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 1. นโยบายและการประกอภาพรวมบธุรกจิ 

 
 บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) บรษัิทยอ่ย และกจิการทีค่วบคมุร่วมกัน (รวมเรยีกวา่ “กลุม่บรษัิทฯ”) มุง่มั่นที่
จะเป็นผูนํ้าในการดําเนนิธุรกจิโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีน โดยมุ่งเนน้การดําเนนิธุรกจิโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์ดว้ยการ
เลอืกใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสมและใหผ้ลตอบแทนทีด่แีละมั่นคงในระยะยาว รวมไปถงึการใหบ้รกิารรับเหมากอ่สรา้งโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทติยแ์ละจัดหาอุปกรณ์ (Engineering Procurement and Construction : EPC) นอกจากนี้ กลุ่มบรษัิทฯ ยังมเีป้าหมายในการ
ขยายการลงทนุในธรุกจิผลติไฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวยีนประเภทอืน่ๆ เพิม่มากขึน้ เชน่ พลังงานชวีมวล พลังงานลม พลังงานชวีภาพ 
พลังงานขยะ เป็นตน้ และการขยายธุรกจิผลติไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์สู่ต่างประเทศทัง้ในรูปแบบการลงทุนในโรงไฟฟ้า
แสงอาทติยท่ั์วไป ซึง่ตดิตัง้อยู่บรเิวณพื้นดนิ (Solar Farm) หรือการลงทุนในบรษัิทที่ใหบ้รกิารหรือลงทุนในโครงการผลติไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทติยท์ี่ตดิตัง้บนหลังคา (Solar Rooftop) เพื่อกา้วสู่การเป็นบรษัิทชัน้นําในธุรกจิพลังงานหมุนเวยีนในประเทศไทย
และภมูภิาคเอเชยี           

1.1 วสิยัทศัน ์พนัธกจิ 
 วสิยัทัศน์ 

เป็นผูนํ้าในภูมภิาคทางดา้นพลังงานหมุนเวยีน โดยการใชเ้ทคโนโลยชีัน้นําและมปีระสทิธภิาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดในดา้น
ธรุกจิและสงัคม 

 พันธกจิ 
เป็นผูป้ระกอบการที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งในการทําธุรกจิพลังงานแสงอาทติย์ในประเทศไทย และขยายธุรกจิไปสู่พลังงาน

หมนุเวยีนอืน่ รวมทัง้การขยายไปยังประเทศในภมูภิาคเอเชยี 

1.2 ประวตัคิวามเป็นมาและพฒันาการทีสํ่าคญั 
 

บรษัิทฯ ไดแ้ปรสภาพเป็นบรษัิทมหาชนจํากัด ในชือ่ บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) เมือ่วันที ่18 กมุภาพันธ ์
2557 และเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีน โดยเริม่ซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย ์MAI ตัง้แตวั่นที ่30 ตลุาคม 2557 โดยจัดอยูใ่นหมวดธุรกจิ
ขนาดกลาง กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร  และไดย้า้ยเขา้ซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย ์SET ตัง้แต่วันที ่14 พฤษภาคม 2562 ในหมวด
ธรุกจิพลังงานและสาธารณูปโภค กลุม่อตุสาหกรรมทรัพยากร โดยบรษัิทฯ มกีารเปลีย่นแปลงและพัฒนาการทีสํ่าคัญ ดังตอ่ไปนี ้

 
 

ปี เหตกุารณ์ทีสํ่าคญั 
2557 แปรสภาพและเตรยีมความพรอ้มสูก่ารเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

• วันที่ 30 ตุลาคม 2557 หุน้สามัญของบรษัิทเขา้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและทําการซือ้ขายในตลาด
หลักทรัพย ์MAI ภายใตห้มวดธรุกจิขนาดกลาง กลุม่อตุสาหกรรม “ทรัพยากร” 
 

ณ 31 ธันวาคม 2557 กลุม่บรษัิท จ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชย ์(COD) รวม 89.5 เมกะวัตต ์แบง่เป็น โครงการ 
Solar Thermal จํานวน 1 โครงการ กําลังการผลติเสนอขายรวม 4.5 เมกะวัตต ์โครงการ Solar Farm จํานวน 10 
โครงการ กําลังการผลติเสนอขายรวมทัง้สิน้ 80 เมกะวัตต ์ และ โครงการ Solar Rooftop จํานวน 5 โครงการ 
กําลังการผลติเสนอขายรวมทัง้สิน้ 5 เมกะวัตต ์  

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

รองรับการขยายงานในประเทศแถบภมูภิาคเอเชยี โดยบรษัิทฯ ถอืหุน้ในสดัสว่น 100% 
• บรษัิทฯ เริม่ขยายธรุกจิโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยใ์นประเทศญีปุ่่ น  

 

ณ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบรษัิท จ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชย ์(COD) รวม 99 เมกะวัตต ์แบ่งเป็น โครงการ 
Solar Thermal จํานวน 1 โครงการ กําลังการผลติเสนอขายรวม 4.5 เมกะวัตต ์โครงการ Solar Farm จํานวน 11 
โครงการ กําลังการผลติเสนอขายรวมทัง้สิน้ 80.5 เมกะวัตต ์ และโครงการ Solar Rooftop จํานวน 14 โครงการ 
กําลังการผลติเสนอขายรวมทัง้สิน้ 14 เมกะวัตต ์  
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ปี เหตกุารณ์ทีสํ่าคญั 
2559 การรบัรูร้ายไดเ้พิม่เตมิ 

• กลุ่มบรษัิทเริม่รับรูร้ายไดเ้พิม่เตมิจากโครงการทีป่ระเทศญีปุ่่ น ซึง่เริม่ทยอย COD แลว้ จํานวน 3 โครงการ 
รวมกําลังการผลติ 4.5 เมกะวัตต ์  

• กลุ่มบรษัิท จ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชย ์(COD) เพิม่เตมิ จํานวน 1 โครงการ ซึง่เป็นโครงการสําหรับ
หน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ.2558 โดยกลุม่บรษัิทไดร้่วมกับสหกรณ์การเกษตรสวน
มะพรา้ว  อ.บางสะพาน จ.ประจวบครีขีันธ ์ รวมกําลังการผลติ 1 เมกะวัตต ์ 

• กลุม่บรษัิทเขา้ลงทนุในธุรกจิโรงไฟฟ้าชวีมวล (Biomass) จํานวน 3 โครงการ กําลังการผลติเสนอขายรวม
ทัง้สิน้ 22.2 เมกะวัตต ์ในจังหวัดนครศรธีรรมราช และจังหวัดสรุาษฎรธ์านี 
 

ณ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบรษัิทฯ มโีครงการทีดํ่าเนนิการอยู่ในประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ นรวม 36 โครงการ 
ไดแ้ก ่Solar Thermal 1 โครงการ, Solar Farm 18 โครงการ แบ่งเป็นประเทศไทย 11 โครงการ ประเทศญีปุ่่ น 7 
โครงการ, Solar Rooftop 14 โครงการ และโรงไฟฟ้าชวีมวล 3 โครงการ  รวมกําลังการผลติเสนอขายทัง้สิน้ 
143.68 เมกะวัตต ์ โดยมโีครงการทีจ่่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชยแ์ลว้ทัง้สิน้ 30 โครงการ รวมกําลังการผลติ
เสนอขายในประเทศไทย และประเทศญีปุ่่ น รวม 104.50 เมกะวัตต ์ 

2560 การขยายธุรกจิเพิม่เตมิในประเทศญีปุ่่ น 
• กลุม่บรษัิทรับรูร้ายไดเ้พิม่เตมิจากโครงการทีป่ระเทศญีปุ่่ น อกีจํานวน 1 โครงการ กําลังการผลติเสนอขาย 

1.99 เมกะวัตต ์ รวมกําลังการผลติทีป่ระเทศญีปุ่่ นทัง้หมด 5 โครงการ จํานวน 6.99 เมกะวัตต ์  
• กลุ่มบรษัิทเขา้ลงทุนเพิม่เตมิในโครงการโอนโิกเบ (Onikoube) จํานวน 1 โครงการ กําลังการผลติ 154.98 

เมกะวัตต ์ 
 

ณ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบรษัิทฯ มโีครงการทีดํ่าเนนิการอยู่ในประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ นรวม 37 โครงการ 
ไดแ้ก ่Solar Thermal 1 โครงการ, Solar Farm 19 โครงการ แบ่งเป็นประเทศไทย 11 โครงการ ประเทศญีปุ่่ น 8 
โครงการ, Solar Rooftop 14 โครงการ และโรงไฟฟ้าชวีมวล 3 โครงการ  รวมกําลังการผลติเสนอขายทัง้สิน้ 
298.42 เมกะวัตต ์ โดยมโีครงการทีจ่่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชยแ์ลว้ทัง้สิน้ 31 โครงการ รวมกําลังการผลติ
เสนอขายในประเทศไทย และประเทศญีปุ่่ น รวม 106.49 เมกะวัตต ์ 

2561 การรบัรูร้ายไดเ้พิม่เตมิ และปรบัโครงสรา้งตามการดําเนนิงานทีป่ระกอบธรุกจิหลกัโดยการถอืหุน้  
• กลุม่บรษัิทรับรูร้ายไดเ้พิม่เตมิจากโครงการทีป่ระเทศญีปุ่่ น อกีจํานวน 1 โครงการ กําลังการผลติเสนอขาย 

1.25 เมกะวัตต ์ รวมกําลังการผลติทีป่ระเทศญีปุ่่ นทัง้หมด 6 โครงการ จํานวน 8.24 เมกะวัตต ์  
• TSE ไดร้ับรางวัล “ASIA’S BEST PERFORMING COMPANIES” of the Asia Corporate Excellence 

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

เพือ่สนับสนุนการดําเนนิงานของบรษัิทยอ่ยโดยมุง่เนน้การเขา้ไปลงทนุเพือ่ใหม้สีว่นร่วมในการบรหิารจัดการ 
• กลุ่มบรษัิทไดเ้ขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ทีจั่งหวัดอ่างทอง 1 โครงการ ดําเนนิการโดยบรษัิท 

อนิฟินีตี ้โซลาร ์จํากัด ซึง่ไดดํ้าเนนิการจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิยแ์ลว้ ตัง้แตปี่ 2558 มกํีาลังการผลติ
เสนอขาย 2 เมกะวัตต ์ 

• กลุม่บรษัิท จ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชย ์(COD) เพิม่เตมิ จํานวน 3 โครงการ ซึง่เป็นโครงการโรงไฟฟ้า
ชวีมวล รวมกําลังการผลติเสนอขายทัง้สิน้ 22.2 เมกะวัตต ์  
 

ณ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบรษัิทฯ มโีครงการทีดํ่าเนนิการอยู่ในประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น รวม 38 โครงการ 
ไดแ้ก ่Solar Thermal 1 โครงการ, Solar Farm 20 โครงการ แบ่งเป็นประเทศไทย 12 โครงการ ประเทศญีปุ่่ น 8 
โครงการ, Solar Rooftop 14 โครงการ และโรงไฟฟ้าชวีมวล 3 โครงการ  รวมกําลังการผลติเสนอขายทัง้สิน้ 
300.42 เมกะวัตต ์ โดยมโีครงการทีจ่่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชยแ์ลว้ทัง้สิน้ 36 โครงการ รวมกําลังการผลติ
เสนอขายในประเทศไทย และประเทศญีปุ่่ น รวม 131.94 เมกะวัตต ์ 
 
 



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2563 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 
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ปี เหตกุารณ์ทีสํ่าคญั 
2562 การรบัรูร้ายไดเ้พิม่เตมิ การลงทนุเพิม่เตมิ และการยา้ยหลกัทรพัย ์TSE จาก MAI เขา้ซือ้ขายใน SET 

• โครงการ Hanamizuki ที่ประเทศญี่ปุ่ น กําลังการผลติเสนอขาย 13.50 เมกะวัตต ์ไดทํ้าการจ่ายไฟฟ้าเขา้
ระบบเชงิพาณิชยแ์ลว้ ทําใหก้ลุ่มบรษัิทฯ รับรูร้ายไดจ้ากโครงการที่ญี่ปุ่ นจํานวน 7 โครงการ รวม 21.74     
เมกะวัตต ์รวมกําลังการผลติเสนอขายในประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น 37 โครงการ รวม 145.44 เมกะวัตต ์

• หยุดดําเนนิธุรกจิโรงไฟฟ้าพลังงานความรอ้นจากแสงอาทติยใ์นระบบรางรวมแสง (Solar Thermal) กําลัง
การผลติเสนอขาย 4.5 เมกะวัตต ์เนื่องจากเป็นโครงการทีไ่มส่ามารถผลติไฟฟ้าเพือ่สรา้งรายไดใ้หแ้ก่บรษัิท
ไดอ้ยา่งเต็มประสทิธภิาพ 

• หุน้สามัญของบรษัิทไดย้า้ยเขา้ไปทําการซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย ์SET ภายใตห้มวดธุรกจิพลังงานและ
สาธารณูปโภค กลุม่อตุสาหกรรม “ทรัพยากร” 

• บรษัิท ไทย คอมมนูติี ้เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (TCE) ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยทีบ่รษัิทฯ ถอือยูใ่นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ได ้
เขา้ลงทุนเพิม่เตมิใน บรษัิท ออสการ ์เซฟ เดอะ เวลิด ์จํากัด (OSW) ซึง่ดําเนนิธุรกจิโรงไฟฟ้าชวีมวล ทํา
ใหส้ดัสว่นการถอืหุน้เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 75 เป็นรอ้ยละ 100 

• บรษัิท โซลาร ์วซิเิบลิ จํากัด (SV) ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยทีบ่รษัิทฯ ถอือยูใ่นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ไดเ้ขา้ลงทนุใน
บรษัิท บเีอส บางไทร โซลาร ์จํากัด (BSS) ซึง่ดําเนนิธรุกจิโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์จํานวน 1 โครงการ 
กําลังการผลติเสนอขาย 5 เมกะวัตต ์ตัง้อยูท่ี ่จังหวัดพระนครศรอียธุยา  

• บรษัิท โซลาร ์วซิเิบลิ จํากัด (SV) ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยทีบ่รษัิทฯ ถอือยูใ่นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ไดเ้ขา้ลงทนุใน
บรษัิท บเีอส โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ (BSE) ซึง่ดําเนินธุรกจิโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์สําหรับหน่วยงาน
ราชการ และสหกรณ์ภาคการเกษตร จํานวน 1 โครงการ กําลังการผลติเสนอขาย 5 เมกะวัตต ์ตัง้อยูท่ี ่จังหวัด
อดุรธานี  

• บรษัิท โซลาร ์วซิเิบลิ จํากัด (SV) ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยทีบ่รษัิทฯ ถอือยูใ่นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ไดเ้ขา้ลงทนุใน
บรษัิท สยาม โซล่า เพาเวอร ์จํากัด (มหาชน) (SSP) ซึง่ดําเนนิธุรกจิโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์จํานวน 
1 โครงการ กําลังการผลติเสนอขาย 8 เมกะวัตต ์ตัง้อยูท่ี ่จังหวัดอา่งทอง  

ณ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบรษัิทฯ มโีครงการทีดํ่าเนนิการอยู่ในประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น รวม 40 โครงการ 
ไดแ้ก ่Solar Farm 23 โครงการ แบง่เป็นประเทศไทย 15 โครงการ ประเทศญีปุ่่ น 8 โครงการ, Solar Rooftop 14 
โครงการ และ Biomass 3 โครงการ  รวมกําลังการผลติเสนอขายทัง้สิน้ 313.92 เมกะวัตต ์ โดยมโีครงการทีจ่่าย
ไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิยแ์ลว้ทัง้สิน้ 39 โครงการ รวมกําลังการผลติเสนอขายในประเทศไทย และประเทศญีปุ่่ น 
รวม 158.94 เมกะวัตต ์

2563 การลงทนุเพิม่เตมิ   
• บรษัิท โซลาร ์วซิเิบลิ จํากัด (SV) ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยทีบ่รษัิทฯ ถอือยูใ่นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ไดเ้ขา้ลงทนุใน

บรษัิท บพี ีเทรดดิง้ (ประเทศไทย) จํากัด (BPT) ทีป่ระกอบธุรกจิหลักโดยการถอืหุน้ในบรษัิทอืน่ทีป่ระกอบ
กจิการผลติ และจําหน่ายกระแสไฟฟ้า รวมถงึธุรกจิเกีย่วกับระบบไฟฟ้าพลังงานทุกประเภท โดย BPT เป็น
ผูพ้ัฒนาและลงทุน โครงการระบบผลติพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์แบบลอยน้ํา (โครงการ
Floating Solar PV) ในพืน้ทีบ่รเิวณเขตอตุสาหกรรมกบนิทรบ์รุ ีขนาดกําลังการผลติตดิตัง้ 8 เมกะวัตต ์

• บรษัิท โซลาร ์วซิเิบลิ จํากัด (SV) ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยทีบ่รษัิทฯ ถอือยูใ่นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ไดเ้ขา้ลงทนุใน
บรษัิท เอริธ์ เอ็นเนอรจ์ ีซสิเต็มส ์จํากัด (EES) ” ทัง้นี้ EES เป็นผูถ้อืหุน้รอ้ยละ 100 ของบรษัิท มาร ์โซลาร ์
จํากัด (MARS) ซึง่เป็นเจา้ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์จํานวน 1 โครงการ กําลังการผลติ
เสนอขาย 5 เมกะวัตต ์ตัง้อยูท่ี ่จังหวัดกระบี ่

• บรษัิท โซลาร ์วซิเิบลิ จํากัด (SV) ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยทีบ่รษัิทฯ ถอือยูใ่นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ไดจํ้าหน่ายเงนิ
ลงทุนในหุน้ทัง้หมดของบรษัิท บเีอส โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (BSE) ซึง่ดําเนินธุรกจิโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทติย ์สําหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร จํานวน 1 โครงการ กําลังการผลติเสนอ
ขาย 5 เมกะวัตต ์ตัง้อยูท่ี ่จังหวัดอดุรธานี  

ณ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบรษัิทฯ มโีครงการทีดํ่าเนนิการอยู่ในประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น รวม 41 โครงการ 
ไดแ้ก ่Solar Farm 23 โครงการ แบง่เป็นประเทศไทย 15 โครงการ ประเทศญีปุ่่ น 8 โครงการ, Solar Rooftop 14 
โครงการ, Biomass 3 โครงการ และ Solar Floating 1 โครงการ รวมกําลังการผลติเสนอขายทัง้สิน้ 299.94 เมกะ
วัตต ์ โดยมีโครงการที่จ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชยแ์ลว้ทัง้สิน้ 39 โครงการ รวมกําลังการผลติเสนอขายใน
ประเทศไทย และประเทศญีปุ่่ น รวม 158.94 เมกะวัตต ์



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2563 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 
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1.3 โครงสรา้งการถอืหุน้กลุม่บรษิทัฯ   

 

  



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2563 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 
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 2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

 
ปัจจุบันกลุม่บรษัิท ประกอบธุรกจิผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยแ์ละพลังงานหมุนเวยีนอืน่ โดยสามารถ

แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยด์ว้ยระบบโฟโตโ้วลตาอกิหรอืโซลารเ์ซลล ์(Solar PV) และธุรกจิ
โรงไฟฟ้าชวีมวล (Biomass Power Plants) และกําลังพัฒนาระบบโซลา่รล์อยน้ํา (Solar Floating) 

 

1) ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยด์ว้ยระบบโฟโตโ้วลตาอกิหรอืโซลารเ์ซลล ์(Solar PV) 
 

ดําเนนิธรุกจิผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าดว้ยระบบโฟโตโ้วลตาอกิหรอืโซลารเ์ซลล ์แบง่ออกเป็น 
 
1.1 โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ซึง่ตดิต ัง้อยูบ่รเิวณพืน้ดนิ (Solar Farm)  

ภายในประเทศ 
กลุ่มบริษัท มี Solar PV ประเภท Solar Farm จํานวน 15 โครงการ รวมกําลังการผลิตเสนอขาย 101 เมกะวัตต์และ
ดําเนนิการจําหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิยใ์หแ้ก ่กฟภ. ไดแ้ลว้ทัง้หมด 101 เมกะวัตต ์ 
        
ตา่งประเทศ  
กลุม่บรษัิท มโีครงการทีดํ่าเนนิการในประเทศญีปุ่่ น รวม 8 โครงการ กําลังการผลติเสนอขายรวมทัง้สิน้ 154.74 เมกะวัตต ์
ดําเนนิการจําหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิยแ์ลว้ 7 โครงการ รวมกําลังการผลติเสนอขาย 21.74 เมกะวัตต ์
  

1.2  โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ทีต่ดิต ัง้บนหลงัคาอาคารพาณิชย ์ (Solar Rooftop)  
กลุ่มบรษัิท มโีครงการ PV ประเภท Solar Rooftop มากทีส่ดุในประเทศไทย โดยมจํีานวน 14 โครงการ รวมกําลังการผลติ
เสนอขาย 14 เมกะวัตต ์และดําเนินการจําหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชยใ์หแ้ก่ กฟภ. และ กฟน. ไดแ้ลว้ทัง้หมด 14    
เมกะวัตต ์ 
 

1.3  โครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์แบบลอยนํา้ ( Solar Floating )  
กลุม่บรษัิท มโีครงการ PV ประเภท Solar Floating จํานวน 1 โครงการ รวมกําลังการผลติเสนอขาย 8 เมกะวัตต ์ปัจจุบันอยู่
ระหวา่งการกอ่สรา้ง  
  

2) ธุรกจิโรงไฟฟ้าชวีมวล (Biomass Power Plants)  
กลุ่มบรษัิทไดข้ยายการลงทุนไปยังธุรกจิโรงไฟฟ้าชวีมวล จํานวน 3 โครงการ ผ่านบรษัิทย่อย ไดแ้ก่ บจ.บางสวรรค์ กรีน 
(BSW) ในจังหวัดสรุาษฎรธ์านี และ บจ.ออสการ ์เซฟ เดอะ เวลิด ์(OSW) โครงการ 1 และ โครงการ 2 ในจังหวัด นครศรธีรรมราช 
ดว้ยกําลังการผลติเสนอขายรวม 22.2 เมกะวัตต ์และดําเนนิการจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชยใ์หแ้ก ่กฟภ. แลว้ทัง้หมด 22.2 
เมกะวัตต ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2563 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 
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โครงสรา้งรายได ้

โครงสรา้งรายไดห้ลักของกลุม่บรษัิทฯ  รอบระยะเวลา 3 ปี สรุปไดดั้งตอ่ไปนี ้

สายผลติภณัฑ/์ 
กลุม่ธุรกจิ 

ดําเนนิกา
รโดย 

%  
การถอื
หุน้ของ
บรษิทัฯ 

2563 2562 2561 

ลา้นบาท %  ลา้นบาท %  ลา้นบาท %  

รายไดค้า่ไฟฟ้า               

1.  รายไดจ้ากโรงไฟฟ้าใน  
   ประเทศ 

TCE, 
TSER, SV 100% 1,178.15 54.20 1,001.21 49.85 427.21 36.47 

2. รายไดจ้ากการลงทนุใน  
    ตา่งประเทศ 

TSEO 100% 
305.21 14.04 302.94 15.08 91.55 7.81 

รายไดค้า่ไฟฟ้า-รวม     1,483.36 68.24 1,304.15 64.93 518.76 44.28 

รายไดค้า่บรกิาร TSE - 47.09 2.17 44.74 2.23 42.61 3.64 

สว่นแบง่กําไรจากเงนิลงทนุ
ในการร่วมคา้ TSR 60%* 643.33 29.59 659.52 32.84 610.19 52.08 

รวม     2,173.78 100.00 2,008.41 100.00 1,171.56 100.00 

 
หมายเหต:ุ    *  เป็นการแสดงรายไดจ้ากโรงไฟฟ้า PV-Solar Farm ตามสัดสว่นการถอืหุน้ของโครงการดังกล่าว ซึง่ในงบการเงนิรวมของบรษัิทจะไม่

ปรากฏยอดรายไดดั้งกลา่ว เนื่องจากโครงการโรงไฟฟ้าดังกลา่วเป็นบรษัิททีค่วบคมุร่วมกัน  ซึง่จะตอ้งมกีารรับรูร้ายไดต้ามวธิสีว่นได ้
เสยีโดยจะทําใหร้ายไดจ้ากการขายไฟฟ้าดังกล่าวไม่ปรากฏยอดในรายไดร้วมในงบการเงนิรวม  แต่จะมกีารรับรูก้ําไรตามวธิสีว่นได ้
เสยีในรูปของสว่นแบง่กําไรจากกจิการทีค่วบคมุร่วมกันแทน 

 
ทีม่า: งบการเงนิรวมของบรษัิทฯ 

 

2.1 การประกอบธรุกจิในแตล่ะกลุม่ธุรกจิ 

2.1.1 ลักษณะผลติภัณฑห์รอืบรกิาร 

กลุม่บรษัิทฯ ดําเนนิธรุกจิผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติยเ์พือ่จําหนา่ยใหแ้กภ่าครัฐ ตามนโยบายการสนับสนุน
การผลติและการใชไ้ฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ของสํานักงานนโยบายและพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

กระบวนการผลติไฟฟ้า ของกลุม่บรษัิทฯ สามารถแบง่ออกเป็น 2 ประเภท ตามเทคโนโลย ีคอื  

กระบวนการผลติไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติยด์ว้ยระบบโฟโตโ้วลตาอกิ (Photovoltaic - PV) หรอืโซลา่รเ์ซลล ์ 

กระบวนการผลติไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติยด์ว้ยระบบโฟโตโ้วลตาอกิ (PV) หรอืโซลา่รเ์ซลล ์เป็นกระบวนการเปลีย่นพลังงานแสง
ใหเ้ป็นพลังงานไฟฟ้า โดยเริม่ตน้จากการใชแ้ผงเซลลแ์สงอาทติยเ์ป็นตัวรับแสง ซึง่จะรับไดทั้ง้รังสตีรง รังสกีระจาย และรังสรีวม แผง
เซลลแ์สงอาทติยจ์ะประกอบไปดว้ยสารกึง่ตัวนําทีส่ามารถดูดกลนืแสงอาทติยไ์ดแ้ละทําหนา้ทีเ่ป็นตัวนําไฟฟ้า เมือ่แสงอาทติยต์ก
กระทบบนแผงเซลลแ์สงอาทติย ์พืน้ผวิจะถูกเปลีย่นเป็นพาหะนําไฟฟ้าและถกูแยกประจุไฟฟ้าบวกและลบเพือ่ใหเ้กดิแรงดันไฟฟ้าที่
ขัว้ทัง้สองของเซลลแ์สงอาทติย ์และเกดิการผลติไฟฟ้าออกมาจากแผงเซลลแ์สงอาทติย ์และถูกสง่ไปรวมที ่String Combiner Box 
กอ่นทีจ่ะผ่านไปสูเ่ครือ่งแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) เพือ่เปลีย่นไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current: DC)  ทีผ่ลติได ้ใหเ้ป็นไฟฟ้า
กระแสสลับ (Alternative Current: AC) ต่อจากนัน้ไฟฟ้ากระแสสลับดังกล่าวจงึถูกสง่ผ่านไปยังหมอ้แปลง (Transformer) เพือ่เพิม่
แรงดันไฟฟ้าใหส้งูขึน้ตามระดับแรงดันทีใ่ชใ้นการจ่ายไฟเขา้ระบบสง่ของการไฟฟ้าตามสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า โดยกอ่นทีจ่ะสง่ไฟฟ้า
เขา้ระบบไฟฟ้าจะถกูสง่ผา่นอปุกรณ์ตัดตอนสายป้อนไฟฟ้าแรงสงู (Ring Main Unit: RMU) และอปุกรณ์ตัดตอนไฟฟ้า (Switch Gear) 
ซึง่ทําหนา้ที่ตัดต่อการเชือ่มต่อการขายไฟฟ้าในระบบ และถูกส่งเขา้มเิตอร์วัดจํานวนหน่วยไฟฟ้าก่อนที่จะถูกส่งผ่านไปยังสายสง่
ไฟฟ้าของ กฟน. หรอื กฟภ. ตามจุดรับซือ้ไฟฟ้าทีกํ่าหนด เพือ่จําหน่ายใหแ้กผู่บ้รโิภคไฟฟ้าตอ่ไป  
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ภาพกระบวนการผลติกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติยด์ว้ยระบบ PV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการผลติไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชวีมวล (Biomass Power Plant) 

กระบวนการผลติของโรงไฟฟ้าชวีมวลประกอบไปดว้ย 7 ระบบหลัก ไดแ้ก ่1) ระบบเตรยีมเชือ้เพลงิ ประกอบไปดว้ย ตาชัง่ ลานกอง 
เครือ่งยอ่ยสบัเชือ้เพลงิ ระบบสายพานป้อนเชือ้เพลงิ ไซโลเก็บเชือ้เพลงิ และระบบป้อนเชือ้เพลงิเขา้เตาเผา 2) ระบบเตาเผาเชือ้เพลงิ 
ประกอบไปดว้ย ตัวเตาเผา ออกแบบใหล้าดเอยีงเพือ่การลําเลยีงเชือ้เพลงิเขา้สูห่อ้งเผาไหม ้เตาเผาแบบตะกรับ 3) ระบบเครือ่งกําเนดิ
ไอน้ํา หรอื หมอ้ไอน้ํา (Boiler) ประกอบไปดว้ยทอ่โลหะทนความรอ้นสงูขดไปมาเพือ่แลกเปลีย่นความรอ้นสูน้ํ่าในทอ่ใหก้ลายเป็นไอ
น้ํา 4) ระบบผลติไฟฟ้า ไดแ้ก ่ กังหันไอน้ํา และเครือ่งกําเนดิไฟฟ้า 5) ระบบบําบัดและกรองก๊าซรอ้นทีอ่อกจากปลอ่ง ไดแ้ก ่ ระบบ
บําบัดกา๊ซรอ้น ปลอ่งระบายกา๊ซ 6) ระบบผลติน้ําใชใ้นกระบวนการผลติ ไดแ้ก ่ระบบน้ําหลอ่เย็น นอกจากนี้ ยังรวมถงึระบบบําบัดน้ํา
เสยีจากกระบวนการผลติ และ 7) ระบบเก็บเถา้เพือ่สง่ไปกําจัด หรอืนําไปทําปุ๋ ยใหเ้กษตรกร 

รูปแสดงกระบวนการจัดการเชือ้เพลงิชวีมวล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการตดิตามการดําเนนิงานของโรงไฟฟ้าและการบํารุงรักษา (Monitoring Process)  

สําหรับกระบวนการควบคุมการดําเนนิงานของโรงไฟฟ้า  กลุ่มบรษัิทฯ มกีลอ้งวงจรปิดและระบบควบคุมการปฏบัิตงิานทีม่กีารพัฒนา
ใหทั้นสมัยและตรวจสอบง่ายและแม่นยํา ควบคุมจากสว่นกลางแบบเรยีลไทม ์ผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตสําหรับควบคุม สั่งการ และ
ตรวจสอบการทํางานของโรงไฟฟ้าในจุดต่างๆ  มีทีมงานคอยควบคุม ดูแล แกปั้ญหา ซ่อมแซมและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าของกลุ่ม
บรษัิทฯ โดยผูชํ้านาญการภายในหรือภายนอกที่มีประสบการณ์ ซึง่ผ่านการคัดเลอืกที่เขม้งวดจากกลุ่มบรษัิทฯ เพื่อใหม้ั่นใจว่า จะ
สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างรวดเร็วภายในเวลาที่กําหนดตามมาตรฐาน ใหโ้รงไฟฟ้าอยู่ในสภาพด ีพรอ้มใชง้าน สามารถจําหน่าย
ไฟฟ้าไดต้ามปกต ิ
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แผนทีต่ ัง้โครงการโรงไฟฟ้าของกลุม่บรษิทัฯ ในประเทศไทย  

 Solar Farm  Solar Rooftop  Solar Floating   Biomass 
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แผนทีต่ ัง้โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ประเทศญีปุ่่ น 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ณ สิน้ปี 2563 กลุ่มบรษัิทฯ มกีจิการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยแ์ละพลังงานหมุนเวยีนอืน่ทัง้ในประเทศไทยและประเทศ
ญี่ปุ่ นรวมทัง้สิน้ 41 โครงการ แบ่งเป็นประเทศไทยจํานวน 33 โครงการ กําลังการผลติเสนอขายรวม 145.2 เมกะวัตต ์และประเทศ
ญีปุ่่ นจํานวน 8 โครงการ กําลังการผลติเสนอขายรวม 154.74 เมกะวัตต ์คดิเป็นกําลังการผลติเสนอขายรวมทัง้สิน้จํานวน 299.94 เม
กะวัตต ์ 

 โครงการทีจ่่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชยแ์ลว้ทัง้สิน้ 39 โครงการ แบ่งเป็น ประเทศไทย จํานวน 32 โครงการ ประเทศญีปุ่่ น 
จํานวน 7 โครงการ คดิเป็นกําลังการผลติเสนอขายรวมทัง้สิน้จํานวน 158.94 เมกะวัตต ์โดยมรีายละเอยีดดังนี้ 

ประเทศไทย ประเทศญีปุ่่น 
ประเภท จํานวน กําลงัการผลติ COD ประเภท จํานวน กําลงัการผลติ COD 

Solar Farm    Solar Farm    

  SSE1 10 80 เมกะวัตต ์ ปี 2557 Kuno 1 0.50 เมกะวัตต ์ ปี 2558 
  INS 1 2 เมกะวัตต ์ ปี 2558 Shima 1 1.25 เมกะวัตต ์ ปี 2559 
  SSP 1 8 เมกะวัตต ์ ปี 2556 Hikeme 1 1.50 เมกะวัตต ์ ปี 2559 
Solar Farm (Co-Op)    Ryugasaki 1 1.75 เมกะวัตต ์ ปี 2559 
  SLC 1 1 เมกะวัตต ์ ปี 2559 Sakura 1 1.99 เมกะวัตต ์ ปี 2560 
  BSS 1 5 เมกะวัตต ์ ปี 2559 Jyoso 1 1.25 เมกะวัตต ์ ปี 2561 

  FUKUI                         

TOYAMA 

MIYAGI 
ISHIKAWA 

IBARAKI 
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ประเทศไทย ประเทศญีปุ่่น 
ประเภท จํานวน กําลงัการผลติ COD ประเภท จํานวน กําลงัการผลติ COD 

  MARS 1 5 เมกะวัตต ์ ปี 2561 Hanamizuki 1 13.50 เมกะวัตต ์ ปี 2562 

Solar Rooftop    Onikoube 1 133 เมกะวัตต ์ Under  
Construction 

  CE 4 4 เมกะวัตต ์ ปี 2558     
  NR 3 3 เมกะวัตต ์ ปี 2558     

  RE 3 3 เมกะวัตต ์ ปี 2558     

  GR 2 2 เมกะวัตต ์ ปี 2558     

  LS 2 2 เมกะวัตต ์ ปี 2558     

Biomass        

  BSW 1 4.6 เมกะวัตต ์ ปี 2561     

  OSW 1 1 8.8 เมกะวัตต ์ ปี 2561      

  OSW 2 1 8.8 เมกะวัตต ์ ปี 2561     

Solar Floating         

  BPT 1 8 เมกะวัตต ์ Under  
Construction     

        

รวม  33 145.2 เมกะวตัต ์  รวม 8 154.74 เมกะวตัต ์  

        

COD 32 137.2 เมกะวตัต ์  COD 7 21.74 เมกะวตัต ์  
Under  
Construction 1 8 เมกะวัตต ์  Under 

Construction 1 133 เมกะวัตต ์  

 
โครงการในประเทศไทย จํานวน 33 โครงการ จา่ยไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชยแ์ลว้ท ัง้หมด รวม 137.2 เมกะวตัต ์สามารถ
แบง่ออกตามประเภท ไดแ้ก ่

 
 
1. Solar Farm ดําเนนิการโดย  

 

1.1 บรษัิท สยาม โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่1 จํากัด (หรอื “ SSE1 ”)   
จํานวน 10 โครงการ ขนาดกําลังการผลติเสนอขายโครงการละ 8 เมกะวัตต ์รวมทัง้สิน้ 80 เมกะวัตต ์ 

โครงการ กําลงัการผลติ ทีต่ ัง้ COD 

SSE1-PV 01 8 เมกะวัตต ์ อ.บอ่พลอย จ.กาญจนบรุ ี กันยายน 2556 

SSE1-PV 02 8 เมกะวัตต ์ อ.ดอนเจดยี ์จ.สพุรรณบรุ ี กรกฎาคม 2556 

SSE1-PV 03 8 เมกะวัตต ์ อ.หนองหญา้ไซ จ.สพุรรณบรุ ี ตลุาคม 2556 

SSE1-PV 04 8 เมกะวัตต ์ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุ ี พฤศจกิายน 2556 

SSE1-PV 05 8 เมกะวัตต ์ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุ ี พฤศจกิายน 2556 

SSE1-PV 06 8 เมกะวัตต ์ อ.ดา่นมะขามเตีย้ จ.กาญจนบรุ ี มถินุายน 2557 

SSE1-PV 07 8 เมกะวัตต ์ อ.ทา่มว่ง จ.กาญจนบรุ ี มนีาคม 2557 

SSE1-PV 08 8 เมกะวัตต ์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุ ี มถินุายน 2557 

SSE1-PV 09 8 เมกะวัตต ์ อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุ ี เมษายน 2557 

SSE1-PV 10 8 เมกะวัตต ์ อ.สามชกุ จ.สพุรรณบรุ ี พฤษภาคม 2557 
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SSE1-PV 01 

 

 
SSE1-PV 02 

 

 
SSE1-PV 03 

 

 
SSE1-PV 04 

 
SSE1-PV 05 

 

 

 
SSE1-PV 06 

 
SSE1-PV 07 

 

 
SSE1-PV 08 

 
SSE1-PV 09 

 

 
SSE1-PV 10 

 
 
 
 



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2563 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 
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1.2 บรษัิท อนิฟินีตี ้โซลาร ์จํากัด (หรอื “ INS ”)   

โครงการ กําลงัการผลติ ทีต่ ัง้ COD 

INS 2 เมกะวัตต ์ อ.วเิศษชยัชาญ จ.อา่งทอง ธันวาคม 2558 
 

 

 

 
 

1.3 บรษัิท สยาม โซลา่ เพาเวอร ์จํากัด (มหาชน) (หรอื “ SSP ”)   

โครงการ กําลงัการผลติ ทีต่ ัง้ COD 

SSP 8 เมกะวัตต ์ อ.โพธิท์อง จ.อา่งทอง มนีาคม 2556 
 

 

 

 

2. Solar Farm (Co-Op) ดําเนนิการโดย  
 

2.1 บรษัิท โซลา่ร ์คอมมนูติี ้จํากัด (หรอื “ SLC ”)   

โครงการ กําลงัการผลติ ทีต่ ัง้ COD 

SLC 1 เมกะวัตต ์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบครีขีันธ ์ ธันวาคม 2559 
 

 

 

 



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2563 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 
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2.2 บรษัิท บเีอส บางไทร โซลาร ์จํากัด (หรอื “ BSS ”)   

โครงการ กําลงัการผลติ ทีต่ ัง้ COD 

BSS 5 เมกะวัตต ์ อ.บางไทร จ.พระนครศรอียธุยา ธันวาคม 2559 
 

 

 

 
 

2.3 บรษัิท มาร ์โซลาร ์จํากัด (หรอื “ MARS ”)   

โครงการ กําลงัการผลติ ทีต่ ัง้ COD 

MARS 5 เมกะวัตต ์ อ.คลองทอ่ม จ.กระบี ่ ธันวาคม 2561 
 

 

 

 

 
3. Solar Rooftop ดําเนนิการโดย  

 

3.1 บรษัิท แชมป์ เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (หรอื “ CE ”)   
จํานวน 4 โครงการ ขนาดกําลังการผลติเสนอขายโครงการละ 1 เมกะวัตต ์รวมทัง้สิน้ 4 เมกะวัตต ์

โครงการ กําลงัการผลติ ทีต่ ัง้ COD 

CE 01 1 เมกะวัตต ์ Homepro จ.ชมุพร  กันยายน 2557 

CE 02 1 เมกะวัตต ์ Homepro จ.นครศรธีรรมราช กรกฎาคม 2558 

CE 03 1 เมกะวัตต ์ Homepro จ.สรุาษฎรธ์าน ี ธันวาคม 2557   

CE 04 1 เมกะวัตต ์ Homepro จ.สงขลา ตลุาคม 2558 

 
 
 
 
 
 



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2563 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 

 

 
 

สว่นที ่1 การประกอบธรุกจิ                                                                                                                                                        หนา้ 15 

 
CE 01 

 

 
CE 02 

 

 
CE 03 

 

 
CE 04 

 

3.2 บรษัิท นอรท์ รูฟทอป จํากัด (หรอื “ NR ”)   
จํานวน 3 โครงการ ขนาดกําลังการผลติเสนอขายโครงการละ 1 เมกะวัตต ์รวมทัง้สิน้ 3 เมกะวัตต ์ 

โครงการ กําลงัการผลติ ทีต่ ัง้ COD 

NR 01 1 เมกะวัตต ์ Homepro จ.ลพบรุ ี กันยายน 2557 

NR 02 1 เมกะวัตต ์ Homepro จ.แพร ่ กมุภาพันธ ์2558 

NR 03 1 เมกะวัตต ์ Homepro จ.นครสวรรค ์ มถินุายน 2558 
 

 
NR 01 

 

 
NR 02 

 

 
NR 03 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2563 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 
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3.3 บรษัิท รูฟ เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (หรอื “ RE ”)   
จํานวน 3 โครงการ ขนาดกําลังการผลติเสนอขายโครงการละ 1 เมกะวัตต ์รวมทัง้สิน้ 3 เมกะวัตต ์

โครงการ กําลงัการผลติ ทีต่ ัง้ COD 

RE 01 1 เมกะวัตต ์ The Mall  ทา่พระ จ.กรุงเทพ กรกฎาคม 2558   

RE 02 1 เมกะวัตต ์ The Mall  บางกะปิ จ.กรุงเทพ กรกฎาคม 2558 

RE 03 1 เมกะวัตต ์ The Mall  งามวงศว์าน จ.กรงุเทพ สงิหาคม 2558   
 

 
RE 01 

 

 
RE 02 

 

 
RE 03 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.4 บรษัิท กรนี รูฟทอป จํากัด (หรอื “ GR ”)   

จํานวน 2 โครงการ ขนาดกําลังการผลติเสนอขายโครงการละ 1 เมกะวัตต ์รวมทัง้สิน้ 2 เมกะวัตต ์

โครงการ กําลงัการผลติ ทีต่ ัง้ COD 

GR 01 1 เมกะวัตต ์ Homepro จ.อบุลราชธาน ี มนีาคม 2558   

GR 02 1 เมกะวัตต ์ Homepro จ.นครราชสมีา พฤศจกิายน 2557 
 

 
GR 01 

 

 
GR 02 

 



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2563 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 
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3.5 บรษัิท ลัคกี ้โซลา่ร ์จํากัด (หรอื “ LS ”)   
จํานวน 2 โครงการ ขนาดกําลังการผลติเสนอขายโครงการละ 1 เมกะวัตต ์รวมทัง้สิน้ 2 เมกะวัตต ์

โครงการ กําลงัการผลติ ทีต่ ัง้ COD 

LS 01 1 เมกะวัตต ์ Homepro  ราชพฤกษ์ จ.กรงุเทพ พฤศจกิายน 2557  

LS 02 1 เมกะวัตต ์ Homepro  เอกมัย-รามอนิทรา จ.กรุงเทพ กมุภาพันธ ์2558 
 

 
LS 01 

 

 
LS 02 

 
4. Solar Floating ดําเนนิการโดย บรษัิท บพี ีเทรดดิง้ (ประเทศไทย) จํากัด (หรอื “ BPT ”)   

โครงการ กําลงัการผลติ ทีต่ ัง้ COD 

BPT 8 เมกะวัตต ์ เขตอตุสาหกรรมกบนิทรบ์รุ ีจ.ปราจนีบรุ ี อยูร่ะหว่างการกอ่สรา้ง 

 

  

 

 

5. Biomass ดําเนนิการโดย  
 

5.1 บรษัิท บางสวรรค ์กรนี จํากัด (หรอื “ BSW ”)   

โครงการ กําลงัการผลติ ทีต่ ัง้ COD 

BSW 4.6 เมกะวัตต ์ อ.พระแสง จ.สรุาษฎรธ์าน ี มนีาคม 2561 
 

  

 

 



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2563 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 
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5.2 บรษัิท ออสการ ์เซฟ เดอะ เวลิดจํ์ากัด (หรอื “ OSW ”)   
จํานวน 2 โครงการ ขนาดกําลังการผลติเสนอขายโครงการละ 8.8 เมกะวัตต ์รวมทัง้สิน้ 17.6 เมกะวัตต ์ 

โครงการ กําลงัการผลติ ทีต่ ัง้ COD 

OSW 01 8.8 เมกะวัตต ์ อ.ฉวาง จ.นครศรธีรรมราช สงิหาคม 2561  

OSW 02 8.8 เมกะวัตต ์ อ.ฉวาง จ.นครศรธีรรมราช ตลุาคม 2561 
 

OSW 01 

 

 
OSW 02 

 
โครงการในประเทศญีปุ่่ น จํานวน 8 โครงการ ดําเนินการโดย บรษัิท ทีเอสอ ีโอเวอร์ซสี ์กรุ๊ป จํากัด (หรือ “ TSEO ”) แบ่งเป็น
โครงการทีจ่่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณชิยแ์ลว้ 7 โครงการ รวม 21.74 เมกะวัตต ์ และอยูร่ะหวา่งดําเนนิการ 1 โครงการ 133 เมกะวัตต ์
โดยมรีายละเอยีดดังนี้  
 

โครงการ กําลงัการผลติ ทีต่ ัง้ COD 

Kuno  0.5 เมกะวัตต ์ จังหวัดอบิาราก ิประเทศญีปุ่่ น สงิหาคม 2558 

Shima 1.25 เมกะวัตต ์ จังหวัดโทยามะ ประเทศญีปุ่่ น มนีาคม 2559 

Hikeme 1.50 เมกะวัตต ์ จังหวัดฟกูอู ิประเทศญีปุ่่ น เมษายน 2559 

Ryugasaki 1.75 เมกะวัตต ์ จังหวัดอบิาราก ิประเทศญีปุ่่ น กันยายน 2559 

Sakura 1.99 เมกะวัตต ์ จังหวัดโทยามะ ประเทศญีปุ่่ น พฤศจกิายน 2559 

Jyoso 1.25 เมกะวัตต ์ จังหวัดอบิาราก ิประเทศญีปุ่่ น พฤษภาคม 2561 

Hanamizuki 8 เมกะวัตต ์ จังหวัดอชิกิาวะ ประเทศญีปุ่่ น มกราคม 2562 

Onikoube 133 เมกะวัตต ์ จังหวัดมยิาง ิประเทศญีปุ่่ น อยูร่ะหว่างการกอ่สรา้ง 
 

 
Kuno 

 

 
Shima 



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2563 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 

 

 
 

สว่นที ่1 การประกอบธรุกจิ                                                                                                                                                        หนา้ 19 

Hikeme 

 

 
Ryugasaki 

 

 
Sakura 

 

 
Jyoso 

 

 
Hanamizuki 

 

 
Onikoube 

 
2.1.2 สทิธปิระโยชน ์
โครงการโรงไฟฟ้าทัง้หมดของกลุ่มบรษัิทฯ ไดร้ับอนุมัตกิารสง่เสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (BOI) ตามบัตร
สง่เสรมิการลงทนุ โดยไดร้ับสทิธปิระโยชน ์ดังนี้ 
 

สทิธปิระโยชนจ์ากภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 
1) ไดร้ับยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลสําหรับกําไรสทุธทิีไ่ดร้ับจากการประกอบกจิการผลติไฟฟ้าเป็นเวลา 8 ปี นับตัง้แตวั่นทีเ่ร ิม่มี

รายไดจ้ากการประกอบกจิการดังกลา่ว 
2)     ไดร้ับลดหยอ่นภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลสําหรับกําไรสทุธใินอัตรารอ้ยละ 50 ของอัตราปกต ิโดยมกํีาหนดระยะเวลา 5 ปี    

    นับจากวันทีพ่น้กําหนดการไดร้ับยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล ซึง่สทิธปิระโยชนดั์งกลา่วนี้บรษัิทไดร้ับเฉพาะโครงการ 
    ผลติไฟฟ้าจากแสงอาทติย ์
 
 
 



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2563 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 
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สทิธปิระโยชนอ์ืน่ๆ  
1) ผูถ้ือหุน้ของโครงการยังไดร้ับยกเวน้ไม่ตอ้งนําเงนิปันผลที่ไดร้ับจากโครงการไปรวมคํานวณภาษีเงนิไดต้ลอดระยะเวลาที่

ไดร้ับยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลนัน้ 
2) ไดร้ับยกเวน้อากรขาเขา้สําหรับเครือ่งจักร ตามทีค่ณะกรรมการพจิารณาอนุมัต ิ
3) ไดร้ับอนุญาตใหห้ักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา สองเท่าของค่าใชจ่้ายดังกล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่เร ิม่มี

รายไดจ้ากการประกอบกจิการ ซึง่สทิธปิระโยชนดั์งกลา่วนี้บรษัิทไดร้ับเฉพาะโครงการผลติไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย ์ 
4) ไดร้ับอนุญาตใหห้ักเงนิลงทนุในการตดิตัง้หรอืกอ่สรา้งสิง่อํานวยความสะดวกรอ้ยละ 25 ของเงนิลงทนุ นอกเหนือไป จากการ

หักคา่เสือ่มราคาปกต ิซึง่สทิธปิระโยชนดั์งกลา่วนี้บรษัิทไดร้ับเฉพาะโครงการผลติไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย ์
 

2.2   การตลาดและการแขง่ขนั 
 

2.2.1  กลยทุธก์ารแขง่ขัน  
มกีารบรหิารงานอยา่งมคีณุภาพ ดว้ยทมีผูบ้รหิารทีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญทางดา้นวศิวกรรม และประสบการณ์ในอตุสาหกรรม
การผลติไฟฟ้าและพลังงาน ควบคูกั่บการบรหิารตน้ทนุอย่างมปีระสทิธภิาพทัง้ในดา้นเงนิลงทนุในการกอ่สรา้ง การบรหิารงาน 
และตน้ทนุทางการเงนิ 
1) มีกระบวนการคัดเลอืกผูร้ับเหมาในการก่อสรา้งแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractors) ที่เขม้งวดโดยไดเ้ลอืกผูร้ับเหมาทีม่ี

ความน่าเชือ่ถอืและมผีลงานเป็นทีย่อมรับในระดับโลก เพือ่ใหแ้น่ใจวา่โรงไฟฟ้าแตล่ะโรงจะสามารถผลติไฟฟ้าไดต้ามที่
กลุม่บรษัิทฯ จะเสนอขายใหกั้บ กฟน. หรอื กฟภ. หรอืเอกชน ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า  

2) มทีมีผูเ้ชีย่วชาญในระดับโลกมาเป็นผูร้ับเหมากอ่สรา้งแบบเบ็ดเสร็จ ซึง่ประกอบไปดว้ยบุคลากรทีม่ปีระสบการณ์ ความ
เชีย่วชาญในดา้นการโยธาและการตดิตัง้โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์รวมไปถงึการจา้งที่ปรกึษาทางดา้นเทคนิคมา
ช่วยตรวจสอบและประเมนิโครงการในระหว่างการก่อสรา้ง ทําใหแ้น่ใจไดว้่าทัง้ประสทิธภิาพและเสถียรภาพการผลติ
ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าของกลุม่บรษัิทฯ อยูใ่นระดับสงู   

3) มุ่งเนน้ควบคุมคุณภาพในการผลติไฟฟ้าใหเ้กดิประสทิธภิาพในการผลติสูงสุดและส่งมอบไดต้รงตามที่ตกลงไวใ้น
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า  

4) มรีายไดจ้ากการผลติไฟฟ้าทีแ่น่นอนและสมํ่าเสมอ  
5) มพีันธมติรทางธรุกจิทีม่ชี ือ่เสยีง มฐีานะทางการเงนิทีม่ั่นคง และมคีวามชํานาญในธรุกจิพลังงานและธรุกจิทีเ่กีย่วเนื่อง 
6) มสีถาบันการเงนิใหก้ารสนับสนุนสนิเชือ่โครงการ 

 

2.2.2  กลุม่ลกูคา้เป้าหมาย และชอ่งทางการจัดจําหน่าย 
 

          ภายในประเทศ  
          โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ จัดอยู่ในประเภทผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (VSPP) โดยผลิต          

ไฟฟ้าเพือ่จําหน่ายใหแ้ก ่กฟน. กฟภ. และเอกชน ตามสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าทัง้สิน้จํานวน 33 โครงการ ดังนัน้ ชอ่งทางในการ
จัดจําหน่ายจงึเป็นการเชือ่มตอ่ไฟฟ้าจากแตล่ะโครงการเขา้สูส่ถานีและระบบไฟฟ้าของ กฟน. หรอื กฟภ. โดยไฟฟ้าของแตล่ะ
โครงการ เพื่อให ้กฟน. หรือ กฟภ. นําไปจําหน่ายใหแ้ก่ประชาชนต่อไป ในส่วนของการจัดจําหน่ายใหเ้อกชนจะทําการ
เชือ่มตอ่กับสถานีของกฟภ. และสง่จ่ายใหแ้กล่กูคา้ 

 

          ตา่งประเทศ  
          โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยข์องกลุ่มบรษัิทฯ ทีป่ระเทศญีปุ่่ น ดําเนนิการผลติไฟฟ้าเพือ่จําหน่ายใหแ้กก่ารไฟฟ้า

ของแตล่ะภมูภิาค (Utility Company) ซึง่เป็นผูด้แูลสาธารณูปโภคของแตล่ะภาคใประเทศญีปุ่่ น ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า โดย
ชอ่งทางการจัดจําหน่ายจงึเป็นการเชือ่มต่อจากโครงการเขา้สูส่ถานีและระบบไฟฟ้าของแต่ละภูมภิาค จากนัน้การไฟฟ้าของ
แตล่ะภมูภิาคจะเป็นผูจํ้าหน่ายไฟฟ้าใหแ้กป่ระชาชนในทอ้งถิน่ตอ่ไป 

 

2.2.3 ภาวะอตุสาหกรรมและการแขง่ขนั 
 
 ภาพรวมระบบไฟฟ้าในประเทศไทย 

 

  ระบบไฟฟ้าไทยในปัจจุบันเป็นระบบแบบรวมศูนย์ คือ มีโรงไฟฟ้า ระบบส่งขนาดใหญ่ และระบบจ่ายไฟฟ้าครอบคลุมท่ัว
ประเทศ แต่ในอนาคตจะมีกระจายแหล่งผลติไฟฟ้าและ ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าไปสู่ชุมชน รวมถงึมีสัดส่วนการผลติไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวยีน (Renewable Energy) เพิม่มากขึน้ดว้ย ดังนัน้ การเดนิหนา้ของอุตสาหกรรมไฟฟ้าในยุคเทคโนโลยีเปลีย่นโลก
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ตอ้งรองรับการเขา้มาของพลังงานหมนุเวยีน คอื การสรา้งความยดืหยุน่ของระบบไฟฟ้า โดยโรงไฟฟ้าตอ้งมคีวามยดืหยุน่ สามารถเริม่
เดนิเครื่องไดร้วดเร็ว ส่วนในระบบส่งและจําหน่ายไฟฟ้าจะตอ้งพัฒนาสู่ระบบ Smart Grid ทํางานผ่านรีโมทมอนิเตอร์ (Remote 
Monitor) สามารถเรียกดูขอ้มูลและสั่งการจากศูนยค์วบคุมแกไ้ขสถานการณ์ฉุกเฉินไดทั้นที ตอ้งบูรณาการขอ้มูลจากหน่วยงาน
ภายนอกทําใหส้ามารถคาดเดาหรอืพยากรณ์ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในอนาคตได ้สว่นพลังงานหมุนเวยีนทียั่งมขีอ้จํากัดเรือ่งความไม่
เสถยีร ควรพัฒนาในรูปแบบของการผสมผสานระหว่างพลังงานหมุนเวยีนกับเชือ้เพลงิหลัก (RE Hybrid Firm) เพือ่ลดความผันผวน 
สามารถผลติไฟฟ้าไดต้ามระยะเวลาสญัญาทีกํ่าหนด เชน่ โซลารเ์ซลลกั์บ โรงไฟฟ้าพลังน้ํา พลังงานลมกับเซลลเ์ชือ้เพลงิ เชือ้เพลงิ
ชวีมวลกับโซลารเ์ซลล ์ซึง่จะกลายเป็นทางเลอืกสําคัญสําหรับการพัฒนาพลังงานหมุนเวยีนในอนาคต ควบคู่กับการพัฒนาระบบกัก
เก็บพลังงานเพื่อช่วยใหก้ารจ่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีเสถียรภาพ ซึง่ กฟผ. ไดนํ้าร่องโครงการตดิตัง้แบตเตอรี่กักเก็บ
พลังงานแลว้จํานวน 3 แห่ง ไดแ้ก ่อ.เมอืง จ.แม่ฮ่องสอน ขนาด 4 เมกะวัตต ์สถานีไฟฟ้าแรงสงูชัยบาดาล จ.ลพบุร ีขนาด 21 เมกะ
วัตต-์ชัว่โมง และสถานีไฟฟ้าแรงสงูบําเหน็จณรงค ์จ.ชยัภมู ิขนาด 16 เมกะวัตต-์ชัว่โมง  

 
  การพัฒนาอตุสาหกรรมไฟฟ้าจงึตอ้งอยู่บนพืน้ฐานของความยุตธิรรมตอ่ประเทศชาตแิละประชาชน โดยคํานงึถงึความสมดลุ มี
ระบบไฟฟ้าทีม่ั่นคงแต่มคีวามยดืหยุ่นเหมาะสมกับภาพรวมของสังคมไทย สามารถบรหิารจัดการโดยคํานงึถงึผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้
ผูผ้ลติ ประชาชน และหน่วยงานกํากับดูแลไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และมคี่าไฟฟ้าทีส่ามารถแขง่ขันไดเ้พือ่สรา้งโอกาสในการลงทนุ
และการพัฒนาประเทศอยา่งย่ังยนื 
 
 

  อุตสาหกรรมธุรกจิโรงไฟฟ้าในประเทศไทยประกอบดว้ย 4 สว่นหลัก คอื ระบบผลติไฟฟ้า ระบบสง่ไฟฟ้า ระบบจัดจําหน่าย
ไฟฟ้า และผูบ้รโิภคดังแผนภาพประกอบ 

 

 

การใชไ้ฟฟ้า 
  
  สําหรับการใชไ้ฟฟ้าสะสมเดอืนมกราคม-พฤศจกิายน ปี 2563 177,454.72 ลา้นกโิลวัตต-์ชั่วโมง มอัีตราลดลงจากปี 2563 
เนื่องจากการระบาดของโรค Covid-19 สง่ผลใหภ้าคอุตสาหกรรมมกีารชะลอการผลติ ทําใหก้ารใชพ้ลังงานลดลงจากทีค่าดการณ์ไว ้
โดยความตอ้งการพลังไฟฟ้าสูงสุดของประเทศ (Peak) เกดิขึน้เมือ่เดอืน มีนาคม 2563 อยู่ที่ระดับ 28,636 เมกะวัตต ์(MW) ลดลง 
4.92% เมือ่เทยีบกับปีกอ่น และนอ้ยกวา่คาดการณ์ 23.5%  
 

กฟผ. 

ใชเ้อง 

ระบบผลติ 

ขายให ้กฟน. / กฟภ. 

IPP 

SPP 

นําเขา้จาก
ตา่งประเทศ      

VSPP 

ผูผ้ลติอืน่ๆ 

กฟผ. 

กฟภ. 

กฟน. 

ระบบสง่ ระบบจดัจําหนา่ย ผูบ้รโิภค 

สง่ออกไป
ตา่งประเทศ 

เกษตรกรรม 

ธรุกจิ 

ครัวเรอืน 

อตุสาหกรรม ขายตรง 
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 ขอ้มลูเดอืนมกราคม-กันยายน 2563 ระบวุา่การใชไ้ฟฟ้าในระบบ 3 การไฟฟ้า (ฝ่ายผลติ ภมูภิาค นครหลวง) มกีารใชไ้ฟฟ้าอยู่
ที ่142,244 GWh ลดลง 3.1% เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น การใชไ้ฟฟ้าในสาขา อตุสาหกรรมและภาคธรุกจิลดลงตัง้แต่ชว่ง
ตน้ปี เนื่องจากการ ชะลอตัวลงของเศรษฐกจิทัง้ของไทยและของโลก อันเป็นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 
Covid-19 ในขณะทีเ่ดอืนกรกฎาคม 2563 มแีนวโนม้การใชไ้ฟฟ้าเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการ Lock Down ของ
ภาครัฐ สาขาอุตสาหกรรม มสีัดสว่นการใชไ้ฟฟ้า 43% การใชล้ดลง 6.3% จากการลดกําลังการผลติสนิคา้ตามความตอ้งการใชทั้ง้
ภายในและภายนอกประเทศที่ลดลง โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการใชไ้ฟฟ้าอยู่ในระดับสูงพบว่ามีการใชไ้ฟฟ้าลดลงทุกกลุ่ม 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ อุตสาหกรรมยานยนต ์อุตส าหกรรมสิง่ทอ และ อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะพื้นฐาน มีการใชไ้ฟฟ้าลดลง ถงึ 
24.5% 20.8% และ 11.8% ตามลําดับ ในขณะที ่เดอืนกันยายน 2563 การใชไ้ฟฟ้าในกลุม่อตุสาหกรรม ดังกลา่วเริม่ขยับตัวขึน้อยา่ง
ตอ่เนื่องจากเดอืนกอ่น สาขาธรุกจิ มสีดัสว่นการใชไ้ฟฟ้า 24% การใช ้ลดลง 10.4% โดยกลุม่ธรุกจิทีใ่ชไ้ฟฟ้าในระดับสงูทีม่ ีการใช ้
ไฟฟ้าลดลงอยา่งชดัเจนคอื โรงแรม ภัตตาคาร/ ไนตค์ลับ และ หา้งสรรพสนิคา้ลดลง 36.5% 18.1% และ16.8% ตามล าดับ เป็นผล
จากมาตรการ Lock Down ต่างๆ และ การจํากัดการเดนิทางระหว่างประเทศส าหรับการท่องเที่ยว เพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัส 
Covid-19 ในขณะทีห่า้งสรรพสนิคา้มแีนวโนม้การใชไ้ฟฟ้าเพิม่ขึน้ตัง้แตเ่ดอืนพฤษภาคม 2563 ในสว่นการใชไ้ฟฟ้ากลุม่ธรุกจิโรงแรม
เริม่ขยับตัวสงูขึน้อย่างต่อเนื่องตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม 2563 จากการผ่อนคลายมาตรการ Lock Down ของภาครัฐ รวมถงึการสง่เสรมิ
การทอ่งเทีย่วในประเทศ และการประกาศวันหยดุชดเชยเพิม่เตมิ เพือ่กระตุน้เศรษฐกจิการทอ่งเทีย่วในประเทศ สอดคลอ้งกับอัตราการ
เขา้พักในทีพ่ักท่ัวประเทศทีป่รับเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องตัง้แต่เดอืนมถินุายน 2563 โดยเดอืนกันยายน2563 ปรับตัวเพิม่ขึน้ถงึ 27.9% 
สาขาครัวเรือนมีสัดส่วนการใชไ้ฟฟ้า 29% การใชเ้พิม่ขึน้ค่อนขา้งสูงที่ 9.5% ส่วนหนึ่งเป็นผลจากสภาพอากาศที่รอ้น มีการใช ้
เครื่องปรับอากาศมากขึน้รวมทัง้มาตรการลดการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ส่งผลใหป้ระชาชนส่วนใหญ่ลดการเดนิทางและ
ประชาชนสว่นหนึง่ทํางานทีบ่า้นมากขึน้ (Work From Home)ในชว่งตน้ปีอกีทัง้มาตรการชว่ยเหลอืผูใ้ชไ้ฟฟ้าทีไ่ดร้ับผลกระทบจาก
การระบาดของไวรัส Covid-19 ในชว่งเดอืนมนีาคม – พฤษภาคม 2563 สง่ผลกระตุน้ใหผู้ใ้ชไ้ฟฟ้ามกีารใชไ้ฟฟ้าเพิม่ขึน้   
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ทีม่า: ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

 
อตุสาหกรรมผลติไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์
 

ขอ้มลูสถานะ การรับซือ้ไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 มรีายละเอยีดดังนี้ 
 

 

ทีม่า : สาํนักงานคณะกรรมการกํากับกจิการพลังงาน www.erc.or.th 
กฟผ. ขอ้มลู ณ วันที ่16 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 
กฟภ. ขอ้มลู ณ วันที ่15 ธัญวาคม พ.ศ. 2563 
กฟน. ขอ้มลู ณ วันที ่16 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 
 
 

 

 

 

http://www.erc.or.th/
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ทีม่า : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) www.dede.go.th 

ในการประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์ผูป้ระกอบธุรกจิตอ้งมีคุณสมบัตติามทีห่น่วยงานการไฟฟ้าและกระทรวง
พลังงานไดกํ้าหนดไวใ้นการยืน่คํารอ้งขอขาย และเชือ่มโยงระบบไฟฟ้า โดยตอ้งมคีวามพรอ้ม 4 ดา้น ไดแ้ก ่

 

1) ความพรอ้มดา้นทีตั่ง้และจุดเชือ่มโยง โดยตอ้งมสีัญญาจะซือ้จะขายทีด่นิหรอืสัญญาเชา่พืน้ที ่ซึง่ระบุจุดรับซือ้ไฟฟ้า ตําบล 
อําเภอ ทีจ่ะดําเนนิโครงการ 

2) ขอ้มูลในเชงิเทคนคิเทคโนโลยทีีใ่ช ้เชน่ คุณสมบัตขิองแผงโซล่าร ์หมอ้แปลง และเลอืกรุ่นอนิเวอรเ์ตอรต์ามรุ่นทีก่ารไฟฟ้า
กําหนดมาให ้ถา้ไมใ่ชรุ่่นทีก่ารไฟฟ้ากําหนดตอ้งมผีลทดสอบมายนืยันประสทิธภิาพของอนิเวอรเ์ตอร ์

3) ความสามารถในการจัดหาเงนิทนุ โดยตอ้งมหีนังสอืรับรองฐานะทางการเงนิจากธนาคาร  
4) ใบผา่นประชาพจิารณ์จากชมุชนทีจ่ะดําเนนิการกอ่สรา้งโรงไฟฟ้า  

ทัง้นี้ สําหรับโครงการ PV ประเภท Commercial Rooftop ไม่จําเป็นตอ้งแสดงความสามารถในการจัดหาเงนิทุนและใบผ่าน
ประชาพจิารณ ์

นอกจากนี้ การทีจ่ะไดม้าซึง่สัญญา PPA  นอกจากผูป้ระกอบการจะตอ้งมคีวามพรอ้มดังทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ยังขึน้อยู่กับปัจจัย
ภายนอกหลายปัจจัยซึง่มผีลตอ่การแขง่ขันหรอืโอกาสในการไดม้าซึง่สญัญา PPA เชน่ นโยบายการเปิดรับซือ้ไฟฟ้าของคณะกรรมการ 
นโยบายพลังงานแห่งชาต ิกระบวนการคัดเลอืกผูป้ระกอบการตามระเบยีบคณะกรรมการกํากับกจิการพลังงานว่าดว้ยการรับซือ้ไฟฟ้า 
จํานวนผูป้ระกอบการทีส่นใจเขา้ร่วมโครงการ เป็นตน้  

อยา่งไรก็ด ีเนื่องจากไฟฟ้าทีผ่ลติไดทั้ง้หมดไดม้กีารทําสัญญาซือ้ขายไฟฟ้ากับ กฟน. หรอื กฟภ. หรอืเอกชน ภายใตส้ญัญา
ดังกล่าวไดม้กีารกําหนดจํานวนหรือปรมิาณและราคารับซือ้ไวอ้ย่างแน่นอนในแต่ละชว่งเวลา ผูผ้ลติแต่ละรายจงึมรีายไดท้ี่แน่นอน 
ดังนัน้ ภายหลังจากการทําสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าดังกลา่ว กลุม่บรษัิทฯ จงึไมม่กีารแขง่ขันกันกับผูผ้ลติไฟฟ้ารายอืน่ๆ อยา่งมนัียสําคัญ 
 
สถานการณ์พลังงานชวีมวลในประเทศไทย 
 

  ประเทศไทยประสบปัญหาความมั่นคงทางพลังงานเช่นเดียวกับประเทศส่วนใหญ่ท่ัวโลกเนื่องจากตอ้งพึง่พาการ นําเขา้
พลังงานจากตา่งประเทศเป็นหลักและมแีนวโนม้จะสงูขึน้เรือ่ยๆ รัฐบาลไดม้นีโยบายสง่เสรมิใหม้กีารนําพลังงาน หมนุเวยีนมาใชแ้ทน
พลังงานจากฟอสซลิ โดยผลการดําเนนิการดา้นพลังงานทดแทน ปี 2558 – 2561 พบวา่ชวีมวล (Biomass) เป็นพลังงานหมนุเวยีนที่
ไดม้กีารนํามาใชทั้ง้อยู่รูปของพลังงานความรอ้นทีม่สีดัสว่นมากกวา่รอ้ยละ 90.5% ของพลังงานทดแทนทัง้หมด  และพลังงานไฟฟ้า
รอ้ยละ 31.6% โดยปัจจุบันชวีมวลในประเทศไทยมสีดัสว่นการใชใ้นรูปของพลังงานความรอ้นสงูสดุเมือ่เทยีบกับพลังงานอืน่ ปัจจัยที่



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2563 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 
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ทําใหช้วีมวลมสีดัสว่นการนํามาใชเ้ป็นพลังงานหมนุเวยีนมากทีส่ดุในประเทศไทย เนื่องจากการเป็น ประเทศเกษตรกรรมมกีารสง่ออก
ผลผลติทางการเกษตรแปรรูปแต่ละปีมีมูลค่ามหาศาล จงึมีเศษวัสดุเหลอืใชจ้าก การเกษตรเป็นจํานวนมาก เช่น ไมย้างพาราสับ 
แกลบ กากออ้ย กากมันสําปะหลัง ซังขา้วโพด ซึง่เป็นวัตถุดบิในประเทศทีม่รีาคาถูก สามารถนําไปใชใ้นการผลติพลังงานความรอ้น
และกระแสไฟฟ้าได ้

 

ทีม่า : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) www.dede.go.th 
 
2.3 การจดัหาผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 

2.3.1.   การจดัหาทีต่ ัง้โครงการ 
 

เนื่องจากการผลติไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติยจ์ะตอ้งพึง่พารังสแีสงอาทติยเ์ป็นหลักการเลอืกทําเลทีตั่ง้ของโรงไฟฟ้าจงึ
มีความสําคัญมาก สภาพภูมปิระเทศและสภาพภูมิอากาศที่ต่างกันจะส่งผลใหค้วามเขม้ของแสงแตกต่างกัน กลุ่มบริษัทฯ ได ้
ทําการศกึษาความเขม้ของแสงจาก 4 แหล่งขอ้มูลหลักคอื MeteoNorm, NASA, NEDO (New Energy and Industrial Technology 
Development Organization, Japan) และ JMA (Japan Meteorological Agency) ก่อนที่จะเลือกทําเลที่ตั ้งโรงไฟฟ้า นอกจาก
พจิารณาความเขม้ของรังสแีสงอาทติยซ์ึง่มีผลกระทบทางดา้นกําลังการผลติและรายไดแ้ลว้ กลุ่มบรษัิทฯ ยังไดพ้จิารณาถงึปัจจัย
อืน่ๆ ทีส่ง่ผลตอ่ตน้ทนุของกลุม่บรษัิทฯ  และระยะเวลาในการคนืทนุของโครงการ  

การจัดหาทีตั่ง้โครงการโรงไฟฟ้า Thermal และ  PV ประเภท Solar Farm ปัจจัยหลักทีบ่รษัิทฯ พจิารณา ไดแ้ก ่ 
1) ระยะห่างจากถนนใหญ่ ระยะห่างจากจุดเชือ่มโยงระบบไฟฟ้าของ กฟภ. ซึง่มผีลต่อตน้ทุนค่าสายไฟฟ้า และอัตราการสญูเสยี

ไฟฟ้าจากระยะทางทีใ่ชใ้นการเชือ่มตอ่ไฟฟ้ากับระบบของ กฟภ. 
2) ความสงูของทีด่นิซึง่สง่ผลตอ่โอกาสทีจ่ะเกดิน้ําทว่ม  
3) ลักษณะดินที่มีความเหมาะสมต่อการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เช่น ความแข็งของดนิซึง่มีผลต่อการวาง

โครงสรา้ง เป็นตน้ 
4) รูปร่างและขนาดของทีด่นิทีเ่หมาะสมตอ่การกอ่สรา้งโรงไฟฟ้า  

http://www.dede.go.th/
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5) ราคาและกรรมสทิธขิองทีด่นิ เชน่  บรษัิทเป็นเจา้ของกรรมสทิธหิรอืเป็นเพยีงสทิธกิารเชา่บนทีด่นิดังกลา่ว เป็นตน้ ซึง่จะมผีล
ตอ่ความมั่นคงและระยะเวลาการคนืทนุของโครงการ  
 

ในการจัดหาพืน้ทีห่ลังคาเพือ่ตดิตัง้โครงการ PV ประเภท Solar Rooftop  ปัจจัยหลักทีบ่รษัิทฯ พจิารณา ไดแ้ก ่
1) อายุการใชง้านของหลังคา หลังคาทีเ่หมาะสมควรมอีายุการใชง้านมาแลว้ไม่เกนิ 10 ปี เพือ่ลดความเสีย่งในอนาคตทีห่ลังคา

จะเสือ่มสภาพกอ่นครบอายุสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า 25 ปี นอกจากนี้ หลังคาดังกล่าวตอ้งมลัีกษณะทางวศิวกรรมทีเ่หมาะสม ทํา
ใหบ้รษัิทฯ ไมต่อ้งลงทนุเพิม่เตมิในการปรบัปรุงหรอืเสรมิสรา้งความแข็งแรงของหลังคา 

2) ความแข็งแรงของโครงสรา้งอาคาร เนื่องจากตอ้งรับน้ําหนักของแผงเซลลแ์สงอาทติย ์ 
3) รูปร่างและขนาดของหลังคาทีเ่หมาะสม รวมถงึพืน้ทีใ่นการตัง้อุปกรณ์อนิเวอรเ์ตอร ์เพือ่ใหม้ั่นใจว่ามขีนาดทีเ่พยีงพอสําหรับ

โครงการทัง้หมดทีว่างไว ้
4) ลักษณะในการดําเนนิธุรกจิและความมั่นคงในการดําเนนิธุรกจิของเจา้ของอาคาร เนื่องจากการเชา่หลังคาเป็นการทําสัญญา

เช่าระยะยาว 25 ปี บรษัิทฯ จงึมองหาพันธมติรที่มีความเขม้แข็งในการประกอบธุรกจิ ปัจจุบันบรษัิทฯ มีความร่วมมือกับ
พันธมติรสองราย คอื โฮมโปร และเดอะมอลล ์โดยพันธมติรดังกล่าวมกีารขยายธรุกจิอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มแีผนทีจ่ะเขา้มา
ดําเนนิธรุกจิผลติไฟฟ้าซึง่ไมใ่ชธ่รุกจิหลัก  

5) อัตราคา่เชา่ ซึง่จะมผีลตอ่ระยะเวลาการคนืทนุของโครงการ   
6) ระยะเวลาในการเชา่หลังคาซึง่ตอ้งไมน่อ้ยกวา่ระยะเวลาในสญัญา PPA เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ บรษัิทฯ จะสามารถดําเนนิโครงการจน

ครบตามระยะเวลาของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าได ้

การจัดหาทีตั่ง้โครงการโรงไฟฟ้า Solar Floating  ปัจจัยหลักทีบ่รษัิทฯ พจิารณา ไดแ้ก ่
1) มแีหลง่น้ําทีเ่หมาะสมกับการทํา Solar Floating ไดแ้ก ่มรีะดับน้ําทีเ่หมาะสม คณุภาพน้ําทีด่ ีและมปีรมิาณน้ําเพยีงพอทัง้ปี 
2) ระยะหา่งจากบอ่น้ําและจุดเชือ่มโยงระบบ 

 

การจัดหาทีตั่ง้โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล ปัจจัยหลักทีบ่รษัิทฯ พจิารณา ไดแ้ก ่ 
1) ระยะห่างจากถนนใหญ่ ระยะห่างจากจุดเชือ่มโยงระบบไฟฟ้าของ กฟภ. ซึง่มผีลต่อตน้ทุนค่าสายไฟฟ้า และอัตราการสญูเสยี

ไฟฟ้าจากระยะทางทีใ่ชใ้นการเชือ่มตอ่ไฟฟ้ากับระบบของ กฟภ. 
2) ความสงูของทีด่นิซึง่สง่ผลตอ่โอกาสทีจ่ะเกดิน้ําทว่ม  
3) ลักษณะดนิทีม่คีวามเหมาะสมตอ่การกอ่สรา้งโรงไฟฟ้าชวีมวล 
4) รูปร่างและขนาดของทีด่นิทีเ่หมาะสมตอ่การกอ่สรา้งโรงไฟฟ้า ชวีมวล 
5) แหลง่น้ําสําหรับใชใ้นกระบวนการผลติ 
6) แหลง่เชือ้เพลงิมเีพยีงพอตอ่ความตอ้งการในระยะทางทีเ่หมาะสม 
 
2.3.2   การจดัจา้งผูร้บัเหมากอ่สรา้ง 
  

• ในประเทศ 
 

 Solar PV 
ในการจัดจา้งผูร้ับเหมากอ่สรา้งแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor)  กลุม่บรษัิทฯ มกีระบวนการคัดเลอืกทีเ่ขม้งวดเพือ่ใหม้ั่นใจ

ไดว้า่โรงไฟฟ้าของกลุม่บรษัิทฯ จะสามารถผลติไฟฟ้าไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ปลอดภยั และคุม้คา่การลงทนุ  

พรอ้มกันนี้ สําหรับโครงการขนาดใหญ่ในประเทศ กลุ่มบรษัิท ไดว้่าจา้งที่ปรกึษาทางดา้นเทคนิค OWL เพื่อใหคํ้าปรกึษา
ตัง้แตก่ระบวนการจัดจา้งผูร้ับเหมาจนถงึกอ่สรา้งแลว้เสร็จ เพือ่ชว่ยตรวจสอบใหม้ั่นใจว่าขอบเขตการทํางาน เงนิลงทนุ และรายละเอยีด
เงื่อนไขต่างๆ ในสัญญาสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการและมีความสมเหตุสมผล และผูร้ับเหมาไดส้่งมอบงานและ
ดําเนนิการตามสญัญาทีกํ่าหนดไว ้และไดทํ้าสญัญาจัดจา้งผูร้ับเหมาแบบเบ็ดเสร็จทีม่คีวามเชีย่วชาญในการออกแบบและกอ่สรา้งดว้ย  

  
 Solar Rooftop 
 กลุม่บรษัิทไดเ้ลอืกทีจ่ะดําเนนิการจัดหาวัตถดุบิหลักเอง เชน่ แผงเซลลแ์สงอาทติย ์และ เครือ่งแปลงกระแสไฟฟ้า  เป็นตน้ 
โดยบรษัิท ไดทํ้าการจัดหาจากผูผ้ลติเองโดยตรง และจัดจา้งผูร้ับเหมาก่อสรา้ง (Sub-Contractor) ที่มีประสบการณ์ ความชํานาญ 
และศักยภาพเหมาะสมกับแตล่ะพืน้ทีข่องโครงการ  
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 พรอ้มกันนี้ กลุม่บรษัิท ไดว้า่จา้งทีป่รกึษาทางดา้นเทคนคิ Excellence Engineer International เพือ่ใหคํ้าปรกึษาตัง้แต่การ
ออกแบบโครงสรา้งทางวศิวกรรมของผูร้ับเหมากอ่สรา้ง การตรวจสอบคณุภาพงานกอ่สรา้งจนถงึการกอ่สรา้งแลว้เสร็จ เพือ่ใหม้ั่นใจวา่  
ผูร้ับเหมากอ่สรา้งไดส้ง่มอบงานทีม่คีณุภาพและเป็นไปตามสญัญาทีกํ่าหนดไว ้
 
 

 Solar Floating 

 บรษัิทไดทํ้าการคัดเลอืกและจัดซือ้อุปกรณ์หลักเอง เชน่ แผงเซลลแ์สงอาทติย ์เครือ่งแปลงกระแสไฟฟ้า และทุ่นลอยน้ํา 
ทัง้นี้ไดทํ้าการจา้งบรษัิททีป่รกึษาทางดา้นเทคนคิ ไดแ้ก ่GGE ซึง่เป็นบรษัิททีเ่ชีย่วชายและมปีระสบการณ ์
 

 Biomass Power Plant 
 ในการจัดจา้งผูร้ับเหมากอ่สรา้งแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor)  กลุ่มบรษัิท มกีระบวนการคัดเลอืกทีเ่ขม้งวดเพือ่ใหม้ั่นใจ
ไดว้า่โรงไฟฟ้าของกลุม่บรษัิท จะสามารถผลติไฟฟ้าไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ปลอดภยั และคุม้คา่การลงทนุ 

พรอ้มกันนี้ สําหรับโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลขนาดใหญ่ที่จะเกดิพรอ้มกัน 3 โครงการในประเทศ กลุ่มบรษัิท ไดว้่าจา้งที่
ปรึกษาทางดา้นเทคนิค Engineering Evolution, JERA Power (Thailand), และ Tractable Engineering เพื่อใหคํ้าปรึกษาตัง้แต่
กระบวนการออกแบบ การจัดทํารายละเอยีดของโครงการ สัญญา EPC และการจัดจา้ง ควบคุมงาน และ ตรวจรับงานผูร้ับเหมาตัง้แต่
เริม่กอ่สรา้งจนสามารถจ่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชยแ์ลว้เสร็จ เพือ่ชว่ยตรวจสอบใหม้ั่นใจว่าขอบเขตการทํางาน เงนิลงทุน และรายละเอยีด
เงื่อนไขต่างๆ ในสัญญาสอดคลอ้งกับวัตถุประสงคข์องแต่ละโครงการและมีความสมเหตุสมผล และผูร้ับเหมาไดส้่งมอบงานและ
ดําเนนิการตามสญัญาทีกํ่าหนดไว ้และไดทํ้าสญัญาจัดจา้งผูร้ับเหมาแบบเบ็ดเสร็จทีม่คีวามเชีย่วชาญในการออกแบบและกอ่สรา้ง 
 

• ตา่งประเทศ  
 

 Solar PV 
 บริษัท ไดว้่าจา้งที่ปรึกษาทางดา้นเทคนิค MottMacDonald และ VectorCautro เพื่อใหคํ้าปรกึษาดา้นเทคนิคสําหรับ
โครงการในต่างประเทศและมีที่ปรกึษาดา้นกฎหมายและธุรกจิใหคํ้าปรกึษา ตัง้แต่กระบวนการขอใบอนุญาตตลอดจนการจัดจา้ง
ผูร้ับเหมา อกีทัง้บรษัิท ยังมพีันธมติรทีม่ชี ือ่เสยีงในการดําเนนิการ ซึง่มคีวามเชีย่วชาญและประสบการณ์ ดา้นการกอ่สรา้งโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทติย ์ 
 
2.3.3 การจดัหาวตัถดุบิ  
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ 
วัตถดุบิหลักในการผลติไฟฟ้า   
 Solar PV 
 แสงอาทติยเ์ป็นพลังงานทีม่อียูอ่ยา่งไมจํ่ากัด และขึน้อยูกั่บสภาพอากาศและภมูปิระเทศเป็นหลัก สว่นอปุกรณ์หลักทีสํ่าคัญ
ทีใ่ชใ้นโครงการโรงไฟฟ้า กลุม่บรษัิท ไดพ้จิารณาร่วมกับผูร้ับเหมาแบบเบ็ดเสร็จในการคัดเลอืกอปุกรณ์หลักทีสํ่าคัญตา่งๆ   
 Solar Rooftop   
 บริษัท เป็นผูจั้ดหาอุปกรณ์หลักเองโดยการซื้อจากผูผ้ลิตโดยตรง ซึง่อาศัยขอ้มูลและประสบการณ์จากการก่อสรา้ง
โรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar Farm ทีผ่า่นมาของกลุม่บรษัิท   
 Solar Floating  
 บริษัท เป็นผูจั้ดหาอุปกรณ์หลักเองโดยการซื้อจากผูผ้ลิตโดยตรง ซึง่อาศัยขอ้มูลและประสบการณ์จากการก่อสรา้ง
โรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar Farm ที่ผ่านมาของกลุ่มบรษัิท ทัง้นี้ทุ่นลอยน้ําสําหรับการวางโครงสรา้ง ทางบรษัิทฯ คัดเลอืกจากผู ้
จําหน่ายทีน่่าเชือ่ถอื 
 

 

โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล  
วัตถุดบิในการผลติไฟฟ้า Biomass ไดแ้ก ่เศษชวีมวลทีเ่หลอืจากกระบวนการผลติ ไดแ้ก ่ไมท้่อนสับ ไมส้ับ (Woodchips) 

ปีกไมจ้ากยางพารา และ ทะลายปาล์ม (Empty fruit brunch) เป็นตน้ โดยมีสัญญาซือ้ขายตรงกับเกษตรกร และผูจั้ดหาชวีมวล 
(Biomass Collector) รายใหญ่ หรอื จากโรงกล่ันน้ํามันปาลม์ ทัง้นี้ วัตถดุบิหลักไดแ้ก ่ปีกไมย้างพาราซึง่มอียู่ปรมิาณมากในภาคใต ้
ในกรณีทีเ่ชือ้เพลงิเสรมิทีจ่ะใชใ้นกรณีไมส่ามารถหาปีกไมย้างพาราไดเ้พยีงพอหรอืราคาปีกไมย้างพารามรีาคาทสีงูมาก คอื ทะลาย
ปาลม์ ซึง่ก็มปีรมิาณมากในภาคใตเ้ชน่กัน สว่นราคาปีกไมย้างพารานัน้จะขึน้อยู่กับราคาน้ํายางเป็นหลักซึง่ 3-4 ปีทีผ่่านมาราคาน้ํา
ยางตกต่ําสง่ผลใหร้าคาไมย้างพาราถกู เพราะชาวสวนยางจะโค่นเมือ่ตน้ยางใหผ้ลผลติไดน้อ้ยลงอกีทัง้อายุการปลูกเฉลีย่ต่อตน้ คอื 
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20-25 ปี และฤดกูาลในรอบปีก็มผีลตอ่ราคาไมย้างพาราพอสมควร คอื ฤดรูอ้น ราคาจะถกูเพราะชาวสวนยางสามารถโคน่และขนสง่ได ้
ง่ายเทยีบกับฤดฝูน สว่นอปุกรณ์หลักทีสํ่าคัญทีใ่ชใ้นโครงการโรงไฟฟ้า กลุม่บรษัิท ไดพ้จิารณาร่วมกับผูร้ับเหมาแบบเบ็ดเสร็จในการ
คัดเลอืกอปุกรณ์หลักทีสํ่าคัญตา่งๆ  

 

2.3.4 การจดัจา้งผูบ้รหิารจดัการและบํารงุรกัษา (O&M Contractors)  
 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ 
 Solar PV 

เพือ่ใหก้ารดําเนนิงานเป็นไปอย่างราบรืน่ และครบวงจร กลุ่มบรษัิท จงึไดดํ้าเนนิการว่าจา้งผูบ้รหิารจัดการและบํารุงรักษา
โรงไฟฟ้าและผูร้ับเหมาแบบเบ็ดเสร็จในคราวเดียว กล่าวคือ สําหรับโครงการใหญ่ๆ ผูร้ับเหมาแบบเบ็ดเสร็จที่ไดร้ับเลือกแต่ละ
โครงการจะเป็นผูบ้รหิารจัดการและบํารุงรักษาในโครงการนัน้ๆ เชน่กัน ซึง่การทีใ่หบ้รษัิทเดมิเป็นผูร้ับผดิชอบในการบรหิารโครงการที่
บรษัิทดังกลา่วไดม้กีารกอ่สรา้งไปจะทําใหก้ารบรหิารจัดการทําไดง้่าย เพราะเป็นผูเ้ชีย่วชาญทีส่ดุในการบรหิารภายใตเ้ทคโนโลยขีอง
ตน ทัง้นี้ ขอบเขตการดําเนนิงาน และคณุสมบัตไิดกํ้าหนดใน TOR เป็นสว่นหนึง่ของการจัดจา้งผูร้ับเหมาแบบเบ็ดเสร็จแลว้  

 Solar Rooftop  
กลุ่มบรษัิทฯ จะเป็นผูดํ้าเนนิการบรหิารจัดการและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าดังกล่าวเองโดยพนักงานทีม่ปีระสบการณ์ ไดร้ับการ

ถา่ยทอดความรูใ้นการบรหิารจัดการและการบํารุงรักษาจากทมีงานผูร้บัเหมาแบบเบ็ดเสร็จ 

Solar Floating   
กลุ่มบรษัิทฯ จะเป็นผูดํ้าเนนิการบรหิารจัดการและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าดังกล่าวเองโดยพนักงานทีม่ปีระสบการณ์ ไดร้ับการ

ถา่ยทอดความรูใ้นการบรหิารจัดการและการบํารุงรักษาจากทมีงานผูร้ับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ 
 

โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล   
มรีายละเอยีดในกระบวนการผลติทีซ่ับซอ้นมากกว่าโครงการโซล่าร ์ทางกลุ่มบรษัิทจงึไดว้างแผนการดําเนนิการว่าจา้งผูบ้ริ

หารจัดการและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าแบบเบ็ดเสร็จโดยทําการคัดเลอืกซึง่กําหนดรายละเอยีดใน TOR และบรษัิททีผ่่านการคัดเลอืก
จะตอ้งมคีวามชํานาญการและประสบการณ์ในการบรหิารโครงการชวีมวล 

 

ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม   
 กลุม่บรษัิทไดป้ฏบัิตติามมาตรฐานเกีย่วกับการศกึษามาตรการป้องกัน และแกไ้ขผลกระทบตอ่คณุภาพสิง่แวดลอ้มและความ
ปลอดภัย (“Environmental Safety Assessment” หรอื “ESA”) ซึง่เป็นมาตรฐานหนึง่ทีม่บีทบาทในการควบคมุผลกระทบตอ่คณุภาพ 
สิง่แวดลอ้มจากการประกอบกจิการและตอ้งจัดทําใหเ้สร็จสิน้ก่อนเริม่ก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานงานแสงอาทติย์ และ 
มาตรฐานการเดนิเครือ่งและการควบคุมผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม (Code of Practice) ของ โรงไฟฟ้าชวีมวล อย่างเคร่งครัดโดยมกีาร
ดําเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้มพรอ้มทัง้รายงานผลการ
ดําเนนิการดังกลา่วแกห่น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งตอ่เนื่อง 
 
 นอกจากนี้ กลุม่บรษัิทไดร้ับการรับรองระบบ ISO จากหน่วยงานรับรองระดับโลก สําหรับการจัดทําระบบบรหิารคณุภาพ (ISO 
9001:2015) และระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม (ISO 14001:2015) ตามมาตรฐานสากล มรีะเบยีบและวธิกีารปฏบัิตงิานในดา้นการดูแล
สิง่แวดลอ้มทีม่คีวามเหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายและสามารถตรวจสอบได ้และเพือ่ใหม้ั่นใจว่ากระบวนการผลติพลังงานไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทติยข์องกลุ่มบรษัิทจะไม่กอ่ใหเ้กดิมลภาวะทางเสยีง ความรอ้น และอากาศ ซึง่ทําใหไ้ม่มผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม
โดยรวมทัง้ของทอ้งถิน่และประเทศ นอกจากนี้ยังเตรียมพัฒนาเพิม่เตมิสําหรับการจัดทําระบบการจัดการอาชวีอนามัยและความ
ปลอดภัย (ISO45001:2018) สําหรับโรงไฟฟ้าชวีมวลอกีดว้ย 
  
2.4 งานทีย่งัไมไ่ดส้ง่มอบ 
 -ไมม่-ี 
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 3. ปจัจยัความเสีย่ง   

ปัจจัยความเสีย่งในการประกอบธรุกจิของบรษัิทฯ ทีอ่าจจะมผีลกระทบอยา่งมนัียสําคัญ และแนวทางในการป้องกันความเสีย่ง สามารถ
สรุปไดดั้งนี้ 
 
1. ความเสีย่งในการประกอบธุรกจิ   

1.1 ความเสีย่งจากปรมิาณพลังงานไฟฟ้าทีผ่ลติไดน้อ้ยกวา่ทีป่ระมาณการไว ้

ปรมิาณพลังงานไฟฟ้าทีผ่ลติไดจ้ากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยข์องผูป้ระกอบการโรงไฟฟ้าโดยท่ัวไป อาจ
ไดร้ับผลกระทบจากทัง้ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกโครงการ ปัจจัยภายในทีสํ่าคัญ ไดแ้ก ่ประสทิธภิาพและอายุการใช ้
งานของอุปกรณ์ผลติไฟฟ้า เชน่ แผงโซลารเ์ซลล ์และเครือ่งแปลงกระแสไฟฟ้า เป็นตน้  ปรมิาณการสูญเสยีทีเ่กดิขึน้ใน
ระบบการผลติไฟฟ้า และปัญหาดา้นเทคนคิในกระบวนการผลติไฟฟ้า สําหรับปัจจัยภายนอกทีสํ่าคัญ ไดแ้ก ่ความเขม้ของ
แสงอาทติย ์การเปลีย่นแปลงของสภาพภูมอิากาศ และภัยธรรมชาต ิเชน่ อุทกภัย อัคคภีัย และวาตภัย เป็นตน้ โดยปัจจัย
ดังกล่าว ส่งผลใหก้ลุ่มบรษัิทฯ มีความเสีย่งที่จะสามารถผลติไฟฟ้าไดน้อ้ยกว่าปรมิาณที่คาดการณ์ไว ้ซึง่ส่งผลกระทบ
โดยตรงตอ่รายไดแ้ละผลประกอบการของกลุม่บรษัิทฯ เชน่เดยีวกับผูป้ระกอบการท่ัวไปในอุตสาหกรรม 

ก่อนเริ่มดําเนินการก่อสรา้งโรงไฟฟ้า PV บริษัทฯ ไดว้่าจา้ง Owl Energy Limited (“OWL”) บริษัทที่ปรึกษาดา้น
เทคนิคที่เชีย่วชาญดา้นพลังงานแสงอาทติย ์ ใหเ้ขา้มาทําการประเมนิความเป็นไปไดข้องโครงการ และเป็นที่ปรกึษาใน
กระบวนการคัดเลือกและจัดจา้งผูร้ับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ รวมถงึการควบคุมและดูแลการก่อสรา้งของโครงการโรงไฟฟ้า
ทัง้หมดใหเ้ป็นไปตามแบบ ระยะเวลาและสัญญาที่ตกลงกันไว ้นอกจากนี้ ผูร้ับเหมาแบบเบ็ดเสร็จไดม้กีารประกันปรมิาณ
พลังงานไฟฟ้าขัน้ต่ําทีผ่ลติไดใ้นแตล่ะปี (Output Performance Guarantee) ใหกั้บบรษัิทฯ เป็นเวลา 10 ปีดําเนนิการ และ
ทําประกันอายกุารใชง้านของอปุกรณ์ทีสํ่าคัญตา่งๆ ตามอายกุารใชง้านทีเ่หมาะสม เพือ่ลดผลกระทบในระดับหนึง่อกีดว้ย  

 

1.2 ความเสีย่งจากการพึง่พาผูร้ับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ 

เนื่องจากการกอ่สรา้งโรงไฟฟ้าจะตอ้งใชค้วามเชีย่วชาญทัง้ทางเทคโนโลย ีประสบการณ์ในงานกอ่สรา้ง ความสามารถ
ในการจัดหาวัสดุ และบุคลากรในการดําเนินงาน ซึง่ตอ้งทําใหก้ระบวนการทํางานประสานกันไปทุกส่วน บรษัิทจงึว่าจา้ง
ผูร้ับเหมาแบบเบ็ดเสร็จเพื่อใหส้ามารถควบคุมผลงานไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพ และใหท้างผูร้ับเหมามีความยืดหยุ่นในการ
ดําเนนิงานใหสํ้าเร็จตามเป้าหมาย 

ปัจจุบัน บรษัิทฯ มีทีมงานภายในซึง่มีความสามารถเพียงพอที่จะดูแลซ่อมแซม และบํารุงรักษาอุปกรณ์ทัง้หมดใน
เบือ้งตน้ได ้สําหรับอุปกรณ์สํารอง/อุปกรณ์ทดแทนนัน้ บรษัิทฯ ยังสามารถจัดหาอุปกรณ์ทดแทนในปรมิาณที่เพียงพอให ้
การทํางานดําเนนิไปไดอ้ย่างปกต ิ 

บรษัิทฯ มีกระบวนการคัดเลือกผูร้ับเหมาที่เขม้งวด และว่าจา้งบรษัิทที่ปรกึษาดา้นเทคนิคทีเ่ชีย่วชาญดา้นพลังงาน
แสงอาทติย ์เป็นทีป่รกึษาในกระบวนการคัดเลอืกและจัดจา้งผูร้ับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) รวมถงึการควบคุม
และดูแลการก่อสรา้งของโครงการโรงไฟฟ้าทัง้หมดใหเ้ป็นไปตามแบบและสัญญาที่ตกลงกันไว ้โดยหลักการคัดเลือกใน
เบือ้งตน้จะพจิารณาจากขอ้มูลทางเทคนคิของผูร้ับเหมาแต่ละรายเป็นหลัก ไดแ้ก ่คุณสมบัตขิองผูร้ับเหมา (ประสบการณ์ 
ความชํานาญ ความรูด้า้นเทคโนโลยี และฐานะทางการเงนิ) ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของอุปกรณ์ การรับประกัน 
(ปรมิาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลติไดแ้ละอุปกรณ์ต่างๆ) และการบรกิาร หลังจากนัน้ จงึพจิารณาความเหมาะสมทางดา้นราคา 
เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ กลุม่บรษัิทฯ ไดว้า่จา้งผูร้ับเหมาทีม่คีณุภาพ ในระดับราคาทีเ่หมาะสม 

 

1.3 ความเสีย่งของการเปลีย่นแปลงนโยบายของภาครัฐหรอืหน่วยงานราชการอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

หากรัฐบาลและหน่วยงานราชการมีการเปลีย่นแปลงนโยบายที่เกีย่วกับกจิการพลังงานของประเทศไทยหรือประเทศ
ญี่ปุ่ นรวมถงึขอ้กําหนดและขัน้ตอนต่างๆ เกีย่วกับการขออนุญาตซือ้ขายไฟฟ้า หรือปรับปรุง ยกเลกิเงื่อนไขในการรับซือ้
ไฟฟ้า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของบริษัทฯ อันจะส่งผลกระทบต่อผลการ
ดําเนนิงานและฐานะทางการเงนิ 
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อยา่งไรก็ตาม ทมีผูบ้รหิารและทมีงานของบรษัิทฯ ประกอบไปดว้ยบคุลากรทีม่คีวามรู ้ความสามารถและประสบการณ์ มี
การตดิตามข่าวสารทีเ่กีย่วกับนโยบายของภาครัฐและหน่วยงานราชการในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิพลังงานหมุนเวยีน เพือ่
เตรยีมแผนการรองรับการเปลีย่นแปลงไวล้่วงหนา้ และนําขอ้มูลมาประกอบการจัดทําแผนธรุกจิในอนาคต นอกจากนี้บรษัิท
มกีารประชมุกันภายในระหวา่งฝ่ายบรหิาร เพือ่วเิคราะหน์โยบายการดําเนนิงานอยูเ่สมอ และสามารถปรับเปลีย่นกลยุทธแ์ละ
นโยบายทางธรุกจิ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ของธรุกจิและอตุสาหกรรม 

 

2. ความเสีย่งทางการเงนิ  
2.1 ความเสีย่งทีไ่มส่ามารถดํารงเงือ่นไขตามขอ้กําหนดสทิธแิละสญัญากูย้มืเงนิ 

ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บรษัิทมอัีตราสว่นของหนี้สนิสทุธติ่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (Net Debt to Equity Ratio) ที่
ตอ้งดํารงตามขอ้กําหนดสทิธ ิและสัญญากูย้มืเงนิระหว่างธนาคารกับบรษัิท เท่ากับ 1.95 เท่า โดยอัตราสว่นของหนี้สนิสุทธิ
ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เพิม่ขึน้เมือ่เทียบกับ ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึง่สาเหตุหลักมาจากการลงทุนเพิม่ในโครงการ
ใหม่ ทัง้นี้ ผูอ้อกหุน้กูจ้ะตอ้งดํารงอัตราส่วนของหนี้สนิสุทธติ่อส่วนของผูถ้ือหุน้ (Net Debt to Equity Ratio) ไม่เกนิ 3:1 
(สามตอ่หนึง่) โดยคํานวณตามขอ้มลูในงบการเงนิรวมประจํางวดปีบัญชทีีผู่ส้อบบัญชไีดต้รวจสอบแลว้  

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีการลงทุนในโครงการโอนิโกเบ (Onikoube) ที่ประเทศญี่ปุ่ น โดยโครงการดังกล่าวเป็น
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยข์นาดใหญท่ีม่กํีาลังการผลติจํานวน 133 เมกะวัตต ์มลูคา่กอ่สรา้งโครงการประมาณ 11,500 ลา้น
บาท ซึง่อยู่ระหว่างการก่อสรา้งและดําเนินการในดา้นต่างๆ บรษัิทยังตอ้งมีการทยอยเบกิเงนิกูเ้พื่อนําไปลงทุนในโครงการ
ดังกลา่วอาจสง่ผลใหบ้รษัิทมอัีตราสว่นของหนี้สนิสทุธติ่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (Net Debt to Equity Ratio) สงูเพิม่ขึน้ได ้  

นอกจากนี้บรษัิท ยังมเีงือ่นไขการผดินัดไขว ้(“Cross-default”) ทีกํ่าหนดไวว้า่ผูอ้อกหุน้กูห้รอืบรษัิทยอ่ยของผูอ้อกหุน้
กูผ้ดินัดชําระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใดๆ เป็นจํานวนรวมกันเกนิกว่า 250,000,000 (สองรอ้ยหา้สบิลา้น) บาท หรอืเงนิสกลุอืน่ที่มี
จํานวนเทยีบเทา่ จะถอืวา่เป็นเหตผุดินัด 

ทัง้นี้ หากบรษัิทไม่สามารถดํารงอัตราส่วนหนี้สนิสุทธติ่อส่วนของผูถ้ือหุน้ (Net Debt to Equity Ratio) ที่ตอ้งดํารง
ตามขอ้กําหนดสทิธทิีกํ่าหนดไว ้ไม่เกนิ 3:1 (สามต่อหนึง่) และการกอ่หนี้สนิอืน่ๆ เพิม่เตมินอกเหนือจากหนี้ภายใตหุ้น้กู ้และ
หนี้สนิอืน่ๆ ทีเ่กนิกวา่มลูค่าทีไ่ดกํ้าหนดไวใ้นขอ้กําหนดสทิธ ิอาจทําใหบ้รษัิทเขา้เหตุผดินัดตามขอ้กําหนดสทิธแิละอาจทําให ้
หนี้หุน้กูทั้ง้หมดเป็นอันถงึกําหนดชําระโดยพลัน  

อย่างไรก็ตาม บรษัิทมีมาตรการรักษาอัตราส่วนหนี้สนิสุทธติ่อส่วนของผูถ้ือหุน้ (Net Debt to Equity Ratio) ภายใน
บรษัิท ใหต่ํ้ากวา่อัตราสว่นทางการเงนิทีต่อ้งดํารงตามขอ้กําหนดสทิธแิละสญัญากูย้มืเงนิ  

 

2.2 ความเสีย่งจากกระแสเงนิสดและอัตราดอกเบีย้ 

ความเสีย่งดา้นอัตราดอกเบีย้ของกลุ่มกจิการเกดิจากการกูย้มืเงนิแบบวงเงนิกูส้นิเชือ่โครงการจากธนาคารพาณิชย ์ซึง่
กูด้ว้ยอัตราดอกเบีย้แบบลอยตัว โดยระยะเวลาการใหส้นิเชือ่และอัตราดอกเบีย้ขึน้อยู่กับเครดติของผูกู้แ้ต่ละรายเป็นสําคัญซึง่
จะทําใหก้ลุ่มกจิการมีความเสี่ยงดา้นกระแสเงนิสดที่เกดิจากอัตราดอกเบี้ย การที่กลุ่มกจิการเขา้ทําสัญญากูย้ืมระยะยาวที่
อัตราดอกเบีย้ผันแปรและทําสัญญาแลกเปลีย่นมาเป็นอัตราดอกเบีย้คงทีนั่น้จะไดอั้ตราดอกเบีย้ทีต่ํ่ากว่าการทีก่ลุ่มกจิการเขา้
ทําสญัญากูย้มืดว้ยอัตราดอกเบีย้ เงนิกูย้มืของกลุม่กจิการทีอั่ตราดอกเบีย้ผันแปรนัน้อยูใ่นสกลุเงนิบาทและเยน 

เครือ่งมอืทางการเงนิทีก่ลุม่กจิการใชเ้พือ่บรหิารความเสีย่ง 

กลุม่กจิการทําสัญญาแลกเปลีย่นอัตราดอกเบีย้โดยครอบคลมุรอ้ยละ TIBOR + 1.22 (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ TIBOR + 
1.22) ของเงนิตน้ของเงนิกูย้มืทีอั่ตราดอกเบีย้ผันแปร โดยอัตราดอกเบีย้คงทีต่ามสญัญาแลกเปลีย่นอัตราดอกเบีย้มอัีตรารอ้ย
ละ 1.97 (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 1.97) และอัตราดอกเบีย้ผันแปร มอัีตราดอกเบีย้สว่นเพิม่จาก TIBOR + 1.22 ทีร่อ้ยละ 0.68  
ซึง่ ณ วันสิน้รอบระยะเวลารายงานมอัีตราดอกเบีย้ TIBOR + 1.22 เทา่กับรอ้ยละ 1.29 (พ.ศ. 2562: รอ้ยละ 1.29) 
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2.3 ความเสีย่งดา้นเครดติ 

ความเสีย่งดา้นเครดติโดยสว่นใหญ่เกดิจากรายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด และสนิทรัพยอ์นุพันธ ์รวมถงึ
ความเสีย่งดา้นสนิเชือ่แกล่กูคา้และลูกหนี้คงคา้ง 

กลุ่มกจิการบรหิารความเสีย่งดา้นเครดติโดยการจัดกลุ่มของความเสี่ยง สําหรับเงนิฝากธนาคารและสถาบันการเงนิ 
กลุ่มกจิการจะเลอืกทํารายการกับสถาบันการเงนิทีไ่ดร้ับการจัดอันดับจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชือ่ถอืทีเ่ป็นอสิระในระดับ 
A เป็นอยา่งนอ้ย  

สําหรับการทําธุรกรรมกับลูกคา้ กลุ่มกจิการจะประเมนิความเสีย่งจากคุณภาพเครดติของลูกคา้ โดยพจิารณาจากฐานะ
ทางการเงนิ ประสบการณ์ทีผ่่านมา และปัจจัยอืน่ๆ และกําหนดการใหว้งเงนิสนิเชือ่จากผลการประเมนิดังกล่าวซึง่เป็นไปตาม
ขอ้กําหนดของคณะกรรมการบรษัิท ทัง้นี้ ผูบ้รหิารในสายงานที่เกีย่วขอ้งจะทําการตรวจสอบการปฏบัิตติามขอ้กําหนดดา้น
วงเงนิเครดติของลกูคา้อยา่งสมํ่าเสมอ 

 

ประวตักิารผดินดัชําระหนี ้

ประวัตกิารผดินัดชําระหนี้ เงนิตน้หรอืดอกเบีย้ของตราสารหนี้หรอืผดินัดชําระหนี้เงนิกูย้มืจากธนาคารพาณิชย ์บรษัิท
เงินทุน บริษัทเครดิตฟองซเิอร์หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้และการผิดเงื่อนไขในการปฎิบัติตาม
ขอ้กําหนดสทิธ ิ3 ปี ยอ้นหลัง 

- ไมม่ ี- 

 
 

 

 

 

  



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2563 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 

 

 
 

สว่นที ่1 การประกอบธรุกจิ                                                                                                                                                        หนา้ 32 

4.  ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ  

 
4.1 สนิทรพัยถ์าวรหลกั    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบรษัิทฯ มีสนิทรัพยถ์าวรหลักประเภท ที่ดนิ ส่วนปรับปรุงที่ดนิ โรงไฟฟ้า อาคารสํานักงาน 
ยานพาหนะ โรงไฟฟ้าระหว่างกอ่สรา้ง และอสังหารมิทรัพยเ์พือ่การลงทุน โดยมมีูลค่าสทุธติามบัญชเีท่ากับ 10,121 ลา้นบาท หรอื
คดิเป็นรอ้ยละ 53 ของสนิทรัพยร์วม  

 
4.1.1 รายละเอยีดสนิทรัพย ์
 

รายการ ลกัษณะ 
กรรมสทิธิ ์

ราคาตามบญัชสุีทธ ิ  

สนิทรพัยต์าม 
งบการเงนิรวม 

สนิทรพัยข์อง 
กจิการทีค่วบคมุ 

รว่มกนั/1 
รวมท ัง้สิน้ ภาระผกูพนั 

1. ทีด่นิ ซึง่เป็นทีตั่ง้โรงไฟฟ้า เจา้ของ 778 193 971 ตดิภาระจํานอง/2 

2. สว่นปรับปรุงทีด่นิ เจา้ของ 83 3 86 ตดิภาระจํานอง/2 

3. โรงไฟฟ้า เจา้ของ 5,582 2,519 8,101 ตดิภาระจํานอง/1 

4. อาคารสํานักงาน เจา้ของ 11 -- 11 -ไมม่-ี 

5. เครือ่งมอืและอปุกรณ์ เจา้ของ 23 3 26 ตดิภาระจํานอง/2 

6. เครือ่งตกแตง่และเครือ่งใชสํ้านักงาน เจา้ของ 8 -- 8 -ไมม่-ี 

7. ยานพาหนะ เจา้ของ 22 -- 22 -ไมม่-ี 

8. โรงไฟฟ้าระหวา่งกอ่สรา้ง เจา้ของ 3,511 95 3,606 ตดิภาระจํานอง/2 

9. อสงัหารมิทรัพยเ์พือ่การลงทนุ เจา้ของ 103 -- 103 ตดิภาระจํานอง/2 

รวม 10,121 2,813 12,934  

หมายเหต:ุ 1.. สนิทรัพยข์องกจิการทีค่วบคุมร่วมกัน เป็นสนิทรัพยท์ีใ่ชใ้นโครงโรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar Farm ซึง่ไม่ไดร้วมอยูใ่นงบการเงนิรวม เนื่องจากบรษัิท
ใชว้ธิกีารบันทกึบัญชตีามวธิสีว่นไดเ้สยี (Take Equity Method) 

 2. ตดิภาระจํานองเป็นหลักประกันวงเงนิกูย้มืกับสถาบันการเงนิ สําหรับพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า Thermal และโรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar Farm มี
วงเงนิจํานองรวม 12,758 ลา้นบาท (ยอดจํานองดังกลา่วไดร้วมภาระจํานองของ PV ประเภท Solar Farm จํานวน 4,524 ลา้นบาทไวด้ว้ย) 

 
4.1.2 สรุปสญัญาทีสํ่าคัญ  

สรุปสญัญาของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยแยกตามประเภทสญัญา ดังนี ้
 

1. สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (PPA)  
โครงการโรงไฟฟ้าทัง้หมดของกลุม่บรษัิทฯ อยูภ่ายใตส้ญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากับ กฟน. หรอื กฟภ. หรอืเอกชน โดยมสีาระสําคัญของ

สญัญา ดังนี้  
 

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

อายสุญัญา  โครงการ PV ประเภท Solar Farm 
อายสุญัญา 5 ปี และตอ่อายไุดค้รัง้ละ 5 ปี โดยอัตโนมัต ิและมผีลใชบั้งคับจนกวา่จะมกีารยตุสิญัญา      
โดยผูผ้ลติไฟฟ้า หรอืบอกเลกิสญัญาเมือ่คูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ผดิสญัญา ไดแ้ก ่
- บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน)  
- บรษัิท สยาม โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่1 จํากัด  
- บรษัิท สยาม โซลา่ เพาเวอร ์จํากัด  
โครงการ PV ประเภท Solar Rooftop 
อายสุญัญา 25 ปี นับตัง้แตวั่นที ่9 ตลุาคม 2558 ถงึ 9 ตลุาคม 2583 
โครงการ PV ประเภท Co-op 
- บรษัิท โซลา่ร ์คอมมนูติี ้จํากัด อายสุญัญา 25 ปี นับตัง้แตวั่นที ่31 ธันวาคม 2559 ถงึ 30 ธันวาคม 

2584 



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2563 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 
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- บรษัิท บเีอส บางไทร โซลาร ์จํากัด อายสุญัญา 25 ปี นับตัง้แต่วันที ่28 ธันวาคม 2559 ถงึ 27 ธนัวาคม 
2584 

- บรษัิท มาร ์โซลาร ์จํากัด อายสุญัญา 25 ปี นับตัง้แตวั่นที ่27 ธันวาคม 2561 ถงึ 26 ธนัวาคม 2586 
โครงการ PV Farm ประเภทอืน่ๆ 
- บรษัิท อนิฟินติี ้โซลาร ์จํากัด อายสุญัญา 25 ปี นับตัง้แตวั่นที ่28 ธันวาคม 2558 ถงึ 27 ธันวาคม 2583 
โครงการ Floating Solar 
- บรษัิท บพี ีเทรดดิง้ (ประเทศไทย) จํากัด อายุสญัญา 25 ปี นับจากวัน COD ประมาณการ SCOD เดอืน
มนีาคม 2564 
โครงการ Biomass 
- บรษัิท บางสวรรค ์กรนี จํากัด อายสุญัญา 20 ปี นับตัง้แตวั่นที ่20 มนีาคม 2561 ถงึ 19 มนีาคม 2581 
- บรษัิท ออสการ ์เซฟ เดอะ เวลิด ์จํากัด โครงการ 1 อายสุญัญา 15 ปี 4 เดอืน นับตัง้แตวั่นที ่24 สงิหาคม 
  2561 ถงึ 23 ธันวาคม 2576 
- บรษัิท ออสการ ์เซฟ เดอะ เวลิด ์จํากัด โครงการ 2 อายสุญัญา 15 ปี 4 เดอืน นับตัง้แต่วันที ่10 ตลุาคม   
  2561 ถงึ 9 กมุภาพันธ ์2577 
โครงการ PV ประเภท Solar Farm (ตา่งประเทศ) 
อายสุญัญา 20 ปี นับจากวัน COD                           

การเลกิสญัญา : คูส่ญัญาตกลงใหย้ตุสิญัญาในกรณีดังตอ่ไปนี้  
(1) ผูผ้ลติไฟฟ้ายื่นหนังสอืเป็นลายลักษณ์อักษรถงึการไฟฟ้าแสดงความประสงคท์ี่จะยุตกิารซือ้ขาย

ไฟฟ้าโดยการเลกิสญัญา 
(2) หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ไม่ปฏบัิตติามสัญญาขอ้หนึง่ขอ้ใด ใหอ้กีฝ่ายหนึง่ทําหนังสอืแจง้ให ้

ฝ่ายนัน้ดําเนนิการแกไ้ข หากไมแ่กไ้ขใหอ้กีฝ่ายหนึง่เลกิสญัญาได ้

หมายเหต:ุ การรับซือ้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าจะเป็นไปตามเงือ่นไขทีกํ่าหนดไวใ้นระเบยีบการรับซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเล็กมาก
สําหรับการผลติไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีน ซึง่การไฟฟ้าจะรับซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้าตามหน่วยไฟฟ้าที่ผลติได ้
ทัง้หมดแตไ่มเ่กนิกําลังการผลติเสนอขายสงูสดุตามทีกํ่าหนดไวใ้น PPA ทัง้นี้ ผูผ้ลติไฟฟ้าไมม่ภีาระผกูพันใดๆ จากการที่
ผลติไฟฟ้าไดต่ํ้ากวา่จํานวนทีกํ่าหนดในสญัญาซือ้ขาย 

 
 
 
2. สญัญารบัเหมากอ่สรา้ง   

สรุปรายละเอยีดตามประเภทโครงการโรงไฟฟ้า ดังนี้  

 Solar PV 
 

คูส่ญัญา 
(ใน/ตา่งประเทศ) 

กลุม่บรษัิทฯ (”ผูว้า่จา้ง”)  
Conergy หรอื SunEdison / Prospec Holding Inc / TOYO-THAI CORPORATION / บรษัิท เอ็นซสิ 
จํากัด / BS Industry Service (”ผูร้ับจา้ง”) 

ขอบเขตการวา่จา้ง ออกแบบและกอ่สรา้ง จัดหา ทดสอบ และรับประกัน เพือ่การกอ่สรา้งโรงไฟฟ้าและพัฒนาโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทติยกํ์าลังการผลติตดิตัง้ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าทีไ่ดร้ับ 

การรับประกันผลงานการ
ก่อสร า้งและอุปกรณ์ทุก
ชนดิทีนํ่ามาตดิตัง้ใชง้าน 

ผูร้ับจา้งมีการรับประกันสนิคา้ (Product Warranty) รับประกันประสทิธภิาพในการผลติพลังงาน
ไฟฟ้า (Power Output Guarantee) และรับประกันการชํารุดเสียหายในช่วงการก่อสรา้ง (Defect 
Warranty) ใหแ้กผู่ว้า่จา้ง ตามทีต่กลงไวใ้นสญัญา  

ประกันผลงานการผลติไฟฟ้า 
(Output Performance 
Guarantee) 

เฉพาะ SSE1 ผูร้ับจา้งรับประกันจํานวนหน่วยไฟฟ้าที่ผลติไดต้่อปีต่อโครงการ เป็นเวลา 10 ปี นับ
จากวัน COD  

การค้ําประกันและ
หลักประกัน (เฉพาะ
โครงการในประเทศ) 

ผูร้ับจา้งไดม้ีการค้ําประกัน ทัง้ในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังจากก่อสรา้งแลว้เสร็จ ทัง้ในรูปแบบ
หนังสอืค้ําประกันการชําระเงนิล่วงหนา้ ในช่วงก่อนก่อสรา้ง หนังสอืค้ําประกันความชํารุดบกพร่อง 
เพือ่ประกันการดําเนนิงานของผูร้ับจา้งในระหว่างกอ่สรา้ง และหนังสอืค้ําประกันผลงาน และหนังสอื
ค้ําประกันหน่วยไฟฟ้าทีผ่ลติได ้ภายหลังจากกอ่สรา้งเสร็จ ในอัตราและระยะเวลาทีไ่ดต้กลงกันไวใ้น
สญัญา  



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2563 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 
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 Solar Rooftop 
 

คูส่ญัญา กลุม่บรษัิทฯ (”ผูว้า่จา้ง”) 
(1) บรษัิท ฟ้าชยั วศิวกรรม จํากัด หรอื 
(2) บรษัิท เอ็นซสิ จํากัด หรอื 
(3) บรษัิท เวลเท็ค ซสิเต็มส ์เอ็นจเินียริง่ (ประเทศไทย) จํากัด และ  
     บรษัิท ซนั วชิัน่ เทคโนโลย ีจํากัด (”ผูร้ับจา้ง”) 

ขอบเขตงานบรกิาร ออกแบบ พัฒนา ตดิตัง้ กอ่สรา้ง และทดสอบระบบผลติกระแสไฟฟ้าขนาด 1 เมกะวัตตจ์ากพลังงาน
แสงอาทติยบ์นหลังคาแบบครบวงจร 

การรับประกันผลงานการ
ก่อสรา้งและอุปกรณ์ทุก
ชนดิทีนํ่ามาตดิตัง้ใชง้าน 

2 ปีนับจากวันทีต่กลงรับงาน  

การค้ําประกันและ
หลักประกัน 
 

ผูร้ับจา้งไดม้กีารค้ําประกัน ทัง้ในชว่งระหวา่ง และหลังจากกอ่สรา้งแลว้เสร็จ ทัง้ในรูปแบบหนังสอืค้ํา
ประกันการก่อสรา้ง เพื่อประกันการดําเนินงานของผูร้ับจา้งใหเ้ป็นไปตามสัญญา และหนังสือค้ํา
ประกันความชํารุดบกพร่อง เพือ่ประกันการดําเนนิงานของผูร้ับจา้งในระหว่างกอ่สรา้ง ภายหลังจาก
กอ่สรา้งเสร็จ ในอัตราและระยะเวลาทีไ่ดต้กลงกันไวใ้นสญัญา 

 

Floating Solar 
 

คูส่ญัญา กลุม่บรษัิทฯ (”ผูว้า่จา้ง”) 
(1) บรษัิท กรนีโกรว ์เอ็นเนอรจ์ ีจํากัด 
(2) บรษัิท เอ็นซสิ จํากัด 
(3) บรษัิท ไทยเมเดนชา จํากัด 
(4) บรษัิท เท็กซพ์ลอร ์จํากัด 
(5) บรษัิท แทรคเทเบล เอ็นจเินียริง่ จํากัด 

ขอบเขตงานบรกิาร ออกแบบ พัฒนา ตดิตัง้ กอ่สรา้ง และทดสอบระบบผลติกระแสไฟฟ้าขนาด 8 เมกะวัตตจ์ากพลังงาน
แสงอาทติยแ์บบทุน่ลอยน้ํา 

การรับประกันผลงานการ
ก่อสรา้งและอุปกรณ์ทุก
ชนดิทีนํ่ามาตดิตัง้ใชง้าน 

1 ปีนับจากวันทีต่กลงรับงาน  

การค้ําประกันและ
หลักประกัน 
 

ผูร้ับจา้งไดม้กีารค้ําประกัน ทัง้ในชว่งระหวา่ง และหลังจากกอ่สรา้งแลว้เสร็จ ทัง้ในรูปแบบหนังสอืค้ํา
ประกันการก่อสรา้ง เพื่อประกันการดําเนินงานของผูร้ับจา้งใหเ้ป็นไปตามสัญญา และหนังสือค้ํา
ประกันความชํารุดบกพร่อง เพือ่ประกันการดําเนนิงานของผูร้ับจา้งในระหว่างกอ่สรา้ง ภายหลังจาก
กอ่สรา้งเสร็จ ในอัตราและระยะเวลาทีไ่ดต้กลงกันไวใ้นสญัญา 

 
Biomass 

 

 

คูส่ญัญา กลุม่บรษัิทฯ (”ผูว้า่จา้ง”) 
(1) บรษัิท เอ็นซสิ จํากัด (”ผูร้ับจา้ง”) 
 

ขอบเขตงานบรกิาร ออกแบบ พัฒนา ตดิตัง้ กอ่สรา้ง และทดสอบระบบผลติกระแสไฟฟ้าขนาด 6 เมกะวัตต ์และ 9.9 เม
กะวัตต ์จํานวน 2 โครงการ จากพลังงานชวีมวล 

การรับประกันผลงานการ
ก่อสรา้งและอุปกรณ์ทุก
ชนดิทีนํ่ามาตดิตัง้ใชง้าน 

1 ปีนับจากวันทีต่รวจสอบสง่มอบงาน  

การค้ําประกันและ
หลักประกัน 
 

ผูร้ับจา้งไดม้กีารค้ําประกัน ทัง้ในชว่งระหวา่ง และหลังจากกอ่สรา้งแลว้เสร็จ ทัง้ในรูปแบบหนังสอืค้ํา
ประกันการก่อสรา้ง เพื่อประกันการดําเนินงานของผูร้ับจา้งใหเ้ป็นไปตามสัญญา และหนังสือค้ํา
ประกันความชํารุดบกพร่อง เพือ่ประกันการดําเนนิงานของผูร้ับจา้งในระหว่างกอ่สรา้ง ภายหลังจาก
กอ่สรา้งเสร็จ ในอัตราและระยะเวลาทีไ่ดต้กลงกันไวใ้นสญัญา 

 



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2563 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 
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3. สญัญาบรหิารจดัการและบํารงุรกัษา (Operation and Maintenance Agreement) 

คูส่ญัญา 
(ใน / ตา่งประเทศ) 
 

SSE1 / TSI / BSW / OSW (”ผูว้า่จา้ง”) 
บรษัิท คอนเนอรย์ ี(ไทยแลนด)์ จํากัด หรอื บรษัิท เอ็นซสิ จํากัด / 
Prospec Holding Inc / บรษัิท เอ็นซสิ จํากัด (”ผูร้ับจา้ง”)  
 

ระยะเวลาสญัญา 
(ใน / ตา่งประเทศ) 

SSE1 10 ปีนับแตวั่นทีก่อ่สรา้งโรงไฟฟ้าเสร็จสิน้หรอื COD แลว้แตต่กลงร่วมกัน /  
BSW / OSW 5 ปีนับแตวั่นทีก่อ่สรา้งโรงไฟฟ้าเสร็จสิน้หรอื COD แลว้แตต่กลงร่วมกัน 

คา่บรกิารตามสญัญา ชําระลว่งหนา้หรอืชําระเป็นรายปี ตามอัตราทีต่กลงกัน 
ขอบเขตงานบรกิาร บรหิารจัดการและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า  

การเลกิสญัญา ผูว้า่จา้งอาจเลกิสญัญาได ้ตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นสญัญา โดยแจง้ผูร้ับจา้งลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์
อักษรภายในเวลาทีกํ่าหนด 

 
 
4.  สญัญาเชา่พืน้ทีโ่ครงการ   

ผูเ้ชา่ กลุม่บรษัิทฯ 
ผูใ้หเ้ชา่ 
(ใน / ตา่งประเทศ) 

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

อายสุญัญา 25 ปี / 20 ปี นับจากวัน COD  
ทรัพยส์นิทีเ่ชา่ พืน้ทีส่ว่นหลังคา-ดาดฟ้า และพืน้ทีอ่ืน่ๆ ของอาคารทีใ่ชใ้นโครงการ  

ทีด่นิสําหรับกอ่สรา้งโครงการโรงไฟฟ้าทีต่า่งประเทศ 
วัตถปุระสงคข์องสญัญา เพื่อใชเ้ป็นสถานติดตั ้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) และ/หรือแผงโฟโตโ้วลตาอิก 

(Photovoltaic Panel) รวมทัง้อุปกรณ์อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ผลติไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้
บนหลังคา (Solar PV Rooftop) และจําหน่ายไฟฟ้าให ้กฟน. และ/หรอื กฟภ. ภายใตส้ญัญาซือ้ขาย
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้บนหลังคา  

เงนิคา่ตอบแทนการเชา่ สามารถแบง่ไดเ้ป็น 2 รูปแบบ อยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี ้
(1) คา่เชา่พืน้ทีโ่ครงการขัน้ต่ําตอ่ตารางเมตรตอ่ปี หรอื 
(2) สว่นแบง่รายได ้(Revenue Sharing)  
ตามระยะเวลาและอัตราทีต่กลงกัน  

การยกเลกิสญัญา ฝ่ายทีไ่มผ่ดิสญัญามสีทิธบิอกเลกิสญัญา เมือ่อกีฝ่ายหนึง่ผดิสญัญาและไม่ทําการแกไ้ขหรอืปฏบัิติ
ใหถู้กตอ้งตามสัญญาภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด ทัง้นี้ หากผูใ้หเ้ชา่เป็นผูผ้ดิสัญญา ผูใ้หเ้ชา่ตกลง
ชดใชค้า่เสยีหายทัง้ปวงทีผู่เ้ชา่ไดร้ับจากการผดิสญัญานี้  
เมือ่เกดิเหตุสดุวสิัยทีคู่่สัญญาไมส่ามารถควบคุมและไมส่ามารถคาดการณ์ไดอั้นสง่ผลกระทบอยา่ง
มนัียสําคัญต่อการปฏบัิตติามสัญญาของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่และซึง่ไม่สามารถดําเนนิการแกไ้ขเยยีวยา
ไดภ้ายในระยะเวลาทีกํ่าหนด ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่มสีทิธบิอกเลกิสญัญาได ้

 
ผูเ้ชา่ บรษัิท มาร ์โซลาร ์จํากัด 
ผูใ้หเ้ชา่ 
(ในประเทศ) 

สหกรณ์กองทนุสวนยางบา้นหว้ยพลหูนัง 

อายสุญัญา 26 ปี (1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2586) 
ทรัพยส์นิทีเ่ชา่ พืน้ทีด่นิทัง้หมดสําหรับกอ่ตัง้โครงการ 

วัตถปุระสงคข์องสญัญา เพื่อใชเ้ป็นสถานติดตั ้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) และ/หรือแผงโฟโตโ้วลตาอิก 
(Photovoltaic Panel) รวมทัง้อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อผลติไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์แบบ
ติดตั ้งบนพื้นดิน และจําหน่ายไฟฟ้าให ้กฟภ. ภายใตส้ัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการพลังงาน
แสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บนพืน้ดนิ สําหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2560   

เงนิคา่ตอบแทนการเชา่ 252,787.50 บาท/เดอืน ตลอดอายสุญัญา 



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2563 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 
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การยกเลกิสญัญา ฝ่ายทีไ่มผ่ดิสญัญามสีทิธบิอกเลกิสญัญา เมือ่อกีฝ่ายหนึง่ผดิสญัญาและไม่ทําการแกไ้ขหรอืปฏบัิติ
ใหถ้กูตอ้งตามสญัญาภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด 

 
5. สญัญาประกนัภยั     

โครงการโรงไฟฟ้าทัง้หมดของกลุม่บรษัิทฯ ทีไ่ดเ้ริม่ดําเนนิการเชงิพาณชิยแ์ลว้ มกีารทําประกันภัยวนิาศภัยและประกันภัยค้ํา
จุน โดยมทีรัพยส์นิทีเ่อาประกัน คอืสิง่ปลูกสรา้งตัวอาคาร เครือ่งจักร และอุปกรณ์สว่นควบตา่ง ๆ และการประกันภัยธุรกจิหยุดชะงัก 
ระยะเวลาชดใชค้่าเสยีหาย 12 เดอืน สําหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสรา้ง บรษัิทฯ มกีารทําประกันงานก่อสรา้ง โดยระยะเวลา
สญัญาจะเป็นไปตามระยะเวลากอ่สรา้งของโครงการ โดยมกีลุม่บรษัิทฯ และ/หรอืผูร้ับเหมากอ่สรา้ง เป็นผูเ้อาประกัน และมผีูป้ระกอบ
ธุรกจิดา้นประกันภัยที่มีชื่อเสียงและเชื่อถือได ้เป็นผูร้ับประกัน ทัง้นี้ธนาคารพาณิชย์ผูใ้หกู้แ้ละ/หรือกลุ่มบริษัทฯ เป็นผูร้ับ
ผลประโยชน ์

กรมธรรมป์ระกันภัยของกลุ่มบรษัิทฯ เป็นประเภทการประกันภัยความเสีย่งทุกชนดิ (Industrial All Risks Insurance) ซึง่ความ
คุม้ครองครอบคลุมถงึความเสียหายเนื่องจากภัยที่เกดิจากภัยธรรมชาต ิอุบัตเิหตุ ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สนิที่เอา
ประกันภัย และธุรกจิหยุดชะงัก โดยมีค่าเสียหายส่วนแรก การประกันภัยธุรกจิหยุดชะงัก และประกันภัยความรับผิดชอบต่อ
บคุคลภายนอก  

 

6. สญัญาวา่จา้งบรหิารจดัการ (Management Service) 

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

วันทีทํ่าสญัญา วันที ่15 มนีาคม 2556 
ระยะเวลาสญัญา 10 ปีนับจากวันที ่3 พฤษภาคม 2556 
ลักษณะของสัญญา/
วัตถปุระสงค ์

ผูว้่าจา้งจา้งผูร้ับจา้ง เพือ่ใหบ้รกิารดา้นการบรหิารจัดการองคก์ร ซึง่รวมถงึแต่ไม่จํากัดเฉพาะงานดา้น
บัญชแีละการเงนิ งานดา้นเทคนคิวศิวกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับการออกแบบ การพัฒนา การกอ่สรา้ง การ
ดําเนนิงาน และการบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์ขนาด 8 เมกะวัตต ์

คา่ตอบแทน เป็นรายปีตามอัตราและเงือ่นไขทีต่กลงกันไวใ้นสญัญา 
การเลกิสญัญา เมือ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ผดิสญัญา หรอืเมือ่คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่แจง้เป็นลายลักษณ์อักษร  
คูส่ญัญา OSW (“ผูว้า่จา้ง”)  

TSE (“ผูร้ับจา้ง”) 
วันทีทํ่าสญัญา วันที ่ 1 กันยายน 2559 
ระยะเวลาสญัญา นับจากวันที ่1 กันยายน 2559 เป็นตน้ไป จนกวา่จะสิน้สดุสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฯ 
ลักษณะของสัญญา/
วัตถปุระสงค ์

ผูว้่าจา้งจา้งผูร้ับจา้ง เพือ่ใหบ้รกิารดา้นการบรหิารจัดการองคก์ร ซึง่รวมถงึแต่ไม่จํากัดเฉพาะงานดา้น
บัญชแีละการเงนิ งานดา้นเทคนคิวศิวกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับการออกแบบ การพัฒนา การกอ่สรา้ง การ
ดําเนนิงาน และการบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์ขนาด 8.8 เมกะวัตต ์ 

คา่ตอบแทน เป็นรายปีตามอัตราและเงือ่นไขทีต่กลงกันไวใ้นสญัญา 
การเลกิสญัญา เมือ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ผดิสญัญา หรอืเมือ่คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่แจง้เป็นลายลักษณ์อักษร  

 
 

คูส่ญัญา BSW / OSW / กลุม่บรษัิท SV (“ผูว้า่จา้ง”)  
TSE (“ผูร้ับจา้ง”) 

ระยะเวลาสญัญา ตอ่อัตโนมัตทิกุปี ตลอดอายสุญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฯ 
ลักษณะของสัญญา/
วัตถปุระสงค ์

ผูว้่าจา้งจา้งผูร้ับจา้ง เพือ่ใหบ้รกิารดา้นการบรหิารจัดการองคก์ร ซึง่รวมถงึแต่ไม่จํากัดเฉพาะงานดา้น
บัญชแีละการเงนิ งานดา้นเทคนคิวศิวกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับการออกแบบ การพัฒนา การกอ่สรา้ง การ
ดําเนนิงาน และการบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า  

คา่ตอบแทน เป็นรายปีตามอัตราและเงือ่นไขทีต่กลงกันไวใ้นสญัญา 
การเลกิสญัญา เมือ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ผดิสญัญา หรอืเมือ่คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่แจง้เป็นลายลักษณ์อักษร  

 



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2563 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 
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7. สญัญาเงนิกู ้ 

 โครงการโรงไฟฟ้า Solar Farm ในประเทศไทย 

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

วันทีทํ่าสญัญา 26 ธันวาคม 2555  
วัตถปุระสงคแ์ละจํานวน
เงนิสนิเชือ่ 

เงนิกูร้ะยะสัน้ เงนิกูร้ะยะยาว เล็ตเตอร์ออฟเครดติ หนังสือค้ําประกัน เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายโครงการ
สําหรับโรงไฟฟ้า ใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวียนเกี่ยวกับโครงการ รวมถงึ เพื่อใชจ่้ายเกี่ยวกับการชําระ
ภาษีมูลค่าเพิม่เกีย่วกับสัญญาออกแบบ จัดหา และกอ่สรา้ง (EPC Contracts) โดยเป็นวงเงนิกูร้ะยะ
ยาวจํานวน 5,400 ลา้นบาท 

วันครบกําหนดการชําระ
คนืเงนิกู ้

10 ปี นับจากวันสดุทา้ยของวันซือ้ขายไฟฟ้าเชงิพาณชิยข์องโรงไฟฟ้า หรอืวันทีค่รบกําหนด 12 ปีนับ
จากวันทีล่งนามสญัญาฉบับนี้ แลว้แตวั่นใดจะถงึกอ่น 

การชําระลว่งหนา้ หากผูกู้ม้กีารชําระคนืเงนิกูร้ะยะยาว (ไมว่่าทัง้หมดหรอืบางสว่น) กอ่นถงึวันครบกําหนด ผูกู้ต้กลงจะ
ชําระคา่ธรรมเนียมการชําระคนืเงนิกูก้อ่นครบกําหนดของจํานวนเงนิกูท้ีชํ่าระคนืกอ่นครบกําหนด  ตาม
อัตราทีกํ่าหนดไวใ้นสัญญา เวน้แต่ กรณีทีเ่งนิทีม่าชําระคนืกอ่นกําหนดมาจาก (1) กระแสเงนิสดจาก
การดําเนินงานของโครงการ หรือ (2) การเพิ่มทุนของผูกู้ ้หรือ (3) เงินกูย้ืมจากผูถ้ือหุน้หรือ
ผูส้นับสนุนตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นสัญญา โดยผูกู้ต้อ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบล่วงหนา้เป็นลายลักษณ์
อักษรตามระยะเวลาทีไ่ดต้กลงกันไว ้

หลักประกัน (1) การจํานองที่ดนิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง เครื่องจักร และโอนสทิธเิรียกรอ้งตามสัญญาของโครงการ
ทัง้หมด กรมธรรมท์ี่จัดทําโดยผูกู้ ้โดยกําหนดใหธ้นาคารเป็นผูร้ับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันภัยในสว่นของการประกันความเสีย่งภัยทรัพยส์นิและธรุกจิหยดุชะงัก 

(2) จํานําและโอนสทิธใินบัญชเีงนิฝากธนาคาร  
(3) การค้ําประกัน และการจํานําและโอนสทิธใินหุน้ของ TSR และ SSE1 ทีถ่อืโดย TSE 

ขอ้ตกลง (1) ผูกู้ต้อ้งดํารงสัดส่วนหนี้สนิต่อทุนที่อัตราไม่เกนิกว่า 3 ต่อ 1 ซึง่จะทดสอบ ณ (ก) วันทีดํ่าเนิน
โครงการเสร็จสมบูรณ์  (ข) วันซือ้ขายไฟฟ้าเชงิพาณชิยข์องโรงไฟฟ้าโรงสดุทา้ยของโรงไฟฟ้า
กลุม่ 1 และโรงไฟฟ้ากลุม่ 2 แตล่ะกลุม่ และ (ค) ณ วันที ่30 มถินุายน และ 31 ธันวาคม ของทุก
ปีหลังจากนัน้ จนถงึวันสดุทา้ยของวันครบกําหนดระยะเวลาชําระคนืเงนิกู ้

(2) ผูกู้ต้อ้งดํารงสัดสว่นความสามารถในการชําระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio) ไม่ใหต่ํ้ากวา่ 
1.15 : 1 ซึง่จะทดสอบ ณ วันที ่30 มถินุายน และ 31 ธันวาคม ของทกุปี เริม่ตน้จากปีทีม่วัีนชําระ
คนืเงนิกูค้รัง้แรกเกดิขึน้ 

 

คูส่ญัญา บรษัิท มาร ์โซลาร ์จํากัด (“ผูกู้”้) 
ธนาคาร กรงุไทย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) 

วันทีทํ่าสญัญา 23 พฤศจกิายน 2561 
วัตถปุระสงคแ์ละจํานวน
เงนิสนิเชือ่ 

เพือ่เป็นคา่ใชจ่้ายในการกอ่สรา้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์รวมวงเงนิ 182,400,000 บาท 

วันครบกําหนดการชําระ
คนืเงนิกู ้

30 มถินุายน 2575 

การชําระลว่งหนา้ หากผูกู้ม้กีารชําระคนืเงนิกูร้ะยะยาว (ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่น) กอ่นถงึวันครบกําหนด ผูกู้ ้ตกลงจะ
ชําระค่าธรรมเนียมการชําระคนืเงนิกูก้อ่นครบกําหนดของจํานวนเงนิกูท้ีชํ่าระคนืกอ่นครบกําหนด  ตาม
อัตราทีกํ่าหนดไวใ้นสัญญา เวน้แต่ กรณีทีเ่งนิทีม่าชําระคนืก่อนกําหนดมาจาก กระแสเงนิสดจากการ
ดําเนนิงานของโครงการ 

หลักประกัน (1)    การจํานําและโอนสทิธใินหุน้ของบรษัิท มาร ์โซลาร ์จํากัด 
(2)    การจํานองที่ดนิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง เครื่องจักร และโอนสทิธเิรียกรอ้งตามสัญญาของโครงการ

ทัง้หมด กรมธรรม์ที่จัดทําโดยผูกู้ ้โดยกําหนดใหธ้นาคารเป็นผูร้ับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันภัยในสว่นของการประกันความเสีย่งภัยทรัพยส์นิและธรุกจิหยดุชะงัก 

ขอ้ตกลง (1)   ผูกู้ต้อ้งดํารงสดัสว่นหนี้สนิตอ่ทนุทีอั่ตราดังตอ่ไปนี้  
• ไมเ่กนิกวา่ 3.0 ตอ่ 1 สําหรับ ปี พ.ศ. 2562 
• ไมเ่กนิกวา่ 2.5 ตอ่ 1 สําหรับปี พ.ศ. 2563  



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2563 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 
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• ไมเ่กนิกวา่ 2.0 ตอ่ 1 สําหรับปี พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป 
(2)   ผูกู้ต้อ้งดํารงสดัสว่นความสามารถในการชําระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio) ไมใ่หต่ํ้ากวา่ 
1.10 ตอ่ 1 ซึง่จะทดสอบ ณ วันสดุทา้ยของแตล่ะไตรมาส โดยคํานวณยอ้นหลัง 1 ปี 

 

คูส่ญัญา บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) (“ผูกู้”้) 
ธนาคาร ไอซบีซี ี(ไทย) จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) 

วันทีทํ่าสญัญา 7 พฤศจกิายน 2562 
วัตถปุระสงคแ์ละจํานวน
เงนิสนิเชือ่ 

เพือ่ใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีนภายในบรษัิท รวมวงเงนิ 343,800,000 บาท 

วันครบกําหนดการชําระ
คนืเงนิกู ้

30 กันยายน 2569 

หลักประกัน หุน้ในบรษัิทยอ่ยอืน่ๆของผูกู้บ้างสว่น    

 

คูส่ญัญา บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) (“ผูกู้”้) 
ธนาคาร ไอซบีซี ี(ไทย) จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) 

วันทีทํ่าสญัญา 18 มนีาคม 2563 
วัตถปุระสงคแ์ละจํานวน
เงนิสนิเชือ่ 

เพือ่เป็นคา่ใชจ่้ายในการเขา้ซือ้หุน้บรษัิท สยาม โซลา่ เพาเวอร ์จํากัด รวมวงเงนิ 370,000,000 บาท 

วันครบกําหนดการชําระ
คนืเงนิกู ้

30 ธันวาคม 2570 

หลักประกัน (1)    การค้ําประกัน และการจํานําและโอนสทิธใินหุน้ของบรษัิท สยาม โซลา่ พาวเวอร ์จํากัด 
(2)    การจํานองที่ดนิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง เครื่องจักร หอ้งชุดสํานักงานและโอนสทิธเิรียกรอ้งตาม

สัญญาของโครงการทั้งหมด กรมธรรม์ที่จัดทําโดยผูกู้  ้โดยกําหนดใหธ้นาคารเป็นผูร้ับ
ผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกันภัยในส่วนของการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สนิและธุรกจิ
หยดุชะงัก 

(3)   จํานําและโอนสทิธใินบัญชเีงนิฝากธนาคาร  
ขอ้ตกลง ผูกู้ต้อ้งดํารงสัดส่วนหนี้สนิต่อทุนที่อัตราไม่เกนิกว่า 3 ต่อ 1 ซึง่จะทดสอบ ณ วันสดุทา้ยของทุกไตร

มาส 

 

คูส่ญัญา บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) (“ผูกู้”้) 
ธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) 

วันทีทํ่าสญัญา 5 มถินุายน 2563 
วัตถปุระสงคแ์ละจํานวน
เงนิสนิเชือ่ 

เพือ่ใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีนภายในบรษัิท รวมวงเงนิ 250,000,000 บาท 

วันครบกําหนดการชําระ
คนืเงนิกู ้

6 เดอืนนับตัง้แตม่กีารเบกิเงนิกู ้

 

โครงการโรงไฟฟ้า Biomass 

คูส่ญัญา บรษัิท บางสวรรค ์กรนี จํากัด และบรษัิท ออสการ ์เซฟ เดอะ เวลิด ์(“ผูกู้”้) 
ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย (“ธนาคาร”) 

วันทีทํ่าสญัญา 2 มถินุายน 2560 
วัตถปุระสงคแ์ละจํานวนเงนิ
สนิเชือ่ 

เงนิกูร้ะยะสัน้ เงนิกูร้ะยะยาว หนังสอืค้ําประกัน เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายโครงการสําหรับโรงไฟฟ้า เพือ่ใช ้
เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนเกีย่วกับโครงการ รวมถงึ เพือ่ใชจ่้ายเกีย่วกับการชําระภาษีมูลค่าเพิม่เกีย่วกับ
สญัญาออกแบบ จัดหา และกอ่สรา้ง โดยเป็นวงเงนิกูร้ะยะยาวจํานวน 1,765,000,000 บาท 



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2563 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 
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วันครบกําหนดการชําระคนื
เงนิกู ้

เดอืนมถินุายน ปี 2572 

การชําระลว่งหนา้ หากผูกู้ม้กีารชําระคนืเงนิกูร้ะยะยาว (ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น) กอ่นถงึวันครบกําหนด ผูกู้ ้ตกลงจะ
ชําระค่าธรรมเนียมการชําระคืนเงินกูก้่อนครบกําหนดของจํานวนเงินกูท้ี่ ชําระคืนก่อนครบ
กําหนด  ตามอัตราที่กําหนดไวใ้นสัญญา เวน้แต่ กรณีที่เงนิที่มาชําระคนืก่อนกําหนดมาจาก (1) 
กระแสเงนิสดจากการดําเนนิงานของโครงการ หรอื (2) การเพิม่ทุนของผูกู้ ้หรอื (3) เงนิกูย้มืจากผู ้
ถอืหุน้หรอืผูส้นับสนุนตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นสัญญา โดยผูกู้ต้อ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบล่วงหนา้เป็น
ลายลักษณ์อักษรตามระยะเวลาทีไ่ดต้กลงกันไว ้

หลักประกัน (1)    การจํานองทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง เครือ่งจักร และโอนสทิธเิรยีกรอ้งตามสัญญาของโครงการ
ทัง้หมด กรมธรรมท์ีจั่ดทําโดยผูกู้ ้โดยกําหนดใหธ้นาคารเป็นผูร้ับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันภัยในสว่นของการประกันความเสีย่งภัยทรัพยส์นิและธรุกจิหยดุชะงัก 

(2)   จํานําและโอนสทิธใินบัญชเีงนิฝากธนาคาร  
ขอ้ตกลง (1)   ผู ้กูต้อ้งดํารงสัดสว่นหนี้สนิต่อทุนทีอั่ตราไม่เกนิกว่า 3 ต่อ 1 ซึง่จะทดสอบ ณ วันสดุทา้ยของ

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

กวา่ 1.20 : 1 ซึง่จะทดสอบ ณ วันสดุทา้ยของเดอืนมกราคมของทกุปี 
 

โครงการโรงไฟฟ้า Solar Farm ในประเทศญีปุ่่ น 

 

คูส่ญัญา Eco Solar Aizu Godo Kaisha 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาโตเกยีว 

วันทีทํ่าสญัญา 17 มถินุายน 2559 
25 เมษายน 2561 

วัตถปุระสงคแ์ละจํานวนเงนิ
สนิเชือ่ 

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้า Kuno, Hikeme, Shima และใชเ้ป็นเงนิทุน
หมนุเวยีนเกีย่วกับโครงการ  รวมวงเงนิจํานวน 1,197,630,000 เยน 
เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายในการก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้า Sakura, Ryugasaki, Jyoso และใชเ้ป็นเงนิทุน
หมนุเวยีนเกีย่วกับโครงการ  รวมวงเงนิจํานวน 1,904,700,000 เยน 

วันครบกําหนดการชําระคนื
เงนิกู ้

17   ปี นับจากวันที่   21  มถินุายน   2559   
17  ปี นับจากวันที ่27 เมษายน 2561 

การชําระลว่งหนา้ หากผูกู้ม้กีารชําระคนืเงนิกูร้ะยะยาว (ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น) กอ่นถงึวันครบกําหนด ผูกู้ ้ตกลงจะ
ชําระค่าธรรมเนียมการชําระคืนเงินกูก้่อนครบกําหนดของจํานวนเงินกูท้ี่ ชําระคืนก่อนครบ
กําหนด  ตามอัตราที่กําหนดไวใ้นสัญญา เวน้แต่ กรณีที่เงนิที่มาชําระคนืก่อนกําหนดมาจาก (1) 
กระแสเงนิสดจากการดําเนนิงานของโครงการ หรอื (2) การเพิม่ทุนของผูกู้ ้หรอื (3) เงนิกูย้มืจากผู ้
ถอืหุน้หรอืผูส้นับสนุนตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นสัญญา โดยผูกู้ต้อ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบล่วงหนา้เป็น
ลายลักษณ์อักษรตามระยะเวลาทีไ่ดต้กลงกันไว ้

หลักประกัน (1)    การจํานองทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง เครือ่งจักร และโอนสทิธเิรยีกรอ้งตามสัญญาของโครงการ
ทัง้หมด กรมธรรมท์ีจั่ดทําโดยผูกู้ ้โดยกําหนดใหธ้นาคารเป็นผูร้ับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันภัยในสว่นของการประกันความเสีย่งภัยทรัพยส์นิและธรุกจิหยดุชะงัก 

(2)    จํานําและโอนสทิธใินบัญชเีงนิฝากธนาคาร  
ขอ้ตกลง (1)    ผูกู้ต้อ้งดํารงสัดสว่นหนี้สนิต่อทุนทีอั่ตราไม่เกนิกว่า 3 ต่อ 1 ซึง่จะทดสอบ ณ วันสดุทา้ยของ

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

กว่า 1.10 : 1 ซึง่จะทดสอบ ณ วันสุดทา้ยของเดอืนมกราคมของทุกปี เริม่ตน้ครัง้แรกเดอืน
มกราคม 2017 

คูส่ญัญา Ishikawa Hanamizuki 1 Godo Kaisha 
Sumitomo Mitsui Trust Bank 

วันทีทํ่าสญัญา 31 มนีาคม 2560 
วัตถุประสงคแ์ละจํานวนเงนิ
สนิเชือ่ 

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้า Hanamizuki และใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวียน
เกีย่วกับโครงการ  รวมวงเงนิจํานวน 5,424,000,000 เยน 

วันครบกําหนดการชําระคนื
เงนิกู ้

เดอืนมถินุายน ปี 2580 



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2563 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 
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การชําระลว่งหนา้ หากผูกู้ม้กีารชําระคนืเงนิกูร้ะยะยาว (ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น) กอ่นถงึวันครบกําหนด ผูกู้ ้ตกลงจะ
ชําระค่าธรรมเนียมการชําระคืนเงินกูก้่อนครบกําหนดของจํานวนเงินกูท้ี่ ชําระคืนก่อนครบ
กําหนด  ตามอัตราที่กําหนดไวใ้นสัญญา เวน้แต่ กรณีที่เงนิที่มาชําระคนืก่อนกําหนดมาจาก (1) 
กระแสเงนิสดจากการดําเนนิงานของโครงการ หรอื (2) การเพิม่ทุนของผูกู้ ้หรอื (3) เงนิกูย้มืจากผู ้
ถอืหุน้หรอืผูส้นับสนุนตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นสัญญา โดยผูกู้ต้อ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบล่วงหนา้เป็น
ลายลักษณ์อักษรตามระยะเวลาทีไ่ดต้กลงกันไว ้

หลักประกัน (1)    การจํานองทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง เครือ่งจักร และโอนสทิธเิรยีกรอ้งตามสัญญาของโครงการ
ทัง้หมด กรมธรรมท์ีจั่ดทําโดยผูกู้ ้โดยกําหนดใหธ้นาคารเป็นผูร้ับผลประโยชนต์ามกรมธรรม์
ประกันภัยในสว่นของการประกันความเสีย่งภัยทรัพยส์นิและธรุกจิหยดุชะงัก 

(2)    จํานําและโอนสทิธใินบัญชเีงนิฝากธนาคาร  
ขอ้ตกลง (1)    ผูกู้ต้อ้งดํารงสัดสว่นหนี้สนิต่อทุนทีอั่ตราไม่เกนิกว่า 3 ต่อ 1 ซึง่จะทดสอบ ณ วันสดุทา้ยของ

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

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

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) 
วันทีทํ่าสญัญา 3 ตลุาคม 2561 

วัตถปุระสงคแ์ละจํานวนเงนิ
สนิเชือ่ 

เพือ่เป็นคา่ใชจ่้ายในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า Onikoube และใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีนเกีย่วกับ
โครงการ  รวมวงเงนิจํานวน 2,450,000,000 บาท 

วันครบกําหนดการชําระคนื
เงนิกู ้

3 ตลุาคม 2564 

หลักประกัน หุน้ในบริษัทที่ดําเนินการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า Onikoube หุน้ในบริษัทย่อยอื่นๆของผูกู้ ้
บางสว่น   และหุน้ในบรษัิทจํานวนหนึง่ 

 
คูส่ญัญา PurpleSol G.K. 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาโตเกยีว 
วันทีทํ่าสญัญา 17 เมษายน 2563 

วัตถปุระสงคแ์ละจํานวน
เงนิสนิเชือ่ 

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า Onikoube และใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนเกี่ยวกับ
โครงการ  รวมวงเงนิจํานวน 28,691,250,000 เยน 

วันครบกําหนดการชําระ
คนืเงนิกู ้

30 มถินุายน 2581 

หลักประกัน (1)   การค้ําประกัน และการจํานําและโอนสทิธใินหุน้ของ PurpleSol G.K. 
(2)   การจํานองที่ดนิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง เครื่องจักร หอ้งชุดสํานักงานและโอนสทิธเิรียกรอ้งตาม

สัญญาของโครงการทั้งหมด กรมธรรม์ที่จัดทําโดยผูกู้  ้โดยกําหนดใหธ้นาคารเป็นผูร้ับ
ผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกันภัยในส่วนของการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สนิและธุรกจิ
หยดุชะงัก 

(3)   จํานําและโอนสทิธใินบัญชเีงนิฝากธนาคาร 

ขอ้ตกลง (1)   ผูกู้ต้อ้งดํารงสัดส่วนหนี้สนิต่อทุนที่อัตราไม่เกนิกว่า 3 ต่อ 1 ซึง่จะทดสอบ ณ วันสุดทา้ยของ
เดอืนธันวาคมของทกุปี 

(2)   ผูกู้ต้อ้งดํารงสัดสว่นความสามารถในการชําระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio) ไม่ใหต่ํ้ากว่า 
1.10:1 ซึง่จะทดสอบ ณ วันสดุทา้ยของเดอืนมถินุายนและธันวาคมของทกุปี 

(3)   ผูกู้ต้อ้งทําการประมาณการณ์สัดส่วนความสามารถในการชําระหนี้ (Debt Service Coverage 
Ratio) ของปีถัดไป ไม่ใหต่ํ้ากว่า 1.10:1 ซึง่จะทดสอบภายในวันสุดทา้ยของเดอืนพฤศจกิายน
ของทกุปี 

 

 

 

 

 

 



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2563 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 
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 5. ขอ้พพิาททางกฎหมาย   
 

นอกเหนือจากคดขีา้งทา้ยนี้ กลุม่บรษัิทฯ ขอเรยีนวา่ กลุม่บรษัิทฯ ไมม่ ีคดคีวาม หรอืแนวโนม้ของคดทีีก่อ่ใหเ้กดิความรับผดิ
หรอืความเสยีหายแกก่ลุ่มบรษัิทฯ  หรอืสง่ผลกระทบต่อธุรกจิ สถานะทางการเงนิ ผลการดําเนนิการ และแนวโนม้การดําเนนิการใน
อนาคตของกลุม่บรษัิทฯ  

 
คดคีวามทีบ่รษิทัฯ เป็นจําเลยหรอืผูถ้กูรอ้ง  

คดรีอ้งเพกิถอนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (คดหีมายเลขดําที ่1076/2554) และรอ้งเพกิถอนการขายทอดตลาดหุน้ที่
คา้งชําระเงนิคา่หุน้อยู ่(คดอีาญาหมายเลขดําที ่อ.3897/2556)  

อดตีผูถ้ือหุน้รายหนึง่ไดย้ื่นฟ้องบรษัิทฯ และกรรมการของบรษัิทฯ เป็นคดแีพ่งต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต ้โดยขอใหศ้าลมี
คําสั่งเพกิถอนมตทิีป่ระชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ โดยอา้งวา่บรษัิทฯ เรยีกประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้โดยไม่ชอบตามกฎหมาย และขอใหศ้าล
พจิารณาเพกิถอนการขายทอดตลาดหุน้ อันเนื่องมาจากการรบิหุน้ทีอ่ดตีผูถ้อืหุน้ยังคา้งชําระเงนิคา่หุน้อยู ่

 
สถานะคด ี
 
คดอีาญาหมายเลขดําที ่อ.3897/2556  
• เมือ่วันที ่25 กรกฎาคม 2560 ศาลฎกีาไดม้คํีาพพิากษาในคดอีาญาหมายเลขดําที ่อ.3897/2556 ว่าการดําเนนิการรบิหุน้และ

ขายทอดตลาด หุน้ของบรษิทัฯ ไมเ่ป็นการลกัทรพัยแ์ละรบัของโจร โดยคําพพิากษาในคดดีงักลา่วถอืเป็นทีสุ่ด โดย
คูค่วามทัง้สองฝ่ายไมส่ามารถอทุธรณ์คําพพิากษาดังกลา่วไดอ้กีตอ่ไป 
 

คดแีพง่หมายเลขดําที ่1076/2554  
• เมือ่วันที ่4 เมษายน 2562 ศาลแพ่งกรุงเทพใตไ้ดม้คํีาพพิากษายกฟ้องคด ีโดยพจิารณาพยานหลักฐานทัง้หมดรับฟังไดว้่าการ

ประชมุใหญว่สิามัญผูถ้อืหุน้ของบรษัิทไดดํ้าเนนิการตามขอ้บังคับของบรษัิทและชอบดว้ยกฎหมายแลว้ การทีอ่ดตีผูถ้อืหุน้แพใ้น
การลงมตทิีป่ระชมุแลว้นํามายืน่คํารอ้งขอใหเ้พกิถอนมตทิีป่ระชมุของบรษัิทจงึเป็นการใชส้ทิธโิดยไม่สจุรติ อดตีผูถ้อืหุน้จงึไมม่ี
อํานาจฟ้องคดนีี ้

• เมือ่วันที ่3 พฤษภาคม 2562 อดตีผูถ้อืหุน้ยืน่อุทธรณ์คําพพิากษา บรษัิทฯ จงึไดย้ืน่คําแกอุ้ทธรณ์ต่อศาลเมือ่วันที ่28 สงิหาคม 
2562 คัดคา้นวา่คําพพิากษาของศาลแพ่งกรุงเทพใตช้อบดว้ยขอ้กฎหมายทกุประการแลว้ 
 

ความเห็นของทีป่รกึษากฎหมายเกีย่วกบัคด ี  
บรษัิทฯ มพียานหลักฐานนําสบือย่างชดัแจง้วา่ไดดํ้าเนนิการจัดประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้อยา่งถูกตอ้งตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณชิย ์คํารอ้งเพกิถอนมตทิีป่ระชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ของอดตีผูถ้อืหุน้ จงึเป็นคํารอ้งทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย  
นอกจากนี้ ศาลอาญากรุงเทพใต ้ในคดอีาญาหมายเลขดําที ่อ.3897/2556 มคํีาพพิากษาถงึทีส่ดุ ยนืยันว่าการดําเนนิการรบิ

หุน้และขายทอดตลาดหุน้ของบรษัิทฯ เป็นการดําเนนิการทีช่อบดว้ยกฎหมายอันสง่ผลใหอ้ดตีผูถ้อืหุน้รายดังกลา่ว ไมม่ฐีานะเป็นผูถ้อื
หุน้ของบรษัิทฯ อกีต่อไป ดังนัน้ ศาลอุทธรณ์จงึมแีนวโนม้สงูทีจ่ะพพิากษายนืยกคํารอ้งของอดตีผูถ้อืหุน้ตามคําพพิากษาศาลแพ่ง
กรุงเทพใต ้
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 6. ขอ้มลูท ัว่ไปและขอ้มลูสําคญัอืน่ 

6.1 ขอ้มลูท ัว่ไป 

6.1.1 ขอ้มลูท่ัวไปของบรษัิท 

ชือ่บรษัิท : บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 

ชือ่ยอ่ในตลาดหลักทรัพย ์ : TSE 

วันทีเ่ป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีน : 30 ตลุาคม 2557 

กลุม่อตุสาหกรรม : ทรัพยากร 

ทีตั่ง้สํานักงานใหญ ่ : 725 อาคารเมโทรโพลศิ ชัน้ 19 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองตันเหนอื เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

ประเภทธรุกจิ : ผลติและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย ์และพลังงานหมนุเวยีนอืน่ ทัง้ในและตา่งประเทศ 

เลขทะเบยีนบรษัิท : 0107557000055 

โทรศัพท ์ : 02 258 4530 - 3 

โทรสาร : 02 258 4534 

เว็บไซตบ์รษัิท : www.thaisolarenergy.com 

ทนุจดทะเบยีน และทนุชําระแลว้ : ทนุจดทะเบยีน 2,477,474,454 บาท ชําระแลว้ 2,117,716,281 บาท 

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ : 1.00 บาท 

 
6.1.2 ขอ้มลูท่ัวไปของนติบิคุคลทีบ่รษัิทถอืหุน้ตัง้แตร่อ้ยละ 10 

ขอ้มลูของกลุม่บรษัิท 
 

ชือ่บรษิทั ประเภทธุรกจิ ทนุจดทะเบยีน 
(ลา้นบาท) 

ทนุชําระแลว้ 
(ลา้นบาท) 

สดัสว่น
การถอืหุน้ 

(%) 
 

ทีตั่ง้กลุม่บรษัิท 
725 อาคารเมโทรโพลศิ ชัน้ 19 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองตันเหนอื เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
 

บรษิทัทีถ่อืหุน้โดยบรษิทัฯ  

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

2.  บรษัิท โซลา่ร ์วซิเิบลิ จํากัด – SV ลงทนุในบรษัิทอืน่ 202 51.5 100 

3.  บรษัิท เวลิด ์โซลา่ร ์จํากัด – WS Solar Farm 1 0.65 100 

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

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

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

บรษิทัทีถ่อืหุน้โดยบรษิทั ไทย โซลา่ร ์รนีวิเอเบลิ จํากดั – TSR 

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

บรษิทัทีถ่อืหุน้โดยบรษิทั โซลา่ร ์วซิเิบลิ จํากดั – SV 

8. บรษัิท โซลา่ร ์คอมมนูติี ้จํากัด – SLC Solar Co-Op 100 25 100 
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ชือ่บรษิทั ประเภทธุรกจิ ทนุจดทะเบยีน 
(ลา้นบาท) 

ทนุชําระแลว้ 
(ลา้นบาท) 

สดัสว่น
การถอืหุน้ 

(%) 

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

10. บรษัิท บเีอส บางไทร โซลาร ์จํากัด – BSS  Solar Co-Op 82 82 100 

11. บรษัิท สยาม โซลา่ เพาเวอร ์จํากัด (มหาชน) – SSP Solar Farm 400 300 100 

12. บรษัิท เอริธ์ เอนเนอรจ์ ีซสิเต็มส ์จํากัด –  EES ลงทนุในบรษัิทอืน่ 1 1 100 

13. บรษัิท บ ีพ ีเทรดดิง้ (ประเทศไทย) จํากัด –  BPT Floating Solar  88.62 62.33 100 

บรษิทัทีถ่อืหุน้โดยบรษิทั สยาม โซลา่ เพาเวอร ์จํากดั (มหาชน)  – SSP 

14. บรษัิท สยาม เวสท ์เพาเวอร ์จํากัด – SWP RDF 1 1 100 

บรษิทั เอริธ์ เอนเนอรจ์ ีซสิเต็มส ์จํากดั –  EES 

15. บรษัิท มาร ์โซลาร ์จํากัด – MARS Solar Farm 83 83 100 

บรษิทัทีถ่อืหุน้โดยบรษิทั ทเีอสอ ีรฟูทอป จํากดั – TSER 

16. บรษัิท แชมป์ เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด – CE Solar Rooftop 52 52 100 

17. บรษัิท นอรท์ รูฟทอป จํากัด – NR Solar Rooftop 39 39 100 

18. บรษัิท รูฟ เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด – RE Solar Rooftop 39 39 100 

19. บรษัิท กรนี รูฟทอป จํากัด – GR  Solar Rooftop 26 26 100 

20. บรษัิท ลัคกี ้โซลา่ร ์จํากัด – LS Solar Rooftop 26 26 100 

บรษิทัทีถ่อืหุน้โดยบรษิทั ไทย คอมมนูติ ี ้เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั - TCE 

21. บรษัิท ออสการ ์เซฟ เดอะ เวลิด ์จํากัด – OSW Biomass 582 582 100 

22. บรษัิท บางสวรรค ์กรนี จํากัด – BSW Biomass 174 174 100 

บรษิทัทีถ่อืหุน้โดยบรษิทั เวลิด ์โซลา่ร ์จํากดั – WS 

23. บรษัิท เนทฟี พาวเวอร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด – NPE ลงทนุในบรษัิทอืน่ 1 0.25 100 

24. บรษัิท ไวท ์โซลชูัน่ เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด – WSE ลงทนุในบรษัิทอืน่ 1 0.25 100 

25. บรษัิท คลนี รนีวิเอเบลิ จํากัด – CLR ลงทนุในบรษัิทอืน่ 1 0.25 100 

บรษิทัทีถ่อืหุน้โดยบรษิทั ทเีอสอ ีโอเวอรซ์สี ์กรุป๊ จํากดั – TSEO 

26. Onikoube Solar Power PTE.LTD – OSP 
 

ทีตั่ง้  41 Middle Road #04-00 Boon Sing Building, 
Singapore (188950) 

 

ลงทนุในบรษัิทอืน่ 7,815.95 ลา้นเยน 7,815.95 ลา้นเยน 100 

27.  TSE Group International PTE. LTD. – TSI 
 

ทีตั่ง้  41 Middle Road #04-00 Boon Sing Building, 
Singapore (188950) 

 

ลงทนุในบรษัิทอืน่ 2,088.57 ลา้นเยน 2,088.57 ลา้นเยน 100 

28.  Solar Assets PTE. LTD. – SA 
 

ทีตั่ง้  41 Middle Road #04-00 Boon Sing Building, 
Singapore (188950) 

 
 

ลงทนุในบรษัิทอืน่ 431.80 ลา้นเยน 431.80 ลา้นเยน 100 
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ชือ่บรษิทั ประเภทธุรกจิ ทนุจดทะเบยีน 
(ลา้นบาท) 

ทนุชําระแลว้ 
(ลา้นบาท) 

สดัสว่น
การถอืหุน้ 

(%) 
29.  TSE Japan Goudou Kaisha – TSEJ 
 

ทีตั่ง้  Shin Otemachi Building, 3F., xLINK Otemachi 
Room No.104, 2-2-1, Otemachi, Chiyoda-ku, 
Tokyo  

Solar Farm 3 ลา้นเยน 3 ลา้นเยน 100 

บรษิทัทีถ่อืหุน้โดย Onikoube Solar Power PTE.LTD – OSP 

30. PurpleSol Goudou Kaisha – PPS 
 

ทีตั่ง้  15-1 AZ9 Kamurodake, Onikoube, Naruko 
Onsen, Osakishi, Miyagi Prefecture  

Solar Farm 393.9 ลา้นเยน 393.9 ลา้นเยน 100 

บรษิทัทีถ่อืหุน้โดย TSE Group International PTE. LTD. – TSI 

31. Eco Solar Aizu Goudou Kaisha – ESA 
 

ทีตั่ง้  1-2-9 Hanai Building SF, shibakouen,  
         Minato-ku, Tokyo 

 

Solar Farm 10,000 เยน 10,000 เยน 97 

32. Ishikawa Hanamizuki No.1 Goudou Kaisha - IH1 
 

ทีตั่ง้  3-22-10-201 Toranaman, Minato-ku, Tokyo 
 

Solar Farm 10,000 เยน 10,000 เยน 100 

บรษิทัทีถ่อืหุน้โดย Solar Assets PTE. LTD. – SA 

33. Ibaraki Ushiku 1 Goudou Kaisha – IU1 
 

ทีตั่ง้  1-2-9 Hanai Building SF, shibakouen,  
         Minato-ku, Tokyo 
 

 

ใหเ้ชา่ทีด่นิ 10,000 เยน 10,000 เยน 100 

34. Ibaraki Ushiku 2 Goudou Kaisha – IU2 
 

ทีตั่ง้  2-2-1 Shin Otemachi Buliding 3F Otemachi, 
Chiyoda-ku, Tokyo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ใหเ้ชา่ทีด่นิ 10,000 เยน 10,000 เยน 100 

 
6.1.3 ขอ้มลูบคุคลอา้งองิ 

นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์
 

ผูส้อบบญัช ี

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

 นายขจรเกยีรต ิอรุณไพโรจนกลุ  (ผูส้อบบัญชรีับอนุญาต เลขที ่3445) 
บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากัด 
เลขที ่179/74-80 อาคารบางกอกซติี ้ทาวเวอร ์ชัน้ 15 
ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ 
โทรศัพท ์02 844 1000   
โทรสาร   02 286 5050   Website  : www.pwc.com/th 

   

สถาบนัการเงนิทีต่ดิตอ่ประจํา 
  

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ ่
เลขที ่333 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทรศัพท ์ 02 645 5555 

 ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ ่
เลขที ่1 ซอยราษฎรบ์รูณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์รูณะ  
แขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศัพท ์ 02 222 0000 
 
 
 

   

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


  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2563 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 

 

 
 

สว่นที ่1 การประกอบธรุกจิ                                                                                                                                                        หนา้ 45 

ธนาคาร ไอซบีซี ี(ไทย) จํากัด มหาชน สํานักงานใหญ ่
เลขที ่622 ชัน้ L, 11, 12, 13 เอ็มโพเรยีม ทาวเวอร ์           
ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท ์02 629 5588 

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

   
ธนาคารกรุงศรอียธุยา จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ ่
1222 ถนนพระรามที ่3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 
กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท ์02 296 2000 

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

   
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ ่
3000 ถนนพหลโยธนิ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร  
กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท ์02 299 2349, 02 299 2350 

 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ ่
35 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท ์02 255 2222 

   
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาโตเกยีว 
Bangkok Bank Building, 8-10, Nishi-Shimbashi, 
2-Chome, Minato-ku, Tokyo 105-0003, Japan 
Telephone: +81 3 3503 3333 

  

  
6.2 ขอ้มลูสําคญัอืน่ 

 -ไมม่-ี 
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 7. ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้อืหุน้ 
  
7.1   ขอ้มลูหลกัทรพัย ์ 
 
 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 บรษัิทฯ มทีนุจดทะเบยีนจํานวน 2,477,474,454 บาท แบง่เป็นหุน้สามัญจํานวน  2,477,474,454 
หุน้  มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท โดยเป็นทุนทีอ่อกจําหน่ายและเรยีกชําระแลว้จํานวน 2,117,716,281 บาท แบ่งเป็นหุน้สามัญ
จํานวน 2,117,716,281 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

7.2   ผูถ้อืหุน้ 
               
 บรษัิทมโีครงสรา้งผูถ้อืหุน้ตามขอ้มลู ณ วันปิดสมดุทะเบยีนลา่สดุเมือ่วันที ่23 ธันวาคม 2563 จัดทําโดยบรษัิท ศนูยร์ับฝาก
หลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด ดังนี ้
 

      
      จํานวนราย จํานวนหุน้สามญั สดัสว่นการถอืหุน้ 
          (%) 
ผูถ้อืหุน้สญัชาตไิทย  8,113 1,985,546,909 93.76 
ผูถ้อืหุน้สญัชาตติา่งดา้ว   20 132,169,372    6.24 
    รวม            8,133      2,117,716,281         100.00  
      

 

 รายชือ่ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่10 รายแรก 
 
 
 

รายชือ่ผูถ้อืหุน้ จํานวนหุน้สามญั 
สดัสว่นการถอืหุน้ 

(%) 
1 บรษัิท พ.ีเอ็ม.เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด 783,034,150 36.98 

2 บรษัิท ซโิน-ไทย เอ็นจเีนียริง่ แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) 190,575,000 9.00 

3 ดร.แคทลนี  มาลนีนท ์ 184,620,000 8.72 

4 บรษัิท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จํากัด (มหาชน)  118,290,900 5.59 

5 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 76,247,946 3.60 

6 กองทนุเปิด บัวหลวงหุน้ระยะยาว 55,298,900 2.61 

7 CITI (NOMINEES) LIMITED-S.A PBG CLIENTS SG 39,900,000 1.88 

8 กองทนุเปิด บัวหลวงโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่การเลีย้งชพี 22,341,900 1.06 

9 กองทนุเปิด บัวหลวงหุน้ระยะยาว 75/25 20,319,200
  

0.96 

10 กองทนุเปิด บัวหลวงเฟล็กซเิบิล้เพือ่การเลีย้งชพี 13,528,600  0.64 
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ขอ้มลูการถอืครองหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้รหิาร 

 

ชือ่ สกลุ ตําแหนง่ 
สดัสว่น

การถอืหุน้
(%) 

ระหวา่งปี 2563 
สดัสว่น

การ ถอืหุน้ 
(%) 

    เพิม่ขึน้ ลดลง  
   31 ธ.ค 62   31 ธ.ค 63 
ดร.แคทลนี มาลนีนท ์ ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการบรหิาร 
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

8.72 --- --- 8.72 

นายพรหมนิทร ์ เลศิสรุยิเ์ดช กรรมการอสิระ 
รองประธานกรรมการ 

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

นางศริเิพ็ญ สตีสวุรรณ กรรมการอสิระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

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

นายพละ สขุเวช กรรมการอสิระ 
กรรมการตรวจสอบ 

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

นายประสณัห ์ เชือ้พานชิ กรรมการอสิระ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน 

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

นายอรัญ อภจิาร ี กรรมการอสิระ --- --- --- --- 

นายสมภพ พรหมพนาพทัิกษ์ กรรมการ 
กรรมการบรหิาร 
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

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

นางอังคณีย ์ ฤกษ์ศริสิขุ กรรมการ --- --- --- --- 

นายมาศถวนิ ชาญวรีกลู กรรมการ --- --- --- --- 

นายกติพิงษ์ ธัญนอ้ม กรรมการบรหิาร 
ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายวศิวกรรม 
 

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

นายนเิวช บญุวชิยั ผูอํ้านวยการ ฝ่ายวศิวกรรมและกอ่สรา้ง --- --- --- --- 

       หมายเหต ุขอ้มลูการถอืหุน้ของกรรมการและผูบ้รหิาร 4 รายแรกตามคํานยิามของคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ รวมถงึการถอืหุน้ของคูส่มรสและบตุรทียั่งไม่
บรรลนุติภิาวะ  

 
7.3 การออกหลกัทรพัยอ์ืน่ 
 

มลูคา่ตราสารหนี้คงคา้ง 
 

1) การออกตราสารหนี้ 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 บรษัิทฯ มยีอดคงเหลอืจากการออกหุน้กูร้ะบุชือ่ผูถ้ือ ประเภทไม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มี
หลักประกัน และไมม่ผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้จํานวนรวม 3,449.60 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีด ดังนี้ 
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ThaiBMA ประเภทหุน้กู ้ มลูคา่คงเหลอื วนัทีอ่อกหุน้กู ้ วนัครบกําหนดไถถ่อน 
TSE220A หุน้กูช้นดิระบชุือ่ผูถ้อืประเภท  

ไมด่อ้ยสทิธ ิไมม่ปีระกันและมี
ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

2,350.00 ลา้นบาท 22 ตุลาคม 2562 22 ตุลาคม 2565 

TSE234A หุน้กูช้นดิระบชุือ่ผูถ้อืประเภท  
ไมด่อ้ยสทิธ ิไมม่ปีระกันและมี
ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

1,099.60 ลา้นบาท 10 เมษายน 2563 10 เมษายน2566 

รวมมลูคา่หุน้กูค้งเหลอื 3,449.60 ลา้นบาท  

 
7.5 นโยบายการจา่ยเงนิปนัผล 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษัิทฯ 

บรษัิทฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลในอัตราไม่ต่ํากว่ารอ้ยละ 40  ของกําไรสทุธ ิจากงบเฉพาะกจิการภายหลังหักภาษีเงนิ
ไดน้ติบิุคคลและหลังหักเงนิสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามทีก่ฎหมายกําหนดและตามทีกํ่าหนดไวใ้นขอ้บังคับของบรษัิทฯ ทัง้นี้ การ
จ่ายเงนิปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยู่กับกระแสเงนิสด ผลการดําเนินงาน แผนธุรกจิในอนาคต เงื่อนไขและการ
ขยายธุรกจิ และความตอ้งการใชเ้งนิทุนของบรษัิทฯ ในแต่ละปี รวมทัง้ขอ้กําหนดในสัญญาต่างๆ ที่บรษัิทฯ ผูกพันอยู่ ตลอดจน
ความจําเป็นและความเหมาะสมอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯ เห็นสมควร  

 

โดยการจ่ายเงนิปันผลดังกล่าวขา้งตน้ตอ้งไดร้ับอนุมัตจิากที่ประชุมผูถ้ือหุน้ เวน้แต่การจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ซึง่
คณะกรรมการบรษัิทฯ อาจพจิารณาอนุมัตจ่ิายเงนิปันผลระหว่างกาลไดเ้ป็นครัง้คราว ในกรณีที่คณะกรรมการบรษัิทฯ เห็นว่า 
บรษัิทฯ มกํีาไรสมควรพอทีจ่ะทําเชน่นัน้ได ้

 
นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษัิทยอ่ยและกจิการทีค่วบคมุร่วมกัน 
 

บริษัทย่อยและกจิการที่ควบคุมร่วมกันแต่ละบริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยคํานึงถึงกระแสเงินสด ผลการ
ดําเนนิงาน แผนธุรกจิในอนาคต เงือ่นไขและการขยายธุรกจิ ความจําเป็นในการใชเ้งนิลงทุน และสถานะทางการเงนิของบรษัิทยอ่ย
และกจิการทีค่วบคมุร่วมกันแตล่ะบรษัิท รวมถงึเงือ่นไขและขอ้จํากัดในการจ่ายเงนิปันผลตามทีกํ่าหนดไวใ้นสญัญาเงนิกู ้หุน้กู ้หรอื
สญัญาตา่งๆ ทีบ่รษัิทยอ่ยและกจิการทีค่วบคมุร่วมกันแตล่ะบรษัิทผกูพันอยู ่ตลอดจนปัจจัยอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการของบรษัิทยอ่ย
และกจิการทีค่วบคมุร่วมกันแตล่ะบรษัิท เห็นสมควร  

 

ทัง้นี้ การจ่ายเงนิปันผลดังกล่าวขา้งตน้ จะอยู่ภายใตก้ารพจิารณาอนุมัตขิองที่ประชุมผูถ้ือหุน้ของแต่ละบรษัิทย่อยหรือ
กจิการทีค่วบคมุร่วมกันดังกลา่ว ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการของบรษัิทยอ่ยและกจิการทีค่วบคมุร่วมกันแตล่ะบรษัิท 
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 8. โครงสรา้งการจดัการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายพฒันาธุรกจิ 
และจดัซือ้ 

ฝ่ายสนบัสนุนองคก์ร 
ฝ่ายวางแผนกลยทุธ์

และการเงนิ 

ฝ่ายบญัช ีฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์

ฝ่ายวศิวกรรมกอ่สรา้ง 
กลุม่โรงไฟฟ้า 

 

ฝ่ายปฏบิตังิานและบํารุงรกัษา 
กลุม่โรงไฟฟ้า 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ประธานเจา้หนา้ที ่
ฝ่ายวศิวกรรม 

นายกติพิงษ์ ธัญนอ้ม  

ประธานเจา้หนา้ที ่
ฝ่ายการเงนิ 

ดร.แคทลนี มาลนีนท ์(รักษาการ) 

คณะกรรมการบรษิทั 

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
ดร.แคทลนี มาลนีนท ์

ประธานเจา้หนา้ที ่
ฝ่ายปฏบิตักิาร 

นายสมภพ พรหมพนาพทิักษ์  
 

คณะกรรมการบรหิาร 

เลขานุการบรษัิท 

คณะกรรมการสรรหาและ 
พจิารณาคา่ตอบแทน 
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8.1 รายชือ่ ขอบเขตอํานาจหนา้ทีข่องกรรมการแตล่ะคณะ และรายชือ่ผูบ้รหิาร 
 

 โครงสรา้งคณะกรรมการของบรษัิท ประกอบดว้ยคณะกรรมการจํานวน 4 ชดุ คอื คณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรหิาร  ซึง่มีขอบเขตอํานาจ หนา้ที่และความรับผดิชอบ ของ
กรรมการแตล่ะคณะ ดังตอ่ไปนี้ 
 

คณะกรรมการบรษิทั 
 

ณ วันที ่26 กมุภาพันธ ์2564 คณะกรรมการบรษัิทฯ ประกอบดว้ย กรรมการจํานวน 9 ทา่น ดังนี ้
 
 

ชือ่ - สกลุ ตําแหนง่ วนัทีดํ่ารงตําแหนง่คร ัง้แรก 

1. ดร.แคทลนี มาลนีนท ์ ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบรหิาร 
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

18 กมุภาพันธ ์2557 

2. นายพรหมนิทร ์ เลศิสรุยิเ์ดช กรรมการอสิระ 
รองประธานกรรมการ 

18 กมุภาพันธ ์2557 

3. นายพละ สขุเวช กรรมการอสิระ 
กรรมการตรวจสอบ 

18 กมุภาพันธ ์2557 
22 เมษายน 2562   

4. นายประเสรฐิ ภัทรดลิก/1 กรรมการอสิระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

26 กมุภาพันธ ์2564 

5. นายประสณัห ์ เชือ้พานชิ กรรมการอสิระ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน 

18 กมุภาพันธ ์2557 

6. นายสมภพ   
 
 

พรหมพนาพทัิกษ์ กรรมการ 
กรรมการบรหิาร 
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
เลขานุการบรษัิท 

18 กมุภาพันธ ์2557 

7. นางอังคณีย ์          ฤกษ์ศริสิขุ กรรมการ 23 พฤษภาคม 2560 

8. นายมาศถวนิ ชาญวรีกลู กรรมการ 27 กมุภาพันธ ์2562 

9. นายอรัญ อภจิาร ี กรรมการอสิระ 22 เมษายน 2562   

/1เขา้ดํารงตําแหนง่แทน นางศริเิพ็ญ สตีสวุรรณ ทีล่าออกเมือ่วันที ่26 กมุภาพันธ ์2564 

กรรมการผูม้อํีานาจลงนามแทนบรษัิทตามหนังสอืรับรองบรษัิท 
กรรมการผูม้ีอํานาจลงนามแทนบรษัิทฯ คอื นางสาวแคทลนี มาลนีนท ์ลงลายมือชือ่ร่วมกับ นายสมภพ พรหมพนาพทัิกษ์ หรือ    
นางอังคณีย ์ฤกษ์ศริสิขุ  

ขอบเขต อํานาจ หนา้ที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรษัิท 

ขอบเขตอํานาจของคณะกรรมการบรษัิท 
ขอบเขตอํานาจของคณะกรรมการบรษัิทเป็นไปตามทีไ่ดกํ้าหนดไวโ้ดยกฎหมาย วัตถปุระสงคแ์ละขอ้บังคับ ตลอดจนมตขิองที่

ประชมุผูถ้อืหุน้ ซึง่รวมถงึการดําเนนิการดังตอ่ไปนี้ 

1. แตง่ตัง้ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร คณะกรรมการชดุยอ่ยของคณะกรรมการบรษัิท (Board Committee) และเลขานุการของบรษัิท 
รวมถงึกําหนดคา่ตอบแทนสําหรับกรรมการชดุยอ่ย  (ไมเ่กนิกวา่จํานวนรวมทีไ่ดร้ับอนุมัตจิากผูถ้อืหุน้) 

2. พจิารณาอนุมัตกิารดําเนนิการของบรษัิทและบรษัิทย่อย ซึง่สอดคลอ้งกับขอ้บังคับของแต่ละบรษัิท โดยครอบคลุมถงึเรือ่ง
ดังตอ่ไปนี้ 

 



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2563 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 
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2.1 วสิยัทัศน ์พันธกจิ นโยบาย และแผนกลยทุธ ์ 
2.2 แผนธรุกจิประจําปี 
2.3 งบประมาณประจําปี 
2.4 งบการเงนิสําหรับงวดไตรมาสและงบการเงนิประจําปี 
2.5 การจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาล  
2.7 การไดม้า การจําหน่ายจ่ายโอน หรอืการระงับซึง่ทรัพยส์นิทีสํ่าคัญหรอืธรุกจิใดของบรษัิท 
2.8 การเปลีย่นแปลงเกีย่วกับอํานาจใดๆ ทีค่ณะกรรมการบรษัิทไดม้อบหมายใหบ้คุคลอืน่ดําเนนิการ 

3. พจิารณามอบอํานาจบางประการเป็นการครัง้คราวแกค่ณะกรรมการชดุยอ่ย 

4. ดําเนนิการใหบ้รษัิทและบรษัิทยอ่ยมรีะบบงานบัญชทีีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ และจัดใหม้กีารรายงานทางการเงนิและการ
สอบบัญชทีีเ่ชือ่ถอืได ้รวมทัง้จัดใหม้รีะบบควบคมุภายใน และระบบตรวจสอบภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสม  

 
หนา้ที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรษัิท 

1. กําหนดวสิัยทัศน์ พันธกจิ นโยบาย กลยุทธ ์และเป้าหมายทางการเงนิสําหรับบรษัิท รวมทัง้พจิารณาอนุมัตนิโยบายและทศิ
ทางการดําเนนิงานทีฝ่่ายบรหิารเสนอ และกํากับควบคมุดแูลใหฝ่้ายบรหิารดําเนนิการใหเ้ป็นไปตามวสิยัทัศน ์พันธกจิ นโยบาย 
กลยทุธ ์และเป้าหมายทางการเงนิดังกลา่ว โดยมเีป้าหมายเพือ่เพิม่มลูคา่ทางเศรษฐกจิ ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ โดยคํานงึถงึผูม้สีว่นได ้
เสยีทกุฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. วางโครงสรา้งและกําหนดกระบวนการของบรษัิท เพื่อใหม้ั่นใจว่ามีการดําเนินการที่เป็นไปตามระเบียบ ขอ้บังคับ มตขิอง
คณะกรรมการ มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ดว้ยความสจุรติและระมัดระวัง 

3. วางโครงสรา้งและกําหนดกระบวนการของบรษัิท เพือ่ใหม้รีะบบการบรหิารความเสีย่ง การกํากับและตรวจสอบ และการควบคมุ
ภายในทีเ่หมาะสม 

4. ดูแลใหม้ีการจัดทําบัญช ีและการเก็บรักษาบัญชแีละเอกสารที่เกีย่วขอ้ง รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลที่เหมาะสมใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 
และสาธารณชนท่ัวไป  

5. ตรวจตราและดําเนินการใหเ้ป็นที่แน่ใจไดว้่า บรษัิทไดม้ีการปฏบัิตติามจรยิธรรมที่กําหนดโดยคณะกรรมการ รวมทัง้กําหนด
นโยบายของบรษัิทดา้นการกํากับดแูลกจิการทีด่แีละความรับผดิชอบตอ่สงัคม 

6. มอํีานาจในการแตง่ตัง้บคุคลเขา้ไปดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ หรอืผูบ้รหิารของบรษัิทยอ่ยอยา่งนอ้ยตามสดัสว่นการถอืหุน้ใน
บรษัิทยอ่ย และมกีารกําหนดขอบเขตหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของกรรมการและผูบ้รหิารทีไ่ดร้ับการแตง่ตัง้ไวอ้ยา่งชดัเจน มี
การควบคมุการบรหิารใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบรษัิท และการทํารายการตา่งๆ ใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย ซึง่รวมถงึการเปิดเผย
ขอ้มูลฐานะการเงนิ ผลการดําเนนิงาน การทํารายการระหว่างกัน และการไดม้าหรือจําหน่ายไปซึง่ทรัพยส์นิทีม่ีนัยสําคัญให ้
ครบถว้นถกูตอ้ง 

 ทัง้นี้ การมอบหมายอํานาจหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรษัิทนัน้ จะไมม่ลัีกษณะเป็นการมอบอํานาจ หรอื
มอบอํานาจชว่งที่ทําใหค้ณะกรรมการบรษัิทหรือผูร้ับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบรษัิทสามารถอนุมัตริายการที่ตนหรือบุคคลที่
อาจมคีวามขัดแยง้ (ตามทีน่ยิามไวใ้นประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หรอืประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน) อาจมสีว่นไดเ้สยี หรอือาจไดร้ับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรอือาจมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน์อืน่ใดกับบรษัิทหรือ
บรษัิทย่อย ยกเวน้เป็นการอนุมัตริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑท์ีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการบรษัิทพจิารณา
อนุมัตไิว ้

 
 
 
 
 



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2563 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 
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การเขา้ร่วมประชมุของกรรมการบรษัิท  
 ในปี 2563 คณะกรรมการบรษัิท มกีารประชมุ รวม 6 ครัง้ 
 

ชือ่ สกุล 
การประชุมสามญั  

ประจําปี 2563 
การประชุมคณะ 
กรรมการบรษิทั 

1. ดร.แคทลนี มาลนีนท ์ เขา้ 7/7 

2. นายพรหมนิทร ์ เลศิสรุยิเ์ดช เขา้ 6/7 

3. นายพละ สขุเวช เขา้ 6/7 

4. นางศริเิพ็ญ สตีสวุรรณ ไมเ่ขา้ 7/7 

5. นายประสณัห ์ เชือ้พานชิ ไมเ่ขา้ 7/7 

6. นายสมภพ พรหมพนาพทัิกษ์ เขา้ 7/7 

7. นางอังคณีย ์ ฤกษ์ศริสิขุ เขา้ 7/7 

8. นายมาศถวนิ ชาญวรีกลู เขา้ 7/7 

9. นายอรัญ อภจิาร ี เขา้ 5/7 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 ดําเนินการสอบทานรายงานทางการเงนิ ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบรหิารความเสี่ยง การปฏบัิตติามกฎหมาย การ
พจิารณาคัดเลอืกผูส้อบบัญช ีการพจิารณารายการที่เกีย่วโยง หรือ รายการที่กําหนดตามเกณฑข์องตลาดหลักทรัพยฯ์ และ/หรอื 
ตลาดทนุ เพือ่ใหก้ารเปิดเผยขอ้มลูของบรษัิทและการจัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นไปอยา่งถกูตอ้งและโปร่งใส  
ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย กรรมการจํานวน 3 ทา่น ดังนี ้

 

 

โดยม ีนางสาวนติยา เทอืกสา เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  

กรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่าน เป็นผูท้ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ดา้นบัญชแีละการเงนิเพยีงพอทีจ่ะสามารถทําหนา้ทีส่อบทาน
ความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิ  

1. นางศริเิพ็ญ สตีสวุรรณ ปัจจุบันดํารงตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระในบรษัิทชัน้นําต่าง ๆ ทัง้ในประเทศ
ไทยและต่างประเทศ และไดร้ับรางวัล CFO ดเีด่นในประเทศไทย ประจําปี 2545 จากผลสํารวจ CFO ดเีด่นในเอเชยี ทีจั่ดทํา
โดยนติยสาร Finance Asia 

2.  นายประสณัห ์เชือ้พานชิ อดตีนายกสภาวชิาชพีบัญช ีดํารงตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบและกรรมการ
อสิระในบรษัิทจดทะเบยีนชัน้นํา  และดํารงตําแหน่งทีสํ่าคัญในหน่วยงานต่าง ๆ  ทัง้ธุรกจิประกันภัย การศกึษา และสมาคมทีม่ี
ชื่อเสียง อีกทั้งยังเคยดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริหาร ไพรซ้วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส ประเทศไทย และประธาน
กรรมการบรหิารร่วม ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ Southeast Asia Peninsula Region ดว้ย 

3.  นายพละ สขุเวช นายพละ สขุเวช ปัจจุบันดํารงตําแหน่งประธานอํานวยการในมลูนธิทิีสํ่าคัญดา้นการสง่เสรมิการจัดการทรัพยากร
และพลังงานในประเทศไทย รวมถงึกรรมการอสิระ และเคยดํารงตําแหน่งทีสํ่าคัญๆ ในหน่วยงานตา่ง ๆ ในกลุม่ธรกจิพลังงานทีม่ี
ชือ่เสยีง เชน่ ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ เป็นตน้ 

ชือ่ สกลุ ตําแหนง่ 
จํานวนคร ัง้ทีเ่ขา้ประชมุ 

ปี 2563 
1. นางศริเิพ็ญ  สตีสวุรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ 6/6 
2. นายประสณัห ์ เชือ้พานชิ กรรมการตรวจสอบ 5/6 
3. นายพละ สขุเวช กรรมการตรวจสอบ 6/6 



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2563 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 
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ขอบเขตอํานาจ หนา้ที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

1. สอบทานใหบ้รษัิท มกีารรายงานทางการเงนิอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น เชือ่ถอืไดแ้ละเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอ 
2. สอบทานใหบ้ริษัท มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง ที่เหมาะสมและมี

ประสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพจิารณาแต่งตัง้
โยกยา้ยเลกิจา้งหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีร่ับผดิชอบเกีย่วกับตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้รษัิทปฏบัิตติามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ขอ้กําหนดของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับธรุกจิของบรษัิท 

4. พจิารณา คัดเลอืก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพือ่ทําหนา้ทีเ่ป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท และเสนอคา่ตอบแทนผูส้อบ
บัญชขีองบรษัิท 

5. พจิารณารายการเกีย่วโยงกันหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้กําหนดของตลาด
หลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ทัง้นี้ เพือ่ใหม้ั่นใจวา่รายการดังกลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิท 

6. ปฏบัิตกิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษัิทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
7. ในการปฏบัิตหินา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีการทํารายการหรือการ

กระทําดังต่อไปนี้ ซึง่อาจมผีลกระทบอย่างมนัียสําคัญต่อฐานะทางการเงนิและผลการดําเนนิงานของบรษัิท ใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพือ่ดําเนนิการปรับปรุงแกไ้ขในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

 

1. รายการทีเ่กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์

2. การทจุรติหรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีสํ่าคัญในระบบควบคมุภายใน 

3. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ขอ้กําหนดของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับธรุกจิของบรษัิท 

หากคณะกรรมการบรษัิท  หรอืผูบ้รหิารไม่ดําเนนิการใหม้ีการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาขา้งตน้ กรรมการตรวจสอบรายใดราย
หนึง่อาจรายงานว่ามรีายการหรอืการกระทําตามขา้งตน้ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หรอืตลาด
หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในการปฏบัิตหินา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคําปรกึษาจากที่
ปรกึษาอสิระภายนอก หรอืผูเ้ชีย่วชาญในวชิาชพีอืน่ๆ ไดต้ามทีเ่ห็นสมควร ดว้ยคา่ใชจ่้ายของบรษัิทฯ เพือ่ประกอบการตัดสนิใจของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
 

 ดําเนินการคัดเลอืกบุคคลที่สมควรไดร้ับการเสนอรายชือ่เป็นกรรมการรายใหม่หรือสรรหาประธานเจา้หนา้ที่บรหิารโดยมกีาร
กําหนดหลักเกณฑห์รือวธิกีารสรรหาและคัดเลอืกอย่างมหีลักเกณฑแ์ละความโปร่งใส เพือ่เสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท
และ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมัต ิพจิารณาแนวทางและกําหนดคา่ตอบแทนใหแ้กก่รรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
โดยมกีารกําหนดหลักเกณฑห์รอืวธิกีารกําหนดค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพือ่เสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท
และ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมัต ิเป็นตน้ 
 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ประกอบดว้ย กรรมการจํานวน 3 ทา่น ดังนี ้
 

ชือ่ สกลุ ตําแหนง่ 
จํานวนคร ัง้ทีเ่ขา้ประชมุ 

ปี 2563 
1. นายประสณัห ์ เชือ้พานชิ ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 2/2 
2. ดร.แคทลนี มาลนีนท ์ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 2/2 
3. นายสมภพ พรหมพนาพทัิกษ์ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 2/2 

โดยม ีนางสาววรรณพร ศรนีเิวศน ์เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  

 

 



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2563 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 
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ขอบเขต อํานาจ หนา้ที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

1. งานดา้นสรรหา 

1.1 พจิารณาโครงสรา้งองค์กร คุณสมบัตขิองกรรมการ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให ้
เหมาะสมกับธรุกจิของบรษัิทฯ 

1.2      คัดเลอืกบคุคลทีส่มควรไดร้ับการเสนอชือ่เป็นกรรมการรายใหม ่หรอืสรรหาประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารของบรษัิทฯ 
โดยใหม้ีการกําหนดหลักเกณฑ ์หรือวธิีการสรรหาและคัดเลอืก ที่น่าเชือ่ถือและโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรษัิทฯ และ/หรอื ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่พจิารณาอนุมัตติอ่ไป 

2. งานดา้นพจิารณาคา่ตอบแทน 

2.1 พจิารณาแนวทางกําหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทัง้ที่เป็นตัวเงนิและมใิช่ตัวเงนิ ใหแ้ก่
กรรมการ คณะกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารของบรษัิทฯ โดยใหม้ีการกําหนดหลักเกณฑห์รือ
วธิกีารจ่ายคา่ตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและสมเหตุสมผล สอดคลอ้งกับผลการดําเนนิงานของบรษัิทฯ และบรษัิทอืน่ใน
อตุสาหกรรม เพือ่เสนอตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท และ/หรอื ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่พจิารณาอนุมัตติอ่ไป 

2.2 พจิารณาอนุมัตนิโยบายคา่ตอบแทนประจําปีโดยรวมของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย 

2.3 พจิารณาอนุมัตกํิาหนดบําเหน็จรางวัล การปรับเงนิเดอืน ค่าตอบแทน และเงนิโบนัสพเิศษที่นอกเหนือจากเงนิ
โบนัสประจําปีใหกั้บผูบ้รหิารระดับสงูของบรษัิทฯ 

3. งานดา้นอืน่ๆ 

 ปฏบัิตกิารอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษัิทฯ มอบหมาย อันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของ
กรรมการ คณะกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารของบรษัิทฯ 

 
คณะกรรมการบรหิาร 
 

ดําเนนิการกํากับดูแลการบรหิาร จัดการ และปฏบัิตงิานประจําตามปกตธิุรกจิ เพือ่ประโยชน์ของบรษัิทฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย 
วสิยัทัศน ์พันธกจิ วัตถปุระสงค ์แผนธรุกจิ กลยทุธท์างธรุกจิ และงบประมาณ ตามทีไ่ดร้ับความเห็นชอบและอนมุัตจิากคณะกรรมการ
บรษัิท นอกจากนี้ ใหค้ณะกรรมการบรหิารมีหนา้ที่ในการพจิารณากล่ันกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิท เพื่อ
พจิารณาอนุมัตหิรอืใหค้วามเห็นชอบ 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบรหิาร ประกอบดว้ย กรรมการบรหิาร จํานวน 3 ทา่น ดังนี้ 
 

ชือ่ สกลุ ตําแหนง่ 
จํานวนคร ัง้ทีเ่ขา้ประชมุ 

ปี 2563 
1. ดร.แคทลนี มาลนีนท ์ ประธานกรรมการบรหิาร 5/5 
2. นายสมภพ พรหมพนาพทัิกษ์ กรรมการบรหิาร 5/5 
3. นายกติพิงษ์ ธัญนอ้ม กรรมการบรหิาร 5/5 

โดยม ีนางสาวนฐภรณ์  เทีย่งประเทศ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรหิาร 

ขอบเขตอํานาจ หนา้ที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรหิาร 
1. กํากับดูแลการบรหิาร จัดการ และปฏบัิตงิานประจําตามปกตธิุรกจิ เพือ่ประโยชน์ของบรษัิทฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย วสิัยทัศน์ 

พันธกจิ วัตถปุระสงค ์แผนธรุกจิ กลยทุธท์างธรุกจิและงบประมาณตามทีไ่ดร้ับความเห็นชอบและอนุมัตจิากคณะกรรมการบรษัิท 
นอกจากนี้ ใหค้ณะกรรมการบรหิารมีหนา้ที่ในการพจิารณากล่ันกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิท เพื่อ
พจิารณาอนุมัตหิรอืใหค้วามเห็นชอบ 

2. กํากับดูแลใหบ้รษัิทฯ มรีะบบการควบคุมภายใน และระบบการจัดการและควบคุมความเสีย่งทีเ่หมาะสมรัดกมุ และเป็นไปตาม
ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ 



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2563 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 
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3. พจิารณาทบทวนแผนธุรกจิ แผนงบประมาณ รายจ่ายประจําปี แผนการลงทุน และแผนงานดา้นความรับผดิชอบตอ่สังคมของ
องคก์ร (Corporate Social Responsibility: CSR) ของบรษัิทฯ ใหส้อดคลอ้งกับนโยบายและกลยุทธท์ี่วางไวแ้ละนําเสนอเพือ่
อนุมัตจิากคณะกรรมการบรษัิทฯ 

4. พจิารณารายงานสรุปผลการปฏบัิตงิานของบรษัิทฯ และเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพือ่ทราบทกุไตรมาส 

5. วา่จา้ง แตง่ตัง้ โยกยา้ย หรอืเลกิจา้งผูบ้รหิารระดับสงูของบรษัิทฯ 

6. กําหนดนโยบายค่าตอบแทนประจําปีโดยรวมของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน อนุมัตติอ่ไป 

7. กําหนดบําเหน็จรางวัล การปรับเงนิเดอืน ค่าตอบแทน และเงนิโบนัสพเิศษที่นอกเหนือจากเงนิโบนัสประจําปีใหกั้บผูบ้รหิาร
ระดับสงูของบรษัิทฯ เพือ่เสนอตอ่คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน อนุมัตติอ่ไป 

8. เจรจาและเขา้ทําสัญญา และ/หรอืธุรกรรมใดๆ ทีเ่ป็นธุรกจิปกตขิองบรษัิทฯ ภายในวงเงนิต่อธุรกรรม และวงเงนิรวมต่อปีตามที่
คณะกรรมการบรษัิท อนุมัตมิอบหมายไว ้

9. พจิารณาอนุมัตกิารใหกู้ย้ืม/กูย้ืมเงนิระหว่างบรษัิทฯ และบรษัิทย่อยภายในวงเงนิต่อธุรกรรม และวงเงนิสนิเชือ่ทัง้หมดต่อปี
ตามทีค่ณะกรรมการบรษัิท อนุมัตมิอบหมายไว ้

10. พจิารณาอนุมัตกิารเขา้ทําสัญญากูย้มืเงนิระหว่างบรษัิทฯ และธนาคารพาณิชยใ์ดๆ ภายในวงเงนิต่อธุรกรรม และวงเงนิสนิเชือ่
ทัง้หมดตอ่ปีตามทีค่ณะกรรมการบรษัิท อนุมัตมิอบหมายไว ้

11. สัง่การ ออกระเบยีบ หลักเกณฑ ์ประกาศ และบันทกึภายในสําหรับการดําเนนิงานของบรษัิทฯ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับนโยบายของ
บรษัิทฯ และเป็นไปเพือ่ประโยชนข์องบรษัิทฯ รวมทัง้รักษาระเบยีบอันดงีามภายในองคก์ร  

12. ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาดําเนินการใดๆ ตามอํานาจหนา้ที่ของตนที่กําหนดในคําสั่งนี้ จะตอ้ง
ประกอบดว้ย กรรมการไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของคณะกรรมการบรหิารทัง้หมดเขา้ร่วมประชมุ จงึจะถอืวา่ครบเป็นองคป์ระชมุในอันที่
จะสามารถดําเนนิการใดๆ ดังกลา่วได ้

13. ในการออกเสยีงของกรรมการในการประชมุคณะกรรมการบรหิาร ใหก้รรมการแตล่ะคนมสีทิธอิอกเสยีงไดท้า่นละ 1 เสยีง ในกรณี
ทีเ่สยีงเทา่กัน ใหป้ระธานคณะกรรมการบรหิารมสีทิธอิอกเสยีงชีข้าดอกี 1 เสยีง 

14. การลงมตใินเรือ่งใดของคณะกรรมการบรหิาร ตอ้งไดร้ับคะแนนเสยีงเห็นชอบไม่นอ้ยกว่ากึง่หนึง่ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของ
องคป์ระชมุในคราวการประชมุเพือ่ลงมตนัิน้ 

15. ใหม้กีารประชมุคณะกรรมการบรหิาร ตามความจําเป็นและเหมาะสม กรรมการเพยีงท่านใดท่านหนึง่จะเรยีกใหม้กีารประชมุเป็น
กรณีพเิศษตา่งหากจากการประชมุตามปกตก็ิได ้แตทั่ง้นี้ ตอ้งบอกกลา่ววาระการประชมุลว่งหนา้แกก่รรมการอืน่ในระยะเวลาตาม
สมควร และเพยีงพอแกก่ารทําหนา้ทีก่รรมการในการพจิารณาวาระการประชมุนัน้ 

16. คณะกรรมการบรหิาร จะแต่งตัง้คณะทํางาน และ/หรอืบคุคลใดๆ เพือ่ทําหนา้ทีก่ล่ันกรองงานทีนํ่าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร 
หรือเพื่อใหดํ้าเนินงานใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏบัิตหินา้ที่ของคณะกรรมการบรหิาร หรือเพื่อใหดํ้าเนินการใดๆ แทน 
ตามทีไ่ดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิารภายในขอบเขตแหง่อํานาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการบรหิารก็ได ้

17. ปฏบัิตกิารอืน่ใดตามทีไ่ดร้ับมอบหมายและไดร้ับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบรษัิทฯ 

18. มอบอํานาจชว่ง และ/หรอืมอบหมายใหบุ้คคลอืน่ใดปฏบัิตงิานทีกํ่าหนดในนามของคณะกรรมการบรหิาร ทัง้นี้ การมอบอํานาจ
ช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวจะตอ้งอยู่ภายใตข้อบเขตอํานาจที่ระบุไวใ้นหนังสอืมอบอํานาจของบรษัิทฯ และ/หรือ
ระเบยีบ กฎเกณฑ ์หรอืมตขิองคณะกรรมการบรษัิทฯ  

 อย่างไรก็ตามการมอบหมายภายใตข้อบเขตของหนา้ที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารจะตอ้งไม่เป็นการมอบ
อํานาจชว่งหรอืมอบหมายทีทํ่าใหค้ณะกรรมการบรหิารหรอืผูไ้ดร้ับมอบอํานาจใดๆ ทีม่คีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน ์หรอืความ
ขัดแยง้ไมว่า่ในรูปแบบใดๆ กับบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย สามารถอนุมัตธิรุกรรมดังกลา่วได ้

 ในกรณีนี้ คณะกรรมการบรหิารจะไม่มอํีานาจในการอนุมัตธิุรกรรมดังกล่าว โดยตอ้งเสนอธุรกรรมดังกล่าวใหค้ณะกรรมการของ
บรษัิทฯ และ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) พจิารณาและใหค้วามเห็นชอบ เวน้แต่ธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกตขิอง
บรษัิทฯ และมหีลักเกณฑเ์ดยีวกับการทํารายการกับบคุคลภายนอก (Arm's Length) 

 



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2563 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 
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8.2 ผูบ้รหิาร  
 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 บรษัิทมผีูบ้รหิาร 4 รายแรกตามคํานยิามของคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ ดังนี้ 
 

ชือ่ สกลุ ตําแหนง่ 
1. ดร.แคทลนี มาลนีนท ์ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

รักษาการประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการเงนิ 
2. นายสมภพ พรหมพนาพทัิกษ์ ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบัิตกิาร 
3. นายกติพิงษ์ ธัญนอ้ม ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายวศิวกรรม 
4. นายนเิวช บญุวชิยั ผูอํ้านวยการฝ่ายวศิวกรรมและกอ่สรา้ง 

ขอบเขต อํานาจ หนา้ที ่และความรับผดิชอบของประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
 
1. บรหิารจัดการธุรกจิ การเงนิ การตลาด ทรัพยากรบุคคล และดา้นการปฏบัิตงิานอืน่ๆ โดยรวม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับนโยบายและ

แผนธรุกจิของบรษัิทฯ ตามทีไ่ดร้ับความเห็นชอบและอนุมัตจิากคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืคณะกรรมการบรษัิท 
2. พจิารณาแต่งตัง้คณะทํางานเพื่อช่วยในการดําเนินธุรกจิ หรือปรับปรุงแกไ้ขปัญหาต่างๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับนโยบายของ

บรษัิท 
3. อนุมัตริายจ่ายตา่งๆ ตามแผนงานทีไ่ดร้ับการอนมุัตโิดยคณะกรรมการ และ/หรอืคณะกรรมการบรหิาร  
4. บรหิารจัดการใหบ้รษัิท มีระบบปฏบัิตกิารควบคุมภายในที่เหมาะสมตามแนวทางที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร 

และ/หรอืคณะกรรมการตรวจสอบ 
5. บรหิารจัดการใหบ้รษัิท มรีะบบการจัดการและควบคมุความเสีย่งทีเ่หมาะสม และเป็นไปตามแนวทางทีไ่ดร้ับมอบหมายจากคณะ

กรรมการบรหิาร และ/หรอืคณะกรรมการตรวจสอบ 
6. บรหิารจัดการดา้นทรัพยากรบุคคลของบรษัิท ในภาพรวม ดูแลการทํางานของพนักงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย กฎระเบยีบตา่งๆ 

รวมถงึการปฏบัิตงิานดว้ยหลักธรรมาภบิาล ในการทําธุรกจิ และสง่เสรมิพัฒนาความรูค้วามสามารถ และศักยภาพของพนักงาน
เพือ่เพิม่ศักยภาพขององคก์ร 

7. มอํีานาจในการแตง่ตัง้ และถอดถอน พนักงาน เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ในตําแหน่งทีต่ํ่ากว่าตําแหน่งประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและ
ถอดถอนพนักงาน เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ทีค่ณะกรรมการบรษัิท หรอื คณะกรรมการบรหิารอนุมัต ิ 

8. เจรจาและเขา้ทําสัญญา และ/หรอืธุรกรรมใดๆ ทีเ่ป็นธุรกจิปกตขิองบรษัิท ภายในวงเงนิต่อธุรกรรมและวงเงนิรวมต่อปี ตามที่
คณะกรรมการบรษัิท อนุมัตมิอบหมายไว ้

9. พจิารณาอนุมัตเิปิดสาขา และ/หรอืสํานักงานตัวแทนแห่งใหม่ และจัดตัง้บรษัิทย่อยแห่งใหม่ภายใตข้อ้กําหนดของกฎหมาย
และกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

10. พจิารณาอนุมตักิารใหกู้ย้มื/กูย้มืเงนิระหว่างบรษัิท และบรษัิทยอ่ยภายในวงเงนิตอ่ธรุกรรมและวงเงนิสนิเชือ่ทัง้หมดต่อปีตามที่
คณะกรรมการบรษัิท อนุมัตมิอบหมายไว ้ 

11. พจิารณาอนุมัตกิารเขา้ทําสัญญากูย้ืมเงนิระหว่างบรษัิท และธนาคารพาณิชยใ์ดๆ ภายในวงเงนิต่อธุรกรรมและวงเงนิสนิเชือ่
ทัง้หมดตอ่ปีตามทีค่ณะกรรมการบรษัิท อนุมัตมิอบหมายไว ้ 

12. พจิารณาอนุมตักิารเปิดบัญชธีนาคารกับธนาคารพาณชิยใ์ดๆ 
13. สัง่การ ออกระเบยีบ หลักเกณฑ ์ประกาศ และบันทกึภายในสําหรับการดําเนนิงานของบรษัิท เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับนโยบายของ

บรษัิทฯ และเป็นไปเพือ่ประโยชนข์องบรษัิท  
14. สรุปและรายงานธุรกรรมที่สําคัญที่ไดดํ้าเนินการไปแลว้ ภายใตอํ้านาจของขอบเขตอํานาจหนา้ที่และความรับผดิชอบของ

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารของบรษัิท ตอ่คณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืคณะกรรมการของบรษัิท ตามลําดับ 
15. พจิารณาอนุมัตกิารทํารายการทีเ่กีย่วโยงกันทีเ่ป็นเงือ่นไขปกตทิางการคา้ เชน่ ซือ้ขายสนิคา้ดว้ยราคาตลาด เงือ่นไขการชําระ

เงนิเหมอืนลูกคา้ท่ัวไป เป็นตน้ ภายใตน้โยบายทีไ่ดร้ับอนุมัตจิากคณะกรรมการบรษัิท และสอดคลอ้งกับขอ้กําหนดของตลาด
หลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยในเรือ่งดังกลา่ว 

16. ปฏบัิตกิารอืน่ใดตามทีไ่ดร้ับมอบหมายและไดร้ับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบรหิารและ/หรอืคณะกรรมการบรษัิท 



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2563 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 
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17. มอบอํานาจช่วง และ/หรือมอบหมายใหบุ้คคลอืน่ใดปฏบัิตงิานที่กําหนดในนามของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ทัง้นี้ การมอบ
อํานาจชว่ง และ/หรอืการมอบหมายดังกล่าวจะตอ้งอยู่ภายใตข้อบเขตอํานาจทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบอํานาจของบรษัิท และ/
หรอืระเบยีบ กฎเกณฑ ์หรอืมตขิองคณะกรรมการบรษัิท  
อยา่งไรก็ตาม การมอบหมายภายใตข้อบเขตของหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารจะตอ้งไมเ่ป็นการมอบ
อํานาจชว่งหรอืมอบหมายทีทํ่าใหป้ระธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารหรอืผูไ้ดร้ับมอบอํานาจใดๆ ทีม่คีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน ์หรอื
ความขัดแยง้ไมว่า่ในรูปแบบใดๆ กับบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย สามารถอนุมัตธิรุกรรมดังกลา่วได ้ 

 

ในกรณีนี้ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารจะไม่มอํีานาจในการอนุมัตธิุรกรรมดังกล่าว  เชน่ รายการทีเ่กีย่วโยงกันทีไ่ม่ใชเ่ป็นเงือ่นไข
ปกตทิางการคา้ รายการไดม้าจําหน่ายไปซึง่สนิทรัพยสํ์าคัญของบรษัิท และ/หรอืรายการทีป่ระธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร หรอืบคุคล
ทีอ่าจมคีวามขัดแยง้มีส่วนไดเ้สยี หรอืมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน์ในลักษณะอืน่ใดที่จะทําขึน้กับบรษัิท และบรษัิทย่อย 
เป็นตน้ โดยตอ้งเสนอธุรกรรมดังกล่าวใหค้ณะกรรมการของบรษัิท และ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) พจิารณาและให ้
ความเห็นชอบ เวน้แต่ธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกตขิองบรษัิท และมหีลักเกณฑเ์ดยีวกับการทํารายการกับบุคคลภายนอก 
(Arm's Length) 

 

8.3 เลขานุการบรษิทั  
 นายสมภพ พรหมพนาพทัิกษ์ ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบัิตกิาร ทําหนา้ทีเ่ลขานุการบรษัิท อกีตําแหน่งหนึง่ จบการศกึษา
ระดับปรญิญาโทบรหิารธุรกจิ สาขาการบรหิารจัดการ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร,์ Master Business Administration (Finance), 
California State University และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
นอกจากนี้ยังมปีระสบการณ์ในดา้นการบรหิารจากบรษัิทจดทะเบยีนชัน้นําต่างๆ หลายแห่ง  และผ่านการอบรมหลักสตูรทีเ่กีย่วขอ้ง
กับงานเลขานุการบรษัิทของสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย คอื Company Secretary Program รุ่นที ่31/2009 
 

หนา้ที ่และความรับผดิชอบของเลขานุการบรษัิท 

1. จัดทําและเก็บรักษาทะเบยีนกรรมการ หนังสอืนัดประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ รายงานประจําปี
ของบรษัิทฯ หนังสอืนัดประชมุผูถ้อืหุน้ รายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ 

2. เก็บรักษารายงานการมสีว่นไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร 
3. ดําเนนิการอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการกํากับตลาดทนุกําหนด  
4. จัดสง่สําเนารายงานการมสีว่นไดเ้สยีตามมาตรา 89/14 ของพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 

(แกไ้ขเพิม่เตมิ) ซึง่จัดทําโดยกรรมการ ใหแ้กป่ระธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทํา
การนับแตวั่นทีบ่รษัิทฯ ไดร้ับรายงานนัน้ 

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

 

จํานวนการประชมุของคณะกรรมการและผูบ้รหิาร 
 

รายชือ่กรรมการ ผูบ้รหิาร และจํานวนครัง้ของการเขา้ประชมุ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 
 

ชือ่ สกุล 
สามญั 

ประจําปี 
2563 

คณะกรรมการ
บรษิทั 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ
พจิารณา

คา่ตอบแทน 

คณะกรรมการ
บรหิาร 

1. ดร.แคทลนี มาลนีนท ์ เขา้ 7/7 -- 2/2 5/5 

2. นายพรหมนิทร ์ เลศิสรุยิเ์ดช เขา้ 6/7 -- -- -- 

3. นายพละ สขุเวช เขา้ 6/7 6/6 -- -- 

4. นางศริเิพ็ญ สตีสวุรรณ ไมเ่ขา้ 7/7 5/6 -- -- 

5. นายประสณัห ์ เชือ้พานชิ ไมเ่ขา้ 7/7 6/6 2/2 -- 

6. นายสมภพ พรหมพนาพทัิกษ์ เขา้ 7/7 -- 2/2 5/5 



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2563 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 
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ชือ่ สกุล 
สามญั 

ประจําปี 
2563 

คณะกรรมการ
บรษิทั 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ
พจิารณา

คา่ตอบแทน 

คณะกรรมการ
บรหิาร 

7. นางอังคณีย ์ ฤกษ์ศริสิขุ เขา้ 7/7 -- -- -- 

8. นายมาศถวนิ ชาญวรีกลู เขา้ 7/7 -- -- -- 

9. นายอรัญ อภจิาร ี -- 5/7 -- -- -- 

10. นายกติพิงษ์ ธัญนอ้ม --- -- -- -- 5/5 

 

8.4 คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร  

 คณะกรรมการบรษัิท ไดกํ้าหนดใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เป็นผูทํ้าหนา้ทีพ่จิารณาแนวทาง
กําหนดคา่ตอบแทนและผลประโยชนต์อบแทนอืน่ๆ ทัง้ทีเ่ป็นตัวเงนิและมใิชตั่วเงนิใหแ้ก่กรรมการ คณะกรรมการบรหิาร และ
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารของบรษัิท โดยใหม้กีารกําหนดหลักเกณฑ ์หรอืวธิกีารจ่ายค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและสมเหตุสมผล 
สอดคลอ้งกับผลการดําเนินงานของบรษัิท และบรษัิทอืน่ในอุตสาหกรรม เพื่อเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท และ/
หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมัตติอ่ไป  
 

คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

คา่ตอบแทนกรรมการ 

 การประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจําปี 2563 ของบรษัิทฯ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ไดม้ีมตอินุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการ
ประจําปี 2563 โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบีย้ประชุมกรรมการตามจํานวนครัง้ที่เขา้ประชุม
เทา่นัน้ ซึง่เป็นอัตราเดมิตัง้แตปี่ 2558 โดยมรีายละเอยีดดังนี้ 
 

  
คา่ตอบแทน 

รายเดอืน 
คา่เบีย้ประชุม 

ตอ่คร ัง้ทีเ่ขา้ประชุม 
คณะกรรมการบรษิทั   
ประธาน 35,000 35,000 
รองประธาน 30,000 25,000 
กรรมการ 20,000 20,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ   

ประธาน 25,000 35,000 
กรรมการ 20,000 20,000 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน   

ประธาน -- 30,000 
กรรมการ -- 15,000 

   

ในปี 2563 บรษัิทจ่ายคา่ตอบแทนรายเดอืน และคา่เบีย้ประชมุกรรมการตามจํานวนครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ จํานวนรวม 5.11 ลา้นบาท โดยมี
รายละเอยีดการจ่ายเป็นรายบคุคลดังนี้  
  

ชือ่ สกลุ ตําแหนง่ คา่ตอบแทน 
ประจําปี 2563 

1. ดร.แคทลนี มาลนีนท ์ ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบรหิาร 
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
 

695,000 

2. นายพรหมนิทร ์ เลศิสรุยิเ์ดช รองประธานกรรมการ 
กรรมการอสิระ 

510,000 



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2563 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 
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ชือ่ สกลุ ตําแหนง่ คา่ตอบแทน 
ประจําปี 2563 

3. นายพละ สขุเวช กรรมการอสิระ 
กรรมการตรวจสอบ 
 

720,000 

4. นางศริเิพ็ญ สตีสวุรรณ/1 กรรมการอสิระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 

890,000 

5. นายประสณัห ์ เชือ้พานชิ กรรมการอสิระ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณคา่ตอบแทน 
 

780,000 

6. นายสมภพ พรหมพนาพทัิกษ์ กรรมการ 
กรรมการบรหิาร 
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
 

410,000 

7. นางอังคณีย ์ ฤกษ์ศริสิขุ กรรมการ 
 

380,000 

8. นายมาศถวนิ ชาญวรีกลู กรรมการ 
 

380,000 

9. นายอรัญ อภจิาร ี กรรมการอสิระ 
 

340,000 

/1ลาออกเมือ่วันที ่26 กมุภาพันธ ์2564 
 
คา่ตอบแทนทีบ่รษัิทจ่ายใหแ้กผู่บ้รหิาร  
 

 ลกัษณะของคา่ตอบแทน วตัถปุระสงค ์

คา่ตอบแทนรายเดอืน เงนิเดอืนและผลประโยชนอ์ืน่ เชน่ กองทนุสํารองเลีย้งชพี เพือ่รักษาไวซ้ึง่ผูบ้รหิารทีม่คีวามรู ้
ความสามารถ 

คา่ตอบแทนรายปี เงนิโบนัสประจําปี 
เพือ่เป็นขวัญและกําลังใจ ตอบแทนความ
วริยิะ อตุสาหะ ทุม่เทเพือ่ความสําเร็จและ
ผลงานโดยรวมของบรษัิท 

 
 

ในปี 2563 บรษัิทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ ไดแ้ก่ เงนิเดอืน โบนัส และค่าตอบแทนอืน่ๆ ใหแ้ก่กรรมการบรหิารและ
ผูบ้รหิาร จํานวน 23.72 ลา้นบาท  
 

ประเภท 

ปี 2563 

จํานวน 

(ราย) 

คา่ตอบแทน 

(ลา้นบาท) 

เงนิเดอืนและโบนัส 4 22.78 

คา่ตอบแทนอืน่ ๆ ไดแ้ก ่กองทนุสํารองเลีย้งชพี 4 0.94 

รวม 4 23.72 
 
คา่ตอบแทนอืน่ 

-ไมม่-ี 

 
 



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2563 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 
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8.5 บคุลากร  

1. จํานวนพนักงานทัง้หมด 
ตารางแสดงรายละเอยีดจํานวนพนักงานในแตล่ะสายงาน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 
 

สายงาน 
จํานวนพนกังาน 

 
ประจํา ชัว่คราว 

1 วศิวกรรม 91 - 
2 บัญชแีละการเงนิ 41 - 
3 พัฒนาธรุกจิ 27 - 
4 ปฏบัิตกิารสํานักงาน 16 - 
5 ทรัพยากรมนุษย ์ 6 21 

รวม 181 21 
 

2. การเปลีย่นแปลงจํานวนพนักงานอยา่งมนัียสําคัญในชว่ง 3 ปีทีผ่า่นมา 

 จํานวนพนักงานของกลุม่บรษัิทฯ เพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนื่อง โดย ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 จํานวนพนักงานเพิม่ขึน้จาก ณ สิน้ปี 
2562 รอ้ยละ 12  โดยเฉพาะในสายงานวศิวกรรม ทีม่พีนักงานเพิม่ขึน้รอ้ยละ 15 เนื่องจากกลุ่มบรษัิทฯ มกีารเขา้ซือ้โครงการใหม่
เพิม่เตมิ  ทัง้นี้ จํานวนพนักงาน ณ สิน้ปี  2561 เทา่กับ 151 คน ณ สิน้ปี 2562 เพิม่ขึน้เป็น 164 คน และ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 
เทา่กับ 181 คน 

3. ขอ้พพิาทดา้นแรงงานทีสํ่าคัญในชว่ง 3 ปีทีผ่า่นมา 

 -ไมม่-ี 
 

4. ผลตอบแทนพนักงาน  
กลุ่มบรษัิทฯ มีการจ่ายผลตอบแทนใหแ้ก่พนักงานในลักษณะต่างๆ โดยผลตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมเจา้หนา้ที่ระดับ

ผูบ้รหิาร) ของปี 2563 มดัีงนี้ 
 

คา่ตอบแทน ลา้นบาท 

เงนิเดอืน 74.83 
โบนัส 16.04 
คา่ตอบแทนอืน่ /ๆ1 10.82 

รวม 101.69 
        หมายเหต:ุ /1คา่ตอบแทนอืน่ๆ ไดแ้ก ่กองทนุสํารองเลีย้งชพีประกันสงัคมและสวัสดกิารอืน่ๆ 
 

5. นโยบายในการพัฒนาบคุลากรของบรษัิทฯ 

บรษัิทฯ ตระหนักดวี่าการพัฒนาบุคลากรเป็นสิง่ที่มีความสําคัญอย่างมากในการพัฒนาขดีความสามารถในการแข่งขันกับ
บรษัิทอืน่ๆ โดยบรษัิทฯ ใหค้วามสําคัญในการจัดการทรัพยากรทีม่อียู่ โดยมุ่งเนน้การสรา้งและพัฒนาบุคลากรใหม้คีวามรู ้มทัีกษะ
งาน ความสามารถและทัศนคตทิีด่ ีรวมทัง้มกีารสง่เสรมิใหม้คีวามกา้วหนา้ในหนา้ทีก่ารงานอยา่งมคีณุภาพ  

 

บรษัิทฯ ไดดํ้าเนนิงานเกีย่วกับการบรหิารบคุลากร ดังนี ้
 

1) จัดใหม้กีารอบรมทัง้ภายใน และภายนอกองคก์ร มวัีตถุประสงคเ์พือ่พัฒนาบุคลากรใหม้คีวามรู ้ความสามารถ และทักษะใน
การทํางานเพือ่ความเชีย่วชาญอยา่งมอือาชพี กา้วทันกับการเปลีย่นแปลง มแีนวคดิทันสมัยและพรอ้มทีจ่ะปรับตัวเพือ่รองรับ
การเปลีย่นแปลงตา่งๆ   

 

2)  มรีะบบการบรหิารงานทรัพยากรบุคคล ไดแ้ก ่การคัดเลอืก การสรรหา การบรรจุ การแต่งตัง้ การว่าจา้ง การประเมนิผล การ
เลือ่นตําแหน่ง การขึน้เงนิเดอืน ทีม่คีณุธรรม โปร่งใส สามารถอธบิายไดอ้ยา่งมเีหตผุล และเป็นมาตรฐานทีช่ดัเจน 

 



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2563 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 
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3) การจ่ายผลตอบแทนและสวัสดกิารใหแ้กพ่นักงานในอัตราทีเ่หมาะสมตามความรู ้ความสามารถ ความรับผดิชอบ มกีารวัดผล
การปฏบัิตงิานของพนักงานทุกปี รวมถงึมีการทบทวนนโยบายการจ่ายผลตอบแทนและสวัสดกิารใหส้อดคลอ้งกับผลการ
ดําเนนิงานของบรษัิทฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว  

 
-    ผลตอบแทนระยะสัน้  บรษัิทฯ ไดกํ้าหนดการจ่ายผลตอบแทนทีส่ามารถเทยีบเคยีงไดอ้ย่างเหมาะสมกับอัตราการจ่าย

ท่ัวไปของบรษัิทอืน่ทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกัน นอกจากนัน้บรษัิทฯ ไดกํ้าหนดการจ่ายโบนัสทีม่คีวามเชือ่มโยงกับ
ผลประกอบการในแตล่ะรอบปีอกีดว้ย 

 
-    ผลตอบแทนระยะยาว  บรษัิทฯ มุ่งเนน้สวัสดกิารที่เสรมิสรา้งความมั่นคงในการดํารงชพีแก่พนักงาน อาท ิกองทุน

สํารองเลีย้งชพี เพือ่เป็นหลักประกันเมือ่สิน้สดุการเป็นพนักงาน หรอืเกษียณอายกุารทํางาน โดยพนักงานจ่ายเงนิสะสม
เป็นรายเดอืนอัตราระหว่างรอ้ยละ 3 ถงึรอ้ยละ 10 ของเงนิเดอืนทุกเดอืน บรษัิทฯ จ่ายเงนิสมทบเป็นรายเดอืนอัตรา
ระหวา่งรอ้ยละ 3 ถงึรอ้ยละ 5 ของเงนิเดอืนพนักงาน โดยการไดร้ับเงนิสมทบและผลประโยชนข์องเงนิสมทบจะเป็นไป
ตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ กําหนด 

 

4) ยดึหลักความเสมอภาค ความเทา่เทยีมกัน ความซือ่สตัย ์และวนัิยในการทํางาน ความสมัพันธแ์ละปฏบัิตติอ่กันในฐานะเพือ่น
พนักงาน 

 

5) มแีผนการประเมนิประสทิธภิาพการทํางานปีละ 1 ครัง้  
 

6. ความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการทํางาน 

บรษัิทฯ เชือ่ว่าความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการทํางานของพนักงานเป็นปัจจัยสําคัญประการหนึง่ทีจ่ะ
ช่วยใหเ้กดิการทํางานที่มีประสทิธภิาพและบรรลุประสทิธิผล จงึไดกํ้าหนดโยบายและพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย          
อาชวีอนามัย รวมถงึสภาพแวดลอ้มในการทํางานใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายมาตรฐานสากล และขอ้กําหนดอื่นๆ เพื่อสรา้งความ
ปลอดภัยในการทํางานใหกั้บพนักงาน  คู่ธุรกจิ ผูร้ับเหมา และผูม้าตดิต่อหรอืมาปฏบัิตงิานภายในบรษัิทฯ ใหเ้กดิขึน้อย่างต่อเนื่อง
และย่ังยนื  
  

 ตารางรายงานจํานวนอบัุตเิหต ุประจําปี 2562 - 2563 ของกลุม่บรษัิท 

 ปี 2562 ปี 2563 

จํานวนการเกดิอบัุตเิหต ุ   
• Solar Farm -- 6 
• Solar Rooftop -- -- 
• Biomass -- 11 

จํานวนการเกดิอบัุตเิหตขุัน้หยดุงาน (เกนิ 3 วัน)   
• Solar Farm -- -- 
• Solar Rooftop -- -- 
• Biomass -- -- 
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 9. การกํากบัดแูลกจิการ 

9.1 นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ 
 

 บรษัิทฯ ยดึมั่นในการดําเนนิธุรกจิภายใตห้ลักจรยิธรรมและยดึถอืปฏบัิตติามกฎหมาย มาตรฐานและขอ้ปฏบัิตทิีด่ ีซึง่บรษัิท
ไดกํ้าหนดเป็นนโยบายทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน พงึปฏบัิตติามคู่มอืการกํากับดูแลกจิการทีด่แีละจรยิธรรมทางธุรกจิ  และ
ไดเ้ปิดเผยรายละเอียดของนโยบายดังกล่าวไว ้ไวบ้นเว็ปไซต์ของบรษัิท www.thaisolarenergy.com ภายใตห้ัวขอ้ นักลงทุน
สมัพันธ ์– การกํากับดแูลกจิการทีด่ ี
 ยกเวน้ในบางหลักการซึง่บรษัิทไดเ้ลอืกใชแ้ตกตา่งจากแนวทางของตลาดหลักทรัพยฯ์  ดังนี้ 

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

แนวทางในการปฏบิตัขิองบรษิทั  
1.  สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 
 

บรษัิทฯ ใหค้วามสําคัญกับสทิธขิองผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ มั่นใจไดว้า่ ผูถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธขิัน้
พืน้ฐานของตนไดอ้ยา่งครบถว้น โดยผูถ้อืหุน้ทกุรายมสีทิธแิละความเทา่เทยีมกัน ดังนี้  

 

- สทิธใินการซือ้ ขาย หรอืโอนหุน้ และการรับทราบขอ้มลูอยา่งสมํา่เสมอ 
- สทิธใินการไดร้ับสว่นแบง่กําไรของบรษัิทฯ 
- สทิธใินการไดร้ับขอ้มูลข่าวสารทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเพยีงพอผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิท หรอืเว็บไซตข์องตลาดหลักทรัพยฯ์ หรอื

โดยวธิกีารอืน่ใดตามทีบ่รษัิทฯ กําหนด  
- สทิธใินการเสนอวาระการประชมุล่วงหนา้ เพือ่พจิารณาบรรจุเป็นวาระการประชมุและเสนอชือ่บคุคลเพือ่เขา้รับการเลอืกตัง้เป็น

กรรมการบรษัิทในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี  
 

ทัง้นี้ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามแนวทางดังกลา่วขา้งตน้ บรษัิทฯ จงึไดกํ้าหนดนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกับสทิธผิูถ้อืหุน้ไว ้ดังตอ่ไปนี้ 

1) การดแูลสทิธขิองผูถ้อืหุน้ 
- บรษัิทฯ เคารพสทิธขิองผูถ้อืหุน้ และจะไมก่ระทําการใดๆ ทีม่ลัีกษณะเป็นการจํากัดสทิธขิองผูถ้อืหุน้ ซึง่ไดแ้ก ่สทิธกิาร

ซือ้ขายหรอืโอนหุน้ สทิธใินการไดร้ับสว่นแบง่กําไรของบรษัิทฯ สทิธใินการไดร้ับขอ้มลูขา่วสารของบรษัิทอยา่งเพยีงพอ 
สทิธใินการเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้  เพือ่กําหนดทศิทางการดําเนนิงานของบรษัิทฯ ผ่านคณะกรรมการของบรษัิทฯ หรอื
ตัดสนิใจในเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมนัียสําคัญของบรษัิทฯ เช่น การแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้ผูส้อบ
บัญช ีการจัดสรรเงนิปันผล การกําหนดหรือแกไ้ขขอ้บังคับหรือหนังสอืบรคิณหส์นธ ิการลดทุนหรือเพิม่ทุน และการ
อนุมัตริายการพเิศษ เป็นตน้ 
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- บรษัิทฯ จะสง่เสรมิและสนับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธใินเรือ่งต่างๆ ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี ไดแ้ก ่สทิธใินการ
เสนอวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ล่วงหนา้กอ่นการประชมุ สทิธใินการเสนอบุคคลเพือ่คัดเลอืกเป็นกรรมการล่วงหนา้ สทิธใิน
การส่งคําถามต่อที่ประชุมล่วงหนา้ก่อนการประชุม สทิธใินการแสดงความคดิเห็นและตัง้คําถามในที่ประชุมผูถ้ือหุน้     
เป็นตน้ 

- บรษัิทฯ จะไม่กระทําการใดๆ อันเป็นการละเมดิ หรือจํากัดสทิธ ิหรือการรอนสทิธขิองผูถ้ือหุน้ในการเขา้ถงึขอ้มูล
สารสนเทศของบรษัิทฯ ทีต่อ้งเปิดเผยตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้กําหนด และประกาศตา่งๆ ของหน่วยงานทีกํ่ากับดแูล
บรษัิทฯ และบรษัิทฯ จะไม่กระทําการใดๆ อันเป็นการละเมดิ หรือจํากัดสทิธ ิหรือการรอนสทิธขิองผูถ้ือหุน้ในการเขา้
ประชุมผูถ้ือหุน้ เช่น บรษัิทฯ ไม่นําเสนอเอกสารที่มีขอ้มูลสําคัญเพิม่เตมิอย่างกะทันหัน ไม่เพิม่วาระการประชุมหรือ
เปลีย่นแปลงขอ้มูลสําคัญโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหนา้ เวน้แต่ในกรณีทีม่เีหตุจําเป็นเร่งด่วน และเป็นไปเพือ่
รักษาประโยชนข์องบรษัิทฯ เป็นตน้ 

- บรษัิทฯ มีหนา้ที่อํานวยความสะดวกใหผู้ถ้ือหุน้ในการใชส้ทิธติ่างๆ เช่น การใหข้อ้มูลสําคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านทาง
เว็บไซตข์องบรษัิทฯ เป็นตน้ 

2) การเปิดเผยสารสนเทศเกีย่วกับการประชมุผูถ้อืหุน้ 
- บริษัทฯ มีนโยบายใหข้อ้มูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุมผูถ้ือหุน้ ความเห็นของคณะกรรมการ และ

รายละเอยีดเพือ่สนับสนุนการพจิารณาในแตล่ะวาระ ตลอดจนขอ้มลูทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งพจิารณาลง
มตตัิดสนิใจในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้แกผู่ถ้อืหุน้ ผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ เป็นการลว่งหนา้อยา่งเพยีงพอและทันเวลา  

- สําหรับการประชมุผูถ้อืหุน้ในแต่ละครัง้ บรษัิทฯ มนีโยบายในการเปิดโอกาสให ้ผูถ้อืหุน้ศกึษาขอ้มูลกอ่นวันประชมุผูถ้อื
หุน้ลว่งหนา้กอ่นการประชมุผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ โดยมขีอ้มลูเหมอืนกับขอ้มลูในรูปแบบเอกสารทีบ่รษัิทฯ จัดสง่
ใหผู้ถ้อืหุน้  

- ภายหลังเสร็จสิน้การประชมุผูถ้อืหุน้แต่ละครัง้ บรษัิทฯ จะรวบรวมเนื้อหาการประชมุซึง่ประกอบดว้ย รายละเอยีดวาระการ
ประชมุ มตทิีป่ระชมุ การลงคะแนนเสยีง ตลอดจนคําถามและความเห็นของผูถ้อืหุน้ จัดทําเป็น “รายงานการประชมุผูถ้อื
หุน้” เผยแพร่ขึน้เว็บไซต์ของบรษัิทฯ รวมถงึส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม ซึง่เป็นไปตามขอ้กําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย รวมถงึการสง่รายงานการประชมุดังกลา่วไปยังกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
ตามขอ้กําหนดของกฎหมาย 

- บรษัิทฯ ส่งเสรมิการใชส้ทิธขิองผูถ้ือหุน้และไม่จํากัดสทิธขิองผูถ้อืหุน้ โดยจัดใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศผ่าน
ทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ลว่งหนา้  

- บรษัิทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ไดร้ับขอ้มูลข่าวสารและสารสนเทศของบรษัิทฯ ที่เป็นปัจจุบันผ่านทางเว็บไซตข์อง 
บรษัิทฯ อยา่งสมํ่าเสมอ 

3) การดําเนนิการประชมุ 
- บรษัิทฯ มนีโยบายอํานวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการเขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงอยา่งเต็มทีใ่นการประชมุ

ผูถ้อืหุน้  
- บรษัิทฯ จะแจง้หลักเกณฑแ์ละวธิีการในการเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้ใหผู้ถ้ือหุน้ทราบในหนังสอืเชญิประชุม และในวัน

ประชมุผูถ้อืหุน้ ผูดํ้าเนนิการประชมุจะแจง้หลักเกณฑท์ีใ่ชใ้นการประชมุ และขัน้ตอนการออกเสยีงลงมตใิหผู้ถ้อืหุน้ทราบ
ในที่ประชุมผูถ้อืหุน้ และบรษัิทฯ จะจัดใหม้ีการบันทกึการแจง้หลักเกณฑแ์ละขัน้ตอนการออกเสยีงลงมตดัิงกล่าว ใน
รายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ทกุครัง้  

- บริษัทฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซักถามในเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกับวาระการประชุมหรือที่เกี่ยวขอ้งกับบริษัทฯ และ 
ใหผู้ถ้ือหุน้ไดม้ีโอกาสแสดงความคดิเห็นต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ โดยประธานในที่
ประชมุ จะเป็นผูทํ้าหนา้ทีส่อบถามทีป่ระชมุในแต่ละวาระ รวมทัง้จัดใหม้กีารบันทกึขอ้ซักถามในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกับวาระ
การประชมุหรอืทีเ่กีย่วขอ้งกับบรษัิทฯ และการแสดงความคดิเห็นของผูถ้อืหุน้ รวมทัง้คําชีแ้จงของคณะกรรมการบรษัิท 
และ/หรอืผูบ้รหิารลงในรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ทกุครัง้  

- บรษัิทฯ สนับสนุนใหก้รรมการ และผูบ้รหิารของบรษัิทฯ ทุกคนเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้ เพื่อตอบขอ้ซักถามและรับฟัง
ความคดิเห็นของผูถ้อืหุน้ เวน้แตใ่นกรณีกรรมการ และผูบ้รหิารของบรษัิทฯ ดังกลา่วตดิภารกจิ 
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2.  การปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั 
 

 บรษัิทฯ ปฏบัิตติ่อผูถ้อืหุน้ทุกรายรวมถงึผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิและผูถ้อืหุน้ราย
ยอ่ยอยา่งเทา่เทยีม และเป็นธรรมตามหลักการดังตอ่ไปนี้ 
1) บรษัิทฯ ใหข้อ้มูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุมผูถ้ือหุน้ ความเห็นของคณะกรรมการ และรายละเอียดเพื่อ

สนับสนุนการพจิารณาในแตล่ะวาระ ตลอดจนขอ้มูลทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งที่ผูถ้อืหุน้ตอ้งพจิารณาลงมตตัิดสนิใจในที่
ประชมุผูถ้อืหุน้แกผู่ถ้อืหุน้ ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ เป็นการล่วงหนา้อย่างเพยีงพอและทันเวลา ซึง่เป็นขอ้มูลเดยีวกับ
เอกสารทีจั่ดสง่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

2) บรษัิทฯ ใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้ในการเสนอวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ลว่งหนา้กอ่นการประชมุ สทิธใินการเสนอบคุคลเพือ่คัดเลอืกเป็น
กรรมการลว่งหนา้ สทิธใินการสง่คําถามตอ่ทีป่ระชมุลว่งหนา้กอ่นการประชมุผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ  

3) บรษัิทฯ ดําเนินการประชุมตามลําดับวาระที่ระบุไวใ้นหนังสือเชญิประชุม และผูบ้รหิารที่เป็นผูถ้ือหุน้ของบรษัิทฯ จะไม่
นําเสนอวาระการประชมุเพิม่เตมิใดๆ ทีไ่ม่จําเป็นต่อทีป่ระชมุ โดยเฉพาะวาระการประชมุทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษา
อยา่งเพยีงพอกอ่นการตัดสนิใจ 

4) บรษัิทฯ จะอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้รายย่อยในการเสนอชือ่บุคคลเพือ่เขา้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบรษัิทฯ 
เช่น ใหส้่งประวัตแิละหนังสอืยนิยอมของบุคคลที่จะเสนอชือ่ใหเ้ป็นกรรมการของบรษัิทฯ ไปยังคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาคา่ตอบแทน ทัง้นี้ ภายใตห้ลักเกณฑ ์ระเบยีบ และขัน้ตอนทีบ่รษัิทฯ กําหนด เป็นตน้ 

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

6) บรษัิทฯ จะอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ที่ไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง แต่มีความประสงคท์ี่จะใชส้ทิธใินการ
ลงคะแนนเสยีงโดยวธิกีารมอบฉันทะ โดยบรษัิทฯ จะจัดใหม้กีรรมการอสิระอย่างนอ้ย 1 ท่านเป็นทางเลอืกในการมอบฉันทะ
ของผูถ้อืหุน้ เพือ่เขา้ประชมุและลงคะแนนเสยีงแทนผูถ้อืหุน้ 

7) บรษัิทฯ จะจัดใหม้ีการใชบั้ตรลงคะแนนทุกวาระการประชุม และดําเนินการแจง้วธิีการจัดเก็บบัตรลงคะแนนต่อที่ประชุม 
รวมถงึการจัดเก็บบัตรลงคะแนนในวาระทีสํ่าคัญ เชน่ การแตง่ตัง้กรรมการรายเป็นรายบคุคล รายการระหวา่งกัน การไดม้าหรอื
จําหน่ายไปซึง่ทรัพยส์นิทีม่นัียสําคัญ เป็นตน้ 

8) บรษัิทฯ มนีโยบายสนับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการแตง่ตัง้กรรมการของบรษัิทฯ เป็นรายคน 
 

การประชมุผูถ้อืหุน้  
 

คณะกรรมการบรษัิทไดจั้ดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามัญประจําปี 1 ครัง้ ภายใน 4 เดอืน นับแตวั่นสิน้สดุรอบ
ปีบัญชขีองบรษัิท และอาจเรยีกประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้เป็นกรณีไป หากมคีวามจําเป็นเร่งด่วนตอ้งเสนอวาระเป็นกรณีพเิศษ ซึง่เป็น
เรือ่งทีก่ระทบตอ่ผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้หรอืเกีย่วกับขอ้บังคับตามกฎหมาย  

ในการประชมุ ประธานคณะกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิารและผูส้อบบัญชจีะเขา้ร่วมประชมุ เพือ่ใหข้อ้มูล ตอบขอ้ซักถามตาม
วาระต่างๆ ทัง้นี้ กอ่นเริม่การประชมุ บรษัิทมกีารแถลงใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้ับทราบสทิธติามขอ้บังคับของบรษัิท วธิกีารในการดําเนนิการ
ประชมุ วธิกีารใชส้ทิธลิงคะแนนและสทิธใินการแสดงความเห็นรวมทัง้การตัง้คําถามใดๆ ตอ่ทีป่ระชมุตามระเบยีบวาระการประชมุและ
เรือ่งทีเ่สนอ  

ภายหลังการประชุม บรษัิทไดจั้ดทํารายงานการประชุมผูถ้ือหุน้ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 14 วัน และมีรายละเอียดเพียงพอ 
รวมทัง้คําถามและคําตอบที่เกดิขึน้ในที่ประชุม สําหรับผูถ้ือหุน้ที่มไิดม้าร่วมประชุมสามารถตรวจสอบรายงานการประชุมไดจ้าก
เว็บไซตข์องบรษัิท 
 

3.  การคํานงึถงึบทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี 
 

 บรษัิทฯ ตระหนักถงึความสําคัญของบทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยีและปฏบัิตติอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุม่ ซึง่รวมถงึ ผูม้สีว่นได ้
เสยีภายใน ไดแ้ก ่ผูถ้อืหุน้ พนักงาน และผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอก ไดแ้ก ่ลกูคา้ คูค่า้ เจา้หนี้ คูแ่ขง่  สาธารณะและสงัคมโดยรวมอยา่ง
เหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม บรษัิทฯ ไดจั้ดทํานโยบายและหลักเกณฑใ์นการปฏบัิตกัิบกลุ่มผูม้ีสว่นไดเ้สยีแต่ละกลุ่มซึง่เป็น
สว่นหนึง่ของนโยบายการกํากับดแูลกจิการทีด่แีละจรยิธรรมทางธรุกจิของบรษัิทฯ โดยมรีายละเอยีดดังนี ้
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   ผูถ้อืหุน้  
 บรษัิทฯ จะปฏบัิตติอ่ผูถ้อืหุน้ทกุรายอยา่งเสมอภาค และเทา่เทยีมกัน และจัดใหไ้ดร้ับขอ้มลูขา่วสารทีเ่กีย่วขอ้งและสง่ผลต่อ
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้อย่างมนัียสําคัญ และรับผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ ในการประกอบธุรกจิดว้ยความยดึมั่นในสิง่ทีถู่กตอ้ง โปร่งใส 
และเป็นธรรม 
 
 พนกังาน 
 พนักงานเป็นปัจจัยแหง่ความสําเร็จของการบรรลเุป้าหมายของบรษัิทฯ จงึมนีโยบายทีจ่ะใหก้ารปฏบัิตติ่อพนักงานอยา่งเป็น
ธรรมทัง้ในดา้น โอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง้ การโยกยา้ย ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของพนักงาน บรษัิทฯ ใหผ้ลตอบแทนแก่
พนักงานโดยยดึหลักพจิารณาผลงานดว้ยความเป็นธรรมและสามารถวัดผลไดภ้ายใตห้ลักเกณฑ์ที่บรษัิทฯ กําหนด และมีการ
ตรวจสอบ ทบทวนค่าตอบแทนและผลประโยชนพ์นักงานใหอ้ยู่ในมาตรฐานของอุตสาหกรรม พรอ้มทัง้มุง่สง่เสรมิพัฒนาบุคลากรให ้
มีความรูค้วามสามารถอย่างต่อเนื่อง ดว้ยการส่งเขา้ฝึกอบรมในส่วนงานที่เกี่ยวขอ้งเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานใหม้ี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
 บรษัิทไดทํ้าการประกาศนโยบายคา่ตอบแทนและสวัสดกิารไวใ้นระเบยีนขอ้บังคับเกีย่วกับการทํางาน รวมถงึกรณีทีไ่ดทํ้าการ
เพิม่เตมิสวัสดกิารระหวา่งปีดว้ย   
 

 ลูกคา้ 
 บรษัิทยดึหลักความซือ่สตัยส์จุรติ ความเชือ่ถอื ไวว้างใจซึง่กันและกัน ใหค้วามสําคัญตอ่ปัญหาและความตอ้งการของลูกคา้
เป็นอันดับแรก รับผดิชอบ เอาใจใสเ่พือ่ความพงึพอใจสงูสดุใหกั้บลูกคา้ เนน้การสรา้งความสัมพันธแ์ละความร่วมมอืในระยะยาวกับ
ลกูคา้ 
 

 เจา้หนี ้ 
 บรษัิทใหค้วามสําคัญตอ่เงือ่นไขตา่งๆ ทีไ่ดทํ้าขอ้ตกลงไวกั้บเจา้หนี้อยา่งดทีีส่ดุ ดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ ปฏบัิตติามสัญญา
อย่างเคร่งครัด ตรวจสอบตดิตามอัตราส่วนทางการเงนิที่เกีย่วขอ้ง เพื่อรักษาผลประโยชน์และความสําเร็จร่วมกัน หากในกรณีที่
บรษัิทไมส่ามารถตามเงือ่นไขขอ้ใดขอ้หนึง่ได ้จะทําการแจง้เจา้หนี้ลว่งหนา้เพือ่หาแนวทางแกปั้ญหาร่วมกัน 
 
 คูค่า้ 
 บรษัิทปฏบัิตติอ่คูค่า้ดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ และมคีวามเทา่เทยีมกัน เพือ่ใหม้ั่นใจไดว้า่ การประกอบธรุกจิของบรษัิทมคีวาม
เหมาะสมและเป็นธรรม มกีารพัฒนาอย่างย่ังยนื และเป็นคูค่า้ในระยะยาว  ทัง้นี้บรษัิทฯ จะเลอืกทําธุรกจิกับคู่คา้จากเงือ่นไขต่างๆ 
เชน่ เงือ่นไขดา้นราคา คณุภาพ การควบคมุและป้องกันสิง่แวดลอ้ม ความเชีย่วชาญดา้นเทคนคิและกฎหมาย ความน่าไวว้างใจ และ
ยดึมั่นในสิง่ทีถ่กูตอ้ง และไมนํ่ามาซึง่ความเสือ่มเสยีชือ่เสยีงของบรษัิท  
 
 คูแ่ขง่ 
 บรษัิทปฏบัิตติ่อคูแ่ขง่ทางการคา้ภายใตก้รอบกตกิาของการแข่งขันทีด่ ีโดยไมล่ะเมดิความลับหรอืลว่งรูค้วามลับทางการคา้
ของคูแ่ขง่ขันดว้ยวธิกีารทีไ่มส่จุรติหรอืไมเ่หมาะสม และไมทํ่าลายชือ่เสยีงของคูแ่ขง่ทางการคา้ดว้ยการกลา่วหาในทางรา้ย 
 

 ชุมชนและสงัคม  
 บรษัิทฯ และพนักงานยดึมั่นปฏบัิตตินในการดําเนนิธุรกจิ อย่างรับผดิชอบ และเป็นประโยชนแ์กส่ังคมและชมุชน  ปฏบัิตติ่อ
ชุมชนที่อาศัยอยู่ใกลเ้คียงดว้ยความเป็นมิตร ใหค้วามช่วยเหลือ และสนับสนุนพัฒนาชุมชนใหม้ีความเป็นอยู่ที่ดี ตลอดจน
รับผดิชอบต่อการดําเนินธุรกจิของบรษัิทอย่างเป็นธรรม นอกจากนี้บรษัิทฯ ยังใชเ้ทคโนโลยีสเีขยีวเพื่อส่งเสรมิการพัฒนาอย่าง
ย่ังยนื 
 
  หนว่ยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง 
 บรษัิทปฏบัิตติามกฎหมายและขอ้บังคับต่างๆ ที่เกีย่วขอ้งและที่ไดกํ้าหนดไว ้และสนับสนุนกจิกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน
ราชการ ในโอกาสตา่งๆ ทีเ่หมาะสม นอกจากนี้บรษัิทยดึมั่นในการดําเนนิธรุกจิทีเ่ป็นธรรม โปร่งใสและปฏบัิตติามกฎหมาย กฎเกณฑ ์
ระเบยีบ ขอ้กําหนด และประกาศทีเ่กีย่วขอ้งในประเทศตา่งๆ ทีบ่รษัิทฯ มกีารประกอบธรุกจิ  
 
 
 



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2563 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 
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 การเคารพทรพัยส์นิทางปญัญาหรอืลขิสทิธิ ์
 บรษัิทฯ ใหค้วามสําคัญตอ่การเคารพทรัพยส์นิทางปัญญา สทิธบัิตร หรอืสทิธอิืน่ใดของลกูคา้ คูค่า้ ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอืน่ๆ รวมถงึ
ปกป้องในสทิธดัิงกลา่วของบรษัิทฯ โดยไมเ่ปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นความลับและกรรมสทิธิข์องบรษัิทฯ แกบ่คุคลภายนอก รวมถงึการไม่
ใชข้อ้มลูดังกลา่วเพือ่ประโยชนส์ว่นตนหรอืเพือ่วัตถปุระสงคใ์ดๆ ทีข่ัดกับผลประโยชนข์องบรษัิทฯ 

- ดูแลรักษาทรัพยส์นิทางปัญญา รวมทัง้ขอ้มูลทีเ่ป็นความลับและกรรมสทิธิข์องลูกคา้ คู่คา้ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอืน่ๆ ของ
บรษัิทตามกฎหมายและกฎระเบยีบทีม่ใีชบั้งคับอยู ่

 
การดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม และการใชท้รพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 
 บรษัิทฯ ไดม้กีารกําหนดนโยบายในดา้นสิง่แวดลอ้มและความปลอดภัย และไดร้ับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการดา้น
สิง่แวดลอ้ม (ISO 14001:2015) ตัง้แต่ปี 2558 โดยในปี 2563 กลุ่มบรษัิทเริม่เตรียมการเพื่อขอการรับรองระบบการจัดการดา้น      
อาชวีอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001:2018) พรอ้มทัง้มีการอบรมใหค้วามรูใ้นดา้นสิง่แวดลอ้ม, ความปลอดภัย เพื่อให ้
พนักงานมคีวามตระหนักในการดแูลรักษาสิง่แวดลอ้ม และการใชท้รัพยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ ดังเชน่โครงการ การจัดการขยะอยา่ง
มีระบบ และการเขา้ร่วมโครงการโรงงานสีเขียวของกรมโรงงาน รวมถงึการปฏบัิตงิานภายใตโ้ครงการต่างๆ เพื่อใหเ้กดิความ
รับผดิชอบในการดําเนนิการดา้นธรุกจิทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม และเกดิการพัฒนาอยา่งย่ังยนื 
 

4.   การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส 
 

 บรษัิทมนีโยบายเปิดเผยขอ้มูลสําคัญทีเ่กีย่วขอ้งกับบรษัิทฯ ทัง้ขอ้มูลทางการเงนิและขอ้มูลทีม่ใิชข่อ้มูลทางการเงนิ และ
ขอ้มูลอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์หรือการตัดสนิใจของผูล้งทุนหรือผูม้ีส่วนไดเ้สีย อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น 
ทันเวลา โปร่งใส ตามมาตรฐานตา่งๆ ของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยหรอืสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย ์เพือ่ใหทุ้กฝ่ายมโีอกาสไดร้ับขอ้มูลอย่างเท่าเทยีมกัน ผ่านทางชอ่งทางต่างๆ ไดแ้ก ่การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และเว็บไซตข์องบรษัิทฯ  และจัดใหม้เีจา้หนา้ที่
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ ์(Investor Relations) เพือ่ทําหนา้ทีต่ดิต่อสือ่สารกับนักลงทุนหรอืผูถ้อืหุน้ รวมถงึนักลงทุนสถาบันและผูถ้อื
หุน้รายยอ่ย 

 บรษัิทมนีโยบายในการป้องกันและขจัดความขัดแยง้ทางผลประโยชนท์ีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต และเพือ่พจิารณาการทํารายการ
ที่เกีย่วโยงกันของบรษัิท และ/หรือบรษัิทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บังคับ และ
ประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ในกรณีที่มีการทํารายการระหว่างกันโดยกรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ ในลักษณะที่มี
ผลประโยชนอ์ืน่ทีอ่าจขัดแยง้กับผลประโยชนกั์บบรษัิทฯ และ/หรอืบรษัิทยอ่ย จะตอ้งรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ  

 บรษัิทมีนโยบายกําหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรือ ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบรษัิทฯ แลว้แต่กรณี ไม่ประกอบธุรกจิที่
คลา้ยคลงึหรอืแขง่ขัน ซึง่สง่ผลใหค้วามสามารถในการแขง่ขันของบรษัิทลดลง  

 ในกรณีทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอื ผูถ้อืหุน้รายใหญ่เขา้ไปถอืหุน้ในบรษัิทอืน่ทีป่ระกอบธุรกจิคลา้ยคลงึกับบรษัิท หรอื
บรษัิทยอ่ย จะตอ้งรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่พจิารณาใหค้วามเห็นและนําเสนอคณะกรรมการบรษัิทพจิารณาตอ่ไป  
 

การสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้หรอืนกัลงทนุ 
 

 บรษัิทไดจั้ดใหม้ีช่องทางรับขอ้รอ้งเรียน และ/หรือแสดงความคดิเห็น และเพิม่ช่องทางในการอเีมลถงึผูบ้รหิารระดับสูง
โดยตรงที่ corporatesec@thaisolarenergy.com บรษัิทไดกํ้าหนดใหม้ีการคุม้ครองผูร้อ้งเรียน/แสดงความคดิเห็น โดยการไม่
เปิดเผยขอ้มูลของผูร้อ้งเรยีน และจะเก็บขอ้มูลต่างๆไวเ้ป็นความลับ โดยหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธจ์ะเป็นผูทํ้าหนา้ทีร่วบรวมสรปุ
เรือ่งรอ้งเรยีนดังกลา่ว แลว้นําเสนอตอ่ผูบ้รหิารระดับสงูตอ่ไป 
 

5.  ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
 

 คณะกรรมการบรษัิท มีความรับผดิชอบต่อผูถ้ือหุน้เกีย่วกับการดําเนินธุรกจิของบรษัิท การกํากับดูแลกจิการใหเ้ป็นไปตาม
เป้าหมายและแนวทางทีจ่ะก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้ือหุน้ โดยคํานงึถงึผลประโยชน์ของผูม้ีส่วนไดเ้สยีทุกฝ่าย รวมทัง้ตอ้ง
ปฏบัิตหินา้ทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์ขอ้บังคับของบรษัิทฯ  และมตทิี่ประชุมผูถ้อืหุน้ ดว้ยความซือ่สัตยส์ุจรติ และ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยี ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2563 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 
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โครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทั 
 

คณะกรรมการบรษัิทประกอบดว้ยกรรมการตามจํานวนทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้กําหนด แต่ตอ้งมจํีานวนไมน่อ้ยกว่า 5 คน นอกจากนี้
กรรมการจํานวนไม่นอ้ยกว่า 3 คน หรอื หนึง่ในสามของจํานวนกรรมการทัง้หมด (แลว้แตจํ่านวนใดจะสงูกว่า) จะตอ้งเป็นกรรมการ
อสิระ   

คณุสมบตั ิ
1.  กรรมการทุกคนตอ้งมีคุณสมบัตแิละไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษัิทมหาชนจํากัด และกฎหมายว่าดว้ย

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนมคีณุสมบัตติามทีกํ่าหนดไวใ้นขอ้บังคับของบรษัิท 

2. เป็นผูม้คีวามรูใ้นกจิการของบรษัิท และสามารถอุทศิเวลาไดอ้ยา่งเพยีงพอ ตลอดจนใชค้วามรูค้วามสามารถทีม่ปีฏบัิตหินา้ที่
เพือ่ประโยชนข์องบรษัิท 

3. กรรมการสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษัิทอืน่ที่จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได ้แต่ตอ้งไม่เป็น
อุปสรรคต่อการปฏบัิตหินา้ที่กรรมการของบรษัิท โดยกําหนดใหก้รรมการสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษัิทอืน่ที่จด
ทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดไ้มเ่กนิ 5 แห่ง ทัง้นี้ ในกรณีทีก่รรมการคนใดมคีวามจําเป็นตอ้งดํารงตําแหน่ง
กรรมการมากกว่าจํานวนทีกํ่าหนดไวดั้งกล่าว ใหค้ณะกรรมการบรษัิทมอํีานาจพจิารณาอนุมัตเิป็นรายกรณีไป พรอ้มทัง้ชีแ้จง
เหตุผลและความจําเป็น รวมถงึผลการปฏบัิตหินา้ที่ของกรรมการรายดังกล่าวในแบบแสดงขอ้มูลประจําปี (แบบ 56-1) และ
รายงานประจําปี (แบบ 56-2) ของบรษัิทเพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ  

4. มคีณุสมบัตติามทีกํ่าหนดในประกาศตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย ์รวมถงึประกาศแกไ้ขเพิม่เตมิซึง่อาจมใีนอนาคตวาระการดํารงตําแหน่ง 
- บรษัิทมกีารกําหนดขอบเขตอํานาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการบรษัิท และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารไวอ้ยา่งชดัเจน  
- บรษัิทกําหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารระดับสูงของบรษัิท มีหนา้ที่รายงานขอ้มูลการเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร  ผูม้ีอํานาจ

ควบคุมในบรษัิทจํากัด หรือบรษัิทมหาชนจํากัดอืน่ การเป็นหุน้ส่วนผูจั้ดการในหา้งหุน้ส่วนสามัญ หรือการเป็นหุน้ส่วน
จําพวกจํากัดความรับผดิในหา้งหุน้สว่นจํากัดความรับผดิใหบ้รษัิทฯทราบตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีค่ณะกรรมการบรษัิท
กําหนด 

- กรรมการแตล่ะทา่นสามารถปฏบัิตหินา้ทีแ่ละใชด้ลุยพนิจิอย่างเป็นอสิระในการพจิารณาตัดสนิใจในเรือ่งตา่งๆ โดยสามารถ
ตัง้คําถาม แสดงความคดิเห็น หรอืคัดคา้นในกรณีทีม่คีวามเห็นขัดแยง้ในเรือ่งทีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้
หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยี โดยไมอ่ยูภ่ายใตอ้ทิธพิลของกลุม่บคุคลใด 

- บรษัิทมีนโยบายที่จะแต่งตัง้เลขานุการบรษัิท เพื่อทําหนา้ที่ต่างๆ ตามที่กฎหมายกําหนด และทําหนา้ที่อืน่ตามที่ไดร้ับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

การเลอืกต ัง้กรรมการ 
1. คณะกรรมการบรษัิทจะเป็นผูคั้ดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัตเิหมาะสม และเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งเป็น

กรรมการแทนตําแหน่งกรรมการทีว่า่งลง  และนําเสนอชือ่ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้ตอ่ไป 

2. การลงคะแนนเสยีงเพือ่เลอืกตัง้กรรมการบรษัิทโดยมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ใหเ้ป็นไปดังนี ้
2.1 ผูถ้อืหุน้แตล่ะรายมเีสยีงหนึง่เสยีงตอ่หุน้หนึง่หุน้ทีต่นถอือยู ่
2.2 ในกรณีทีบุ่คคลผูไ้ดร้ับการเสนอชือ่เป็นกรรมการมจํีานวนเกนิกว่าจํานวนกรรมการทีจ่ะพงึมไีดใ้นการเลอืกตัง้ครัง้นัน้ ให ้

ใชว้ธิกีารลงคะแนนเป็นรายบุคคล ทัง้นี้ ในการออกเสยีงลงคะแนน บุคคลแต่ละคนทีผู่ถ้อืหุน้ออกเสยีงเลอืกตัง้จะไดร้ับ
คะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้ตามจํานวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้นัน้มอียู่ โดยผูถ้อืหุน้ดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้กบุ่คคลใดบคุคล
หนึ่งมากหรือนอ้ยเพียงใดไม่ได ้โดยบุคคลซึง่ไดร้ับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผูไ้ดร้ับการเลือกตัง้เป็น
กรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีจ่ะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้ับการเลอืกตัง้ในลําดับถัดลงมามคีะแนน
เสยีงเทา่กันเกนิจํานวนทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด   

วาระการดํารงตําแหนง่ 
 

 กรรมการจํานวนหนึง่ในสามของคณะกรรมการบรษัิทจะตอ้งพน้จากตําแหน่งในทุกครัง้ของการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 
โดยใหก้รรมการซึง่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุเป็นผูพ้น้จากตําแหน่ง ในกรณีทีก่รรมการทีจ่ะพน้จากตําแหน่งดังกล่าวไม่อาจแบ่งได ้
พอดหีนึง่ในสาม ก็ใหใ้ชจํ้านวนทีใ่กลท้ีส่ดุกับหนึง่ในสาม อยา่งไรก็ตาม กรรมการซึง่พน้จากตําแหน่งอาจไดร้ับการเลอืกตัง้ใหดํ้ารง



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2563 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 

 

 

   

สว่นที ่2 การจัดการและการกํากับดแูลกจิการ                                                                                                                          หนา้ 69 
 

ตําแหน่งใหมไ่ด ้เวน้แตก่ารดํารงตําแหน่งกรรมการอสิระ ใหม้วีาระการดํารงตําแหน่งตดิตอ่กันไดไ้มเ่กนิ 9 ปี ทัง้นี้ ในกรณีทีม่เีหตผุล
และความจําเป็น และเป็นไปเพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษัิท ใหค้ณะกรรมการบรษัิทมอํีานาจพจิารณาขยายวาระการดํารงตําแหน่ง
กรรมการอสิระเป็นรายบคุคลได ้โดยใหนํ้าเสนอเหตผุลและความจําเป็นตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมัตติอ่ไป 
 การเลือกบุคคลเขา้เป็นกรรมการใหม่จะตอ้งไดร้ับการกล่ันกรองและเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทนกอ่น 

 

การแตง่ตัง้กรรมการทีพ่น้จากตําแหน่งตามวาระกลับเขา้ดํารงตําแหนง่ 
 

 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน จะพจิารณาจากหลายปัจจัย เชน่ ประสบการณ์และความเชีย่วชาญ  การอทุศิเวลา 
จํานวนครัง้ในการเขา้ร่วมประชมุ เป็นตน้ โดยในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563 ไดม้มีตอินุมัตแิตง่ตัง้กรรมการกลับเขา้ดํารง
ตําแหน่งอกีวาระหนึง่ คอื นางสาวแคทลนี มาลนีนท,์ นางศริเิพ็ญ สตีสวุรรณ และนายมาศถวนิ ชาญวรีกลู  โดยใหดํ้ารงตําแหน่งใน
คณะกรรมการชดุยอ่ยตา่ง ๆ ตามความเห็นและกระบวนการพจิารณาของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
 

การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 
 

บรษัิท กําหนดระเบยีบวธิกีารประชมุ ดังนี้ 
 

1. ในการประชมุคณะกรรมการบรษัิทตอ้งมกีรรมการมาประชมุไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ  

2. ตอ้งจัดใหม้ีการประชุมคณะกรรมการบรษัิทไม่นอ้ยกว่า 4 ครัง้ต่อปี และตอ้งประชุมกันอย่างนอ้ย 3 เดอืนต่อหนึ่งครัง้ ทัง้นี้ 
กรรมการจะตอ้งเขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการบรษัิทและการประชมุผูถ้อืหุน้ทกุครัง้ เวน้แตก่รณีมเีหตจํุาเป็น 

3. เอกสารการประชมุจะตอ้งสง่ใหแ้กก่รรมการล่วงหนา้อย่างนอ้ย 5 วัน กอ่นการประชมุ เพือ่ใหก้รรมการบรษัิทไดม้เีวลาศกึษา
ขอ้มลูอยา่งเพยีงพอ  เวน้แตใ่นกรณีมเีหตผุลความจําเป็นเรง่ดว่น 

4. การวนิจิฉัยชีข้าดของทีป่ระชมุใหถ้อืเสยีงขา้งมากโดยกรรมการคนหนึง่ม ี1 เสยีง ถา้คะแนนเสยีงเทา่กันใหป้ระธานในทีป่ระชมุ
ออกเสยีงเพิม่อกีหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด  กรรมการผูใ้ดทีม่สีว่นไดเ้สยีจะไมม่สีทิธอิอกเสยีงในเรือ่งนัน้  

 

เรือ่งทีส่งวนไวเ้ป็นอํานาจอนุมัตขิองคณะกรรมการ 
 

- แผนธรุกจิและงบลงทนุประจําปี 
- การทบทวนโครงการลงทนุ 
- การใชง้บประมาณคา่ใชจ่้ายบรหิาร 
- การตกลงเขา้ทําสญัญาทีสํ่าคัญทีม่เีงือ่นไขทางการคา้ท่ัวไป 
- การกูย้มืเงนิและการเขา้ค้ําประกันกับสถาบันการเงนิ 
- โครงสรา้งองคก์รและการแตง่ตัง้ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและผูบ้รหิารระดับสงู 
- นโยบายการจ่ายเงนิปันผล การจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาล 
 

การเสรมิความรูแ้ละมมุมองในธรุกจิแกก่รรมการ 
 

คณะกรรมการบรษัิท ยังมุ่งเนน้ใหม้กีารเสรมิความรูแ้กก่รรมการ โดยใหก้รรมการแต่ละท่านไดม้โีอกาสเขา้ร่วมการอบรมซึง่จัดโดย
หน่วยงานตา่งๆ เพือ่เสรมิสรา้งความรูแ้ละมมุมองใหม่ๆ  ใหแ้กก่รรมการทกุคน 
 

การประเมนิตนเองของคณะกรรมการบรษัิท  
 

บรษัิท จะจัดใหม้ีการประเมนิผลการปฏบัิตงิานดว้ยตนเองประจําทุกปี เพื่อประเมนิผลงานในปีที่ผ่านมา และหาแนวทางในการ
ปรับปรุงประสทิธภิาพในการทํางานของคณะกรรมการในปีตอ่ ๆ ไป 
 
จรยิธรรมทางธรุกจิ 
คณะกรรมการบรษัิท ยดึมั่นในการดําเนนิธรุกจิภายใตห้ลักจรยิธรรมและยดึถอืปฏบัิตติามกฎหมายมาตรฐาน และขอ้ปฏบัิตทิีด่ ีซึง่มี
แนวปฏบัิตทิีสํ่าคัญ สรุปดังนี้ 



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2563 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 

 

 

   

สว่นที ่2 การจัดการและการกํากับดแูลกจิการ                                                                                                                          หนา้ 70 
 

1. ดําเนนิธุรกจิโดยยดึหลักความซือ่สัตยส์จุรติ โปร่งใสและเป็นธรรม ภายใตก้ฎหมาย กฎเกณฑ ์และขอ้กําหนดทีเ่กีย่วขอ้งกับการ
ดําเนนิธรุกจิ 

2. ปฏบัิตหินา้ทีด่ว้ยความรู ้ความสามารถ ความชํานาญ ความมุ่งมั่น และความระมดัระวัง รวมถงึมกีารพัฒนาความรูแ้ละประยุกตใ์ช ้
ความรูแ้ละทักษะในการจัดการบรษัิทฯ อยา่งเต็มความรู ้ความสามารถ 

3. มกีารเปิดเผยขอ้มลูและสารสนเทศอย่างครบถว้น ถกูตอ้ง โปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบยีบ และขอ้กําหนดของหน่วยงาน
กํากับดแูล 

4. ปฏบัิตติ่อผูม้สีว่นไดเ้สยีต่างๆ อาท ิผูถ้อืหุน้ ลูกคา้ คู่แข่งทางการคา้ คู่คา้ เจา้หนี้ พนักงาน และสังคมสว่นรวม อย่างเป็นธรรม
และเทา่เทยีมกัน ตลอดจนมกีารเปิดเผยขอ้มลูตา่งๆ ใหกั้บผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอยา่งครบถว้น ถกูตอ้ง 

5. สง่เสรมิการเคารพและยดึมั่นในการปฏบัิตติามหลักสทิธมินุษยชนบนพืน้ฐานของศักดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์โดยไม่กดีกันหรอื
ไมใ่หส้ทิธพิเิศษ หรอืเลอืกปฏบัิตติอ่ผูห้นึง่ผูใ้ด 

6. จัดใหม้รีะบบการควบคมุภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสม รวมทัง้พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคมุ และถว่งดลุการใช ้
อํานาจใหเ้หมาะสม ชดัเจนและมปีระสทิธภิาพ 

7. ยดึมั่นในการปฏบัิตติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับความปลอดภัยและสขุอนามัยในสถานทีทํ่างาน 

8. สนับสนุนและสง่เสรมิกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชนต์อ่สงัคม วัฒนธรรมและประเพณี อันดงีาม 

9. กําหนดใหเ้ป็นหนา้ที่ความรับผดิชอบของพนักงานทุกคนที่จะตอ้งปฏบัิตติามกฎระเบียบ ขอ้บังคับ ระเบยีบขอ้บังคับบรษัิท
เกีย่วกับการทํางาน รวมทัง้กฎหมายตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 *บรษัิทไดเ้ปิดเผยรายละเอยีดจรยิธรรมทางธรุกจิ ไวบ้น www.thaisolarenergy.com ภายใตห้ัวขอ้ นักลงทนุสัมพันธ ์– การกํากับดแูลกจิการทีด่ ี

 
การทํารายการทีเ่กีย่วโยงกัน 
 

บรษัิทใหค้วามสําคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อบรษัิทฯ เป็นสําคัญ ดังนั้น  จงึให ้
ความสําคัญต่อการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ รายการที่เกีย่วโยงกัน หรือรายการระหว่างกัน โดยมี
นโยบายซึง่สรุปสาระสําคัญไดดั้งตอ่ไปนี ้

1) ผูบ้รหิารและพนักงานตอ้งปฏบัิตติามจรรยาบรรณของบรษัิท  ซึง่ถอืเป็นเรือ่งสําคัญทีต่อ้งยดึถอืปฏบัิตโิดยเคร่งครัด เพือ่เป็นที่
เชือ่ถอืและไวว้างใจของผูม้ีส่วนไดเ้สยีทุกฝ่าย และจัดใหม้กีารเผยแพร่ขอ้มูลความเขา้ใจในการถือปฏบัิตขิองพนักงานท่ัวทัง้
บรษัิทฯ   

2) กรรมการบรษัิท และผูบ้รหิารตอ้งแจง้ใหบ้รษัิท ทราบถงึความสัมพันธห์รือรายการเกี่ยวโยงในกจิการที่อาจก่อใหเ้กดิความ
ขัดแยง้ทางผลประโยชน ์  

3) มีการนําเสนอรายการที่เกีย่วโยงกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพจิารณาใหค้วามเห็นก่อนเสนอขออนุมัตติ่อคณะกรรมการ
บรษัิท  ตามหลักการกํากับดูแลกจิการที่ด ีและดูแลใหม้ีการปฏบัิตติามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยกํ์าหนด    

การควบคมุภายใน 
 

 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ ์2564 ไดม้ีการพจิารณาความเพยีงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบรษัิท ตามแนวคดิของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดยม ี
5 องคป์ระกอบของการควบคุมภายใน และหลักการย่อย 17 หลักการ ทําใหส้ามารถกําหนดแนวทางปฏบัิตทิี่เหมาะสมกับบรษัิท 
คณะกรรมการบรษัิทไดพ้จิารณาแลว้ เห็นวา่บรษัิทมรีะบบการควบคมุภายในทีด่เีพยีงพอและมปีระสทิธผิล ทัง้นี้ ไมพ่บขอ้บกพร่องที่
มสีาระสําคัญเกีย่วกับระบบควบคมุภายใน อกีทัง้ยังไดจั้ดใหม้รีะบบการตดิตามควบคมุดูแลการดําเนนิงานของบรษัิทและบรษัิทย่อย
ทีเ่พยีงพอและมปีระสทิธผิลเชน่เดยีวกัน 
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องคป์ระกอบของการควบคมุภายในแตล่ะดา้น มดัีงนี้  

1. การควบคมุภายในองคก์ร (Control Environment) 

คณะกรรมการบรษัิทมคีวามเป็นอสิระจากฝ่ายบรหิาร คณะกรรมการบรษัิทยังไดกํ้าหนดอํานาจอนุมัตขิองคณะกรรมการบรษัิท 
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและฝ่ายบรษัิทไวอ้ย่างชัดเจนและเหมาะสม มโีครงสรา้งองคก์รระบุอํานาจการบังคับบัญชาและความ
รับผดิชอบทีช่ดัเจน 

2. การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment)  

บรษัิทดําเนนิธุรกจิภายใตค้วามเสีย่งทีย่อมรับได ้เพือ่ใหบ้รรลวัุตถุประสงคข์องบรษัิทและตอบสนองต่อความคาดหวังของผูม้ี
สว่นไดเ้สยีทกุภาคสว่น 

3. การควบคมุการปฏบัิตงิาน (Control Activities) 

บรษัิทไดจั้ดใหม้กีจิกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบายและขัน้ตอนการปฏบัิตงิานตา่ง ๆ  โดยกจิกรรมการควบคุมของบรษัิทจะถกู
ดําเนินการในทุกระดับขององคก์ร  ภายใตส้ภาพแวดลอ้มการควบคุม ซึง่รวมถงึ อํานาจอนุมัต ิการสอบทาน และการแบ่งแยก
หนา้ทีค่วามรับผดิชอบ 

4. ระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลู (Information & Communication) 

บรษัิทสนับสนุนขอ้มลูทีม่คีณุภาพ รวมทัง้เปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอตอ่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร 

5. ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

บรษัิทมกีารตดิตามและประเมนิผลอยา่งตอ่เนื่องโดยผูบ้รหิารแตแ่ละสายงาน ทัง้นี้ยังมฝ่ีายตรวจสอบภายในทีทํ่าหนา้ทีส่นับสนุน
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ในการกํากับดูแลระบบการควบคุมภายใน โดยใหค้วามมั่นใจอย่างอสิระว่าการควบคุมภายในมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลเพยีงพอ 

 
 

9.2 คณะกรรมการชุดยอ่ย  
คณะกรรมการชดุยอ่ย ของบรษัิทฯ ประกอบดว้ย คณะกรรมการจํานวน 3 ชดุ คอื คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา

และพจิารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการบรหิาร  
 
 

9.3 การสรรหาและแตง่ต ัง้กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูสดุ 
 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน จะทําหนา้ที่ในการพจิารณาทบทวนทักษะและคุณสมบัตขิองกรรมการที่
ตอ้งการ โดยจะใหค้วามสําคัญกับบุคคลที่มีความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ มีประวัตกิารทํางานที่ด ีและมีภาวะผูนํ้า วสิัยทัศน์
กวา้งไกล รวมทัง้มคีุณธรรม จรยิธรรม ตลอดจนมทัีศนคตทิีด่ตี่อองคก์ร  สามารถอุทศิเวลาใหไ้ดอ้ย่างเพยีงพออันเป็นประโยชนต์อ่
การดําเนนิกจิการของบรษัิท 
หลักเกณฑก์ารสรรหา 
 

1. กรรมการบรษัิท 

 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน จะพจิารณาจากความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกับธรุกจิ หรอื 
พจิารณาจากผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษัิททีม่ปีระสบการณ์ในธุรกจิทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อบรษัิทฯ หรอืพจิารณาจากผูถ้อืหุน้ทีถ่อื
หุน้และมสีทิธอิอกเสยีงรวมกันไดไ้มน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของจํานวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท ณ วันทีเ่สนอวาระการ
ประชมุหรอืเสนอชือ่ผูม้คีุณสมบัตเิหมาะสมทีจ่ะไดร้ับการแต่งตัง้เป็นกรรมการล่วงหนา้  โดยบุคคลดังกล่าวจะตอ้งมคีุณสมบัติ
ครบตามพระราชบัญญัตมิหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยฯ์ ประกาศของคณะกรรมการ
กํากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพยฯ์ ประกาศคณะกรรมการตลาดทนุ รวมถงึประกาศขอ้บังคับ และ/หรอืกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
อย่างไรก็ตาม การแต่งตัง้กรรมการใหม่จะตอ้งผ่านการพจิารณาอนุมัตจิากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท และ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อื
หุน้ (แลว้แตก่รณี) ตามขอ้บังคับของบรษัิท 

2. กรรมการอสิระ 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน จะคัดเลือกบุคคลที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอสิระ โดยพจิารณาจาก
คุณสมบัติตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของ
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คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศขอ้บังคับ และ/หรือ
กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง และจํานวนของกรรมการอสิระจะตอ้งมอียา่งนอ้ย 3 คนหรอือยา่งนอ้ย   1  ใน 3 แลว้แตจํ่านวนใดจะสงูกวา่ 

 

คณุสมบัตขิองกรรมการอสิระ 

กรรมการอสิระตอ้งไม่มธีุรกจิหรอืส่วนร่วมในการบรหิารงานหรอืมีผลประโยชน์เกีย่วขอ้งกับบรษัิทฯ อันอาจมีผลกระทบต่อการ
ตัดสนิใจโดยอสิระ โดยกรรมการอสิระมคีณุสมบัตดัิงนี ้

1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจํานวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้ี
อํานาจควบคมุของบรษัิท ทัง้นี้ใหนั้บรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงานลูกจา้งพนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจําหรอืผูม้อํีานาจควบคุมของ
บรษัิท บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม บรษัิทย่อยลําดับเดยีวกันผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืของผูม้อํีานาจควบคุมของบรษัิท เวน้แต่จะได ้
พน้จากการมลัีกษณะดังกลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีกอ่นวันทีย่ืน่คําขออนุญาตตอ่สํานักงานทัง้นี้ลักษณะตอ้งหา้มดังกล่าว
ไม่รวมถงึกรณีที่กรรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการหรือที่ปรกึษาของส่วนราชการซึง่เป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่หรือผูม้ีอํานาจ
ควบคมุของบรษัิท 

3. ไมเ่ป็นบคุคลทีม่คีวามสมัพันธท์างสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ป็นบดิามารดาคู่สมรสพี่นอ้ง
และบุตรรวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอืน่ ผูบ้รหิารผูถ้ือหุน้รายใหญ่ผูม้ีอํานาจควบคุมหรือบุคคลที่จะไดร้ับการ
เสนอใหเ้ป็นกรรมการผูบ้รหิารหรอืผูม้อํีานาจควบคมุของบรษัิทฯหรอืบรษัิทยอ่ย 

4. ไมม่หีรอืเคยมคีวามสมัพันธท์างธรุกจิกับบรษัิท บรษัิทยอ่ย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญห่รอืผูม้อํีานาจควบคมุของบรษัิท ใน
ลักษณะทีอ่าจเป็นการขัดขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอสิระของตนรวมทัง้ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย หรอืผูม้อํีานาจ
ควบคมุของผูท้ีม่คีวามสมัพันธท์างธรุกจิกับบรษัิท บรษัิทยอ่ย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญห่รอืผูม้อํีานาจควบคมุของบรษัิท 
เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลัีกษณะดังกลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีกอ่นวันทีไ่ดร้ับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

ความสมัพันธท์างธรุกจิตามวรรคหนึง่รวมถงึการทํารายการทางการคา้ทีก่ระทําเป็นปกตเิพือ่ประกอบกจิการการเชา่หรอืใหเ้ชา่
อสงัหารมิทรัพยร์ายการเกีย่วกับสนิทรัพยห์รอืบรกิารหรอืการใหห้รอืรับความชว่ยเหลอืทางการเงนิดว้ยการรับหรอืใหกู้ย้มืค้ํา
ประกันการใหส้นิทรัพยเ์ป็นหลักประกันหนี้สนิรวมถงึพฤตกิารณ์อืน่ทํานองเดยีวกันซึง่เป็นผลใหบ้รษัิทฯหรอืคู่สัญญามภีาระ
หนี้ทีต่อ้งชําระต่ออกีฝ่ายหนึง่ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรัพยท์ีม่ตัีวตนสทุธขิองบรษัิทฯหรอืตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไปแลว้แต่
จํานวนใดจะต่ํากวา่ทัง้นี้การคํานวณภาระหนี้ดังกลา่วใหเ้ป็นไปตามวธิกีารคํานวณมลูคา่ของรายการทีเ่กีย่วโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลมแต่ในการพจิารณาภาระหนี้
ดังกลา่วใหนั้บรวมภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหวา่ง 1 ปีกอ่นวันทีม่คีวามสมัพันธท์างธรุกจิกับบคุคลเดยีวกัน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯบรษัิทใหญ่บรษัิทย่อย บรษัิทร่วมผูถ้ือหุน้รายใหญ่หรอืผูม้ีอํานาจควบคุมของ
บรษัิทฯและไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย ผูม้อํีานาจควบคมุหรอืหุน้สว่นของสํานักงานสอบบัญชซีึง่มผีูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯบรษัิท
ใหญ่ บรษัิทย่อยบรษัิทร่วมผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรือผูม้ีอํานาจควบคุมของบรษัิทฯสังกัดอยู่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลัีกษณะ
ดังกลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีกอ่นวันทีไ่ดร้ับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรอืที่ปรกึษาทางการเงนิซึง่
ไดร้ับคา่บรกิารเกนิกวา่ 2 ลา้นบาทตอ่ปีจากบรษัิทฯ บรษัิทใหญบ่รษัิทยอ่ยบรษัิทร่วมผูถ้อืหุน้รายใหญห่รอืผูม้อํีานาจควบคมุ
ของบรษัิทฯและไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัียผูม้อํีานาจควบคุมหรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ยเวน้แต่จะไดพ้น้จาก
การมลัีกษณะดังกลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีกอ่นวันทีไ่ดร้ับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้ับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบรษัิทฯผูถ้ือหุน้รายใหญ่หรือผูถ้ือหุน้ซึง่เป็นผูท้ี่
เกีย่วขอ้งกับผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษัิทฯ 

8. ไมป่ระกอบกจิการทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกันและเป็นการแขง่ขันทีม่นัียกับกจิการของบรษัิทฯหรอืบรษัิทย่อยหรอืไมเ่ป็นหุน้สว่น
ทีม่นัียในหา้งหุน้สว่นหรอืเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงานลูกจา้งพนักงานทีป่รกึษาทีร่ับเงนิเดอืนประจําหรอืถือหุน้เกนิ
รอ้ยละ 1 ของจํานวนหุน้ที่มีสทิธอิอกเสียงทัง้หมดของบรษัิทอื่นซึง่ประกอบกจิการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แขง่ขันทีม่นัียกับกจิการของบรษัิทฯหรอืบรษัิทยอ่ย 

9. ไมม่ลัีกษณะอืน่ใดทีทํ่าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอสิระเกีย่วกับการดําเนนิงานของบรษัิท 
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กรรมการอสิระอาจไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการใหตั้ดสนิใจในการดําเนนิกจิการของบรษัิทฯ โดยมกีารตัดสนิใจในรูปแบบ
ขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้

ในกรณีทีไ่ดแ้ตง่ตัง้บคุคลใหดํ้ารงตําแหน่งกรรมการอสิระและเป็นบคุคลทีม่หีรอืเคยมคีวามสมัพันธท์างธรุกจิ หรอืการให ้บรกิาร
ทางวชิาชพีเกนิมูลค่าทีกํ่าหนดตามขอ้   4  หรอื ขอ้    6  คณะกรรมการบรษัิทฯ อาจพจิารณาผ่อนผันใหไ้ด ้หากเห็นว่าการแต่งตัง้
บุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏบัิตหินา้ที่และการใหค้วามเห็นที่เป็นอสิระ และบรษัิทฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลต่อไปนี้ใน
หนังสอืนัดประชมุผูถ้อืหุน้ในวาระพจิารณาแตง่ตัง้กรรมการอสิระดังกลา่วแลว้ดังนี ้

ก.  ลักษณะความสมัพันธท์างธรุกจิหรอืการใหบ้รกิารทางวชิาชพีทีทํ่าใหบ้คุคลดังกลา่วมคีณุสมบัตไิมเ่ป็นไปตามหลักเกณฑ์
ทีกํ่าหนด 

ข.  เหตผุลและความจําเป็นทียั่งคงหรอืแตง่ตัง้ใหบ้คุคลดังกลา่วเป็นกรรมการอสิระ 
ค.  ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท ในการเสนอใหม้กีารแตง่ตัง้บคุคลดังกลา่วเป็นกรรมการอสิระ 

3. กรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งไดร้ับการแตง่ตัง้โดยคณะกรรมการของบรษัิทฯ และจะตอ้งเป็นกรรมการของบรษัิทฯ 

 คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 3 คน และใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ แต่งตัง้กรรมการ
ตรวจสอบ 1 คน ใหเ้ป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี้ กรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 คนจะตอ้งเป็นบคุคลทีม่คีวามรู ้และ
ประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกับบัญชหีรอืการเงนิ เพือ่ทําหนา้ทีส่อบทานความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิของบรษัิท 

คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งมีคุณสมบัตติามหลักเกณฑท์ี่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยตลอดจนกฎหมายอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง
กําหนดไว ้

คณุสมบัตขิองกรรมการตรวจสอบ 

1. ไดร้ับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการหรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ ใหเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ 

2. ทกุคนตอ้งเป็นกรรมการอสิระของบรษัิทฯ 

3. ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทใหตั้ดสนิใจในการดําเนนิกจิการของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิท
ยอ่ย บรษัิทร่วม บรษัิทยอ่ยลําดับเดยีวกัน ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อํีานาจควบคมุของบรษัิท 

4. ไมเ่ป็นกรรมการของบรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ย และบรษัิทยอ่ยลําดับเดยีวกันเฉพาะทีเ่ป็นบรษัิทจดทะเบยีน 

5. มีหนา้ที่ในลักษณะเดยีวกับที่กําหนดไวใ้นประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าดว้ยคุณสมบัตแิละขอบเขตการ
ดําเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6. มคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถทําหนา้ทีใ่นฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี้ ตอ้งมกีรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 
1 คน ทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถทําหนา้ทีใ่นการสอบทานความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิได ้

7. คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูแ้ต่งตัง้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือใหผู้ท้ี่ไดร้ับการแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบทัง้หมดทํา
การเลอืกบคุคลหนึง่ขึน้มาเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. กรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการบรษัิท เป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร เพือ่ทําหนา้ทีช่ว่ยในการบรหิารจัดการ และการกํากับดูแล ตลอดจนการ
ควบคมุภายในของบรษัิทฯ ตามความจําเป็นและเหมาะสม 

5. ผูบ้รหิารระดับสงู 

 คณะกรรมการบริหาร จะเป็นผูพ้ ิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะมาดํารงตําแหน่งผูบ้ริหารระดับสูง โดยพิจารณาจากความรู ้
ความสามารถ และประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกับธรุกจิ 
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9.4 นโยบายการกาํกบัดแูลการดําเนนิงานของบรษิทัยอ่ย กจิการทีค่วบคมุรว่มกนั และบรษิทัรว่ม  

 บรษัิทฯ จะดําเนนิการกํากับดแูลการดําเนนิงานของบรษัิทยอ่ย กจิการทีค่วบคมุร่วมกัน ดังนี ้
1. มอบหมายใหก้รรมการของบรษัิทฯ หรือผูบ้รหิารที่มีคุณสมบัตแิละประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดําเนนิธุรกจิที่ไดร้ับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิท เพือ่เป็นกรรมการตัวแทนในบรษัิทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกัน และบรษัิทร่วม ทัง้นี้ เพือ่ทํา
หนา้ทีกํ่าหนดนโยบายทีสํ่าคัญในการบรหิารงานและควบคุมการดําเนนิธุรกจิของบรษัิทย่อยและบรษัิทร่วมดังกลา่วตามทีไ่ดร้ับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

2. ดําเนนิการใหบ้รษัิทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกัน และบรษัิทร่วม กําหนดนโยบายการเขา้ทํารายการระหว่างกันของบรษัิท กับ
บคุคลทีอ่าจมสีว่นไดเ้สยี หรอืมคีวามขัดแยง้กันในทางผลประโยชน ์โดยใหน้โยบายดังกลา่วสอดคลอ้งและเป็นไปตามกฎหมาย 
กฎเกณฑ ์ประกาศ ระเบยีบ ขอ้กําหนด และหนังสอืเวยีนทีเ่กีย่วขอ้งกําหนดไว ้

3. ดําเนนิการใหบ้รษัิทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกัน และบรษัิทร่วม จัดทํารายงานทางการเงนิ เพือ่ใหแ้สดงถงึสถานะทางการเงนิ
และผลการประกอบการที่แทจ้รงิของบรษัิทฯ  โดยอยู่บนพื้นฐานของขอ้มูลทางบัญชทีี่ถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอตาม
มาตรฐานการบัญชซีึง่เป็นทีย่อมรับโดยท่ัวไป และรายงานการทํารายการระหวา่งบรษัิทดังกลา่วกับบคุคลทีอ่าจมสีว่นไดเ้สยี หรอื
มีความขัดแยง้กันในทางผลประโยชน์ รวมถงึรายการการไดม้าหรือจําหน่ายไปซึง่สนิทรัพยข์องบรษัิทดังกล่าว โดยใหม้ีการ
นําเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพือ่ทราบอยา่งนอ้ยปีละ 2 ครัง้ 

4. ดําเนนิการใหบ้รษัิทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกัน และบรษัิทร่วม จัดใหห้น่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Unit) หรอืผู ้
ตรวจสอบภายในจากภายนอก เขา้มาจัดทําแผนงานการตรวจสอบภายในประจําปีของบรษัิทดังกล่าว และจัดใหม้กีารตรวจสอบ
ตามแผนงานตรวจสอบภายในประจําปีทีไ่ดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถงึจัดใหม้รีายงานผลการตรวจสอบ
และขอ้เสนอแนะเกีย่วกับระบบการควบคุมภายใน ว่าระบบการควบคุมภายในของบรษัิทฯ มีความรัดกุมเพียงพอหรือไม่ และ
พนักงาน ผูบ้รหิาร และกรรมการของบรษัิทฯ ไดม้กีารปฏบัิตใิหส้อดคลอ้งกับนโยบายการควบคมุภายในมากนอ้ยเพยีงใด เพือ่
นําเสนอตอ่คณะกรรมการของบรษัิทยอ่ยและบรษัิทร่วม แลว้แตก่รณี ภายในระยะเวลาทีเ่หมาะสมอยา่งสมํ่าเสมอ 

9.5 การดแูลเรือ่งการใชข้อ้มลูภายใน  

คณะกรรมการบริษัท ไดพ้ิจารณาและอนุมัติการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลเรื่องการใชข้อ้มูลภายในของบริษัทฯ 
รายละเอยีดดังนี้ 
1. จัดใหค้วามรูแ้ละความเขา้ใจแก่ คณะกรรมการ ผูบ้รหิารของบรษัิทฯรวมถงึผูดํ้ารงตําแหน่งระดับบรหิารในสายงานบัญชหีรือ

การเงนิทีเ่ป็นระดับผูจั้ดการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเท่า เกีย่วกับหนา้ทีใ่นการจัดทําและสง่รายงานการถอืครองหลักทรัพย ์และการ
เปลีย่นแปลงการถอืครองหลักทรัพยข์องบรษัิทฯ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตามมาตรา 
59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 ของพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ.2535 (ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) ทัง้นี้ 
กําหนดใหแ้จง้ตอ่เลขานุการบรษัิท ทราบทกุครัง้ เพือ่แจง้ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งรับทราบตอ่ไป  

2. กําหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร ผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ รวมถงึผูดํ้ารงตําแหน่งระดับบรหิารในสายงานบัญชหีรอืการเงนิทีเ่ป็นระดับ
ผูจั้ดการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเทา่จัดทําและนําสง่รายงานการถอืหลักทรัพยข์องบรษัิทฯ ของตนและคูส่มรสและบตุรทียั่งไมบ่รรลุ
นติภิาวะนับแต่ทีไ่ดร้ับการแต่งตัง้ใหดํ้ารงตําแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรอืผูบ้รหิาร และทุกครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงการถอืครอง
หลักทรัพยข์องบรษัิทฯ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยภ์ายในเวลาที่กําหนด กล่าวคอื ให ้
จัดทําและนําส่งภายใน 30 วันนับตัง้แต่ไดร้ับการแต่งตัง้ใหดํ้ารงตําแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือผูบ้รหิาร หรือรายงานการ
เปลีย่นแปลงการถอืครองหลักทรัพยภ์ายใน 3  วันทําการนับแตวั่นทีม่กีารซือ้ ขาย โอน หรอืรับโอนหลักทรัพยนั์น้ และกําหนดให ้
เลขานุการบริษัท สรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ใหท้ี่ประชุม
คณะกรรมการบรษัิทฯ รับทราบภายในระยะเวลาทีเ่ห็นสมควร 

3. กําหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร รวมถงึผูดํ้ารงตําแหน่งระดับบรหิารในสายงานบัญชหีรอืการเงนิทีเ่ป็นระดับผูจั้ดการฝ่ายขึน้ไปหรอื
เทยีบเท่าและผูป้ฏบัิตงิานทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่ดร้ับทราบขอ้มูลภายในทีเ่ป็นสาระสําคัญ ซึง่มผีลต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลักทรัพย์
จะตอ้งระงับการซือ้ขายหลักทรัพยข์องบรษัิทฯ ในชว่งเวลากอ่นทีจ่ะเผยแพร่งบการเงนิหรอืเผยแพร่เกีย่วกับฐานะการเงนิและ
สถานะของบรษัิทฯ จนกวา่บรษัิทฯ จะไดเ้ปิดเผยขอ้มลูตอ่สาธารณชนแลว้ โดยบรษัิทฯ จะแจง้เป็นลายลักษณ์อักษรใหก้รรมการ
และผูบ้รหิารรวมถงึผูดํ้ารงตําแหน่งระดับบรหิารในสายงานบัญชหีรอืการเงนิทีเ่ป็นระดับผูจั้ดการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเท่า งดการ
ซือ้ขายหลักทรัพยข์องบรษัิทฯ เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 30 วันลว่งหนา้กอ่นการเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวตอ่สาธารณชนและต่อเนื่องไป



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2563 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 
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อกีอยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมงภายหลังการเปิดเผยขอ้มลูดังกลา่วตอ่สาธารณชนแลว้ รวมทัง้หา้มไมใ่หเ้ปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นสาระสําคัญ
นัน้ตอ่บคุคลอืน่ 

4. คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลกูจา้งทัง้หมดของบรษัิทฯ จะเก็บรักษาขอ้มลูภายในเป็นความลับ เวน้แตก่ารใชข้อ้มูลนัน้ 
เป็นไปเพือ่วัตถปุระสงคใ์นการดําเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ หรอืตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

5. คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลูกจา้งทัง้หมดของบรษัิทฯ จะไม่เปิดเผยขอ้มูลภายในของบรษัิทฯ และจะไม่ใชตํ้าแหน่ง
หนา้ทีใ่นบรษัิทฯ หรอืนําขอ้มูลภายในหรอืสารสนเทศทีม่สีาระสําคัญซึง่ไดร้ับรูห้รอืรับทราบในระหว่างการปฏบัิตงิานในบรษัิทฯ 
ซึง่ยังไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ ไปแสวงหาประโยชน์ในทางมชิอบ หรือเปิดเผยกับบุคคลภายนอกเพือ่ประโยชน์ส่วนตนและ
ผูเ้กีย่วขอ้ง เพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง หรือเพื่อบุคคลอืน่ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม โดยไม่คํานึงว่าจะไดร้ับ
ผลประโยชนต์อบแทนหรอืไม ่

6. คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลกูจา้งทัง้หมดของบรษัิทฯ จะไมข่าย ซือ้ โอน หรอื รับโอนหลักทรัพยข์องบรษัิทฯ โดยใช ้
ขอ้มูลข่าวสารทีเ่ป็นความลับ และ/หรอืเป็นขอ้มูลภายในของบรษัิทฯ และ/หรอืจะไม่เขา้ทําธุรกรรมใดๆ โดยใชข้อ้มูลข่าวสารที่
เป็นความลับ และ/หรือเป็นขอ้มูลภายในของบรษัิทฯ ในลักษณะที่อาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อบรษัิทฯ ไม่ว่าทางตรงหรอื
ทางออ้ม ทัง้นี้ ใหร้วมถงึคูส่มรสและบตุรทียั่งไมบ่รรลนุติภิาวะของกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลกูจา้งของบรษัิทฯ ดว้ย หาก
ผูใ้ดฝ่าฝืนใหถ้อืวา่ไดก้ระทําผดิอยา่งรา้ยแรง 

7. กําหนดจรยิธรรมว่าดว้ยการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารภายในบรษัิทฯ เพื่อควบคุมและรักษาความปลอดภัยของ
ขอ้มูลในระบบสารสนเทศ และ/หรอืป้องกันการเขา้ถงึขอ้มลูบรษัิทฯ จากบุคคลภายนอก และจัดใหม้กีารกําหนดระดับการเขา้ถงึ
ขอ้มลูของบรษัิทฯ ใหกั้บพนักงาน และลกูจา้งในระดับตา่งๆ ใหเ้หมาะสมกับตําแหน่งหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

8. กําหนดบทลงโทษตามระเบยีบของบรษัิทฯ ในกรณีทีพ่บวา่ ผูบ้รหิาร พนักงาน ลกูจา้ง หรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งไดใ้ชข้อ้มลูภายใน 
หรือมีความประพฤตทิี่ส่อไปในทางที่จะทําใหบ้รษัิทฯ ไดร้ับความเสื่อมเสียและความเสียหาย จากการใชข้อ้มูลภายในของ  
บรษัิทฯ ดังกลา่ว ซึง่การลงโทษจะพจิารณาจากเจตนาของการกระทําและความรา้ยแรงของความผดินัน้ๆ 
 

9.6 คา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ี 
• การแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ี

 คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้จิารณาคัดเลอืกผูส้อบบัญชแีละค่าสอบบัญช ีโดยการเปิดใหสํ้านักงานสอบบัญชชีัน้นําได ้
เสนองานสอบบัญชีใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและใหค้วามเห็น ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอให ้
คณะกรรมการบรษัิทเสนอใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้พจิารณาอนมุัตแิตง่ตัง้ผูส้อบบัญชแีละกําหนดคา่สอบบัญชเีป็นประจําทกุปี โดย
สํานักงานสอบบัญชแีละผูส้อบบัญชทีีไ่ดร้ับการแต่งตัง้ ตอ้งมคีวามเป็นอสิระ ไม่มคีวามสัมพันธห์รอืสว่นไดส้ว่นเสยีใดๆ กับบรษัิท 
ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ใหญ ่หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของบคุคลดังกลา่ว   

 ทัง้นี้ ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563 ไดม้มีตอินุมัตแิต่งตัง้ ผูส้อบบัญชจีากบรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอร์ส  
เอบเีอเอส จํากัด โดยมรีายละเอยีดดังนี้  
รายชือ่ผูส้อบบัญช ี                                       

ชือ่ สกลุ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่

1. นายขจรเกยีรต ิ    อรุณไพโรจนกลุ 3445 

2. นางสาวสกณุา     แยม้สกลุ   4906 

3. นายพสิฐิ            ทางธนกลุ 4095 

 ในนามของบรษัิท ไพรซ้ วอเตอรเ์ฮาส ์คูเปอรส์ เอบเีอเอส จํากัด เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท โดยใหค้นใดคนหนึง่เป็นผูทํ้า
การตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษัิท และในกรณีทีผู่ส้อบบัญชรีับอนุญาตดังกลา่วขา้งตน้ไม่สามารถปฏบัิตงิาน
ได ้ใหบ้รษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบเีอเอส จํากัด จัดหาผูส้อบบัญชรีับอนุญาตอืน่ของบรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ 
เอบเีอเอส จํากัด แทนได ้

 อยา่งไรก็ตาม บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คเูปอรส์ เอบเีอเอส จํากัด ไดจั้ดหาผูส้อบบัญชรีับอนุญาต คอื นายขจรเกยีรต ิอรุณ
ไพโรจนกลุ ผูส้อบบัญชรีับอนุญาต เลขที ่3445 เป็นผูทํ้าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษัิทประจําปี 2563 



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2563 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 
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• คา่สอบบญัช ี

 กลุม่บรษัิทจ่ายคา่ตอบแทนจากการสอบบัญชสํีาหรับปี 2563 ดังนี้ 

 2563 

บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 1,990,000 

บรษัิทยอ่ย  9,535,000 

รวมคา่สอบบญัชขีองกลุม่บรษิทั 11,525,000 

• คา่บรกิารอืน่ทีม่ใิชก่ารสอบบญัช ี

 บรษัิทไดว้่าจา้งผูส้อบบัญชจีาก บรษัิท ไพรซ้ วอเตอรเ์ฮาส ์คูเปอรส์ เอบเีอเอส จํากัด ดําเนนิการตรวจและจัดทํารายงาน
เอกสารที่เกีย่วกับการตรวจสอบการปฏบัิตติามเงื่อนไขของบัตรส่งเสรมิการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน 
จํานวน 1,120,000 บาท 

 
10.  ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 

10.1 นโยบายภาพรวม 
 กลุ่มบริษัท มีนโยบายดําเนินธุรกจิดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility - CSR) ดว้ยความ
ตระหนักและใหค้วามสําคัญในการสนับสนุนการดําเนินกจิกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบรวมทัง้ใส่ใจดูแลสิง่แวดลอ้มอย่าง
ต่อเนื่อง มีเจตนารมณ์ที่จะทํางานร่วมกับผูท้ี่มีส่วนเกีย่วขอ้ง โดยมุ่งสรา้งและสบืสานความสัมพันธอั์นดทีี่เกดิจากการยอมรับและ
ไวว้างใจซึง่กันและกัน คํานงึถงึผลกระทบทีอ่าจจะมตี่อผูม้สี่วนไดเ้สยี เชน่ ผูถ้อืหุน้ พนักงาน ชมุชนทีบ่รษัิทฯ ประกอบกจิการอยู่ 
ลูกคา้ คู่คา้ และหน่วยงานภาครัฐตลอดจนถงึสังคมและประเทศชาต ิพรอ้มทัง้สรา้งทัศนคตแิละวัฒนธรรมองคก์รเพือ่ใหพ้นักงานมี
ความรับผดิชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน ทัง้นี้ เพือ่มุ่งหวังการอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมไดอ้ย่างเป็นสุข และพัฒนายกระดับความ
เจรญิกา้วหนา้ไปพรอ้มๆ กันเพือ่การเจรญิเตบิโตอยา่งย่ังยนื 

10.2 การดําเนนิงานและการจดัทํารายงาน 
 จากการทีก่ลุ่มบรษัิท ไดต้ระหนักถงึความรับผดิชอบทางสังคม คณะกรรมการบรษัิทมแีนวนโยบายเกีย่วกับความรับผดิชอบ

ตอ่สงัคม ตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีตา่งๆ เพือ่ใหฝ่้ายจัดการนําไปศกึษาหรอืปฏบัิต ิดังนี ้
1) ดําเนนิธรุกจิดว้ยความสจุรติ โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได ้โดยมุง่เนน้การเจรญิเตบิโตของบรษัิท ควบคูไ่ปกับการ

พัฒนาคณุภาพชวีติของพนักงาน ชมุชน และคณุภาพของสงัคม และสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้ดแูล ผลประโยชนข์องผูม้สีว่นไดเ้สยี 
2) ใหค้วามสําคัญกับสทิธมินุษยชนขัน้พื้นฐานเพื่อส่งเสรมิการเคารพต่อสทิธแิละเสรีภาพดว้ยการไม่เลอืกปฏบัิต ิส่งเสรมิความ

เสมอภาค ไมแ่บง่แยกเพศและชนชัน้ ไมใ่ชแ้รงงานเด็ก และตอ่ตา้นการคอรัปชัน่ทกุรูปแบบ 
3) สง่เสรมิและใหค้วามรูด้า้นสังคมและสิง่แวดลอ้มกับพนักงานทุกระดับของบรษัิทฯ เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางร่วมกัน ในการพัฒนาและ

ดแูลรับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ใหท่ั้วถงึทัง้องคก์ร 
4) ใหม้กีารสือ่สาร และ ประชาสัมพันธโ์ครงการ หรอื กจิกรรมเพือ่สังคมและสิง่แวดลอ้มแบบสองทาง กับชมุชน สังคมและผูม้สีว่น

ไดเ้สยี รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สยีไดม้ีส่วนร่วมในโครงการหรือกจิกรรมนัน้ๆ ตามความเหมาะสมเช่น การทําประชา
พจิารณ์ร่วมกับประชาชนในพืน้ทีเ่พือ่ศกึษาผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มเบือ้งตน้ (IEE) เพือ่ใหป้ระชาชนในชมุชนรับรูแ้ละเขา้ใจถงึ
ผลกระทบจากการกอ่สรา้งโรงไฟฟ้า กระบวนการผลติไฟฟ้า ทัง้ตอ่ผูอ้ยูอ่าศัยในชมุชน และสิง่แวดลอ้มเป็นตน้ 

5) การเผยแพร่นวัตกรรมการผลติไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนของกลุ่มบรษัิทฯ เพื่อใหผู้ส้นใจนําไปพัฒนาใหเ้กดิประโยชน์ต่อ
สังคม และสิง่แวดลอ้มต่อไปในปัจจุบันมีผูส้นใจเขา้ศกึษาเทคโนโลยีการผลติไฟฟ้าจากพลังงานความรอ้นแสงอาทติย์ของ
บรษัิทฯ อยา่งตอ่เนื่อง 

10.3 กจิกรรมเพือ่ประโยชนต์อ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม  
กลุม่บรษัิทไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่ไดดํ้าเนนิธรุกจิควบคูกั่บการมสีว่นร่วมดแูลสงัคม ชมุชน และสิง่แวดลอ้ม ซึง่เป็นสว่นหนึง่

ของเป้าหมายในการพัฒนาองคก์รอย่างย่ังยนื นอกจากนี้ยังใหค้วามสําคัญกับการสรา้งประโยชน์สขุต่อเด็กและเยาวชนในวัยศกึษา 
ซึง่นับเป็นพลังสําคัญทีจ่ะดแูลสงัคมและประเทศในอนาคต  
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บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) มอบชดุอปุกรณ์
ป้องกันความปลอดภยัสว่นบคุคล หรอื PPE จํานวน 500 ชดุ เพือ่สง่
ตอ่ความหว่งใยและดแูลความปลอดภยัของบคุลากรทางการแพทย์

ทีเ่ฝ้าระวังและดแูลรกัษาผูป่้วยโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019    
(โควดิ-19) ณ กระทรวงสาธารณสขุ 

 บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย 
มอบถงุยังชพีและน้ําดืม่ใหแ้กผู่ป้ระสบอทุกภยัใน ต.ไสหรา้ อ.ฉวาง  

จ.นครศรธีรรมราช 

 

 
 

 

 

บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย  
ร่วมมอบสิง่ของใสตู่ปั้นสขุ เพือ่ชว่ยเหลอืประชาชนทีไ่ดร้ับ
ผลกระทบ โควดิ-19 ณ องคก์ารบรหิารสว่นตําบลไสหรา้  

อ.ฉวาง จ.นครศรธีรรมราช 
 

บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย 
ร่วมแจกอาหารชว่ยเหลอืประชาชนทีไ่ดร้ับผลกระทบ โควดิ-19 

ณ ทีท่ําการผูใ้หญ่บา้นหมู ่12 อ.ทา่มว่ง จ.กาญจนบรุ ี

 

 
 

 

 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย 

ร่วมมอบทนุการศกึษาใหแ้กนั่กเรยีนในกจิกรรมงานวันเด็กแหง่ชาต ิ
ณ องคก์ารบรหิารสว่นตําบลวังลกึ จังหวัดสพุรรณบรุ ี

 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย 

ร่วมมอบของรางวัลและขนมในกจิกรรมงานวันเด็กแหง่ชาต ิ
ณ เทศบาลสระกระโจม ตําบลดอนเจดยี ์จังหวัดสพุรรณบรุ ี
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รางวลัแหง่ความภาคภูมใิจ 
 

 
 

บรษัิท สยาม โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่1 (SSE1) ไดร้ับรางวัล KM Award (Knowledge Managment) จากโครงการ AME-3L 
(Asset Managment Excellent) ของกลุม่บรษัิทฯ GPSC จาก 7 บรษัิทฯ ทีส่ง่เขา้ประกวด 

 
นโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัช ัน่ 
 
 

บรษัิทบรหิารจัดการโดยยดึหลักกํากับดูแลกจิการทีด่ ีดําเนนิธุรกจิอย่างมคีุณธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้โดยยดึ
มั่นในความรับผดิชอบต่อสังคม สิง่แวดลอ้ม และผูม้ีส่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม มีการสอบทานการปฏบัิตติามนโยบายต่อตา้นคอรร์ัปชั่น
อยา่งสมํ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏบัิตแิละขอ้กําหนดในการดําเนนิการ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลงของธุรกจิ 
ระเบยีบ ขอ้บังคับ และขอ้กําหนดของกฎหมาย โดยบรษัิท ไดกํ้าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษัิท บรษัิทย่อย 
กจิการทีค่วบคุมร่วมกัน และบรษัิทร่วม ยดึถือปฏบัิตโิดยเคร่งครัด เพื่อเป็นแนวทางการปฏบัิตทิี่ชัดเจนและพัฒนาองคก์รสู่ความ
มั่นคง ย่ังยนื 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 
 

1) คณะกรรมการบรษัิทมหีนา้ทีแ่ละรับผดิชอบในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลใหม้รีะบบทีส่นับสนุนการต่อตา้นคอรร์ัปชัน่ทีม่ี
ประสทิธภิาพ รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการตา่งๆ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลงของธรุกจิ ระเบยีบ 
ขอ้บังคับ และขอ้กําหนดของกฎหมาย 

2) คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที่และรับผดิชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงนิและบัญช ีระบบควบคุมภายใน ระบบ
ตรวจสอบภายใน เพือ่ใหม้ั่นใจวา่เป็นไปตามมาตรฐานสากล มคีวามรัดกมุ เหมาะสม ทันสมัย และมปีระสทิธภิาพ 

3) ประธานเจา้หนา้ที ่และผูบ้รหิาร มหีนา้ทีแ่ละรับผดิชอบในการสง่เสรมิและสนับสนุน นโยบายต่อตา้นคอรร์ัปชั่น เพือ่ใหม้ั่นใจวา่
ฝ่ายบรหิารไดต้ระหนักและใหค้วามสําคัญกับการตอ่ตา้นคอรร์ัปชัน่ และสือ่สารไปยังพนักงานและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทกุฝ่าย 
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แนวทางการปฏบัิต ิ

1) กรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษัิทฯ ทุกระดับ ตอ้งปฏบัิตติามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชั่น โดยตอ้งไม่เขา้ไป
เกีย่วขอ้งกับการคอรร์ัปชัน่ ไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

2) พนักงานของบรษัิท ไม่พงึละเลยหรือเพกิเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําที่เขา้ข่ายคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวขอ้งกับบรษัิท ตอ้งแจง้ให ้
ผูบั้งคับบัญชาหรอืบคุคลทีร่ับผดิชอบทราบ และใหค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิตา่ง ๆ 

3) บรษัิท จะใหค้วามคุม้ครองและความเป็นธรรมตอ่พนักงานทีป่ฏเิสธ หรอืแจง้เรือ่งคอรร์ัปชัน่ 

4) บรษัิท จะรักษาความลับและคุม้ครองผูร้อ้งเรยีนไมใ่หถ้กูกล่ันแกลง้ทัง้ในระหวา่งการสอบสวนและภายหลังการสอบสวน 

5) ผูท้ี่กระทําคอร์รัปชั่นเป็นการกระทําผดิจรรยาบรรณซึง่จะตอ้งไดร้ับการพจิารณาทางวินัยตามระเบียบที่บรษัิท กําหนดไว ้
นอกจากนี้อาจจะไดร้ับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานัน้ผดิกฎหมาย 

6) กรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษัิท ทกุระดับตอ้งปฏบัิตดิว้ยความระมัดระวังในเรือ่งดังตอ่ไปนี ้ 
6.1 ของกํานัล การเลีย้งรับรอง 
  การให ้มอบ หรอืรับของกํานัล การเลีย้งรับรอง ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบขอ้บังคับของบรษัิทฯ 
6.2 เงนิบรจิาคเพือ่การกศุล หรอืเงนิสนับสนุน 
 การให ้หรอืรับเงนิบรจิาค หรอืเงนิสนับสนุน ตอ้งเป็นไปอยา่งโปร่งใสและถกูตอ้งตามกฎหมาย 

บรษัิทไดเ้ขา้ร่วมลงนามในคําประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏบัิตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ โดยจะร่วมมอืกับ
ภาคประชาสังคม สือ่มวลชน และองคก์รระหว่างประเทศ เพื่อสรา้งมาตรฐานการประกอบธุรกจิที่ใสสะอาด ซึง่ปัจจุบัน บรษัิทอยู่
ระหวา่งการจัดทํา ปรับปรุง นโยบายตอ่ตา้นคอรร์ัปชัน่เพิม่เตมิ เพือ่ใหค้รอบคลมุตามหลักเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง ดว้ยความรอบคอบ และ
การใชว้จิารณญาณทีเ่หมาะสม  

 
การแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน 

บรษัิทฯ จัดใหม้ชีอ่งทางการแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรยีนของผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกภาคส่วน โดยสามารถแจง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรยีน 
ตอ่บรษัิทฯ โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบซึง่มคีวามเป็นอสิระเป็นผูพ้จิารณา และมฝ่ีายตรวจสอบภายใน ทําหนา้ทีก่ล่ันกรองเบาะแส
และขอ้รอ้งเรยีนดังกลา่ว ผา่นชอ่งทางดังนี ้

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

บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 
725 อาคารเมโทรโพลศิ ชัน้ 19 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
 

11. การควบคมุภายในและการบรหิารจดัการความเสีย่ง 

 

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการตอ่การควบคมุภายใน 
 

คณะกรรมการบรษัิทไดม้กีารแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่เป็นกรรมการอสิระจํานวน 3 ทา่น โดยมหีนา้ทีใ่นการสอบทาน
ความถูกตอ้งเชือ่ถือไดข้องรายงานทางการเงนิ ความมีประสทิธภิาพของระบบการควบคุมภายใน การปฏบัิตติามกฎหมายและ
ขอ้บังคับทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึรายการทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้ กรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทฯ 

 ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ เมือ่วันที ่24 กมุภาพันธ ์2564 ไดม้กีารพจิารณาความเพยีงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบรษัิท ตามแนวคดิของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดยม ี
5 องคป์ระกอบของการควบคมุภายใน และหลักการยอ่ย 17 หลักการ ทําใหส้ามารถกําหนดแนวทางปฏบัิตทิีเ่หมาะสมกับบรษัิท 

คณะกรรมการบรษัิทไดพ้จิารณาแลว้ เห็นว่าบรษัิทมีระบบการควบคุมภายในที่ดเีพียงพอและมีประสทิธผิล ทัง้นี้ ไม่พบ
ขอ้บกพร่องทีม่สีาระสําคัญเกีย่วกับระบบควบคุมภายใน อกีทัง้ยังไดจั้ดใหม้รีะบบการตดิตามควบคุมดูแลการดําเนนิงานของบรษัิท
และบรษัิทยอ่ยทีเ่พยีงพอและมปีระสทิธผิลเชน่เดยีวกัน 
 

mailto:AuditCom@thaisolarenergy.com
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11.2 หวัหนา้งานตรวจสอบภายในและหวัหนา้งานกํากบัดแูลการปฏบิตังิานของบรษิทัฯ  
การตรวจสอบภายใน 

 คณะกรรมการบรษัิทไดจั้ดตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอสิระ โดยมนีางสาวนติยา เทอืกสา ดํารงตําแหน่งผูจั้ดการ
สว่นตรวจสอบภายใน มหีนา้ทีร่ายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ทัง้นี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในจัดทํา
แผนการตรวจสอบประจําปี โดยพจิารณาปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยสําคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบรษัิท คณะกรรมการตรวจสอบ
พจิารณาสอบทานและอนุมัต ิแผนการตรวจสอบประจําปีดังกล่าว รวมทัง้ตดิตามผลการตรวจสอบและผลการปฏบัิตงิานของฝ่าย
ตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส การปฏบัิตงิานตรวจสอบภายใน อา้งองิตามมาตรฐานสากลการปฏบัิตงิานวชิาชพีการตรวจสอบ
ภายในของสมาคมผูต้รวจสอบภายในเป็นกรอบในการปฏบัิตหินา้ที ่มคีวามเป็นอสิระและเทีย่งธรรม ตลอดจนไดร้ับการสนับสนุนใน
ดา้นทรัพยากรตา่ง ๆ ทีจํ่าเป็นอยา่งเพยีงพอ 
 
การกํากับดแูลการปฏบัิตงิาน 

 บรษัิทไดจั้ดตัง้ฝ่ายกํากับดูแลการปฏบัิตงิาน โดยมีนางสาวนฐภรณ์ เที่ยงประเทศ ดํารงตําแหน่งผูช้่วยผูอํ้านวยการฝ่าย
สนับสนุนองค์กร ซึง่มีแผนกกํากับดูแลอยู่ในความรับผิดชอบ มีหนา้ที่ในการกํากับดูแลใหบ้ริษัทดําเนินการใหเ้ป็นไปตาม
พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์รวมถงึกฎเกณฑ ์ประกาศของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
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บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 

 

 

   

สว่นที ่2 การจัดการและการกํากับดแูลกจิการ                                                                                                                          หนา้ 81 
 

 12. รายการระหวา่งกนั 

12.1 รายละเอยีดรายการระหวา่งกนัทีเ่กดิขึน้ในปี 2562 และ 2563   
 
 

 บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ/ 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์

ลกัษณะรายการ 
มูลคา่รายการ 

(ลา้นบาท) 
ความจําเป็นและ 

ความสมเหตสุมผลของรายการ 
2562 2563 

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

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

ความสัมพันธก์ับบรษัิทฯ 

- เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษัิทฯ โดย
ถือหุน้ในสัดส่วน รอ้ยละ 37 ณ 
วันที ่31 ธันวาคม 2563 

- มกีรรมการและผูบ้รหิารร่วมกันกับ
บรษัิทฯ คอื  

 

นางสาวแคทลนี มาลนีนท ์
(ประธานกรรมการ ประธาน
กรรมมการบรหิาร และประธาน
เจา้หนา้ทีบ่รหิารของบรษัิทฯ) ดํารง
ตําแหน่งกรรมการ ใน PME  

นายสมภพ พรหมพนาพทิกัษ ์
(กรรมการ กรรมการบรหิาร และ
ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบัิตกิารของ
บรษัิทฯ) ดํารงตําแหน่งกรรมการใน 
PME 

 
 
 
 
 

คํ ้ า ป ร ะ ก ัน เ ง ิน กู ้ ย ื ม โ ด ย มี
คา่ตอบแทน ในปี 2562 จํานวน 
3 ลา้นบาท 

PME นํ าหุ ้น ข อ ง บ ริ ษัท ฯ  ที่ ถื อ
บ า ง ส่ ว น ม า จํ า นํ า กั บ ธน าคาร
พาณิชย์แห่งหนึ่ง  เพื่อเป็นส่วน
หนึง่ของหลักประกันเงนิกูย้มืใหแ้ก่
บรษัิทฯ  

294 

 

 

 

 

 

 

 248* 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทฯ มีวงเงินกูย้ืมจากธนาคาร
พาณิชย์แห่งหนึ่ง โดยวงเงินกูย้ืม
ดังกล่าว ส่วนหนึ่งค้ําประกันโดย
หุน้ของบรษัิทฯ ทีถ่อืโดย PME ซึง่
เป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ําหนด 

ความ เ ห็นของคณะกร รมก า ร
ตรวจสอบ 
 

การทํารายการดังกล่าวเป็นการรับ
ความช่วยเหลือจากผูถ้ือหุน้ราย
ใหญ่ เพือ่ใชใ้นการพัฒนาโครงการ
ใหก้ับบรษัิท รายการดังกล่าวจึงมี
ความจําเป็นและสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์ตอ่บรษัิท 

 

*มลูคา่รายการคดิจากราคาตลาดของหุน้ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 คอืมลูคา่หุน้ละ 2.48 บาท 

12.2  มาตรการหรอืข ัน้ตอนในการอนุมตัใิหเ้ขา้ทํารายการระหว่างกนัและนโยบายการทํารายการระหว่างกนัใน
อนาคต  
 
บรษัิทฯ ไดกํ้าหนดมาตรการและขัน้ตอนการอนุมัตกิารทํารายการระหว่างกันของบรษัิทฯ และ/หรอืบรษัิทย่อยกับบุคคลที่

อาจมีส่วนไดเ้สยี หรือมีความขัดแยง้กันในทางผลประโยชน์ หรืออาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต ทัง้นี้ เพื่อความ
โปร่งใส เป็นธรรม และไมก่อ่ใหเ้กดิการถา่ยเทผลประโยชนข์องบรษัิทฯ และ/หรอืบรษัิทยอ่ย ดังตอ่ไปนี้  

 



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2563 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 
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1.  การเขา้ทํารายการระหว่างกัน ของบรษัิทฯ และ/หรอืบรษัิทย่อย กับบุคคลที่อาจมีส่วนไดเ้สยี หรือมีความขัดแยง้กัน
ในทางผลประโยชน ์บรษัิทฯ และ/หรอืบรษัิทยอ่ยจะตอ้งดําเนนิการเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ประกาศ ระเบยีบ ขอ้กําหนด และ
หนังสอืเวยีนทีเ่กีย่วขอ้งดังตอ่ไปนี้  

1)  พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535  
2)  ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุที ่ทจ. 21/2551 เรือ่งหลักเกณฑใ์นการทํารายการทีเ่กีย่วโยงกัน  
3)  ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบัิตกิารของบรษัิทจด   

ทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกัน พ.ศ.2546  
4)  ขอ้บังคับของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรือ่ง หลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารเกีย่วกับการเปิดเผยสารสนเทศ

และการปฏบัิตกิารใดๆ ของบรษัิทจดทะเบยีน  
5)  ขอ้กําหนดเกีย่วกับการเปิดเผยการทํารายการทีเ่กีย่วโยงกันในหมายเหตุประกอบงบการเงนิที่จัดําโดยผูส้อบบัญชทีี่

ไดร้ับการรับรองโดยคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยแ์ละแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาปี (แบบ 
56-1) รวมถงึประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ขอ้กําหนดตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ตลอดจนหนังสอืเวยีน กฎระเบยีบและกฎหมายอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง  

2.  การเขา้ทํารายการระหว่างกันใดๆ ที่เขา้ข่ายที่จะตอ้งไดร้ับอนุมัตจิากคณะกรรมการบรษัิทฯ หรือที่ประชุมผูถ้ือหุน้ 
รายการระหว่างกันดังกล่าวจะตอ้งไดร้ับการพิจารณากล่ันกรองและใหค้วามเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษัิทฯ หรือที่ประชุมผูถ้ือหุน้ แลว้แต่กรณี เพื่อพจิารณาอนุมัตทิุกครัง้ ทัง้นี้ เพื่อใหแ้น่ใจว่ารายการระหว่างกัน
ดังกลา่ว ไมก่อ่ใหเ้กดิการถา่ยเทผลประโยชนข์องบรษัิทฯ และ/หรอืบรษัิทยอ่ย โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ อยา่งนอ้ย
จะตอ้งครอบคลมุประเด็น ดังนี้  

1)  ความสมเหตสุมผลและประโยชนข์องรายการระหวา่งกันตอ่บรษัิทฯ และ/หรอืบรษัิทยอ่ย  
2)  ความเป็นธรรมของราคา และเงือ่นไขของรายการระหว่างกัน โดยใหพ้จิารณาเปรยีบเทยีบความเหมาะสมของราคาและ

สิง่ตอบแทนอืน่ กับราคาตลาด ราคาทีไ่ดร้ับการเสนอจากบคุคลภายนอก หรอืราคาประเมนิของผูป้ระเมนิอสิระ  
3)  ความเหมาะสมของเงือ่นไขของรายการ อาท ิโดยใหพ้จิารณาเปรยีบเทยีบเงือ่นไขการชําระราคาหรอืสิง่ตอบแทน และ   
     เงือ่นการคา้ปกตท่ัิวไป  

ทัง้นี้ ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไมม่คีวามชํานาญในการพจิารณารายการระหว่างกันทีเ่กดิขึน้ คณะกรรมการตรวจสอบ
สามารถขอความเห็นเกีย่วกับรายการระหว่างกันจากผูเ้ชีย่วชาญอสิระ หรือผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ เพื่อประกอบการพจิารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษัิทฯ กอ่นนาเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ แลว้แตก่รณี ได ้

 3.  บรษัิทฯ และ/หรอืบรษัิทย่อย จะตอ้งดําเนนิการหา้มไม่ใหก้รรมการผูม้สีว่นไดเ้สยีในการตกลงเขา้ทํารายการระหว่างกัน
ดังกลา่วเขา้ร่วมประชมุ และ/หรอืมสีทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุ ในวาระทีเ่กีย่วขอ้งกับการพจิารณาอนุมัตกิารเขา้ทํารายการระหว่างกัน 
ทัง้นี้ บรษัิทจะตอ้งดําเนนิการเปิดเผยขอ้มลูรายการระหวา่งกันในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิทีไ่ดร้ับการตรวจสอบหรอืสอบทานจาก
ผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ  

4.  การเขา้ทํารายการระหว่างกันใดๆ ใหฝ่้ายบรหิารมีอํานาจในการอนุมัตกิารเขา้ทํารายการระหว่างกันดังกล่าวได ้หาก
รายการดังกลา่วมขีอ้ตกลงและเงือ่นไขทางคา้ในลักษณะเดยีวกันกับทีว่ญิ�ชูนจะพงึกระทํากับคู่สญัญาท่ัวไปในสถานการณ์เดยีวกัน 
ดว้ยอํานาจต่อรองทางการคา้ที่ปราศจากอทิธพิลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือบุคคลที่มีความเกีย่วขอ้ง ทัง้นี้ 
บรษัิทฯ จะตอ้งจัดทํารายงานสรุปเกี่ยวกับรายการระหว่างกันที่เกดิขึน้ดังกล่าวที่มีมูลค่าเกนิกว่า 10 ลา้นบาท ทุกรายการ เพื่อ
รายงานใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ รับทราบภายในเวลาทีเ่หมาะสมตอ่ไป 

ทัง้นี้ บรษัิทฯ กําหนดขัน้ตอนการอนุมัตกิารเขา้ทํารายการระหว่างกันของบรษัิทฯ กจิการทีค่วบคุมร่วมกันและ/หรอืบรษัิท
ยอ่ย กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบคุคลทีอ่าจมสีว่นไดเ้สยี หรอืมคีวามขัดแยง้กันในทางผลประโยชน ์ทีม่เีงือ่นไขทางการคา้ท่ัวไป ดังนี้  

1.   ในกรณีที่เป็นการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือระหว่างกันที่มีขนาดเล็ก และเป็นรายการที่มีเงื่อนไขการคา้ปกติ      
ฝ่ายจัดการจะเป็นผูพ้จิารณาตัดสนิใจ  

2.  ในกรณีที่เป็นการทํารายการระหว่างกันที่มีขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่เป็นรายการที่มีเงื่อนไขการคา้ปกติ 
คณะกรรมการบรหิารจะเป็นผูพ้จิารณาตัดสนิใจ  
-  รายการขนาดเล็ก คอื รายการทีม่มีูลค่านอ้ยกว่าหรอืเท่ากับ 1 ลา้นบาท หรอื นอ้ยกว่าหรอืเท่ากับรอ้ยละ 0.03 
 ของสนิทรัพยท์ีม่ตัีวตนสทุธแิลว้แตจํ่านวนใดสงูกวา่  

-   รายการขนาดกลาง คอื รายการทีม่มีลูคา่มากกวา่ 1 ลา้นบาทแตน่อ้ยกวา่ 20 ลา้นบาท หรอื มากกวา่รอ้ยละ 0.03 
 แตต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 3 ของสนิทรัพยท์ีม่ตัีวตนสทุธ ิแลว้แตจํ่านวนใดจะสงูกวา่  

-  รายการขนาดใหญ ่คอื รายการทีม่มีลูคา่มากกวา่หรอืเทา่กับ 20 ลา้นบาท หรอื มากกวา่รอ้ยละ 3 ของสนิทรัพยท์ี่
 มตัีวตน สทุธ ิแลว้แตจํ่านวนใดจะสงูกวา่ 
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 13. ขอ้มลูทางการเงนิทีสํ่าคญั  

13.1 งบการเงนิ 
13.1.1 สรุปรายงานการตรวจสอบบัญช ี

ประจําปี ผูส้อบบญัช ี สรปุรายงานการตรวจสอบ 

2561 คณุขจรเกยีรต ิ อรุณไพโรจนกลุ ผูส้อบบัญชไีดป้ฏบัิตงิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช ี
 ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตเลขทะเบยีน 3445 และใหค้วามเห็นวา่ งบการเงนิทีต่รวจสอบไดแ้สดงฐานะการเงนิ 
 จาก  บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 ผลการดําเนนิงานและกระแสเงนิสด 
 เอบเีอเอส จํากัด สําหรับปีสิน้สดุวันเดยีวกันของบรษัิทฯ บรษัิทยอ่ยและกจิการที ่
  ควบคมุร่วมกัน และงบการเงนิเฉพาะของบรษัิทฯ โดยถกูตอ้งตาม 
  ทีค่วรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  โดยม ี
  เรือ่งสําคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) 1 เรือ่ง ไดแ้ก ่
  เรือ่ง การดอ้ยคา่ของสนิทรัพย ์- โรงไฟฟ้าพลังงานความรอ้น 
  ทัง้นี้ ความเห็นของผูส้อบบัญชตี่องบการเงนิเป็นแบบไมม่เีงือ่นไข 
   

2562 คณุขจรเกยีรต ิ อรุณไพโรจนกลุ ผูส้อบบัญชไีดป้ฏบัิตงิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช ี
 ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตเลขทะเบยีน 3445 และใหค้วามเห็นวา่ งบการเงนิทีต่รวจสอบไดแ้สดงฐานะการเงนิ 
 จาก  บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 ผลการดําเนนิงานและกระแสเงนิสด 
 เอบเีอเอส จํากัด สําหรับปีสิน้สดุวันเดยีวกันของบรษัิทฯ บรษัิทยอ่ยและการร่วมคา้ 
  และงบการเงนิเฉพาะของบรษัิทฯ โดยถกูตอ้งตามทีค่วรในสาระสําคัญ 
  ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  โดยมเีรือ่งสําคัญ 
  ในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) 1 เรือ่ง ไดแ้ก ่
  เรือ่ง การรวมธรุกจิ ทัง้นี้ ความเหน็ของผูส้อบบัญชตีอ่งบการเงนิ 
  เป็นแบบไมม่เีงือ่นไข 
   

2563 คณุขจรเกยีรต ิ อรุณไพโรจนกลุ ผูส้อบบัญชไีดป้ฏบัิตงิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช ี
 ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตเลขทะเบยีน 3445 และใหค้วามเห็นวา่ งบการเงนิทีต่รวจสอบไดแ้สดงฐานะการเงนิ 
 จาก  บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 ผลการดําเนนิงานและกระแสเงนิสด 
 เอบเีอเอส จํากัด สําหรับปีสิน้สดุวันเดยีวกันของบรษัิทฯ บรษัิทยอ่ยและการร่วมคา้ 
  และงบการเงนิเฉพาะของบรษัิทฯ โดยถกูตอ้งตามทีค่วรในสาระสําคัญ 
  ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  โดยมเีรือ่งสําคัญ 
  ในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) 1 เรือ่ง ไดแ้ก ่
  การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที ่16  
  เรือ่ง สญัญาเชา่ (TFRS 16) มาปฏบัิตใิชค้รัง้แรก 
  ทัง้นี้ ความเห็นของผูส้อบบัญชตี่องบการเงนิเป็นแบบไมม่เีงือ่นไข 
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13.1.2 ตารางสรุปงบการเงนิรวมของบรษัิทฯ  ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 – 2563 

 
 

 

(หน่วย : ล้านบาท)

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 561.02        3.82% 643.59        4.06% 883.25        4.61%
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจํากัดในการเบิกใช้ระยะสั้น 74.40          0.51% 18.86          0.12% 13.75          0.07%
เงินลงทุนชั่วคราว 0.46            0.00% 221.11        1.39% -              0.00%
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย -              0.00% -              0.00% 0.47            0.00%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 478.07        3.25% 430.40        2.71% 340.86        1.78%
สินค้าคงเหลือ 14.45          0.10% 24.03          0.15% 22.80          0.12%
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน (ลูกหนี้กรมสรรพากร ) 181.18        1.23% 273.16        1.72% 105.12        0.55%
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระ -              0.00% 16.28          0.10% 270.52        1.41%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 152.58        1.04% 14.04          0.09% 17.65          0.09%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,462.16     9.95% 1,641.47     10.34% 1,654.42     8.63%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจํากัดในการเบิกใช้ระยะยาว 12.01          0.08% 34.24          0.22% 42.35          0.22%
เงินลงทุนในการร่วมค้า 1,787.08     12.17% 1,840.06     11.59% 1,992.69     10.39%
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 89.98          0.61% 103.86        0.65% 102.89        0.54%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 6,928.08     47.16% 7,549.86     47.57% 10,018.47   52.24%
สินทรัพย์สิทธิการใช้ -              0.00% -              0.00% 325.65        1.70%
ค่าความนิยม 17.73          0.12% 17.11          0.11% 50.86          0.27%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 4,376.58     29.79% 4,669.90     29.43% 4,945.27     25.79%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 2.41            0.02% 1.62            0.01% 21.73          0.11%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 13.20          0.09% 11.87          0.07% 22.45          0.12%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 13,227.07   90.05% 14,228.52   89.66% 17,522.36   91.37%
รวมสินทรัพย์ 14,689.23   100.00% 15,869.99   100.00% 19,176.78   100.00%
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 98.79          0.67% 98.47          0.62% 250.00        1.30%
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเจ้าหนี้อื่น 278.45        1.90% 199.27        1.26% 254.29        1.33%
เจ้าหนี้ค่าสิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ถึงกําหนดชําระภายใน -              0.00% 2.06            0.01% 0.80            0.00%
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 2.62            0.02% 7.20            0.05% 28.89          0.15%
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 437.24        2.98% 737.76        4.65% 2,443.77     12.74%
ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งปี 2,048.53     13.95% 949.80        5.98% -              0.00%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 1.35            0.01% 4.40            0.03% 1.99            0.01%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 15.49          0.11% 26.40          0.17% 70.92          0.37%

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,882.47     19.62% 2,025.36     12.76% 3,050.66     15.91%
หนี้สินไม่หมุนเวียน
   เจ้าหนี้ค่าสิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า -              0.00% 73.33          0.46% 25.78          0.13%

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 7.98            0.05% 13.28          0.08% 309.52        1.61%
เงินกู้ยืมระยะยาว 5,922.63     40.32% 5,736.44     36.15% 6,278.58     32.74%
หุ้นกู้ 949.07        6.46% 2,345.02     14.78% 3,444.10     17.96%
หนี้สินอนุพันธ์ -              0.00% -              0.00% 58.36          0.30%
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 8.61            0.06% 13.52          0.09% 17.37          0.09%
ประมาณการหนี้สินการรื้อถอนสินทรัพย์ 2.45            0.02% 2.58            0.02% 29.03          0.15%
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 1.34            0.01% 28.07          0.18% 43.98          0.23%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 0.07            0.00% 0.07            0.00% 0.07            0.00%

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 6,892.15     46.92% 8,212.31     51.75% 10,206.79   53.22%
รวมหนี้สิน 9,774.62     66.54% 10,237.67   64.51% 13,257.45   69.13%
ส่วนของเจ้าของ
ทุนจดทะเบียน 2,450.25     2,477.47     2,477.47     

ทุนที่ออกและเรียกชําระแล้ว 1,905.75     12.97% 2,117.72     13.34% 2,117.72     11.04%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 727.55        4.95% 1,045.50     6.59% 1,045.50     5.45%
สํารองตามกฎหมาย 63.97          0.44% 81.30          0.51% 106.76        0.56%
กําไร (ขาดทุน) สะสม 2,207.23     15.03% 2,856.78     18.00% 2,865.34     14.94%
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ (134.12)       -0.91% (473.30)       -2.98% (218.02)       -1.14%

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 4,770.38     32.48% 5,628.00     35.46% 5,917.30     30.86%
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 144.23        0.98% 4.32            0.03% 2.03            0.01%
ส่วนของผุ้ถือหุ้น 4,914.61     33.46% 5,632.32     35.49% 5,919.33     30.87%
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 14,689.23   100.00% 15,869.99   100.00% 19,176.78   100.00%

2563งบแสดงฐานะการเงินรวม 25622561
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(หน่วย : ล้านบาท)

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
รายได้จากการขาย 496.42       88.43% 1,235.45    91.59% 1,322.35    86.40%
รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า 22.34        3.98% 68.70        5.09% 161.01       10.52%
รายได้ค่าบริหารจัดการ 42.61        7.59% 44.74        3.32% 47.09        3.08%
ต้นทุนขายและบริการ (435.17)     -77.52% (911.36)     -67.56% (1,023.35)   -66.87%
กําไร (ขาดทุน )ขั้นต้น 126.20       22.48% 437.53       32.44% 507.10       33.13%
รายได้อื่น 156.19       27.82% 92.72        6.87% 12.51        0.82%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (206.64)     -36.81% (233.35)     -17.30% (305.28)     -19.95%
(ขาดทุน)กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน (0.05)         -0.01% (5.42)         -0.40% (97.95)       -6.40%
ค่าใช้จ่ายอื่น (296.00)     -52.7% -            0.0% -            0.0%
ต้นทุนทางการเงิน (123.24)     -21.95% (147.19)     -10.91% (340.73)     -22.26%
ส่วนแบ่งกําไรจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 610.19       108.70% 659.52       48.89% 643.33       42.04%
กําไร (ขาดทุน )ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 266.65       47.50% 803.81       59.59% 418.98       27.38%
ภาษีเงินได้ (83.58)       -14.89% (5.07)         -0.38% (0.17)         -0.01%
กําไร (ขาดทุน )สําหรับปี 183.07       32.61% 798.74       59.21% 418.81       27.37%
กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี
  การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน -            0.00% (2.89)         -0.21% -            0.00%
  ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน (4.18)         -0.74% (328.65)     -24.36% 311.59       20.36%
  การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง -            0.00% -            0.00% (8.12)         -0.53%

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 178.89       31.87% 467.20       34.64% 722.28       47.19%

การแบ่งปันกําไรสําหรับปี
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 173.96       30.99% 774.58       57.42% 421.43       27.54%
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 9.11          1.62% 24.16        1.79% (2.62)         -0.17%

183.07       32.61% 798.74       59.21% 418.81       27.37%

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.09          0.40          0.20          

2563งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 25622561



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2563 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 
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(หน่วย:ล้านบาท)
งบกระแสเงินสดรวม 2561 2562 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 266.65                        803.81                        418.98                        
 รายการปรับปรุง
      ค่าเสื่อมราคา 145.97                        298.30                        367.17                        
      ค่าตัดจําหน่าย 11.07                          43.15                          56.27                          
      ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น -                              -                              0.89                            
      ส่วนแบ่งกําไรจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน (610.19)                      (659.52)                      (643.33)                      
      สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 2.65                            5.96                            3.85                            
      ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (2.02)                           (4.49)                           215.24                        
      ขาดทุน (กําไร)จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว -                              (0.50)                           -                              
      กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (1.35)                           (0.97)                           (0.22)                           
      ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 296.00                        13.08                          0.64                            
      ขาดทุน(กําไร)จากการจําหน่าย/ตัดจําหน่ายอุปกรณ์ 0.04                            0.55                            16.79                          
      ขาดทุนจากการขายบริษัทย่อย -                              -                              2.70                            
      ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย 0.02                            0.02                            0.01                            
      ดอกเบี้ยรับ (23.09)                         (1.76)                           (0.80)                           
      รายได้อื่น (1.59)                           -                              -                              
      ต้นทุนทางการเงิน 123.24                        147.19                        340.73                        
      กําไรจากการต่อรองราคาซื้อบริษัทย่อย -                              (56.00)                         -                              
      ขาดทุนจากการด้อยค่าของความนิยม -                              0.97                            1.52                            

207.40                        589.79                        780.44                        
การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (393.23)                      101.71                        8.58                            
สินค้าคงเหลือ (14.45)                         (9.58)                           1.22                            
ภาษีมุลค่าเพิ่มรอขอคืน (67.17)                         43.78                          162.30                        
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 81.78                          -                              -                              
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระ -                              124.23                        (254.23)                      
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (57.07)                         (118.78)                      0.07                            
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 13.92                          3.94                            (5.85)                           
เจ้าหนี้อื่น 35.09                          (38.37)                         (169.38)                      
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 0.77                            3.59                            44.58                          
จ่ายชําระผลประโยชน์พนักงาน (0.12)                           (3.92)                           -                              

เงินสดสุทธ(ิใช้ไปใน)การดําเนินงาน (193.08)                      696.39                        567.73                        
เพิ่ม รับภาษีเงินได้ 1.55                            -                              -                              
ลด  จ่ายภาษีเงินได้ (12.79)                         (3.32)                           (6.87)                           
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดําเนินงาน (204.32)                      693.07                       560.86                       



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2563 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 
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(หน่วย:ล้านบาท)
งบกระแสเงินสดรวม 2561 2562 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายที่ซื้อบริษัทย่อย-สุทธิจากเงินสดที่ได้มา (45.91)                         (745.03)                      (123.16)                      
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                              -                              69.31                          
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจํากัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น(ลดลง) (5.60)                           33.32                          14.99                          
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า (510.97)                      (995.39)                      (520.00)                      
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เพื่อค้า 605.93                        776.21                        740.87                        
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น -                              -                              (6.65)                           
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น -                              -                              6.65                            
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (2,255.19)                   (434.44)                      (2,659.01)                   
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 10.12                          0.42                            4.80                            
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (46.57)                         (2.09)                           (0.35)                           
รับดอกเบี้ย 34.96                          1.77                            0.80                            
รับเงินปันผล 670.22                        599.83                        555.10                        

เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (1,543.01)                  (765.40)                      (1,916.65)                  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
   เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ -                              529.92                        -                              

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสุทธิจากค่าธรรมเนียมทางการเงิ 85.99                          145.92                        1,327.63                    
จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (2,250.00)                   (150.00)                      (1,180.00)                   
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (2.97)                           (6.76)                           (34.08)                         
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิจากค่าธรรมเนียมทางการเงิน 4,617.39                    901.53                        3,070.53                    
จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (240.31)                      (942.09)                      (1,095.85)                   
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้สุทธิจากค่าธรรมเนียมการออกหุ้นกู้ -                              2,344.71                    1,096.75                    
ไถ่ถอนหุ้นกู้ -                              (2,050.00)                   (950.00)                      
ซื้อหุ้นเพิ่มในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม (34.92)                         (174.60)                      -                              
เงินสดจ่ายเงินปันผล (10.18)                         (104.81)                      (254.13)                      
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมทางการเงิน (218.60)                      (273.41)                      (323.14)                      

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,946.40                    220.41                       1,657.71                    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 199.07                        148.08                        301.92                        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 424.75                        561.02                        643.59                        
กําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 1.08                            2.36                            (0.89)                           
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน (63.88)                         (67.87)                         (61.37)                         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 561.02                       643.59                       883.25                       



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2563 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 
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      งบการเงนิรวม 
    หน่วย 2561 2562 2563 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง       
  อัตราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 0.51 0.81 0.54 
  อัตราสว่นหมนุเวยีนลกูหนี้การคา้ เทา่ 1.68 2.97 3.97 
อตัราสว่นแสดงความสามารถในการทํากําไร      
  อัตรากําไรขัน้ตน้ % 22.48% 32.44% 33.13% 
  อัตรากําไรจากการดําเนนิงาน % 29.36% 45.26% 34.75% 
  อัตรากําไรสทุธ ิ % 13.10% 36.86% 19.28% 
  อัตราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ % 3.71% 14.90% 7.30% 
อตัราสว่นแสดงประสทิธภิาพในการดําเนนิงาน      
  อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย ์ % 2.90% 6.22% 4.34% 
  อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพยถ์าวร % 6.45% 13.14% 8.65% 
อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ      
  อัตราสว่นหนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ เทา่ 2.05 1.82 2.24 
  อัตราสว่นหนี้สนิสทุธติอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ เทา่ 1.93 1.70 2.09 
  อัตราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ เทา่ 4.44 8.78 3.47 
  อัตราการจ่ายปันผลตอ่หุน้ บาท 0.0550 0.12 0.05 * 

หมายเหต ุ:  อัตราปันผลเทยีบกับปีทีอ่า้งองิผลประกอบการ   
  อัตราปันผลสาํหรับปี 2563 เป็นการจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลจากผลประกอบการระหวา่งปี 2563   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2563 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 
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13.1.3 ตารางสรุปงบการเงนิเฉพาะบรษัิท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 – 2563  

 

(หน่วย : ล้านบาท)

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 209.56          2.47% 43.84            0.45% 124.97          1.27%
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจํากัดในการเบิกใช้ระยะสั้น 11.60 0.14% 14.91 0.15% 9.10 0.09%
เงินลงทุนชั่วคราว 0.46              0.01% 221.11          2.29% -               0.00%
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย -               0.00% -               0.00% 0.47              0.00%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 258.87          3.05% 263.93          2.74% 185.27          1.88%
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย 335.29          3.96% 701.00          7.27% -               0.00%
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี -               0.00% 61.60            0.64% 81.14            0.82%
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระ -               0.00% -               0.00% 0.60              0.01%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 11.98            0.14% 14.58            0.15% 16.62            0.17%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 827.76          9.77% 1,320.97       13.69% 418.17          4.24%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจํากัดในการเบิกใช้ระยะยาว 1.05              0.01% 12.37            0.13% 2.30              0.02%
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 4,333.47       51.13% 5,004.15       51.86% 6,133.45       62.16%
ลูกหนี้จากการจําหน่ายเงินลงทุน 1,383.68       16.33% 1,383.68       14.34% 1,383.68       14.02%
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 1,198.75       14.14% 1,199.15       12.43% 1,199.15       12.15%
เงินลงทุนในการร่วมค้า 350.00          4.13% 350.00          3.63% 350.00          3.55%
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 89.98            1.06% 89.98            0.93% 89.98            0.91%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 280.23          3.31% 273.74          2.84% 251.57          2.55%
สินทรัพย์สิทธิการใช้ -               0.00% -               0.00% 30.34            0.31%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 7.68              0.09% 7.06              0.07% 5.12              0.05%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 2.65              0.03% 7.34              0.08% 2.67              0.03%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 7,647.49       90.23% 8,327.47       86.31% 9,448.26       95.76%
รวมสินทรัพย์ 8,475.25       100.00% 9,648.44       100.00% 9,866.43       100.00%
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 98.79            1.2% 98.47            1.0% 250.00          2.5%
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเจ้าหนี้อื่น 42.59            0.50% 45.97            0.48% 150.51          1.53%
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 2.62              0.03% 2.72              0.03% 8.23              0.08%
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 175.89 2.08% 272.90 2.83% 2,144.27 21.73%
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย 22.50 0.27% 22.50 0.23% -               0.00%
ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งปี 2,048.53 24.17% 949.80 9.84% -               0.00%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 0.97              0.01% 5.29              0.05% 5.85              0.06%

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,391.89       28.22% 1,397.65       14.49% 2,558.86       25.94%
หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 7.98 0.09% 5.26 0.05% 12.30 0.12%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 2,062.78       24.34% 2,291.06       23.75% 394.39          4.00%
เงินกู้ยืมระยะยาว - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -               0.00% -               0.00% -               0.00%
หุ้นกู้ 949.07          11.20% 2,345.02       24.30% 3,444.10       34.91%
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 8.61              0.10% 13.52            0.14% 17.37            0.18%
ประมาณการหนี้สินการรื้อถอนสินทรัพย์ 2.45              0.03% 2.58              0.03% 2.65              0.03%
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 1.27              0.01% 3.12              0.03% 4.69              0.05%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 0.07              0.00% 0.07              0.00% 0.07              0.00%

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 3,032.23       35.78% 4,660.63       48.30% 3,875.57       39.28%
รวมหนี้สิน 5,424.12       64.00% 6,058.28       62.79% 6,434.43       65.22%
ส่วนของเจ้าของ
ทุนจดทะเบียน 2,450.25       28.91% 2,477.47       25.68% 2,477.47       25.11%

ทุนออกจําหน่ายและชําระแล้ว 1,905.75       22.49% 2,117.72       21.95% 2,117.72       21.46%
ส่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ 727.55          8.58% 1,045.50       10.84% 1,045.50       10.60%
สํารองตามกฎหมาย 50.89            0.60% 67.60            0.70% 80.09            0.81%
กําไร (ขาดทุน) สะสม 366.94          4.33% 359.34          3.72% 188.69          1.91%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,051.13       36.00% 3,590.16       37.21% 3,432.00       34.78%
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 8,475.25       100.00% 9,648.44       100.00% 9,866.43       100.00%

2563งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ 25622561



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2563 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 
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(หน่วย : ล้านบาท)

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการขาย 1.24            1.61% -              0.00% -              0.00%
รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า 1.50            1.95% -              0.00% -              0.00%
รายได้ค่าบริหารจัดการ 74.35          96.45% 94.74          100.00% 112.99       100.00%
ต้นทุนขายและบริการ (88.38)        -114.65% (74.63)        -78.77% (88.82)        -78.61%
กําไร (ขาดทุน )ขั้นต้น (11.29)        -14.65% 20.11         21.23% 24.17         21.39%
รายได้เงินปันผล 586.57       760.89% 618.38       652.71% 490.70       434.29%
รายได้อื่น 69.46          90.10% 9.75            10.29% 18.59          16.45%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (138.89)      -180.17% (136.55)      -144.13% (124.09)      -109.82%
(ขาดทุน)กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน (65.89)        -85.47% (194.17)      -204.95% 75.64          66.94%
ค่าใช้จ่ายอื่น (296.00)      -383.97% -              0.00% -              0.00%
ต้นทุนทางการเงิน (260.14)      -337.45% (198.87)      -209.91% (280.84)      -248.55%
กําไร (ขาดทุน )ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (116.18)     -150.71% 118.65       125.24% 204.17       180.70%
ภาษีเงินได้ (74.44)        -96.56% (1.83)           -1.93% 1.65            1.46%
กําไร (ขาดทุน )สําหรับปี (190.62)     -247.27% 116.82       123.31% 205.82       182.16%
กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี
  การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน -              0.00% (2.89)           -3.05% -              0.00%

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (190.62)     -247.27% 113.93       120.26% 205.82       182.16%

การแบ่งปันกําไรสําหรับปี
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (190.62)      -247.27% 116.82       123.31% 205.82       182.16%
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม -             0.00% -             0.00% -             0.00%

(190.62)      -247.27% 116.82       123.31% 205.82       182.16%

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (0.10)           0.06            0.11            

2563งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะ 25622561



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2563 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 
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(หน่วย:ล้านบาท)
งบกระแสเงินสดเฉพาะ 2561 2562 2563

 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรก่อนภาษีเงินได้ (116.18)                       118.65                        204.17                        
 รายการปรับปรุง
      ค่าเสื่อมราคา 26.13                          8.72                             13.29                          
      ค่าตัดจําหน่าย 1.11                             2.14                             2.06                             
      ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น -                               -                               0.89                             
      สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 2.65                             5.96                             3.85                             
      ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (73.46)                         183.83                        (87.61)                         
      ขาดทุน (กําไร)จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว -                               (0.50)                           -                               
      กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (1.35)                           (0.97)                           (0.22)                           
      ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 296.00 (0.58)                           -                               
      ขาดทุน(กําไร)จากการจําหน่าย/ตัดจําหน่ายอุปกรณ์ (0.02)                           (0.02)                           (0.04)                           
      เงินปันผลรับ (586.57)                       (618.38)                       (490.70)                       
      ดอกเบี้ยรับ (24.50)                         (6.46)                           (16.83)                         
      รายได้อื่น (3.03)                           -                               -                               
      ต้นทุนทางการเงิน 260.14                        198.87                        280.84                        

(219.08)                       (108.74)                       (90.30)                         
การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (10.82)                         9.52                             39.05                          
ภาษีมุลค่าเพิ่มรอขอคืน 0.24                             -                               -                               
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 81.78                          -                               -                               
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระ -                               (0.44)                           0.05                             
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (0.32)                           0.51                             -                               
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1.26                             (4.70)                           4.69                             
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเจ้าหนี้อื่น 0.32                             2.07                             (4.55)                           
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 0.28                             4.33                             0.56                             
จ่ายชําระผลประโยชน์พนักงาน (0.12)                           (3.92)                           -                               

เงินสดสุทธ(ิใช้ไปใน)กิจการดําเนินงาน (146.46)                       (101.37)                       (50.50)                         
เพิ่ม รับภาษีเงินได้ 1.55                             -                               -                               
ลด  จ่ายภาษีเงินได้ (2.28)                           (2.67)                           (2.69)                           
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากการดําเนินงาน (147.19)                      (104.04)                      (53.19)                        



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2563 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 
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(หน่วย:ล้านบาท)
งบกระแสเงินสดเฉพาะ 2561 2562 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายที่ซื้อบริษัทย่อย-สุทธิจากเงินสดที่ได้มา (488.70)                       (0.40)                           -                               
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 424.25                        -                               -                               
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจํากัดในการเบิกใช(้เพิ่มขึ้น)ลดลง (2.74)                           (14.63)                         15.88                          
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า (510.97)                       (995.39)                       (520.00)                       
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เพื่อค้า 605.93                        776.21                        740.87                        
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น -                               -                               (6.65)                           
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น -                               -                               6.65                             
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย (663.49)                       (488.00)                       (41.30)                         
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย 380.74                        67.29                          69.45                          
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย (563.74)                       (1,018.16)                    (619.77)                       
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 704.57                        161.82                        292.17                        
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (6.93)                           (3.99)                           (2.09)                           
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 0.26                             0.27                             0.06                             
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (3.12)                           (2.09)                           (0.13)                           
รับดอกเบี้ย 35.82                          7.64                             (6.46)                           
รับเงินปันผล 570.82                        599.83                        555.10                        

เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน 482.70                        (909.60)                      483.78                        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
   เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ -                               529.92                        -                               

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสุทธิจากค่าธรรมเนียมทางการเงิ 85.99                          145.92                        1,327.63                     
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (2,250.00)                    (150.00)                       (1,180.00)                    
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (2.97)                           (2.97)                           (8.50)                           
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิจากค่าธรรมเนียมทางการเงิน 2,237.65                     546.46                        368.99                        
จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว -                               (203.17)                       (501.43)                       
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้สุทธิจากค่าธรรมเนียมการออกหุ้นกู้ -                               2,344.71                     1,096.75                     
ไถ่ถอนหุ้นกู้ -                               (2,050.00)                    (950.00)                       
เงินสดจ่ายเงินปันผล (10.18)                         (104.81)                       (254.13)                       
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมทางการเงิน (220.49)                       (206.11)                       (248.72)                       

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน (160.00)                      849.95                        (349.41)                      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 175.51                        (163.69)                       81.18                          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 32.02                          209.56                        43.84                          
กําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 2.03                             (2.03)                           (0.05)                           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 209.56                        43.84                          124.97                        



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2563 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 
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      งบการเงนิเฉพาะ 
    หน่วย 2561 2562 2563 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง       
  อัตราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 0.35 0.95 0.16 
  อัตราสว่นหมนุเวยีนลกูหนี้การคา้ เทา่ 0.23 0.36 0.50 
อตัราสว่นแสดงความสามารถในการทํากําไร      
  อัตรากําไรขัน้ตน้ % -14.65% 21.23% 21.39% 
  อัตรากําไรจากการดําเนนิงาน % 19.64% 43.92% 77.94% 
  อัตรากําไรสทุธ ิ % -26.00% 16.16% 33.08% 
  อัตราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ % -6.25% 3.17% 6.00% 
อตัราสว่นแสดงประสทิธภิาพในการดําเนนิงาน      
  อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย ์ % 1.69% 3.50% 4.97% 
  อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพยถ์าวร % 32.90% 114.63% 184.66% 
อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ      
  อัตราสว่นหนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ เทา่ 1.78 1.69 1.87 
  อัตราสว่นหนี้สนิสทุธติอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ เทา่ 1.71 1.68 1.84 
  อัตราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ เทา่ 0.66 1.65 1.78 
  อัตราการจ่ายปันผลตอ่หุน้ บาท 0.0550 0.12 0.05 * 

หมายเหต ุ: อัตราปันผลเทยีบกับปีทีอ่า้งองิผลประกอบการ   
 อัตราปันผลสาํหรับปี 2563 เป็นการจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลจากผลประกอบการระหวา่งปี 2563   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2563 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 
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 14. การวเิคราะหแ์ละคําอธบิายของฝ่ายจดัการ 

14.1 เหตกุารณ์สําคญัในปี 2563 ทีม่ผีลกระทบตอ่งบการเงนิ 
 ในปี 2563 กลุม่บรษัิทฯ เขา้ซือ้โครงการโซลา่รล์อยน้ํา (Floating Solar PV Farm) ทีจั่งหวัดปราจนีบรุ ีจํานวน 8 เมกะ
วัตต ์ในเดอืนมถิุนายน และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยท์ีดํ่าเนนิการเชงิพาณิชยแ์ลว้ ทีจั่งหวัดกระบี ่จํานวน 5 เมกะ
วัตต ์ในเดอืนกรกฏาคม รวมกําลังการผลติเพิม่ขึน้จากโครงการทีซ่ ือ้ใหม่จํานวน 13 เมกะวัตต ์ทัง้นี้ โครงการโซล่ารล์อยน้ํา 
อยูร่ะหวา่งการกอ่สรา้งและดําเนนิการในดา้นตา่งๆ  

 กลุม่บรษัิทฯ รับรูผ้ลการดําเนนิงานเต็มปีสําหรับของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยท์ีซ่ ือ้ใหมตั่ง้แต่ปี 2562 
จํานวนรวม 18 เมกะวัตต ์ทีจั่งหวัดอยธุยาจํานวน 5 เมกะวัตต ์จังหวัดอดุรธานีจํานวน 5 เมกะวัตต ์และจังหวัดอา่งทองจํานวน 
8 เมกะวัตต ์ทีซ่ ือ้ในเดอืนมนีาคม สงิหาคม และพฤศจกิายน 2562 ตามลําดับ  
 ทัง้นี้ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์ขนาดกําลังผลติตดิตัง้ 147 เมกะวัตต ์ทีป่ระเทศญีปุ่่ น ไดเ้ริม่กอ่สรา้งในเดอืน
เมษายน 2563 
  
14.2 รายงานวเิคราะหผ์ลการดําเนนิงานตามงบการเงนิรวม 

1.  รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 
 กลุ่มบรษัิทฯ มีรายไดเ้พิม่ขึน้ 160.97 ลา้นบาทจากการรับรูร้ายไดเ้ต็มปีของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยท์ี่ซือ้
ใหม่ ตัง้แต่ปี 2562 รวมจํานวน 18 เมกะวัตตท์ี่จังหวัดอยุธยา อุดรธานี และอ่างทอง และเพิม่ขึน้ 15.28 ลา้นบาทจากโครงการ
โรงไฟฟ้าจากพลังงานชวีมวล 3 โครงการ ทีม่กํีาลังการผลติเสนอขายรวมจํานวน 22.2 เมกะวัตต ์ 
 สง่ผลใหก้ลุม่บรษัิทฯ มรีายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารรวมสําหรับปี 2563 มจํีานวน 1,530.45 ลา้นบาท สงูกวา่ปีกอ่น 
ทีบ่รษัิทฯ มรีายไดเ้ทา่กับ 1,348.89 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จํานวน 181.56 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอัตราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 13.46  
(ยอดดังกลา่วยังไมร่วมรายไดจ้ากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์จํานวน 80 เมกะวัตต ์ซึง่รับรูผ้ลประกอบการเป็นสว่นแบ่ง
กําไรจากเงนิลงทนุในการร่วมคา้อกีจํานวน 643.33 ลา้นบาท)  
 ทัง้นี้ กลุ่มบรษัิทฯ มรีายไดอ้ืน่ลดลง 80.21 ลา้นบาท ซึง่มสีาเหตุหลักจากกําไรจากการต่อรองราคาซือ้บรษัิทยอ่ยทีเ่กดิขึน้
จากการซือ้บรษัิทในปี 2562  รวมถงึรายไดอ้ืน่จากเงนิชดเชยความเสยีหายทีไ่ดร้ับจากบรษัิทประกันทีล่ดลง  
 
     2.  ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร 
 กลุ่มบรษัิทฯ มีตน้ทุนขายและบรกิารรวมสําหรับปี 2563 จํานวน 1,023.35 ลา้นบาท สูงกว่าปีก่อนที่แสดงยอด 911.36 
ลา้นบาท  เพิม่ขึน้จํานวน 111.99 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอัตราเพิม่ขึน้รอ้ยละ 12.29 ซึง่มสีาเหตุหลักจากการรับรูต้น้ทุนขายเต็มปี
ของโครงการที่ซือ้ใหม่ ตน้ทุนการผลติของโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานชวีมวลที่เพิม่ขึน้ตามสัดส่วนของรายได ้รวมถงึค่าตัด
จําหน่ายของสทิธใินสญัญาขายไฟฟ้าทีร่ับรูเ้มือ่โครงการเริม่ดําเนนิการเชงิพาณชิย ์
 กลุ่มบรษัิทฯ มีอัตราการทํากําไรขัน้ตน้สําหรับปี 2563 เท่ากับรอ้ยละ 33.13 เพิม่ขึน้จากปี 2562 ที่มีกําไรขัน้ตน้รอ้ยละ 
32.44 อัตราการทํากําไรขัน้ตน้ทีเ่พิม่ขึน้เป็นผลมาจากจํานวนทีเ่พิม่ขึน้ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยใ์นปี 2562 และ 
2563 ทีม่อัีตราการทํากําไรขัน้ตน้สงูกวา่อัตรากําไรขัน้ตน้ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชวีมวล 
 

3.  คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร 
 กลุ่มบรษัิทฯ มคี่าใชจ่้ายในการบรหิารรวมสําหรับปี 2563 จํานวน 305.29 ลา้นบาท ซึง่สงูกว่าปีกอ่นทีแ่สดงยอด 233.35 
ลา้นบาท เป็นจํานวน 71.94 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 30.83 เนื่องจากการเพิม่ขึน้ของค่าใชจ่้ายในการบรหิาร รวมถงึค่าที่
ปรกึษาตา่งๆ สําหรับโครงการทีบ่รษัิทไดล้งทนุไป 
      ในปี 2563 กลุม่บรษัิทฯ รับรูข้าดทนุจากอัตราแลกเปลีย่นจํานวน 97.95 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 92.54 ลา้นบาท เมือ่เทยีบ
กับปีกอ่นทีแ่สดงยอด 5.41 ลา้นบาท จากการปรับมูลคา่เงนิกูย้มืในสกลุเงนิตา่งประเทศในทางบัญช ีทัง้นี้ รายการดังกล่าวไม่
มกีระทบต่อการดําเนนิงานและกระแสเงนิสด 

     4.  ตน้ทนุทางการเงนิ 
 กลุม่บรษัิทฯ มตีน้ทนุทางการเงนิสําหรับปี 2563  จํานวน 340.73 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีกอ่นทีม่จํีานวน 147.19 ลา้นบาท 
หรอืเพิม่ขึน้จํานวน 193.54 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 131.49 ซึง่มสีาเหตุหลักจากตน้ทุนทางการเงนิสําหรับค่าสทิธใินสัญญา
ไฟฟ้าของโครงการทีเ่ร ิม่ก่อสรา้ง และดอกเบีย้จากสัญญาเช่าที่ปรับปรุงตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิเรื่องสัญญาเช่า 
(TFRS 16) ทีถ่อืปฏบัิตเิป็นครัง้แรกในปี 2563 
 



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2563 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 
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5.  สว่นแบง่กําไรจากเงนิลงทนุในการร่วมคา้ 
 ตามนโยบายการบัญชเีรือ่งการบัญชสํีาหรับงบการเงนิรวม กลุม่บรษัิทฯ รับรูเ้งนิลงทนุในการร่วมคา้ตามวธิสีว่นไดเ้สยีซึง่เป็น
กจิการทีล่งทนุและดําเนนิการบรหิารโครงการไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้บนพืน้ดนิ 80 เมกะวัตต ์ตามรายละเอยีดดังนี้ 

ผลการดําเนนิงานของเงนิลงทนุในการรว่มคา้ตามวธิสีว่นไดเ้สยี 

หน่วย : ลา้นบาท 
รายการ 31 ธนัวาคม เพิม่ขึน้ (ลดลง) 

2563 2562 จํานวนเงนิ รอ้ยละ 
รายได ้ 1,500.35 1,546.28 (45.93) (2.97) 
ตน้ทนุและค่าใชจ่้าย (428.13) (447.08) 18.95 4.24 
กําไรสทุธ ิ 1,072.22 1,099.20 (26.98) (2.45) 
สว่นแบง่กําไรจากเงนิลงทนุในการร่วมคา้ (60%) 643.33 659.52 (16.19) (2.45) 

 
การร่วมคา้มผีลประกอบการทีส่มํ่าเสมอ โดยในปี 2563  มกํีาไรสทุธจํิานวน 1,072.22 ลา้นบาท ลดลงจากปีกอ่นที่แสดง

ยอด 1,099.20 ลา้นบาท เป็นจํานวน 26.98 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 2.45 ผลประกอบการดังกลา่วจะถูกแบง่ตามวธิสีว่นไดเ้สยี
ในรูปแบบของสว่นแบง่กําไรจากเงนิลงทนุในการร่วมคา้ โดยสว่นแบง่กําไรจากเงนิลงทนุในการร่วมคา้ (60%) สําหรับปี 2563 จะ
มจํีานวน 643.33 ลา้นบาท ลดลงจากปีกอ่นทีแ่สดงยอด 659.52 ลา้นบาท เป็นจํานวน 16.19 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 2.45 

 
6.  กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 

 ในปี 2563 กลุม่บรษัิทฯ มกํีาไรสทุธสํิาหรับปีจํานวน  418.81 ลา้นบาท  ลดลงจากปีกอ่นทีแ่สดงยอด 798.74 ลา้นบาท  คดิ
เป็นจํานวน 379.93 ลา้นบาท หรอืเป็นอัตรารอ้ยละ 47.57 เนื่องจากตน้ทนุทางการเงนิทีส่งูขึน้ รวมถงึขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่น
ในปี 2563 ซึง่เป็นการขาดทนุจากรายการทางบัญช ีไมม่กีระทบตอ่การดําเนนิงานและกระแสเงนิสดของบรษัิทแต่อยา่งใด 
 ในปี 2563 กลุ่มบรษัิทฯ มีกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี ลา้นบาท 722.28 เพิม่ขึน้จากปีก่อนที่มีจํานวน 467.20 ลา้นบาท 
สาเหตหุลักเกดิจากผลตา่งจากอัตราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงนิ ซึง่เป็นการปรับปรุงรายการทางบัญช ี 
 
     7.  อัตราผลตอบแทนตอ่ผูถ้อืหุน้  
 กลุ่มบรษัิทฯ มีอัตราผลตอบแทนต่อผูถ้ือหุน้ลดลง โดยบรษัิทฯ มีอัตราผลตอบแทนต่อผูถ้ือหุน้ในปี 2563 และ 2562  
เทา่กับ รอ้ยละ 7.30 และ 14.90 ตามลําดับ ซึง่ลดลงตามกําไรสทุธขิองกลุม่บรษัิทฯ ตามคําอธบิายขา้งตน้  
 

14.3 รายงานวเิคราะหฐ์านะการเงนิตามงบการเงนิรวม 

14.3.1  การวเิคราะหส์นิทรัพย ์
 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 และ 2562  กลุม่บรษัิทฯ มสีนิทรัพยร์วมทัง้สิน้ 19,176.78 ลา้นบาท และ 15,869.99 ลา้นบาท 
ตามลําดับ  สนิทรัพยร์วมของกลุม่บรษัิทฯ เพิม่ขึน้จํานวน 3,306.79 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอัตราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 20.84 โดยมี
รายละเอยีดดังนี ้
      หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 
31 ธนัวาคม เพิม่ขึน้ (ลดลง) 

2563 2562 จํานวนเงนิ รอ้ยละ 
สนิทรัพยห์มนุเวยีน  1,654.42   1,641.47   12.95   0.79  
สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน  17,522.36   14,228.52   3,293.84   23.15  
รวมสนิทรพัย ์  19,176.78   15,869.99   3,306.79   20.84  

 
1) สนิทรัพยห์มุนเวยีน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 1,654.42 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ 

1,641.47 ลา้นบาท เป็นจํานวน 12.95 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.79 เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของเงินสดและรายการ
เทยีบเทา่เงนิสด 



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2563 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 
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2) สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 จํานวน 17,522.36 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 ที่
แสดงยอด 14,228.52 ลา้นบาท เป็นจํานวน 3,293.84 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 23.15 สาเหตุหลักเพิม่ขึน้จากความ
คบืหนา้ของโครงการระหวา่งกอ่สรา้งทัง้ในและตา่งประเทศ  

 
14.3.2   การวเิคราะหห์นี้สนิและสว่นของเจา้ของ 
 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 กลุม่บรษัิทฯ มหีนี้สนิและสว่นของเจา้ของรวมทัง้สิน้ 19,176.78 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก ณ วันที ่
31 ธันวาคม 2562 ทีแ่สดงยอด 15,869.99 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้จํานวน 3,306.79 ลา้นบาท คดิเป็นอัตราเพิม่ขึน้รอ้ยละ 20.84 โดย
มรีายละเอยีด ดังนี ้

      หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 
31 ธนัวาคม เพิม่ขึน้ (ลดลง) 

2563 2562 จํานวนเงนิ รอ้ยละ 
หนี้สนิ    13,257.45   10,237.67  3,019.78 29.50 
สว่นของเจา้ของ  5,919.33   5,632.32  287.01 5.10 
รวมหนีส้นิและสว่นของเจา้ของ  19,176.78   15,869.99  3,306.79 20.84 

 
1) ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563  กลุม่บรษัิทฯ มหีนี้สนิรวมทัง้สิน้ 13,257.45 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 

ซึง่มหีนี้สนิรวม 10,237.67 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้จํานวน 3,019.78 ลา้นบาท คดิเป็นอัตราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 29.50 โดย
มสีาเหตหุลักจากเงนิกูย้มืจากสถาบันการเงนิของบรษัิทยอ่ย เพือ่รองรับการกอ่สรา้งของโครงการทัง้ในและตา่งประเทศ 

2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบรษัิทฯ มีส่วนของเจา้ของรวมทัง้สิน้ 5,919.33 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2562 ซึง่มสีว่นของเจา้ของรวม 5,632.32 ลา้นบาท หรอืเพิม่สงูขึน้จํานวน 287.01 คดิเป็นอัตราการเพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 5.10 สว่นของเจา้ของทีเ่พิม่ขึน้เกดิจากการทีก่ลุ่มบรษัิทฯ มคีวามสามารถในการทํากําไรอยา่งต่อเนื่อง โดยบรษัิทฯ มี
กําไรสว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่สําหรับปี 2563 จํานวน 421.43 ลา้นบาท  สง่ผลใหก้ลุ่มบรษัิทฯ มกํีาไรสะสมเพิม่สูงขึน้
จาก 2,856.78 ลา้นบาทในปี 2562 เพิม่เป็นกําไรสะสมจํานวน  2,865.34 ลา้นบาทในปี 2563  ทัง้นี้ในปี 2563 ที่ประชมุ
คณะกรรมการบรษัิท มมีตอินุมัตใิหจ่้ายเงนิปันผลระหวา่งกาลในอัตราหุน้ละ 0.05 บาท เป็นจํานวนเงนิ 106 ลา้นบาท 
 

14.3.3   ความเหมาะสมของโครงสรา้งเงนิทนุ 
อัตราส่วนของหนี้สนิต่อส่วนของเจา้ของของกลุ่มบรษัิทฯ ยังอยู่ในระดับต่ํา โดยกลุ่มบรษัิทฯ มีอัตราส่วนหนี้สนิต่อทุน

เท่ากับ 2.24 ในปี 2563 สงูขึน้เมือ่เทยีบกับ 1.82 ในปี 2562 การเปลีย่นแปลงของอัตราสว่นหนี้สนิตอ่ทุนของกลุ่มบรษัิทฯ สาเหตุ
หลักเกดิจากตน้ทนุทางการเงนิทีส่งูขึน้ และขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่น ทําใหกํ้าไรสะสมสําหรับปี 2563 ต่ํากวา่ทีค่วร 

 

14.4 รายงานวเิคราะหก์ระแสเงนิสดตามงบการเงนิรวม 
 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดคงเหลอืของงบการเงนิรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจํานวน 883.25 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้จากยอด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 ที ่643.59 ลา้นบาท เป็นจํานวน 239.66 ลา้นบาท สรุปไดดั้งนี้  

1) เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมการดําเนนิงานจํานวน 560.85 ลา้นบาท  
2) เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ 1,916.65 ลา้นบาท  
3) เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 1,657.71 ลา้นบาท 
4) ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงนิขาดทนุ 62.25 ลา้นบาท  
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การรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มูล 
 
 

 ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปีฉบับนี้แลว้ และดว้ยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการบรหิารของบรษัิทหรอืผูดํ้ารงตําแหน่งบรหิารสงูสดุในสายงานบัญช ีขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มลูดังกลา่วถกูตอ้งครบถว้น 
ไมเ่ป็นเท็จ ไมทํ่าใหผู้อ้ืน่สําคัญผดิหรอืไมข่าดขอ้มลูทีค่วรตอ้งแจง้ในสาระสําคัญ นอกจากนี้ขา้พเจา้ขอรับรองว่า 

1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงนิที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี ไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระสําคัญเกีย่วกับฐานะการเงนิ ผลการดําเนนิงาน และกระแสเงนิสดของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยแลว้ 
 

2) ขา้พเจา้เป็นผูร้ับผดิชอบต่อการจัดใหบ้รษัิทมรีะบบการเปิดเผยขอ้มลูทีด่เีพือ่ใหแ้น่ใจวา่บรษัิทไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใน
สว่นทีเ่ป็นสาระสําคัญทัง้ของบรษัิทและบรษัิทย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคุมดูแลใหม้กีารปฏบัิติ
ตามระบบดังกลา่ว 
 

3) ขา้พเจา้เป็นผูร้ับผดิชอบต่อการจัดใหบ้รษัิทมีระบบการควบคุมภายในที่ด ีและควบคุมดูแลใหม้ีการปฏบัิติตาม
ระบบดังกล่าว และขา้พเจา้ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมนิระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 24 กมุภาพันธ ์2564 ต่อ
ผูส้อบบัญชแีละกรรมการตรวจสอบของบรษัิทแลว้ ซึง่ครอบคลมุถงึขอ้บกพร่องและการเปลีย่นแปลงทีสํ่าคัญของ
ระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้การกระทําทีม่ชิอบทีอ่าจมผีลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงนิของบรษัิท
และบรษัิทยอ่ย 

 
ในการนี้ เพือ่เป็นหลักฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดยีวกันกับทีข่า้พเจา้ไดร้ับรองความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้

ไดม้อบหมายให ้นางสาวนฐภรณ์ เทีย่งประเทศ เป็นผูล้งลายมอืชือ่กํากับเอกสารนี้ไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มลีายมือ
ชือ่ของ นางสาวนฐภรณ์ เที่ยงประเทศ กํากับไวข้า้พเจา้จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลทีข่า้พเจา้ไดร้ับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้
ดังกลา่วขา้งตน้ 

 

 ชือ่ ตําแหนง่ ลายมอืชือ่ 

1. นางสาวแคทลนี มาลนีนท ์ ประธานกรรมการบรษัิท 

กรรมการผูม้อํีานาจลงนาม -แคทลนี มาลนีนท-์ 

    

2. นายสมภพ พรหมพนาพทัิกษ์ กรรมการบรษัิท 

กรรมการผูม้อํีานาจลงนาม -สมภพ พรหมพนาพทัิกษ์- 

 

ผูร้ับมอบอํานาจ 

 ชือ่ ตําแหนง่ ลายมอืชือ่ 

 นางสาวนฐภรณ ์เทีย่งประเทศ ผูช้ว่ยผูอํ้านวยการ 
ฝ่ายสนับสนุนองคก์ร -นฐภรณ์ เทีย่งประเทศ- 
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เอกสารแนบ 1 
 
 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อีาํนาจควบคมุ  
ผูท้ ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบสงูสดุในสายงานบญัชแีละการเงนิ  

ผูท้ ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการทําบญัช ี 
และเลขานุการบรษิทั 
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร และผูม้อํีานาจควบคมุของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
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ในบริษัท (%) ระหว่างผู้บริหาร ประเภทธุรกิจ

1. ดร.แคทลีน มาลีนนท์   50  - Ed.D. in Institutional Management, Pepperdine University 8.72 ไม่มี 2560 – ปัจจุบัน  

 รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บมจ. ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่
 - ประธานกรรมการ  - M.S.A. in Multinational Commerce, Boston University 2557 – ปัจุจบัน ประธานกรรมการ บมจ. ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่
 - ประธานกรรมการบริหาร  - B.A. in Mass Communication, Chulalongkorn University
 ประธานกรรมการบริหาร
 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - รักษการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน  - Directors Accreditation Program (DAP) 9/2004
 - กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม  - Directors Certification Program (DCP) 150/2011 การดํารงตําแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2557 – ปัจจุบัน ประธานบริหารความเสี่ยง บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ 
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุด 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ 
ในสายงานบัญชีและการเงิน กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

2542 – ปัจจุบัน Assistant to Senior Executive Vice Presidenบมจ. บีอีซี เวิลด์ 

การดํารงตําแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม กลุ่มบริษัทในเครือ 

บมจ. ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่
2549 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม กลุ่มบริษัทในเครือ 

บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ 

การดํารงตําแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
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2. นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช 67  - National Health Administration Japan (May - June 1992)
 ไม่มี ไม่มี 2557 – ปัจุจบัน กรรมการอิสระ บมจ. ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่
 - กรรมการอิสระ  - อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก จากแพทยสภา
 รองประธานกรรมการ
 - รองประธานกรรมการ  - Fellowship in Public Administration Ottawa University  


   and Carleton University, Canada
 การดํารงตําแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 - แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบด
ี ไม่มี
   มหาวิทยาลัยมหิดล
 - วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย
์ การดํารงตําแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
   คณะวิทยาศาสตร,์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 2557 – ปัจุจบัน อุปนายกสมาคมและประธานคณะกรรมการ มหาวิทยาลัยชินวัตร

อํานวยการ
2560 – 2561 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลพระราม 9
2557 – 2560 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลพระราม 9
2556 – 2557 ที่ปรึกษาคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟู รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

และสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.)

การดํารงตําแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
ไม่มี

ตําแหน่งที่สําคัญทางการเมือง
ม.ีค. 2548 – ก.ย. 2549      เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ก.พ. 2546 – ม.ีค. 2548      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ต.ค. 2545 – ก.พ. 2546      รองนายกรัฐมนตรี
ก.พ. 2544 – ต.ค. 2545      เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
2546

 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
2545 มหาวชิรมงกุฎ
2544 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ
The Most Honorable Order of Seri Paduka Mahkota Brunei
 3rd Class (SMB)


ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
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3. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ 73  - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Wichita State University, Kansas, USA

 ไม่มี ไม่มี 2557 – ปัจุจบัน กรรมการอิสระ บมจ. ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่
 - กรรมการอิสระ  - พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานกรรมการตรวจสอบ
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย การดํารงตําแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
-  Directors Certification Program (DCP) 33/2003 ปัจจุบัน กรรมการอิสระ,  ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทุนธนชาต 
-  Role of the Compensation Committee (RCC) 4/2007 กรรมการสรรหากําหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
-  Audit Committee Program (ACP) 32/2010 ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. เสริมสุข

กรรมการตรวจสอบ
Singapore Institute of Directors กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
- Listed Company Director Essential – Risk Management
  Essentials, Singapore, March 2018 การดํารงตําแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- Listed Company Director Essential – Remuneration ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา Fraser and Neave, Limited 
  Committee Essentials, Singapore, March 2018 กรรมการ และกรรมการกาหนดค่าตอบแทน (Singapore)
- Listed Company Director Programme – Audit Committee
  Essentials, Singapore, July 2016 การดํารงตําแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
- Listed Company Director Programme – Nominating ไม่มี
  Committee Essentials, Singapore, July 2016
- Listed Company Director Essential – Understanding the
  Regulatory Environment in Singapore : What Every Director
  Ought to Know, Singapore Institute of Directors, July 2013

รางวัลในวิชาชีพ
CFO ดีเด่นในประเทศไทย ประจําปี 2545 จากผลสํารวจ CFO ดีเด่น
ในเอเชีย 10 ประเทศ ที่จัดทําโดยนิตยสาร Finance Asia เป็นปีแรก

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง



   แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2563 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน)  
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ชื่อ - สกุล / อายุ สัดส่วน ความสัมพันธ์
 ตําแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม การถือหุ้น ทางครอบครัว ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

ในบริษัท (%) ระหว่างผู้บริหาร ประเภทธุรกิจ

4. นายประสัณห์ เชื�อพานิช 69  - ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ� สาขาวิชาการบัญชี ไม่มี ไม่มี 2557 – ปัจุจบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่
 - กรรมการอิสระ    มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - กรรมการตรวจสอบ  - บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา  - ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 การดํารงตําแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
   ค่าตอบแทน  - Executive Management Program, Ivey School of Business, 
 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

   University of Western Ontario, Canada ประธานคณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
 - Leading Professional Services Firm, Harvard Business School 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
   Boston, U.S.A. ประธานกรรมการตรวจสอบ

2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)
การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประธานกรรมการตรวจสอบ
-  Directors Certification Program (DCP) 119/2009 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
-  Financial Institutions Governance Program (FGP) 6/2013 2559 - 2562 กรรมการอิสระ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมีคอล
-  Board Matters and Trends (BMT) 2/2017 ประธานกรรมการตรวจสอบ

การดํารงตําแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2563 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี คณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี
2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริม

องค์การมหาชน
2563 - ปัจจุบัน กรรมการคณะกรรมการกํากับการประเมิน สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ

สิทธิภาพและผลการปฏิบัติราชการ
2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
2562 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์

กรรมการตรวจสอบและประธาน คณะอนุกรรมการและตลาดหลักทรัพย์
ด้านธรรมาภิบาลและค่าตอบแทน

2560 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการ

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา คณะที่ปรึกษาด้านการสอบบัญชี สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์

คณะที่ปรึกษาด้านการระดมทุนและการกํากับ และตลาดหลักทรัพย์
บริษัทจดทะเบียน

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง

การดํารงตําแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง



   แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2563 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน)  
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ชื่อ - สกุล / อายุ สัดส่วน ความสัมพันธ์
 ตําแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม การถือหุ้น ทางครอบครัว ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

ในบริษัท (%) ระหว่างผู้บริหาร ประเภทธุรกิจ

5. นายพละ สุขเวช 81  - ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ� 
 ไม่มี ไม่มี 2557 – ปัจุจบัน กรรมการอิสระ บมจ. ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่
 - กรรมการอิสระ    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการตรวจสอบ
 - กรรมการตรวจสอบ  - CERT. in Advanced Management Program (AMP), 


   Harvard University U.S.A. การดํารงตําแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 - ปริญญาบัตร (ปรอ.333) หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาค 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ยูเนี่ยน ปิโตรเคมิคอล 
   รัฐร่วมเอกชน
 2554 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บมจ. ปตท. เคมีคอล
 - M.S. Industrial Engineering (Operation Research) 2551- ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บมจ. ยูนิไทยไลน์ 
   Oregon State University, USA.

 - CERT. in System Analysis in Water Resource Planning,

 การดํารงตําแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
   US. Army Corp. of Engineers, USA. 2554 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บจ. เอ็มไพร์ เอเซีย กรุ๊ป 
 - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
  2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ซียูอีแอล จํากัด
   สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธาน สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

2548 – ปัจจุบัน กรรมการ ไทยออลย์พาวเวอร์
การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2549 – ปัจจุบัน ประธาน มูลนิธิส่งเสริมการจัดการทรัพยากร
-  Directors Accreditation Program (DAP) 14/2004 และสิ่งแวดล้อมไทย
-  Role of the Chairman Program (RCP) 2/2001 2545 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. บางกอก โพลีเอทธิลีน
-  Role of the Compensation Program (RCC) 3/2007

การดํารงตําแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
ไม่มี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
2542 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
2543 ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง



   แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2563 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน)  
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ชื่อ - สกุล / อายุ สัดส่วน ความสัมพันธ์
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ในบริษัท (%) ระหว่างผู้บริหาร ประเภทธุรกิจ

6. นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ 54  - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารจัดการ 
 ไม่มี ไม่มี 2557 – ปัจุจบัน กรรมการ บมจ. ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่
 - กรรมการ    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการบริหาร
 - กรรมการบริหาร  - Master Business Administration (Finance),
 
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน    California State University ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
 - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ  - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์  (ภาคภาษาอังกฤษ) เลขานุการบริษัท
 - เลขานุการบริษัท    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
 - กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย การดํารงตําแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
-  Thailand Energy Academy (TEA10) ไม่มี
-  Directors Certification Program (DCP) 106/2008
-  Directors Certification Program Update (DCPU) 1/2014 การดํารงตําแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
-  Company Secretary Program (CSP) 31/2009 2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม กลุ่มบริษัทในเครือ 
-  Exam-Diploma Examinations 24/2009 บมจ. ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่
-  Executive Development Program (EDP7)

การดํารงตําแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง



   แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2563 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน)  
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ชื่อ - สกุล / อายุ สัดส่วน ความสัมพันธ์
 ตําแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม การถือหุ้น ทางครอบครัว ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

ในบริษัท (%) ระหว่างผู้บริหาร ประเภทธุรกิจ

7. นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข 49  - ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต สาขาบัญชีการเงิน ไม่มี ไม่มี 2560 – ปัจจุบัน  

 กรรมการ บมจ. ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่
 - กรรมการ    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
 - กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม  - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา

การดํารงตําแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2556 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์
- Directors Accreditation Program (DAP) 138/2017
- หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท การดํารงตําแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี
การอบรมหลักสูตรของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 8 ประจําปี 2562 การดํารงตําแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
  Orientation ความรู้ด้านบัญชีจํานวน 12 ชั่วโมง ไม่มี

การอบรมหลักสูตรของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 19/2015

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ชื่อ - สกุล / อายุ สัดส่วน ความสัมพันธ์
 ตําแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม การถือหุ้น ทางครอบครัว ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

ในบริษัท (%) ระหว่างผู้บริหาร ประเภทธุรกิจ

8. นายมาศถวิน ชาญวีรกูล 50  - MBA (International Business), University of Southern D8 ไม่มี ไม่มี 2562 – ปัจุจบัน กรรมการ บมจ. ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่
 - กรรมการ    California, USA

 - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี การดํารงตําแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ บมจ. เอสทีพี แอนด์ ไอ
การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 1/2003 การดํารงตําแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ บจ. เอส ที ไอ ที
การอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ประธานกรรมการ บจ. ฟิลอัพ เนตเวิร์ค
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่น 11
- หลักสูตรอบรมการลงทุน Ultra Wealth รุ่นที่ 2 การดํารงตําแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
- หลักสูตร Academy of Business Creativity: ABC รุ่นที่ 7 ไม่มี
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่น 11 (TEPCoT)
- หลักสูตร “วิทยาการการจัดการสําหรับนักบริหารระดับสูง”(วบส.) รุ่นที่ 4/2019
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านนวัตกรรมการบริการ (ToPCATS) รุ่นที่ 1/2019

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง



   แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2563 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน)  
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ชื่อ - สกุล / อายุ สัดส่วน ความสัมพันธ์
 ตําแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม การถือหุ้น ทางครอบครัว ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

ในบริษัท (%) ระหว่างผู้บริหาร ประเภทธุรกิจ

9. นายอรัญ  อภิจารี   64  - ปริญญาโท สาขารัฐประสารศาสตร์ NATIONAL UNIVERSITY, ไม่มี ไม่มี 2562 – ปัจจุบัน  

 กรรมการ บมจ. ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่
 - กรรมการอิสระ     NATIONAL UNIVERSITY, U.S.A. กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

 - ปริญญาตร,ี สาขาอาชญวิทยา
   PORTLAND STATE UNIVERSITY, U.S.A การดํารงตําแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2555 – 2563 ประธานกรรมการบริษัท บมจ. ทรีซิกตี้ไฟว์
การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประธานกรรมการบริหาร
-  Directors Certification Program (DCP) 149/2011 2550 - 2553 ผู้อํานวยการฝ่ายธุรกิจตอบแทนลูกค้า บมจ. การบินไทย

การอบรมสถาบันอื่น การดํารงตําแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- หลักสูตร “การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสําหรับนักบริหารระดับสูง” 2555 ประธานคณะทํางานศึกษาผลกระทบกรณีการผูกขาดระบบการสํารองที่นั่ง (GDS)
  รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า ระหว่าง บริษัทไทย-อะมาดิอุส จํากัด และ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
- หลักสูตร “ ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน” รุ่น 15 2554 กรรมการ บจ. ขนส่ง

2554 กรรมการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

การดํารงตําแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
ไม่มี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
2548 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)  ชั้นที่ 4
2543 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) ชั้นที่ 4
2541 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) ชั้นที่ 5

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง



   แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2563 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน)  
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ชื่อ - สกุล / อายุ สัดส่วน ความสัมพันธ์
 ตําแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม การถือหุ้น ทางครอบครัว ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

ในบริษัท (%) ระหว่างผู้บริหาร ประเภทธุรกิจ

10. นายกิติพงษ์ ธัญน้อม 53  - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ไม่มี ไม่มี ส.ค. 60 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่
 - กรรมการบริหาร    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม
 - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม  - วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การดํารงตําแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2558 - 2560 ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ. โกลว์ พลังงาน
2548 - 2552 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย 

การดํารงตําแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน กรรมการ กลุ่มบริษัทในเครือ บมจ. ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่
2553 - 2558 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม บจ. อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ 

การดํารงตําแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ชื่อ - สกุล / อายุ สัดส่วน ความสัมพันธ์
 ตําแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม การถือหุ้น ทางครอบครัว ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

ในบริษัท (%) ระหว่างผู้บริหาร ประเภทธุรกิจ

11. นายนิเวช บุญวิชัย 53  - วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ไม่มี ไม่มี 2558 - ปัจจุบัน ผู้อํานวยการฝ่ายวิศวกรรมและก่อสร้าง บมจ. ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่
 - ผู้อํานวยการฝ่ายวิศวกรรมและก่อสร้าง    พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การดํารงตําแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2551 - 2558 ผู้อํานวยการสายงานวิศวกรรมและควบคุมโครงการ บมจ. กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง
2544 - 2550           ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายวิศวกรรม  บมจ. ยัวซ่าแบตเตอรี่ (ประเทศไทย)

การดํารงตําแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ก.ค. 63 - ปัจจุบัน อุปนายกสมาคม คนที่ 1 สมาคมผู้ประกอบการและช่างพลังานแสงอาทิตย์

การดํารงตําแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง



   แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2563 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน)  
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ชือ่-นามสกุล / ตําแหนง่ อาย ุ
(ปี) คณุวุฒทิางการศกึษา 

ประสบการณ์ทํางาน 5 ปียอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ตําแหนง่ บรษิทั 

น.ส. เกศรา เลศิพนาสรรค ์ 34 - ปรญิญาตร ีบัญชบัีณฑติ  เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน ผูช้ว่ยผูอ้ํานวยการฝ่ายบัญช ี บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่ 

- ผูช้ว่ยผูอ้ํานวยการฝ่ายบัญช ี    (เกยีรตนิยิมอันดับ 1) คณะบรหิารธรุกจิ  ม.ิย. 2561 - เม.ย. 2562 ผูจ้ัดการฝ่ายบัญช ี บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่ 
    มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2551 - 2559 หัวหนา้ผูต้รวจสอบบัญช ี บจ. ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คเูปอรส์ เอบเีอเอส  
  - ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิมหาบัณฑติ    

    (ภาคภาษาอังกฤษ)     

    คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบัญช ี    

    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย    

  - ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต ิ(CPA)    

  - นักบัญชวีชิาชพีอาเซยีน (ASEAN CPA)    

     

  การอบรมเพือ่พฒันาความรูต้อ่เนือ่งทางดา้นบญัช ี  

  - งบการเงนิรวม มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งฉบับใหมแ่ละฉบับปรับปรุงใหม ่(PACK 5) จํานวน 6 ชม. 
  - IFRS 9 การบัญชเีครือ่งมอืทางการเงนิ สําหรับองคก์รทีม่ใิชส่ถาบันทางการเงนิ จํานวน 7 ชม.  

  - โครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงนิไทย จํานวน 12 ชม.  

  - Corporate Finance จํานวน 6 ชม.  

  - การเงนิทีส่ําคัญสําหรับผูบ้รหิาร จํานวน 7 ชม.  

  - การวางแผนเชงิกลยทุธใ์นธรุกรรมระหวา่งประเทศ ทัง้ดา้นภาษีอากร และการลงทนุ จํานวน 6 ชม.   

  - Effective Leadership Development Program จํานวน 14 ชม.  

  - Forensic Accounting การตรวจสอบการทจุรติองคก์รดว้ยนติบัิญชศีาสตร ์จํานวน 6 ชม.  

  - การจัดทํา Cash Budgeting เพือ่ผูบ้รหิารระดับสงูในการวางแผนและตัดสนิใจ จํานวน 6 ชม.  

      

  



   แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2563 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน)  
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ขอ้มูลการดํารงตําแหนง่ของกรรมการ ผูบ้รหิาร และผูม้อํีานาจควบคมุของบรษิทัฯ ในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
 

 ดร.แคทลนี นายพรหมนิทร ์ นายพละ นางศริเิพ็ญ นายประสัณห ์ นายสมภพ นางอังคณีย ์ นายมาศถวนิ นายอรัญ นายกติพิงษ์  นายนเิวช 
 มาลนีนท ์ เลศิสรุยิเ์ดช สขุเวช สตีสวุรรณ เชือ้พานชิ พรหมพนาพทิักษ์ ฤกษ์ศริสิขุ ชาญวรีกลุ อภจิาร ี ธัญนอ้ม บญุวชิยั 

บรษัิท 
1. บมจ.  ไทย โซล่าร ์เอ็นเนอรย์ี ่

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

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

บรษัิทยอ่ย            

2. บจ. เวลิด ์โซลา่ร ์ C       D      

3. บจ. เนทฟี พาวเวอร ์เอ็นเนอรย์ี ่ C       D      

4. บจ. ไวท ์โซลชูัน่ เอ็นเนอรย์ี ่ C       D      

5. บจ. คลนี รนีวิเอเบลิ C       D      

6. บจ. โซลา่ร ์วซิเิบลิ C       D      

7. บจ. โซลา่ร ์คอมมนูติี ้ C       D      

8. บจ. อนิฟินีตี ้โซลาร ์ C       D    D  

9. บจ. บเีอส บางไทร โซลาร ์ C       D    D  

10. บมจ. สยาม โซลา่ เพาเวอร ์ C       D    D D 

11. บจ. สยาม เวสท ์เพาเวอร ์ C       D    D  

12. บจ. เอริธ์ เอนเนอรจ์ ีซสิเต็มส ์ C       D    D  

13. บจ. มาร ์โซลาร ์ C       D    D  

14. บจ. บ ีพ ีเทรดดิง้ (ประเทศไทย) C       D    D  

15. บจ. ทเีอสอ ีรูฟทอป C       D      

16. บจ. แชมป์ เอ็นเนอรย์ี ่ C       D      

17. บจ. นอรท์ รูฟทอป C       D      

18. บจ. รูฟ เอ็นเนอรย์ี ่ C       D      

19. บจ. กรนี รูฟทอป C       D      

20. บจ. ลัคกี ้โซลา่ร ์ C       D      

21. บจ. ไทย คอมมนูติี ้เอ็นเนอรย์ี ่ C       D      

22. บจ. ออสการ ์เซฟ เดอะ เวลิด ์ C       D    D  

23. บจ. บางสวรรค ์กรนี C       D      

24. บจ. ทเีอสอ ีโอเวอรซ์สี ์กรุ๊ป C       D      



   แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2563 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน)  
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 ดร.แคทลนี นายพรหมนิทร ์ นายพละ นางศริเิพ็ญ นายประสัณห ์ นายสมภพ นางอังคณีย ์ นายมาศถวนิ นายอรัญ นายกติพิงษ์  นายนเิวช 
 มาลนีนท ์ เลศิสรุยิเ์ดช สขุเวช สตีสวุรรณ เชือ้พานชิ พรหมพนาพทิักษ์ ฤกษ์ศริสิขุ ชาญวรีกลุ อภจิาร ี ธัญนอ้ม บญุวชิยั 

25. Onikoube Solar Power PTE.LTD      D      

26. TSE Group International PTE. LTD. C     D      

27. TSE Japan Goudou Kaisha      D      

กจิการทีค่วบคมุร่วมกัน            

28. บจ. ไทย โซลา่ร ์รนีวิเอเบลิ D     D    D  

29. บจ. สยาม โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่1 D     D    D  
บรษัิททีเ่กีย่วขอ้ง            
30. บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์ D      D     
31. บจ. พ.ีเอ็ม.เอ็นเนอรย์ี ่ C     D      
32. บจ. พ.ีเอ็ม.แอดไวเซอร ี C     D      

 

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

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



   แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2563 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน)  
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เอกสารแนบ 2 
 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ของบรษิทัยอ่ย และกจิการทีค่วบคมุรว่มกนั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2563 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน)  
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ขอ้มลูกรรมการ ของบรษิทัยอ่ย และกจิการทีค่วบคมุรว่มกนั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

 
ดร.แคทลนี  
มาลนีนท ์

นายสมภพ  
พรหมพนาพทัิกษ์ 

นายกติพิงษ์  
ธัญนอ้ม 

นางสาวสริรัิตน ์ 
หว้ยธาร 

นายจารุวฒัน ์ 
สงิหส์มด ี

นางรสยา  
เธยีรวรรณ 

นายนเิวช   
บญุวชิยั 

นายธนาธษิณ ์
ธนนิกลุณภัิทร ์

นางสาวเกศรา 
เลศิพนาสรรค ์

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

2. บจ. เนทฟี พาวเวอร ์เอ็นเนอรย์ี ่   D,S   D,S        

3. บจ. ไวท ์โซลชูัน่ เอ็นเนอรย์ี ่   D,S   D,S        

4. บจ. คลนี รนีวิเอเบลิ   D,S   D,S        

5. บจ. โซลา่ร ์วซิเิบลิ   D,S   D,S        

6. บจ. โซลา่ร ์คอมมนูติี ้   D,S   D,S        

7. บจ. อนิฟินีตี ้โซลาร ์   D,S   D,S   D,S   D,S      

8. บจ. บเีอส บางไทร โซลาร ์   D,S   D,S   D,S   D,S      

9. บมจ. สยาม โซลา่ เพาเวอร ์   D,S   D,S   D,S   D,S     D,S   

10. บจ. สยาม เวสท ์เพาเวอร ์   D,S   D,S   D,S   D,S      

11. บจ. เอริธ์ เอนเนอรจ์ ีซสิเต็มส ์   D,S   D,S   D,S       

12. บจ. มาร ์โซลาร ์   D,S   D,S   D,S       

13. บจ. บ ีพ ีเทรดดิง้ (ประเทศไทย)   D,S   D,S   D,S       

14. บจ. ทเีอสอ ีรูฟทอป   D,S   D,S        

15. บจ. แชมป์ เอ็นเนอรย์ี ่   D,S   D,S        

16. บจ. นอรท์ รูฟทอป   D,S   D,S        

17. บจ. รูฟ เอ็นเนอรย์ี ่   D,S   D,S        

18. บจ. กรนี รูฟทอป   D,S   D,S        

19. บจ. ลคักี ้โซลา่ร ์   D,S   D,S        

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

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

22. บจ. บางสวรรค ์กรนี   D,S   D,S    D,S      

23. บจ. ทเีอสอ ีโอเวอรซ์สี ์กรุ๊ป   D,S   D,S        

24. Onikoube Solar Power PTE.LTD     D,S        

25. TSE Group International PTE. LTD.   D,S   D,S        

26. Solar Assets PTE. LTD.          D,S   D,S 

27. TSE Japan Goudou Kaisha  D,S        

กจิการทีค่วบคมุร่วมกัน          
28. บจ. ไทย โซลา่ร ์รนีวิเอเบลิ D,S D,S D  D,S D,S    

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

หมายเหต ุ: D – กรรมการบรษัิท S – กรรมการผูม้อํีานาจลงนาม                            



   แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2563 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน)  
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เอกสารแนบ 3 
 

รายละเอยีดเกีย่วกบัหวัหนา้ตรวจสอบภายใน 

และ 

หวัหนา้งานกาํกบัดแูลการปฏบิตังิานของบรษิทั 

 
  



   แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2563 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน)  
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ชือ่-นามสกุล / ตําแหนง่ อาย ุ
(ปี) คณุวุฒทิางการศกึษา 

ประสบการณ์ทํางาน 5 ปียอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ตําแหนง่ บรษิทั 

1. นางสาวนติยา เทอืกสา 39 - บรหิารธรุกจิบัณฑติ (บธ.บ.) 2561 - ปัจจุบัน ผูจ้ัดการแผนกตรวจสอบภายใน บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่
   ผูจ้ัดการแผนกตรวจสอบภายใน  (การบัญช)ี มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 2557 - 2561 ผูจ้ัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บจก. แอ๊ดวานซ ์เอเชยี เพาเวอร ์แพลนท ์

      

        

        

      

2. นางสาวนฐภรณ์ เทีย่งประเทศ 55 - บรหิารธรุกจิบัณฑติ 2560 - ปัจจุบัน ผูช้ว่ยผูอ้ํานวยการฝ่ายสนับสนุนองคก์ร บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่

    ผูช้ว่ยผูอ้ํานวยการฝ่ายสนับสนุนองคก์ร     มหาวทิยาลัยรามคําแหง 2558 - 2559 ผูจ้ัดการฝ่ายสนับสนุนองคก์ร บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่

  การอบรมหลักสตูรของสมาคม 2556 - 2557  ผูจ้ัดการฝ่ายกํากับดแูลและธรุการ บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่

  สง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย    

  -  Company Secretary Program    

  -  Effective Minutes Taking    

  -  Board Reporting Program หนา้ทีค่วามรับผดิชอบหลัก  

   • กํากับดแูลใหบ้รษัิทดําเนนิการตามขอ้บังคับของบรษัิท, พรบ.บรษัิทมหาชนจํากัด, พรบ.หลักทรัพยแ์ละตลาด 

      หลักทรัพย ์รวมถงึกฎ ระเบยีบ ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยแ์ละตลาด 

      หลักทรัพย ์

   • จัดทําขอ้มลูสารสนเทศเปิดเผยตอ่ตลาดหลักทรัพยฯ์, สํานักงาน กลต. และผูถ้อืหุน้ ตามกฎระเบยีบขอ้บังคับ 

      ของตลาดหลักทรัพยฯ์, สํานักงาน กลต., ศนูยรั์บฝากหลักทรัพย ์และกระทรวงพาณชิย ์

   • จัดเตรยีมขอ้มลูในการประชมุคณะกรรมการบรษัิทและการประชมุผูถ้อืหุน้ 

      
      

      

      

 



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2563 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 4 
 
 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรพัยส์นิ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2563 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 
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รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรพัยส์นิ 

 
-ไมม่-ี 

 

 

 

 



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2563 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 5 
 
 
รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัตอ่รายงานทางการเงนิ 

 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
รายงานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

 
 

 

  



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2563 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 

 

 

เอกสารแนบ 5 รายงาน BOD, AC และ NRC                                                                                                                           หนา้ 121 
 

รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัตอ่รายงานทางการเงนิ 
 

 คณะกรรมการบรษัิทมหีนา้ทีร่ับผดิชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ รวมถงึขอ้มูล
สารสนเทศทางการเงนิที่ปรากฏในรายงานประจําปี  งบการเงนิดังกล่าวจัดทําขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  และ
รับผดิชอบเกีย่วกับการควบคุมภายในทีค่ณะกรรมการบรษัิทพจิารณาว่าจําเป็น เพือ่ใหส้ามารถจัดทํางบการเงนิรวมและงบการเงนิ
เฉพาะกจิการทีป่ราศจากการแสดงขอ้มูลทีข่ัดต่อขอ้เท็จจรงิ อันเป็นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด โดย
เลอืกใชน้โยบายการบัญชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบัิตอิย่างสมํ่าเสมอ  และใชดุ้ลยพนิจิอย่างระมัดระวังและประมาณการทีด่ทีีส่ดุใน
การจัดทํา  รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มลูทีสํ่าคัญอยา่งเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิเพือ่เป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้และนัก
ลงทนุท่ัวไปอยา่งโปร่งใส 
 

 ในการนี้คณะกรรมการบรษัิทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ  เพือ่ทําหนา้ทีส่อบทานนโยบายการบัญชแีละคุณภาพ
ของรายงานทางการเงนิ กํากับดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงนิของกลุ่มกจิการและบรษัิท สอบทานระบบการ
ควบคมุภายใน  การตรวจสอบภายใน  ระบบการบรหิารความเสีย่ง ตลอดจนพจิารณาการเปิดเผยขอ้มูลรายการระหว่างกันของกลุ่ม
กจิการและบรษัิท โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 
2563  ซึง่แสดงไวใ้นรายงานประจําปีแลว้ 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของกจิการ  และบรษัิทย่อย ไดร้ับการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชขีองบรษัิท คอื นาย
ขจรเกยีรต ิ อรุณไพโรจนกลุ  ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตเลขที ่3445 สงักัดบรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์  คเูปอรส์ เอบเีอเอส จํากัด ใน
การตรวจสอบนัน้ฝ่ายบรหิารไดส้นับสนุนขอ้มลูและเอกสารตา่ง ๆ เพือ่ใหผู้ส้อบบัญชสีามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นไดต้าม
มาตรฐานการบัญช ี โดยความเห็นของผูส้อบบัญชไีดป้รากฎในรายงานของผูส้อบบัญชซีึง่แสดงไวใ้นรายงานประจําปีแลว้   

  
 คณะกรรมการบรษัิทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบรษัิทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสรา้ง
ความเชือ่มั่นอยา่งมเีหตุผลไดว้่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษัิท ไทย โซล่าร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน)  
บรษัิทย่อย สําหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีความน่าเชือ่ถือไดโ้ดยปฏบัิตติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและ
ปฏบัิตถิกูตอ้งตามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งแลว้  

 

 
 
 
  -แคทลนี  มาลนีนท-์ 
 

(นางสาวแคทลนี  มาลนีนท)์ 
ประธานกรรมการบรษัิท 

 

 

 

 

  

 

 

 



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2563 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ   

คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ับมอบหมายใหป้ฏบัิตหินา้ที่จากคณะกรรมการบรษัิทฯ ซึง่สอดคลอ้งกับขอ้กําหนด
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และประกาศของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ซึง่
ไดร้ะบไุวใ้นกฎบัตรตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทกําหนด 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถและเป็นกรรมการอสิระ ประกอบดว้ย นางศริเิพ็ญ  สตีสวุรรณ, 
นายประสัณห ์ เชือ้พานิช และนายพละ สุขเวช โดยรายงานการปฏบัิตงิานใหแ้ก่คณะกรรมการบรษัิทฯ รับทราบและ
พจิารณาเป็นประจําอย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ ทัง้นี้ไดห้ารือร่วมกับผูบ้รหิาร ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบัญช ีเพื่อ
รับทราบ ใหค้วามเห็นชอบ และแลกเปลีย่นขอ้คดิเห็นในเรือ่งตา่ง ๆ สรุปสาระสําคัญดังนี้ 

1. ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจําปี 2563 ของกลุ่มบรษัิท เพื่อใหม้ั่นใจว่างบ
การเงนิจัดทําขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ มกีารเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพยีงพอ ครบถว้นและเชือ่ถือได ้
รวมถงึพจิารณารายการตรวจสอบทีสํ่าคัญ (Key Audit Matters “KAMs”)   ไดแ้ก ่

เรือ่งการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่16 สัญญาเชา่ (TFRS 16)  มาปฏบัิตใิชค้รัง้แรก  มี
ผลบังคับใชกั้บงบการเงนิสําหรับรอบระยะเวลาบัญชทีี่เร ิม่ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563  ณ วันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ.2563  การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่มาถือปฏบัิตกิ่อใหเ้กดิสนิทรัพย์สทิธกิารใช ้
จํานวน 325.65 ลา้นบาท และหนี้สนิตามสัญญาเชา่จํานวน 338.42 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 1.70 ของสนิทรัพย์
รวม และรอ้ยละ 2.55 ของหนี้สนิรวม กลุม่กจิการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดังกล่าวมาถอืปฏบัิตโิดยใช ้
วธิีรับรูผ้ลกระทบสะสมจากการปรับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิดังกล่าวเป็นรายการปรับปรุงกับกําไร
สะสมตน้งวด (Modified retrospective) โดยไมป่รับปรุงขอ้มลูเปรยีบเทยีบ 

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดม้ีการหารอืร่วมกับผูส้อบบัญชโีดยไมม่ฝ่ีายจัดการเขา้ร่วม เกีย่วกับ
ความเป็นอสิระในปฏบัิตหินา้ทีแ่ละการแสดงความเห็นของผูส้อบบัญช ี

2. ไดส้อบทานความเหมาะสมเกี่ยวกับระเบียบ และวธิีปฏบัิตใินการเขา้ทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ตลอดจนการ
เปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวใหถู้กตอ้งครบถว้น และเป็นไปตามประกาศ ขอ้กําหนด และแนวทางปฏบัิตทิีเ่กีย่วขอ้งกับ
ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับธรุกจิของกลุม่บรษัิทฯ  

3. ไดส้อบทานรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผูส้อบบัญชเีกีย่วกับการประเมนิระบบควบคุม
ภายใน ของกลุ่มบรษัิทฯ ใหข้อ้เสนอแนะที่จําเป็นเพือ่การพัฒนา ตดิตามและการปรับปรุงการปฏบัิตงิานของผูบ้รหิาร
ตามขอ้เสนอแนะในรายงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

4. ไดพ้จิารณา คัดเลอืก และเปรยีบเทยีบคา่ตอบแทนผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ จงึมมีตเิสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ เพือ่
ขออนุมัตติอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ แตง่ตัง้ผูส้อบบัญชจีากบรษัิทไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากัด เป็นผูส้อบ
บัญชปีระจําปี 2564 ตอ่ไปอกีวาระหนึง่ 

โดยสรุปภาพรวมแลว้ คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นว่า คณะกรรมการตลอดจนผูบ้รหิารของบรษัิท มจีรยิธรรม และ
ความมุ่งมั่นในการปฏบัิตหินา้ที ่เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายของบรษัิทอย่างมคีุณภาพ และไดใ้หค้วามสําคัญต่อการดําเนนิงาน
ภายใตก้ารกํากับดแูลกจิการทีม่ปีระสทิธผิล โปร่งใส และเชือ่ถอืไดใ้นนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 

 

 -ศริเิพ็ญ  สตีสวุรรณ- 

(นางศริเิพ็ญ  สตีสวุรรณ) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

 



  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี 2563 (แบบ 56-1) 
บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่านโดยมนีายประสัณห ์เชือ้พานชิ ซึง่เป็นกรรมการ
อสิระ ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  ทัง้นี้ ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน มกีารประชมุรวม 2 ครัง้ และไดส้รุปรายงานใหค้ณะกรรมการบรษัิทรับทราบอยา่งต่อเนื่อง  ซึง่การดําเนนิงานทีสํ่าคัญ
ในรอบปี สรุปไดดั้งนี้ 

 
1.  พจิารณาคัดเลอืกกรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากตําแหน่งตามวาระของบรษัิท รวมทัง้พจิารณาคัดเลอืกกรรมการชดุย่อยโดย

ดําเนนิการสอดคลอ้งกับระเบยีบว่าดว้ยคณะกรรมการบรษัิทและหลักการกํากับดูแลกจิการทีด่ ีซึง่พจิารณาใหค้วามสําคัญกับ
สดัสว่นและองคป์ระกอบของกรรมการ รวมถงึความหลากหลายดา้นความรูค้วามสามารถและความเชีย่วชาญทีเ่กีย่วขอ้งกับการ
ดําเนนิธรุกจิของบรษัิทเพือ่ใหก้ารขับเคลือ่นกลยทุธธ์รุกจิไปสูก่ารปฏบัิตทิีม่ปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลสงูสดุ 

 
2.  ทบทวนอัตราค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารระดับสูง โดยพจิารณาความเหมาะสมตามหนา้ที่ความรับผดิชอบ ผลการ

ปฏิบัติงาน ผลประกอบการของบริษัท สภาพแวดลอ้มทางธุรกจิ สภาวการณ์ทางเศรษฐกจิ รวมทัง้เทียบเคียงกับกลุ่ม
อุตสาหกรรมพลังงานและบริษัทที่มีขนาดระดับเดียวกัน  ทัง้นี้ ที่ประชุมผูถ้ือหุน้และคณะกรรมการบรษัิท ไดพ้ิจารณา
คา่ตอบแทนกรรมการเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

 
3.  ใหข้อ้เสนอแนะเกีย่วกับการพจิารณาอัตราเงนิเดอืนและผลประโยชน์ต่างๆ ของผูบ้รหิารและพนักงานโดยเชือ่มโยงกับผล

ประกอบการของบรษัิท ผลการปฏบัิตงิานรายบคุคล ตลอดจนอัตราเงนิเฟ้อใหเ้หมาะสม 
 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ตระหนักถงึแนวทางการปฏบัิตติามหลักการกํากับดแูลกจิการทีด่ ีจงึไดท้บทวน
และตดิตามความคบืหนา้ของการดําเนินงานของฝ่ายจัดการอย่างต่อเนื่อง และปฏบัิตหินา้ที่อย่างเต็มความสามารถดว้ยความ
ระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส และเป็นอสิระ  โดยยดึมั่นในหลักการกํากับดแูลกจิการทีด่อียา่งเพยีงพอและเหมาะสม เพือ่ประโยชน์
สงูสดุของผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุภาคสว่น 

 
 

 
  -ประสณัห ์เชือ้พานชิ- 
 

 (นายประสณัห ์เชือ้พานชิ) 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
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