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 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกจิ 

 บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) บรษัิทยอ่ย และกจิการทีค่วบคมุร่วมกนั (รวมเรยีกวา่ “กลุม่บรษัิทฯ”) มุง่มั่น

ทีจ่ะเป็นผูน้ าในการด าเนนิธรุกจิโรงไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน โดยมุง่เนน้การด าเนนิธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์โดยการ

เลอืกใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสมและใหผ้ลตอบแทนทีด่แีละมั่นคงในระยะยาว รวมไปถงึการใหบ้รกิารรับเหมากอ่สรา้งโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทติยแ์ละจัดหาอปุกรณ์ (Engineering, Procurement and Construction : EPC) นอกจากนี ้ กลุม่บรษัิทฯ ยังมี

เป้าหมายทีจ่ะขยายการลงทนุในธรุกจิผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีนประเภทอืน่ๆ เพิม่มากขึน้ เชน่ ชวีมวล พลงังานลม กา๊ซ

ชวีภาพ ขยะ เป็นตน้ และยังมเีป้าหมายทีจ่ะขยายธรุกจิผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยส์ูต่า่งประเทศทัง้ในรูปแบบการลงทนุใน

โรงไฟฟ้าแสงอาทติยท์ัว่ไป ซึง่ตดิตัง้อยูบ่รเิวณพืน้ดนิ (Solar Farm) หรอืการลงทนุในบรษัิททีใ่หบ้รกิารหรอืลงทนุในโครงการผลติ

ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้บนหลงัคา (Solar Rooftop) เพือ่กา้วสูก่ารเป็นบรษัิทชัน้น าในธรุกจิพลงังานหมนุเวยีนในประเทศ

ไทยและภมูภิาคเอเชยี 

1.1 วสิยัทศัน ์พนัธกจิ 

 วสิยัทศัน ์

เป็นผูน้ าในภมูภิาคทางดา้นพลงังานหมนุเวยีน โดยการใชเ้ทคโนโลยชีัน้น าและมปีระสทิธภิาพ เพือ่ประโยชนส์งูสดุในดา้น

ธรุกจิและสงัคม 

 พันธกจิ 

เป็นผูป้ระกอบการทีม่พีื้นฐานแข็งแกร่งในการท าธุรกจิพลังงานแสงอาทติยใ์นประเทศไทย และขยายธุรกจิไปสูพ่ลังงาน

หมนุเวยีนอืน่ รวมทัง้การขยายไปยังประเทศในภมูภิาคเอเชยี 

1.2 ประวตัคิวามเป็นมาและพฒันาการทีส่ าคญั 

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

2557 และเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีน โดยเริม่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย ์MAI ตัง้แตว่นัที ่30 ตลุาคม 2557 โดยจัดอยูใ่นหมวดธรุกจิ

ขนาดกลาง กลุม่อตุสาหกรรมทรัพยากร 

  ปัจจบุนั กลุม่บรษัิทฯ มกีจิการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ัง้ในประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ นรวมทัง้ส ิน้ 37 โครงการ 

แบง่เป็นภายในประเทศจ านวน 29 โครงการ และประเทศญีปุ่่ นจ านวน 8 โครงการ คดิเป็นก าลงัการผลติเสนอขายรวมทัง้ส ิน้จ านวน 

298.42 เมกะวตัต ์ โดยแบง่ออกเป็นก าลงัการผลติเสนอขายภายในประเทศจ านวน 121.7 เมกะวตัต ์ และก าลงัการผลติเสนอขายที่

ประเทศญีปุ่่ น จ านวน 176.72 เมกะวตัต ์

ประเทศไทย ประเทศญีปุ่่ น 

ประเภท จ านวน ก าลงัการผลติ COD ประเภท จ านวน ก าลงัการผลติ COD 
Thermal 1 4.5 เมกะวัตต ์ ปี 2554 Solar Farm    

Solar Farm 10 80.0 เมกะวัตต ์ ปี 2557 Kuno 1 0.50 เมกะวัตต ์ ปี 2558 

Solar Farm สหกรณ์ 1 1.0 เมกะวัตต ์ ปี 2559 Shima 1 1.25 เมกะวัตต ์ ปี 2559 

Solar Rooftop 14 14.0 เมกะวัตต ์ ปี 2558 Hikeme 1 1.50 เมกะวัตต ์ ปี 2559 

Biomass   Progress Ryugasaki 1 1.75 เมกะวัตต ์ ปี 2559 

  BSW 1 4.6 เมกะวัตต ์ 99.54% Sakura 1 1.99 เมกะวัตต ์ ปี 2560 

  OSW 1 1 8.8 เมกะวัตต ์ 73.27% Jyoso 1 1.25 เมกะวัตต ์ 18% 

  OSW 2 1 8.8 เมกะวัตต ์ 73.14% Hanamizuki 1 13.50 เมกะวัตต ์ 25% 

    Onikoube 1 154.98 เมกะวัตต ์ Pre-development 

รวม  29 121.7 เมกะวตัต ์  รวม 8 176.72 เมกะวตัต ์  

        

- COD 26 99.5 เมกะวัตต ์  - COD 5 6.99 เมกะวัตต ์  
- On progress 3 22.2 เมกะวัตต ์  - On progress 3 169.73 เมกะวัตต ์  
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เหตกุารณ์ส าคญัในรอบ 3 ปีทีผ่า่นมา 

ปี  

 

2558 การขยายธุรกจิสูภู่มภิาคเอเชยี 

 จัดตัง้บรษัิทยอ่ย TSE Group International PTE.LTD. และ Solar Assets PTE.LTD. ทีป่ระเทศสงิคโปร ์

เพือ่รองรับการขยายงานในประเทศแถบภมูภิาคเอเชยี โดยบรษัิทฯ ถอืหุน้ในสดัสว่น 100% 

 บรษัิทฯ เริม่เขา้เจรจากบัพันธมติรทางธรุกจิในภมูภิาคเอเชยี ไดแ้ก ่ญีปุ่่ น ฟิลปิปินส ์ลาว เป็นตน้ โดย

ปัจจบุนับรษัิทฯ บรรลขุอ้ตกลงกับพันธมติรทีป่ระเทศญีปุ่่ น 2 กลุม่ คอื Eco Solar Japan และ Prospec 

Holding Inc. รวมก าลงัการผลติตดิตัง้ 42.5 เมกะวตัต ์(ก าลงัการผลติเสนอขาย 36.5 เมกะวตัต)์ ซึง่เป็น

การลงทนุในลกัษณะพัฒนาโครงการเองทัง้หมด และร่วมกบัพันธมติรในการพัฒนาโครงการ 

 ในระหวา่งปี  กลุม่บรษัิท จา่ยไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิย ์(COD) ใหก้บัการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค ส าหรับ

โครงการ Solar Rooftop เพิม่เตมิอกี 9 โครงการ รวมครบทกุโครงการจ านวน 14 โครงการ ก าลงัการผลติ

เสนอขายรวมทัง้ส ิน้ 14 เมกะวตัต ์ 

 

ณ 31 ธันวาคม 2558 กลุม่บรษัิท จา่ยไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิย ์(COD) รวม 98.5 เมกะวตัต ์แบง่เป็น โครงการ 

Solar Thermal จ านวน 1 โครงการ ก าลงัการผลติเสนอขายรวม 4.5 เมกะวตัต ์โครงการ Solar Farm จ านวน 10 

โครงการ ก าลงัการผลติเสนอขายรวมทัง้ส ิน้ 80 เมกะวตัต ์ และ โครงการ Solar Rooftop จ านวน 14 โครงการ 

ก าลงัการผลติเสนอขายรวมทัง้ส ิน้ 14 เมกะวตัต ์  

2559 การรบัรูร้ายไดเ้พิม่เตมิ 

 กลุม่บรษัิทเริม่รับรูร้ายไดเ้พิม่เตมิจากโครงการทีป่ระเทศญีปุ่่ น ซึง่เริม่ทยอย COD แลว้ จ านวน 4 

โครงการ รวมก าลงัการผลติ 5.24 เมกะวตัต ์  

 กลุม่บรษัิท จา่ยไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิย ์(COD) เพิม่เตมิ จ านวน 1 โครงการ ซึง่เป็นโครงการส าหรับ

หน่วยงานราชการและสหกรณภ์าคการเกษตร พ.ศ.2558 โดยกลุม่บรษัิทไดร้่วมกบัสหกรณ์การเกษตร

สวนมะพรา้ว  อ.บางสะพาน จ.ประจวบครีขีนัธ ์ รวมก าลงัการผลติ 1 เมกะวตัต ์ 

 กลุม่บรษัิทเขา้ลงทนุในธรุกจิโรงไฟฟ้าชวีมวล (Biomass) จ านวน 3 โครงการ ก าลงัการผลติเสนอขาย

รวมทัง้ส ิน้ 22.2 เมกะวตัต ์ในจังหวดันครศรธีรรมราช และจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี

 

ณ 31 ธันวาคม 2559 กลุม่บรษัิทฯ มโีครงการทีด่ าเนนิการอยูท่ัง้ในและตา่งประเทศรวม 36 โครงการ ไดแ้ก่ Solar 

Thermal 1 โครงการ, Solar PV 18 โครงการ แบง่เป็น ในประเทศ 11 โครงการ ตา่งประเทศ 7 โครงการ, Solar 

Rooftop 14 โครงการ และ Biomass Power Plants 3 โครงการ  รวมก าลงัการผลติเสนอขายทัง้สิน้ 143.68 เมกะ

วตัต ์ โดยมโีครงการทีจ่า่ยไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิยแ์ลว้ทัง้ส ิน้ 30 โครงการ รวมก าลงัการผลติเสนอขายทัง้ใน

และตา่งประเทศ รวม 104.74 เมกะวตัต ์ 

2560 การขยายธุรกจิเพิม่เตมิในประเทศญีปุ่่ น 

 กลุม่บรษัิทรับรูร้ายไดเ้พิม่เตมิจากโครงการทีป่ระเทศญีปุ่่ น อกีจ านวน 1 โครงการ ก าลงัการผลติเสนอ

ขาย 1.99 เมกะวตัต ์ รวมก าลงัการผลติทีป่ระเทศญีปุ่่ นทัง้หมด 5 โครงการ จ านวน 6.99 เมกะวตัต ์  

 กลุม่บรษัิทเขา้ลงทนุเพิม่เตมิในโครงการโอนโิกเบ (Onikoube) จ านวน 1 โครงการ ก าลงัการผลติ 

154.98 เมกะวตัต ์ 

 

ณ 31 ธันวาคม 2560 กลุม่บรษัิทฯ มโีครงการทีด่ าเนนิการอยูท่ัง้ในและตา่งประเทศรวม 37 โครงการ ไดแ้ก่ Solar 

Thermal 1 โครงการ, Solar PV 19 โครงการ แบง่เป็น ในประเทศ 11 โครงการ ตา่งประเทศ 8 โครงการ, Solar 

Rooftop 14 โครงการ และ Biomass Power Plants 3 โครงการ  รวมก าลงัการผลติเสนอขายทัง้สิน้ 298.42            

เมกะวตัต ์ โดยมโีครงการทีจ่า่ยไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิยแ์ลว้ทัง้ส ิน้ 31 โครงการ รวมก าลงัการผลติเสนอขาย

ทัง้ในและตา่งประเทศ รวม 106.49 เมกะวตัต ์ 
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 2. ลกัษณะการประกอบธรุกจิ 

กลุม่บรษัิท ประกอบธรุกจิผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ โดยสามารถแบง่ออกไดเ้ป็น 3 ประเภท คอื ธรุกจิ

โรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นจากแสงอาทติยใ์นระบบรางรวมแสง (Solar Thermal) ธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยด์ว้ยระบบ    

โฟโตโ้วลตาอกิหรอืโซลารเ์ซลล ์(Solar PV) และธรุกจิโรงไฟฟ้าชวีมวล (Biomass Power Plants) 

 

1) ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นจากแสงอาทติยใ์นระบบรางรวมแสง (Solar Thermal) 

ด าเนนิการผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าโดยใชเ้ทคโนโลยกีารผลติไฟฟ้าความรอ้นจากแสงอาทติยใ์นระบบรางรวมแสง เป็น

รายแรกในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้โรงไฟฟ้า Thermal ไดด้ าเนนิการจ าหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิย ์(COD) ใหแ้ก ่กฟภ.

แลว้ ดว้ยก าลงัการผลติเสนอขาย 4.5 เมกะวตัต ์  

 

2) ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยด์ว้ยระบบโฟโตโ้วลตาอกิหรอืโซลารเ์ซลล ์(Solar PV) 

ด าเนนิธรุกจิผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าดว้ยระบบโฟโตโ้วลตาอกิหรอืโซลารเ์ซลล ์แบง่ออกเป็น 

 

2.1  โรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ซึง่ตดิต ัง้อยูบ่รเิวณพืน้ดนิ (Solar Farm) 

ภายในประเทศ 

กลุม่บรษัิท ม ีSolar PV ประเภท Solar Farm จ านวน 11 โครงการ รวมก าลงัการผลติเสนอขาย 81 เมกะวตัตแ์ละด าเนนิการ

จ าหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิยใ์หแ้ก ่กฟภ. ไดแ้ลว้ทัง้หมด 81 เมกะวตัต ์ 

       ตา่งประเทศ  

กลุม่บรษัิทมโีครงการทีด่ าเนนิการในประเทศญีปุ่่ น รวม 8 โครงการ ก าลงัการผลติเสนอขายรวมทัง้ส ิน้ 176.72  เมกะวตัต ์

ด าเนนิการจ าหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิยแ์ลว้ 5 โครงการ รวมก าลงัการผลติเสนอขาย 6.99 เมกะวตัต ์สว่นโครงการ

อืน่ ๆ อยูร่ะหวา่งการกอ่สรา้งและด าเนนิการในดา้นตา่ง ๆ 

 

2.2  โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีต่ดิต ัง้บนหลงัคาอาคารพาณชิย ์ (Solar Rooftop) 

กลุม่บรษัิท มโีครงการ PV ประเภท Solar Rooftop มากทีส่ดุในประเทศไทย โดยมจี านวน 14 โครงการ รวมก าลงัการผลติ

เสนอขาย 14 เมกะวตัต ์ และด าเนนิการจ าหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิยใ์หแ้ก ่ กฟภ.และ กฟน. ไดแ้ลว้ทัง้หมด 14        

เมกะวตัต ์ 

 

3) ธุรกจิโรงไฟฟ้าชวีมวล (Biomass Power Plants) 

กลุม่บรษัิทไดข้ยายการลงทนุไปยังธรุกจิโรงไฟฟ้าชวีมวล จ านวน 3 โครงการ ผา่นบรษัิทยอ่ย ไดแ้ก ่ บจ.บางสวรรค ์ กรนี 

(BSW) ในจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ีและ บจ.ออสการ ์เซฟ เดอะ เวลิด ์(OSW) โครงการ 1 และ โครงการ 2 ในจังหวดั นครศรธีรรมราช 

ดว้ยก าลงัการผลติเสนอขายรวม 22.2 เมกะวตัต ์ ซึง่ทัง้ 3 โรง มสีญัญาขายไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค (กฟภ.)  และทกุ

โครงการไดรั้บใบอนุญาตทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกอ่สรา้งโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลเรยีบรอ้ยแลว้ โดยทางกลุม่บรษัิทไดเ้ขา้ท า

สญัญาซือ้ขายเชือ้เพลงิ ไดแ้ก ่ไมท้อ่น และ ไมส้บั ในระยะยาวกบัผูจั้ดหาเชือ้เพลงิเรยีบรอ้ยแลว้ ทางฝ่ายบรหิารมคีวามมั่นใจ

วา่การลงทนุดงักลา่วจะกอ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่บรษัิทและผูถ้อืหุน้ เนือ่งจากเป็นการลงทนุในธรุกจิผลติไฟฟ้าทีม่คีวามมั่นคง

ทางดา้นรายไดจ้ากสญัญากบัทางการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคและมแีนวโนม้เตบิโตในอนาคต ประกอบกบันโยบายภาครัฐใหก้าร

สนับสนุนการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีนอืน่อยา่งเต็มที ่ปัจจบุนั โรงไฟฟ้าที ่บจ.บางสวรรค ์กรนี ไดผ้า่นการทดสอบจาก

การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคและด าเนนิการเชือ่มโยงระบบไฟฟ้า (First synchronizing) เมือ่เดอืนกมุภาพันธ ์2561  
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โครงสรา้งรายได ้

โครงสรา้งรายไดห้ลกัของกลุม่บรษัิทฯ  รอบระยะเวลา 3 ปี สรุปไดด้งัตอ่ไปนี ้

สายผลติภณัฑ/์กลุม่ธุรกจิ 
ด าเนนิการ

โดย 

% การ
ถอืหุน้
ของ

บรษิทัฯ 

2560 2559 2558 

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

รายไดค้า่ไฟฟ้า                 

1.  รายไดจ้ากโรงไฟฟ้าในประเทศ TSE,TSER,SV 100% 115.24 14.12    112.67     11.29      90.05      12.41  

2.  รายไดจ้ากการลงทนุตา่งประเทศ TSI Group 100%  73.18 8.97      48.65       4.88       2.01       0.28  

รายไดค้า่ไฟฟ้า-รวม     188.42       23.09      161.32      16.17     92.06      12.69  

รายไดค้า่บรกิาร บรษัิทฯ N.A.*    40.58      4.97      260.41      26.10      36.81       5.07  

สว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุตามวธิสีว่นไดเ้สยี SSE1 60%**  586.96 71.93      575.92      57.73    596.58      82.24  

รวม     815.96 100.00 997.65 100.00 725.45 100.00 

 
หมายเหต:ุ  *  ด าเนนิการโดยบรษัิทฯ 

**  เป็นการแสดงรายไดจ้ากโรงไฟฟ้า PV-Solar Farm ตามสดัสว่นการถอืหุน้ของโครงการดงักลา่ว ซึง่ในงบการเงนิรวมของบรษัิทจะไมป่รากฏยอด

รายไดด้งักลา่ว เนือ่งจากโครงการโรงไฟฟ้าดงักลา่วเป็นบรษัิททีค่วบคมุรว่มกนั  ซึง่จะตอ้งมกีารรบัรูร้ายไดต้ามวธิสีว่นไดเ้สยีโดยจะท าใหร้ายได ้

จากการขายไฟฟ้าดงักลา่วไมป่รากฏยอดในรายไดร้วมในงบการเงนิรวม  แตจ่ะมกีารรับรูก้ าไรตามวธิสีว่นไดเ้สยีในรปูของสว่นแบง่ก าไรจากกจิการที่

ควบคมุรว่มกนัแทน 

 
ทีม่า: งบการเงนิรวมของบรษัิทฯ 

2.1 การประกอบธุรกจิในแตล่ะกลุม่ธุรกจิ 

2.1.1 ลกัษณะผลติภัณฑห์รอืบรกิาร 

กลุม่บรษัิทฯ ด าเนนิธรุกจิผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยเ์พือ่จ าหน่ายใหแ้กภ่าครัฐ ตามนโยบายการ

สนับสนุนการผลติและการใชไ้ฟฟ้าจากพลงังานทดแทน ของส านักงานนโยบายและพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

กระบวนการผลติไฟฟ้า ของกลุม่บรษัิทฯ สามารถแบง่ออกเป็น 3 ประเภท ตามเทคโนโลย ีคอื  

กระบวนการผลติไฟฟ้าพลงังานความรอ้นจากแสงอาทติย ์(Solar Thermal) ดว้ยเทคโนโลย ีDirect Steam Generation 

เป็นกระบวนการผลติกระแสไฟฟ้าพลังงานความรอ้นจากแสงอาทติย์โดยใชเ้ทคโนโลยีระบบรางรวมแสง ซึง่กระบวนการผลติ

กระแสไฟฟ้าในระบบดังกลา่วจะใชแ้ผงสะทอ้นแสงรูปทรงโคง้ยาวหรอืทีเ่รยีกวา่ รางรวมแสง (Parabolic Trough) เป็นตัวรวมความ

รอ้นจากล าแสงอาทติย ์ประเภทรังสตีรง (Direct Radiation) และสะทอ้นแสงอาทติยไ์ปยังทอ่บรรจนุ ้าทีต่ดิตัง้บรเิวณจดุกึง่กลางของ

รางรวมแสงทีเ่ป็นจุดทีเ่กดิความรอ้นสูงสุด โดยรางรวมแสงดังกล่าวสามารถท าการหมุนเขา้หาแสงอาทติย์ตามทศิทางของล า

แสงอาทติยท์ีม่าตกกระทบเพือ่รับพลังความรอ้นและเมือ่น ้าในทอ่ดังกลา่วเกดิความรอ้นสงูจนกลายเป็นไอน ้าทีอ่ณุหภมู ิ330 องศา

เซลเซยีส ระบบจะสง่ผา่นไอน ้าเขา้สูร่ะบบกงัหันไอน ้า (Steam Turbine) เพือ่ใหไ้อน ้าขบัเคลือ่นเครือ่งก าเนดิกระแสไฟฟ้าและผลติ

กระแสไฟฟ้า ส าหรับไอน ้าสว่นทีเ่หลอื จะถูกสง่เขา้ระบบหลอ่เย็น (Cooling Tower) เพือ่ลดอณุหภูมไิอน ้าใหก้ลายเป็นน ้า และจะ

สามารถน ากลับมาใชใ้นกระบวนการผลติไฟฟ้าต่อไป โดยกระแสไฟฟ้าทีผ่ลติได ้บรษัิทฯ จะจ าหน่าย/จ่ายไฟฟ้าให ้กฟภ. เพื่อ

จ าหน่ายตอ่ใหก้บัผูบ้รโิภคตอ่ไป 
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ภาพกระบวนการผลติกระแสไฟฟ้าดว้ยความรอ้นจากแสงอาทติยใ์นระบบ Solar Thermal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยด์ว้ยระบบโฟโตโ้วลตาอกิ (Photovoltaic - PV) หรอืโซลา่รเ์ซลล ์ 

กระบวนการผลติไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติยด์ว้ยระบบโฟโตโ้วลตาอกิ (PV) หรอืโซลา่รเ์ซลล ์เป็นกระบวนการเปลีย่นพลังงาน

แสงใหเ้ป็นพลังงานไฟฟ้า โดยเริม่ตน้จากการใชแ้ผงเซลลแ์สงอาทติยเ์ป็นตัวรับแสง ซึง่จะรับไดท้ัง้รังสตีรง รังสกีระจาย และรังสี

รวม แผงเซลลแ์สงอาทติย์จะประกอบไปดว้ยสารกึง่ตัวน าทีส่ามารถดูดกลนืแสงอาทติย์ไดแ้ละท าหนา้ทีเ่ป็นตัวน าไฟฟ้า เมื่อ

แสงอาทติยต์กกระทบบนแผงเซลลแ์สงอาทติย ์พืน้ผวิจะถกูเปลีย่นเป็นพาหะน าไฟฟ้าและถกูแยกประจไุฟฟ้าบวกและลบเพือ่ใหเ้กดิ

แรงดนัไฟฟ้าทีข่ัว้ทัง้สองของเซลลแ์สงอาทติย ์และเกดิการผลติไฟฟ้าออกมาจากแผงเซลลแ์สงอาทติย ์และถกูสง่ไปรวมที ่String 

Combiner Box กอ่นทีจ่ะผ่านไปสูเ่ครือ่งแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) เพือ่เปลีย่นไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current: DC)  ทีผ่ลติ

ได ้ใหเ้ป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternative Current: AC) ต่อจากนั้นไฟฟ้ากระแสสลับดังกล่าวจึงถูกส่งผ่านไปยังหมอ้แปลง 

(Transformer) เพื่อเพิม่แรงดันไฟฟ้าใหส้งูขึน้ตามระดับแรงดันทีใ่ชใ้นการจ่ายไฟเขา้ระบบสง่ของการไฟฟ้าตามสัญญาซือ้ขาย

ไฟฟ้า โดยก่อนทีจ่ะส่งไฟฟ้าเขา้ระบบไฟฟ้าจะถูกส่งผ่านอุปกรณ์ตัดตอนสายป้อนไฟฟ้าแรงสูง (Ring Main Unit: RMU) และ

อปุกรณ์ตัดตอนไฟฟ้า (Switch Gear) ซึง่ท าหนา้ทีต่ัดตอ่การเชือ่มตอ่การขายไฟฟ้าในระบบ และถูกสง่เขา้มเิตอรว์ัดจ านวนหน่วย

ไฟฟ้ากอ่นทีจ่ะถกูสง่ผา่นไปยังสายสง่ไฟฟ้าของ กฟน. หรอื กฟภ. ตามจดุรับซือ้ไฟฟ้าทีก่ าหนด เพือ่จ าหน่ายใหแ้กผู่บ้รโิภคไฟฟ้า

ตอ่ไป  

ภาพกระบวนการผลติกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติยด์ว้ยระบบ PV 
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กระบวนการผลติไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชวีมวล (Biomass Power Plant) 

กระบวนการผลติของโรงไฟฟ้าชวีมวลประกอบไปดว้ย 7 ระบบหลกั ไดแ้ก ่1) ระบบเตรยีมเชือ้เพลงิ ประกอบไปดว้ย ตาชัง่ ลานกอง 

เครือ่งยอ่ยสบัเชือ้เพลงิ ระบบสายพานป้อนเชือ้เพลงิ ไซโลเก็บเชือ้เพลงิ และระบบป้อนเชือ้เพลงิเขา้เตาเผา 2) ระบบเตาเผา

เชือ้เพลงิ ประกอบไปดว้ย ตวัเตาเผา ออกแบบใหล้าดเอยีงเพือ่การล าเลยีงเชือ้เพลงิเขา้สูห่อ้งเผาไหม ้เตาเผาแบบตะกรับ 3) ระบบ

เครือ่งก าเนดิไอน ้า หรอื หมอ้ไอน ้า (Boiler) ประกอบไปดว้ยทอ่โลหะทนความรอ้นสงูขดไปมาเพือ่แลกเปลีย่นความรอ้นสูน้ ่าในทอ่ให ้

กลายเป็นไอน ้า 4) ระบบผลติไฟฟ้า ไดแ้ก ่ กงัหันไอน ้า และเครือ่งก าเนดิไฟฟ้า 5) ระบบบ าบดัและกรองกาซรอ้นทีอ่อกจากปลอ่ง 

ไดแ้ก ่ระบบบ าบดัก๊าซรอ้น ปลอ่งระบายกา๊ซ 6) ระบบผลติน ้าใชใ้นกระบวนการผลตึ ไดแ้ก ่ระบบน ้าหลอ่เย็น นอกจากนี ้ยังรวมถงึ

ระบบบ าบดัน ้าเสยีจากกระบวนการผลติ และ 7) ระบบเก็บเถา้เพือ่สง่ไปก าจัด หรอืน าไปท าปุ๋ ยใหเ้กษตรกร 

 

รูปแสดงกระบวนการจัดการเชือ้เพลงิชวีมวล  

 

กระบวนการตดิตามการด าเนนิงานของโรงไฟฟ้าและการบ ารุงรักษา (Monitoring Process)  

ส าหรับกระบวนการควบคมุการด าเนนิงานของโรงไฟฟ้า  กลุม่บรษัิทฯ มกีลอ้งวงจรปิดและระบบควบคมุการปฏบิัตงิานทีม่กีารพัฒนา

ใหท้นัสมัยและตรวจสอบง่ายและแมน่ย า ควบคมุจากสว่นกลางแบบเรยีลไทม ์ผา่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตส าหรับควบคมุ สัง่การ และ

ตรวจสอบการท างานของโรงไฟฟ้าในจุดตา่งๆ  มทีมีงานคอยควบคมุ ดแูล แกปั้ญหา ซอ่มแซมและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าของกลุ่ม

บรษัิทฯ โดยผูช้ านาญการภายในหรอืภายนอกทีม่ปีระสบการณ์ ซึง่ผ่านการคัดเลอืกทีเ่ขม้งวดจากกลุม่บรษัิทฯ เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ จะ

สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างรวดเร็วภายในเวลาทีก่ าหนดตามมาตรฐาน ใหโ้รงไฟฟ้าอยู่ในสภาพด ีพรอ้มใชง้าน สามารถจ าหน่าย

ไฟฟ้าไดต้ามปกต ิ
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แผนทีต่ัง้โครงการโรงไฟฟ้าของกลุม่บรษัิท 

       Thermal          Solar Farm                               Solar Rooftop –ภาคเหนอื, อสีาน, ใต ้

        Solar Rooftop –ภาคกลาง 

แผนทีต่ัง้โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ภายในประเทศ 
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แผนทีต่ัง้โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ประเทศญีปุ่่ น 

 

  

ณ 31 ธันวาคม 2560 กลุม่บรษัิทฯ มโีครงการทีด่ าเนนิการอยูท่ัง้ในและตา่งประเทศรวม 37 โครงการ ไดแ้ก ่ Solar Thermal 1 

โครงการ, Solar PV 19 โครงการ แบง่เป็น ในประเทศ 11 โครงการ ตา่งประเทศ 8 โครงการ, Solar Rooftop 14 โครงการ และ Biomass 

Power Plants 3 โครงการ  รวมก าลงัการผลติเสนอขายทัง้สิน้ 121.7  เมกะวตัต ์ โดยมโีครงการทีจ่า่ยไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิยแ์ลว้

ทัง้ส ิน้ 31 โครงการ รวมก าลงัการผลติเสนอขายทัง้ในและตา่งประเทศ รวม 298.42 เมกะวตัต ์ รายละเอยีด ดงันี ้
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โครงการภายในประเทศ   

 

COD จ านวน 26 โครงการ รวมก าลงัการผลติเสนอขาย 99.5 เมกะวตัต ์ประกอบดว้ย 

 

1. Solar Thermal   

 

มจี านวน 1 โครงการ 4.5 เมกะวตัต ์  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSE 01 

ทีต่ัง้โครงการ : ต. ดอนแสลบ อ.หว้ยกระเจา จ.กาญจนบรุ ี

ก าลงัการผลติเสนอขาย : 4.5 เมกะวตัต ์

COD : 26 ธันวาคม 2554 

 

2. Solar PV  

 

2.1 Solar PV ประเภท Solar Farm มจี านวน 11 โครงการ รวม 81 เมกะวตัต ์

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PV 01 

ทีต่ัง้ ต.ชอ่งดา่น อ.บอ่พลอย จ.กาญจนบรุ ี

ก าลงัการผลติเสนอขาย : 8 เมกะวตัต ์

COD : 4 กนัยายน 2556 
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PV 02 

ทีต่ัง้ : ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุ ี

ก าลงัการผลติเสนอขาย : 8 เมกะวตัต ์

COD 17 กรกฎาคม 2556 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PV 03 

ทีต่ัง้ : ต.หนองหญา้ไซ อ.หนองญา้ไซ จ.สพุรรณบรุ ี

ก าลงัการผลติเสนอขาย : 8 เมกะวตัต ์

COD : 28 ตลุาคม 2556 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PV 04 

ทีต่ัง้ : ต.หนองกระทุม่ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุ ี

ก าลงัการผลติเสนอขาย : 8 เมกะวตัต ์

COD : 21 พฤศจกิายน 2556 
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PV 05 
ทีต่ัง้ : ต.หนองกระทุม่ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุ ี

ก าลงัการผลติเสนอขาย : 8 เมกะวตัต ์

COD : 21 พฤศจกิายน 2556 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PV 06 

ทีต่ัง้ : ต.หนองไผ ่อ.ดา่นมะขามเตีย้ จ.กาญจนบรุ ี

ก าลงัการผลติเสนอขาย : 8 เมกะวตัต ์

COD : 6 มถินุายน 2557 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PV 07 

ทีต่ัง้ : ต.รางสาลี ่อ.ทา่มว่ง จ.กาญจนบรุ ี

ก าลงัการผลติเสนอขาย : 8 เมกะวตัต ์

COD : 20 มนีาคม 2557 
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PV 08 

ทีต่ัง้ : ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุ ี

ก าลงัการผลติเสนอขาย : 8 เมกะวตัต ์

COD : 6 มถินุายน 2557 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PV 09 

ทีต่ัง้ : ต.หนองโอง่ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุ ี

ก าลงัการผลติเสนอขาย : 8 เมกะวตัต ์

COD : 4 เมษายน 2557 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PV 10 

ทีต่ัง้ : ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุ ี

ก าลงัการผลติเสนอขาย : 8 เมกะวตัต ์

COD 30 พฤษภาคม 2557 
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PV 11 

ทีต่ัง้ : ต.ชยัเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบครีขีนัธ ์

ก าลงัการผลติเสนอขาย : 1 เมกะวตัต ์

COD 29 ธันวาคม 2559 

 

2.2  Solar PV ประเภท Solar Rooftop มจี านวน 14 โครงการ รวม 14 เมกะวตัต ์

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RT 01 

ทีต่ัง้ : Homepro ลพบรุ ี

ก าลงัการผลติเสนอขาย : 1 เมกะวตัต ์

COD : 4 กนัยายน 2557 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RT 02 

ทีต่ัง้ Homepro แพร ่

ก าลงัการผลติเสนอขาย : 1 เมกะวตัต ์

COD : 3 กมุภาพันธ ์2558 
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RT 03 

ทีต่ัง้ : Homepro นครสวรรค ์

ก าลงัการผลติเสนอขาย : 1 เมกะวตัต ์

COD : 2 มถินุายน 2558 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

RT 04 

ทีต่ัง้ : Homepro ชมุพร 

ก าลงัการผลติเสนอขาย : 1 เมกะวตัต ์

COD : 4 กนัยายน 2557 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RT 05 

ทีต่ัง้ : Homepro สรุาษฎรธ์าน ี

ก าลงัการผลติเสนอขาย : 1 เมกะวตัต ์

COD : 8 ธันวาคม 2557 
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RT 06 

ทีต่ัง้ : Homepro นครศรธีรรมราช 

ก าลงัการผลติเสนอขาย : 1 เมกะวตัต ์

COD : 7 กรกฎาคม 2558 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

RT 07 

ทีต่ัง้ : Homepro หาดใหญ ่จ.สงขลา 

ก าลงัการผลติเสนอขาย : 1 เมกะวตัต ์

COD 9 ตลุาคม 2558 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RT 08 

ทีต่ัง้ : Homepro เขาใหญ ่จ.นครราชสมีา 

ก าลงัการผลติเสนอขาย : 1 เมกะวตัต ์

COD : 13 พฤศจกิายน 2557 
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RT 09 

ทีต่ัง้ : Homepro อบุลราชธาน ี

ก าลงัการผลติเสนอขาย : 1 เมกะวตัต ์

COD : 16 มนีาคม 2558 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

RT 10 

ทีต่ัง้ : Homepro เอกมัย-รามอนิทรา 

ก าลงัการผลติเสนอขาย : 1 เมกะวตัต ์

COD : 11 กมุภาพันธ ์2558 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RT 11 

ทีต่ัง้ : Homepro ราชพฤกษ์ กรงุเทพ 

ก าลงัการผลติเสนอขาย : 1 เมกะวตัต ์

COD : 26 พฤศจกิายน 2557 
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RT 12 

ทีต่ัง้ : The Mall ทา่พระ กรุงเทพ 

ก าลงัการผลติเสนอขาย : 1 เมกะวตัต ์

COD : 16 กรกฎาคม 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RT 13 

ทีต่ัง้ : The Mall บางกะปิ กรุงเทพ 

ก าลงัการผลติเสนอขาย : 1 เมกะวตัต ์

COD : 28 กรกฎาคม 2558 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RT 14 

ทีต่ัง้ : The Mall งามวงศว์าน กรงุเทพ 

ก าลงัการผลติเสนอขาย : 1 เมกะวตัต ์

COD : 24 สงิหาคม 2558 
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3. โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล 

 

           โครงการทีอ่ยูร่ะหวา่งการกอ่สรา้ง จ านวน 3 โครงการ รวมก าลงัการผลติเสนอขาย 22.2 เมกะวตัต ์

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บางสวรรค ์(BSW) จังหวดัสรุาษฏรธ์าน ี

4.6 เมกะวตัต ์

ผา่นการทดสอบจากการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคและด าเนนิการเชือ่มโยงระบบไฟฟ้า (First Synchronizing)  

เมือ่เดอืนกมุภาพันธ ์2561 

 

 

    
 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

ออสการ ์(OSW) โครงการ 1 และ โครงการ 2 

จังหวดันครศรธีรรมราช 

17.6 เมกะวตัต ์(โครงการละ 8.8 เมกะวตัต)์ 
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โครงการตา่งประเทศ   

 

1. COD จ านวน 5 โครงการ รวมก าลงัการผลติเสนอขาย 6.99 เมกะวตัต ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuno Project : Ibaraki, Japan  0.5 MW 

COD : 18 August 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shima Project :  Toyama, Japan  1.25 MW 

COD : 1 March 2016 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hikeme Project : Fukui, Japan   1.50 MW 

COD : 1 April 2016 
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Ryugasaki Project :   Ibaraki, Japan   1.75 MW 

COD   :   1 September 2016 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sakura Project  :    Toyama,  Japan   1.99 MW 

COD        :     2 November 2017 
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2. โครงการทีอ่ยูร่ะหวา่งการกอ่สรา้ง  

 

จ านวน 3 โครงการ รวมก าลงัการผลติเสนอขาย 169.73 เมกะวตัต ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jyoso Project  :  Ibaraki, Japan 1.25 MW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanamizuki Project  :  Ishikawa, Japan 13.50 MW 

 

 

                  

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Onikoube Project : Miyaki, Japan 154.98 MW 
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2.1.2 สทิธปิระโยชน ์

โครงการโรงไฟฟ้าทัง้หมดของกลุม่บรษัิทฯ ไดรั้บอนุมัตกิารสง่เสรมิการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ (BOI) ตามบัตร

สง่เสรมิการลงทนุ โดยไดรั้บสทิธปิระโยชน ์ดงันี ้

สทิธปิระโยชนจ์ากภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 

1) ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลส าหรับก าไรสทุธทิีไ่ดรั้บจากการประกอบกจิการผลติไฟฟ้าเป็นเวลา 8 ปี นับตัง้แตว่นัทีเ่ริม่

มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการดงักลา่ว 

2)     ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลส าหรับก าไรสทุธใินอตัรารอ้ยละ 50 ของอตัราปกต ิโดยมกี าหนดระยะเวลา 5 ปี    

    นับจากวนัทีพ่น้ก าหนดการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล ซึง่สทิธปิระโยชนด์งักลา่วนีบ้รษัิทไดรั้บเฉพาะโครงการ 

    ผลติไฟฟ้าจากแสงอาทติย ์

สทิธปิระโยชนอ์ืน่ๆ  

1) ผูถ้อืหุน้ของโครงการยังไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงนิปันผลทีไ่ดรั้บจากโครงการไปรวมค านวณภาษีเงนิไดต้ลอดระยะเวลาที่

ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลนัน้ 

2) ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเครือ่งจักร ตามทีค่ณะกรรมการพจิารณาอนุมัต ิ

3) ไดรั้บอนุญาตใหห้ักคา่ขนสง่ คา่ไฟฟ้า และคา่ประปา สองเทา่ของคา่ใชจ้่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี นับแตว่ันทีเ่ริม่มี

รายไดจ้ากการประกอบกจิการ ซึง่สทิธปิระโยชนด์งักลา่วนีบ้รษัิทไดรั้บเฉพาะโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ 

4) ไดรั้บอนุญาตใหห้ักเงนิลงทนุในการตดิตัง้หรอืกอ่สรา้งสิง่อ านวยความสะดวกรอ้ยละ 25 ของเงนิลงทนุ นอกเหนือไป จาก

การหักคา่เสือ่มราคาปกต ิซึง่สทิธปิระโยชนด์งักลา่วนีบ้รษัิทไดรั้บเฉพาะโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์

 

2.2   การตลาดและการแขง่ขนั 

 

2.2.1  กลยทุธก์ารแขง่ขนั  

มกีารบรหิารงานอยา่งมคีณุภาพ ดว้ยทมีผูบ้รหิารทีม่คีวามรู ้ ความเชีย่วชาญทางดา้นวศิวกรรม และประสบการณ์ใน

อตุสาหกรรมการผลติไฟฟ้าและพลงังาน ควบคูก่บัการบรหิารตน้ทนุอยา่งมปีระสทิธภิาพทัง้ในดา้นเงนิลงทนุในการกอ่สรา้ง 

การบรหิารงาน และตน้ทนุทางการเงนิ 

1) มกีระบวนการคัดเลอืกผูรั้บเหมาในการกอ่สรา้งแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractors) ทีเ่ขม้งวดโดยไดเ้ลอืกผูรั้บเหมาทีม่ี

ความน่าเชือ่ถอืและมผีลงานเป็นทีย่อมรับในระดับโลก เพื่อใหแ้น่ใจว่าโรงไฟฟ้าแต่ละโรงจะสามารถผลติไฟฟ้าได ้

ตามทีก่ลุม่บรษัิทฯ จะเสนอขายใหก้บั กฟน. หรอื กฟภ. ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า  

2) มทีมีผูเ้ชีย่วชาญในระดบัโลกมาเป็นผูรั้บเหมากอ่สรา้งแบบเบ็ดเสร็จ ซึง่ประกอบไปดว้ยบคุลากรทีม่ปีระสบการณ์ ความ

เชีย่วชาญในดา้นการโยธาและการตดิตัง้โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์รวมไปถงึการจา้งทีป่รกึษาทางดา้นเทคนคิมา

ชว่ยตรวจสอบและประเมนิโครงการในระหวา่งการกอ่สรา้ง ท าใหแ้น่ใจไดว้า่ทัง้ประสทิธภิาพและเสถยีรภาพการผลติ

ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าของกลุม่บรษัิทฯ อยูใ่นระดบัสงู   

3) มุ่งเนน้ควบคุมคุณภาพในการผลติไฟฟ้าใหเ้กดิประสทิธภิาพในการผลติสงูสดุและสง่มอบไดต้รงตามทีต่กลงไวใ้น

สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า  

4) มรีายไดจ้ากการผลติไฟฟ้าทีแ่น่นอนและสม า่เสมอ  

5) มพัีนธมติรทางธรุกจิทีม่ชี ือ่เสยีง มฐีานะทางการเงนิทีม่ั่นคง และมคีวามช านาญในธรุกจิพลงังานและธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง 

6) มสีถาบนัการเงนิใหก้ารสนับสนุนสนิเชือ่โครงการ 

 

2.2.2  กลุม่ลกูคา้เป้าหมาย และชอ่งทางการจัดจ าหน่าย 

          ภายในประเทศ  

          โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์องกลุม่บรษัิทฯ จัดอยู่ในประเภทผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็กมาก (VSPP) โดยผลติ          

ไฟฟ้าเพือ่จ าหน่ายใหแ้ก ่กฟน. หรอื กฟภ. ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าทัง้ส ิน้จ านวน 29 โครงการ ดงันัน้ ชอ่งทางในการจัด

จ าหน่ายจงึเป็นการเชือ่มตอ่ไฟฟ้าจากแตล่ะโครงการเขา้สูส่ถานแีละระบบไฟฟ้าของ กฟน. หรอื กฟภ. โดยไฟฟ้าของแตล่ะ

โครงการ เพือ่ให ้กฟน. หรอื กฟภ. น าไปจ าหน่ายใหแ้กป่ระชาชนตอ่ไป 
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          ตา่งประเทศ  

          โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์องกลุม่บรษัิทฯ ทีป่ระเทศญีปุ่่ น ด าเนนิการผลติไฟฟ้าเพือ่จ าหน่ายใหแ้กก่ารไฟฟ้า

ของแตล่ะภมูภิาค (Utility Company) ซึง่เป็นผูด้แูลสาธารณูปโภคของแตล่ะภาคใประเทศญีปุ่่ น ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 

โดยชอ่งทางการจัดจ าหน่ายจงึเป็นการเชือ่มตอ่จากโครงการเขา้สูส่ถานแีละระบบไฟฟ้าของแตล่ะภมูภิาค จากนัน้การไฟฟ้า

ของแตล่ะภมูภิาคจะเป็นผูจ้ าหน่ายไฟฟ้าใหแ้กป่ระชาชนในทอ้งถิน่ตอ่ไป 

 

2.2.3 ภาวะอตุสาหกรรมและการแขง่ขนั 

ภาพรวมระบบไฟฟ้าในประเทศไทย 

 อตุสาหกรรมธรุกจิโรงไฟฟ้าในประเทศไทยประกอบดว้ย 4 สว่นหลกั คอื ระบบผลติไฟฟ้า ระบบสง่ไฟฟ้า ระบบจัดจ าหน่าย

ไฟฟ้า และผูบ้รโิภคดงัแผนภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตุสาหกรรมผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

ขอ้มลูสถานะ การรับซือ้ไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ณ วนัที ่20 กมุภาพันธ ์2561 มรีายละเอยีดดงันี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ระบบจดัจ าหนา่ย ผูบ้รโิภค 

Iสง่ออกไป
ตา่งประเทศ 

Iเกษตรกรรม 

Iธรุกจิ 

Iครัวเรอืน 

Iอตุสาหกรรม ขายตรง 

http://www.erc.or.th/
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ความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสงูสดุ 

ความตอ้งการพลงัไฟฟ้าในประเทศไทยมแีนวโนม้สงูขึน้เรือ่ยๆ ตามการเจรญิเตบิโตของเศรษฐกจิไทย  โดยความตอ้งการใชไ้ฟฟ้า

สงูสดุเกดิขึน้เมือ่ วนัที ่13 ธันวาคม 2560 เวลา 18.37 น. มคีา่เทา่กบั 26,553.70 เมกะวตัต ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

สถานการณ์พลงังานของประเทศไทย ปี 2560 

ประเทศไทยมกีารใชพ้ลงังานในชว่ง 11 เดอืน ของปี 2560 มปีรมิาณ 72,572 พันตนัเทยีบเทา่น ้ามันดบิ เพิม่ขึน้จากชว่งเดยีวกนัของ
ปีกอ่น รอ้ยละ 0.7 คดิเป็นมลูคา่กวา่ 952,723 ลา้นบาท โดยที ่น ้ามันส าเร็จรูปยังคงเป็นพลงังาน ทีใ่ชม้ากทีส่ดุคดิเป็นรอ้ยละ 50.8 

ของการใชพ้ลงังานขัน้สดุทา้ยทัง้หมด รองลงมาประกอบดว้ย ไฟฟ้า พลงังาน หมนุเวยีน กา๊ซธรรมชาตพิลงังาน หมนุเวยีนดัง้เดมิ 
และถา่นหนิ/ลกิไนต ์คดิเป็น รอ้ยละ 21.0, 9.0, 7.3, 6.0 และ 5.9 ตามล าดบั 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า : กลุม่สถติขิอ้มลูพลังงาน ศนูยส์ารสนเทศขอ้มลูพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  www.dede.go.th 

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

ไดก้ าหนดไวใ้นการยืน่ค ารอ้งขอขาย และเชือ่มโยงระบบไฟฟ้า โดยตอ้งมคีวามพรอ้ม 4 ดา้น ไดแ้ก ่

1) ความพรอ้มดา้นทีต่ัง้และจดุเชือ่มโยง โดยตอ้งมสีญัญาจะซือ้จะขายทีด่นิหรอืสญัญาเชา่พืน้ที ่ซึง่ระบจุดุรับซือ้ไฟฟ้า ต าบล 

อ าเภอ ทีจ่ะด าเนนิโครงการ 

2) ขอ้มลูในเชงิเทคนคิเทคโนโลยทีีใ่ช ้เชน่ คณุสมบตัขิองแผงโซลา่ร ์หมอ้แปลง และเลอืกรุ่นอนิเวอรเ์ตอรต์ามรุน่ทีก่ารไฟฟ้า

ก าหนดมาให ้ถา้ไมใ่ชรุ่่นทีก่ารไฟฟ้าก าหนดตอ้งมผีลทดสอบมายนืยันประสทิธภิาพของอนิเวอรเ์ตอร ์

3) ความสามารถในการจัดหาเงนิทนุ โดยตอ้งมหีนังสอืรับรองฐานะทางการเงนิจากธนาคาร  

4) ใบผา่นประชาพจิารณ์จากชมุชนทีจ่ะด าเนนิการกอ่สรา้งโรงไฟฟ้า  

ทัง้นี ้ ส าหรับโครงการ PV ประเภท Commercial Rooftop ไมจ่ าเป็นตอ้งแสดงความสามารถในการจัดหาเงนิทนุและใบผา่นประชา

พจิารณ์ 

นอกจากนี ้การทีจ่ะไดม้าซึง่สญัญา PPA  นอกจากผูป้ระกอบการจะตอ้งมคีวามพรอ้มดงัทีก่ลา่วมาขา้งตน้ ยังขึน้อยูก่บัปัจจัยภายนอก

หลายปัจจัยซึง่มผีลตอ่การแขง่ขนัหรอืโอกาสในการไดม้าซึง่สญัญา PPA เชน่ นโยบายการเปิดรับซือ้ไฟฟ้าของคณะกรรมการ 

นโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ กระบวนการคดัเลอืกผูป้ระกอบการตามระเบยีบคณะกรรมการก ากบักจิการพลงังานวา่ดว้ยการรับซือ้ไฟฟ้า 

จ านวนผูป้ระกอบการทีส่นใจเขา้รว่มโครงการ เป็นตน้  

อยา่งไรก็ด ี เนือ่งจากไฟฟ้าทีผ่ลติไดท้ัง้หมดไดม้กีารท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั กฟน. หรอื กฟภ. ภายใตส้ญัญาดงักลา่วไดม้กีาร

ก าหนดจ านวนหรอืปรมิาณและราคารับซือ้ไวอ้ยา่งแน่นอนในแตล่ะชว่งเวลา ผูผ้ลติแตล่ะรายจงึมรีายไดท้ีแ่น่นอน ดงันัน้ ภายหลงั

จากการท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าดงักลา่ว กลุม่บรษัิทฯ จงึไมม่กีารแขง่ขนักนักบัผูผ้ลติไฟฟ้ารายอืน่ๆ อยา่งมนัียส าคญั 

2.3 การจดัหาผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 

การจัดหาทีต่ัง้โครงการ 

เนือ่งจากการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยจ์ะตอ้งพึง่พารังสแีสงอาทติยเ์ป็นหลกัการเลอืกท าเลทีต่ัง้ของโรงไฟฟ้าจงึมี

ความส าคญัมาก สภาพภมูปิระเทศและสภาพภมูอิากาศทีต่า่งกนัจะสง่ผลใหค้วามเขม้ของแสงแตกตา่งกนั กลุม่บรษัิทฯ ได ้

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

Development Organization, Japan) และ JMA (Japan Meteorological Agency) กอ่นทีจ่ะเลอืกท าเลทีต่ัง้โรงไฟฟ้า นอกจาก

พจิารณาความเขม้ของรังสแีสงอาทติยซ์ึง่มผีลกระทบทางดา้นก าลงัการผลติและรายไดแ้ลว้ กลุม่บรษัิทฯ ยังไดพ้จิารณาถงึปัจจัย

อืน่ๆ ทีส่ง่ผลตอ่ตน้ทนุของกลุม่บรษัิทฯ  และระยะเวลาในการคนืทนุของโครงการ  

การจัดหาทีต่ัง้โครงการโรงไฟฟ้า Thermal และ  PV ประเภท Solar Farm ปัจจัยหลกัทีบ่รษัิทฯ พจิารณา ไดแ้ก ่ 

1) ระยะหา่งจากถนนใหญ ่ระยะหา่งจากจดุเชือ่มโยงระบบไฟฟ้าของ กฟภ. ซึง่มผีลตอ่ตน้ทนุคา่สายไฟฟ้า และอตัราการสญูเสยี

ไฟฟ้าจากระยะทางทีใ่ชใ้นการเชือ่มตอ่ไฟฟ้ากับระบบของ กฟภ. 

2) ความสงูของทีด่นิซึง่สง่ผลตอ่โอกาสทีจ่ะเกดิน ้าทว่ม  

3) ลกัษณะดนิทีม่คีวามเหมาะสมตอ่การกอ่สรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ เชน่ ความแข็งของดนิซึง่มผีลตอ่การวาง

โครงสรา้ง เป็นตน้ 

4) รูปร่างและขนาดของทีด่นิทีเ่หมาะสมตอ่การกอ่สรา้งโรงไฟฟ้า  

5) ราคาและกรรมสทิธขิองทีด่นิ เชน่  บรษัิทเป็นเจา้ของกรรมสทิธหิรอืเป็นเพยีงสทิธกิารเชา่บนทีด่นิดงักลา่ว เป็นตน้ ซึง่จะมี

ผลตอ่ความมั่นคงและระยะเวลาการคนืทนุของโครงการ  

ในการจัดหาพืน้ทีห่ลงัคาเพือ่ตดิตัง้โครงการ PV ประเภท Solar Rooftop  ปัจจัยหลกัทีบ่รษัิทฯ พจิารณา ไดแ้ก ่

1) อายกุารใชง้านของหลงัคา หลงัคาทีเ่หมาะสมควรมอีายกุารใชง้านมาแลว้ไมเ่กนิ 10 ปี เพือ่ลดความเสีย่งในอนาคตทีห่ลงัคา

จะเสือ่มสภาพกอ่นครบอายสุญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 25 ปี นอกจากนี ้หลงัคาดงักลา่วตอ้งมลีกัษณะทางวศิวกรรมทีเ่หมาะสม ท า

ใหบ้รษัิทฯ ไมต่อ้งลงทนุเพิม่เตมิในการปรับปรุงหรอืเสรมิสรา้งความแข็งแรงของหลงัคา 

2) ความแข็งแรงของโครงสรา้งอาคาร เนือ่งจากตอ้งรับน ้าหนักของแผงเซลลแ์สงอาทติย ์ 

3) รูปร่างและขนาดของหลงัคาทีเ่หมาะสม รวมถงึพืน้ทีใ่นการตัง้อปุกรณ์อนิเวอรเ์ตอร ์เพือ่ใหม้ั่นใจวา่มขีนาดทีเ่พยีงพอส าหรับ

โครงการทัง้หมดทีว่างไว ้
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4) ลกัษณะในการด าเนนิธรุกจิและความมั่นคงในการด าเนนิธรุกจิของเจา้ของอาคาร เนือ่งจากการเชา่หลงัคาเป็นการท าสญัญา

เชา่ระยะยาว 25 ปี บรษัิทฯ จงึมองหาพันธมติรทีม่คีวามเขม้แข็งในการประกอบธรุกจิ ปัจจุบนับรษัิทฯ มคีวามร่วมมอืกบั

พันธมติรสองราย คอื โฮมโปร และเดอะมอลล ์โดยพันธมติรดงักลา่วมกีารขยายธรุกจิอยา่งตอ่เนือ่ง โดยไมม่แีผนทีจ่ะเขา้มา

ด าเนนิธรุกจิผลติไฟฟ้าซึง่ไมใ่ชธ่รุกจิหลกั  

5) อตัราคา่เชา่ ซึง่จะมผีลตอ่ระยะเวลาการคนืทนุของโครงการ   

6) ระยะเวลาในการเชา่หลงัคาซึง่ตอ้งไมน่อ้ยกวา่ระยะเวลาในสญัญา PPA เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ บรษัิทฯ จะสามารถด าเนนิโครงการจน

ครบตามระยะเวลาของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าได ้

การจัดจา้งผูรั้บเหมากอ่สรา้ง  

ในประเทศ 

Solar Thermal  

กลุม่บรษัิทฯ เลอืกใชเ้ทคโนโลย ีCSP แบบไอน ้า (Direct Steam) เป็นรายแรกในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้ซึง่เป็นการใชไ้อน ้าเป็น

ตวัน าความรอ้นทีไ่ดจ้ากรางพาราโบลคิไปผลติไฟฟ้าแทนการใชน้ ้ามัน นอกจากน ้าจะเป็นพลงังานหมนุเวยีนซึง่มตีน้ทนุทีต่ า่กวา่

น ้ามันแลว้ ยังมคีวามปลอดภัยและไมก่อ่ใหเ้กดิมลพษิตอ่สิง่แวดลอ้มทีเ่กดิจากการก าจัดน ้ามัน แตม่ขีอ้ดอ้ยในเรือ่งการเก็บรักษา

ความรอ้น ซึง่เริม่ด าเนนิการบรษัิทฯ ไดจ้า้งบรษัิทแหง่หนึง่ในประเทศเยอรมน ีเป็นผูรั้บเหมากอ่สรา้งแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor)   

Solar PV 

ในการจัดจา้งผูรั้บเหมากอ่สรา้งแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor)  กลุม่บรษัิทฯ มกีระบวนการคดัเลอืกทีเ่ขม้งวดเพือ่ใหม้ั่นใจไดว้า่

โรงไฟฟ้าของกลุม่บรษัิทฯ จะสามารถผลติไฟฟ้าไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ปลอดภัย และคุม้คา่การลงทนุ  

พรอ้มกนันี ้ ส าหรับโครงการขนาดใหญใ่นประเทศ กลุม่บรษัิท ไดว้า่จา้งทีป่รกึษาทางดา้นเทคนคิ OWL เพือ่ใหค้ าปรกึษาตัง้แต่

กระบวนการจัดจา้งผูรั้บเหมาจนถงึกอ่สรา้งแลว้เสร็จ เพือ่ชว่ยตรวจสอบใหม้ั่นใจวา่ขอบเขตการท างาน เงนิลงทนุ และรายละเอยีด

เงือ่นไขตา่งๆ ในสญัญาสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องแตล่ะโครงการและมคีวามสมเหตสุมผล และผูรั้บเหมาไดส้ง่มอบงานและ

ด าเนนิการตามสญัญาทีก่ าหนดไว ้และไดท้ าสญัญาจัดจา้งผูรั้บเหมาแบบเบ็ดเสร็จทีม่คีวามเชีย่วชาญในการออกแบบและกอ่สรา้งดว้ย   

Solar Rooftop 

กลุม่บรษัิทไดเ้ลอืกทีจ่ะด าเนนิการจัดหาวตัถดุบิหลกัเอง เชน่ แผงเซลลแ์สงอาทติย ์และ เครือ่งแปลงกระแสไฟฟ้า  เป็นตน้ โดย

บรษัิท ไดท้ าการจัดหาจากผูผ้ลติเองโดยตรง และจัดจา้งผูรั้บเหมากอ่สรา้ง (Sub-Contractor) ทีม่ปีระสบการณ์ ความช านาญ และ

ศกัยภาพเหมาะสมกบัแตล่ะพืน้ทีข่องโครงการ  

พรอ้มกนันี ้กลุม่บรษัิท ไดว้า่จา้งทีป่รกึษาทางดา้นเทคนคิ Excellence Engineer International เพือ่ใหค้ าปรกึษาตัง้แตก่ารออกแบบ

โครงสรา้งทางวศิวกรรมของผูรั้บเหมากอ่สรา้ง การตรวจสอบคณุภาพงานกอ่สรา้งจนถงึการกอ่สรา้งแลว้เสร็จ เพือ่ใหม้ั่นใจวา่  

ผูรั้บเหมากอ่สรา้งไดส้ง่มอบงานทีม่คีณุภาพและเป็นไปตามสญัญาทีก่ าหนดไว ้

Biomass Power Plant 

ในการจัดจา้งผูรั้บเหมากอ่สรา้งแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor)  กลุม่บรษัิท มกีระบวนการคดัเลอืกทีเ่ขม้งวดเพือ่ใหม้ั่นใจไดว้า่

โรงไฟฟ้าของกลุม่บรษัิท จะสามารถผลติไฟฟ้าไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ปลอดภัย และคุม้คา่การลงทนุ 

พรอ้มกนันี ้ ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลขนาดใหญท่ีจ่ะเกดิพรอ้มกนั 3 โครงการในประเทศ กลุม่บรษัิท ไดว้า่จา้งทีป่รกึษา

ทางดา้นเทคนคิ Engineering Evolution, JERA Power (Thailand), และ Tractable Engineering เพือ่ใหค้ าปรกึษาตัง้แตก่ระบวนการ

ออกแบบ การจัดท ารายละเอยีดของโครงการ สญัญาEPC และการจัดจา้ง ควบคมุงาน และ ตรวจรับงานผูรั้บเหมาตัง้แตเ่ริม่กอ่สรา้งจน

สามารถจา่ยไฟฟ้าเชงิพาณชิยแ์ลว้เสร็จ เพือ่ชว่ยตรวจสอบใหม้ัน่ใจวา่ขอบเขตการท างาน เงนิลงทนุ และรายละเอยีดเงือ่นไขตา่ง  ๆ

ในสญัญาสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องแตล่ะโครงการและมคีวามสมเหตสุมผล และผูรั้บเหมาไดส้ง่มอบงานและด าเนนิการตาม

สญัญาทีก่ าหนดไว ้และไดท้ าสญัญาจัดจา้งผูรั้บเหมาแบบเบ็ดเสร็จทีม่คีวามเชีย่วชาญในการออกแบบและกอ่สรา้งดว้ย 

ตา่งประเทศ  

Solar PV 

บรษัิท ไดว้า่จา้งทีป่รกึษาทางดา้นเทคนคิ MottMacDonald และ VectorCautro เพือ่ใหค้ าปรกึษาดา้นเทคนคิส าหรับโครงการใน

ตา่งประเทศ    และมทีีป่รกึษาดา้นกฎหมายและธรุกจิใหค้ าปรกึษา ตัง้แตก่ระบวนการขอใบอนุญาตตลอดจนการจัดจา้งผูรั้บเหมา อกี

ทัง้บรษัิท ยังมพัีนธมติรทีม่ชี ือ่เสยีงในการด าเนนิการ ซึง่มคีวามเชีย่วชาญและประสบการณ์ ดา้นการกอ่สรา้งโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทติย ์ 
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การจดัหาวตัถดุบิ 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

วตัถดุบิหลกัในการผลติไฟฟ้า  

Solar Farm   

แสงอาทติยเ์ป็นพลงังานทีม่อียูอ่ยา่งไมจ่ ากดั และขึน้อยูก่ับสภาพอากาศและภมูปิระเทศเป็นหลกั สว่นอปุกรณ์หลกัทีส่ าคญัทีใ่ชใ้น

โครงการโรงไฟฟ้า กลุม่บรษัิท ไดพ้จิารณาร่วมกบัผูรั้บเหมาแบบเบ็ดเสร็จในการคดัเลอืกอปุกรณ์หลกัทีส่ าคญัตา่งๆ  

Solar Rooftop   

บรษัิท เป็นผูจั้ดหาอปุกรณ์หลกัเองโดยการซือ้จากผูผ้ลติโดยตรง ซึง่อาศยัขอ้มลูและประสบการณ์จากการกอ่สรา้งโรงไฟฟ้า PV 

ประเภท Solar Farm ทีผ่า่นมาของกลุม่บรษัิท  

โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล 

วตัถดุบิในการผลติไฟฟ้า Biomass ไดแ้ก ่เศษชวีมวลทีเ่หลอืจากกระบวนการผลติ ไดแ้ก ่ไมท้อ่นสบั ไมส้บั (Woodchips) ปีกไมจ้าก

ยางพารา และ ทะลายปาลม์ (Empty fruit brunch) เป็นตน้ โดยมสีญัญาซือ้ขายตรงกบัเกษตรกร และผูจั้ดหาชวีมวล (Biomass 

Collector) รายใหญ ่หรอื จากโรงกลัน่น ้ามันปาลม์ ทัง้นี ้วตัถดุบิหลกัไดแ้ก ่ปีกไมย้างพาราซึง่มอียูป่รมิาณมากในภาคใต ้ในกรณทีี่

เชือ้เพลงิเสรมิทีจ่ะใชใ้นกรณีไมส่ามารถหาปีกไมย้างพาราไดเ้พยีงพอหรอืราคาปีกไมย้างพารามรีาคาทสีงูมาก คอื ทะลายปาลม์ ซึง่

ก็มปีรมิาณมากในภาคใตเ้ชน่กนั สว่นราคาปีกไมย้างพารานัน้จะขึน้อยูก่บัราคาน ้ายางเป็นหลกัซึง่ 3-4 ปีทีผ่า่นมาราคาน ้ายางตกต า่

สง่ผลใหร้าคาไมย้างพาราถกู เพราะชาวสวนยางจะโคน่เมือ่ตน้ยางใหผ้ลผลติไดน้อ้ยลงอกีทัง้อายุการปลกูเฉลีย่ตอ่ตน้ คอื 20-25 ปี 

และฤดกูาลในรอบปีก็มผีลตอ่ราคาไมย้างพาราพอสมควร คอื ฤดรูอ้น ราคาจะถกูเพราะชาวสวนยางสามารถโคน่และขนสง่ไดง้า่ย

เทยีบกบัฤดฝูน สว่นอปุกรณ์หลักทีส่ าคญัทีใ่ชใ้นโครงการโรงไฟฟ้า กลุม่บรษัิท ไดพ้จิารณาร่วมกบัผูรั้บเหมาแบบเบ็ดเสร็จในการ

คดัเลอืกอปุกรณ์หลกัทีส่ าคญัตา่งๆ  

การจดัจา้งผูบ้รหิารจดัการและบ ารุงรกัษา (O&M Contractors)  

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

Solar PV 

เพือ่ใหก้ารด าเนนิงานเป็นไปอย่างราบรืน่ และครบวงจร กลุม่บรษัิท จงึไดด้ าเนนิการวา่จา้งผูบ้รหิารจัดการและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า

และผูรั้บเหมาแบบเบ็ดเสร็จในคราวเดยีว กลา่วคอื ส าหรับโครงการใหญ่ๆ  ผูรั้บเหมาแบบเบ็ดเสร็จทีไ่ดรั้บเลอืกแตล่ะโครงการจะเป็น

ผูบ้ริหารจัดการและบ ารุงรักษาในโครงการนัน้ๆ เช่นกัน ซึง่การทีใ่หบ้รษัิทเดมิเป็นผูรั้บผดิชอบในการบริหารโครงการทีบ่รษัิท

ดังกลา่วไดม้กีารกอ่สรา้งไปจะท าใหก้ารบรหิารจัดการท าไดง้า่ย เพราะเป็นผูเ้ชีย่วชาญทีส่ดุในการบรหิารภายใตเ้ทคโนโลยขีองตน 

ทัง้นี ้ขอบเขตการด าเนนิงาน และคณุสมบตัไิดก้ าหนดใน TOR เป็นสว่นหนึง่ของการจัดจา้งผูรั้บเหมาแบบเบ็ดเสร็จแลว้  

Solar Rooftop  

กลุม่บรษัิทฯ จะเป็นผูด้ าเนนิการบรหิารจัดการและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าดงักลา่วเองโดยพนักงานทีม่ปีระสบการณ์ ไดรั้บการถา่ยทอด

ความรูใ้นการบรหิารจัดการและการบ ารุงรักษาจากทมีงานผูรั้บเหมาแบบเบ็ดเสร็จ 

โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล  

มรีายละเอยีดในกระบวนการผลติทีซ่ับซอ้นมากกว่าโครงการโซล่าร์ ทางกลุ่มบรษัิทจงึไดว้างแผนการด าเนินการว่าจา้งผูบ้รหิาร

จัดการและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าแบบเบ็ดเสร็จโดยท าการคัดเลอืกซึง่ก าหนดรายละเอยีดใน TOR และบรษัิททีผ่่านการคัดเลอืก

จะตอ้งมคีวามช านาญการและประสบการณ์ในการบรหิารโครงการชวีมวล 
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ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม  

กลุม่บรษัิท ไดป้ฏบิตัติามมาตรฐานเกีย่วกบัการศกึษามาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบตอ่คณุภาพสิง่แวดลอ้มและความ

ปลอดภัย (“Environmental Safety Assessment” หรอื “ESA”) ซึง่เป็นมาตรฐานหนึง่ทีม่บีทบาทในการควบคมุผลกระทบตอ่คณุภาพ

สิง่แวดลอ้มจากการประกอบกจิการและตอ้งจัดท าใหเ้สร็จสิน้กอ่นเริม่กอ่สรา้งโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานงานแสงอาทติย ์ และ 

มาตรฐานการเดนิเครือ่งและการควบคมุผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม (Code of Practice) ของ โรงไฟฟ้าชวีมวล อยา่งเคร่งครัดโดยมกีาร

ด าเนนิการตามมาตรการลดผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้มพรอ้มทัง้รายงานผลการ

ด าเนนิการดงักลา่วแกห่น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งตอ่เนือ่ง 

 

นอกจากนี ้ กลุม่บรษัิท ยังไดพั้ฒนาการจัดท าระบบบรหิารคณุภาพ (ISO 9001:2015) และระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม (ISO 

14001:2015) ตามมาตรฐานสากล มรีะเบยีบและวธิกีารปฏบิตังิานในดา้นการดแูลสิง่แวดลอ้มทีม่คีวามเหมาะสมเป็นไปตามกฎหมาย

และสามารถตรวจสอบได ้ และเพือ่ใหม้ั่นใจวา่กระบวนการผลติพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยข์องกลุม่บรษัิท จะไม่

กอ่ใหเ้กดิมลภาวะทางเสยีง ความรอ้น และอากาศ ซึง่ท าใหไ้มม่ผีลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มโดยรวมทัง้ของทอ้งถิน่และประเทศ 
  

2.4 งานทีย่งัไมไ่ดส้ง่มอบ 

 ไมม่ ี
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 3. ปจัจยัความเสีย่ง   

ปัจจัยความเสีย่งในการประกอบธรุกจิของบรษัิทฯ ทีอ่าจจะมผีลกระทบอยา่งมนัียส าคญั และแนวทางในการป้องกนัความเสีย่ง 

สามารถสรุปไดด้งันี ้

1. ความเสีย่งในการประกอบธรุกจิ  

1.1 ความเสีย่งจากปรมิาณพลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติไดน้อ้ยกวา่ทีป่ระมาณการไว ้

 ปรมิาณพลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติไดจ้ากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์องผูป้ระกอบการโรงไฟฟ้าโดยทัว่ไป อาจไดรั้บ

ผลกระทบจากทัง้ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกโครงการ ปัจจัยภายในทีส่ าคญั ไดแ้ก ่ประสทิธภิาพและอายกุารใชง้านของ

อปุกรณ์ผลติไฟฟ้า เชน่ รางรวมแสง แผงโซลารเ์ซลล ์กงัหนัไอน ้า และเครือ่งแปลงกระแสไฟฟ้า เป็นตน้  ปรมิาณการสญูเสยี

ทีเ่กดิขึน้ในระบบการผลติไฟฟ้า และปัญหาดา้นเทคนคิในกระบวนการผลติไฟฟ้า ส าหรับปัจจัยภายนอกทีส่ าคญั ไดแ้ก ่

ความเขม้ของแสงอาทติย ์การเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศ และภัยธรรมชาต ิเชน่ อทุกภัย อคัคภีัย และวาตภัย เป็นตน้  

โดยปัจจัยดงักลา่ว สง่ผลใหก้ลุม่บรษัิทฯ มคีวามเสีย่งทีจ่ะสามารถผลติไฟฟ้าไดน้อ้ยกวา่ปรมิาณทีค่าดการณ์ไว ้  ซึง่สง่ผล

กระทบโดยตรงตอ่รายไดแ้ละผลประกอบการของกลุม่บรษัิทฯ เชน่เดยีวกบัผูป้ระกอบการทั่วไปในอตุสาหกรรม 

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

เชีย่วชาญดา้นพลงังานแสงอาทติย ์  ใหเ้ขา้มาท าการประเมนิความเป็นไปไดข้องโครงการ และเป็นทีป่รกึษาในกระบวนการ

คดัเลอืกและจัดจา้งผูรั้บเหมาแบบเบ็ดเสร็จ รวมถงึการควบคมุและดแูลการกอ่สรา้งของโครงการโรงไฟฟ้าทัง้หมดใหเ้ป็นไป

ตามแบบ ระยะเวลาและสญัญาทีต่กลงกนัไว ้นอกจากนี ้ ผูรั้บเหมาแบบเบ็ดเสร็จไดม้กีารประกนัปรมิาณพลงังานไฟฟ้าขัน้ต า่

ทีผ่ลติไดใ้นแตล่ะปี (Output Performance Guarantee) ใหก้บับรษัิทฯ เป็นเวลา 10 ปีด าเนนิการ และท าประกนัอายกุารใช ้

งานของอปุกรณ์ทีส่ าคญัตา่งๆ ตามอายกุารใชง้านทีเ่หมาะสม เพือ่ลดผลกระทบในระดบัหนึง่อกีดว้ย  

1.2  ความเสีย่งจากการพึง่พาลกูคา้รายใหญ ่

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

สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าซึง่ไดก้ าหนดจ านวนหรอืปรมิาณและราคารับซือ้ไวอ้ยา่งแน่นอนในแตล่ะชว่งเวลา ตามนโยบายการ

สนับสนุนการผลติและการใชไ้ฟฟ้าจากพลงังานทดแทน ของส านักงานนโยบายและพลงังาน กระทรวงพลงังาน ดงันัน้ หากมี

การบอกเลกิสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าจากลกูคา้รายดงักลา่ว อาจสง่ผลตอ่ผลการด าเนนิงานของกลุม่บรษัิทฯ อยา่งมนัียส าคญั 

 กลุม่บรษัิทฯ มสีญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแบง่ออกเป็น 2 ประเภทตามลกัษณะอายสุญัญา คอื ประเภทที ่1 อายสุญัญา 5 ปี และตอ่

อายไุดค้รัง้ละ 5 ปี โดยอตัโนมัต ิจนกวา่จะมกีารยตุสิญัญาหรอืบอกเลกิสญัญา และประเภทที ่2 อายสุญัญา 25 ปี โดยกลุม่

บรษัิทฯ มุง่เนน้ปฏบิตังิานตามขอ้ก าหนดตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าอยา่งเคร่งครัด ประกอบกบัภาครัฐใหก้ารสนับสนุนการ

ผลติและการใชไ้ฟฟ้าจากพลงังานทดแทน ซึง่น่าจะท าใหก้ลุม่บรษัิทฯ ไดรั้บความไวว้างใจใหต้อ่สญัญาดงักลา่วได ้ 

1.3 ความเสีย่งจากการพึง่พาผูรั้บเหมาแบบเบ็ดเสร็จ 

 กลุม่บรษัิทฯ ไดจ้ัดจา้งผูรั้บเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) ในการด าเนนิการออกแบบ จัดหาอปุกรณ์ และกอ่สรา้ง

โรงไฟฟ้าแตล่ะโรง ซึง่ตอ้งอาศยัประสบการณ์ ความช านาญ และความรูด้า้นเทคโนโลยขีองผูรั้บเหมา รวมถงึฐานะทาง

การเงนิของผูรั้บเหมาซึง่ถอืเป็นปัจจัยส าคญัทีค่วรพจิารณาอกีประการหนึง่ เนือ่งจากผูรั้บเหมาแบบเบ็ดเสร็จมักจะเป็น

เจา้ของเทคโนโลยทีีโ่รงไฟฟ้าดงักลา่วใชใ้นการผลติ และเป็นผูใ้หก้ารรับประกนัประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการผลติ

ไฟฟ้าและยังอาจเป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายอปุกรณ์สว่นหนึง่ใหแ้กโ่รงไฟฟ้าอกีดว้ย ดงันัน้กลุม่บรษัิทฯ จงึมคีวามเสีย่งจากการ

พึง่พงิผูรั้บเหมา หากผูรั้บเหมารายดงักลา่วมเีหตขุดัขอ้งในการด าเนนิงาน หรอืปัจจัยทีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่ฐานะทางการเงนิ 

อนัเป็นเหตใุหเ้กดิความเสีย่งทีไ่มส่ามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขและปฏบิตัหินา้ทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นสญัญาวา่จา้ง ซึง่อาจ

สง่ผลกระทบตอ่รายได ้คา่ใชจ้า่ยและผลประกอบการของกลุม่บรษัิทฯ ได ้

 ปัจจบุนั บรษัิทฯ มทีมีงานภายในซึง่มคีวามสามารถเพยีงพอทีจ่ะดแูลซอ่มแซม และบ ารุงรักษาอปุกรณ์ทัง้หมดในเบือ้งตน้ได ้

ส าหรับอปุกรณ์ส ารอง/อปุกรณ์ทดแทนนัน้ บรษัิทฯ ยังสามารถจัดหาอปุกรณ์ทดแทนในปรมิาณทีเ่พยีงพอใหก้ารท างาน

ด าเนนิไปไดอ้ยา่งปกต ิ 

 บรษัิทฯ มกีระบวนการคดัเลอืกผูรั้บเหมาทีเ่ขม้งวด และวา่จา้งบรษัิททีป่รกึษาดา้นเทคนคิทีเ่ชีย่วชาญดา้นพลงังาน

แสงอาทติย ์  เป็นทีป่รกึษาในกระบวนการคดัเลอืกและจัดจา้งผูรั้บเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) รวมถงึการควบคมุ

และดแูลการกอ่สรา้งของโครงการโรงไฟฟ้าทัง้หมดใหเ้ป็นไปตามแบบและสญัญาทีต่กลงกนัไว ้ โดยหลกัการคดัเลอืกใน

เบือ้งตน้จะพจิารณาจากขอ้มลูทางเทคนคิของผูรั้บเหมาแตล่ะรายเป็นหลกั ไดแ้ก ่ คณุสมบตัขิองผูรั้บเหมา (ประสบการณ ์

ความช านาญ ความรูด้า้นเทคโนโลย ีและฐานะทางการเงนิ) ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของอปุกรณ์ การรับประกนั (ปรมิาณ
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พลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติไดแ้ละอปุกรณ์ตา่งๆ) และการบรกิาร หลงัจากนัน้ จงึพจิารณาความเหมาะสมทางดา้นราคา เพือ่ให ้

มั่นใจวา่ กลุม่บรษัิทฯ ไดว้า่จา้งผูรั้บเหมาทีม่คีณุภาพ ในระดบัราคาทีเ่หมาะสม 

1.4 ความเสีย่งจากการผันผวนของอตัราดอกเบีย้  

 ตามลักษณะของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยโ์ดยทั่วไป ผูป้ระกอบการโรงไฟฟ้ามักจะกูย้มืเงนิในรูปแบบวงเงนิกูส้นิเชือ่

โครงการ (Project Finance) จากธนาคารพาณิชย์ ดว้ยอัตราส่วนเงนิกูต้่อส่วนของผูถ้ือหุน้ตัง้แต่ 2:1 ถงึ 3:1 และอัตรา

ดอกเบีย้แบบลอยตัว (Floating Interest Rate) โดยระยะเวลาการใหส้นิเชือ่และอัตราดอกเบีย้ขึน้อยู่กับเครดติของผูกู้แ้ตล่ะ

รายเป็นส าคัญ ดังนัน้ กลุ่มบรษัิทฯ จงึมคีวามเสีย่งจากการผันผวนของอัตราดอกเบีย้เชน่เดยีวกับผูป้ระกอบการทั่วไปใน
อตุสาหกรรม 

1.5 ความเสีย่งจากความสามารถในการช าระหนี ้ 

 ตามลกัษณะของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยโ์ดยทัว่ไป แหลง่เงนิทนุจะมาจากเงนิกูย้มืเป็นหลกั ผูป้ระกอบการจงึมภีาระที่

ตอ้งจ่ายดอกเบีย้และจ่ายช าระคนืเงนิกูย้มืใหแ้กธ่นาคารพาณิชยต์ามก าหนด และปฏบิัตติามเงือ่นไขทางการเงนิตามทีไ่ด ้

ระบไุวใ้นสญัญา หากผลประกอบการไม่ดหีรือไม่สามารถปฏบิัตติามเงือ่นไขทางการเงนิดังกลา่ว กลุม่บรษัิทฯ อาจมคีวาม

เสีย่งทีไ่ม่สามารถช าระดอกเบีย้และเงนิกูย้มืตามก าหนดได ้หรอืมสีทิธถิูกเรยีกช าระหนี้คนืทัง้จ านวนในทันท ีเชน่เดยีวกับ

ผูป้ระกอบการทัว่ไปในอตุสาหกรรม  

 ทัง้นี้ ตามเงือ่นไขทีร่ะบใุนสญัญาเงนิกู ้บรษัิทฯ ตอ้งด ารงอัตราสว่นความสามารถในการช าระหนี้ (Debt Service Coverage 

Ratio : DSCR) ใหไ้มต่ า่กวา่ 1.1 เทา่ โดยธนาคารผูใ้หกู้จ้ะด าเนนิการตรวจสอบเป็นประจ าทกุครึง่ปี    

 โดย ณ วันที ่31  ธันวาคม 2560  บริษัทฯ มีอัตราส่วนดังกล่าวเท่ากับ 3.60 เท่า ซึง่ผ่านเงื่อนไขของสัญญาเงนิกูแ้ละ

สามารถช าระดอกเบีย้และเงนิตน้ไดต้ามตารางการช าระเงนิ  

 นอกจากนี้ ทางผูบ้รหิารไดม้กีารปรับเปลีย่นโครงสรา้งทางการเงนิ พรอ้มทัง้วเิคราะห ์ศกึษา และจัดหาเทคโนโลยใีหม่ เพือ่

ปรับปรุงประสทิธภิาพการด าเนนิงานโรงไฟฟ้า และพยายามทีจ่ะพัฒนาแตล่ะโครงการ ใหส้ามารถจ าหน่ายไฟฟ้าและสรา้ง

รายไดใ้หแ้กบ่รษัิทฯ โดยโครงการ PV ประเภท Solar Farm ทกุโครงการ ผูรั้บเหมาแบบเบ็ดเสร็จไดรั้บประกันปรมิาณพลัง

งานไฟฟ้าขัน้ต า่ทีผ่ลติไดใ้นแตล่ะปีใหแ้กบ่รษัิทฯ จงึท าใหบ้รษัิทฯ มคีวามมั่นใจวา่จะสามารถช าระคนืดอกเบีย้และเงนิกูย้มื

ไดต้ามก าหนด  
1.6 ความเสีย่งของการเปลีย่นแปลงนโยบายของภาครัฐหรอืหน่วยงานราชการอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 กลุ่มบริษัทฯ มีความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงนโยบายของภาครัฐหรือหน่วยงานราชการอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเช่นเดยีวกับ

ผูป้ระกอบการโรงไฟฟ้าแสงอาทติย์ทั่วไป เช่น การเปลีย่นแปลง แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 

มาตรการสง่เสรมิการผลติไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีน ขอ้ก าหนดเกีย่วกับการอนุญาตซือ้ขายไฟฟ้า  ขอ้ก าหนดเกีย่วกับ

ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน (ร.ง. 4) หรอืขอ้ก าหนดเกีย่วกบัใบอนุญาตสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ 

 อย่างไรก็ด ีกลุม่บรษัิทฯ ไดต้ระหนักและพยายามลดความเสีย่งดังกลา่ว ดว้ยการศกึษาขอ้มูลการเปลีย่นแปลงนโยบายของ

ภาครัฐหรือหน่วยงานราชการอืน่ๆ และศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ โดยพิจารณาตามขอ้ก าหนด ขอ้บังคับและ

กฎหมายตา่งๆ อยา่งละเอยีด และตอ่เนือ่ง 

1.7 ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

กลุ่มบริษัทฯ ไดข้ยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ ซึง่จะท าใหเ้กดิเงนิลงทุน หนี้สนิ รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในสกุลเงนิตรา

ต่างประเทศ ท าใหก้ลุ่มบริษัทมีความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น โดยมีสกุลเงนิหลักเป็นสกุลเงนิเยนญี่ปุ่ นและดอลลาร์

สหรัฐอเมรกิา โดยในปี 2560 บรษัิทไดท้ าการลงทนุ (ทัง้สว่นทีเ่ป็นเงนิลงทนุ และเงนิกูย้มืใหบ้รษัิทในกลุม่) ทัง้ส ิน้ จ านวน 

10,822.56 ลา้นเยน เทยีบเป็นเงนิบาท มจี านวนรวม 3,140.34 ลา้นบาท (ใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560) โดย

ในอนาคตอาจมกีารลงทนุในตา่งประเทศเพิม่มากขึน้ ซึง่จะท าใหม้สีนิทรัพยแ์ละหนีส้นิในสกลุเงนิตา่งประเทศทีเ่พิม่ขึน้ ซึง่การ

เปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนนิงานของกลุม่บรษัิทฯ ได ้ 

 ทัง้นี้ กลุ่มบรษัิทฯ มนีโยบายหลักในการป้องกันความเสีย่งดังกล่าว โดยการใชเ้งนิกูใ้นสกุลเงนิเดยีวกับรายได ้เพื่อลด

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นใหเ้หลอืนอ้ยทีส่ดุ (Natural Hedge) อกีทัง้บรษัิทฯ ไดใ้ชเ้ครือ่งมอืทางการเงนิ เพือ่ลดความ

เสีย่งจากการผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศอัตราดอกเบีย้ โดยก าหนดอัตราแลกเปลีย่นทีจ่ะใชใ้นการรับ

ช าระหนี้ทีเ่ป็นเงนิตราตา่งประเทศ เครือ่งมอืทางการเงนิประกอบดว้ยสญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ และสญัญาซือ้

ขายเงนิตราตา่งประเทศลว่งหนา้ (Forward Contracts) และสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้และเงนิตน้ตา่งสกลุเงนิ (Cross 

Currency Swaps) ซึง่ชว่ยป้องกนัความเสีย่งจากทัง้ในสว่นอตัราดอกเบีย้และอตัราแลกเปลีย่น 
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1.8 ความเสีย่งของการลงทนุในโครงการใหม ่ 

 บรษัิทฯ มแีผนลงทนุในโครงการผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยแ์หง่ใหมท่ัง้ในรูปแบบโรงงานไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทติยท์ั่วไป ซึง่ตดิตัง้อยู่บรเิวณพืน้ดนิ (Solar Farm) และโครงการผลติไฟฟ้าจากชวีมวล (Biomass) รวมถงึ

โครงการผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวยีนอืน่ ในรูปแบบการลงทนุเองทัง้หมด หรอืการร่วมลงทนุทัง้ใน

และตา่งประเทศ โดยผลการด าเนนิงานจากโครงการดังกลา่วจะชว่ยสรา้งผลตอบแทนทีม่ั่นคงในระยะยาว ชว่ยกระจายความ

เสีย่งใหก้บับรษัิทฯ และยังเป็นการด าเนนิการตามนโยบายสง่เสรมิการใชพ้ลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืกของภาครัฐ

อกีดว้ย 

อย่างไรก็ด ีเนื่องจากโครงการใหม่ของบรษัิทฯ ทีพ่จิารณาลงทุน มขีัน้ตอนในการด าเนินการต่างๆ เชน่ การศกึษาความ

เป็นไปไดข้องโครงการ การจัดหาทีด่นิ การเขา้ท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า การจัดหาแหลง่เงนิทนุ เป็นตน้ ซึง่ท าใหบ้รษัิทฯ มี

ความเสีย่งจากการลงทนุในโครงการดังกลา่ว เชน่ ความเสีย่งในดา้นราคาซือ้ขายทีด่นิทีเ่พิม่สงูขึน้/การแขง่ขันราคา ความ

เสีย่งในการหาพืน้ทีใ่นการด าเนนิงาน เชน่ พืน้ทีต่ดิตัง้แผงบนหลังคา โกดังเก็บวัตถุดบิ ความเสีย่งในการเขา้ท าสญัญาซือ้

ขายไฟฟ้า ความเสีย่งในการจัดหาแหลง่เงนิทนุ ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นส าหรับโครงการลงทนุในตา่งประเทศ ความ

เสีย่งทีโ่ครงการอาจด าเนนิการลา่ชา้ ความเสีย่งทีผ่ลตอบแทนการลงทนุไมเ่ป็นไปตามทีค่าดการณ์ไว ้เป็นตน้  

ทัง้นี้ บรษัิทฯ ตระหนักถงึความเสีย่งดังกลา่วขา้งตน้ จงึไดม้กีารก าหนดนโยบายการลงทนุอย่างเขม้งวด และตดิตามความ

คบืหนา้ของโครงการอย่างสม ่าเสมอ โดยผูบ้รหิารทีรั่บผดิชอบโครงการจะรายงานความคบืหนา้ใหแ้กค่ณะกรรมการบรหิาร

รับทราบเป็นประจ าทกุเดอืน 

2. ความเสีย่งดา้นการบรหิารจดัการ 

2.1 ความเสีย่งจากการมกีลุม่ผูถ้อืหุน้รายใหญม่ากกวา่รอ้ยละ 50  

 บรษัิทฯ มกีลุม่ผูถ้อืหุน้ใหญ่ คอื กลุม่ดร. แคทลนี ถอืหุน้รวมกัน  จ านวน 962,896,810 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 53.1  ของ

ทนุช าระแลว้ทัง้หมด   หากผูถ้อืหุน้กลุม่ดงักลา่วรวมคะแนนเสยีงเพือ่ลงมตใินทีป่ระชมุก็จะสามารถควบคมุเสยีงขา้งมากในที่

ประชมุผูถ้อืหุน้ได ้ดังนัน้ ผูถ้อืหุน้รายอืน่ของบรษัิทฯ อาจมคีวามเสีย่งในการรวบรวมคะแนนเสยีงเพือ่ถว่งดลุและตรวจสอบ

เรือ่งทีก่ลุม่ผูถ้อืหุน้ใหญเ่สนอในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ได ้ 

 อยา่งไรก็ด ี บรษัิทฯ ไดม้กีารจัดโครงสรา้งการบรหิารจัดการโดยบคุลากรทีม่คีวามรู ้ ความสามารถ และไดม้กีารก าหนด

ขอบเขตในการด าเนนิงาน หนา้ที ่ และความรับผดิชอบ การมอบอ านาจใหแ้กก่รรมการและผูบ้รหิารอยา่งชดัเจนและโปร่งใส 

และมกีารก าหนดมาตรการการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกบักรรมการ ผูถ้อืหุน้ใหญ ่ ผูม้อี านาจควบคมุกจิการ รวมถงึบคุคลทีม่ี

ความขดัแยง้ ซึง่บคุคลดงักลา่วจะไมม่สีทิธใินการออกเสยีงในการอนุมัตริายการนัน้ๆ เพือ่ใหก้ารด าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ 

เป็นไปอยา่งโปร่งใส นอกจากนี ้ บรษัิทฯ ยังไดม้กีารแตง่ตัง้บคุคลภายนอกเป็นกรรมการอสิระจ านวน 6 ทา่น จากกรรมการ

ทัง้หมด 9 ทา่น เพือ่ท าหนา้ทีต่รวจสอบ ถว่งดลุการตดัสนิใจ และพจิารณาอนุมัตริายการตา่งๆ กอ่นน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อื

หุน้ เพือ่สรา้งความมั่นใจใหผู้ถ้อืหุน้วา่โครงสรา้งการจัดการของบรษัิทฯ มกีารถว่งดลุอ านาจ โปร่งใสและมกีารบรหิารงานทีม่ี

ประสทิธภิาพ  
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 4.  ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธรุกจิ 

4.1 สนิทรพัยถ์าวรหลกั 

ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 2560 กลุม่บรษัิทฯ มสีนิทรัพยถ์าวรหลกัประเภท ทีด่นิ สว่นปรับปรุงทีด่นิ โรงไฟฟ้า อาคารส านักงาน 

ยานพาหนะ โรงไฟฟ้าระหวา่งกอ่สรา้ง และอสงัหารมิทรัพยเ์พือ่การลงทนุ โดยมมีลูคา่สทุธติามบญัชเีทา่กบั 5,240 ลา้นบาท หรอืคดิ

เป็นรอ้ยละ 42 ของสนิทรัพยร์วม  

4.1.1 รายละเอยีดสนิทรัพย ์
  ราคาตามบญัชสีทุธ ิ  

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

1. ทีด่นิ ซึง่เป็นทีตั่ง้โรงไฟฟ้า เจา้ของ 564 193 757 ตดิภาระจ านอง/2 

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

3. โรงไฟฟ้า  เจา้ของ 1,630 2,929 4,559 ตดิภาระจ านอง/1 

4. อาคารส านักงาน เจา้ของ 6 -- 6 -ไมม่-ี 

5. เครือ่งมอืและอปุกรณ ์ เจา้ของ 10 1 11 ตดิภาระจ านอง/2 

6. เครือ่งตกแตง่และเครือ่งใชส้ านักงาน เจา้ของ 3 1 4 -ไมม่-ี 

7. ยานพาหนะ เจา้ของ 38 -- 38 -ไมม่-ี 

8. โรงไฟฟ้าระหวา่งกอ่สรา้ง เจา้ของ 2,899 -- 2,899 ตดิภาระจ านอง/2  

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

รวม 5,240 3,124 8,364  

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

 2. ตดิภาระจ านองเป็นหลกัประกนัวงเงนิกูย้มืกบัสถาบนัการเงนิ ส าหรบัพฒันาโครงการโรงไฟฟ้า Thermal และโรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar Farm มี
วงเงนิจ านองรวม 8,972.73 ลา้นบาท (ยอดจ านองดงักลา่วไดร้วมภาระจ านองของ PV ประเภท Solar Farm จ านวน 5,204.73 ลา้นบาทไวด้ว้ย) 

 

4.1.2 สรุปสญัญาทีส่ าคญั 

สรุปสญัญาของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยแยกตามประเภทสญัญา ดงันี ้

1. สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (PPA) 

โครงการโรงไฟฟ้าทัง้หมดของกลุม่บรษัิทฯ อยูภ่ายใตส้ญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั กฟน. หรอื กฟภ. โดยมสีาระส าคญัของ

สญัญา ดงันี ้ 

คูส่ญัญา กลุม่บรษัิทฯ (“ผูผ้ลติไฟฟ้า”) และ 

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

อายสุญัญา โครงการโรงไฟฟ้า Thermal และโรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar Farm 

อายุสญัญา 5 ปี และตอ่อายุไดค้รัง้ละ 5 ปี โดยอัตโนมัต ิและมผีลใชบ้ังคับจนกวา่จะมกีารยุตสิญัญา

โดยผูผ้ลติไฟฟ้า หรอืบอกเลกิสญัญาเมือ่คูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ผดิสญัญา  

โครงการ PV ประเภท Commercial Rooftop 

อายสุญัญา 25 ปี นับตัง้แตว่นัที ่31 ธันวาคม 2556 ถงึ 31 ธันวาคม 2581 

โครงการ PV ประเภท Solar Farm (ตา่งประเทศ) 

อายสุญัญา 20 ปี นับจากวนั COD 

การเลกิสญัญา คูส่ญัญาตกลงใหย้ตุสิญัญาในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ผูผ้ลติไฟฟ้ายืน่หนังสอืเป็นลายลักษณ์อักษรถงึการไฟฟ้าแสดงความประสงคท์ีจ่ะยุตกิารซือ้ขาย

ไฟฟ้าโดยการเลกิสญัญา 

(2) หากคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ไมป่ฏบิัตติามสญัญาขอ้หนึง่ขอ้ใด ใหอ้กีฝ่ายหนึง่ท าหนังสอืแจง้ให ้

ฝ่ายนัน้ด าเนนิการแกไ้ข หากไมแ่กไ้ขใหอ้กีฝ่ายหนึง่เลกิสญัญาได ้

หมายเหต:ุ การรับซือ้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าจะเป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นระเบยีบการรบัซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเล็กมากส าหรับการผลติไฟฟ้าจาก

พลงังานหมนุเวยีน ซึง่การไฟฟ้าจะรับซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้าตามหน่วยไฟฟ้าทีผ่ลติไดท้ัง้หมดแตไ่มเ่กนิก าลงัการผลติเสนอขายสงูสดุตามทีก่ าหนด

ไวใ้น PPA ทัง้นี ้ผูผ้ลติไฟฟ้าไมม่ภีาระผกูพนัใด  ๆจากการทีผ่ลติไฟฟ้าไดต้ า่กวา่จ านวนทีก่ าหนดในสญัญาซือ้ขาย 
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2. สญัญารบัเหมากอ่สรา้ง   

สรุปรายละเอยีดตามประเภทโครงการโรงไฟฟ้า ดงันี ้ 

 Solar Farm 

คูส่ญัญา 

(ใน / ตา่งประเทศ) 

SSE1 / TSI (”ผูว้า่จา้ง”)  

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

ขอบเขตการวา่จา้ง ออกแบบและกอ่สรา้ง จัดหา ทดสอบ และรับประกนั เพือ่การกอ่สรา้งโรงไฟฟ้าและพัฒนาโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทติยซ์ึง่มพีลงังานสงูสดุที ่8 เมกะวตัตต์อ่โรงไฟฟ้า / 2 เมกะวตัตต์อ่โรงไฟฟ้าส าหรับ

โครงการในตา่งประเทศ 

การรับประกนัผลงานการ

กอ่สรา้งและอปุกรณ์ทกุ

ชนดิทีน่ ามาตดิตัง้ใชง้าน 

ผูรั้บจา้งมกีารรับประกนัสนิคา้ (Product Warranty) รับประกนัประสทิธภิาพในการผลติพลงังานไฟฟ้า 

(Power Output Guarantee) และรับประกนัการช ารุดเสยีหายในชว่งการกอ่สรา้ง (Defect Warranty) 

ใหแ้กผู่ว้า่จา้ง ตามทีต่กลงไวใ้นสญัญา  

ประกนัผลงานการผลติ

ไฟฟ้า (Output 

Performance Guarantee) 

ผูรั้บจา้งรับประกนัจ านวนหน่วยไฟฟ้าทีผ่ลติไดต้อ่ปีตอ่โครงการ เป็นเวลา 10 ปี นับจากวนั COD  

ผูรั้บจา้งรับประกนัจ านวนหน่วยไฟฟ้าทีผ่ลติไดต้อ่ปีตอ่โครงการ เป็นเวลา 20 ปี นับจากวนั COD 

ส าหรับโครงการในตา่งประเทศ 

การค ้าประกนัและ

หลกัประกนั 

(เฉพาะโครงการใน 

ประเทศ) 

ผูรั้บจา้งไดม้ีการค ้าประกัน ทัง้ในชว่งก่อน ระหว่าง และหลังจากก่อสรา้งแลว้เสร็จ ทัง้ในรูปแบบ

หนังสอืค ้าประกันการช าระเงนิล่วงหนา้ ในชว่งก่อนก่อสรา้ง หนังสอืค ้าประกันความช ารุดบกพร่อง 

เพือ่ประกันการด าเนนิงานของผูรั้บจา้งในระหวา่งกอ่สรา้ง และหนังสอืค ้าประกันผลงาน และหนังสอื

ค ้าประกนัหน่วยไฟฟ้าทีผ่ลติได ้ภายหลงัจากกอ่สรา้งเสร็จ ในอตัราและระยะเวลาทีไ่ดต้กลงกนัไวใ้น

สญัญา  

  Solar 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 เมกะวตัตจ์ากพลงังาน

แสงอาทติยบ์นหลงัคาแบบครบวงจร 

การรับประกนัผลงานการ

กอ่สรา้งและอปุกรณ์ทกุ

ชนดิทีน่ ามาตดิตัง้ใชง้าน 

2 ปีนับจากวนัทีต่กลงรับงาน  

การค ้าประกนัและ

หลกัประกนั 

 

ผูรั้บจา้งไดม้กีารค ้าประกนั ทัง้ในชว่งระหวา่ง และหลงัจากกอ่สรา้งแลว้เสร็จ ทัง้ในรูปแบบหนังสอืค ้า

ประกันการก่อสรา้ง เพื่อประกันการด าเนินงานของผูรั้บจา้งใหเ้ป็นไปตามสัญญา และหนังสอืค ้า

ประกันความช ารุดบกพร่อง เพือ่ประกันการด าเนนิงานของผูรั้บจา้งในระหวา่งกอ่สรา้ง ภายหลังจาก

กอ่สรา้งเสร็จ ในอตัราและระยะเวลาทีไ่ดต้กลงกนัไวใ้นสญัญา 
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3. สญัญาบรหิารจดัการและบ ารงุรกัษา (Operation and Maintenance  Agreement) 

คูส่ญัญา 

(ใน / ตา่งประเทศ) 

SSE1 / TSI (”ผูว้า่จา้ง”) 

บรษัิท คอนเนอรย์ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั หรอื  

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

Prospec Holding Inc 

ระยะเวลาสญัญา 

(ใน / ตา่งประเทศ) 

10 ปีนับแตว่นัทีก่อ่สรา้งโรงไฟฟ้าเสร็จสิน้หรอื COD แลว้แตต่กลงร่วมกนั / 

20 ปีนับแตว่นัทีก่อ่สรา้งโรงไฟฟ้าเสร็จสิน้หรอื COD แลว้แตต่กลงร่วมกนั 

คา่บรกิารตามสญัญา ช าระลว่งหนา้หรอืช าระเป็นรายปี ตามอตัราทีต่กลงกนั 

ขอบเขตงานบรกิาร บรหิารจัดการและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า  

การเลกิสญัญา ผูว้่าจา้งอาจเลกิสัญญาได ้ตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นสัญญา โดยแจง้ผูรั้บจา้งล่วงหนา้เป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรภายในเวลาทีก่ าหนด 

 

4. สญัญาเชา่พืน้ทีโ่ครงการ   

ผูเ้ชา่ กลุม่บรษัิทฯ 

ผูใ้หเ้ชา่ 

(ใน / ตา่งประเทศ) 

บจก. เดอะมอลล ์ชอปป้ิงคอมเพล็กซ ์หรอื บมจ. โฮม โปรดกัส ์เซ็นเตอร ์/ 

IU1  

อายสุญัญา 25 ปี / 20 ปี นับจากวนั COD  

ทรัพยส์นิทีเ่ชา่ พืน้ทีส่ว่นหลงัคา-ดาดฟ้า และพืน้ทีอ่ ืน่ๆ ของอาคารทีใ่ชใ้นโครงการ  

ทีด่นิส าหรับกอ่สรา้งโครงการโรงไฟฟ้าทีต่า่งประเทศ 

วตัถปุระสงคข์องสญัญา เพื่อใชเ้ป็นสถานติดตั ้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) และ/หรือแผงโฟโตโ้วลตาอิก 

(Photovoltaic Panel) รวมทัง้อปุกรณ์อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ผลติไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้

บนหลงัคา (Solar PV Rooftop) และจ าหน่ายไฟฟ้าให ้กฟน. และ/หรอื กฟภ. ภายใตส้ญัญาซือ้ขาย

ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้บนหลงัคา  

เงนิคา่ตอบแทนการเชา่ สามารถแบง่ไดเ้ป็น 2 รูปแบบ อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี้ 

(1) คา่เชา่พืน้ทีโ่ครงการขัน้ต า่ตอ่ตารางเมตรตอ่ปี หรอื 

(2) สว่นแบง่รายได ้(Revenue Sharing)  

ตามระยะเวลาและอตัราทีต่กลงกนั  

การยกเลกิสญัญา ฝ่ายทีไ่มผ่ดิสญัญามสีทิธบิอกเลกิสญัญา เมือ่อกีฝ่ายหนึง่ผดิสญัญาและไม่ท าการแกไ้ขหรอืปฏบิัติ

ใหถู้กตอ้งตามสญัญาภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ทัง้นี้ หากผูใ้หเ้ชา่เป็นผูผ้ดิสญัญา ผูใ้หเ้ชา่ตกลง

ชดใชค้า่เสยีหายทัง้ปวงทีผู่เ้ชา่ไดรั้บจากการผดิสญัญานี ้ 

เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัทีคู่ส่ญัญาไมส่ามารถควบคมุและไมส่ามารถคาดการณ์ไดอ้ันสง่ผลกระทบอยา่ง

มนัียส าคัญตอ่การปฏบิัตติามสญัญาของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่และซึง่ไม่สามารถด าเนนิการแกไ้ขเยยีวยา

ไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่มสีทิธบิอกเลกิสญัญาได ้

5. สญัญาประกนัภยั    

โครงการโรงไฟฟ้าทัง้หมดของกลุม่บรษัิทฯ ทีไ่ดเ้ริม่ด าเนนิการเชงิพาณิชยแ์ลว้ มกีารท าประกันภัยวนิาศภัยและประกันภัย

ค ้าจุน โดยมีทรัพย์สนิทีเ่อาประกัน คอืสิง่ปลูกสรา้งตัวอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ส่วนควบต่าง ๆ และการประกันภัยธุรกจิ

หยดุชะงัก ระยะเวลาชดใชค้า่เสยีหาย 12 เดอืน ส าหรับโครงการทีอ่ยูร่ะหวา่งการกอ่สรา้ง บรษัิทฯ มกีารท าประกนังานกอ่สรา้ง โดย

ระยะเวลาสญัญาจะเป็นไปตามระยะเวลากอ่สรา้งของโครงการ โดยมกีลุม่บรษัิทฯ และ/หรอืผูรั้บเหมากอ่สรา้ง เป็นผูเ้อาประกนั และมี

ผูป้ระกอบธรุกจิดา้นประกนัภัยทีม่ชี ือ่เสยีงและเชือ่ถอืได ้เป็นผูรั้บประกนั ทัง้นีธ้นาคารพาณชิยผ์ูใ้หกู้แ้ละ/หรอืกลุม่บรษัิทฯ เป็นผูรั้บ

ผลประโยชน ์
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กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มบรษัิทฯ เป็นประเภทการประกันภัยความเสีย่งทุกชนิด (Industrial All Risks Insurance) ซึง่

ความคุม้ครองครอบคลมุถงึความเสยีหายเนื่องจากภัยทีเ่กดิจากภัยธรรมชาต ิอบุตัเิหต ุความสญูเสยีหรอืเสยีหายตอ่ทรัพยส์นิทีเ่อา

ประกันภัย และธุรกจิหยุดชะงัก โดยมีค่าเสยีหายส่วนแรก การประกันภัยธุรกจิหยุดชะงัก และประกันภัยความรับผิดชอบต่อ

บคุคลภายนอก  

6. สญัญาวา่จา้งบรหิารจดัการ (Management Service) 

คูส่ญัญา SSE1 (“ผูว้า่จา้ง”)  

TSE และ บรษัิทในกลุม่ปตท. (“ผูรั้บจา้ง”) 

วนัทีท่ าสญัญา วนัที ่15 มนีาคม 2556 

ระยะเวลาสญัญา 10 ปีนับจากวนัที ่3 พฤษภาคม 2556 

ลกัษณะของสญัญา/

วตัถปุระสงค ์

ผูว้า่จา้งจา้งผูรั้บจา้ง เพือ่ใหบ้รกิารดา้นการบรหิารจัดการองคก์ร ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะงานดา้น

บัญชแีละการเงนิ งานดา้นเทคนคิวศิวกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับการออกแบบ การพัฒนา การกอ่สรา้ง การ

ด าเนนิงาน และการบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ขนาด 8 เมกะวตัต ์

คา่ตอบแทน เป็นรายปีตามอตัราและเงือ่นไขทีต่กลงกนัไวใ้นสญัญา 

การเลกิสญัญา เมือ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ผดิสญัญา หรอืเมือ่คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่แจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร  

 

คูส่ญัญา OSW (“ผูว้า่จา้ง”)  

TSE และ บรษัิท ไทยนครพาราวูด้ จ ากดั (“ผูรั้บจา้ง”) 

วนัทีท่ าสญัญา วนัที ่ 1 กนัยายน 2559 

ระยะเวลาสญัญา นับจากวนัที ่1 กนัยายน 2559 เป็นตน้ไป จนกวา่จะสิน้สดุสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฯ 

ลกัษณะของสญัญา/

วตัถปุระสงค ์

ผูว้า่จา้งจา้งผูรั้บจา้ง เพือ่ใหบ้รกิารดา้นการบรหิารจัดการองคก์ร ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะงานดา้น

บัญชแีละการเงนิ งานดา้นเทคนคิวศิวกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับการออกแบบ การพัฒนา การกอ่สรา้ง การ

ด าเนนิงาน และการบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ขนาด 8.8 เมกะวตัต ์ 

คา่ตอบแทน เป็นรายปีตามอตัราและเงือ่นไขทีต่กลงกนัไวใ้นสญัญา 

การเลกิสญัญา เมือ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ผดิสญัญา หรอืเมือ่คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่แจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร  

7. สญัญาเงนิกู ้ 

 โครงการโรงไฟฟ้า Solar Farm ในประเทศไทย 

คูส่ญัญา SSE1 (“ผูกู้”้) 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) 

วนัทีท่ าสญัญา 26 ธันวาคม 2555  

วตัถปุระสงค ์และจ านวน

เงนิสนิเชือ่ 

เงนิกูร้ะยะสัน้ เงนิกูร้ะยะยาว เล็ตเตอร์ออฟเครดติ หนังสอืค ้าประกัน เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายโครงการ

ส าหรับโรงไฟฟ้า ใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนเกีย่วกับโครงการ รวมถงึ เพื่อใชจ้่ายเกีย่วกับการช าระ

ภาษีมูลคา่เพิม่เกีย่วกับสัญญาออกแบบ จัดหา และกอ่สรา้ง (EPC Contracts) โดยเป็นวงเงนิกูร้ะยะ

ยาวจ านวน 5,400 ลา้นบาท 

วนัครบก าหนดการช าระ

คนืเงนิกู ้

10 ปี นับจากวนัสดุทา้ยของวนัซือ้ขายไฟฟ้าเชงิพาณชิยข์องโรงไฟฟ้า หรอืวนัทีค่รบก าหนด 12 ปีนับ

จากวนัทีล่งนามสญัญาฉบบันี ้แลว้แตว่นัใดจะถงึกอ่น 

การช าระลว่งหนา้ หากผูกู้ม้กีารช าระคนืเงนิกูร้ะยะยาว (ไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่น) กอ่นถงึวันครบก าหนด ผูกู้ ้      ตก

ลงจะช าระคา่ธรรมเนยีมการช าระคนืเงนิกูก้อ่นครบก าหนดของจ านวนเงนิกูท้ีช่ าระคนืกอ่นครบก าหนด  

ตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา เวน้แต ่กรณีทีเ่งนิทีม่าช าระคนืกอ่นก าหนดมาจาก (1) กระแสเงนิสด

จากการด าเนินงานของโครงการ หรือ (2) การเพิ่มทุนของผูกู้ ้หรือ (3) เงนิกูย้ืมจากผูถ้ือหุน้หรือ

ผูส้นับสนุนตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นสญัญา โดยผูกู้ต้อ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์

อกัษรตามระยะเวลาทีไ่ดต้กลงกนัไว ้
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หลกัประกนั (1) การจ านองทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง เครื่องจักร และโอนสทิธเิรียกรอ้งตามสัญญาของโครงการ

ทัง้หมด กรมธรรมท์ีจ่ัดท าโดยผูกู้ ้โดยก าหนดใหธ้นาคารเป็นผูรั้บผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

ประกนัภัยในสว่นของการประกนัความเสีย่งภัยทรัพยส์นิและธรุกจิหยดุชะงัก 

(2) จ าน าและโอนสทิธใินบญัชเีงนิฝากธนาคาร  

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

ขอ้ตกลง (1) ผูกู้ต้อ้งด ารงสัดสว่นหนี้สนิต่อทนุทีอ่ัตราไม่เกนิกว่า 3 ตอ่ 1 ซึง่จะทดสอบ ณ (ก) วันทีด่ าเนิน

โครงการเสร็จสมบรูณ์  (ข) วันซือ้ขายไฟฟ้าเชงิพาณชิยข์องโรงไฟฟ้าโรงสดุทา้ยของโรงไฟฟ้า

กลุม่ 1 และโรงไฟฟ้ากลุม่ 2 แตล่ะกลุม่ และ (ค) ณ วนัที ่30 มถินุายน และ 31 ธันวาคม ของทกุ

ปีหลงัจากนัน้ จนถงึวนัสดุทา้ยของวนัครบก าหนดระยะเวลาช าระคนืเงนิกู ้

(2) ผูกู้ต้อ้งด ารงสดัสว่นความสามารถในการช าระหนี ้(Debt Service Coverage Ratio) ไม่ใหต้ า่กวา่ 

1.15 : 1 ซึง่จะทดสอบ ณ วนัที ่30 มถินุายน และ 31 ธันวาคม ของทกุปี เริม่ตน้จากปีทีม่วีนัช าระ

คนืเงนิกูค้รัง้แรกเกดิขึน้ 

 

         โครงการผลติไฟฟ้า Solar Rooftop  

 

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

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

ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) 

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

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

31 มนีาคม 2558 (บรษัิท รูฟ เอ็นเนอรย์ี ่จ ากดั) 

วตัถปุระสงค ์และจ านวน

เงนิสนิเชือ่ 

เงนิกูร้ะยะสัน้ เงนิกูร้ะยะยาว หนังสอืค ้าประกัน เพือ่เป็นคา่ใชจ้่ายโครงการส าหรับโรงไฟฟ้า เพือ่ใช ้

เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนเกีย่วกับโครงการ รวมถงึ เพื่อใชจ้่ายเกีย่วกับการช าระภาษีมูลค่าเพิม่เกีย่วกับ

สญัญาออกแบบ จัดหา และกอ่สรา้ง โดยเป็นวงเงนิกูร้ะยะยาวจ านวน 487 ลา้นบาท  

วนัครบก าหนดการช าระ

คนืเงนิกู ้

เงนิกูร้ะยะสัน้ ช าระคนืภายใน 9 ตลุาคม 2558 

เงนิกูร้ะยะยาว ครบก าหนดช าระคนื 12.5 ปี นับจาก 6 เดอืนหลังวันสดุทา้ยของวันซือ้ขายไฟฟ้าเชงิ

พาณชิยข์องโรงไฟฟ้า หรอืวนัสดุทา้ยของเดอืนธันวาคม 2557 แลว้แตว่นัใดจะถงึกอ่น 

การช าระลว่งหนา้ หากผูกู้ม้กีารช าระคนืเงนิกูร้ะยะยาว (ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น) กอ่นถงึวนัครบก าหนด ผูกู้ ้    ตกลง

จะช าระค่าธรรมเนียมการช าระคนืเงนิกูก้่อนครบก าหนดของจ านวนเงนิกูท้ีช่ าระคนืก่อนครบก าหนด  

ตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา เวน้แต ่กรณีทีเ่งนิทีม่าช าระคนืกอ่นก าหนดมาจาก (1) กระแสเงนิสด

จากการด าเนินงานของโครงการ หรือ (2) การเพิ่มทุนของผูกู้ ้หรือ (3) เงนิกูย้ืมจากผูถ้ือหุน้หรือ

ผูส้นับสนุนตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นสญัญา โดยผูกู้ต้อ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์

อกัษรตามระยะเวลาทีไ่ดต้กลงกนัไว ้

หลกัประกนั (1) การจ านองทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง เครื่องจักร และโอนสทิธเิรียกรอ้งตามสัญญาของโครงการ

ทัง้หมด กรมธรรมท์ีจ่ัดท าโดยผูกู้ ้โดยก าหนดใหธ้นาคารเป็นผูรั้บผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

ประกนัภัยในสว่นของการประกนัความเสีย่งภัยทรัพยส์นิและธรุกจิหยดุชะงัก 

(2) จ าน าและโอนสทิธใินบญัชเีงนิฝากธนาคาร  

(3) การค ้าประกนั และการจ าน าและโอนสทิธใินหุน้ 

ขอ้ตกลง (1) ผูกู้ต้อ้งด ารงสดัสว่นหนี้สนิต่อทนุทีอ่ัตราไม่เกนิกวา่ 3 ตอ่ 1 ซึง่จะทดสอบ ณ (ก) วันทีด่ าเนิน

โครงการเสร็จสมบูรณ์  (ข) วันซือ้ขายไฟฟ้าเชงิพาณิชย์ของโรงไฟฟ้า และ (ค) ณ วันที ่30 

มถิุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปีหลังจากนัน้จนถงึวันสดุทา้ยของวันครบก าหนดระยะเวลา

ช าระคนืเงนิกู ้

(2) ผูกู้ต้อ้งด ารงสดัสว่นความสามารถในการช าระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio) ไม่ใหต้ า่กวา่  

1.20 : 1 ซึง่จะทดสอบ ณ วนัที ่30 มถินุายน และ 31 ธันวาคม ของทกุปี เริม่ตน้จากปีทีม่วีนัช าระ

คนืเงนิกูค้รัง้แรกเกดิขึน้ 
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โครงการโรงไฟฟ้า Solar Farm ในประเทศญีปุ่่ น 

คูส่ญัญา Eco Solar Aizu Godo Kaisha 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) สาขาโตเกยีว 

วนัทีท่ าสญัญา 17 มถินุายน 2559  

วตัถปุระสงค ์และจ านวน

เงนิสนิเชือ่ 

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้า Kuno, Hikeme, Shima และใชเ้ป็นเงนิทุน

หมนุเวยีนเกีย่วกบัโครงการ  รวมวงเงนิจ านวน 1,197,630,000 เยน 

วนัครบก าหนดการช าระคนื

เงนิกู ้

17 ปี นับจากวนัที ่21 มถินุายน 2559 

การช าระลว่งหนา้ หากผูกู้ม้กีารช าระคนืเงนิกูร้ะยะยาว (ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น) กอ่นถงึวนัครบก าหนด ผูกู้ ้ตกลงจะ

ช าระค่าธรรมเนียมการช าระคนืเงนิกูก้่อนครบก าหนดของจ านวนเงนิกูท้ีช่ าระคนืก่อนครบก าหนด  

ตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา เวน้แต ่กรณีทีเ่งนิทีม่าช าระคนืกอ่นก าหนดมาจาก (1) กระแสเงนิสด

จากการด าเนินงานของโครงการ หรือ (2) การเพิม่ทุนของผูกู้ ้หรือ (3) เงนิกูย้มืจากผูถ้ือหุน้หรือ

ผูส้นับสนุนตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นสญัญา โดยผูกู้ต้อ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบลว่งหนา้เป็นลายลกัษณ์

อกัษรตามระยะเวลาทีไ่ดต้กลงกนัไว ้

หลกัประกนั (1)   การจ านองทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง เครือ่งจักร และโอนสทิธเิรยีกรอ้งตามสญัญาของโครงการ

ทัง้หมด กรมธรรมท์ีจ่ัดท าโดยผูกู้ ้โดยก าหนดใหธ้นาคารเป็นผูรั้บผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

ประกนัภัยในสว่นของการประกนัความเสีย่งภัยทรัพยส์นิและธรุกจิหยดุชะงัก 

(2)   จ าน าและโอนสทิธใินบญัชเีงนิฝากธนาคาร  

ขอ้ตกลง (1)   ผูกู้ต้อ้งด ารงสดัสว่นหนี้สนิตอ่ทนุทีอ่ัตราไม่เกนิกวา่ 3 ตอ่ 1 ซึง่จะทดสอบ ณ วันสดุทา้ยของ

เดอืนธันวาคมของทกุปี 

(2)   ผูกู้ต้อ้งด ารงสัดส่วนความสามารถในการช าระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio) ไม่ใหต้ ่า

กว่า 1.10 : 1 ซึง่จะทดสอบ ณ วันสดุทา้ยของเดอืนมกราคมของทุกปี เริม่ตน้ครัง้แรกเดอืน

มกราคม 2017 
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 5. ขอ้พพิาททางกฎหมาย   

นอกเหนือจากคดขีา้งทา้ยนี ้กลุม่บรษัิทฯ ขอเรยีนวา่ กลุม่บรษัิทฯ ไมม่ ีคดคีวาม หรอืแนวโนม้ของคดทีีก่อ่ใหเ้กดิความรับผดิหรอื

ความเสยีหายแก่กลุ่มบรษัิทฯ  หรือสง่ผลกระทบต่อธุรกจิ สถานะทางการเงนิ ผลการด าเนินการ และแนวโนม้การด าเนินการใน

อนาคตของกลุม่บรษัิทฯ  

5.1 คดคีวามทีบ่รษิทัฯ เป็นจ าเลยหรอืผูถ้กูรอ้ง 

 คดรีอ้งเพกิถอนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (คดหีมายเลขด าที ่1076/2554) และรอ้งเพกิถอนการขายทอดตลาดหุน้

ทีค่า้งช าระเงนิคา่หุน้อยู ่(คดอีาญาหมายเลขด าที ่อ.3897/2556) 

อดตีผูถ้อืหุน้รายหนึง่ไดย้ืน่ฟ้องบรษัิทฯ และกรรมการของบรษัิทฯ เป็นคดแีพ่งตอ่ศาลแพ่งกรุงเทพใต ้โดยขอใหศ้าลมี

ค าสัง่เพกิถอนมตทิีป่ระชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ โดยอา้งวา่บรษัิทฯ เรยีกประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้โดยไม่ชอบตามกฎหมาย และ

ขอใหศ้าลพจิารณาเพกิถอนการขายทอดตลาดหุน้ อนัเนือ่งมาจากการรบิหุน้ทีอ่ดตีผูถ้อืหุน้ยังคา้งช าระเงนิคา่หุน้อยู ่

สถานะคด ี

ศาลแพ่งกรุงเทพใต ้ไดม้คี าสั่งจ าหน่ายคดชีั่วคราว (คดหีมายเลขด าที ่1076/2554)  เพื่อรอผลการพพิากษาของศาล

อาญากรุงเทพใต ้ในคดอีาญาหมายเลขด าที ่อ.3897/2556 ซึง่อดตีผูถ้อืหุน้ไดฟ้้องรอ้งบรษัิทฯ โดยอา้งวา่การด าเนนิการ

รบิหุน้และขายทอดตลาดหุน้ของบรษัิทฯ เป็นการลักทรัพยแ์ละรับของโจร โดยศาลไดใ้หเ้หตผุลวา่ หากการด าเนนิการ

รบิหุน้และขายทอดตลาดหุน้ของบรษิทัฯ (คดอีาญาหมายเลขด าที ่อ.3897/2556) ไดด้ าเนนิการโดยชอบดว้ย

กฎหมายแลว้ จะสง่ผลใหอ้ดตีผูถ้อืหุน้รายดงักลา่ว ไมม่ฐีานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ดงัน ัน้ การพจิารณาคดี

แพง่หมายเลขด าที ่1076/2554 จงึไมม่ปีระโยชนอ์นัใด เพราะผลของคดจีะผูกพนัอดตีผูถ้อืหุน้รายดงักลา่ว 

หากยงัมฐีานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ อยูเ่ทา่น ัน้ 

 เมือ่วนัที ่25 กรกฎาคม 2560 ศาลฎกีาไดม้คี าพพิากษาในคดอีาญาหมายเลขด าที ่อ.3897/2556 วา่การด าเนนิการ

รบิหุน้และขายทอดตลาด หุน้ของบรษิทัฯ ไม่เป็นการลกัทรพัยแ์ละรบัของโจร โดยค าพพิากษาในคดี

ดงักลา่วถอืเป็นทีส่ดุ โดยคูค่วามทัง้สองฝ่ายไมส่ามารถอทุธรณ์ค าพพิากษาดงักลา่วไดอ้กีตอ่ไป 

ความเห็นของทีป่รกึษากฎหมายเกีย่วกบัคด ี 

บรษัิทฯ ไดด้ าเนนิการจัดประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้อย่างถูกตอ้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์ค ารอ้งเพกิถอนมตทิี่

ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ของอดตีผูถ้อืหุน้ จงึเป็นค ารอ้งทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย 

นอกจากนี ้ศาลอาญากรุงเทพใต ้ในคดอีาญาหมายเลขด าที ่อ.3897/2556 มคี าพพิากษาถงึทีส่ดุ ยนืยันวา่การด าเนนิการ

รบิหุน้และขายทอดตลาดหุน้ของบรษัิทฯ เป็นการด าเนนิการทีช่อบดว้ยกฎหมายอันสง่ผลใหอ้ดตีผูถ้อืหุน้รายดังกลา่ว ไม่

มฐีานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ อกีตอ่ไป ดงันัน้ ศาลแพ่งกรุงเทพใตจ้งึมแีนวโนม้สงูทีจ่ะพพิากษายกค ารอ้งของอดตีผูถ้อื

หุน้  

5.2 คดคีวามทีบ่รษิทัฯ เป็นโจทก ์

คดฟ้ีองรอ้งตามพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการกระท าความผดิอนัเกดิจากการใชเ้ช็ค พ.ศ.2534 (คดอีาญา

หมายเลขด าที ่อ.872/2559) 

บรษัิทฯ ไดย้ืน่ค าฟ้องคดอีาญาตอ่บคุคลภายนอกรายหนึง่ในขอ้หาสัง่จา่ยเชค็โดยมเีจตนาไมใ่ชเ้งนิตามเชค็ 

สถานะคด ี

ศาลชัน้ตน้ประทับรับฟ้องคดไีวพ้จิารณา โดยคูค่วามทัง้สองฝ่ายไดน้ าสบืพยานเสร็จสิน้แลว้ และศาลนัดฟังค าพพิากษา

คดใีนวนัที ่22 มกราคม 2561 

ความเห็นของทีป่รกึษากฎหมายเกีย่วกบัคด ี 

ทีป่รกึษากฎหมายมคีวามเห็นวา่บคุคลภายนอกรายดังกล่าวมคีวามผดิตามพระราชบัญญัตวิา่ดว้ยการกระท าความผดิอัน

เกดิจากการใชเ้ชค็ พ.ศ.2534 ศาลแขวงดสุติมแีนวโนม้สงูทีจ่ะพพิากษาใหบ้คุคลภายนอกรายดงักลา่วตอ้งช าระเงนิใหแ้ก่

บรษัิทฯ ตามเชค็ 
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 6. ขอ้มลูท ัว่ไปและขอ้มลูส าคญัอืน่ 

6.1 ขอ้มลูท ัว่ไป 

6.1.1 ขอ้มลูทัว่ไปของบรษัิท 

ชือ่บรษิทั : บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน)  

ชือ่ยอ่ในตลาดหลกัทรพัย ์ : TSE 

วนัทีเ่ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน : 30 ตลุาคม 2557 

กลุม่อุตสาหกรรม : ทรัพยากร 

ทีต่ ัง้ส านกังานใหญ ่ : 725 อาคารเมโทรโพลศิ ชัน้ 19 ถนนสขุุมวทิ แขวงคลองตันเหนือ เขต

วฒันา กรุงเทพฯ 10110 

ประเภทธุรกจิ  : ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์

เลขทะเบยีนบรษิทั : 0107557000055 

โทรศพัท ์ : (66) 2 258 4530 – 3 

โทรสาร : (66) 2 258 4534 

เว็บไซตบ์รษิทั : www.thaisolarenergy.com 

ทนุจดทะเบยีน และทนุช าระแลว้ : ทนุจดทะเบยีน 2,359,500,000 บาท ช าระแลว้ 1,815,000,000 บาท 

 

6.1.2 ขอ้มลูทัว่ไปของนติบิคุคลทีบ่รษัิทถอืหุน้ตัง้แตร่อ้ยละ 10 

ขอ้มูลท ัว่ไปของกลุม่บรษิทั 

  ประเภทธรุกจิ ทนุจด

ทะเบยีน 

(ลา้นบาท) 

ทนุช าระแลว้ 

(ลา้นบาท) 

สดัสว่นการ

ถอืหุน้ (%) 

ทีต่ ัง้บรษิทั     

725 อาคารเมโทรโพลศิ ชัน้ 19 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองตนั

เหนอื เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

ทีต่ ัง้บรษิทัยอ่ย 

3199 อาคารมาลนีนทท์าวเวอร ์ชัน้ 16 แขวงคลองตนั 

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

    

ธุรกจิ Solar Farm     

บรษัิท ไทย โซลา่ร ์รนีวิเอเบลิ จ ากดั – TSR การลงทนุ 583.33 583.33 60 

 บรษัิท สยาม โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่1 จ ากดั – SSE1 ผลติและจ าหน่าย 1,800 1,800 100 

  ไฟฟ้าจาก

พลงังาน 

   

  แสงอาทติย ์    

  ซึง่ตดิตัง้อยู่    

  บรเิวณพืน้ดนิ    

บรษัิท โซลา่ร ์วซิเิบลิ จ ากดั – SV  202 51.5 100 

บรษัิท โซลา่ร ์คอมมนูติี ้จ ากดั – SLC  100 25 100 

บรษัิท เวลิด ์โซลา่ร ์จ ากดั – WS  1 0.25 100 
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  ประเภทธรุกจิ ทนุจด

ทะเบยีน 

(ลา้นบาท) 

ทนุช าระแลว้ 

(ลา้นบาท) 

สดัสว่นการ

ถอืหุน้ (%) 

ธุรกจิ Solar Rooftop     

บรษัิท ทเีอสอ ีรูฟทอป จ ากดั – TSER การลงทนุ 182 182 100 

 บรษัิทยอ่ยทีถ่อืหุน้โดย TSER     

 บรษัิท แชมป์ เอ็นเนอรย์ี ่จ ากดั – CE 

บรษัิท นอรท์ รูฟทอป จ ากดั – NR 

บรษัิท รูฟ เอ็นเนอรย์ี ่จ ากดั – RE 

บรษัิท กรนี รูฟทอป จ ากดั – GR  

บรษัิท ลคักี ้โซลา่ร ์จ ากดั – LS 

ผลติและจ าหน่าย 

ไฟฟ้าจากพลังงาน 

แสงอาทติย ์

ซึง่ตดิตัง้อยูบ่น 

หลังคาอาคาร 

พาณชิย ์

52 

39 

39 

26 

26 

52 

39 

39 

26 

26 

100 

100 

100 

100 

100 

 

ธุรกจิ Biomass 

บรษัิท ไทย คอมมนูติี ้เอ็นเนอรย์ี ่จ ากดั - TCE 

 

การลงทนุ 

 

100 

 

25 

 

100 

     บรษัิทยอ่ยทีถ่อืหุน้โดย TCE 

บรษัิท ซนั ฟิวเจอร ์จ ากดั – SFT 

บรษัิท เดอะ โซลา่ร ์เอริธ์ จ ากดั – SE 

บรษัิท คลนี รนีวิเอเบลิ จ ากดั – CLR 

บรษัิท บางสวรรค ์กรนี จ ากดั – BSW 

 

ผลติ และ

จ าหน่ายไฟฟ้า

จากพลงังาน 

ชวีมวล 

 

1 

1 

1 

174 

 

 

0.25 

0.25 

0.25 

174 

 

100 

100 

100 

49 

บรษัิท ออสการ ์เซฟ เดอะ เวลิด ์จ ากดั – OSW  582 582 70 

Solar Japan 

บรษัิท ทเีอสอ ีโอเวอรซ์สี ์กรุ๊ป จ ากดั – TSEO 

 

การลงทนุ 

 

515 

 

515 

 

100 

 

บรษัิทยอ่ยทีถ่อืหุน้โดย TSEO 

Onikobe Solar Power PTE.LTD – OSP 

 

ทีต่ัง้ 

41 Middle Road  

#04-00 Boon Sing Building , Singapore (188950) 

 

 

 

การลงทนุ 

 

200,000 

ดอลลา่ร์

สงิคโปร ์

 

 

200,000 

ดอลลา่ร์

สงิคโปร ์

 

 

100 

บรษัิทยอ่ยทีถ่อืหุน้โดย OSP 

Purplesol ,Godo Kaisha - PPS 

 

ทีต่ัง้ 

Toshida Building 3F, 1-6-11 Ginza, Chuaku, Tokyo 

 

ผลติและจ าหน่าย

ไฟฟ้าจาก

พลงังาน

แสงอาทติย ์

393.9 

ลา้นเยน 

393.9 

ลา้นเยน 

100 

 

บรษัิทยอ่ยทีถ่อืหุน้โดย TSEO 

Solar Mountain PTE.LTD - SM 

 

ทีต่ัง้ 

41 Middle Road  

#04-00 Boon Sing Building , Singapore (188950) 

 

 

การลงทนุ 

 

200,000 

ดอลลา่ร์

สงิคโปร ์

 

 

200,000 

ดอลลา่ร์

สงิคโปร ์

 

 

100 
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  ประเภทธรุกจิ ทนุจด

ทะเบยีน 

(ลา้นบาท) 

ทนุช าระแลว้ 

(ลา้นบาท) 

สดัสว่นการ

ถอืหุน้ (%) 

บรษัิทยอ่ยทีถ่อืหุน้โดย SM 

SolarOne, Godo Kaisha -SLO 

 

ทีต่ัง้ 

Toshida Building 3F, 1-6-11 Ginza, Chuaku, Tokyo 

 

 

ใหเ้ชา่ทีด่นิ 

 

1 เยน 

 

 

1 เยน 

 

 

 

100 

 

TSE Group International PTE. LTD. – TSI 

 

ทีต่ัง้ 

41 Middle Road 

#04-00 Boon Sing Building , Singapore (188950) 

การลงทนุ 

 

24.6 ลา้น 

ดอลลา่ร์

สงิคโปร ์

และ 710

ลา้นเยน 

24.6 ลา้น 

ดอลลา่ร์

สงิคโปรแ์ละ 

710ลา้นเยน 

100 

  

บรษัิทยอ่ยทีถ่อืหุน้โดย TSI 

    

 Eco Solar Aizu Godo Kaisha – ESA ผลติและจ าหน่าย 10,000 เยน  10,000 เยน 97 

 Ishikawa Hanamizuki No.1 Godo Kaisha – IH1 ไฟฟ้าจาก

พลงังาน 

10,000 เยน 10,000 เยน 97 

ทีต่ัง้ แสงอาทติย ์    

3F Hayashi Building, 3-34-1 Aoto, Katsushika-ku, 

Tokyo, Japan 

    

 

Solar Assets PTE. LTD. - SA 

 

การลงทนุ 

 

2.4 ลา้น 

 

2.4 ลา้น 

 

100 

 

ทีต่ัง้ 

 ดอลลา่ร ์

สงิคโปร ์

ดอลลา่ร ์

สงิคโปร ์

 

41 Middle Road      

#04-00 Boon Sing Building , Singapore (188950)     

  

บรษัิทยอ่ยทีถ่อืหุน้โดย SA 

    

 Ibaraki Ushiku 1 Godo Kaisha – IU1 

 

ใหเ้ชา่ทีด่นิ 10,000 เยน 10,000 เยน 100 

ทีต่ัง้     

3F Hayashi Building, 3-34-1 Aoto, Katsushika-ku, 

Tokyo, Japan 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2560   

 
    

 

   

สว่นที ่1 หนา้ 44 

6.1.3 ขอ้มลูบคุคลอา้งองิ  

นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์  ผูส้อบบญัช ี

บรษัิท ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั นายขจรเกยีรต ิอรุณไพโรจนกลุ 

เลขที ่93 ถนนรัชดาภเิษก แขวงดนิแดง  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต เลขทะเบยีน  3445 

เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 

โทรศพัท ์0 2009 9000 โทรสาร 0 2009 9991 เลขที ่179/74-80 อาคารบางกอกซติี ้ทาวเวอร ์ชัน้ 15 

Call Center 0 2009 9999   ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ 

Website : www.set.or.th/tsd เขตสาทร กรุงเทพ 10120 

E-Mail : SETContactCenter@set.or.th โทรศพัท ์0 2344 1000 , 0 2824 5000  

 โทรสาร 0 2286 5050 

 Website  : www.pwc.com/th 

 

สถาบนัการเงนิทีต่ดิตอ่ประจ า   

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ ่   ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ ่

เลขที ่333 ถนนสลีม แขวงสลีม  เลขที ่1 ซอยราษฎรบ์รูณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์รูณะ  

เขตบางรัก  แขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ 

กรุงเทพฯ 10500   กรุงเทพฯ 10140 

โทรศพัท ์ 0 2645 5555  โทรศพัท ์ 0 2222 0000 

 

ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ ่

เลขที ่9 ถนนรัชดาภเิษก แขวงจตจุักร 

เขตจตจุักร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศพัท ์0 2777 7777 

 

6.2 ขอ้มลูส าคญัอืน่ 

 ไมม่ ี

http://www.set.or.th/tsd
mailto:SETContactCenter@set.or.th
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การจดัการและการก ากบัดแูลกจิการ 
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 7. ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้อืหุน้ 

  

7.1  ขอ้มลูหลกัทรพัย ์  

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 บรษัิทฯ มทีนุจดทะเบยีนจ านวน 2,359.50 ลา้นบาท แบง่เป็นหุน้สามัญจ านวน 2,359.50 ลา้นหุน้ มลูคา่ที่

ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยเป็นทนุทีอ่อกจ าหน่ายและเรยีกช าระแลว้จ านวน 1,815 ลา้นบาท แบง่เป็นหุน้สามัญจ านวน 1,815 ลา้นหุน้ 

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

7.2  ผูถ้อืหุน้ 

บรษัิทมโีครงสรา้งผูถ้อืหุน้ตามขอ้มลู ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนลา่สดุเมือ่วนัที ่ 29 ธันวาคม 2560 จัดท าโดยบรษัิท ศนูยรั์บฝาก

หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ดงันี ้
      

      จ านวนราย จ านวนหุน้สามญั สดัสว่นการถอืหุน้ 

          (%) 

ผูถ้อืหุน้สญัชาตไิทย              7,343      1,620,920,710  89.31  

ผูถ้อืหุน้สญัชาตติา่งดา้ว                    25  194,079,290      10.69  

    รวม             7,368       1,815,000,000          100.00  

      

รายชือ่ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่10 รายแรก 

 

รายชือ่ผูถ้อืหุน้ 
จ านวนหุน้สามญั สดัสว่นการถอืหุน้ 

 (%) 

1 กลุม่ นางสาวแคทลนี*    

 บรษัิท  พ.ีเอ็ม.เอ็นเนอรย์ี ่จ ากดั (“PME”) /1 676,746,810 37.286 

 UBS AG SINGAPORE BRANCH /2 100,000,000 5.510 

 บรษัิท  เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) (“WAVE”) /3 181,750,000 10.014 

 นางสาว แคทลนี มาลนีนท ์ 4,400,000 0.242 

 รวมจ านวนหุน้กลุม่นางสาวแคทลนี 962,896,810 53.052 

2 บมจ.     ซโิน-ไทย เอ็นจเีนยีริง่ แอนด ์คอนสตรัคชัน่  181,500,000 10.000 

3 CREDIT  SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 39,357,100 2.168 

4 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-S.A PBG CLIENTS SG 38,000,000 2.094 

5 นางสาว อไุรวรรณ แซห่ล ี 23,750,000 1.309 

6 กองทนุเปิด บวัหลวงหุน้ระยะยาว 22,863,800 1.260 

7 กองทนุเปิด บวัหลวงโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่การเลีย้งชพี 22,779,700 1.255 

8 นางสาว ณัฐวรรณ ปิยะมหาโชต ิ 16,867,200 0.929 

9 กองทนุส ารองเลีย้งชพี พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย   

 ซึง่จดทะเบยีนแลว้ โดย บลจ.บวัหลวง จ ากดั 12,701,900 0.700 

10 นางสาว อรยาพร กาญจนจาร ี 11,800,000 0.650 

 

* การจัดกลุ่มนี้เพือ่ใหเ้ป็นไปนยิามของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยท์ี ่กจ.17/2551 ลงวันที ่15 
ธันวาคม 2551 เทา่นัน้ มใิชก่ารจัดกลุม่ตามมาตรา 258 แหง่พ.ร.บ.หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมถงึทีม่กีารแกไ้ข) แตอ่ยา่งใด 

/1PME ประกอบธุรกจิลงทนุในบรษัิททีผ่ลติพลังงานทดแทน  โดยผูถ้อืหุน้ใหญ่ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 คอื นางสาวแคทลนี  มาลนีนท ์ถอืหุน้
รอ้ยละ 100.0  

/2 UBS AG Singapore ท าหนา้ทีเ่ป็น custodian ในการถอืหุน้ TSE – F ใหแ้ก ่PME  
/3 WAVE ประกอบธุรกจิ เป็นผูถ้อืลขิสทิธิแ์ละจัดจ าหน่ายละครไทยของสถานีโทรทัศน์ไทยทวีสีชีอ่ง 3, ใหบ้รกิารจัดแสดงคอนเสริต์และกจิกรรม
ตา่งๆ 
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ขอ้มลูการถอืครองหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้รหิาร 

 

ชือ่ สกลุ ต าแหนง่ สดัสว่นการ   

ถอืหุน้ (%) 

ระหวา่งปี 2560 สดัสว่นการ  

ถอืหุน้ (%) 

    เพิม่ข ึน้ ลดลง  

   31 ธ.ค.2559   31 ธ.ค.2560 

ดร.แคทลนี มาลนีนท ์ ประธานกรรมการ 0.17 0.07 --- 0.24 

  ประธานกรรมการบรหิาร     

  กรรมการสรรหาและพจิารณา

คา่ตอบแทน 

    

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

  รองประธานกรรมการ     

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

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

  ประธานกรรมการตรวจสอบ     

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

  กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและ

พจิารณาคา่ตอบแทน 

    

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

  กรรมการตรวจสอบ     

นายสมภพ พรหมพนาพทิกัษ์ กรรมการ 

กรรมการบรหิาร 

กรรมการสรรหาและพจิารณา

คา่ตอบแทน 

--- 0.03 --- 0.03 

นายอนุทนิ ชาญวรีกลู กรรมการ --- --- --- --- 

นางองัคณีย ์ ฤกษ์ศริสิขุ กรรมการ --- --- --- --- 

นายกติพิงษ์ ธัญนอ้ม ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่าย

วศิวกรรม 

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

นายนเิวช บญุวชิยั ผูอ้ านวยการ 

ฝ่ายวศิวกรรมและกอ่สรา้ง 

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

        

หมายเหต ุ ขอ้มลูการถอืหุน้ของกรรมการและผูบ้รหิาร 4 รายแรกตามค านยิามของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ รวมถงึการถอืหุน้ของคูส่มรสและ
บตุรทียั่งไมบ่รรลนุติภิาวะ  

 

7.3 การออกหลกัทรพัยอ์ืน่ 

 ไมม่ ี

7.4 การออกตราสารหนี ้

 เมือ่วนัที ่5 เมษายน 2560 บรษัิทไดอ้อกหุน้กูช้นดิระบชุือ่ผูถ้อื ประเภทไมด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกัน และไมม่ผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้

กู ้จ านวน 950,000 หุน้ ซึง่มอีตัราดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 4.50 ตอ่ปี โดยช าระดอกเบีย้ทกุๆ 6 เดอืน ตลอดอายหุุน้กู ้หุน้กูม้มีลูคา่ทีต่รา

ไวจ้ านวน 1,000 บาท ครบก าหนดช าระคนืภายใน 3 ปีนับจากวันทีอ่อก โดยช าระคนืตามมลูคา่ทีต่ราไว ้ รวมเป็นมลูคา่ทัง้ส ิน้ 950 

ลา้นบาท 
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7.5 นโยบายการจา่ยเงนิปนัผล 

นโยบายการจา่ยเงนิปันผลของบรษัิทฯ 

บรษัิทฯ มนีโยบายการจา่ยเงนิปันผลในอตัราไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 40  ของก าไรสทุธ ิจากงบเฉพาะกจิการภายหลงัหักภาษีเงนิได ้

นติบิคุคลและหลงัหักเงนิส ารองตา่งๆ ทกุประเภทตามทีก่ฎหมายก าหนดและตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ทัง้นี ้ การ

จา่ยเงนิปันผลดงักลา่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยูก่ับกระแสเงนิสด ผลการด าเนนิงาน แผนธรุกจิในอนาคต เงือ่นไขและการ

ขยายธรุกจิ และความตอ้งการใชเ้งนิทนุของบรษัิทฯ ในแตล่ะปี รวมทัง้ขอ้ก าหนดในสญัญาตา่งๆ ทีบ่รษัิทฯ ผกูพันอยู ่ตลอดจนความ

จ าเป็นและความเหมาะสมอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯ เห็นสมควร  

โดยการจ่ายเงนิปันผลดังกล่าวขา้งตน้ตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ เวน้แต่การจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ซึง่

คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาอนุมัตจิ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไดเ้ป็นครัง้คราว ในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า 

บรษัิทฯ มกี าไรสมควรพอทีจ่ะท าเชน่นัน้ได ้

นโยบายการจา่ยเงนิปันผลของบรษัิทยอ่ยและกจิการทีค่วบคมุร่วมกนั 

บรษัิทยอ่ยและกจิการทีค่วบคมุร่วมกนัแตล่ะบรษัิท มนีโยบายการจา่ยเงนิปันผล โดยค านงึถงึกระแสเงนิสด ผลการ

ด าเนนิงาน แผนธรุกจิในอนาคต เงือ่นไขและการขยายธรุกจิ ความจ าเป็นในการใชเ้งนิลงทนุ และสถานะทางการเงนิของบรษัิทยอ่ย

และกจิการทีค่วบคมุร่วมกนัแตล่ะบรษัิท รวมถงึเงือ่นไขและขอ้จ ากดัในการจา่ยเงนิปันผลตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาเงนิกู ้หุน้กู ้หรอื

สญัญาตา่งๆ ทีบ่รษัิทย่อยและกจิการทีค่วบคมุร่วมกนัแตล่ะบรษัิทผกูพันอยู ่ตลอดจนปัจจัยอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการของบรษัิทยอ่ย

และกจิการทีค่วบคมุร่วมกนัแตล่ะบรษัิท เห็นสมควร  

ทัง้นี้ การจ่ายเงนิปันผลดังกล่าวขา้งตน้ จะอยู่ภายใตก้ารพจิารณาอนุมัตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของแต่ละบรษัิทย่อยหรือ

กจิการทีค่วบคมุร่วมกนัดงักลา่ว ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการของบรษัิทยอ่ยและกจิการทีค่วบคมุร่วมกนัแตล่ะบรษัิท 
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8. โครงสรา้งการจดัการ 

โครงสรา้งองคก์ร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูอ้ านวยการ 
 ่ายว ิวกรรมและกอ่สรา้ง 

นายนเิวช บญุวชิยั  

 ่ายพ ันาธุรกจิ 
และจดั ือ้ 

 ่ายสนบัสนนุองคก์ร 

 ่ายวางแผนกลยทุธ์
และการเงนิ 

 ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์

 ่ายบญัช ี

 ่ายว ิวกรรมและกอ่สรา้ง 

 ่ายป บิตังิานและบ ารงุรกั า 

* เขา้รับต าแหน่งวนัที ่1 สงิหาคม 2560 
** แตง่ตัง้โดยมตคิณะกรรมการ วนัที ่28 กมุภาพนัธ ์2561 

 ่ายควบคมุโครงการ 
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8.1 รายชือ่ ขอบเขตอ านาจหนา้ทีข่องกรรมการแตล่ะคณะ และรายชือ่ผูบ้รหิาร 

 โครงสรา้งคณะกรรมการของบรษัิท ประกอบดว้ยคณะกรรมการจ านวน 4 ชดุ คอื คณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบรหิาร  ซึง่มขีอบเขตอ านาจ หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ ของ

กรรมการแตล่ะคณะ ดงัตอ่ไปนี ้

คณะกรรมการบร ิทั 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบรษัิทฯ ประกอบดว้ย กรรมการจ านวน 9 ทา่น ดงันี ้

ชือ่ สกลุ ต าแหนง่ วนัทีด่ ารงต าแหนง่ 

คร ัง้แรก 

นางสาวแคทลนี มาลนีนท ์ ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการบรหิาร 

18 กมุภาพันธ ์2557 

  กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  

นายพรหมนิทร ์ เลศิสรุยิเ์ดช กรรมการอสิระ 

รองประธานกรรมการ 

18 กมุภาพันธ ์2557 

นายพละ สขุเวช กรรมการอสิระ 18 กมุภาพันธ ์2557 

นางศริเิพ็ญ สตีสวุรรณ กรรมการอสิระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

18 กมุภาพันธ ์2557 

นายประสณัห ์ เชือ้พานชิ กรรมการอสิระ 

กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

18 กมุภาพันธ ์2557 

 

นายบญุช ู ดเิรกสถาพร กรรมการอสิระ 

กรรมการตรวจสอบ 

18 กมุภาพันธ ์2557 

นายสมภพ   

 

 

พรหมพนาพทิกัษ์ กรรมการ 

กรรมการบรหิาร 

กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

18 กมุภาพันธ ์2557 

นายอนุทนิ ชาญวรีกลู กรรมการ 1 พฤษภาคม 2560 

นางองัคณีย ์          ฤกษ์ศริสิขุ กรรมการ 23 พฤษภาคม 2560 

กรรมการผูม้อี านาจลงนามแทนบรษัิทตามหนังสอืรับรองบรษัิท 

กรรมการผูม้อี านาจลงนามแทนบรษัิทฯ คอื นางสาวแคทลนี มาลนีนท ์ลงลายมอืชือ่ร่วมกับ นายสมภพ พรหมพนาพทิกัษ์ หรอื นาง

องัคณีย ์ฤกษ์ศริสิขุ รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของบรษัิท  

ขอบเขต อ านาจ หนา้ที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบร ิทั 

1. ปฏบิตัหินา้ที ่และควบคมุการด าเนนิงานของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ดว้ยความรับผดิชอบ ความระมัดระวงั และความซือ่สตัย ์

ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ตลอดจนมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท และมตทิีป่ระชมุผู ้

ถอืหุน้ เพือ่ประโยชนข์องบรษัิทฯ และผูถ้อืหุน้  

2. พจิารณาก าหนดวสิยัทศัน ์นโยบาย กลยทุธ ์ทศิทางธรุกจิ แผนธรุกจิ งบประมาณและเงนิลงทนุของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย 

รวมทัง้ก ากับดูแล และควบคุมฝ่ายจัดการใหป้ฏบิัตหินา้ที่อย่างมีประสทิธภิาพและประสทิธิผลสอดคลอ้งกับนโยบาย

ดังกลา่ว พรอ้มทัง้ตรวจสอบ ตดิตาม และสอบทานการด าเนนิงานของบรษัิทฯ อย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง เพือ่ใหเ้ป็นไป

ตามแผนธรุกจิ และงบประมาณเพือ่ประโยชนส์งูสดุของบรษัิทฯ และผูถ้อืหุน้ 

3. ก ากบัดแูล ตดิตาม และประเมนิผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯ บรษัิทยอ่ย และกจิการทีค่วบคมุร่วมกนั และผลการปฏบิตังิาน

ของฝ่ายจัดการอยา่งสม า่เสมอ เพือ่ใหม้ั่นใจวา่การด าเนนิกจิการเป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานทีว่างไว ้ 

4. จัดใหม้นีโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษัิทฯ และก าหนดใหม้กีารตดิตาม และประเมนิผลการปฏบิตัติามนโยบายการ

ก ากับกจิการทีด่ดีังกล่าวอย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนก าหนดใหม้กีารทบทวนนโยบายการก ากับกจิการทีด่ดีังกลา่วอย่างนอ้ย     

ปีละ 1 ครัง้ 

5. จัดใหม้รีะบบบัญช ีรายงานทางการเงนิ การบรหิารจัดการความเสีย่ง และระบบตรวจสอบภายใน ทีม่ปีระสทิธภิาพ น่าเชือ่ถอื 

และมคีวามเหมาะสมกบับรษัิทฯ บรษัิทยอ่ย และกจิการทีค่วบคมุร่วมกนั รวมถงึด าเนนิการใหบ้รษัิทฯ บรษัิทยอ่ย และกจิการ

ทีค่วบคุมร่วมกัน มรีะบบการควบคุมภายใน ทีเ่พียงพอและเหมาะสม ตลอดจนการตรวจสอบ ตดิตาม และประเมนิผลการ

ด าเนนิการดงักลา่ว 
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6. พจิารณาและอนุมัตธิรุกรรมการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรัพยส์นิ การลงทนุในธรุกจิใหม ่ และการด าเนนิการตา่งๆ ทีจ่ าเป็น

ตามกฎหมาย ประกาศ ระเบยีบ และกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งตา่งๆ 

7. พจิารณาและ/หรอืใหค้วามเห็นเกีย่วกบัการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และ/หรอื การเขา้ท าธรุกรรมตา่งๆ ของบรษัิทฯ บรษัิท

ยอ่ย และกจิการทีค่วบคมุร่วมกนั ในกรณีทีม่ลูคา่ของธรุกรรมไมเ่ขา้ขา่ยเงือ่นไขทีจ่ะตอ้งไดรั้บการพจิารณาและอนุมัตโิดยที่

ประชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่ใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ ์และระเบยีบตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

8. ก ากบัดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และกฎหมายใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในการ

ด าเนนิการ และการเปิดเผยสารสนเทศของรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหวา่งผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษัิทฯ 

ใหถ้กูตอ้งและครบถว้น 

9. ตอ้งรายงานใหบ้รษัิทฯ ทราบโดยไมช่กัชา้ หากกรรมการพจิารณาแลว้วา่มหีรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นการเขา้

ท าสญัญาของบรษัิทฯ หรอืไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่หุน้ของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย หรอืกจิการทีค่วบคมุร่วมกนั โดยยดึมั่น

ในผลประโยชนต์อ่ผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีเป็นส าคญั ในกรณีทีก่รรมการมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ หรอืมคีวาม

ขดัแยง้ไมว่า่ในรูปแบบใดในการเขา้ท าธรุกรรมใดๆ กบับรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย หรอื กจิการทีค่วบคมุร่วมกนั กรรมการผูนั้น้จะ

ไมม่สีทิธอิอกเสยีงพจิารณาอนุมัตกิารท าธรุกรรมดงักลา่ว 

10. จัดใหม้กีารเผยแพร่ขอ้มลูทีเ่หมาะสม และมกีารเปิดเผยขอ้มลูใหแ้กผู่ม้สีว่นไดเ้สยี บคุคลทีม่หีรอือาจมคีวามขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน ์และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น เหมาะสม และตรงตอ่เวลา 

11. จัดใหม้กีารจัดท ารายงานทางการเงนิทีถ่กูตอ้ง ครบถว้น และภายในเวลาทีก่ าหนดรวมทัง้การพจิารณาอนุมัตงิบการเงนิราย

ไตรมาสและงบการเงนิประจ าปี 

12. จัดใหม้รีายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ าปีของบรษัิทฯ โดยตอ้งครอบคลมุถงึประเด็นส าคญัตา่งๆ ภายใต ้

นโยบายเรือ่งขอ้พงึปฏบิตัทิีด่สี าหรับกรรมการบรษัิทจดทะเบยีน ของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  

13. มอบหมายใหก้รรมการรายใดรายหนึง่ หรอืมากกวา่หนึง่ราย หรอืบคุคลอืน่ใดใหก้ระท าการร่วมกนั หรอืแยกกนัเพือ่ด าเนนิงาน

อยา่งใดอยา่งหนึง่ หรอืหลายอยา่งในนามของคณะกรรมการบรษัิทฯ อยา่งไรก็ตาม การมอบหมายดงักลา่วจะตอ้งอยู่ภายใต ้

ขอบเขตอ านาจตามกฎหมายของคณะกรรมการบรษัิทฯ และมกีารก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ทีข่องผูรั้บมอบอ านาจไวอ้ยา่ง

ชดัเจน ทัง้นี ้ การมอบอ านาจดงักลา่วตอ้งไมม่ลีกัษณะทีเ่ป็นการมอบหมายอ านาจทีท่ าใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ หรอืผูท้ี่

ไดรั้บมอบอ านาจใดๆ สามารถพจิารณาและอนุมัตริายการหรอืการกระท าใดๆ ทีต่นหรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ (ตามที่

นยิามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย)์ มสีว่นไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทาง

ผลประโยชนไ์มว่า่ในรูปแบบใด  ๆ กบับรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ยได ้ เวน้แตเ่ป็นการอนุมัตริายการธรุกจิปกตทิีม่เีงือ่นไขการคา้

โดยทัว่ไป และคณะกรรมการบรษัิท ไดอ้นุมัตใินหลกัการไวแ้ลว้ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

14. แตง่ตัง้บคุคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิท ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตอุืน่นอกจากถงึคราวออกตาม

วาระ ทัง้นี ้บคุคลผูนั้น้ตอ้งมคีณุสมบตัเิป็นกรรมการและตอ้งไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีพ่ระราชบญัญัตบิรษัิทมหาชนจ ากดั 

พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) พระราชบญัญัตหิลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ข

เพิม่เตมิ) รวมถงึประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง ก าหนดแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย เชน่ คณะกรรมการ

บรหิาร หรอืคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นตน้ เพือ่ชว่ยในการก ากบัควบคมุฝ่ายจัดการ และระบบการควบคมุภายในใหเ้ป็นไป

ตามนโยบายทีก่ าหนด 

15. อนุมัตคิา่ตอบแทนของกรรมการ ตามทีค่ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนเสนอ และน าเสนอคา่ตอบแทนดงักลา่ว

ตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่อนุมัต ิ

16. พจิารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการยอ่ย เพือ่ท าหนา้ทีช่ว่ยในการบรหิารจัดการ และการก ากบัดแูล ตลอดจนการควบคมุภายใน

ของบรษัิทฯ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

17. จัดใหม้กีฎบตัรของคณะกรรมการยอ่ย และพจิารณาอนุมัตกิารแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดในกฎบตัรดงักลา่วใหม้คีวาม

เหมาะสมและเป็นปัจจบุนั  

18. พจิารณาแตง่ตัง้ผูบ้รหิารตามค านยิามทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และ/หรอื

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และพจิารณาอนุมัตคิา่ตอบแทนของผูบ้รหิารดังกลา่ว 

19. พจิารณารูปแบบโครงสรา้งองคก์ร ตลอดจนขอบเขตอ านาจ หนา้ที ่และความรับผดิชอบของผูบ้รหิาร รวมถงึพจิารณาแผนการ

สบืทอดต าแหน่งผูบ้รหิาร (Succession Plan) ส าหรับต าแหน่งประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

20. พจิารณาโครงสรา้งเงนิเดอืน และหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารปรับเงนิเดอืนประจ าปีของบรษัิทฯ 

21. แตง่ตัง้เลขานุการบรษัิท เพือ่ใหม้ั่นใจไดว้า่ คณะกรรมการบรษัิท และบรษัิทฯ ปฏบิตัติามกฎหมาย กฎเกณฑต์า่งๆ ที่

เกีย่วขอ้งทัง้หมด และพจิารณาอนุมัตคิา่ตอบแทนของเลขานุการบรษัิท 
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22. จัดใหม้กีารใหค้วามเห็นทางวชิาชพีจากทีป่รกึษาอสิระตามทีเ่ห็นสมควร ดว้ยคา่ใชจ้า่ยของบรษัิทฯ เพือ่ประกอบการ

ตดัสนิใจของคณะกรรมการบรษัิท 

23. พจิารณาใหค้วามเห็นชอบการคดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพือ่ท าหนา้ทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ 

ตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 

24. พจิารณา ก าหนดและแกไ้ขเปลีย่นแปลงชือ่กรรมการซึง่มอี านาจลงนามผกูพันบรษัิทฯ ได ้

25. พจิารณาอนุมัตกิารจา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ เมือ่เห็นวา่บรษัิทฯ มกี าไรพอสมควรทีจ่ะท าเชน่นัน้และรายงาน

การจา่ยเงนิปันผลดงักลา่วใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุผูถ้อืหุน้คราวตอ่ไป 

26. สง่เสรมิใหก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทฯ เขา้ร่วมหลกัสตูรสมัมนาตา่งๆ ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ 

 บรษัิทไทย ในหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบัหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของกรรมการและผูบ้รหิารนัน้ 

วาระการด ารงต าแหนง่ 

ตามขอ้บงัคบัของบรษัิท ก าหนดวา่ ในการประชมุผูถ้อืหุน้สามัญประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของ

จ านวนกรรมการ ถา้จ านวนกรรมการจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีส่ดุกบั 1 ใน 3 โดยใหก้รรมการที่

อยูใ่นต าแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตอุืน่ นอกจากถงึคราวออกตามวาระ ให ้

คณะกรรมการลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของกรรมการทียั่งเหลอือยู ่ เลอืกบคุคลซึง่มคีณุสมบตั ิ และไมม่ลีกัษณะ

ตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชนจ ากดัและกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ เขา้เป็นกรรมการแทนในการ

ประชมุคราวถัดไป เวน้แตว่าระของกรรมการผูนั้น้จะเหลอืนอ้ยกวา่ 2 เดอืน โดยบคุคลซึง่เขา้เป็นกรรมการแทนดงักลา่วจะอยูใ่น

ต าแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเทา่วาระทีย่ังเหลอือยูข่องกรรมการทีต่นเขา้มาแทน 

ทัง้นี้ การเลือกบุคคลเขา้เป็นกรรมการใหม่ จะตอ้งไดรั้บการกลั่นกรองและเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทนกอ่น 

การแตง่ต ัง้กรรมการทีพ่น้จากต าแหนง่ตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหนง่ 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน จะพจิารณาจากหลายปัจจัย เชน่ ประสบการณ์และความเชีย่วชาญ  การอทุศิเวลา 

จ านวนครัง้ในการเขา้ร่วมประชมุ เป็นตน้ โดยในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ไดม้มีตอินุมัตแิตง่ตัง้ นางสาวแคทลนี มาลี

นนท ์และนางศริเิพ็ญ สตีสวุรรณ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึง่ ตามความเห็นและกระบวนการพจิารณาของคณะกรรมการสรรหา

และพจิารณาคา่ตอบแทน 

การประชุมคณะกรรมการบร ิทั 

บรษัิท ก าหนดหลกัเกณฑก์ารประชมุคณะกรรมการบรษัิท ดงันี ้

 คณะกรรมการบรษัิท ไดก้ าหนดตารางการประชมุไวล้ว่งหนา้อยา่งนอ้ยไตรมาสละครัง้ตอ่ปี และมกีารประชมุพเิศษ

เพิม่ตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยการประชมุทกุครัง้ จะตอ้งมกีรรมการมาประชมุไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวน

กรรมการทัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

 มกีารก าหนดวาระชดัเจนลว่งหนา้ โดยเลขานุการบรษัิท มหีนา้ทีด่แูลใหก้รรมการไดรั้บเอกสารการประชมุลว่งหนา้

เป็นเวลาเพยีงพอส าหรับการศกึษา และพจิารณาเรือ่งเพือ่การใหค้วามเห็น และการออกเสยีงลงคะแนน ซึง่การจัดสง่

หนังสอืเชญิประชมุ ระเบยีบวาระการประชมุ และเอกสารประกอบการประชมุ จะมบีทสรุปซึง่แสดงถงึประเด็นส าคัญ

ของเรือ่งทีจ่ะตอ้งพจิารณา โดยจะท าการจัดสง่ใหก้รรมการลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนั 

 ประธานกรรมการมหีนา้ทีจ่ัดสรรเวลาใหอ้ย่างเพียงพอทีฝ่่ายจัดการจะเสนอเอกสารขอ้มูลเพื่อการอภปิราย และ

เพียงพอส าหรับคณะกรรมการทีจ่ะอภปิรายในประเด็นส าคัญ เปิดโอกาสและสนับสนุนใหก้รรมการแต่ละคนแสดง

ความคดิเห็นกอ่นสรุปความเห็นทีไ่ดจ้ากทีป่ระชมุ 

 ในการพจิารณาระเบยีบวาระตา่งๆ กรรมการซึง่มสีว่นไดเ้สยีในเรือ่งทีพ่จิารณา ไมม่สีทิธอิอกเสยีงและตอ้งไมอ่ยูใ่นที่

ประชมุในวาระดงักลา่ว 

 การประชมุทกุครัง้ ตอ้งมกีารจดบนัทกึการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจัดเก็บรายงานการประชมุทีผ่า่นการ

รับรองจากคณะกรรมการพรอ้มใหค้ณะกรรมการและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งสามารถตรวจสอบได ้

 

 
 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2560    
    

 

   

สว่นที ่2 หนา้ 53 
 

การเขา้รว่มประชุมของกรรมการบร ิทั 

ชือ่ สกลุ การประชุมสามญั 

ประจ าปี 2560 

การประชุมวสิามญั 

คร ัง้ที ่1/2560 

การประชุม

คณะกรรมการบร ิทั 

นางสาวแคทลนี มาลนีนท ์ เขา้ เขา้ 6/7 

นายพรหมนิทร ์ เลศิสรุยิเ์ดช เขา้ ไมเ่ขา้ 7/7 

นายพละ สขุเวช ไมเ่ขา้ เขา้ 6/7 

นางศริเิพ็ญ สตีสวุรรณ เขา้ ไมเ่ขา้ 6/7 

นายประสณัห ์ เชือ้พานชิ ไมเ่ขา้ เขา้ 4/7 

นายบญุช ู ดเิรกสถาพร เขา้ ไมเ่ขา้ 5/7 

นายสมศกัดิ ์ วรวจิักษณ์* ไมเ่ขา้ --- 1/7 

นายแมทธวิ กจิโอธาน** ไมเ่ขา้ --- 0/7 

นายวคิ  กจิโอธาน**** เขา้ --- 5/7 

นายสมภพ พรหมพนาพทิกัษ์ เขา้ เขา้ 7/7 

นายอนุทนิ ชาญวรีกลู*** --- เขา้ 1/7 

นางองัคณีย ์ ฤกษ์ศริสิขุ*** --- เขา้ 3/7 

*  พน้ต าแหน่งตามวาระ 

** ลาออก วันที ่27 มนีาคม 2560 

*** เขา้ด ารงต าแหน่งวันที ่1 พฤษภาคม 2560 และ 23 พฤษภาคม 2560 ตามล าดับ 

**** ลาออก วันที ่13 มถินุายน 2560 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ด าเนนิการสอบทานรายงานทางการเงนิ ระบบการควบคมุภายใน ระบบการบรหิารความเสีย่ง การปฏบิัตติามกฎหมาย การพจิารณา

คัดเลอืกผูส้อบบัญช ีการพจิารณารายการทีเ่กีย่วโยง หรอื รายการทีก่ าหนดตามเกณฑข์องตลาดหลักทรัพยฯ์ และ/หรอื ตลาดทนุ 

เพือ่ใหก้ารเปิดเผยขอ้มลูของบรษัิทและการจัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นไปอยา่งถกูตอ้งและโปร่งใส  

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย กรรมการจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้

โดยม ีนางสาวพรรษชล อปูแกว้ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ทา่น เป็นผูท้ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ดา้นบญัชแีละการเงนิเพยีงพอทีจ่ะสามารถท าหนา้ทีส่อบทานความ

น่าเชือ่ถอืของงบการเงนิ  

1. นางศริเิพ็ญ สตีสวุรรณ ปัจจบุนัด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระในบรษัิทชัน้น าตา่ง ๆ ทัง้ในประเทศ

ไทยและตา่งประเทศ และไดรั้บรางวลั CFO ดเีดน่ในประเทศไทย ประจ าปี 2545 จากผลส ารวจ CFO ดเีดน่ในเอเชยี ทีจั่ดท าโดย

นติยสาร Finance Asia 

2.  นายประสณัห ์เชือ้พานชิ อดตีนายกสภาวชิาชพีบญัช ีด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบและกรรมการ

อสิระในบรษัิทจดทะเบยีนชัน้น า  และด ารงต าแหน่งทีส่ าคญัในหน่วยงานตา่ง ๆ ทัง้ธรุกจิประกนัภัย การศกึษา และสมาคมทีม่ี

ช ือ่เสยีง อกีทัง้ยังเคยด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบรหิาร ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์ คเูปอรส์ ประเทศไทย และประธาน

กรรมการบรหิารร่วม ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ Southeast Asia Peninsula Region ดว้ย 

3.  นายบญุช ู ดเิรกสถาพร มปีระสบการณ์ในการสอบทานงบการเงนิ โดยเป็นผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตในประเทศองักฤษ และเคยด ารง

ต าแหน่งทีส่ าคญัๆ ในสายงานการบญัชแีละการเงนิ ในธรุกจิไฟฟ้า เชน่ เคยด ารงต าแหน่ง ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัช ี รองผูว้า่การ

ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย เป็นตน้ นอกจากนี ้ยังเคยด ารงต าแหน่ง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ

และกรรมการอสิระในบรษัิทจดทะเบยีนชัน้น าตา่งๆ ในประเทศไทยอกีดว้ย   

 

ชือ่ สกลุ ต าแหนง่ จ านวนคร ัง้ทีเ่ขา้ประชุม 

นางศริเิพ็ญ  สตีสวุรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ                   4/4 

นายประสณัห ์ เชือ้พานชิ กรรมการตรวจสอบ                   2/4 

นายบญุช ู ดเิรกสถาพร กรรมการตรวจสอบ                   3/4 
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ขอบเขตอ านาจ หนา้ที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้รษัิท มกีารรายงานทางการเงนิอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น เชือ่ถอืไดแ้ละเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอ 

2. สอบทานใหบ้รษัิท มรีะบบการควบคมุภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบบรหิารความเสีย่ง ทีเ่หมาะสมและมี

ประสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพจิารณาแตง่ตัง้

โยกยา้ยเลกิจา้งหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีรั่บผดิชอบเกีย่วกับตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้รษัิทปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศ

ไทย และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษัิท 

4. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพือ่ท าหนา้ทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิท และเสนอคา่ตอบแทน

ผูส้อบบญัชขีองบรษัิท 

5. พจิารณารายการเกีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ทัง้นี ้เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิท 

6. ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษัิทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

7. ในการปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรอืมขีอ้สงสยัวา่มกีารท ารายการหรอืการ

กระท าดงัตอ่ไปนี ้ซึง่อาจมผีลกระทบอยา่งมนัียส าคญัตอ่ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนนิงานของบรษัิท ใหค้ณะกรรมการ

ตรวจสอบรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพือ่ด าเนนิการปรับปรุงแกไ้ขในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

หากคณะกรรมการบรษัิท  หรอืผูบ้รหิารไมด่ าเนนิการใหม้กีารปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาขา้งตน้ กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึง่อาจ

รายงานวา่มรีายการหรอืการกระท าตามขา้งตน้ตอ่ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ หรอืตลาด

หลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ในการปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอค าปรกึษาจากที่

ปรกึษาอสิระภายนอก หรอืผูเ้ชีย่วชาญในวชิาชพีอืน่ๆ ไดต้ามทีเ่ห็นสมควร ดว้ยคา่ใชจ้า่ยของบรษัิทฯ เพือ่ประกอบการตดัสนิใจของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

ด าเนนิการคดัเลอืกบคุคลทีส่มควรไดรั้บการเสนอรายชือ่เป็นกรรมการรายใหมห่รอืสรรหาประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารโดยมกีารก าหนด

หลกัเกณฑห์รอืวธิกีารสรรหาและคดัเลอืกอยา่งมหีลกัเกณฑแ์ละความโปร่งใส เพือ่เสนอตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทและ/หรอืที่

ประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตั ิพจิารณาแนวทางและก าหนดคา่ตอบแทนใหแ้กก่รรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร โดยมกีาร

ก าหนดหลกัเกณฑห์รอืวธิกีารก าหนดคา่ตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและสมเหตสุมผลเพือ่เสนอตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทและ/หรอื

ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมัต ิเป็นตน้ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ประกอบดว้ย กรรมการจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้

ชือ่ สกลุ ต าแหนง่ จ านวนคร ัง้ทีเ่ขา้ประชุม 

นายประสณัห ์ เชือ้พานชิ ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 2/4 

นางสาวแคทลนี มาลนีนท ์ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 4/4 

นายสมภพ พรหมพนาพทิกัษ์ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 4/4 

โดยม ีนางสาวมาลยั จริะเรอืงฤทธิ ์เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

ขอบเขต อ านาจ หนา้ที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

1. พจิารณาโครงสรา้งองคก์ร คณุสมบัตขิองกรรมการบรษัิทฯ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการชดุย่อยตา่งๆ ของบรษัิทฯ 

ใหเ้หมาะสมกบัธรุกจิของบรษัิทฯ  

2. คดัเลอืกบคุคลทีส่มควรไดรั้บการเสนอรายชือ่เป็นกรรมการรายใหม ่หรอืสรรหาประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารของบรษัิทฯ โดยให ้

มกีารก าหนดหลักเกณฑ ์หรอืวธิกีารสรรหาและคัดเลอืกทีน่่าเชือ่ถอืและโปร่งใส เพือ่เสนอตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท 

และ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมัตติอ่ไป 

3. พิจารณาแนวทางก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทัง้ที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินใหแ้ก่กรรมการ 

คณะกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารของบรษัิทฯ โดยใหม้กีารก าหนดหลกัเกณฑ ์หรอืวธิกีารจ่ายคา่ตอบแทน

ทีเ่ป็นธรรมและสมเหตุสมผล สอดคลอ้งกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบรษัิทอืน่ในอุตสาหกรรม เพื่อเสนอต่อที่

ประชมุคณะกรรมการบรษัิท และ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมัตติอ่ไป 

4. พจิารณาอนุมัตคิา่ตอบแทนประจ าปีโดยรวมของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย  
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5. พจิารณาอนุมัตบิ าเหน็จรางวัล การปรับเงนิเดอืน คา่ตอบแทน และเงนิโบนัสพเิศษทีน่อกเหนอืจากเงนิโบนัสประจ าปีใหก้บั

ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิทฯ  

6. รายงานผลการปฏบิัตงิานของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนใหค้ณะกรรมการบรษัิทรับทราบ และจัดท า

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน เพือ่เปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษัิทฯ โดยจัดใหม้กีารลง

นามโดยประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  

7. ปฏบิัตกิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษัิท มอบหมายอันเกีย่วเนื่องกับการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ 

คณะกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารของบรษัิทฯ 

ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน มกีารประชมุ รวม 4 ครัง้ 

คณะกรรมการบรหิาร 

ด าเนนิการก ากบัดแูลการบรหิาร จัดการ และปฏบิตังิานประจ าตามปกตธิรุกจิ เพือ่ประโยชนข์องบรษัิทฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย 

วสิยัทศัน ์พันธกจิ วตัถปุระสงค ์แผนธรุกจิ กลยทุธท์างธรุกจิ และงบประมาณ ตามทีไ่ดรั้บความเห็นชอบและอนุมัตจิากคณะกรรมการ

บรษัิท นอกจากนี ้ ใหค้ณะกรรมการบรหิารมหีนา้ทีใ่นการพจิารณากลัน่กรองเรือ่งตา่งๆ ทีจ่ะน าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพือ่

พจิารณาอนุมัตหิรอืใหค้วามเห็นชอบ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบรหิาร ประกอบดว้ย กรรมการบรหิาร จ านวน 3 ทา่น ดงันี ้

ชือ่ สกลุ ต าแหนง่ จ านวนคร ัง้ทีเ่ขา้ประชุม 

นางสาวแคทลนี มาลนีนท ์ ประธานกรรมการบรหิาร 9/9 

นายสมภพ พรหมพนาพทิกัษ์ กรรมการบรหิาร 9/9 

นายกติพิงษ์ ธัญนอ้ม* กรรมการบรหิาร 1/9 

* เขา้ด ารงต าแหน่ง เดอืนพฤศจกิายน 2560 

โดยม ีนางสาวนฐภรณ์  เทีย่งประเทศ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรหิาร 

ขอบเขตอ านาจ หนา้ที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิาร 

1. ก ากับดูแลการบริหาร จัดการ และปฏบิัตงิานประจ าตามปกตธิุรกจิ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย 

วสิัยทัศน์ พันธกจิ วัตถุประสงค ์แผนธุรกจิ กลยุทธ์ทางธุรกจิและงบประมาณตามทีไ่ดรั้บความเห็นชอบและอนุมัตจิาก

คณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ ใหค้ณะกรรมการบริหารมีหนา้ทีใ่นการพิจารณากลั่นกรองเรื่องต่างๆ ทีจ่ะน าเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษัิท เพือ่พจิารณาอนุมัตหิรอืใหค้วามเห็นชอบ 

2. ก ากบัดแูลใหบ้รษัิทฯ มรีะบบการควบคมุภายใน และระบบการจัดการและควบคมุความเสีย่งทีเ่หมาะสมรัดกมุ และเป็นไปตาม

ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. พจิารณาทบทวนแผนธรุกจิ แผนงบประมาณ รายจา่ยประจ าปี แผนการลงทนุ และแผนงานดา้นความรับผดิชอบตอ่สงัคมของ

องคก์ร (Corporate Social Responsibility: CSR) ของบรษัิทฯ ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและกลยทุธท์ีว่างไวแ้ละน าเสนอเพือ่

อนุมัตจิากคณะกรรมการบรษัิทฯ 

4. พจิารณารายงานสรุปผลการปฏบิตังิานของบรษัิทฯ และเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพือ่ทราบทกุไตรมาส 

5. วา่จา้ง แตง่ตัง้ โยกยา้ย หรอืเลกิจา้งผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิทฯ 

6. ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนประจ าปีโดยรวมของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

คา่ตอบแทน อนุมัตติอ่ไป 

7. ก าหนดบ าเหน็จรางวลั การปรับเงนิเดอืน คา่ตอบแทน และเงนิโบนัสพเิศษทีน่อกเหนอืจากเงนิโบนัสประจ าปีใหก้ับผูบ้รหิาร

ระดบัสงูของบรษัิทฯ เพือ่เสนอตอ่คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน อนุมัตติอ่ไป 

8. เจรจาและเขา้ท าสัญญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ ทีเ่ป็นธุรกจิปกตขิองบรษัิทฯ ภายในวงเงนิต่อธุรกรรม และวงเงนิรวมต่อปี

ตามทีค่ณะกรรมการบรษัิท อนุมัตมิอบหมายไว ้

9. พจิารณาอนุมัตกิารใหกู้ย้มื/กูย้มืเงนิระหวา่งบรษัิทฯ และบรษัิทย่อยภายในวงเงนิตอ่ธุรกรรม และวงเงนิสนิเชือ่ทัง้หมดตอ่ปี

ตามทีค่ณะกรรมการบรษัิท อนุมัตมิอบหมายไว ้

10. พจิารณาอนุมัตกิารเขา้ท าสัญญากูย้มืเงนิระหว่างบรษัิทฯ และธนาคารพาณิชยใ์ดๆ ภายในวงเงนิต่อธุรกรรม และวงเงนิ

สนิเชือ่ทัง้หมดตอ่ปีตามทีค่ณะกรรมการบรษัิท อนุมัตมิอบหมายไว ้
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11. สัง่การ ออกระเบยีบ หลกัเกณฑ ์ประกาศ และบนัทกึภายในส าหรับการด าเนนิงานของบรษัิทฯ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับนโยบาย

ของบรษัิทฯ และเป็นไปเพือ่ประโยชนข์องบรษัิทฯ รวมทัง้รักษาระเบยีบอนัดงีามภายในองคก์ร  

12. ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาด าเนินการใดๆ ตามอ านาจหนา้ทีข่องตนที่ก าหนดในค าสั่งนี้ จะตอ้ง

ประกอบดว้ย กรรมการไม่นอ้ยกวา่กึง่หนึง่ของคณะกรรมการบรหิารทัง้หมดเขา้ร่วมประชมุ จงึจะถอืวา่ครบเป็นองคป์ระชมุใน

อนัทีจ่ะสามารถด าเนนิการใดๆ ดงักลา่วได ้

13. ในการออกเสยีงของกรรมการในการประชมุคณะกรรมการบรหิาร ใหก้รรมการแตล่ะคนมสีทิธอิอกเสยีงไดท้า่นละ 1 เสยีง ใน

กรณีทีเ่สยีงเทา่กนั ใหป้ระธานคณะกรรมการบรหิารมสีทิธอิอกเสยีงชีข้าดอกี 1 เสยีง 

14. การลงมตใินเรือ่งใดของคณะกรรมการบรหิาร ตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงเห็นชอบไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ

องคป์ระชมุในคราวการประชมุเพือ่ลงมตนัิน้ 

15. ใหม้กีารประชมุคณะกรรมการบรหิาร ตามความจ าเป็นและเหมาะสม กรรมการเพยีงทา่นใดทา่นหนึง่จะเรยีกใหม้กีารประชมุ

เป็นกรณีพเิศษต่างหากจากการประชมุตามปกตก็ิได ้แต่ทัง้นี้ ตอ้งบอกกล่าววาระการประชมุล่วงหนา้แก่กรรมการอืน่ใน

ระยะเวลาตามสมควร และเพยีงพอแกก่ารท าหนา้ทีก่รรมการในการพจิารณาวาระการประชมุนัน้ 

16. คณะกรรมการบริหาร จะแต่งตั ้งคณะท างาน และ/หรือบุคคลใดๆ เพื่อท าหนา้ที่กลั่นกรองงานที่น าเสนอต่อคณะ

กรรมการบริหาร หรือเพื่อใหด้ าเนินงานใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏบิัตหินา้ทีข่องคณะกรรมการบรหิาร หรือเพื่อให ้

ด าเนินการใดๆ แทน ตามที่ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอ านาจหนา้ที่ของคณะ

กรรมการบรหิารก็ได ้

17. ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีไ่ดรั้บมอบหมายและไดรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรษัิทฯ 

18. มอบอ านาจชว่ง และ/หรือมอบหมายใหบุ้คคลอืน่ใดปฏบิัตงิานทีก่ าหนดในนามของคณะกรรมการบรหิาร ทัง้นี้ การมอบ

อ านาจชว่ง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวจะตอ้งอยู่ภายใตข้อบเขตอ านาจทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบอ านาจของบรษัิทฯ 

และ/หรอืระเบยีบ กฎเกณฑ ์หรอืมตขิองคณะกรรมการบรษัิทฯ อย่างไรก็ตามการมอบหมายภายใตข้อบเขตของหนา้ทีแ่ละ

ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารจะตอ้งไมเ่ป็นการมอบอ านาจชว่งหรอืมอบหมายทีท่ าใหค้ณะกรรมการบรหิารหรอืผู ้

ไดรั้บมอบอ านาจใดๆ ทีม่คีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน์ หรอืความขัดแยง้ไม่วา่ในรูปแบบใดๆ กับบรษัิทฯ หรอืบรษัิทย่อย 

สามารถอนุมัตธิรุกรรมดังกลา่วได ้ในกรณีนี้ คณะกรรมการบรหิารจะไม่มอี านาจในการอนุมัตธิุรกรรมดังกลา่ว โดยตอ้งเสนอ

ธุรกรรมดงักลา่วใหค้ณะกรรมการของบรษัิทฯ และ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ (แลว้แตก่รณี) พจิารณาและใหค้วามเห็นชอบ เวน้

แตธ่รุกรรมดงักลา่วเป็นธรุกรรมปกตขิองบรษัิทฯ และมหีลกัเกณฑเ์ดยีวกบัการท ารายการกบับคุคลภายนอก (Arm's Length) 

ในปี 2560 คณะกรรมการบรหิารมกีารประชมุ รวม 9 ครัง้ 

8.2 ผูบ้รหิาร  

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 บรษัิทมผีูบ้รหิาร 4 รายแรกตามค านยิามของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ดงันี ้

ชือ่ สกลุ ต าแหนง่ 

นางสาวแคทลนี มาลนีนท ์ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

นายสมภพ พรหมพนาพทิกัษ์ ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบิตักิาร 

นายกติพิงษ์ ธัญนอ้ม ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายวศิวกรรม 

นายนเิวช บญุวชิยั ผูอ้ านวยการฝ่ายวศิวกรรมและกอ่สรา้ง 

*นายวรพงษ์  วฒุพิฤกษ์   ต าแหน่ง ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการเงนิ ลาออกเมือ่วันที ่19 ธันวาคม 2560 

ขอบเขต อ านาจ หนา้ที ่และความรบัผดิชอบของประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

1. บรหิารจัดการธรุกจิ การเงนิ การตลาด ทรัพยากรบคุคล และดา้นการปฏบิตังิานอืน่ๆ โดยรวม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย

และแผนธรุกจิของบรษัิทฯ ตามทีไ่ดรั้บความเห็นชอบและอนุมัตจิากคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืคณะกรรมการบรษัิท 

2. พจิารณาแตง่ตัง้คณะท างานเพือ่ชว่ยในการด าเนนิธรุกจิ หรอืปรับปรุงแกไ้ขปัญหาตา่งๆ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับนโยบายของ

บรษัิท 

3. อนุมัตริายจา่ยตา่งๆ ตามแผนงานทีไ่ดรั้บการอนุมัตโิดยคณะกรรมการ และ/หรอืคณะกรรมการบรหิาร  

4. บรหิารจัดการใหบ้รษัิท มรีะบบปฏบิตักิารควบคมุภายในทีเ่หมาะสมตามแนวทางทีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร 

และ/หรอืคณะกรรมการตรวจสอบ 
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5. บรหิารจัดการใหบ้รษัิท มรีะบบการจัดการและควบคมุความเสีย่งทีเ่หมาะสม และเป็นไปตามแนวทางทีไ่ดรั้บมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืคณะกรรมการตรวจสอบ 

6. บรหิารจัดการดา้นทรัพยากรบคุคลของบรษัิท ในภาพรวม ดแูลการท างานของพนักงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย กฎระเบยีบ

ตา่งๆ รวมถงึการปฏบิตังิานดว้ยหลกัธรรมาภบิาล ในการท าธรุกจิ และสง่เสรมิพัฒนาความรูค้วามสามารถ และศกัยภาพของ

พนักงานเพือ่เพิม่ศกัยภาพขององคก์ร 

7. มอี านาจในการแตง่ตัง้ และถอดถอน พนักงาน เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ในต าแหน่งทีต่ า่กวา่ต าแหน่งประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร

และถอดถอนพนักงาน เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ทีค่ณะกรรมการบรษัิท หรอื คณะกรรมการบรหิารอนุมัต ิ 

8. เจรจาและเขา้ท าสญัญา และ/หรอืธรุกรรมใดๆ ทีเ่ป็นธรุกจิปกตขิองบรษัิท ภายในวงเงนิตอ่ธรุกรรมและวงเงนิรวมตอ่ปี ตามที่

คณะกรรมการบรษัิท อนุมัตมิอบหมายไว ้

9. พจิารณาอนุมัตเิปิดสาขา และ/หรอืส านักงานตวัแทนแหง่ใหม ่และจัดตัง้บรษัิทยอ่ยแหง่ใหมภ่ายใตข้อ้ก าหนดของกฎหมาย

และกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

10. พจิารณาอนุมัตกิารใหกู้ย้มื/กูย้มืเงนิระหวา่งบรษัิท และบรษัิทยอ่ยภายในวงเงนิตอ่ธรุกรรมและวงเงนิสนิเชือ่ทัง้หมดตอ่ปี

ตามทีค่ณะกรรมการบรษัิท อนุมัตมิอบหมายไว ้ 

11. พจิารณาอนุมัตกิารเขา้ท าสญัญากูย้มืเงนิระหวา่งบรษัิท และธนาคารพาณชิยใ์ดๆ ภายในวงเงนิตอ่ธรุกรรมและวงเงนิสนิเชือ่

ทัง้หมดตอ่ปีตามทีค่ณะกรรมการบรษัิท อนุมัตมิอบหมายไว ้ 

12. พจิารณาอนุมัตกิารเปิดบญัชธีนาคารกบัธนาคารพาณชิยใ์ด  ๆ

13. สัง่การ ออกระเบยีบ หลกัเกณฑ ์ประกาศ และบนัทกึภายในส าหรับการด าเนนิงานของบรษัิท เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย

ของบรษัิทฯ และเป็นไปเพือ่ประโยชนข์องบรษัิท  

14. สรุปและรายงานธรุกรรมทีส่ าคญัทีไ่ดด้ าเนนิการไปแลว้ ภายใตอ้ านาจของขอบเขตอ านาจหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของ

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารของบรษัิท ตอ่คณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืคณะกรรมการของบรษัิท ตามล าดบั 

15. พจิารณาอนุมัตกิารท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีเ่ป็นเงือ่นไขปกตทิางการคา้ เชน่ ซือ้ขายสนิคา้ดว้ยราคาตลาด เงือ่นไขการ

ช าระเงนิเหมอืนลกูคา้ทัว่ไป เป็นตน้ ภายใตน้โยบายทีไ่ดรั้บอนุมัตจิากคณะกรรมการบรษัิท และสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทยในเรือ่งดงักลา่ว 

16. ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีไ่ดรั้บมอบหมายและไดรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืคณะกรรมการ 

บรษัิท 

17. มอบอ านาจชว่ง และ/หรอืมอบหมายใหบ้คุคลอืน่ใดปฏบิตังิานทีก่ าหนดในนามของประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ทัง้นี ้ การมอบ

อ านาจชว่ง และ/หรอืการมอบหมายดงักลา่วจะตอ้งอยูภ่ายใตข้อบเขตอ านาจทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืมอบอ านาจของบรษัิท และ/

หรอืระเบยีบ กฎเกณฑ ์หรอืมตขิองคณะกรรมการบรษัิท  

อยา่งไรก็ตาม การมอบหมายภายใตข้อบเขตของหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารจะตอ้งไมเ่ป็นการ

มอบอ านาจชว่งหรอืมอบหมายทีท่ าใหป้ระธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจใดๆ ทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ หรอื

ความขดัแยง้ไมว่า่ในรูปแบบใดๆ กบับรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย สามารถอนุมัตธิรุกรรมดงักลา่วได ้ 

ในกรณีนี ้ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารจะไมม่อี านาจในการอนุมัตธิรุกรรมดงักลา่ว  เชน่ รายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีไ่มใ่ชเ่ป็นเงือ่นไข

ปกตทิางการคา้ รายการไดม้าจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยส์ าคญัของบรษัิท และ/หรอืรายการทีป่ระธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร หรอืบคุคลที่

อาจมคีวามขดัแยง้มสีว่นไดเ้สยี หรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอืน่ใดทีจ่ะท าขึน้กับบรษัิท และบรษัิทยอ่ย เป็นตน้ 

โดยตอ้งเสนอธรุกรรมดงักลา่วใหค้ณะกรรมการของบรษัิท และ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ (แลว้แตก่รณี) พจิารณาและใหค้วามเห็นชอบ 

เวน้แตธ่รุกรรมดงักลา่วเป็นธรุกรรมปกตขิองบรษัิท และมหีลกัเกณฑเ์ดยีวกบัการท ารายการกบับคุคลภายนอก (Arm's Length) 

8.3 เลขานกุารบร ิทั  

 ปัจจุบัน นายสมภพ พรหมพนาพทิักษ์ ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบิัตกิาร ท าหนา้ทีเ่ลขานุการบรษัิท อกีต าแหน่งหนึง่ จบ

การศกึษาระดับปริญญาโทบริหารธุรกจิ สาขาการบริหารจัดการ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, Master Business Administration 

(Finance), California State University และจบการศึกษาระดั บปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์  (ภาคภาษาอั งกฤษ) 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์นอกจากนี้ยังมปีระสบการณ์ในดา้นการบรหิารจากบรษัิทจดทะเบยีนชัน้น าตา่งๆ หลายแห่ง  และผ่านการ

อบรมหลักสูตรที่เกี่ยวขอ้งกับงานเลขานุการบริษัทของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย คือ Company Secretary 

Program รุ่นที ่31/2009 
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หนา้ที ่และความรับผดิชอบของเลขานุการบรษัิท 

1. จัดท าและเก็บรักษาทะเบยีนกรรมการ หนังสอืนัดประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ รายงานประจ าปีของ

บรษัิทฯ หนังสอืนัดประชมุผูถ้อืหุน้ รายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ 

2. เก็บรักษารายงานการมสีว่นไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร 

3. ด าเนนิการอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด  

4. จัดสง่ส าเนารายงานการมสีว่นไดเ้สยีตามมาตรา 89/14 ของพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 

(แกไ้ขเพิม่เตมิ) ซึง่จัดท าโดยกรรมการ ใหแ้กป่ระธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท าการนับ

แตว่นัทีบ่รษัิทฯ ไดรั้บรายงานนัน้ 

5. หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบอืน่ใดตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แกไ้ข

เพิม่เตมิ) 

จ านวนการประชุมของคณะกรรมการและผูบ้รหิาร 

รายชือ่กรรมการ ผูบ้รหิาร และจ านวนครัง้ของการเขา้ร่วมประชมุปี 2560  

ชือ่ สกลุ สามญั 

ประจ าปี 

2560 

วสิามญั 

คร ัง้ที ่

1/2560 

คณะกรรมการ

บร ิทั 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

พจิารณา

คา่ตอบแทน 

คณะกรรมการ

บรหิาร 

นางสาวแคทลนี มาลนีนท ์ เขา้ เขา้ 6/7 -- 4/4 9/9 

นายพรหมนิทร ์ เลศิสรุยิเ์ดช เขา้ ไมเ่ขา้ 7/7 -- -- -- 

นายพละ สขุเวช ไมเ่ขา้ เขา้ 6/7 -- -- -- 

นางศริเิพ็ญ สตีสวุรรณ เขา้ ไมเ่ขา้ 6/7 4/4 -- -- 

นายประสณัห ์ เชือ้พานชิ ไมเ่ขา้ เขา้ 4/7 2/4 2/4 -- 

นายบญุช ู ดเิรกสถาพร เขา้ ไมเ่ขา้ 5/7 3/4 -- -- 

นายสมภพ พรหมพนาพทิกัษ์ เขา้ เขา้ 7/7 -- 4/4 9/9 

นายอนุทนิ ชาญวรีกลู* --- เขา้ 1/7 -- -- -- 

นางองัคณีย ์ ฤกษ์ศริสิขุ** --- เขา้ 3/7 -- -- -- 

นายกติพิงษ์ ธัญนอ้ม*** ---  -- -- -- 1/9 

        

* เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิท วันที ่1 พฤษภาคม 2560  

** เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิท วันที ่23 พฤษภาคม 2560 

*** เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิท วันที ่14 พฤศจกิายน 2560 

8.4 คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร  

 คณะกรรมการบรษัิท ไดก้ าหนดใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน เป็นผูท้ าหนา้ทีพ่จิารณาแนวทางก าหนด

คา่ตอบแทนและผลประโยชนต์อบแทนอืน่ๆ ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและมใิชต่วัเงนิใหแ้กก่รรมการ คณะกรรมการบรหิาร และประธาน

เจา้หนา้ทีบ่รหิารของบรษัิท โดยใหม้กีารก าหนดหลกัเกณฑ ์หรอืวธิกีารจา่ยคา่ตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและสมเหตสุมผล สอดคลอ้งกับ

ผลการด าเนนิงานของบรษัิท และบรษัิทอืน่ในอตุสาหกรรม เพือ่เสนอตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท และ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

เพือ่พจิารณาอนุมัตติอ่ไป  
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คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 ของบรษัิทฯ เมือ่วนัที ่19 เมษายน 2560 ไดม้มีตอินุมัตคิา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 โดย

เป็นคา่ตอบแทนในรูปแบบของคา่ตอบแทนรายเดอืนและคา่เบีย้ประชมุกรรมการตามจ านวนครัง้ทีเ่ขา้ประชมุเทา่นัน้ โดยมรีายละเอยีด

ดงันี ้

 คา่ตอบแทน คา่เบีย้ประชมุ 

  รายเดอืน ตอ่ครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ 

คณะกรรมการบร ิทั   
- ประธาน 35,000 35,000 

- รองประธาน 30,000 25,000 

- กรรมการ 20,000 20,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ   
- ประธาน 25,000 35,000 

- กรรมการ 20,000 20,000 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน   
- ประธาน -- 30,000 

- กรรมการ -- 15,000 

ในปี 2560 บรษัิทจ่ายค่าตอบแทนรายเดอืน และค่าเบีย้ประชมุกรรมการตามจ านวนครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ จ านวนรวม 4.885 ลา้นบาท 

โดยมรีายละเอยีดการจา่ยเป็นรายบคุคลดงันี ้  

ชือ่ สกลุ ต าแหนง่ คา่ตอบแทน 

ประจ าปี 2560 

ดร.แคทลนี มาลนีนท ์ ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการบรหิาร 

กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

690,000 

นายพรหมนิทร ์ เลศิสรุยิเ์ดช รองประธานกรรมการ 

กรรมการอสิระ 

535,000 

นายพละ สขุเวช กรรมการอสิระ 360,000 

นางศริเิพ็ญ สตีสวุรรณ กรรมการอสิระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

800,000 

นายประสณัห ์ เชือ้พานชิ กรรมการอสิระ 

กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

660,000 

นายบญุช ู ดเิรกสถาพร กรรมการอสิระ 

กรรมการตรวจสอบ 

640,000 

นายสมภพ พรหมพนาพทิกัษ์ กรรมการ 

กรรมการบรหิาร 

กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

440,000 

นายอนุทนิ ชาญวรีกลู กรรมการ 180,000 

นางองัคณีย ์ ฤกษ์ศริสิขุ กรรมการ 220,000 

นายสมศกัดิ ์ วรวจิักษณ์* กรรมการ 80,000 

นายแมทธวิ กจิโอธาน** กรรมการ 60,000 

นายวคิ กจิโอธาน*** กรรมการ 220,000 

    
*  พน้ต าแหน่งตามวาระ 

** ลาออก วันที ่27 มนีาคม 2560 

*** ลาออก วันที ่13 มถินุายน 2560 
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คา่ตอบแทนทีบ่รษัิทจา่ยใหแ้กผู่บ้รหิาร  

 ลกัษณะของคา่ตอบแทน วตัถปุระสงค ์

คา่ตอบแทนรายเดอืน เงนิเดอืนและผลประโยชนอ์ืน่ เชน่ เพือ่รักษาไวซ้ึง่ผูบ้รหิารทีม่คีวามรู ้

 กองทนุส ารองเลีย้งชพี  ความสามารถ 

คา่ตอบแทนประจ าปี เงนิโบนัสประจ าปี เพือ่เป็นขวญัและก าลงัใจ ตอบแทน 

  ความวริยิะ อตุสาหะ และทุม่เทเพือ่ความ 

  ส าเร็จและผลงานโดยรวมของบรษัิท 

ในปี 2560 บรษัิทฯ มกีารจา่ยคา่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ ไดแ้ก ่ เงนิเดอืน โบนัส และคา่ตอบแทนอืน่ๆ ใหแ้กก่รรมการบรหิารและ

ผูบ้รหิาร จ านวน 22 ลา้นบาท  

ประเภท 

ปี 2560 

จ านวน  

(ราย) 

คา่ตอบแทน  

(ลา้นบาท) 

เงนิเดอืนและโบนัส 5 17 

คา่ตอบแทนอืน่ ๆ ไดแ้ก ่กองทนุส ารองเลีย้งชพี 5 5 

รวม 5 22 

คา่ตอบแทนอืน่ 

ไมม่ ี 

8.5 บคุลากร  

1. จ านวนพนักงานทัง้หมด 

ตารางแสดงรายละเอยีดจ านวนพนักงานในแตล่ะสายงาน ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

สายงาน 

จ านวนพนกังาน 

 

ประจ า ชัว่คราว 

1 วศิวกรรม 63 13 

2 บญัชแีละการเงนิ 30 - 
3 พัฒนาธรุกจิ 16 - 

4 ปฏบิตักิารส านักงาน 16 - 

รวม 125 13 

2. การเปลีย่นแปลงจ านวนพนักงานอยา่งมนัียส าคญัในชว่ง 3 ปีทีผ่า่นมา 

 จ านวนพนักงานของกลุม่บรษัิทฯ เพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง โดยเฉพาะพนักงานฝ่ายวศิวกรรม ฝ่ายบญัชแีละการเงนิและฝ่าย

ปฏบิตักิารส านักงาน ตามการขยายตวัของธรุกจิและการกอ่สรา้งโรงไฟฟ้าทีเ่พิม่มากขึน้อยา่งมนัียส าคญั ทัง้นี ้ จ านวนพนักงาน ณ 

สิน้ปี 2558 เทา่กบั 113 คน ณ สิน้ปี 2559 เพิม่ขึน้เป็น 116 คน และในปี 2560 เทา่กบั 138 คน หรอืคดิเป็นอตัราการเตบิโตเฉลีย่

รอ้ยละ 11 ตอ่ปี 

3. ขอ้พพิาทดา้นแรงงานทีส่ าคญัในชว่ง 3 ปีทีผ่า่นมา 

 ไมม่ ี

4. ผลตอบแทนพนักงาน 

กลุม่บรษัิทฯ มกีารจา่ยผลตอบแทนใหแ้กพ่นักงานในลกัษณะตา่งๆ โดยผลตอบแทนพนักงาน (ไมร่วมเจา้หนา้ทีร่ะดบั

ผูบ้รหิาร) ของปี 2560 มดีงันี ้

คา่ตอบแทน ลา้นบาท 

เงนิเดอืน 47 

โบนัส 10 

คา่ตอบแทนอืน่ ๆ/1 13 

รวม 70 

หมายเหต:ุ /1คา่ตอบแทนอืน่ๆ ไดแ้ก ่กองทนุส ารองเลีย้งชพีประกนัสงัคมและสวสัดกิารอืน่ๆ 
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5. นโยบายในการพัฒนาบคุลากรของบรษัิทฯ 

บรษัิทฯ ตระหนักดวีา่การพัฒนาบคุลากรเป็นสิง่ทีม่คีวามส าคัญอยา่งมากในการพัฒนาขดีความสามารถในการแขง่ขนักบั

บรษัิทอืน่ๆ  โดยบรษัิทฯ ใหค้วามส าคญัในการจัดการทรัพยากรทีม่อียู ่ โดยมุง่เนน้การสรา้งและพัฒนาบคุลากรใหม้คีวามรู ้มทีกัษะ

งาน ความสามารถและทศันคตทิีด่ ี รวมทัง้มกีารสง่เสรมิใหม้คีวามกา้วหนา้ในหนา้ทีก่ารงานอยา่งมคีณุภาพ  

บรษัิทฯ ไดด้ าเนนิงานเกีย่วกบัการบรหิารบคุลากร ดงันี ้

1) การสง่พนักงานไปเขา้รับการอบรมกบัสถาบนัภายนอก มวีตัถปุระสงคเ์พือ่พัฒนาบคุลากรใหม้คีวามรู ้ ความสามารถ กา้วทนั

กบัการเปลีย่นแปลง มแีนวคดิทนัสมัยและพรอ้มทีจ่ะปรับตวัเพือ่รองรับการเปลีย่นแปลงตา่งๆ 

2)  มรีะบบการบรหิารงานทรัพยากรบคุคล ไดแ้ก ่ การคดัเลอืก การสรรหา การบรรจ ุ การแตง่ตัง้ การวา่จา้ง  

การประเมนิผล การเลือ่นต าแหน่ง การขึน้เงนิเดอืน ทีม่คีณุธรรม โปร่งใส สามารถอธบิายไดอ้ยา่งมเีหตผุล และเป็นมาตรฐาน

ทีช่ดัเจน 

3) การบรหิารคา่ตอบแทน ด าเนนิการปรับโครงสรา้งเงนิเดอืนใหเ้ป็นมาตรฐาน โดยพนักงานไดรั้บคา่ตอบแทน สวสัดกิาร และ

สทิธปิระโยชน ์ อยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม ทดัเทยีมกบับรษัิทชัน้น าอืน่ๆ ตลอดจนเพยีงพอส าหรับการด ารงชพี 

ทีด่ ีมคีวามสขุ มขีวญัและก าลงัใจในการท างาน และรักบรษัิทฯ 

4) ยดึหลกัความเสมอภาค ความเทา่เทยีมกนั ความซือ่สตัย ์และวนัิยในการท างาน ความสมัพันธแ์ละปฏบิตัติอ่กนัในฐานะเพือ่น

พนักงาน 

5) มแีผนการประเมนิประสทิธภิาพการท างานปีละ 1 ครัง้ 
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 9. การก ากบัดแูลกจิการ 

9.1 นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ 

บรษัิทฯ ยดึมั่นในการด าเนนิธรุกจิภายใตห้ลกัจรยิธรรมและยดึถอืปฏบิตัติามกฎหมาย มาตรฐานและขอ้ปฏบิตัทิีด่ ี ซึง่บรษัิทได ้

ก าหนดเป็นนโยบายทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน พงึปฏบิตัติามคูม่อืการก ากับดแูลกจิการทีด่แีละจรยิธรรมทางธรุกจิ  และได ้

เปิดเผยรายละเอยีดของนโยบายดงักลา่วไว ้ไวบ้นเว็ปไซตข์องบรษัิท www.thaisolarenergy.com ภายใตห้ัวขอ้ นักลงทนุสมัพันธ ์– 

การก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

ยกเวน้ในบางหลกัการซึง่บรษัิทไดเ้ลอืกใชแ้ตกตา่งจากแนวทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์  ดงันี ้

แนวทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ค าชีแ้จงของบรษัิท 

ประธานคณะกรรมการบรษัิท ควรเป็นกรรมการอสิระ บรษัิทมปีระธานคณะกรรมการบรษัิททีม่ใิชก่รรมการอสิระ 

  ประธานคณะกรรมการบรษัิท เป็นผูม้วีสิยัทศัน ์มปีระสบการณ์ ความรู ้

 ความสามารถในธรุกจิเป็นอยา่งด ีและสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอสิระ 

ประธานคณะกรรมการบรษัิทและประธานเจา้หนา้ที ่ บรษัิทมปีระธานคณะกรรมการบรษัิทและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

บรหิาร ควรแยกบคุคลด ารงต าแหน่ง เป็นบคุคลเดยีวกนั 

 * โครงสรา้งของคณะกรรมการของบรษัิท ประกอบดว้ยกรรมการอสิระเกนิกวา่ 

 กึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมด และมกีารแบง่แยกขอบเขต อ านาจ 

 หนา้ที ่ความรับผดิชอบ ของคณะกรรมการบรษัิทและประธานเจา้หนา้ที ่

 บรหิารไวอ้ยา่งชดัเจนตลอดจนการอนุมัตแิละการด าเนนิการตา่ง  ๆเป็นไป 

 ตามระเบยีบอ านาจอนุมัตทิีผ่า่นการพจิารณาอนุมัตจิากคณะกรรมการบรษัิท 

คณะกรรมการควรก าหนดใหก้รรมการอสิระ บรษัิทไมไ่ดก้ าหนดวาระการด ารงต าแหน่งตอ่เนือ่ง 

มวีาระการด ารงต าแหน่งตอ่เนือ่งไมเ่กนิ 9 ปี * บรษัิทอยูร่ะหวา่งการแกไ้ขปรับปรุงจัดท าตามแนวทางตอ่ไป 

คณะกรรมการควรก าหนดจ านวนบรษัิททีก่รรมการ บรษัิทไมไ่ดก้ าหนดจ านวนบรษัิททีแ่ตล่ะคนจะไปด ารงต าแหน่ง 

แตล่ะคนจะไปด ารงต าแหน่งไมเ่กนิ 5 บรษัิท * คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน จะพจิารณาก าหนดคณุสมบตั ิ

จดทะเบยีน ความรู ้ความสามารถ และมเีวลาเพยีงพอในการปฏบิตัหินา้ที ่

 เพือ่เสนอแตง่ตัง้บคุคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิท 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ประกอบดว้ย 

ควรประกอบดว้ยกรรมการอสิระทัง้คณะ กรรมการอสิระและกรรมการบรหิาร 

  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน เป็นกรรมการอสิระ 

 ซึง่สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอสิระ  

บรษัิทควรก าหนดนโยบายเกีย่วกบัองคป์ระชมุในการ บรษัิทไมไ่ดก้ าหนดนโยบายองคป์ระชมุ 

ลงมตใินทีป่ระชมุตอ้งมกีรรมการอยูไ่มน่อ้ยกวา่ 2 ใน * ในการประชมุคณะกรรมการบรษัิท ยดึถอืหลกัการปฏบิตัติามกฎหมายมหาชน 

3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด    เป็นหลกั  อยา่งไรก็ตาม การประชมุคณะกรรมการบรษัิทมกีรรมการเขา้ร่วม 

    ไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ทกุครัง้ ซึง่การลงมตใินแตล่ะวาระ กรรมการบรษัิทยดึถอื 

    หลกัการปฏบิตัติามกฎหมายและกฎตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเสมอ 

แนวทางในการป บิตัขิองบร ิทั  

สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

บรษัิทฯ ใหค้วามส าคญักบัสทิธขิองผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ มั่นใจไดว้า่ ผูถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธขิัน้พืน้ฐาน

ของตนไดอ้ยา่งครบถว้น โดยผูถ้อืหุน้ทกุรายมสีทิธแิละความเทา่เทยีมกนั ดงันี ้ 

- สทิธใินการซือ้ ขาย หรอืโอนหุน้ และการรับทราบขอ้มลูอยา่งสม า่เสมอ 

- สทิธใินการไดรั้บสว่นแบง่ก าไรของบรษัิทฯ 

- สทิธใินการไดรั้บขอ้มลูขา่วสารทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเพยีงพอผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิท หรอืเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรอื

โดยวธิกีารอืน่ใดตามทีบ่รษัิทฯ ก าหนด  

- สทิธใินการเสนอวาระการประชมุลว่งหนา้ เพือ่พจิารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุและเสนอชือ่บคุคลเพือ่เขา้รับการเลอืกตัง้เป็น

กรรมการบรษัิทในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี  
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ทัง้นี ้เพือ่ใหเ้ป็นไปตามแนวทางดงักลา่วขา้งตน้ บรษัิทฯ จงึไดก้ าหนดนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบัสทิธผิูถ้อืหุน้ไว ้ดงัตอ่ไปนี ้

1) การดแูลสทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

- บรษัิทฯ เคารพสทิธขิองผูถ้อืหุน้ และจะไมก่ระท าการใดๆ ทีม่ลีักษณะเป็นการจ ากดัสทิธขิองผูถ้อืหุน้ ซึง่ไดแ้ก ่สทิธกิาร

ซือ้ขายหรอืโอนหุน้ สทิธใินการไดรั้บสว่นแบง่ก าไรของบรษัิทฯ สทิธใินการไดรั้บขอ้มลูขา่วสารของบรษัิทอยา่งเพยีงพอ 

สทิธใินการเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่ก าหนดทศิทางการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ผา่นคณะกรรมการของบรษัิทฯ หรอื

ตดัสนิใจในเรือ่งทีม่ผีลกระทบอย่างมนัียส าคญัของบรษัิทฯ เชน่ การแตง่ตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ การแตง่ตัง้ผูส้อบ

บญัช ี การจัดสรรเงนิปันผล การก าหนดหรอืแกไ้ขขอ้บงัคบัหรอืหนังสอืบรคิณหส์นธ ิ การลดทนุหรอืเพิม่ทนุ และการ

อนุมัตริายการพเิศษ เป็นตน้ 

- บรษัิทฯ จะสง่เสรมิและสนับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธใินเรือ่งตา่งๆ ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี ไดแ้ก ่สทิธใินการ

เสนอวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ลว่งหนา้กอ่นการประชมุ สทิธใินการเสนอบคุคลเพือ่คดัเลอืกเป็นกรรมการลว่งหนา้ สทิธใิน

การสง่ค าถามตอ่ทีป่ระชมุลว่งหนา้กอ่นการประชมุ สทิธใินการแสดงความคดิเห็นและตัง้ค าถามในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้     

เป็นตน้ 

- บรษัิทฯ จะไมก่ระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมดิ หรอืจ ากดัสทิธ ิ หรอืการรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการเขา้ถงึขอ้มลู

สารสนเทศของบรษัิทฯ ทีต่อ้งเปิดเผยตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้ก าหนด และประกาศตา่งๆ ของหน่วยงานทีก่ ากบัดแูล

บรษัิทฯ และบรษัิทฯ จะไมก่ระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมดิ หรอืจ ากดัสทิธ ิ หรอืการรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการเขา้

ประชมุผูถ้อืหุน้ เชน่ บรษัิทฯ ไมน่ าเสนอเอกสารทีม่ขีอ้มลูส าคัญเพิม่เตมิอยา่งกะทนัหัน ไมเ่พิม่วาระการประชมุหรอื

เปลีย่นแปลงขอ้มลูส าคญัโดยไมไ่ดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบลว่งหนา้ เวน้แตใ่นกรณีทีม่เีหตจุ าเป็นเรง่ดว่น และเป็นไปเพือ่

รักษาประโยชนข์องบรษัิทฯ เป็นตน้ 

- บรษัิทฯ มหีนา้ทีอ่ านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ในการใชส้ทิธติา่งๆ เชน่ การใหข้อ้มลูส าคญัทีเ่ป็นปัจจุบนัผา่นทาง

เว็บไซตข์องบรษัิทฯ เป็นตน้ 

2) การเปิดเผยสารสนเทศเกีย่วกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 

- บริษัทฯ มีนโยบายใหข้อ้มูลเกีย่วกับ วัน เวลา สถานที ่วาระการประชุมผูถ้ือหุน้ ความเห็นของคณะกรรมการ และ

รายละเอยีดเพือ่สนับสนุนการพจิารณาในแตล่ะวาระ ตลอดจนขอ้มูลทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งพจิารณา

ลงมตติดัสนิใจในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้แกผู่ถ้อืหุน้ ผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ เป็นการลว่งหนา้อยา่งเพยีงพอและทนัเวลา  

- ส าหรับการประชมุผูถ้อืหุน้ในแตล่ะครัง้ บรษัิทฯ มนีโยบายในการเปิดโอกาสให ้ผูถ้อืหุน้ศกึษาขอ้มลูกอ่นวนัประชมุผูถ้อื

หุน้ล่วงหนา้ก่อนการประชุมผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ โดยมีขอ้มูลเหมือนกับขอ้มูลในรูปแบบเอกสารทีบ่รษัิทฯ 

จัดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้  

- ภายหลงัเสร็จสิน้การประชมุผูถ้อืหุน้แตล่ะครัง้ บรษัิทฯ จะรวบรวมเนือ้หาการประชมุซึง่ประกอบดว้ย รายละเอยีดวาระการ

ประชมุ มตทิีป่ระชมุ การลงคะแนนเสยีง ตลอดจนค าถามและความเห็นของผูถ้อืหุน้ จัดท าเป็น “รายงานการประชมุผูถ้อื

หุน้” เผยแพร่ขึน้เว็บไซตข์องบรษัิทฯ รวมถงึสง่รายงานการประชมุดงักลา่วไปยังตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

ภายใน 14 วนันับจากวนัประชมุ ซึง่เป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย รวมถงึการสง่รายงานการประชมุดงักลา่วไปยังกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

ตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

- บรษัิทฯ สง่เสรมิการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้และไมจ่ ากดัสทิธขิองผูถ้อืหุน้ โดยจัดใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศผา่น

ทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ลว่งหนา้  

- บรษัิทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดรั้บขอ้มลูขา่วสารและสารสนเทศของบรษัิทฯ ทีเ่ป็นปัจจบุนัผา่นทางเว็บไซตข์อง 

บรษัิทฯ อยา่งสม า่เสมอ 

3) การด าเนนิการประชมุ 

- บรษัิทฯ มนีโยบายอ านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการเขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงอยา่งเต็มทีใ่นการประชมุ

ผูถ้อืหุน้  

- บรษัิทฯ จะแจง้หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบในหนังสอืเชญิประชมุ และในวนั

ประชมุผูถ้อืหุน้ ผูด้ าเนนิการประชมุจะแจง้หลกัเกณฑท์ีใ่ชใ้นการประชมุ และขัน้ตอนการออกเสยีงลงมตใิหผู้ถ้อืหุน้ทราบ

ในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ และบรษัิทฯ จะจัดใหม้กีารบนัทกึการแจง้หลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนการออกเสยีงลงมตดิงักลา่ว ใน

รายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ทกุครัง้  
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- บรษัิทฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระการประชมุหรอืทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษัิทฯ และ 

ใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้โีอกาสแสดงความคดิเห็นตอ่ทีป่ระชมุตามระเบยีบวาระการประชมุและเรือ่งทีเ่สนอ โดยประธานในที่

ประชมุ จะเป็นผูท้ าหนา้ทีส่อบถามทีป่ระชมุในแตล่ะวาระ รวมทัง้จัดใหม้กีารบนัทกึขอ้ซกัถามในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระ

การประชมุหรอืทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษัิทฯ และการแสดงความคดิเห็นของผูถ้อืหุน้ รวมทัง้ค าชีแ้จงของคณะกรรมการบรษัิท 

และ/หรอืผูบ้รหิารลงในรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ทกุครัง้  

- บรษัิทฯ สนับสนุนใหก้รรมการ และผูบ้รหิารของบรษัิทฯ ทกุคนเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่ตอบขอ้ซกัถามและรับฟัง

ความคดิเห็นของผูถ้อืหุน้ เวน้แตใ่นกรณีกรรมการ และผูบ้รหิารของบรษัิทฯ ดงักลา่วตดิภารกจิ 

การป บิตัติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั 

บรษัิทฯ ปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้ทกุรายรวมถงึผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ตา่งชาต ิ และผูถ้อืหุน้รายยอ่ย

อยา่งเทา่เทยีม และเป็นธรรมตามหลกัการดงัตอ่ไปนี ้

1) บรษัิทฯ ใหข้อ้มลูเกีย่วกบั วนั เวลา สถานที ่ วาระการประชมุผูถ้อืหุน้ ความเห็นของคณะกรรมการ และรายละเอยีดเพือ่

สนับสนุนการพจิารณาในแตล่ะวาระ ตลอดจนขอ้มลูทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งพจิารณาลงมตติดัสนิใจในที่

ประชมุผูถ้อืหุน้แกผู่ถ้อืหุน้ ผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ เป็นการลว่งหนา้อยา่งเพยีงพอและทนัเวลา ซึง่เป็นขอ้มลูเดยีวกบั

เอกสารทีจั่ดสง่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

2) บรษัิทฯ ใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้ในการเสนอวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ลว่งหนา้กอ่นการประชมุ สทิธใินการเสนอบคุคลเพือ่คดัเลอืก

เป็นกรรมการลว่งหนา้ สทิธใินการสง่ค าถามตอ่ทีป่ระชมุลว่งหนา้กอ่นการประชมุผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ  

3) บรษัิทฯ ด าเนนิการประชมุตามล าดบัวาระทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืเชญิประชมุ และผูบ้รหิารทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ จะไม่

น าเสนอวาระการประชมุเพิม่เตมิใดๆ ทีไ่มจ่ าเป็นตอ่ทีป่ระชมุ โดยเฉพาะวาระการประชมุทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษา

อยา่งเพยีงพอกอ่นการตดัสนิใจ 

4) บรษัิทฯ จะอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหุน้รายย่อยในการเสนอชือ่บคุคลเพือ่เขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบรษัิทฯ 

เชน่ ใหส้ง่ประวัตแิละหนังสอืยนิยอมของบุคคลทีจ่ะเสนอชือ่ใหเ้ป็นกรรมการของบรษัิทฯ ไปยังคณะกรรมการสรรหาและ

พจิารณาคา่ตอบแทน ทัง้นี ้ภายใตห้ลกัเกณฑ ์ระเบยีบ และขัน้ตอนทีบ่รษัิทฯ ก าหนด เป็นตน้ 

5) บรษัิทฯ จะสนับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ใชห้นังสอืมอบฉันทะในรูปแบบทีผู่ถ้อืหุน้สามารถก าหนดทศิทางการลงคะแนนเสยีงเห็นดว้ย 

ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสยีง โดยไดจั้ดท าหนังสอืมอบฉันทะทัง้แบบ ก แบบ ข และแบบ ค (แบบมอบฉันทะเฉพาะส าหรับ 

custodian) ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้  

6) บรษัิทฯ จะอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สะดวกเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง แต่มคีวามประสงคท์ีจ่ะใชส้ทิธใินการ

ลงคะแนนเสยีงโดยวธิกีารมอบฉันทะ โดยบรษัิทฯ จะจัดใหม้กีรรมการอสิระอย่างนอ้ย 1 ทา่นเป็นทางเลอืกในการมอบฉันทะ

ของผูถ้อืหุน้ เพือ่เขา้ประชมุและลงคะแนนเสยีงแทนผูถ้อืหุน้ 

7) บรษัิทฯ จะจัดใหม้กีารใชบ้ัตรลงคะแนนทุกวาระการประชมุ และด าเนินการแจง้วธิกีารจัดเก็บบัตรลงคะแนนต่อทีป่ระชุม 

รวมถงึการจัดเก็บบตัรลงคะแนนในวาระทีส่ าคญั เชน่ การแตง่ตัง้กรรมการรายเป็นรายบคุคล รายการระหวา่งกนั การไดม้าหรอื

จ าหน่ายไปซึง่ทรัพยส์นิทีม่นัียส าคญั เป็นตน้ 

8) บรษัิทฯ มนีโยบายสนับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการแตง่ตัง้กรรมการของบรษัิทฯ เป็นรายคน 

การประชุมผูถ้อืหุน้  

คณะกรรมการบรษัิทไดจ้ัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามัญประจ าปี 1 ครัง้ ภายใน 4 เดอืน นับแตว่ันสิน้สดุรอบปีบัญชี

ของบรษัิท และอาจเรยีกประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้เป็นกรณีไป หากมคีวามจ าเป็นเร่งดว่นตอ้งเสนอวาระเป็นกรณีพเิศษ ซึง่เป็นเรือ่งที่

กระทบตอ่ผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้หรอืเกีย่วกบัขอ้บงัคบัตามกฎหมาย  

ในการประชมุ ประธานคณะกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิารและผูส้อบบัญชจีะเขา้ร่วมประชมุ เพือ่ใหข้อ้มูล ตอบขอ้ซักถามตามวาระตา่งๆ 

ทัง้นี้ ก่อนเริม่การประชมุ บรษัิทมกีารแถลงใหผู้ถ้อืหุน้ไดรั้บทราบสทิธติามขอ้บังคับของบรษัิท วธิกีารในการด าเนินการประชมุ 

วธิกีารใชส้ทิธลิงคะแนนและสทิธใินการแสดงความเห็นรวมทัง้การตัง้ค าถามใดๆ ตอ่ทีป่ระชมุตามระเบยีบวาระการประชมุและเรื่องที่

เสนอ  

ภายหลังการประชมุ บรษัิทไดจ้ัดท ารายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 14 วัน และมรีายละเอยีดเพยีงพอ รวมทัง้ค าถาม

และค าตอบทีเ่กดิขึน้ในทีป่ระชมุ ส าหรับผูถ้อืหุน้ทีม่ไิดม้าร่วมประชมุสามารถตรวจสอบรายงานการประชมุไดจ้ากเว็บไซตข์องบรษัิท 
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บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี 

บรษัิทฯ ตระหนักถงึความส าคญัของบทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยีและปฏบิตัติอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ ซึง่รวมถงึ ผูม้สีว่นไดเ้สยี

ภายใน ไดแ้ก ่ผูถ้อืหุน้ พนักงาน และผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอก ไดแ้ก ่ลกูคา้ คูค่า้ เจา้หนี ้คูแ่ขง่  สาธารณะและสงัคมโดยรวมอยา่ง

เหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม บรษัิทฯ ไดจั้ดท านโยบายและหลกัเกณฑใ์นการปฏบิตักิบักลุม่ผูม้สีว่นไดเ้สยีแตล่ะกลุม่ซึง่เป็น

สว่นหนึง่ของนโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละจรยิธรรมทางธรุกจิของบรษัิทฯ โดยมรีายละเอยีดดงันี ้

ผูถ้อืหุน้  

 บรษัิทฯ จะปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้ทกุรายอยา่งเสมอภาค และเทา่เทยีมกนั และจัดใหไ้ดรั้บขอ้มลูขา่วสารทีเ่กีย่วขอ้งและสง่ผลตอ่

ผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้อยา่งมนัียส าคญั และรับผดิชอบตอ่ผูถ้อืหุน้ ในการประกอบธรุกจิดว้ยความยดึมั่นในสิง่ทีถ่กูตอ้ง โปร่งใส 

และเป็นธรรม 

พนักงาน 

 พนักงานเป็นปัจจัยแหง่ความส าเร็จของการบรรลเุป้าหมายของบรษัิทฯ จงึมนีโยบายทีจ่ะใหก้ารปฏบิตัติอ่พนักงานอยา่งเป็น

ธรรมทัง้ในดา้น โอกาส ผลตอบแทน การแตง่ตัง้ การโยกยา้ย ตลอดจนพัฒนาศกัยภาพของพนักงาน บรษัิทฯ ใหผ้ลตอบแทนแก่

พนักงานโดยยดึหลกัพจิารณาผลงานดว้ยความเป็นธรรมและสามารถวดัผลไดภ้ายใตห้ลกัเกณฑท์ีบ่รษัิทฯ ก าหนด และมกีาร

ตรวจสอบ ทบทวนคา่ตอบแทนและผลประโยชนพ์นักงานใหอ้ยูใ่นมาตรฐานของอตุสาหกรรม พรอ้มทัง้มุง่สง่เสรมิพัฒนาบคุลากรให ้

มคีวามรูค้วามสามารถอยา่งตอ่เนือ่ง ดว้ยการสง่เขา้ฝึกอบรมในสว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่พัฒนาศกัยภาพของพนักงานใหม้ี

ประสทิธภิาพยิง่ขึน้   

 บรษัิทไดท้ าการประกาศนโยบายคา่ตอบแทนและสวัสดกิารไวใ้นระเบยีบขอ้บงัคบัเกีย่วกับการท างาน รวมถงึกรณีทีไ่ดท้ า

การเพิม่เตมิสวสัดกิารระหวา่งปีดว้ย 

ลกูคา้ 

 บรษัิทยดึหลกัความซือ่สตัยส์จุรติ ความเชือ่ถอื ไวว้างใจซึง่กนัและกนั ใหค้วามส าคญัตอ่ปัญหาและความตอ้งการของลกูคา้

เป็นอนัดบัแรก รับผดิชอบ เอาใจใสเ่พือ่ความพงึพอใจสงูสดุใหก้บัลกูคา้ เนน้การสรา้งความสมัพันธแ์ละความร่วมมอืในระยะยาวกบั

ลกูคา้  
เจา้หนี ้ 

 บรษัิทใหค้วามส าคญัตอ่เงือ่นไขตา่งๆ ทีไ่ดท้ าขอ้ตกลงไวก้ับเจา้หนีอ้ยา่งดทีีส่ดุ ดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ ปฏบิตัติามสญัญา

อยา่งเคร่งครัด ตรวจสอบตดิตามอตัราสว่นทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่รักษาผลประโยชนแ์ละความส าเร็จร่วมกนั หากในกรณทีี่

บรษัิทไมส่ามารถตามเงือ่นไขขอ้ใดขอ้หนึง่ได ้จะท าการแจง้เจา้หนีล้ว่งหนา้เพือ่หาแนวทางแกปั้ญหาร่วมกนั 

คูค่า้ 

 บรษัิทปฏบิตัติอ่คูค่า้ดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ และมคีวามเทา่เทยีมกนั เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่ การประกอบธรุกจิของบรษัิทมคีวาม

เหมาะสมและเป็นธรรม มกีารพัฒนาอยา่งยั่งยนื และเป็นคูค่า้ในระยะยาว  ทัง้นีบ้รษัิทฯ จะเลอืกท าธรุกจิกบัคูค่า้จากเงือ่นไขตา่งๆ 

เชน่ เงือ่นไขดา้นราคา คณุภาพ การควบคมุและป้องกนัสิง่แวดลอ้ม ความเชีย่วชาญดา้นเทคนคิและกฎหมาย ความน่าไวว้างใจ และ

ยดึมั่นในสิง่ทีถ่กูตอ้ง และไมน่ ามาซึง่ความเสือ่มเสยีชือ่เสยีงของบรษัิท  

คูแ่ขง่ 

 บรษัิทปฏบิตัติอ่คูแ่ขง่ทางการคา้ภายใตก้รอบกตกิาของการแขง่ขนัทีด่ ี โดยไมล่ะเมดิความลบัหรอืลว่งรูค้วามลบัทางการคา้

ของคูแ่ขง่ขนัดว้ยวธิกีารทีไ่มส่จุรติหรอืไมเ่หมาะสม และไมท่ าลายชือ่เสยีงของคูแ่ขง่ทางการคา้ดว้ยการกลา่วหาในทางรา้ย 

ชมุชนและสงัคม  

 บรษัิทฯ และพนักงานยดึมั่นปฏบิตัตินในการด าเนนิธรุกจิ อยา่งรับผดิชอบ และเป็นประโยชนแ์กส่งัคมและชมุชน  ปฏบิตัติอ่

ชมุชนทีอ่าศยัอยูใ่กลเ้คยีงดว้ยความเป็นมติร ใหค้วามชว่ยเหลอื และสนับสนุนพัฒนาชมุชนใหม้คีวามเป็นอยูท่ีด่ ี ตลอดจน

รับผดิชอบตอ่การด าเนนิธรุกจิของบรษัิทอยา่งเป็นธรรม นอกจากนีบ้รษัิทฯ ยังใชเ้ทคโนโลยสีเีขยีวเพือ่สง่เสรมิการพัฒนาอยา่ง

ยั่งยนื  

หน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง 

 บรษัิทปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและทีไ่ดก้ าหนดไว ้ และสนับสนุนกจิกรรมตา่งๆ ของหน่วยงาน

ราชการ ในโอกาสตา่งๆ ทีเ่หมาะสม นอกจากนีบ้รษัิทยดึมั่นในการด าเนนิธรุกจิ ทีเ่ป็นธรรม โปร่งใสและปฏบิตัติามกฎหมาย กฎเกณฑ ์

ระเบยีบ ขอ้ก าหนด และประกาศทีเ่กีย่วขอ้งในประเทศตา่งๆ ทีบ่รษัิทฯ มกีารประกอบธรุกจิ  
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การเปิดเผยขอ้มูลและความโปรง่ใส 

บรษัิทมนีโยบายเปิดเผยขอ้มลูส าคัญทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษัิทฯ ทัง้ขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูทีม่ใิชข่อ้มลูทางการเงนิ และขอ้มลูอืน่

ใดทีอ่าจมีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์หรือการตัดสนิใจของผูล้งทุนหรือผูม้ีส่วนไดเ้สยี อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทันเวลา 

โปร่งใส ตามมาตรฐานต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย ์เพือ่ใหท้กุฝ่ายมโีอกาสไดรั้บขอ้มูลอย่างเทา่เทยีมกัน ผ่านทางชอ่งทางตา่งๆ ไดแ้ก ่การรายงานตอ่ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และเว็บไซตข์องบรษัิทฯ  และจัดใหม้เีจา้หนา้ที่

ฝ่ายนักลงทนุสมัพันธ ์(Investor Relations) เพือ่ท าหนา้ทีต่ดิตอ่สือ่สารกับนักลงทนุหรอืผูถ้อืหุน้ รวมถงึนักลงทนุสถาบันและผูถ้อื

หุน้รายยอ่ย 

บรษัิทมนีโยบายในการป้องกันและขจัดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต และเพื่อพจิารณาการท ารายการที่

เกีย่วโยงกันของบรษัิท และ/หรือบรษัิทย่อย กับบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง้ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บังคับ และ

ประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง 

ในกรณีทีม่กีารท ารายการระหวา่งกนัโดยกรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอื ผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษัิทฯ ในลกัษณะทีม่ผีลประโยชนอ์ืน่ที่

อาจขดัแยง้กบัผลประโยชนก์บับรษัิทฯ และ/หรอืบรษัิทยอ่ย จะตอ้งรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ  

บรษัิทมนีโยบายก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอื ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษัิทฯ แลว้แตก่รณี ไม่ประกอบธุรกจิทีค่ลา้ยคลงึ

หรอืแขง่ขนั ซึง่สง่ผลใหค้วามสามารถในการแขง่ขนัของบรษัิทลดลง  

ในกรณีทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอื ผูถ้อืหุน้รายใหญ่เขา้ไปถอืหุน้ในบรษัิทอืน่ทีป่ระกอบธุรกจิคลา้ยคลงึกับบรษัิท หรอืบรษัิท

ยอ่ย จะตอ้งรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่พจิารณาใหค้วามเห็นและน าเสนอคณะกรรมการบรษัิทพจิารณาตอ่ไป  

การสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้หรอืนกัลงทนุ 

บรษัิทไดจั้ดใหม้ชีอ่งทางรับขอ้รอ้งเรยีน และ/หรอืแสดงความคดิเห็น และเพิม่ชอ่งทางในการอเีมลถงึผูบ้รหิารระดบัสงูโดยตรงที ่

info@thaisolarenergy.com บรษัิทไดก้ าหนดใหม้กีารคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส โดยการไมเ่ปิดเผยขอ้มูลของผูแ้จง้เบาะแส และจะเก็บ

ขอ้มลูตา่งๆ ของผูแ้จง้เบาะแสไวเ้ป็นความลบั โดยในเบือ้งตน้ หน่วยงานตรวจสอบภายใน จะเป็นผูท้ าหนา้ทีร่วบรวมสรุปเรือ่ง

รอ้งเรยีนดงักลา่ว แลว้น าเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพือ่พจิารณาพสิจูนห์าขอ้เท็จจรงิ หากพบวา่เป็นขอ้มลูทีก่ระทบตอ่บรษัิท

จะด าเนนิการน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทพจิารณาตอ่ไป 

ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษัิท มคีวามรับผดิชอบตอ่ผูถ้อืหุน้เกีย่วกบัการด าเนนิธรุกจิของบรษัิท การก ากบัดแูลกจิการใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย

และแนวทางทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถ้อืหุน้ โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย รวมทัง้ตอ้งปฏบิตั ิ

หนา้ทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ  และมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ และระมัดระวงั

รักษาผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยี ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

โครงสรา้งคณะกรรมการบร ิทั 

- ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ตง่ตัง้กรรมการของบรษัิท ทัง้นี ้ กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระ อาจไดรั้บเลอืกตัง้ใหมจ่ากที่

ประชมุผูถ้อืหุน้ได ้

- กรรมการบรษัิท จะตอ้งมคีณุสมบตัแิละไมม่ลีักษณะตอ้งหา้มตามทีก่ฎหมายก าหนด 

- คณะกรรมการบรษัิท ประกอบดว้ยกรรมการอสิระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด และไมน่อ้ยกวา่ 3 คน กรรมการอสิระของ

บรษัิทฯ จะตอ้งมคีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทก าหนด ซึง่มคีวามเขม้งวดไมน่อ้ยกวา่คณุสมบตัิ

ทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทยก าหนด ทัง้นี ้ กรรมการไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวน

กรรมการทัง้หมดจะตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทย 

- บรษัิทมกีารก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการบรษัิท และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารไวอ้ยา่งชดัเจน  

- บรษัิทก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิท มหีนา้ทีร่ายงานขอ้มลูการเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร  ผูม้อี านาจควบคมุใน

บรษัิทจ ากดั หรอืบรษัิทมหาชนจ ากดัอืน่ การเป็นหุน้สว่นผูจั้ดการในหา้งหุน้สว่นสามัญ หรอืการเป็นหุน้สว่นจ าพวกจ ากดัความ

รับผดิในหา้งหุน้สว่นจ ากดัความรับผดิใหบ้รษัิทฯทราบตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีค่ณะกรรมการบรษัิทก าหนด 

- กรรมการแตล่ะทา่นสามารถปฏบิัตหินา้ทีแ่ละใชด้ลุยพนิจิอย่างเป็นอสิระในการพจิารณาตัดสนิใจในเรือ่งตา่งๆ โดยสามารถตัง้

ค าถาม แสดงความคดิเห็น หรอืคัดคา้นในกรณีทีม่คีวามเห็นขัดแยง้ในเรือ่งทีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้หรือผูม้ี

สว่นไดเ้สยี โดยไมอ่ยูภ่ายใตอ้ทิธพิลของกลุม่บคุคลใด 

mailto:info@thaisolarenergy.com
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- บรษัิทมนีโยบายทีจ่ะแตง่ตัง้เลขานุการบรษัิท เพือ่ท าหนา้ทีต่า่งๆ ตามทีก่ฎหมายก าหนด และท าหนา้ทีอ่ืน่ตามทีไ่ดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

ตามขอ้บงัคบัของบรษัิท ก าหนดวา่ ในการประชมุผูถ้อืหุน้สามัญประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของ

จ านวนกรรมการ ถา้จ านวนกรรมการจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีส่ดุกบั 1 ใน 3 โดยใหก้รรมการที่

อยูใ่นต าแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตอุืน่ นอกจากถงึคราวออกตามวาระให ้

คณะกรรมการลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของกรรมการทียั่งเหลอือยู ่ เลอืกบคุคลซึง่มคีณุสมบตั ิ และไมม่ลีกัษณะ

ตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชนจ ากดัและกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ เขา้เป็นกรรมการแทนในการ

ประชมุคราวถัดไป เวน้แตว่าระของกรรมการผูนั้น้จะเหลอืนอ้ยกวา่ 2 เดอืน โดยบคุคลซึง่เขา้เป็นกรรมการแทนดงักลา่วจะอยูใ่น

ต าแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเทา่วาระทีย่ังเหลอือยูข่องกรรมการทีต่นเขา้มาแทน 

การเลอืกบคุคลเขา้เป็นกรรมการใหม ่จะตอ้งไดรั้บการกลัน่กรองและเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนกอ่น 

การแตง่ตัง้กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน จะพจิารณาจากหลายปัจจัย เชน่ ประสบการณ์และความเชีย่วชาญ  การอทุศิเวลา 

จ านวนครัง้ในการเขา้ร่วมประชมุ เป็นตน้ โดยในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ไดม้มีตอินุมัตแิตง่ตัง้ นางสาวแคทลนี     

มาลนีนท ์และนางศริเิพ็ญ สตีสวุรรณ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึง่ ตามความเห็นและกระบวนการพจิารณาของคณะกรรมการ

สรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 

บรษัิท ก าหนดหลกัเกณฑก์ารประชมุคณะกรรมการบรษัิท ดงันี ้

- คณะกรรมการบรษัิท ไดก้ าหนดตารางการประชมุไวล้ว่งหนา้อยา่งนอ้ยไตรมาสละครัง้ตอ่ปี และมกีารประชมุพเิศษเพิม่ตามความ

จ าเป็นและเหมาะสม โดยการประชมุทกุครัง้ จะตอ้งมกีรรมการมาประชมุไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมด จงึจะครบ

เป็นองคป์ระชมุ 

- มกีารก าหนดวาระชัดเจนล่วงหนา้ โดยเลขานุการบรษัิท มหีนา้ทีดู่แลใหก้รรมการไดรั้บเอกสารการประชมุล่วงหนา้เป็นเวลา

เพยีงพอส าหรับการศกึษา และพจิารณาเรือ่งเพือ่การใหค้วามเห็น และการออกเสยีงลงคะแนน ซึง่การจัดสง่หนังสอืเชญิประชมุ 

ระเบยีบวาระการประชมุ และเอกสารประกอบการประชมุ จะมบีทสรุปซึง่แสดงถงึประเด็นส าคญัของเรือ่งทีจ่ะตอ้งพจิารณา โดยจะ

ท าการจัดสง่ใหก้รรมการลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนั 

- ประธานกรรมการมหีนา้ทีจั่ดสรรเวลาใหอ้ย่างเพยีงพอทีฝ่่ายจัดการจะเสนอเอกสารขอ้มูลเพือ่การอภปิราย และเพยีงพอส าหรับ

คณะกรรมการทีจ่ะอภปิรายในประเด็นส าคญั เปิดโอกาสและสนับสนุนใหก้รรมการแตล่ะคนแสดงความคดิเห็นกอ่นสรุปความเห็น

ทีไ่ดจ้ากทีป่ระชมุ 

- ในการพจิารณาระเบยีบวาระตา่งๆ กรรมการซึง่มสีว่นไดเ้สยีในเรือ่งทีพ่จิารณา ไมม่สีทิธอิอกเสยีงและตอ้งไมอ่ยูใ่นทีป่ระชมุใน

วาระดงักลา่ว 

- การประชมุทกุครัง้ ตอ้งมกีารจดบนัทกึการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจัดเก็บรายงานการประชมุทีผ่า่นการรับรองจาก

คณะกรรมการพรอ้มใหค้ณะกรรมการและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งสามารถตรวจสอบได ้

เรือ่งทีส่งวนไวเ้ป็นอ านาจอนุมัตขิองคณะกรรมการ 

- แผนธรุกจิและงบลงทนุประจ าปี 

- การทบทวนโครงการลงทนุ 

- การใชง้บประมาณคา่ใชจ้า่ยบรหิาร 

- การตกลงเขา้ท าสญัญาทีส่ าคญัทีม่เีงือ่นไขทางการคา้ทัว่ไป 

- การกูย้มืเงนิและการเขา้ค ้าประกนักบัสถาบนัการเงนิ 

- โครงสรา้งองคก์รและการแตง่ตัง้ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและผูบ้รหิารระดบัสงู 

- นโยบายการจา่ยเงนิปันผล การจา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาล 

การเสรมิความรูแ้ละมมุมองในธรุกจิแกก่รรมการ 

คณะกรรมการบรษัิท ยังมุง่เนน้ใหม้กีารเสรมิความรูแ้กก่รรมการ โดยใหก้รรมการแตล่ะทา่นไดม้โีอกาสเขา้ร่วมการอบรมซึง่จัดโดย

หน่วยงานตา่งๆ เพือ่เสรมิสรา้งความรูแ้ละมมุมองใหม่ๆ  ใหแ้กก่รรมการทกุคน 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2560    
    

 

   

สว่นที ่2 หนา้ 68 
 

การประเมนิตนเองของคณะกรรมการบรษัิท  

บรษัิท จะจัดใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานดว้ยตนเองประจ าทกุปี เพือ่ประเมนิผลงานในปีทีผ่า่นมา และหาแนวทางในการ

ปรับปรุงประสทิธภิาพในการท างานของคณะกรรมการในปีตอ่ ๆ ไป 

จรยิธรรมทางธรุกจิ 

คณะกรรมการบรษัิท ยดึมั่นในการด าเนนิธรุกจิภายใตห้ลกัจรยิธรรมและยดึถอืปฏบิตัติามกฎหมายมาตรฐาน และขอ้ปฏบิตัทิีด่ ี ซึง่มี

แนวปฏบิตัทิีส่ าคญั สรุปดงันี้ 

1. ด าเนนิธรุกจิโดยยดึหลกัความซือ่สตัยส์จุรติ โปร่งใสและเป็นธรรม ภายใตก้ฎหมาย กฎเกณฑ ์และขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งกับการ

ด าเนนิธรุกจิ 

2. ปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความรู ้ความสามารถ ความช านาญ ความมุง่มัน่ และความระมัดระวงั รวมถงึมกีารพัฒนาความรูแ้ละประยกุตใ์ช ้

ความรูแ้ละทกัษะในการจัดการบรษัิทฯ อยา่งเต็มความรู ้ความสามารถ 

3. มกีารเปิดเผยขอ้มลูและสารสนเทศอยา่งครบถว้น ถกูตอ้ง โปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบยีบ และขอ้ก าหนดของหน่วยงาน

ก ากบัดแูล 

4. ปฏบิตัติอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีตา่งๆ อาท ิผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ คูแ่ขง่ทางการคา้ คูค่า้ เจา้หนี ้พนักงาน และสงัคมสว่นรวม อยา่งเป็นธรรมและ

เทา่เทยีมกนั ตลอดจนมกีารเปิดเผยขอ้มลูตา่งๆ ใหก้บัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอยา่งครบถว้น ถกูตอ้ง 

5. สง่เสรมิการเคารพและยดึมัน่ในการปฏบิตัติามหลกัสทิธมินุษยชนบนพืน้ฐานของศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์ โดยไมก่ดีกนัหรอื

ไมใ่หส้ทิธพิเิศษ หรอืเลอืกปฏบิตัติอ่ผูห้นึง่ผูใ้ด 

6. จัดใหม้รีะบบการควบคมุภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสม รวมทัง้พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคมุ และถว่งดลุการใช ้

อ านาจใหเ้หมาะสม ชดัเจนและมปีระสทิธภิาพ 

7. ยดึมั่นในการปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัความปลอดภัยและสขุอนามัยในสถานทีท่ างาน 

8. สนับสนุนและสง่เสรมิกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชนต์อ่สงัคม วฒันธรรมและประเพณ ีอนัดงีาม 

9. ก าหนดใหเ้ป็นหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของพนักงานทกุคนทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติามกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั ระเบยีบขอ้บงัคบับรษัิท

เกีย่วกบัการท างาน รวมทัง้กฎหมายตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

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

การท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

บรษัิทใหค้วามส าคญัตอ่การพจิารณารายการตา่งๆ อยา่งโปร่งใส และเป็นประโยชนต์อ่บรษัิทฯ เป็นส าคญั ดงันัน้  จงึใหค้วามส าคญั

ตอ่การป้องกนัรายการทีอ่าจเป็นความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ รายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการระหวา่งกนั โดยมนีโยบายซึง่สรุป

สาระส าคญัไดด้งัตอ่ไปนี้ 

1) ผูบ้รหิารและพนักงานตอ้งปฏบิตัติามจรรยาบรรณของบรษัิท  ซึง่ถอืเป็นเรือ่งส าคญัทีต่อ้งยดึถอืปฏบิตัโิดยเคร่งครัด เพือ่เป็นที่

เชือ่ถอืและไวว้างใจของผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย และจัดใหม้กีารเผยแพร่ขอ้มลูความเขา้ใจในการถอืปฏบิตัขิองพนักงานทัว่ทัง้

บรษัิทฯ   

2) กรรมการบรษัิท และผูบ้รหิารตอ้งแจง้ใหบ้รษัิท ทราบถงึความสมัพันธห์รอืรายการเกีย่วโยงในกจิการทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์  

3) มกีารน าเสนอรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพือ่พจิารณาใหค้วามเห็นกอ่นเสนอขออนุมัตติอ่คณะกรรมการ

บรษัิท  ตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี และดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ีต่ลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทยและ

ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

การควบคมุภายใน 

ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ เมือ่วนัที ่ 14 พฤศจกิายน 2560 ไดม้กีารพจิารณาความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน

ของบรษัิท ตามแนวคดิของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดยม ี5 

องคป์ระกอบของการควบคมุภายใน และหลกัการยอ่ย 17 หลกัการ ท าใหส้ามารถก าหนดแนวทางปฏบิตัทิีเ่หมาะสมกบับรษัิท 

คณะกรรมการบรษัิทไดพ้จิารณาแลว้ เห็นวา่บรษัิทมรีะบบการควบคมุภายในทีด่เีพยีงพอและมปีระสทิธผิล ทัง้นี ้ไมพ่บขอ้บกพร่องที่

มสีาระส าคญัเกีย่วกับระบบควบคมุภายใน อกีทัง้ยังไดจั้ดใหม้รีะบบการตดิตามควบคมุดแูลการด าเนนิงานของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย

ทีเ่พยีงพอและมปีระสทิธผิลเชน่เดยีวกนั 
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องคป์ระกอบของการควบคมุภายในแตล่ะดา้น มดีงันี ้ 

1. การควบคมุภายในองคก์ร (Control Environment) 

คณะกรรมการบรษัิทมคีวามเป็นอสิระจากฝ่ายบรหิาร คณะกรรมการบรษัิทยังไดก้ าหนดอ านาจอนุมัตขิองคณะกรรมการบรษัิท 

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและฝ่ายบรษัิทไวอ้ย่างชดัเจนและเหมาะสม มโีครงสรา้งองคก์รระบอุ านาจการบงัคบับญัชาและความ

รับผดิชอบทีช่ดัเจน 

2. การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment)  

บรษัิทด าเนนิธรุกจิภายใตค้วามเสีย่งทีย่อมรับได ้ เพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์องบรษัิทและตอบสนองตอ่ความคาดหวงัของผูม้ี

สว่นไดเ้สยีทกุภาคสว่น 

3. การควบคมุการปฏบิตังิาน (Control Activities) 

บรษัิทไดจ้ัดใหม้กีจิกรรมการควบคมุผา่นทางนโยบายและขัน้ตอนการปฏบิตังิานตา่ง ๆ โดยกจิกรรมการควบคมุของบรษัิทจะถกู

ด าเนนิการในทกุระดบัขององคก์ร  ภายใตส้ภาพแวดลอ้มการควบคมุ ซึง่รวมถงึ อ านาจอนุมัต ิ การสอบทาน และการแบง่แยก

หนา้ทีค่วามรับผดิชอบ 

4. ระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลู (Information & Communication) 

บรษัิทสนับสนุนขอ้มลูทีม่คีณุภาพ รวมทัง้เปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอตอ่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร 

5. ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

บรษัิทมกีารตดิตามและประเมนิผลอยา่งตอ่เนือ่งโดยผูบ้รหิารแตแ่ละสายงาน ทัง้นีย้ังมฝ่ีายตรวจสอบภายในทีท่ าหนา้ที่

สนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ในการก ากบัดแูลระบบการควบคมุภายใน โดยใหค้วามมั่นใจอยา่งอสิระวา่การควบคมุ

ภายในมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเพยีงพอ 

9.2 คณะกรรมการชุดยอ่ย  

คณะกรรมการชดุย่อย ของบรษัิทฯ ประกอบดว้ย คณะกรรมการจ านวน 3 ชดุ คอื คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรร

หาและพจิารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการบรหิาร  

9.3 การสรรหาและแตง่ต ัง้กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูสดุ 

 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน จะท าหนา้ทีใ่นการพจิารณาทบทวนทกัษะและคณุสมบตัขิองกรรมการที่

ตอ้งการ โดยจะใหค้วามส าคญักบับคุคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ มปีระวตักิารท างานทีด่ ี และมภีาวะผูน้ า วสิยัทศัน์

กวา้งไกล รวมทัง้มคีณุธรรม จรยิธรรม ตลอดจนมทีศันคตทิีด่ตีอ่องคก์ร  สามารถอทุศิเวลาใหไ้ดอ้ยา่งเพยีงพออนัเป็นประโยชนต์อ่

การด าเนนิกจิการของบรษัิท 

หลกัเกณฑก์ารสรรหา 

1. กรรมการบรษัิท 

 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน จะพจิารณาจากความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิ หรอื 

พจิารณาจากผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษัิททีม่ปีระสบการณ์ในธรุกจิทีจ่ะเป็นประโยชนต์อ่บรษัิทฯ หรอืพจิารณาจากผูถ้อืหุน้ทีถ่อื

หุน้และมสีทิธอิอกเสยีงรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท ณ วนัทีเ่สนอวาระการ

ประชมุหรอืเสนอชือ่ผูม้คีณุสมบัตเิหมาะสมทีจ่ะไดรั้บการแตง่ตัง้เป็นกรรมการลว่งหนา้  โดยบคุคลดงักลา่วจะตอ้งมคีณุสมบัติ

ครบตามพระราชบญัญัตมิหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ ประกาศของคณะกรรมการ

ก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ ประกาศคณะกรรมการตลาดทนุ รวมถงึประกาศขอ้บงัคบั และ/หรอืกฎระเบยีบที่

เกีย่วขอ้ง อยา่งไรก็ตาม การแตง่ตัง้กรรมการใหมจ่ะตอ้งผา่นการพจิารณาอนุมัตจิากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท และ/หรอืที่

ประชมุผูถ้อืหุน้ (แลว้แตก่รณี) ตามขอ้บงัคบัของบรษัิท 

2. กรรมการอสิระ 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน จะคดัเลอืกบคุคลทีจ่ะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอสิระ โดยพจิารณาจาก

คณุสมบตัติามพระราชบญัญัตมิหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ประกาศของ

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ประกาศคณะกรรมการตลาดทนุ รวมถงึประกาศขอ้บงัคบั และ/หรอื

กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง และจ านวนของกรรมการอสิระจะตอ้งมอียา่งนอ้ย 3 คนหรอือยา่งนอ้ย  1 ใน 3 แลว้แตจ่ านวนใดจะสงูกวา่ 
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คณุสมบตัขิองกรรมการอสิระ 

กรรมการอสิระตอ้งไม่มธีุรกจิหรอืสว่นร่วมในการบรหิารงานหรอืมผีลประโยชน์เกีย่วขอ้งกับบรษัิทฯ อันอาจมผีลกระทบต่อการ

ตดัสนิใจโดยอสิระ โดยกรรมการอสิระมคีณุสมบตัดิงันี ้

1. ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท บรษัิทยอ่ย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญห่รอืผูม้ี

อ านาจควบคมุของบรษัิท ทัง้นีใ้หนั้บรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงานลกูจา้งพนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ าหรอืผูม้อี านาจควบคมุของ

บรษัิท บรษัิทยอ่ย บรษัิทร่วม บรษัิทยอ่ยล าดบัเดยีวกนัผูถ้อืหุน้รายใหญห่รอืของผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิท เวน้แตจ่ะได ้

พน้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีกอ่นวนัทีย่ืน่ค าขออนุญาตตอ่ส านักงานทัง้นีล้กัษณะตอ้งหา้ม

ดงักลา่วไมร่วมถงึกรณีทีก่รรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการหรอืทีป่รกึษาของสว่นราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญห่รอืผูม้ี

อ านาจควบคมุของบรษัิท 

3. ไมเ่ป็นบคุคลทีม่คีวามสมัพันธท์างสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็นบดิามารดาคูส่มรสพีน่อ้ง

และบตุรรวมทัง้คูส่มรสของบตุรของกรรมการรายอืน่ ผูบ้รหิารผูถ้อืหุน้รายใหญผู่ม้อี านาจควบคมุหรอืบคุคลทีจ่ะไดรั้บการ

เสนอใหเ้ป็นกรรมการผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิทฯหรอืบรษัิทยอ่ย 

4. ไมม่หีรอืเคยมคีวามสมัพันธท์างธรุกจิกบับรษัิท บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญห่รอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิท ใน

ลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอสิระของตนรวมทัง้ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย หรอืผูม้อี านาจ

ควบคมุของผูท้ีม่คีวามสมัพันธท์างธรุกจิกบับรษัิท บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญห่รอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิท 

เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีกอ่นวนัทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

ความสมัพันธท์างธรุกจิตามวรรคหนึง่รวมถงึการท ารายการทางการคา้ทีก่ระท าเป็นปกตเิพือ่ประกอบกจิการการเชา่หรอืใหเ้ชา่

อสงัหารมิทรัพยร์ายการเกีย่วกับสนิทรัพยห์รอืบรกิารหรอืการใหห้รอืรับความชว่ยเหลอืทางการเงนิดว้ยการรับหรอืใหกู้ย้มืค ้า

ประกันการใหส้นิทรัพยเ์ป็นหลักประกันหนี้สนิรวมถงึพฤตกิารณ์อืน่ท านองเดยีวกันซึง่เป็นผลใหบ้รษัิทฯหรอืคูส่ญัญามภีาระ

หนีท้ีต่อ้งช าระตอ่อกีฝ่ายหนึง่ตัง้แตร่อ้ยละ 3 ของสนิทรัพยท์ีม่ตีวัตนสทุธขิองบรษัิทฯหรอืตัง้แต ่20 ลา้นบาทขึน้ไปแลว้แต่

จ านวนใดจะต ่ากว่าทัง้นี้การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิีการค านวณมูลค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงกันตาม

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกันโดยอนุโลมแตใ่นการพจิารณาภาระ

หนีด้งักลา่วใหนั้บรวมภาระหนีท้ีเ่กดิขึน้ในระหวา่ง 1 ปีกอ่นวนัทีม่คีวามสมัพันธท์างธรุกจิกบับคุคลเดยีวกนั 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯบรษัิทใหญ่บรษัิทย่อย บรษัิทร่วมผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรือผูม้อี านาจควบคุมของ

บริษัทฯและไม่เป็นผูถ้ือหุน้ทีม่ีนัย ผูม้ีอ านาจควบคุมหรือหุน้ส่วนของส านักงานสอบบัญชซีึง่มีผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ

บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อยบรษัิทร่วมผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษัิทฯสังกัดอยู่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี

ลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีกอ่นวนัทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิซึง่

ไดรั้บค่าบริการเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผูถ้ือหุน้รายใหญ่หรือผูม้ีอ านาจ

ควบคมุของบรษัิทฯและไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัียผูม้อี านาจควบคมุหรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ยเวน้แตจ่ะได ้

พน้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีกอ่นวนัทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดรั้บการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบรษัิทฯผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรือผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ี่

เกีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษัิทฯ 

8. ไม่ประกอบกจิการทีม่ีสภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ีนัยกับกจิการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็น

หุน้สว่นทีม่นัียในหา้งหุน้สว่นหรอืเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงานลกูจา้งพนักงานทีป่รกึษาทีรั่บเงนิเดอืนประจ าหรอืถอื

หุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทอืน่ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกันและเป็น

การแขง่ขนัทีม่นัียกบักจิการของบรษัิทฯหรอืบรษัิทยอ่ย 

9. ไมม่ลีกัษณะอืน่ใดทีท่ าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนนิงานของบรษัิท 

กรรมการอสิระอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ัดสนิใจในการด าเนนิกจิการของบรษัิทฯ โดยมกีารตัดสนิใจในรูปแบบ

ขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้

ในกรณีทีไ่ดแ้ตง่ตัง้บคุคลใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอสิระและเป็นบคุคลทีม่หีรอืเคยมคีวามสมัพันธท์างธรุกจิ หรอืการให ้ บรกิาร

ทางวชิาชพีเกนิมลูคา่ทีก่ าหนดตามขอ้  4 หรอื ขอ้   6 คณะกรรมการบรษัิทฯ อาจพจิารณาผอ่นผันใหไ้ด ้หากเห็นวา่การแตง่ตัง้
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บคุคลดงักลา่วไมม่ผีลกระทบตอ่การปฏบิตัหินา้ทีแ่ละการใหค้วามเห็นทีเ่ป็นอสิระ และบรษัิทฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูตอ่ไปนีใ้น

หนังสอืนัดประชมุผูถ้อืหุน้ในวาระพจิารณาแตง่ตัง้กรรมการอสิระดงักลา่วแลว้ดงันี้ 

ก.  ลกัษณะความสมัพันธท์างธรุกจิหรอืการใหบ้รกิารทางวชิาชพีทีท่ าใหบ้คุคลดงักลา่วมคีณุสมบตัไิมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ทีก่ าหนด 

ข.  เหตผุลและความจ าเป็นทีย่ังคงหรอืแตง่ตัง้ใหบ้คุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอสิระ 

ค.  ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท ในการเสนอใหม้กีารแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอสิระ 

3. กรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งไดรั้บการแตง่ตัง้โดยคณะกรรมการของบรษัิทฯ และจะตอ้งเป็นกรรมการของบรษัิทฯ 

 คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอสิระอยา่งนอ้ย 3 คน และใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ แตง่ตัง้กรรมการ

ตรวจสอบ 1 คน ใหเ้ป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 คนจะตอ้งเป็นบคุคลทีม่คีวามรู ้และ

ประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบับญัชหีรอืการเงนิ เพือ่ท าหนา้ทีส่อบทานความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิของบรษัิท 

คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งมคีณุสมบตัติามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทยตลอดจนกฎหมายอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง

ก าหนดไว ้

คณุสมบตัขิองกรรมการตรวจสอบ 

1. ไดรั้บการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการหรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ ใหเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ 

2. ทกุคนตอ้งเป็นกรรมการอสิระของบรษัิทฯ 

3. ไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทใหต้ดัสนิใจในการด าเนนิกจิการของบรษัิท บรษัิทใหญ ่ บรษัิท

ยอ่ย บรษัิทร่วม บรษัิทยอ่ยล าดับเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิท 

4. ไมเ่ป็นกรรมการของบรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ย และบรษัิทยอ่ยล าดับเดยีวกนัเฉพาะทีเ่ป็นบรษัิทจดทะเบยีน 

5. มหีนา้ทีใ่นลกัษณะเดยีวกบัทีก่ าหนดไวใ้นประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทยวา่ดว้ยคณุสมบตัแิละขอบเขตการ

ด าเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6. มคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถท าหนา้ทีใ่นฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้ตอ้งมกีรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 

1 คน ทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถท าหนา้ทีใ่นการสอบทานความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิได ้

7. คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูแ้ตง่ตัง้ประธานกรรมการตรวจสอบหรอืใหผู้ท้ีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบทัง้หมดท า

การเลอืกบคุคลหนึง่ขึน้มาเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. กรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการบรษัิท เป็นผูแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิาร เพือ่ท าหนา้ทีช่ว่ยในการบรหิารจัดการ และการก ากบัดแูล ตลอดจนการ

ควบคมุภายในของบรษัิทฯ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

5. ผูบ้รหิารระดบัสงู 

 คณะกรรมการบรหิาร จะเป็นผูพ้จิารณาคดัเลอืกบคุคลทีจ่ะมาด ารงต าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงู โดยพจิารณาจากความรู ้

ความสามารถ และประสบการณท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิ 

9.4 นโยบายการก ากบัดแูลการด าเนนิงานของบร ิทัยอ่ย กจิการทีค่วบคมุรว่มกนั และบร ิทัรว่ม  

 บรษัิทฯ จะด าเนนิการก ากบัดแูลการด าเนนิงานของบรษัิทยอ่ย กจิการทีค่วบคมุร่วมกนั ดงันี้ 

1. มอบหมายใหก้รรมการของบรษัิทฯ หรอืผูบ้รหิารทีม่คีณุสมบตัแิละประสบการณ์ทีเ่หมาะสมกบัการด าเนนิธรุกจิทีไ่ดรั้บความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิท เพือ่เป็นกรรมการตวัแทนในบรษัิทยอ่ย กจิการทีค่วบคมุร่วมกนั และบรษัิทร่วม ทัง้นี ้ เพือ่ท า

หนา้ทีก่ าหนดนโยบายทีส่ าคญัในการบรหิารงานและควบคมุการด าเนนิธรุกจิของบรษัิทยอ่ยและบรษัิทร่วมดงักลา่วตามทีไ่ดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

2. ด าเนนิการใหบ้รษัิทยอ่ย กจิการทีค่วบคมุร่วมกนั และบรษัิทร่วม ก าหนดนโยบายการเขา้ท ารายการระหวา่งกนัของบรษัิท กบั

บคุคลทีอ่าจมสีว่นไดเ้สยี หรอืมคีวามขดัแยง้กนัในทางผลประโยชน ์โดยใหน้โยบายดงักลา่วสอดคลอ้งและเป็นไปตามกฎหมาย 

กฎเกณฑ ์ประกาศ ระเบยีบ ขอ้ก าหนด และหนังสอืเวยีนทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดไว ้
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3. ด าเนนิการใหบ้รษัิทยอ่ย กจิการทีค่วบคมุร่วมกนั และบรษัิทร่วม จัดท ารายงานทางการเงนิ เพือ่ใหแ้สดงถงึสถานะทางการเงนิ

และผลการประกอบการทีแ่ทจ้รงิของบรษัิทฯ  โดยอยูบ่นพืน้ฐานของขอ้มลูทางบญัชทีีถ่กูตอ้ง ครบถว้น และเพยีงพอตาม

มาตรฐานการบญัชซีึง่เป็นทีย่อมรับโดยทัว่ไป และรายงานการท ารายการระหวา่งบรษัิทดงักลา่วกบับคุคลทีอ่าจมสีว่นไดเ้สยี 

หรอืมคีวามขดัแยง้กนัในทางผลประโยชน ์รวมถงึรายการการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยข์องบรษัิทดงักลา่ว โดยใหม้กีาร

น าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพือ่ทราบอยา่งนอ้ยปีละ 2 ครัง้ 

4. ด าเนนิการใหบ้รษัิทยอ่ย กจิการทีค่วบคมุร่วมกนั และบรษัิทร่วม จัดใหห้น่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Unit) หรอืผู ้

ตรวจสอบภายในจากภายนอก เขา้มาจัดท าแผนงานการตรวจสอบภายในประจ าปีของบรษัิทดงักลา่ว และจัดใหม้กีารตรวจสอบ

ตามแผนงานตรวจสอบภายในประจ าปีทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถงึจัดใหม้รีายงานผลการตรวจสอบ

และขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัระบบการควบคมุภายใน วา่ระบบการควบคมุภายในของบรษัิทฯ มคีวามรัดกมุเพยีงพอหรอืไม ่ และ

พนักงาน ผูบ้รหิาร และกรรมการของบรษัิทฯ ไดม้กีารปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกับนโยบายการควบคมุภายในมากนอ้ยเพยีงใด เพือ่

น าเสนอตอ่คณะกรรมการของบรษัิทยอ่ยและบรษัิทร่วม แลว้แตก่รณี ภายในระยะเวลาทีเ่หมาะสมอย่างสม า่เสมอ 

9.5 การดแูลเรือ่งการใชข้อ้มลูภายใน  

คณะกรรมการบริษัท ไดพ้ิจารณาและอนุมัตกิารก าหนดนโยบายการก ากับดูแลเรื่องการใชข้อ้มูลภายในของบริษัทฯ 

รายละเอยีดดงันี ้

1. จัดใหค้วามรูแ้ละความเขา้ใจแก่ คณะกรรมการ ผูบ้รหิารของบรษัิทฯรวมถงึผูด้ ารงต าแหน่งระดับบรหิารในสายงานบัญชหีรอื

การเงนิทีเ่ป็นระดบัผูจั้ดการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเทา่ เกีย่วกบัหนา้ทีใ่นการจัดท าและสง่รายงานการถอืครองหลักทรัพย ์และการ

เปลีย่นแปลงการถอืครองหลักทรัพยข์องบรษัิทฯ ตอ่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตามมาตรา 

59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 ของพระราชบญัญัตหิลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 (ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) ทัง้นี้ 

ก าหนดใหแ้จง้ตอ่เลขานุการบรษัิท ทราบทกุครัง้ เพือ่แจง้ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งรับทราบตอ่ไป  

2. ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร ผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ รวมถงึผูด้ ารงต าแหน่งระดับบรหิารในสายงานบัญชหีรอืการเงนิทีเ่ป็น

ระดับผูจั้ดการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเทา่จัดท าและน าสง่รายงานการถอืหลักทรัพยข์องบรษัิทฯ ของตนและคูส่มรสและบตุรทียั่ง

ไม่บรรลนุติภิาวะนับแตท่ีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรอืผูบ้รหิาร และทกุครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงการ

ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในเวลาที่ก าหนด 

กล่าวคอื ใหจั้ดท าและน าสง่ภายใน 30 วันนับตัง้แต่ไดรั้บการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือผูบ้รหิาร หรือ

รายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลักทรัพยภ์ายใน 3  วันท าการนับแตว่ันทีม่กีารซือ้ ขาย โอน หรอืรับโอนหลักทรัพยนั์น้ 

และก าหนดใหเ้ลขานุการบรษัิท สรุปรายงานการถอืครองหลักทรัพย ์และการเปลีย่นแปลงการถอืหลักทรัพย์ของบรษัิทฯ ใหท้ี่

ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ รับทราบภายในระยะเวลาทีเ่ห็นสมควรก าหนดใหก้รรมการผูบ้รหิารรวมถงึผูด้ ารงต าแหน่งระดับ

บรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิทีเ่ป็นระดบัผูจั้ดการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเทา่และผูป้ฏบิัตงิานทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่ดรั้บทราบขอ้มูล

ภายในทีเ่ป็นสาระส าคัญซึง่มผีลตอ่การเปลีย่นแปลงราคาหลักทรัพยจ์ะตอ้งระงับการซือ้ขายหลักทรัพยข์องบรษัิทฯในชว่งเวลา

ก่อนทีจ่ะเผยแพร่งบการเงนิหรือเผยแพร่เกีย่วกับฐานะการเงนิและสถานะของบรษัิทฯจนกว่าบรษัิทฯจะไดเ้ปิดเผยขอ้มูลต่อ

สาธารณชนแลว้โดยบรษัิทฯจะแจง้เป็นลายลักษณ์อักษรใหก้รรมการและผูบ้รหิารรวมถงึผูด้ ารงต าแหน่งระดับบรหิารในสายงาน

บัญชหีรอืการเงนิทีเ่ป็นระดับผูจั้ดการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเทา่งดการซือ้ขายหลักทรัพยข์องบรษัิทฯเป็นเวลาอย่างนอ้ย 30 วัน

ล่วงหนา้ก่อนการเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวต่อสาธารณชนและต่อเนื่องไปอกีอย่างนอ้ย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยขอ้มูล

ดงักลา่วตอ่สาธารณชนแลว้รวมทัง้หา้มไมใ่หเ้ปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นสาระส าคญันัน้ตอ่บคุคลอืน่ 

3. คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลกูจา้งทัง้หมดของบรษัิทฯ จะเก็บรักษาขอ้มลูภายในเป็นความลบั เวน้แตก่ารใชข้อ้มลูนัน้ 

เป็นไปเพือ่วตัถปุระสงคใ์นการด าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ หรอืตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

4. คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลกูจา้งทัง้หมดของบรษัิทฯ จะไมเ่ปิดเผยขอ้มลูภายในของบรษัิทฯ และจะไมใ่ชต้ าแหน่ง

หนา้ทีใ่นบรษัิทฯ หรอืน าขอ้มลูภายในหรอืสารสนเทศทีม่สีาระส าคญัซึง่ไดรั้บรูห้รอืรับทราบในระหวา่งการปฏบิตังิานในบรษัิทฯ 

ซึง่ยังไมไ่ดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณะ ไปแสวงหาประโยชนใ์นทางมชิอบ หรอืเปิดเผยกบับคุคลภายนอกเพือ่ประโยชนส์ว่นตนและ

ผูเ้กีย่วขอ้ง เพือ่แสวงหาผลประโยชนเ์พือ่ตนเอง หรอืเพือ่บคุคลอืน่ ไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม โดยไมค่ านงึวา่จะไดรั้บ

ผลประโยชนต์อบแทนหรอืไม ่

5. คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลกูจา้งทัง้หมดของบรษัิทฯ จะไมข่าย ซือ้ โอน หรอื รับโอนหลกัทรัพยข์องบรษัิทฯ โดยใช ้

ขอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นความลบั และ/หรอืเป็นขอ้มลูภายในของบรษัิทฯ และ/หรอืจะไมเ่ขา้ท าธรุกรรมใดๆ โดยใชข้อ้มลูขา่วสารที่

เป็นความลบั และ/หรอืเป็นขอ้มลูภายในของบรษัิทฯ ในลกัษณะทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่บรษัิทฯ ไมว่า่ทางตรงหรอื
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ทางออ้ม ทัง้นี ้ใหร้วมถงึคูส่มรสและบตุรทีย่ังไมบ่รรลนุติภิาวะของกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลกูจา้งของบรษัิทฯ ดว้ย หาก

ผูใ้ดฝ่าฝืนใหถ้อืวา่ไดก้ระท าผดิอยา่งรา้ยแรง 

6. ก าหนดจรยิธรรมวา่ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารภายในบรษัิทฯ เพือ่ควบคมุและรักษาความปลอดภัยของ

ขอ้มลูในระบบสารสนเทศ และ/หรอืป้องกนัการเขา้ถงึขอ้มลูบรษัิทฯ จากบคุคลภายนอก และจัดใหม้กีารก าหนดระดบัการเขา้ถงึ

ขอ้มลูของบรษัิทฯ ใหก้บัพนักงาน และลกูจา้งในระดบัตา่งๆ ใหเ้หมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

7. ก าหนดบทลงโทษตามระเบยีบของบรษัิทฯ ในกรณีทีพ่บวา่ ผูบ้รหิาร พนักงาน ลกูจา้ง หรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งไดใ้ชข้อ้มลูภายใน 

หรือมคีวามประพฤตทิีส่อ่ไปในทางทีจ่ะท าใหบ้รษัิทฯ ไดรั้บความเสือ่มเสยีและความเสยีหาย จากการใชข้อ้มูลภายในของ  

บรษัิทฯ ดงักลา่ว ซึง่การลงโทษจะพจิารณาจากเจตนาของการกระท าและความรา้ยแรงของความผดินัน้ๆ 

9.6 คา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ี 

 การแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ี

 คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้จิารณาคัดเลอืกผูส้อบบัญชแีละคา่สอบบัญช ีโดยการเปิดใหส้ านักงานสอบบัญชชีัน้น าได ้

เสนองานสอบบัญชใีหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและใหค้วามเห็น ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอให ้

คณะกรรมการบรษัิทเสนอใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผูส้อบบัญชแีละก าหนดค่าสอบบัญชเีป็นประจ าทกุปี 

โดยส านักงานสอบบัญชแีละผูส้อบบัญชทีีไ่ดรั้บการแต่งตัง้ ตอ้งมคีวามเป็นอสิระ ไม่มคีวามสมัพันธห์รอืสว่นไดส้ว่นเสยีใด ๆ กับ

บรษัิท ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ใหญ ่หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของบคุคลดงักลา่ว   

ทัง้นี้ ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ไดม้มีตอินุมัตแิตง่ตัง้ ผูส้อบบัญชจีากบรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอ

เอส จ ากดั  โดยมรีายละเอยีดดงันี ้

รายชือ่ผูส้อบบญัช ี                                                            ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่

1.  นางสาวสกณุา    แยม้สกลุ                                                           4906 

2.  นางณฐพร         พันธุอ์ดุม                                                           3430 

3.  นายพสิฐิ           ทางธนกลุ                                                          4095 

ในนามของบรษัิท ไพรซ้ วอเตอร์เฮาส ์คูเปอร์ส เอบเีอเอส จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้ าการ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษัิท และในกรณีทีผู่ส้อบบญัชรัีบอนุญาตดงักลา่วขา้งตน้ไมส่ามารถปฏบิตังิานได ้

ใหบ้รษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั จัดหาผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตอืน่ของบรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบี

เอเอส จ ากดั แทนได ้

อยา่งไรก็ตาม บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คเูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั ไดจั้ดหาผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต คอื นายขจรเกยีรต ิอรุณไพโรจนกลุ 

ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต เลขที ่3445 เป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษัิทประจ าปี 2560 

 

 คา่สอบบญัช ี

 กลุม่บรษัิทจา่ยคา่ตอบแทนจากการสอบบญัชสี าหรับปี 2560 ดงันี ้

 

 2560 

บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) 883,400 

บรษัิทยอ่ย  3,280,750 

รวมคา่สอบบญัชขีองกลุม่บร ิทั 4,164,150 

 

 คา่บรกิารอืน่ทีม่ใิชก่ารสอบบญัช ี

 บรษัิทไดว้า่จา้งผูส้อบบญัชจีาก บรษัิท ไพรซ้ วอเตอรเ์ฮาส ์ คเูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั ด าเนนิการตรวจและจัดท ารายงาน

เอกสารทีเ่กีย่วกบัการตรวจสอบการปฏบิตัติามเงือ่นไขของบตัรสง่เสรมิการลงทนุจากส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ 

จ านวน 750,000 บาท 
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 10.  ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 

10.1 นโยบายภาพรวม 

 กลุม่บรษัิท มนีโยบายด าเนนิธรุกจิดว้ยความรับผดิชอบตอ่สงัคม (Corporate Social Responsibility - CSR) ดว้ยความ

ตระหนักและใหค้วามส าคญัในการสนับสนุนการด าเนนิกจิกรรมเพือ่สงัคมและชมุชนโดยรอบรวมทัง้ใสใ่จดแูลสิง่แวดลอ้มอยา่ง

ตอ่เนือ่ง มเีจตนารมณ์ทีจ่ะท างานร่วมกบัผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง โดยมุง่สรา้งและสบืสานความสมัพันธอ์นัดทีีเ่กดิจากการยอมรับและ

ไวว้างใจซึง่กนัและกนั ค านงึถงึผลกระทบทีอ่าจจะมตีอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยี เชน่ ผูถ้อืหุน้ พนักงาน ชมุชนทีบ่รษัิทฯ ประกอบกจิการอยู่ 

ลกูคา้ คูค่า้ และหน่วยงานภาครัฐตลอดจนถงึสงัคมและประเทศชาต ิ พรอ้มทัง้สรา้งทศันคตแิละวฒันธรรมองคก์รเพือ่ใหพ้นักงานมี

ความรับผดิชอบตอ่สงัคมทีอ่ยูร่่วมกนั ทัง้นี ้ เพือ่มุง่หวงัการอยูร่่วมกบัชมุชนและสงัคมไดอ้ยา่งเป็นสขุ และพัฒนายกระดบัความ

เจรญิกา้วหนา้ไปพรอ้มๆ กนัเพือ่การเจรญิเตบิโตอยา่งยั่งยนื 

10.2 การด าเนนิงานและการจดัท ารายงาน 

 จากการทีก่ลุม่บรษัิท ไดต้ระหนักถงึความรับผดิชอบทางสงัคม คณะกรรมการบรษัิทมแีนวนโยบายเกีย่วกบัความรับผดิชอบ

ตอ่สงัคม ตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีตา่งๆ เพือ่ใหฝ่้ายจัดการน าไปศกึษาหรอืปฏบิตั ิดงันี ้

1) ด าเนนิธรุกจิดว้ยความสจุรติ โปรง่ใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได ้โดยมุง่เนน้การเจรญิเตบิโตของบรษัิท ควบคูไ่ปกบัการ

พัฒนาคณุภาพชวีติของพนักงาน ชมุชน และคณุภาพของสงัคม และสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้ดแูล ผลประโยชนข์องผูม้สีว่นไดเ้สยี 

2) ใหค้วามส าคญักบัสทิธมินุษยชนขัน้พืน้ฐานเพือ่สง่เสรมิการเคารพตอ่สทิธแิละเสรภีาพดว้ยการไมเ่ลอืกปฏบิัต ิ สง่เสรมิความ

เสมอภาค ไมแ่บง่แยกเพศและชนชัน้ ไมใ่ชแ้รงงานเด็ก และตอ่ตา้นการคอรัปชัน่ทกุรูปแบบ 

3) สง่เสรมิและใหค้วามรูด้า้นสงัคมและสิง่แวดลอ้มกับพนักงานทกุระดับของบรษัิทฯ เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางร่วมกัน ในการพัฒนาและ

ดแูลรับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ใหท้ัว่ถงึทัง้องคก์ร 

4) ใหม้กีารสือ่สาร และ ประชาสมัพันธโ์ครงการ หรอื กจิกรรมเพือ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มแบบสองทาง กบัชมุชน สงัคมและผูม้สีว่น

ไดเ้สยี รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีไดม้สีว่นร่วมในโครงการหรอืกจิกรรมนัน้ๆ ตามความเหมาะสมเชน่ การท าประชา

พจิารณ์ร่วมกบัประชาชนในพืน้ทีเ่พือ่ศกึษาผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มเบือ้งตน้ (IEE) เพือ่ใหป้ระชาชนในชมุชนรับรูแ้ละเขา้ใจถงึ

ผลกระทบจากการกอ่สรา้งโรงไฟฟ้า กระบวนการผลติไฟฟ้า ทัง้ตอ่ผูอ้ยู่อาศยัในชมุชน และสิง่แวดลอ้มเป็นตน้ 

5) การเผยแพร่นวัตกรรมการผลติไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนของกลุ่มบรษัิทฯ เพื่อใหผู้ส้นใจน าไปพัฒนาใหเ้กดิประโยชน์ตอ่

สังคม และสิง่แวดลอ้มต่อไปในปัจจุบันมผีูส้นใจเขา้ศกึษาเทคโนโลยกีารผลติไฟฟ้าจากพลังงานความรอ้นแสงอาทติยข์อง

บรษัิทฯ อยา่งตอ่เนือ่ง 

10.3 กจิกรรมเพือ่ประโยชนต์อ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม  

กลุม่บรษัิทไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่ไดด้ าเนนิธุรกจิควบคูก่ับการมสีว่นร่วมดแูลสงัคม ชมุชน และสิง่แวดลอ้ม ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของ

เป้าหมายในการพัฒนาองคก์รอย่างย่ังยนื นอกจากนี้ยังใหค้วามส าคัญกับการสรา้งประโยชน์สขุตอ่เด็กและเยาวชนในวัยศกึษา ซึง่

นับเป็นพลงัส าคญัทีจ่ะดแูลสงัคมและประเทศในอนาคต  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

บรษัิท ออสการ ์เซฟ เดอะ เวลิด ์จ ากดั ร่วมจัดกจิกรรมงานวนัเด็ก  

และมอบจักรยานเพือ่เป็นของขวญัในกจิกรรมงานวนัเด็ก 

ณ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาเชลยีง จ.นครศรธีรรมราช 
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บรษัิท บางสวรรค ์กรนี จ ากดั ร่วมมอบตุก๊ตา ขนม และเครือ่งดืม่ ในกจิกรรมงานวนัเด็กปี 2561 

ณ ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต าบลบางสวรรค ์จ.สรุาษฎรธ์าน ี

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

บรษัิท สยาม โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่1 จ ากดั สาขา SSE1 – PV01 ร่วมสนับสนุนการจัดกจิกรรมวนัเด็ก 

ณ โรงเรยีนบา้นวงัใหญ ่ต.ชอ่งดา่น อ.บอ่พลอย จ.กาญจนบรุ ี

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

บรษัิท สยาม โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่1 สาขา SSE1 – PV02 ร่วมมอบจักรยานจ านวน 3 คนั ในการจัดกจิกรรมวนัเด็ก 

ณ ส านักงานเทศบาลต าบลสระกระโจม อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุ ี
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บรษัิท สยาม โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่1 สาขา SSE1 – PV03 ร่วมมอบขนมในการจัดกจิกรรมงานวนัเด็ก 

ณ โรงเรยีนวดับลัลงัก ์ต.หนองหญา้ไซ อ.หนองหญา้ไซ จ.สพุรรณบรุ ี

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

บรษัิท สยาม โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่1 จ ากดั สาขา SSE1 – PV04, PV05 ร่วมสนับสนุนการจัดกจิกรรมงานวนัเด็ก 

ณ โรงเรยีนวดัหนองกระทุม่ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุ ี

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

บรษัิท สยาม โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่1 จ ากดั สาขา SSE1 – PV06 ร่วมสนับสนุนการจัดกจิกรรมงานวนัเด็ก 

ณ โรงเรยีนบา้นหนองไผ ่ต.หนองไผ ่อ.ดา่นมะขามเตีย้ จ.กาญจนบรุ ี
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บรษัิท สยาม โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่1 จ ากดั สาขา SSE1 – PV07 ร่วมสนับสนุนการจัดกจิกรรมงานวนัเด็ก 

ณ โรงเรยีนวดัขนุไทยธาราม ต.รางสาลี ่อ.ทา่มว่ง จ.กาญจนบรุ ี

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

บรษัิท สยาม โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่1 จ ากดั สาขา SSE1 – PV08 ร่วมสนับสนุนการจัดกจิกรรมงานวนัเด็ก 

ณ โรงเรยีนบา้นดอนเตาอฐิ ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุ ี

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

บรษัิท สยาม โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่1 จ ากดั สาขา SSE1 – PV10 ร่วมสนับสนุนการจัดกจิกรรมงานวนัเด็ก 

ณ โรงเรยีนวดันางพมิพ ์ต.วงัลกึ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุ ี
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บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดกจิกรรมงานวนัเด็ก 

ณ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดอนแสลบ อ.หว้ยกระเจา จ.กาญจนบรุ ี

 

นอกจากนี ้ตลอดปี 2560 กลุม่บรษัิทฯ ไดจั้ดกจิกรรมเพือ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มอยา่งตอ่เนือ่ง อาท ิ

มกราคม 2560 

- บรษัิท ออสการ ์เซฟ เดอะ เวลิด ์จ ากดั สนับสนุนเงนิชว่ยผูป้ระสบภัย จ.นครศรธีรรมราช 

- บรษัิท โซลา่ร ์คอมมนูติี ้จ ากดั สนับสนุนเงนิชว่ยผูป้ระสบภัย จ.ประจวบครีขีนัธ ์

กมุภาพนัธ ์2560 

- บรษัิท สยาม โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่1 จ ากัด สาขา SSE1-PV02 และ SSE1-PV07 สนับสนุนโบวล์ิง่การกศุล ชมรมผูจ้ัดการ การ

ไฟฟ้าสว่นภมูภิาค  

เม ายน 2560 

- บริษัท สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จ ากัด สาขา SSE1-PV03 สนับสนุนชุดกฬีาใหก้ับหมู่บา้นบัลลังก ์ต.หนองหญา้ไซ          

อ.หนองหญา้ไซ จ.สพุรรณบรุ ี

มถินุายน 2560 

- บรษัิท บางสวรรค ์กรนี จ ากดั สนับสนุนการทอดผา้ป่าสามัคค ีณ วดัมะนาวหวาน จ.นครศรธีรรมราช 

- บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน)  สนับสนุนคา่จัดงานประเพณีแหเ่ทยีนพรรษา อ.หว้ยกระเจา จ.กาญจนบรุ ี

กรกฎาคม 2560 

- บรษัิท ออสการ ์เซฟ เดอะ เวลิด ์จ ากดั สนับสนุนโบวล์ิง่การกศุลของกรมโรงงานอตุสาหกรรม 

สงิหาคม 2560 

- บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) ชว่ยเหลอืผูป้ระสบสาธารณภัยส านักนายกรัฐมนตร ี

- บรษัิท ออสการ ์เซฟ เดอะ เวลิด ์จ ากดั สนับสนุนสลากกาชาดการกศุลของกรมทีด่นิ 

กนัยายน 2560 

- บรษัิท บางสวรรค ์กรนี จ ากดั สนับสนุนคา่ใชจ้า่ยชดุกฬีาส านักงานเทศบาลต าบลบางสวรรค ์

- บรษัิท บางสวรรค ์กรนี จ ากดั สนับสนุนการทอดกฐนิ วดัจันทนาราม ต.บางสวรรค ์อ.พระแสง จ.สรุาษฎรธ์าน ี

- บรษัิท สยาม โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่1 จ ากดั สาขา SSE1-PV06 สนับสนุนงานวนัเกษียณคณุคร ูโรงเรยีนหนองไผ ่

-   บรษัิท ออสการ ์เซฟ เดอะ เวลิด ์จ ากดั สนับสนุนการทอดกฐนิวดันาเขลยีง จ.นครศรธีรรมราช 

ตลุาคม 2560 

- บรษัิท สยาม โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่1 จ ากดั สาขา SSE1-PV08 สนับสนุนการทอดกฐนิวดัโกชา้ยเจรญิ ต.รางหวาย อ.พนมทวน 

จ.กาญจนบรุ ี

- บรษัิท สยาม โซลา่ร ์ เอ็นเนอรย์ี ่1 จ ากดั สาขา SSE1-PV04, 05 สนับสนุนการทอดกฐนิ วดัหนองกระทุม่ ต.หนองกระทุม่       

อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุ ี

พฤ จกิายน 2560 

- บรษัิท สยาม โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่1 จ ากดั สาขา SSE1-PV07 สนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในกจิกรรมออกรา้น งานกาชาด จ.กาญจนบรุ ี
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นโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัช ัน่ 

บรษัิทบรหิารจัดการโดยยดึหลกัก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีด าเนนิธรุกจิอยา่งมคีณุธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้โดยยดึมั่นในความ

รับผดิชอบตอ่สงัคม สิง่แวดลอ้ม และผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ มกีารสอบทานการปฏบิตัติามนโยบายตอ่ตา้นคอรรั์ปชัน่อยา่งสม า่เสมอ 

ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏบิตัแิละขอ้ก าหนดในการด าเนนิการ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของธรุกจิ ระเบยีบ 

ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย โดยบรษัิท ไดก้ าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษัิท บรษัิทยอ่ย กจิการที่

ควบคมุร่วมกนั และบรษัิทร่วม ยดึถอืปฏบิตัโิดยเคร่งครัด เพือ่เป็นแนวทางการปฏบิตัทิีช่ดัเจนและพัฒนาองคก์รสูค่วามมั่นคง ย่ังยนื 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1) คณะกรรมการบรษัิทมหีนา้ทีแ่ละรับผดิชอบในการก าหนดนโยบายและก ากบัดแูลใหม้รีะบบทีส่นับสนุนการตอ่ตา้นคอรรั์ปชัน่ทีม่ี

ประสทิธภิาพ รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการตา่งๆ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของธรุกจิ ระเบยีบ 

ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

2) คณะกรรมการตรวจสอบมหีนา้ทีแ่ละรับผดิชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงนิและบญัช ี ระบบควบคมุภายใน ระบบ

ตรวจสอบภายใน เพือ่ใหม้ั่นใจวา่เป็นไปตามมาตรฐานสากล มคีวามรัดกมุ เหมาะสม ทนัสมัย และมปีระสทิธภิาพ 

3) ประธานเจา้หนา้ที ่ และผูบ้รหิาร มหีนา้ทีแ่ละรับผดิชอบในการสง่เสรมิและสนับสนุน นโยบายตอ่ตา้นคอรรั์ปชัน่ เพือ่ใหม้ั่นใจวา่

ฝ่ายบรหิารไดต้ระหนักและใหค้วามส าคญักบัการตอ่ตา้นคอรรั์ปชัน่ และสือ่สารไปยังพนักงานและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทกุฝ่าย 

แนวทางการปฏบิตั ิ

1) กรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษัิทฯ ทุกระดับ ตอ้งปฏบิัตติามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชั่น โดยตอ้งไม่เขา้ไป

เกีย่วขอ้งกบัการคอรรั์ปชัน่ ไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

2) พนักงานของบรษัิท ไม่พงึละเลยหรือเพกิเฉย เมือ่พบเห็นการกระท าทีเ่ขา้ข่ายคอร์รัปชั่นทีเ่กีย่วขอ้งกับบรษัิท ตอ้งแจง้ให ้

ผูบ้งัคบับญัชาหรอืบคุคลทีรั่บผดิชอบทราบ และใหค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิตา่ง ๆ 

3) บรษัิท จะใหค้วามคุม้ครองและความเป็นธรรมตอ่พนักงานทีป่ฏเิสธ หรอืแจง้เรือ่งคอรรั์ปชัน่ 

4) บรษัิท จะรักษาความลบัและคุม้ครองผูร้อ้งเรยีนไมใ่หถ้กูกลัน่แกลง้ทัง้ในระหวา่งการสอบสวนและภายหลงัการสอบสวน 

5) ผูท้ีก่ระท าคอร์รัปชั่นเป็นการกระท าผดิจรรยาบรรณซึง่จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาทางวนัิยตามระเบียบทีบ่ริษัท ก าหนดไว ้

นอกจากนีอ้าจจะไดรั้บโทษตามกฎหมาย หากการกระท านัน้ผดิกฎหมาย 

6) กรรมการบรษัิท ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษัิท ทกุระดบัตอ้งปฏบิตัดิว้ยความระมัดระวงัในเรือ่งดงัตอ่ไปนี้ 

6.1 ของก านัล การเลีย้งรับรอง 

  การให ้มอบ หรอืรับของก านัล การเลีย้งรับรอง ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ 

6.2 เงนิบรจิาคเพือ่การกศุล หรอืเงนิสนับสนุน 

 การให ้หรอืรับเงนิบรจิาค หรอืเงนิสนับสนุน ตอ้งเป็นไปอยา่งโปร่งใสและถกูตอ้งตามกฎหมาย 

บรษัิทไดเ้ขา้ร่วมลงนามในค าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏบิัตขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ โดยจะร่วมมอืกับภาค

ประชาสงัคม สือ่มวลชน และองคก์รระหวา่งประเทศ เพือ่สรา้งมาตรฐานการประกอบธุรกจิทีใ่สสะอาด ซึง่ปัจจุบัน บรษัิทอยู่ระหวา่ง

การจัดท า ปรับปรุง นโยบายตอ่ตา้นคอรรั์ปชัน่เพิม่เตมิ เพือ่ใหค้รอบคลมุตามหลักเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง ดว้ยความรอบคอบ และการใช ้

วจิารณญาณทีเ่หมาะสม  
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 11. การควบคมุภายในและการบรหิารจดัการความเสีย่ง 

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการตอ่การควบคมุภายใน 

คณะกรรมการบรษัิทไดม้กีารแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่เป็นกรรมการอสิระจ านวน 3 ทา่น  โดยมหีนา้ทีใ่นการสอบ

ทานความถูกตอ้งเชือ่ถอืไดข้องรายงานทางการเงนิ  ความมปีระสทิธภิาพของระบบการควบคมุภายใน การปฏบิัตติามกฎหมายและ

ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง  รวมถงึรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้ กรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทฯ  

ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ เมือ่วนัที ่ 14 พฤศจกิายน 2560 ไดม้กีารพจิารณาความเพยีงพอของระบบการควบคมุ

ภายในของบรษัิท ตามแนวคดิของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดยม ี

5 องคป์ระกอบของการควบคมุภายใน และหลกัการยอ่ย 17 หลกัการ ท าใหส้ามารถก าหนดแนวทางปฏบิตัทิีเ่หมาะสมกบับรษัิท  

คณะกรรมการบรษัิทไดพ้จิารณาแลว้ เห็นว่าบรษัิทมรีะบบการควบคุมภายในทีด่เีพียงพอและมปีระสทิธผิล ทัง้นี้ ไม่พบ

ขอ้บกพร่องทีม่สีาระส าคัญเกีย่วกับระบบควบคมุภายใน อกีทัง้ยังไดจ้ัดใหม้รีะบบการตดิตามควบคมุดแูลการด าเนนิงานของบรษัิท

และบรษัิทยอ่ยทีเ่พยีงพอและมปีระสทิธผิลเชน่เดยีวกนั 

 

11.2 หวัหนา้งานตรวจสอบภายในและหวัหนา้งานก ากบัดแูลการป บิตังิานของบร ิทัฯ 

การตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบรษัิทไดจั้ดตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอสิระ โดยมนีางสาวพรรษชล อปูแกว้ ด ารงต าแหน่งผูจั้ดการสว่น

ตรวจสอบภายใน มหีนา้ทีร่ายงานผลการตรวจสอบภายในตอ่คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ทัง้นี ้ ฝ่ายตรวจสอบภายในจัดท า

แผนการตรวจสอบประจ าปี โดยพจิารณาปัจจัยเสีย่งทีม่นัียส าคญัตอ่การบรรลวุตัถปุระสงคข์องบรษัิท คณะกรรมการตรวจสอบ

พจิารณาสอบทานและอนุมัต ิ แผนการตรวจสอบประจ าปีดงักลา่ว รวมทัง้ตดิตามผลการตรวจสอบและผลการปฏบิัตงิานของฝ่าย

ตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส การปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน อา้งองิตามมาตรฐานสากลการปฏบิตังิานวชิาชพีการตรวจสอบ

ภายในของสมาคมผูต้รวจสอบภายในเป็นกรอบในการปฏบิตัหินา้ที ่ มคีวามเป็นอสิระและเทีย่งธรรม ตลอดจนไดรั้บการสนับสนุนใน

ดา้นทรัพยากรตา่ง ๆ ทีจ่ าเป็นอยา่งเพยีงพอ 

การก ากบัดแูลการปฏบิตังิาน 

บรษัิทไดจ้ัดตัง้ฝ่ายก ากับดแูลการปฏบิัตงิาน โดยมนีางสาวนฐภรณ์ เทีย่งประเทศ ด ารงต าแหน่งผูช้ว่ยผูอ้ านวยการฝ่ายสนับสนุน

องคก์ร ซึง่มแีผนกก ากับดูแลอยู่ในความรับผดิชอบ มหีนา้ทีใ่นการก ากับดูแลใหบ้รษัิทด าเนินการใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถงึกฎเกณฑ ์ประกาศของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
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 12.  รายการระหวา่งกนั 

 

12.1 รายละเอยีดรายการระหวา่งกนัทีเ่กดิข ึน้ในปี 2559 และ 2560 

 บคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ 

ลักษณะการประกอบธุรกจิ/ 

ลักษณะความสัมพันธ ์

ลกัษณะรายการ 

มลูคา่รายการ 

(ลา้นบาท) 
ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตสุมผลของรายการ 
2559 2560 

  

1. บรษัิท พ.ีเอ็ม. เอ็นเนอรย์ี ่จ ากัด 

(“PME”) 

 

ลักษณะธุรกจิ 

ลงทนุในบรษัิททีผ่ลติพลังงาน

ทดแทนโดยมทีีตั่ง้ส านักงานใหญ ่

เลขที ่3199 อาคารมาลนีนท ์ชัน้ 15 

ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขต

คลองเตย กรงุเทพฯ 

 

ความสัมพันธก์ับบรษัิทฯ 

- เป็นผูถ้อืหุน้ใหญข่องบรษัิทฯ โดย

ถอืหุน้ในสัดสว่น รอ้ยละ 42.8  

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 

- มกีรรมการและผูบ้รหิารรว่มกันกับ

บรษัิทฯ คอื  

นางสาวแคทลนี มาลนีนท ์

(ประธานกรรมการ ประธาน

กรรมการบรหิาร และประธาน

เจา้หนา้ทีบ่รหิารของบรษัิทฯ) ด ารง

ต าแหน่งกรรมการ และเป็นผูถ้อืหุน้

ใหญใ่น PME โดยถอืหุน้ในสัดสว่น

รอ้ยละ 100.0 ณ วันที ่31 ธันวาคม 

2560 

นายสมภพ พรหมพนาพิทกัษ์ 

(กรรมการ กรรมการบริหาร และ

ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบัิตกิารของ

บรษัิทฯ) ด ารงต าแหน่งกรรมการใน 

PME 

 

 

 

 

 

 

ค ้าประก ัน เง ินกู ้ย ืมโดยไม่ม ี

คา่ตอบแทน 

PME น าหุน้ของบรษัิทฯ ที่ตนเอง

ถอืบางส่วน มาจ าน า เพือ่เป็นส่วน

หนึง่ของหลักประกันเงนิกูย้มืใหแ้ก่

บรษัิทฯ จากธนาคารพาณิชย์แห่ง

หนึ่ง เพื่อพัฒนาโครงการไฟฟ้า 

Thermal 

 

- วงเงนิค ้าประกัน  

(ประกอบดว้ยเงนิเบกิเกนิบัญช ี

และเงนิกูย้มืระยะยาว) 

 

 

 

 

 

- 

 

 
 

 

 

 

 
- 

 

 
 

 

บรษัิทฯ มีวงเงินกูย้ืมจากธนาคาร

พาณิชย์แห่งหนึ่งเพื่อใชพั้ฒนา

โครงการโรงไฟฟ้า Thermal โดย

วงเงินกูย้ืมดังกล่าว ส่วนหนึ่งค ้า

ประกันโดยหุน้ของบริษัทฯ ที่ถือ

โดย PME ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขที่

ก าหนด 

 

บรษัิทฯ ไม่มคี่าใชจ้่ายเกดิขึน้จาก

การค ้าประกันดังกลา่ว 

 

ความ เ ห็นของคณะกร รมก า ร

ตรวจสอบ 

เนื่องจากในปี 2559 ไดม้กีารจ่าย

ช าระคนืเงนิกูย้มืดังกล่าวครบถว้น

แลว้ จึงถือว่าไม่มีรายการระหว่าง

กันเกดิขึน้แลว้ 
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12.2 มาตรการหรอืข ัน้ตอนในการอนมุตัใิหเ้ขา้ท ารายการระหวา่งกนัและนโยบายการท ารายการระหวา่งกนั

ในอนาคต  

บรษัิทฯ ไดก้ าหนดมาตรการและขัน้ตอนการอนุมัตกิารท ารายการระหวา่งกนัของบรษัิทฯ และ/หรอืบรษัิทยอ่ยกบับคุคลทีอ่าจมสีว่น

ไดเ้สยี หรอืมคีวามขดัแยง้กนัในทางผลประโยชน ์ หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นอนาคต ทัง้นี ้ เพือ่ความโปรง่ใส เป็น

ธรรม และไมก่อ่ใหเ้กดิการถา่ยเทผลประโยชนข์องบรษัิทฯ และ/หรอืบรษัิทยอ่ย ดงัตอ่ไปนี ้  

1. การเขา้ท ารายการระหวา่งกนั ของบรษัิทฯ และ/หรอืบรษัิทยอ่ย กบับคุคลทีอ่าจมสีว่นไดเ้สยี หรอืมคีวามขดัแยง้กนัในทาง

ผลประโยชน ์บรษัิทฯ และ/หรอืบรษัิทยอ่ยจะตอ้งด าเนนิการเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ประกาศ ระเบยีบ ขอ้ก าหนด และ

หนังสอืเวยีนทีเ่กีย่วขอ้งดงัตอ่ไปนี ้ 

1) พระราชบญัญัตหิลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  

2) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที ่ทจ. 21/2551 เรือ่งหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั  

3) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิัตกิารของบริษัทจด

ทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ.2546 

4) ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง หลกัเกณฑ ์ เงือ่นไข และวธิกีารเกีย่วกบัการเปิดเผยสารสนเทศ

และการปฏบิตักิารใดๆ ของบรษัิทจดทะเบยีน  

5) ขอ้ก าหนดเกีย่วกับการเปิดเผยการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกันในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิทีจ่ัดท าโดยผูส้อบบัญชทีี่

ไดรั้บการรับรองโดยคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยแ์ละแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 

56-1) รวมถงึประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ขอ้ก าหนดตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ตลอดจนหนังสอืเวยีน กฎระเบยีบและกฎหมายอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. การเขา้ท ารายการระหว่างกันใดๆ ทีเ่ขา้ขา่ยทีจ่ะตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากคณะกรรมการบรษัิทฯ หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ รายการ

ระหว่างกันดังกล่าวจะตอ้งไดรั้บการพิจารณากลั่นกรองและใหค้วามเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนน าเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษัิทฯ หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ แลว้แตก่รณี เพือ่พจิารณาอนุมัตทิกุครัง้ ทัง้นี้ เพือ่ใหแ้น่ใจวา่รายการระหวา่ง

กันดังกล่าว ไม่ก่อใหเ้กดิการถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย โดยความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ อยา่งนอ้ยจะตอ้งครอบคลมุประเด็น ดงันี ้

1) ความสมเหตสุมผลและประโยชนข์องรายการระหวา่งกนัตอ่บรษัิทฯ และ/หรอืบรษัิทยอ่ย 

2) ความเป็นธรรมของราคา และเงือ่นไขของรายการระหวา่งกนั โดยใหพ้จิารณาเปรยีบเทยีบความเหมาะสมของราคาและ

สิง่ตอบแทนอืน่ กบัราคาตลาด ราคาทีไ่ดรั้บการเสนอจากบคุคลภายนอก หรอืราคาประเมนิของผูป้ระเมนิอสิระ  

3) ความเหมาะสมของเงือ่นไขของรายการ อาท ิ โดยใหพ้จิารณาเปรยีบเทยีบเงือ่นไขการช าระราคาหรอืสิง่ตอบแทน และ

เงือ่นการคา้ปกตทิัว่ไป  

ทัง้นี้ ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช านาญในการพจิารณารายการระหว่างกันทีเ่กดิขึน้ คณะกรรมการ

ตรวจสอบสามารถขอความเห็นเกีย่วกับรายการระหว่างกันจากผูเ้ชีย่วชาญอสิระ หรือผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ เพื่อ

ประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษัิทฯ ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ 

หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ แลว้แตก่รณี ได ้

3. บรษัิทฯ และ/หรือบรษัิทย่อย จะตอ้งด าเนินการหา้มไม่ใหก้รรมการผูม้สีว่นไดเ้สยีในการตกลงเขา้ท ารายการระหว่างกัน

ดังกลา่วเขา้ร่วมประชมุ และ/หรอืมสีทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุ ในวาระทีเ่กีย่วขอ้งกับการพจิารณาอนุมัตกิารเขา้ท ารายการ

ระหว่างกัน ทัง้นี้ บริษัทจะตอ้งด าเนินการเปิดเผยขอ้มูลรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีไ่ดรั้บการ

ตรวจสอบหรอืสอบทานจากผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ 

4. การเขา้ท ารายการระหว่างกันใดๆ ใหฝ่้ายบริหารมีอ านาจในการอนุมัติการเขา้ท ารายการระหว่างกันดังกล่าวได ้ 

หากรายการดังกล่าวมีขอ้ตกลงและเงื่อนไขทางคา้ในลักษณะเดยีวกันกับทีว่ญิญูชนจะพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปใน

สถานการณ์เดยีวกนั ดว้ยอ านาจตอ่รองทางการคา้ทีป่ราศจากอทิธพิลในการทีต่นมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบคุคล

ทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง  ทัง้นี้ บรษัิทฯ จะตอ้งจัดท ารายงานสรุปเกีย่วกับรายการระหวา่งกันทีเ่กดิขึน้ดังกลา่วทีม่มีูลคา่เกนิกว่า 

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

กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบคุคลทีอ่าจมสีว่นไดเ้สยี หรอืมคีวามขดัแยง้กนัในทางผลประโยชน ์ทีม่เีงือ่นไขทางการคา้ทัว่ไป ดงันี้ 

1. ในกรณีที่เป็นการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือระหว่างกันที่มีขนาดเล็ก และเป็นรายการที่มีเงื่อนไขการคา้ปกติ  

ฝ่ายจัดการจะเป็นผูพ้จิารณาตดัสนิใจ 

2. ในกรณีทีเ่ป็นการท ารายการระหว่างกันทีม่ขีนาดกลางและขนาดใหญ่ทีเ่ป็นรายการทีม่เีงือ่นไขการคา้ปกต ิคณะกรรมการ

บรหิารจะเป็นผูพ้จิารณาตดัสนิใจ 

- รายการขนาดเล็ก คอื รายการทีม่มีลูคา่นอ้ยกวา่หรอืเทา่กับ 1 ลา้นบาท หรอื นอ้ยกวา่หรอืเทา่กับรอ้ยละ 0.03 ของ

สนิทรัพยท์ีม่ตีวัตนสทุธแิลว้แตจ่ านวนใดสงูกวา่    

- รายการขนาดกลาง คอื รายการทีม่มีลูคา่มากกวา่ 1 ลา้นบาทแตน่อ้ยกวา่ 20 ลา้นบาท หรอื มากกวา่รอ้ยละ 0.03 แตต่ า่

กวา่รอ้ยละ 3 ของสนิทรัพยท์ีม่ตีัวตนสทุธ ิแลว้แตจ่ านวนใดจะสงูกวา่    

- รายการขนาดใหญ ่ คอื รายการทีม่มีลูคา่มากกวา่หรอืเทา่กบั 20 ลา้นบาท หรอื มากกวา่รอ้ยละ 3 ของสนิทรัพยท์ีม่ี

ตวัตนสทุธ ิ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 

2558 คณุขจรเกยีรต ิ อรุณไพศาลโรจนกลุ ผูส้อบบญัชไีดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ี

 ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขทะเบยีน 3445 และใหค้วามเห็นวา่ งบการเงนิทีต่รวจสอบไดแ้สดงฐานะการเงนิ 

 จาก บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 ผลการด าเนนิงานและกระแสเงนิสด 

 เอบเีอเอส จ ากดั ส าหรับปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัของบรษัิทฯ บรษัิทยอ่ยและกจิการที ่

  ควบคมุร่วมกนั และงบการเงนิเฉพาะของบรษัิทฯ โดยถกูตอ้งตาม 

  ทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  โดยม ี

  การใหข้อ้สงัเกตในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้ที ่4 ซึง่แสดง 

  ผลกระทบทีม่ตีอ่งบการเงนิส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2557 

  จากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชเีรือ่งเงนิลงทนุในบรษัิท 

  ร่วมและกจิการร่วมคา้  ซึง่ก าหนดใหบ้รษัิทรับรูเ้งนิลงทนุในกจิการ 

  ทีค่วบคมุร่วมกนัโดยใชว้ธิสีว่นไดเ้สยี  ทัง้นี ้ความเห็นของผูส้อบ 

  บญัชตีอ่งบการเงนิไมไ่ดม้เีงือ่นไขในเรือ่งนี ้

2559 คณุขจรเกยีรต ิ อรุณไพศาลโรจนกลุ ผูส้อบบญัชไีดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ี

 ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขทะเบยีน 3445 และใหค้วามเห็นวา่ งบการเงนิทีต่รวจสอบไดแ้สดงฐานะการเงนิ 

 จาก บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 ผลการด าเนนิงานและกระแสเงนิสด 

 เอบเีอเอส จ ากดั ส าหรับปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัของบรษัิทฯ บรษัิทยอ่ยและกจิการที ่

  ควบคมุร่วมกนั และงบการเงนิเฉพาะของบรษัิทฯ โดยถกูตอ้งตาม 

  ทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  โดยม ี

  เรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) 2 เรือ่ง ไดแ้ก ่

  1) การดอ้ยคา่ของโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้น และ 

  2) ความเสีย่งเรือ่งสนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อตดับญัชทีีอ่าจ 

  ไมไ่ดใ้ชป้ระโยชน ์

  ทัง้นี ้ความเห็นของผูส้อบบญัชตีอ่งบการเงนิเป็นแบบไมม่เีงือ่นไข 

2560 คณุขจรเกยีรต ิ อรุณไพศาลโรจนกลุ ผูส้อบบญัชไีดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ี

 ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขทะเบยีน 3445 และใหค้วามเห็นวา่ งบการเงนิทีต่รวจสอบไดแ้สดงฐานะการเงนิ 

 จาก บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 ผลการด าเนนิงานและกระแสเงนิสด 

 เอบเีอเอส จ ากดั ส าหรับปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัของบรษัิทฯ บรษัิทยอ่ยและกจิการที ่

  ควบคมุร่วมกนั และงบการเงนิเฉพาะของบรษัิทฯ โดยถกูตอ้งตาม 

  ทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  โดยม ี

  เรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) 3 เรือ่ง ไดแ้ก ่

  1) การซือ้เงนิลงทนุ 

  2) การดอ้ยคา่ของสนิทรัพย ์- โรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้น 

  3) สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชทีีอ่าจไมไ่ดใ้ชป้ระโยชน ์

  ทัง้นี ้ความเห็นของผูส้อบบญัชตีอ่งบการเงนิเป็นแบบไมม่เีงือ่นไข 

 
 

 
 

 

 
 

 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2560    
    

 

   

สว่นที ่3 หนา้ 86 

13.1.2 ตารางสรุปงบการเงนิรวมของบรษัิทฯ  ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 – 2560 

 

 

 

(หน่วย : ลา้นบาท)

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ

สนิทรพัย์

สนิทรพัยห์มนุเวยีน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 337.42        6.97% 977.04        11.67% 424.75        3.48%

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากัดในการเบกิใชร้ะยะสัน้ 25.09          0.52% 39.00          0.47% 77.85          0.64%

เงนิลงทนุชัว่คราว 566.81        11.70% 1,764.97     21.07% 71.05          0.58%

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ 47.56          0.98% 349.99        4.18% 190.96        1.56%

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกบ่คุคลอืน่ -              0.00% 20.00          0.24% 13.04          0.11%

ภาษีมลูคา่เพิม่รอขอคนื (ลกูหนีก้รมสรรพากร) 41.49          0.86% 76.18          0.91% 92.77          0.76%

สนิทรัพยต์ราสารอนุพันธร์ะยะสัน้ -              0.00% -              0.00% 10.19          0.08%

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 5.23            0.11% 9.02            0.11% 18.97          0.16%

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 1,023.60     21.13% 3,236.21     38.64% 899.58        7.36%

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากัดในการเบกิใชร้ะยะยาว 159.13        3.28% 1.05            0.01% 25.87          0.21%

เงนิลงทนุในกจิการทีค่วบคมุร่วมกัน 1,476.67     30.48% 1,615.09     19.28% 1,750.55     14.33%

อสงัหารมิทรัพยเ์พือ่การลงทนุ 88.40          1.82% 88.40          1.06% 88.40          0.72%

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 1,977.47     40.82% 2,850.49     34.04% 5,153.10     42.17%

สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน 3.62            0.07% 485.54        5.80% 4,129.63     33.80%

สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 105.99        2.19% 76.00          0.91% 73.70          0.60%

สนิทรัพยต์ราสารอนุพันธร์ะยะยาว -              0.00% -              0.00% 71.59          0.59%

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 9.51            0.20% 22.08          0.26% 26.02          0.21%

รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 3,820.79     78.87% 5,138.66     61.36% 11,318.86   92.64%

รวมสนิทรพัย์ 4,844.39     100.00% 8,374.87     100.00% 12,218.44   100.00%

หนีส้นิและสว่นของเจา้ของ

หนีส้นิหมนุเวยีน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 152.95        3.16% 489.00        5.84% 2,233.05     30.02%

เจา้หนีค้า่กอ่สรา้งและเจา้หนีอ้ ืน่ 34.51          0.71% 450.85        5.38% 269.49        3.62%

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 4.49            0.09% 3.83            0.05% 2.52            0.03%

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 88.75          1.83% 61.66          0.74% 57.19          0.77%

ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย 0.07            0.00% 0.93            0.01% 1.73            0.02%

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 3.66            0.08% 3.78            0.05% 13.25          0.18%

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 284.43        5.87% 1,010.05     12.06% 2,577.23     34.65%

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงนิ 3.83            0.08% -              0.00% 10.60 0.09%

เงนิกูย้มืระยะยาว 511.68        10.56% 728.77        8.70% 1,846.10     15.11%

หุน้กู ้ -              0.00% 2,044.88     24.42% 2,995.17     24.51%

ภาระผกูพันผลประโยชนพ์นักงาน 4.05            0.08% 5.68            0.07% 6.08            0.05%

ประมาณการหนีส้นิการรือ้ถอนสนิทรัพย์ -              0.00% -              0.00% 2.45            0.02%

หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่ 0.07            0.00% 0.07            0.00% 0.07            0.00%

รวมหนีส้นิไมห่มนุเวยีน 519.63        10.73% 2,779.40     33.19% 4,860.47     39.78%

รวมหนีส้นิ 804.06        16.60% 3,789.45     45.25% 7,437.70     60.87%

สว่นของเจา้ของ

ทนุจดทะเบยีน 1,815.00     1,815.00     1,815.00     

ทนุทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ 1,815.00     37.47% 1,815.00     21.67% 1,815.00     14.85%

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามัญ 727.55        15.02% 727.55        8.69% 727.55        5.95%

ส ารองตามกฎหมาย -              0.00% 46.83          0.56% 62.89          0.51%

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม 1,473.29     30.41% 1,935.20     23.11% 2,135.20     17.48%

องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของเจา้ของ 24.48          0.51% 37.99          0.45% (122.05)       -1.00%

รวมสว่นของบรษิทัใหญ่ 4,040.32     83.40% 4,562.58     54.48% 4,618.59     37.80%

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 0.01            0.00% 22.84          0.27% 162.15        1.33%

สว่นของผุถ้อืหุน้ 4,040.33     83.40% 4,585.42     54.75% 4,780.74     39.13%

รวมหนีส้นิและสว่นของเจา้ของ 4,844.39     100.00% 8,374.87     100.00% 12,218.44   100.00%

25592558
งบแสดงฐานะการเงนิรวม

2560
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(หน่วย : ลา้นบาท)

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ

รายไดจ้ากการขาย 87.65 68.02% 160.39       38.03% 188.42       82.28%

รายไดเ้งนิอดุหนุนสว่นเพิม่ราคารับซือ้ไฟฟ้า 4.40          3.41% 0.93          0.22% -            0.00%

รายไดค้า่บรหิารจัดการ 36.81        28.57% 260.41       61.75% 40.58        17.72%

ตน้ทนุขายและบรกิาร (119.55)     -92.78% (149.51)     -35.45% (177.24)     -77.40%

ก าไร(ขาดทนุ)ข ัน้ตน้ 9.31          7.22% 272.21       64.55% 51.76        22.60%

รายไดอ้ืน่ 40.18 31.18% 15.48        3.67% 39.30        17.16%

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (87.96)       -68.26% (156.55)     -37.12% (148.68)     -64.93%

ตน้ทนุทางการเงนิ (27.85)       -21.61% (59.94)       -14.21% (112.49)     -49.12%

สว่นแบง่ก าไรจากกจิการทีค่วบคมุรว่มกนั 596.58       462.97% 575.92       136.56% 586.95       256.31%

ก าไร(ขาดทนุ)กอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 530.26       411.50% 647.13       153.45% 416.84       182.02%

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิได ้ (3.67)         -2.85% (29.97)       -7.11% (2.99)         -1.30%

ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรบัปี 526.59       408.65% 617.16       146.34% 413.85       180.72%

ก าไรเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรบัปี

  ผลตา่งจากอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงนิ 24.48        19.00% 13.61        3.23% (160.05)     -69.89%

  การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพันผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน -            0.00% -            0.00% (0.05)         -0.02%

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรบัปี 551.07       427.65% 630.77       149.57% 253.75       110.80%

การแบง่ปันก าไรส าหรบัปี

สว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่ 526.59       408.65% 617.63       146.45% 415.75       0.00%

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ -            0.00% (0.47)         -0.11% (1.90)         0.00%

526.59       408.65% 617.16       146.34% 413.85       0.00%

ก าไร(ขาดทนุ)ตอ่หุน้

ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน 0.29          0.34          0.23          

25592558
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม

2560
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(หน่วย:ลา้นบาท)

งบกระแสเงนิสดรวม 2558 2559 2560

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน

ก าไรกอ่นภาษีเงนิได ้ 530.26                        647.13                        416.84                        
 รายการปรบัปรงุ

      คา่เสือ่มราคา 41.90                          68.38                          81.40                          
      คา่ตดัจ าหน่าย 0.33                            0.40                            0.84                            
      สว่นแบง่ก าไรจากกจิการทีค่วบคมุรว่มกนั (596.58)                      (575.92)                      (586.96)                      
      ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน 1.34                            1.63                            3.90                            
      ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่ังไมเ่กดิขึน้จรงิ (0.02)                           0.05                            (3.25)                           
      ขาดทนุ (ก าไร)จากการวดัมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทนุชั่วคราว (0.39)                           (0.57)                           0.68                            
      ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทนุในหลกัทรัพย์ -                              -                              (8.65)                           
      ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายสนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน -                              1.68                            -                              
      ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ -                              -                              3.16                            
      ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย -                              -                              0.49                            
      ดอกเบีย้รับ (22.04)                         (11.15)                         (18.91)                         
      ตน้ทนุทางการเงนิ 27.85                          59.94                          112.50                        

(17.35)                         191.55                        2.04                            

การเปลีย่นแปลงของเงนิทนุหมนุเวยีน

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ (33.87)                         (222.89)                      204.69                        

ภาษีมลุคา่เพิม่รอขอคนื (9.52)                           (18.30)                         (16.58)                         

สนิทรัพยต์ราสารอนุพันธ์ -                              -                              (81.78)                         

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 17.23                          6.80                            (3.36)                           

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ (2.40)                           2.30                            (3.94)                           

เจา้หนีค้า่กอ่สรา้งและเจา้หนีอ้ ืน่ 0.79                            1.91                            (207.14)                      

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ (39.15)                         (0.23)                           9.47                            

จา่ยช าระผลประโยชน์ -                              -                              (3.56)                           

เงนิสดสทุธ(ิใชไ้ปใน)การด าเนนิงาน (84.27)                         (38.87)                         (100.16)                      

รับภาษีเงนิได ้ -                              -                              1.85                            

จา่ยภาษีเงนิได ้ (1.90)                           (0.69)                           (8.79)                           

เงนิสดสทุธ(ิใชไ้ปใน)การด าเนนิงาน (86.17)                        (39.56)                        (107.10)                      

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ

เงนิสดจา่ยทีซ่ ือ้บรษัิทยอ่ยสทุธจิากเงนิสดทีไ่ดม้า -                              (115.81)                      (4,097.76)                   

เงนิสดจา่ยคา่หุน้คา้งช าระ -                              -                              (179.64)                      

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการเบกิใช(้เพิม่ข ึน้)ลดลง (125.21)                      146.04                        (40.65)                         

เงนิสดจา่ยซือ้เงนิลงทนุชั่วคราว (1,396.90)                   (2,006.61)                   (2,317.23)                   

เงนิสดรับจากการขายเงนิลงทนุชั่วคราว 2,062.49                    809.01                        3,996.10                    

เงนิสดรับคนืเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกบ่คุคลอืน่ -                              -                              6.96                            

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวอืน่ -                              (0.15)                           -                              

เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ (936.04)                      (925.07)                      (1,718.82)                   

เงนิสดรับจากการขายอปุกรณ์ -                              -                              8.76                            

ซือ้สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน (1.34)                           (11.77)                         (17.75)                         

ดอกเบีย้รับ 24.59                          10.36                          9.42                            

เงนิปันผลรับ 464.10                        358.75                        411.25                        

เงนิสดสทุธ(ิใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทนุ 91.69                         (1,735.24)                  (3,939.36)                  

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงนิสดรับจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบันการเงนิสทุธิ 152.95                        866.05                        2,227.50                    

จา่ยช าระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ -                              (536.13)                      (490.00)                      

จา่ยคนืหนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงนิ (4.78)                           (4.78)                           (4.40)                           

รับเงนิกูย้มืระยะยาว 290.62                        559.88                        1,234.81                    

จา่ยช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาว (107.94)                      (371.01)                      (120.36)                      

รับเงนิคา่หุน้กู ้ -                              2,044.88                    947.86                        
  สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย 0.01                            0.01                            141.22                        

จา่ยเงนิปันผล -                              (108.84)                      (199.61)                      

ดอกเบีย้จา่ยและคา่ธรรมเนยีมทางการเงนิ (30.65)                         (49.22)                         (172.00)                      

เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมจดัหาเงนิ 300.21                       2,400.85                    3,565.02                    

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สทุธิ 305.73                        626.05                        (481.44)                      

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้งวด 7.21                            337.42                        977.04                        

ก าไรขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น -                              (0.04)                           7.12                            

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงนิ 24.48                          13.61                          (77.97)                         

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดปลายงวด 337.42                       977.04                       424.75                       
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      งบการเงนิรวม 

    หน่วย 2558 2559 2560 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง        

  อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 3.60  3.20  0.35  

  อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารคา้ เทา่ 5.40  2.12  0.85  

  ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ วนั 67.59  172.04  431.11  

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการท าก าไร        

  อตัราก าไรขัน้ตน้ % 7.22% 64.55% 22.60% 

  อตัราก าไรจากการด าเนนิงาน % 72.90% 69.79% 61.89% 

  อตัราก าไรสทุธ ิ % 68.78% 60.96% 48.61% 

  อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ % 13.03% 13.47% 8.66% 

อตัราสว่นแสดงประสทิธภิาพในการด าเนนิงาน        

  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย ์ % 12.46% 10.70% 5.14% 

  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพยถ์าวร % 17.10% 15.78% 6.43% 

  อตัราการหมนุเวยีนของสนิทรัพย ์ เทา่ 
                   

0.03  
                   

0.05  
                   

0.02  

อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ        

  อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ เทา่ 0.20  0.83  1.56  

  อตัราสว่นหนีส้นิสทุธติอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ เทา่ 0.12  0.61  1.47  

  อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ เทา่ 21.56  12.94  5.44  

  อตัราการจา่ยปันผลตอ่หุน้* บาท 0.06  0.11  0.05556*    

  อตัราการจา่ยปันผล % 33.46% 42.02% 46.39% 
หมายเหต ุ: อัตราปันผลเทยีบกับปีทีอ่า้งองิผลประกอบการ  ส าหรับอัตราปันผลทีจ่่ายจากผลประกอบการปี 2560 อยูร่ะหวา่งการขออนุมัตจิากที่

ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 
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13.1.3 ตารางสรุปงบการเงนิเฉพาะบรษัิท ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 – 2560  

 

(หน่วย : ลา้นบาท)

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ

สนิทรพัย์

สนิทรพัยห์มนุเวยีน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 241.19          7.93% 497.01          8.28% 32.02            0.37%

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการเบกิใชร้ะยะสัน้ 0.55              0.02% -               0.00% 8.86 0.10%

เงนิลงทนุชั่วคราว 566.81          18.65% 1,764.97       29.41% 71.05            0.83%

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ 77.94            2.56% 289.90          4.83% 243.11          2.82%

ลกูหนีค้า่หุน้ -               0.00% 83.20            1.39% 174.50          2.03%

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกบ่รษัิทยอ่ย 240.40          7.91% 868.17          14.47% 2,276.37       26.44%

ภาษีมลูคา่เพิม่รอขอคนื 1.81              0.06% 0.98              0.02% 0.24              0.00%

สนิทรัพยต์ราสารอนุพันธร์ะยะสัน้ -               0.00% -               0.00% 10.19            0.12%

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 3.19              0.10% 3.76              0.06% 10.91            0.13%

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 1,131.89       37.23% 3,507.99       58.45% 2,827.25       32.84%

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการเบกิใชร้ะยะยาว 159.13          5.23% 1.05              0.02% 24.07            0.28%

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกบ่รษัิทยอ่ย -               0.00% -               0.00% 2,232.31       25.93%

เงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย 596.01          19.61% 1,390.22       23.16% 2,339.25       27.17%

เงนิลงทนุในกจิการทีค่วบคมุรว่มกนั 350.00          11.51% 350.00          5.83% 350.00          4.06%

อสงัหารมิทรัพยเ์พือ่การลงทนุ 88.40            2.91% 88.40            1.47% 88.40            1.03%

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 602.25          19.81% 582.46          9.71% 594.80          6.91%

สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน 3.60              0.12% 4.16              0.07% 5.63              0.07%

สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับัญชี 105.27          3.46% 75.38            1.26% 73.17            0.85%

สนิทรัพยต์ราสารอนุพันธร์ะยะยาว -               0.00% -               0.00% 71.59            0.83%

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 3.33              0.11% 1.86              0.03% 3.91              0.05%

รวมสนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 1,907.99       62.77% 2,493.53       41.55% 5,783.13       67.16%

รวมสนิทรพัย์ 3,039.88       100.00% 6,001.51       100.00% 8,610.38       100.00%

หนีส้นิและสว่นของเจา้ของ

หนีส้นิหมนุเวยีน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ -               0.00% 489.00          8.15% 2,233.05       25.9%

เจา้หนีค้า่กอ่สรา้งและเจา้หนีอ้ ืน่ 4.06              0.13% 199.18          3.32% 85.42            0.99%

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 4.49              0.15% 3.83              0.06% 2.52              0.03%

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 39.66            1.30% -               0.00% 22.50 0.26%

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 2.44              0.08% 2.20              0.04% 0.68              0.01%

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 50.65            1.67% 694.21          11.57% 2,344.17       27.22%

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงนิ 3.83              0.13% -               0.00% 10.60 0.12%

เงนิกูย้มืระยะยาว 113.33          3.73% -               0.00% -               0.00%

เงนิกูย้มืระยะยาว - บรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกนั -               0.00% 22.50            0.37% -               0.00%

หุน้กู ้ -               0.00% 2,044.88       34.07% 2,995.17       34.79%

ภาระผกูพันผลประโยชนพ์นักงาน 4.06              0.13% 5.68              0.09% 6.08              0.07%

หนีส้นิภาษีเงนิไดร้อการตดับัญชี -               0.00% -               0.00% 2.45              0.03%

หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่ 0.07              0.00% 0.07              0.00% 0.07              0.00%

รวมหนีส้นิไมห่มนุเวยีน 121.29          3.99% 2,073.13       34.54% 3,014.37       35.01%

รวมหนีส้นิ 171.94          5.66% 2,767.34       46.11% 5,358.54       62.23%

สว่นของเจา้ของ

ทนุจดทะเบยีน 1,815.00       59.71% 1,815.00       30.24% 1,815.00       21.08%

ทนุออกจ าหน่ายและช าระแลว้ 1,815.00       59.71% 1,815.00       30.24% 1,815.00       21.08%

สว่นเกนิกวา่มลูคา่หุน้สามญั 727.55          23.93% 727.55          12.12% 727.55          8.45%

ส ารองตามกฎหมาย -               0.00% 40.03            0.67% 50.89            0.59%

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม 325.39          10.70% 651.60          10.86% 658.40          7.65%

องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของผูถ้อืหุน้ -               0.00% -               0.00% -               0.00%

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 2,867.94       94.34% 3,234.18       53.89% 3,251.84       37.77%

สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย -               0.00% -               0.00% -               0.00%

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 2,867.94       94.34% 3,234.18       53.89% 3,251.84       37.77%

รวมหนีส้นิและสว่นของเจา้ของ 3,039.88       100.00% 6,001.51       100.00% 8,610.38       100.00%

25592558
งบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะ

2560
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(หน่วย : ลา้นบาท)

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ

รายไดจ้ากการขาย 2.82             5.70% 0.76            0.28% -              0.00%

รายไดเ้งนิอดุหนุนสว่นเพิม่ราคารับซือ้ไฟฟ้า 4.40             8.89% 0.93            0.34% -              0.00%

รายไดค้า่บรหิารจัดการ 42.28          85.41% 274.44       99.39% 67.86          100.00%

ตน้ทนุขายและบรกิาร (86.92)         -175.60% (73.78)        -26.72% (84.23)        -124.12%

ก าไร(ขาดทนุ)ข ัน้ตน้ (37.42)        -75.60% 202.35       73.28% (16.37)        -24.12%

รายไดเ้งนิปันผล 416.85        842.12% 441.95       160.05% 451.50       665.34%

รายไดอ้ืน่ 36.88          74.51% 15.15          5.49% 86.66          127.70%

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (77.42)         -156.40% (126.32)      -45.75% (153.46)      -226.14%

ตน้ทนุทางการเงนิ (9.70)           -19.60% (28.11)        -10.18% (148.75)      -219.20%

ก าไร(ขาดทนุ)กอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 329.19        665.03% 505.02       182.90% 219.58       323.58%

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิได ้ (3.79)           -7.66% (29.90)        -10.83% (2.22)           -3.27%

ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรบัปี 325.40        657.37% 475.13       172.07% 217.36       320.31%

ก าไรเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรบัปี

  การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพันผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 0.00 0.00% 0.00 0.00% (0.05)           -0.07%

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรบัปี 325.40        657.37% 475.13       172.07% 217.31       320.23%

การแบง่ปันก าไรส าหรบัปี

สว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่ 325.40        657.37% 475.13       172.07% 217.36       320.31%

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ -              0.00% -             0.00% -             0.00%

325.40        657.37% 475.13       172.07% 217.36       320.31%

ก าไร(ขาดทนุ)ตอ่หุน้

ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน 0.18            0.26           0.12           

25592558
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จเฉพาะ

2560



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2560    
    

 

   

สว่นที ่3 หนา้ 92 

 

(หน่วย:ลา้นบาท)

งบกระแสเงนิสดเฉพาะ 2558 2559 2560

 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน

ก าไรกอ่นภาษีเงนิได ้ 329.18                        505.02                        219.58                        
 รายการปรบัปรงุ

      คา่เสือ่มราคา 20.77                          21.00                          20.41                          
      คา่ตดัจ าหน่าย 0.32 0.39                             0.48                             
      ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน 1.34                             1.63                             3.90                             
      ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่ังไมเ่กดิขึน้จรงิ (5.90)                           49.46                          129.92                        
      ขาดทนุ (ก าไร)จากการวดัมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทนุชั่วคราว (0.39)                           (0.57)                           0.68                             
      ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทนุในหลกัทรัพย์ -                               -                               (8.65)                           
      ตดัจ าหน่ายสนิทรัพยส์นิทรัพยไ์มม่ตีวัตน -                              1.68                             -                               
      ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ -                              -                               3.16                             
      ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย -                              -                               0.08                             
      เงนิปันผลรับ (416.85)                       (441.95)                       (451.50)                       
      ดอกเบีย้รับ (21.77)                         (11.16)                         (69.96)                         
      ตน้ทนุทางการเงนิ 9.70                             28.11                          148.75                        

(83.60)                         153.61                        (3.15)                           

การเปลีย่นแปลงของเงนิทนุหมนุเวยีน

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ (8.09)                           (210.78)                       220.84                        

ภาษีมลุคา่เพิม่รอขอคนื (1.81)                           0.82                             0.74                             

สนิทรัพยต์ราสารอนุพันธ์ -                               -                               (81.78)                         

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 0.62                             0.98                             (0.18)                           

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 0.95                             1.62                             (2.06)                           

เจา้หนีค้า่กอ่สรา้งและเจา้หนีอ้ ืน่ (10.45)                         (0.22)                           (16.80)                         

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ (39.95)                         (0.24)                           (1.51)                           

จา่ยช าระผลประโยชน์ -                              -                              (3.56)                           

เงนิสดสทุธ(ิใชไ้ปใน)กจิการด าเนนิงาน (142.33)                       (54.21)                         112.54                        

รับภาษีเงนิได ้ -                              -                              1.72                             

จา่ยภาษีเงนิได ้ (1.80)                           (1.55)                           (8.78)                           

เงนิสดสทุธ(ิใชไ้ปใน)การด าเนนิงาน (144.13)                      (55.76)                        105.48                        

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ

เงนิสดจา่ยทีซ่ ือ้บรษัิทยอ่ยสทุธจิากเงนิสดทีไ่ดม้า (419.82)                       (614.58)                       (1,073.28)                    

เงนิสดจา่ยคา่หุน้คา้งช าระ -                               -                               (179.64)                       

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการเบกิใช(้เพิม่ข ึน้)ลดลง (118.76)                       158.63                        (8.86)                           

เงนิสดจา่ยซือ้เงนิลงทนุชั่วคราว (1,396.90)                    (2,006.61)                    (2,317.23)                    

เงนิสดรับจากการขายเงนิลงทนุชั่วคราว 2,062.49                     809.01                        3,996.10                     

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกบ่รษัิทยอ่ย (298.41)                       (710.76)                       (2,450.30)                    

เงนิสดรับคนืเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกบ่รษัิทยอ่ย 132.35                        33.57                          502.96                        

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกบ่รษัิทยอ่ย -                              -                              (1,822.25)                    

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวอืน่ -                              (0.15)                           -                               

เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ (13.11)                         (0.86)                           (28.76)                         

เงนิสดรับจากการขายอปุกรณ์ -                              -                              8.75                             

ซือ้สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน (1.34)                           (2.62)                           (2.06)                           

ดอกเบีย้รับ 24.33                          9.98                             14.09                          

เงนิปันผลรับ 464.10                        358.75                        415.70                        

เงนิสดสทุธ(ิใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทนุ 434.93                        (1,965.62)                   (2,944.78)                   

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงนิสดรับจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบันการเงนิสทุธิ -                              866.05                        2,227.50                     

จา่ยช าระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ -                              (383.18)                       (490.00)                       

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัเพิม่ขึน้ -                              45.00                          -                               

จา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั -                              (22.50)                         -                               

จา่ยคนืหนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงนิ (4.77)                           (4.78)                           (4.40)                           

จา่ยช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาว (40.00)                         (154.00)                       -                               

รับเงนิคา่หุน้กู ้ -                              2,044.88                     947.86                        

จา่ยเงนิปันผล -                              (108.84)                       (199.61)                       

ดอกเบีย้จา่ยและคา่ธรรมเนยีมทางการเงนิ (8.90)                           (5.39)                           (107.04)                       

เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมจดัหาเงนิ (53.67)                        2,277.24                    2,374.31                    

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สทุธิ 237.13                        255.87                        (464.99)                       

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้งวด 4.06                             241.19                        497.01                        

ก าไรขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น -                              (0.04)                           -                               

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดปลายงวด 241.19                        497.01                        32.02                          
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      งบการเงนิเฉพาะ 

    หน่วย 2558 2559 2560 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง        

  อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 22.35  5.05  1.21  

  อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารคา้ เทา่ 1.30  1.50  0.25  

  ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ วนั 287.40  243.12  1,433.46  

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการท าก าไร        

  อตัราก าไรขัน้ตน้ % -75.60% 73.28% -24.12% 

  อตัราก าไรจากการด าเนนิงาน % 67.34% 72.71% 60.78% 

  อตัราก าไรสทุธ ิ % 64.66% 64.80% 35.87% 

  อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ % 11.35% 14.69% 6.68% 

อตัราสว่นแสดงประสทิธภิาพในการด าเนนิงาน        

  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย ์ % 11.59% 11.79% 5.04% 

  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพยถ์าวร % 20.84% 24.22% 8.90% 

  อตัราการหมนุเวยีนของสนิทรัพย ์ เทา่ 0.03  0.05  0.02  

อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ        

  อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ เทา่ 0.06  0.86  1.65  

  อตัราสว่นหนีส้นิสทุธติอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ เทา่  (0.02) 0.70  1.64  

  อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ เทา่ 34.91  17.73  0.62  

  อตัราการจา่ยปันผลตอ่หุน้* บาท 0.06  0.11  0.05556*    

  อตัราการจา่ยปันผล % 33.46% 42.02% 46.39% 
หมายเหต ุ: อัตราปันผลเทยีบกับปีทีอ่า้งองิผลประกอบการ  ส าหรับอัตราปันผลทีจ่่ายจากผลประกอบการปี 2560 อยูร่ะหวา่งการขออนุมัตจิากที่

ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 
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 14. การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝ่ายจดัการ 

14.1 เหตกุารณ์ส าคญัในปี 2560 ทีม่ผีลกระทบตอ่งบการเงนิ 

1.  การจ าหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิยข์องโครงการ Solar Farm สหกรณ์ 

 ในเดอืนมกราคม 2560 โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้บนพืน้ดนิของสหกรณ์ขนาด 1.0 เมกะวตัต ์ทีจ่ังหวดั

ประจวบครีขีนัธ ์ไดก้อ่สรา้งแลว้เสร็จและด าเนนิการจ าหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณชิยแ์ลว้ 

2.  การขยายการลงทนุไปยังประเทศญีปุ่่ น 

 บรษัิทเริม่ขยายธุรกจิสูภู่มภิาคเอเชยีโดยเป็นการลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บนพืน้ดนิ ใน

ประเทศญีปุ่่ นจ านวน 7 โครงการ มกี าลงัการผลติเสนอขายรวมทัง้ส ิน้ 21.74 เมกะวตัต ์ ปัจจบุนัโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศญีปุ่่ นมี

ความคบืหนา้ตามล าดับ กลุม่บรษัิทฯ เริม่จ าหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชยแ์ลว้ 5 โครงการ  รวมก าลังการผลติเสนอขาย 6.99   

เมกะวตัต ์สว่นโครงการอืน่ๆ อยูร่ะหวา่งการกอ่สรา้งและด าเนนิการในดา้นตา่งๆ  

 ในปี 2560 กลุม่บรษัิทฯ ไดซ้ือ้โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีม่ขีนาดก าลงัการผลติ 154.98 เมกะวตัต ์ในประเทศ

ญีปุ่่ น ซึง่ทางกลุม่บรษัิทฯ มคีวามมั่นใจวา่การลงทนุดงักลา่วจะกอ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่บรษัิทและผูถ้อืหุน้ เนือ่งจากเป็นการลงทนุใน

ธรุกจิทีม่แีนวโนม้เตบิโตในอนาคต และเป็นโครงการใหญท่ีส่ดุของกลุม่บรษัิทฯ ทีม่กีารลงทนุในประเทศญีปุ่่ น 

 

14.2 รายงานวเิคราะหผ์ลการด าเนนิงานตามงบการเงนิรวม 

1.  รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 

 บรษัิทฯ มรีายไดร้วมเพิม่ขึน้จากการจ าหน่ายไฟฟ้าของโครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้บนพืน้ดนิในประเทศ

ญีปุ่่ น เริม่ทยอยจ าหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยเ์ขา้ระบบเชงิพาณิชย ์(COD) แลว้ 5 โครงการ รวมก าลังการผลติเสนอขายเป็น

จ านวน 6.99 เมกะวัตต ์สง่ผลใหก้ลุม่บรษัิทฯ รับรูร้ายไดจ้ากกจิการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยท์ีป่ระเทศญีปุ่่ นจ านวน 73.18 ลา้น

บาท ในปี 2560 ซึง่เพิม่ขึน้จากระยะเวลาเดยีวกันในปีก่อนซึง่มรีายไดเ้พียง 45.61 ลา้นบาทหรือคดิเป็นอัตราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 

60.44  

 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยใ์หม่ขนาด 1 เมกะวัตตท์ีจ่ังหวัดประจวบครีขีันธ์ เริม่รับรูร้ายไดจ้ากการด าเนนิการ

จ าหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณชิย ์(COD) ในปี 2560 จ านวน 7.97 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2559 ซึง่ไมม่รีายได ้

 ในขณะเดยีวกัน ส่วนทีล่ดลงเกดิจากรายการพเิศษ รายไดค้่าบรหิารจัดการในโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานชวีมวลที ่

บรษัิทฯ รับรูใ้นปี 2559 จ านวนเงนิ 221.8 ลา้นบาท  

 สง่ผลใหบ้รษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยมรีายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารรวมส าหรับปี 2560 มจี านวน 229  ลา้นบาท ต า่กวา่ปี

กอ่น ทีบ่รษัิทฯ มรีายไดเ้ทา่กับ 421.73 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 192.73 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอัตราการลดลงรอ้ยละ 45.69 (ยอด

ดังกลา่วยังไมร่วมรายไดจ้ากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์จ านวน 80 เมกะวัตต ์ซึง่รับรูผ้ลประกอบการเป็นสว่นแบง่ก าไร

จากกจิการทีค่วบคมุร่วมกนัอกีจ านวน 586.95 ลา้นบาท)  

     2.  ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร 

 บรษัิทฯ มตีน้ทนุขายและบรกิารในปี 2560 จ านวน 177.24 ลา้นบาท สงูกวา่ปีกอ่น ทีแ่สดงยอด 149.51 ลา้นบาท  เพิม่ขึน้

จ านวน 27.73 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอัตราเพิม่ขึน้รอ้ยละ 18.55  ซึง่มสีาเหตหุลักจากการรับรูค้่าเสือ่มราคาและค่าเชา่หลังคาของ

โครงการผลติไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้บนหลังคาทีม่กีารจ าหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชยท์ีเ่พิม่ขึน้ และการเพิม่ขึน้

ของเงนิเดอืนและคา่จา้งเพือ่รองรับการขยายงานทางธรุกจิทัง้ภายในประเทศและในตา่งประเทศ  

 บรษัิทฯ มอีัตราการท าก าไรขัน้ตน้ส าหรับปี 2560 เท่ากับรอ้ยละ 22.60 ลดลงจากปี 2559 ทีม่กี าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 64.55 

อัตราการท าก าไรขัน้ตน้ทีล่ดลงเป็นผลมาจากการรายไดจ้ากการบรหิารจัดการในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชวีมวลทีเ่กดิขึน้ในปี 

2559 เป็นรายการพเิศษทีไ่มไ่ดเ้กดิขึน้ในปี 2560 

3.  คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 

 บรษัิทฯ มคีา่ใชจ้่ายในการบรหิารรวมส าหรับปี 2560 จ านวน 148.69 ลา้นบาท ซึง่ต า่กวา่ปีกอ่นทีแ่สดงยอด 156.55  ลา้น

บาท เป็นจ านวน 7.86 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 5.02  ซึง่มสีาเหตสุว่นหนึง่มาจากบรษัิทฯ รับรูผ้ลตา่งอตัราแลกเปลีย่นของเงนิลงทนุ

สทุธใินหน่วยงานตา่งประเทศไวใ้นสว่นของผูถ้อืหุน้อืน่ในปี 2560 ท าใหบ้รษัิทฯ มขีาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่น ลดลง 34.35 ลา้น

บาท และมกีารเพิม่ขึน้ของคา่ใชจ้า่ยพนักงานเพือ่รองรับการขยายตวัของธรุกจิ 

4.  ตน้ทนุทางการเงนิ 

 บรษัิทฯ มตีน้ทนุทางการเงนิส าหรับปี 2560  จ านวน 112.50 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีกอ่นทีม่จี านวน 59.94 ลา้นบาท หรอื

เพิม่ขึน้จ านวน 52.56 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 87.68 ซึง่มสีาเหตจุากการทีบ่รษัิทฯ ออกหุน้กูเ้พือ่น ามาลงทนุโรงไฟฟ้าจากพลงังาน
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ชวีมวลและเพือ่รองรับการลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าทีป่ระเทศญีปุ่่ น นอกจากนี้ ตามนโยบายและวธิปีฏบิัตทิางบัญชทีีค่า่ใชจ้่ายที่

เกีย่วขอ้งกับโครงการโรงไฟฟ้าทีต่ดิตัง้บนพืน้ดนิในประเทศญีปุ่่ นจะสามารถบันทกึรวมเป็นตน้ทุนของโรงไฟฟ้าระหวา่งกอ่สรา้งได ้

เมือ่มกีารจา่ยเงนิกูย้มืดงักลา่วไปเพือ่การกอ่สรา้ง แตเ่นือ่งจากเงนิทีไ่ดรั้บจากการออกหุน้กูด้งักลา่วยังอยูใ่นชว่งรอการจา่ยเพือ่การ

กอ่สรา้ง จงึท าใหด้อกเบีย้จา่ยทีเ่กดิขึน้ดงักลา่วตอ้งบนัทกึเป็นคา่ใชจ้า่ยในงบการเงนิทัง้จ านวน ทัง้นีบ้รษัิทฯ ไดม้กีารบนัทกึตน้ทนุ

กูย้มืเป็นตน้ทนุของโรงไฟฟ้าระหวา่งกอ่สรา้งแลว้บางสว่น ส าหรับโครงการทีอ่ยูร่ะหวา่งการกอ่สรา้ง 

5.  สว่นแบง่ก าไรจากกจิการทีค่วบคมุร่วมกนั 

 ตามนโยบายการบญัชเีรือ่งเงนิลงทนุในบรษัิทร่วมและการร่วมคา้  บรษัิทฯ รับรูเ้งนิลงทนุในกจิการทีค่วบคมุร่วมกนัโดยใชว้ธิี

สว่นไดเ้สยีซึง่เป็นกจิการทีล่งทนุและด าเนนิการบรหิารโครงการไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้บนพืน้ดนิ 80 เมกะวตัต ์ตาม

รายละเอยีดดงันี ้

ผลการด าเนนิงานของกจิการทีค่วบคมุรว่มกนัตามวธิสีว่นไดเ้สยี 

หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 31 ธนัวาคม เพิม่ข ึน้ (ลดลง) 

2560 2559 จ านวนเงนิ รอ้ยละ 

รายได ้ 1,555.59 1,516.24 39.35 2.59 

ตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ย (577.33) (556.37) (20.96) (3.76) 

ก าไรสทุธ ิ 978.26 959.87 18.39 1.91 

สว่นแบง่ก าไรจากกจิการทีค่วบคมุร่วมกนั (60%) 586.95 575.92 11.03 1.91 

กจิการทีค่วบคมุร่วมกนัมผีลประกอบการทีส่ม ่าเสมอ โดยในปี 2560  มกี าไรจากการด าเนนิงานจ านวน 978.26 ลา้นบาท เพิม่ขึน้

จากปีก่อนทีแ่สดงยอด 959.87 ลา้นบาท เป็นจ านวน 18.39 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 1.91 ผลประกอบการจากกจิการทีค่วบคุม

ร่วมกันดังกลา่วจะถกูแบง่ตามวธิสีว่นไดเ้สยีในรูปแบบของสว่นแบง่ก าไรจากกจิการทีค่วบคมุร่วมกัน  โดยสว่นแบง่ก าไรจากกจิการ

ทีค่วบคมุร่วมกนั (60%) ส าหรับปี 2560 จะมจี านวนเทา่กบั 586.95 ลา้นบาท  เพิม่ขึน้จากปีกอ่นทีแ่สดงยอด 575.92 ลา้นบาท เป็น

จ านวน 11.03 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 1.91 

6.  ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 

 ในปี 2560 บรษัิทฯ มกี าไรสทุธสิ าหรับปีจ านวน 413.86 ลา้นบาท  ต า่กวา่ปีกอ่นทีแ่สดงยอด 617.16 ลา้นบาท  คดิเป็นการ

ลดลงของก าไรสทุธจิ านวน 203.30 ลา้นบาท หรอืเป็นอัตรารอ้ยละ 32.94 เนื่องจากในปี 2559 บรษัิทฯ มรีายการพเิศษ รายไดค้า่

บรหิารจัดการในโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานชวีมวลที ่จ านวนเงนิ 221.8 ลา้นบาท ทีไ่ม่เกดิขึน้ในปี 2560 และมตีน้ทุนทาง

การเงนิทีเ่พิม่ขึน้จากการลงทนุในตา่งประเทศ 

 ในปี 2560 บรษัิทฯ มกี าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 253.75 ลา้นบาท ต ่ากว่าปีก่อนทีม่จี านวน 630.77 ลา้นบาท ในปี 2559 

สาเหตหุลกัเกดิจากผลตา่งของการแปลงคา่งบการเงนิ 173.67 ลา้นบาท และเหตผุลทีก่ลา่วไปขา้งตน้  

     7.  อตัราผลตอบแทนตอ่ผูถ้อืหุน้  

 บรษัิทฯ มอีัตราผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้ลดลง โดยบรษัิทฯ มอีัตราผลตอบแทนตอ่ผูถ้อืหุน้ในปี 2560 และ 2559  เท่ากับ 

รอ้ยละ 8.66 และ 13.47 ตามล าดับ ซึง่เกดิจากในปี 2560 ไม่มรีายการพเิศษจ านวน 221.8 ลา้นบาท รวมถงึมตีน้ทุนทางการเงนิ

เพิม่ขึน้ 

14.3 รายงานวเิคราะหฐ์านะการเงนิตามงบการเงนิรวม 

14.3.1  การวเิคราะหส์นิทรัพย ์

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 และ 2559  บรษัิทมสีนิทรัพยร์วมทัง้ส ิน้ 12,218.44 ลา้นบาท และ 8,374.87 ลา้นบาท ตามล าดบั  

สนิทรัพยร์วมของบรษัิทฯ เพิม่ขึน้จ านวน 3,843.57 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 45.89 โดยมรีายละเอยีดดงันี ้

      หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 
31 ธนัวาคม เพิม่ข ึน้ (ลดลง) 

2560 2559 จ านวนเงนิ รอ้ยละ 

สนิทรัพยห์มนุเวยีน 899.58 3,236.21 (2,336.63) (72.20) 

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 11,318.86 5,138.66 6,180.20 120.27 

รวมสนิทรพัย ์ 12,218.44 8,374.87 3,843.57 45.89 
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1) สนิทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 899.58 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ 

3,236.21 ลา้นบาท เป็นจ านวน 2,336.63 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 72.20 เนื่องจากบรษัิทฯ ไดม้กีารลงทุนในโครงการ

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศญีปุ่่ น และสนับสนุนเงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย 

2) สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 จ านวน 11,318.86 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 ที่

แสดงยอด 5,138.66 ลา้นบาท เป็นจ านวน 6,180.20 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 120.27 ซึง่สนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีนของ  

บรษัิทฯ สว่นหลักเพิม่ขึน้จากการเขา้ซือ้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยใ์นประเทศญีปุ่่ น รวมถงึความคบืหนา้ของ

โครงการระหวา่งกอ่สรา้งทัง้ในและตา่งประเทศ  

14.3.2   การวเิคราะหห์นีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 บรษัิทฯ มหีนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้รวมทัง้ส ิน้ 12,218.44 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก ณ วนัที ่31 

ธันวาคม 2559 ทีแ่สดงยอด 8,374.87 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้จ านวน 3,843.57 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราเพิม่ขึน้รอ้ยละ 45.89 โดยมี

รายละเอยีด ดงันี ้

      หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 
31 ธนัวาคม เพิม่ข ึน้ (ลดลง) 

2560 2559 จ านวนเงนิ รอ้ยละ 

หนีส้นิ   7,437.70 3,789.45 3,648.25 96.27 

สว่นของเจา้ของ 4,780.74 4,585.42 195.32 4.26 

รวมหนีส้นิและสว่นของเจา้ของ 12,218.44 8,374.87 3,843.57 45.89 

 

1) ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560  บรษัิทฯ มหีนี้สนิรวมทัง้ส ิน้ 7,437.70 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 ซึง่

บรษัิทฯ มหีนี้สนิรวม 3,789.45 ลา้นบาท หรือเพิม่ขึน้จ านวน 3,648.25 ลา้นบาท คดิเป็นอัตราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 96.27 

โดยมีสาเหตุหลักจากหุน้กูแ้ละเงนิกูย้ืม เพื่อรองรับโครงการลงทุนของบรษัิท เช่น ในโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล และ

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์โดยมรีายละเอยีดดงันี ้

 เมือ่วนัที ่5 เมษายน 2560 บรษัิทฯ ไดอ้อกหุน้กูช้นดิระบชุือ่ผูถ้อื ประเภทไมด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั และไมม่ผีูแ้ทน

ผูถ้อืหุน้กู ้จ านวน 950 ลา้นบาทครบก าหนดช าระคนืภายใน 3 ปี  

 เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้จ านวน 2,250 ลา้นบาท  

2) ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 บรษัิทฯ มสีว่นของเจา้ของรวมทัง้ส ิน้ 4,780.74 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก ณ วันที ่31 ธันวาคม 

2559 ซึง่บรษัิทฯมสีว่นของเจา้ของรวม 4,585.42 ลา้นบาท หรอืเพิม่สงูขึน้จ านวน 195.32 คดิเป็นอตัราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 

4.26 สว่นของเจา้ของทีเ่พิม่ขึน้เกดิจากการทีบ่รษัิทฯ มคีวามสามารถในการท าก าไรอย่างต่อเนื่อง โดยบรษัิทฯ มกี าไร

ส าหรับปี 2560 จ านวน 415.71 ลา้นบาท  สง่ผลใหบ้รษัิทฯ มกี าไรสะสมเพิม่สงูขึน้ จาก 1,935.20 ลา้นบาทในปี 2559 

เพิม่เป็นก าไรสะสมจ านวน 2,135.19 ลา้นบาทในปี 2560  ทัง้นี้ในปี 2560 ทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้มมีตอินุมัตกิารจ่ายเงนิ

ปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.11 บาท   รวมเป็นเงนิปันผลทัง้สิน้จ านวน 199.65 ลา้นบาท 

14.3.3  ความเหมาะสมของโครงสรา้งเงนิทนุ 

ส าหรับอัตราส่วนของหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ ยังอยู่ในระดับต ่า โดยบรษัิทฯ มอีัตราสว่นหนี้สนิต่อทุน

เทา่กับ 1.56 ในปี 2560 สงูขึน้กวา่ 0.83 ในปี 2559 การเปลีย่นแปลงของอัตราสว่นหนี้สนิตอ่ทนุของบรษัิทฯ สว่นใหญเ่กดิจากการ

เพิม่ขึน้ของหนีส้นิทีเ่กดิจากการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นชว่งปลายปี 2559  เพือ่รองรับการขยายงานและการลงทนุ    

14.4 รายงานวเิคราะหก์ระแสเงนิสดตามงบการเงนิรวม 

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดคงเหลอืของงบการเงนิรวม ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 เป็นจ านวน 424.75 ลา้นบาท 

ลดลงจากยอด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 ที ่977.04 ลา้นบาท เป็นจ านวน 552.29 ลา้นบาท สรุปไดด้งันี ้ 

1) เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมด าเนนิงานจ านวน 107.10 ลา้นบาท  

2) เงนิสดสทุธใิชไ้ปจากกจิกรรมการลงทนุ 3,939.36 ลา้นบาท  

3) เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 3,565.02 ลา้นบาท 

4) ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงนิขาดทนุ 70.85 ลา้นบาท  
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สว่นที ่4 

การรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลู 
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บรษัิทไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีฉบบันีแ้ลว้ ดว้ยความระมัดระวงั บรษัิทขอรับรองวา่ ขอ้มลูดงักลา่ว

ถกูตอ้งครบถว้น ไมเ่ป็นเท็จ ไมท่ าใหผู้อ้ ืน่ส าคญัผดิ หรอืไมข่าดขอ้มลูทีค่วรตอ้งแจง้ในสาระส าคัญ  นอกจากนี ้บรษัิทขอรับรองวา่ 

1. งบการเงนิและขอ้มลูทางการเงนิทีส่รุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี ไดแ้สดงขอ้มลูอยา่งถกูตอ้งครบถว้นใน

สาระส าคญัเกีย่วกับฐานะการเงนิ ผลการด าเนนิงาน และกระแสเงนิสดของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยแลว้  

2. บรษัิทไดจั้ดใหม้รีะบบการเปิดเผยขอ้มลูทีด่ ี  เพือ่ใหแ้น่ใจวา่บรษัิทไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในสว่นทีเ่ป็นสาระส าคญัทัง้ของ

บรษัิทและบรษัิทยอ่ยอยา่งถกูตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคมุดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักลา่ว 

3. บรษัิทไดจ้ัดใหม้รีะบบการควบคมุภายในทีด่ ีและควบคมุดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักลา่ว และบรษัิทไดแ้จง้ขอ้มลู

การประเมนิระบบการควบคมุภายใน  ณ วนัที ่ 14 พฤศจกิายน 2560   ตอ่ผูส้อบบญัชแีละกรรมการตรวจสอบของบรษัิท

แลว้ ซึง่ครอบคลมุถงึขอ้บกพร่องและการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การกระท าทีม่ชิอบที่

อาจมผีลกระทบตอ่การจัดท ารายงานทางการเงนิของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย 

 

 ในการนี ้ เพือ่เป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดยีวกนักบัทีบ่รษัิทไดรั้บรองความถกูตอ้งแลว้ บรษัิทได ้

มอบหมายให ้  นางสาวนฐภรณ์ เทีย่งประเทศ  เป็นผูล้งลายมอืชือ่ก ากบัเอกสารนีไ้วท้กุหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไมม่ลีายมอืชือ่ของ  

นางสาวนฐภรณ์ เทีย่งประเทศ  ก ากบัไว ้บรษัิทจะถอืวา่ไมใ่ชข่อ้มูลทีบ่รษัิทไดรั้บรองความถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักลา่วขา้งตน้ 

 

 ชือ่  - สกลุ  ต าแหน่ง ลายมอืชือ่ 

 

 

 

1. นางสาวแคทลนี  มาลนีนท ์ ประธานกรรมการบรษัิท            -แคทลนี มาลนีนท-์      

   กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 

 

 

2. นายสมภพ พรหมพนาพทิกัษ์ กรรมการบรษัิท           -สมภพ พรหมพนาพทิกัษ์-   

   กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 

 

ผูรั้บมอบอ านาจ 

 

นางสาวนฐภรณ์ เทีย่งประเทศ ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการ           -นฐภรณ ์เทีย่งประเทศ-        

   ฝ่ายสนับสนุนองคก์ร 
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เอกสารแนบ 1 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบั 

กรรมการ 

ผูบ้รหิาร 

ผูม้อี านาจควบคมุ 

และเลขานกุารบรษิทั 
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เอกสารแนบ 1 หนา้ 2 

ชือ่-นามสกลุ / ต าแหนง่ อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุทิางการศกึษา สดัสว่น 
การถอืหุน้ 
ในบรษิทัฯ   

ความสมัพนัธ์
ทาง

ครอบครวั
ระหวา่ง
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างาน 5 ปียอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหนง่ บรษิทั /ประเภทธุรกจิ 

1. นางสาวแคทลนี มาลนีนท ์   46 - Ed.D. in Institutional 0.24 -ไมม่-ี 2557 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบรษัิท , บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่/  

ประธานกรรมการบรษัิท ,     Management, Pepperdine    ประธานกรรมการบรหิาร , พลังงาน 

ประธานกรรมการบรหิาร ,     University    ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ,  

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

กรรมการสรรหาและพจิารณา     Commerce, Boston University    พจิารณาคา่ตอบแทน  

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

กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพัน  Chulalongkorn University    ปฏบัิตกิาร  

บรษัิท     การด ารงต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

รักษาการ ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่าย  การอบรมหลกัสตูรของสมาคม   2557 – ปัจจุบัน ประธานบรหิารความเสีย่ง บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์/ บันเทงิ 

การเงนิ  สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย   2549 – ปัจจุบัน  กรรมการผูม้อี านาจลงนาม บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์/ บันเทงิ 

  -  Directors Accreditation Program   2542 – ปัจจุบัน Assistant to Senior บมจ. บอีซี ีเวลิด ์/ บันเทงิ 

  -  Directors Certification Program    Executive Vice President  

        2549 – 2557  กรรมการและกรรมการสรรหา บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์/ บันเทงิ 

      และพจิารณาคา่ตอบแทน  

     การด ารงต าแหนง่ในบรษิทั/หนว่ยงานอืน่  

     2556 – ปัจจุบัน กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพัน กลุม่บรษัิทในเครอื บมจ.ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่

     2549 – ปัจจุบัน กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพัน กลุม่บรษัิทในเครอื บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์

        

        

        

        

        

        

 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2560    

 

   

เอกสารแนบ 1 หนา้ 3 

ชือ่-นามสกลุ / ต าแหนง่ อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุทิางการศกึษา สดัสว่น 
การถอืหุน้ 
ในบรษิทัฯ   

ความสมัพนัธ์
ทาง

ครอบครวั
ระหวา่ง
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างาน 5 ปียอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหนง่ บรษิทั 

2. นายพรหมนิทร ์เลศิสรุยิเ์ดช 63 - National Health Administration -ไมม่-ี -ไมม่-ี 2557 – ปัจจุบัน  กรรมการอสิระ บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่/ พลังงาน 

กรรมการอสิระ    Japan (May – June 1992)    รองประธานกรรมการบรษัิท  

รองประธานกรรมการบรษัิท  - อนุมัตบัิตรเวชศาสตรป้์องกัน   การด ารงต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

    คลนิกิ จากแพทยสภา    ไมม่ ี  

  - Fellowship in Public   การด ารงต าแหนง่ในบรษิทั/หนว่ยงานอืน่  

    Administration Ottawa   2560 – ปัจจุบัน ทีป่รกึษาคณะกรรมการบรหิาร โรงพยาบาลพระราม 9 

    University and Carleton   2556 – ปัจจุบัน อปุนายกสมาคมและประธาน มหาวทิยาลัยชนิวัตร 

    University, Canada    คณะกรรมการอ านวยการ  

  - แพทยศาสตรบั์ณฑติ   2557 – 2560 คณะกรรมการบรษัิทและ โรงพยาบาลพระราม 9 

    คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาล    คณะกรรมการบรหิาร  

    รามาธบิด,ี มหาวทิยาลัยมหดิล   2556 – 2557  ทีป่รกึษาคณะกรรมการยทุธศาสตร ์ รัฐบาลนางสาวยิง่ลักษณ์ ชนิวัตร 

  - วทิยาศาสตรบั์ณฑติ    เพือ่การฟ้ืนฟแูละสรา้งอนาคต  

    สาขาวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์    ประเทศ (กยอ.)  

    คณะวทิยาศาสตร,์      

    มหาวทิยาลัยมหดิล      

     ต าแหนง่ส าคญัทางการเมอืง 

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

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

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

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

     เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ เครือ่งราชอสิรยิาภรณต์า่งประเทศ 

     2546 มหาปรมาภรณ์ชา้งเผอืก The Most Honorable Order of 

     2545 มหาวชริมงกฎุ Seri Paduka Mahkota Brunei 

     2544 ประถมาภรณ์มงกฎุไทย 3rd Class (SMB) 
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คณุวฒุทิางการศกึษา สดัสว่น 
การถอืหุน้ 
ในบรษิทัฯ   
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3. นายพละ สขุเวช 77 - ปรญิญาวศิวกรรมศาสตร ์ -ไมม่-ี -ไมม่-ี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอสิระ บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่/ พลังงาน 

กรรมการอสิระ    ดษุฎบัีณฑติกติตมิศักดิ ์   2542 – 2556 ประธานกรรมการ บจ. บางกอกโพลเีอททลีนี 

    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย   การด ารงต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

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

     Program (AMP), Harvard University U.S.A.  การด ารงต าแหนง่ในบรษิทั/หนว่ยงานอืน่ 

  - ปรญิญาบัตร   (ปรอ.333)   2557 – ปัจจุบัน ประธาน มลูนธิสิง่เสรมิการจัดการทรัพยากรและสิง่แวดลอ้มไทย (TREMI) 

     หลักสตูรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐรว่มเอกชน  ประธานอ านวยการ มลูนธิเิพือ่สถาบันปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย (PTIT) 

  - M.S. Industrial Engineering(Operation Research)  รองประธานกรรมการ Empire Asia Energy Group 

    Oregon State University, USA.   ประธานกรรมการ, กรรมการในบรษิทัตา่ง ๆ และทีป่รกึษาในอดตี 

  - CERT. in System Analysis in Water Resource Planning, 2548 – 2556 กรรมการ บจ. ไทยออยลเ์พาเวอร ์

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

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

    สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า    2550 – 2552 กรรมการ บมจ. ไออารพ์ซี ี

    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย   2551 กรรมการ บมจ. ปตท. อะโรเมตกิสแ์ละการกล่ัน 

     2549 – 2551 กรรมการ บมจ. ปตท. เคมคีอล 

  การอบรมหลกัสตูรของสมาคม   2548 – 2551 ประธานกรรมการ บมจ. ไทยโอลโิอเคม ี

  สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย   2546 – 2551 กรรมการ บมจ. ไทยออยลพ์าวเวอร ์

  -  Directors Accreditation Program (DAP) 14/2004    

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

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

   2542 ทวตียิาภรณ์มงกฎุไทย  

   2543 ตตยิจุลจอมเกลา้วเิศษ  

      

 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2560    

 

   

เอกสารแนบ 1 หนา้ 5 

ชือ่-นามสกลุ / ต าแหนง่ อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุทิางการศกึษา สดัสว่น 
การถอืหุน้ 
ในบรษิทัฯ   

ความสมัพนัธ์
ทาง

ครอบครวั
ระหวา่ง
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างาน 

ชว่งเวลา ต าแหนง่ บรษิทั 

4. นางศริเิพ็ญ สตีสวุรรณ 69 - Master of Business Administration -ไมม่-ี -ไมม่-ี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอสิระ บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่/ พลังงาน 

กรรมการอสิระ  Wichita State University, Kansas,    ประธานกรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ  USA.   2542 – 2550 กรรมการผูอ้ านวยการ บมจ. ชนิคอรป์อเรชัน่ส ์

  - พาณชิยศาสตรบั์ณฑติ      

  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย   การด ารงต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

     ปัจจุบัน กรรมการอสิระ บมจ. ทนุธนชาต / การเงนิ 

  การอบรมหลกัสตูรของสมาคม    ประธานกรรมการตรวจสอบ  

  สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย    กรรมการสรรหา  

  -  Directors Certification Program DCP 33/2003  กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน  

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

  -  Audit Committee Program   ACP 32/2010  กรรมการตรวจสอบ  

  อืน่ ๆ  กรรมการบรหิารความเสีย่ง  

  - Listed Company Director Essential – Understanding the การด ารงต าแหนง่ในบรษิทั/หนว่ยงานอืน่  

    Regulatory Environment in Singapore : What Every Director ปัจจุบัน กรรมการอสิระ Fraser and Neave, Limited 

    Ought to Know, Singapore  Institute of Directors  ประธานกรรมการตรวจสอบ Singapore 

  - Listed Company Director Programme – Audit Committee  กรรมการสรรหา  

    Essentials, Singapore, July 2016  กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน  

  - Listed Company Director Programme – Nominating     

    Committee Essentials, Singapore, July 2016    

  รางวลัในวชิาชพี    

  CFO ดเีดน่ในประเทศไทย ประจ าปี 2545 จากผลส ารวจ CFO ดเีดน่ใน    

  เอเชยี 10 ประเทศ ทีจั่ดท าโดยนติยสาร Finance Asia เป็นปีแรก    

 

 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2560    

 

   

เอกสารแนบ 1 หนา้ 6 

 

ชือ่-นามสกลุ / ต าแหนง่ อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุทิางการศกึษา สดัสว่น 
การถอืหุน้ 
ในบรษิทัฯ   

ความสมัพนัธ์
ทาง

ครอบครวั
ระหวา่ง
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างาน 

ชว่งเวลา ต าแหนง่ บรษิทั 

5. นายประสัณห ์เชือ้พานชิ 65 - บัญชบัีณฑติ (เกยีรตนิยิมอันดับ 2) -ไมม่-ี -ไมม่-ี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอสิระ บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่/ พลังงาน 

กรรมการอสิระ    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย    กรรมการตรวจสอบ   

กรรมการตรวจสอบ  - ประกาศนยีบัตรชัน้สงูทางการ    ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

ประธานกรรมการสรรหาและ    สอบบัญช ี   การด ารงต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

พจิารณาคา่ตอบแทน  - Executive Management Programme  เม.ย.2560 - ปัจจุบัน กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ บมจ. แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากัด 

    Ivey School of Business    และคณะกรรมการคณะท างานสูค่วามย่ังยนื 

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

  Canada   เม.ย.2555 -ปัจจุบัน กรรมการอสิระ และประธาน ธนาคาร ไทยพาณชิย ์จ ากัด (มหาชน) 

  - Leading Professional Services    กรรมการตรวจสอบ  

    Firm, Harvard Business School   การด ารงต าแหนง่ในบรษิทั/หนว่ยงานอืน่  

    Boston, USA   2560 - ปัจจุบัน - ประธานคณะกรรมการ สมาคมสง่เสรมิสถาบัน 

       กรรมการบรษัิทไทย 

      - กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ 

  การอบรมหลกัสตูรของสมาคม      คณะกรรมการตรวจสอบและ ราชการ 

  สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย      ประเมนิผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)  

  -  Directors Certification Program (DCP) 119/2009  - กรรมการผูท้รงคณุวฒุดิา้นบัญช ี คณะกรรมการก ากับและสง่เสรมิการ 

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

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

          และการอดุหนุน กระทรวงพาณชิย ์

      - ประธานกรรมการ คณะกรรมการ สมาคมสง่เสรมิสถาบัน 

        โครงการส ารวจการก ากับดแูล กรรมการบรษัิทไทย 

        กจิการบรษัิทจดทะเบยีนไทย  

        



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2560    

 

   

เอกสารแนบ 1 หนา้ 7 

ชือ่-นามสกลุ / ต าแหนง่ อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุทิางการศกึษา สดัสว่น 
การถอืหุน้ 
ในบรษิทัฯ   

ความสมัพนัธ์
ทาง

ครอบครวั
ระหวา่ง
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างาน 

ชว่งเวลา ต าแหนง่ บรษิทั 

        - กรรมการ คณะกรรมการแนวรว่ม สมาคมสง่เสรมิสถาบัน 

        ปฏบัิตขิองภาคเอกชนไทยในการ กรรมการบรษัิทไทย 

        ตอ่ตา้นการทจุรติ  

      - กรรมการ  มหาวทิยาลัยมหดิล 

        คณะกรรมการตรวจสอบ  

        การบรหิารงาน  

      - กรรมการบรหิารเงนิและทรัพยส์นิ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

       ธนบรุ ี

     2558 – 2560 IFRS Advisory Council  

     2557 – 2560 นายกสภาวชิาชพีบัญช ี  

     2555 – 2560 กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ กองทนุประกันวนิาศภัย  

       กระทรวงการคลัง 

     2551 – 2555 - ประธานกรรมการบรหิาร บรษัิท ไพรซ้ วอเตอรเ์ฮา้ส ์คเูปอรส์ 

       ประเทศไทย 

      - ประธานกรรมการบรหิารรว่ม บรษัิท ไพรซ้ วอเตอรเ์ฮา้ส ์คเูปอรส์ 

       Southeast Asia Peninsula Region 

       (ไทย มาเลเซยี เวยีดนาม กัมพชูา ลาว) 
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เอกสารแนบ 1 หนา้ 8 

ชือ่-นามสกลุ / ต าแหนง่ อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุทิางการศกึษา สดัสว่น 
การถอืหุน้ 
ในบรษิทัฯ   

ความสมัพนัธ์
ทาง

ครอบครวั
ระหวา่ง
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างาน 

ชว่งเวลา ต าแหนง่ บรษิทั 

6. นายบญุช ูดเิรกสถาพร 71 - ปรญิญาบัญชบัีณฑติ  -ไมม่-ี -ไมม่-ี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอสิระ  บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่/ พลังงาน 

กรรมการอสิระ    (เกยีรตนิยิมอันดับ 2)    กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการตรวจสอบ    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย   การด ารงต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

  - ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต    ไมม่ ี  

    ประเทศอังกฤษ   การด ารงต าแหนง่ในบรษิทั/หนว่ยงานอืน่  

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

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

    Harvard Business School, USA.      

  - วทิยาลัยป้องกันราชอาณาจักร      

    หลักสตูรการป้องกันราชอาณาจักร      

    ภาครัฐรว่มเอกชน (ปรอ.) รุน่ที ่10      

        

  การอบรมหลกัสตูรของสมาคม      

  สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย      

  -  Directors Certification Program (DCP) 14/2002    

  -  Directors Diploma Examination (DDE) 6/2002       

  -  IOD Chartered Director Class (CDC) 5/2009     
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เอกสารแนบ 1 หนา้ 9 

ชือ่-นามสกลุ / ต าแหนง่ อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุทิางการศกึษา สดัสว่น 
การถอืหุน้ 
ในบรษิทัฯ   

ความสมัพนัธ์
ทาง

ครอบครวั
ระหวา่ง
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างาน 

ชว่งเวลา ต าแหนง่ บรษิทั 

7. นายสมภพ พรหมพนาพทิักษ์ 50 - ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ 0.03 -ไมม่-ี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ, บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่/ พลังงาน 

กรรมการ,    สาขาการบรหิารจัดการ    กรรมการบรหิาร,  

กรรมการบรหิาร,    มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์    กรรมการสรรหาและพจิารณา  

กรรมการสรรหาและพจิารณา  - Master Business Administration    คา่ตอบแทน,  

คา่ตอบแทน,    (Finance), California State    ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบัิตกิาร  

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

กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพัน  - ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์   การด ารงต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

บรษัิท    (ภาคภาษาอังกฤษ)    ไมม่ ี  

    มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์   การด ารงต าแหนง่ในบรษิทั/หนว่ยงานอืน่  

     2556 – ปัจจุบัน กรรมการ กลุม่บรษัิทในเครอื 

  การอบรมหลกัสตูรของสมาคม     บมจ.ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่

  สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย      

  -  Directors Certification Program (DCP) 106/2008    

  -  Directors Certification Program Update (DCPU) 1/2014    

  -  Company Secretary Program (CSP) 31/2009    

  -  Exam-Diploma Examinations 24/2009    

  -  Executive Development Program     
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เอกสารแนบ 1 หนา้ 10 

ชือ่-นามสกลุ / ต าแหนง่ อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุทิางการศกึษา สดัสว่น 
การถอืหุน้ 
ในบรษิทัฯ   

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหวา่งผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างาน 

ชว่งเวลา ต าแหนง่ บรษิทั 

8. นายอนุทนิ ชาญวรีกลู 52 - ปรญิญาบรหิารธุรกจิดษุฎบัีณทติ -ไมม่-ี -ไมม่-ี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่/ พลังงาน 

กรรมการบรษัิท    กติตมิศักดิ ์สาขาวชิาการจัดการ      

    มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสนัุนทา   การด ารงต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

  - ปรญิญาบัตรวศิวกรรมศาสตรด์ษุฎบัีณทติกติตมิศักดิ ์ 2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. เอสทพี ีแอนด ์ไอ   

    สาขาวศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลัยรามค าแหง  2538 - 2547 กรรมการผูจั้ดการ บมจ. ซโิน-ไทย เอ็นจเีนยีริง่ แอนด ์คอนสตรัคชัน่ 

  - Mini MBA มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์      

  - B.S. in Industrial Engineering   การด ารงต าแหนง่ในบรษิทั/หนว่ยงานอืน่ 

    Hoftra University, New York, USA    ไมม่ ี  

  การอบรมหลกัสตูรตา่ง ๆ      

  - หลักสตูรการบรหิารการทอ่งเทีย่วส าหรับผูบ้รหิารระดับสงู รุน่ที ่1 (กทส.1) เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์  

  - หลักสตูรประกาศนยีบัตรธรรมาภบิาลทางการแพทยส์ าหรับผูบ้รหิาร 2533 มหาปรมาภรณ์ชา้งเผอืก 

    ระดับสงู รุน่ที ่5 (ปธพ.5) 2551 มหาวชริมงกฎุ 

  - หลักสตูรการปฏริปูธุรกจิและสรา้งเครอืขา่ยนวัตกรรม รุน่ที ่1 (BRAIN 1) 2548 ประถมาภรณ์ชา้งเผอืก 

  - โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผูบ้รหิารระดับสงู ส านักงานต ารวจแหง่ชาต ิ 2547 ประถมาภรณ์มงกฎุไทย 

  - หลักสตูรผูบ้รหิารระดับสงูดา้นการคา้และการพาณชิย ์รุน่ที ่9 (TepCot9)  

  - หลักสตูรผูบ้รหิารกระบวนการยตุธิรรมระดับสงู รุน่ที ่17 (บ.ย.ส.17)  

  - หลักสตูรผูบ้รหิารระดับสงูดา้นวทิยาการพลังงาน รุน่ที ่1 (วพน.1)  

  - หลักสตูรผูบ้รหิารระดับสงูดา้นการพัฒนาการเมอืงและการเลอืกตัง้ระดับสงู  

    รุน่ที ่3 (พ.ต.ส.3)  

  - หลักสตูรผูบ้รหิารระดับสงูดา้นการบรหิารงานพัฒนาเมอืง รุน่ที ่1 (มหานคร 1)  

  - หลักสตูรผูบ้รหิารระดับสงูสถาบันวทิยาการตลาดทนุ รุน่ที ่9 (วตท.9)  

    

  การอบรมหลกัสตูรของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  

  -  Financial Statement for Directors  1/2008    

  -  Directors Accreditation Program (DAP) 77/2009    
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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 

9. นางอังคณีย ์ฤกษ์ศริสิขุ 45 - ปรญิญาโท บัญชมีหาบัณฑติ สาขาบัญชกีารเงนิ -ไมม่-ี -ไมม่-ี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่/  

กรรมการบรษัิท,    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย     พลังงาน 

กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพัน  ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิบัณฑติ สาขาบัญช ี   การด ารงต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

บรษัิท    มหาวทิยาลัยบรูพา   2556 – ปัจจุบัน ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์

  การอบรมหลกัสตูรของสมาคม    ฝ่ายการเงนิ  

  สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย   การด ารงต าแหนง่ในบรษิทั/หนว่ยงานอืน่ 

  -  หลักสตูร Directors Accreditation Program (DAP) 138/2017 ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผูม้อี านาจ บจ.เอ็ฟฟิเชยีนท ์องิลชิ  

  - Chief Financial Officer Certification Program รุน่ที ่19/2015  ลงนาม เซอรว์สิเซส 

     จัดโดยสภาวชิาชพีบัญช ีในพระบรมราชปูถัมภ ์   ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผูม้อี านาจ บจ.เจฟเฟอร ์เรสโตรองต ์

  -  อบรมหลักสตูรผูป้ฏบัิตงิานเลขานุการบรษัิท    ลงนาม  

    จัดโดยสมาคมบรษัิทจดทะเบยีนไทย      

        

10. นายกติพิงษ์  ธัญนอ้ม 50  - บรหิารธุรกจิมหาบัณฑติ  -ไมม่-ี -ไมม่-ี ส.ค.2560 – ปัจจุบัน ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายวศิวกรรม บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่

ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายวศิวกรรม     คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบัญช ี   2558 – 2560 ผูอ้ านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกจิ  บมจ. โกลว ์พลังงาน 

     จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย   2553 – 2558 ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายวศิวกรรม บจ. อติาเลยีนไทย เพาเวอร ์ 

    - วศิวกรรมศาสตรบั์ณฑติ        

     สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร ์   การด ารงต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย    ไมม่ ี  

     การด ารงต าแหนง่ในบรษิทั/หนว่ยงานอืน่  

     ปัจจุบัน กรรมการ กลุม่บรษัิทในเครอื 

       บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่
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ชือ่-นามสกลุ / ต าแหนง่ อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุทิางการศกึษา สดัสว่น 
การถอืหุน้ 
ในบรษิทัฯ   

ความสมัพนัธ์
ทาง

ครอบครวั
ระหวา่ง
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างาน 

11. นายนเิวช บญุวชิัย 49 - วศิวกรรมศาสตรบั์ณฑติ -ไมม่-ี -ไมม่-ี 2557 – ปัจจุบัน ผูอ้ านวยการฝ่ายวศิวกรรมและ บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่

ผูอ้ านวยการฝ่ายวศิวกรรม    สาขาวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง    กอ่สรา้ง  

และกอ่สรา้ง    มหาวทิยาลัยเทคโนโลย ีพระจอม   2551 – 2557 ผูอ้ านวยการสายงานวศิวกรรม บมจ. กันกลุ เอ็นจเินยีริง่ 

    เกลา้พระนครเหนอื    และควบคมุโครงการ  

      

     การด ารงต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

      ไมม่ ี  

     การด ารงต าแหนง่ในบรษิทั/หนว่ยงานอืน่  

      ไมม่ ี  
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ขอ้มลูการด ารงต าแหนง่ของกรรมการ ผูบ้รหิาร และผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัฯ ในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 ดร.แคทลนี นายพรหมนิทร ์ นายพละ นางศริเิพ็ญ นายประสณัห ์ นายบญุช ู นายสมภพ นายอนุทนิ นางองัคณีย ์ นายกติพิงษ์  นายนเิวช นายพรีณัฐ 

 มาลนีนท ์ เลศิสรุยิเ์ดช สขุเวช สตีสวุรรณ เชือ้พานชิ ดเิรกสถาพร พรหมพนาพทิกัษ์ ชาญวรีกลุ ฤกษ์ศริสิขุ ธญันอ้ม บญุวชิยั ตนัตจัิตตานนท ์

บรษัิท 
1. บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่

C, D, NRC, 
ED, CEO 

ID, D D, ID D, ID, AC D, NRC, 
ID, AC 

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

บรษัิทยอ่ย             

2. บจ. ทเีอสอ ีรฟูทอป D      D      

3. บจ. แชมป์ เอ็นเนอรย์ี ่ D      D      

4. บจ. นอรท์ รฟูทอป D      D      

5. บจ. รฟู เอ็นเนอรย์ี ่ D      D      

6. บจ. กรนี รฟูทอป D      D      

7. บจ. ลัคกี ้โซลา่ร ์ D      D      

8. บจ. โซลา่ร ์วซิเิบลิ D      D      

9. บจ. ไทย คอมมนูติี ้เอ็นเนอรย์ี ่ D      D      

10. บจ. โซลา่ร ์คอมมนูติี ้ D       D      

11. บจ. ซนั ฟิวเจอร ์ D      D      

12. บจ. เวลิด ์โซลา่ร ์ D      D      

13. บจ. เดอะ โซลา่ร ์เอริธ์ D      D      

14. บจ. คลนี รนีวิเอเบลิ D      D      

15. TSE Group International  D      D      

      PTE.LTD.             

16. Solar Asset PTE.LTD.            D 

17. บจ. ออสการ ์เซฟ เดอะ เวลิด ์ D      D      

18. บจ. บางสวรรค ์กรนี D      D      

กจิการทีค่วบคมุรว่มกัน             

17. บจ. ไทย โซลา่ร ์รนีวิเอเบลิ D      D   D   

18. บจ. สยาม โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่1 D      D   D   

บรษัิททีเ่กีย่วขอ้ง             

19. บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์ D        D    

20. บจ. พ.ีเอ็ม.เอ็นเนอรย์ี ่ D      D      

21. บจ. พ.ีเอ็ม.แอดไวเซอร ี D      D      

 

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

 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ 

ของ 

บรษิทัยอ่ย และกจิการทีค่วบคมุรว่มกนั 
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ขอ้มลูกรรมการ ของบรษิทัยอ่ยและกจิการทีค่วบคมุรว่มกนั 

 ดร.แคทลนี  มาลนีนท ์ นายสมภพ พรหมพนาพทิักษ์ นายกติพิงษ์ ธญันอ้ม นางสาวสริริัตน ์หว้ยธาร นายธวชัชยั เหลอืงวรพันธ ์
นายสมเกยีรต ิ 

เมสนัธสวุรรณ 
นายพรีณัฐ ตันตจัิตตานนท์ นายจารวุฒัน์ สงิหส์มด ี

บรษัิทยอ่ย         

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14. TSE Group International 

PTE.LTD. 
กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการผูม้อี านาจลงนาม --------- --------- --------- --------- --------- --------- 

15. Solar Assets PTE.LTD. --------- --------- --------- --------- --------- --------- กรรมการผูม้อี านาจลงนาม --------- 

16. บจ. ออสการ ์เซฟ เดอะ เวลิด ์ กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการผูม้อี านาจลงนาม --------- กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการผูม้อี านาจลงนาม --------- --------- --------- 

17. บจ. บางสวรรค ์กรนี กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการผูม้อี านาจลงนาม --------- กรรมการผูม้อี านาจลงนาม --------- --------- --------- --------- 

กจิการทีค่วบคมุรว่มกัน         

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

14. บจ. สยาม โซล่าร ์เอ็นเนอรย์ี ่1 กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการผูม้อี านาจลงนาม --------- --------- กรรมการผูม้อี านาจลงนาม --------- กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 
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เอกสารแนบ 3 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัหวัหนา้ตรวจสอบภายใน 

และ 

หวัหนา้งานก ากบัดแูลการปฏบิตังิาน 

ของบรษิทั 
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ชือ่-นามสกลุ / ต าแหนง่ อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุทิางการศกึษา ประสบการณท์ างาน 5 ปียอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหนง่ บรษิทั 

1. นางสาวพรรษชล  อปูแกว้ 41 - เศรษฐศาสตรม์หาบัณฑติ  2558 – ปัจจุบัน ผูจั้ดการตรวจสอบภายใน บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่

    ผูจั้ดการตรวจสอบภายใน     มหาวทิยาลัยรามค าแหง 2556 – 2558 หัวหนา้แผนกตรวจสอบภายใน บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา 

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

    สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขต 2551 – 2555 ผูต้รวจสอบภายในอาวโุส ส านักงานคณะกรรมการก ากับ 

    พระนครศรอียธุยา วาสกุร ี   การซือ้ขายสนิคา้เกษตรลว่งหนา้ 

      

2. นางสาวนฐภรณ์ เทีย่งประเทศ 52 - บรหิารธุรกจิบัณฑติ 2560 - ปัจจุบัน ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการฝ่ายสนับสนุนองคก์ร บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่

ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการฝ่ายสนับสนุนองคก์ร     มหาวทิยาลัยรามค าแหง 2558 – 2559 ผูจั้ดการฝ่ายสนับสนุนองคก์ร บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่

  การอบรมหลักสตูรของสมาคม 2556 – 2557  ผูจั้ดการฝ่ายก ากับดแูลและธุรการ บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่

  สง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย    

  -  Company Secretary Program    

  -  Effective Minutes Taking    

  -  Board Reporting Program หนา้ทีค่วามรับผดิชอบหลัก  

    ก ากับดแูลใหบ้รษัิทด าเนนิการตามขอ้บังคับของบรษัิท, พรบ.บรษัิทมหาชนจ ากัด, พรบ.หลักทรัพยแ์ละตลาด 

      หลักทรัพย ์รวมถงึกฎ ระเบยีบ ตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด 

      หลักทรัพย ์

    จัดท าขอ้มลูสารสนเทศเปิดเผยตอ่ตลาดหลักทรัพยฯ์, ส านักงาน กลต. และผูถ้อืหุน้ ตามกฏระเบยีบขอ้บังคับ 

      ของตลาดหลักทรัพยฯ์, ส านักงาน กลต., ศนูยร์ับฝากหลักทรัพย ์และกระทรวงพาณชิย ์

    จัดเตรยีมขอ้มลูในการประชมุคณะกรรมการบรษัิทและการประชมุผูถ้อืหุน้ 
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เอกสารแนบ 4 หนา้ 1 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 4 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบั 

รายการประเมนิราคาทรพัยส์นิ 

 

-ไมม่-ี 
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เอกสารแนบ 5 

 

รายงาน 

ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั  

ตอ่รายงานทางการเงนิ 

 

รายงาน 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

รายงาน 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
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รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัตอ่รายงานทางการเงนิ 

 คณะกรรมการบรษัิทมหีนา้ทีรั่บผดิชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ รวมถงึขอ้มลู

สารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจ าปี  งบการเงนิดงักลา่วจัดท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  และรับผดิชอบ

เกีย่วกบัการควบคมุภายในทีค่ณะกรรมการบรษัิทพจิารณาวา่จ าเป็น เพือ่ใหส้ามารถจัดท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการที่

ปราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เท็จจรงิ อนัเป็นสาระส าคญัไมว่า่จะเกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด  โดยเลอืกใชน้โยบาย

การบญัชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัอิยา่งสม า่เสมอ  และใชด้ลุยพนิจิอยา่งระมัดระวงัและประมาณการทีด่ทีีส่ดุในการจัดท า  รวมทัง้มี

การเปิดเผยขอ้มลูทีส่ าคญัอยา่งเพยีงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิเพือ่เป็นประโยชนต์อ่ผูถ้อืหุน้และนักลงทนุทัว่ไปอยา่ง

โปร่งใส 

 ในการนีค้ณะกรรมการบรษัิทไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ  เพือ่ท าหนา้ทีส่อบทานนโยบายการบัญชแีละคณุภาพของ

รายงานทางการเงนิ ก ากับดแูลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงนิของกลุม่กจิการและบรษัิท สอบทานระบบการควบคุม

ภายใน  การตรวจสอบภายใน  ระบบการบรหิารความเสีย่ง ตลอดจนพจิารณาการเปิดเผยขอ้มลูรายการระหวา่งกนัของกลุม่กจิการและ

บรษัิท โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัเรือ่งนีป้รากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2560  ซึง่แสดงไว ้

ในรายงานประจ าปีแลว้ 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของกจิการ  และบรษัิทย่อย ไดรั้บการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชขีองบรษัิท คอื นาย

ขจรเกยีรต ิ อรุณไพโรจนกลุ  ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่3445 สงักัดบรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์  คเูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากัด ใน

การตรวจสอบนัน้ฝ่ายบรหิารไดส้นับสนุนขอ้มูลและเอกสารตา่ง ๆ เพือ่ใหผู้ส้อบบัญชสีามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นไดต้าม

มาตรฐานการบญัช ี โดยความเห็นของผูส้อบบญัชไีดป้รากฎในรายงานของผูส้อบบญัชซีึง่แสดงไวใ้นรายงานประจ าปีแลว้    

 คณะกรรมการบรษัิทมคีวามเห็นวา่ระบบการควบคมุภายในของบรษัิทโดยรวมอยูใ่นระดบัทีน่่าพอใจและสามารถสรา้งความ

เชือ่มั่นอยา่งมเีหตผุลไดว้า่งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษัิท ไทย โซลา่ร ์ เอ็นเนอรย์ี ่ จ ากดั (มหาชน)  บรษัิท

ยอ่ย ส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2560 มคีวามน่าเชือ่ถอืไดโ้ดยปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและปฏบิตัถิกูตอ้ง

ตามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งแลว้  

 

 

-แคทลนี มาลนีนท-์ 
 
(นางสาวแคทลนี  มาลนีนท)์ 

ประธานกรรมการบรษัิทและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บมอบหมายใหป้ฏบิตัหินา้ทีจ่ากคณะกรรมการบรษัิทฯ ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ซึง่ไดร้ะบไุวใ้นกฎบตัร

ตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทก าหนด 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูท้รงคณุวฒุแิละเป็นกรรมการอสิระ ประกอบดว้ย นางศริเิพ็ญ  สตีสวุรรณ, นายประสณัห ์ เชือ้พานชิ และ

นายบญุช ู  ดเิรกสถาพร โดยไดม้กีารรายงานการปฏบิตังิานใหแ้กค่ณะกรรมการบรษัิทฯ รับทราบและพจิารณาเป็นประจ าอยา่งนอ้ย

ไตรมาสละ 1 ครัง้ ทัง้นีไ้ดห้ารอืร่วมกบัผูบ้รหิาร ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัช ีเพือ่รับทราบ ใหค้วามเห็นชอบ และแลกเปลีย่น

ขอ้คดิเห็นในเรือ่งตา่ง ๆ  สรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 

1. ไดส้อบทานขอ้มลูทางการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ าปี 2559 ของกลุม่บรษัิท เพือ่ใหม้ั่นใจวา่งบการเงนิจัดท าขึน้

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ มกีารเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอ ครบถว้นและเชือ่ถอืไดร้วมถงึพจิารณารายการ

ตรวจสอบทีส่ าคญั (Key Audit Matters “KAMs”) 2 เรือ่ง ไดแ้ก ่

1) ประมาณการการดอ้ยคา่ของสนิทรัพย-์โรงไฟฟ้า Thermal กบัมลูคา่ทีค่าดวา่จะไดรั้บคนื (Recovery Amount) ตาม

อายสุญัญารับซือ้ไฟฟ้าทีเ่หลอือยู ่โดยในปี 2558 บรษัิทไดม้กีารตัง้คา่เผือ่การดอ้ยคา่ส าหรับโรงไฟฟ้า Thermal ไว ้

แลว้ จ านวน 250 ลา้นบาท 

2) การพจิารณาความเป็นไปไดใ้นการท าก าไรทางภาษี เพือ่ใชส้นิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อตดับญัช ีจ านวน 75.47 ลา้นบาท 

ซึง่จะครบก าหนดในปี 2562 

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารหารอืร่วมกบัผูส้อบบัญชโีดยไมม่ฝ่ีายจัดการเขา้ร่วม เกีย่วกบัความเป็นอสิระใน

ปฏบิตัหินา้ทีแ่ละการแสดงความเห็นของผูส้อบบญัช ี

2. ไดส้อบทานความเหมาะสมเกีย่วกบัระเบยีบ และวธิปีฏบิตัใินการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มลู

ดงักลา่วใหถ้กูตอ้งครบถว้น และเป็นไปตามประกาศ ขอ้ก าหนด และแนวทางปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัตลาดหลกัทรัพยแ์หง่

ประเทศไทยและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของกลุม่บรษัิทฯ 

3. ไดส้อบทานรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชเีกีย่วกบัการประเมนิระบบควบคมุ

ภายใน ของกลุม่บรษัิทฯ มกีารบรหิารความเสีย่งและก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีมมีาตรการตอ่ตา้นการคอรรั์ปชัน่ทีเ่พยีงพอ และ

ใหข้อ้เสนอแนะทีจ่ าเป็นเพือ่การพัฒนา ตดิตามและการปรับปรงุการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารตามขอ้เสนอแนะในรายงานที่

เกีย่วขอ้ง 

4. ไดป้ระเมนิผลการปฏบิตังิานของผูส้อบบญัชสี าหรับปี 2559 อยูใ่นระดบัด ีมคีวามเป็นอสิระเพยีงพอคณะกรรมการตรวจสอบ

ไดพ้จิารณาผลปฏบิตังิาน ขอบเขต และปรมิาณงานเทยีบกบัคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2559 จงึมมีตเิสนอตอ่

คณะกรรมการบรษัิท เพือ่ขออนุมัตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส 

จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2560 ตอ่ไปอกีวาระหนึง่ 

โดยสรุปภาพรวมแลว้ คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นวา่ คณะกรรมการตลอดจนผูบ้รหิารของบรษัิท มจีรยิธรรม และความมุง่มั่นใน

การปฏบิตัหินา้ที ่ เพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมายของบรษัิทอยา่งมคีณุภาพ และไดใ้หค้วามส าคญัตอ่การด าเนนิงานภายใตก้ารก ากบัดแูล

กจิการทีม่ปีระสทิธผิล โปร่งใส และเชือ่ถอืไดใ้นนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

-ศริเิพ็ญ สตีสวุรรณ- 

(นางศริเิพ็ญ  สตีสวุรรณ) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ทา่นโดยมนีายประสณัห ์ เชือ้พานชิ ซึง่เป็นกรรมการอสิระ 

ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  ทัง้นี ้ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

มกีารประชมุรวม 4 ครัง้ และไดส้รุปรายงานใหค้ณะกรรมการบรษัิทรับทราบอยา่งตอ่เนือ่ง  ซึง่การด าเนนิงานทีส่ าคญัในรอบปี สรุปได ้

ดงันี ้

1.  พจิารณาคดัเลอืกกรรมการแทนกรรมการทีล่าออกและพน้จากต าแหน่งตามวาระของบรษัิท รวมทัง้พจิารณาคดัเลอืกกรรมการชดุ

ยอ่ยโดยด าเนนิการสอดคลอ้งกบัระเบยีบวา่ดว้ยคณะกรรมการบรษัิทและหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี ซึง่พจิารณาใหค้วาม 

ส าคญักบัสดัสว่นและองคป์ระกอบของกรรมการ รวมถงึความหลากหลายดา้นความรูค้วามสามารถและความเชีย่วชาญทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการด าเนนิธรุกจิของบรษัิทเพือ่ใหก้ารขบัเคลือ่นกลยทุธธ์รุกจิไปสูก่ารปฏบิตัทิีม่ปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลสงูสดุ 

 

2.  ทบทวนอตัราคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู โดยพจิารณาความเหมาะสมตามหนา้ทีค่วามรับผดิชอบ ผลการ

ปฏบิตังิาน ผลประกอบการของบรษัิท สภาพแวดลอ้มทางธรุกจิ สภาวการณ์ทางเศรษฐกจิ รวมทัง้เทยีบเคยีงกบักลุม่อตุสาหกรรม

พลงังานและบรษัิททีม่ขีนาดระดบัเดยีวกนั ทัง้นี ้  ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการบรษัิท ไดพ้จิารณาคา่ตอบแทนกรรมการ

เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

 

3.  ใหข้อ้เสนอแนะเกีย่วกบัการพจิารณาอตัราเงนิเดอืนและผลประโยชนต์า่งๆ ของผูบ้รหิารและพนักงานโดยเชือ่มโยงกบัผล

ประกอบการของบรษัิท ผลการปฏบิตังิานรายบคุคล ตลอดจนอตัราเงนิเฟ้อใหเ้หมาะสม 

 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ตระหนักถงึแนวทางการปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี จงึไดท้บทวนและ

ตดิตามความคบืหนา้ของการด าเนนิงานของฝ่ายจัดการอยา่งตอ่เนือ่ง และปฏบิตัหินา้ทีอ่ยา่งเต็มความสามารถดว้ยความระมัดระวงั 

รอบคอบ โปร่งใส และเป็นอสิระ  โดยยดึมั่นในหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่อียา่งเพยีงพอและเหมาะสม เพือ่ประโยชนส์งูสดุของผูม้ี

สว่นไดเ้สยีทกุภาคสว่น 

 

 

-ประสณัห ์เช ือ้พานชิ- 

(นายประสณัห ์เชือ้พานชิ) 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
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