฟฟ้า 

รวมถงึระบบควบคมุทีส่ านักงานใหญท่ีส่ามารถควบคมุโรงไฟฟ้าทัง้หมดได ้ เพือ่ใหแ้น่ใจวา่การผลติไฟฟ้าจะมคีวาม

สม า่เสมอ ไมม่คีวามขัดขอ้งและมคีวามปลอดภัยสงูสดุ 

5) มรีายไดจ้ากการผลติไฟฟ้าทีค่อ่นขา้งแน่นอนและสม า่เสมอ เนือ่งจากโครงการโรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar Farm 

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

Performance Guarantees) จากผูรั้บเหมาแบบเบ็ดเสร็จเป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวนัจา่ยไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิ

พาณชิย ์ท าใหก้ลุม่บรษัิทฯ จะมรีายไดข้ัน้ต า่ตามทีต่กลงไวก้ับผูรั้บเหมาแบบเบ็ดเสร็จ 

6) มพัีนธมติรทางธรุกจิ ทีม่ชี ือ่เสยีง มฐีานะทางการเงนิทีม่ั่นคง และมคีวามช านาญในธรุกจิพลงังานและธรุกจิที่

เกีย่วเนือ่ง 

7) มสีถาบนัการเงนิใหก้ารสนับสนุนสนิเชือ่โครงการ 

2.2.2 กลุม่ลกูคา้เป้าหมาย และชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์องกลุม่บรษัิทฯ จัดอยู่ในประเภทผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็กมาก (VSPP) โดยผลติไฟฟ้า

เพือ่จ าหน่ายใหแ้ก ่กฟน. หรอื กฟภ. ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าทัง้ส ิน้จ านวน 25 โครงการดงันัน้ ชอ่งทางในการจัดจ าหน่าย

จงึเป็นการเชือ่มตอ่ไฟฟ้าจากแตล่ะโครงการเขา้สูส่ถานีและระบบไฟฟ้าของ กฟน. หรอื กฟภ. โดยปรมิาณไฟฟ้าทีจ่ าหน่าย

ใหแ้ก ่กฟน. หรอื กฟภ. จะคดิจากจ านวนหน่วยไฟฟ้าทีผ่่านมเิตอรว์ดัหน่วยไฟฟ้า ณ จุดจา่ยไฟฟ้าของแตล่ะโครงการ เพือ่ให ้

กฟน. หรอื กฟภ. น าไปจ าหน่ายใหแ้กป่ระชาชนตอ่ไป 

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

ครัง้ละ 5 ปีโดยจะตอ่อายแุบบอตัโนมัต ิและไดรั้บสว่นเพิม่ราคารับซือ้ไฟฟ้า (Adder) เป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวนัเริม่จ่าย

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

มรีะยะเวลาการอดุหนุนดว้ยอตัรารับซือ้ไฟฟ้าพเิศษ (FIT) เป็นระยะเวลา 25 ปีนับตัง้แตว่นัที ่31 ธันวาคม 2556  
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2.2.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขง่ขนั 

ภาพรวมระบบไฟฟ้าในประเทศไทย 

อตุสาหกรรมธรุกจิโรงไฟฟ้าในประเทศไทยประกอบดว้ย 4 สว่นหลกั คอื ระบบผลติไฟฟ้า ระบบสง่ไฟฟ้า ระบบจัดจ าหน่าย

ไฟฟ้า และผูบ้รโิภคดงัแผนภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตุสาหกรรมผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

ขอ้มลูสถานะการรับซือ้ไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยณ์ วนัที ่30 มกราคม 2558 มรีายละเอยีดดงันี ้

สถานะ

โครงการ

ก าลงัการ

ผลติตดิต ัง้ 

(MW)

ปรมิาณขาย

ตามสญัญา 

(MW)

โครงการ

ก าลงัการ

ผลติตดิต ัง้ 

(MW)

ปรมิาณขาย

ตามสญัญา 

(MW)

โครงการ

ก าลงัการ

ผลติตดิต ัง้ 

(MW)

ปรมิาณขาย

ตามสญัญา 

(MW)

ยืน่ค ำขอแตย่ังไม่ไดต้อบรับซือ้ 24 1,250.90 1,156.12 269 1,451.46 1,365.96 293 2,702.36 2,522.08

ตอบรับซือ้แลว้ ยังไม่เซ็น PPA 12 799.30 708.00 29 117.56 66.67 42 1,456.87 1,314.67

เซ็น PPA แลว้ ยังไม่ COD 61 6,265.46 4,849.00 262 1,671.04 1,249.00 327 15,466.50 13,628.00

COD แลว้ 85 7,137.87 4,529.52 543 2,705.45 1,884.74 644 23,787.84 19,580.97

182 15,453.53  11,242.65  1,130 5,945.51    4,566.37    1,306 43,413.57  37,045.72  

โรงไฟฟ้า SPP โรงไฟฟ้า VSPP รวมโรงไฟฟ้าท ัง้หมด

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

 

 

Iกฟผ. 

ใชเ้อง 

ระบบผลติ 

ขายให ้กฟน. / กฟภ. 

IPP 

SPP 

น าเขา้จาก

ตา่งประเทศ      

VSPP 

ผูผ้ลติอืน่ๆ 

กฟผ. 

Iกฟภ. 

Iกฟน. 

ระบบสง่ ระบบจัดจ าหน่าย ผูบ้รโิภค 

Iสง่ออกไป
ตา่งประเทศ 

Iเกษตรกรรม 

Iธรุกจิ 

Iครัวเรอืน 

Iอตุสาหกรรม ขายตรง 
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ความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสงูสดุ 

ความตอ้งการพลงัไฟฟ้าในประเทศไทยมแีนวโนม้สงูขึน้เรือ่ยๆ ตามการเจรญิเตบิโตของเศรษฐกจิไทย  โดยในเดอืนเมษายน 

2557 ความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสงูสดุ เทา่กบั 26,942.10 เมกกะวัตต ์ 

 

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

สถานการณ์พลงังานของประเทศไทย ปี 2557 

ประเทศไทยมกีารใชพ้ลงังานในปี 2557 มปีรมิาณ 75,804 พันตนัเทยีบเทา่น ้ามันดบิ โดยทีน่ ้ามันส าเร็จรูปยังคงเป็นพลงังาน

ทีใ่ชม้ากทีส่ดุคดิเป็นรอ้ยละ 48.2 ของการใชพ้ลงังานขัน้สดุทา้ยทัง้หมด  รองลงมาประกอบดว้ย ไฟฟ้า รอ้ยละ 19.0 

พลงังานหมนุเวยีนดัง้เดมิ พลงังานหมนุเวยีน กา๊ซธรรมชาต ิและถา่นหนิ/ลกิไนตค์ดิเป็น 10.1 , 8.5 , 7.3 และ 6.9 ตามล าดับ 

 

 

 

ทีม่า : กลุม่สถติขิอ้มลูพลังงาน ศูนยส์ารสนเทศขอ้มลูพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  www.dede.go.th 

http://www.egat.co.th/
http://www.dede.go.th/
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ในการประกอบธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ ผูป้ระกอบธรุกจิตอ้งมคีณุสมบตัติามทีห่น่วยงานการไฟฟ้าและกระทรวง

พลงังานไดก้ าหนดไวใ้นการยืน่ค ารอ้งขอขาย และเชือ่มโยงระบบไฟฟ้า โดยตอ้งมคีวามพรอ้ม 4 ดา้น ไดแ้ก ่

1) ความพรอ้มดา้นทีต่ัง้และจุดเชือ่มโยง โดยตอ้งมสีญัญาจะซือ้จะขายทีด่นิหรอืสญัญาเชา่พืน้ที ่ ซึง่ระบจุดุรับซือ้ไฟฟ้า 

ต าบล อ าเภอ ทีจ่ะด าเนนิโครงการ 

2) ขอ้มลูในเชงิเทคนคิเทคโนโลยทีีใ่ช ้เชน่ คณุสมบัตขิองแผงโซลา่ร ์หมอ้แปลง และเลอืกรุ่นอนิเวอรเ์ตอรต์ามรุ่นทีก่าร

ไฟฟ้าก าหนดมาให ้ถา้ไมใ่ชรุ่่นทีก่ารไฟฟ้าก าหนดตอ้งมผีลทดสอบมายนืยันประสทิธภิาพของอนิเวอรเ์ตอร ์

3) ความสามารถในการจัดหาเงนิทนุ โดยตอ้งมหีนังสอืรับรองฐานะทางการเงนิจากธนาคาร  

4) ใบผา่นประชาพจิารณ์จากชมุชนทีจ่ะด าเนนิการกอ่สรา้งโรงไฟฟ้า  

ทัง้นี ้ส าหรับโครงการ PV ประเภท Commercial Rooftop ไมจ่ าเป็นตอ้งแสดงความสามารถในการจัดหาเงนิทนุและใบผา่น

ประชาพจิารณ์ 

นอกจากนี ้การทีจ่ะไดม้าซึง่สญัญา PPA  นอกจากผูป้ระกอบการจะตอ้งมคีวามพรอ้มดงัทีก่ลา่วมาขา้งตน้ ยังขึน้อยู่กบัปัจจัย

ภายนอกหลายปัจจัยซึง่มผีลตอ่การแขง่ขนัหรอืโอกาสในการไดม้าซึง่สญัญา PPA เชน่ นโยบายการเปิดรับซือ้ไฟฟ้าของ

คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ กระบวนการคัดเลอืกผูป้ระกอบการตามระเบยีบคณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน

วา่ดว้ยการรับซือ้ไฟฟ้า จ านวนผูป้ระกอบการทีส่นใจเขา้ร่วมโครงการ เป็นตน้  

อยา่งไรก็ด ีเนือ่งจากไฟฟ้าทีผ่ลติไดท้ัง้หมดไดม้กีารท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากับ กฟน. หรอื กฟภ. ภายใตส้ญัญาดงักลา่วได ้

มกีารก าหนดจ านวนหรอืปรมิาณและราคารับซือ้ไวอ้ยา่งแน่นอนในแตล่ะชว่งเวลา ผูผ้ลติแตล่ะรายจงึมรีายไดท้ีแ่น่นอน ดงันัน้ 

ภายหลงัจากการท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าดงักลา่ว กลุม่บรษัิทฯ จงึไมม่กีารแขง่ขนักนักบัผูผ้ลติไฟฟ้ารายอืน่ๆ อย่างมี

นัยส าคญั 

2.3 การจดัหาผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 

การจัดหาทีต่ัง้โครงการ 

เนือ่งจากการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยจ์ะตอ้งพึง่พารังสแีสงอาทติยเ์ป็นหลกัการเลอืกท าเลทีต่ัง้ของโรงไฟฟ้าจงึมี

ความส าคัญมาก สภาพภูมปิระเทศและสภาพภูมอิากาศทีต่า่งกันจะสง่ผลใหค้วามเขม้ของแสงแตกตา่งกัน กลุม่บรษัิทฯ ได ้

ท าการศกึษาความเขม้ของแสงจาก 3 แหลง่ขอ้มลูหลัก คอื NASA, DLR (German Aerospace Center), และมหาวทิยาลัย

นเรศวร กอ่นทีจ่ะเลอืกท าเลทีต่ัง้โรงไฟฟ้า  

นอกจากพจิารณาความเขม้ของรังสแีสงอาทติยซ์ึง่มผีลกระทบทางดา้นก าลังการผลติและรายไดแ้ลว้ กลุ่มบรษัิทฯ ยังได ้

พจิารณาถงึปัจจัยอืน่ๆ ทีส่ง่ผลตอ่ตน้ทนุของกลุม่บรษัิทฯ  และระยะเวลาในการคนืทนุของโครงการ  

การจัดหาทีต่ัง้โครงการโรงไฟฟ้า Thermal และ  PV ประเภท Solar Farm ปัจจัยหลักทีบ่รษัิทฯ พจิารณา ไดแ้ก ่ 

1) ระยะหา่งจากถนนใหญ ่ระยะห่างจากจดุเชือ่มโยงระบบไฟฟ้าของ กฟภ. ซึง่มผีลตอ่ตน้ทนุคา่สายไฟฟ้า และอตัราการ

สญูเสยีไฟฟ้าจากระยะทางทีใ่ชใ้นการเชือ่มตอ่ไฟฟ้ากับระบบของ กฟภ. 

2) ความสงูของทีด่นิซึง่สง่ผลตอ่โอกาสทีจ่ะเกดิน ้าทว่ม  

3) ลกัษณะดนิทีม่คีวามเหมาะสมตอ่การกอ่สรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์เชน่ ความแข็งของดนิซึง่มผีลตอ่การวาง

โครงสรา้ง เป็นตน้ 

4) รูปร่างและขนาดของทีด่นิทีเ่หมาะสมตอ่การกอ่สรา้งโรงไฟฟ้า  

5) ราคาและกรรมสทิธขิองทีด่นิ เชน่  บรษัิทฯ เป็นเจา้ของกรรมสทิธ ิหรอืเป็นเพยีงสทิธกิารเชา่บนทีด่นิดงักลา่ว  เป็นตน้ 

ซึง่จะมผีลตอ่ความมั่นคงและระยะเวลาการคนืทนุของโครงการ  

ในการจัดหาพืน้ทีห่ลงัคาเพือ่ตดิตัง้โครงการ PV ประเภท Commercial Rooftop  ปัจจัยหลักทีบ่รษัิทฯ พจิารณา ไดแ้ก่ 

1) อายุการใชง้านของหลงัคา หลังคาทีเ่หมาะสมควรมอีายกุารใชง้านมาแลว้ไมเ่กนิ 10 ปี เพือ่ลดความเสีย่งในอนาคตที่

หลงัคาจะเสือ่มสภาพกอ่นครบอายุสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 25 ปี นอกจากนี ้หลงัคาดงักลา่วตอ้งมลีกัษณะทางวศิวกรรม

ทีเ่หมาะสม ท าใหบ้รษัิทฯ ไมต่อ้งลงทนุเพิม่เตมิในการปรับปรุงหรอืเสรมิสรา้งความแข็งแรงของหลงัคา 

2) ความแข็งแรงของโครงสรา้งอาคาร เนือ่งจากตอ้งรับน ้าหนักของแผงเซลลแ์สงอาทติย ์ 
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3) รูปร่างและขนาดของหลงัคาทีเ่หมาะสม รวมถงึพืน้ทีใ่นการตัง้อปุกรณ์อนิเวอรเ์ตอร ์ เพือ่ใหม้ั่นใจวา่มขีนาดทีเ่พยีงพอ

ส าหรับโครงการทัง้หมดทีว่างไว ้

4) ลกัษณะในการด าเนนิธรุกจิและความมั่นคงในการด าเนนิธรุกจิของเจา้ของอาคาร เนือ่งจากการเชา่หลงัคาเป็นการท า

สญัญาเชา่ระยะยาว 25 ปี บรษัิทฯ จงึมองหาพันธมติรทีม่คีวามเขม้แข็งในการประกอบธรุกจิ ปัจจบุนับรษัิทฯ มคีวาม

ร่วมมอืกับพันธมติรสองราย คอื โฮมโปร และเดอะมอลล ์โดยพันธมติรดงักลา่วมกีารขยายธรุกจิอยา่งตอ่เนือ่ง โดยไม่

มแีผนทีจ่ะเขา้มาด าเนนิธรุกจิผลติไฟฟ้าซึง่ไมใ่ชธ่รุกจิหลัก  

5) อตัราคา่เชา่ ซึง่จะมผีลตอ่ระยะเวลาการคนืทนุของโครงการ   

6) ระยะเวลาในการเชา่หลงัคาซึง่ตอ้งไมน่อ้ยกวา่ระยะเวลาในสญัญา PPA เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ บรษัิทฯ จะสามารถด าเนนิ

โครงการจนครบตามระยะเวลาของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าได ้

การจัดจา้งผูรั้บเหมากอ่สรา้ง  

โครงการโรงไฟฟ้า Thermal 

กลุม่บรษัิทฯ เลอืกใชเ้ทคโนโลย ีCSP แบบไอน ้า (Direct Steam) เป็นรายแรกในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้ซึง่เป็นการใชไ้อ

น ้าเป็นตวัน าความรอ้นทีไ่ดจ้ากรางพาราโบลคิไปผลติไฟฟ้าแทนการใชน้ ้ามัน นอกจากน ้าจะเป็นพลงังานหมนุเวยีนซึง่มี

ตน้ทนุทีต่ า่กวา่น ้ามันแลว้ ยังมคีวามปลอดภัยและไม่กอ่ใหเ้กดิมลพษิตอ่สิง่แวดลอ้มทีเ่กดิจากการก าจัดน ้ามัน แตม่ขีอ้ดอ้ย

ในเรือ่งการเก็บรักษาความรอ้น ซึง่เริม่ด าเนนิการบรษัิทฯ ไดจ้า้งบรษัิทแหง่หนึง่ในประเทศเยอรมน ี เป็นผูรั้บเหมากอ่สรา้ง

แบบเบ็ดเสร็จ(EPC Contractor) 

โครงการโรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar Farm 

ในการจัดจา้งผูรั้บเหมากอ่สรา้งแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor)กลุม่บรษัิทฯ มกีระบวนการคดัเลอืกทีเ่ขม้งวดเพือ่ใหม้ั่นใจ

ไดว้า่โรงไฟฟ้าของกลุม่บรษัิทฯ จะสามารถผลติไฟฟ้าไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ปลอดภัย และคุม้คา่การลงทนุ  

พรอ้มกันนี้ ส าหรับโครงการขนาดใหญ่ กลุ่มบริษัทฯ ไดว้่าจา้งทีป่รึกษาทางดา้นเทคนิค OWL เพื่อใหค้ าปรึกษาตัง้แต่

กระบวนการจัดจา้งผูรั้บเหมาจนถงึก่อสรา้งแลว้เสร็จ เพื่อช่วยตรวจสอบใหม้ั่นใจว่าขอบเขตการท างาน เงนิลงทุน และ

รายละเอยีดเงือ่นไขตา่งๆ ในสญัญาสอดคลอ้งกับวตัถุประสงคข์องแตล่ะโครงการและมคีวามสมเหตสุมผล และผูรั้บเหมาได ้

สง่มอบงานและด าเนนิการตามสญัญาทีก่ าหนดไว ้

ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar Farm กลุม่บรษัิทฯ ไดท้ าสญัญาจัดจา้งผูรั้บเหมาแบบเบ็ดเสร็จทีม่คีวาม

เชีย่วชาญในการออกแบบและกอ่สรา้ง  

โครงการ PV ประเภท Commercial Rooftop 

จากประสบการณ์ทีก่ลุม่บรษัิทฯ ไดรั้บจากการท าโครงการโรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar Farm ท าใหใ้นสว่นของโครงการ PV 

ประเภท Commercial Rooftop กลุม่บรษัิทฯ ไดเ้ลอืกทีจ่ะด าเนนิการจัดหาวัตถุดบิหลักเอง เชน่ แผงเซลลแ์สงอาทติย ์และ 

เครือ่งแปลงกระแสไฟฟ้า  เป็นตน้ โดยบรษัิทฯ ไดท้ าการจัดหาจากผูผ้ลติเองโดยตรง และจัดจา้งผูรั้บเหมากอ่สรา้ง (Sub-

Contractor) ทีม่ปีระสบการณ์ ความช านาญ และศักยภาพเหมาะสมกับแต่ละพื้นทีข่องโครงการ เพื่อด าเนินการก่อสรา้ง

โครงการ PV ประเภท Commercial Rooftop 

พรอ้มกนันี ้กลุม่บรษัิทฯ ไดว้า่จา้งทีป่รกึษาทางดา้นเทคนคิ Excellence Engineer International เพือ่ใหค้ าปรกึษาตัง้แตก่าร

ออกแบบโครงสรา้งทางวศิวกรรมของผูรั้บเหมากอ่สรา้ง การตรวจสอบคณุภาพงานกอ่สรา้งจนถงึการกอ่สรา้งแลว้เสร็จ 

เพือ่ใหม้ั่นใจวา่  ผูรั้บเหมากอ่สรา้งไดส้ง่มอบงานทีม่คีณุภาพและเป็นไปตามสญัญาทีก่ าหนดไว ้

การจดัหาวตัถดุบิ 

วตัถดุบิหลักในการผลติไฟฟ้าคอืแสงอาทติยซ์ึง่เป็นพลงังานทีม่อียูอ่ยา่งไมจ่ ากดั และขึน้อยู่กบัสภาพอากาศและภมูปิระเทศ

เป็นหลกั สว่นอปุกรณ์หลักทีส่ าคญัทีใ่ชใ้นโครงการโรงไฟฟ้า กลุม่บรษัิทฯ ไดพ้จิารณาร่วมกบัผูรั้บเหมาแบบเบ็ดเสร็จในการ

คดัเลอืกอปุกรณ์หลกัทีส่ าคญัตา่งๆ  
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ส าหรับโครงการ PV ประเภท Commercial Rooftop บรษัิทฯ เป็นผูจั้ดหาอปุกรณ์หลกัเองโดยการซือ้จากผูผ้ลติโดยตรง ซึง่

อาศัยขอ้มูลและประสบการณ์จากการกอ่สรา้งโรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar Farm ทีผ่่านมาของกลุม่บรษัิทฯ  

บรษัิทฯ มไิดพ้จิารณาเพยีงแตค่ณุสมบัตขิองอปุกรณ์ ซึง่ไดแ้ก ่ เทคโนโลย ี คณุภาพ และอายกุารใชง้าน แตยั่งพจิารณาถงึ

คณุสมบัตขิองผูจ้ าหน่าย ตวัแทนจ าหน่ายและผูผ้ลติอปุกรณ์ดงักลา่ว ซึง่ไดแ้ก ่สถานะทางการเงนิ ความมั่นคง และการดแูล

และรับประกนัสนิคา้เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ผูจ้ าหน่าย ตัวแทนจ าหน่ายและผูผ้ลติจะสามารถใหบ้รกิารทีม่คีณุภาพตอ่กลุม่บรษัิทฯ  

การจดัจา้งผูบ้รหิารจดัการและบ ารุงรกัษา (O&M Contractors)  

เพือ่ใหก้ารด าเนนิงานเป็นไปอย่างราบรืน่ และครบวงจร กลุม่บรษัิทฯ จงึไดด้ าเนนิการวา่จา้งผูบ้รหิารจัดการและบ ารุงรักษา

โรงไฟฟ้าและผูรั้บเหมาแบบเบ็ดเสร็จในคราวเดยีว กลา่วคอื ส าหรับโครงการใหญ่ๆ ผูรั้บเหมาแบบเบ็ดเสร็จทีไ่ดรั้บเลอืกแต่

ละโครงการจะเป็นผูบ้รหิารจัดการและบ ารุงรักษาในโครงการนั้นๆ เชน่กัน ซึง่การทีใ่หบ้รษัิทเดมิเป็นผูรั้บผดิชอบในการ

บรหิารโครงการทีบ่รษัิทดังกลา่วไดม้กีารก่อสรา้งไปจะท าใหก้ารบรหิารจัดการท าไดง้่าย เพราะเป็นผูเ้ชีย่วชาญทีส่ดุในการ

บรหิารภายใตเ้ทคโนโลยขีองตน ทัง้นี้ ขอบเขตการด าเนนิงาน และคณุสมบัตไิดก้ าหนดใน TOR เป็นสว่นหนึง่ของการจัด

จา้งผูรั้บเหมาแบบเบ็ดเสร็จแลว้  

ส าหรับโครงการ PV ประเภท Commercial Rooftop กลุม่บรษัิทฯ จะเป็นผูด้ าเนนิการบรหิารจัดการและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า

ดังกล่าวเองโดยพนักงานทีม่ีประสบการณ์ ไดรั้บการถ่ายทอดความรูใ้นการบรหิารจัดการและการบ ารุงรักษาจากทมีงาน

ผูรั้บเหมาแบบเบ็ดเสร็จ   

ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม 

กลุ่มบรษัิทฯไดป้ฏบิัตติามมาตรฐานเกีย่วกับการศกึษามาตรการป้องกัน และแกไ้ขผลกระทบต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้มและ

ความปลอดภัย (“Environmental Safety Assessment” หรือ “ESA”) ซึ่งเป็นมาตรฐานหนึ่งที่มีบทบาทในการควบคุม

ผลกระทบต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้มจากการประกอบกจิการและตอ้งจัดท าใหเ้สร็จสิน้ก่อนเริ่มก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทติย์อย่างเคร่งครัดโดยมีการด าเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้มพรอ้มทัง้รายงานผลการด าเนนิการดงักลา่วแกห่น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งอย่างตอ่เนือ่ง  

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังไดด้ าเนินการตามนโยบายการจัดท าระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001:2008) และระบบการ

จัดการสิง่แวดลอ้ม (ISO 14001:2004)ตามมาตรฐานสากล ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้า Thermal และโรงไฟฟ้า PV เพือ่ใหม้ี

ระเบยีบและวธิกีารปฏบิัตงิานในดา้นการดูแลสิง่แวดลอ้มทีม่คีวามเหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายและสามารถตรวจสอบได ้

และเพือ่ใหม้ั่นใจว่ากระบวนการผลติพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตยข์องกลุ่มบรษัิทฯ จะไม่กอ่ใหเ้กดิมลภาวะทาง

เสยีง ความรอ้น และอากาศ ซึง่ท าใหไ้มม่ผีลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มโดยรวมทัง้ของทอ้งถิน่และประเทศ  

2.4 งานทีย่งัไมไ่ดส้ง่มอบ 

ไมม่ ี
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 3. ปจัจยัความเสีย่ง 

ปัจจัยความเสีย่งในการประกอบธรุกจิของบรษัิทฯ ทีอ่าจจะมผีลกระทบอยา่งมนัียส าคญั และแนวทางในการป้องกนัความ

เสีย่ง สามารถสรุปไดด้งันี้ 

1. ความเสีย่งในการประกอบธุรกจิ  

1.1 ความเสีย่งจากปรมิาณพลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติไดน้อ้ยกวา่ทีป่ระมาณการไวแ้ละความเสีย่งทีโ่ครงการอาจ

ด าเนนิการลา่ชา้กวา่ทีก่ าหนด  

ปรมิาณพลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติไดจ้ากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์องผูป้ระกอบการโรงไฟฟ้าโดยทัว่ไป 

อาจไดรั้บผลกระทบจากทัง้ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกโครงการ ปัจจัยภายในทีส่ าคัญ ไดแ้ก ่ประสทิธภิาพและอายุการ

ใชง้านของอปุกรณ์ผลติไฟฟ้า เชน่ รางรวมแสง แผงโซลารเ์ซลล ์กงัหันไอน ้า (Wind Turbine) และเครือ่งแปลงกระแสไฟฟ้า 

เป็นตน้  ปรมิาณการสญูเสยีทีเ่กดิขึน้ในระบบการผลติไฟฟ้า และปัญหาดา้นเทคนคิในกระบวนการผลติไฟฟ้า ส าหรับปัจจัย

ภายนอกทีส่ าคญั ไดแ้ก ่ ความเขม้ของแสงอาทติย ์ การเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศ และภัยธรรมชาต ิ เชน่ อทุกภัย 

อคัคภีัย และวาตภัย เป็นตน้  โดยปัจจัยดงักลา่ว สง่ผลใหก้ลุม่บรษัิทฯ มคีวามเสีย่งทีจ่ะสามารถผลติไฟฟ้าไดน้อ้ยกวา่ปรมิาณ

ทีค่าดการณ์ไว ้ ประกอบกับโครงการทีอ่ยูร่ะหวา่งการกอ่สรา้งหรอือยูร่ะหวา่งการขนานไฟเพือ่จ าหน่ายไฟฟ้า อาจด าเนนิการ

ลา่ชา้กวา่ทีก่ าหนด เชน่ เกดิจากเหตขุดัขอ้งในการด าเนนิงานของผูรั้บเหมากอ่สรา้งแบบเบ็ดเสร็จ หรอืเหตขุดัขอ้งอืน่ๆ เป็น

ตน้  สง่ผลใหก้ลุม่บรษัิทฯ มคีวามเสีย่งทีโ่ครงการอาจด าเนนิการลา่ชา้กวา่ทีก่ าหนด  ซึง่สง่ผลกระทบโดยตรงตอ่รายไดแ้ละ

ผลประกอบการของกลุม่บรษัิทฯ เชน่เดยีวกับผูป้ระกอบการทั่วไปในอตุสาหกรรม 

ทัง้นี ้ ในปี 2555 – ปัจจบุนั ปรมิาณพลงังานไฟฟ้าทีบ่รษัิทฯ ผลติไดจ้ากโรงไฟฟ้า Thermal ไมเ่ป็นไปตามทีผู่บ้รหิาร

ชดุเดมิประมาณการไวก้อ่นเริม่โครงการ อนัเกดิจากความเขม้ของแสงอาทติยน์อ้ยกวา่และสามารถผลติไฟฟ้าในแตล่ะวนัได ้

สัน้กวา่ทีป่ระมาณการไว ้ ประกอบกับการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศทีม่ไีอน ้ามากเกนิไปสง่ผลใหผ้ลประกอบการจาก

โรงไฟฟ้า Thermal ไมเ่ป็นไปตามทีค่าดการณ์ไว ้นอกจากนี้ ดว้ยลักษณะและกระบวนการผลติของโรงไฟฟ้า Thermal ทีม่ี

อปุกรณ์เคลือ่นไหวทีม่ากกวา่ โรงไฟฟ้า PV โดยทัว่ไป รวมทัง้สภาพอากาศของประเทศไทยทีอ่าจสง่ผลใหอ้ปุกรณ์ตา่งๆ ใน

โรงไฟฟ้า Thermal เกดิการสกึหรอไดเ้ร็วกวา่ปกต ิ  ซึง่อาจสง่ผลกระทบใหบ้รษัิทฯ มคีา่ใชจ้า่ยในการซอ่มแซมและ

บ ารุงรักษามากกวา่ทีไ่ดป้ระมาณการไวก้อ่นเริม่โครงการหรอื อาจจะมกีารตัง้คา่ใชจ้่ายการดอ้ยคา่บางสว่นของสนิทรัพยนั์น้  

อยา่งไรก็ด ีผูบ้รหิารไดต้ระหนักและใหค้วามส าคญักบัการแกไ้ขปัญหาดงักลา่ว โดยปัจจุบนั บรษัิทฯ ไดม้กีารวเิคราะห ์

ศกึษา และจัดหาเทคโนโลยใีหม ่เพือ่ปรับปรุงประสทิธภิาพการด าเนนิงานของโรงไฟฟ้า Thermal ใหด้ยีิง่ข ึน้ โดยวเิคราะห์

และศกึษาความเป็นไปไดข้องโรงไฟฟ้า Thermal ร่วมกบั การผลติไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิ Biomass  

จากประสบการณ์ดงักลา่ว ผูบ้รหิารชดุใหมไ่ดต้ระหนักและใหค้วามส าคัญถงึความเสีย่งดงักลา่วมากยิง่ขึน้ กอ่นเริม่

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

ดา้นพลงังานแสงอาทติย ์  ใหเ้ขา้มาท าการประเมนิความเป็นไปไดข้องโครงการ (Feasibility Study) และเป็นทีป่รกึษาใน

กระบวนการคดัเลอืกและจัดจา้งผูรั้บเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) รวมถงึการควบคมุ และดแูลการกอ่สรา้งของ

โครงการโรงไฟฟ้าทัง้หมดใหเ้ป็นไปตามแบบ ระยะเวลาและสญัญาทีต่กลงกนัไว ้นอกจากนี ้ผูรั้บเหมาแบบเบ็ดเสร็จไดม้กีาร

ประกนัปรมิาณพลงังานไฟฟ้าขัน้ต า่ทีผ่ลติไดใ้นแตล่ะปี (Output Performance Guarantee) ใหก้บับรษัิทฯ เป็นเวลา 10 ปี

ด าเนนิการ และท าประกนัอายุการใชง้านของอปุกรณ์ทีส่ าคญัตา่งๆ ตามอายกุารใชง้านทีเ่หมาะสม เพือ่ลดผลกระทบในระดับ

หนึง่อกีดว้ย  

1.2  ความเสีย่งจากการพึง่พาลูกคา้รายใหญ ่

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

ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าซึง่ไดก้ าหนดจ านวนหรอืปรมิาณและราคารับซือ้ไวอ้ยา่งแน่นอนในแตล่ะชว่งเวลา ตามนโยบายการ

สนับสนุนการผลติและการใชไ้ฟฟ้าจากพลงังานทดแทน ของส านักงานนโยบายและพลงังาน กระทรวงพลงังาน ดงันัน้ หากมี

การบอกเลกิสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าจากลกูคา้รายดงักลา่ว อาจสง่ผลตอ่ผลการด าเนนิงานของกลุม่บรษัิทฯ อยา่งมนัียส าคญั 

อยา่งไรก็ด ีกลุม่บรษัิทฯ มสีญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแบง่ออกเป็น 2 ประเภทตามลักษณะอายุสญัญา คอื ประเภทที ่1 อายุ

สญัญา 5 ปี และตอ่อายุไดค้รัง้ละ 5 ปี โดยอตัโนมัต ิ จนกวา่จะมกีารยตุสิญัญาหรอืบอกเลกิสญัญา และประเภทที ่ 2 อายุ
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สญัญา 25 ปี โดยกลุม่บรษัิทฯ มุง่เนน้ปฏบิตังิานตามขอ้ก าหนดตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าอยา่งเคร่งครัด ประกอบกบัภาครัฐให ้

การสนับสนุนการผลติและการใชไ้ฟฟ้าจากพลงังานทดแทน ซึง่น่าจะท าใหก้ลุม่บรษัิทฯ ไดรั้บความไวว้างใจใหต้อ่สญัญา

ดงักลา่วได ้ 

1.3 ความเสีย่งจากการพึง่พาผูร้บัเหมาแบบเบ็ดเสร็จ 

 กลุม่บรษัิทฯ ไดจ้ัดจา้งผูรั้บเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) ในการด าเนนิการออกแบบ จัดหาอปุกรณ์ และ

กอ่สรา้งโรงไฟฟ้าแตล่ะโรง ซึง่ตอ้งอาศยัประสบการณ์ ความช านาญ และความรูด้า้นเทคโนโลยขีองผูรั้บเหมา รวมถงึฐานะ

ทางการเงนิของผูรั้บเหมาซึง่ถอืเป็นปัจจัยส าคญัทีค่วรพจิารณาอกีประการหนึง่ เนือ่งจากผูรั้บเหมาแบบเบ็ดเสร็จมักจะเป็น

เจา้ของเทคโนโลยทีีโ่รงไฟฟ้าดงักลา่วใชใ้นการผลติ และเป็นผูใ้หก้ารรับประกนัประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการผลติ

ไฟฟ้าและยังอาจเป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายอปุกรณ์สว่นหนึง่ใหแ้กโ่รงไฟฟ้าอกีดว้ย ดงันัน้กลุม่บรษัิทฯ จงึมคีวามเสีย่งจากการ

พึง่พงิผูรั้บเหมา หากผูรั้บเหมารายดงักลา่วมเีหตขุดัขอ้งในการด าเนนิงาน หรอืปัจจัยทีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่ฐานะทางการเงนิ 

อนัเป็นเหตใุหเ้กดิความเสีย่งทีไ่มส่ามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขและปฏบิัตหินา้ทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นสญัญาวา่จา้ง ซึง่อาจ

สง่ผลกระทบตอ่รายได ้คา่ใชจ้่ายและผลประกอบการของกลุม่บรษัิทฯ ได ้

ปัจจุบนั บรษัิทฯ มทีมีงานภายในซึง่มคีวามสามารถเพยีงพอทีจ่ะดแูลซอ่มแซม และบ ารุงรักษาอปุกรณ์ทัง้หมดใน

เบือ้งตน้ได ้ส าหรับอปุกรณ์ส ารอง/อปุกรณ์ทดแทนนัน้ บรษัิทฯ ยังสามารถจัดหาอปุกรณ์ทดแทนในปรมิาณทีเ่พยีงพอใหก้าร

ท างานด าเนนิไปไดอ้ยา่งปกต ิ 

 อยา่งไรก็ด ีบรษัิทฯ ไดค้ านงึถงึความเสีย่งดงักลา่ว จงึไดม้กีระบวนการคัดเลอืกผูรั้บเหมาทีเ่ขม้งวด และวา่จา้งบรษัิท

ทีป่รกึษาดา้นเทคนคิทีเ่ชีย่วชาญดา้นพลงังานแสงอาทติย ์  เป็นทีป่รกึษาในกระบวนการคดัเลอืกและจัดจา้งผูรั้บเหมาแบบ

เบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) รวมถงึการควบคมุ และดแูลการกอ่สรา้งของโครงการโรงไฟฟ้าทัง้หมดใหเ้ป็นไปตามแบบและ

สญัญาทีต่กลงกนัไว ้ โดยหลกัการคดัเลอืกในเบือ้งตน้จะพจิารณาจากขอ้มลูทางเทคนคิของผูรั้บเหมาแตล่ะรายเป็นหลัก 

ไดแ้ก ่คณุสมบตัขิองผูรั้บเหมา (ประสบการณ์ ความช านาญ ความรูด้า้นเทคโนโลย ีและฐานะทางการเงนิ) ประสทิธภิาพและ

ประสทิธผิลของอปุกรณ์ การรับประกนั (ปรมิาณพลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติไดแ้ละอปุกรณ์ตา่งๆ) และการบรกิาร หลงัจากนัน้ จงึ

พจิารณาความเหมาะสมทางดา้นราคา เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ กลุม่บรษัิทฯ ไดว้า่จา้งผูรั้บเหมาทีม่คีณุภาพ ในระดบัราคาทีเ่หมาะสม 

1.4 ความเสีย่งจากการผนัผวนของอตัราดอกเบีย้  

 ตามลักษณะของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยโ์ดยทัว่ไป ผูป้ระกอบการโรงไฟฟ้ามักจะกูย้มืเงนิในรูปแบบวงเงนิกู ้

สนิเชือ่โครงการ (Project Finance) จากธนาคารพาณชิย ์ดว้ยอตัราสว่นเงนิกูต้อ่สว่นของผูถ้อืหุน้ตัง้แต ่2:1 ถงึ 3:1 และอตัรา

ดอกเบีย้แบบลอยตวั (Floating Interest Rate) โดยระยะเวลาการใหส้นิเชือ่และอตัราดอกเบีย้ขึน้อยู่กบัเครดติของผูกู้แ้ตล่ะ

รายเป็นส าคญั ดงันัน้ กลุม่บรษัิทฯ จงึมคีวามเสีย่งจากการผันผวนของอตัราดอกเบีย้เชน่เดยีวกับผูป้ระกอบการทั่วไปใน

อตุสาหกรรม 

1.5 ความเสีย่งจากความสามารถในการช าระหนี ้ 

 ตามลักษณะของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยโ์ดยทัว่ไป แหลง่เงนิทนุจะมาจากเงนิกูย้มืเป็นหลกั ผูป้ระกอบการจงึมี

ภาระทีต่อ้งจ่ายดอกเบีย้และจ่ายช าระคนืเงนิกูย้มืใหแ้กธ่นาคารพาณชิยต์ามก าหนด และปฏบิตัติามเงือ่นไขทางการเงนิ

ตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นสญัญา หากผลประกอบการไมด่หีรอืไมส่ามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขทางการเงนิดงักลา่ว กลุม่  บรษัิทฯ อาจ

มคีวามเสีย่งทีไ่มส่ามารถช าระดอกเบีย้และเงนิกูย้มืตามก าหนดได ้ หรอืมสีทิธถิูกเรยีกช าระหนีค้นืทัง้จ านวนในทนัท ี

เชน่เดยีวกับผูป้ระกอบการทัว่ไปในอตุสาหกรรม  

ทัง้นี ้ ตามเงือ่นไขทีร่ะบใุนสญัญาเงนิกู ้ บรษัิทฯ ตอ้งด ารงอัตราสว่นความสามารถในการช าระหนี ้ (Debt Service 

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

อยา่งไรก็ตาม ณ วนัที ่31  ธันวาคม 2557  บรษัิทฯ มอีตัราสว่นดงักลา่วเทา่กับ  (1.18) เทา่ อนัเกดิจากการจา่ยไฟฟ้า

เขา้ระบบเชงิพาณชิยล์า่ชา้กวา่ทีป่ระมาณการไว ้ มใิชเ่กดิจากผลประกอบการของโครงการต า่กวา่ทีค่าดการณ์ไว ้ ถงึแมว้า่

เงือ่นไขทางการเงนิดงักลา่วจะไมเ่ป็นเหตใุหม้สีทิธถิูกเรยีกช าระหนีค้นืทัง้จ านวนในทนัท ี โดยมรีะยะเวลาแกไ้ขเหตดุงักลา่ว

ระหวา่งบรษัิทฯ และธนาคารผูใ้หกู้ ้  อยา่งไรก็ด ี บรษัิทฯ ไดค้ านงึถงึผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ และมกีารสือ่สารและเจรจากับ

ธนาคารอยา่งสม า่เสมอ โดยบรษัิทฯ ไดรั้บการผ่อนผันจากธนาคารเรยีบรอ้ยแลว้  
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นอกจากนี ้ ทางผูบ้รหิารไดม้กีารปรับเปลีย่นโครงสรา้งทางการเงนิ พรอ้มทัง้วเิคราะห ์ ศกึษา และจัดหาเทคโนโลยี

ใหม ่ เพือ่ปรับปรุงประสทิธภิาพการด าเนนิงานโรงไฟฟ้า Thermal ใหด้ยีิง่ข ึน้ และพยายามทีจ่ะพัฒนาโครงการ PV ให ้

สามารถจ าหน่ายไฟฟ้าและสรา้งรายไดใ้หแ้กบ่รษัิทฯ โดยเร็วทีส่ดุ โดยโครงการ PV ประเภท Solar Farm ทกุโครงการ 

ผูรั้บเหมาแบบเบ็ดเสร็จไดรั้บประกนัปรมิาณพลงังานไฟฟ้าขัน้ต า่ทีผ่ลติไดใ้นแตล่ะปีใหแ้กบ่รษัิทฯ จงึท าใหบ้รษัิทฯ มคีวาม

มั่นใจวา่จะสามารถช าระคนืดอกเบีย้และเงนิกูย้มืไดต้ามก าหนด  

1.6 ความเสีย่งจากความสามารถในการจา่ยเงนิปนัผล  

 ตามทีบ่รษัิทฯ มขีอ้จ ากดัในการจ่ายเงนิปันผลอนัเนือ่งมาจากการกูย้มืเงนิส าหรับโครงการโรงไฟฟ้า Thermal 

กลา่วคอื บรษัิทฯ จะตอ้งจา่ยช าระคนืหนีต้ามขอ้ก าหนดของธนาคารพาณิชยส์ าหรับโครงการโรงไฟฟ้า Thermal กอ่นจงึจะ

สามารถน าเงนิทีเ่หลอืมาจา่ยเงนิปันผลได ้ประกอบกบับรษัิทฯ มผีลขาดทนุสะสมเทา่กบั 539 ลา้นบาท จากงบการเงนิเฉพาะ

กจิการ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 ดงันัน้ บรษัิทฯ มคีวามเสีย่งทีอ่าจจะยังไมส่ามารถจา่ยเงนิปันผลได ้หรอืจา่ยเงนิปันผลได ้

นอ้ย ในชว่งทีบ่รษัิทฯ มผีลขาดทนุสะสมคงคา้งอยู ่หรอืยังจ่ายช าระคนืหนี้ไมค่รบจ านวน  

 อยา่งไรก็ด ีบรษัิทฯ  เชือ่มั่นวา่ ภายหลงัจากทีโ่รงไฟฟ้า PV ทัง้หมดเริม่ด าเนนิการไประยะหนึง่แลว้ รวมถงึเงนิเพิม่ทนุ

ทีบ่รษัิทฯ ไดรั้บจากการเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมต่อ่ประชาชนเมือ่เดอืนตลุาคม 2557 จะสง่ผลใหบ้รษัิทฯ มสีภาพคลอ่งทาง

การเงนิเพยีงพอและสามารถจ่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ได ้ โดย ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 2557 กลุม่บรษัิทฯ มโีครงการ

โรงไฟฟ้าทีจ่่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิย ์(COD) แลว้ จ านวน 89.5 เมกะวตัต ์และคาดวา่จะ COD ครบทัง้หมดจ านวน 98.5 

เมกะวตัต ์ ภายในไตรมาสทีส่องของปี 2558 บรษัิทฯ จงึมั่นใจวา่ ผลก าไรจากโครงการดงักลา่วจะสง่ผลใหบ้รษัิทฯ มี

ความสามารถในการจา่ยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ไดใ้นอนาคต  

1.7 ความเสีย่งของการเปลีย่นแปลงนโยบายของภาครฐัหรอืหนว่ยงานราชการอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 กลุม่บรษัิทฯ มคีวามเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงนโยบายของภาครัฐหรอืหน่วยงานราชการอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเชน่เดยีวกับ

ผูป้ระกอบการโรงไฟฟ้าแสงอาทติยท์ัว่ไป เชน่ การเปลีย่นแปลง แผนพัฒนาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก 

มาตรการสง่เสรมิการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน ขอ้ก าหนดเกีย่วกับการอนุญาตซือ้ขายไฟฟ้า  ขอ้ก าหนดเกีย่วกับ

ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน (ร.ง.4) หรอืขอ้ก าหนดเกีย่วกับใบอนุญาตสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ 

 อยา่งไรก็ด ี กลุม่บรษัิทฯ ไดต้ระหนักและพยายามลดความเสีย่งดงักลา่ว ดว้ยการศกึษาขอ้มลูการเปลีย่นแปลง

นโยบายของภาครัฐหรอืหน่วยงานราชการอืน่ๆ และศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ โดยพจิารณาตามขอ้ก าหนด 

ขอ้บงัคับและกฎหมายตา่งๆ อยา่งละเอยีด และตอ่เนือ่ง 

1.8 ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

 กลุม่บรษัิทฯ มกีารซือ้สนิทรัพยแ์ละจ่ายคา่ทีป่รกึษาเป็นเงนิตราตา่งประเทศ โดย ณ วนัที ่31  ธันวาคม 2557 บรษัิทฯ 

มหีนีส้นิทางการเงนิทีเ่ป็นสกลุเงนิตราตา่งประเทศจ านวน 3 ลา้นเหรยีญสหรัฐ หรอืคดิเป็นเงนิบาทประมาณ 102 ลา้นบาท 

(ใชอ้ตัราขายถัวเฉลีย่ตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย ณ วนัที ่ 31  ธันวาคม 2557 ที ่ 33.1132 บาทตอ่เหรยีญ

สหรัฐ)  และจ านวน 10 ลา้นเยน หรอื คดิเป็นเงนิบาทประมาณ 2.77 ลา้นบาท (ใชอ้ตัราขายถัวเฉลีย่ตามประกาศของธนาคาร

แหง่ประเทศไทย ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 2557 ที ่ 0.2765 บาทตอ่เยน) ซึง่การเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา

ตา่งประเทศดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนนิงานของกลุม่บรษัิทฯ ได ้ 

ทัง้นี ้ กลุม่บรษัิทฯ ยังไมม่กีารท าสญัญาป้องกนัความเสีย่งดังกลา่ว เนื่องจากคาดวา่อัตราแลกเปลีย่นในระยะสัน้ไม่

น่าจะเปลีย่นแปลงในทศิทางทีส่ง่ผลกระทบในเชงิลบตอ่ผลการด าเนนิงานของกลุม่บรษัิทฯ อยา่งเป็นสาระส าคญั  

1.9 ความเสีย่งของการลงทุนในโครงการใหม ่ 

บริษัทฯ มีแผนลงทุนในโครงการผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์แห่งใหม่ทัง้ในรูปแบบ

โรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยท์ั่วไป ซึง่ตดิตัง้อยู่บรเิวณพืน้ดนิ (Solar Farm) โครงการผลติไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์

ที่ตดิตัง้บนหลังคา (Solar Rooftop) ส าหรับอาคารพาณิชย์ (Commercial Rooftop) และโครงการจ าหน่ายและติดตัง้

อุปกรณ์ส าหรับการผลติไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ที่ตดิตัง้บนหลังคาส าหรับที่อยู่อาศัย (Residential Rooftop) รวมถงึ

โครงการผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนอืน่ ในรูปแบบการลงทนุเองทัง้หมด หรอืการร่วมลงทนุทัง้ใน

และตา่งประเทศ โดยผลการด าเนนิงานจากโครงการดงักลา่วจะชว่ยสรา้งผลตอบแทนทีม่ั่นคงในระยะยาว ชว่ยกระจายความ
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เสีย่งใหก้บับรษัิทฯ และยังเป็นการด าเนนิการตามนโยบายสง่เสรมิการใชพ้ลังงานทดแทนและพลังงานทางเลอืกของภาครัฐ

อกีดว้ย 

อยา่งไรก็ด ี เนือ่งจากโครงการใหมข่องบรษัิทฯ ทีพ่จิารณาลงทนุยังอยูใ่นขัน้ตอนการด าเนนิการตา่งๆ เชน่ ขัน้ตอน

การศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ ขัน้ตอนการจัดหาทีด่นิ ขัน้ตอนการเขา้ท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ขัน้ตอนการจัดหา

แหลง่เงนิทนุ เป็นตน้ ซึง่ท าใหบ้รษัิทฯ มคีวามเสีย่งจากการลงทนุในโครงการดงักลา่ว เชน่ ความเสีย่งในการจัดหาทีด่นิ / 

พืน้ทีใ่นการด าเนนิงาน เชน่ พืน้ทีต่ดิตัง้แผงบนหลงัคา โกดงัเก็บวัตถดุบิ เป็นตน้ ความเสีย่งในการเขา้ท าสญัญาซือ้ขาย

ไฟฟ้าหรอืเอกสารในการด าเนนิโครงการโรงไฟฟ้า ความเสีย่งในการจัดหาแหลง่เงนิทนุ ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น

ส าหรับโครงการลงทนุในตา่งประเทศ ความเสีย่งทีโ่ครงการอาจด าเนนิการลา่ชา้ ความเสีย่งทีผ่ลตอบแทนการลงทนุไม่

เป็นไปตามทีค่าดการณ์ไว ้เป็นตน้ 

ทัง้นี้ บรษัิทฯ ตระหนักถงึความเสีย่งดังกลา่วขา้งตน้ จงึไดม้กีารก าหนดนโยบายการลงทนุอย่างเขม้งวด และตดิตาม

ความคบืหนา้ของโครงการอย่างสม ่าเสมอ โดยผูบ้รหิารทีรั่บผดิชอบโครงการจะรายงานความคบืหนา้ใหแ้ก่คณะกรรมการ

บรหิารรับทราบเป็นประจ าทกุเดอืน  

2. ความเสีย่งดา้นการบรหิารจดัการ 

2.1 ความเสีย่งจากการมกีลุม่ผูถ้อืหุน้รายใหญม่ากกวา่รอ้ยละ 50  

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

63.12 ของทนุช าระแลว้ทัง้หมด   หากผูถ้อืหุน้กลุม่ดังกลา่วรวมคะแนนเสยีงเพือ่ลงมตใินทีป่ระชมุก็จะสามารถควบคมุเสยีง

ขา้งมากในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ได ้ดังนั้น ผูถ้อืหุน้รายอืน่ของบรษัิทฯ อาจมคีวามเสีย่งในการรวบรวมคะแนนเสยีงเพื่อถ่วงดลุ

และตรวจสอบเรือ่งทีก่ลุม่ผูถ้อืหุน้ใหญเ่สนอในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ได ้ 

 อยา่งไรก็ด ีบรษัิทฯ ไดม้กีารจัดโครงสรา้งการบรหิารจัดการโดยบคุลากรทีม่คีวามรู ้ความสามารถ และไดม้กีารก าหนด

ขอบเขตในการด าเนนิงาน หนา้ที ่ และความรับผดิชอบ การมอบอ านาจใหแ้กก่รรมการและผูบ้รหิารอยา่งชดัเจนและโปร่งใส 

และมกีารก าหนดมาตรการการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกบักรรมการ ผูถ้อืหุน้ใหญ ่ ผูม้อี านาจควบคมุกจิการ รวมถงึบคุคลทีม่ี

ความขดัแยง้ ซึง่บคุคลดงักลา่วจะไมม่สีทิธใินการออกเสยีงในการอนุมัตริายการนัน้ๆ เพือ่ใหก้ารด าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ 

เป็นไปอย่างโปร่งใส นอกจากนี ้ บรษัิทฯ ยังไดม้กีารแตง่ตัง้บคุคลภายนอกเป็นกรรมการอสิระจ านวน 6 ทา่น จากกรรมการ

ทัง้หมด 10 ทา่น เพือ่ท าหนา้ทีต่รวจสอบ ถว่งดลุการตดัสนิใจ และพจิารณาอนุมัตริายการตา่งๆ กอ่นน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อื

หุน้ เพือ่สรา้งความมั่นใจใหผู้ถ้อืหุน้วา่โครงสรา้งการจัดการของบรษัิทฯ มกีารถว่งดลุอ านาจ โปร่งใสและมกีารบรหิารงานทีม่ี

ประสทิธภิาพ  

2.2 ความเสีย่งจากการพึง่พงิบุคลากร  

 เนือ่งจาก บรษัิทฯ เป็นผูป้ระกอบการทีม่โีรงไฟฟ้า Thermal รายเดยีวในประเทศไทย และผูเ้ชีย่วชาญในธรุกจิ

ดงักลา่วคอ่นขา้งมจี ากดั บรษัิทฯ  จงึตอ้งพึง่พาความสามารถและความช านาญของผูจั้ดการโรงงานเป็นหลัก ซึง่เป็นผูม้ี

ประสบการณ์ และเคยท างานกบั Solarlite ซึง่เป็นเจา้ของเทคโนโลยกีารผลติ และผูรั้บเหมากอ่สรา้งแบบเบ็ดเสร็จ (EPC 

Contractor)  จงึเขา้ใจระบบการท างานและเทคโนโลยกีารผลติของโรงไฟฟ้า Thermal ของบรษัิทฯ เป็นอย่างด ี 

 อยา่งไรก็ด ี  บรษัิทฯ ไดต้ระหนักถงึการพึง่พงิดงักลา่ว จงึไดม้กีารพัฒนาบคุลากรของบรษัิทฯ ใหม้ศีกัยภาพ และขดี

ความสามารถในดา้นความรูแ้ละความสามารถเพิม่มากขึน้ เพือ่ลดการพึง่พาความสามารถและความช านาญของผูจั้ดการ

โรงงาน รวมทัง้ใหม้กีารวางระบบ จัดท าคูม่อื และขัน้ตอนการท างานทีช่ดัเจน และสรา้งทมีงานทีม่ศีักยภาพในด าเนนิงาน 

เพือ่ใหโ้รงไฟฟ้า Thermal สามารถด าเนนิการตอ่ไปไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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 4.  ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ 

4.1 สนิทรพัยถ์าวรหลกั 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 กลุม่บรษัิทฯ มสีนิทรัพยถ์าวรหลักประเภท ทีด่นิ สว่นปรับปรุงทีด่นิ โรงไฟฟ้า อาคารส านักงาน 

ยานพาหนะ โรงไฟฟ้าระหวา่งกอ่สรา้ง และอสงัหารมิทรัพยเ์พือ่การลงทนุ โดยมมีลูคา่สทุธติามบญัชเีทา่กับ 4,831 ลา้นบาท 

หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 70.2 ของสนิทรัพยร์วม ดงัรายละเอยีดตอ่ไปนี ้ 

รายการ ลกัษณะกรรมสทิธิ ์
ราคาตามบญัชสีุทธ ิ             

(ลา้นบาท) 
ภาระผูกพนั 

1. ทีด่นิ ซึง่เป็นทีต่ัง้โรงไฟฟ้า จ านวน 11 

แปลง ตัง้อยู่ทีจ่ังหวดักาญจนบรุ ีและ
สพุรรณบรุ ีรวมเนือ้ทีป่ระมาณ 2,092 ไร่ 

เจา้ของ 230 ตดิภาระจ านอง/1 

2. สว่นปรับปรุงทีด่นิ เจา้ของ 3 ตดิภาระจ านอง/1 

3. โรงไฟฟ้า Thermal จ านวน 1 แหง่ และ 
โรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar Farm จ านวน 

10 แหง่ 

เจา้ของ 4,126 ตดิภาระจ านอง/1 

4. อาคารส านักงาน เจา้ของ 10 -ไมม่-ี 

5. เครือ่งมอืและอปุกรณ์ เจา้ของ 2 ตดิภาระจ านอง/1  

6. เครือ่งตกแตง่และเครือ่งใชส้ านักงาน เจา้ของ 4 -ไมม่-ี 

7. ยานพาหนะ เจา้ของ 19 -ไมม่-ี 

8. โรงไฟฟ้าระหวา่งกอ่สรา้ง เจา้ของ 349 ตดิภาระจ านอง/1  

9. อสงัหารมิทรัพยเ์พือ่การลงทนุ เจา้ของ 88 ตดิภาระจ านอง/1 

รวม 4,831  
หมายเหตุ: /1  ตดิภาระจ านองเป็นหลักประกันวงเงนิกูย้มืกับสถาบันการเงนิ ส าหรับพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า Thermal และโรงไฟฟ้า  
                  PV ประเภท Solar Farm มวีงเงนิจ านองรวม 7,750 ลา้นบาท 
 

4.1.1 รายละเอยีดทีด่นิ  

โครงการ 
ทีต่ ัง้โครงการ  ขนาดพืน้ที ่  ราคาตามบญัชสีุทธิ/2              

(ลา้นบาท) อ าเภอ จงัหวดั ไร ่ งาน ตารางวา 

TSE-01 หว้ยกระเจา กาญจนบรุ ี 292 2 83 38 
SSE1-PV01 บอ่พลอย กาญจนบรุ ี 147 1 77  14  

SSE1-PV02 ดอนเจดยี ์ สพุรรณบรุ ี 195 3 76  20  
SSE1-PV03 หนองหญา้ไซ และสามชกุ สพุรรณบรุ ี 186 2 26  20  

SSE1-PV04 เดมิบางนางบวช สพุรรณบรุ ี 236 - 70  23  
SSE1-PV05 เดมิบางนางบวช สพุรรณบรุ ี 145 1 70  14  

SSE1-PV06 ดา่นมะขามเตีย้ กาญจนบรุ ี 163 1 24  16  

SSE1-PV07 ทา่มว่ง กาญจนบรุ ี 195 1 13  19  
SSE1-PV08 พนมทวน กาญจนบรุ ี 209 2 49  15  

SSE1-PV09 อูท่อง สพุรรณบรุ ี 159 2 59  13  
SSE1-PV10 สามชกุ สพุรรณบรุ ี 160 0 0  39  

  รวม 2,092 - 47 230 
หมายเหต:ุ /2 มลูคา่ตามสัดสว่นการถอืหุน้ของบรษัิทฯ ในแตล่ะโครงการ 
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4.2 สรปุสญัญาทีส่ าคญั 

สรุปสญัญาของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อยแยกตามประเภทสญัญา ดงันี้ 

4.2.1 สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (PPA) 

โครงการโรงไฟฟ้าทัง้หมดของกลุม่บรษัิทฯ อยูภ่ายใตส้ญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากับ กฟน. หรอื กฟภ. โดยมสีาระส าคัญของ

สญัญา ดงันี ้ 

คูส่ญัญา กลุม่บรษัิทฯ (“ผูผ้ลติไฟฟ้า”) และ 

กฟน. หรอื กฟภ. (“การไฟฟ้า”)  

อายุสญัญา โครงการโรงไฟฟ้า Thermal และโรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar Farm 

อายุสญัญา 5 ปี และตอ่อายไุดค้รัง้ละ 5 ปี โดยอตัโนมัต ิและมผีลใชบ้งัคบัจนกวา่จะมกีารยตุิ

สญัญาโดยผูผ้ลติไฟฟ้า หรอืบอกเลกิสญัญาเมือ่คูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ผดิสญัญา  

โครงการ PV ประเภท Commercial Rooftop 

อายุสญัญา 25 ปี นับตัง้แตว่นัที ่31 ธันวาคม 2556 ถงึ 31 ธันวาคม 2581 

การเลกิสญัญา คูส่ญัญาตกลงใหย้ตุสิญัญาในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ผูผ้ลติไฟฟ้ายืน่หนังสอืเป็นลายลักษณ์อักษรถงึการไฟฟ้าแสดงความประสงคท์ีจ่ะยุตกิาร

ซือ้ขายไฟฟ้าโดยการเลกิสญัญา 

(2) หากคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ไม่ปฏบิัตติามสญัญาขอ้หนึง่ขอ้ใด ใหอ้กีฝ่ายหนึง่ท าหนังสอื

แจง้ใหฝ่้ายนัน้ด าเนนิการแกไ้ข หากไมแ่กไ้ขใหอ้กีฝ่ายหนึง่เลกิสญัญาได ้

หมายเหต:ุ การรับซือ้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าจะเป็นไปตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไวใ้นระเบยีบการรับซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเล็กมาก

ส าหรับการผลติไฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวยีน ซึง่การไฟฟ้าจะรับซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้าตามหน่วยไฟฟ้าทีผ่ลติไดท้ัง้หมดแต่

ไมเ่กนิก าลงัการผลติเสนอขายสงูสดุตามทีก่ าหนดไวใ้น PPA ทัง้นี ้ผูผ้ลติไฟฟ้าไมม่ภีาระผกูพันใดๆ จากการทีผ่ลติไฟฟ้าไดต้ ่า

กวา่จ านวนทีก่ าหนดในสัญญาซือ้ขาย 

 

4.2.2 สญัญารบัเหมากอ่สรา้ง   

สรุปรายละเอยีดตามประเภทโครงการโรงไฟฟ้า ดงันี ้ 

โครงการโรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar Farm 

คูส่ญัญา SSE1 (”ผูว้า่จา้ง”) 

Conergy หรอื SunEdison  (”ผูรั้บจา้ง”) 

ขอบเขตการวา่จา้ง ออกแบบและก่อสรา้ง จัดหา ทดสอบ และรับประกัน เพื่อการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าและพัฒนา

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยซ์ึง่มพีลงังานสงูสดุที ่8 เมกะวตัตต์อ่โรงไฟฟ้า 

การรับประกนัผลงาน

การกอ่สรา้งและ

อปุกรณ์ทกุชนดิที่

น ามาตดิตัง้ใชง้าน 

ผูรั้บจา้งมีการรับประกันสนิคา้ (Product Warranty) รับประกันประสทิธิภาพในการผลติ

พลังงานไฟฟ้า (Power Output Guarantee) และรับประกันการช ารุดเสยีหายในช่วงการ

กอ่สรา้ง (Defect Warranty) ใหแ้กผู่ว้า่จา้ง ตามทีต่กลงไวใ้นสญัญา  

ประกนัผลงานการผลติ

ไฟฟ้า (Output 

Performance 

Guarantee) 

ผูรั้บจา้งรับประกันจ านวนหน่วยไฟฟ้าทีผ่ลติไดต้่อปีต่อโครงการ เป็นเวลา 10 ปี นับจากวัน 

COD  

 

การค ้าประกนัและ

หลกัประกนั 

 

ผูรั้บจา้งไดม้ีการค ้าประกัน ทัง้ในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังจากก่อสรา้งแลว้เสร็จ ทัง้ใน

รูปแบบหนังสอืค ้าประกันการช าระเงนิล่วงหนา้ (Advance Payment Security) ในชว่งก่อน

ก่อสรา้ง หนังสือค ้าประกันความช ารุดบกพร่อง (Retention  Security) เพื่อประกันการ

ด าเนินงานของผูรั้บจา้งในระหว่างก่อสรา้ง และหนังสอืค ้าประกันผลงาน (Performance 

Security) และหนังสอืค ้าประกันหน่วยไฟฟ้าทีผ่ลติได ้(Output Performance Guarantee) 

ภายหลงัจากกอ่สรา้งเสร็จ ในอตัราและระยะเวลาทีไ่ดต้กลงกนัไวใ้นสญัญา  
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โครงการผลติไฟฟ้า PV ประเภท Commercial Rooftop 

คูส่ญัญา กลุม่บรษัิทฯ (”ผูว้า่จา้ง”) 

(1) บรษัิท ฟ้าชยั วศิวกรรม จ ากดั หรอื 

(2) บรษัิท เอ็นซสิ จ ากดั หรอื 

(3) บรษัิท เวลเท็ค ซสิเต็มส ์ เอ็นจเินยีริง่ (ประเทศไทย) จ ากดั และ บรษัิท ซนั วชิัน่ 

เทคโนโลย ีจ ากดั  

(”ผูรั้บจา้ง”) 

ขอบเขตงานบรกิาร ออกแบบ พัฒนา ตดิตัง้ กอ่สรา้ง และทดสอบระบบผลติกระแสไฟฟ้าขนาด 1 เมกะวัตตจ์าก

พลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคาแบบครบวงจร  

การรับประกนัผลงาน

การกอ่สรา้งและ

อปุกรณ์ทกุชนดิที่

น ามาตดิตัง้ใชง้าน 

2 ปีนับจากวนัทีต่กลงรับงาน  

การค ้าประกนัและ

หลกัประกนั 

 

ผูรั้บจา้งไดม้กีารค ้าประกัน ทัง้ในชว่งระหว่าง และหลังจากก่อสรา้งแลว้เสร็จ ทัง้ในรูปแบบ

หนังสอืค ้าประกันการก่อสรา้ง (Performance Security) เพื่อประกันการด าเนินงานของผู ้

รับจา้งใหเ้ป็นไปตามสัญญา และหนังสือค ้าประกันความช ารุดบกพร่อง (Retention  

Security) เพื่อประกันการด าเนินงานของผูรั้บจา้งในระหว่างก่อสรา้ง ภายหลังจากก่อสรา้ง

เสร็จ ในอตัราและระยะเวลาทีไ่ดต้กลงกนัไวใ้นสญัญา 

 
4.2.2 สญัญาบรหิารจดัการและบ ารุงรกัษา (Operation and Maintenance  Agreement) 

คูส่ญัญา SSE1 (”ผูว้า่จา้ง”) 

บรษัิท คอนเนอรย์ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั หรอื บรษัิท ซนัเอดสินั โอเปอรเ์รชัน่ส ์แอนด ์เมนเทน

แนนซ ์จ ากดั (”ผูรั้บจา้ง”) 

ระยะเวลาสญัญา 10 ปีนับแตว่นัทีก่อ่สรา้งโรงไฟฟ้าเสร็จสิน้หรอื COD แลว้แตต่กลงร่วมกนั 

คา่บรกิารตามสญัญา ช าระลว่งหนา้หรอืช าระเป็นรายปี ตามอตัราทีต่กลงกนั 

ขอบเขตงานบรกิาร บรหิารจัดการและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า  

การเลกิสญัญา ผูว้า่จา้งอาจเลกิสญัญาได ้ตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นสญัญา โดยแจง้ผูรั้บจา้งลว่งหนา้เป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรภายในเวลาทีก่ าหนด  

 

4.2.3 สญัญาเชา่พืน้ทีโ่ครงการ   

ผูเ้ชา่ กลุม่บรษัิทฯ 

ผูใ้หเ้ชา่ บจก. เดอะมอลล ์ชอปป้ิงคอมเพล็กซ ์หรอื บมจ. โฮม โปรดกัส ์เซ็นเตอร ์

อายุสญัญา 25 ปี  

ทรัพยส์นิทีเ่ชา่ พืน้ทีส่ว่นหลงัคา-ดาดฟ้า และพืน้ทีอ่ ืน่ๆ ของอาคารทีใ่ชใ้นโครงการ 

วตัถปุระสงคข์อง

สญัญา 

เพื่อใชเ้ป็นสถานตดิตัง้แผงเซลล์แสงอาทติย์ (Solar Cell) และ/หรือแผงโฟโตโ้วลตาอิก 

(Photovoltaic Panel) รวมทัง้อุปกรณ์อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อผลติไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยท์ี่

ตดิตัง้บนหลังคา (Solar PV Rooftop) และจ าหน่ายไฟฟ้าให ้กฟน. และ/หรือ กฟภ. ภายใต ้

สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้บนหลงัคา  

อยา่งไรก็ตาม หากค าขอขายไฟฟ้าและการเชือ่มโยงระบบไฟฟ้า ในสว่นของพืน้ทีโ่ครงการ ซึง่

ผูเ้ชา่ไดย้ืน่ต่อการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายหรือหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งนัน้ ไม่ไดรั้บการคัดเลอืกจาก

การไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายหรือคณะกรรมการก ากับกจิการพลังงาน ใหส้ัญญาเช่าเป็นอันสิน้สดุ

ทนัท ี
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เงนิคา่ตอบแทนการ

เชา่ 

สามารถแบง่ไดเ้ป็น 2 รูปแบบ อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี้ 

(1) คา่เชา่พืน้ทีโ่ครงการขัน้ต า่ตอ่ตารางเมตรตอ่ปี หรอื 

(2) สว่นแบง่รายได ้(Revenue Sharing)  

ตามระยะเวลาและอตัราทีต่กลงกนั  

การยกเลกิสญัญา ฝ่ายทีไ่ม่ผดิสัญญามสีทิธบิอกเลกิสัญญา เมือ่อกีฝ่ายหนึ่งผดิสัญญาและไม่ท าการแกไ้ขหรือ

ปฏบิัตใิหถู้กตอ้งตามสญัญาภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ทัง้นี้ หากผูใ้หเ้ชา่เป็นผูผ้ดิสญัญา ผูใ้ห ้

เชา่ตกลงชดใชค้า่เสยีหายทัง้ปวงทีผู่เ้ชา่ไดรั้บจากการผดิสญัญานี ้ 

เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัทีคู่ส่ญัญาไม่สามารถควบคมุและไม่สามารถคาดการณ์ได ้อันสง่ผลกระทบ

อย่างมีนัยส าคัญต่อการปฏบิัตติามสัญญาของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและซึง่ไม่สามารถด าเนินการ

แกไ้ขเยยีวยาไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่มสีทิธบิอกเลกิสญัญาได ้

4.2.4 สญัญาประกนัภยั    

โครงการโรงไฟฟ้าทัง้หมดของกลุม่บรษัิทฯ ทีไ่ดเ้ริม่ด าเนนิการเชงิพาณชิยแ์ลว้ มกีารท าประกนัภัยวนิาศภัยและประกนัภัยค ้า

จุน โดยมทีรัพยส์นิทีเ่อาประกันคอืสิง่ปลูกสรา้งตัวอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์สว่นควบต่าง ๆ และการประกันภัยธุรกจิ

หยุดชะงัก ระยะเวลาชดใชค้่าเสยีหาย 12 เดอืน ส าหรับโครงการทีอ่ยู่ระหว่างการก่อสรา้ง บรษัิทฯ มกีารท าประกันงาน

กอ่สรา้ง โดยระยะเวลาสญัญาจะเป็นไปตามระยะเวลาก่อสรา้งของโครงการ โดยมกีลุม่บรษัิทฯและ/หรอืผูรั้บเหมาก่อสรา้ง 

เป็นผูเ้อาประกัน โดยม ีบมจ. กรุงเทพ ประกันภัย และบมจ. อลอิันซ ์ซ.ีพ.ี เป็นผูรั้บประกัน และธนาคารพาณิชยผ์ูใ้หกู้แ้ละ/

หรอืกลุม่บรษัิทฯ เป็นผูรั้บผลประโยชน์ 

กรมธรรมป์ระกันภัยของกลุ่มบรษัิทฯ เป็นประเภทการประกันภัยความเสีย่งทุกชนิด (Industrial All Risks Insurance) ซึง่

ความคุม้ครองครอบคลุมถึงความเสยีหายเนื่องจากภัยที่เกดิจากภัยธรรมชาต ิอุบัตเิหตุ ความสูญเสยีหรือเสยีหายต่อ

ทรัพยส์นิทีเ่อาประกันภัย และธุรกจิหยุดชะงัก โดยมคีา่เสยีหายสว่นแรก การประกันภัยธุรกจิหยุดชะงัก และประกันภัยความ

รับผดิชอบตอ่บคุคลภายนอก อาท ิการเสยีชวีติ การบาดเจ็บทางร่างกายหรอืการเจ็บป่วยของบคุคลภายนอก โดยระยะเวลา

ประกันเฉลีย่ 1 ปี และวงประกันเทา่กับมูลค่าก่อสรา้งโครงการ (EPC Cost) รวมรายไดส้ทุธทิีไ่ดรั้บในแตล่ะปี วงเงนิประกัน

ของโครงการโรงไฟฟ้าทัง้หมดของบรษัิทฯ มมีลูคา่สงูกวา่มลูคา่ทางบญัชขีองโรงไฟฟ้า ยกเวน้โครงการโรงไฟฟ้า Thermal 

ทีว่งเงนิประกันมมีูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชขีองโรงไฟฟ้าเฉลีย่ประมาณนอ้ยกว่ารอ้ยละ 1 เนื่องจากมูลค่าตามบัญชขีอง

รายการดังกลา่วไดร้วมถงึตน้ทนุทางบัญชอีืน่ๆ เชน่ คา่บรหิารจัดการ ดอกเบีย้ทีบ่ันทกึเป็นตน้ทนุทรัพยส์นิได ้(Capitalized 

Interest) เป็นตน้  

4.2.5 สญัญาวา่จา้งบรหิารจดัการ (Management Service) 

คูส่ญัญา SSE1 (“ผูว้า่จา้ง”)  

TSE (“ผูรั้บจา้ง”) และ 

บรษัิทในกลุม่ปตท. (“ผูรั้บจา้ง”) 

วนัทีท่ าสญัญา วนัที ่15 มนีาคม 2556 

ระยะเวลาสญัญา 10 ปีนับจากวนัที ่3 พฤษภาคม 2556 

ลกัษณะของสญัญา/

วตัถปุระสงค ์

ผูว้่าจา้งจา้งผูรั้บจา้ง เพื่อใหบ้ริการดา้นการบริหารจัดการองค์กร ซึง่รวมถึงแต่ไม่จ ากัด

เฉพาะงานดา้นบัญชแีละการเงนิ งานดา้นเทคนิควศิวกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับการออกแบบ การ

พัฒนา การกอ่สรา้ง การด าเนนิงาน และการบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์ขนาด 

8 เมกะวตัต ์

คา่ตอบแทน เป็นรายปีตามอตัราและเงือ่นไขทีต่กลงกนัไวใ้นสญัญา 

การเลกิสญัญา เมือ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ผดิสญัญา หรอืเมือ่คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่แจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร  
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4.2.6 สญัญาเงนิกู ้ 

โครงการโรงไฟฟ้า Thermal 

คูส่ญัญา TSE (“ผูกู้”้) 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) 

วนัทีท่ าสญัญา 29 ธันวาคม 2552  

จ านวนเงนิสนิเชือ่ 600 ลา้นบาท 

วนัครบก าหนดการ

ช าระคนืเงนิกู ้

26 ธันวาคม 2563 

การช าระลว่งหนา้ หากผูกู้ม้กีารช าระคนืเงนิกูร้ะยะยาว (ไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่น) กอ่นถงึวันครบก าหนด ผูกู้ต้ก

ลงจะช าระค่าธรรมเนียมการช าระคนืเงนิกูก้่อนครบก าหนดของจ านวนเงนิกูท้ีช่ าระคนืก่อนครบ

ก าหนด  ตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา เวน้แต ่กรณีทีเ่งนิทีม่าช าระคนืกอ่นก าหนดมาจาก (1) 

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

กูย้มืจากผูถ้อืหุน้หรอืผูส้นับสนุนตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นสญัญา โดยผูกู้ต้อ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบ

ลว่งหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรตามระยะเวลาทีไ่ดต้กลงกนัไว ้

หลกัประกนั (1) การจ านองที่ดนิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง เครื่องจักร และโอนสทิธิเรียกรอ้งตามสัญญาของ

โครงการทัง้หมด กรมธรรมท์ีจ่ัดท าโดยผูกู้ ้โดยก าหนดใหธ้นาคารเป็นผูรั้บผลประโยชน์

ตามกรมธรรมป์ระกนัภัยในสว่นของการประกนัความเสีย่งภัยทรัพยส์นิและธรุกจิหยดุชะงัก 

(2) จ าน าและโอนสทิธใินบญัชเีงนิฝากธนาคาร  

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

ขอ้ตกลง (1) ผูกู้จ้ะด าเนินการให ้TSR ในฐานะผูถ้อืหุน้ของ SSE1 ด าเนินการให ้SSE1 จ่ายเงนิปันผล

หรอืประโยชน์อืน่ใดใหก้ับ TSR อย่างสม ่าเสมออย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ ในจ านวนไม่ต ่ากว่า

เงนิส่วนต่างระหว่าง (ก) เงนิปันผลหรือประโยชน์อื่นใดที ่TSR รับจาก SSE1 และ (ข) 

ค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นของ TSR ตามทีธ่นาคารเห็นชอบ โดยผูกู้ต้อ้งจ่ายช าระคนืเงนิกูย้ืมไม่

นอ้ยกวา่รอ้ยละ 60 ของเงนิปันผลทีไ่ดรั้บจาก TSR และไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของเงนิสด

คงเหลอืของผูกู้ ้อย่างไรก็ตาม ขอ้จ ากัดดังกลา่วจะไดรั้บการยกเวน้ภายหลังทีบ่รษัิทฯ ได ้

ด าเนนิการเสนอขายหุน้ออกใหม่ต่อประชาชนและไดช้ าระคนืเงนิกูต้ามจ านวนเงนิทีต่กลง

กนัไว ้

(2) เวน้แตไ่ดรั้บความยนิยอมเป็นหนังสอืลว่งหนา้จากธนาคาร ในระหวา่งทีส่ญัญากูเ้งนิยังคงมี

ผลอยู่ ผูกู้จ้ะไม่ด าเนนิการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้ในผูกู้ ้อย่างไรก็ด ี

บรษัิทฯ ไดรั้บหนังสอืยนิยอมจากธนาคารใหม้กีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้งการถอืหุน้อันเป็น

ผลจากการเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ต่อประชาชนตามเงือ่นไขทีไ่ดม้กีารตกลงกันเรยีบรอ้ย

แลว้ 

(3) ผูกู้ต้อ้งด ารงสดัสว่นความสามารถในการช าระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio) ไม่ให ้

ต ่ากว่า 1.1 : 1 อย่างไรก็ด ีบรษัิทฯ ไดค้ านึงถงึผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ และมกีารสือ่สาร

และเจรจากับธนาคารอย่างสม ่าเสมอ โดยบรษัิทฯ ไดรั้บการผ่อนผันจากธนาคารในงวดที่

ไมส่ามารถด ารงสดัสว่นดงักลา่วไดเ้ป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

โครงการโรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar Farm 

คูส่ญัญา SSE1 (“ผูกู้”้) 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) 

วนัทีท่ าสญัญา 26 ธันวาคม 2555  

วตัถปุระสงค ์และ

จ านวนเงนิสนิเชือ่ 

เงนิกูร้ะยะสัน้ เงนิกูร้ะยะยาว เล็ตเตอรอ์อฟเครดติ หนังสอืค ้าประกนั เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยโครงการ

ส าหรับโรงไฟฟ้า ใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีนเกีย่วกบัโครงการ รวมถงึ เพือ่ใชจ้า่ยเกีย่วกับการช าระ

ภาษีมูลคา่เพิม่เกีย่วกับสญัญาออกแบบ จัดหา และกอ่สรา้ง (EPC Contracts) โดยเป็นวงเงนิกู ้

ระยะยาวจ านวน 5,400 ลา้นบาท 
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วนัครบก าหนดการ

ช าระคนืเงนิกู ้

10 ปี นับจากวนัสดุทา้ยของวนัซือ้ขายไฟฟ้าเชงิพาณชิยข์องโรงไฟฟ้า หรอืวนัทีค่รบก าหนด 12 

ปีนับจากวนัทีล่งนามสญัญาฉบบันี ้แลว้แตว่นัใดจะถงึกอ่น 

การช าระลว่งหนา้ หากผูกู้ม้กีารช าระคนืเงนิกูร้ะยะยาว (ไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่น) กอ่นถงึวันครบก าหนด ผูกู้ต้ก

ลงจะช าระค่าธรรมเนียมการช าระคนืเงนิกูก้่อนครบก าหนดของจ านวนเงนิกูท้ีช่ าระคนืก่อนครบ

ก าหนด  ตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา เวน้แต ่กรณีทีเ่งนิทีม่าช าระคนืกอ่นก าหนดมาจาก (1) 

กระแสเงนิสดจากการด าเนินงานของโครงการ หรอื (2) การเพิม่ทนุของผูกู้ ้หรอื (3) เงนิกูย้มื

จากผูถ้อืหุน้หรือผูส้นับสนุนตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นสัญญา โดยผูกู้ต้อ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบ

ลว่งหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรตามระยะเวลาทีไ่ดต้กลงกนัไว ้

หลกัประกนั (1) การจ านองที่ดนิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง เครื่องจักร และโอนสทิธิเรียกรอ้งตามสัญญาของ

โครงการทัง้หมด กรมธรรมท์ีจ่ัดท าโดยผูกู้ ้โดยก าหนดใหธ้นาคารเป็นผูรั้บผลประโยชน์

ตามกรมธรรมป์ระกนัภัยในสว่นของการประกนัความเสีย่งภัยทรัพยส์นิและธรุกจิหยดุชะงัก 

(2) จ าน าและโอนสทิธใินบญัชเีงนิฝากธนาคาร  

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

ขอ้ตกลง (1) ผูกู้ต้อ้งด ารงสัดส่วนหนี้สนิต่อทุนทีอ่ัตราไม่เกนิกว่า 3 ต่อ 1 ซึง่จะทดสอบ ณ (ก) วันที่

ด าเนนิโครงการเสร็จสมบรูณ์  (ข) วันซือ้ขายไฟฟ้าเชงิพาณิชยข์องโรงไฟฟ้าโรงสุดทา้ย

ของโรงไฟฟ้ากลุม่ 1 และโรงไฟฟ้ากลุม่ 2 แตล่ะกลุ่ม และ (ค) ณ วันที ่30 มถิุนายน และ 

31 ธันวาคม ของทุกปีหลังจากนั้นจนถงึวันสดุทา้ยของวันครบก าหนดระยะเวลาช าระคนื

เงนิกู ้

(2) ผูกู้ต้อ้งด ารงสดัสว่นความสามารถในการช าระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio) ไม่ให ้

ต ่ากว่า 1.15 : 1 ซึง่จะทดสอบ ณ วันที ่30 มถิุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี เริม่ตน้

จากปีทีม่วีนัช าระคนืเงนิกูค้รัง้แรกเกดิขึน้ 
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โครงการผลติไฟฟ้า PV ประเภท Commercial Rooftop  

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

บรษัิท ลัคกี ้โซลา่ร ์จ ากดั (“ผูกู้”้) 

ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) 

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

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

วตัถปุระสงค ์และ

จ านวนเงนิสนิเชือ่ 

เงนิกูร้ะยะสัน้ เงนิกูร้ะยะยาว หนังสอืค ้าประกนั เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยโครงการส าหรับโรงไฟฟ้า เพือ่

ใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนเกีย่วกับโครงการ รวมถงึ เพื่อใชจ้่ายเกีย่วกับการช าระภาษีมูลค่าเพิม่

เกีย่วกับสัญญาออกแบบ จัดหา และก่อสรา้ง เป็นวงเงนิจ านวน 398 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น

วงเงินกูร้ะยะยาวจ านวน 365 ลา้นบาท และวงเงินกูร้ะยะสัน้เพื่อใชจ้่ายเกี่ยวกับการช าระ

ภาษีมลูคา่เพิม่จ านวน 33 ลา้นบาท 

วนัครบก าหนดการ

ช าระคนืเงนิกู ้

เงนิกูร้ะยะสัน้ ช าระคนืภายใน 9 ตลุาคม 2558 

เงนิกูร้ะยะยาว ครบก าหนดช าระคนื 12.5 ปี นับจาก 6 เดอืนหลงัวนัสดุทา้ยของวนัซือ้ขายไฟฟ้า

เชงิพาณชิยข์องโรงไฟฟ้า หรอืวนัสดุทา้ยของเดอืนธันวาคม 2557 แลว้แตว่นัใดจะถงึกอ่น 

การช าระลว่งหนา้ หากผูกู้ม้กีารช าระคนืเงนิกูร้ะยะยาว (ไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่น) กอ่นถงึวันครบก าหนด ผูกู้ต้ก

ลงจะช าระค่าธรรมเนียมการช าระคนืเงนิกูก้่อนครบก าหนดของจ านวนเงนิกูท้ีช่ าระคนืก่อนครบ

ก าหนด  ตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา เวน้แต ่กรณีทีเ่งนิทีม่าช าระคนืกอ่นก าหนดมาจาก (1) 

กระแสเงนิสดจากการด าเนนิงานของโครงการ หรอื (2) การเพิม่ทนุของผูกู้ ้หรอื (3) เงนิกูย้มื

จากผูถ้ือหุน้หรือผูส้นับสนุนตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นสัญญาโดยผูกู้ต้อ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบ

ลว่งหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรตามระยะเวลาทีไ่ดต้กลงกนัไว ้

หลกัประกนั (1) การจ านองที่ดนิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง เครื่องจักร และโอนสทิธิเรียกรอ้งตามสัญญาของ

โครงการทัง้หมด กรมธรรมท์ีจ่ัดท าโดยผูกู้ ้โดยก าหนดใหธ้นาคารเป็นผูรั้บผลประโยชน์

ตามกรมธรรมป์ระกนัภัยในสว่นของการประกนัความเสีย่งภัยทรัพยส์นิและธรุกจิหยดุชะงัก 

(2) จ าน าและโอนสทิธใินบญัชเีงนิฝากธนาคาร  

(3) การค ้าประกนั และการจ าน าและโอนสทิธใินหุน้ 

ขอ้ตกลง (1) ผูกู้ต้อ้งด ารงสัดส่วนหนี้สนิต่อทุนทีอ่ัตราไม่เกนิกว่า 3 ต่อ 1 ซึง่จะทดสอบ ณ (ก) วันที่

ด าเนนิโครงการเสร็จสมบรูณ์  (ข) วันซือ้ขายไฟฟ้าเชงิพาณิชยข์องโรงไฟฟ้า และ (ค) ณ 

วันที ่30 มถิุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปีหลังจากนั้นจนถงึวันสุดทา้ยของวันครบ

ก าหนดระยะเวลาช าระคนืเงนิกู ้

(2) ผูกู้ต้อ้งด ารงสดัสว่นความสามารถในการช าระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio) ไม่ให ้

ต า่กวา่  1.20 : 1 ซึง่จะทดสอบ ณ วันที ่30 มถิุนายน และ 31 ธันวาคม ของทกุปี เริม่ตน้

จากปีทีม่วีนัช าระคนืเงนิกูค้รัง้แรกเกดิขึน้ 
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 5. ขอ้พพิาททางกฎหมาย 

นอกเหนอืจากคดขีา้งทา้ยนี ้กลุม่บรษัิทฯ ขอเรยีนวา่ กลุม่บรษัิทฯ ไมม่คีดคีวาม คดอีนุญาโตตลุาการ หรอืกระบวนพจิารณา

คดอีืน่ใดทีม่นัียส าคัญและเกีย่วขอ้งโดยตรงกบักลุม่บรษัิทฯ ซึง่เชือ่วา่จะสง่ผลกระทบในทางลบอยา่งรา้ยแรงตอ่สนิทรัพย์

ของกลุม่บรษัิทฯ ทีม่จี านวนสงูกวา่รอ้ยละ 5 ของสว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม  2557 หรอืสง่ผลกระทบตอ่ธรุกจิ 

สถานะทางการเงนิ ผลการด าเนนิการ และแนวโนม้การด าเนนิการในอนาคตของกลุม่บรษัิทฯ  

5.1 คดคีวามทีบ่รษิทัฯ เป็นจ าเลยหรอืผูถ้กูรอ้ง 

5.1.1 คดฟ้ีองเพกิถอนการขายทอดตลาดหุน้ทีค่า้งช าระเงนิคา่หุน้อยู ่

 เมือ่วันที ่29 กรกฎาคม 2556 อดตีผูถ้อืหุน้รายหนึง่ของบรษัิทฯ ไดย้ืน่ฟ้องบรษัิทฯ และกรรมการของบรษัิทฯ เป็น

คดแีพ่งตอ่ศาลแพ่งกรุงเทพใต ้ คดหีมายเลขด าที ่ 1495/2556 โดยขอใหศ้าลพจิารณาเพกิถอนการขาย

ทอดตลาดหุน้อนัเนื่องมาจากการรบิหุน้ทีอ่ดตีผูถ้อืหุน้ยังคา้งช าระเงนิคา่หุน้อยู ่ 

 ภายหลงัการยืน่ฟ้องดงักลา่ว ศาลแพง่กรุงเทพใตไ้ดม้คี าพพิากษายกฟ้องคดดีงักลา่วในวนัเดยีวกนักบั

ทีม่กีารยืน่ฟ้องดงักลา่ว และศาลอุทธรณ์ พพิากษายนืตามค าพพิากษาของศาลช ัน้ตน้ ทัง้นี ้ในปัจจบุนั

คดนีีอ้ยูร่ะหวา่งระยะเวลาการยืน่ฎกีาของโจทก ์(อดตีผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ)  

 เมือ่วนัที ่ 5 สงิหาคม 2556 อดตีผูถ้อืหุน้ดงักลา่วไดย้ืน่ฟ้องบรษัิทฯ และกรรมการของบรษัิทฯ เป็นคดแีพ่ง

เพิม่เตมิอกี 1 คดตีอ่ศาลแพ่งกรุงเทพใต ้คดหีมายเลขด าที ่1590/2556 โดยขอใหศ้าลพจิารณาเพกิถอนการ

ขายทอดตลาดหุน้อนัเนือ่งมาจากการรบิหุน้ทีอ่ดตีผูถ้อืหุน้ยังคา้งช าระเงนิคา่หุน้อยู ่ และเรยีกคา่เสยีหายใน

กรณีละเมดิ ซึง่เป็นการอาศยัเหตแุหง่การฟ้องเดยีวกนักบัคดเีมือ่วนัที ่29 กรกฎาคม 2556 ดงักลา่วขา้งตน้  

 ภายหลงัการยืน่ฟ้องดงักลา่ว ศาลแพง่กรุงเทพใตไ้ดม้คี าพพิากษายกฟ้องคดดีงักลา่วในวนัเดยีวกนักบั

ทีม่กีารยืน่ฟ้องดงักลา่วดว้ยเหตุทีเ่ป็นการฟ้องซอ้น  

ทัง้นี ้ เมือ่วนัที ่ 12 มกราคม 2558 ศาลอทุธรณ์พจิารณาแลว้เห็นดว้ยกบัค าพพิากษาของศาลชัน้ตน้วา่ ฟ้อง

โจทกค์ดนีีเ้ป็นเรือ่งเดยีวกนักับคดแีพ่งหมายเลขแดงที ่ 1340/2556 จงึเป็นการฟ้องซอ้นตอ้งหา้มตาม

กฎหมาย อยา่งไรก็ตาม เนื่องจากบรษัิท พ.ีเอ็ม.เอ็นเนอรย์ี ่จ ากดั และ บรษัิท พ.ีเอ็ม.แอดไวเซอรี ่จ ากดั มไิด ้

เป็นคูค่วามในคดแีพ่งหมายเลขแดงที ่ 1340/2556 ศาลอทุธรณ์จงึกลับค าพพิากษารับฟ้องเฉพาะ บรษัิท พ.ี

เอ็ม.เอ็นเนอรย์ี ่ จ ากดั และ บรษัิท พ.ีเอ็ม.แอดไวเซอร ี จ ากัด และใหย้อ้นส านวนคดกีลบัไปพจิารณาในศาล

ชัน้ตน้อกีครัง้ 

ในขณะนี ้คดดีงักลา่วอยูใ่นระหวา่งการฎกีาค าพพิากษาของศาลอทุธรณ์   
เมือ่วนัที ่7 สงิหาคม 2556 อดตีผูถ้อืหุน้ดงักลา่วไดย้ืน่ฟ้องบรษัิทฯ และกรรมการของบรษัิทฯ เป็นคดอีาญาตอ่

ศาลอาญากรุงเทพใต ้คดหีมายเลขด าที ่3897/2556  (โดยอาศัยเหตแุหง่การฟ้องเดยีวกนักบัคดแีพ่งทัง้สอง

คดทีีศ่าลชัน้ตน้มคี าพพิากษายกฟ้องไปแลว้ดงักลา่วขา้งตน้) โดยอา้งวา่การขายทอดตลาดหุน้ทีร่บิดงักลา่ว

เป็นความผดิฐานลักทรัพยแ์ละรับของโจร ทัง้นี ้เมือ่วนัที ่15 ตลุาคม 2557  ศาลอาญากรุงเทพใตไ้ดม้คี าส ัง่

ยกฟ้องคด ี เนือ่งจากศาลพจิารณาเห็นวา่การรบิหุน้และขายทอดตลาดโดยบรษิทัฯ ไดด้ าเนนิการ

โดยชอบดว้ยกฎหมาย ดงันัน้ การกระท าดังกลา่วจงึไมเ่ป็นความผดิฐานลักทรัพยต์ามทีโ่จทกก์ลา่วอา้งแต่

อยา่งใด 

ความเห็นของบรษิทัฯ และทีป่รกึษากฎหมายเกีย่วกบัคด ีบรษัิทฯ และ บรษัิททีป่รกึษากฎหมาย ไพบลูย ์จ ากัด 

(“ทีป่รกึษากฎหมาย” ) ของบรษัิทฯ มคีวามเห็นวา่คดดีงักลา่วขา้งตน้ทีอ่ดตีผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ ฟ้องรอ้งนัน้ เป็น

เรือ่งสว่นตัวทีเ่กีย่วกับการคา้งช าระเงนิคา่หุน้ของบรษัิทฯ เป็นระยะเวลามากกวา่ 5 ปี ซึง่ในการเรยีกใหช้ าระเงนิคา่

หุน้ บรษัิทฯ ไดม้หีนังสอืเรยีกใหอ้ดตีผูถ้อืหุน้ดงักลา่วช าระเงนิคา่หุน้ทีค่า้งช าระ ตามขัน้ตอนและวธิกีารทีก่ฎหมาย

ก าหนดเป็นจ านวนหลายครัง้ แตอ่ดตีผูถ้อืหุน้ดงักลา่วก็ยังคงเพกิเฉยไมช่ าระเงนิคา่หุน้แตอ่ย่างใด เพือ่เป็นการ

รักษาสทิธแิละผลประโยชนข์องบรษัิทฯ บรษัิทฯ จงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งด าเนนิการรบิหุน้ของอดตีผูถ้อืหุน้

ดงักลา่วตามทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นหนังสอืเรยีกใหช้ าระเงนิคา่หุน้ทีไ่ดจั้ดสง่ใหอ้ดตีผูถ้อืหุน้ดังกลา่วเป็นจ านวนหลายครัง้  

ภายหลงัการรบิหุน้ทีไ่มช่ าระเงนิคา่หุน้ดงักลา่วแลว้ บรษัิทฯ ไดด้ าเนนิการน าหุน้ทีร่บิดงักลา่วออกขายทอดตลาด

ตามทีก่ฎหมายก าหนดกลา่วคอื เจา้พนักงานบงัคับคด ีกรมบังคบัคด ีกระทรวงยตุธิรรม ไดเ้ป็นผูท้ าหนา้ทีใ่นการขาย
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ทอดตลาดหุน้ทีร่บิดงักลา่ว และภายหลงัจากการขายทอดตลาดเสร็จสิน้ และบรษัิทฯ ไดรั้บช าระเงนิคา่หุน้ทีร่บิ

ดงักลา่วแลว้ บรษัิทฯ ไดด้ าเนนิการน าสง่เงนิสว่นทีเ่หลอืจากการขายทอดตลาดหุน้ทีร่บิดงักลา่วใหแ้กอ่ดตีผูถ้อืหุน้

ดงักลา่วเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ตามทีก่ฎหมายก าหนด 

อยา่งไรก็ด ีบรษัิทฯ และทีป่รกึษากฎหมาย ขอเรยีนวา่ การฟ้องรอ้งบรษัิทฯ และกรรมการของบรษัิทฯ เป็นคดแีพง่

ซึง่ศาลช ัน้ตน้ และ ศาลอุทธรณ ์ไดพ้พิากษายกฟ้องไปแลว้ท ัง้สองคด ีและคดยีังอยูใ่นระหวา่งการฎกีา โดย

อดตีผูถ้อืหุน้ผูเ้ป็นโจทก ์ และในสว่นของการฟ้องรอ้งบรษัิทฯ และกรรมการของบรษัิทฯ เป็นคดอีาญา ศาลอาญา

กรุงเทพใตไ้ดม้คี าพพิากษายกฟ้องของโจทก ์ เนือ่งจากการกระท าของบรษิทัฯ ไมเ่ขา้องคป์ระกอบ

ความผดิฐานลกัทรพัยต์ามทีโ่จทกไ์ดก้ลา่วอา้ง โดยในขณะนี ้ คดอีาญาดงักลา่วอยูใ่นระหวา่งการพจิารณาคดี

ของศาลอทุธรณ์ ซึง่หากศาลอทุธรณ์มคี าพพิากษายนืตามค าพพิากษาของศาลชัน้ตน้ในคดดีงักลา่ว จะสง่ผลให ้

โจทกไ์มม่ฐีานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ ทีจ่ะบงัคบัคดทีางแพ่งตอ่บรษัิทฯ ไดอ้กีตอ่ไป  ประกอบกับบรษัิทฯ มขีอ้

ไดเ้ปรยีบในเชงิคดดีงักลา่วทัง้หมด เนือ่งจากบรษัิทฯ มหีลักฐานและขอ้โตแ้ยง้ไดว้า่การขายทอดตลาดหุน้ซึง่รบิ

ดงักลา่ว บรษัิทฯ ไดด้ าเนนิการไปตามทีก่ฎหมายก าหนด ดว้ยเหตนุี ้คดดีงักลา่วจงึไมม่สีาระส าคญัทางการเงนิหรอื

การบรหิารซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่บรษัิทฯ แตอ่ย่างใด 

5.1.2 คดรีอ้งเพกิถอนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  

 อดตีผูถ้อืหุน้รายเดยีวกบัขอ้ 5.1.1 ดงักลา่วขา้งตน้ ไดย้ืน่ค ารอ้งตอ่ศาลแพ่งกรุงเทพใต ้ คดหีมายเลขด าที ่

1076/2554 โดยขอใหศ้าลมคี าสัง่เพกิถอนมตทิีป่ระชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ซึง่มกีารอนุมัตวิาระส าคญั เชน่ เปลีย่นแปลง

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

วา่บรษัิทฯ เรยีกประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้โดยไมช่อบตามกฎหมาย  

 ภายหลงัการยืน่ค ารอ้งดงักลา่ว ศาลแพง่กรุงเทพใตไ้ดม้คี าส ัง่จ าหนา่ยคดจีากสารบบช ัว่คราว  

ความเห็นของบรษิทัฯ และ ทีป่รกึษากฎหมายเกีย่วกบัคด ี 

บรษัิทฯ และทีป่รกึษากฎหมายขอเรยีนวา่ การเรยีกประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ทีม่ขีอ้พพิาทดงักลา่ว บรษัิทฯ ได ้

ด าเนนิการเป็นไปตามขอ้บงัคับของบรษัิทฯ และตามทีก่ฎหมายก าหนด ดงันัน้ ค ารอ้งเพกิถอนมตทิีป่ระชมุวสิามัญผู ้

ถอืหุน้จงึเป็นค ารอ้งทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย ประกอบกับปัจจุบนัอดตีผูถ้อืหุน้ดงักลา่ว ในฐานะผูร้อ้งในคดนีีม้ไิดม้ี

สถานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ แลว้ นอกจากนี้ เนือ่งดว้ยในปัจจุบนักรรมการของบรษัิทฯ ไดเ้ปลีย่นแปลงจาก

กรรมการชดุ ณ วนัที ่ อดตีผูถ้อืหุน้รายดงักลา่วยืน่ฟ้องตอ่ศาลเป็นบคุคลภายนอกเกอืบทัง้หมดแลว้ ซึง่ตามหลกั

กฎหมายวธิพีจิารณาคดแีพ่ง ศาลไมส่ามารถมคี าพพิากษาใดๆ ทีจ่ะสง่ผลกระทบตอ่บคุคลภายนอกทีไ่มใ่ชคู่ค่วาม

ในคดไีด ้ ดงันัน้ คดดีังกลา่วศาลจงึไม่สามารถมคี าพพิากษาเพกิถอนมตใินทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ หรอืเปลีย่นแปลง

กรรมการตามทีอ่ดตีผูถ้อืหุน้รายดงักลา่วรอ้งขอได ้ทัง้นีใ้นคดดีงักลา่วอดตีผูถ้อืหุน้รายดงักลา่วมไิดร้อ้งขอใหบ้รษัิท

ฯ ช าระคา่เสยีหาย ดงันัน้ ศาลจงึไม่อาจพพิากษาใหบ้รษัิทฯ ช าระคา่เสยีหายใดๆ ได ้เนือ่งจากเป็นการพพิากษาคดี

เกนิค าขอจากทีก่ลา่วมา บรษัิทฯ มขีอ้ไดเ้ปรยีบในเชงิคด ีเนือ่งจากบรษัิทฯ มหีลักฐานและขอ้โตแ้ยง้ไดว้า่ การเรยีก

ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ทีม่ขีอ้พพิาทดงักลา่ว บรษัิทฯ ไดด้ าเนนิการเป็นไปตามขอ้บงัคับของบรษัิทฯ และตามที่

กฎหมายก าหนด ดว้ยเหตนุี้ คดดีงักลา่วจงึไมม่สีาระส าคญัทางการเงนิหรอืการบรหิารซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่   

บรษัิทฯ แตอ่ยา่งใด 

ณ วนัที ่15 ตลุาคม 2557 ศาลอาญากรุงเทพใตไ้ดอ้า่นค าพพิากษาในคดฟ้ีองเพกิถอนการขายทอดตลาดหุน้ทีค่า้ง

ช าระเงนิคา่หุน้อยู ่ โดยศาลไดพ้พิากษายกฟ้องคดอีาญาดงักลา่ว เนือ่งจากศาลพเิคราะหค์ดแีลว้เห็นวา่การขาย

ทอดตลาดหุน้โดยบรษัิทฯ ไมเ่ป็นความผดิฐานร่วมกนัลักทรัพย ์ และการขายทอดตลาดหุน้ทีค่า้งช าระเงนิคา่หุน้อยู่

เป็นไปโดยชอบดว้ยกฎหมายแลว้ นอกจากนี ้จากผลการยกฟ้องคดอีาญาดงักลา่ว จงึท าใหศ้าลน่าจะมคี าพพิากษา

ยกฟ้องในคดแีพ่งหมายเลขด าที ่1076/2554 ดว้ย 
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5.2 คดคีวามทีบ่รษิทั สยาม โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ ี ่1 จ ากดั (บรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ) เป็นจ าเลยหรอืผูถู้กรอ้ง 

5.2.1 คดรีอ้งเพกิถอนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้โดยอา้งวา่การประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ดงักลา่วเป็นไปโดยไมช่อบ

ดว้ยกฎหมาย 

 เมือ่วนัที ่4 ตลุาคม 2555 ผูถ้อืหุน้ของบรษัิท สยาม โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่1 จ ากดั รายหนึง่ (ซึง่เป็นบคุคลเดยีวกนักับ

บคุคลในคดพีพิาทของบรษัิทฯ ขา้งตน้) ไดย้ืน่ค ารอ้งตอ่ศาลแพ่งกรุงเทพใต ้คดหีมายเลขด าที ่1934/2555  โดย

ขอใหศ้าลมคี าสัง่เพกิถอนมตทิีป่ระชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ของบรษัิท สยาม โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่1 จ ากดั (“บรษัิทย่อย”) 

ซึง่มกีารอนุมัตใินวาระส าคญั เชน่ การเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษัิทย่อยจาก 1 ลา้นบาท เป็น 300 ลา้นบาท และ

การเปลีย่นแปลงกรรมการในปี 2555 เป็นตน้ โดยอา้งวา่การประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ดงักลา่วเป็นไปโดยไม่ชอบดว้ย

กฎหมาย  

 ตอ่มาเมือ่วนัที ่ 14 พฤศจกิายน 2556 ศาลแพง่กรุงเทพใตไ้ดม้คี าพพิากษายกค ารอ้งดงักลา่วเนื่องจากศาล

พเิคราะหแ์ลว้เห็นวา่การประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ของบรษัิทย่อยจัดขึน้โดยชอบดว้ยกฎหมาย ทัง้นี ้ คดนีีถ้ ึงทีส่ดุแลว้ 

เนือ่งจากอดตีผูถ้อืหุน้ดงักลา่วไมอ่ทุธรณ์ค าสัง่ของศาล 

 ความเห็นของบรษิทัฯ และทีป่รกึษากฎหมายเกีย่วกบัคด ี

บรษัิทฯ และทีป่รกึษากฎหมายขอเรยีนวา่ การเรยีกประชมุ การด าเนนิการประชมุ และการลงมตปิระชมุวสิามัญผูถ้อื

หุน้ของบรษัิทยอ่ย ทีม่ขีอ้พพิาทดงักล่าว บรษัิทย่อยไดด้ าเนนิการเป็นไปตามขอ้บงัคับของบรษัิทย่อย และตามที่

กฎหมายก าหนด ดงันัน้ค ารอ้งเพกิถอนมตทิีป่ระชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ดงักลา่ว จงึเป็นค ารอ้งทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย 

ประกอบกบัปัจจบุนัอดตีผูถ้อืหุน้ดงักลา่ว ในฐานะผูร้อ้งในคดนีีม้ไิดม้สีถานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิทย่อยแลว้ และคดี

นีศ้าลไดม้คี าพพิากษายกค ารอ้งดงักลา่ว และคดถีงึทีส่ดุแลว้ ดว้ยเหตนุี ้คดดีงักลา่วจงึไมม่สีาระส าคญัทางการเงนิ

หรอืการบรหิารซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่บรษัิทฯ แตอ่ยา่งใด 

5.2.2 คดรีอ้งเพกิถอนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้โดยอา้งวา่บรษิทัยอ่ยสง่หนงัสอืบอกกลา่วการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ 

โดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย  

 เมือ่วนัที ่ 14 มกราคม 2556 ผูถ้อืหุน้รายเดยีวกนักับบคุคลในขอ้ 5.2.1 ไดย้ืน่ค ารอ้งตอ่ศาลแพ่งกรุงเทพใต ้ คดี

หมายเลขด าที ่91/2556  โดยขอใหศ้าลมคี าสัง่เพกิถอนมตทิีป่ระชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ครัง้เดยีวกนักบัขอ้ 5.2.1 โดย

อา้งวา่ บรษัิทย่อยสง่หนังสอืบอกกลา่วการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ โดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย  

 ตอ่มาเมือ่วนัที ่17 ธันวาคม 2556 ศาลแพง่กรุงเทพใตม้คี าพพิากษายกค ารอ้งดงักลา่ว เนือ่งจากศาลพเิคราะห์

แลว้เห็นวา่การประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ของบรษัิทย่อยจัดขึน้โดยชอบดว้ยกฎหมาย และเมือ่วันที ่4 กมุภาพันธ ์2558 

ศาลอทุธรณ์ไดม้คี าพพิากษายนืตามค าพพิากษาของศาลชัน้ตน้ ทัง้นี ้ ในปัจจบุนัคดนีีอ้ยูร่ะหวา่งระยะเวลาการยืน่

ฎกีาของโจทก ์(อดตีผูถ้อืหุน้ของบรษัิทยอ่ย) 

 ความเห็นของบรษิทัฯ และทีป่รกึษากฎหมายเกีย่วกบัคด ี

บรษัิทฯ และทีป่รกึษากฎหมายขอเรยีนวา่ การฟ้องรอ้งดงักลา่วอาศยัเหตแุหง่การฟ้องเชน่เดยีวกนักบัคดตีามขอ้ 1) 

ดงักลา่วขา้งตน้ ศาลชัน้ตน้จงึมคี าพพิากษายกค ารอ้งเชน่เดยีวกนักบัคดตีามขอ้ 5.2.1 ดงักลา่วขา้งตน้ ดงันัน้  

บรษัิทฯ เชือ่วา่ศาลอทุธรณ์น่าจะมคี าพพิากษาเป็นไปในแนวทางเดยีวกนักบัศาลชัน้ตน้ ดว้ยเหตนุี ้คดดีงักลา่วจงึไม่

มสีาระส าคัญทางการเงนิหรอืการบรหิารซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่บรษัิทฯ แตอ่ย่างใด 
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 6. ขอ้มลูท ัว่ไปและขอ้มลูส าคญัอืน่ 

6.1 ขอ้มูลท ัว่ไป 

6.1.1 ขอ้มูลท ัว่ไปของบรษิทั 

ชือ่บรษิทั : บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน)  

ชือ่ยอ่ในตลาดหลกัทรพัย ์ : TSE 

วนัทีเ่ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน : 30 ตลุาคม 2557 

กลุม่อุตสาหกรรม : ทรัพยากร 

ทีต่ ัง้ส านกังานใหญ ่ : 3199 อาคารมาลีนนท์ ชั ้น 16 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน  

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

ประเภทธุรกจิ  : ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์

เลขทะเบยีนบรษิทั : 0107557000055 

โทรศพัท ์ : (662) 661-2701 

โทรสาร : (662) 661-2705 

เว็บไซตบ์รษิทั : www.thaisolarenergy.com 

ทนุจดทะเบยีน และทนุช าระแลว้ : 1,815 ลา้นบาท 

6.1.2 ขอ้มูลท ัว่ไปของนติบิุคคลทีบ่รษิทัถอืหุน้ต ัง้แตร่อ้ยละ 10 

ขอ้มูลท ัว่ไปของกจิการทีค่วบคมุรว่มกนัและบรษิทัยอ่ย 

  ประเภทธรุกจิ ทนุจดทะเบยีน 

(ลา้นบาท) 

สดัสว่นการถอืหุน้ 

(%) 

กจิการทีค่วบคมุรว่มกนั ผลติและจ าหน่าย   
3199 อาคารมาลนีนท ์ทาวเวอร ์ชัน้ 16 ถนนพระราม 4 ไฟฟ้าจากพลงังาน   

แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 แสงอาทติย ์   
 ซึง่ตดิตัง้อยู่   

 บรเิวณพืน้ดนิ   
ธุรกจิ Solar Farm    

บรษัิท ไทย โซลา่ร ์รนีวิเอเบลิ จ ากัด – TSR  583.33 60 

     

 กจิการทีค่วบคมุร่วมกนัทางออ้ม ถอืผา่น TSR    

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

     
     

บรษิทัยอ่ย ผลติและจ าหน่าย   

ธุรกจิ Solar Rooftop ไฟฟ้าจากพลงังาน   
บรษัิท ทเีอสอ ีรูฟทอป จ ากัด– TSER แสงอาทติย ์ 182 100 

  ซึง่ตดิตัง้อยู่บน   
  หลงัคาอาคาร

พาณชิย ์

  

 บรษัิทย่อยทางออ้มทีถ่อืผา่น TSER    
 บรษัิท แชมป์ เอ็นเนอรย์ี ่จ ากดั – CE   52 100 
 บรษัิท นอรท์รูฟทอป จ ากดั – NR   39 100 
 บรษัิท รูฟ เอ็นเนอรย์ี ่จ ากดั – RE   39 100 
 บรษัิท กรนีรูฟทอป จ ากัด – GR   26 100 
 บรษัิท ลัคกี ้โซลา่ร ์จ ากดั – LS  26 100 
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 บรษัิท โฮมรูฟทอป จ ากดั – HR   1 100 
 บรษัิท เซนทรัลรูฟทอป จ ากดั – CR   1 100 
 บรษัิท คลนี โซลา่ร ์จ ากดั – CS   1 100 
     

บรษัิท ทเีอสอ ีโอเปอเรชัน่ส ์จ ากดั – TSEO   1 100 

     

 บรษัิทย่อยทางออ้มทีถ่อืผา่น TSEO    

 บรษัิท เวลิด ์โซลา่ร ์จ ากดั – WS   1 100 
 บรษัิท วนิวนิ อนิเวสทเ์มนท ์จ ากดั – WI   1 100 

 
6.1.3 ขอ้มูลบุคคลอา้งองิ 

นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ บรษัิท ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

 อาคารตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

 เลขที ่62 ถนนรัชดาภเิษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

 โทรศพัท ์0 2229 2800 โทรสาร 0 2359 1259 Call Center 0 2229 2888 

 Website :www.tsd.co.th 

 

ผูส้อบบญัช ี นางสาวศริาภรณ์ เอือ้อนันตก์ลุ 

 ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต เลขทะเบยีน  3844  

 บรษัิท ส านักงาน อวีาย จ ากดั 

 เลครัชดาออฟฟิช คอมเพล็กซ ์เลขที ่193/136-137 ชัน้ 33 ถนนรัชดาภเิษกตดัใหม่ 

  เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110 

 โทรศพัท ์0 2264 0777 โทรสาร 0 2264 0789-90 Call Center 1719 

 Website  :www.ey.com 

6.2 ขอ้มูลส าคญัอืน่ 

 ไมม่ ี

 

http://www.tsd.co.th/
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 7. ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้อืหุน้ 

  

7.1 ขอ้มูลหลกัทรพัย ์  

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 บรษัิทฯ มทีนุจดทะเบยีนจ านวน 1,815 ลา้นบาท แบง่เป็นหุน้สามัญจ านวน 1,815 ลา้นหุน้      มลู

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

1,815 ลา้นหุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

7.2 ผูถ้อืหุน้ 

บรษัิทมโีครงสรา้งผูถ้อืหุน้ตามขอ้มลู ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนลา่สดุเมือ่วนัที ่21 มกราคม 2558 จัดท าโดยบรษัิท ศนูยรั์บฝาก

หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ดงันี้ 

      

      จ านวนราย จ านวนหุน้สามญั สดัสว่นการถอืหุน้ 

          (%) 

ผูถ้อืหุน้สญัชาตไิทย             10,926       1,720,988,800  94.82  

ผูถ้อืหุน้สญัชาตติา่งดา้ว                      5            94,011,200  

               

5.18  

    รวม            10,931       1,815,000,000  
            

100.00  

      

รายชือ่ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่10 รายแรก 

รายชือ่ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่10 รายแรก ของบรษัิท ณ วนัทีปิ่ดสมดุทะเบยีนลา่สดุเมือ่วนัที ่21 มกราคม 2558 

รายชือ่ผูถ้อืหุน้ 
จ านวนหุน้สามญั สดัสว่นการถอืหุน้ 

 (%) 

1 กลุม่ดร. แคทลนี*    

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

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

 นาย  แมทธวิ กจิโอธาน 5,575,020 0.3 

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

2 CREDIT  SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 84,000,000 4.6 

3 นาย พรเสก กาญจนจาร ี 28,500,000 1.6 

4 นาย ทรงธรรม อรัญยกานนท ์ 10,100,000 0.6 

5 นาง กฤษณี ชยันาท 10,090,000 0.6 

6 นางสาว ชลวรรณ วสิทุธสิมบรูณ์ 9,313,100 0.5 

7 นาย สนทิ ดษุฎโีหนด 9,186,999 0.5 

8 นางสาว ณัฐวรรณ ปิยะมหาโชต ิ 9,175,500 0.5 

9 นาย ตรวีทิย ์ รุจชิลาดล โดยบรษัิทหลักทรัพย ์ 8,116,605 0.4 

 กองทนุรวม วรรณ จ ากัด   

10 นาย สพุจน์ ตนัยงคเ์วช 7,500,000 0.4 

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

 
/1PME ประกอบธุรกจิลงทนุในบรษัิททีผ่ลติพลังงานทดแทน  โดยผูถ้อืหุน้ใหญ่ ณ วันที ่24 กุมภาพันธ ์2557 คอื ดร. แคทลนี  มาลนีนท ์
ถอืหุน้รอ้ยละ 100.0 ใน PME 

 
/2WAVE ประกอบธุรกจิ  
(1) เป็นผูถ้อืลขิสทิธิแ์ละจัดจ าหน่ายละครไทยของสถานโีทรทัศนไ์ทยทวีสีชีอ่ง 3 
(2) ใหบ้รกิารเชา่ชว่งพืน้ทีภ่ายในศนูยก์ารคา้เซน็ทรัลพลาซา่ป่ินเกลา้ และเซน็ทรัลพลาซา่รัชดา-พระราม 3 ตามอายขุองสทิธกิารเชา่ที่

บรษัิทถอืครองอยูแ่ละ  
(3) ใหบ้รกิารจัดแสดงคอนเสริต์และโชว ์(ไอเวฟ) 
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โดยผูถ้อืหุน้ 10 รายแรกของ WAVE ณ วันที ่30 ธันวาคม 2557 ประกอบดว้ย 
 ผูถ้อืหุน้ จ านวนหุน้ รอ้ยละ 

1 นางสาวแคทลนี  มาลนีนท ์ 7,143,558 22.05 
2 บรษัิท บอีซี ีเวลิด ์จ ากัด (มหาชน) 5,825,000   17.98 
3 นายวรีะศกัดิ ์บุญวรเมธ ี 2,260,200  6.98 
4 นายพนัิย จนีาพันธุ ์ 1,343,000  4.14 
5 นางสาวณัฐวรรณ  ปิยะมหาโชต ิ 1,259,800   3.89 
6 นางสาวอรยาพร กาญจนจาร ี 1,200,000  3.70  
7 นางสวุมิล หลสีวุรรณ 984,200  3.04 
8 นายเพิม่ศกัดิ ์มกีศุล 855,100 2.64 
9 พลอากาศโท อภชิาต ิโกยสขุโข 845,400   2.61 
10 นายสนิโชค  พริโิยทัยสกลุ 589,900 1.82 
 

7.3 การออกหลกัทรพัยอ์ืน่ 

 ไมม่ ี

7.4 นโยบายการจา่ยเงนิปนัผล 

นโยบายการจา่ยเงนิปันผลของบรษัิทฯ 

บรษัิทฯ มนีโยบายการจา่ยเงนิปันผลในอตัราไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 40  ของก าไรสทุธ ิจากงบเฉพาะกจิการภายหลงัหักภาษีเงนิได ้

นติบิคุคลและหลงัหักเงนิส ารองตา่งๆ ทกุประเภทตามทีก่ฎหมายก าหนดและตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ทัง้นี ้

การจ่ายเงนิปันผลดงักลา่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยู่กับกระแสเงนิสด ผลการด าเนนิงาน แผนธรุกจิในอนาคต เงือ่นไข

และการขยายธรุกจิ และความตอ้งการใชเ้งนิทนุของบรษัิทฯ ในแตล่ะปี รวมทัง้ขอ้ก าหนดในสญัญาตา่งๆ ทีบ่รษัิทฯ ผกูพันอยู่ 

ตลอดจนความจ าเป็นและความเหมาะสมอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯ เห็นสมควร  

โดยการจา่ยเงนิปันผลดงักลา่วขา้งตน้ตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เวน้แตก่ารจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาล ซึง่

คณะกรรมการบรษัิทฯ อาจพจิารณาอนุมัตจิา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลไดเ้ป็นครัง้คราว ในกรณีทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯ เห็นวา่

บรษัิทฯ มกี าไรสมควรพอทีจ่ะท าเชน่นัน้ได ้

นโยบายการจา่ยเงนิปันผลของบรษัิทย่อยและกจิการทีค่วบคมุร่วมกนั 

บรษัิทย่อยและกจิการทีค่วบคมุร่วมกนัแตล่ะบรษัิท มนีโยบายการจา่ยเงนิปันผล โดยค านงึถงึกระแสเงนิสด ผลการ

ด าเนนิงาน แผนธรุกจิในอนาคต เงือ่นไขและการขยายธรุกจิ ความจ าเป็นในการใชเ้งนิลงทนุ และสถานะทางการเงนิของ

บรษัิทย่อยและกจิการทีค่วบคมุร่วมกนัแตล่ะบรษัิท รวมถงึเงือ่นไขและขอ้จ ากดัในการจ่ายเงนิปันผลตามทีก่ าหนดไวใ้น

สญัญาเงนิกู ้หุน้กู ้หรอืสญัญาตา่งๆ ทีบ่รษัิทยอ่ยและกจิการทีค่วบคมุร่วมกนัแตล่ะบรษัิทผูกพันอยู ่ตลอดจนปัจจัยอืน่ๆ ตามที่

คณะกรรมการของบรษัิทย่อยและกจิการทีค่วบคมุร่วมกนัแตล่ะบรษัิท เห็นสมควร  

ทัง้นี ้การจ่ายเงนิปันผลดงักลา่วขา้งตน้ จะอยูภ่ายใตก้ารพจิารณาอนุมัตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของแตล่ะบรษัิทย่อยหรอืกจิการ

ทีค่วบคมุร่วมกนัดงักลา่ว ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการของบรษัิทย่อยและกจิการทีค่วบคมุร่วมกนัแตล่ะบรษัิท 

ขอ้จ ากดัในการจา่ยเงนิปันผล 

บรษัิทฯ มขีอ้จ ากดัในการจา่ยเงนิปันผล โดยตอ้งจา่ยช าระคนืเงนิกูย้มืไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 60 ของเงนิปันผลทีไ่ดรั้บจาก TSR 

และไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของเงนิสดคงเหลอืของบรษัิทฯ จงึจะสามารถน าเงนิทีเ่หลอืมาจ่ายเงนิปันผลได ้ประกอบกับ

บรษัิทฯ มผีลขาดทนุสะสมคงคา้งอยู่ ดังนัน้ บรษัิทฯ จะยังไม่สามารถจ่ายเงนิปันผลได ้หรอืจ่ายเงนิปันผลไดน้อ้ย ในชว่งที่

บรษัิทฯ มผีลขาดทนุสะสมคงคา้งอยู ่หรอืยังจา่ยช าระคนืหนีไ้มค่รบจ านวน 

ทัง้นี ้บรษัิทฯ จะตอ้งด าเนนิการให ้TSR และ SSE1 จา่ยเงนิปันผลขัน้ต า่ (Dividend Payout Ratio) ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 

ของจ านวนเงนิสทุธทิีม่อียู่ (ทัง้นีต้อ้งเทยีบกบัเงนิสดทีม่ตีลอดจนขอ้ก าหนดอืน่ๆ ในสญัญา) อยา่งนอ้ยปีละ 2 ครัง้  อยา่งไรก็

ตาม ในปัจจุบนั บรษัิทฯ ไดบ้รรลขุอ้ตกลงกบัธนาคารผูใ้หกู้ใ้นการขอปรับเงือ่นไขขอ้จ ากดัการจา่ยเงนิปันผลดงักลา่วขา้งตน้

แลว้ ซึง่ขอ้จ ากดัดงักลา่วจะไดรั้บการยกเวน้ภายหลงัทีบ่รษัิทฯ ไดด้ าเนนิการเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมต่อ่ประชาชนและได ้

ช าระคนืเงนิกูต้ามจ านวนเงนิทีต่กลงกนัไว ้
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 8. โครงสรา้งการจดัการ 

 

โครงสรา้งองคก์ร  

 

  

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ประธานเจา้หนา้ที ่

ฝ่ายวศิวกรรม 
นายวคิ กจิโอธาน  

ประธานเจา้หนา้ที ่
ฝ่ายการเงนิ 

นายธรี ์สอีมัพรโรจน ์

คณะกรรมการบรษิทั 

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
ดร.แคทลนี มาลนีนท ์

ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการฝ่ายบญัช ี
นายรณชยั  รุง่ฟ้า 

ประธานเจา้หนา้ที ่
ฝ่ายปฏบิตักิาร 

นายสมภพ พรหมพนาพทิกัษ์  

 

คณะกรรมการบรหิาร 

เลขานุการบรษัิท 

คณะกรรมการสรรหาและ 

พจิารณาคา่ตอบแทน 
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8.1 รายชือ่ ขอบเขตอ านาจหนา้ทีข่องกรรมการแตล่ะคณะ และรายชือ่ผูบ้รหิาร 

 โครงสรา้งคณะกรรมการของบรษัิท ประกอบดว้ยคณะกรรมการจ านวน 4 ชดุ คอื คณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบรหิาร  ซึง่มขีอบเขตอ านาจ หนา้ทีแ่ละความ

รับผดิชอบ ของกรรมการแตล่ะคณะ ดงัตอ่ไปนี้ 

คณะกรรมการบรษิทั 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบรษัิทฯ ประกอบดว้ย กรรมการจ านวน 10 ทา่น ดังนี ้

ชือ่ สกุล ต าแหนง่ วนัทีด่ ารงต าแหนง่ 

คร ัง้แรก 

วนัทีด่ ารงต าแหนง่ 

ในฐานะบรษิทัมหาชน 

ดร.แคทลนี มาลนีนท ์ ประธานกรรมการ 18 พฤษภาคม 2554 18 กมุภาพันธ ์2557 

  ประธานกรรมการบรหิาร   

  กรรมการสรรหาและพจิารณา

คา่ตอบแทน 

  

     
นายพรหมนิทร ์ เลศิสรุยิเ์ดช รองประธานกรรมการ 9 สงิหาคม 2556 18 กมุภาพันธ ์2557 

  กรรมการอสิระ   

     
นายพละ สขุเวช กรรมการอสิระ 9 สงิหาคม 2556 18 กมุภาพันธ ์2557 

     
นางศริเิพ็ญ สตีสวุรรณ กรรมการอสิระ 9 สงิหาคม 2556 18 กมุภาพันธ ์2557 

  ประธานกรรมการตรวจสอบ   

     
นายประสณัห ์ เชือ้พานชิ กรรมการอสิระ 9 สงิหาคม 2556 18 กมุภาพันธ ์2557 

  กรรมการตรวจสอบ   

  ประธานกรรมการสรรหาและ

พจิารณาคา่ตอบแทน 

  

     
นายบญุช ู ดเิรกสถาพร กรรมการอสิระ 16 สงิหาคม 2556 18 กมุภาพันธ ์2557 

  กรรมการตรวจสอบ   

     
นายสมศกัดิ ์ วรวจิักษณ์ กรรมการอสิระ 30 เมษายน 2557 30 เมษายน 2557 

     
นายแมทธวิ กจิโอธาน กรรมการ 18 พฤษภาคม 2554 18 กมุภาพันธ ์2557 

     
นายวคิ กจิโอธาน กรรมการ 18 พฤษภาคม 2554 18 กมุภาพันธ ์2557 

  กรรมการบรหิาร   

     
นายสมภพ พรหมพนาพทิกัษ์ กรรมการ 18 พฤศจกิายน 2556 18 กมุภาพันธ ์2557 

  กรรมการบรหิาร   

  กรรมการสรรหาและพจิารณา

คา่ตอบแทน 

  

     
     
     
นายธรี ์ สอีมัพรโรจน ์ กรรมการบรหิาร --- 1 เมษายน 2557 

  เลขานุการบรษัิท 4 ธันวาคม 2556  

     

กรรมการผูม้อี านาจลงนามแทนบรษัิทตามหนังสอืรับรองบรษัิท 

กรรมการผูม้อี านาจลงนามแทนบรษัิทฯ คอื ดร. แคทลนี มาลนีนท,์ นายวคิ กจิโอธาน, นายแมทธวิ กจิโอธาน หรือ นาย

สมภพ พรหมพนาพทิกัษ์ กรรมการสองในสีค่น ลงลายมอืชือ่และประทบัตราส าคญัของบรษัิทฯ  
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ขอบเขต อ านาจ หนา้ที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรษัิท 

1. ปฏบิัตหินา้ที ่และควบคมุการด าเนนิงานของบรษัิทฯและบรษัิทย่อย ดว้ยความรับผดิชอบ ความระมัดระวัง และความ

ซือ่สัตย ์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคแ์ละขอ้บังคับของบรษัิทฯ ตลอดจนมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท 

และมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่ประโยชนข์องบรษัิทฯ และผูถ้อืหุน้  

2. พจิารณาก าหนดวสิัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ ์ทศิทางธุรกจิ แผนธุรกจิ งบประมาณและเงนิลงทุนของบรษัิทฯ และ

บรษัิทย่อย รวมทัง้ก ากับดแูล และควบคมุฝ่ายจัดการใหป้ฏบิัตหินา้ทีอ่ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลสอดคลอ้ง

กับนโยบายดังกล่าว พรอ้มทัง้ตรวจสอบ ตดิตาม และสอบทานการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอและ

ตอ่เนือ่ง เพือ่ใหเ้ป็นไปตามแผนธรุกจิ และงบประมาณเพือ่ประโยชนส์งูสดุของบรษัิทฯ และผูถ้อืหุน้ 

3. ก ากับดูแล ตดิตาม และประเมนิผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯ บรษัิทย่อย และกจิการทีค่วบคุมร่วมกัน และผลการ

ปฏบิตังิานของฝ่ายจัดการอยา่งสม า่เสมอ เพือ่ใหม้ั่นใจวา่การด าเนนิกจิการเป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานทีว่างไว ้  

4. จัดใหม้นีโยบายการก ากับดูแลกจิการทีด่ขีองบริษัทฯ และก าหนดใหม้ีการตดิตาม และประเมนิผลการปฏบิัตติาม

นโยบายการก ากับกจิการทีด่ดีังกล่าวอย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนก าหนดใหม้กีารทบทวนนโยบายการก ากับกจิการทีด่ ี

ดงักลา่วอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

5. จัดใหม้รีะบบบัญช ีรายงานทางการเงนิ การบรหิารจัดการความเสีย่ง และระบบตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่

มปีระสทิธภิาพ น่าเชือ่ถอื และมคีวามเหมาะสมกับบรษัิทฯ บรษัิทย่อย และกจิการทีค่วบคมุร่วมกัน รวมถงึด าเนนิการ

ใหบ้รษัิทฯ บรษัิทย่อย และกจิการทีค่วบคุมร่วมกัน มรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ทีเ่พียงพอและ

เหมาะสม ตลอดจนการตรวจสอบ ตดิตาม และประเมนิผลการด าเนนิการดงักลา่ว 

6. พจิารณาและอนุมัตธิุรกรรมการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรัพยส์นิ การลงทุนในธุรกจิใหม่ และการด าเนินการต่างๆ                   

ทีจ่ าเป็นตามกฎหมาย ประกาศ ระเบยีบ และกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งตา่งๆ 

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

บรษัิทย่อย และกจิการทีค่วบคุมร่วมกัน ในกรณีทีมู่ลค่าของธุรกรรมไม่เขา้ข่ายเงือ่นไขทีจ่ะตอ้งไดรั้บการพจิารณา

และอนุมัตโิดยทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่ใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ ์และระเบยีบตา่งๆ ที่

เกีย่วขอ้ง 

8. ก ากับดแูลใหม้กีารปฏบิัตติามขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในการ

ด าเนนิการ และการเปิดเผยสารสนเทศของรายการทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งผูม้สีว่นไดเ้สยีของ

บรษัิทฯ ใหถ้กูตอ้งและครบถว้น 

9. ตอ้งรายงานใหบ้รษัิทฯ ทราบโดยไมช่กัชา้ หากกรรมการพจิารณาแลว้วา่มหีรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใน

การเขา้ท าสัญญาของบริษัทฯ หรือไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึง่หุน้ของบรษัิทฯ หรือบรษัิทย่อย หรือกจิการทีค่วบคุม

ร่วมกัน โดยยดึมั่นในผลประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีเป็นส าคัญ ในกรณีทีก่รรมการมคีวามขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน ์หรอืมคีวามขัดแยง้ไม่วา่ในรูปแบบใดในการเขา้ท าธุรกรรมใดๆ กบับรษัิทฯ หรอืบรษัิทย่อย หรอื กจิการ

ทีค่วบคมุร่วมกนั กรรมการผูนั้น้จะไมม่สีทิธอิอกเสยีงพจิารณาอนุมัตกิารท าธรุกรรมดงักลา่ว 

10. จัดใหม้กีารเผยแพร่ขอ้มูลทีเ่หมาะสม และมกีารเปิดเผยขอ้มูลใหแ้กผู่ม้สีว่นไดเ้สยี บคุคลทีม่หีรอือาจมคีวามขัดแยง้

ทางผลประโยชน ์และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น เหมาะสม และตรงตอ่เวลา 

11. จัดใหม้ีการจัดท ารายงานทางการเงินที่ถูกตอ้ง ครบถว้น และภายในเวลาที่ก าหนดรวมทัง้การพิจารณาอนุมัติ                

งบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ าปี 

12. จัดใหม้รีายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ าปีของบรษัิทฯ โดยตอ้งครอบคลมุถงึประเด็นส าคัญต่างๆ 

ภายใตน้โยบายเรือ่งขอ้พงึปฏบิตัทิีด่สี าหรับกรรมการบรษัิทจดทะเบยีน ของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  

13. มอบหมายใหก้รรมการรายใดรายหนึ่ง หรอืมากกว่าหนึ่งราย หรอืบคุคลอืน่ใดใหก้ระท าการร่วมกัน หรอืแยกกันเพื่อ

ด าเนนิงานอยา่งใดอยา่งหนึง่ หรอืหลายอยา่งในนามของคณะกรรมการบรษัิทฯ อยา่งไรก็ตาม การมอบหมายดงักลา่ว

จะตอ้งอยูภ่ายใตข้อบเขตอ านาจตามกฎหมายของคณะกรรมการบรษัิทฯ และมกีารก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ทีข่อง

ผูรั้บมอบอ านาจไวอ้ย่างชัดเจน ทัง้นี้ การมอบอ านาจดังกล่าวตอ้งไม่มลีักษณะทีเ่ป็นการมอบหมายอ านาจทีท่ าให ้

คณะกรรมการบรษัิทฯ หรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบอ านาจใดๆ สามารถพจิารณาและอนุมัตริายการหรอืการกระท าใดๆ ทีต่นหรอื

บคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ (ตามทีน่ยิามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย)์ มสีว่นได ้

เสยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไม่วา่ในรูปแบบใดๆ กบับรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ยได ้เวน้แตเ่ป็นการอนุมัติ
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รายการธุรกจิปกตทิีม่เีงือ่นไขการคา้โดยทั่วไป และคณะกรรมการบรษัิท ไดอ้นุมัตใินหลักการไวแ้ลว้ตามกฎหมายวา่

ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ 

14. แตง่ตัง้บคุคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิท ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตอุืน่นอกจากถงึคราวออก

ตามวาระ ทัง้นี้ บุคคลผูนั้น้ตอ้งมคีุณสมบัตเิป็นกรรมการและตอ้งไม่มลีักษณะตอ้งหา้มตามทีพ่ระราชบัญญัตบิรษัิท

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

(รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) รวมถงึประกาศ ขอ้บังคับ และ/หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง ก าหนดแตง่ตัง้คณะกรรมการ

ชดุยอ่ย เชน่ คณะกรรมการบรหิาร หรอืคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นตน้ เพือ่ชว่ยในการก ากับควบคมุฝ่ายจัดการ และ

ระบบการควบคมุภายในใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนด 

15. อนุมัตคิา่ตอบแทนของกรรมการ ตามทีค่ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนเสนอ และน าเสนอคา่ตอบแทน

ดงักลา่วตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่อนุมัต ิ

16. พจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการย่อย (Sub-committee) เพื่อท าหนา้ทีช่่วยในการบริหารจัดการ และการก ากับดูแล 

ตลอดจนการควบคมุภายในของบรษัิทฯ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

17. จัดใหม้กีฎบตัรของคณะกรรมการย่อย (Sub-committee) และพจิารณาอนุมัตกิารแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดในกฎ

บตัรดงักลา่วใหม้คีวามเหมาะสมและเป็นปัจจุบนั  

18. พจิารณาแต่งตัง้ผูบ้รหิารตามค านิยามทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และ/หรือ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และพจิารณาอนุมัตคิา่ตอบแทนของผูบ้รหิารดงักลา่ว 

19. พจิารณารูปแบบโครงสรา้งองคก์ร ตลอดจนขอบเขตอ านาจ หนา้ที ่และความรับผดิชอบของผูบ้รหิาร รวมถงึพจิารณา

แผนการสบืทอดต าแหน่งผูบ้รหิาร (Succession Plan) ส าหรับต าแหน่งประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

20. พจิารณาโครงสรา้งเงนิเดอืน และหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารปรับเงนิเดอืนประจ าปีของบรษัิทฯ 

21. แตง่ตัง้เลขานุการบรษัิท เพือ่ใหม้ั่นใจไดว้า่ คณะกรรมการบรษัิท และบรษัิทฯ ปฏบิตัติามกฎหมาย กฎเกณฑต์า่งๆ ที่

เกีย่วขอ้งทัง้หมด และพจิารณาอนุมัตคิา่ตอบแทนของเลขานุการบรษัิท 

22. จัดใหม้กีารใหค้วามเห็นทางวชิาชพีจากทีป่รกึษาอสิระตามทีเ่ห็นสมควร ดว้ยคา่ใชจ้่ายของบรษัิทฯ เพือ่ประกอบการ

ตดัสนิใจของคณะกรรมการบรษัิท 

23. พจิารณาใหค้วามเห็นชอบการคัดเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มีความเป็นอสิระเพื่อท าหนา้ทีเ่ป็นผูส้อบบัญชขีอง

บรษัิทฯ ตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 

24. พจิารณา ก าหนดและแกไ้ขเปลีย่นแปลงชือ่กรรมการซึง่มอี านาจลงนามผกูพันบรษัิทฯ ได ้

25. พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ เมือ่เห็นวา่บรษัิทฯ มกี าไรพอสมควรทีจ่ะท าเชน่นั้นและ

รายงานการจา่ยเงนิปันผลดงักลา่วใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุผูถ้อืหุน้คราวตอ่ไป 

26. สง่เสรมิใหก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทฯ เขา้ร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการ

บรษัิทไทย ในหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบัหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของกรรมการและผูบ้รหิารนัน้ 

ในปี 2557 คณะกรรมการบรษัิทมกีารประชมุ รวม 7 ครัง้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย กรรมการจ านวน 3 ทา่น ดงันี้ 

ชือ่ สกุล ต าแหนง่ 

นางศริเิพ็ญ  สตีสวุรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ   

นายประสณัห ์ เชือ้พานชิ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ   

นายบญุช ู ดเิรกสถาพร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ   

โดยม ีนายรณชยั  รุ่งฟ้า เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
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กรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่าน เป็นผูท้ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ดา้นบัญชแีละการเงนิเพยีงพอทีจ่ะสามารถท าหนา้ทีส่อบ

ทานความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิและตัวอย่างประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงนิของกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ทา่น 

ไดแ้ก ่ 

1. นางศริเิพ็ญ สตีสวุรรณ มปีระสบการณ์ในการสอบทานงบการเงนิ โดยปัจจุบันด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ

และกรรมการอสิระใน บมจ. ทนุธนชาต และบรษัิทชัน้น าอืน่ๆ ทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศ และเคยไดรั้บรางวัล 

CFO ดเีดน่ในประเทศไทย ประจ าปี 2545 จากผลส ารวจ CFO ดเีดน่ในเอเชยี ทีจ่ัดท าโดยนติยสาร Finance Asia 

2.  นายประสณัห ์เชือ้พานชิ มปีระสบการณ์ในการตรวจสอบบญัชแีละการใหบ้รกิารดา้นการบรหิารมานานกวา่ 35 ปี ปัจจบุนั

ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระในบรษัิทจดทะเบยีนชัน้น า  รวมถงึต าแหน่งทีส่ าคัญตา่งๆ ในสภา

วชิาชพีบญัชฯี เชน่ นายกสภาวชิาชพีบญัช ีอปุนายก และประธานคณะกรรมการ เป็นตน้  และเคยด ารงต าแหน่งประธาน

กรรมการบรหิาร ไพรซ้ วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ ประเทศไทย และประธานกรรมการบรหิารร่วม ไพรซ้ วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ 

Southeast Asia Peninsula Region  

3.  นายบญุช ู ดเิรกสถาพร มปีระสบการณ์ในการสอบทานงบการเงนิ โดยเป็นผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตในประเทศองักฤษ และ

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

รองผูว้า่การฝ่ายบัญชแีละการเงนิ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย เป็นตน้ นอกจากนี ้ยังเคยด ารงต าแหน่ง กรรมการ 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระในบรษัิทจดทะเบยีนชัน้น าตา่งๆ ในประเทศไทยอกีดว้ย   

ขอบเขตอ านาจ หนา้ที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้รษัิทฯ มกีารรายงานทางการเงนิอยา่งถกูตอ้งและเพยีงพอ 

2. สอบทานใหบ้รษัิทฯ มรีะบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบ

ในการพจิารณาแตง่ตัง้โยกยา้ย เลกิจา้งหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอืน่ใดที่รับผดิชอบเกีย่วกบั

การตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้รษัิทฯ ปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษัิทฯ 

4. พิจารณา คัดเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มีความเป็นอสิระเพื่อท าหนา้ทีเ่ป็นผูส้อบบัญชขีองบริษัทฯ และเสนอ

ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้เขา้ร่วมประชมุกับผูส้อบบัญช ีโดยไม่มฝ่ีายจัดการเขา้ร่วมประชมุดว้ยอย่าง

นอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ

ขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพยฯ์ ทัง้นี้ เพื่อใหม้ั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ

บรษัิทฯ 

6. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษัิทฯ ซึง่รายงานดงักลา่วตอ้งลง

นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี้ 

6.1 ความเห็นเกีย่วกับความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชือ่ถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษัิทฯ 

6.2 ความเห็นเกีย่วกับความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบรษัิทฯ 

6.3 ความเห็นเกีย่วกับการปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรัพยฯ์ หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษัิทฯ 

6.4 ความเห็นเกีย่วกับความเหมาะสมของผูส้อบบัญช ี

6.5 ความเห็นเกีย่วกับรายการทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน์ 

6.6 จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 

6.7 ความเห็นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏบิัตหินา้ทีต่ามกฎบตัร (Charter) 

6.8 รายการอืน่ทีเ่ห็นวา่ผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุทั่วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบทีไ่ดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 
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7. ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษัิทฯ มอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

8. ในการปฏบิัตหินา้ทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรอืมขีอ้สงสยัวา่มกีารท ารายการ

หรอืการกระท าดงัตอ่ไปนี ้ ซึง่อาจมผีลกระทบอยา่งมนัียส าคัญตอ่ฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ให ้

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ เพือ่ด าเนนิการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการ

ตรวจสอบเห็นสมควร 

8.1 รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

8.2 การทจุรติหรอืมสี ิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่ าคัญในระบบควบคมุภายใน 

8.3 การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษัิทฯ  

หากคณะกรรมการบรษัิท  หรอืผูบ้รหิารไมด่ าเนนิการใหม้กีารปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาขา้งตน้ กรรมการตรวจสอบรายใดราย

หนึ่งอาจรายงานว่ามรีายการหรือการกระท าตามขา้งตน้ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ 

หรอืตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

ในการปฏบิัตหินา้ทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอค าปรกึษาจากทีป่รกึษาอสิระภายนอก 

หรอืผูเ้ชีย่วชาญในวชิาชพีอืน่ๆ ไดต้ามทีเ่ห็นสมควร ดว้ยคา่ใชจ้่ายของบรษัิทฯ เพือ่ประกอบการตัดสนิใจของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชมุ รวม 5 ครัง้ 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ประกอบดว้ย กรรมการจ านวน 3 ทา่น ดงันี้ 

ชือ่ สกุล ต าแหนง่ 

นายประสณัห ์ เชือ้พานชิ ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน   

ดร.แคทลนี มาลนีนท ์ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน   

นายสมภพ พรหมพนาพทิกัษ์ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน   

โดยม ีนางสาวมาลยั จริะเรอืงฤทธิ ์เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

ขอบเขต อ านาจ หนา้ที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

1. พจิารณาโครงสรา้งองคก์ร คณุสมบตัขิองกรรมการบรษัิทฯ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการชดุย่อยตา่งๆ ของ

บรษัิทฯ ใหเ้หมาะสมกับธรุกจิของบรษัิทฯ  

2. คดัเลอืกบคุคลทีส่มควรไดรั้บการเสนอรายชือ่เป็นกรรมการรายใหม ่ หรอืสรรหาประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารของบรษัิทฯ 

โดยใหม้กีารก าหนดหลักเกณฑ ์ หรอืวธิกีารสรรหาและคัดเลอืกทีน่่าเชือ่ถอืและโปร่งใส เพือ่เสนอตอ่ทีป่ระชมุ

คณะกรรมการบรษัิท และ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมัตติอ่ไป 

3. พจิารณาแนวทางก าหนดคา่ตอบแทนและผลประโยชนต์อบแทนอืน่ๆ ทัง้ทีเ่ป็นตัวเงนิและมใิชต่วัเงนิใหแ้กก่รรมการ 

คณะกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารของบรษัิทฯ โดยใหม้กีารก าหนดหลกัเกณฑ ์ หรอืวธิกีารจ่าย

คา่ตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและสมเหตสุมผล สอดคลอ้งกับผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯ และบรษัิทอืน่ในอตุสาหกรรม 

เพือ่เสนอตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท และ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมัตติอ่ไป 

4. พจิารณาอนุมัตคิา่ตอบแทนประจ าปีโดยรวมของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย  

5. พจิารณาอนุมัตบิ าเหน็จรางวัล การปรับเงนิเดอืน คา่ตอบแทน และเงนิโบนัสพเิศษทีน่อกเหนอืจากเงนิโบนัสประจ าปี

ใหก้บัผูบ้รหิารระดับสงูของบรษัิทฯ  

6. รายงานผลการปฏบิัตงิานของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  ใหค้ณะกรรมการบรษัิท รับทราบ และ

จัดท ารายงานของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน เพือ่เปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษัิทฯ โดย

จัดใหม้กีารลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  
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7. ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษัิท มอบหมายอนัเกีย่วเนือ่งกับการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนของ

กรรมการ คณะกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารของบรษัิทฯ 

ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน มกีารประชมุ รวม 3 ครัง้ 

คณะกรรมการบรหิาร 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบรหิาร ประกอบดว้ย กรรมการบรหิาร จ านวน 4 ทา่น ดงันี้ 

ชือ่ สกุล ต าแหนง่ 

ดร.แคทลนี มาลนีนท ์ ประธานกรรมการบรหิาร 

นายสมภพ พรหมพนาพทิกัษ์ กรรมการบรหิาร 

นายวคิ กจิโอธาน กรรมการบรหิาร 

นายธรี ์ สอีมัพรโรจน ์ กรรมการบรหิาร 

โดยม ีนางสาวนฐภรณ์  เทีย่งประเทศ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรหิาร 

ขอบเขตอ านาจ หนา้ที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรหิาร 

1. ก ากบัดแูลการบรหิาร จัดการ และปฏบิตังิานประจ าตามปกตธิรุกจิ เพือ่ประโยชนข์องบรษัิทฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย 

วสิยัทศัน ์พันธกจิ วัตถปุระสงค ์แผนธรุกจิ กลยทุธท์างธรุกจิและงบประมาณตามทีไ่ดรั้บความเห็นชอบและอนุมัตจิาก

คณะกรรมการบรษัิท นอกจากนี ้ ใหค้ณะกรรมการบรหิารมหีนา้ทีใ่นการพจิารณากลัน่กรองเรือ่งตา่งๆ ทีจ่ะน าเสนอตอ่

คณะกรรมการบรษัิท เพือ่พจิารณาอนุมัตหิรอืใหค้วามเห็นชอบ 

2. ก ากบัดแูลใหบ้รษัิทฯ มรีะบบการควบคมุภายใน และระบบการจัดการและควบคมุความเสีย่งทีเ่หมาะสมรัดกมุ และ

เป็นไปตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. พจิารณาทบทวนแผนธรุกจิ แผนงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี แผนการลงทนุ และแผนงานดา้นความรับผดิชอบตอ่

สงัคมขององคก์ร (Corporate Social Responsibility: CSR) ของบรษัิทฯ ใหส้อดคลอ้งกับนโยบายและกลยทุธท์ีว่าง

ไวแ้ละน าเสนอเพือ่อนุมัตจิากคณะกรรมการบรษัิทฯ 

4. พจิารณารายงานสรุปผลการปฏบิตังิานของบรษัิทฯ และเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพือ่ทราบทกุไตรมาส 

5. วา่จา้ง แตง่ตัง้ โยกยา้ย หรอืเลกิจา้งผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิทฯ 

6. ก าหนดนโยบายคา่ตอบแทนประจ าปีโดยรวมของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย เพือ่เสนอตอ่คณะกรรมการสรรหาและ

พจิารณาคา่ตอบแทน อนุมัตติอ่ไป 

7. ก าหนดบ าเหน็จรางวัล การปรับเงนิเดอืน คา่ตอบแทน และเงนิโบนัสพเิศษทีน่อกเหนอืจากเงนิโบนัสประจ าปีใหก้บั

ผูบ้รหิารระดับสงูของบรษัิทฯ เพือ่เสนอตอ่คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน อนุมัตติอ่ไป 

8. เจรจาและเขา้ท าสญัญา และ/หรอืธรุกรรมใดๆ ทีเ่ป็นธรุกจิปกตขิองบรษัิทฯ ภายในวงเงนิตอ่ธรุกรรม และวงเงนิรวมตอ่

ปีตามทีค่ณะกรรมการบรษัิท อนุมัตมิอบหมายไว ้

9. พจิารณาอนุมัตกิารใหกู้ย้มื/กูย้มืเงนิระหวา่งบรษัิทฯ และบรษัิทย่อยภายในวงเงนิตอ่ธรุกรรม และวงเงนิสนิเชือ่ทัง้หมด

ตอ่ปีตามทีค่ณะกรรมการบรษัิท อนุมัตมิอบหมายไว ้

10. พจิารณาอนุมัตกิารเขา้ท าสญัญากูย้มืเงนิระหวา่งบรษัิทฯ และธนาคารพาณชิยใ์ดๆ ภายในวงเงนิตอ่ธรุกรรม และวงเงนิ

สนิเชือ่ทัง้หมดตอ่ปีตามทีค่ณะกรรมการบรษัิท อนุมัตมิอบหมายไว ้

11. สัง่การ ออกระเบยีบ หลักเกณฑ ์ ประกาศ และบนัทกึภายในส าหรับการด าเนนิงานของบรษัิทฯ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับ

นโยบายของบรษัิทฯ และเป็นไปเพือ่ประโยชนข์องบรษัิทฯ รวมทัง้รักษาระเบยีบอนัดงีามภายในองคก์ร  

12. ในการประชมุคณะกรรมการบรหิาร เพือ่พจิารณาด าเนนิการใดๆ ตามอ านาจหนา้ทีข่องตนทีก่ าหนดในค าสัง่นี้ จะตอ้ง

ประกอบดว้ย กรรมการไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของคณะกรรมการบรหิารทัง้หมดเขา้ร่วมประชมุ จงึจะถอืวา่ครบเป็นองค์

ประชมุในอนัทีจ่ะสามารถด าเนนิการใดๆ ดงักลา่วได ้
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13. ในการออกเสยีงของกรรมการในการประชมุคณะกรรมการบรหิาร ใหก้รรมการแตล่ะคนมสีทิธอิอกเสยีงไดท้า่นละ 1 

เสยีง ในกรณีทีเ่สยีงเทา่กนั ใหป้ระธานคณะกรรมการบรหิารมสีทิธอิอกเสยีงชีข้าดอกี 1 เสยีง 

14. การลงมตใินเรือ่งใดของคณะกรรมการบรหิาร ตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงเห็นชอบไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนเสยีง

ทัง้หมดขององคป์ระชมุในคราวการประชมุเพือ่ลงมตนัิน้ 

15. ใหม้กีารประชมุคณะกรรมการบรหิาร ตามความจ าเป็นและเหมาะสม กรรมการเพยีงทา่นใดทา่นหนึง่จะเรยีกใหม้กีาร

ประชมุเป็นกรณีพเิศษตา่งหากจากการประชมุตามปกตก็ิได ้ แตท่ัง้นี ้ ตอ้งบอกกลา่ววาระการประชมุลว่งหนา้แก่

กรรมการอืน่ในระยะเวลาตามสมควร และเพยีงพอแกก่ารท าหนา้ทีก่รรมการในการพจิารณาวาระการประชมุนัน้ 

16. คณะกรรมการบรหิาร จะแตง่ตัง้คณะท างาน และ/หรอืบคุคลใดๆ เพือ่ท าหนา้ทีก่ลัน่กรองงานทีน่ าเสนอตอ่คณะ

กรรมการบรหิาร หรอืเพือ่ใหด้ าเนนิงานใดๆ อนัเป็นประโยชนต์อ่การปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการบรหิาร หรอืเพือ่ให ้

ด าเนนิการใดๆ แทน ตามทีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิารภายในขอบเขตแหง่อ านาจหนา้ทีข่องคณะ

กรรมการบรหิารก็ได ้

17. ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีไ่ดรั้บมอบหมายและไดรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรษัิทฯ 

18. มอบอ านาจชว่ง และ/หรอืมอบหมายใหบ้คุคลอืน่ใดปฏบิัตงิานทีก่ าหนดในนามของคณะกรรมการบรหิาร ทัง้นี ้ การ

มอบอ านาจชว่ง และ/หรอืการมอบหมายดงักลา่วจะตอ้งอยูภ่ายใตข้อบเขตอ านาจทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืมอบอ านาจของ

บรษัิทฯ และ/หรอืระเบยีบ กฎเกณฑ ์ หรอืมตขิองคณะกรรมการบรษัิทฯ อยา่งไรก็ตามการมอบหมายภายใตข้อบเขต

ของหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารจะตอ้งไมเ่ป็นการมอบอ านาจชว่งหรอืมอบหมายทีท่ าให ้

คณะกรรมการบรหิารหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจใดๆ ทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ หรอืความขดัแยง้ไมว่า่ในรูปแบบ

ใดๆ กบับรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย สามารถอนุมัตธิรุกรรมดงักลา่วได ้ในกรณีนี้ คณะกรรมการบรหิารจะไมม่อี านาจในการ

อนุมัตธิรุกรรมดงักลา่ว โดยตอ้งเสนอธรุกรรมดงักลา่วใหค้ณะกรรมการของบรษัิทฯ และ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

(แลว้แตก่รณี) พจิารณาและใหค้วามเห็นชอบ เวน้แต่ธรุกรรมดงักลา่วเป็นธรุกรรมปกตขิองบรษัิทฯ และมหีลักเกณฑ์

เดยีวกับการท ารายการกับบคุคลภายนอก (Arm's Length) 

ในปี 2557 คณะกรรมการบรหิารมกีารประชมุ รวม 13 ครัง้ 

8.2 ผูบ้รหิาร  

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 บรษัิทมผีูบ้รหิาร 4 รายแรกตามค านยิามของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ จ านวน 5 ทา่น ดงันี้ 

ชือ่ สกุล ต าแหนง่ 

ดร.แคทลนี มาลนีนท ์ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

นายสมภพ พรหมพนาพทิกัษ์ ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบิัตกิาร 

นายวคิ กจิโอธาน ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายวศิวกรรม 

นายธรี ์ สอีมัพรโรจน ์ ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการเงนิ 

นายรณชยั รุ่งฟ้า ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการฝ่ายบญัช ี

ขอบเขต อ านาจ หนา้ที ่และความรับผดิชอบของประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

1. บรหิารจัดการธรุกจิ การเงนิ การตลาด ทรัพยากรบคุคล และดา้นการปฏบิตังิานอืน่ๆ โดยรวม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับ

นโยบายและแผนธรุกจิของบรษัิทฯ ตามทีไ่ดรั้บความเห็นชอบและอนุมัตจิากคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอื

คณะกรรมการบรษัิทฯ 

2. พจิารณาแตง่ตัง้คณะท างานเพือ่ชว่ยในการด าเนนิธรุกจิ หรอืปรับปรุงแกไ้ขปัญหาตา่งๆ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย

ของบรษัิทฯ 

3. อนุมัตริายจา่ยตา่งๆ ตามแผนงานทีไ่ดรั้บการอนุมัตโิดยคณะกรรมการ และ/หรอืคณะกรรมการบรหิาร  

4. บรหิารจัดการใหบ้รษัิทฯ มรีะบบปฏบิตักิารควบคมุภายในทีเ่หมาะสมตามแนวทางทีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะ

กรรมการบรหิาร และ/หรอืคณะกรรมการตรวจสอบ 

5. บรหิารจัดการใหบ้รษัิทฯ มรีะบบการจัดการและควบคมุความเสีย่งทีเ่หมาะสม และเป็นไปตามแนวทางทีไ่ดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืคณะกรรมการตรวจสอบ 
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6. บรหิารจัดการดา้นทรัพยากรบคุคลของบรษัิทฯ ในภาพรวม ดแูลการท างานของพนักงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย 

กฎระเบยีบตา่งๆ รวมถงึการปฏบิตังิานดว้ยหลักธรรมาภบิาล ในการท าธรุกจิ และสง่เสรมิพัฒนาความรูค้วามสามารถ 

และศักยภาพของพนักงานเพือ่เพิม่ศกัยภาพขององคก์ร 

7. มอี านาจในการแตง่ตัง้ และถอดถอน พนักงาน เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ในต าแหน่งทีต่ า่กวา่ต าแหน่งประธานเจา้หนา้ที่

บรหิารและถอดถอนพนักงาน เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯ หรอื คณะกรรมการบรหิารอนุมัต ิ 

8. เจรจาและเขา้ท าสญัญา และ/หรอืธรุกรรมใดๆ ทีเ่ป็นธรุกจิปกตขิองบรษัิท ภายในวงเงนิตอ่ธุรกรรมและวงเงนิรวมตอ่ปี 

ตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯ อนุมัตมิอบหมายไว ้

9. พจิารณาอนุมัตเิปิดสาขา และ/หรอืส านักงานตัวแทนแหง่ใหม ่ และจัดตัง้บรษัิทย่อยแหง่ใหมภ่ายใตข้อ้ก าหนดของ

กฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

10. พจิารณาอนุมัตกิารใหกู้ย้มื/กูย้มืเงนิระหวา่งบรษัิทฯ และบรษัิทย่อยภายในวงเงนิตอ่ธรุกรรมและวงเงนิสนิเชือ่ทัง้หมด

ตอ่ปีตามทีค่ณะกรรมการบรษัิท อนุมัตมิอบหมายไว ้ 

11. พจิารณาอนุมัตกิารเขา้ท าสญัญากูย้มืเงนิระหวา่งบรษัิทฯ และธนาคารพาณชิยใ์ดๆ ภายในวงเงนิตอ่ธรุกรรมและวงเงนิ

สนิเชือ่ทัง้หมดตอ่ปีตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯ อนุมัตมิอบหมายไว ้ 

12. พจิารณาอนุมัตกิารเปิดบญัชธีนาคารกับธนาคารพาณิชยใ์ดๆ 

13. สัง่การ ออกระเบยีบ หลักเกณฑ ์ ประกาศ และบนัทกึภายในส าหรับการด าเนนิงานของบรษัิทฯ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับ

นโยบายของบรษัิทฯ และเป็นไปเพือ่ประโยชนข์องบรษัิทฯ  

14. สรุปและรายงานธรุกรรมทีส่ าคัญทีไ่ดด้ าเนนิการไปแลว้ ภายใตอ้ านาจของขอบเขตอ านาจหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ

ของประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารของบรษัิทฯ ตอ่คณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืคณะกรรมการของบรษัิทฯ ตามล าดับ 

15. พจิารณาอนุมัตกิารท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีเ่ป็นเงือ่นไขปกตทิางการคา้ เชน่ ซือ้ขายสนิคา้ดว้ยราคาตลาด เงือ่นไข

การช าระเงนิเหมอืนลกูคา้ทัว่ไป เป็นตน้ ภายใตน้โยบายทีไ่ดรั้บอนุมัตจิากคณะกรรมการบรษัิทฯ และสอดคลอ้งกบั

ขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยในเรือ่งดงักลา่ว 

16. ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีไ่ดรั้บมอบหมายและไดรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืคณะกรรมการ 

บรษัิท 

17. มอบอ านาจชว่ง และ/หรอืมอบหมายใหบ้คุคลอืน่ใดปฏบิตังิานทีก่ าหนดในนามของประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ทัง้นี ้การ

มอบอ านาจชว่ง และ/หรอืการมอบหมายดงักลา่วจะตอ้งอยูภ่ายใตข้อบเขตอ านาจทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืมอบอ านาจของ

บรษัิทฯ และ/หรอืระเบยีบ กฎเกณฑ ์ หรอืมตขิองคณะกรรมการบรษัิท อย่างไรก็ตามการมอบหมายภายใตข้อบเขต

ของหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารจะตอ้งไมเ่ป็นการมอบอ านาจชว่งหรอืมอบหมายทีท่ าให ้

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจใดๆ ทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ หรอืความขัดแยง้ไมว่า่ใน

รูปแบบใดๆ กบับรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย สามารถอนุมัตธิรุกรรมดงักลา่วได ้ ในกรณีนี ้ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารจะไมม่ี

อ านาจในการอนุมัตธิรุกรรมดงักลา่ว  เชน่ รายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีไ่มใ่ชเ่ป็นเงือ่นไขปกตทิางการคา้ รายการไดม้า

จ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยส์ าคัญของบรษัิทฯ และ/หรอืรายการทีป่ระธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร หรอืบคุคลทีอ่าจมคีวาม

ขดัแยง้มสีว่นไดเ้สยี หรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลักษณะอืน่ใดทีจ่ะท าขึน้กบับรษัิทฯ และบรษัิทย่อย เป็น

ตน้ โดยตอ้งเสนอธรุกรรมดงักลา่วใหค้ณะกรรมการของบรษัิทฯ และ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ (แลว้แตก่รณี) พจิารณา

และใหค้วามเห็นชอบ เวน้แตธ่รุกรรมดงักลา่วเป็นธรุกรรมปกตขิองบรษัิทฯ และมหีลกัเกณฑเ์ดยีวกบัการท ารายการกบั

บคุคลภายนอก (Arm's Length) 

8.3 เลขานุการบรษิทั  

 คณะกรรมการบรษัิท ไดม้มีตอินุมัตแิตง่ตัง้ นายธรี ์สอีมัพรโรจน ์ด ารงต าแหน่งเลขานุการบรษัิท ซึง่มผีลตัง้แตว่นัที ่4 

ธันวาคม 2556 เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญัตหิลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีไ่ดม้ี

การแกไ้ขเพิม่เตมิ)  

หนา้ที ่และความรับผดิชอบของเลขานุการบรษัิท 

1. จัดท าและเก็บรักษาทะเบยีนกรรมการ หนังสอืนัดประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ รายงาน

ประจ าปีของบรษัิทฯ หนังสอืนัดประชมุผูถ้อืหุน้ รายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ 
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2. เก็บรักษารายงานการมสีว่นไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร 

3. ด าเนนิการอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด  

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

2535 (แกไ้ขเพิม่เตมิ) ซึง่จัดท าโดยกรรมการ ใหแ้กป่ระธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 

วนัท าการนับแตว่นัทีบ่รษัิทฯ ไดรั้บรายงานนัน้ 

5. หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบอืน่ใดตามทีก่ าหนดในพระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 (แกไ้ข

เพิม่เตมิ) 

จ านวนการประชมุของคณะกรรมการและผูบ้รหิาร 

รายชือ่กรรมการ ผูบ้รหิาร และจ านวนครัง้ของการเขา้ร่วมประชมุปี 2557  

ชือ่ สกลุ สามญั 

ประจ าปี 

2557 

คณะกรรมการ

บรษิทั 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

พจิารณา

คา่ตอบแทน 

คณะกรรมการ

บรหิาร 

ดร.แคทลนี มาลนีนท ์ เขา้ 7/7 - 3/3 12/13 

นายพรหมนิทร ์ เลศิสรุยิเ์ดช ลา 6/7 - - - 

นายพละ สขุเวช ลา 5/7 - - - 

นางศริเิพ็ญ สตีสวุรรณ เขา้ 6/7 5/5 - - 

นายประสณัห ์ เชือ้พานชิ เขา้ 4/7 3/5 2/3 - 

นายบญุช ู ดเิรกสถาพร เขา้ 7/7 5/5 - - 

นายสมศกัดิ ์ วรวจิักษณ์ -- 3/7* - - - 

นายแมทธวิ กจิโอธาน เขา้ 5/7 - - - 

นายวคิ  กจิโอธาน เขา้ 7/7 - - 13/13 

นายสมภพ พรหมพนาพทิกัษ์ เขา้ 7/7 5/5 3/3 13/13 

นายธรี ์ สอีมัพรโรจน ์ เขา้ 7/7 5/5 - 13/13 

นายรณชยั รุ่งฟ้า เขา้ 7/7 5/5 - 13/13 

       
หมายเหต:ุ* ไดร้ับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2557 เมือ่วนัที ่30 เมษายน 2557  

 

8.4 คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร  

บรษัิทฯ ไดก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชัดเจนและโปร่งใส สอดคลอ้งกับบทบาท หนา้ทีค่วามรับผดิชอบในการ

ก ากบัการท างานของบรษัิทฯ และผา่นการพจิารณาความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิทฯ  

ส าหรับคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารในปี 2557 มรีายละเอยีดดงันี้ 

คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

1) คา่ตอบแทนกรรมการ 

ทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2557 ของบรษัิทฯ เมือ่วนัที ่30 เมษายน 2557 ไดม้มีตอินุมัตคิา่ตอบแทนกรรมการ

ประจ าปี 2557 เป็นรายครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

เบีย้ประชมุแยกตามคณะและต าแหน่ง (บาท/จ านวนทีเ่ขา้ประชมุ) 

คณะ/ต าแหนง่ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ 

คณะกรรมการบรษัิท 30,000 20,000 15,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 N.A. 15,000 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 30,000 N.A. 15,000 
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ในปี 2557 บรษัิทจา่ยคา่เบีย้ประชมุกรรมการ จ านวนรวม 1.44 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดการจา่ยเป็นรายบคุคลดงันี้   

ชือ่ สกุล ต าแหนง่ เบีย้ประชุม 

ปี 2557 

ดร.แคทลนี มาลนีนท ์ ประธานกรรมการ 255,000 

  ประธานกรรมการบรหิาร  

  กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  

    
นายพรหมนิทร ์ เลศิสรุยิเ์ดช รองประธานกรรมการ 120,000 

  กรรมการอสิระ  

    
นายพละ สขุเวช กรรมการอสิระ 75,000 

    
นางศริเิพ็ญ สตีสวุรรณ กรรมการอสิระ 240,000 

  ประธานกรรมการตรวจสอบ  

    
นายประสณัห ์ เชือ้พานชิ กรรมการอสิระ 165,000 

  กรรมการตรวจสอบ  

  ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณา

คา่ตอบแทน 

 

    
นายบญุช ู ดเิรกสถาพร กรรมการอสิระ 180,000 

  กรรมการตรวจสอบ  

    
นายแมทธวิ กจิโอธาน กรรมการ 75,000 

    
นายวคิ กจิโอธาน กรรมการ 105,000 

  กรรมการบรหิาร  

    
นายสมภพ พรหมพนาพทิกัษ์ กรรมการ 150,000 

  กรรมการบรหิาร  

  กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  

    
นายสมศกัดิ ์ วรวจิักษณ์* กรรมการอสิระ 45,000 

    
นายสนุทร โภคาชยัพัฒน์** กรรมการ 30,000 

    
    

* ไดร้ับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2557 เมือ่วนัที ่30 เมษายน 2557 

** ออกจากต าแหน่งตามวาระ  ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2557 เมือ่วนัที ่30 เมษายน 2557 

2) คา่ตอบแทนกรรมการบรหิารและผูบ้รหิาร 

 ในปี 2557 บรษัิทฯ มกีารจ่ายคา่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ ไดแ้ก ่ เงนิเดอืน โบนัส และคา่ตอบแทนอืน่ๆ ใหแ้ก่

กรรมการบรหิารและผูบ้รหิาร จ านวน 28 ลา้นบาท  

ประเภท 

ปี 2557 

จ านวน  

(ราย) 

คา่ตอบแทน  

(ลา้นบาท) 

เงนิเดอืนและโบนัส 5 27 

คา่ตอบแทนอืน่ ๆ ไดแ้ก ่กองทนุประกนัสงัคม และกองทนุส ารองเลีย้งชพี 5 1 

รวม 5 28 

คา่ตอบแทนอืน่ 

ไมม่ ี  
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8.5 บุคลากร  

1. จ านวนพนักงานทัง้หมด 

ตารางแสดงรายละเอยีดจ านวนพนักงานในแตล่ะสายงาน ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 

สายงาน 

จ านวนพนกังาน 

 

ประจ า ชัว่คราว 

1 วศิวกรรม 46 15 

2 บญัชแีละการเงนิ 18 --- 

3 พัฒนาธรุกจิ 10 --- 

4 ปฏบิตักิารส านักงาน 13 1 

รวม 88 16 

2. การเปลีย่นแปลงจ านวนพนักงานอยา่งมนัียส าคญัในชว่ง 3 ปีทีผ่า่นมา 

 จ านวนพนักงานของกลุม่บรษัิทฯ เพิม่ขึน้อย่างตอ่เนือ่ง โดยเฉพาะพนักงานฝ่ายวศิวกรรม ฝ่ายบญัชแีละการเงนิและ

ฝ่ายปฏบิตักิารส านักงาน ตามการขยายตวัของธรุกจิและการกอ่สรา้งโรงไฟฟ้าทีเ่พิม่มากขึน้อยา่งมนัียส าคญั ทัง้นี ้ จ านวน

พนักงาน ณ สิน้ปี 2555 เทา่กับ 49 คน สิน้ปี 2556 เทา่กบั 77 คน ณ สิน้ปี 2557 เพิม่ขึน้เป็น 104 คน หรอืคดิเป็นอตัราการ

เตบิโตเฉลีย่รอ้ยละ 35 ตอ่ปี 

3. ขอ้พพิาทดา้นแรงงานทีส่ าคญัในชว่ง 3 ปีทีผ่า่นมา 

 ไมม่ ี

4. ผลตอบแทนพนักงาน 

กลุม่บรษัิทฯ มกีารจา่ยผลตอบแทนใหแ้กพ่นักงานในลกัษณะตา่งๆ โดยผลตอบแทนพนักงาน (ไมร่วมเจา้หนา้ทีร่ะดบั

ผูบ้รหิาร) ของปี 2557 มดีงันี ้

คา่ตอบแทน  ลา้นบาท 

เงนิเดอืน 24 

เงนิโบนัส 8 

คา่ตอบแทนอืน่ๆ/1 3 

รวม 35 

หมายเหต:ุ /1คา่ตอบแทนอืน่ๆ ไดแ้ก ่กองทนุส ารองเลีย้งชพีประกนัสงัคมและสวสัดกิารอืน่ๆ 

5. นโยบายในการพัฒนาบคุลากรของบรษัิทฯ 

บรษัิทฯ ตระหนักดวีา่การพัฒนาบคุลากรเป็นสิง่ทีม่คีวามส าคญัอยา่งมากในการพัฒนาขดีความสามารถในการแขง่ขนักบั

บรษัิทอืน่ๆ  โดยบรษัิทฯ ใหค้วามส าคญัในการจัดการทรัพยากรทีม่อียู ่ โดยมุง่เนน้การสรา้งและพัฒนาบคุลากรใหม้คีวามรู ้มี

ทกัษะงาน ความสามารถและทัศนคตทิีด่ ี รวมทัง้มกีารสง่เสรมิใหม้คีวามกา้วหนา้ในหนา้ทีก่ารงานอย่างมคีณุภาพ  

บรษัิทฯ ไดด้ าเนนิงานเกีย่วกับการบรหิารบคุลากร ดงันี้ 

1) การสง่พนักงานไปเขา้รับการอบรมกบัสถาบนัภายนอก มวีัตถปุระสงคเ์พือ่พัฒนาบคุลากรใหม้คีวามรู ้ ความสามารถ 

กา้วทนักบัการเปลีย่นแปลง มแีนวคดิทนัสมัยและพรอ้มทีจ่ะปรับตวัเพือ่รองรับการเปลีย่นแปลงตา่งๆ 

2)  มรีะบบการบรหิารงานทรัพยากรบคุคล ไดแ้ก ่ การคัดเลอืก การสรรหา การบรรจ ุ การแตง่ตัง้ การวา่จา้ง  

การประเมนิผล การเลือ่นต าแหน่ง การขึน้เงนิเดอืน ทีม่คีณุธรรม โปร่งใส สามารถอธบิายไดอ้ยา่งมเีหตุผล และเป็น

มาตรฐานทีช่ดัเจน 

3) การบรหิารคา่ตอบแทน ด าเนนิการปรับโครงสรา้งเงนิเดอืนใหเ้ป็นมาตรฐาน โดยพนักงานไดรั้บคา่ตอบแทน สวัสดกิาร 

และสทิธปิระโยชน ์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ทัดเทยีมกบับรษัิทชัน้น าอืน่ๆ ตลอดจนเพยีงพอส าหรับการด ารงชพี 

ทีด่ ีมคีวามสขุ มขีวญัและก าลังใจในการท างาน และรักบรษัิทฯ 

4) ยดึหลกัความเสมอภาค ความเทา่เทยีมกนั ความซือ่สตัย ์ และวนัิยในการท างาน ความสมัพันธแ์ละปฏบิตัติอ่กนัใน

ฐานะเพือ่นพนักงาน 

5) มแีผนการประเมนิประสทิธภิาพการท างานปีละ 1 ครัง้ 
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 9. การก ากบัดแูลกจิการ 

9.1 นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกจิการที่ดี ตามหลักการที่ก าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้นี้ ให ้

กรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานทุกคนปฏบิัตติามหลักการก ากับดูแลกจิการทีด่ ี เพือ่ความโปร่งใสและเพิม่ประสทิธภิาพใน

การบรหิารจัดการ และเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการปฏบิัตงิาน ตลอดจนเพิม่มูลค่าแก่ผูถ้อืหุน้ในระยะยาว โดยแนวทาง

ปฏบิตัสิามารถแบง่ออกเป็น 5 หมวด ดงันี ้

หมวดที ่1 สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

บรษัิทฯ ใหค้วามส าคญักับสทิธขิองผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ เป็นอันดบัแรก โดยบรษัิทฯ จะด าเนนิการเพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 

มั่นใจไดว้า่ ผูถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธขิัน้พืน้ฐานของตนไดอ้ยา่งครบถว้น เชน่ (1) สทิธใินการซือ้ ขาย หรอืโอนหุน้ (2) สทิธใิน

การไดรั้บสว่นแบง่ก าไรของบรษัิทฯ (3) สทิธใินการไดรั้บขอ้มลูขา่วสารทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเพยีงพอผา่นทางเว็บไซตข์อง 

บรษัิทฯ หรอืเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรอืโดยวธิกีารอืน่ใดตามทีบ่รษัิทฯ ก าหนด (4) สทิธใินการเขา้ร่วมประชมุผูถ้อื

หุน้ เพือ่ใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระการประชมุ เชน่ วาระการแตง่ตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ วาระการพจิารณา

คา่ตอบแทนของกรรมการ วาระการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัช ี วาระการจา่ยเงนิปันผล และวาระการเพิม่ทนุและออกหุน้ใหม ่ เป็นตน้ 

และ (5) สทิธใินการตัง้ค าถามตอ่คณะกรรมการของบรษัิทฯ เกีย่วกบัรายงานของคณะกรรมการของบรษัิทฯ และเรือ่งอืน่ใดที่

น าเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาและอนุมัต ิ เป็นตน้ ทัง้นี ้ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามแนวทางดงักลา่วขา้งตน้ บรษัิทฯ จงึได ้

ก าหนดนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกับสทิธผิูถ้อืหุน้ไว ้ดังตอ่ไปนี้ 

1.1) นโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่เีกีย่วกับการดแูลสทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

- บรษัิทฯ เคารพสทิธขิองผูถ้อืหุน้ และจะไม่กระท าการใดๆ ทีม่ลีักษณะเป็นการจ ากัดสทิธขิองผูถ้อืหุน้ ซึง่ไดแ้ก่ 

สทิธกิารซือ้ ขายหรือโอนหุน้ สทิธใินการไดรั้บสว่นแบ่งก าไรของบรษัิทฯ สทิธใินการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารของ

กจิการอย่างเพียงพอ สทิธใินการเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้ เพื่อก าหนดทศิทางการด าเนินงานของบรษัิทฯ ผ่าน

คณะกรรมการของบรษัิทฯ หรอืตัดสนิใจในเรือ่งทีม่ผีลกระทบอย่างมนัียส าคัญของบรษัิทฯ เชน่ การแตง่ตัง้หรือ

ถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้ผูส้อบบัญช ีการจัดสรรเงนิปันผล การก าหนดหรือแกไ้ขขอ้บังคับหรือหนังสอื

บรคิณหส์นธ ิการลดทนุหรอืเพิม่ทนุ และการอนุมัตริายการพเิศษ เป็นตน้ 

- บรษัิทฯ จะสง่เสรมิและสนับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธใินเรือ่งตา่งๆ ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี ไดแ้ก ่สทิธิ

ในการเสนอวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ลว่งหนา้กอ่นการประชมุ สทิธใินการเสนอบคุคลเพือ่คดัเลอืกเป็นกรรมการ

ลว่งหนา้ สทิธใินการสง่ค าถามตอ่ทีป่ระชมุลว่งหนา้กอ่นการประชมุ สทิธใินการแสดงความคดิเห็นและตัง้ค าถาม

ในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เป็นตน้ 

อยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯ ยังไม่ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สว่นนอ้ยสามารถเสนอเพิม่วาระการประชมุ เพือ่ใหท้ีป่ระชมุผู ้

ถอืหุน้พจิารณากอ่นวนัประชมุผูถ้อืหุน้ประจ าปี รวมทัง้ไมไ่ดก้ าหนดวธิกีารส าหรับใหผู้ถ้อืหุน้สว่นนอ้ยสามารถเสนอ

ชือ่กรรมการบรษัิททีเ่ป็นตวัแทนผูถ้อืหุน้ โดยบรษัิทฯ จะพจิารณาใหม้กีารด าเนนิการดงักลา่วภายหลงั 

- บรษัิทฯ จะไมก่ารกระท าใดๆ อนัเป็นการละเมดิ หรอืจ ากดัสทิธ ิ หรอืการรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการเขา้ถงึขอ้มลู

สารสนเทศของบรษัิทฯ ทีต่อ้งเปิดเผยตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ ขอ้ก าหนด และประกาศตา่งๆ ของหน่วยงานที่

ก ากบัดแูลบรษัิทฯ และบรษัิทฯ จะไม่การกระท าใดๆ อนัเป็นการละเมดิ หรอืจ ากดัสทิธ ิหรอืการรอนสทิธขิองผูถ้อื

หุน้ในการเขา้ประชมุผูถ้อืหุน้ เชน่ บรษัิทฯ ไมน่ าเสนอเอกสารทีม่ขีอ้มลูส าคญัเพิม่เตมิอย่างกะทนัหัน ไมเ่พิม่วาระ

การประชมุหรอืเปลีย่นแปลงขอ้มลูส าคญัโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบลว่งหนา้ เวน้แตใ่นกรณีทีม่เีหตจุ าเป็น

เร่งดว่น และเป็นไปเพือ่รักษาประโยชนข์องบรษัิทฯ เป็นตน้ 

- บรษัิทฯ มหีนา้ทีอ่ านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ในการใชส้ทิธติา่งๆ เชน่ การใหข้อ้มลูส าคญัทีเ่ป็นปัจจบุนัผ่านทาง

เว็บไซตข์องบรษัิทฯ เป็นตน้ 

1.2) การเปิดเผยสารสนเทศเกีย่วกับการประชมุผูถ้อืหุน้ 
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- บรษัิทฯ มนีโยบายใหข้อ้มูลเกีย่วกับ วัน เวลา สถานที ่และวาระการประชมุผูถ้ือหุน้ ตลอดจนขอ้มูลทัง้หมดที่

เกีย่วขอ้งกับเรื่องทีผู่ถ้ ือหุน้ตอ้งพิจารณาลงมตติัดสนิใจในทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้แก่ผูถ้ ือหุน้เป็นการล่วงหนา้อย่าง

เพียงพอและทันเวลา ส าหรับการประชมุผูถ้อืหุน้ในแต่ละครัง้ บรษัิทฯ มนีโยบายในการเปิดโอกาสให ้ผูถ้อืหุน้

ศกึษาขอ้มูลกอ่นวันประชมุผูถ้อืหุน้ล่วงหนา้ก่อนการประชมุผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ โดยมขีอ้มูลเหมอืนกับ

ขอ้มลูในรูปแบบเอกสารทีบ่รษัิทฯ จัดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้  

- ภายหลงัเสร็จสิน้การประชมุผูถ้อืหุน้แตล่ะครัง้ บรษัิทฯ จะรวบรวมเนือ้หาการประชมุซึง่ประกอบดว้ย รายละเอยีด

วาระการประชมุ มตทิีป่ระชมุ การลงคะแนนเสยีง ตลอดจนค าถามและความเห็นของผูถ้อืหุน้ จัดท าเป็น “รายงาน

การประชมุผูถ้อืหุน้” เผยแพร่ขึน้เว็บไซตข์องบรษัิทฯ รวมถงึสง่รายงานการประชมุดงักลา่วไปยังตลาดหลักทรัพย์

แหง่ประเทศไทย ภายใน 14 วนันับจากวนัประชมุ ซึง่เป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  

- บรษัิทฯ สง่เสรมิการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้และไมจ่ ากัดสทิธขิองผูถ้อืหุน้ โดยจัดใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ

ผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ลว่งหนา้ และบรษัิทฯ จะไมน่ าเสนอเอกสารทีม่ขีอ้มูลส าคญัเพิม่เตมิระหวา่งการ

ประชมุผูถ้อืหุน้ และบรษัิทฯ จะไมเ่พิม่วาระการประชมุหรอืเปลีย่นแปลงขอ้มลูส าคญัโดยไมแ่จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ

ลว่งหนา้ เวน้แตใ่นกรณีทีม่เีหตจุ าเป็นเร่งดว่น และเป็นไปเพือ่รักษาประโยชนข์องบรษัิทฯ  

- บรษัิทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดรั้บขอ้มลูขา่วสารและสารสนเทศของบรษัิทฯ ทีเ่ป็นปัจจุบนัผา่นทางเว็บไซตข์อง

บรษัิทฯ อยา่งสม า่เสมอ 

1.3) การด าเนนิการประชมุ 

- บรษัิทฯ มนีโยบายอ านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการเขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงอย่างเต็มทีใ่นการ

ประชมุผูถ้อืหุน้  

- บรษัิทฯ จะแจง้หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบในหนังสอืเชญิประชมุ และใน

วนัประชมุผูถ้อืหุน้ ผูด้ าเนนิการประชมุจะแจง้หลักเกณฑท์ีใ่ชใ้นการประชมุ และขัน้ตอนการออกเสยีงลงมตใิหผู้ถ้อื

หุน้ทราบในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ และบรษัิทฯ จะจัดใหม้กีารบนัทกึการแจง้หลักเกณฑแ์ละขัน้ตอนการออกเสยีงลงมติ

ดงักลา่ว ในรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ทกุครัง้  

- บรษัิทฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซักถามในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกับวาระการประชมุหรือทีเ่กีย่วขอ้งกับบรษัิทฯ และ 

ใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้โีอกาสแสดงความคดิเห็นตอ่ทีป่ระชมุตามระเบยีบวาระการประชมุและเรือ่งทีเ่สนอ โดยประธานใน

ทีป่ระชมุ จะเป็นผูท้ าหนา้ทีส่อบถามทีป่ระชมุในแตล่ะวาระ รวมทัง้จัดใหม้กีารบนัทกึขอ้ซกัถามในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้ง

กับวาระการประชุมหรือที่เกีย่วขอ้งกับบริษัทฯ และการแสดงความคดิเห็นของผูถ้ือหุน้ รวมทัง้ค าชีแ้จงของ

คณะกรรมการบรษัิท และ/หรอืผูบ้รหิารลงในรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ทกุครัง้  

- บรษัิทฯ สนับสนุนใหก้รรมการ และผูบ้รหิารของบรษัิทฯ ทกุคนเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่ตอบขอ้ซักถามและรับ

ฟังความคดิเห็นของผูถ้อืหุน้ เวน้แตใ่นกรณีกรรมการ และผูบ้รหิารของบรษัิทฯ ดงักลา่วตดิภารกจิ 

หมวดที ่2 การปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้อย่างเทา่เทยีมกนั 

บรษัิทฯ ปฏบิัตติอ่ผูถ้อืหุน้ทกุรายรวมถงึผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ตา่งชาต ิ และผูถ้อืหุน้ราย

ยอ่ยอยา่งเทา่เทยีม และเป็นธรรมตามหลกัการดงัตอ่ไปนี้ 

2.1) บรษัิทฯ จะด าเนนิการประชมุตามล าดับวาระทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืเชญิประชมุ และผูบ้รหิารทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ จะ

ไมน่ าเสนอวาระการประชมุเพิม่เตมิใดๆ ทีไ่มจ่ าเป็นตอ่ทีป่ระชมุ โดยเฉพาะวาระการประชมุทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งใชเ้วลาใน

การศกึษาอยา่งเพยีงพอกอ่นการตดัสนิใจ 

2.2) บรษัิทฯ จะอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้รายย่อยในการเสนอชือ่บุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของ

บรษัิทฯ เชน่ ใหส้ง่ประวตัแิละหนังสอืยนิยอมของบคุคลทีจ่ะเสนอชือ่ใหเ้ป็นกรรมการของบรษัิทฯ ไปยังคณะกรรมการ

สรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ทัง้นี ้ภายใตห้ลกัเกณฑ ์ระเบยีบ และขัน้ตอนทีบ่รษัิทฯ ก าหนด เป็นตน้ 
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2.3) บรษัิทฯ จะสนับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ใชห้นังสอืมอบฉันทะในรูปแบบทีผู่ถ้อืหุน้สามารถก าหนดทศิทางการลงคะแนนเสยีง

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

ฉันทะเฉพาะส าหรับ custodian) ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้  

2.4) บรษัิทฯ จะอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ทีไ่ม่สะดวกเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง แตม่คีวามประสงคท์ีจ่ะใชส้ทิธใิน

การลงคะแนนเสยีงโดยวธิกีารมอบฉันทะ โดยบรษัิทฯ จะจัดใหม้กีรรมการอสิระอยา่งนอ้ย (หนึง่) 1 ทา่นเป็นทางเลอืก

ในการมอบฉันทะของผูถ้อืหุน้ เพือ่เขา้ประชมุและลงคะแนนเสยีงแทนผูถ้อืหุน้ 

2.5) บริษัทฯ จะจัดใหม้ีการใชบ้ัตรลงคะแนนส าหรับวาระการประชุมที่ส าคัญ เช่น รายการระหว่างกัน การไดม้าหรือ

จ าหน่ายไปซึง่ทรัพยส์นิทีม่นัียส าคญั เป็นตน้ 

2.6) บรษัิทฯ มนีโยบายสนับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการแตง่ตัง้กรรมการของบรษัิทฯ เป็นรายคน 

หมวดที ่3 บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี 

บรษัิทฯ ตระหนักถงึความส าคัญของบทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยีและปฏบิตัติอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ ซึง่รวมถงึ ผูม้สีว่นไดเ้สยี

ภายใน ไดแ้ก ่ผูถ้อืหุน้ พนักงาน และผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอก ไดแ้ก ่ลกูคา้ คูค่า้ เจา้หนี ้คูแ่ขง่  สาธารณะและสงัคมโดยรวม

อยา่งเหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม บรษัิทฯ ไดจั้ดท านโยบายและหลกัเกณฑใ์นการปฏบิตักิับกลุม่ผูม้สีว่นไดเ้สยีแตล่ะ

กลุม่ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของนโยบายการก ากับดแูลกจิการทีด่แีละจรยิธรรมทางธรุกจิของบรษัิทฯ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

3.1) พนักงาน 

 บรษัิทฯ ตระหนักวา่ พนักงานเป็นปัจจัยแหง่ความส าเร็จของการบรรลเุป้าหมายของบรษัิทฯ จงึมนีโยบายทีจ่ะใหก้าร

ปฏบิตัติอ่พนักงานอยา่งเป็นธรรมทัง้ในดา้น โอกาส ผลตอบแทน การแตง่ตัง้ การโยกยา้ย ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของ

พนักงาน บรษัิทฯ ใหผ้ลตอบแทนแกพ่นักงานโดยยดึหลกัพจิารณาผลงานดว้ยความเป็นธรรมและสามารถวัดผลไดภ้ายใต ้

หลกัเกณฑท์ีบ่รษัิทฯก าหนด และมุง่สง่เสรมิและพัฒนาบคุลากรใหม้คีวามรูค้วามสามารถอย่างตอ่เนื่อง นอกจากนี้บรษัิทฯ ยัง

ค านงึถงึสทิธขิองพนักงานเป็นส าคัญ และเปิดโอกาสใหพ้นักงานรอ้งเรยีนกรณีพนักงานไมไ่ดรั้บความเป็นธรรมผา่นชอ่งทาง

ตา่งๆ เชน่ ตูรั้บความคดิเห็น หรอืผา่นหน่วยงานฝ่ายทรัพยากรบคุคลทีรั่บเรือ่ง เป็นตน้บรษัิทฯ มหีนา้ทีด่แูลจัดสภาพแวดลอ้ม

ในการท างานใหม้คีวามปลอดภัย ถกูสขุลักษณะ และเอือ้ตอ่การท างานอยา่งมปีระสทิธผิล บรษัิทฯ จะมกีารตรวจสอบและ

ทบทวนคา่ตอบแทนและผลประโยชนพ์นักงานใหอ้ยูใ่นมาตรฐานของอตุสาหกรรม และยังถอืเป็นนโยบายของบรษัิทฯ ในการ

พัฒนาความรูข้องพนักงานทีจ่ าเป็นส าหรับการประกอบและด าเนนิธรุกจิอย่างมปีระสทิธภิาพทัง้องคก์ร 

3.2) ผูถ้อืหุน้ หรอืผูล้งทนุ 

 บรษัิทฯ จะปฏบิัตติอ่ผูถ้อืหุน้ทกุรายอยา่งเสมอภาค และเทา่เทยีมกนั และจัดใหไ้ดรั้บขอ้มลูมขีอ้มลูขา่วสารที่

เกีย่วขอ้งและสง่ผลตอ่ผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้อยา่งมนัียส าคัญ นอกจากนีบ้รษัิทฯ ยังค านงึถงึผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้เป็น

ส าคัญ และรับผดิชอบตอ่ผูถ้อืหุน้ ในการประกอบธรุกจิดว้ยความยดึมั่นในสิง่ทีถู่กตอ้ง โปร่งใส และเป็นธรรม 

 บรษัิทฯ จะไมก่ารกระท าใดๆ อันเป็นการละเมดิ หรอืจ ากัดสทิธ ิหรอืการรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ เชน่ (1) สทิธใินการซือ้ 

ขาย หรอืโอนหุน้ (2) สทิธใินการไดรั้บเงนิปันผลของบรษัิทฯ (3) สทิธใินการไดรั้บขอ้มูลขา่วสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนนิ

ธรุกจิของบรษัิทฯ อย่างเพยีงพอ (4) สทิธใินการเขา้ร่วมประชมุเพือ่ใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่แตง่ตัง้หรอืถอด

ถอนกรรมการ การก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการ การแตง่ตัง้ผูส้อบบัญช ี การจ่ายเงนิปันผล การจัดสรรผลก าไรของ  

บรษัิทฯ การเปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบับรษัิทฯ  หรอืหนังสอืบรคิณหส์นธ ิ การเพิม่ทนุและออกหุน้ใหม ่ และการอนุมัติ

รายการพเิศษ เป็นตน้  

 บรษัิทฯ สง่เสรมิและสนับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธใินเรือ่งตา่งๆ ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี ไดแ้ก ่สทิธใินการ

เสนอวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ลว่งหนา้ สทิธใินการเสนอบคุคลเพือ่คดัเลอืกเป็นกรรมการลว่งหนา้ สทิธใินการสง่ค าถามตอ่ที่

ประชมุลว่งหนา้กอ่นการประชมุ สทิธใินการแสดงความคดิเห็นและตัง้ค าถามตอ่ทีป่ระชมุ เป็นตน้  

 บรษัิทฯ มหีนา้ทีใ่นการงดเวน้การกระท าใดๆ อนัเป็นการละเมดิ หรอืจ ากดัสทิธ ิ หรอืการลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ใน

การศกึษาขอ้มลูสารสนเทศของบรษัิทฯ ทีต่อ้งเปิดเผยตามขอ้ก าหนดตา่งๆ และการเขา้ประชมุผูถ้อืหุน้ เชน่ ไมน่ าเสนอ
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เอกสารทีม่ขีอ้มลูส าคญัเพิม่เตมิอยา่งกะทนัหัน ไมเ่พิม่วาระการประชมุหรอืเปลีย่นแปลงขอ้มลูส าคัญโดยไมไ่ดแ้จง้ใหผู้ถ้อื

หุน้ทราบลว่งหนา้ เวน้แตใ่นกรณีทีม่เีหตจุ าเป็นเร่งดว่น และเป็นไปเพือ่รักษาประโยชนข์องบรษัิทฯ  เป็นตน้ 

3.3) ลกูคา้ 

 บรษัิทฯ มหีนา้ทีใ่นการสรา้งความสมัพันธแ์ละความร่วมมอืในระยะยาวกบัลกูคา้ โดยยดึหลักความซือ่สตัยส์จุรติ ความ

เชือ่ถอืและไวว้างใจซึง่กนัและกนั บรษัิทฯ มหีนา้ทีใ่นการสรา้งความพงึพอใจสงูสดุใหก้บัลกูคา้ของบรษัิทฯ ดว้ยการ

รับผดิชอบ เอาใจใส ่และใหค้วามส าคญัตอ่ปัญหาและความตอ้งการของลกูคา้เป็นอนัดบัแรก  

3.4) เจา้หนี ้

 บรษัิทฯ มหีนา้ทีส่รา้งความสมัพันธแ์ละปฏบิตัติอ่เจา้หนี้ โดยยดึหลกัความซือ่สตัยส์จุรติ ความเชือ่ถอืและไวว้างใจซึง่

กนัและกนั และมหีนา้ทีรั่บผดิชอบ เอาใจใส ่และใหค้วามส าคัญตอ่เงือ่นไขตา่งๆ ทีไ่ดท้ าขอ้ตกลงไวก้บัเจา้หนีอ้ย่างดทีีส่ดุ 

3.5) คูค่า้ 

 บรษัิทฯ จะปฏบิตัติอ่คูค่า้ดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ และมคีวามเทา่เทยีมกนั เพือ่ใหม้ั่นใจไดว้า่ การประกอบธรุกจิของ

บรษัิทฯ เหมาะสม เป็นธรรม และไดป้ระโยชนท์ัง้สองฝ่าย และยังเป็นความตัง้ใจของบรษัิทฯ มกีารพัฒนาอย่างยั่งยนื และเป็น

คูค่า้ในระยะยาวกับบรษัิทฯ ทัง้นีบ้รษัิทฯ จะเลอืกท าธรุกจิกับคูค่า้จากเงือ่นไขตา่งๆ เชน่ เงือ่นไขดา้นราคา คณุภาพ การ

ควบคมุและป้องกนัสิง่แวดลอ้ม ความเชีย่วชาญดา้นเทคนคิและกฎหมาย ความน่าไวว้างใจ และยดึมั่นในสิง่ทีถู่กตอ้ง เป็นตน้ 

3.6) คูแ่ขง่ 

 บรษัิทฯ จะปฏบิตัติอ่คูแ่ขง่ทางการคา้ภายใตก้รอบกตกิาของการแขง่ขนัทีด่ ีโดยไมล่ะเมดิความลบัหรอืลว่งรูค้วามลับ

ทางการคา้ของคูแ่ขง่ขนัดว้ยวธิกีารทีไ่ม่สจุรติหรอืไมเ่หมาะสม และไม่ท าลายชือ่เสยีงของคูแ่ขง่ทางการคา้ดว้ยการกลา่วหา

ในทางรา้ย 

3.7) ชมุชนและสงัคม 

 บรษัิทฯ และพนักงานจะยดึมั่นปฏบิตัตินในการด าเนนิธรุกจิ อยา่งรับผดิชอบ และเป็นประโยชนแ์กส่งัคมและชมุชน  

และมหีนา้ทีป่ระพฤตปิฏบิตัติอ่ชมุชนทีอ่าศัยอยูใ่กลเ้คยีงดว้ยความเป็นมติร ใหค้วามชว่ยเหลอื และสนับสนุนพัฒนาชมุชนให ้

มคีวามเป็นอยู่ทีด่ ี ตลอดจนรับผดิชอบตอ่การด าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ อย่างเป็นธรรม และมคีวามเทา่เทยีมกนั นอกจากนี้

บรษัิทฯ ยังใชเ้ทคโนโลยสีเีขยีวเพือ่สง่เสรมิการพัฒนาอย่างย่ังยนื  

3.8) หน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง 

 บรษัิทฯ มหีนา้ทีป่ฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและทีไ่ดก้ าหนดไว ้ และบรษัิทฯ จะสนับสนุน

กจิกรรมตา่งๆ ของหน่วยงานราชการ ในโอกาสตา่งๆ ทีเ่หมาะสม นอกจากนีบ้รษัิทฯ จะยดึมั่นในการด าเนนิธรุกจิ ทีเ่ป็นธรรม

และไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ระเบยีบ ขอ้ก าหนด และประกาศทีเ่กีย่วขอ้งในประเทศตา่งๆ ทีบ่รษัิทฯ มกีารประกอบธรุกจิ  

 บรษัิทฯ ไดจั้ดใหม้ชีอ่งทางรับขอ้รอ้งเรยีน และ/หรอืแสดงความคดิเห็น และเพิม่ชอ่งทางในการอเีมลถ์งึผูบ้รหิาร

ระดบัสงูโดยตรงที ่info@thaisolarenergy.com บรษัิทฯ ไดก้ าหนดใหม้กีารคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส โดยการไมเ่ปิดเผยขอ้มลู

ของผูแ้จง้เบาะแส และจะเก็บขอ้มลูตา่งๆ ของผูแ้จง้เบาะแสไวเ้ป็นความลบั โดยในเบือ้งตน้ หน่วยงานตรวจสอบภายใน จะ

เป็นผูท้ าหนา้ทีร่วบรวมสรุปเรือ่งรอ้งเรยีนดงักลา่ว แลว้น าเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพือ่พจิารณาพสิจูนห์าขอ้เท็จจรงิ 

หากพบวา่เป็นขอ้มลูทีก่ระทบตอ่บรษัิทฯ จะด าเนนิการน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ พจิารณาตอ่ไป 

หมวดที ่4 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 

บรษัิทฯ มนีโยบายเปิดเผยขอ้มลูส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษัิทฯ ทัง้ขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูทีม่ใิชข่อ้มลูทางการเงนิ และ

ขอ้มลูอืน่ใดทีอ่าจมผีลกระทบตอ่ราคาของหลกัทรัพยห์รอืการตดัสนิใจของผูล้งทนุหรอืผูม้สีว่นไดเ้สยี อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น 

ทนัเวลา โปร่งใส ตามมาตรฐานตา่งๆ ของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยหรอืส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์ เพือ่ใหท้กุฝ่ายมโีอกาสไดรั้บขอ้มลูอย่างเทา่เทยีมกนั ผ่านทางชอ่งทางตา่งๆ ไดแ้ก ่ การรายงานตอ่

mailto:info@thaisolarenergy.com


แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2557 บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน)   
    

 

   

สว่นที ่2 หนา้ 56 
 

ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และเว็บไซตข์องบรษัิทฯ  

และจัดใหม้เีจา้หนา้ทีฝ่่ายนักลงทนุสมัพันธ ์ (Investor Relations) เพือ่ท าหนา้ทีต่ดิตอ่สือ่สารกับนักลงทนุหรอืผูถ้อืหุน้ 

รวมถงึนักลงทนุสถาบนัและผูถ้อืหุน้รายย่อย 

บรษัิทฯ มนีโยบายในการป้องกนัและขจัดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต และเพือ่พจิารณาการท า

รายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษัิทฯ และ/หรอืบรษัิทยอ่ย กบับคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์

ขอ้บงัคับ และประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง 

บรษัิทฯ จะด าเนนิการใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอื ผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษัิทฯ แลว้แตก่รณี ไมป่ระกอบธรุกจิทีค่ลา้ยคลงึ

หรอืแขง่ขนั ซึง่สง่ผลใหค้วามสามารถในการแขง่ขนัของบรษัิทฯ ลดลง หรอืมกีารท ารายการระหวา่งกนัโดยกรรมการ 

ผูบ้รหิาร และ/หรอื ผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษัิทฯ ในลักษณะทีม่ผีลประโยชน์อืน่ทีอ่าจขัดแยง้กับผลประโยชน์กบับรษัิทฯ 

และ/หรอืบรษัิทย่อย แลว้แตก่รณี จะตอ้งรายงานตอ่บรษัิทฯ หากกรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอื ผูถ้อืหุน้รายใหญเ่ขา้ไปถอืหุน้

บรษัิทฯ ทีม่วีตัถปุระสงคใ์นการด าเนนิงานคลา้ยคลงึกับบรษัิทฯ หรอืบรษัิทย่อย เพือ่ใหบ้รษัิทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ

พจิารณาวา่การถอืหุน้ดงักลา่วขดัตอ่ผลประโยชนข์องบรษัิทฯ และ/หรอืบรษัิทย่อยหรอืไม่ 

หมวดที ่5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรษัิทฯ 

คณะกรรมการบรษัิท มคีวามรับผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้เกีย่วกับการด าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ  การก ากบัดแูลกจิการใหเ้ป็นไปตาม

เป้าหมายและแนวทางทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถ้อืหุน้ โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย 

คณะกรรมการบรษัิท มหีนา้ทีป่ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วัตถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ  และมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ โดย

ปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ และระมัดระวงัรักษาผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยี ทัง้ในระยะสัน้และระยะ

ยาว และเพือ่ใหม้ั่นใจวา่การด าเนนิงานของบรษัิทฯ  เป็นไปในทศิทางทีก่อ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุตอ่ผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นได ้

เสยี คณะกรรมการบรษัิท จะดแูลใหม้กีารจัดท าวสิยัทศัน ์ พันธกจิ เป้าหมาย นโยบาย ทศิทางการด าเนนิงาน แผนกลยุทธ ์

แผนงาน และงบประมาณประจ าปีของบรษัิทฯ  โดยคณะกรรมการบรษัิทจะร่วมแสดงความคดิเห็นเพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจใน

ภาพรวมของธรุกจิร่วมกนักอ่นทีจ่ะพจิารณาอนุมัต ิ และตดิตามใหม้กีารบรหิารงานเพือ่ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไว ้  โดย

จะยดึถอืแนวทางของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

โครงสรา้งคณะกรรมการของบรษัิทฯ เป็นไปตามหลักการก ากับดแูลกจิการทีด่สี าหรับบรษัิทจดทะเบยีนทีป่รับปรุงโดยตลาด

หลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทยในปี 2555 ทีไ่ดก้ าหนดไวว้า่ ในกรณีทีป่ระธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารของ  

บรษัิทฯ เป็นคนเดยีวกนั คณะกรรมการบรษัิท ควรประกอบดว้ย กรรมการอสิระมากกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

โดยคณะกรรมการของบรษัิทฯ มจี านวนทัง้หมด 10 ทา่น ซึง่ประกอบดว้ย กรรมการอสิระ 6 ทา่น สง่ผลใหค้ณะกรรมการทัง้

คณะสามารถก าหนดนโยบาย การก ากบัดแูล และท าการพจิารณาเรือ่งตา่ง ๆ อย่างเป็นกลางเพือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหุน้

ทัง้หมด มกีารถว่งดลุการตดัสนิใจทีด่ ี เพือ่พจิารณาอนุมัตริายการตา่งๆ รวมถงึการใหค้วามเห็นชอบในเรือ่งตา่งๆ กอ่น

น าเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ และสามารถท าใหผู้ถ้อืหุน้มั่นใจไดว้า่ โครงสรา้งการจัดการของบรษัิทฯ มกีารถว่งดลุอ านาจ 

โปร่งใสและมกีารบรหิารงานทีม่ปีระสทิธภิาพ ประกอบกบับรษัิทฯ ไดม้กีารจัดโครงสรา้งการบรหิารจัดการโดยบคุลากรทีม่ี

ความรู ้ ความสามารถ และไดม้กีารก าหนดขอบเขตในการด าเนนิงาน หนา้ที ่ และความรับผดิชอบ การมอบอ านาจใหแ้ก่

กรรมการบรหิารและผูบ้รหิารอยา่งชดัเจน และมกีารก าหนดมาตรการการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกบักรรมการ ผูถ้อืหุน้ใหญ ่ผูม้ี

อ านาจควบคมุกจิการ รวมถงึบคุคลทีม่คีวามขดัแยง้ ซึง่บคุคลดงักลา่วจะไมม่สีทิธใินการออกเสยีงในการอนุมัตริายการนัน้ๆ 

เพือ่ใหก้ารด าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ เป็นไปอยา่งโปร่งใส 

ทัง้นี ้ บรษัิทฯ ไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษัิทฯ โดยค านงึถงึปัจจัยตา่งๆ ทีส่ าคญัซึง่รวมถงึความ

รับผดิชอบของกรรมการโดยมแีนวนโยบายส าคัญทีเ่กีย่วขอ้งดงันี ้ 

5.1) โครงสรา้งคณะกรรมการของบรษัิทฯ  

- ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ตง่ตัง้กรรมการของบรษัิทฯ ทัง้นี ้กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระ อาจไดรั้บเลอืกตัง้

ใหมจ่ากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ได ้

- กรรมการบรษัิท จะตอ้งมคีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีก่ฎหมายก าหนด 
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- คณะกรรมการบรษัิท ประกอบดว้ยกรรมการอสิระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด และไมน่อ้ยกวา่ 3 คน 

กรรมการอสิระของบรษัิทฯ จะตอ้งมคีณุสมบัตแิละไมม่ลีักษณะตอ้งหา้มตามทีค่ณะกรรมการบรษัิท ก าหนด ซึง่มี

ความเขม้งวดไมน่อ้ยกวา่คณุสมบตัทิีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยก าหนด 

ทัง้นี ้กรรมการไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทย 

- บรษัิทฯ มกีารก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการบรษัิท และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารไวอ้ย่างชดัเจน  

- บรษัิทฯ ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารระดับสงูของบรษัิทฯ มหีนา้ทีร่ายงานขอ้มูลการเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร   

ผูม้อี านาจควบคมุในบรษัิทจ ากัด หรอืบรษัิทมหาชนจ ากัดอืน่ การเป็นหุน้สว่นผูจั้ดการในหา้งหุน้สว่นสามัญ หรอื

การเป็นหุน้ส่วนจ าพวกจ ากัดความรับผดิในหา้งหุน้ส่วนจ ากัดความรับผดิใหบ้รษัิทฯทราบตามหลักเกณฑ์และ

วธิกีารทีค่ณะกรรมการบรษัิท ก าหนด 

- กรรมการแต่ละท่านสามารถปฏบิัตหินา้ทีแ่ละใชดุ้ลยพนิิจอย่างเป็นอสิระในการพิจารณาตัดสนิใจในเรื่องต่างๆ 

โดยสามารถตัง้ค าถาม แสดงความคดิเห็น หรือคัดคา้นในกรณีทีม่ีความเห็นขัดแยง้ในเรื่องทีม่ีผลกระทบต่อ

ผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยี โดยไมอ่ยูภ่ายใตอ้ทิธพิลของกลุม่บคุคลใด 

- บรษัิทฯ มนีโยบายทีจ่ะแตง่ตัง้เลขานุการบรษัิท เพือ่ท าหนา้ทีต่า่งๆ ตามทีก่ฎหมายก าหนด และท าหนา้ทีอ่ืน่ตามที่

ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

5.2) บทบาทหนา้ทีข่องคณะกรรมการบรษัิท 

 ในการก ากับดแูลกจิการของบรษัิทฯ นอกเหนอืจากการด าเนนิธรุกจิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ และ

ขอ้บงัคับของบรษัิทฯ รวมทัง้มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการยังไดก้ าหนด ขอบเขต อ านาจ หนา้ทีแ่ละความ

รับผดิชอบของคณะกรรมการบรษัิท ดงัรายละเอยีดในหัวขอ้โครงสรา้งการจัดการ  

5.3) คณะกรรมการชดุย่อยของบรษัิทฯและหนา้ทีค่วามรับผดิชอบ 

 บรษัิทฯ ไดจ้ัดใหม้คีณะกรรมการชดุย่อยจ านวน  3 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ

พจิารณาคา่ตอบแทนและคณะกรรมการบรหิาร 

(ก) คณะกรรมการตรวจสอบ 

 เพือ่ท าหนา้ทีต่า่งๆ ตามทีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท ซึง่รวมถงึหนา้ทีใ่นการสอบทานรายงานทาง

การเงนิ ระบบการควบคมุภายใน การปฏบิตัติามกฎหมาย การพจิารณาคัดเลอืกผูส้อบบญัช ีการเปิดเผยขอ้มูลของบรษัิทและ

การจัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นตน้ ตามทีป่รากฏในขอบเขต อ านาจ หนา้ที ่ และความรับผดิชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ในหัวขอ้โครงสรา้งการจัดการ 

(ข) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  

 เพือ่ท าหนา้ทีต่า่งๆ ตามทีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท ซึง่รวมถงึหนา้ทีค่ดัเลอืกบคุคลทีส่มควรไดรั้บการ

เสนอรายชือ่เป็นกรรมการรายใหมห่รอืสรรหาประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารโดยใหม้กีารก าหนดหลกัเกณฑห์รอืวธิกีารสรรหาและ

คดัเลอืกอยา่งมหีลักเกณฑแ์ละความโปร่งใสเพือ่เสนอตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทและ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่

พจิารณาอนุมัต ิ พจิารณาแนวทางและก าหนดคา่ตอบแทนใหแ้กก่รรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร โดยใหม้กีารก าหนด

หลกัเกณฑห์รอืวธิกีารก าหนดคา่ตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและสมเหตสุมผลเพือ่เสนอตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทและ/หรอืที่

ประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมัต ิ เป็นตน้ ตามทีป่รากฏในขอบเขต อ านาจ หนา้ที ่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ

สรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนในหัวขอ้โครงสรา้งการจัดการ 

(ค) คณะกรรมการบรหิาร 

 เพือ่ท าหนา้ทีต่า่งๆ ตามทีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท ซึง่รวมถงึหนา้ทีใ่นก ากับดแูลการบรหิาร จัดการ 

และปฏบิตังิานประจ าตามปกตธิรุกจิ เพือ่ประโยชนข์องบรษัิทฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย วสิยัทศัน ์พันธกจิ วตัถุประสงค ์แผน

ธรุกจิ กลยุทธท์างธรุกจิและงบประมาณตามทีไ่ดรั้บความเห็นชอบและอนุมัตจิากคณะกรรมการบรษัิท นอกจากนี ้ ให ้

คณะกรรมการบรหิารมหีนา้ทีใ่นการพจิารณากลัน่กรองเรือ่งตา่งๆ ทีจ่ะน าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพือ่พจิารณาอนุมัติ
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หรอืใหค้วามเห็นชอบตามทีป่รากฏในขอบเขต อ านาจ หนา้ที ่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรหิาร ในหัวขอ้

โครงสรา้งการจัดการ 

5.4) การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 

 บรษัิทฯ ก าหนดหลักเกณฑก์ารประชมุคณะกรรมการบรษัิท ดังนี้ 

- คณะกรรมการบรษัิท มกีารก าหนดการประชมุลว่งหนา้อยา่งนอ้ยไตรมาสละครัง้ตอ่ปี และมกีารประชมุพเิศษเพิม่

ตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยแจง้ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั และการประชมุทกุครัง้ จะตอ้งมกีรรมการมา

ประชมุไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

- มกีารก าหนดวาระชัดเจนล่วงหนา้ ทัง้นี้ เลขานุการบริษัท มหีนา้ทีดู่แลใหก้รรมการไดรั้บเอกสารการประชุม

ลว่งหนา้กอ่นการประชมุเป็นเวลาเพยีงพอส าหรับการศกึษา และพจิารณาเรือ่งเพือ่การใหค้วามเห็น และการออก

เสยีงลงคะแนน 

- ประธานกรรมการมหีนา้ทีจ่ัดสรรเวลาใหอ้ย่างเพยีงพอทีฝ่่ายจัดการจะเสนอเอกสารขอ้มูลเพือ่การอภปิราย และ

เพียงพอส าหรับคณะกรรมการทีจ่ะอภปิรายในประเด็นส าคัญ เปิดโอกาสและสนับสนุนใหก้รรมการแต่ละคน

แสดงความคดิเห็นกอ่นสรุปความเห็นทีไ่ดจ้ากทีป่ระชมุ 

- ในการพจิารณาระเบยีบวาระตา่งๆ กรรมการซึง่มสีว่นไดเ้สยีในเรือ่งทีพ่จิารณา ไมม่สีทิธอิอกเสยีงและตอ้งไม่อยู่

ในทีป่ระชมุในวาระดงักลา่วๆ  

- การประชมุทกุครัง้ ตอ้งมกีารจดบนัทกึการประชมุเป็นลายลักษณ์อกัษร และจัดเก็บรายงานการประชมุทีผ่า่นการ

รับรองจากคณะกรรมการพรอ้มใหค้ณะกรรมการและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งสามารถตรวจสอบได  ้

5.5) คา่ตอบแทนกรรมการ 

 คณะกรรมการบรษัิท ไดก้ าหนดใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน เป็นผูท้ าหนา้ทีพ่จิารณาแนวทาง

ก าหนดคา่ตอบแทนและผลประโยชนต์อบแทนอืน่ๆ ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและมใิชต่วัเงนิใหแ้กก่รรมการ คณะกรรมการบรหิาร และ

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารของบรษัิทฯ โดยใหม้กีารก าหนดหลกัเกณฑ ์ หรอืวธิกีารจา่ยคา่ตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและ

สมเหตสุมผล สอดคลอ้งกบัผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯ และบรษัิทอืน่ในอตุสาหกรรม เพือ่เสนอตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการ

บรษัิท และ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมัตติอ่ไป 

5.6) การเสรมิความรูแ้ละมมุมองในธุรกจิแกก่รรมการ 

 คณะกรรมการบรษัิท ยังมุง่เนน้ใหม้กีารเสรมิความรูแ้กก่รรมการ โดยใหก้รรมการแตล่ะทา่นไดม้โีอกาสเขา้ร่วมการ

อบรมซึง่จัดโดยหน่วยงานตา่งๆ เพือ่เสรมิสรา้งความรูแ้ละมมุมองใหม่ๆ  ใหแ้กก่รรมการทกุคน 

5.7) การประเมนิตนเองของคณะกรรมการบรษัิท  

บรษัิทฯ จะจัดใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานดว้ยตนเองประจ าทกุปี เพือ่ประเมนิผลงานในปีทีผ่า่นมา และหา

แนวทางในการปรับปรุงประสทิธภิาพในการท างานของคณะกรรมการในปีตอ่ๆ ไป 

5.8) การจัดท ารายงานประจ าปี 

บรษัิทฯ เป็นผูรั้บผดิชอบในการจัดท ารายงานทางการเงนิของบรษัิทฯ และสารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏในรายงาน

ประจ าปี การจัดท ารายงานทางการเงนิเป็นการจัดท าตามมาตรฐานการบญัชทีีรั่บรองโดยทั่วไป โดยเลอืกใชน้โยบายบัญชทีี่

เหมาะสมและถอืปฏบิัตสิม ่าเสมอ และใชด้ลุยพนิจิอย่างระมัดระวังในการจัดท า รวมทัง้ก าหนดใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลส าคัญ

อย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ โดยคณะกรรมการบรษัิทฯ มอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูดู้แล

เกีย่วกบัคณุภาพของรายงานทางการเงนิ และเป็นผูใ้หค้วามเห็นตอ่คณะกรรมการบรษัิท 
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นอกจากหลกัการก ากบัดแูลกจิการใน 5 หมวดทีก่ลา่วขา้งตน้แลว้ บรษัิทฯ ยังใหค้วามส าคญักับเรือ่งการท ารายการทีเ่กีย่ว

โยงกนัและการควบคมุภายใน โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

การท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

บรษัิทฯ ใหค้วามส าคัญตอ่การพจิารณารายการตา่งๆ อยา่งโปร่งใส และเป็นประโยชน์ตอ่บรษัิทฯ เป็นส าคัญ ดงันัน้  จงึให ้

ความส าคัญตอ่การป้องกนัรายการทีอ่าจเป็นความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ รายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการระหวา่งกัน 

โดยมนีโยบายซึง่สรุปสาระส าคัญไดด้ังตอ่ไปนี้ 

1) ผูบ้รหิารและพนักงานตอ้งปฏบิัตติามจรรยาบรรณของบรษัิทฯ  ซึง่ถอืเป็นเรือ่งส าคญัทีต่อ้งยดึถอืปฏบิตัโิดย

เคร่งครัด เพือ่เป็นทีเ่ชือ่ถอืและไวว้างใจของผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย และจัดใหม้กีารเผยแพร่ขอ้มลูความเขา้ใจในการ

ถอืปฏบิตัขิองพนักงานทัว่ทัง้บรษัิทฯ   

2) กรรมการบรษัิท และผูบ้รหิารตอ้งแจง้ใหบ้รษัิทฯ ทราบถงึความสมัพันธห์รอืรายการเกีย่วโยงในกจิการทีอ่าจ

กอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์  

3) มกีารน าเสนอรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพือ่พจิารณาใหค้วามเห็นกอ่นเสนอขออนุมัตติอ่

คณะกรรมการบรษัิท  ตามหลักการก ากับดแูลกจิการทีด่ ีและดแูลใหม้กีารปฏบิัตติามหลกัเกณฑท์ีต่ลาดหลักทรัพย์

แหง่ประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

การควบคมุภายใน 

คณะกรรมการบรษัิท จัดใหบ้รษัิทฯ มรีะบบควบคมุภายในทีค่รอบคลมุทกุดา้น ทัง้ดา้นการเงนิ และการปฏบิตังิาน ใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง และจัดใหม้กีลไกการตรวจสอบและถว่งดลุทีม่ปีระสทิธภิาพเพยีงพอในการ

ปกป้องดแูลรักษาทรัพยส์นิของบรษัิทฯ อยูเ่สมอ จัดใหม้กีารก าหนดล าดับขัน้ของอ านาจอนุมัต ิ และความรับผดิชอบของ

ผูบ้รหิารและพนักงานทีม่กีารตรวจสอบและถว่งดลุในตัว ก าหนดระเบยีบการปฏบิตังิานอยา่งเป็นลายลักษณ์อกัษร มี

หน่วยงานตรวจสอบภายในทีเ่ป็นอสิระ ท าหนา้ทีต่รวจสอบการปฏบิตังิานของทกุหน่วยงานใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีว่างไว ้ 

รวมทัง้ประเมนิประสทิธภิาพและความเพยีงพอของการควบคมุภายในของหน่วยงานตา่งๆ ในบรษัิทฯ และใหเ้ป็นไปตาม

นโยบายการควบคมุภายในของบรษัิทฯ 

9.2 คณะกรรมการชุดยอ่ย  

คณะกรรมการชดุย่อย ของบรษัิทฯ ประกอบดว้ย คณะกรรมการจ านวน 3 ชดุ คอื คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรร

หาและพจิารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการบรหิาร โดยมรีายละเอยีดในหัวขอ้โครงสรา้งการจัดการ 

9.3 การสรรหาและแตง่ต ัง้กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูสดุ 

1. กรรมการบรษัิท 

คณะกรรมการบรษัิท ประกอบดว้ยกรรมการอสิระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด และไมน่อ้ยกวา่ 3 คน กรรมการอสิระ

ของบรษัิทฯ จะตอ้งมคีณุสมบัตแิละไมม่ลีักษณะตอ้งหา้มตามทีค่ณะกรรมการบรษัิท ก าหนด ซึง่มคีวามเขม้งวดไมน่อ้ยกวา่

คณุสมบัตทิีค่ณะกรรมการก ากับตลาดทนุและตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยก าหนด ทัง้นี ้ กรรมการไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่

ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทย 

การสรรหากรรมการนัน้ บรษัิทฯ จะใหค้วามส าคัญกับบคุคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ มปีระวัตกิารท างานทีด่ ีและ

มภีาวะผูน้ า วสิยัทศันก์วา้งไกล รวมทัง้มคีณุธรรม จรยิธรรม ตลอดจนมทีศันคตทิีด่ตีอ่องคก์ร  สามารถอทุศิเวลาใหไ้ดอ้ย่าง

เพยีงพออนัเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนนิกจิการของบรษัิทฯ นอกจากนี ้ ยังจะค านงึถงึคณุสมบตัทิีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกับ

องคป์ระกอบและโครงสรา้งของกรรมการตามกลยทุธท์างธรุกจิของบรษัิทฯ อกีดว้ย มกีระบวนการทีโ่ปร่งใส สรา้งความมั่นใจ

ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ 

ในการแตง่ตัง้กรรมการบรษัิท บรษัิทฯ จะพจิารณาจากความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิ หรอื

พจิารณาจากผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษัิททีม่ปีระสบการณ์ในธุรกจิทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อบรษัิทฯ โดยบคุคลดงักลา่วจะตอ้งมี
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คณุสมบัตคิรบตามพระราชบญัญัตมิหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยฯ์ ประกาศของ

คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ ประกาศคณะกรรมการตลาดทนุ รวมถงึประกาศขอ้บงัคับ และ/หรอื

กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง อย่างไรก็ตาม การแตง่ตัง้กรรมการใหมจ่ะตอ้งผา่นการพจิารณาอนุมัตจิากทีป่ระชมุคณะกรรมการ

บรษัิท และ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ (แลว้แตก่รณี) ตามขอ้บงัคับของบรษัิทฯ  

2. กรรมการอสิระ 

บรษัิทฯ จะคดัเลอืกบคุคลทีจ่ะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอสิระ โดยพจิารณาจากคณุสมบตัติามพระราชบัญญัตมิหาชน

จ ากัด พ.ศ. 2535 กฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ ประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์ ประกาศคณะกรรมการตลาดทนุ รวมถงึประกาศขอ้บงัคบั และ/หรอืกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง และจ านวนของ

กรรมการอสิระจะตอ้งมอียา่งนอ้ย 3 คนหรอือยา่งนอ้ย  1 ใน 3 แลว้แตจ่ านวนใดจะสงูกวา่ 

คณุสมบตัขิองกรรมการอสิระ 

กรรมการอสิระตอ้งไมม่ธีรุกจิหรอืสว่นร่วมในการบรหิารงานหรอืมผีลประโยชนเ์กีย่วขอ้งกับบรษัิทฯ อนัอาจมผีลกระทบต่อการ

ตดัสนิใจโดยอสิระ โดยกรรมการอสิระมคีณุสมบตัดิงันี ้

1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทฯบรษัิทใหญ่บรษัิทย่อยบรษัิทร่วมผูถ้อืหุน้

รายใหญห่รอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิทฯ ทัง้นีใ้หนั้บรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ีส่วนร่วมบรหิารงานลูกจา้งพนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ าหรือผูม้ีอ านาจ

ควบคุมของบรษัิทฯบรษัิทใหญ่บรษัิทย่อยบรษัิทร่วม บรษัิทย่อยล าดับเดยีวกันผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืของผูม้อี านาจ

ควบคมุของบรษัิทฯเวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีักษณะดังกลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีกอ่นวันทีย่ืน่ค าขออนุญาตต่อ

ส านักงานทัง้นี้ลักษณะตอ้งหา้มดังกล่าวไม่รวมถงึกรณีทีก่รรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการหรือทีป่รึกษาของสว่น

ราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญห่รอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิทฯ 

3. ไมเ่ป็นบคุคลทีม่คีวามสมัพันธท์างสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ป็นบดิามารดาคูส่มรส

พีน่อ้งและบตุรรวมทัง้คูส่มรสของบตุรของกรรมการรายอืน่ ผูบ้รหิารผูถ้อืหุน้รายใหญ่ผูม้อี านาจควบคมุหรอืบคุคลทีจ่ะ

ไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิทฯหรอืบรษัิทย่อย 

4. ไม่มหีรือเคยมคีวามสัมพันธท์างธุรกจิกับบรษัิทฯบรษัิทใหญ่บรษัิทย่อย บรษัิทร่วมผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรือผูม้อี านาจ

ควบคมุของบรษัิทฯในลักษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตนรวมทัง้ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็น

ผูถ้อืหุน้ทีม่นัียหรอืผูม้อี านาจควบคมุของผูท้ีม่คีวามสมัพันธท์างธรุกจิกับบรษัิทฯบรษัิทใหญ่บรษัิทย่อยบรษัิทร่วมผูถ้อื

หุน้รายใหญห่รอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิทฯเวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีักษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อน

วนัทีย่ืน่ค าขออนุญาตตอ่ส านักงาน 

ความสมัพันธท์างธุรกจิตามวรรคหนึง่รวมถงึการท ารายการทางการคา้ทีก่ระท าเป็นปกตเิพื่อประกอบกจิการการเช่า

หรอืใหเ้ชา่อสงัหารมิทรัพยร์ายการเกีย่วกับสนิทรัพยห์รอืบรกิารหรอืการใหห้รอืรับความชว่ยเหลอืทางการเงนิดว้ยการ

รับหรือใหกู้ย้ืมค ้าประกันการใหส้นิทรัพยเ์ป็นหลักประกันหนี้สนิรวมถงึพฤตกิารณ์อืน่ท านองเดยีวกันซึง่เป็นผลให ้

บรษัิทฯหรอืคูส่ญัญามภีาระหนี้ทีต่อ้งช าระตอ่อกีฝ่ายหนึง่ตัง้แตร่อ้ยละ 3 ของสนิทรัพยท์ีม่ตีัวตนสทุธขิองบรษัิทฯหรือ

ตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไปแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่าทัง้นี้การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีารค านวณ

มูลคา่ของรายการทีเ่กีย่วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่ว

โยงกันโดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวใหนั้บรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง  1 ปีก่อนวันที่มี

ความสมัพันธท์างธรุกจิกบับคุคลเดยีวกนั 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯบรษัิทใหญ่บรษัิทย่อย บรษัิทร่วมผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี านาจควบคุม

ของบรษัิทฯและไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย ผูม้อี านาจควบคุมหรือหุน้สว่นของส านักงานสอบบัญชซีึง่มีผูส้อบบัญชขีอง

บรษัิทฯบรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ยบรษัิทร่วมผูถ้อืหุน้รายใหญห่รอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิทฯสงักดัอยูเ่วน้แตจ่ะไดพ้น้

จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีกอ่นวนัทีย่ืน่ค าขออนุญาตตอ่ส านักงาน ก.ล.ต. 

6. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ

ซึง่ไดรั้บค่าบริการเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัทฯ บรษัิทใหญ่บรษัิทย่อยบรษัิทร่วมผูถ้ือหุน้รายใหญ่หรือผูม้ี
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อ านาจควบคมุของบรษัิทฯและไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัียผูม้อี านาจควบคมุหรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย

เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีกอ่นวนัทีย่ืน่ค าขออนุญาตตอ่ส านักงาน ก.ล.ต. 

7. ไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ขึน้เพือ่เป็นตัวแทนของกรรมการของบรษัิทฯผูถ้อืหุน้รายใหญห่รอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผู ้

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษัิทฯ 

8. ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแขง่ขันทีม่นัียกับกจิการของบรษัิทฯหรอืบรษัิทย่อยหรอืไม่เป็น

หุน้สว่นทีม่นัียในหา้งหุน้สว่นหรือเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงานลูกจา้งพนักงานทีป่รกึษาทีรั่บเงนิเดอืนประจ า

หรือถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่ีสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทอืน่ซึง่ประกอบกจิการทีม่ีสภาพอย่าง

เดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นัียกบักจิการของบรษัิทฯหรอืบรษัิทย่อย 

9. ไมม่ลีกัษณะอืน่ใดทีท่ าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนนิงานของบรษัิทฯ 

กรรมการอสิระอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ัดสนิใจในการด าเนินกจิการของบริษัทฯบริษัทใหญ่บริษัทย่อย

บรษัิทร่วมบรษัิทย่อยล าดับเดยีวกันผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิทฯโดยมกีารตัดสนิใจในรูปแบบขององค์

คณะ (Collective Decision) ได ้

ในกรณีทีไ่ดแ้ตง่ตัง้บคุคลใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอสิระและเป็นบคุคลทีม่หีรอืเคยมคีวามสมัพันธท์างธรุกจิหรอืการ

ใหบ้รกิารทางวชิาชพีเกนิมูลคา่ทีก่ าหนดตามขอ้  4 หรอื ขอ้   6 คณะกรรมการบรษัิทฯอาจพจิารณาผ่อนผันใหไ้ดห้ากเห็นวา่การ

แตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วไมม่ผีลกระทบตอ่การปฏบิตัหินา้ทีแ่ละการใหค้วามเห็นทีเ่ป็นอสิระและบรษัิทฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูล

ตอ่ไปนีใ้นหนังสอืนัดประชมุผูถ้อืหุน้ในวาระพจิารณาแตง่ตัง้กรรมการอสิระดงักลา่วแลว้ดงันี้ 

ก.  ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกจิหรือการใหบ้ริการทางวชิาชพีทีท่ าใหบุ้คคลดังกล่าวมคีุณสมบัตไิม่เป็นไปตาม

หลกัเกณฑท์ีก่ าหนด 

ข.  เหตผุลและความจ าเป็นทีย่ังคงหรอืแตง่ตัง้ใหบ้คุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอสิระ 

ค.  ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท ในการเสนอใหม้กีารแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอสิระ 

3. กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งไดรั้บการแตง่ตัง้โดยคณะกรรมการของบรษัิทฯและจะตอ้งเป็นกรรมการของบรษัิทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอสิระอย่างนอ้ย 3 คน และใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ แตง่ตัง้กรรมการ

ตรวจสอบ 1 คน ใหเ้ป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี้ กรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 คนจะตอ้งเป็นบคุคลทีม่คีวามรู ้

และประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกับบญัชหีรอืการเงนิเพือ่ท าหนา้ทีส่อบทานความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิของบรษัิทฯ   

คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งมคีณุสมบัตติามหลักเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลอดจนกฎหมายอื่นใดที่

เกีย่วขอ้งก าหนดไว ้

ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดก้ าหนดคณุสมบตัขิองกรรมการตรวจสอบ ดงันี้ 

1. ไดรั้บการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการหรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ ใหเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ 

2. ทกุคนตอ้งเป็นกรรมการอสิระของบรษัิทฯ 

3. ไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทใหต้ัดสนิใจในการด าเนนิกจิการของบรษัิท บรษัิทใหญ่ 

บรษัิทยอ่ย บรษัิทร่วม บรษัิทย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิท 

4. ไมเ่ป็นกรรมการของบรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ย และบรษัิทยอ่ยล าดบัเดยีวกนัเฉพาะทีเ่ป็นบรษัิทจดทะเบยีน 

5. มีหนา้ที่ในลักษณะเดียวกับที่ก าหนดไวใ้นประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าดว้ยคุณสมบัติและ

ขอบเขตการด าเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6. มีความรูแ้ละประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหนา้ที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี้ ตอ้งมีกรรมการ

ตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 คน ทีม่ีความรูแ้ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ะสามารถท าหนา้ทีใ่นการสอบทานความ

น่าเชือ่ถอืของงบการเงนิได ้

7. คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูแ้ตง่ตัง้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือใหผู้ท้ีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ

ทัง้หมดท าการเลอืกบคุคลหนึง่ขึน้มาเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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8. ใหบ้คุคลใดทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้โดยคณะกรรมการตรวจสอบปฏบิตัหินา้ทีเ่ป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. กรรมการบรหิาร 

ในการแตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการบรษัิท เป็นผูแ้ตง่ตัง้เพือ่ท าหนา้ทีช่ว่ยในการบรหิารจัดการ และการก ากับ

ดแูล ตลอดจนการควบคมุภายในของบรษัิทฯ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

9.4 นโยบายการก ากบัดแูลการด าเนนิงานของบรษิทัยอ่ย กจิการทีค่วบคมุรว่มกนั และบรษิทัรว่ม  

บรษัิทฯ จะด าเนนิการก ากบัดแูลการด าเนนิงานของบรษัิทย่อย กจิการทีค่วบคมุร่วมกนั และบรษัิทร่วม ดงันี้ 

 สง่กรรมการของบรษัิทฯ หรอืผูบ้รหิารทีม่คีณุสมบตัแิละประสบการณ์ทีเ่หมาะสมกบัการด าเนนิธรุกจิทีไ่ดรั้บความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิท เพือ่เป็นกรรมการตัวแทนในบรษัิทย่อย กจิการทีค่วบคมุร่วมกนั และบรษัิทร่วม ทัง้นี้ 

เพือ่ท าหนา้ทีก่ าหนดนโยบายทีส่ าคญัในการบรหิารงานและควบคมุการด าเนนิธรุกจิของบรษัิทย่อยและบรษัิทร่วม

ดงักลา่วตามทีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

 ด าเนนิการใหบ้รษัิทย่อย กจิการทีค่วบคมุร่วมกนั และบรษัิทร่วม ก าหนดนโยบายการเขา้ท ารายการระหวา่งกนัของ

บรษัิท กับบคุคลทีอ่าจมสีว่นไดเ้สยี หรอืมคีวามขดัแยง้กนัในทางผลประโยชน ์โดยใหน้โยบายดงักลา่วสอดคลอ้งและ

เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ประกาศ ระเบยีบ ขอ้ก าหนด และหนังสอืเวยีนทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดไว ้

 ด าเนนิการใหบ้รษัิทย่อย กจิการทีค่วบคมุร่วมกนั และบรษัิทร่วม จัดท ารายงานทางการเงนิ เพือ่ใหแ้สดงถงึสถานะทาง

การเงนิและผลการประกอบการทีแ่ทจ้รงิของบรษัิทฯ  โดยอยู่บนพืน้ฐานของขอ้มลูทางบัญชทีีถ่กูตอ้ง ครบถว้น และ

เพยีงพอตามมาตรฐานการบญัชซีึง่เป็นทีย่อมรับโดยทัว่ไป และรายงานการท ารายการระหวา่งบรษัิทดงักลา่วกบั

บคุคลทีอ่าจมสีว่นไดเ้สยี หรอืมคีวามขัดแยง้กนัในทางผลประโยชน ์ รวมถงึรายการการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่

สนิทรัพยข์องบรษัิทดงักลา่ว โดยใหม้กีารน าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพือ่ทราบอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ 

 ด าเนนิการใหบ้รษัิทย่อย กจิการทีค่วบคมุร่วมกนั และบรษัิทร่วม จัดใหห้น่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit 

Unit) หรอืผูต้รวจสอบภายในจากภายนอก เขา้มาจัดท าแผนงานการตรวจสอบภายในประจ าปีของบรษัิทดงักลา่ว และ

จัดใหม้กีารตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบภายในประจ าปีทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถงึ

จัดใหม้รีายงานผลการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะเกีย่วกับระบบการควบคมุภายใน วา่ระบบการควบคมุภายในของ

บรษัิทฯ มคีวามรัดกมุเพยีงพอหรอืไม ่ และพนักงาน ผูบ้รหิาร และกรรมการของบรษัิทฯ ไดม้กีารปฏบิัตใิหส้อดคลอ้ง

กบันโยบายการควบคมุภายในมากนอ้ยเพยีงใด เพือ่น าเสนอตอ่คณะกรรมการของบรษัิทย่อยและบรษัิทร่วม แลว้แต่

กรณี ภายในระยะเวลาทีเ่หมาะสมอย่างสม า่เสมอ 

9.5 การดูแลเรือ่งการใชข้อ้มูลภายใน  

เพื่อใหบ้ริษัทฯ มีระบบการก ากับดูแลกจิการทีด่ ี (Good Governance) คณะกรรมการบริษัท ไดพ้ิจารณาและอนุมัติการ

ก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลเรือ่งการใชข้อ้มลูภายในของบรษัิทฯ รายละเอยีดดงันี ้

1) จัดใหค้วามรูแ้ละความเขา้ใจแก ่ คณะกรรมการ ผูบ้รหิารของบรษัิทฯรวมถงึผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงาน

บญัชหีรอืการเงนิทีเ่ป็นระดบัผูจั้ดการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเทา่ เกีย่วกบัหนา้ทีใ่นการจัดท าและสง่รายงานการถอืครอง

หลกัทรัพย ์และการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลักทรัพยข์องบรษัิทฯ ตอ่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพย ์ ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 ของพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาด

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

เกีย่วขอ้งรับทราบตอ่ไป  

2) ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ รวมถงึผูด้ ารงต าแหน่งระดับบรหิารในสายงานบัญชหีรอืการเงนิ

ทีเ่ป็นระดับผูจ้ัดการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเทา่จัดท าและน าสง่รายงานการถอืหลักทรัพยข์องบรษัิทฯ ของตนและคู่

สมรสและบตุรทีย่ังไม่บรรลนุติภิาวะนับแตท่ีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรอืผูบ้รหิาร และทกุ

ครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรัพยข์องบรษัิทฯ ตอ่ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพยภ์ายในเวลาทีก่ าหนด กลา่วคอื ใหจั้ดท าและน าสง่ภายใน 30 วนันับตัง้แตไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่ง

เป็นกรรมการ และ/หรอืผูบ้รหิาร หรอืรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลักทรัพยภ์ายใน 3  วนัท าการนับแตว่นัที่

มกีารซือ้ ขาย โอน หรอืรับโอนหลกัทรัพยนั์น้ และก าหนดใหเ้ลขานุการบรษัิท สรุปรายงานการถอืครองหลกัทรัพย ์และ

การเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรัพยข์องบรษัิทฯ ใหท้ีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ รับทราบภายในระยะเวลาที่
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เห็นสมควรก าหนดใหก้รรมการผูบ้รหิารรวมถงึผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบัญชหีรอืการเงนิทีเ่ป็นระดับ

ผูจั้ดการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเทา่และผูป้ฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่ดรั้บทราบขอ้มลูภายในทีเ่ป็นสาระส าคญัซึง่มผีลตอ่

การเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรัพยจ์ะตอ้งระงับการซือ้ขายหลักทรัพยข์องบรษัิทฯในชว่งเวลากอ่นทีจ่ะเผยแพร่งบ

การเงนิหรอืเผยแพร่เกีย่วกับฐานะการเงนิและสถานะของบรษัิทฯจนกวา่บรษัิทฯจะไดเ้ปิดเผยขอ้มลูตอ่สาธารณชน

แลว้โดยบรษัิทฯจะแจง้เป็นลายลกัษณ์อักษรใหก้รรมการและผูบ้รหิารรวมถงึผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงาน

บญัชหีรอืการเงนิทีเ่ป็นระดบัผูจั้ดการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเทา่งดการซือ้ขายหลักทรัพยข์องบรษัิทฯเป็นเวลาอย่าง

นอ้ย 30 วนัลว่งหนา้กอ่นการเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วตอ่สาธารณชนและตอ่เนื่องไปอกีอยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมงภายหลงั

การเปิดเผยขอ้มูลดงักลา่วตอ่สาธารณชนแลว้รวมทัง้หา้มไมใ่หเ้ปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นสาระส าคัญนัน้ตอ่บคุคลอืน่ 

3) คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลกูจา้งทัง้หมดของบรษัิทฯ จะเก็บรักษาขอ้มลูภายในเป็นความลบั เวน้แตก่ารใช ้

ขอ้มลูนัน้ เป็นไปเพือ่วตัถปุระสงคใ์นการด าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ หรอืตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

4) คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลกูจา้งทัง้หมดของบรษัิทฯ จะไมเ่ปิดเผยขอ้มลูภายในของบรษัิทฯ และจะไมใ่ช ้

ต าแหน่งหนา้ทีใ่นบรษัิทฯ หรอืน าขอ้มูลภายในหรอืสารสนเทศทีม่สีาระส าคญัซึง่ไดรั้บรูห้รอืรับทราบในระหวา่งการ

ปฏบิตังิานในบรษัิทฯ ซึง่ยังไมไ่ดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณะ ไปแสวงหาประโยชนใ์นทางมชิอบ หรอืเปิดเผยกับ

บคุคลภายนอกเพือ่ประโยชน์สว่นตนและผูเ้กีย่วขอ้ง เพือ่แสวงหาผลประโยชนเ์พือ่ตนเอง หรอืเพือ่บคุคลอืน่ ไมว่า่

โดยทางตรงหรอืทางออ้ม โดยไมค่ านงึวา่จะไดรั้บผลประโยชนต์อบแทนหรอืไม่ 

5) คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลกูจา้งทัง้หมดของบรษัิทฯ จะไมข่าย ซือ้ โอน หรอื รับโอนหลักทรัพยข์อง

บรษัิทฯ โดยใชข้อ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นความลับ และ/หรอืเป็นขอ้มลูภายในของบรษัิทฯ และ/หรอืจะไมเ่ขา้ท าธรุกรรม

ใดๆ โดยใชข้อ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นความลบั และ/หรอืเป็นขอ้มลูภายในของบรษัิทฯ ในลกัษณะทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความ

เสยีหายตอ่บรษัิทฯ ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม ทัง้นี ้ ใหร้วมถงึคูส่มรสและบตุรทียั่งไมบ่รรลนุติภิาวะของกรรมการ 

ผูบ้รหิาร พนักงาน และลกูจา้งของบรษัิทฯ ดว้ย หากผูใ้ดฝ่าฝืนใหถ้อืวา่ไดก้ระท าผดิอย่างรา้ยแรง 

6) ก าหนดจรยิธรรมวา่ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารภายในบรษัิทฯ เพือ่ควบคมุและรักษาความ

ปลอดภัยของขอ้มลูในระบบสารสนเทศ และ/หรอืป้องกนัการเขา้ถงึขอ้มลูบรษัิทฯ จากบคุคลภายนอก และจัดใหม้กีาร

ก าหนดระดบัการเขา้ถงึขอ้มูลของบรษัิทฯ ใหก้ับพนักงาน และลกูจา้งในระดบัตา่งๆ ใหเ้หมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ที่

และความรับผดิชอบ 

7) ก าหนดบทลงโทษตามระเบยีบของบรษัิทฯ ในกรณีทีพ่บวา่ ผูบ้รหิาร พนักงาน ลกูจา้ง หรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งไดใ้ช ้

ขอ้มลูภายใน หรอืมคีวามประพฤตทิีส่อ่ไปในทางทีจ่ะท าใหบ้รษัิทฯ ไดรั้บความเสือ่มเสยีและความเสยีหาย จากการ

ใชข้อ้มลูภายในของบรษัิทฯ ดงักลา่ว ซึง่การลงโทษจะพจิารณาจากเจตนาของการกระท าและความรา้ยแรงของ

ความผดินัน้ๆ 

9.6 คา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ี 

1.) คา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ี(Audit Fee)  

ส าหรับรอบปีบญัชสี ิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2557 กลุม่บรษัิทฯ จา่ยคา่ตอบแทนทัง้หมดเป็นคา่ตอบแทนการสอบบญัช ี(Audit 

Fee) ใหแ้ก ่บรษัิท ส านักงาน อวีาย จ ากัด รวมทัง้ส ิน้ 3.35 ลา้นบาท ประกอบดว้ย คา่สอบบัญชรีายไตรมาส และคา่สอบบัญชี

รายปี  

2.) คา่บรกิารอืน่ ๆ (Non Audit Fee)  

บรษัิทฯ มคีา่บรกิารตรวจ และจัดท ารายงานเอกสารทีเ่กีย่วกับการตรวจสอบการปฏบิัตติามเงือ่นไขของบัตรการสง่เสรมิการ

ลงทนุ จากสานักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ สาหรับงวดบญัชปีี 2557 ใหแ้ก ่บรษัิท ส านักงาน อวีาย จ ากดั ผูส้อบ

บญัชขีองบรษัิท จ านวน 0.45 บาท  
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 10.  ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 

10.1 นโยบายภาพรวม 

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

รับผดิชอบตอ่สงัคม (Corporate Social Responsibility - CSR) ดว้ยความตระหนักและใหค้วามส าคัญในการสนับสนุนการ

ด าเนนิกจิกรรมเพือ่สงัคมและชมุชนโดยรอบรวมทัง้ใสใ่จดแูลสิง่แวดลอ้มอย่างตอ่เนือ่ง มเีจตนารมณ์ทีจ่ะท างานร่วมกับผูท้ีม่ ี

สว่นเกีย่วขอ้ง โดยมุง่สรา้งและสบืสานความสมัพันธอ์นัดทีีเ่กดิจากการยอมรับและไวว้างใจซึง่กนัและกนั ค านงึถงึผลกระทบ

ทีอ่าจจะมตีอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยี เชน่ ผูถ้อืหุน้ พนักงาน ชมุชนทีบ่รษัิทฯ ประกอบกจิการอยู ่ ลกูคา้ คูค่า้ และหน่วยงานภาครัฐ

ตลอดจนถงึสงัคมและประเทศชาต ิ พรอ้มทัง้สรา้งทศันคตแิละวัฒนธรรมองคก์รเพือ่ใหพ้นักงานมคีวามรับผดิชอบตอ่สงัคมที่

อยูร่่วมกนั ทัง้นี ้ เพือ่มุง่หวงัการอยูร่่วมกับชมุชนและสงัคมไดอ้ยา่งเป็นสขุ และพัฒนายกระดบัความเจรญิกา้วหนา้ไปพรอ้มๆ 

กนัเพือ่การเจรญิเตบิโตอย่างยั่งยนื 

10.2 การด าเนนิงานและการจดัท ารายงาน 

จากการทีก่ลุม่บรษัิทฯ ไดต้ระหนักถงึความรับผดิชอบทางสงัคม คณะกรรมการบรษัิทมแีนวนโยบายเกีย่วกบัความรับผดิชอบ

ตอ่สงัคม ตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีตา่งๆ เพือ่ใหฝ่้ายจัดการน าไปศกึษาหรอืปฏบิัต ิดงันี้ 

1) ด าเนนิธรุกจิดว้ยความสจุรติ โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได ้ โดยมุง่เนน้การเจรญิเตบิโตของบรษัิทฯ 

ควบคูไ่ปกับการพัฒนาคณุภาพชวีติของพนักงาน ชมุชน และคณุภาพของสงัคม และสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้ดแูล 

ผลประโยชนข์องผูม้สีว่นไดเ้สยี 

2) ใหค้วามส าคญักบัสทิธมินุษยชนขัน้พืน้ฐานเพือ่สง่เสรมิการเคารพตอ่สทิธแิละเสรภีาพดว้ยการไมเ่ลอืกปฏบิตั ิสง่เสรมิ

ความเสมอภาค ไมแ่บง่แยกเพศและชนชัน้ ไมใ่ชแ้รงงานเด็ก และตอ่ตา้นการคอรัปชัน่ทกุรูปแบบ 

3) สง่เสรมิและใหค้วามรูด้า้นสงัคมและสิง่แวดลอ้มกับพนักงานทกุระดับของบรษัิทฯ เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางร่วมกัน ในการ

พัฒนาและดแูลรับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ใหท้ัว่ถงึทัง้องคก์ร 

4) ใหม้ีการสือ่สาร และ ประชาสัมพันธ์โครงการ หรือ กจิกรรมเพื่อสังคมและสิง่แวดลอ้มแบบสองทาง (Two Ways 

Communication) กับชมุชน สังคมและผูม้สีว่นไดเ้สยี รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีไดม้สีว่นร่วมในโครงการ

หรือกจิกรรมนัน้ๆ ตามความเหมาะสมเชน่ การท าประชาพจิารณ์ร่วมกับประชาชนในพื้นทีเ่พื่อศกึษาผลกระทบต่อ

สิง่แวดลอ้มเบื้องตน้ (IEE) เพื่อใหป้ระชาชนในชุมชนรับรูแ้ละเขา้ใจถึงผลกระทบจากการก่อสรา้งโรงไฟฟ้า 

กระบวนการผลติไฟฟ้า ทัง้ตอ่ผูอ้ยูอ่าศยัในชมุชน และสิง่แวดลอ้มเป็นตน้ 

5) การเผยแพร่นวัตกรรมการผลติไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อใหผู้ส้นใจน าไปพัฒนาใหเ้กดิ

ประโยชน์ตอ่สงัคม และสิง่แวดลอ้มตอ่ไปในปัจจุบันมผีูส้นใจเขา้ศกึษาเทคโนโลยกีารผลติไฟฟ้าจากพลังงานความ

รอ้นแสงอาทติยข์องบรษัิทฯ อยา่งตอ่เนือ่ง 
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10.3 กจิกรรมเพือ่ประโยชนต์อ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม  

กลุม่บรษัิทฯ ท ากจิกรรมเพือ่ประโยชนต์อ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มอย่างตอ่เนือ่ง เชน่ การสนับสนุน อปุกรณ์การเรยีน อปุกรณ์

กฬีา ใหนั้กเรยีน โรงเรยีนบา้นซบัใต ้ อ.ปากชอ่ง จ.นครราชสมีา และบรจิาคคา่จัดท าเทยีนพรรษา เพือ่เขา้แขง่ขนัใน

ประเพณีแหเ่ทยีนพรรษา ประจ าปี 2557  อ.หว้ยกระเจา จ.กาญจนบรุ ี
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นโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัช ัน่ 

บรษัิทฯ บรหิารจัดการโดยยดึหลักก ากับดแูลกจิการทีด่ ีด าเนนิธุรกจิอย่างมคีณุธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้โดยยดึ

มั่นในความรับผดิชอบต่อสังคม สิง่แวดลอ้ม และผูม้ีส่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม มีการสอบทานการปฏิบัตติามนโยบายต่อตา้น

คอร์รัปชั่นอย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏบิัตแิละขอ้ก าหนดในการด าเนินการ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการ

เปลีย่นแปลงของธุรกจิ ระเบยีบ ขอ้บังคับ และขอ้ก าหนดของกฎหมาย โดยบรษัิทฯ ไดก้ าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และ

พนักงานของบรษัิทฯ บรษัิทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกัน และบรษัิทร่วม ยดึถอืปฏบิัตโิดยเคร่งครัด เพื่อเป็นแนวทางการ

ปฏบิตัทิีช่ดัเจนและพัฒนาองคก์รสูค่วามมั่นคง ย่ังยนื 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1) คณะกรรมการบรษัิทมหีนา้ทีแ่ละรับผดิชอบในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลใหม้รีะบบทีส่นับสนุนการต่อตา้น

คอร์รัปชั่นทีม่ีประสทิธภิาพ รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการ

เปลีย่นแปลงของธรุกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

2) คณะกรรมการตรวจสอบมหีนา้ทีแ่ละรับผดิชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงนิและบญัช ี ระบบควบคมุ

ภายใน ระบบตรวจสอบภายใน เพือ่ใหม้ั่นใจวา่เป็นไปตามมาตรฐานสากล มคีวามรัดกมุ เหมาะสม ทนัสมัย และมี

ประสทิธภิาพ 

3) ประธานเจา้หนา้ที ่และผูบ้รหิาร มหีนา้ทีแ่ละรับผดิชอบในการสง่เสรมิและสนับสนุน นโยบายตอ่ตา้นคอรรั์ปชัน่ เพือ่ให ้

มั่นใจวา่ฝ่ายบรหิารไดต้ระหนักและใหค้วามส าคญักบัการตอ่ตา้นคอรรั์ปชัน่ และสือ่สารไปยังพนักงานและผูท้ี่

เกีย่วขอ้งทกุฝ่าย 

แนวทางการปฏบิัต ิ

1) กรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษัิทฯ ทกุระดบั ตอ้งปฏบิตัติามนโยบายตอ่ตา้นคอรรั์ปชัน่ โดยตอ้งไม่

เขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัการคอรรั์ปชัน่ ไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

2) พนักงานของบรษัิทฯ ไม่พงึละเลยหรอืเพกิเฉย เมือ่พบเห็นการกระท าทีเ่ขา้ข่ายคอร์รัปชั่นทีเ่กีย่วขอ้งกับบรษัิทฯ 

ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรอืบคุคลทีรั่บผดิชอบทราบ และใหค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิตา่ง ๆ 

3) บรษัิทฯ จะใหค้วามคุม้ครองและความเป็นธรรมตอ่พนักงานทีป่ฏเิสธ หรอืแจง้เรือ่งคอรรั์ปชัน่ 

4) บรษัิทฯ จะรักษาความลับและคุม้ครองผูร้อ้งเรียนไม่ใหถู้กกลั่นแกลง้ทัง้ในระหว่างการสอบสวนและภายหลังการ

สอบสวน 

5) ผูท้ีก่ระท าคอร์รัปชั่นเป็นการกระท าผดิจรรยาบรรณซึง่จะตอ้งไดรั้บการพจิารณาทางวนัิยตามระเบยีบทีบ่รษัิทฯ 

ก าหนดไว ้นอกจากนีอ้าจจะไดรั้บโทษตามกฎหมาย หากการกระท านัน้ผดิกฎหมาย 

6) กรรมการบรษัิท ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษัิทฯ ทกุระดบัตอ้งปฏบิตัดิว้ยความระมัดระวงัในเรือ่งดงัตอ่ไปนี้ 

6.1.) ของก านัล การเลีย้งรับรอง 

 การให ้มอบ หรอืรับของก านัล การเลีย้งรับรอง ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ 

6.2.) เงนิบรจิาคเพือ่การกศุล หรอืเงนิสนับสนุน 

 การให ้หรอืรับเงนิบรจิาค หรอืเงนิสนับสนุน ตอ้งเป็นไปอยา่งโปร่งใสและถกูตอ้งตามกฎหมาย 
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 11. การควบคมุภายในและการบรหิารจดัการความเสีย่ง 

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการตอ่การควบคมุภายใน 

ในการประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที ่1/2558 เมือ่วนัที ่25 กมุภาพันธ ์2558 โดยมกีรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ

เขา้ร่วมประชมุดว้ย เพือ่พจิารณาระบบควบคมุภายในของบรษัิทในดา้นตา่ง ๆ 5 สว่น คอื  

1. การควบคมุภายในองคก์าร 

2. การประเมนิความเสีย่ง 

3. การควบคมุการปฏบิตังิาน 

4. ระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลู 

5. ระบบการตดิตาม 

โดยการซกัถามขอ้มลูจากฝ่ายบรหิารของบรษัิทฯ และอา้งองิจากรายงานการตรวจสอบภายในภาพรวมของบรษัิทฯ ที่

ตรวจสอบและจัดท าโดยบรษัิท ส านักงาน ดร. วรัิช แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากัด  

คณะกรรมการมคีวามเห็นวา่ บรษัิทฯ มรีะบบควบคมุภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสม สามารถท าใหก้ารด าเนนิกจิการของ

บรษัิทฯ เป็นไปตามหลักการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี(Good Corporate Governance) และมคีวามโปร่งใส ตลอดจนมรีะบบการ

ควบคมุดแูลทีเ่พยีงพอในเรือ่งการท าธรุกรรมกับผูถ้อืหุน้รายใหญ ่กรรมการ ผูบ้รหิาร และบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว  

จงึไดม้มีตอินุมัตแิบบประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบรษัิทฯ 

11.2 ความเห็นของผูต้รวจสอบระบบควบคมุภายในตอ่ระบบควบคมุภายใน  

บรษัิทฯ ไดว้า่จา้ง บรษัิท ส านักงาน ดร. วรัิช แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั (“V&A”) เพือ่ท าการตรวจสอบภายในภาพรวมของ

บรษัิทฯ โดยมขีอบเขตการตรวจสอบการควบคมุภายในโดยรวมทัง้องคก์ร  ไดแ้ก ่

- ระบบบรหิารองคก์ร และสภาพแวดลอ้ม 

  บรษัิทฯ มกีารจัดโครงสรา้งองคก์รทีด่ ีมกีารแบง่ระดับหนา้ทีก่ารปฏบิตังิานอยา่งชดัเจน มกีารก าหนดนโยบายการ

ปฏบิตังิานทีช่ดัเจน มกีารก าหนดในเรือ่งความซือ่สตัยแ์ละจรยิธรรมในการปฏบิตังิาน ส าหรับพนักงานทกุระดับที่

เกีย่วขอ้ง โดยบรษัิทฯ มกีารจัดท า Job Description ครอบคลมุทกุต าแหน่งงานตามโครงสรา้งองคก์ร  

- ระบบเงนิเดอืนและคา่จา้ง 

บรษัิทฯ มกีารบนัทกึขอ้มลูชัว่โมงการท างาน และจะสอบทานสรุปชัว่โมงการท างานโดยแผนกทรัพยากรบคุคล 

เพือ่สง่ตอ่ขอ้มลูใหก้ับบรษัิทขา้งนอกทีบ่รษัิทฯ ไดว้า่จา้งใหท้ าการค านวณเงนิเดอืนของพนักงาน จะมกีารสอบ

ทานขอ้มลู และอนุมัตกิารจา่ยเงนิเดอืนและคา่จา้ง โดยประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการเงนิทกุครัง้ จงึเชือ่ไดว้า่บรษัิทฯ 

มรีะบบเงนิเดอืนและคา่จา้งทีน่่าเชือ่ถอื 

- ระบบขาย ลกูหนี ้และการรับเงนิ 

เนื่องดว้ยโครงสรา้งการขายของบรษัิทฯ เป็นการขายกระแสไฟฟ้าใหก้ับการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค ซึง่เป็นการขาย

โดยการท าสัญญาสัมปทานระยะเวลา 25 ปี ลักษณะการขายจะมกีารสรุปยอดขาย และแจง้เรียกเก็บเงนิเพียง

เดอืนละหนึง่ครัง้ จะมกีารก าหนดรูปแบบของเอกสาร ตลอดจนการตรวจสอบขอ้มูล โดยมกีารปฏบิัตงิานร่วมกัน

ระหว่างพนักงานของบรษัิทฯ และเจา้หนา้ทีข่องการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค ดังนัน้ ระบบขาย ลูกหนี้ และการรับเงนิ

ของบรษัิทฯ จงึมกีารปฏบิตังิานอยา่งเป็นระบบทีเ่หมาะสมแลว้ 

- ระบบซือ้ เจา้หนี ้และการจา่ยเงนิ 

ระบบการจัดซือ้จัดจา้งของบรษัิทฯ จะมกีารควบคุมตัง้แต่การอนุมัตคิ าขอซือ้ การจัดท าและการอนุมัตคิ าสั่งซือ้ 

การรับสนิคา้/บริการ หรือการบันทกึค่าใชจ้่าย พรอ้มกับการบันทกึเจา้หนี้ จนถงึกระบวนการจ่ายช าระเงนิโดย

ผูบ้รหิารทกุครัง้ ท าใหเ้ชือ่ไดว้่าระบบซือ้ เจา้หนี้ และการจ่ายเงนิของบรษัิทฯ มคีวามน่าเชือ่ถอื ยกเวน้แต่ระบบ

การจัดเก็บเอกสาร ทีพ่บว่ามีเอกสารบางรายการขาดหายไปจากแฟ้มขอ้มูล เช่น ใบส าคัญจ่ายค่าสนิคา้หรือ

อปุกรณ์ ฯลฯ  อยา่งไรก็ตาม กลุม่บรษัิทฯ ไดด้ าเนนิการแกไ้ข ปรับปรุง วธิกีารปฏบิตัไิดอ้ยา่งเหมาะสมแลว้ 
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- ระบบตน้ทนุขาย และสนิคา้คงเหลอื 

ตน้ทนุขายของบรษัิทฯ โดยสว่นใหญ ่ จะเกดิจากคา่เสือ่มราคาของสนิทรัพยท์ีใ่ชผ้ลติกระแสไฟฟ้า ในสว่นของ

สนิคา้คงเหลอืของบรษัิทฯ คอื สารเคมสี าหรับใชใ้นการผลติกระแสไฟฟ้า บรษัิทฯ มกีารควบคมุโดยการตรวจนับ

ยอดคงเหลอืทกุสิน้เดอืน ซึง่สนิคา้คงเหลอืดงักลา่วมปีรมิาณคงเหลอืไมม่ากนัก และมมีลูคา่เพยีงเล็กนอ้ยไม่

สง่ผลกระทบตอ่งบการเงนิ นอกจากนีต้ามระบบการควบคมุในภาพรวมของบรษัิทฯ เชือ่ไดว้า่ระบบตน้ทนุขายและ

สนิคา้คงเหลอืทีม่อียู ่สามารถควบคมุการปฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งกบัตน้ทนุขายและสนิคา้ไดอ้ย่างเพยีงพอ 

- ระบบการดแูลรักษาสนิทรัพย ์

บรษัิทฯ มสีนิทรัพยท์ีใ่ชใ้นการผลติกระแสไฟฟ้าทีพ่รอ้มใชง้านแลว้ โดยมกีารควบคมุดแูลรักษาสนิทรัพย ์ไม่วา่จะ

เป็นการตัง้รหัสสนิทรัพยต์ัง้แตก่ารไดม้า การซอ่มบ ารุงสนิทรัพยใ์หพ้รอ้มใชง้านอยูเ่สมอ การตรวจนับสนิทรัพยท์กุ

สิน้ปี ตลอดจนมกีารท าประกนัภัยทีม่ทีนุประกนัครอบคลมุมลูคา่สนิทรัพยท์ัง้หมด 

บรษัิทไดม้กีารแกไ้ข ปรับปรุงตามแนวทางแกไ้ขของขอ้สงัเกตจากการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสม ซึง่ทาง V&A ได ้

สรุปผลจากการตรวจสอบระบบการควบคมุภายในโดยรวมอยูใ่นระดบั “มคีวามน่าเชือ่ถอืได”้  

11.3 หวัหนา้งานตรวจสอบภายในและหวัหนา้งานก ากบัดแูลการปฏบิตังิานของบรษิทัฯ 

บรษัิทฯ ไดใ้ชบ้รกิารหน่วยงานภายนอก ในการท าหนา้ทีต่รวจสอบภายใน โดย V&A  ซึง่ม ีนายชยักรณ์ อุน่ปิตพิงษา ไดรั้บ

การแตง่ตัง้จาก บรษัิทฯ ใหป้ฏบิตัหินา้ทีเ่ป็นหัวหนา้งานตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นวา่ ผูด้ ารง

ต าแหน่งหัวหนา้งานตรวจสอบภายในมวีฒุกิารศกึษา ประสบการณ์ การอบรม ทีเ่หมาะสมเพยีงพอกับการปฏบิตัหินา้ที่

ดงักลา่ว ทัง้นี้ การแตง่ตัง้ ถอดถอน และโยกยา้ยผูด้ ารงต าแหน่งหัวหนา้งานตรวจสอบภายในตอ้งไดรั้บอนุมัตจิาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ส าหรับการก ากบัดแูลการปฏบิัตงิานของบรษัิทฯ นัน้ นางสาวนฐภรณ์ เทีย่งประเทศ ไดรั้บการแตง่ตัง้จากบรษัิทฯ ใหด้ ารง

ต าแหน่งหัวหนา้งานก ากับดแูลการปฏบิตังิานของบรษัิทฯ  
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 12. รายการระหวา่งกนั 

12.1 รายละเอยีดรายการระหวา่งกนัทีเ่กดิข ึน้ในปี 2556 และ 2557 

 บคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ 

ลกัษณะการประกอบธรุกจิ/ 
ลกัษณะความสมัพันธ ์

ลกัษณะรายการ 
มูลคา่รายการ (ลา้นบาท) ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 
2556 2557 

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

ลักษณะธุรกจิ 

ลงทุนในบริษัทที่ผลิตพลังงานทดแทน โดยมีที่ตั ้ง

ส านักงานใหญ่อยู่ที ่3199 อาคารมาลนีนท ์ชัน้ 15 ถนน

พระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรงุเทพฯ  

ความสัมพันธก์ับบรษัิทฯ 

- เป็นผูถ้อืหุน้ใหญข่องบรษัิทฯ โดยถอืหุน้ในสัดสว่น  

รอ้ยละ 42.8 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 

- มกีรรมการและผูบ้รหิารรว่มกันกับบรษัิทฯ คอื 

ดร. แคทลนี  มาลนีนท  ์(ประธานกรรมการ ประธาน

กรรมการบริหาร และ ประธานเจา้หนา้ที่บริหารของ

บรษัิทฯ) ด ารงต าแหน่งกรรมการ และเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่

ใน PME โดยถอืหุน้ในสัดสว่นรอ้ยละ 100.0 ณ วันที ่31 

ธันวาคม 2557 

นายสมภพ  พรหมพนาพทิกัษ ์(กรรมการ 

กรรมการบรหิาร และ ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบัิตกิาร

ของบรษัิทฯ) ด ารงต าแหน่งกรรมการใน PME 

ค า้ประกนัเงนิกูย้มืโดยไมม่คีา่ตอบแทน 

PME น าหุน้ของบรษัิทฯ ทีต่นเองถอืบางส่วน

จ านวน 55,385,000 หุน้ มูลค่าหุน้ที่ตราไว ้

หุน้ละ 10 บาท มาจ าน า เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง

ของหลักประกันเงินกูย้ืมใหแ้ก่บรษัิทฯ จาก

ธนาคารพาณิชย์แห่ งหนึ่ ง  เพื่อพัฒนา

โครงการโรงไฟฟ้า Thermal   

-    วงเงนิค ้าประกัน 

     (ประกอบดว้ย เงนิเบกิเกนิบัญช ีและ 

      เงนิกูย้มืระยะยาว) 

 

 

 

 

600 

 

 

 

 

 

 

 

600 

 

 

 

บรษัิทฯ มวีงเงนิกูย้มืจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึง่ เพือ่ใช ้

พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า Thermal โดยวงเงนิกูย้มืดังกลา่ว 

ส่วนหนึ่งค ้าประกันโดยหุน้ทัง้หมดของบรษัิทฯ  ทีถ่อืโดย 

PME ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ าหนดโดยธนาคารพาณิชย์

ทีใ่หกู้ย้มืเงนิ โดยบรษัิทฯ ไม่มคี่าใชจ้่ายเกดิขึน้จากการค ้า

ประกันดังกลา่ว  

โดยปัจจุบันนี้ บริษัทฯ ก าลังเจรจากับธนาคารพาณิชย์

ดังกลา่ว  เพือ่ปลดภาระการค ้าประกันเงนิกูย้มื 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การท ารายการดังกล่าวเป็นการรับความช่วยเหลือทาง

การเงินจากผูถ้ือหุน้ใหญ่ เพื่อใชเ้ป็นแหล่งเงินทุนในการ

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

ค่าตอบแทนในการจ าน าหุน้ดังกล่าว รายการดังกล่าวจงึมี

ความจ าเป็นและสมเหตสุมผล และเป็นประโยชนต์อ่บรษัิทฯ  

อย่างไรก็ดี ฝ่ายบรหิารควรเร่งเจรจากับธนาคารพาณิชย์

ผูใ้หกู้ ้เพือ่ปลดภาระค ้าประกันดังกล่าว เนื่องจากบรษัิทฯ 

ไดร้ับอนุญาตใหเ้ป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยฯ์ 

แลว้ 
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 บคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ 

ลกัษณะการประกอบธรุกจิ/ 
ลกัษณะความสมัพันธ ์

ลกัษณะรายการ 
มูลคา่รายการ (ลา้นบาท) ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 
2556 2557 

2. บรษัิท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จ ากัด (มหาชน) 

(“WAVE”) 

ลักษณะธุรกจิ 

เ ป็ นผู ถ้ือ ลิขสิทธิ์แล ะ จัดจ าห น่ายละครไทยของ

สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ใหบ้รกิารเช่าช่วงพื้นที่

ภายในศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่าป่ินเกลา้และเซ็นทรัล

พลาซ่า รัชดา-พระราม 3  ตามอายุของสทิธิการเช่าที่

บรษัิทถอืครองอยู่ และใหบ้รกิารจัดแสดงคอนเสริต์และ

โชว ์โดยมทีีตั่ง้ส านักงานใหญอ่ยูท่ี ่3199 อาคารมาลนีนท ์

ชัน้ 15 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 

กรงุเทพฯ  

ความสัมพันธก์ับบรษัิทฯ  

- เป็นผูถ้อืหุน้ใหญข่องบรษัิทฯ  
- มกีรรมการและผูบ้รหิารรว่มกันกับบรษัิทฯ คอื 

ดร. แคทลนี  มาลนีนท  ์(ประธานกรรมการ ประธาน

กรรมการบรหิาร และ ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายบรหิารของ

บรษัิทฯ) ด ารงต าแหน่งกรรมการ และเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่

ใน WAVE 

นายแมทธิว ก ิจโอธาน (กรรมการของบริษัทฯ)  

ด ารงต าแหน่งกรรมการใน WAVE 

 

คา่โฆษณา  

กลุ่มบรษัิทฯ ไดว้่าจา้งให ้WAVE ด าเนินการ

โฆษณาใหแ้ก่กลุ่มบรษัิทฯ ในปี 2556 เพื่อ

จัดงานลงนามในสัญญาผูร้่วมทุนและสัญญา

ขอรับความช่วยเหลอืทางการเงนิกับสถาบัน

การเงนิแห่งหนึ่ง โดยคดิค่าบรกิารตามราคา

ตลาด   

- คา่โฆษณา 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

-ไมม่-ี 

กลุ่มบรษัิทฯ รับบรกิารโฆษณาจาก WAVE เพือ่จัดงานลง

นามในสัญญาผูร้่วมทุนและสัญญาขอรับความช่วยเหลือ

ทางการเงนิกับสุถาบันการเงนิแห่งหนึง่ โดยมกีารคดิอัตรา

ค่ า บ ริ ก า ร ด ้ว ย ร า ค า ต ล า ด เ ช่ น เ ดี ย ว กั บ ที่ คิ ด กั บ

บุคคลภายนอก และมีเงื่อนไขการช าระราคาเป็นไป

ตามปกตกิารคา้ทั่วไป  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การท ารายการดังกล่าวเป็นการด าเนินงานตามลักษณะ

การคา้ปกติทั่วไป โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนตามราคา

ตลาดเชน่เดยีวกับทีค่ดิกับบุคคลภายนอก รายการดังกล่าว

จงึมคีวามจ าเป็นและสมเหตสุมผล และเป็นประโยชนใ์นการ

ด าเนนิธุรกจิของบรษัิทฯ  
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 บคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ 

ลกัษณะการประกอบธรุกจิ/ 
ลกัษณะความสมัพันธ ์

ลกัษณะรายการ 
มูลคา่รายการ (ลา้นบาท) ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 
2556 2557 

3. บรษัิท พ.ีเอ็ม. แอดไวเซอร ีจ ากัด (“ PMA”) 

ลักษณะธุรกจิ  

ใหค้ าปรกึษาการลงทนุจัดสรรและบรหิารเงนิของโครงการ

โรงงานไฟฟ้า โดยมีที่ตั ้งส านักงานใหญ่ อยู่ที่ 3199 

อาคารมาลีนนท์ ชัน้ 15 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน 

เขตคลองเตย กรงุเทพฯ  

 

ความสัมพันธก์ับบรษัิทฯ 

- มกีรรมการและผูบ้รหิารรว่มกันกับบรษัิทฯ คอื 

ดร. แคทลนี  มาลนีนท  ์(ประธานกรรมการ ประธาน

กรรมการบริหาร และ ประธานเจา้หนา้ที่บริหารของ

บรษัิทฯ) ด ารงต าแหน่งกรรมการ และเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่

ใน PMA โดยถือหุน้ในสัดส่วนรอ้ยละ 100.0 ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2557 

นายสมภพ   พรหมพนาพิท ักษ์  ( ก ร ร ม ก า ร 

กรรมการบรหิาร และ ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบัิตกิาร

ของบรษัิทฯ) ด ารงต าแหน่งกรรมการใน PMA 

 

คา่บรหิารจดัการโครงการ 

PMA ใหบ้ริก ารบริห าร จั ดการโครงก าร

โรงไฟฟ้าแก่กลุ่มบรษัิทฯ เพือ่ใหก้ารด าเนิน

ธุรกจิมปีระสทิธภิาพและเกดิประโยชน์สูงสุด 

โดยมรีะยะเวลาใหบ้รกิาร 5 เดอืน 

- คา่บรหิารจัดการโครงการ 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

-ไมม่-ี 

 

 

เนื่องจากบรษัิทฯ อยู่ระหว่างเริม่ด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า

และยังไม่มีบุคลากรเพียงพอจงึไดม้กีารว่าจา้ง PMA เป็น 

ที่ปรึกษาดา้นการบริหาร เพื่อใหก้ารด าเนินธุ รกิจมี

ประสทิธภิาพและเกดิประโยชน์สูงสุด โดยอัตราค่าบรกิาร

คิดตามค่าใชจ้่ายพนักงานที่เกดิขึ้นจริงและเงื่อนไขการ

ช าระราคาเป็นอัตราปกตธิุรกจิทีค่ดิกับบคุคลภายนอก   

ทัง้นี้ เนื่องจากปัจจุบันบรษัิทฯ มีบุคลากรเพียงพอจึงได ้

ยกเลกิการรับบรกิารดังกล่าว ตัง้แต่วันที ่1 มถิุนายน 2556 

รายการดังกลา่วจงึมคีวามจ าเป็นและสมเหตสุมผล  

ทัง้นี้ บรษัิทฯ ไม่มนีโยบายทีจ่ะด าเนินรายการดังกล่าวใน

อนาคต 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การรับบรกิารดา้นการบรหิาร เป็นไปเพือ่พัฒนากระบวนการ

ท างานและประสทิธภิาพการท างานของบรษัิทฯ โดยอัตรา

ค่าบรกิารและเงื่อนไขการช าระราคาเป็นอัตราปกติธุรกิจ 

รายการดังกลา่วจงึมคีวามจ าเป็นและสมเหตสุมผล 

ทัง้นี ้บรษัิทฯ ไดย้กเลกิการรับบรกิารดังกลา่ว  ตัง้แตวั่นที ่1 

มิถุนายน 2556 ส่งผลใหปั้จจุบัน บริษัทฯ ไม่มีรายการ

ดังกลา่วแลว้   
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 บคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ 

ลกัษณะการประกอบธรุกจิ/ 
ลกัษณะความสมัพันธ ์

ลกัษณะรายการ 
มูลคา่รายการ (ลา้นบาท) ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 
2556 2557 

4. นายประชา มาลนีนท ์

ความสัมพันธก์ับบรษัิทฯ  

กรรมการ และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารของบรษัิทฯ  

ทั ้งนี้  นายประชา มาลีนนท์ ไดล้าออกจากการเป็น

กรรมการ และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารของบรษัิทฯ ตัง้แต่

วันที ่9 สงิหาคม 2556 

ปัจจุบันมไิดด้ ารงต าแหน่งใดๆ ในบรษัิทฯ 

 

ค า้ประกนัเงนิกูย้มืโดยไมม่คีา่ตอบแทน 

นายประชา มาลีนนท์ ค ้าประกันวงเงินกูย้ืม

จากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งใหแ้ก่บรษัิทฯ 

เพือ่พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า Thermal และ 

โรงไฟฟ้า PV   

-    วงเงนิค ้าประกัน 

 (ประกอบดว้ย เงนิเบกิเกนิบัญช ีและเงนิกู ้

ยมืระยะยาว) 

 

 

 

 

7,750 

 

 

 

 

0 

บรษัิทฯ มวีงเงนิกูย้มืจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึง่ เพือ่ใช ้

ในพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า Thermal และ โรงไฟฟ้า PV 

โดยวงเงนิกูย้มืดังกล่าว ส่วนหนึง่ค ้าประกันโดยนายประชา 

มาลีนนท์ ซึง่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดโดยธนาคาร

พาณิชยใ์หกู้ย้มืเงนิ โดยบรษัิทฯ ไม่มคี่าใชจ้่ายเกดิขึน้จาก

การค ้าประกันดังกลา่ว  

โดยปัจจุบันนี้ บริษัทฯ ก าลังเจรจากับธนาคารพาณิชย์

ดังกลา่ว  เพือ่ปลดภาระการค ้าประกันเงนิกูย้มื 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การท ารายการดังกล่าว เป็นการรับความช่วยเหลือทาง

การเงนิจากนายประชา มาลนีนท ์เพือ่ใชเ้ป็นแหล่งเงินทุน

ในการพัฒนาโครงการใหก้ับบรษัิทฯ โดย นายประชา มาลี

นนท์ มิไดร้ับค่าตอบแทนในการค ้าประกันวงเงินกูย้ืม

ดังกลา่ว รายการดังกลา่วจงึมคีวามจ าเป็นและสมเหตุสมผล 

และเป็นประโยชนต์อ่บรษัิทฯ  

อย่างไรก็ดี ฝ่ายบรหิารควรเร่งเจรจากับธนาคารพาณิชย์

ผูใ้หกู้ ้เพือ่ปลดภาระค ้าประกันดังกล่าว เนื่องจากบรษัิทฯ 

ไดร้ับอนุญาตใหเ้ป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยฯ์ 

แลว้ 
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 บคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ 

ลกัษณะการประกอบธรุกจิ/ 
ลกัษณะความสมัพันธ ์

ลกัษณะรายการ 
มูลคา่รายการ (ลา้นบาท) ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 
2556 2557 

 

5. ดร. แคทลนี  มาลนีนท ์ 

ความสัมพันธก์ับบรษัิทฯ 

กรรมการและผูบ้รหิาร  

 

เงนิกูย้มืระยะส ัน้ 

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

ต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ โดยมรีะยะเวลา 90 วัน จาก 

ดร. แคทลีน  มาลีนนท์  เพื่อใชเ้ป็นทุน

หมุนเวยีนในการด าเนนิธุรกจิ โดยไม่มกีารคดิ

ดอกเบี้ย  ส าห รับปี  2556 และคิดอัตรา

ดอกเบีย้รอ้ยละ MLR – 3% ส าหรับปี 2557 

-    เงนิกูย้มืระยะสัน้ 

      ตน้งวด 

      กูเ้พิม่ 

      จ่ายคนื 

      ปลายงวด 

- ดอกเบีย้คา้งจ่าย 

- ดอกเบีย้จ่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- 

45 

(25) 

20  

-ไมม่-ี 

-ไมม่-ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

-- 

(20) 

-- 

0 

0.36 

บรษัิทฯ มกีารกูย้มืเงนิระยะสัน้จาก ดร. แคทลนี  มาลนีนท ์ 

เพื่อใชเ้ป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ โดยไม่คิด

ดอกเบี้ย  โดยบริษัทฯ มีก าหนดจ่ายคืนเงินตน้เมื่อครบ

ก าหนด 90 วันนับจากวันทีใ่นต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ  

ทัง้นี้ จากมตทิีป่ระชมุกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ที ่1/2557 เมือ่

วันที ่18 กุมภาพันธ์ 2557 ไดม้มีตอินุมัตใิหบ้รษัิทฯ กูย้มื

เงนิระยะสัน้ในรปูแบบต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ ระยะเวลา 90 วัน ใน

วงเงินกู  ้50 ลา้นบาท (Revolving) จาก ดร. แคทลีน      

มาลีนนท์ ส าหรับปี 2557  โดยคดิอัตราดอกเบี้ยรอ้ยละ 

MLR – 3% ซึง่ต ่ากวา่ตน้ทนุเงนิกูข้องบรษัิทฯ จากธนาคาร

พาณชิย ์ เพือ่ใชเ้ป็นทนุหมนุเวยีนในการด าเนนิธุรกจิ  

ทัง้นี้ บรษัิทฯ คาดว่าการพึง่พงิหรอืรับความช่วยเหลอืทาง

การเงนิจะลดนอ้ยลงหรอืไม่เกดิขึน้อกี โดยบรษัิทฯ คาดว่า

จะสามารถบรหิารสภาพคล่องในการด าเนินงานหรอืระดม

ทุนในรูปแบบอื่นๆ ไดอ้ย่างเพียงพอต่อความตอ้งการ

ทางการเงนิของบรษัิทฯ เนือ่งจากบรษัิทฯ ไดร้ับอนุญาตให ้

เป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยฯ์ แลว้    

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายการดังกล่าวเป็นการกูย้มืเงนิระยะสัน้ โดยไม่มกีารคดิ

ดอกเบีย้ เพือ่ใชเ้ป็นทุนหมุนเวยีนในการด าเนนิธุรกจิ โดย

เงือ่นไขการช าระเงนิ เป็นไปตามการกูย้มืปกต ิโดยบรษัิทฯ 

มกี าหนดจ่ายคนืเงนิตน้เมือ่ครบก าหนด 90 วันนับจากวันที่

ในต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ ดังนัน้ รายการดังกลา่ว จงึมคีวามจ าเป็น

และสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ในการด าเนนิธุรกจิของ

บรษัิทฯ  
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 บคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ 

ลกัษณะการประกอบธรุกจิ/ 
ลกัษณะความสมัพันธ ์

ลกัษณะรายการ 
มูลคา่รายการ (ลา้นบาท) ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 
2556 2557 

ส าหรับวงเงินกูท้ี่ใหม่ที่ขออนุมัติจากที่ประชุมกรรมการ 

บรษัิทฯ ครัง้ที ่1/2557 เมือ่วันที่ 18 กุมภาพันธ ์2557 นัน้ 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นว่า การกูย้มืเงนิระยะสัน้ 

เพื่อใชเ้ป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกจิ โดยมีอัตรา

ดอกเบีย้ต ่ากว่าอัตราตน้ทุนเงนิกูข้องบรษัิทฯ เงื่อนไขการ

ช าระเงนิ เป็นไปตามการกูย้มืปกต ิโดยบรษัิทฯ มกี าหนด

จ่ายคืนเงินตน้เมื่อครบก าหนด 90 วันนับจากวันที่ในตั๋ว

สัญญาใชเ้งนิ  

อย่างไรก็ด ีคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นว่า บรษัิทฯ 

ควรลดการพึง่พงิหรอืรับความชว่ยเหลอืทางการเงนิ  โดย

บรหิารสภาพคลอ่งในการด าเนนิงานหรอืระดมทนุในรูปแบบ

อืน่ๆ ใหเ้พยีงพอตอ่ความตอ้งการทางการเงนิของบรษัิทฯ 

  ค า้ประกนัเงนิกูย้มืโดยไมม่คีา่ตอบแทน 

ดร. แคทลนี  มาลนีนท ์ ค ้าประกันวงเงนิกูย้มื

จากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งใหแ้ก่บรษัิทฯ 

ส าหรับการลงทนุในธุรกจิโครงการผลติไฟฟ้า 

PV ประเภท Commercial Rooftop    

-    วงเงนิค ้าประกันของเงนิกูย้มืระยะสัน้ 

 

 

 

 

 

-ไมม่-ี 
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บรษัิทฯ มวีงเงนิกูย้มืจากธนาคารพาณชิยแ์หง่หนึง่ ส าหรับ

การลงทนุในธุรกจิโครงการผลติไฟฟ้า PV ประเภท 

Commercial Rooftop โดยวงเงนิกูย้มืดังกลา่ว ค ้าประกัน

โดยดร. แคทลนี  มาลนีนท ์  ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขที่

ก าหนดโดยธนาคารพาณชิยใ์หกู้ย้มืเงนิ โดยบรษัิทฯ ไมม่ี

คา่ใชจ้า่ยเกดิขึน้จากการค ้าประกันดังกลา่ว  

ทัง้นี ้ บรษัิทฯ คาดว่าการพึง่พงิหรอืรับความชว่ยเหลอืทาง

การเงนิจะลดนอ้ยลงหรอืไมเ่กดิขึน้อกี โดยบรษัิทฯ คาดวา่

จะสามารถบรหิารสภาพคลอ่งในการด าเนนิงานหรอืระดม

ทนุในรปูแบบอืน่ๆ ไดอ้ย่างเพยีงพอตอ่ความตอ้งการ

ทางการเงนิของบรษัิทฯ เนือ่งจากบรษัิทฯ ไดร้ับอนุญาตให ้

เป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยฯ์ แลว้    

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การท ารายการดังกล่าว เป็นการรับความช่วยเหลือทาง

การเงินจากดร. แคทลีน  มาลีนนท์  เพื่อใชเ้ป็นแหล่ง

เ งินทุน ในการพัฒนาโครงการใหก้ั บบริษัทฯ  โดย              

ดร. แคทลีน  มาลีนนท์  มิไดร้ับค่าตอบแทนในการค ้า

ประกันวงเงนิกูย้มืดังกลา่ว รายการดังกลา่วจงึมคีวามจ าเป็น

และสมเหตสุมผล และเป็นประโยชนต์อ่บรษัิทฯ  

อยา่งไรก็ด ีฝ่ายบรหิารควรเรง่เจรจากับธนาคารพาณชิย์

ผูใ้หกู้ ้เพือ่ปลดภาระค ้าประกันดังกลา่ว 
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12.2 มาตรการหรอืข ัน้ตอนในการอนุมตัใิหเ้ขา้ท ารายการระหวา่งกนัและนโยบายการท ารายการระหวา่งกนัใน

อนาคต  

บรษัิทฯ ไดก้ าหนดมาตรการและขัน้ตอนการอนุมัตกิารท ารายการระหวา่งกนัของบรษัิทฯ และ/หรอืบรษัิทยอ่ยกับบคุคลทีอ่าจ

มสีว่นไดเ้สยี หรอืมคีวามขดัแยง้กนัในทางผลประโยชน ์ หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นอนาคต ทัง้นี้ เพือ่ความ

โปร่งใส เป็นธรรม และไม่กอ่ใหเ้กดิการถา่ยเทผลประโยชนข์องบรษัิทฯ และ/หรอืบรษัิทย่อย ดงัตอ่ไปนี ้  

1. การเขา้ท ารายการระหวา่งกนั ของบรษัิทฯ และ/หรอืบรษัิทย่อย กบับคุคลทีอ่าจมสีว่นไดเ้สยี หรอืมคีวามขดัแยง้กนั

ในทางผลประโยชน ์บรษัิทฯ และ/หรอืบรษัิทย่อยจะตอ้งด าเนนิการเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ประกาศ ระเบยีบ 

ขอ้ก าหนด และหนังสอืเวยีนทีเ่กีย่วขอ้งดงัตอ่ไปนี ้ 

1) พระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535  

2) ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุที ่ทจ. 21/2551 เรือ่งหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั  

3) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิัตกิารของบรษัิท

จดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ.2546 

4) ขอ้บงัคับของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง หลกัเกณฑ ์ เงือ่นไข และวธิกีารเกีย่วกบัการเปิดเผย

สารสนเทศและการปฏบิตักิารใดๆ ของบรษัิทจดทะเบยีน  

5) ขอ้ก าหนดเกีย่วกับการเปิดเผยการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกันในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิทีจ่ัดท าโดยผูส้อบ

บัญชทีีไ่ดรั้บการรับรองโดยคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยแ์ละแบบแสดงรายการขอ้มูล

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

ตลาดหลักทรัพย ์ขอ้ก าหนดตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนหนังสอืเวยีน กฎระเบยีบและกฎหมาย

อืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. การเขา้ท ารายการระหว่างกันใดๆ ทีเ่ขา้ข่ายทีจ่ะตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือทีป่ระชมุผูถ้ือหุน้ 

รายการระหว่างกันดังกล่าวจะตอ้งไดรั้บการพิจารณากลั่นกรองและใหค้วามเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน

น าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ แลว้แตก่รณี เพือ่พจิารณาอนุมัตทิกุครัง้ ทัง้นี ้เพือ่ใหแ้น่ใจวา่

รายการระหวา่งกนัดงักลา่ว ไมก่อ่ใหเ้กดิการถา่ยเทผลประโยชนข์องบรษัิทฯ และ/หรอืบรษัิทย่อย โดยความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ อยา่งนอ้ยจะตอ้งครอบคลมุประเด็น ดงันี้ 

1) ความสมเหตสุมผลและประโยชนข์องรายการระหวา่งกนัตอ่บรษัิทฯ และ/หรอืบรษัิทยอ่ย 

2) ความเป็นธรรมของราคา และเงือ่นไขของรายการระหวา่งกนั โดยใหพ้จิารณาเปรยีบเทยีบความเหมาะสมของ

ราคาและสิง่ตอบแทนอืน่ กบัราคาตลาด ราคาทีไ่ดรั้บการเสนอจากบคุคลภายนอก หรอืราคาประเมนิของผู ้

ประเมนิอสิระ  

3) ความเหมาะสมของเงือ่นไขของรายการ อาท ิ โดยใหพ้จิารณาเปรยีบเทยีบเงือ่นไขการช าระราคาหรอืสิง่ตอบ

แทน และเงือ่นการคา้ปกตทิัว่ไป  

ทั ้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น 

คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอความเห็นเกีย่วกับรายการระหวา่งกันจากผูเ้ชีย่วชาญอสิระ หรอืผูส้อบบัญชี

ของบรษัิทฯ เพือ่ประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษัิทฯ กอ่นน าเสนอตอ่

คณะกรรมการบรษัิทฯ หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ แลว้แตก่รณี ได ้

3. บรษัิทฯ และ/หรอืบรษัิทย่อย จะตอ้งด าเนินการหา้มไม่ใหก้รรมการผูม้สีว่นไดเ้สยีในการตกลงเขา้ท ารายการระหวา่ง

กันดังกลา่วเขา้ร่วมประชมุ และ/หรอืมสีทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุ ในวาระทีเ่กีย่วขอ้งกับการพจิารณาอนุมัตกิารเขา้ท า

รายการระหวา่งกัน ทัง้นี้ บรษัิทจะตอ้งด าเนนิการเปิดเผยขอ้มูลรายการระหวา่งกันในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิที่

ไดรั้บการตรวจสอบหรอืสอบทานจากผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ 

4. การเขา้ท ารายการระหว่างกันใดๆ ใหฝ่้ายบริหารมีอ านาจในการอนุมัตกิารเขา้ท ารายการระหว่างกันดังกล่าวได ้  

หากรายการดงักลา่วมขีอ้ตกลงและเงือ่นไขทางคา้ในลักษณะเดยีวกนักับทีว่ญิญชูนจะพงึกระท ากับคูส่ญัญาทั่วไปใน

สถานการณ์เดยีวกนั ดว้ยอ านาจตอ่รองทางการคา้ทีป่ราศจากอทิธพิลในการทีต่นมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอื

บุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง  ทัง้นี้ บรษัิทฯ จะตอ้งจัดท ารายงานสรุปเกีย่วกับรายการระหว่างกันทีเ่กดิขึน้ดังกล่าวทีม่ี

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

กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบคุคลทีอ่าจมสีว่นไดเ้สยี หรอืมคีวามขัดแยง้กนัในทางผลประโยชน ์ทีม่เีงือ่นไขทางการคา้ทั่วไป ดงันี้ 

1. ในกรณีทีเ่ป็นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกันหรือระหว่างกันที่มีขนาดเล็ก และเป็นรายการทีม่ีเงื่อนไขการคา้ปกต ิ  

ฝ่ายจัดการจะเป็นผูพ้จิารณาตดัสนิใจ 

2. ในกรณีที่เป็นการท ารายการระหว่างกันที่มีขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่เป็นรายการที่มีเงื่อนไขการคา้ปกติ 

คณะกรรมการบรหิารจะเป็นผูพ้จิารณาตดัสนิใจ 

- รายการขนาดเล็ก คอื รายการทีม่มีลูคา่นอ้ยกวา่หรอืเทา่กับ 1 ลา้นบาท หรอื นอ้ยกวา่หรอืเทา่กับรอ้ยละ 0.03 

ของสนิทรัพยท์ีม่ตีวัตนสทุธแิลว้แตจ่ านวนใดสงูกวา่    

- รายการขนาดกลาง คอื รายการทีม่มีลูคา่มากกวา่ 1 ลา้นบาทแตน่อ้ยกวา่ 20 ลา้นบาท หรอื มากกวา่รอ้ยละ 0.03 

แตต่ า่กวา่รอ้ยละ 3 ของสนิทรัพยท์ีม่ตีัวตนสทุธ ิแลว้แตจ่ านวนใดจะสงูกวา่    

- รายการขนาดใหญ ่คอื รายการทีม่มีลูคา่มากกวา่หรอืเทา่กับ 20 ลา้นบาท หรอื มากกวา่รอ้ยละ 3 ของสนิทรัพย์

ทีม่ตีวัตนสทุธ ิแลว้แตจ่ านวนใดจะสงูกวา่ 
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ฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงาน 
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 13. ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั  

13.1 งบการเงนิ 

13.1.1 สรุปรายงานการตรวจสอบบญัช ี

ประจ าปี ผูส้อบบญัช ี สรุปรายงานการตรวจสอบ 

2555 คณุศริาภรณ์  เอือ้อนันตก์ลุ  
ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขทะเบยีน 3844  

จาก บรษัิท ส านักงาน เอนิสท์ แอนด ์ยัง 

จ ากัด ซึง่เป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ดรั้บความ
เห็นชอบจากส านักงาน กลต. 

ผูส้อบบัญชไีดด้ าเนินการตรวจสอบบัญชตีามมาตรฐาน
การสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและใหค้วามเห็นว่า งบ

การเงินที่ตรวจสอบไดแ้สดงฐานะการเงิน  ผลการ

ด าเนนิงาน และกระแสเงนิสดของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย
โดยถูกตอ้งตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และไดใ้หข้อ้สังเกตในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิขอ้ 3 เรือ่ง ภาษีเงนิได ้ทีถ่อืปฏบิตักิอ่น

วันทีม่ผีลบังคับใช ้และหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้ 5 
เรื่องการซือ้เงนิลงทุนในหุน้สามัญของ TSR และ SSE1 

โดยบริษัทฯ ปรับยอ้นหลังงบการเงนิรวม ณ สิน้ปี 2554 

และถือเสมือนว่าบริษัทดังกล่าวที่ซื้อเขา้มาในเดือน
ธันวาคม 2555 เป็นบรษัิทย่อยของบรษัิทฯ มาโดยตลอด 

ทัง้นี้ ผูส้อบบัญชมีไิดแ้สดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อ
กรณีดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

2556 คณุศริาภรณ์  เอือ้อนันตก์ลุ  

ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขทะเบยีน 3844  
จาก บรษัิท ส านักงาน อวีาย จ ากดั (เดมิชือ่

บรษัิท ส านักงาน เอนิสท์ แอนด ์ยัง จ ากดั) 

ซึง่เป็นผูส้อบบัญชทีีไ่ดรั้บความเห็นชอบจาก
ส านักงาน กลต. 

ผูส้อบบัญชไีดป้ฏบิัตงิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ

บัญช ีและใหค้วามเห็นวา่ งบการเงนิทีต่รวจสอบไดแ้สดง
ฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 ผลการด าเนนิงาน

และกระแสเงนิสด ส าหรับปีสิน้สดุวันเดยีวกันของบรษัิทฯ 

บริษัทย่อยและกจิการที่ควบคุมร่วมกัน และเฉพาะของ
บริษัทฯ โดยถูกตอ้งตามที่ควรในสาระส าคัญตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

2557 คณุศริาภรณ์  เอือ้อนันตก์ลุ  

ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขทะเบยีน 3844  

จาก บรษัิท ส านักงาน อวีาย จ ากดั  
ซึง่เป็นผูส้อบบัญชทีีไ่ดรั้บความเห็นชอบจาก

ส านักงาน กลต. 

ผูส้อบบัญชไีดป้ฏบิัตงิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ

บัญช ีและใหค้วามเห็นวา่ งบการเงนิทีต่รวจสอบไดแ้สดง

ฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 ผลการด าเนนิงาน
และกระแสเงนิสด ส าหรับปีสิน้สดุวันเดยีวกันของบรษัิทฯ 

บริษัทย่อยและกจิการที่ควบคุมร่วมกัน และเฉพาะของ
บริษัทฯ โดยถูกตอ้งตามที่ควรในสาระส าคัญตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
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13.1.2 ตารางสรุปงบการเงนิรวมของบรษัิทฯ  ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 – 2557  

 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

งบการเงนิรวม 

2555 2556 2557  

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 
สนิทรพัย ์       
สนิทรพัยห์มนุเวยีน       
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 0.10 0.0 22.90 0.5 7.53 0.1 
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากัดในการเบกิใช ้ 1,151.44 22.0 14.99 0.3 151.76 2.2 
เงนิลงทนุชัว่คราว -- -- -- -- 1,232.00 17.9 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ืน่ 14.02 0.3 118.13 2.2 197.17 2.9 
ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลจ่ายลว่งหนา้ -- -- 10.35 0.2 11.67 0.2 
ภาษีมลูคา่เพิม่รอเรยีกคนื 7.21 0.2 17.07 0.4 32.06 0.5 
คา่อากรขาเขา้รอเรยีกคนื -- -- 55.52 1.0 15.73 0.2 
ภาษีซือ้ยังไมถ่งึก าหนด 80.51 1.5 17.56 0.3 3.03 0.0 
คา่ใชจ้่ายจ่ายลว่งหนา้ 1.48 0.0 -- -- -- -- 
สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 0.67 0.0 7.07 0.1 9.60 0.1 

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 1,255.43 24.0 263.59 5.0 1,660.55 24.1 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน       
เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค ้าประกัน 0.78 0.0 0.88 0.0 121.47 1.8 
เงนิจ่ายลว่งหนา้ตามสัญญาซอ่มบ ารงุ -- -- 76.92 1.5 69.05 1.0 
อสังหารมิทรัพยเ์พือ่การลงทนุ -- -- 88.40 1.7 88.40 1.3 
ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 3,822.81 72.9 4,682.61 88.3 4,742.19 68.9 
เงนิมัดจ าซือ้ทีด่นิ 9.20 0.2 -- -- -- -- 
สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตัดบัญช ี 153.08 2.9 190.84 3.6 189.63 2.8 
สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 1.30 0.0 1.58 0.0 10.10 0.1 

รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 3,987.17 76.0 5,041.23 95.0 5,220.84 75.9 
รวมสนิทรพัย ์ 5,242.60 100.0 5,304.82 100.0 6,881.39 100.0 
หนีส้นิ       
หนีส้นิหมนุเวยีน       
เงนิเบกิเกนิบัญชธีนาคารและเงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร 486.24 9.3 70.29 1.3 -- -- 
เจา้หนีค้า่กอ่สรา้งและเจา้หนีอ้ ืน่ 1,587.36 30.3 793.06 15.0 169.21 2.4 
สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายใน 1 ปี 91.32 1.7 1,019.57 19.2 424.77 6.2 
สว่นของเจา้หนีเ้ชา่ซือ้ทีถ่งึก าหนดช าระภายใน 1 ปี -- -- 4.11 0.1 4.30 0.1 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน -- -- 20.00 0.4 -- -- 
ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย -- -- 11.93 0.2 4.94 0.1 
ภาษีขายยังไมถ่งึก าหนด 0.30 0.0 5.64 0.1 39.50 0.5 
หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 4.75 0.1 5.30 0.1 18.04 0.3 

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 2,169.97 41.4 1,929.89 36.4 660.76 9.6 
หนีส้นิไมห่มนุเวยีน       
เงนิกูย้มืระยะยาว-สทุธจิากสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายใน 1 ปี 2,193.28 41.9 2,410.65 45.4 2,722.02 39.6 
เจา้หนีเ้ชา่ซือ้-สทุธจิากสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายใน 1 ปี -- -- 12.61 0.2 8.32 0.1 
หนีส้นิภาษีเงนิไดร้อการตัดบัญช ี 115.69 2.2 13.67 0.3 -- -- 
หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่ 1.28 0.0 5.27 0.1 2.78 0.0 

รวมหนีส้นิไมห่มนุเวยีน 2,310.25 44.1 2,442.20 46.0 2,733.12 39.7 
รวมหนีส้นิ 4,480.22 85.5 4,372.09 82.4 3,393.88 49.3 
สว่นของผูถ้อืหุน้       
ทนุจดทะเบยีน 1,365.00 26.0 1,365.00 25.7 1,815.00 26.4 
ทนุออกจ าหน่ายและเรยีกช าระแลว้ 649.40 12.4 1,021.22 19.3 1,815.00 26.4 
สว่นเกนิมลูคา่หุน้ -- -- -- -- 1,266.10 18.4 
เงนิรับลว่งหนา้ค่าหุน้เพิม่ทนุ 278.16 5.3 92.47 1.7 -- -- 
ลกูหนีค้า่หุน้ (5.55) (0.1) (5.71) (0.1) -- -- 
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม (158.29) (3.0) (175.25) (3.3) 406.25 5.9 
องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของผูถ้อืหุน้ (1.34) (0.1) --   -- -- -- 
สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย       

ของกจิการทีค่วบคมุรว่มกัน -- -- -- -- 0.16 0.0 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 762.38 14.5 932.73 17.6 3,487.51 50.7 
รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 5,242.60 100.0 5,304.82 100.0 6,881.39 100.0 

 

 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2557 บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน)   
    

 

   

สว่นที ่3 หนา้ 80 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงนิรวม 

2555 2556 2557 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 
การด าเนนิงานตอ่เนือ่ง       
รายได ้       
รายไดจ้ากการขาย 6.04 31.1 46.53 7.7 293.61 21.8 
รายไดเ้งนิอดุหนุนสว่นเพิม่ราคารับซือ้ไฟฟ้า 10.93 56.3 85.54 14.1 517.61 38.4 
รายไดค้า่บรหิารจัดการ --    -- 8.97 1.4 14.02 1.0 
รายไดอ้ืน่       
ก าไรจากการเปลีย่นสถานะเงนิลงทนุ --    -- 453.43 74.7 450.00 33.4 
รายไดค้า่ปรับจากความล่าชา้ในการกอ่สรา้ง --    -- 4.91 0.8 64.59 4.8 
อืน่ๆ 2.26 12.6 7.97 1.3 8.86 0.6 

รวมรายได ้ 19.23 100.0 607.35 100.0 1,348.69 100.00 
       

คา่ใชจ้า่ย       
ตน้ทนุขายและบรกิาร 39.07 203.2 80.42 13.2 239.30 17.8 
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 39.12 203.4 107.87 17.8 122.73 9.1 
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ --    -- 591.90 97.5 250.00 18.5 
ขาดทนุจากการจ าหน่าย/ตัดจ าหน่ายทีด่นิ อาคาร       
และอปุกรณ ์ 15.41 80.2 7.35 1.2 -- -- 

คา่ใชจ้่ายอืน่ --   -- --    -- -- -- 
รวมคา่ใชจ้า่ย 93.60 486.8 787.54 129.7 612.03 45.4 
ก าไร(ขาดทนุ)กอ่นคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ       
และภาษเีงนิได ้ (74.37) (386.8) (180.19) (29.7) 736.66 54.6 

คา่ใชจ้่ายทางการเงนิ (63.99) (332.8) (83.16) (13.7) (158.36) 11.7 
ก าไร(ขาดทนุ)กอ่นภาษเีงนิไดจ้ากการด าเนนิงาน       
ตอ่เนือ่ง (138.36) (719.6) (263.35) (43.4) 578.30 42.9 

รายไดภ้าษีเงนิได ้ 37.39 194.5 142.30 23.5 2.96 0.2 
ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนนิงานตอ่เนือ่ง (100.97) (525.1) (121.05) (19.9) 581.26 43.1 
การด าเนนิงานทีย่กเลกิ       
ก าไรของบรษัิทยอ่ยกอ่นการเปลีย่นสถานะเป็น       

กจิการทีค่วบคมุรว่มกัน (1.37) (7.1) 105.43 17.3 -- -- 
ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรบัปี (102.34) (532.2) (15.62) (2.6) 581.26 43.1 

       
ก าไรตอ่หุน้ข ัน้พืน้ฐาน       
ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนนิงานตอ่เนือ่ง       
สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ (1.87)  (1.33)  0.41  
ก าไร (ขาดทนุ)ส าหรับปีสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ (1.90)  (0.17)  0.41  
จ านวนหุน้สามัญถัวเฉลีย่ถว่งน ้าหนัก (ลา้นหุน้) 53.93  91.27  1,404.64  
มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ (บาท) 10.00  10.00  1.00  
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งบกระแสเงนิสด งบการเงนิรวม 

(หน่วย : ลา้นบาท) 2555 2556 2557 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน    

ก าไร (ขาดทนุ) กอ่นภาษีเงนิไดจ้ากการด าเนนิงานตอ่เนือ่ง (138.36) (263.35) 578.30 

ก าไรกอ่นภาษีของบรษัิทยอ่ยกอ่นการเปลีย่นสถานะเป็นกจิการที ่    

ควบคมุรว่มกัน (1.37) 131.09 -- 

ก าไร (ขาดทนุ) กอ่นภาษี (139.73) (132.26) 578.30 

รายการปรบักระทบ    

คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 30.16 47.10 149.23 

คา่เผือ่หนีส้งสัยจะสญูและขาดทนุจากการตัดจ าหน่ายหนีส้ญู 1.49 12.14 -- 

คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ -- 591.90 250.00 

ขาดทนุจากการจ าหน่าย/ตัดจ าหน่ายทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 15.41 7.35 (0.56) 

ก าไรจากการเปลีย่นสถานะเงนิลงทนุ -- (453.43) (450.00) 

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน 1.28 0.42 1.26 

ขาดทนุ (ก าไร) จากอัตราแลกเปลีย่นทียั่งไมเ่กดิขึน้จรงิ (0.02) 9.37 0.67 

ก าไรทียั่งไมเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงมลูคา่เงนิลงทนุชัว่คราว -- -- (0.20) 

ดอกเบีย้รับ (0.18) (3.35) (6.54) 

คา่ใชจ้่ายทางการเงนิ 64.04 87.76 158.36 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนนิงานกอ่นการเปลีย่นแปลงใน    

สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิด าเนนิงาน (27.55) 167.00 680.52 

สนิทรัพยด์ าเนนิงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง    

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ืน่ (6.95) (146.19) (58.71) 

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ (58.91) (183.27) 45.01 

สนิทรัพยอ์ืน่ (10.14) (0.28) (8.70) 

หนีส้นิด าเนนิงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)    

เจา้หนีอ้ ืน่ 2.09 32.00 (37.82) 

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 4.91 9.42 46.61 

หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่ --   --  (3.50) 

เงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมด าเนนิงาน (96.55) (121.32) 663.41 

จ่ายภาษีเงนิได ้ (0.04) (64.74) (17.81) 

เงนิสดสทุธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด าเนนิงาน (96.59) (186.06) 645.60 

    

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ    

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากัดในการเบกิใชเ้พิม่ขึน้ (1,076.27) 1,132.68 (257.37) 

เงนิลงทนุชัว่คราวเพิม่ขึน้ -- -- (1,231.80) 
 เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค ้าประกันเพิม่ขึน้ -- (0.10)  

ซือ้ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ ์ (813.57) (3,611.26) (1,060.02) 

ซือ้อสังหารมิทรัพยเ์พือ่การลงทนุ -- (43.13) -- 

เงนิสดรับจากการจ าหน่ายทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ 1.16 --  0.56 

เงนิสดรับจากการจ าหน่ายอสังหารมิทรัพยเ์พือ่การลงทนุ -- -- 35.60 

ดอกเบีย้รับ 0.17 3.33 1.52 

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ (1,888.51) (2,518.48) (2,511.51) 
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งบกระแสเงนิสด งบการเงนิรวม 

(หน่วย : ลา้นบาท) 2555 2556 2557 
    

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ    

เงนิเบกิเกนิบัญชธีนาคารและเงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคารเพิม่ขึน้     

(ลดลง) 478.41 (415.94) (70.29) 

ช าระคนืเจา้หนีเ้ชา่ซือ้และหนีส้นิตามสัญญาเชา่การเงนิ (0.33) (1.05) (4.78) 

เงนิสดรับจากเงนิกูย้มืระยะยาว 1,779.87 2,811.31 622.86 

ช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาว (509.71) (95.50) (904.27) 

เงนิสดรับจากเงนิกูร้ะยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน -- 20.00 (20.00) 

เงนิสดรับคา่หุน้ 333.87 185.97 1,973.12 

เงนิสดรับคา่หุน้เพิม่ทนุจากผูร้ว่มคา้อืน่ของกจิการทีค่วบคมุรว่มกัน -- 400.00 450.00 

เงนิสดรับคา่หุน้จากผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุของบรษัิท    

ยอ่ยของกจิการทีค่วบคมุรว่มกัน 
 

-- -- 0.17 

ดอกเบีย้จ่ายและคา่ธรรมเนยีมทางการเงนิ (96.96) (177.45) (196.27) 

เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมจดัหาเงนิ 1,985.15 2,727.34 1,850.54 

    

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิม่ข ึน้ (ลดลง) สทุธ ิ 0.05 22.80 (15.37) 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้ปี 0.06 0.10 22.90 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดปลายปี 0.10 22.90 7.53 
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อตัราสว่นทางการเงนิ หน่วย งบการเงนิรวม 

  2555 2556 2557 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง     

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 0.6 0.2 2.5 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่ 0.5 0.1 2.5 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงนิสด เทา่ (0.1) (0.1) 1.0 

อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนี้การคา้ เทา่ 13.3 3.6 4.3 

ระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉลีย่ วนั 27.0 101.4 85.3 

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการหาก าไร     

อตัราก าไรขัน้ตน้ รอ้ยละ (130.3) 43.0 82.3 

อตัราก าไรจากการด าเนนิงาน รอ้ยละ (360.8) (33.5) 54.6 

อตัราก าไรอืน่ รอ้ยละ 11.7 76.8 33.4 

อตัราสว่นเงนิสดตอ่การท าก าไร รอ้ยละ 157.8 393.8 87.6 

อตัราก าไรสทุธ ิ รอ้ยละ (525.2) (19.9) 43.1 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ (0.2) (0.1) 16.7 

อตัราสว่นแสดงประสทิธภิาพในการด าเนนิงาน     

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย ์ รอ้ยละ (2.9) (2.3) 8.4 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพยถ์าวร รอ้ยละ (2.8) (1.7) 11.1 

อตัราการหมนุของสนิทรัพย ์ เทา่ 0.0 0.1 0.2 

อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ     

อตัราสว่นหนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ เทา่ 5.9 4.7 1.0 

อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ เทา่ (0.2) (0.4) 2.7 

อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผูกพัน เทา่ (0.0) (0.0) (0.0) 

อตัราการจ่ายเงนิปันผล รอ้ยละ -- -- -- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2557 บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน)   
    

 

   

สว่นที ่3 หนา้ 84 

13.1.3 ตารางสรุปงบการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 – 2557  

งบแสดงฐานะการเงนิ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2555 2556 2557 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 
สนิทรพัย ์       
สนิทรพัยห์มนุเวยีน       
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 0.06 0.0 6.33 0.4 4.06 0.1 
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากัดในการเบกิใช ้ 769.87 24.2 0.72 0.0 36.56 1.3 
เงนิลงทนุชัว่คราว -- -- -- -- 1,232.00 43.9 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ืน่ 14.41 0.4 108.02 6.8 117.15 4.2 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกบ่รษัิทยอ่ย -- -- -- -- 68.45 2.4 
ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลจ่ายลว่งหนา้ -- -- -- -- 1.07 0.1 
ภาษีมลูคา่เพิม่รอเรยีกคนื 0.34 0.0 1.00 0.1 -- -- 
ภาษีซือ้ยังไมถ่งึก าหนด 4.80 0.2 0.72 0.0 0.73 0.0 
สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 2.15 0.1 2.65 0.2 2.73 0.1 

รวม 791.63 24.9 119.44 7.5 1,462.75 52.1 
สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนถอืไวเ้พือ่ขาย 166.55 5.2 -- -- -- -- 
รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 958.18 30.1 119.44 7.5 1,462.75 52.1 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน       
เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระผกูพันระยะยาว 0.78 0.0 0.78 0.1 4.36 0.2 
เงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย 300.00 9.4 53.08 3.3 176.19 6.3 
เงนิลงทนุในกจิการทีค่วบคมุรว่มกัน -- -- 320.00 20.2 350.00 12.5 
อสังหารมิทรัพยเ์พือ่การลงทนุ -- -- 88.40 5.6 88.40 3.1 
ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 1,873.32 58.9 889.15 56.2 609.75 21.7 
เงนิมัดจ าซือ้ทีด่นิ 9.20 0.3 -- -- -- -- 
สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตัดบัญช ี 37.39 1.2 110.50 7.0 109.07 3.9 
สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 1.26 0.1 1.18 0.1 6.86 0.2 

รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 2,221.95 69.9 1,463.09 92.5 1,344.63 47.9 
รวมสนิทรพัย ์ 3,180.13 100.0 1,582.53 100.0 2,807.38 100.0 
หนีส้นิ       
หนีส้นิหมนุเวยีน       
เงนิเบกิเกนิบัญชธีนาคารและเงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร 486.24 15.3 70.29 4.4 -- -- 
เจา้หนีค้า่กอ่สรา้งและเจา้หนีอ้ ืน่ 599.69 18.9 10.68 0.7 14.38 0.5 
สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายใน 1 ปี 11.66 0.4 528.32 33.4 39.66 1.4 
สว่นของเจา้หนีเ้ชา่ซือ้ทีถ่งึก าหนดช าระภายใน 1 ปี -- -- 4.11 0.3 4.29 0.2 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน -- -- 20.00 1.2 -- -- 
ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย -- -- 11.93 0.7 -- -- 
ภาษีขายยังไมถ่งึก าหนด 0.30 0.0 -- -- 38.34 1.4 
หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 0.93 0.0 1.42 0.1 4.06 0.1 

รวม 1,098.82 34.6 646.75 40.8 100.73 3.6 
หนีส้นิทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกับสนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อื       
ไวเ้พือ่ขาย 166.55 5.2 -- -- -- -- 

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 1,265.37 39.8 646.75 40.8 100.73 3.6 
หนีส้นิไมห่มนุเวยีน       
เงนิกูย้มืระยะยาว-สทุธจิากสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายใน       

1 ปี 571.31 18.0 -- -- 152.99 5.4 
เจา้หนีเ้ชา่ซือ้-สทุธจิากสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายใน 1 ปี -- -- 12.61 0.8 8.32 0.3 
หนีส้นิภาษีเงนิไดร้อการตัดบัญช ี 115.69 3.6 13.67 0.9 -- -- 
หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่ 1.28 0.0 1.69 0.1 2.79 0.1 

รวมหนีส้นิไมห่มนุเวยีน 688.28 21.6 27.97 1.8 164.10 5.8 
รวมหนีส้นิ 1,953.65 61.4 674.72 42.6 264.83 9.4 
สว่นของผูถ้อืหุน้       
ทนุจดทะเบยีน 1,365.00 42.9 1,365.00 86.2 1,815.00 64.6 
ทนุออกจ าหน่ายและเรยีกช าระแลว้ 649.40 20.4 1,021.22 64.5 1,815.00 64.6 
สว่นเกนิมลูคา่หุน้ -- -- -- -- 1,266.10 45.1 
เงนิรับลว่งหนา้ค่าหุน้เพิม่ทนุ 278.16 8.7 92.46 5.8 -- -- 
ลกูหนีค้า่หุน้ (5.55) (0.1) (5.71) (0.3) -- -- 
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม (158.29) (5.0) (200.16) (12.6) (538.55) (19.1) 
องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของผูถ้อืหุน้ 462.76 14.6 -- -- -- -- 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 1,226.48 38.6 907.81 57.4 2,542.55 90.6 
รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 3,180.13 100.0 1,582.53 100.0 2,807.38 100.0 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2555 2556 2557 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 
การด าเนนิงานตอ่เนือ่ง       
รายได ้       
รายไดจ้ากการขาย 6.04 29.2 7.95 13.3 4.46 4.3 
รายไดเ้งนิอดุหนุนสว่นเพิม่ราคารับซือ้ไฟฟ้า 10.93 52.8 14.24 23.8 7.29 7.0 
รายไดค้า่บรหิารจัดการ -- -- 30.58 51.1 38.66 36.9 
รายไดอ้ืน่       
เงนิปันผลรับจากกจิการทีค่วบคมุร่วมกัน -- -- -- -- 47.25 45.2 
อืน่ๆ 3.74 18.0 7.04 11.8 6.93 6.6 

รวมรายได ้ 20.71 100.00 59.81 100.00 104.59 100.00 
คา่ใชจ้า่ย       
ตน้ทนุขายและบรกิาร 39.07 188.7 69.72 116.6 88.46 84.6 
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 39.12 188.9 64.33 107.5 84.24 80.5 
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ -- -- 591.90 989.6 250.00 239.0 
ขาดทนุจากการจ าหน่าย/ตัดจ าหน่ายทีด่นิอาคารและ       
อปุกรณ ์ 15.41 74.4 7.35 12.3 -- -- 

รวมคา่ใชจ้า่ย 93.60 452.0 733.30 1,226.0 422.70 404.1 
ก าไร(ขาดทนุ)กอ่นคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและ       
ภาษเีงนิได ้ (72.89) (352.0) (673.49) (1,126.0) (318.11) (304.1) 

คา่ใชจ้่ายทางการเงนิ (65.47) (316.1) (32.43) (54.2) (32.74) (31.3) 
ก าไร(ขาดทนุ)กอ่นภาษเีงนิไดจ้ากการด าเนนิงาน       
ตอ่เนือ่ง (138.36) (668.1) (705.92) (1,180.2) (350.85) (335.4) 

รายไดภ้าษีเงนิได ้ 37.39 180.5 130.73 218.6 12.23 11.7 
ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนนิงานตอ่เนือ่ง (100.97) (487.6) (575.19) (961.6) (338.62) (323.7) 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่       
ผลก าไรจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร ์       
  ประกันภัย -- -- -- -- 0.24 0.2 
ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรบังวด (100.97) (487.6) (575.19) (961.6) (338.38) (323.5) 
       
ก าไรตอ่หุน้ข ัน้พืน้ฐาน       
ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนนิงานตอ่เนือ่ง       
สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ (1.89)  (6.30)  (0.24)  
ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปีสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ (1.89)  (6.30)  (0.24)  
จ านวนหุน้สามัญถัวเฉลีย่ถว่งน ้าหนัก (ลา้นหุน้) 53.32  91.27  1,404.64  
มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ (บาท) 10.00  10.00  1.00  
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งบกระแสเงนิสด งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

(หน่วย : ลา้นบาท) 2555 2556 2557 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน      

ก าไร (ขาดทนุ) กอ่นภาษีเงนิไดจ้ากการด าเนนิงานตอ่เนือ่ง (138.36) (705.92) (350.85) 

ก าไรกอ่นภาษีของบรษัิทยอ่ยกอ่นการเปลีย่นสถานะเป็นกจิการที ่    

ควบคมุรว่มกัน -- -- -- 

ก าไร (ขาดทนุ) กอ่นภาษี (138.36) (705.92) (350.85) 

รายการปรบักระทบ    

คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 30.15 30.50 32.37 

คา่เผือ่หนีส้งสัยจะสญูและขาดทนุจากการตัดจ าหน่ายหนีส้ญู 1.49 12.14 -- 

คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ -- 591.90 250.00 

ขาดทนุจากการจ าหน่าย/ตัดจ าหน่ายทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 15.41 7.35 (0.56) 

ก าไรจากการเปลีย่นสถานะเงนิลงทนุ -- -- -- 

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน 1.28 0.42 1.26 

ขาดทนุ (ก าไร) จากอัตราแลกเปลีย่นทียั่งไมเ่กดิขึน้จรงิ (0.02) -- (0.02) 

ก าไรทียั่งไมเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงมลูคา่เงนิลงทนุชัว่คราว -- -- (0.20) 

เงนิปันผลรับ -- -- (47.25) 

ดอกเบีย้รับ (1.66) (2.63) (5.82) 

คา่ใชจ้่ายทางการเงนิ 65.47 32.43 32.74 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนนิงานกอ่นการเปลีย่นแปลงใน    

สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิด าเนนิงาน (26.24) (33.82) (88.33) 

สนิทรัพยด์ าเนนิงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง    

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ืน่ (7.42) (12.68) (45.82) 

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 23.67 2.84 0.91 

สนิทรัพยอ์ืน่ (10.11) (0.11) (5.84) 

หนีส้นิด าเนนิงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)    

เจา้หนีอ้ ืน่ 577.05 (568.44) 4.31 

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 1.09 0.19 40.98 

หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่ -- -- 0.07 

เงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมด าเนนิงาน 558.04 (612.02) (93.72) 

จ่ายภาษีเงนิได ้ (0.04) (50.10) (13.00) 

เงนิสดสทุธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด าเนนิงาน 558.00 (662.12) (106.72) 

    

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ    

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากัดในการเบกิใชเ้พิม่ขึน้ (694.71) 769.16 (39.43) 

เงนิลงทนุชัว่คราวเพิม่ขึน้ -- -- (1,231.80) 

เงนิกูย้มืระยะสัน้แกบ่รษัิทยอ่ยเพิม่ขึน้ -- -- (68.45) 

ซือ้เงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย (300.00) (53.08) (123.11) 

ซือ้เงนิลงทนุในกจิการทีค่วบคมุรว่มกัน -- (20.00) (30.00) 

ซือ้ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ ์ (594.20) (110.86) (2.93) 

ซือ้อสังหารมิทรัพยเ์พือ่การลงทนุ -- (154.95) -- 

เงนิสดรับจากการจ าหน่ายทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ 1.16 422.58 0.56 

เงนิสดรับจากการจ าหน่ายอสังหารมิทรัพยเ์พือ่การลงทนุ -- 111.00 89.00 

เงนิรับลว่งหนา้ค่าทีด่นิ 745.00 -- -- 

ดอกเบีย้รับ 0.18 2.63 0.77 

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ (842.57) 

ป 

966.48 (1,405.39) 
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งบกระแสเงนิสด งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

(หน่วย : ลา้นบาท) 2555 2556 2557 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ    
เงนิเบกิเกนิบัญชธีนาคารและเงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคารเพิม่ขึน้  478.41 (415.94) (70.29) 

(ลดลง)    

เงนิกูร้ะยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกันเพิม่ขึน้ (ลดลง) -- 20.00 (20.00) 

ช าระคนืเจา้หนีเ้ชา่ซือ้และหนีส้นิตามสัญญาเชา่การเงนิ (0.33) (1.05) (4.78) 

เงนิสดรับจากเงนิกูย้มืระยะยาว 51.27 -- -- 

ช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาว (509.72) (55.00) (336.00) 

เงนิสดรับคา่หุน้ 333.86 185.97 1,973.12 

ดอกเบีย้จ่ายและคา่ธรรมเนยีมทางการเงนิ (68.91) (32.07) (32.21) 

เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมจดัหาเงนิ 284.58 (298.09) 1,509.84 

    

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิม่ข ึน้ (ลดลง) สทุธ ิ 0.01 6.27 (2.27) 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้ปี 0.05 0.06 6.33 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดปลายปี 0.06 6.33 4.06 
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อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญั 

อตัราสว่นทางการเงนิ หน่วย งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2555 2556 2557 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง     

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 0.8 0.2 14.5 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่ 0.8 0.2 14.5 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงนิสด เทา่ 0.4 (1.0) (1.1) 

อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนี้การคา้ เทา่ 1.4 0.6 0.9 

ระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉลีย่ วนั 250.5 650.2 403.2 

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการหาก าไร     

อตัราก าไรขัน้ตน้ รอ้ยละ (88.7) (16.6) 15.4 

อตัราก าไรจากการด าเนนิงาน รอ้ยละ (352.0) (1126.0) (304.1) 

อตัราก าไรอืน่ รอ้ยละ -- -- -- 

อตัราสว่นเงนิสดตอ่การท าก าไร รอ้ยละ (765.5) 98.3 33.5 

อตัราก าไรสทุธ ิ รอ้ยละ (487.5) (961.7) (323.5) 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ (8.2) (63.4) (13.3) 

อตัราสว่นแสดงประสทิธภิาพในการด าเนนิงาน     

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย ์ รอ้ยละ (3.2) (36.3) (12.1) 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพยถ์าวร รอ้ยละ (4.5) (39.3) (25.2) 

อตัราการหมนุของสนิทรัพย ์ เทา่ 0.0 0.0 0.0 

อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ     

อตัราสว่นหนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ เทา่ 1.6 0.7 0.1 

อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ เทา่ (1.1) (20.8) (9.7) 

อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผูกพัน เทา่ 0.5 0.5 (3.3) 

อตัราการจ่ายเงนิปันผล รอ้ยละ -- -- -- 
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 14. การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝ่ายจดัการ 

14.1 ภาพรวมผลการด าเนนิงานและฐานะทางการเงนิทีผ่า่นมา 

บรษัิทฯ กอ่ตัง้เพือ่ด าเนนิธรุกจิผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยเริม่ลงทนุโรงไฟฟ้า Thermal ในปี 2552 และจ าหน่าย

ไฟฟ้าเชงิพาณชิยค์รัง้แรกเมือ่วันที ่ 26 ธันวาคม 2554 ดว้ยก าลงัการผลติเสนอขาย 4.5 เมกะวัตต ์ และดว้ยวสิยัทศัน์และ

เป้าหมายของผูถ้อืหุน้ใหญแ่ละผูบ้รหิารกลุม่ใหมท่ีม่องเห็นศกัยภาพของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ ในปี 2555 กลุม่

บรษัิทฯ จงึไดข้ยายสูธ่รุกจิโรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar Farm ดว้ยก าลงัการผลติเสนอขายรวม 80 เมกะวตัต ์โดยม ีปตท. 

เขา้มาเป็นผูถ้อืหุน้เชงิกลยทุธแ์ละพันธมติรทางธรุกจิในธรุกจิดังกลา่ว และขยายเขา้สูธ่รุกจิโรงไฟฟ้า PV ประเภท 

Commercial Rooftop โดยมกี าลงัการผลติเสนอขายมากทีส่ดุ จากบญัชรีายชือ่ผูผ้่านการคัดเลอืกแนบทา้ยตามประกาศของ 

กฟน. และ กฟภ. ดว้ยก าลงัการผลติเสนอขายประมาณ14 เมกะวัตต ์ สง่ผลใหร้ายไดห้ลกัของกลุม่บรษัิทฯ มาจากการ

จ าหน่ายไฟฟ้า เงนิอดุหนุนสว่นเพิม่ราคารับซือ้ไฟฟ้า ซึง่จะรับรูร้ายไดเ้มือ่จ าหน่ายไฟฟ้าดงักลา่วใหแ้ก ่กฟภ. และ กฟน. และ

รายไดค้า่บรกิารจากการบรหิารจัดการ SSE1 ทัง้นี ้ ณ วนัที ่ 31  ธันวาคม 2557 กลุม่บรษัิทฯ มกี าลงัการผลติเสนอขายตอ่ 

กฟภ. และ กฟน. ประมาณ 98.5 เมกะวัตต ์โดย COD แลว้ทัง้ส ิน้ 89.5 เมกะวตัต ์และคาดวา่จะ COD ครบทัง้หมด ภายใน

ไตรมาสที ่2 ปี 2558 

หากพจิารณาผลการด าเนนิงานในชว่ง 3 ปีทีผ่่านมา จะพบวา่ ในชว่ง 2 ปีแรก อยูร่ะหวา่งการพัฒนาโครงการ กอ่สรา้ง และ

จัดหาแหลง่เงนิทนุส าหรับโครงการโรงไฟฟ้า Thermal และ โรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar Farm ก าลงัการผลติเสนอขายรวม 

98.5 เมกะวัตต ์โดยเริม่มรีายไดค้รัง้แรกในชว่งปลายปี 2554 จากการจ าหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า Thermal เพยีงโครงการ

เดยีวทีเ่ปิดจ าหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณชิย ์ ประกอบกับผลกระทบจากสภาวะน ้าทว่มใหญใ่นประเทศไทย สง่ผลใหร้ายไดแ้ละผล

ประกอบการไมเ่ป็นไปตามทีป่ระมาณการไวก้อ่นเริม่โครงการ จงึท าใหก้ลุม่บรษัิทฯ มขีาดทนุจากการด าเนนิงานตอ่เนื่อง 

จ านวน 100.97 ลา้นบาท และ 121.05 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นขาดทนุจากการด าเนนิงานตอ่เนือ่ง มากกวา่รอ้ยละ 100.0  

ส าหรับปี 2556 กลุม่บรษัิทฯ เริม่มรีายไดห้ลักเพิม่มากขึน้จาก 16.97 ลา้นบาทในปี 2555 เป็น 141.04 ลา้นบาท จากการ

ทยอยจ าหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชยข์องโรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar Farm ในชว่งครึง่ปีหลงัของปี 2556 จ านวน 5 โครงการ 

ก าลงัการผลติเสนอขายรวม 40 เมกะวตัต ์และการใหบ้รกิารบรหิารจัดการ SSE1 สง่ผลใหบ้รษัิทฯ มกี าไรขัน้ตน้จ านวน 60.62 

ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้ทีร่อ้ยละ 43.0 อยา่งไรก็ด ี ถงึแมว้า่ กลุม่บรษัิทฯ มกี าไรจากการเปลีย่นสถานะเงนิ

ลงทนุอยา่งมนัียส าคญั แตก่ลุม่บรษัิทฯ มกีารตัง้คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของโรงไฟฟ้าระหวา่งกอ่สรา้ง สง่ผลใหก้ลุม่บรษัิทฯ มผีล

ขาดทนุจากการด าเนนิงานตอ่เนือ่งภายหลงัการรวมผลของรายการพเิศษดงักลา่วแลว้จ านวน 121.05 ลา้นบาท และมผีล

ขาดทนุส าหรับงวดลดลงเหลอื 15.62 ลา้นบาท เมือ่รวมก าไรของบรษัิทย่อยกอ่นการเปลีย่นสถานะเป็นกจิการทีค่วบคมุ

ร่วมกนัจ านวน 105.43 ลา้นบาท 

ส าหรับปี 2557 กลุม่บรษัิทฯ เริม่มผีลก าไรจากการด าเนนิงาน โดยรายไดห้ลกัเพิม่มากขึน้จาก 141.04 

ลา้นบาท ในปี 2556 เป็น 825.24 ลา้นบาท จากโรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar Farm ทีด่ าเนนิการทยอยจ าหน่ายไฟฟ้าเชงิ

พาณชิยจ์ านวน 10 โครงการ ก าลงัการผลติเสนอขายรวม 80 เมกะวตัต ์  และการใหบ้รกิารบรหิารจัดการ SSE1 สง่ผลให ้

บรษัิทฯ มกี าไรขัน้ตน้และก าไรส าหรับปีเพิม่ขึน้เป็น 585.94 ลา้นบาท และ 581.26 ลา้นบาท ตามล าดับ หรอืคดิเป็นอตัรา

ก าไรขัน้ตน้ทีร่อ้ยละ 71.0 และอตัราก าไรสทุธทิีร่อ้ยละ 70.43 

หากพจิารณาฐานะการเงนิของกลุม่บรษัิทฯ จะพบวา่ สนิทรัพยร์วมของบรษัิทฯ เพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่งจาก 5,242.60 ลา้นบาท  

ณ สิน้ปี 2555 เป็น 6,881.39 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2557 หรอืคดิเป็นอตัราการเตบิโตเฉลีย่รอ้ยละ 15.5 ตอ่ปี โดยสาเหตหุลกั

มาจากการขยายการลงทนุในธุรกจิโรงไฟฟ้าเพิม่ขึน้อย่างมนัียส าคัญ จากก าลงัการผลติเพือ่เสนอขาย 4.5 เมกะวตัต ์ เป็น 

98.5 เมกะวตัต ์ณ สิน้ปี 2557 โดยมสีนิทรัพยส์ว่นใหญป่ระมาณรอ้ยละ 92 ของสนิทรัพยร์วม เป็นทรัพยส์นิโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทติย ์เชน่ ทีด่นิ โรงไฟฟ้า รางรวมแสง ระบบกงัหันไอน ้า แผงพลงังานแสงอาทติยแ์ละเครือ่งแปลงกระแสไฟฟ้า เป็น

ตน้ แต ่หนีส้นิรวมของบรษัิทฯ มกีารทยอยลดลงจาก 4,480.22 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2555 เป็น 3,393.88 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 

2557 หรอืคดิเป็นอัตราการลดลงเฉลีย่รอ้ยละ 12.4 ตอ่ปี โดยสาเหตหุลักมาจากการการจ่ายช าระคนืเงนิกูย้มืทีน่ ามาลงทนุใน

ธรุกจิโรงไฟฟ้า โดยหนีส้นิหลักประมาณรอ้ยละ 62 – 85 เป็นหนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ทีใ่ชส้ าหรับกอ่สรา้งและพัฒนาโครงการ

โรงไฟฟ้าของกลุม่บรษัิทฯ ส าหรับสว่นของผูถ้อืหุน้ จะพบวา่ ถงึแมว้า่ ในชว่ง 2 ปีทีผ่่านมา กลุม่บรษัิทฯ จะมผีลขาดทนุจาก

การด าเนนิงานปกต ิ และมผีลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้า Thermal สว่น

ของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ เพิม่ขึน้จาก 762.37 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2555 เป็น 3,487.51 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2557 หรอืคดิเป็น
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อตัราการเตบิโตเฉลีย่รอ้ยละ 148.12 ตอ่ปี โดยสาเหตหุลกัมาจากการเพิม่ทนุช าระแลว้ เพือ่เป็นแหลง่เงนิทนุทีส่ าคญัในการ

ขยายธรุกจิโรงไฟฟ้าและการเตบิโตของบรษัิทฯ โดยเพิม่ทนุช าระแลว้จาก 1,365.00 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2555 เป็น 1,815.00 

ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2557 โดยมสีว่นเกนิมูลคา่หุน้จากการจ าหน่ายหุน้ IPO ณ วนัทีบ่รษัิทฯ ไดเ้ขา้เป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ดว้ยอกี 1,266.10 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราการเตบิโตเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 99.13 ตอ่ปี   ประกอบ

กบับรษัิทฯ มผีลก าไรจากการด าเนนิงานเพิม่ขึน้ในปี 2557 สง่ผลใหส้ว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ เพิม่ขึน้เป็น 3,487.51 ลา้น

บาท ณ สิน้ปี 2557 

อยา่งไรก็ด ีบรษัิทฯ เชือ่มั่นวา่ จากการทีผู่รั้บเหมาแบบเบ็ดเสร็จไดรั้บประกนัปรมิาณพลงังานไฟฟ้าขัน้ต า่ทีผ่ลติไดใ้นแตล่ะปี

ใหแ้กบ่รษัิทฯ ส าหรับโครงการ PV ประเภท Solar Farm จ านวน 10 โครงการ ก าลงัการผลติเสนอขายรวม 80 เมกะวตัต ์และ

ภายหลงัจากทีโ่รงไฟฟ้าทัง้หมดสามารถจา่ยไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิยค์รบทกุโครงการแลว้ รวมถงึเงนิเพิม่ทนุทีบ่รษัิทฯ จะ

ไดรั้บจากการเพิม่ทนุในครัง้นี ้ จะสง่ผลใหก้ลุม่บรษัิทฯ มกี าไร และมสีภาพคลอ่งทางการเงนิเพยีงพอทีจ่ะสามารถช าระคนื

ดอกเบีย้และเงนิกูย้มืไดต้ามก าหนด และสามารถจา่ยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ไดใ้นอนาคต  

14.2 การวเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน  

1) รายไดห้ลกั 

รายไดห้ลักของกลุม่บรษัิทฯ มาจากการจ าหน่ายไฟฟ้า ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าใหแ้ก ่กฟภ. และ กฟน. และ

เงนิอดุหนุนสว่นเพิม่ราคารับซือ้ไฟฟ้า (Adder) และรายไดค้า่บรกิารจากการบรหิารจัดการ SSE1 

โรงไฟฟ้า Thermal เริม่จา่ยไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิยต์ัง้แตว่นัที ่26 ธันวาคม 2554 ดว้ยก าลงัการผลติเสนอขายที ่4.5 เม

กะวัตต ์ ดงันัน้ กลุม่บรษัิทฯ จงึมรีายไดเ้พยีงเล็กนอ้ยในปี 2554 โดยในปี 2555 อยูใ่นชว่งเริม่ด าเนนิการและพัฒนา

ประสทิธภิาพการผลติ โดยมกีารปิดปรับปรุงโรงไฟฟ้าชัว่คราวเป็นเวลา 2 เดอืน ประกอบกบัผลกระทบจากสภาวะน ้าทว่มใหญ่

ในประเทศไทย น ้าทว่มขัง ท าใหม้ไีอน ้าในอากาศและเมฆเป็นจ านวนมาก (Diffuse Radiation) กอ่ใหเ้กดิอปุสรรคในการ

ผลติไฟฟ้า ท าใหบ้รษัิทฯ ไม่สามารถผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยไ์ดเ้ต็มที ่สง่ผลใหร้ายไดใ้นปีดงักลา่วเทา่กับ 16.97 

ลา้นบาท  

ในขณะทีใ่นปี 2556 รายไดจ้ากโรงไฟฟ้า Thermal เพิ่มสูงขึน้เป็น 22.19 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 30.8 จากช่วง

เดยีวกันของปีกอ่น เนื่องจาก สภาพภูมอิากาศเขา้สูภ่าวะปกต ิและการพัฒนาประสทิธภิาพการผลติในปี 2555 ประกอบกับ

ในชว่งครึง่ปีหลังของปี 2556 โรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar Farm ของกลุ่มบรษัิทฯ เริม่ทยอยเปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์ 

จ านวน 5 โครงการ ก าลงัการผลติเสนอขายรวม 40 เมกะวตัต ์ สง่ผลใหร้ายไดร้วมจากการจ าหน่ายไฟฟ้าในปี 2556 เพิม่ขึน้

อยา่งมนัียส าคัญจาก 16.97 ลา้นบาทในปี 2555 เป็น 132.07 ลา้นบาทในปี 2556 หรอืเพิม่ขึน้เทา่กบั 115.10 ลา้นบาท ซึง่

รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้สว่นใหญม่าจากการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar Farm จ านวน 109.88 ลา้นบาท 

ส าหรับปี 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีการเปิดด าเนินการเชงิพาณิชย์ส าหรับโรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar Farm ครบทัง้สิน้ 10 

โครงการ และโครงการ PV ประเภท Commercial Rooftop อกี 5 โครงการ สง่ผลให ้ณ วันที ่31 ธันวาคม  2557  กลุ่ม

บรษัิทฯ มโีครงการที ่COD แลว้ทัง้ส ิน้ 89.5 เมกะวตัต ์ สง่ผลใหร้ายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าเพิม่มากขึน้จาก 132.07 ลา้น

บาทในปี 2556 เป็น 811.22ลา้นบาท  

นอกจากรายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าแลว้ กลุม่บรษัิทฯ ยังมรีายไดค้า่บรกิารจากการบรหิารจัดการแก ่SSE1  และกลุม่บรษัิท

รูฟทอป เพือ่ใหบ้รกิารดา้นการบรหิารจัดการ ซึง่รวมถงึแตไ่ม่จ ากัดเฉพาะงานดา้นบัญชแีละการเงนิ งานดา้นเทคนคิวศิวกรรม

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกแบบ การพัฒนา การกอ่สรา้ง การด าเนนิงาน และการบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar Farm 

และ Commercial Rooftop จ านวน 8.97 ลา้นบาท ในปี 2556 จ านวน 14.02 ลา้นบาท ในปี 2557    สง่ผลใหร้ายไดห้ลกั

รวมในปี 2556 เพิม่มากขึน้จาก 16.97 ลา้นบาทในปี 2555 เป็น 825.24 ลา้นบาท  ในปี 2557   

ทัง้นี ้ณ วนัที ่31 ธันวาคม  2557 กลุม่บรษัิทฯ มโีครงการโรงไฟฟ้าที ่COD แลว้ จ านวน 89.5 เมกะวตัต ์และคาดวา่จะ COD 

ทัง้โครงการ PV ประเภท Solar Farm และ โครงการ PV ประเภท Commercial Rooftop ครบทัง้หมดจ านวน 98.5 เมกะวตัต ์

ภายในไตรมาสที ่2 ปี 2558 โดยโครงการ PV ประเภท Solar Farm ทกุโครงการ ก าลงัการผลติเสนอขายรวม 80 เมกะวัตต ์

ไดรั้บการประกันปรมิาณพลังงานไฟฟ้าขัน้ต ่าทีผ่ลติได ้(Output Performance Guarantees) จากผูรั้บเหมาแบบเบ็ดเสร็จ 

เป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชย ์ท าใหบ้รษัิทฯ จะมรีายไดข้ัน้ต ่าในแต่ละปีตามทีผู่รั้บเหมา

แบบเบ็ดเสร็จไดรั้บประกนัปรมิาณพลงังานไฟฟ้าขัน้ต า่ทีผ่ลติไดไ้ว ้  
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2) ตน้ทนุขายและก าไรขัน้ตน้ 

ตน้ทนุขายของกลุม่บรษัิทฯ ประกอบดว้ย คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่ายของทรัพยส์นิหลักทีเ่กีย่วขอ้งกับการด าเนินงาน

โรงไฟฟ้า เงนิเดอืนและคา่แรง ตน้ทนุบรกิาร และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ โดยคา่เสือ่มราคาของรางรวมแสง ระบบกังหันไอน ้า แผง

พลงังานแสงอาทติยแ์ละเครือ่งแปลงกระแสไฟฟ้า คดิเป็นสดัสว่นหลกัมากกวา่รอ้ยละ 50 ของตน้ทนุขาย  

โดยในปี 2555 และ ปี 2556 กลุม่บรษัิทฯ มตีน้ทนุขาย จ านวน 39.07 ลา้นบาท และ 80.42 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 

230.3 และรอ้ยละ 57.0 ของรายไดห้ลัก ตามล าดับ ซึง่สว่นใหญ่เป็น คา่เสือ่มราคาของโรงไฟฟ้า Thermal และ โครงการ 

PV ประเภท Solar Farm ซึง่เป็นค่าใชจ้่ายทีไ่ม่ใชเ่งนิสด (Non-Cash Item) และเริม่มคี่าใชจ้่ายเงนิเดอืนและค่าแรง และ

ตน้ทนุบรกิารในปี 2555 จากการเริม่จ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชยข์องโรงไฟฟ้า Thermal สง่ผลให ้กลุม่บรษัิทฯ ยังไม่มี

ก าไรขัน้ตน้จากการด าเนนิงานในปี 2555 

อย่างไรก็ด ีส าหรับปี 2556 และปี 2557 กลุม่บรษัิทฯ มตีน้ทนุขายเพิม่มากขึน้ โดยตน้ทนุขายเพิม่ขึน้ เป็น 80.42 ลา้นบาท 

และ 239.30 ลา้นบาท หรือคดิเป็นรอ้ยละ  57.0 และรอ้ยละ 29.0 ของรายไดห้ลัก ตามล าดับ เนื่องจากโรงไฟฟ้า PV 

ประเภท Solar Farm  เริม่ทยอยจา่ยไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิย ์กอรปกบัมรีายไดเ้พิม่เตมิจากการบรหิารจัดการ SSE1 สง่ผล

ให ้กลุ่มบรษัิทฯ มกี าไรขัน้ตน้จากการด าเนินงานในปี 2556 และปี 2557 เท่ากับ 60.62 ลา้นบาท และ 585.94 ลา้นบาท 

หรอืคดิเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้ทีร่อ้ยละ 43.0 และรอ้ยละ 71.0 ตามล าดบั 

ตน้ทนุขาย 
2555 2556 2557 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 
คา่เสือ่มราคา 28 71.8 45 56.3  145 60.7 
เงนิเดอืนและคา่แรง 5 12.8 32 40.0  28 11.7 
ตน้ทนุบรกิาร 3 7.7 -- -- -- -- 
คา่ประกนัการผลติ   3 3.7 19 7.9 
อืน่ๆ 3 7.7 -- --  47 19.7 
ตน้ทนุขาย 39 100.0 80 100.0 239 100.0 
รอ้ยละเทยีบกบัรายไดห้ลกั  230.3  57.0  29.0 

3) รายไดอ้ืน่ 

รายไดอ้ืน่ สว่นใหญ่เป็นรายไดจ้ากการด าเนินงานทีไ่ม่ไดม้าจากธุรกจิหลักหรือเป็นรายไดท้ีเ่กดิขึน้เพียงครัง้เดยีว ไดแ้ก่ 

ก าไรจากการเปลีย่นสถานะเงนิลงทุน รายไดค้่าปรับจากความล่าชา้ในการก่อสรา้ง รายไดส้นับสนุนจากผูรั้บเหมาแบบ

เบ็ดเสร็จในการเปิดตวัโครงการ และรายไดอ้ืน่ๆ 

ทัง้นี้ บรษัิทฯ มกีารเปลีย่นแปลงสถานะเงนิลงทนุใน SSE1 จากบรษัิทย่อย เป็น กจิการทีค่วบคมุร่วมกัน สง่ผลใหบ้รษัิทฯ มี

ก าไรจากการเปลีย่นสถานะเงนิลงทุนเป็นจ านวนเงนิรวมทัง้ส ิน้ 903.43 ลา้นบาท  ซึง่ไดม้กีารทยอยรับรูใ้นปี 2556 เป็น

จ านวน 453.43 ลา้นบาท และสว่นทีเ่หลอืมกีารรับรูเ้พิม่เตมิปี 2557 จ านวน 450.0 ลา้นบาท ตามล าดับ  นอกจากนี้  ทาง

บรษัิทฯ ไดรั้บเงนิคา่ปรับจากการด าเนนิการกอ่สรา้งลา่ชา้จากผูรั้บเหมาแบบเบ็ดเสร็จส าหรับโครงการโรงไฟฟ้า PV ประเภท 

Solar Farm จ านวน 4.91 ลา้นบาท และ 64.59 ลา้นบาท ตามล าดับ สง่ผลใหร้ายไดอ้ืน่ของกลุ่มบรษัิทฯ เพิม่ขึน้อย่างมี

นัยส าคญั  

4) คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร  

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 
2555 2556 2557 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 
คา่ใชจ้่ายเกีย่วกับพนักงาน 14 35.9  14 13.0 17 13.8 
คา่ธรรมเนยีมทางดา้นวชิาชพี 6 15.4  34 31.5 26 21.1 
หนีส้งสยัจะสญู 2 5.1  12 11.1 --  
ขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่น -- -- 20 18.5 8 6.5 
อืน่ๆ 17 43.6  28 25.9 72 58.6 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 39 100.0 108 100.0 123 100.0 
รอ้ยละเทยีบกบัรายไดร้วม  230.5  17.8  14.9 
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คา่ใชจ้่ายในการบรหิารหลกั ไดแ้ก ่ คา่ใชจ้่ายเกีย่วกับพนักงาน คา่ธรรมเนยีมทางดา้นวชิาชพี ไดแ้ก ่ คา่ทีป่รกึษากฎหมาย 

คา่ทีป่รกึษาในการศกึษาความเป็นไปไดส้ าหรับโครงการโรงไฟฟ้า PV หนีส้งสยัจะสญู ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น และ

คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ เชน่  คา่เชา่ส านักงาน และยานพาหนะ คา่เสือ่มราคา และคา่ประกนั เป็นตน้ โดยคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกับพนักงาน 

คดิเป็นสดัสว่นหลกัประมาณรอ้ยละ 13 - 35 ของคา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 

ส าหรับปี  2555 กลุม่บรษัิทฯ มคีา่ใชจ้า่ยในการบรหิารทัง้ส ิน้  39.12 ลา้นบาท  ซึง่มากกวา่รายไดร้วม เนือ่งจากกลุม่บรษัิทฯ 

อยูร่ะหวา่งกอ่สรา้งและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า โดยเฉพาะในปี 2555 กลุม่บรษัิทฯ สนใจในเทคโนโลย ี PV และเล็งเห็น

โอกาสลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar Farm เพิม่มากขึน้ จงึไดด้ าเนนิการวา่จา้งทีป่รกึษาในการศกึษาความ

เป็นไปไดส้ าหรับโครงการดงักลา่ว และคา่ใชจ้า่ยจากการหาพันธมติรทางธรุกจิส าหรับโครงการโรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar 

Farm สง่ผลใหค้า่ใชจ้า่ยในการบรหิารในปี 2555 เพิม่สงูขึน้อยา่งมนัียส าคัญ  

ส าหรับปี 2556 ถงึแมว้า่กลุม่บรษัิทฯ มคีา่ใชจ้่ายในการบรหิารเพิม่ขึน้อย่างมนัียส าคัญ โดยมสีาเหตหุลักมาจากการเพิม่ขึน้

ของค่าธรรมเนียมวชิาชพีทีเ่กี่ยวขอ้งกับโรงไฟฟ้า PV และค่าใชจ้่ายในการเตรียมความพรอ้มเขา้จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย ์ขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่นจ านวน 20 ลา้นบาท และหนี้สงสยัจะสญูจ านวน 12 ลา้นบาท จากยอดหนี้เงนิวาง

มัดจ าคา่ทีด่นิและคา่น ้าคา่ไฟคา้งรับทีค่าดวา่จะเรยีกเก็บเงนิไม่ได ้แตก่ลุม่บรษัิทฯ มรีายไดอ้ืน่เพิม่ขึน้อย่างมนัียส าคญัตามที่

กลา่วไปแลว้ในขอ้ 3) รายไดอ้ืน่ ขา้งตน้ สง่ผลให ้สดัสว่นคา่ใชจ้่ายในการบรหิารตอ่รายไดร้วมลดลงจากรอ้ยละ 203.5 ในปี 

2555  เหลอืเพยีงรอ้ยละ 17.8 ในปี 2556   

ส าหรับปี 2557 ถงึแมว้า่ กลุม่บรษัิทฯ จะมคีา่ใชจ้า่ยในการบรหิารเพิม่ขึน้เล็กนอ้ยจากปี 2556   เป็นจ านวน 14.86 ลา้นบาท 

โดยมสีาเหตหุลักมาจากการจ่ายคนืภาษีมลูคา่เพิม่ใหก้ับกรมสรรพากรจากการตัดจ าหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความ

รอ้นจากแสงอาทติย ์ อย่างไรก็ด ีหากพจิารณาสัดสว่นค่าใชจ้่ายในการบรหิารต่อรายไดจ้ะพบว่า อัตราสว่นดังกล่าวลดลง

อย่างมนัียส าคัญจากรอ้ยละ 230.5 ในปี 2555 เหลอืเพียงรอ้ยละ 14.9 ในปี 2557 จากรายไดข้องโครงการที ่COD แลว้ 

โดย ณ สิน้ปี 2557 บรษัิทฯ มโีครงการโรงไฟฟ้าที ่COD แลว้ 89.5 เมกะวตัต ์ เพิม่ขึน้จาก 44.5 เมกะวตัต ์ณ สิน้ปี 2555 

5) ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์  

ในระหวา่งปี 2556 กลุม่บรษัิทฯ ไดต้ดัสนิใจยกเลกิโครงการกอ่สรา้งโรงไฟฟ้า Thermal จ านวน 3 แหง่ ซึง่มมีลูคา่ตามบัญช ี

ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 2556 เทา่กับ 591.90 ลา้นบาท และพจิารณาตัง้คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของโรงไฟฟ้าระหวา่งกอ่สรา้ง

ดงักลา่วเต็มจ านวน เนื่องจาก Solarlite ซึง่เป็นทัง้เจา้ของเทคโนโลยกีารผลติ ผูผ้ลติและจ าหน่ายรางรวมแสงใหแ้กโ่ครงการ 

และผูใ้หก้ารรับประกนัการผลติไฟฟ้าส าหรับโรงไฟฟ้า Thermal ทีอ่ยูร่ะหวา่งกอ่สรา้งของบรษัิทฯ (TSE-2 – TSE-4) ประกาศ

ลม้ละลาย สง่ผลใหโ้ครงการกอ่สรา้งโรงไฟฟ้าดงักลา่ว ไมส่ามารถด าเนนิการได ้และอปุกรณ์ทีส่ัง่ซือ้มาเพือ่เตรยีมตดิตัง้สว่น

ใหญ ่ ก็ไม่สามารถหาผูรั้บเหมาอืน่มาตดิตัง้ได ้ และไมส่ามารถน าไปใชเ้ป็นอปุกรณ์ส ารอง (Spare Part) ส าหรับโรงไฟฟ้า 

Thermal ทีด่ าเนนิการอยู ่ (TSE-1) ได ้ ดว้ยลักษณะของอปุกรณ์ทีต่า่งกนั ซึง่ตอ่มาบรษัิทไดม้กีารตดัจ าหน่ายโครงการ

ดงักลา่วในปี 2557 

นอกจากนี ้ในปี 2557 กลุม่บรษัิทฯ ไดม้กีารพจิารณาตัง้คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของโครงการโรงไฟฟ้า Thermal ทีม่กีารจ าหน่าย

ไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิยไ์ปแลว้  เป็นจ านวนเงนิ 250 ลา้นบาท เนือ่งจากพลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติไดจ้รงิมจี านวนคอ่นขา้งต า่

กวา่ประมาณการของผลประกอบการทีเ่คยตัง้ไว ้

6) ขาดทนุจากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์  

กลุม่บรษัิทฯ มผีลขาดทนุจากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ จ านวน 15.41 ลา้นบาท จากการยกเลกิการ

สัง่ซือ้กงัหันไอน ้า (Steam Turbine) ในปี 2555 และจ านวน 7.35 ลา้นบาท จากการจ าหน่ายโรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar 

Farm จาก TSE ใหแ้ก ่SSE1 ในปี 2556 

7) คา่ใชจ้่ายทางการเงนิ 

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิของกลุม่บรษัิทฯ เป็นไปตามอตัราดอกเบีย้ของสญัญาเงนิกูย้มืจากธนาคารพาณชิยเ์พือ่พัฒนาโครงการ

โรงไฟฟ้า Thermal และโรงไฟฟ้า PV  ประเภท Solar Farm ส าหรับปี 2555-2557 กลุ่มบรษัิทฯ มคี่าใชจ้่ายทางการเงนิ

ทัง้ส ิน้จ านวน 1.29 ลา้นบาท 63.99 ลา้นบาท 83.16 ลา้นบาท และ 158.36 ลา้นบาท ตามล าดับ ทัง้นี้ การเพิม่ขึน้อย่างมี

นัยส าคัญของค่าใชจ้่ายทางการเงนิในปี 2555 –  2557 เกดิจากนโยบายและวธิกีารปฏบิัตทิางบัญชทีีด่อกเบีย้เงนิกูย้มืมา
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เพือ่กอ่สรา้งสามารถบันทกึรวมเป็นตน้ทนุโรงไฟฟ้าระหว่างก่อสรา้งได ้ตอ่มาเมือ่โรงไฟฟ้าดังกลา่วพรอ้มใชง้าน จงึบันทกึ

ดอกเบีย้ดังกล่าวเป็นค่าใชจ้่ายทางการเงนิในงบก าไรขาดทุน โดยสว่นใหญ่เป็นดอกเบีย้ของโครงการโรงไฟฟ้า Thermal 

และ โรงไฟฟ้า PV  ประเภท Solar Farm ทีจ่า่ยไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิยแ์ลว้ 

8) รายไดภ้าษีเงนิได ้ 

ตามทีก่ลุม่บรษัิทฯ ไดน้ ามาตรฐานการบัญช ีฉบับที ่12 เรือ่ง ภาษีเงนิได ้มาถอืปฏบิัตติัง้แตปี่ 2555 สง่ผลให ้บรษัิทฯ รับรู ้

ผลแตกต่างชั่วคราวทีเ่กดิจากความแตกต่างของมูลค่าสนิทรัพยแ์ละหนี้สนิระหว่างเกณฑท์างบัญชแีละภาษีอากร ในงบ

แสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ โดยในปี 2555 – 2557   กลุม่บรษัิทฯ มรีายไดภ้าษีเงนิไดจ้ านวน 37.39 

ลา้นบาท 142.30 ลา้นบาท และ 2.96 ลา้นบาท ตามล าดับ ส าหรับรายไดภ้าษีเงนิไดปี้ 2556 ทีเ่พิ่มสูงขึน้มากอย่างมี

นัยส าคัญ เกดิจากการบันทกึภาษีเงนิไดร้อตัดบัญชจีากค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสนิทรัพยใ์นปี 2556 ซึง่เป็นผลต่างชั่วคราว

สง่ผลให ้รายไดภ้าษีเงนิไดเ้พิม่สงูขึน้จากปี 2555 เป็นจ านวนมาก 

9) ขาดทนุจากการด าเนนิงานตอ่เนือ่งและขาดทนุส าหรับปี 

ส าหรับปี 2555 กลุม่บรษัิทฯ มขีาดทนุจากการด าเนนิงานต่อเนื่อง จ านวน  100.97 ลา้นบาท  หรอืคดิเป็นขาดทนุจากการ

ด าเนนิงานตอ่เนือ่ง มากกวา่รอ้ยละ 100.0 เนือ่งจากในชว่งดงักลา่ว กลุม่บรษัิทฯ ยังอยูใ่นชว่งจัดหาเงนิลงทนุ กอ่สรา้ง และ

พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า Thermal และ โรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar Farm จ านวนก าลงัการผลติเสนอขายรวม 84.5 เมกะ

วัตต ์โดยมีเพียงโครงการโรงไฟฟ้า Thermal ก าลังการผลติเสนอขายจ านวน 4.5 เมกะวัตต ์เพียงโครงการเดยีว ทีเ่ปิด

จ าหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชยใ์นชว่งปลายปี 2554เป็นจ านวนรวม 4.5 เมกะวัตต ์  โดยกลุ่มบรษัิทฯ ยังคงมคี่าใชจ้่ายในการ

บรหิาร และคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิอยูใ่นระดบัสงูจากการศกึษาและกอ่สรา้งโรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar Farm  

ส าหรับปี 2556 กลุม่บรษัิทฯ เริม่มรีายไดห้ลักเพิม่มากขึน้ จากการทยอยจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชยข์องโรงไฟฟ้า PV 

ประเภท Solar Farm ในชว่งครึง่ปีหลังของปี 2556 จ านวน 5 โครงการ ก าลังการผลติเสนอขายรวม 40 เมกะวัตต ์สง่ผลให ้

บรษัิทฯ มกี าไรขัน้ตน้ อย่างไรก็ด ีถงึแมว้่า กลุ่มบรษัิทฯ มกี าไรจากการเปลีย่นสถานะเงนิลงทุนอย่างมนัียส าคัญ แต่กลุ่ม

บรษัิทฯ มกีารตัง้ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของโรงไฟฟ้าระหว่างก่อสรา้ง สง่ผลใหก้ลุ่มบรษัิทฯ มผีลขาดทุนจากการด าเนินงาน

ตอ่เนื่องจ านวน 121.05 ลา้นบาท และมผีลขาดทนุส าหรับปีลดลงเหลอื 15.62 ลา้นบาท เมือ่รวมก าไรของบรษัิทย่อยก่อน

การเปลีย่นสถานะเป็นกจิการทีค่วบคมุร่วมกนัจ านวน 105.43 ลา้นบาท 

ทัง้นี ้ส าหรับปี 2557 กลุม่บรษัิทฯ เริม่มกี าไรจากการด าเนนิงานตอ่เนื่องเป็นจ านวน 581.26 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราก าไร

สทุธทิีร่อ้ยละ 70.4 จากการทยอยจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชยท์ีเ่พิม่มากขึน้ การรับรูเ้พยีงคา่ใชจ้่ายจากการด าเนินงาน

ปกต ิและรายการพเิศษคอืการรับรูก้ าไรจากการเปลีย่นสถานะเงนิลงทนุสว่นทีเ่หลอื จ านวน 450 ลา้นบาท 

10) อตัราผลตอบแทนตอ่ผูถ้อืหุน้ เงนิปันผลและนโยบายการจ่ายเงนิปันผล  

เนื่องจากกลุม่บรษัิทฯ อยู่ระหวา่งเริม่ด าเนนิการและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์ดังนัน้ กลุม่บรษัิทฯ จงึยังไม่มผีล

ก าไรตอบแทนกลับสูผู่ถ้อืหุน้ อยา่งไรก็ด ีตามที ่โครงการ PV ประเภท Solar Farm เริม่จ าหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณชิยต์ัง้แตช่ว่ง

ครึง่ปีหลงัของปี 2556 สง่ผลใหอ้ัตราผลตอบแทนตอ่ผูถ้อืหุน้กลับมาเป็นบวกส าหรับปี 2557 โดยอตัราผลตอบแทนต่อผูถ้อื

หุน้เทา่กบั  รอ้ยละ (0.2) ในปี 2555 รอ้ยละ (0.1) ในปี 2556 และรอ้ยละ 16.7 ในปี 2557 ซึง่จะสะทอ้นใหค้วามสามารถใน

การสรา้งผลตอบแทนใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ทีด่ขี ึน้เป็นล าดับ    

ตามทีบ่รษัิทฯ มขีอ้จ ากัดในการจ่ายเงนิปันผลอันเนื่องมาจากการกูย้มืเงนิส าหรับโครงการโรงไฟฟ้า Thermal โดยตอ้งจ่าย

ช าระคนืเงนิกูย้มืไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 60 ของเงนิปันผลทีไ่ดรั้บจาก TSR และไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของเงนิสดคงเหลอืของบ

รษัิทฯ จงึจะสามารถน าเงนิทีเ่หลอืมาจ่ายเงนิปันผลได ้ประกอบกับบรษัิทฯ มผีลขาดทนุสะสมคงคา้งอยู่ ดังนัน้ บรษัิทฯ จะ

ยังไมส่ามารถจา่ยเงนิปันผลได ้หรอืจา่ยเงนิปันผลไดน้อ้ย ในชว่งทีบ่รษัิทฯ มผีลขาดทนุสะสมคงคา้งอยู ่หรอืยังจา่ยช าระคนื

หนีไ้มค่รบจ านวน 

อย่างไรก็ด ีผูรั้บเหมาแบบเบ็ดเสร็จไดรั้บประกันปริมาณพลังงานไฟฟ้าขัน้ต ่าที่ผลติไดใ้นแต่ละปีใหแ้ก่บริษัทฯ ส าหรับ

โครงการ PV ประเภท Solar Farm จ านวน 10 โครงการ ก าลงัการผลติเสนอขายรวม 80 เมกะวตัต ์จงึท าใหบ้รษัิทฯ มั่นใจวา่ 

จะสามารถช าระคนืดอกเบีย้และเงนิกูย้มืไดต้ามก าหนด และเชือ่มั่นวา่ ภายหลงัจากทีโ่รงไฟฟ้า PV ทัง้หมดเริม่ด าเนนิการไป
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ระยะหนึ่งแลว้ รวมถงึเงนิเพิม่ทุนทีบ่รษัิทฯ จะไดรั้บจากการเพิม่ทุนในครัง้นี้ จะสง่ผลใหก้ลุ่มบรษัิทฯ มกี าไร และมสีภาพ

คลอ่งทางการเงนิเพยีงพอและสามารถจา่ยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ไดใ้นอนาคต  

14.3 การวเิคราะหฐ์านะทางการเงนิ 

1) สนิทรัพย ์

ตามทีก่ลุม่บรษัิทฯ เป็นผูป้ระกอบการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์ดังนัน้ สนิทรัพยห์ลัก คอื การลงทนุในทรัพยส์นิถาวร 

ซึง่ส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สนิโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ เช่น ทีด่นิ โรงงานไฟฟ้า รางรวมแสง ระบบกังหันไอน ้า แผง

พลังงานแสงอาทติย์และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า เป็นตน้ คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 73 - 93 ของสนิทรัพยร์วม รองลงมา

ไดแ้ก ่เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากัดในการเบกิใช ้โดย ณ สิน้ปี 2554 –  สิน้ปี 2557 สนิทรัพยร์วมของบรษัิทฯ เพิม่ขึน้อย่าง

ตอ่เนื่องจาก 5,242.60 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2554 เป็น 6,881.39 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2557 หรอืคดิเป็นอัตราการเตบิโตเฉลีย่

รอ้ยละ 15.5 ตอ่ปี โดยสาเหตหุลักมาจากการขยายการลงทนุในธุรกจิโรงไฟฟ้าเพิม่ขึน้อย่างมนัียส าคัญ จากก าลังการผลติ

เพือ่เสนอขาย 4.5 เมกะวตัต ์เป็น 98.5 เมกะวตัต ์ณ สิน้ปี 2557 

ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ 

ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์-สทุธหิลัก ไดแ้ก ่สนิทรัพยเ์กีย่วกับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์ซึง่สว่นใหญ่ประกอบดว้ยทีด่นิ 

สว่นปรับปรุงทีด่นิ โรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้าระหวา่งกอ่สรา้ง รางรวมแสง ระบบกังหันไอน ้า แผงพลังงานแสงอาทติย ์และเครือ่ง

แปลงกระแสไฟฟ้า โดย ณ สิน้ปี 2555 -  2557 กลุ่มบรษัิทฯ มทีีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์-สทุธ ิคดิเป็นจ านวน 3,822.81 

ลา้นบาท 4,682.61 ลา้นบาท  และ 4,742.19 ลา้นบาท ตามล าดับ โดยเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องหรือคดิเป็นอัตราการเตบิโต

เฉลีย่รอ้ยละ 10.9 ตอ่ปี  เนื่องจากกลุม่บรษัิทฯ ขยายการลงทนุจาก โรงไฟฟ้า Thermal ก าลังการผลติเพือ่เสนอขาย 4.5 

เมกะวัตต์ สู่โรงไฟฟ้า PV  ประเภท Solar Farm 10 โรง ก าลังการผลติเสนอขายรวม 80 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้า PV  

ประเภท Commercial Rooftop จ านวน 14 โครงการ ก าลงัการผลติเสนอขายรวม 14 เมกะวตัต ์

ทัง้นี้ เนื่องจาก ในปี 2555 Solarlite ซึง่เป็นทัง้เจา้ของเทคโนโลยกีารผลติ ผูผ้ลติและจ าหน่ายรางรวมแสงใหแ้กโ่ครงการ 

และผูใ้หก้ารรับประกันการผลติไฟฟ้าส าหรับโรงไฟฟ้า Thermal ที่อยู่ระหว่างก่อสรา้งของบริษัทฯ (TSE-2 - TSE-4) 

ประกาศลม้ละลาย สง่ผลใหโ้ครงการกอ่สรา้งโรงไฟฟ้าดงักลา่ว ไม่สามารถด าเนนิการได ้และอปุกรณ์ทีส่ัง่ซือ้มาเพือ่เตรยีม

ตดิตัง้สว่นใหญ่ ก็ไม่สามารถหาผูรั้บเหมาอืน่มาตดิตัง้ได ้และไม่สามารถน าไปใชเ้ป็นอุปกรณ์ส ารอง (Spare Part) ส าหรับ

โรงไฟฟ้า Thermal ทีด่ าเนินการอยู่ (TSE-1) ได ้ดว้ยลักษณะของอุปกรณ์ทีต่่างกัน ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จงึไดต้ัดสนิใจ

ยกเลกิโครงการกอ่สรา้งโรงไฟฟ้า Thermal จ านวน 3 แหง่ ซึง่มมีลูคา่ตามบญัช ีณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 เทา่กบั 591.89 

ลา้นบาท และพจิารณาตัง้ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของโรงไฟฟ้าระหว่างก่อสรา้งดังกล่าวเต็มจ านวน และไดม้กีารโอนทีด่นิทีย่ัง

ไมไ่ดร้ะบวุัตถุประสงคก์ารใชง้านในอนาคตไปเป็นอสงัหารมิทรัพยเ์พือ่การลงทนุจ านวน 88.40 ลา้นบาท ซึง่ตอ่มาบรษัิทได ้

มกีารตัดจ าหน่ายโครงการดังกล่าวในปี 2557  นอกจากนี้ ในปี 2557 กลุ่มบรษัิทฯ ไดม้กีารพจิารณาตัง้ค่าเผือ่การดอ้ยคา่

ของโครงการโรงไฟฟ้า Thermal ทีม่กีารจ าหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชยไ์ปแลว้  (TSE-1) เป็นจ านวนเงนิ 250 ลา้น

บาท เนื่องจากพลังงานไฟฟ้าทีผ่ลติไดจ้รงิมจี านวนค่อนขา้งต ่ากว่าประมาณการของผลประกอบการทีเ่คยตัง้ไว ้สง่ผลให ้

ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์-สทุธ ิณ วนัที ่31 ธันวาคม เทา่กบั 4,742.19 ลา้นบาท 

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการเบกิใช ้ 

รายการเงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากัดในการเบกิใช ้คอื เงนิฝากออมทรัพยท์ีก่ลุม่บรษัิทฯ ไดจ้ าน าและโอนสทิธเิรยีกรอ้งไวก้ับ

ธนาคารผูใ้หกู้ ้ เพือ่เป็นหลกัทรัพยค์ ้าประกนัวงเงนิสนิเชือ่ของกลุม่บรษัิทฯ โดย มอีตัราดอกเบีย้เงนิฝากออมทรัพยท์ีร่อ้ยละ 

0.5 – 0.6 ต่อปี โดย ณ สิน้ปี 2555 กลุ่มบรษัิทฯ มรีายการเงนิฝากธนาคารทีม่ีขอ้จ ากัดในการเบกิใชจ้ านวนมากอย่างมี

นัยส าคัญ คอื 1,151.44 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 22.0 ของสนิทรัพยร์วม เกดิจากธนาคารผูใ้หกู้ ้โอนเงนิกูย้มืประมาณ 

900.00 ลา้นบาท ส าหรับจ่ายช าระคา่รับเหมากอ่สรา้งใหแ้ก่ผูรั้บเหมาก่อสรา้งแบบเบ็ดเสร็จ ซึง่จะถงึก าหนดช าระในเดอืน

มกราคม 2556 มาใหบ้รษัิทฯ ในชว่งปลายปี 2555 สง่ผลใหบ้รษัิทฯ ตอ้งด าเนินการบันทกึบัญชเีงนิดังกล่าวเขา้บัญชเีงนิ

ฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการเบกิใช ้
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ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ืน่ 

ลกูหนี้การคา้ของกลุม่บรษัิทฯ ทัง้จ านวนเป็นลูกหนี้การคา้จากการจ าหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟภ. โดยกลุม่บรษัิทฯ มนีโยบาย

การรับช าระหนี้จาก กฟภ.ประมาณ 60 วัน เมือ่พจิารณาความสามารถในการเรียกเก็บหนี้ของกลุ่มบรษัิทฯ จะพบว่า กลุ่ม

บรษัิทฯ เก็บหนีไ้ดช้า้กวา่นโยบายทีก่ าหนดไวใ้นชว่งปี 2556 และ 2557 เนือ่งจาก บรษัิทฯ เพิง่เริม่ทยอยจ าหน่ายไฟฟ้าเชงิ

พาณชิย ์จงึท าใหใ้นชว่งแรกของการรับช าระหนีข้องแตล่ะโครงการลา่ชา้กวา่ทีก่ าหนด  

2) หนีส้นิ 

ณ สิน้ปี 2555 – สิน้ ปี 2557 หนีส้นิหลกัของกลุม่บรษัิทฯ ประกอบดว้ย หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 62 - 

85 ของหนี้สนิรวม รองลงมาไดแ้ก่ เจา้หนี้ค่าก่อสรา้งและเจา้หนี้อืน่ คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 5 – 35 ของหนี้สนิรวม โดย

หนี้สนิรวมของบรษัิทฯ ลดขึน้อย่างตอ่เนื่องจาก 4,480.22 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2555 เป็น 3,393.88 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2557 

หรอืคดิเป็นอัตราการลดลงเฉลีย่รอ้ยละ 12.4 ตอ่ปี โดยสาเหตหุลักมาจากการจ่ายช าระหนีเ้งนิกูย้มืเพือ่น าไปลงทนุในธุรกจิ

โรงไฟฟ้า  

หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ 

หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ของกลุม่บรษัิทฯ สว่นใหญ่ประกอบดว้ย เงนิกูย้มืระยะสัน้ และเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคารพาณชิย ์

โดย ณ สิน้ปี 2555 – สิน้ปี 2557 หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ของกลุม่บรษัิทฯ ลดลง เนือ่งจากกลุม่บรษัิทฯ ไดช้ าระคนืเงนิกูย้มื

ระยะยาวจากธนาคาร 904.26 ลา้นบาท  จากการด าเนนิงานของกจิการทีค่วบคมุร่วมกันและจากเงนิรับค่าหุน้จากการ IPO 

และมกีารกูย้มืเงนิเพิม่บางสว่นเพือ่มาใชใ้นโครงการโรงไฟฟ้าประเภท Commercial Rooftop เป็นจ านวนเงนิ 622.86 ลา้น

บาท โดยมอีตัราดอกเบีย้อยูร่ะหวา่งประมาณรอ้ยละ 5.0 – 7.0 ซึง่เป็นไปตามสญัญากูย้มืเงนิจากธนาคารพาณชิย ์ 

ทัง้นี้ จากการที่กลุ่มบริษัทฯ ตอ้งปฏบิัตติามเงื่อนไขทางการเงนิตามทีร่ะบุไวใ้นสัญญา โดยในปี 2556 กลุ่มบรษัิทฯ ไม่

สามารถด ารงอัตราสว่นความสามารถในการช าระหนี้ไดต้ามเงือ่นไขทีก่ าหนด สง่ผลใหเ้จา้หนี้เงนิกูอ้าจใชส้ทิธเิรยีกช าระหนี้

คนืไดท้ัง้จ านวน อย่างไรก็ด ีกลุม่บรษัิทฯ ไดรั้บการผ่อนผันจากธนาคารแลว้ ในเดอืนกมุภาพันธ ์2557 ซึง่เป็นวันทีห่ลังวัน

สิน้รอบระยะเวลารายงาน ดงันัน้เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานรายการทางการเงนิ กลุม่บรษัิทฯ จงึจัดประเภทเงนิกูด้งักลา่ว ณ 

วนัที ่31 ธันวาคม 2556 เป็นเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระใน 1 ปีทัง้จ านวน สง่ผลใหเ้งนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระ

ใน 1 ปี เพิม่สงูขึน้อยา่งมนัียส าคญัจาก 91.32 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2555 เป็น 1,019.57 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2556 (รายละเอยีด

เพิม่เตมิสามารถดไูดใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิตรวจสอบของบรษัิทฯ ประจ าปี 2556 สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2556 ขอ้ 

16 เงนิกูย้มืระยะยาว) และปรับลดลงสูร่ะดบัปกต ิณ สิน้ปี 2557  

เจา้หนีค้า่กอ่สรา้งและเจา้หนี้อืน่ 

เจา้หนีค้า่กอ่สรา้งและเจา้หนี้อืน่ สว่นใหญเ่ป็นเจา้หนีใ้นการกอ่สรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์และอปุกรณ์ตา่งๆ โดย ณ 

สิน้ปี 2555 – สิน้ปี 2557 ลดลงอย่างมนัียส าคัญ จาก 1,587.36 ลา้นบาท เป็น 169.31 ลา้นบาท โดยสาเหตหุลักมาจาก

ทยอยกอ่สรา้งโรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar Farm แลว้เสร็จและเริม่ทยอยจ าหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิยไ์ด ้ โดยกลุม่

บรษัิทฯ ไดรั้บเครดติเทอมจากเจา้หนีเ้ป็นเวลา 30 วนั 

ภาระผกูพันและหนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้ 

ณ สิน้ปี 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีภาระผูกพันและหนี้สนิที่อาจเกดิขึน้ซึง่ส่วนใหญ่เป็นภาระผูกพันที่เกี่ยวขอ้งกับโครงการ

โรงไฟฟ้า ประกอบดว้ย ภาระผกูพันจากสญัญาขายไฟฟ้าจ านวน 25 สญัญา ภาระผกูพันเกีย่วกบัรายจา่ยฝ่ายทนุ ภาระผกูพัน

เกีย่วกับสญัญาเชา่ด าเนนิงานโครงการโรงไฟฟ้า Commercial Rooftop และการค ้าประกัน (รายละเอยีดเพิม่เตมิสามารถดู

ไดใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิระหวา่งกาลของบรษัิทฯ ส าหรับปี  สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2557 ขอ้ 26 ภาระผกูพันและ

หนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้) 

3) สว่นของผูถ้อืหุน้ 

ถงึแมว้า่ ในชว่ง 3 ปีทีผ่า่นมา กลุม่บรษัิทฯ จะมผีลขาดทนุจากการด าเนนิงานปกต ิและมผีลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของทีด่นิ 

อาคารและอปุกรณ์ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้า Thermal จ านวน 591.89 ลา้นบาท ในปี 2556 และ จ านวน 250 ลา้นบาท ใน

ปี 2557 สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ เพิม่ขึน้อยา่งมนัียส าคญัจาก 762.38 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2555 เป็น 3,487.51 ลา้นบาท 
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ณ สิน้ปี 2557 หรอืคดิเป็นอัตราการเตบิโตเฉลีย่รอ้ยละ 148.1 ตอ่ปี โดยสาเหตหุลักมาจากการเรยีกช าระคา่หุน้จากผูถ้อืหุน้

เดมิกอ่น IPO เป็นจ านวนเงนิ 257 ลา้นบาท และการเสนอขายหุน้ IPO จ านวน 1,716 ลา้นบาท  เพือ่เป็นแหลง่เงนิทนุที่

ส าคัญในการขยายธรุกจิโรงไฟฟ้าและการเตบิโตของบรษัิทฯ โดยเพิม่ทนุช าระแลว้จาก 1,365 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2555 เป็น 

1,815 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2557 หรอืคดิเป็นอตัราการเตบิโตเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 33.0 ตอ่ปี  

ประกอบกบักลุม่บรษัิทฯ มผีลก าไรจากการด าเนนิงานเพิม่ขึน้ในชว่ง ปี 2557 สง่ผลใหส้ว่นของผูถ้อืหุน้ของกลุม่บรษัิทฯ 

เพิม่ขึน้เป็น 3,487.51 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2557 

ความเหมาะสมของโครงสรา้งเงนิทนุ 

ณ สิน้ปี 2555 – สิน้ปี 2556  กลุม่บรษัิทฯ มอีัตราสว่นหนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่ทนุ และหนีส้นิตอ่ทนุลดลงอยา่งตอ่เนือ่ง

จากระดบั  5.9 เทา่ ณ สิน้ปี 2555  เป็น  4.7 เทา่ ณ สิน้ปี 2556  เนือ่งจาก กลุม่บรษัิทฯ มกีารกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิ 

เพือ่ใชใ้นการลงทนุกอ่สรา้งและซือ้อปุกรณ์หลักส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ ประกอบกับการเพิม่ขึน้ของ

เจา้หนีค้า่สนิทรัพย ์ ซึง่สว่นใหญเ่ป็นเจา้หนีค้า่อปุกรณ์ส าหรับโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ โดยเมือ่โรงไฟฟ้า PV ประเภท 

Solar Farm สามารถจ าหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิยไ์ด ้ เป็นผลใหก้ลุม่บรษัิทมผีลประกอบการทีเ่ป็นก าไรจงึเป็นผลให ้

อตัราสว่นหนี้สนิตอ่ทนุลดลง อยา่งไรก็ด ี ณ สิน้ ปี 2557 อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่ทนุ และหนีส้นิตอ่ทนุลดลง

เหลอื 1.0 เทา่  เนือ่งจากการจ าหน่ายหุน้สามัญเพิม่ทนุใหแ้กป่ระชาชนและมกีารจา่ยช าระหนีเ้งนิกูย้มืจากการจ าหน่ายคา่หุน้

ดงักลา่วประกอบกบัผลการด าเนนิงานทีด่ขี ึน้ของกลุม่บรษัิทฯ  เป็นผลใหก้ลุม่บรษัิทฯ มอีัตราสว่นดงักลา่วปรับตัวลดลงจาก

การขายหุน้สามัญเพิม่ทนุใหแ้กป่ระชาชนในครัง้นี ้ซึง่จะท าใหฐ้านทนุของกลุม่บรษัิทฯ ขยายเพิม่ขึน้ ท าใหโ้ครงสรา้งเงนิทนุ

แข็งแกร่งขึน้และพรอ้มตอ่การขยายธรุกจิในอนาคต 

4) กระแสเงนิสด 

กระแสเงนิสดจากการด าเนนิงาน  

ในปี 2555 – ปี 2556 กลุม่บรษัิทฯ มกีระแสเงนิสดจากการด าเนนิงานตดิลบ เนือ่งจากโครงการโรงไฟฟ้าสว่นใหญข่องกลุม่

บรษัิทฯ อยูร่ะหวา่งกอ่สรา้งและพัฒนา จงึท าใหก้ระแสเงนิสดจากการด าเนนิงานไมเ่พยีงพอ อยา่งไรก็ด ีจากการที่โครงการ 

PV ประเภท Solar Farm จ านวน 10 โครงการ ก าลงัการผลติเสนอขายรวม 80 เมกะวัตต ์ ไดรั้บการประกนัปรมิาณพลงังาน

ไฟฟ้าขัน้ต า่ทีผ่ลติได ้(Output Performance Guarantees) จากผูรั้บเหมาแบบเบ็ดเสร็จ เป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวนัจ่าย

ไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิย ์ซึง่จะท าใหก้ลุม่บรษัิทฯ มรีายไดข้ัน้ต า่ในแตล่ะปีตามทีผู่รั้บเหมาแบบเบ็ดเสร็จไดป้ระกนัปรมิาณ

พลงังานไฟฟ้าขัน้ต า่ทีผ่ลติไว ้  จงึท าใหเ้ชือ่วา่ กระแสเงนิสดทีไ่ดรั้บจากการด าเนนิงานน่าจะมยีอดทีส่ม า่เสมอ เพยีงพอตอ่

การด าเนนิงาน และเพยีงพอตอ่การจา่ยช าระคนืเงนิกูย้มืและดอกเบีย้ โดยจะเห็นไดจ้ากกระแสเงนิสดจากการด าเนนิงานของ

กลุม่บรษัิทฯ ในปี 2557 ทีเ่ริม่กลบัมาเป็นบวกจ านวน 645.60 ลา้นบาท เนือ่งจากการทยอยจ าหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิ

พาณชิยแ์ก ่กฟภ. 

กระแสเงนิสดจากการลงทนุ 

ในปี 2555 – ปี 2556 กลุม่บรษัิทฯ มกีระแสเงนิสดจ่ายเพื่อการลงทนุมากขึน้อย่างมนัียส าคัญ จ านวน 1,888.51 ลา้นบาท  

เป็น 2,518.48 ลา้นบาท ตามล าดับ เนื่องจากกลุ่มบรษัิทตอ้งลงทุนในการซือ้ทีด่นิและก่อสรา้งโรงไฟฟ้าจ านวน 11 โรง 

ก าลังการผลติเสนอขายรวมทัง้ส ิน้ 84.5 เมกะวัตต ์เพือ่ขยายการด าเนนิธุรกจิของกลุม่บรษัิทฯ ประกอบกับในปี 2555 กลุม่

บรษัิทฯ มกีารกันเงนิไวใ้นบัญชเีงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากัดในการเบกิใชเ้พิม่มากขึน้อย่างมนัียส าคัญ ตามรายละเอยีดที่

กลา่วไวแ้ลว้ในหัวขอ้เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากัดในการเบกิใช ้  

ส าหรับปี 2557 การลงทุนก่อสรา้งและการช าระเงนิค่าก่อสรา้งโรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar Farm ใกลเ้สร็จสมบูรณ์แลว้ 

เหลอืเพยีงการลงทุนในโรงไฟฟ้า PV ประเภท Commercial Rooftop จ านวน 14 เมกะวัตตเ์ท่านัน้ สง่ผลใหก้ระแสเงนิสด

จ่ายเพือ่การลงทนุลดลงเหลอื 2,511.51 ลา้นบาท  ซึง่จะพบวา่ กลุม่บรษัิทมกีารลงทนุในการกอ่สรา้งโรงไฟฟ้าลดลงเหลอื

เพยีง 1,060.02 ลา้นบาท และมกีารน าเงนิสดสว่นเกนิจ านวน 1,231.80 ลา้นบาท ไปลงทนุชัว่คราวในรูปแบบของเงนิฝาก

ประจ า 
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กระแสเงนิสดจากการจัดหาเงนิ 

ในปี 2555 –ปี 2556 บรษัิทฯ มกีระแสเงนิสดรับจากการจัดหาเงนิเพิม่ขึน้อย่างมนัียส าคัญเพือ่ขยายธรุกจิโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทติย ์โดยมแีหล่งเงนิทุนหลักมาจากเงนิกูย้มืเงนิจากสถาบันการเงนิ-สทุธ ิจ านวน 1,270.16 ลา้นบาท ในปี 2555 

และมกีารกูย้มืเพิม่สทุธอิกี จ านวน 2,715.81  ลา้นบาท ในปี 2556 ซึง่เกดิจากการทยอยเบกิเงนิกูเ้พือ่น ามาพัฒนาโครงการ

สทุธกิารจ่ายช าระคนืเงนิกูร้ะหว่างปี และสว่นทีเ่หลอืมาจากการเพิม่ทุนช าระแลว้จาก 649.40 ลา้นบาทในปี 2555 เป็น 

1,021.22 ณ สิน้ปี 2556   

ส าหรับปี 2557  กลุม่บรษัิทฯ มกีระแสเงนิสดจากการจัดหาเงนิจ านวน 1,850.54 ลา้นบาท จากการรับช าระเงนิคา่หุน้จากผู ้

ถอืหุน้ และการจ าหน่ายหุน้สามัญเพิม่ทนุใหแ้กป่ระชาชน จ านวนเงนิ 1,973.12 ลา้นบาท  นอกจากนี ้มกีารจา่ยช าระหนีเ้งนิกู ้

สทุธ ิจ านวนเงนิ 371.70 ลา้นบาท 

5) สภาพคลอ่งและความสามารถในการช าระหนี ้

สภาพคลอ่ง 

จดุประสงคข์องการบรหิารสภาพคลอ่งเพือ่จัดเตรยีมเงนิทนุใหบ้รษัิทฯ สามารถปฏบิตัติามภาระผูกพันทางการเงนิทัง้ใน

ปัจจุบนัและอนาคต รวมถงึสามารถหาประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดทีเ่หมาะสมตามทีเ่กดิขึน้ได ้ โดยภาระผูกพันทาง

การเงนิของบรษัิทฯ เกดิจากการช าระหนีเ้มือ่ครบก าหนด ความตอ้งการแหลง่เงนิทนุหมนุเวยีนทีใ่ชใ้นการประกอบกจิการ 

เป็นตน้ 

ในปี  2555 – 2556  อัตราสว่นสภาพคลอ่งและอัตราสว่นสภาพคลอ่งหมุนเร็วของกลุม่บรษัิทฯ มคีา่ต า่กวา่ 1 เทา่ กลา่วคอื 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งลดลงเป็น 0.6 เทา่ และ 0.2 เทา่ และ อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็วลดลงเป็น 0.5 เทา่ และ 0.1 เทา่ 

ตามล าดับ แต่ในปี 2557 อัตราสว่นสภาพคล่องและอัตราสว่นสภาพคล่องหมุนเร็ว มอีัตราเพิม่ขึน้อย่างมากเป็น กล่าวคอื

อัตราสว่นสภาพคล่องและอัตราสว่นสภาพคล่องหมุนเร็วเพิม่ขึน้เป็น 2.5 เทา่  เนื่องจาก ในระหวา่งปี 2555 – 2556 กลุ่ม

บรษัิทฯ อยูร่ะหวา่งการด าเนนิการกอ่สรา้งโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยห์ลายโครงการ จงึมเีจา้หนีค้า่กอ่สรา้งและ

เจา้หนี้อืน่คอ่นขา้งสงู โดยเจา้หนี้สว่นใหญ่เป็นเจา้หนี้ในการกอ่สรา้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์และอปุกรณ์ตา่งๆ เชน่ 

แผงพลังงานแสงอาทิตย์ และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า เป็นตน้  ซึ่งหลังจากที่โครงการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทติยเ์ริม่ทยอยขายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชยไ์ดแ้ละการรับเงนิจากการจ าหน่ายหุน้สามัญเพิม่ทนุใหแ้กป่ระชาชนใน

ปี 2557 สง่ผลใหบ้รษัิทฯ มสีภาพคลอ่งทางการเงนิเพยีงพอ และสามารถปฏบิัตติามภาระผูกพันทางการเงนิทัง้ในปัจจุบัน

และอนาคตได ้

ความสามารถในการช าระหนี ้

ในปี  2555 - ปี 2556  กลุม่บรษัิทฯ มอีัตราสว่นความสามารถช าระเงนิกูย้มืและดอกเบีย้ตดิลบ เนื่องจาก กลุม่บรษัิทฯ อยู่

ระหว่างลงทุนก่อสรา้งโรงไฟฟ้า และจะเริ่มรับรูร้ายไดเ้มื่อเริ่มจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชย์ ท าใหบ้ริษัทยังไม่มี

ความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ในชว่งเวลาดังกล่าว ประกอบกับดอกเบีย้จ่ายเพิม่สงูขึน้ตามจ านวนการเบกิเงนิกูส้ าหรับ

โครงการทีเ่พิม่ขึน้ สง่ผลใหอ้ัตราสว่นความสามารถช าระภาระผูกพันและอัตราสว่นความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ตดิลบ 

โดยในปี  2555 - ปี 2556  อัตราสว่นความสามารถช าระภาระผูกพัน เทา่กับ  รอ้ยละ (0.0) และ อัตราสว่นความสามารถใน

การจ่ายช าระดอกเบีย้เทา่กับ  รอ้ยละ (0.2) รอ้ยละ (0.4) ตามล าดับ อย่างไรก็ด ีเมือ่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ทยอย

จ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชยแ์ลว้ จะท าใหก้ลุม่บรษัิทฯ มกีระแสเงนิสดจากการด าเนนิงานทีเ่พยีงพอตอ่การช าระหนี้ อกี

ทัง้การทีโ่ครงการ PV ประเภท Solar Farm ไดรั้บการประกันปริมาณพลังงานไฟฟ้าขัน้ต ่าที่ผลติได ้จากผูรั้บเหมาแบบ

เบ็ดเสร็จ จงึท าใหเ้ชือ่วา่ กระแสเงนิสดทีไ่ดรั้บจากการด าเนนิงานจะมยีอดทีส่ม ่าเสมอและเพยีงพอตอ่การจ่ายช าระเงนิกูย้มื

และดอกเบีย้ ซึง่จะเห็นไดจ้ากปี 2557 อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้เริ่มกลับมาเป็นบวกทีร่ะดับ 2.7 เท่า และ

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุมจี านวนลดลงเหลอืเพยีง 1.0 เทา่ 
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บรษัิทไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีฉบบันีแ้ลว้ ดว้ยความระมัดระวัง บรษัิทขอรับรองวา่ ขอ้มูล

ดงักลา่วถกูตอ้งครบถว้น ไมเ่ป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ้ ืน่ส าคัญผดิ หรอืไมข่าดขอ้มลูทีค่วรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั  นอกจากนี ้

บรษัิทขอรับรองวา่ 

1. งบการเงนิและขอ้มลูทางการเงนิทีส่รุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี ไดแ้สดงขอ้มลูอย่างถกูตอ้ง

ครบถว้นในสาระส าคญัเกีย่วกบัฐานะการเงนิ ผลการด าเนนิงาน และกระแสเงนิสดของบรษัิทและบรษัิทย่อยแลว้  

2. บรษัิทไดจั้ดใหม้รีะบบการเปิดเผยขอ้มลูทีด่ ี  เพือ่ใหแ้น่ใจวา่บรษัิทไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในสว่นทีเ่ป็นสาระส าคัญทัง้

ของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยอยา่งถกูตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคมุดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักลา่ว 

3. บรษัิทไดจ้ัดใหม้รีะบบการควบคมุภายในทีด่ ี และควบคมุดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักลา่ว และบรษัิทไดแ้จง้

ขอ้มลูการประเมนิระบบการควบคมุภายใน   ณ วนัที ่ 25 กมุภาพันธ ์2558   ตอ่ผูส้อบบญัชแีละกรรมการตรวจสอบ

ของบรษัิทแลว้ ซึง่ครอบคลมุถงึขอ้บกพร่องและการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การ

กระท าทีม่ชิอบทีอ่าจมผีลกระทบตอ่การจัดท ารายงานทางการเงนิของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย 

 

 ในการนี ้ เพือ่เป็นหลักฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดยีวกนักับทีบ่รษัิทไดรั้บรองความถกูตอ้งแลว้ บรษัิทได ้

มอบหมายให ้  นายธรี ์ สอีมัพรโรจน ์     เป็นผูล้งลายมอืชือ่ก ากบัเอกสารนีไ้วท้กุหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไมม่ลีายมอืชือ่ของ  

นายธรี ์ สอีมัพรโรจน ์  ก ากับไว ้บรษัิทจะถอืวา่ไมใ่ชข่อ้มลูทีบ่รษัิทไดรั้บรองความถกูตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักลา่วขา้งตน้ 

 

 ชือ่  - สกลุ  ต าแหน่ง ลายมอืชือ่ 

 

 

 

1. นางสาวแคทลนี  มาลนีนท ์ ประธานกรรมการบรษัิท           - นางสาวแคทลนี มาลนีนท ์-  

   กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 

 

 

2. นายสมภพ พรหมพนาพทิกัษ์ กรรมการบรษัิท         - นายสมภพ  พรหมพนาพทิกัษ์ -   

   กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 

 

ผูรั้บมอบอ านาจ 

 

 นายธรี ์ สอีมัพรโรจน์ ประธานเจา้หนา้ที ่             - นายธรี ์ สอีมัพรโรจน ์-     

   ฝ่ายการเงนิ 
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รายละเอยีดเกีย่วกบั 

กรรมการ 

ผูบ้รหิาร 

ผูม้อี านาจควบคมุ 

และเลขานกุารบรษิทั 
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1. ดร. แคทลนี มาลนีนท ์   43 - Ed.D. in Institutional -ไมม่-ี -ไมม่-ี 2556 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่

ประธานกรรมการ/1      Management, Pepperdine    ประธานกรรมการบรหิาร  

ประธานกรรมการบรหิาร     University    ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร  

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร  - M.S.A. in Multinational    กรรมการสรรหาและ  

กรรมการสรรหาและ     Commerce, Boston University    พจิารณาคา่ตอบแทน  

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

  Chulalongkorn University    ปฏบัิตกิาร  

  การอบรมหลักสตูรของสมาคม   2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทย โซลา่ร ์รนีวิเอเบลิ  

  สง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย   2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. สยาม โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่1  

  -  Directors Certification Program   2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทเีอสอ ีรฟูทอป  

  -  Directors Accreditation Program   2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. กรนี รฟูทอป  

     2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. คลนี โซลา่ร ์ 

     2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แชมป์ เอ็นเนอรย์ี ่

     2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เซนทรัล รฟูทอป  

     2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. นอรท์ รฟูทอป 

     2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. รฟู เอ็นเนอรย์ี ่ 

     2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ลัคกี ้โซลา่ร ์ 

     2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เวลิด ์โซลา่ร ์ 

     2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โฮม รฟูทอป  

     2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. วนิ วนิ อนิเวสทเ์มน้ท ์ 

     2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. วนิเนอร ์อนิเวสทเ์มนท ์

     2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทเีอสอ ีโอเปอเรชัน่ส ์ 

     2549 – ปัจจุบัน  กรรมการและกรรมการสรรหา บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์

      และพจิารณาคา่ตอบแทน  

     2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บอีซี-ีเทโร เอ็นเตอรเ์ทนเมน้ท ์
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     2542 – ปัจจุบัน Assistant to Senior บมจ. บอีซี ีเวลิด ์

      Executive Vice President  

     ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เวฟ พคิเจอรส์ 

     ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เวฟ ทวี ี 

     ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เวฟ ทวี ีแอนด ์มูฟวี ่สตดูโิอส ์ 

     ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ซวีดี ีออแกไนเซอร ์

     ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทวีบี ีทร ีเน็ตเวอรค์ 

     ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บอีซี-ีมัลตมิเีดยี 

     ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เบน้ทล์ยี ์กรุป๊ 

     ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พ.ีเอ็ม. เอ็นเนอรย์ี ่

     ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พ.ีเอ็ม. แอดไวเซอรี ่

     ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ย ูแอนด ์ไอ คอรโ์ปเรชัน่ 

     ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอ็ม.แอล. เอ็น. คอรป์อเรชัน่ 

     ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พ.ีพลัส ดเีวลลอปเมนท ์

     ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พ.ีไพรม์ พร็อพเพอรต์ี ้

     2538 Assistant to Managing บจ. บางกอก เอ็นเตอรเ์ทนเมน้ท ์

      Director  
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2. นายพรหมนิทร ์เลศิสรุยิเ์ดช 60 - National Health Administration -ไมม่-ี -ไมม่-ี 2556 – ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการ บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่

รองประธานกรรมการบรษัิท    Japan (May – June 1992)    กรรมการอสิระ  

กรรมการอสิระ  - อนุมัตบัิตรเวชศาสตรป้์องกัน   ปัจจุบัน ทีป่รกึษาธุรกจิประจ า บจ. ธุรกจินวัตกรรม 

    คลนิกิ จากแพทยสภา   2543 – 2544 กรรมการผูจั้ดการ บจ. ซ ีเอส คอมมวินเิคชัน่ส ์

  - Fellowship in Public    2540 – 2543 ผูช้ว่ยกรรมการผูอ้ านวยการ บมจ. ชนิ แซทเทลไลท ์

    Administration Ottawa    สว่นงานบรกิารภาคพืน้ดนิ  

    University and Carleton    และงานสนับสนุน  

    University, Canada   2538 – 2539 ผูจั้ดการทั่วไป บมจ. อนิเตอรเ์นชัน่แนล บรอดคาสติง้ 

  - แพทยศาสตรบั์ณฑติ     คอรเ์ปอเรชัน่ 

    คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาล   2537 – 2538       รักษาการ บจ. ไอบซี ีลาว 

    รามาธบิด,ี มหาวทิยาลัยมหดิล    กรรมการผูอ้ านวยการ  

  - วทิยาศาสตรบั์ณฑติ   2534 – 2536 หัวหนา้ฝ่ายแผนงานสาธารณสขุ กองแผนงานสาธารณสขุ 

    สาขาวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์     กระทรวงสาธารณสขุ 

    คณะวทิยาศาสตร,์    2531 – 2534  นายแพทยผ์ูอ้ านวยการ โรงพยาบาลพล จังหวัดขอนแกน่ 

    มหาวทิยาลัยมหดิล   2528 – 2531 นายแพทยผ์ูอ้ านวยการ โรงพยาบาลหนองสองหอ้ง 

       จังหวัดขอนแกน่ 

     ต าแหน่งส าคัญทางการเมอืง 

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

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

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

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

     เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ เครือ่งราชอสิรภิาภรณ์ตา่งประเทศ 

     2546 มหาปรมาภรณ์ชา้งเผอืก The Most Honorable Order of 

     2545 มหาวชริมงกฎุ Seri Paduka Mahkota Brunei 

     2544 ประถมาภรณ์มงกฎุไทย ชัน้ที ่3 (S.M.B.) 
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3. นายพละ สขุเวช 74 - ปรญิญาวศิวกรรมศาสตร ์ -ไมม่-ี -ไมม่-ี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการอสิระ บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่

กรรมการอสิระ    ดษุฏบัีณฑติกติตมิศักดิ ์   ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหา สมาชกิสภาปฏริปูแหง่ชาตดิา้นพลังงาน 

    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย   ประธานกรรมการ, กรรมการในบรษัิทตา่ง ๆ และทีป่รกึษาในอดตี 

  - CERT. in Advanced Management   2545 – 2556 ประธานกรรมการ บจ. บางกอกโพลเีอททลีนี 

    Program (AMP)    2548 – 2556 กรรมการ บจ. ไทยออยลเ์พาเวอร ์

    Harvard University U.S.A.   2544 – 2553 กรรมการ บมจ. ปตท.ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม 

  - M.S.Industrial Engineering   2550 – 2552 กรรมการ บมจ. ไออารพ์ซี ี

    (Operation Research)   2548 – 2551 ประธานกรรมการ บจ. ไทยโอลโิอเคม ี

    Oregon State University,USA.   2546 – 2551 กรรมการ บมจ. ไทยออยลพ์าวเวอร ์

  - CERT. in System Ananlysis in   2551 กรรมการ บมจ. ปตท.อะโรเมตสิแ์ละการกล่ัน 

    Water Resource Planning, US.    2549 – 2551 กรรมการ บมจ. ปตท.เคมคิอล 

    Army Corp. of Engineers, USA.   2538 – 2550 ประธานกรรมการ บมจ. อะโรเมตกิส ์(ประเทศไทย) 

  - ปรญิญาตรวีศิวกรรมศาสตร ์   2546 – 2550 กรรมการ บมจ. สหอตุสาหกรรมน ้ามันปาลม์ 

    (เกยีรตนิยิมอันดับ 2)   2546 – 2549 คณะผูบ้รหิารแผน บมจ. อตุสาหกรรมปิโตรเคมกีัลไทย 

    สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า   2543 – 2548 กรรมการ บมจ. ไทยโอเลฟินส ์

    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย   2533 – 2542 กรรมการผูป้ฎบัิตงิานแทน บจ. ไทยโอเลฟินส ์

  - ปรญิญาบัตร   (ปรอ.333)    กรรมการผูจั้ดการใหญ่  

    หลักสตูรการป้องกันราชอาณาจักร   2537 – 2548 กรรมการ บมจ. วนีไิทย 

    ภาครัฐรว่มเอกชน   2545 – 2547 กรรมการตรวจสอบภาคราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

      ประจ า  

     2546 – 2549 กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ คณะกรรมการสถาบันบรหิารกองทนุ 

       พลังงาน (องคก์ารมหาชน) 

     2546 – 2552 ประธานกรรมการ บจ. ราชบรุพีาวเวอร ์

     2546 – 2549 ประธานกรรมการ บจ. ไตรเอนเนอยี ่

     2546 – 2549 กรรมการ บมจ. ผลติไฟฟ้าราชบรุ ีโฮลดิง้ 
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  การอบรมหลักสตูรของสมาคม   2546 – 2548 ทีป่รกึษานโยบาย รัฐมนตรวีา่การกระทรวงพลังงาน 

  สง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย   2548 – 2549 ทีป่รกึษาคณะกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 

  -  Directors Accreditation Program   2544 – 2548 กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 

  -  Role of the Chairman Program   2543 – 2548 กรรมการ บมจ. ปตท. 

  -  Role of the Compensation   2543 กรรมการ การปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย 

     Program   การปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย 

        2538 – 2542 ผูว้า่การ 

     2535 – 2538 ผูจั้ดการใหญธุ่รกจิน ้ามัน 

     2534 รองผูว้า่การดา้นการจัดหาและกลั่นน ้ามัน 

     2532 – 2534 รองผูว้า่การดา้นวชิาการและวางแผน 

     2529 – 2532 รองผูว้า่การดา้นการจัดหาและกลั่นน ้ามัน 

     2529 รองผูว้า่การดา้นปฏบัิตกิารกา๊ซธรรมชาตแิละรักษาการรองผูว้่าการ 

      ดา้นการจัดหาและกลั่นน ้ามัน 

     2526 – 2529 รองผูว้า่การดา้นกจิกรรมพเิศษ 

     2524 – 2526 ผูช้ว่ยผูว้า่การดา้นวชิาการและวางแผน 

     2522 – 2524 ผูอ้ านวยการฝ่ายนโยบายและวางแผนดา้นวชิาการและวางแผน 

     MEKONG SECRETARIAT, ESCAP, UNITED NATION 

     2522 – 2518 นักวเิคราะหร์ะบบอาวโุส คณะกรรมการประสานงานส ารวจลุม่แมน่ ้าโขง 

      องคก์าร ESCAP สหประชาชาต ิ

     2512 – 2517 วศิวกรวเิคราะหร์ะบบ คณะกรรมการประสานงานส ารวจลุม่แมน่ ้าโขง 

      องคก์าร ESCAP สหประชาชาต ิ

     การพลังงานแหง่ชาต ิ

     2506 – 2509 หัวหนา้แผนก กองควบคมุและสง่เสรมิพลังงาน 

     2504 – 2505 นายชา่งโท กองควบคมุและสง่เสรมิพลังงาน 
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(ปี) 

คณุวฒุทิางการศกึษา สดัสว่น 
การถอืหุน้ 
ในบรษิทัฯ   

ความสมัพนัธ์
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     กรรมการในบรษัิทและองคก์รการกศุลในปัจจุบัน  

      ประธานกรรมการ บมจ. ยเูนยีนปิโตรเคมคิอล 

      ประธาน มลูนธิสิง่เสรมิการจัดการทรัพยากร 

       และสิง่แวดลอ้มไทย (TREMI) 

      ประธานอ านวยการ มลูนธิเิพือ่สถาบันปิโตรเลยีม 

       แหง่ประเทศไทย (PTIT) 

      รองประธานกรรมการ Empire Asia Energy Group 

     กรรมการทางสังคม รางวัลเกยีรตยิศ 

     นสิติเกา่ดเีดน่ คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาอตุสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  

     ประจ าปี 2538 

     อดตีนายกสมาคมนสิติเกา่คณะวศิวกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ปี 2539 – 2540 

     อดตีประธานชมรม “เฟรชชี ่จุฬา 2500” 

     กรรมการทีป่รกึษา สมาคมนสิติเกา่คณะวศิวกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์วทิยาลัย 

     ประธาน มลูนธิสิง่เสรมิการจัดการทรัพยากรและสิง่แวดลอ้ม (TREMI) 

     ประธานอ านวยการ มลูนธิเิพือ่สถาบันปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย (PTIT) 

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

     USA. Since 1998 

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

     เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์  

     2542 ทวติยิาภรณ์มงกฎุไทย  

     2543 ตตยิจุลจอมเกลา้วเิศษ  
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ชือ่-นามสกลุ / ต าแหนง่ อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุทิางการศกึษา สดัสว่น 
การถอืหุน้ 
ในบรษิทัฯ   

ความสมัพนัธ์
ทาง

ครอบครวั
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ผูบ้รหิาร 
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ชว่งเวลา ต าแหนง่ บรษิทั 

4. นางศริเิพ็ญ สตีสวุรรณ 66 - Master of Business Administration -ไมม่-ี -ไมม่-ี 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่

ประธานกรรมการตรวจสอบ  Wichita State University, Kansas,    กรรมการอสิระ  

กรรมการอสิระ  USA.   ปัจจุบัน กรรมการอสิระ บมจ. ทนุธนชาต 

  - พาณชิยศาสตรบั์ณฑติ    ประธานกรรมการตรวจสอบ  

  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย    กรรมการสรรหาและก าหนด  

      คา่ตอบแทน  

  การอบรมหลักสตูรของสมาคม   ปัจจุบัน กรรมการอสิระ  บมจ. เสรมิสขุ 

  สง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย    กรรมการตรวจสอบ  

  -  Directors Certification Program   ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บล. จัดการกองทนุรวม โซลารสิ 

  -  Audit Committee Program   ปัจจุบัน กรรมการอสิระ Fraser and Neave, Limited 

  -  Role of the Compensation     ประธานกรรมการตรวจสอบ Singapore 

     Program    กรรมการสรรหา  

  อืน่ ๆ    กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน  

  Listed Company Director   2556 – 2557 กรรมการอสิระ Frasers Centerpoint Limited 

  Essential – Understanding the    กรรมการตรวจสอบ Singapore 

  Regulatory Environment in    กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน  

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

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

  Institute of Directors    ดา้นการเงนิ คอมมวินเิคชัน่ส ์

     2534 – 2538 ผูช้ว่ยกรรมการผูอ้ านวยการ  บมจ. ชนิวัตร คอมพวิเตอร ์แอนด ์

  รางวัลในวชิาชพี    – การเงนิ คอมมวินเิคชัน่ส ์

  CFO ดเีดน่ในประเทศไทย ประจ าปี   2526 – 2534 กรรมการบรหิาร บงล. มหาสมทุร 

  2545 จากผลส ารวจ CFO ดเีดน่ใน   2518 – 2526 ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ บงล. มหาสมทุร 

  เอเชยี 10 ประเทศ ทีจั่ดท าโดย   2516 – 2518 ผูจั้ดการฝ่ายการเงนิ บจ. ทนุสยาม 

  นติยสาร Finance Asia เป็นปีแรก   2515 – 2516  เจา้หนา้ทีแ่ผนกลงทนุ บจ. ไทยสมทุรพาณชิยป์ระกันภัย 
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ชือ่-นามสกลุ / ต าแหนง่ อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุทิางการศกึษา สดัสว่น 
การถอืหุน้ 
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5. นายประสัณห ์เชือ้พานชิ 62 - บัญชบัีณฑติ (เกยีรตนิยิมอันดับ 2) -ไมม่-ี -ไมม่-ี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ  บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่

กรรมการตรวจสอบ    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย    กรรมการอสิระ  

กรรมการอสิระ  - ประกาศนยีบัตรชัน้สงูทางการ    ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

ประธานกรรมการสรรหาและ    สอบบัญช ี   ปัจจุบัน นายกสภาวชิาชพีบัญช ี  

พจิารณาคา่ตอบแทน  - Executive Management Programme   ปัจจุบัน กรรมการผูท้รงคณุวฒุดิา้นบัญช ี คณะกรรมการก ากับและสง่เสรมิ 

    Ivey School of Business     การประกอบธุรกจิประกนัภัย 

    University of Western Ontario   ปัจจุบัน กรรมการผูท้รงคณุวฒุดิา้นบัญช ี คณะกรรมการพจิารณาการทุม่ตลาด 

    Canada     และการอดุหนุน 

  - Leading Professional Services   ปัจจุบัน กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ กองทนุประกันวนิาศภัย 

    Firm, Harvard Business School     กระทรวงการคลัง 

    Boston, USD   ปัจจุบัน กรรมการอสิระ ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากัด (มหาชน) 

      และกรรมการตรวจสอบ  

  การอบรมหลักสตูรของสมาคม   ปัจจุบัน กรรมการอสิระ บจ. น ่าเฮงคอนกรตี  

  สง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย   ปัจจุบัน นายกสมาคมนสิติเกา่ คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบัญช ี

  -  Directors Certification Program     แหง่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

     ปัจจุบัน กรรมการบรหิาร คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบัญช ี

       จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

     ปัจจุบัน คณะอนุกรรมาธกิารปฏริปู  

      เศรษฐกจิระหวา่งประเทศ  

      และประเด็นอืน่ดา้นเศรษฐกจิ  

     ปัจจุบัน คณะกรรมการทีป่รกึษาดา้นการ สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการ 

      ก ากับดแูลกจิการและนโยบาย บรษัิทไทย 

     ปัจจุบัน IFRS Advisory Council  

     2551 – 2555 ประธานกรรมการบรหิาร ไพรซ้ วอเตอรเ์ฮาล ์คเูปอรส์  

       ประเทศไทย 
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     2551 – 2555 ประธานกรรมการบรหิารร่วม บรษัิท ไพรซ้ วอเตอรเ์ฮาล ์คเูปอรส์ 

       Southeast Asia Peninsula Region 

       (ไทย มาเลเซยี เวยีดนาม กัมพชูา ลาว) 

     2541 – 2551 กรรมการบรษัิท บจ. ไพรซ้ วอเตอรเ์ฮา้ส ์คเูปอรส์ 

       ประเทศไทย 
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ชือ่-นามสกลุ / ต าแหนง่ อาย ุ
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คณุวฒุทิางการศกึษา สดัสว่น 
การถอืหุน้ 
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6. คณุบญุช ูดเิรกสถาพร 68 - ปรญิญาบัญชบัีณฑติ  -ไมม่-ี -ไมม่-ี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ  บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่

กรรมการตรวจสอบ    (เกยีรตนิยิมอันดับ 2)    กรรมการอสิระ  

กรรมการอสิระ    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย   2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. สากลเอนเนอรย์ี ่

  - ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตประเทศ   2555 – 2557 ทีป่รกึษา บจ. กฟผ. อนิเตอรเ์นชัน่แนล  

    อังกฤษ   2549 – 2556 ประธานคณะท างานบรหิาร บจ. ราชบรุเีพาเวอร ์

  - วทิยาลัยป้องกันราชอาณาจักร   2549 – 2551 ประธานกรรมการ บจ. ไตรเอนเนอจี ้

    หลักสตูรการป้องกันราชอาณาจักร   2546 – 2550 กรรมการ บลจ. จัดการกองทนุไทยพาณชิย ์

    ภาครัฐรว่มเอกชน (ปรอ.) รุน่ที ่10   2549 รองผูว้า่การอาวโุส กลุม่ผลติ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 

      ไฟฟ้า  

  การอบรมหลักสตูรของสมาคม   2543 – 2549 กรรมการ บจ. ไตรเอนเนอจี ้

  สง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย   2543 – 2549 กรรมการ บมจ. ผลติไฟฟ้าราชบรุ ีโฮลดิง้ 

  -  Directors Certification Program   2547 – 2549 กรรมการ บจ. ราชบรุพีาวเวอร ์

  -  Directors Diploma Program   2545 - 2549 กรรมการอสิระ  บมจ. แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ 

  -  IOD Chartered Director    กรรมการตรวจสอบ  

     2543 – 2549 กรรมการผูจั้ดการ บมจ. ผลติไฟฟ้าราชบรุ ีโฮลดิง้ 

     2540 – 2543     รองผูว้า่การบัญชแีละการเงนิ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 

     2537 – 2540 ผูช้ว่ยผูว้า่การพัฒนาธุรกจิ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 

     2529 – 2537 ผูอ้ านวยการฝ่ายบัญช ี การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 
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7. นายสมศักดิ ์ วรวจัิกษณ์ 54 - Master of Laws, Temple -ไมม่-ี -ไมม่-ี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอสิระ บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่

กรรมการอสิระ    University, Philadelphia, USA   2550 – ปัจจุบัน ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญ ่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 

  - รัฐประศาสนศาสตรม์หาบัณฑติ    สายงานกฎหมาย  

    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย   ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บรหิารสนิทรัพย ์พญาไท 

  - นติศิาสตรบั์ณฑติ   ปัจจุบัน อนุกรรมการไตส่วน คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

    มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์     การทจุรติแหง่ชาต ิ

  - บรหิารธุรกจิบัณฑติ (การจัดการ)   2547 – 2550 SVP of Advisory & Legal ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 

    มหาวทิยาลัยรามค าแหง    Documentation  

  - Attorney Assistant Training   2544 – 2547 SVP of Legal Department ธนาคาร ดบีเีอส ไทยทนุ จ ากัด  

    Program, UCLA Extension     (มหาชน) 

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

    (วปอ.56)   2540 – 2542 First Vice President of บล.เอกธ ารง เคจไีอ จ ากัด (มหาชน) 

  - ผูบ้รหิารกระบวนการยตุธิรรม    Legal Office  

    ระดับสงู (บยส.11)   2535 – 2540 ผูช้ว่ยหัวหนา้สว่น ฝ่ายปรกึษา ธนาคาร กสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) 

  - การบรหิารงานภาครัฐและกฎหมาย    และสัญญา ส านักกฎหมาย  

    มหาชน (ปรม.4)   2528 – 2535 ผูช้ว่ยหัวหนา้สว่น ธนาคาร กสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) 

  - การบรหิารเศรษฐกจิสาธารณะ    สว่นด าเนนิคด ี2 ส านักกฎหมาย  

    ส าหรับผูบ้รหิารระดับสงู (ปศส.5)      

  - ประกาศนยีบัตรกฎหมายภาษีอากร      

    (เนตบัิณฑติยสภา)      

  - ประกาศนยีบัตรกฎหมายทรัพยส์นิ      

    ทางปัญญา – การคา้ระหว่างประเทศ      
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เอกสารแนบ 1 หนา้ 13 

ชือ่-นามสกลุ / ต าแหนง่ อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุทิางการศกึษา สดัสว่น 
การถอืหุน้ 
ในบรษิทัฯ   

ความสมัพนัธ์
ทาง

ครอบครวั
ระหวา่ง
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างาน 

ชว่งเวลา ต าแหนง่ บรษิทั 

  การอบรมหลักสตูรของสมาคม      

  สง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย      

  -  Directors Certification Program      

  -  Understanding the Fundamental      

     Of Financial Statement      

  -  Effective Minutes Taking      

  -  Company Secretary Program      
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เอกสารแนบ 1 หนา้ 14 

ชือ่-นามสกลุ / ต าแหนง่ อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุทิางการศกึษา สดัสว่น 
การถอืหุน้ 
ในบรษิทัฯ   

ความสมัพนัธ์
ทาง

ครอบครวั
ระหวา่ง
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างาน 

ชว่งเวลา ต าแหนง่ บรษิทั 

8. นายวคิ กจิโอธาน 49 - MS in Industrial and Systems 0.2 พีช่าย 2556 – ปัจจุบัน  กรรมการ กรรมการบรหิาร บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่

กรรมการบรษัิท    Engineering, Ohio University  นายแมทธวิ  ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายวศิวกรรม  

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

ประธานเจา้หนา้ทีฝ่ายวศิวกรรม  - BS in Industrial and Systems   2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทย โซลา่ร ์รนีวิเอเบลิ  

    Engineering, Ohio University   2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. สยาม โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่1  

     2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทเีอสอ ีรฟูทอป  

  การอบรมหลักสตูรของสมาคม   2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. กรนี รฟูทอป  

  สง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย   2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. คลนี โซลา่ร ์ 

  -  Directors Accreditation Program   2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แชมป์ เอ็นเนอรย์ี ่

     2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เซนทรัล รฟูทอป  

     2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. นอรท์ รฟูทอป 

     2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. รฟู เอ็นเนอรย์ี ่ 

     2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ลัคกี ้โซลา่ร ์ 

     2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เวลิด ์โซลา่ร ์ 

     2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โฮม รฟูทอป  

     2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. วนิ วนิ อนิเวสทเ์มน้ท ์ 

     2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. วนิเนอร ์อนิเวสทเ์มนท ์

     2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทเีอสอ ีโอเปอเรชัน่ส ์ 

     2551 – 2553 General Manager Husky Injection Molding System Ltd. 

     2550 Market Manager Husky Injection Molding System Ltd. 

     2547 – 2550 Business Manager Husky Injection Molding System Ltd. 

     2544 – 2547 Regional Manager Husky Injection Molding System Ltd. 

     2539 – 2543 Area Manager Husky Injection Molding System Pte, 

       Ltd., Singapore 

     2536 – 2539 Project Engineer Husky Injection Molding System Ltd.Canada 
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เอกสารแนบ 1 หนา้ 15 

ชือ่-นามสกลุ / ต าแหนง่ อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุทิางการศกึษา สดัสว่น 
การถอืหุน้ 
ในบรษิทัฯ   

ความสมัพนัธ์
ทาง

ครอบครวั
ระหวา่ง
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างาน 

ชว่งเวลา ต าแหนง่ บรษิทั 

9. นายแมทธวิ กจิโอธาน 48 - MSC (Management) Imperial 0.3 นอ้งชาย 2556 – ปัจจุบัน  กรรมการ  บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่

กรรมการบรษัิท    College, University of London  นายวคิ ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์

  - Bachelor of Commerce,   กจิโอธาน  ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร  

    University  of Toronto   2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์

     ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เวฟ พคิเจอรส์ 

  การอบรมหลักสตูรของสมาคม   ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เวฟ ทวี ี 

  สง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย   ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เวฟ ทวี ีแอนด ์มูฟวี ่สตดูโิอส ์

  -  Directors Certification Program   ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บอีซี ีเวลิด ์

  -  Directors Accreditation Program   ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. โอเชยีนกลาส 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2557 บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน)   

 

   

เอกสารแนบ 1 หนา้ 16 

ชือ่-นามสกลุ / ต าแหนง่ อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุทิางการศกึษา สดัสว่น 
การถอืหุน้ 
ในบรษิทัฯ   

ความสมัพนัธ์
ทาง

ครอบครวั
ระหวา่ง
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างาน 

ชว่งเวลา ต าแหนง่ บรษิทั 

10. นายสมภพ พรหมพนาพทิักษ์ 47 - ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ -ไมม่-ี -ไมม่-ี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่

กรรมการบรษัิท    สาขาการบรหิารจัดการ    กรรมการบรหิาร  

กรรมการบรหิาร    มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์    กรรมการสรรหาและพจิารณา  

กรรมการสรรหาและพจิารณา  - Master Business Administration    คา่ตอบแทน  

คา่ตอบแทน    (Finance), California State    ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบัิตกิาร  

ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบัิตกิาร    University   2555 – 2556 ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการเงนิ บจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่

  - ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์   2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทย โซลา่ร ์รนีวิเอเบลิ  

    (ภาคภาษาอังกฤษ)   2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. สยาม โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่1  

    มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์   2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทเีอสอ ีรฟูทอป  

     2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. กรนี รฟูทอป  

  การอบรมหลักสตูรของสมาคม   2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. คลนี โซลา่ร ์ 

  สง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย   2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แชมป์ เอ็นเนอรย์ี ่

  -  Directors Certification Program   2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เซนทรัล รฟูทอป  

  -  Exam-Diploma Examinations   2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. นอรท์ รฟูทอป 

  -  Company Secretary Program   2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. รฟู เอ็นเนอรย์ี ่ 

  -  Directors Certification Program   2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ลัคกี ้โซลา่ร ์ 

     Update   2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เวลิด ์โซลา่ร ์ 

  -  Executive Develop Program   2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โฮม รฟูทอป  

     2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. วนิ วนิ อนิเวสทเ์มน้ท ์ 

     2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทเีอสอ ีโอเปอเรชัน่ส ์ 

     2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พ.ีเอ็ม. เอ็นเนอรย์ี ่

     2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พ.ีเอ็ม. แอดไวเซอรี ่

     2552 – 2554 กรรมการ บมจ. แคปปิตอล เอ็นจเินยีริง่ เน็ตเวริค์ 

     2551 – 2555 ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการเงนิ บมจ. อเีอ็มซ ี

        



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2557 บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน)   
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ชือ่-นามสกลุ / ต าแหนง่ อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุทิางการศกึษา สดัสว่น 
การถอืหุน้ 
ในบรษิทัฯ   

ความสมัพนัธ์
ทาง

ครอบครวั
ระหวา่ง
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างาน 

ชว่งเวลา ต าแหนง่ บรษิทั 

     2548 – 2550 ผูอ้ านวยการอาวโุส บจ. เอสซบี ีซเีอส 

      สายการบรหิารการลงทนุ  

     2547 – 2548 ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร บมจ. ทราฟฟิกคอรน์เนอร ์โฮลดิง้ส ์

      สายการบัญชแีละการเงนิ  

     2546 ผูอ้ านวยการฝ่ายการเงนิ บมจ. จเีอ็มเอ็ม แกรมมี ่

     2543 – 2546 นักวเิคราะหอ์าวโุส บจ. เดลตา้เอสโสซเีอส (ประเทศไทย) 

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

คณุวฒุทิางการศกึษา สดัสว่น 
การถอืหุน้ 
ในบรษิทัฯ   

ความสมัพนัธ์
ทาง

ครอบครวั
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11. นายธรี ์สอีัมพรโรจน ์ 38 - ปรญิญาโท  -ไมม่-ี -ไมม่-ี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการบรหิาร บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่

กรรมการบรหิาร    Management Science (Finance)    ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการเงนิ  

ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการเงนิ    Stanford University    เลขานุการบรษัิท  

เลขานุการบรษัิท  - ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์   2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์

    (เกยีรตนิยิมอันดับ 2)   2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. วนิเนอร ์อนิเวสทเ์มนท ์

    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย   2556 – ปัจจุบัน ทีป่รกึษาดา้นการเงนิ The Mall Group 

     2550 – 2556 ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการเงนิ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ 

  การอบรมหลักสตูรของสมาคม    สายงานธุรกจิตา่งประเทศ  

  สง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย      

  -  Directors Accreditation Program      
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เอกสารแนบ 1 หนา้ 19 

ชือ่-นามสกลุ / ต าแหนง่ อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุทิางการศกึษา สดัสว่น 
การถอืหุน้ 
ในบรษิทัฯ   

ความสมัพนัธ์
ทาง

ครอบครวั
ระหวา่ง
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างาน 

ชว่งเวลา ต าแหนง่ บรษิทั 

12. นายรณชยั รุง่ฟ้า 38 - บรหิารธุรกจิบัณฑติ (การบัญช)ี -ไมม่-ี -ไมม่-ี 2556 – ปัจจุบัน ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการฝ่ายบัญช ี บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่

ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการฝ่ายบัญช ี    มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล   ปัจจุบัน ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต ประกอบอาชพีอสิระ 

เลขานุการคณะกรรมการ    ธัญบรุ ี   2548 - 2550 Senior Auditor Deloitte Touche Tohmatsu 

ตรวจสอบ  - ประกาศนยีบัตร (การสอบบัญช)ี     Jaiyos Co., Ltd. 

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

  - ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต     ซเิอทส ์

    (ประเทศไทย) สภาวชิาชพีบัญชฯี      

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2557 บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน)   

 

   

เอกสารแนบ 1 หนา้ 20 

ขอ้มลูการด ารงต าแหนง่ของกรรมการ ผูบ้รหิาร และผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัฯ ในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัฯ 

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

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

บรษัิท             

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

บรษัิทยอ่ย             

2. บจ. ทเีอสอ ีรฟูทอป D       D  D   

3. บจ. กรนี รฟูทอป D       D  D   

4. บจ. คลนี โซลา่ร ์ D       D  D   

5. บจ. แชมป์ เอ็นเนอรย์ี ่ D       D  D   

6. บจ. เซนทรัล รฟูทอป D       D  D   

7. บจ. นอรท์ รฟูทอป D       D  D   

8. บจ. รฟู เอ็นเนอรย์ี ่ D       D  D   

9. บจ. ลัคกี ้โซลา่ร ์ D       D  D   

10. บจ. เวลิด ์โซลา่ร ์ D       D  D   

11. บจ. โฮม รฟูทอป D       D  D   

12. บจ. วนิ วนิ อนิเวสทเ์มน้ท ์ D       D  D   

13. บจ. ทเีอสอ ีโอเปอเรชัน่ส ์ D       D  D   

กจิการทีค่วบคมุรว่มกัน             

14. บจ. ไทย โซลา่ร ์รนีวิเอเบลิ D       D  D   

15. บจ. สยาม โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่1 D       D  D   

บรษัิททีเ่กีย่วขอ้ง             

16. บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์ D        C, CEO  D  

17. บจ. พ.ีเอ็ม.เอ็นเนอรย์ี ่ C         D   

18. บจ. พ.ีเอ็ม.แอดไวเซอร ี C         D   

หมายเหตุ: C – ประธานกรรมการ , D – กรรมการ ,  ID – กรรมการอสิระ ,  AC – กรรมการตรวจสอบ , ED – กรรมการบรหิาร , CEO – ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร , M – ผูบ้รหิาร   
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เอกสารแนบ 2 หนา้ 1 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ 

ของ 

บรษิทัยอ่ย และกจิการทีค่วบคมุรว่มกนั 
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เอกสารแนบ 2 หนา้ 2 

ขอ้มลูกรรมการ ของ บรษิทัยอ่ยและกจิการทีค่วบคมุรว่มกนั 

      

 ดร.แคทลนี  มาลนีนท ์ นายวคิ กจิโอธาน นายสมภพ พรหมพนาพทิกัษ์ นายจักรกฤษณ์  เล็กทา่ไม ้ นายดรณุพร กมลภสุ 

บรษัิทยอ่ย      

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

2. บจ. กรนี รฟูทอป กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการผูม้อี านาจลงนาม   

3. บจ. คลนี โซลา่ร ์ กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการผูม้อี านาจลงนาม   

4. บจ. แชมป์ เอ็นเนอรย์ี ่ กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการผูม้อี านาจลงนาม   

5. บจ. เซนทรัล รฟูทอป กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการผูม้อี านาจลงนาม   

6. บจ. นอรท์ รฟูทอป กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการผูม้อี านาจลงนาม   

7. บจ. รฟู เอ็นเนอรย์ี ่ กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการผูม้อี านาจลงนาม   

8. บจ. ลัคกี ้โซลา่ร ์ กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการผูม้อี านาจลงนาม   

9. บจ. เวลิด ์โซลา่ร ์ กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการผูม้อี านาจลงนาม   

10. บจ. โฮม รฟูทอป กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการผูม้อี านาจลงนาม   

11. บจ. วนิ วนิ อนิเวสทเ์มน้ท ์ กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการผูม้อี านาจลงนาม   

12. บจ. ทเีอสอ ีโอเปอเรชัน่ส ์ กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการผูม้อี านาจลงนาม   

กจิการทีค่วบคมุรว่มกัน      

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

14. บจ. สยาม โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่1 กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการ กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 

 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2557 บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน)   

 

   

เอกสารแนบ 3 หนา้ 1 

 

 

 

เอกสารแนบ 3 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัหวัหนา้ตรวจสอบภายใน 

และ 

หวัหนา้งานก ากบัดแูลการปฏบิตังิาน 

ของบรษิทั 
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เอกสารแนบ 3 หนา้ 2 

 

ชือ่-นามสกลุ / ต าแหนง่ อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุทิางการศกึษา ประสบการณท์ างาน 

ชว่งเวลา ต าแหนง่ บรษิทั 

1. นายชยักรณ์ อุน่ปิตพิงษ์ 59 - บัญชบัีณฑติ  2530 – ปัจจุบัน กรรมการผูจั้ดการ บจ. ส านักงาน ดร.วรัิช แอนด ์ 

หัวหนา้งานตรวจสอบภายใน     จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย   แอสโซซเิอทส ์

  - นติศิาสตรบั์ณฑติ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์    

  - เนตบัิณฑติไทย    

  - ศลิปะศาสตรม์หาบัณฑติ    

    สาขาวชิากฎหมายเศรษฐกจิ    

    คณะนติศิาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย    

  - โครงการเสรมิสรา้งผูจั้ดการยคุใหม ่(MMP)    

    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย    

2. นางสาวนฐภรณ์ เทีย่งประเทศ 49 - บรหิารธุรกจิบัณฑติ 2556 – ปัจจุบัน Compliance & Administrative Manager บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่

หัวหนา้งานก ากับดูแล    มหาวทิยาลัยรามค าแหง 2551 – 2555 Senior Manager – Compliance บมจ. อเีอ็มซ ี

การปฏบัิตงิาน   2545 – 2551 ผูจั้ดการฝ่ายกจิการผูถ้อืหุน้และรัฐกจิ บมจ. ทราฟฟิกคอรน์เนอร ์โฮลดิง้ส ์

  การอบรมหลักสตูรของสมาคม    

  สง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย    

  -  Company Secretary Program    

  -  Effective Minutes Taking    

  -  Board Reporting Program    
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เอกสารแนบ 4 หนา้ 1 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 4 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบั 

รายการประเมนิราคาทรพัยส์นิ 

 

-ไมม่-ี 
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เอกสารแนบ 5 หนา้ 1 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 5 

 

แบบประเมนิความเพยีงพอ 

ของ 

ระบบควบคมุภายใน 
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เอกสารแนบ 5 หนา้ 2 

แบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน 

 

 

ของ 

 

บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

และ 

ไดรั้บการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษัิท 

เมือ่วนัที ่25 กมุภาพันธ ์2558 

 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2557 บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน)   
    

 

   

เอกสารแนบ 5 หนา้ 3 

การควบคมุภายในองคก์ร (Control Environment) 

1. องคก์รแสดงถงึความยดึม ัน่ในคุณคา่ของความซือ่ตรง (integrity) และจรยิธรรม  

ค าถาม ใช ่ ไมใ่ช่ 

1.1 คณะกรรมการและผูบ้รหิารก าหนดแนวทาง และมกีารปฏบิตัทิีอ่ยูบ่นหลกัความซือ่ตรง   
และการรักษาจรรยาบรรณในการด าเนนิงาน ทีค่รอบคลมุถงึ   

       1.1.1  การปฏบิตัหินา้ทีป่ระจ าวนั และการตัดสนิใจในเรือ่งตา่ง ๆ   

       1.1.2  การปฏบิตัติอ่คูค่า้ ลกูคา้ และบคุคลภายนอก   

1.2   มขีอ้ก าหนดทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษรใหผู้บ้รหิารและพนักงานปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความ   
ซือ่ตรงและรักษาจรรยาบรรณ ทีค่รอบคลมุถงึ   

       1.2.1  มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบัจรยิธรรม (code of conduct) ส าหรับผูบ้รหิารและ   
                พนักงาน ทีเ่หมาะสม   

       1.2.2  มขีอ้ก าหนดหา้มผูบ้รหิารและพนักงานปฏบิตัตินในลกัษณะทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ   

                ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักจิการ ซึง่รวมถงึการหา้มคอรรั์ปชนัอนั   
                ท าใหเ้กดิความเสยีหายตอ่องคก์ร   

       1.2.3  มบีทลงโทษทีเ่หมาะสมหากมกีารฝ่าฝืนขอ้ก าหนดขา้งตน้   

       1.2.4  มกีารสือ่สารขอ้ก าหนดและบทลงโทษขา้งตน้ใหผู้บ้รหิารและพนักงาน   

                ทกุคนรับทราบ เชน่ รวมอยูใ่นการปฐมนเิทศพนักงานใหม ่ ใหพ้นักงาน   

                ลงนามรับทราบขอ้ก าหนดและบทลงโทษเป็นประจ าทกุปี รวมทัง้มกีารเผยแพร่   
                code of conduct ใหแ้กพ่นักงานและบคุคลภายนอกไดรั้บทราบ   

1.3  มกีระบวนการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิัตติาม Code of Conduct   

 1.3.1  การตดิตามและประเมนิผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรอืหน่วยงานก ากับ   

          ดแูลการปฏบิตั ิ(compliance unit)   

 1.3.2  การประเมนิตนเองโดยผูบ้รหิารและพนักงาน   

 1.3.3  การประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญทีเ่ป็นอสิระจากภายนอกองคก์ร   

1.4  มกีารจัดการอย่างทนัเวลา หากพบการไมป่ฏบิัตติามขอ้ก าหนดเกีย่วกับความซือ่ตรง   

และการรักษาจรรยาบรรณ   

1.4.1  มกีระบวนการทีท่ าใหส้ามารถตรวจพบการฝ่าฝืนไดภ้ายในเวลาทีเ่หมาะสม   

1.4.2  มกีระบวนการทีท่ าใหส้ามารถลงโทษหรอืจัดการกบัการฝ่าฝืนไดอ้ยา่งเหมาะสม   
         และภายในเวลาอนัควร   

1.4.3  มกีารแกไ้ขการกระท าทีข่ดัตอ่หลักความซือ่ตรงและการรักษาจรรยาบรรณ   
         อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอนัควร   

   

2. คณะกรรมการมคีวามเป็นอสิระจากฝ่ายบรหิาร และท าหนา้ทีก่ ากบัดูแล (Oversight) และพฒันาการ
ด าเนนิการดา้นการควบคมุภายใน 

ค าถาม ใช ่ ไมใ่ช่ 

2.1 มกีารก าหนดบทบาทหนา้ทีข่องคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบรหิาร โดยไดส้งวนสทิธิ์
อ านาจเฉพาะของคณะกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน 

 

 

 

2.2  คณะกรรมการก ากบัดแูลใหม้กีารก าหนดเป้าหมายการด าเนนิธรุกจิทีช่ดัเจนและวดัผลได ้
เพือ่เป็นแนวทางในการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารและพนักงาน 
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ค าถาม ใช ่ ไมใ่ช่ 

2.3 คณะกรรมการก ากับดแูลใหบ้รษัิทก าหนดบทบาทหนา้ทีข่องคณะกรรมการและผูบ้รหิาร

ใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย กฎบัตร ซึง่ครอบคลมุบทบาททีส่ าคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ผูส้อบบญัช ีผูต้รวจสอบภายใน และผูรั้บผดิชอบตอ่รายงานทางการเงนิ 

 

 

 

2.4   คณะกรรมการเป็นผูม้คีวามรูเ้กีย่วกับธรุกจิของบรษัิท และมคีวามเชีย่วชาญทีเ่ป็น 
ประโยชนต์อ่บรษัิท หรอืสามารถขอค าแนะน าจากผูเ้ชีย่วชาญในเรือ่งนัน้ๆได ้

 

 

 

2.5  คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการอสิระทีม่คีวามรู ้ความสามารถน่าเชือ่ถอื และมคีวาม

เป็นอสิระในการปฏบิตัหินา้ทีอ่ยา่งแทจ้รงิ เชน่ ไมม่คีวามสมัพันธท์างธรุกจิกับบรษัิท ไม่มี

ความสมัพันธอ์ืน่ใด อนัอาจมอีทิธพิลตอ่การใชด้ลุยพนิจิและปฏบิตัหินา้ทีอ่ยา่งเป็นอสิระ ใน
จ านวนทีเ่หมาะสมเพยีงพอ 

 

 

 

2.6  คณะกรรมการก ากบัดแูลการพัฒนาและปฏบิตัเิรือ่งการควบคมุภายในในองคก์ร 

ซึง่ครอบคลมุทัง้การสรา้งสภาพแวดลอ้มการควบคมุ การประเมนิความเสีย่ง กจิกรรมการ
ควบคมุ ขอ้มลูและการสือ่สาร และการตดิตาม 

 

 

 

3. ฝ่ายบรหิารไดจ้ดัใหม้โีครงสรา้งสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการส ัง่การและ 

ความรบัผดิชอบทีเ่หมาะสมเพือ่ใหอ้งคก์รบรรลวุตัถปุระสงค ์ภายใตก้ารก ากบัดูแล (oversight) ของ
คณะกรรมการ 

ค าถาม ใช ่ ไมใ่ช่ 

3.1 ผูบ้รหิารระดับสงูก าหนดโครงสรา้งองคก์รทีส่นับสนุนการบรรลวุตัถปุระสงคข์องบรษัิท  

โดยพจิารณาถงึความเหมาะสมทัง้ทางธรุกจิและกฎหมาย รวมถงึการจัดใหม้กีารควบคมุ
ภายในอย่างมปีระสทิธภิาพ เชน่ แบง่แยกหนา้ทีใ่นสว่นงานทีส่ าคัญ ซึง่ท าใหเ้กดิการ

ตรวจสอบถว่งดลุระหวา่งกนั  มงีานตรวจสอบภายในทีข่ ึน้ตรงกบักรรมการตรวจสอบ และมี
สายการรายงานทีช่ดัเจน เป็นตน้   

 

 

 

3.2  ผูบ้ริหารระดับสูงก าหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม

เกีย่วกบัอ านาจหนา้ที ่ความรับผดิชอบ และการสือ่สารขอ้มลู 

 

 

 

3.3  มกีารก าหนด มอบหมาย และจ ากดัอ านาจหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบอย่างเหมาะสม
ระหวา่งคณะกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิารระดบัสงู ผูบ้รหิาร และพนักงาน  

 

 

 

4. องคก์รแสดงถงึความมุง่ม ัน่ในการจงูใจ พฒันาและรกัษาบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ 

 ค าถาม ใช ่ ไมใ่ช่ 

4.1  บรษัิทมนีโยบายและวธิกีารปฏบิตัเิพือ่จัดหา พัฒนา และรักษาบคุลากรทีม่คีวามรูแ้ละ

ความสามารถทีเ่หมาะสม  และมกีระบวนการสอบทานนโยบายและวธิกีารปฏบิัตนัิน้อยา่ง

สม า่เสมอ 

 

 

 

4.2  บรษัิทมกีระบวนการประเมนิผลการปฏบิัตงิาน การใหแ้รงจงูใจหรอืรางวัลตอ่บคุลากรทีม่ี
ผลการปฏบิตังิานด ี และการจัดการตอ่บคุลากรทีม่ผีลงานไม่บรรลเุป้าหมาย รวมถงึ การ

สือ่สารกระบวนการเหลา่นีใ้หผู้บ้รหิารและพนักงานทราบ 

 

 

 

4.3  บรษัิทมกีระบวนการแกไ้ขปัญหาหรอืเตรยีมพรอ้มส าหรับการขาดบคุลากรทีม่คีวามรูแ้ละ

ความสามารถทีเ่หมาะสมอย่างทนัเวลา 

 

 

 

4.4 บรษัิทมกีระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผูบ้รหิารและพนักงานทกุคน เชน่ การ
จัดระบบทีป่รกึษา (mentoring) และการฝึกอบรม 

 

 

 

4.5 บรษัิทมแีผนและกระบวนการสรรหาผูส้บืทอดต าแหน่ง (succession plan) ทีส่ าคญั   
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5. องคก์รก าหนดใหบุ้คลากรมหีนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบในการควบคมุภายใน เพือ่ใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงค์

ขององคก์ร 

ค าถาม ใช ่ ไมใ่ช่ 

5.1   คณะกรรมการและผูบ้รหิารมกีระบวนการและการสือ่สารเชงิบงัคบัใหบ้คุลากรทกุคนม ี 

ความรับผดิชอบตอ่การควบคมุภายในและจัดใหม้กีารปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการปฏบิตัใิน

กรณีทีจ่ าเป็น 

 

 

 

5.2 คณะกรรมการและผูบ้รหิารก าหนดตัวชีว้ดัผลการปฏบิตังิาน การสรา้งแรงจงูใจและการ 

ใหร้างวลัทีเ่หมาะสมโดยพจิารณาทัง้เรือ่งการปฏบิตัติาม Code of Conduct และวัตถปุระสงค์

ในระยะสัน้และระยะยาวของบรษัิท 

 

 

 

5.3 คณะกรรมการและผูบ้รหิารประเมนิแรงจงูใจและการใหร้างวลัอยา่งตอ่เนือ่ง โดยเนน้ให ้  

สามารถเชือ่มโยงกับความส าเร็จของหนา้ทีใ่นการปฏบิัตติามการควบคมุภายในดว้ย 

  

5.4  คณะกรรมการและผูบ้รหิารไดพ้จิารณาไมใ่หม้กีารสรา้งแรงกดดนัทีม่ากเกนิไปในการ 
ปฏบิตัหินา้ทีข่องบคุลากรแตล่ะคน 
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การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) 

6. องคก์รก าหนดวตัถปุระสงคไ์วอ้ยา่งชดัเจนเพยีงพอ เพือ่ใหส้ามารถระบุและประเมนิความเสีย่งตา่ง ๆ  ที่

เกีย่วขอ้งกบัการบรรลวุตัถปุระสงคข์ององคก์ร 

ค าถาม ใช ่ ไมใ่ช่ 

6.1 บรษัิทสามารถปฏบิัตติามมาตรฐานการบัญชทีีรั่บรองโดยทัว่ไป และเหมาะสมกับธรุกจิใน
ขณะนัน้ โดยแสดงไดว้า่รายการในรายงานทางการเงนิมตีวัตนจรงิ ครบถว้น แสดงถงึสทิธ ิ

หรอืภาระผูกพันของบรษัิทไดถู้กตอ้ง  มมีลูคา่เหมาะสม  และเปิดเผยขอ้มลูครบถว้น ถกูตอ้ง 

 

 

 

6.2 บรษัิทก าหนดสาระส าคญัของรายการทางการเงนิ โดยพจิารณาถงึปัจจัยทีส่ าคัญ เชน่ 
ผูใ้ชร้ายงานทางการเงนิ ขนาดของรายการ แนวโนม้ของธรุกจิ 

 

 

 

6.3  รายงานทางการเงนิของบรษัิทสะทอ้นถงึกจิกรรมการด าเนนิงานของบรษัิทอยา่งแทจ้รงิ   

6.4 คณะกรรมการหรอืคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง อนุมัตแิละสือ่สารนโยบายการบรหิาร 
ความเสีย่งใหผู้บ้รหิารและพนักงานทกุคนรับทราบและถอืปฏบิัต ิ จนเป็นสว่นหนึง่ของ

วฒันธรรมขององคก์ร 

 

 

 

7. องคก์รระบุและวเิคราะหค์วามเสีย่งทกุประเภททีอ่าจกระทบตอ่การบรรลวุตัถปุระสงคไ์ว ้
อยา่งครอบคลมุท ัว่ท ัง้องคก์ร  

ค าถาม ใช ่ ไมใ่ช่ 

7.1   บรษัิทระบคุวามเสีย่งทกุประเภทซึง่อาจมผีลกระทบตอ่การด าเนนิธรุกจิทัง้ระดบัองคก์ร    

หน่วยธรุกจิ ฝ่ายงาน และหนา้ทีง่านตา่ง ๆ   
  

7.2  บรษัิทวเิคราะหค์วามเสีย่งทกุประเภททีอ่าจเกดิจากทัง้ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
องคก์ร ซึง่รวมถงึความเสีย่งดา้นกลยุทธก์ารด าเนนิงาน การรายงาน การปฏบิัตติามกฎเกณฑ ์ 

และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  

 

 

 

7.3   ผูบ้รหิารทกุระดบัมสีว่นร่วมในการบรหิารความเสีย่ง   

7.4   บรษัิทไดป้ระเมนิความส าคญัของความเสีย่ง โดยพจิารณาทัง้โอกาสเกดิเหตกุารณ์ และ
ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้  

  

7.5  บรษัิทมมีาตรการและแผนปฏบิตังิานเพือ่จัดการความเสีย่ง โดยอาจเป็นการยอมรับ  
ความเสีย่งนัน้ (acceptance)  การลดความเสีย่ง (reduction)  การหลกีเลีย่งความเสีย่ง 

(avoidance)  หรอืการร่วมรับความเสีย่ง (sharing) 
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8. องคก์รไดพ้จิารณาถงึโอกาสทีจ่ะเกดิการทุจรติ ในการประเมนิความเสีย่งทีจ่ะบรรลุวตัถปุระสงคข์อง

องคก์ร 

ค าถาม ใช ่ ไมใ่ช่ 

8.1  บรษัิทประเมนิโอกาสทีจ่ะเกดิการทจุรติขึน้ โดยครอบคลมุการทจุรติแบบตา่งๆ เชน่ การ 

จัดท ารายงานทางการเงนิเท็จ  การท าใหส้ญูเสยีทรัพยส์นิ  การคอรรั์ปชนั การทีผู่บ้รหิาร  

การทีผู่บ้รหิารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคมุภายใน (management override of internal 
controls)  การเปลีย่นแปลงขอ้มลูในรายงานทีส่ าคญั  การไดม้าหรอืใชไ้ปซึง่ทรัพยส์นิโดย

ไมถ่กูตอ้ง เป็นตน้ 

  

8.2 บรษัิทไดท้บทวนเป้าหมายการปฏบิตังิานอยา่งรอบคอบ โดยพจิารณาความเป็นไปได ้

ของเป้าหมายทีก่ าหนดแลว้  รวมทัง้ไดพ้จิารณาความสมเหตสุมผลของการใหส้ ิง่จงูใจหรอื

ผลตอบแทนแกพ่นักงานแลว้ดว้ยวา่ ไมม่ลีักษณะสง่เสรมิใหพ้นักงานกระท าไมเ่หมาะสม  
เชน่ ไมต่ัง้เป้าหมายยอดขายของบรษัิทไวส้งูเกนิความเป็นจรงิ จนท าใหเ้กดิแรงจงูใจในการ 

ตกแตง่ตวัเลขยอดขาย เป็นตน้ 

 

 

 

8.3   คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาและสอบถามผูบ้รหิารเกีย่วกับโอกาสในการเกดิ     

ทจุรติและมาตรการทีบ่รษัิทด าเนนิการเพือ่ป้องกนัหรอืแกไ้ขการทจุรติ    

  

8.4   บรษัิทไดส้ือ่สารใหพ้นักงานทกุคนเขา้ใจและปฏบิตัติามนโยบายและแนวปฏบิตัทิี ่

ก าหนดไว ้ 

  

9. องคก์รสามารถระบุและประเมนิความเปลีย่นแปลงทีอ่าจมผีลกระทบตอ่ระบบการควบคมุภายใน 

ค าถาม ใช ่ ไมใ่ช่ 

9.1  บรษัิทประเมนิการเปลีย่นแปลงปัจจัยภายนอกองคก์รทีอ่าจมผีลกระทบตอ่การด าเนนิ      
ธรุกจิการควบคมุภายใน และรายงานทางการเงนิ ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนอง 

ตอ่การเปลีย่นแปลงนัน้อย่างเพยีงพอแลว้ 

  

9.2 บรษัิทประเมนิการเปลีย่นแปลงรูปแบบการท าธรุกจิ ทีอ่าจมผีลกระทบตอ่การด าเนนิธรุกจิ 
การควบคมุภายใน และรายงานทางการเงนิ ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองตอ่การ

เปลีย่นแปลงนัน้อยา่งเพยีงพอแลว้ 

 

 

 

9.3 บรษัิทประเมนิการเปลีย่นแปลงผูน้ าองคก์ร ทีอ่าจมผีลกระทบตอ่การด าเนนิธรุกจิ การ
ควบคมุภายใน และรายงานทางการเงนิ ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองตอ่การ

เปลีย่นแปลงนัน้อยา่งเพยีงพอแลว้ 
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เอกสารแนบ 5 หนา้ 8 

การควบคมุการปฏบิตังิาน (Control Activities) 

10. องคก์รมมีาตรการควบคมุทีช่ว่ยลดความเสีย่งทีจ่ะไมบ่รรลวุตัถปุระสงคข์ององคก์ร ใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้

ค าถาม ใช ่ ไมใ่ช่ 

10.1 มาตรการควบคมุของบรษัิทมคีวามเหมาะสมกบัความเสีย่ง และลักษณะเฉพาะของ

องคก์ร เชน่ สภาพแวดลอ้ม ความซบัซอ้นของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการด าเนนิงาน 
รวมถงึลกัษณะเฉพาะอืน่ ๆ 

 

 

 

10.2   บรษัิทมมีาตรการควบคมุภายในทีก่ าหนดเป็นลายลักษณ์อกัษร และครอบคลมุ 

กระบวนการตา่งๆ อยา่งเหมาะสม  เชน่  มนีโยบายและระเบยีบวธิปีฏบิตังิานเกีย่วกับธรุกรรม
ดา้นการเงนิ การจัดซือ้ และการบรหิารทัว่ไป ตลอดจนก าหนดขอบเขต  อ านาจหนา้ที ่ และ

ล าดับชัน้การอนุมัตขิองผูบ้รหิารในแตล่ะระดับไวอ้ยา่งชดัเจน รัดกมุ  เพือ่ใหส้ามารถป้องกนั
การทจุรติได ้  เชน่  มกีารก าหนดขนาดวงเงนิและอ านาจอนุมัตขิองผูบ้รหิารแตล่ะระดับ  

ขัน้ตอนในการอนุมัตโิครงการลงทนุ  ขัน้ตอนการจัดซือ้และวธิกีารคดัเลอืกผูข้าย  การบนัทกึ

ขอ้มลูรายละเอยีดการตดัสนิใจจัดซือ้  ขัน้ตอนการเบกิจา่ยวสัดอุปุกรณ์ หรอื การเบกิใช ้

เครือ่งมอืตา่งๆ เป็นตน้ โดยไดจั้ดใหม้กีระบวนการส าหรับกรณีตา่ง ๆ ดงันี้ 

 10.2.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลเกีย่วกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ ่กรรมการ ผูบ้รหิาร และ 
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว รวมทัง้บคุคลทีเ่กีย่วโยงกนั เพือ่ประโยชนใ์นการตดิตามและ 

สอบทานการท ารายการระหวา่งกนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทัง้

มกีารปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัเสมอ 
 10.2.2 กรณีทีบ่รษัิทอนุมัตธิรุกรรมหรอืท าสญัญากับผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในลกัษณะทีม่ผีล 

ผกูพันบรษัิทในระยะยาวไปแลว้ เชน่ การท าสญัญาซือ้ขายสนิคา้ การใหกู้ย้มื การค ้าประกนั 
บรษัิทไดต้ดิตามใหม้ั่นใจแลว้วา่มกีารปฏบิตัเิป็นไปตามเงือ่นไขทีต่กลงกนัไวต้ลอดระยะเวลา 

ทีม่ผีลผูกพันบรษัิท เชน่ ตดิตามการช าระคนืหนีต้ามก าหนด หรอืมกีารทบทวนความ
เหมาะสมของสญัญา เป็นตน้ 

 

 

 

10.3 บรษัิทก าหนดใหก้ารควบคมุภายในมคีวามหลากหลายอยา่งเหมาะสม เชน่ การควบคมุ  

แบบ manual และ automated หรอืการควบคมุแบบป้องกนัและตดิตาม 

  

10.4 บรษัิทก าหนดใหม้กีารควบคมุภายในในทกุระดบัขององคก์ร เชน่ ทัง้ระดบักลุม่บรษัิท 
หน่วยธรุกจิ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรอืกระบวนการ 

  

10.5 บรษัิทมกีารแบง่แยกหนา้ทีค่วามรับผดิชอบในงาน 3 ดา้นตอ่ไปนี ้ ออกจากกนัโดย 
เด็ดขาด เพือ่เป็นการตรวจสอบซึง่กนัและกนั กลา่วคอื  

(1) หนา้ทีอ่นุมัต ิ 

(2) หนา้ทีบ่นัทกึรายการบญัชแีละขอ้มลูสารสนเทศ และ  
(3) หนา้ทีใ่นการดแูลจัดเก็บทรัพยส์นิ       

 

 

 

11. องคก์รเลอืกและพฒันากจิกรรมการควบคมุท ัว่ไปดว้ยระบบเทคโนโลย ีเพือ่ชว่ยสนบัสนุน 

การบรรลวุตัถปุระสงค ์

ค าถาม ใช ่ ไมใ่ช่ 

11.1  บรษัิทควรก าหนดความเกีย่วขอ้งกนัระหวา่งการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในกระบวนการ

ปฏบิตังิานและการควบคมุทั่วไปของระบบสารสนเทศ 

  

11.2 บรษัิทควรก าหนดการควบคมุของโครงสรา้งพืน้ฐานของระบบเทคโนโลยใีหม้คีวาม 
เหมาะสม 

  

11.3 บรษัิทควรก าหนดการควบคมุดา้นความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยใีหม้คีวาม 

เหมาะสม 

  

11.4บรษัิทควรก าหนดการควบคมุกระบวนการไดม้า การพัฒนา และการบ ารุงรักษาระบบ 

เทคโนโลยใีหม้คีวามเหมาะสม 
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เอกสารแนบ 5 หนา้ 9 

12. องคก์รจดัใหม้กีจิกรรมการควบคมุผา่นทางนโยบาย ซึง่ไดก้ าหนดสิง่ทีค่าดหวงัและข ัน้ตอนการปฏบิตั ิ

เพือ่ใหน้โยบายทีก่ าหนดไวน้ ัน้สามารถน าไปสูก่ารปฏบิตัไิด ้

ค าถาม ใช ่ ไมใ่ช่ 

12.1 บรษัิทมนีโยบายทีรั่ดกมุเพือ่ตดิตามใหก้ารท าธรุกรรมของผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ กรรมการ 

ผูบ้รหิาร หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับบคุคลดงักลา่ว ตอ้งผ่านขัน้ตอนการอนุมัตทิีก่ าหนด เชน่ 

ขอ้บงัคับของบรษัิท เกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  เกณฑข์องส านักงาน ฯลฯ 
เพือ่ป้องกนัการหาโอกาสหรอืน าผลประโยชนข์องบรษัิทไปใชส้ว่นตวั   

 

 

 

12.2 บรษัิทมนีโยบายเพือ่ใหก้ารพจิารณาอนุมัตธิรุกรรมกระท าโดยผูท้ีไ่มม่สีว่นไดเ้สยีใน 

ธรุกรรมนัน้ 

  

12.3 บรษัิทมนีโยบายเพือ่ใหก้ารพจิารณาอนุมัตธิรุกรรมค านงึถงึประโยชน์สงูสดุของบรษัิท 
เป็นส าคัญ และพจิารณาโดยถอืเสมอืนเป็นรายการทีก่ระท ากบับคุคลภายนอก (at arms’ 

length basis)   

 

 

 

12.4 บรษัิทมกีระบวนการตดิตามดแูลการด าเนนิงานของบรษัิทย่อยหรอืบรษัิทร่วม รวมทัง้ 
ก าหนดแนวทางใหบ้คุคลทีบ่รษัิทแตง่ตัง้ใหเ้ป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารในบรษัิทย่อยหรอืร่วม

นัน้ ถอืปฏบิัต ิ (หากบรษัิทไม่มเีงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ยหรอื              บรษัิทร่วมไมต่อ้งตอบ
ขอ้นี)้ 

 

 

 

12.5  บรษัิทก าหนดหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบในการน านโยบายและกระบวนการไปปฏบิัต ิ

โดยผูบ้รหิารและพนักงาน 

 

 

 

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏบิตัขิองบรษัิทไดรั้บการน าไปใชใ้นเวลาทีเ่หมาะสม โดย 

บคุลากรทีม่คีวามสามารถ รวมถงึการครอบคลมุกระบวนการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในการ 
ปฏบิตังิาน 

  

12.7 บรษัิททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏบิตัใิหม้คีวามเหมาะสมอยูเ่สมอ   
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ระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลู (Information & Communication) 

13. องคก์รขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งและมคีณุภาพ เพือ่สนบัสนุนใหก้ารควบคมุภายในสามารถด าเนนิไปไดต้ามที่
ก าหนดไว ้

ค าถาม ใช ่ ไมใ่ช่ 

13.1 บรษัิทก าหนดขอ้มลูทีต่อ้งการใชใ้นการด าเนนิงาน ทัง้ขอ้มลูจากภายในและภายนอก

องคก์ร ทีม่คีณุภาพและเกีย่วขอ้งตอ่งาน 

  

13.2 บรษัิทพจิารณาทัง้ตน้ทนุและประโยชน์ทีจ่ะไดรั้บ รวมถงึปรมิาณและความถกูตอ้งของ

ขอ้มลู  

  

13.3   บรษัิทด าเนนิการเพือ่ใหค้ณะกรรมการมขีอ้มลูทีส่ าคัญอยา่งเพยีงพอส าหรับ               ใช ้

ประกอบการตัดสนิใจ ตัวอยา่งขอ้มลูทีส่ าคัญ เชน่ รายละเอยีดของเรือ่งทีเ่สนอ                         

ใหพ้จิารณา เหตผุล ผลกระทบตอ่บรษัิท ทางเลอืกตา่ง ๆ  

  

13.4 บรษัิทด าเนนิการเพือ่ใหก้รรมการบรษัิทไดรั้บหนังสอืนัดประชมุหรอืเอกสารประกอบการ
ประชมุทีร่ะบขุอ้มลูทีจ่ าเป็นและเพยีงพอตอ่การพจิารณากอ่นการประชมุลว่งหนา้อย่างนอ้ย

ภายในระยะเวลาขัน้ต า่ตามทีก่ฎหมายก าหนด  

  

13.5  บรษัิทด าเนนิการเพือ่ใหร้ายงานการประชมุคณะกรรมการมรีายละเอยีดตามควร  เพือ่ให ้       
สามารถตรวจสอบยอ้นหลงัเกีย่วกับความเหมาะสมในการปฏบิัตหินา้ทีข่องกรรมการแตล่ะราย 

เชน่ การบนัทกึขอ้ซกัถามของกรรมการ ความเห็นหรอืขอ้สงัเกตของกรรมการในเรือ่งที่
พจิารณาความเห็นของกรรมการรายทีไ่มเ่ห็นดว้ยกับเรือ่งทีเ่สนอพรอ้มเหตผุลเป็นตน้ 

  

13.6 บรษัิทมกีารด าเนนิการดงัตอ่ไปนี้  

 13.6.1 มกีารจัดเก็บเอกสารส าคญั ไวอ้ยา่งครบถว้นเป็นหมวดหมู ่

 13.6.2 กรณีทีไ่ดรั้บแจง้จากผูส้อบบัญชหีรอืผูต้รวจสอบภายในวา่มขีอ้บกพร่องในการ 

  ควบคมุภายในบรษัิทไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องนัน้อยา่งครบถว้นแลว้ 

 

 

 

 

14. องคก์รสือ่สารขอ้มูลภายในองคก์ร ซึง่รวมถงึวตัถปุระสงคแ์ละความรบัผดิชอบตอ่การควบคมุภายใน 

ทีจ่ าเป็นตอ่การสนบัสนุนใหก้ารควบคมุภายในสามารถด าเนนิไปไดต้ามทีว่างไว ้

ค าถาม ใช ่ ไมใ่ช่ 

14.1  บรษัิทมกีระบวนการสือ่สารขอ้มลูภายในอยา่งมปีระสทิธภิาพ และมชีอ่งทางการสือ่สาร
ทีเ่หมาะสม เพือ่สนับสนุนการควบคมุภายใน  

  

14.2   บรษัิทมกีารรายงานขอ้มลูทีส่ าคัญถงึคณะกรรมการบรษัิทอยา่งสม า่เสมอ และคณะ 

กรรมการบรษัิทสามารถเขา้ถงึแหลง่สารสนเทศทีจ่ าเป็นตอ่การปฏบิตังิาน หรอืสอบทาน
รายการตา่ง ๆ ตามทีต่อ้งการ เชน่ การก าหนดบคุคลทีเ่ป็นศนูยต์ดิตอ่เพือ่ใหส้ามารถตดิตอ่ขอ

ขอ้มลูอืน่นอกจากทีไ่ดรั้บจากผูบ้รหิาร รวมทัง้การตดิตอ่สอบถามขอ้มูลจากผูส้อบบญัช ี ผู ้
ตรวจสอบภายใน  การจัดประชมุระหวา่งคณะกรรมการและผูบ้รหิารตามทีค่ณะกรรมการรอ้งขอ 

การจัดกจิกรรมพบปะหารอืระหวา่งคณะกรรมการและผูบ้รหิารนอกเหนอืจากการประชมุ
คณะกรรมการ  เป็นตน้    

  

14.3 บรษัิทจัดใหม้ชีอ่งทางการสือ่สารพเิศษหรอืชอ่งทางลบัเพือ่ใหบ้คุคลตา่ง ๆ ภายใน              

บรษัิทสามารถแจง้ขอ้มูลหรอืเบาะแสเกีย่วกบัการฉอ้ฉลหรอืทจุรติภายในบรษัิท (whistle-
blower hotline) ไดอ้ยา่งปลอดภัย 
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15. องคก์รไดส้ือ่สารกบัหนว่ยงานภายนอก เกีย่วกบัประเด็นทีอ่าจมผีลกระทบตอ่การควบคมุภายใน 

ค าถาม ใช ่ ไมใ่ช่ 

15.1 บรษัิทมกีระบวนการสือ่สารขอ้มลูกับผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอกองคก์รอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
และมชีอ่งทางการสือ่สารทีเ่หมาะสม เพือ่สนับสนุนการควบคมุภายใน เชน่ จัดใหม้เีจา้หนา้ที่

หรอืหน่วยงานนักลงทนุสมัพันธ ์ ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีน เป็นตน้ 

  

15.2  บรษัิทจัดใหม้ชีอ่งทางการสือ่สารพเิศษหรอืชอ่งทางลับเพือ่ใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีภายนอก 
องคก์รสามารถแจง้ขอ้มลูหรอืเบาะแสเกีย่วกบัการฉอ้ฉลหรอืทจุรติ (whistle-blower hotline) 

แกบ่รษัิทไดอ้ยา่งปลอดภัย 
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ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

16. องคก์รตดิตามและประเมนิผลการควบคมุภายใน เพือ่ใหม้ ัน่ใจไดว้า่การควบคมุภายในยงัด าเนนิไปอยา่ง

ครบถว้น เหมาะสม 

ค าถาม ใช ่ ไมใ่ช่ 

16.1 บรษัิทจัดใหม้กีระบวนการตดิตามการปฏบิัตติามจรยิธรรมธรุกจิและขอ้ก าหนดหา้มฝ่าย
บรหิารและพนักงานปฏบิตัตินในลกัษณะทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เชน่ 

ก าหนดใหแ้ตล่ะสว่นงานตดิตามการปฏบิัต ิ  และรายงานผูบ้งัคบับญัชา หรอืมอบหมายให ้
หน่วยงานตรวจสอบภายในตดิตามการปฏบิตั ิและรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นตน้ 

  

16.2  บรษัิทจัดใหม้กีารตรวจสอบการปฏบิตัติามระบบการควบคมุภายในทีว่างไว ้   โดยการ 

ประเมนิตนเอง และ/หรอืการประเมนิอสิระโดยผูต้รวจสอบภายใน 

  

16.3  ความถีใ่นการตดิตามและประเมนิผลมคีวามเหมาะสมกับการเปลีย่นแปลงของบรษัิท   

16.4  ด าเนนิการตดิตามและประเมนิผลระบบการควบคมุภายใน โดยผูท้ีม่คีวามรูแ้ละ 

ความสามารถ 

  

16.5  บรษัิทก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในใหข้ึน้ตรงตอ่คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ  

  

16.6   บรษัิทสง่เสรมิใหผู้ต้รวจสอบภายในปฏบิตัหินา้ทีต่ามมาตรฐานสากล    การปฏบิตังิาน

วชิาชพีการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of 
Internal Auditing, IIA)  

  

17. องคก์รประเมนิและสือ่สารขอ้บกพรอ่งของการควบคมุภายในอยา่งทนัเวลาตอ่บุคคลทีร่บัผดิชอบ ซึง่

รวมถงึผูบ้รหิารระดบัสงูและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

ค าถาม ใช ่ ไมใ่ช่ 

17.1 บรษัิทประเมนิผลและสือ่สารขอ้บกพร่องของการควบคมุภายใน และด าเนนิการเพือ่         
ตดิตามแกไ้ขอยา่งทนัทว่งทหีากผลการด าเนนิงานทีเ่กดิขึน้แตกตา่งจากเป้าหมายทีก่ าหนด                              

ไวอ้ยา่งมนัียส าคญั 

  

17. 2   บรษัิทมนีโยบายการรายงาน ดงันี้   

         17.2. 1 ฝ่ายบรหิารตอ้งรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิทโดยพลนั ในกรณีทีเ่กดิ

เหตกุารณ์หรอืสงสยัวา่มเีหตกุารณ์ทจุรติอยา่งรา้ยแรง มกีารปฏบิตัทิีฝ่่าฝืนกฎหมาย  หรอืมี
การกระท าทีผ่ดิปกตอิืน่ซึง่อาจกระทบตอ่ชือ่เสยีงและฐานะการเงนิของบรษัิทอยา่งมนัียส าคัญ 

  

         17.2.2 รายงานขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสาระส าคญั พรอ้มแนวทางการแกไ้ขปัญหา )แมว้า่จะ
ไดเ้ริม่ด าเนนิการจัดการแลว้ (ตอ่คณะกรรมการบรษัิท /คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่พจิารณา

ภายในระยะเวลาอนัควร 

 

 

 

         17.2.3 รายงานความคบืหนา้ในการปรับปรุงขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสาระส าคญัตอ่
คณะกรรมการบรษัิท/คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 




