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สารจาก
ประธานกรรมการ
ปี 2564 ที่ผ่านมา เป็นปีที่ทั้งโลกต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่
เหนื อ ความคาดหมาย กั บ สภาวะการระบาดของโรค
COVID-19 ซึ่งเป็นอีกปีที่เป็นแบบทดสอบความสามารถใน
การปรับตัวและความแข็งแกร่งของบริษัท
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้ด�ำเนินมาตรการต่าง ๆ
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยได้น�ำ
มาตรการด้านสุขอนามัยต่าง ๆ มาใช้ รวมถึงปรับวิถีการ
ท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไปพร้อม ๆ กับด�ำเนินธุรกิจ
หลักที่แข็งแกร่งเพื่อให้รายได้ของบริษัทมีความมั่นคง และ
บริหารการเงินด้วยความระมัดระวัง และมีประสิทธิภาพอยู่
เสมอ ท�ำให้รกั ษาสภาพคล่องพร้อมทัง้ ศักยภาพในการเติบโต
ได้ในทุกสถานการณ์ ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากวิสัยทัศน์ในการ
วางแผนการบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจทีบ่ ริษทั ได้เริม่ วาง
ระบบไว้ตงั้ แต่ปกี อ่ น ประสบการณ์ของผูบ้ ริหาร รวมถึงความ
พร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท�ำให้สามารถรับมือกับ
สถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมเพรียงและเกิดประสิทธิผล
สูงสุด
นอกจากการด�ำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทยังได้ใช้โอกาสในช่วงเวลานี้
ในการวิเคราะห์และตกผลึกกลยุทธ์ทางธุรกิจของกลุม่ บริษทั
ส�ำหรับ 3 ถึง 5 ปีข้างหน้า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ให้เราสามารถรุกหน้าทางธุรกิจได้อย่างเต็มที่และทันท่วงที
เมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยกลยุทธ์นี้ บริษัทได้
ก�ำหนดกลยุทธ์หลักเพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนไว้ ไป
พร้อมกับหลักการทีบ่ ริษทั ยึดมัน่ คือการพัฒนานวัตกรรมเพือ่
รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงทางด้ า นเทคโนโลยี และสร้ า ง
นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีทสี่ อดคล้องกับแนวทางด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทต่อไป ทั้งนี้บริษัทได้ศึกษาโครงการลงทุน
อย่างรอบคอบและมองเห็นโอกาสในการสร้างผลก�ำไรผ่าน
โครงการลงทุนที่วางแผนไว้ โดยมุ่งหวังที่จะผลักดันให้
โครงการลงทุนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
สามารถสร้างรายได้ประจ�ำให้กับบริษัททั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว

จากผลส�ำเร็จของปีทผี่ า่ นมา บริษทั ขอขอบคุณคณะผูบ้ ริหาร
และพนักงานทุกท่าน ส�ำหรับความทุม่ เท ความอุตสาหะและ
เป็นก�ำลังส�ำคัญในการสร้างความส�ำเร็จและการเติบโตของ
ธุรกิจ ด้วยศักยภาพของบริษทั คณะกรรมการ คณะผูบ้ ริหาร
ที่มีความเชี่ยวชาญ ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
ทดแทนมากว่า 10 ปี ความเชีย่ วชาญในการลงทุนและสถานะ
ทางการเงินที่เข้มแข็ง บริษัทเชื่อมั่นว่าสามารถขยายธุรกิจ
ด้านพลังงานทดแทนได้อย่างต่อเนื่อง
ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น
ลูกค้า และคู่ค้าทางธุรกิจ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ส�ำหรับความไว้
วางใจและความเชื่อมั่นในกลุ่มบริษัท โดยคณะกรรมการ
บริษทั ทุกท่านจะปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบอย่างเต็ม
ความสามารถ และค�ำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้องค์กรเจริญ
เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์
ประธานคณะกรรมการ
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1. โครงสร้างและการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท
1.1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดไวรั ส โควิ ด -19 ส่ ง ผลให้
เศรษฐกิ จ ของไทยและโลกถดถอยอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง แต่
ผลประกอบการของบริ ษั ท กลั บ มี ทิ ศ ทางที่ ส วนกระแส
โดยผลประกอบการได้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน
รายได้ ห ลั ก ของบริ ษั ท ยั ง มาจากธุ ร กิ จ โรงไฟฟ้ า พลั ง งาน
แสงอาทิตย์ (Solar Power Plant) ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ
บริษัท โดยโรงไฟฟ้าทั้งหมดมีการท�ำสัญญาผลิตและขาย
ไฟฟ้า (Power Purchase Agreement: PPA) ให้กับ
รัฐวิสาหกิจของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ได้แก่ ประเทศไทย ญี่ปุ่น ไต้หวัน และกัมพูชา และมีก�ำลัง
การผลิตติดตั้ง (Installed Capacity) รวม 297.04 เมกะ
วัตต์ อย่างไรก็ตาม 3 ธุรกิจใหม่ ได้แก่ ธุรกิจรับเหมาติดตั้ง
ระบบผลิ ต ไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ บ นหลั ง คา (EPC)
ธุ ร กิ จ ขายไฟฟ้ า จากระบบผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งานแสง
อาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Private PPA) และธุรกิจ
จ�ำหน่ายวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับพลังงาน (Trading) ยังคง
เติบโตอย่างรวดเร็ว แต่อาจมีความล่าช้าในการรับรู้รายได้
อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาว บริษัทฯ
ได้จ้างงานบุคลากรที่มีความสามารถเข้ามาพัฒนาธุรกิจใหม่
เพิ่มขึ้นหลายอัตรา อีกทั้งยังมุ่งวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ด้านพลังงานผ่านการจัดตั้งบริษัท ไพร์ม เอ็กซ์ จ�ำกัด
(PrimeX) และควบรวมกิจการธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีทรัพย์สิน
ทางปั ญ ญาและประสบการณ์ เ ข้ า มาร่ ว มท� ำ งาน ท� ำ ให้
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร โดยเฉพาะค่าเงินเดือนบุคลากร สูง
ขึ้นจากปีก่อน
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ในส่วนของแนวโน้มของอุตสาหกรรมพลังงาน จากการ
ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน และการประชุมอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 39 (The 39th ASEAN Ministers on
Energy and Associated Meetings: The 39th AMEM)
ซึ่ ง ประเทศไทยได้ น� ำ เสนอวิ สั ย ทั ศ น์ นโยบายด้ า นการ
เปลี่ ย นผ่ า นทางพลั ง งาน และการลดการปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ของไทย โดยหนึ่งในนั้นเป็นนโยบายใน
การเพิ่มสัดส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 50% ควบคู่กับ
การส่ ง เสริ ม พั ฒ นาระบบกั ก เก็ บ พลั ง งานส� ำ รองภายใต้
กรอบพลังงานแห่งชาติปี 2564 ซึ่งเป็นทิศทางเดียวกับทาง
ทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (IRENA) ที่
ได้น�ำเสนอทิศทางการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานโลก ซึ่งมุ่ง
เน้ น การสร้ า งเสถี ย รภาพให้ ค วามต้ อ งการใช้ พ ลั ง งาน
หมุนเวียนมากขึ้น และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนไปพร้อม ๆ กับการส่งเสริม
การเติบโตทางเศรษฐกิจ
ทั้งนี้จากรายงานของ International Energy Agency
(IEA) ในปี 2564 ความต้องการในการใช้ไฟฟ้าทั่วโลก
คาดว่าจะเติบโตสูงขึ้น 3% หรือประมาณ 700 TWh ซึ่งจะ
สูงขึ้นกว่าความต้องการในการใช้ไฟฟ้าในปี 2563 ซึ่ง 2 ใน
3 ของความต้องการในการใช้ไฟฟ้าในปี 2654 มาจากทวีป
เอเชีย โดยส่วนใหญ่มาจากความต้องการที่เติบโตขึ้นของ
ประเทศมหาอ�ำนาจ เช่น จีน และอินเดีย ซึ่งคาดว่าจะโต
ขึ้นจากปี 2563 ทั้งนี้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังจัดว่าเป็น
หนึ่งในทวีปที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงที่สุดในรอบทศวรรษ
นี้
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วิสัยทัศน์์
เป็นผู้นำ�ในธุรกิจพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
ดำ�เนินธุรกิจด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
สร้างความเชื่อมั่นและผลตอบแทนที่เป็นธรรมให้กับนักลงทุนและผู้ถือหุ้น
ดำ�เนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ดำ�เนินธุรกิจด้วยความใส่ใจและความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
สร้างองค์กรเเห่งนวัตกรรมและการเรียนรู้ โดยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
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ค่านิยม

Possible Attitude ทัศนคติที่เชื่อว่าทุกสิ่งล้วนมีความเป็นไปได้
Respect มีความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน
Integrity มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรมและกระทำ�ในสิ่งที่ถูกต้อง
Mastery เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นมืออาชีพ
Entrepreneurship มีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าขององค์กร

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
บริษัทมีแผนธุรกิจที่จะเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนรูปแบบต่าง ๆ ทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
โรงไฟฟ้าพลังงานลม โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ โรงไฟฟ้าชีวมวล และโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ รวมไปถึงพลังงาน
ธรรมชาติอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDG GOALS) โดย
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่ทันสมัย เพื่อให้เกิดการแข่งในตลาดได้ ผ่านการเข้าซื้อธุรกิจ และ
พัฒนาโครงการใหม่ ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศในเอเชียแปซิฟิก
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)

09

Awaji Project (Japan)
Owner : AWJ Goudou Kaisha
Location : Hyogo Prefecture, Japan l Capacity : 9.9 MW
FiT : 40 YEN/Unit l Project Status : COD May 2017
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รายงานประจำ�ปี 2564

เป้าหมาย
การดำ�เนินธุรกิจ
โครงการโรงไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ใ นประเทศญี่ ปุ ่ น
ทั้งหมดของบริษัทเป็นการลงทุนภายใต้ PRG โดยลงทุนผ่าน
บริษัท ไพร์ม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด ซึ่งถือหุ้นใน
บริษัท ไอสึ เอนเนอร์จี พีทีอี ลิมิเต็ด ในสัดส่วนร้อยละ 25
ซึ่งเป็นนักลงทุนทีเคที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ และมี
บริษัท บ้านปู พาวเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมลงทุนใน
สัดส่วนร้อยละ 75 ผ่านบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จ�ำกัด ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 100 ทั้งนี้ โครงการโรงไฟฟ้าใน
ประเทศญี่ปุ่นมีก�ำลังการผลิตภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า
(PPA) รวมทั้งสิ้น 3 สัญญา โดยคิดเป็นก�ำลังการผลิตตาม
สัญญารวม 18.3 เมกะวัตต์ และก�ำลังการผลิตติดตัง้ รวม 24.3
เมกะวัตต์ ซึ่งก่อนหน้านี้ทางบริษัทได้ท�ำการขายสัดส่วนการ
ถื อ หุ ้ น ทั้ ง หมดในโครงและยกเลิ ก สั ญ ญาการลงทุ น บาง
โครงการในญี่ปุ่นตามข้างล่างดังนี้

1. ขายหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั ผลประโยชน์ในโครงการ NariAizu
ซึ่งมีขนาดก�ำลังการผลิตตามสัญญาที่ 20.50 เมกะวัตต์
(ขนาดก�ำลังการติดตั้ง 26.20 เมกะวัตต์)
2. ยกเลิกสัญญาการลงทุนในโครงการ Onami ซึ่งมีขนาด
ก�ำลังการผลิตตามสัญญาที่ 16.00 เมกะวัตต์ (ขนาดก�ำลัง
การติดตั้ง 17.70 เมกะวัตต์)
โดยการถือหุ้นในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน
ประเทศญีป่ นุ่ ของ PRG นัน้ เป็นโครงสร้างการลงทุนแบบทีเคจีเค (TK-GK Structure) ที่เป็นโครงสร้างการร่วมทุนแบบ
หนึ่งของประเทศญี่ปุ่นภายใต้สัญญาระหว่างนักลงทุนทีเค
และผู้ด�ำเนินกิจการ (บริษัท GK) ซึ่งนักลงทุนจะลงทุน

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
อำ�นาจในการควบคุมบริษัทในปีที่ผ่านมา
ในปี 2564 Prime Road Tech Inter Limited ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีนายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ เป็นกรรมการ และ
ผู้ถือหุ้นใหญ่ล�ำดับสุดท้าย ได้ขายหุ้นจ�ำนวน 789,900,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็น 18.56% ของหุ้นทั้งหมด
ถึงแม้ว่า Prime Road Tech Inter Limited ได้ขายหุ้นดังกล่าวในปี 2564 แต่กลุ่มนายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ซึ่งรวมถึง
บริษทั ไพร์ม โร้ด แคปปิตอล จ�ำกัด และ Prime Road Tech Inter Limited ก็ยงั คงถือหุน้ รวมกันเป็นจ�ำนวน 2,370,598,090
หุน้ คิดเป็นสัดส่วน 55.72 % ของหุน้ ทัง้ หมดของบริษทั จึงเป็นผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั เนือ่ งจากมีสทิ ธิออกเสียงในบริษทั
เกินกว่าร้อยละ 50 ของจ�ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั สามารถควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษัทไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม และสามารถควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด
ไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม

ลักษณะการประกอบธุรกิจในปีที่ผ่านมา
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มกราคม

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ
และการส่งค�ำถามล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564
โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯได้ ตั้งแต่
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และสามารถส่งค�ำถามล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 10 วันก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 ซึ่งในขณะนี้ ได้พ้นเวลาให้เสนอ
วาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ แล้ว ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ
ทั้งวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลที่ประสงค์ให้เป็นกรรมการบริษัทฯ และไม่มีผู้ถือหุ้นส่งค�ำถาม
ล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564

กุมภาพันธ์

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติรายการจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เพื่อหักลบกลบหนี้ของ
บริษัทฯ กับนายอิน นฤหล้า (ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน) ซึ่งได้แก่ หุ้นสามัญใน บริษัท
เอฟโวลูชั่น แลนด์ จ�ำกัด (“EL”) หุ้นสามัญใน บริษัท เอฟโวลูชั่น โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด (“EH”) และ
สิทธิการเช่าที่ดินของบริษัทฯ จ�ำนวน 2 แปลง โดยสินทรัพย์ดังกล่าว ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2561 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติการเข้าท�ำรายการ
จ�ำหน่ายเงินลงทุนและหนี้สินในบริษัทย่อยและสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตาม Covenants ที่ก�ำหนด
ในสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

มีนาคม

บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จ�ำกัด (“PRG”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยบริษัทฯ เข้าลงทุนซื้อหุ้นของบริษัท
ไพร์ม อัลเทอร์เนทีฟ วิชั่นส์ จ�ำกัด (“PAV”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และบริษัท ไพร์ม โรด
รูฟท็อฟ จ�ำกัด (“PRR”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยซื้อหุ้นใน PAV จ�ำนวน 18,400 หุ้น
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36 ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมดของ PAV จากบริษัท อัลเทอร์เนทีฟ วิชั่นส์ จ�ำกัด
(“AV”) การซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว ท�ำให้บริษัทฯ มีสัดส่วนใน PAV เพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีอยู่ร้อยละ 54
เป็นร้อยละ 90 รวมทั้งซื้อหุ้นใน PRR จ�ำนวน 23,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46 ของจ�ำนวน
หุ้นทั้งหมดของ PRR จาก AV การซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว ท�ำให้บริษัทฯ มีสัดส่วนใน PRR เพิ่มขึ้น
จากเดิมที่มีอยู่ร้อยละ 34 เป็นร้อยละ 100 ในวงเงินทั้งสิ้น 28.798 ล้านบาท

รายงานประจำ�ปี 2564

เมษายน

บริษัทฯ แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 โดยเมื่อเริ่ม
การประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม
ทั้งสิ้นจ�ำนวน 31 ราย นับรวมจ�ำนวนหุ้นทั้งสิ้น 14,311,898,884 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.0989 ของ
จ�ำนวนหุ้นทั้งหมดที่จ�ำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ

พฤษภาคม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ บริษัท ไพร์ม เอ็กซ์ จ�ำกัด (“ไพร์ม เอ็กซ์”) ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ในสัดส่วนร้อยละ 70 ของทุนช�ำระแล้ว เข้าซื้อกิจการทั้งหมดของบริษัท วงศ์
ไพบูลย์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด บริษัท สยามกรีนเนอร์ยี่ จ�ำกัด และห้างหุ้นส่วนจ�ำกัดบิ๊กดาต้า เทคโนโลยี
(“กลุ่มบริษัทฯ”) โดยการเข้าซื้อกิจการทั้งหมดร้อยละ 100 ของทุนช�ำระแล้วของกลุ่มบริษัทฯ เป็น
จ�ำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 40 ล้านบาท
ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลซึ่งให้บริการครอบคลุมถึงธุรกิจให้บริการ
แบบครบวงจรส�ำหรับงานวิศวกรรม จัดหาและก่อสร้าง (Engineering, procurement and
Construction Services) ธุรกิจให้บริการระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management
System - EMS) ในรูปแบบ Internet of Things (IoT) และธุรกิจทีป่ รึกษาโซลูชนั่ และอุปกรณ์ประหยัด
พลังงาน (Solution Provider for Energy Efficiency)

มิถุนายน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัท ไพร์ม โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
(“PSE”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญจ�ำนวน 50,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
10 ดอลลาร์ไต้หวัน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท JF Energy จ�ำกัด
(“JF”) และซื้อหุ้นสามัญจ�ำนวน 50,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 ดอลลาร์ไต้หวัน) คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท JK Energy จ�ำกัด (“JK”) จากบริษัท KWE
Corporation (“KWE”) ซึ่งทั้งสองบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศไต้หวัน ด้วยมูลค่าการเข้า
ท�ำรายการเท่ากับ 1,130,000 บาท หรือ 1 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน (อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วัน
ที่ 16 มิถุนายน 2564) เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจในประเทศไต้หวัน โดยภายหลังการท�ำธุรกรรมดัง
กล่าว JF และ JK ถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

กรกฎาคม

บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน จ�ำนวน 12,763,456,545 บาท จากทุนจดทะเบียน
จ�ำนวน 17,017,942,060 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 4,254,485,515 บาท และทุนจดทะเบียน
ช�ำระแล้วจ�ำนวน 17,017,942,060 บาท เป็นทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วจ�ำนวน 4,254,485,515 บาท
ตามล�ำดับ โดยการลดมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ของบริษทั ฯ จากเดิมมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 4 บาท เป็นมูลค่า
หุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เสร็จสิน้ เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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สิงหาคม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัท ไพร์ม โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
(“PSE”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท Hoyi จ�ำกัด และบริษัท Doran
จ�ำกัด มีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจพลังงานทดแทน จดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมาย
ประเทศไต้หวัน โดยภายหลังการท�ำธุรกรรมดังกล่าว บริษัท Hoyi จ�ำกัด และบริษัท Doran จ�ำกัด
ถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

กันยายน

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมตั กิ ารขอสินเชือ่ Woking Capital ให้กบั บริษทั ภายใต้กลุม่ ของ
บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จ�ำกัด บริษัท ไพร์ม อัลเทอร์เนทีฟ วิชั่นส์ จ�ำกัด และบริษัท ไพร์ม เอ็กซ์ จ�ำกัด
และเปิดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย

ตุลาคม

บริษัทฯ เข้าท�ำสัญญาบริหารจัดการและบริการ (Management and Supervision Service
Contract) ระหว่างบริษัทฯ และบริษัท ไพร์ม โรด อัลเทอร์เนทีฟ (ประเทศกัมพูชา) จ�ำกัด (PRAC)
และสัญญา direct agreement ที่เกี่ยวเนื่องกับ Management and Supervision Service
Contract (MSSA Direct Agreement) ซึ่งเป็นสัญญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ขนาด 60 เมกะวัตต์ในประเทศกัมพูชา

พฤศจิกายน

เพื่อเป็นการส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา
บรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริ
ษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน จนถึงวันที่ 31
ธันวาคมของทุกปี และเสนอค�ำถามล่วงหน้า ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 10 วันก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี 2565 โดยมีรายละเอียด หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
www.primeroadpower.com

ธันวาคม
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ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยที่ประเทศกัมพูชา

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น การจัดการ หรือ การประกอบธุรกิจ
หรือเหตุการณ์สำ�คัญอื่น ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา
บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2546 ในชื่อ
เดิมว่า เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน) หรือ
Evolution Capital Public Company Limited ชื่อย่อ
หลักทรัพย์ “E” และได้เปลีย่ นชือ่ เป็น บริษทั ฟูด้ แคปปิตอล
จ�ำกัด (มหาชน) หรือ Food Capital Public Company
Limited ชื่อย่อหลักทรัพย์ “FC” ในปี 2559 โดยประกอบ
ธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่ง
มี ก ารลงทุ น หลั ก ในบริ ษั ท ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ ทางด้ า นร้ า น
อาหารและเครือ่ งดืม่ และร้านอาหารแบบไลฟ์สไตล์ โดยเป็น
ผู้ได้รับสิทธิแฟรนไชส์ในการประกอบธุรกิจร้านอาหารและ
เครื่องดื่มยี่ห้อต่างๆ ได้แก่
(1)
โดมิโน่ส์ พิซซ่า (“Domino’s”)		
		ในประเทศไทยและกัมพูชา
(2)
เดอะ คอฟฟี่ บีน แอนด์ ทีลีฟ (“CBTL”)
		ในประเทศไทย
(3)
เคียวโชน (“KYOCHON”)		
		ในประเทศไทย พม่า ลาว และกัมพูชา
นอกจากนี้ บริษัทประกอบธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม
ภายใต้ยี่ห้อของบริษัท ซึ่งรวมถึงร้านอาหารที่มีบรรยากาศ
แบบเป็นกันเอง และร้านอาหารแบบไลฟ์สไตล์ ได้แก่
1. ดิ ไอรอน แฟร์รี่ส์ สุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ)
2. ดิ ไอรอน แฟร์รี่ส์ เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์
3. แม็กกี้ ชูส์ โรงแรมโนโวเทล ฟีนิกซ์ ถนนสีลม
4. แฟท กัตส์ อีสต์วิลล์ เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์
5. ร้านอาหารกลุ่ม จี เอ็นเตอร์ไพรส์ แอนด์ โค ได้แก่ ร้าน
มูมมามปาร์ค (“MOOMMUM PARK”) ร้านอูมามิ
ฟาลาเบลล่า (“UMAMI FALLABELLA”) ร้านชิงช้าชาลี
(“CHINGCHA CHALEE”) และร้านไพเรท แชมเบอร์
(“PIRATE CHAMBRE”)
นอกจากนี้ บริษัทยังได้ลงทุนในกิจการโรงแรมภายใต้ชื่อ
“เรด แพลนเน็ต” โดยมีสาขาของโรงแรมในประเทศไทย
ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น

เนื่องจากธุรกิจเดิมของบริษัท ซึ่งประกอบธุรกิจร้านอาหาร
และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีการแข่งขันที่สูงขึ้น ส่ง
ผลให้บริษัทประสบภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะ
เวลานาน รวมถึงความต้องการเงินทุนในการขยายสาขา
ของธุรกิจร้านอาหารประเภทแฟรนไชส์ เพื่อให้เกิดการ
ประหยัดค่าใช้จ่ายผ่านการเพิ่มจ�ำนวนสาขา (Economy
of Scale) คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วว่าควรมีมติ
อนุมัติเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการ
เข้าด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายพลังงานหมุนเวียน ซึ่ง
เป็นการลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพในการสร้างอัตรา
ผลตอบแทนที่เหมาะสม และมีระดับความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์
ที่ยอมรับได้ ผ่านธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด (EBT)
ของบริษัท ไพร์ม โรด อัลเทอร์เนทีฟ จ�ำกัด (“PRA”) และ
ธุรกรรมจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อช�ำระเป็นสิ่งตอบแทน
ให้กับ บริษัท พีอาร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (“PRGD”)
ซึ่ ง เป็ น ผู ้ ถื อ หุ ้ น ของ PRA ทั้ ง นี้ บริ ษั ท คาดว่ า จะได้ รั บ
ประโยชน์ จ ากการเข้ า ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ผลิ ต และจ� ำ หน่ า ย
พลังงานหมุนเวียน ดังนี้
• โอกาสในการขยายและเพิ่มช่องทางการท�ำธุรกิจ
		ของบริษัท
• โอกาสในการเพิ่มรายได้และอัตราผลตอบแทนที่
		เหมาะสมต่อเนื่องในระยะยาว
• ที ม งานผู ้ บ ริ ห ารชุ ด ใหม่ ที่ มี ป ระสบการณ์ แ ละ
		ความเชี่ ย วชาญในธุ ร กิ จ ประกอบด้ ว ยนาย
		สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ (“คุณสมประสงค์”)
		และนายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ (“คุณสุรเชษฐ์”)
		
โดยทั้ ง คู ่ เ ป็ น ผู ้ ร ่ ว มกั น ก่ อ ตั้ ง บริ ษั ท ไพร์ ม โรด
		กรุ๊ป จ�ำกัด (“PRG”) ขึ้นในปี 2558 เพื่อลงทุน
		ในธุ ร กิ จ ผลิ ต และจ� ำ หน่ า ยกระแสไฟฟ้ า จาก
		พลังงานหมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งคุณ
		สมประสงค์ มี ป ระสบการณ์ ใ นการลงทุ น และ
		พั ฒ นาโครงการไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ใ น
		ประเทศไทยซึ่ ง มี ข นาดก� ำ ลั ง การผลิ ต ติ ด ตั้ ง รวม
91.7 เมกะวัตต์ (ขนาดก�ำลังการผลิตตามสัญญา

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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รวม 72.0 เมกะวัตต์) ของบริษทั ไพร์ม เอ็นเนอร์ยี่
		แคปปิ ต อล จ� ำ กั ด (“PEC”) ซึ่ ง มี ก ารเริ่ ม เปิ ด
		ด�ำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ในปี 2557
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าควรมีมติอนุมัติเสนอ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจ�ำหน่ายเงินลงทุนและ
หนี้ สิ น ในบริ ษั ท ย่ อ ยและทรั พ ย์ สิ น ของบริ ษั ท ซึ่ ง ได้ แ ก่
บริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ ออกไปทั้งหมด เพื่อน�ำเงินทุนส่วนหนึ่งที่ได้
ถูกน�ำไปส�ำรองเพื่อช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและหุ้นกู้ของ
บริษทั และน�ำไปใช้เป็นเงินทุนรองรับธุรกิจผลิตและจ�ำหน่าย
พลังงานหมุนเวียน โดยที่ บริษทั สามารถน�ำเงินทุนของบริษทั
ที่ปัจจุบันถูกน�ำไปใช้ในธุรกิจที่ประสบภาวะขาดทุนอย่าง
ต่อเนือ่ ง ไปใช้ในการขยายและเพิม่ ช่องทางการท�ำธุรกิจใหม่
ที่สร้างผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนที่ดีกว่าในระดับความ
เสีย่ งทีต่ ำ�่ กว่าธุรกิจเดิม และสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของ
บริษัทต่อไป
ต่อมา ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 21
ธันวาคม 2561 ได้พิจารณาอนุมัติแผนการรวมธุรกิจของ
บริษัท กับ PRGD ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัท ไพร์ม โรด แคปปิตอล
จ�ำกัด (“PRC”) คุณสมประสงค์ คุณสุรเชษฐ์ คุณคณาเดช
ธรรมนูญรักษ์ (“คุณคณาเดช”) และบริษัท ไพร์ม โรด เทค
อินเตอร์ ลิมิเต็ด (“PRTI”) ผ่านการรับโอนกิจการทั้งหมด
(Entire Business Transfer (“EBT”)) และที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 วันที่ 29 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติ
ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ด�ำเนินการ
เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม
2,767,765,276 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 25,514,280,600
บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจ�ำนวน 22,746,515,324
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมถึงที่ประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 21 ธันวาคม 2561 มีมติอนุมัติ
ในการเข้าท�ำรายการจ�ำหน่ายเงินลงทุนและหนี้สินในบริษัท
ย่อย และสินทรัพย์ของบริษัทให้แก่ บุคคลภายนอก หรือ
นายกฤษน์ ศรีชวาลา หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่นายกฤษน์
ศรีชวาลา มอบหมาย ทั้งนี้ เงินลงทุนและหนี้สินของบริษัท
ย่ อ ยที่ จ ะจ� ำ หน่ า ยไปตามเงื่ อ นไขบั ง คั บ ก่ อ นของสั ญ ญา
จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนประกอบไปด้วย
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1. การจ�ำหน่ายหุน้ สามัญและหนีส้ นิ ของบริษทั เอฟโวลูชนั่
ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด จ�ำนวน 595,014 หุ้น มูลค่า
ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.00
ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว
2. การจ�ำหน่ายหุ้นสามัญและหนี้สินของบริษัท ฟีนิกซ์
ไอรอน แฟรรี่ จ�ำกัด จ�ำนวน 39,998 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของ
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว
3. การจ�ำหน่ายหุ้นสามัญและหนี้สินของบริษัท เอฟซี
คอมมิซซารี่ จ�ำกัด จ�ำนวน 99,997 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของ
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว
4. การจ� ำ หน่ า ยหุ ้ น สามั ญ และหนี้ สิ น ของบริ ษั ท จี
เอ็นเตอร์ไพรส์ แอนด์ โค จ�ำกัด จ�ำนวน 25,000,000
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว (ซึ่งหนี้สิน
ดังกล่าวเป็นหนี้สินระหว่างบริษัท กับผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัท จี เอ็นเตอร์ไพรส์ แอนด์ โค จ�ำกัด)
นอกจากนี้ บริษทั จะจ�ำหน่ายเงินลงทุนและหนีส้ นิ ทัง้ หมดใน
บริษัทย่อย 2 แห่ง และสินทรัพย์ซึ่งประกอบไปด้วย บริษัท
เอฟโวลูชั่น แลนด์ จ�ำกัด และ เอฟโวลูชั่น โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด
ตามหน้าทีใ่ นการด�ำเนินการภายหลังจากธุรกรรมการรับโอน
กิ จ การทั้ ง หมดและการจั ด สรรหลั ก ทรั พ ย์ เ สร็ จ สมบู ร ณ์
(“Covenants”) ที่ระบุในสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ทั้งนี้
ธุรกรรมการจ�ำหน่ายเงินลงทุนและหนีส้ นิ ในบริษทั ย่อย และ
สินทรัพย์ดังกล่าวประกอบไปด้วย
1. การจ�ำหน่ายหุน้ สามัญและหนีส้ นิ ของบริษทั เอฟโวลูชนั่
แลนด์ จ�ำกัด จ�ำนวน 2,291,075 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 1,000 บาท ที่ถือโดยบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
100.00 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว
2. การจ�ำหน่ายหุน้ สามัญและหนีส้ นิ ของบริษทั เอฟโวลูชนั่
โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด จ�ำนวน 4,675,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของ
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว

3. การจ�ำหน่ายทีด่ นิ เปล่าของบริษทั จ�ำนวน 10 แปลงภาย
ใต้โฉนดเลขที่ 11902, 11914, 11922, 34052, 3416134162 และ 37259-37262
4. การจ�ำหน่ายสิทธิการเช่าของบริษัท จ�ำนวน 2 แปลง
ภายใต้โฉนดเลขที่ 41628 และภายใต้ นส. 3 ก. เลขที่
2053
ต่อมา เมือ่ วันที่ 4 มิถนุ ายน 2562 บริษทั ด�ำเนินการจ�ำหน่าย
เงินลงทุนในบริษัท จี เอ็นเตอร์ไพรส์ แอนด์ โค จ�ำกัด ให้แก่
บริษัท ฟีนิกซ์ ฟู้ด เวิลด์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่นายกฤษณ์
ศรีชวาลา มอบหมาย และเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
บริษัทด�ำเนินการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เอฟโวลูชั่น
ฟูด้ ส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด บริษทั ฟีนกิ ซ์ ไอรอน แฟรรี่ จ�ำกัด
และบริษัท เอฟซี คอมมิซซารี่ จ�ำกัด ให้แก่บริษัท ฟีนิกซ์ ฟู้ด
เวิลด์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่นายกฤษณ์ ศรีชวาลา มอบ
หมาย พร้อมทั้งเข้าท�ำธุรกรรมรับโอนกิจการทั้งหมดของ
PRA โดยบริษัทช�ำระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด
ของ PRA ด้ ว ยหุ ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท จ� ำ นวน
14,881,481,481 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ราคา
หุ้นละ 0.27 บาทต่อหุ้น ให้แก่ PRGD แทนการช�ำระด้วย
เงินสด โดยการเข้าท�ำรายการดังกล่าวเป็นไปตามมติที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 วันที่ 21 ธันวาคม
2561 และมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 วันที่
29 เมษายน 2562
การจ�ำหน่ายเงินลงทุนและหนีส้ นิ ในบริษทั ย่อยและทรัพย์สนิ
ของบริษัท มีวัตถุประสงค์หลักในการปรับโครงสร้างเงินทุน
เพือ่ รองรับการรับโอนกิจการของ PRA ซึง่ ประกอบธุรกิจหลัก
โดยการถือหุน้ ในบริษทั อืน่ (Holding Company) ทีป่ ระกอบ
ธุรกิจในการผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
โดยคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องตามสัญญาจองซื้อหุ้นแบบมีเงื่อนไข
บังคับก่อน (Share Subscription Agreement) ซึง่ คูส่ ญ
ั ญา
ประกอบไปด้วย บริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (ซึ่ง
ประกอบไปด้ วย นายกฤษน์ ศรีช วาลา บริษัท ฟิโก้
คอร์ปอเรชั่น จากัด นายอัครเดช ศรีชวาลา นายเทพฤทธิ์
ศรีชวาลา นายอมร ศรีชวาลา และนายซานเจย์ คูมาร์ ซิงห์)
และ PRGD ได้ตกลงเงื่อนไขในการจ�ำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุน

และหนี้สินในบริษัทย่อย โดยก�ำหนดให้กลุ่มธุรกิจที่มีการ
ด�ำเนินกิจการในธุรกิจอาหาร เป็นเงือ่ นไขบังคับก่อนการเข้า
ท�ำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและการจัดสรรหลัก
ทรัพย์ และก�ำหนดให้กลุม่ ธุรกิจทีม่ กี ารด�ำเนินกิจการในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ เป็นหน้าที่ในการด�ำเนินการภายหลังจาก
ธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้ หมดและการจัดสรรหลักทรัพย์
เสร็จสมบูรณ์ (Covenant) ภายในระยะเวลา 12 เดือน และ
มีเงือ่ นไขการช�ำระเงินจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนและหนีส้ นิ
ในบริษัทย่อยและสินทรัพย์ตาม Covenant ครบทั้งจ�ำนวน
เมื่อครบระยะเวลา 15 เดือน
ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท
ฟู้ด แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน) หรือ Food Capital Public
Company Limited ชื่อย่อหลักทรัพย์ “FC” เป็น บริษัท
ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ Prime Road
Power Public Company Limited ภายใต้ชอื่ ย่อหลักทรัพย์
“PRIME” ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2562
วันที่ 29 เมษายน 2562 ภายหลังธุรกรรมรับโอนกิจการ
ทั้งหมด (Entire Business Transfer) ระหว่างบริษัทและ
PRGD แล้วเสร็จ โดยประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัท
อืน่ (Holding Company) ทีป่ ระกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่าย
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั้งภายในประเทศและต่าง
ประเทศ โดยมีบริษัท ไพร์ม โรด โซลาร์ จ�ำกัด (“PRS”) เป็น
บริษัทแกน
ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 บริษัทได้ย้ายหลักทรัพย์ PRIME
จาก Mai เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET) ในกลุ่ม
ทรัพยากร หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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1.1.3 การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่
บริ ษั ท ได้ ใ ช้ เ งิ น จากการออกและเสนอขายหุ ้ น กู ้ ต าม
วัตถุประสงค์ที่แจ้งในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอ
ขาย หลักทรัพย์ โดยบริษัทได้มีการออกหุ้นกู้ดังกล่าวใน
วันที่ 16 กันยายาน 2564 เป็นหุ้นกู้สกุลเงินบาท ประเภท

หุ้นกู้ระยะยาว ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้ โดยเสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือ
ผู้ลงทุนรายใหญ่ จ�ำนวน 500 ล้านบาท ภายใต้วัตถุประสงค์
เพื่ อ ช� ำ ระคื น ตั๋ ว แลกเงิ น น� ำ ไปใช้ ใ นโครงการโรงไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
อื่นๆ และเพื่อน�ำไปใช้เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
ด�ำเนินกิจการของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้

การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายตราสารหนี้
การใช้เงิน

จำ�นวนเงินที่ใช้โดย
ประมาณ (ล้านบาท)

1. เพื่อชำ�ระคืนตั๋วแลกเงิน

150 ล้านบาท

เป็นการชำ�ระคืนตั๋วแลกเงิน (ตั๋ว BE)

2. เพื่อลงทุนในโครงการใหม่

330 ล้านบาท

ใช้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกอื่นๆ ของ
กลุ่มบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์การใช้เงิน

3. กรณีอื่น ๆ เช่น เงินทุนที่ใช้
หมุนเวียนในกิจการ

20 ล้านบาท

ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนตามวัตถุประสงค์

รวม

500 ล้านบาท

(2) กฎหมายที่ใช้บังคับกับตราสารหนี้
ตราสารหนี้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย
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รายละเอียด/ความคืบหน้าของการใช้เงิน/
เหตุผลและมาตรการดำ�เนินการกรณีใช้เงินไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์

รายงานประจำ�ปี 2564

1.1.4 ชื่อ สถานที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษัท โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์
บริษัท จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงาน 			

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
Prime Road Power Public Company Limited
0107546000415
ผลิตและจำ�หน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ชั้น 22 อาคาร ทีพีแอนด์ที ทาวเวอร์ เลขที่ 1
ซอยวิภาวดีรังสิต 19 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 				02-105-8686
www.primeroadpower.com
Website 					
25,514,280,600 บาท
ทุนจดทะเบียน 				
17,017,942,060 บาท
ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว 			
25,514,280,600 หุ้น
ประเภทและจำ�นวนหุ้นทั้งหมด 			
17,942,060 หุ้น
จำ�นวนหุ้นที่ออกและชำ�ระแล้วของบริษัท 		
มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท 			1 บาทต่อหุ้น

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1.2.1 โครงสร้างรายได้ของบริษัทแยกตามกลุ่มธุรกิจมีดังนี้
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2562
%
การถือหุ้น รายได้
รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ
ร้
อ
ยละ
ของบริษัท (พันบาท)
(พันบาท)
(พันบาท)

กลุ่มธุรกิจ
กลุ่มธุรกิจ
พลังงานหมุนเวียน

100.0 368,119

70.1 334,243

100.0

- รายได้จากในประเทศ

324,432

88.0

307,350

89.0

311,276

93.0

- รายได้จากต่างประเทศ

43,687

11.0

39,363

11.0

22,967

7.0

25.7 125,718

25.4

-

-

4.5

-

-

100 334,243

100

กลุ่มธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ
(EPC Contractor)
กลุ่มธุรกิจซื้อขายสินค้า
หรือ Trading

90.0 145,954
100.0

รวม

53,772
567,845

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
1) ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการและการพัฒนา
นวัตกรรม
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นบริษัท
พลังงานไทยที่ด�ำเนินงานเคียงคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและ
สังคม โดยด�ำเนินกิจการหลักด้วยการประกอบธุรกิจผลิต
และจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ตั้งแต่
การจัดหาแหล่งลงทุนทั้งในประเทศและภายนอกประเทศ
และจั ด จ� ำ หน่ า ยกระแสไฟฟ้ า ไปยั ง ภาคธุ ร กิ จ และ
ภาคครัวเรือน ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ขยายกิจการสู่ธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ และธุรกิจซื้อขายสินค้า ทั้งนี้
บริษัทมีเป้าหมายสูงสุดที่จะสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน
ให้ประเทศเพือ่ สร้างความต่อเนือ่ งและความยัง่ ยืนแก่กจิ การ
สรุปลักษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละกลุ่มได้ดังนี้
1. กลุ่มธุรกิจพลังงานหมุนเวียน
บริ ษัท ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีโรงไฟฟ้า
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9.5

22,249

100 494,680

พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ที่ ด� ำ เนิ น การเชิ ง พาณิ ช ย์ แ ล้ ว
และอยู่ระหว่างการพัฒนา ซึ่งมีก�ำลังการผลิตติดตั้งรวม
288.921 เมกะวัตต์ (คิดเป็นก�ำลังการผลิตติดตั้งตาม
สัดส่วนการถือหุ้น 194.346 เมกะวัตต์) หรือมีก�ำลัง
การผลิตตามสัญญา 246.021 เมกะวัตต์ (คิดเป็นก�ำลัง
การผลิ ต ตามสั ญ ญาตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น 169.346
เมกะวัตต์) แบ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ในประเทศไทย ก� ำ ลั ง การผลิ ต ไฟฟ้ า ตามสั ญ ญารวม
113.6 เมกะวัตต์ และมีก�ำลังการผลิตติดตั้งรวม 133.50
เมกะวั ต ต์ และโครงการโรงไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์
ในประเทศญี่ปุ่น ก�ำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 18.3
เมกะวัตต์ และมีก�ำลังการผลิตติดตั้งรวม 24.3 เมกะวัตต์
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวัน
ก�ำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 47.2 เมกะวัตต์ และ
มีก�ำลังการผลิตติดตั้งรวม 47.2 เมกะวัตต์ และโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศกัมพูชา 1 โครงการ
จ�ำนวนก�ำลังผลิตตามสัญญา 60.0 เมกะวัตต์ (ก�ำลัง
การผลิตติดตั้งรวม 77.0 เมกะวัตต์)

นโยบายหลักในการด�ำเนินงาน
โดยบริษัทมีนโยบายที่จะเข้าลงทุน พัฒนา และบริหาร
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ การขยายธุรกิจ
ในระยะแรกนั้นบริษัทจะมุ่งเน้นในการลงทุนและพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และในระยะถัดไป
บริ ษั ท มี ค วามตั้ ง ใจที่ จ ะลงทุ น ในโครงการผลิ ต ไฟฟ้ า
โดยไม่จ�ำกัดแต่เพียงโรงไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์
แต่ พิ จ ารณาถึ ง ความเป็ น ไปได้ ใ นการลงทุ น ในโครงการ
โรงไฟฟ้าหมุนเวียนประเภทอืน่ ในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ ด้วย
เช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม โครงการโรงไฟฟ้า
ก๊ า ซชี ว ภาพ โครงการโรงไฟฟ้ า ชี ว มวล และโครงการ
โรงก�ำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น
บริ ษั ท ประกอบธุ ร กิ จ หลั ก โดยการถื อ หุ ้ น ในบริ ษั ท อื่ น
(Holding Company) โดยเข้าลงทุนในบริษัทที่ประกอบ
กิจการการจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
โดยปัจจุบันจะเน้นการลงทุนและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์เป็นหลัก โดยในปัจจุบันบริษัทมีกลุ่ม
ธุ ร กิ จ พลั ง งานหมุ น เวี ย นในโครงการโรงไฟฟ้ า พลั ง งาน
แสงอาทิ ต ย์ ซึ่ ง มี ก� ำ ลั ง การผลิ ต ตามสั ญ ญา 246.021
เมกะวัตต์ (คิดเป็นก�ำลังการผลิตตามสัญญาตามสัดส่วน
การถือหุ้น 169.346 เมกะวัตต์) หรือ ก�ำลังการผลิตติดตั้ง
รวม 288.921เมกะวัตต์ (คิดเป็นก�ำลังการผลิตติดตั้งตาม
สัดส่วนการถือหุ้น 194.346 เมกะวัตต์)
โดยบริ ษั ท มี โ รงไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ที่ ด� ำ เนิ น การ
เชิงพาณิชย์แล้ว ซึง่ ก�ำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมทัง้ สิน้
140.475 เมกะวัตต์ (คิดเป็นก�ำลังการผลิตตามสัญญา
ตามสัดส่วนการถือหุ้น 63.8 เมกะวัตต์) หรือก�ำลังการผลิต
ติดตั้งรวมทั้งสิ้น 166.375 เมกะวัตต์ (คิดเป็นก�ำลังการผลิต
ติดตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้น 71.8 เมกะวัตต์) ประกอบด้วย
1) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย ก�ำลัง
การผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 113.6 เมกะวัตต์ (ก�ำลัง
การผลิตติดตั้งรวม 133.50 เมกะวัตต์)
2) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ก�ำลัง
การผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 18.3 เมกะวัตต์ (ก�ำลัง
การผลิตติดตั้งรวม 24.3 เมกะวัตต์) และ

3) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวัน ก�ำลัง
การผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 7.0 เมกะวัตต์ (ก�ำลังการผลิต
ติดตั้งรวม 7.0 เมกะวัตต์)
4) โครงการโรงไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ บ นหลั ง คา
แบบสัญญาซื้อขายไฟระหว่างเอกชน (Private PPA) ก�ำลัง
ผลิตตามสัญญา 1.575 เมกะวัตต์ (ก�ำลังการผลิตติดตั้งรวม
1.575 เมกะวัตต์)
นอกจากนี้ บริษทั มีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทอี่ ยูร่ ะหว่าง
การพัฒนา คิดเป็นก�ำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมทัง้ สิน้
105.546 เมกะวัตต์ (คิดเป็นก�ำลังการผลิตตามสัญญา
ตามสัดส่วนการถือหุ้น 105.546 เมกะวัตต์) หรือก�ำลัง
การผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 122.546 เมกะวัตต์ (คิดเป็นก�ำลัง
การผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้น 122.546 เมกะวัตต์)
ประกอบด้วย
1) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวัน
5 โครงการ จ�ำนวนก�ำลังผลิตตามสัญญา 40.2 เมกะวัตต์
(ก�ำลังการผลิตติดตั้งรวม 40.2 เมกะวัตต์) และ
2) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศกัมพูชา
1 โครงการ จ�ำนวนก�ำลังผลิตตามสัญญา 60.0 เมกะวัตต์
(ก�ำลังการผลิตติดตั้งรวม 77.0 เมกะวัตต์)
3) โครงการโรงไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ บ นหลั ง คา
แบบสั ญ ญาซื้ อ ขายไฟระหว่ า งเอกชน (Private PPA)
ในประเทศไทย 4 โครงการ จ�ำนวนก�ำลังผลิตตามสัญญา
5.346 เมกะวั ต ต์ (ก� ำ ลั ง การผลิ ต ติ ด ตั้ ง รวม 5.346
เมกะวัตต์)
โดยบริษัทฯ ย่อยที่ด�ำเนินธุรกิจในการถือหุ้นในบริษัทอื่น
(Holding Company) ที่ส�ำคัญ ซึ่งได้มีการขยายการลงทุน
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ดังต่อไปนี้
1) บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน) (“PRIME”)
ซึ่งประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding
Company) โดยเข้าลงทุนในหุ้นของบริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป
จ�ำกัด (“PRG”) ในสัดส่วนร้อยละ 99.9 ของทุนจดทะเบียน
ช�ำระแล้ว และบริษัท ไพร์ม เอ็นเนอยี่ แคปปิตอล จ�ำกัด
(“PEC”) ในสัดส่วนร้อยละ 99.9 ของทุนจดทะเบียน
ช�ำระแล้ว

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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2) บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จ�ำกัด (PRG) ประกอบธุรกิจหลัก
โดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดย
เข้ า ลงทุ น ในโครงการโรงไฟฟ้าพลัง งานแสงอาทิต ย์ที่ได้
เข้าท�ำสัญญารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบของ Feed-in Tariff
(“FiT”) และรูปแบบของการได้รบั อัตราส่วนเพิม่ ราคารับซือ้
ไฟฟ้า (“Adder”) โดยแบ่งเป็นกลุ่มโครงการดังต่อไปนี้
2.1) โครงการโรงไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ใ นประเทศ
ไทยที่ได้เข้าท�ำสัญญารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบของ Feed-in
Tariff (FiT) จ�ำนวน 8 โครงการ ก�ำลังการผลิตตามสัญญา
รวมทั้งสิ้น 40.6 เมกะวัตต์
2.2) โครงการโรงไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ใ นประเทศ
ไต้หวันทีไ่ ด้เข้าท�ำสัญญารับซือ้ ไฟฟ้าในรูปแบบของ Feed-in
Tariff (FiT) จ�ำนวน 6 โครงการ ก�ำลังการผลิตตามสัญญา
รวมทั้งสิ้น 47.2 เมกะวัตต์
2.3) การถื อ ผลประโยชน์ ผ ่ า นโครงสร้ า งการลงทุ น แบบ
ทีเค-จีเค (TK-GK Structure) ในสัดส่วนร้อยละ 25.0 ของ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นที่
ได้เข้าท�ำสัญญารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบของ Feed-in Tariff
(FiT) จ�ำนวน 3 โครงการ มีก�ำลังการผลิตตามสัญญา
รวมทั้งสิ้น 18.3 เมกะวัตต์
2.4) โครงการโรงไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ใ นประเทศ
กัมพูชาทีไ่ ด้เข้าท�ำสัญญารับซือ้ ไฟฟ้าในรูปแบบของ Feed-in
Tariff (FiT) จ�ำนวน 1 โครงการ ก�ำลังการผลิตตามสัญญา
รวมทั้งสิ้น 60.0 เมกะวัตต์
2.5) โครงการโรงไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ใ นประเทศ
ไทย จ�ำนวน 1 โครงการ มีก�ำลังการผลิตตามสัญญา
รวมทั้งสิ้น 1.2 เมกะวัตต์ ที่ได้เข้าท�ำสัญญารับซื้อไฟฟ้า
ในรูปแบบของการได้รับอัตราส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า
(“Adder”) ที่ 8.00 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง
3) บริษทั ไพร์ม เอ็นเนอยี่ แคปปิตอล จ�ำกัด (PEC) ประกอบ
ธุรกิจหลักโดยการถือหุน้ ในบริษทั อืน่ (Holding Company)
โดยเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน
ประเทศไทยจ�ำนวน 10 โครงการ มีกำ� ลังการผลิตตามสัญญา
รวมทั้งสิ้น 72.0 เมกะวัตต์ ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุน
จดทะเบียนช�ำระแล้ว ซึ่งทุกโครงการได้รับอัตราส่วนเพิ่ม
ราคารับซือ้ ไฟฟ้า (“Adder”) ที่ 8.00 บาทต่อกิโลวัตต์ชวั่ โมง
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4) บริษัท ไพร์ม โรด รูฟท็อป จ�ำกัด (PRR) ประกอบธุรกิจ
ในการเข้ า ลงทุ น ในสั ญ ญาข้ อ ตกลงการซื้ อ ขายพลั ง งาน
แสงอาทิตย์ระหว่างเอกชน (Private PPA) ระยะยาวของ
โครงการโรงไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ติ ด ตั้ ง บนหลั ง คา
(Solar Rooftop) โดยทางบริษัทจะลงทุนจัดจ้างผู้รับเหมา
เพื่อเข้าติดตั้งและดูแลโครงการเพื่อขายไฟฟ้าให้บนหลังคา
ของลูกค้า โดยได้รบั ผลตอบแทนเป็นค่าไฟในราคา และระยะ
เวลาทีร่ ะบุไว้ในสัญญา โดยในปี 2563 บริษทั ได้มกี ารเพิม่ ทุน
มู ล ค่ า 5 ล้ า นบาท และได้ เ ข้ า ท� ำ สั ญ ญารั บ ซื้ อ ไฟฟ้ า
ในรูปแบบของ Private PPA จ�ำนวน 1 โครงการ ก�ำลัง
การผลิตตามสัญญารวมทั้งสิ้น 0.997 เมกะวัตต์
5) บริษัท ไพร์ม เอสโค่ จ�ำกัด (ESCO) ประกอบธุรกิจ
ในการเข้ า ลงทุ น ในสั ญ ญาข้ อ ตกลงการซื้ อ ขายพลั ง งาน
แสงอาทิตย์ระหว่างเอกชน (Private PPA) ระยะยาวของ
โครงการโรงไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ติ ด ตั้ ง บนหลั ง คา
(Solar Rooftop) โดยทางบริษัทจะลงทุนจัดจ้างผู้รับเหมา
เพื่อเข้าติดตั้งและดูแลโครงการเพื่อขายไฟฟ้าให้บนหลังคา
ของลูกค้า โดยได้รับผลตอบแทนเป็นราคาค่าไฟและระยะ
เวลาทีร่ ะบุไว้ในสัญญา โดยในปี 2564 บริษทั ได้มกี ารเพิม่ ทุน
มูลค่า 100 ล้านบาท และได้เข้าท�ำสัญญารับซือ้ ไฟฟ้าในแบบ
ของ Private PPA จ�ำนวน 6 โครงการ ก�ำลังการผลิตตาม
สัญญารวมทั้งสิ้น 5.924 เมกะวัตต์
6) บริษัท ไพร์ม เอ็นเนอร์ยี่ เคเอช จ�ำกัด (PEKH) ประกอบ
ธุรกิจหลักโดยการถือหุน้ ในบริษทั อืน่ (Holding Company)
โดยเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน
ประเทศกัมพูชาทีไ่ ด้เข้าท�ำสัญญารับซือ้ ไฟฟ้าในรูปแบบของ
Feed-in Tariff (FiT) จ�ำนวน 1 โครงการ ก�ำลังการผลิตตาม
สัญญารวมทั้งสิ้น 60.0 เมกะวัตต์ PEKH ถือหุ้นโดย บริษัท
ไพร์ม โรด กรุ๊ป จ�ำกัด (PRG) สัดส่วน 99.99%
ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
- โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย
บริษัทด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้าจากพลัง งาน
แสงอาทิตย์ในประเทศไทย ภายใต้บริษทั ย่อยหลักของบริษทั
ได้แก่ PEC และ PRG
PRG มีการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน
ประเทศไทย ภายใต้สญ
ั ญาซือ้ ขายไฟฟ้า (Power Purchase

Agreement (“PPA”)) รวม 9 สัญญา ซึง่ มีคสู่ ญ
ั ญาเป็น กฟภ.
คิดเป็นก�ำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาทัง้ สิน้ 41.6 เมกะวัตต์
และก�ำลังการผลิตติดตั้งรวม 41.8 เมกะวัตต์ โดย PRG เป็น
ผู้ด�ำเนินการพัฒนาโครงการทั้งหมด ลักษณะของโครงการ
เหล่านี้ ยกเว้นโครงการ 5 อมตะ มีลกั ษณะเป็นโครงการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินส�ำหรับ
หน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร รวมทั้งสิ้น
7 โครงการ เป็นโครงการที่เริ่มด�ำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
ทั้งหมด โดย 4 โครงการ ซึ่งประกอบด้วยโครงการ BSA01
LAK09 LBL05 และ BSA08 เป็นโครงการที่ได้รับอัตรา
รับซื้อไฟฟ้าในลักษณะของ Feed-in-Tariff (FiT) ส�ำหรับ
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมากที่ 5.66 บาทต่อกิโลวัตต์
ชั่วโมง และอีก 3 โครงการ ประกอบด้วย LRA02 KTM07
และ KPA05 เป็นโครงการทีไ่ ด้รบั อัตรารับซือ้ ไฟฟ้าในลักษณะ
ของ Feed-in-Tariff (FiT) ส�ำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน

รายเล็ ก มากที่ 4.12 บาทต่ อ กิ โ ลวั ต ต์ ชั่ ว โมง ส� ำ หรั บ
โครงการ 5 อมตะเป็นโครงการภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า
ส�ำหรับผู้ที่ยื่นขออัตรารับซื้อไฟฟ้าส่วนเพิ่ม (Adder) เดิม
ซึ่งได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในลักษณะของ Feed-in-Tariff
(FiT) ที่ 5.66 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง โดยสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าดังกล่าวทั้งหมดมีอายุ 25 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่ม
ด�ำเนินการเชิงพาณิชย์ และโครงการจูปิเตอร์ โดยสัญญา
ซือ้ ขายไฟฟ้าดังกล่าวมีอายุสญ
ั ญา 5 ปี และต่ออายุได้ครัง้ ละ
5 ปี (Evergreen Contract) ซึง่ มีอตั รารับซือ้ ไฟฟ้าในรูปแบบ
ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ส�ำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนในอัตรา 8.0 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง
เป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มเปิดด�ำเนินการ
เชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะต่ออายุสั ญ ญา
เมื่อครบก�ำหนดทุกๆ 5 ปี จนสิ้นอายุของอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า
ของโครงการดังกล่าว

ภาพแสดงที่ตั้งแสดงโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ลงทุนผ่าน PRG
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PEC มีการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน
ประเทศไทยในสัดส่วนร้อยละ 30.0 ภายใต้สัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้า (PPA) รวม 10 สัญญา ซึ่งมีคู่สัญญาเป็น กฟภ.
ในทุกโครงการตามโครงการรับซื้อจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
ขนาดเล็กมาก (VSPP) ขนาดก�ำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา
สัญญาละ 8.0 เมกะวัตต์ 6.0 เมกะวัตต์ หรือ 4.0 เมกะวัตต์
โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้การลงทุน
ของ PEC ทุกโครงการได้เริ่มด�ำเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่
ปี 2557 และคิดเป็นก�ำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาทั้งสิ้น
72.0 เมกะวัตต์ และก�ำลังการผลิตติดตัง้ รวม 91.7 เมกะวัตต์

โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าวมีอายุสัญญา 5 ปี และ
ต่ออายุได้ครั้งละ 5 ปี (Evergreen Contract) ซึ่งมีอัตรา
รับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder)
ส�ำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในอัตรา 8.0 บาท
ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มเปิด
ด�ำเนินการเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะต่ออายุ
สัญญาเมือ่ ครบก�ำหนดทุกๆ 5 ปี จนสิน้ อายุของอุปกรณ์ผลิต
ไฟฟ้าของโครงการดังกล่าว โดยรายละเอียดของสัญญาจะ
กล่าวถึงในส่วนที่ 1 หัวข้อ 6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสัญญาที่
ส�ำคัญ

ภาพแสดงที่ตั้งแสดงโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยที่บริษัทลงทุนผ่าน PEC

- โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญีป่ นุ่
โครงการโรงไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ใ นประเทศญี่ ปุ ่ น
ทั้งหมดของบริษัทเป็นการลงทุนภายใต้ PRG โดยลงทุน
ผ่านบริษัท ไพร์ม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด ซึ่งถือหุ้นใน
บริษัท ไอสึ เอนเนอร์จี พีทีอี ลิมิเต็ด ในสัดส่วนร้อยละ 25
ซึ่งเป็นนักลงทุนทีเคที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ และ
มีบริษัท บ้านปู พาวเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมลงทุน
ในสัดส่วนร้อยละ 75 ผ่านบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จ�ำกัด ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 100 ทั้งนี้ โครงการโรงไฟฟ้าใน
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ประเทศญี่ปุ่นมีก�ำลังการผลิตภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า
(PPA) รวมทั้งสิ้น 3 สัญญา โดยคิดเป็นก�ำลังการผลิตตาม
สัญญารวม 18.3 เมกะวัตต์ และก�ำลังการผลิตติดตั้ง
รวม 24.3 เมกะวัตต์ ซึ่งก่อนหน้านี้ทางบริษัทได้ท�ำการขาย
สัดส่วนการถือหุ้นทั้งหมดในโครงการและยกเลิกสัญญาการ
ลงทุนบางโครงการในญี่ปุ่นตามข้างล่างดังนี้
1. ขายหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั ผลประโยชน์ในโครงการ NariAizu
ซึ่งมีขนาดก�ำลังการผลิตตามสัญญาที่ 20.50 เมกะวัตต์
(ขนาดก�ำลังการติดตั้ง 26.20 เมกะวัตต์)

2. ยกเลิกสัญญาการลงทุนในโครงการ Onami ซึ่งมีขนาด
ก�ำลังการผลิตตามสัญญาที่ 16.00 เมกะวัตต์ (ขนาดก�ำลัง
การติดตั้ง 17.70 เมกะวัตต์)
โดยการถือหุ้นในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ในประเทศญี่ปุ่นของ PRG นั้นเป็นโครงสร้างการลงทุนแบบ
ทีเค-จีเค (TK-GK Structure) ที่เป็นโครงสร้างการร่วมทุน
แบบหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นภายใต้สัญญาระหว่างนักลงทุน
ทีเคและผู้ด�ำเนินกิจการ (บริษัท GK) ซึ่งนักลงทุนจะลงทุน
(ในรูปของเงินสดหรือทรัพย์สินอื่น) ให้แก่ผู้ด�ำเนินกิจการ
โดยนักลงทุนมีสทิ ธิได้รบั ส่วนแบ่งก�ำไรทีไ่ ด้จากการประกอบ
ธุรกิจโดยผู้ด�ำเนินกิจการเป็นผลตอบแทนการลงทุน ซึ่ง
ภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นนั้น ผู้ลงทุน
ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเค-จีเคและเจ้าหน้าที่
กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของผู้ลงทุนไม่สามารถที่จะ
บริหารหรือด�ำเนินกิจการ รวมทั้งไม่มีอ�ำนาจกระท�ำการ
เพือ่ ผูด้ ำ� เนินกิจการภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเค-จีเค
ได้ นอกจากนี้ ผู้ลงทุนภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบ
ที เ ค-จี เ คไม่ มี สิ ท ธิ ใ นการออกเสี ย งลงคะแนนในเรื่ อ งที่
อยู่ภายใต้อ�ำนาจการตัดสินใจของผู้ด�ำเนินกิจการ หรือไม่มี
สิทธิเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจต่างๆ ของกิจการ

อย่างไรก็ดี ผู้ลงทุนภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเค-จีเค
จะมีสิทธิในการตรวจสอบผู้ด�ำเนินกิจการและกิจการภายใต้
โครงสร้างการลงทุนแบบทีเค-จีเค ซึ่งเป็นสิทธิตามกฎหมาย
นอกเหนือจากกรณีดงั กล่าว ผูด้ ำ� เนินกิจการภายใต้โครงสร้าง
การลงทุนแบบทีเค-จีเค จะมีดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการ
บริห ารกิจการภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเ ค-จี เ ค
ดังนั้น หากผู้ลงทุนภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเค-จีเค
ด�ำเนินการใดๆ ที่ถือว่ามีอิทธิพลต่อการบริหารและด�ำเนิน
กิจการภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเค-จีเค หรือมีอำ� นาจ
ในการกระท�ำการใดเพื่อผู้ด�ำเนินกิจการภายใต้โครงสร้าง
การลงทุนแบบทีเค-จีเค จะมีความเป็นไปได้สงู ทีเ่ หตุดงั กล่าว
จะกระทบต่อลักษณะของความเป็น “หุ้นส่วนที่ไม่มีส่วน
ในการบริหารจัดการ” ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบ
ทีเค-จีเค ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ด�ำเนินกิจการและผู้ลงทุนภายใต้
โครงสร้างการลงทุนแบบทีเค-จีเค สูญเสียผลประโยชน์และ
ข้อได้เปรียบ (รวมถึงผลประโยชน์ทางภาษี) ที่ควรจะได้รับ
ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเค-จีเค ลักษณะและ
ผูเ้ กีย่ วข้องภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเค-จีเค สามารถ
อธิบายได้ดังต่อไปนี้

โครงสร้างการลงทุนโดยทั่วไปแบบ ทีเค-จีเค
สํานัก
บัญชี

ผูถือหุน
บุริมสิทธิ

ISH
ผูถือหุนสามัญ
และ/หรือ หุนสวน
ผูจัดการ

ผูใหกู

หุนบุริมสิทธิ
สัญญาบริหารจัดการ
ทรัพยสิน

สัญญาเงินกู

การลงทุนแบบทีเค

บริษัทจีเค
(ผูดําเนินกิจการ
(Operator))

ผูบริหาร
จัดการ

สัญญาซื้อขายที่ดิน สัญญาเชา
ที่ดิน หรือสัญญาใหใชสิทธิเหนือ
พื้นดิน

เจาของที่ดิน

นักลงทุนทีเค
สัญญาจางบํารุงรักษา
โรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย

ผูบริหาร
จัดการ

โรงไฟฟา
ไฟฟา

ราคา

สัญญาซื้อขาย
ไฟฟา

สัญญารับเหมากอสราง
แบบเบ็ดเสร็จ

ผูรับเหมากอสราง
โครงการ
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ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงสร้างการลงทุนแบบทีเค-จีเค
ส�ำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศ
ญี่ปุ่นโดยทั่วไปมีรายละเอียดดังนี้
1) ผู้ด�ำเนินกิจการ (บริษัท GK หรือ Operator)
ผู ้ ด� ำ เนิ น กิ จ การเป็ น ผู ้ มี สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ต ามกฎหมายใน
การประกอบธุ ร กิ จ และด� ำ เนิ น กิ จ การโรงไฟฟ้ า พลั ง งาน
แสงอาทิตย์ ผู้ด�ำเนินกิจการมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อ
นักลงทุนทีเคตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดในสัญญาการลงทุนทีเค
โดยภายใต้สัญญาการลงทุนทีเคนั้น ผู้ด�ำเนินกิจการมีหน้าที่
ดูแลผลประโยชน์ของนักลงทุนทีเค และจะเป็นผู้รับสิทธิ
และภาระต่างๆ ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
การลงทุน
ผู้ด�ำเนินกิจการสามารถพิจารณาว่าจ้างผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
ด�ำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เช่น ผู้บริหาร
จัดการทรัพย์สิน ผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC
Contractor) ผูร้ บั เหมาเชิงด�ำเนินการและบ�ำรุงรักษา (O&M
Contractor) และผู้ให้บริการอื่นๆ ได้ โดยจะเป็นไปตามข้อ
ตกลงทีก่ ำ� หนดในสัญญาการลงทุนทีเค ทัง้ นี้ ผูด้ ำ� เนินกิจการ
จะต้องจดทะเบียนเป็นนิตบิ คุ คลในรูปแบบบริษทั จ�ำกัด หรือ
GK (Godo Kaisha) และเมื่อโครงการมีผลก�ำไรจากการ
บริหารจัดการโครงการ ผู้ด�ำเนินกิจการจะจัดสรรส่วนแบ่ง
ก�ำไรให้แก่นักลงทุนทีเค โดยหากผลการด�ำเนินงานขาดทุน
นักลงทุนทีเคก็จ�ำต้องรับผลขาดทุนนั้นไปด้วยเช่นกัน ทั้งนี้
ผลขาดทุนจะต้องไม่เกินส่วนที่นักลงทุนทีเคได้ลงทุนไป
2) นักลงทุนทีเค (TK Investor)
นักลงทุนทีเคเป็นผู้ลงทุนในส่วนทุนของผู้ด�ำเนินกิจการ ซึ่ง
นักลงทุนทีเคมีสิทธิในการได้รับส่วนแบ่งก�ำไรที่ได้จากการ
ประกอบธุรกิจของผู้ด�ำเนินกิจการตามที่ก�ำหนดในสัญญา
การลงทุนทีเค (TK Agreement) และนักลงทุนทีเคจะถูก
ก�ำหนดบทบาทให้เป็นเพียงนักลงทุนที่ไม่มีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ (Silent Investor) รวมทั้งไม่มีอ�ำนาจกระท�ำ
การแทนและไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการบริหาร
จัดการการลงทุน ดังนั้นนักลงทุนทีเคจะไม่ต้องรับสิทธิหรือ
ภาระต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ อันเกีย่ วเนือ่ งกับการลงทุนภายใต้มาตรา
536 (Contribution by Silent Partner and Right and
Obligations) ตามประมวลกฎหมายพาณิชย์ของประเทศ
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ญีป่ นุ่ (Commercial Code of Japan) อย่างไรก็ดี นักลงทุน
ทีเคมีสิทธิที่จะขอตรวจสอบผลการบริหารจัดการการลงทุน
ของผู้ด�ำเนินกิจการได้เมื่อสิ้นสุดปีบัญชี (Business year)
ของทุกปี หรือเมื่อมีเหตุอันสมควรและได้รับค�ำสั่งจากศาล
ของประเทศญี่ปุ่น
3) ทรัสตี (ISH)
ทรัสตีเป็นผูถ้ อื หุน้ สามัญ (Normal Membership Interest)
และ/หรือ ผู้ถือหุ้นส่วนผู้จัดการ (Managing Membership
Interest) ในผู้ด�ำเนินกิจการแทน ทั้งนี้ โดยทั่วไปทรัสตี
มักจะไม่ด�ำเนินการบริหารงานในบริษัทผู้ด�ำเนินกิจการด้วย
ตนเอง
4) ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชน (Power Purchaser)
ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชนจะเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าจาก
ผู้ด�ำเนินกิจการ โดยมีอัตราการรับซื้อไฟฟ้าเป็นไปตามที่
ก�ำหนดในใบอนุญาตให้ด�ำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าจาก
Ministry of Economy, Trade and Industry (“METI”)
รวมเรียกว่า METI Approval และระยะเวลาการรับซื้อตาม
ที่ก�ำหนดอยู่ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase
Agreement) ซึ่งเป็นสัญญาที่จัดท�ำขึ้นระหว่างผู้พัฒนา
โครงการ และบริษัทผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชน
5) ผู้บริหารจัดการทรัพย์สิน (Asset Management
Company)
ผู้บริหารจัดการทรัพย์สินเป็นผู้ด�ำเนินการบริหารงานโรง
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้เงื่อนไขและขอบเขตที่
ก�ำหนดในสัญญาจ้างผู้บริหารจัดการทรัพย์สิน (Asset
Management Agreement) ซึ่งเป็นสัญญาที่จัดท�ำขึ้น
ระหว่างผูด้ ำ� เนินกิจการ และบริษทั ผูบ้ ริหารจัดการทรัพย์สนิ
6) เจ้าของที่ดิน (Land Owner)
เจ้าของทีด่ นิ เป็นเจ้าของพืน้ ทีท่ โี่ รงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ตั้งอยู่ โดยผู้ด�ำเนินกิจการจะพิจารณาเข้าท�ำสัญญาซื้อขาย
ที่ดิน (Land Purchase Agreement) หรือสัญญาเช่าที่ดิน
(Land Rental Agreement) หรือสัญญาให้ใช้สิทธิเหนือ
พื้นดิน (Surface Right Agreement) กับเจ้าของที่ดิน ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม เพื่อใช้เป็นที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์

7) ผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor)
ผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) เป็น
ผู้ให้บริการออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ โดยรูปแบบของสัญญาการให้บริการอาจ
แตกต่างกันไปแล้วแต่กรณี เช่น สัญญาจ้างแบบเหมา ซึ่ง
ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ จนถึงการ
ก่อสร้างและทดสอบก่อนส่งมอบงาน หรือ สัญญาจ้างแบบ
แยกขอบเขต ซึ่งแยกส่วนงานออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ และ
ก่อสร้างออกจากกัน
8) ผู้ให้บริการด้านการปฏิบัติการและบ�ำรุงรักษา (O&M
Contractor)
ผู้ให้บริการด้านการปฏิบัติการและบ�ำรุงรักษาเป็นผู้ด�ำเนิน
งานและบ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้
เงื่อนไขและขอบเขตที่ก�ำหนดในสัญญาจ้างผู้ให้บริการด้าน
การปฏิบัติการและบ�ำรุงรักษา ซึ่งเป็นสัญญาที่จัดท�ำขึ้น
ระหว่างผูด้ ำ� เนินกิจการ และบริษทั ผูใ้ ห้บริการด้านการปฏิบตั ิ
การและบ�ำรุงรักษา

9) ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ า นการท� ำ บั ญ ชี แ ละบริ ห ารงานทั่ ว ไป
(Professional Service Provider)
ผู้ให้บริการด้านการท�ำบัญชีและบริหารงานทั่วไป เป็นผู้ให้
บริการในการท�ำบัญชี งานบริหารและงานเอกสารทั่วไป
(Administration Services) แก่ผู้ด�ำเนินกิจการ
10) ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารบริ ห ารจั ด การภาษี (Tax Service
Provider)
ผู้ให้บริการบริหารจัดการภาษี เป็นผู้ให้บริการในการจัด
เตรี ย มเอกสารและยื่ น แบบขอคื น ภาษี (Tax Return
Services) แก่ผู้ด�ำเนินกิจการ
11) ผู้ให้กู้ (Lender)
ผู้ให้กู้เป็นผู้ให้ผู้ด�ำเนินกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อลงทุนพัฒนา
และก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยผู้ด�ำเนิน
กิจการจะเข้าท�ำสัญญาเงินกู้กับผู้ให้กู้ ซึ่งจะก�ำหนดเงื่อนไข
ต่างๆ ในการกูย้ มื เงิน เช่น วงเงินอัตราดอกเบีย้ และการผ่อน
ช�ำระ เป็นต้น

ลักษณะการลงทุนแบบทีเค-จีเคของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น
100%
บริษัท ไพรม โรด
อัลเทอรเนทีฟ จํากัด (”PRA”)
100%
บริษัท ไพรม โรด กรุป
จํากัด (”PRG”)
100%
บริษัท บานปู เน็กซ
จํากัด (”BNEXT”)

100%
บริษัท ไพรม รีนิวเอเบิล
เอเนอรยี่ จํากัด (”PRE”)
25% 75%
Aizu Energy PTE Ltd.,
(บริษัท TK)
โครงการ Hino, Awaji,
และ Yabuki

สัญญาการลงทุน GK

ผูบริหารทรัพยสิน
โครงการ
(บริษัท GK)

ที่มา: เอกสารประกอบการด�ำเนินธุรกิจในโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น
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ส�ำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่นมีผู้เกี่ยวข้องที่ส�ำคัญดังนี้

โครงการ
Hino
Awaji
Yabuki

ผู้ดำ�เนิน
กิจการ

ผู้รับเหมา บริษัทบริหาร ผู้บริหาร
ผู้ประกอบ
ก่อสร้าง
จัดการและ
ทรั
พ
ย์
ส
น
ิ
นักลงทุนทีเค กิจการไฟฟ้า แบบเบ็ดเสร็จ
บำ�รุงรักษา
(Asset
เอกชน
(EPC
(O&M
Managemer)
Contractor)
Contractor)

HIN
Godo-Kaisha
บริษัทไอสึ
AWJ
Godo-Kaisha เอนเนอร์จี
Prime Smart พีทอี ี ลิมิเต็ด
Solar –
Yabuki G.K.

KEPCO

NEC Fielding
NEC Fielding
Ltd.
บริษัท เวคเตอร์ Ltd.
Hitachi Ltd. ควาโตร จ�ำกัด Hitachi Ltd.

Tohoku
Electric
Power

Mirait Corp.

ทั้งนี้ แต่ละบริษัทได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะ
ยาวส�ำหรับการขายไฟฟ้าที่ผลิตจากโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นกับ KEPCO และ
Tohoku Electri Power โดยแต่ละสัญญามีระยะเวลา 20 ปี
ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าเหล่านี้ บริษัทที่ด�ำเนินโครงการ
ไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องขายไฟฟ้าให้แก่ผู้รับซื้อ แต่ผู้รับซื้อ
มีภาระผูกพันทีจ่ ะต้องซือ้ ไฟฟ้าทัง้ หมดทีแ่ ต่ละโครงการผลิตได้
(หากไม่มีเหตุการณ์พิเศษอื่น) และในกรณีที่ผู้รับซื้อมีค�ำสั่ง
ให้บริษัทที่ด�ำเนินโครงการใดโครงการหนึ่งลดการจ�ำหน่าย
ไฟฟ้า ผู้รับซื้อจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่บริษัทที่ด�ำเนิน
โครงการตามสัดส่วนปริมาณที่ควรจะต้องผลิตตามข้อตกลง

บริษัท เวคเตอร์ CO2O Inc.
ควาโตร จ�ำกัด

อย่างไรก็ตาม หากไฟฟ้าทั้งหมดที่จ่ายให้แก่ผู้รับซื้อเกิน
ความต้องการใช้ไฟฟ้าของลูกค้าของผู้รับซื้อ ผู้รับซื้ออาจสั่ง
ให้บริษัทที่ด�ำเนินโครงการจ�ำกัดการรับซื้อเป็นรายชั่วโมง
แบบไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย และจ�ำกัดการรับซื้อสูงสุด 30 วัน
ต่อปี บริษัทที่ด�ำเนินโครงการคิดค่าไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์สำ� หรับไฟฟ้าทีข่ ายภายใต้โครงการระบบการรับซือ้
ไฟฟ้าตามอัตรารับซื้อไฟฟ้าที่ก�ำหนด (Feed-in-Tariff) ของ
ประเทศญี่ปุ่นซึ่งก�ำหนดราคาขั้นต�่ำส�ำหรับการรับซื้อไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน โดยราคารับซือ้ ไฟฟ้าภายใต้สญ
ั ญาซือ้ ขาย
ไฟฟ้ามีตั้งแต่อัตรา 36 เยนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงถึง 40 เยนต่อ
กิโลวัตต์ชั่วโมง โดยไม่รวมภาษีเพื่อการบริโภค

ภาพแสดงที่ตั้งแสดงโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นที่ลงทุนผ่าน PRG
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- โครงการโรงไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ใ นประเทศ
ไต้หวัน

3) โครงการโซล่ า โรงเรี ย นเฟส 2 จั ง หวั ด เกาสงและ
เหมี่ยวลี่ ก�ำลังการผลิตติดตั้งขนาด 20 เมกะวัตต์

บริษัทได้มีการเข้าลงทุนเพิ่มเติมโดยเป็นการลงทุนภายใต้
การถือหุ้นของบริษัทย่อยของ PRG ได้แก่ PSE ซึ่งเป็น
บริ ษั ท เดิ ม ที่ เ คยเข้ า พั ฒ นาโครงการโรงไฟฟ้ า ขนาด 7
เมกะวัตต์ อันได้แก่บริษัท He Wu (HW) Shin Shi (SS)
และ Sheng Jiu (SJ) โดยได้เปิดด�ำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
1 โครงการ ทั้งนี้โครงการที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาจ�ำนวน
5 โครงการ ได้แก่

โครงการตั้งอยู่ในเมืองเกาสง (Kaohsiung) และจังหวัด
เหมี่ยวลี่ (Miaoli) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างโครงการและ
โรงเรียนรัฐบาลทั้งระดับประถม มัธยมต้นและมัธยมปลาย
รวมทัง้ สิน้ 68 แห่ง โดยทัง้ หมดมี PSE เป็นผูถ้ อื หุน้ ในสัดส่วน
ร้อยละ 100.0 และมีก�ำลังการผลิตภายใต้สัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้า (PPA) รวมทั้งสิ้น 81 สัญญารวม 20 เมกะวัตต์ และ
มีบริษัท Taipower เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าแต่เพียงผู้เดียว
เนื่องด้วยการก่อสร้างโรงไฟฟ้าประกอบไปด้วย 3 รูปแบบ
คือแบบติดตั้งบนหลังคา (rooftop) แบบติดตั้งบนพื้นดิน
ในลานจอดรถ (car park) และแบบติดตั้งบนพื้นดินคร่อม
สนามกีฬา (covered playground) ภายหลังการเข้าท�ำ
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าจะได้รับราคาซื้อขายไฟฟ้าแบบ FeedIn-Tariff เป็นระยะเวลา 20 ปี คาดว่าจะเปิดให้ด�ำเนินการ
เชิงพาณิชย์ได้ไตรมาสที่ 2 ปี 2565

1) โครงการโซล่าโรงเรียนจังหวัดเกาสง ก�ำลังการผลิต
ติดตั้งขนาด 6.2 เมกะวัตต์
โครงการตั้ ง อยู ่ ใ นเมื อ งเกาสง (Kaohsiung) ภายใต้
ความร่วมมือระหว่างโครงการและโรงเรียนรัฐบาลทั้งระดับ
ประถม มัธยมต้นและมัธยมปลาย รวมทั้งสิ้น 16 แห่ง โดย
ทั้งหมดมี PSE เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.0 และมี
ก�ำลังการผลิตภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) รวมทั้งสิ้น
34 สัญญารวม 6.2 เมกะวัตต์ และมีบริษัท Taipower เป็น
ผู้รับซื้อไฟฟ้าแต่เพียงผู้เดียว เนื่องด้วยการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ประกอบไปด้วย 3 รูปแบบคือแบบติดตัง้ บนหลังคา (rooftop)
แบบติดตั้งบนพื้นดินในลานจอดรถ (car park) และแบบ
ติดตั้งบนพื้นดินคร่อมสนามกีฬา (covered playground)
ภายหลังการเข้าท�ำสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าจะได้รบั ราคาซือ้ ขาย
ไฟฟ้าแบบ Feed-In-Tariff เป็นระยะเวลา 20 ปี คาดว่า
จะเปิดให้ด�ำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ไตรมาสที่ 1 ปี 2565
2) โครงการประมงโซล่าจังหวัดไถหนาน ก�ำลังการผลิต
ติดตั้งขนาด 4 เมกะวัตต์
โครงการตั้งอยู่ในจังหวัดไถหนาน (Tainan) แบ่งออกเป็น
2 โครงการย่อย โครงการละ 2 เมกะวัตต์ โดย PSE เป็น
ผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.0 และมีก�ำลังการผลิตภายใต้
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) รวมทั้งสิ้น 2 สัญญารวม 4
เมกะวัตต์ และมีบริษัท Taipower เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้า
แต่เพียงผู้เดียว ภายหลังการเข้าท�ำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
จะได้รับราคาซื้อขายไฟฟ้าแบบ Feed-In-Tariff ในราคา
ประมาณการที่ 4.4678 ดอลลาร์ไต้หวันต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง
เป็นระยะเวลา 20 ปี คาดว่าจะเปิดให้ดำ� เนินการเชิงพาณิชย์
ได้ไตรมาสที่ 1 ปี 2565

4) โครงการประมงโซล่าเฟส 2 จังหวัดไถหนาน ก�ำลัง
การผลิตติดตั้งขนาด 4 เมกะวัตต์
โครงการตั้งอยู่ในจังหวัดไถหนาน (Tainan) แบ่งออกเป็น
2 โครงการย่อย โครงการละ 2 เมกะวัตต์ โดย PSE เป็น
ผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.0 และมีก�ำลังการผลิตภายใต้
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) รวมทั้งสิ้น 2 สัญญารวม
4 เมกะวัตต์ และมีบริษัท Taipower เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้า
แต่เพียงผู้เดียว ภายหลังการเข้าท�ำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
จะได้รับราคาซื้อขายไฟฟ้าแบบ Feed-In-Tariff ในราคา
ประมาณการที่ 4.3578 ดอลลาร์ไต้หวันต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง
เป็นระยะเวลา 20 ปี คาดว่าจะเปิดให้ดำ� เนินการเชิงพาณิชย์
ได้ไตรมาสที่ 3 ปี 2565
5) โครงการประมงโซล่าเฟส 3 จังหวัดไถหนานและเจียอี้
ก�ำลังการผลิตติดตั้งขนาด 6 เมกะวัตต์
โครงการตั้งอยู่ในจังหวัดไถหนาน (Tainan) แบ่งออกเป็น
2 โครงการย่อย และจังหวัดเจียอี้ (Chaiyi) 1 โครงการย่อย
โครงการละ 2 เมกะวัตต์ โดย PSE เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 100.0 และมีก�ำลังการผลิตภายใต้สัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้า (PPA) รวมทั้งสิ้น 3 สัญญา รวม 6 เมกะวัตต์ และ
มีบริษัท Taipower เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าแต่เพียงผู้เดียว

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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ภายหลังการเข้าท�ำสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าจะได้รบั ราคาซือ้ ขาย
ไฟฟ้าแบบ Feed-In-Tariff ในราคาประมาณการที่ 4.3578
ดอลลาร์ไต้หวันต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 20 ปี

คาดว่าจะเปิดให้ด�ำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ไตรมาสที่ 4
ปี 2565

แผนภาพแสดงที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวันที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ

โครงสร้างการลงทุนของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวันของบริษัท

30

- โครงการโรงไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ใ นประเทศ
กัมพูชา

1) โครงการโซล่ า ฟาร์ ม จั ง หวั ด ก� ำ ปงชนั ง (Kampong
Chhnang) ก�ำลังการผลิตติดตั้งขนาด 60.0 เมกะวัตต์

บริษัทได้มีการเข้าลงทุนเพิ่มเติมโดยเป็นการลงทุนภายใต้
การถือหุ้นของบริษัทย่อยของ PRG ได้แก่ PEKH (Holding
Company) PRAC (Prime Road Alternative
(Cambodia)) ซึ่งเป็นบริษัทใหม่ที่จัดตั้งเพื่อด�ำเนินธุรกิจ
ในประเทศกัมพูชา โดยได้พัฒนา 1 โครงการ ได้แก่

โครงการตั้ ง อยู ่ ใ นจั ง หวั ด ก� ำ ปงชนั ง ภายใต้ ค วามร่ ว มมื อ
ระหว่างโครงการและรัฐบาล โดยทั้งหมดมี PRAC เป็น
ผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.0 และมีก�ำลังการผลิตภายใต้
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) สัญญารวม 60.0 เมกะวัตต์

รายงานประจำ�ปี 2564

และมีการไฟฟ้าแห่งประเทศกัมพูชา (Électricité du
Cambodge (EDC)) เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าแต่เพียงผู้เดียว ซึ่ง
มีการเข้าท�ำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจะได้รับราคาซื้อขายไฟฟ้า

แบบ Feed-In-Tariff ผ่านการประมูลราคาเป็นระยะเวลา
20 ปี คาดว่าจะเปิดให้ด�ำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ไตรมาสที่ 4
ปี 2565

แผนภาพแสดงที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแแสงอาทิตย์ในประเทศกัมพูชาที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ

โครงสร้างการลงทุนของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศกัมพูชาของบริษัท
Prime Road Power PCL.
(“PRIME”) - Thailand
99.99%
Prime Road Alternative Co., Ltd.
(“PRA”) - Thailand
99.99%
Prime Road Group Co., Ltd.
(“PRG”) - Thailand
99.99%
Prime Energy KH Co., Ltd.
(“PEKH”) - Thailand
100%
(Prime Road Alternative Cambodia)
(“PRAC”)
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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- โครงการโรงไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ บ นหลั ง คา
แบบสัญญาซื้อขายไฟระหว่างเอกชน (Private PPA)
บริษัทได้มีการเข้าลงทุนโดยเป็นการลงทุนภายใต้การถือหุ้น
ของบริษัทย่อยของ PRG ได้แก่ PRR, ESCO (Holding
Company) PRR (Prime Road Rooftop) ESCO (Prime
ESCO) ซึง่ เป็นบริษทั ใหม่ทจี่ ดั ตัง้ เพือ่ ด�ำเนินธุรกิจการเข้าลงทุน
ในสัญญาข้อตกลงการซื้อขายพลังงานแสงอาทิตย์ระหว่าง
เอกชน (Private PPA) ระยะยาวของโครงการโรงไฟฟ้า
พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ติ ด ตั้ ง บนหลั ง คา โดยทางบริ ษั ท
จะลงทุนจัดจ้างผู้รับเหมาเพื่อเข้าติดตั้งและดูแลโครงการ
เพือ่ ขายไฟฟ้าให้บนหลังคาของลูกค้า โดยได้รบั ผลตอบแทน
เป็นค่าไฟในราคาและระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา (Solar
Rooftop) โดยปัจจุบันได้เข้าท�ำสัญญารับซื้อไฟฟ้าในแบบ
ของ Private PPA จ�ำนวน 7 โครงการ ได้แก่
1) โครงการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคาแบบสัญญาซื้อขายไฟระหว่างบริษัท
ไผ่สิงห์ทอง จ�ำกัด ก�ำลังการติดตั้ง 0.997 เมกะวัตต์
โครงการตั้งอยู่ในจังหวัดอ่างทอง ประกอบธุรกิจฟาร์มสุกร
ขนาดใหญ่ โดยเริ่มเปิดด�ำเนินการซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
เดือนมกราคม ปี 2564
2) โครงการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคาแบบสัญญาซื้อขายไฟระหว่าง บริษัท
ตรังเวชกิจ จ�ำกัด ก�ำลังการติดตั้ง 0.400 เมกะวัตต์
โครงการตั้งอยู่ในจังหวัดตรัง ประกอบธุรกิจโรงพยาบาล
โดยเริม่ เปิดด�ำเนินการซือ้ ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เดือนตุลาคม
ปี 2564
3) โครงการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคาแบบสัญญาซื้อขายไฟระหว่าง บริษัท
เอ็กโค แล็บ จ�ำกัด ก�ำลังการติดตัง้ 0.178 เมกะวัตต์ โครงการ
ตั้ ง อยู ่ ใ นจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ประกอบธุ ร กิ จ ผลิ ต
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รายงานประจำ�ปี 2564

และจ� ำ หน่ า ยเคมี ภั ณ ฑ์ ท� ำ ความสะอาดให้ บ ริ ก ารและ
เช่ า เครื่ อ งจั ก ร โดยเริ่ ม เปิ ด ด� ำ เนิ น การซื้ อ ขายไฟฟ้ า
เชิงพาณิชย์เดือนพฤศจิกายน ปี 2564
4) โครงการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคาแบบสัญญาซื้อขายไฟระหว่าง บริษัท
สิริเวช จันทบุรี จ�ำกัด ก�ำลังการติดตั้ง 0.591 เมกะวัตต์
โครงการตัง้ อยูใ่ นจังหวัดจันทบุรี ประกอบธุรกิจโรงพยาบาล
โดยคาดว่าเริ่มเปิดด�ำเนินการซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ใน
ไตรมาส 1 ปี 2565
5) โครงการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิ ต ย์ บ นหลั ง คาแบบสั ญ ญาซื้ อ ขายไฟระหว่ า ง
บริษัท เดอะไนน์ ติวานนท์ จ�ำกัด ก�ำลังการติดตั้ง 1.633
เมกะวัตต์ โครงการตัง้ อยูใ่ นจังหวัดปทุมธานี ประกอบธุรกิจ
ห้างสรรพสินค้า โดยคาดว่าเริ่มเปิดด�ำเนินการซื้อขายไฟฟ้า
เชิงพาณิชย์ในเดือนไตรมาสแรกปี 2565
6) โครงการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิ ต ย์ บ นหลั ง คาแบบสั ญ ญาซื้ อ ขายไฟระหว่ า ง
บริษัท เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด ก�ำลังการติดตั้ง 0.544
เมกะวัตต์ โครงการตัง้ อยูใ่ นจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประกอบ
ธุรกิจห้างสรรพสินค้า โดยคาดว่าเริ่มเปิดด�ำเนินการซื้อขาย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในเดือนไตรมาสแรกปี 2565
7) โครงการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิ ต ย์ บ นหลั ง คาแบบสั ญ ญาซื้ อ ขายไฟระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ก�ำลังการติดตั้ง 2.578 เมกะวัตต์
โครงการตั้งอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยโครงการนี้
ชนะการประมูลในนาม กิจการร่วมค้า วงศ์ไพบูลย์ ไพร์ม
เอสโค่ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท วงศ์ไพบูลย์
เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด และ บริษัท ไพร์ม เอสโค่ จ�ำกัด
โดยคาดว่ า เริ่ ม เปิ ด ด� ำ เนิ น การซื้ อ ขายไฟฟ้ า เชิ ง พาณิ ช ย์
ในเดือนไตรมาส 2 ปี 2565

แผนภาพแสดงที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาแบบสัญญาซื้อขายไฟระหว่างเอกชน (Private PPA)

2. กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งแบบเบ็ ด เสร็ จ (EPC
Contractor)

ทุกชนิดผ่านระบบเครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ตครบวงจร
แบบเบ็ดเสร็จ

บริษทั ได้ดำ� เนินการธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียนแสงอาทิตย์
โดยเป็ น บริ ษั ท ชั้ น น� ำ ด้ า นการลงทุ น ในประเทศไทยที่ มี
ความสนใจในด้านพลังงานทดแทน และเป็นผู้ริเริ่มในการ
พัฒนาโครงการพลังงานทดแทนในประเทศไทย โดยใน
ปัจจุบันมีความพร้อมในภาคส่วนของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
แบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) ในด้านการก่อสร้างและ
ติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งแบบบนหลังคา (Solar
Rooftop) หรือแบบฟาร์มบนพื้นดิน (Ground – Mounted
Solar Farm) โดยเป็นผู้ให้บริการออกแบบ วิเคราะห์
ระบบฯ โดยใช้ Software ด้านการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้า
ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ เช่น Heilo Scope และ PV Syst
ทั้งยังรวมไปถึงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การบริหารและ
ก่อสร้างโครงการ และดูแลซ่อมบ�ำรุงอุปกรณ์ (Operate &
Maintenance system) และรวมถึงการพัฒนาระบบที่
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อมโยง ควบคุมอุปกรณ์

นโยบายหลักในการด�ำเนินงาน
โดยบริษัทมีนโยบายที่จะเข้าลงทุน พัฒนา และบริหาร
โครงการด้านธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC
Contractor) ซึ่งในกลุ่มบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท ไพร์ม
อัลเทอร์เนทีฟ วิชั่นส์ จ�ำกัด (PAV) เป็นการควบรวม
ระหว่างบริษัท อัลเทอร์เนทิฟ วิชั่นส์ จ�ำกัด และ บริษัท
ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งมีความช�ำนาญ
ด้านการการก่อสร้างและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์
และเป็นผู้ให้บริการออกแบบ วิเคราะห์ระบบฯ ทั้งยัง
รวมไปถึงการ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การบริหารและก่อสร้าง
โครงการแบบเบ็ ด เสร็ จ โดยในต้ น ปี 2564 ได้ มี
การด�ำเนินการขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จที่
สามารถต่ อ ยอดในอนาคตยุ ค ดิ จิ ทั ล ได้ มี ก ารลงทุ น ใน
กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งแบบเบ็ ด เสร็ จ โดยมุ ่ ง เน้ น
การพัฒนาระบบที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้น

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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ได้แก่ บริษัท ไพร์ม เอ็กซ์ จ�ำกัด (Primex) ซึ่งเป็น
การควบรวมระหว่าง บริษัท วงศ์ไพบูลย์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านระบบเทคโนโลยีสนเทศที่สามารถ
เชื่อมโยง ควบคุมอุปกรณ์ทุกชนิดผ่านทางระบบเครือข่าย
(IoT) นับเป็นการขยายและพัฒนาต่อยอดธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จส�ำหรับในยุคปัจจุบันอีกด้วย

สินค้าเพื่อใช้ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
หรือระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
ประกอบกับการเป็นที่รู้จักและมีเครือข่ายความร่ว มมื อ
ในวงการพลังงานทดแทนอย่างกว้างขว้าง จึงเล็งเห็นโอกาส
ในการพัฒนาธุรกิจใหม่นี้ขึ้นมา

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทด�ำเนินธุรกิจโดยเน้นพิจารณาถึงความต้องการซื้อ
ของลูกค้าผูป้ ระกอบการติดตัง้ และออกแบบระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ เพื่ อ จั ด หาอุ ป กรณ์ คุ ณ ภาพดี
และราคาสมเหตุสมผลให้แก่ลูกค้า โดยด�ำเนินการศึกษา
ลักษณะตลาด ความต้องการบริโภคของกลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย
ความเป็นไปได้ในการด�ำเนินธุรกิจเพือ่ ให้ครอบคลุมกลุม่ วัสดุ
อุปกรณ์หลักที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน
เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของสินค้า โดยทางบริษัท
ท�ำความร่วมมือทางธุรกิจเป็นพันธมิตรทางการค้ากับบริษัท
JinkoSolar Holding Co., Ltd. จากประเทศจีน ซึ่งเป็น
ผูผ้ ลิตแผงโซล่าเซลล์ทมี่ ขี นาดใหญ่ทสี่ ดุ ในโลกในการส่งออก
แผงไปยังต่างประเทศ โดยบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จ�ำกัด
(มหาชน) ได้เป็นผู้จ�ำหน่ายสินค้าจากบริษัท JinkoSolar
ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการมุ่งเน้นการต่อยอดจาก
ธุรกิจหลักทางด้านโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

บริ ษั ท ประกอบธุ ร กิ จ หลั ก โดยการถื อ หุ ้ น ในบริ ษั ท อื่ น
(Holding Company) โดยเข้าลงทุนในบริษัทที่ประกอบ
กิจการรับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor)
ซึ่งในกลุ่มบริษัทในเครือดังนี้
1) บริษัท ไพร์ม อัลเทอร์เนทีฟ วิชั่นส์ จ�ำกัด (PAV)
ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC
Contractor) ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ทั้งแบบบนหลังคา (Solar Rooftop) หรือแบบฟาร์ม
บนพื้นดิน (Ground – Mounted Solar Farm) โดยเป็น
ผู้ให้บริการออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ บริหารและก่อสร้าง
โครงการแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งด�ำเนินการติดตั้งระบบพลังงาน
แสงอาทิ ต ย์ ใ ห้ กั บ กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ มากกว่ า 30 โครงการ
โดยในปี 2564 โครงการขนาดใหญ่ได้แก่ โครงการติดตั้ง
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาให้กับบริษัท
ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จ�ำกัด ขนาดก�ำลังการผลิต
ติดตั้ง 3.528 เมกะวัตต์
2) บริษัท ไพร์ม เอ็กซ์ จ�ำกัด (Primex) ประกอบธุรกิจ
เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor)
ในการก่ อ สร้ า งโรงไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ทั้ ง แบบ
บนหลังคา (Solar Rooftop) หรือแบบฟาร์มบนพื้นดิน
(Ground – Mounted Solar Farm) โดยเป็นผู้ให้บริการ
ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ บริหารและก่อสร้างโครงการแบบ
เบ็ดเสร็จ รวมถึงการพัฒนาระบบที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยง ควบคุมอุปกรณ์ทุกชนิด
ผ่านทางระบบเครือข่าย (IoT) ซึ่งด�ำเนินการติดตั้งระบบ
พลังงานแสงอาทิตย์ให้กับกลุ่มธุรกิจและภาครัฐอีกด้วย
3. กลุ่มธุรกิจซื้อขายสินค้า หรือ Trading
ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนผูจ้ ดั จ�ำหน่ายวัสดุอปุ กรณ์เกีย่ วกับ
พลังงาน โดยเป็นการต่อยอดจากธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่
ทั้งสองธุรกิจ โดยเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจจากการจัดซื้อ
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นโยบายหลักในการด�ำเนินงาน

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัทได้มุ่งเน้นจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นอุปกรณ์หลัก
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน เช่น แผง
โซล่าเซลล์ อุปกรณ์จับยึดแผงโซล่าเซลล์ อินเวอร์เตอร์ สาย
ไฟฟ้ า และอุ ป กรณ์ เ ชื่ อ มระบบไฟฟ้ า เป็ น ต้ น โดย
ทางบริษัทมีความพร้อมทางด้านทรัพยากรบุคคลากรที่มี
ความเข้ า ใจและเชี่ ย วชาญทางด้ า นเทคนิ ค ในผลิ ต ภั ณ ฑ์
การบริการให้ค�ำแนะน�ำและแก้ปัญหาให้กับลูกค้า เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นในการบริการแก่ลูกค้า
ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เริ่มศึกษาความเป็นไปได้ในการท�ำธุรกิจ
ครอบคลุมกลุ่มวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
พลังงานทดแทนต่างๆ เช่น ระบบชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ า
ระบบแบตเตอรี่ ส� ำ รองไฟฟ้ า จากระบบไฟฟ้ า พลั ง งาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา ระบบผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล
และระบบจัดการพลังงานของอาคารและทีอ่ ยูอ่ าศัย เป็นต้น
เพื่อครอบคลุมทุกระบบธุรกิจของทางบริษัท

ปัจจัยที่มีผลประทบต่อโอกาสหรือการประกอบธุรกิจ
การได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ สัมปทาน หรือ การส่งเสริมการลงทุน พร้อมทั้งอธิบายลักษณะสิทธิประโยชน์
บริษทั ได้ดำ� เนินการด้านสิง่ แวดล้อมตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัดเพือ่ ประกอบการขออนุญาตก่อสร้างและประกอบ
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะต้องปฏิบัติตามข้อก�ำหนดที่เป็นเงื่อนไข
ประกอบการอนุญาต โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of
Practice (CoP)) มาตรการป้องกัน
แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(1)

รายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย (Environmental &
Safety Assessment (ESA))

ระเบียบคณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน
ว่าด้วยมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมส�ำหรับผู้ได้รับ
การยกเว้นไม่ต้องจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2555
ประกอบการขอรับ ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
ใบอนุญาต
ประเภทเทคโนโลยี ทุกประเภทเทคโนโลยี

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการท�ำ
รายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย พ.ศ. 2552

กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. 4)
ทุกประเภทเทคโนโลยี

ประเภทเชื้อเพลิง

ทุกประเภทเชื้อเพลิงและแหล่งพลังงานต้นก�ำลัง ทุกประเภทเชื้อเพลิงและแหล่งพลังงานต้นก�ำลัง

ก�ำลังการผลิต
ติดตั้งที่เข้าข่าย

- ตั้งแต่ 1,000 กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไป แต่ไม่ถึง
10 เมกะวัตต์ (กรณีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน
ซึ่งไม่เข้าข่ายต้องจัดท�ำรายงาน EIA)
- ตั้งแต่ 1,000 กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไป (กรณี
โรงไฟฟ้าที่ไม่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง เช่น โรง
ไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ลม น�้ำ)
ผู้ประกอบกิจการจะต้อง
- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และ
ติดตามตรวจสอบที่ กกพ. ได้ก�ำหนดไว้แล้ว
เป็นมาตรฐานขั้นต�่ำเดียวกันส�ำหรับทุกโครงการ
- ด�ำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการ
เข้ามาแสดงความคิดเห็นตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ
รวมทั้งจะต้องรวบรวมประเด็นข้อคิดเห็นและ
ข้อห่วงใยที่ได้มาพิจารณาก�ำหนดเป็นมาตรการ
ที่เหมาะสมเพิ่มเติมไว้ในแนบท้ายของรายการ
ตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมด้วย

หลักการ/
วัตถุประสงค์

ตั้งแต่ 5 เมกะวัตต์ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 เมกะวัตต์

ผู้ประกอบกิจการจะต้อง
- ศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ
- เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไข เพื่อลด
ผลกระทบ และจัดให้มีระบบบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัย ให้คณะท�ำงาน ESA ของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้
ผลการศึกษาและการก�ำหนดมาตรการของแต่ละ
โครงการอาจแตกต่างกันได้เป็นกรณีไป

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of
Practice (CoP)) มาตรการป้องกัน
แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(1)

กรณียกเว้น

ช่วงเวลาที่ต้อง
จัดท�ำ

รายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย (Environmental &
Safety Assessment (ESA))

ผู้ประกอบกิจการสามารถน�ำมาตรการขั้นต�่ำใน CoP ไประบุเป็นข้อเสนอเบื้องต้นในรายงาน ESA
ได้ โดยก�ำหนดมาตรการเพิ่มเติมเฉพาะโครงการหรือแต่ละกิจกรรมจากผลการศึกษาและการรับฟัง
ความคิดเห็น
ไม่มี
โรงงานที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม หรือ
ในเขตส่งเสริมการลงทุนที่ได้จัดท�ำรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว
การด�ำเนินการแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ ก่อนยื่น
ค�ำขอรับใบอนุญาต การติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างด�ำเนินการ และ ก่อนยื่นค�ำขอรับใบอนุญาต
การฟื้นฟูสภาพพื้นที่เมื่อเลิกด�ำเนินการ

ที่มา: คู่มือการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า – ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า ระบบจ�ำหน่ายไฟฟ้า และจ�ำหน่ายไฟฟ้า
โดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน ฝ่ายใบอนุญาต และคู่มือประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice : CoP) ส�ำหรับ
ผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก
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ชนิดผลิตภัณฑ์
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับ
ก�ำไรสุทธิที่ได้รับจากการประกอบกิจการ
มีก�ำหนด 8 ปี นับจากวันที่เริ่มมีรายได้จาก
การประกอบกิจการนั้น (จนถึง)
ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ
50 ของอัตราปกติ มีก�ำหนด 5 ปี หลังจาก
ครบก�ำหนด 8 ปี ที่ได้รับการยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิ (จนถึง)
ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจากกิจการ
ที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลตามมาตรา 31 ไปรวมเพื่อเสียภาษี
เงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริม
ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักร
ได้รับอนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวซึ่งเป็น
ช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการได้ตามจ�ำนวน
และระยะเวลาที่ก�ำหนด

เดือนและปีที่เริ่มได้สิทธิพิเศษ

เลขที่บัตรส่งเสริมการลงทุน

โครงการ

เม.ย. 2565

เม.ย. 2570





มี.ค. 2570





2277(1)/
2555
เม.ย. 2557

NAS

มี.ค. 2565

2276(1)/
2555
มี.ค. 2557

BSS

เม.ย. 2570

เม.ย. 2565







2272(1)/
2555
ก.ย. 2557

STE
2271(1)/
2555
เม.ย. 2557

CRE
2650(1)/
2555
พ.ย. 2557

ESPP 1







ก.ย. 2570

ก.ย. 2565







เม.ย. 2570

เม.ย. 2565







พ.ย. 2570

พ.ย. 2565

ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

2270(1)/
2555
เม.ย. 2557

NWS







พ.ย. 2570

พ.ย. 2565

2651(1)/
2555
พ.ย. 2557

ESPP 2







พ.ย. 2570

พ.ย. 2565

2652(1)/
2555
พ.ย. 2557

ESPP 3

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัททุกโครงการในประเทศไทยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการ
ลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับ
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ชนิดผลิตภัณฑ์
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับ
ก�ำไรสุทธิที่ได้รับจากการประกอบกิจการ
มีก�ำหนด 8 ปี นับจากวันที่เริ่มมีรายได้จาก
การประกอบกิจการนั้น (จนถึง)
ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ
50 ของอัตราปกติ มีก�ำหนด 5 ปี หลังจาก
ครบก�ำหนด 8 ปี ที่ได้รับการยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิ (จนถึง)
ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจากกิจการ
ที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลตามมาตรา 31 ไปรวมเพื่อเสียภาษี
เงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริม
ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักร
ได้รับอนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวซึ่งเป็น
ช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการได้ตามจ�ำนวน
และระยะเวลาที่ก�ำหนด

เดือนและปีที่เริ่มได้สิทธิพิเศษ

เลขที่บัตรส่งเสริมการลงทุน

โครงการ

ก.ย. 2565

ก.ย. 2570





เม.ย. 2570





2275(1)/
2555
ก.ย. 2557

IAC

เม.ย. 2565

2274(1)/
2555
เม.ย. 2557

GLS
59-1 158-100-1-0
ส.ค. 2559

LAK09







-

ส.ค. 2568







-

ส.ค. 2568







-

ส.ค. 2568







-

ส.ค. 2568

BSA08







-

ก.ย. 2568

5AMATA

59-1 157-1- 59-1200-1-00- 58-2 2223-100-1-0
1-0
00-1-0
ส.ค. 2559
ส.ค. 2559
ก.ย. 2558

LBL05

ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

59-1 159-100-1-0
ส.ค. 2559

BSA01

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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ชนิดผลิตภัณฑ์
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้รับจากการประกอบกิจการ
มีก�ำหนด 8 ปี นับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (จนถึง)
ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 ของอัตราปกติ มีก�ำหนด 5 ปี หลังจาก
ครบก�ำหนด 8 ปี ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิ (จนถึง)
ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 31 ไปรวมเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับ
การส่งเสริม
ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักร
ได้รับอนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการได้ตามจ�ำนวนและ
ระยะเวลาที่ก�ำหนด

เดือนและปีที่เริ่มได้สิทธิพิเศษ

โครงการ

พ.ค. 2569
ก.ย. 2574




เม.ย. 2574




ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

พ.ค. 2561

KTM07

พ.ค. 2569

พ.ค. 2561

LRA02







ก.ย. 2574

พ.ค. 2569

พ.ค. 2561

KPA05

- นโยบายการวิจัยและการพัฒนาในด้านต่างๆ และ
การพัฒนา นวัตกรรมในกระบวนการ สินค้าและ/หรือ
บริการ หรือโมเดล ธุรกิจ
เนื่องจากพลังงานเป็นส่วนสําคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
กลุ่มบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตของโรงไฟฟ้าโดยใช้นวัตกรรมต่อยอด
ธุรกิจที่มีอยู่ปัจจุบัน รวมถึงหาโอกาสขยายธุรกิจเพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการด้านพลังงานในอนาคต เพื่อให้
เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ในด้ า นการวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ
การผลิตของโรงไฟฟ้า ในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีโครงการ
การร่วมวิจัยรวมถึงที่ก�ำลังพัฒนาดังต่อไปนี้
1) บริษัทฯ ต่อยอดความร่วมมือกับกับศูนย์เทคโนโลยี
พลังงานแห่งชาติ (ENTEC) ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการตรวจวัดประสิทธิภาพ
แผงโซล่าเซลล์ในโครงการของบริษัทฯ ในประเทศไทย
รวมถึ ง ศึ กษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลัง งานเพื่อ
ต่อยอดธุรกิจที่มีอยู่ปัจจุบัน
2) การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพในการตรวจสอบ
ความผิ ด ปกติ ข องโรงไฟฟ้า ด้วยการน�ำกล้องภาพถ่าย
ความร้อน (Thermal camera) มาติดตั้งใน drone
โดยท�ำการบินเก็บภาพข้อมูลและจัดท�ำ dataset เพื่อใช้ใน
การสอน AI ให้สามารถตรวจจับความผิดปกติได้อย่างแม่นย�ำ
และสามารถต่อยอดให้เกิดการให้บริการ solar inspection
platform ต่อไป
3) การศึกษาต่อเนื่องความเป็นไปได้ในการลงทุนและวิจัย
การเคลือบแผง Solar Cell เพื่อให้เกิดปรากฏการณ์
Superhydrophobic (ปรากฏการณ์น�้ำกลิ้งบนใบ) ซึ่งจะ
ช่วยให้น�้ำไม่เกาะแผง ลดการเกาะของฝุ่นบนแผง และ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของแผง Solar Cell โดย
การวิเคราะห์ผลเพิม่ เติมจากการจัดตัง้ สถานีทดสอบหน้างาน
จริงที่โครงการในปีที่ผ่านมา
4) บริษัทฯ ก�ำลังด�ำเนินการจัดท�ำระบบจัดเก็บและแสดง
ข้อมูล (Dashboard) โครงการทดสอบนวัตกรรมที่น�ำ
เทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงาน มาใช้ตรวจ
สอบข้ อ มู ล การส่ ง ผ่ า นพลั ง งานไฟฟ้ า ในแต่ ล ะประเภท
กิจกรรม เช่น Peer-to-Peer Energy Trading และ

40

รายงานประจำ�ปี 2564

Bilateral Energy Trading เป็นต้น ซึ่งจะเป็นนวัตกรรม
ต่ อ ยอดธุ ร กิ จ ที่ มี อ ยู ่ และใช้ ใ นการสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด
ความเสถียรภาพทางด้านพลังงานแบบยั่งยืน จากการที่
ผูใ้ ช้ไฟฟ้าสามารถเพิม่ ทางเลือก การรับซือ้ พลังงานไฟฟ้าจาก
แหล่งพลังงานอื่นได้
บริษัทฯ ยังได้เตรียมความพร้อมในส่วนสําคัญอื่นๆ เพื่อ
รองรับการเติบโตในระยะยาว ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
และด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการศึกษา วิจัย และพัฒนา
รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบุคลากรในสายธุรกิจ
ต่างๆ ในด้านการวิจยั และพัฒนาร่วม (R&D Collaboration)
2) การตลาดและการแข่งขัน
ก) การท�ำการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที่ส�ำคัญ
2.1 ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน
บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มที่จะมี
การแข่งขันสูงขึน้ สืบเนือ่ งจากการทีภ่ าครัฐมีนโยบายผลักดัน
ให้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง
ประกอบกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งผลักดัน
ให้ต้นทุนในการผลิตและติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ต�่ำลง ส่งผลให้ภาคเอกชนมีความสนใจ
ที่จะลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
เพิ่มขึ้น ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ประกอบการในธุรกิจผลิตและ
จ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรายส�ำคัญดังนี้
บริษัท เอสพีซีจี จ�ำกัด (มหาชน) (SPCG) บริษัท กันกุล
เอ็นจิเนียริง่ จ�ำกัด (มหาชน) (GUNKUL) บริษทั ไทย โซล่าร์
เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน) (TSE) บริษัท บีซีพีจี จ�ำกัด
(มหาชน) (BCPG) บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น
จ�ำกัด (มหาชน) (SSP) และบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ำกัด
(มหาชน) (BPP)
2.1.1 กลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจพลังงานหมุนเวียน
บริษัทมีกลยุทธ์การแข่งขันและมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจไฟฟ้า
พลั ง งานหมุ น เวี ย นทั้ ง ในและต่ า งประเทศอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยในต่ า งประเทศนั้ น จะเน้ น การขยายไปยั ง ภู มิ ภ าค
เอเชี ย แปซิ ฟ ิ ก ซึ่ ง การท� ำ โครงการโรงไฟฟ้ า แห่ ง ใหม่
จะไม่ได้จำ� กัดแต่เพียงโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เท่านั้น

ทั้งนี้ กลยุทธ์การแข่งขันหลักที่บริษัทใช้ก็คือ (1) พัฒนา
ประสิทธิภาพโครงการโรงไฟฟ้าในปัจจุบันและคอยติดตาม
อย่างสม�่ำเสมอ (2) ประมูลหรือยื่นขออนุญาตขายไฟฟ้าเพื่อ
พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ด้วยตนเอง
(Organic Growth) และ (3) เข้าซื้อ/ควบรวมกิจการ
โครงการโรงไฟฟ้ า พลั ง งานหมุ น เวี ย นใหม่ (Inorganic
Growth) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทด�ำเนินการ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีในปัจจุบันอย่าง
มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงที่สุด
โดยมีปัจจัยหลักดังต่อไปนี้
1) การเลือกใช้เทคโนโลยี
บริษัทเลือกใช้เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกรวม
ซิลิคอน (Polycrystalline Silicon Solar Cell) และแบบ
ฟิลม์ บาง (Thin Flim Solar Cell) ส�ำหรับโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยที่ด�ำเนินการเชิงพาณิชย์
แล้ว โดยเทคโนโลยีดังกล่าวมีข้อดี คือ มีราคาถูก อายุ
การใช้งานนานกว่า 20 ปี ทนทาน ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อย
และน�้ำหนักเบา

อุปกรณ์หลักของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

บริษัทมีแนวคิดตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ว่าประสิทธิภาพและคุณภาพของอุปกรณ์นั้น
มีความส�ำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาโรงไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ จึงให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมากกับคุณภาพ
ของอุ ป กรณ์ โ ดยเฉพาะอุ ป กรณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การผลิ ต
กระแสไฟฟ้าโดยตรง โดยบริษัทจะคัดเลือกผู้รับเหมา (EPC
Contractor) ที่มีความเชี่ยวชาญในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
รวมถึ ง ก� ำ หนดเงื่ อ นไขในสั ญ ญาก่ อ สร้ า งรั บ เหมาแบบ
เบ็ดเสร็จ (EPC Contract) ให้มีการรับประกันคุณภาพ
และประสิทธิภาพของการผลิตกระแสไฟฟ้า รายละเอียด
เกีย่ วกับการรับประกันประสิทธิภาพและคุณภาพจะกล่าวถึง
ในส่วนที่ 1 หัวข้อ 6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสัญญาที่ส�ำคัญ
ประกอบกับการคัดเลือกผู้รับเหมาเชิงด�ำเนินการและบ�ำรุง
รักษา (O&M Contractor) ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อดูแล
อุปกรณ์ตอ่ ไปในอนาคตเช่นกัน โดยรายละเอียดของอุปกรณ์
สามารถจ�ำแนกได้ดังนี้

ตัวอย่างผู้ผลิตสินค้าที่บริษัทเลือกใช้

1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์

Canadian Solar, JA Solar, First Solar

2. ประเภทแผงเซลล์แสงอาทิตย์
3. เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า

Polycrystalline, Thin Film, Mono Crystalline Double
Glass
Schneider XC680

4. หม้อแปลงไฟฟ้า

Chareonchai 1500KvA

2) การเลือกที่ตั้งในการก่อสร้างและพัฒนา
บริษัทมีกลยุทธ์ในการเลือกท�ำเลที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้า
พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ใ นประเทศไทยโดยพิ จ ารณาจาก
3 ปัจจัยหลักดังนี้
1. ตั้ ง อยู ่ ใ นพื้ น ที่ ที่ มี ค วามเข้ ม แสงอาทิ ต ย์ เ ฉลี่ ย รายปี
ในระดับสูง โดยใช้ข้อมูลความเข้มแสงอาทิตย์ เพื่อให้
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สามารถผลิตกระแสไฟฟ้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีท่ ไี่ ด้ตรวจสอบแล้วว่าสามารถบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติได้ภายในต้นทุนที่เหมาะสม
โดยเฉพาะการรับมือปัญหาอุทกภัย ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้

มี ก ารศึ ก ษาความเสี่ ย งของพื้ น ที่ บ ริ เ วณที่ ตั้ ง โครงการ
ต่อการเกิดน�้ำท่วมและทิศทางของน�้ำท่วมในรอบ 100 ปี
เพื่ อ ออกแบบระบบป้ อ งกั น น�้ ำ ท่ ว มและวางผั ง โครงการ
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (Dyke) นอกจากนี้ บริษัทมีการท�ำ
ประกั น ภั ย ในระดั บ เที ย บเคี ย งกั บ ผู ้ ป ระกอบการทั่ ว ไป
ในอุตสาหกรรม โดยจะจัดให้มีประกันภัยความคุ้มครอง
สูงที่สุดภายใต้เบี้ยประกันที่เหมาะสม
3. ตัง้ อยูใ่ กล้จดุ เชือ่ มต่อของการไฟฟ้า (Grid) เพือ่ ลดต้นทุน
การลงทุนค่าติดตั้งสายส่งที่จะถูกเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบของ
การไฟฟ้า และลดการสูญเสียพลังงาน (Transmission
Loss) ที่เกิดขึ้นระหว่างการส่งไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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แผนภาพแสดงความเข้มแสงอาทิตย์ของที่ตั้งโครงการแต่ละโครงการของบริษัทในประเทศไทย

โครงการ

จังหวัดที่ตั้ง

ความเข้มของแสงอาทิตย์ (MJ/m2)

BSS

จังหวัดก�ำแพงเพชร

17.8

NAS

จังหวัดก�ำแพงเพชร

17.8

NWS

จังหวัดก�ำแพงเพชร

17.8

STE

จังหวัดก�ำแพงเพชร

17.8

KPA05

จังหวัดก�ำแพงเพชร

17.8

CRE

จังหวัดตาก

17.2

IAC

จังหวัดตาก

17.2

ESPP 1

จังหวัดอุบลราชธานี

18.3

ESPP 2

จังหวัดอุบลราชธานี

18.3

ESPP 3

จังหวัดอุบลราชธานี

18.3

GLS

จังหวัดสุโขทัย

18.0

BSA01

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

18.1

LBL05

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

18.1

BSA08

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

18.1

LAK09

จังหวัดปทุมธานี

17.8

5AMATA

จังหวัดราชบุรี

18.0

LRA02

จังหวัดตรัง

18.3

KTM07

จังหวัดกระบี่

17.2

ที่มา: ความเข้มแสงเฉลี่ยรายปีจากรายงานพลังงานทดแทนของประเทศไทยปี 2559 โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน

บริษทั พิจารณาการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์
ในต่างประเทศจากปัจจัยที่ส�ำคัญคล้ายคลึงกับโครงการ
ในประเทศไทย โดยการเข้าลงทุนจะพิจารณาจากปัจจัย
หลักๆ ดังต่อไปนี้
1) ในกรณีเป็นผู้ร่วมลงทุนเป็นผู้พัฒนาที่มีประสบการณ์
ด้านการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าที่น่าเชื่อถือ มีสถานะ
ทางการเงินที่มั่นคง
2) ตั้ ง อยู ่ ใ นพื้ น ที่ ที่ มี ค วามเข้ ม แสงอาทิ ต ย์ เ ฉลี่ ย รายปี
ในระดับสูง โดยใช้ขอ้ มูลความเข้มแสงอาทิตย์ในต่างประเทศ
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รายงานประจำ�ปี 2564

3) ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีท่ มี่ สี ภาพทางภูมศิ าสตร์เหมาะสม สามารถ
ปรั บ สภาพพื้ น ที่ เ พื่ อ สร้ า งโรงไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์
ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม
4) ตั้งอยู่ในบริเวณที่ไม่มีข้อจ�ำกัดด้านความสามารถของ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าในการรับปริมาณพลังงานไฟฟ้า
5) ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติในระดับที่
ยอมรับได้ โดยบริษัทพิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาทางเทคนิค
เพื่ อ ศึ ก ษาความเสี่ ย งของพื้ น ที่ บ ริ เ วณที่ ตั้ ง โครงการ
ต่อการเกิดภัยธรรมชาติรูปแบบต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว

สึนามิ ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินถล่ม เป็นต้น เนือ่ งด้วยประเทศ
ญี่ปุ่นมักเผชิญปัญหาภัยธรรมชาติอยู่บ่อยครั้ง นอกจากนี้
บริษัทมีนโยบายการท�ำประกันภัยในระดับเทียบเคียงกับ

ผู ้ ป ระกอบการทั่ ว ไปในอุ ต สาหกรรม โดยจะจั ด ให้ มี
ประกั น ภั ย ความคุ ้ ม ครองสู ง ที่ สุ ด ภายใต้ เ บี้ ย ประกั น ที่
เหมาะสม

ตารางแสดงความเข้มแสงอาทิตย์ของที่ตั้งโครงการแต่ละโครงการของบริษัทในประเทศญี่ปุ่น

โครงการ

จังหวัดที่ตั้ง

ความเข้มของแสงอาทิตย์ (MJ/m2)

Yabuki

ฟุกุชิมะ

12.7

Hino

ชิงะ(1)

14.7

Awaji

เฮียวโงะ(2)

14.6

ที่มา: Japan Meteorological Agency (www.data.jma.go.jp)
หมายเหตุ:
(1) อ้างอิงค่าความเข้มของแสงอาทิตย์จากสถานีตรวจวัดค่าความเข้มของแสงในจังหวัดนาโกย่า
(2) อ้างอิงค่าความเข้มของแสงอาทิตย์จากสถานีตรวจวัดค่าความเข้มของแสงในจังหวัดโอซาก้า

3) การคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC
Contractor) ที่น่าเชื่อถือ

และแผนพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและพลั ง งานทางเลื อ ก
พ.ศ. 2558-2579 (แผน AEDP 2015)

การเข้ า ลงทุ น ในโครงการโรงไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์
ในประเทศไทยและต่ า งประเทศนั้ น จะต้ อ งพิ จ ารณา
ผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) ของ
โครงการทีเ่ ข้าลงทุนอย่างละเอียดในเรือ่ งของต้นทุนการดูแล
โครงการและการรับประกันผลงาน เพื่อที่บริษัทจะสามารถ
สร้างผลตอบแทนการลงทุน (IRR) ที่สูง โดยบริษัทมีเกณฑ์
ในการคัดเลือกผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์และผู้รับเหมา
ออกแบบรายใหญ่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการท� ำ งานที่ มี
ผลประกอบการในอดีตทีด่ ี และมีฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง

นอกจากการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศ
แล้ว บริษัทมีการศึกษาข้อมูลและพิจารณาความเป็นไปได้
ในการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศที่
ได้รับการสนับสนุนตามนโยบายภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เช่น
โครงการโรงไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ใ นประเทศญี่ ปุ ่ น
ที่ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างมากภายหลังการเกิดภัยพิบัติ
นิวเคลียร์ฟูกูชิมะไดอิชิ โดยเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว
และสึนามิในช่วงปี 2554 และนอกจากประเทศญี่ปุ่นแล้ว
บริษัทยังคงศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนในประเทศไต้หวันเพิ่มเติมและประเทศ
กัมพูชา

ภาพรวมการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ของบริษัททั้งในประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น และประเทศ
ไต้หวันทีผ่ า่ นมานัน้ เป็นไปตามกลยุทธ์ทวี่ างไว้ขา้ งต้น บริษทั
จึ ง สามารถเพิ่ ม ความสามารถในการแข่ ง ขั น รวมถึ ง
ประสิทธิภาพของการโรงไฟฟ้าของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนั้น บริษัท ยัง มีเ ป้าหมายเติบ โตในธุรกิจไฟฟ้า
พลั ง งานหมุ น เวี ย นอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และมี ก ารเตรี ย ม
ความพร้อมที่จะเข้าประมูลหรือยื่นขออนุญาตขายไฟฟ้า
โครงการใหม่ๆ ที่จะมีขึ้นตามแผนพัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้า
ของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (แผน PDP 2018)

2.1.1.1 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ในการประกอบธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย
ตามลักษณะโครงสร้างกิจการไฟฟ้าในประเทศไทย การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
(กฟภ.) จะเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าภาคเอกชน
ผ่ า นการท� ำ สั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ้ า 3 ประเภทหลั ก คื อ
สั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ้ า กั บ ผู ้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ า เอกชนรายใหญ่
(Independent Power Producer (“IPP”)) ผู้ผลิตไฟฟ้า

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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เอกชนรายเล็ก (Small Power Producer (“SPP”)) และ
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (Very Small Power
Producer (“VSPP”)) โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทเป็นผู้ผลิต
ไฟฟ้ า เอกชนรายเล็ ก มาก ทั้ ง นี้ บริ ษั ท มี เ ป้ า หมาย
ในการเข้าท�ำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับการไฟฟ้า
ส่ ว นภู มิ ภ าค (กฟภ.) เพิ่มเติมต่อไปเพื่อให้มั่นใจได้ว ่า
บริษัทจะมีกระแสเงินสดที่มั่นคงในระยะยาว
ในการขยายธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของบริษัทใน
ต่างประเทศ บริษัทมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเช่นเดียวกับ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในประเทศ โดยมุ่งเน้นผู้รับซื้อไฟฟ้า
ที่จะเข้าท�ำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะกลางถึงระยะยาวกับ
บริษัทที่มีความมั่นคง เช่น การไฟฟ้าในประเทศนั้น หรือ
บริษัทเอกชนที่ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลในประเทศนั้นๆ
ในการประกอบธุรกิจไฟฟ้าในแต่ละภูมิภาค เช่น ในประเทศ
ญี่ ปุ ่ น ทั้ ง KEPCO และ TEPCO ต่ า งก็ เ ป็ น
ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ สั ม ปทานจากภาครั ฐ ของประเทศญี่ ปุ ่ น หรื อ
ในไต้หวัน ได้แก่ Taipower ซึง่ เป็นรัฐวิสาหกิจทีม่ ภี าครัฐเป็น
ผู้ถือหุ้นใหญ่
2.1.1.2 ช่องทางการจ�ำหน่าย
ในการประกอบธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย
บริษัทจ�ำหน่ายไฟฟ้าโดยการเชื่อมโยงไฟฟ้าจากโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แต่ละแห่งเข้าสู่ระบบสายส่ง
โดยปริมาณไฟฟ้าที่จ�ำหน่ายให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(กฟภ.) จะวั ด จากจ� ำ นวนหน่ ว ยไฟฟ้ า ที่ ผ ่ า นมิ เ ตอร์ วั ด
หน่ ว ยไฟฟ้ า ณ จุ ด จ� ำหน่ า ยไฟฟ้ า ของแต่ ล ะโครงการ
หลังจากนั้นกระแสไฟฟ้าจะถูกส่งต่อไปตามสายส่งไฟฟ้า
เพื่ อ จ� ำ หน่ า ยเข้ า สู ่ ร ะบบจ� ำ หน่ า ยไฟฟ้ า ของการไฟฟ้ า
นครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ต่อไป
ในการประกอบธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศ
ญี่ปุ่น ประเทศไต้หวัน และประเทศกัมพูชา บริษัทจ�ำหน่าย
ไฟฟ้ า โดยการเชื่ อ มโยงไฟฟ้ า จากโรงไฟฟ้ า พลั ง งาน
แสงอาทิตย์แต่ละแห่งเข้าสู่ระบบสายส่งของผู้ประกอบ
กิจการไฟฟ้าเอกชนที่ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลในแต่ละ
ภู มิ ภ าคที่ โ รงไฟฟ้ า แต่ ล ะแห่ ง ตั้ ง อยู ่ หรื อ เชื่ อ มโยงกั บ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ได้รับมอบหมายในการรับซื้อไฟฟ้า
ดังกล่าว โดยปริมาณไฟฟ้าที่จ�ำหน่ายจะวัดจากจ�ำนวน
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หน่วยไฟฟ้าทีผ่ า่ นมิเตอร์วดั หน่วยไฟฟ้า ณ จุดจ�ำหน่ายไฟฟ้า
ของแต่ละโครงการ
ข) สภาพการแข่งขัน
- สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมในปี ที่ผ่านมา
การที่ค ณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)
อนุมัติเปลี่ยนแปลงมาตรการรับซื้อไฟฟ้าจากระบบอัตรา
รั บ ซื้ อ ไฟฟ้ า แบบส่ ว นเพิ่ ม ราคารั บ ซื้ อ ไฟฟ้ า (Adder)
เป็นการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff
(FiT) โดยเป็นอัตรารับซื้อคงที่ตลอดอายุสัญญาเป็นหนึ่งใน
ปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลต่อแนวโน้มของอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนมากที่สุด ทั้งนี้ พลังงานหมุนเวียน
แต่ละประเภทจะมีอัตรารับซื้อแบบ Feed-in Tariff (FiT)
แตกต่างกันไป โดยอัตรารับซื้อแบบ Feed-in Tariff (FiT)
ปั จ จุ บั น โรงไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ที่ ติ ด ตั้ ง บนพื้ น ดิ น
ทุกขนาดมีอัตรารับซื้อที่ 4.12 บาทต่อหน่วยคงที่ตลอด
ระยะเวลาสนับสนุน 25 ปี
อีกหนึ่งปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลต่อแนวโน้มของอุตสาหกรรม
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน คือ การแข่งขันภายใน
อุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มมากขึ้น เนื่องจากการที่ภาครัฐ
มีนโยบายผลักดันให้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ส่งผลให้ภาคเอกชนมีความสนใจทีจ่ ะลงทุน
ในอุ ต สาหกรรมผลิ ต ไฟฟ้ า พลั ง งานหมุ น เวี ย นเพิ่ ม ขึ้ น อี ก
ดังนั้นการพัฒนาโรงไฟฟ้าโครงการใหม่อาจจะต้องเผชิญกับ
การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในการประมูลหรือยื่นขออนุญาตขาย
ไฟฟ้า และการจัดหาที่ดินขนาดใหญ่ในท�ำเลที่เหมาะสม
ในการประกอบธุรกิจ เป็นต้น
อย่ า งไรก็ ต าม บริ ษั ท มี ทั้ ง โครงการโรงไฟฟ้ า พลั ง งาน
แสงอาทิ ต ย์ ที่ เ ริ่ ม ด� ำ เนิ น การเชิ ง พาณิ ช ย์ แ ล้ ว และ
หลายโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง ซึ่งอาจถือได้ว่าไม่มี
การแข่งขันโดยตรงกับผู้ประกอบการรายอื่น เนื่องจาก
การด�ำเนินการโรงไฟฟ้าดังกล่าวมีการท�ำสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า
กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งภายใต้สัญญาดังกล่าว
ได้มีการก�ำหนดปริมาณและราคารับซื้อไว้อย่างแน่นอน
บริษัทได้ด�ำเนินธุรกิจจ�ำหน่ายติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าและ
จ�ำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar
Rooftop) ให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มเลี้ยงสัตว์

ขนาดใหญ่ เนื่องจากแนวโน้มพลังงานที่สูงขึ้น ต้องน�ำเข้า
เชื้อเพลิงจากต่างประเทศ ท�ำให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าสูงอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งทุ ก ๆ ปี ท� ำ ให้ โ รงงานอุ ต สาหกรรม โรงแรม
โรงพยาบาล หรือหน่วยงานที่มีค่าไฟฟ้าสูง ให้ความสนใจ
ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคามากขึ้น เพื่อ
ลดต้นทุนการผลิต ให้สามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมได้
มีก�ำไรเพิ่มขึ้น ที่ผ่านมาภาครัฐมีมาตรการส่งเสริมการลงทุน
สนั บ สนุ น ผู ้ ป ระกอบการส่ง เสริมการลงทุนเพื่อ ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต จากส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (BOI) จากประสบการณ์ของบริษัทที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์มาอย่างยาวนาน ส่งผลให้
ในปีที่ 2564 บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าติดตั้ง

ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar
Rooftop) จากทั้ ง ภาครั ฐ เอกชน ภาคบริ ก ารและ
การท่ อ งเที่ ย ว ขนาดก� ำ ลั ง การผลิ ต ติ ด ตั้ ง รวม 12.53
เมกะวัตต์
ภาพรวมอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวี ย น
มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะเติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจากการเพิ่ ม ขึ้ น ของ
ความต้ อ งการใช้ ไ ฟฟ้ า ในประเทศ อย่ า งไรก็ ต าม
การแข่งขันในอุตสาหกรรมก็จะเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน
จากการสนับสนุนของภาครัฐต่อภาคเอกชน ซึง่ รวมถึงผูผ้ ลิต
รายใหม่ให้มีบทบาทในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
มากขึ้น

1) โครงสร้างกิจการไฟฟ้าในประเทศไทย
สวนการผลิต

สวนการจัดจําหนาย
(ขายตรง)

ภาค
อุตสาหกรรม

SPP
การไฟฟาฝาย
ผลิต (กฟผ.)

IPP

การไฟฟานคร
หลวง (กฟน.)

การไฟฟาฝาย
ผลิต (กฟผ.)

การไฟฟาสวน
ภูมิภาค (กฟภ.)

นําเขาจาก
ตางประเทศ

VSPP
ผูผลิตอื่นๆ

สวนผูบริโภค

ภาคธุรกิจ
ครัวเรือน
สวนราชการ
อื่นๆ

(ใชเอง)

สงออกไป
ตางประเทศ

ที่มา: ส�ำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (http://www.eppo.og.th)

โครงสร้ า งกิ จ การไฟฟ้ า ในประเทศไทยสามารถแบ่ ง
ผู้เกี่ยวข้องเป็น 3 กลุ่มหลัก ดังนี้
1) ส่วนการผลิต
ส่วนการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยสามารถแบ่งได้เป็น
5 กลุ่ม ได้แก่

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้ผลิตไฟฟ้า
รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ณ วันที่ 31 เดือนสิงหาคม
2564 มีก�ำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 16,037.32

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 31.6 ของก�ำลังการผลิต
รวมทั้งระบบ
- ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (Independent Power
Producer (IPP))
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ คือผู้ผลิตเอกชนที่ใช้พลังงาน
เชิงพาณิชย์ในการผลิตไฟฟ้า โดยมีก�ำลังผลิตไฟฟ้าที่ขาย
เข้าระบบไม่ต�่ำกว่า 90 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31
เดือนสิงหาคม 2564 มีโรงไฟฟ้า IPP ทั้งสิ้น 12 โครงการ
มีก�ำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 14,873.50 เมกะวัตต์
หรือคิดเป็นร้อยละ 32.26 ของก�ำลังการผลิตรวมทั้งระบบ
- ผู ้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ า เอกชนรายเล็ ก (Small Power
Producer (SPP))
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก คือผู้ผลิตเอกชนที่มีก�ำลังผลิต
ไฟฟ้าที่ขายเข้าระบบตั้งแต่ 10-90 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ ณ วันที่
31 เดือนสิงหาคม 2563 มีโรงไฟฟ้า SPP ทั้งสิ้น 157
โครงการ มีก�ำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 9,470.95
เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 20.54 ของก�ำลังการผลิต
รวมทั้ ง ระบบ โดยแบ่ ง เป็ น ก� ำ ลั ง การผลิ ต ตามสั ญ ญา
ประเภท Firm 6,669.60 เมกะวัตต์ และก�ำลังการผลิต
ตามสัญญาประเภท Non-Firm 2,801.30 เมกะวัตต์ ทั้งนี้
ณ วันที่ 31 เดือนสิงหาคม 2563 ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
รายเล็กที่มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มีก�ำลัง
การผลิตไฟฟ้าตามสัญญาทั้งสิ้น 436 เมกะวัตต์
- ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (Very Small Power
Producer (VSPP))
ผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมากคือผูผ้ ลิตเอกชนทีม่ กี ำ� ลังผลิต
ไฟฟ้าที่ขายเข้าระบบต�่ำกว่า 10 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ ณ วันที่
31 เดือนสิงหาคม 2563 มีโรงไฟฟ้า VSPP ทั้งสิ้น 973
โครงการ มีก�ำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 5,237
เมกะวัตต์หรือคิดเป็นร้อยละ 10.3 ของก�ำลังการผลิตรวมทัง้
ระบบ ทั้งนี้ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
รายเล็ ก มากที่ มี ก ารผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์
มีจ�ำนวน 554 โครงการ ก�ำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา
ทั้งสิ้น 2,275 เมกะวัตต์
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- ไฟฟ้าน�ำเข้าจากต่างประเทศ
นอกจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าในประเทศ 4 กลุ่ม
ข้างต้นแล้ว ณ วันที่ 31 เดือนสิงหาคม 2564 การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ยังรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิต
ไฟฟ้าในประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และมาเลเซีย ก�ำลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา
รวม 5,720.60 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 11.3 ของ
ก�ำลังการผลิตรวมทั้งระบบ
ที่มา: กฟผ. (www.egat.co.th)
คณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน (www.erc.or.th)

2) ส่วนการจัดจ�ำหน่าย
เนื่องจากปัจจุบันโครงสร้างกิจการไฟฟ้าในประเทศไทย
เป็นรูปแบบ Enhanced Single-Buyer Model (ESB)
โดยมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็น
ผู้ผลิตไฟฟ้า ส่งไฟฟ้า และเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้ารายเดียว
(Single Buyer) โดยการไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง ประเทศ
ไทย (กฟผ.) จะจ� ำ หน่ า ยไฟฟ้ า ผ่ า นระบบส่ ง ไฟฟ้ า
(Transmission) ให้แก่ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งการไฟฟ้านครหลวง
(กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีหน้าที่จ�ำหน่าย
ไฟฟ้ า และการบริ ก ารค้ า ปลี ก โดยการไฟฟ้ า นครหลวง
(กฟน.) รั บ ผิ ด ชอบการจ� ำ หน่ า ยไฟฟ้ า ให้ แ ก่ ผู ้ ใ ช้ ไ ฟฟ้ า
ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ และ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับผิดชอบการจ�ำหน่าย
ไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในส่วนที่เหลือของประเทศ นอกจากนี้
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ยังจ�ำหน่ายไฟฟ้า
บางส่วนให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าตามกฎหมายก�ำหนดและประเทศ
ใกล้เคียงด้วย
3) ส่วนผู้บริโภค
กลุ ่ ม ผู ้ บ ริ โ ภคไฟฟ้ า สามารถแบ่ ง ออกได้ เ ป็ น 6 กลุ ่ ม
ประกอบด้ ว ยภาคอุ ต สาหกรรม ภาคธุ ร กิ จ ครั ว เรื อ น
ส่วนราชการ การส่งออก และอื่นๆ โดยกลุ่มที่มีการบริโภค
ไฟฟ้ามากที่สุดคือ ภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน

2) ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในประเทศไทย
แผนภาพแสดงความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด

ที่มา: กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ. (www.egat.co.th)

จากข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ของการไฟฟ้า
ฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย (กฟผ.) พบว่าในปี 2563
ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยสูงจากค่าประมาณ
การที่คาดไว้และความต้องการใช้ไฟฟ้าของระบบสูงจาก

ปี 2563 และค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดของ
ระบบเดือนสิงหาคม เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2563
เวลา 20.45 น. มีค่าเท่ากับ 27,642.10 เมกะวัตต์ ลดลงจาก
เดือนที่ผ่านมา 1,048.40 เมกะวัตต์ หรือลดลงร้อยละ 3.65

แผนภาพแสดงปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายสาขา

ที่มา: ส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (www.eppo.go.th)

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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ในปี 2564 ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายสาขาเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0
ภาคอุตสาหกรรมมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุด โดยในปี 2564
ภาคอุตสาหกรรมมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 45

ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าทัง้ หมด ในขณะทีภ่ าคครัวเรือน ภาค
ธุรกิจการค้า และอื่นๆ มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 29 ร้อยละ 22 และร้อยละ 2 ตามล�ำดับ

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในประเทศญี่ปุ่น
1) โครงสร้างกิจการไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น

ที่มา: Electricity Review Japan 2016, The Federation of Electric Power Companies of Japan (www.fepc.or.jp)

โครงสร้างกิจการไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
3 ส่วนหลัก ได้แก่ (1) ส่วนผลิต (2) ส่วนการจัดการ และ
(3) ส่วนการจัดจ�ำหน่าย โดยมีผปู้ ระกอบกิจการไฟฟ้าเอกชน
ที่ได้รับสัมปทานจ�ำนวน 10 ราย เป็นผู้ให้บริการโครงสร้าง
3 ส่วนหลักดังกล่าวในแต่ละภูมิภาค ทั้งนี้ ผู้ประกอบกิจการ
ไฟฟ้ า เอกชนแต่ ล ะรายเป็ น ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารจั ด หาไฟฟ้ า และ
รับผิดชอบระบบส่งไฟฟ้าจากระบบผลิตและจัดจ�ำหน่าย
ไฟฟ้ า ไปสู ่ ผู ้ ใ ช้ ไ ฟฟ้าในภูมิภาคที่แต่ละบริษัท รับ ผิดชอบ
ทั้งนี้ บริษัทเอกชนเหล่านี้มีการก�ำหนดเงื่อนไขในการจัดหา
ไฟฟ้า เช่น อัตราค่าไฟฟ้า เป็นเงื่อนไขทั่วไปในการจัดหา
ไฟฟ้าให้แก่ผู้บริโภคในตลาดที่มีการควบคุม นอกจากนี้
ในกรณีที่ผู้บริโภคในตลาดที่มีการเปิดเสรีไม่สามารถตกลง
สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ผลิตและจัดหาไฟฟ้าได้ บริษัท
เอกชนเหล่านี้ยังมีหน้าที่ในการจัดหาไฟฟ้าให้แก่ผู้บริโภค
กลุ่มนี้ในฐานะผู้จัดหาไฟฟ้าแหล่งสุดท้ายอีกด้วย ผู้ประกอบ
กิจการไฟฟ้าเอกชนทั้ง 10 ราย มีการท�ำงานร่วมกันอย่าง
ใกล้ ชิ ด เพื่ อ พั ฒ นาเสถี ย รภาพของการจั ด หาไฟฟ้ า ให้ แ ก่
ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ
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2) ความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น
ความต้องการใช้ไฟฟ้าในญี่ปุ่นสามารถแบ่งออกได้เป็นสอง
กลุ่ม คือ ธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรม และครัวเรือน โดย
ในอดีตทีผ่ า่ นมา สัดส่วนความต้องการไฟฟ้าโดยประมาณของ
กลุ่มธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรม และของกลุ่มครัวเรือน
คิดเป็นสองในสาม และหนึ่งในสามของความต้องการไฟฟ้า
ทั้งระบบตามล�ำดับ อย่างไรก็ตาม สัดส่วนความต้องการใช้
ไฟฟ้าของครัวเรือนลดลงจาก 289.0 พันล้าน kWh ในปี
2554 เหลือเพียง 266.9 พันล้าน kWh ใน 2558 โดยปัจจัย
ส�ำคัญที่ส่งผลต่อการลดลงคือเหตุการณ์อุบัติเหตุโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ฟกุ ชุ มิ ะไดอิชิ ในปี 2554 ส่งผลให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ทีเ่ หลือทัง้ หมดต้องปิดด�ำเนินการเพือ่ รอการตรวจสอบความ
ปลอดภัย ท�ำให้ตอ้ งมีการน�ำเข้าเชือ้ เพลิงฟอสซิลมากขึน้ เพือ่
ทดแทนเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ เมื่อต้นทุนในการผลิตไฟฟ้ามาก
ขึ้น อัตราค่าไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นจึงปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่งผล
ให้รัฐบาลญี่ปุ่นออกมาตรการส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าในกลุ่มครัวเรือน ท�ำให้เกิดการลดลงของการใช้ไฟฟ้า
ในกลุ่มครัวเรือนดังกล่าว

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในประเทศไต้หวัน
1) โครงสร้างกิจการไฟฟ้าในประเทศไต้หวัน

ที่มา: Bureau of Energy, MOEA

โครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศไต้หวันนั้นจะมีเพียง
บริษัท Taipower ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของไต้หวันเป็นผู้ผลิต
กระแสไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุด รวมถึงเป็นเจ้าของระบบส่งและ
จัดจ�ำหน่ายโครงข่ายไฟฟ้าด้วยเช่นกัน ก่อนที่จะด�ำเนินการ
จัดจ�ำหน่ายไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าในภูมิภาคที่รับผิดชอบ
การก� ำ หนดเงื่ อ นไขต่ า งๆ ในการรั บ ซื้ อ หรื อ มาตรการ

ควบคุ ม จะกระท� ำ ผ่ า นบริ ษั ท Taipower นอกจากนี้
Taipower จะเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าเพียงรายเดียวในประเทศ
ไต้หวัน และส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐที่จะก�ำกับโครงสร้าง
กิจการคือ Bureau of Energy ที่อยู่ภายใต้ Ministry of
Economic Affair (“MOEA”)

2) ความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศไต้หวัน
แผนภาพแสดงสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าตามภาคส่วนของการใช้ในปี 2553-2560
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การเติบโตของการใช้พลังงานไฟฟ้าในประเทศไต้หวัน

ที่มา: Bureau of Energy, MOEA

ความต้ อ งการใช้ ไ ฟฟ้ า ในไต้ ห วั น นั้ น จะเป็ น กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมที่เป็นภาคส่วนที่มีความต้องการไฟฟ้าสูงที่สุด
โดยคิดเป็นสัดส่วนความต้องการไฟฟ้าเกินกว่าครึง่ หนึง่ หรือ
ร้อยละ 54.0 ของความต้องการไฟฟ้าทัง้ หมดในประเทศ และ
เป็นภาคส่วนที่ส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ

ไต้หวันมากทีส่ ดุ ภาคส่วนบริการและกลุม่ ครัวเรือนเป็นภาค
ส่วนที่ต้องการเป็นอันดับที่ 2 และ 3 โดยมีสัดส่วนใกล้เคียง
กัน ในส่วนของความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาพรวมนัน้ ประเทศ
ไต้หวันมีความต้องการโตขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยคิดเป็นการ
เติบโตเฉลี่ยที่ร้อยละ 1.38

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในประเทศกัมพูชา
1) โครงสร้างกิจการไฟฟ้าในประเทศกัมพูชา

ที่มา: กระทรวงเหมืองแร่และพลังงานประเทศกัมพูชา (Ministry of Mines and Energy)
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โครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศกัมพูชานั้นถูกควบคุม
ภายใต้รัฐบาลกัมพูชา โดยมีการไฟฟ้าแห่งประเทศกัมพูชา
กระทรวงเหมืองแร่และพลังงานแห่งประเทศกัมพูชา และ
2) ความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศกัมพูชา

กระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง ท�ำหน้าที่ผลิต จัดการ
โครงข่าย และจัดสรรพลังงานไฟฟ้าในประเทศ ก่อนที่จะ
ด�ำเนินการจัดจ�ำหน่ายไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าในภูมิภาคที่
รับผิดชอบ

แผนภาพแสดงสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าตามภาคส่วนของการใช้ในปี 2553-2560

ที่มา: กระทรวงเหมืองแร่และพลังงานประเทศกัมพูชา (Ministry of Mines and Energy)

ประเทศกัมพูชามีเป้าหมายภายในปี 2573 ว่า บ้านเรือน
ไม่ต�่ำกว่า 70% ต้องสามารถเข้าถึงกริดไฟฟ้าของประเทศได้
ซึ่งความต้องการใช้ไฟฟ้าในกัมพูชานั้นจะเป็นกลุ่มธุรกิจ
อุตสาหกรรมที่เป็นภาคส่วนที่มีความต้องการไฟฟ้าสูงที่สุด
และมี ค วามต้ อ งการเพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ปี โดยคาดการณ์ ว ่ า
ในปี 2573 จะมีก�ำลังการผลิตเข้าใกล้ 4000 เมกะวัตต์

ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
20% ของปีก่อนหน้า ตั้งแต่ปี 2548 โดยในปี 2558
มีการใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ 5,990 กิกะวัตต์ชั่วโมงและคาดว่า
ความต้องการใช้ไฟฟ้าจะเพิ่มอีกในอนาคต
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- แนวโน้ ม ภาวะอุ ต สาหกรรมและสภาพการแข่ ง ขั น
ในอนาคต
แนวโน้มอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย
แผนพั ฒ นาก� ำ ลั ง การผลิ ต ไฟฟ้ า ของประเทศไทย
พ.ศ. 2561-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (แผน PDP 2018
Revision 1) ที่จัดท�ำโดยส�ำนักนโยบายและแผนพลังงาน
(สนพ.) กระทรวงพลังงาน ให้ความส�ำคัญต่อความมั่นคง
ทางพลังงาน โดยแผนพัฒนาก�ำลังการผลิตไฟฟ้าจะต้อง
สอดคล้องกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตรา
การเพิ่มของประชากร และอัตราการขยายตัวของเขตเมือง
รวมถึ ง บริ ห ารแหล่ ง เชื้ อ เพลิ ง ที่ มี ร ายละเอี ย ดแยกตาม

ภู มิ ภ าค การกระจายชนิ ด ของเชื้ อ เพลิ ง ทั้ ง จากฟอสซิ ล
และจากพลังงานทดแทนอย่างเหมาะสม ลดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนตาม
ศั ก ยภาพของแหล่ ง เชื้ อ เพลิ ง ในพื้ น ที่ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด
การพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการสร้างกลไกให้ชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วม ด้านพลังงาน สร้างงาน และรายได้ให้ชุมชน
การยกระดั บ โครงข่ า ยระบบไฟฟ้ า และพลั ง งานให้ มี
ความทันสมัย ทั่วถึง เพียงพอ มั่นคง และมีเสถียรภาพ
ระบบไฟฟ้าของประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบพยากรณ์ก�ำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ 2561-2580
PDP 2018 กับฉบับปรับปรุงใหม่ (PDP 2018 Revision 1)

ประเด็น
พยากรณ์ความต้องการใช้ไฟ
ปี พ.ศ. 2561 - 2580
ก�ำไรการผลิตไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2561 - 2580
ก�ำลังการผลิตไฟฟ้าใหม่
ปี พ.ศ. 2561 - 2580 ตามประเภท
รฟฟ. พลังงานหมุนเวียน
ตามแผนพลังงานหมุนเวียน (AEDP)
สัดส่วนประเภทเชื้อเพลิง

PDP 2018

PDP 2018 REV. 1

ปี พ.ศ. 2580
พลังงานไฟฟ้าสูงสุด
53,997 MW
พลังงานไฟฟ้า
367,458 ล้านหน่วย
77,211 MW

คงเดิม

รฟฟ.ความร้อนร่วม
รฟฟ.ถ่านหิน/ลิกไนต์
รฟฟ.ใหม่/ทดแทน
ภาพรวม
รฟฟ.ชุมชน
รฟฟ.ตามแผน AEDP
ถ่านหิน
พลังงานหมุนเวียน

ค่าไฟฟ้าขายปลีก ปี พ.ศ. 2580

13,156 MW
1,740 MW
8,300 MW
18,690 MW
520 MW
18,176 MW
12%
20%
3.61 บาทต่อหน่วย

คงเดิม
รฟฟ.ความร้อนร่วม
รฟฟ.ถ่านหิน/ลิกไนต์
รฟฟ.ใหม่/ทดแทน
ภาพรวม
รฟฟ.ชุมชน
รฟฟ.ตามแผน AEDP
ถ่านหิน
พลังงานหมุนเวียน

15,096 MW
1,200 MW
6,900 MW
คงเดิม
2,453 MW
16,243 MW
11%
21%
3.72 บาทต่อหน่วย

ที่มา: สนพ. และ แผน PDP 2018 Revision 1

ในปี 2545-2561 ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดเพิ่มขึ้นด้วย
อัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีที่ร้อยละ 3.7 โดยความต้องการ
ไฟฟ้าสูงสุดได้เพิ่มขึ้นจาก 16,681 เมกะวัตต์ ในปี 2545
เป็น 29,969 เมกะวัตต์ ในปี 2561 ทั้งนี้ กระทรวงพลังงาน
ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่
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เกี่ยวข้อง ปรับปรุงแผน PDP 2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
(PDP 2018 Revision 1) ยั ง คงใช้ ห ลั ก การและ
สมมติฐานเดิมตามแผน PDP 2018 ส�ำหรับแผนพยากรณ์
ความต้องการไฟฟ้าที่ใช้ในการปรับปรุงแผน PDP 2018
Revision 1 ยังคงใช้ค่าชุดพยากรณ์เดียวกันกับ PDP 2018

การจัดท�ำค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศ
ภายใต้ ส มมติ ฐ านแนวโน้ ม การขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ
ระยะยาวระหว่างปี 2560-2580 ที่ร้อยละ 3.8 ต่อปี ตาม
ประมาณการของส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และอัตราการเพิม่ ประชากรเฉลีย่ ร้อยละ
-0.02 ต่อปี รวมถึงพิจารณาผลการด�ำเนินการตามแผน
อนุรักษ์พลังงาน (EEDP) และแผนพัฒนาพลังงานทดแทน

และพลังงานทางเลือก (AEDP) ได้อัตราการเติบโตเฉลี่ยของ
ความต้องการพลังงานไฟฟ้ารวมสุทธิของประเทศที่ร้อยละ
2.9 ต่อปี ระหว่างปี 2561-2580 โดยคาดว่าความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าสูงสุดในอนาคตจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก
29,969 เมกะวัตต์ในปี 2561 เป็น 53,997 เมกะวัตต์
ในปี 2580

แผนภาพแสดงพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ปี 2557-2561

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

ตั้งแต่ปี 2532 กระทรวงพลังงานมีนโยบายส่งเสริมให้
เอกชนเข้ามามีบทบาทในการผลิตไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
เพื่อกระจายโอกาสไปยังพื้นที่ห่างไกลให้มีส่วนร่วมในการ
ผลิตไฟฟ้า ลดความสูญเสียในระบบไฟฟ้า และลดภาระ
การลงทุนของภาครัฐในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่
เพื่อจ�ำหน่ายไฟฟ้า

แสงอาทิตย์ ร้อยละ 26 และพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือกประเภทอื่นๆ ร้อยละ 74.0

จากมาตรการสนั บ สนุ น ดั ง กล่ า วส่ ง ผลให้ ก ารผลิ ต ไฟฟ้ า
จากพลั ง งานหมุ น เวี ย นมี สั ด ส่ ว นเพิ่ ม สู ง ขึ้ น ทุ ก ปี โดย
ณ เดือนธันวาคม 2561 ก�ำลังผลิตไฟฟ้าติดตั้งจากพลังงาน
ทดแทนและพลั ง งานทางเลื อ กมี ป ริ ม าณรวม 11,369
เมกะวั ต ต์ โดยเป็ น ก� ำ ลั ง ผลิ ต ไฟฟ้ า ติ ด ตั้ ง จากพลั ง งาน

ทั้งนี้ ก�ำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาและเป้าหมายการผลิต
ไฟฟ้ า จากพลั ง งานหมุ น เวี ย นแต่ ล ะประเภทเชื้ อ เพลิ ง
ตามแผน AEDP 2018 มีรายละเอียดดังนี้

ภาพรวมแผนพั ฒ นาก� ำ ลั ง ผลิ ต ไฟฟ้ า ของประเทศไทย
พ.ศ. 2561 – 2580 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 (PDP 2018
Revision 1) ได้ก�ำหนดเป้าหมายก�ำลังการผลิตใหม่ของ
โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่จะรับซื้อ
ตาม (PDP 2018) ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2580
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แผนภาพแสดงพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561-2580 (AEDP 2018)

พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก

ก�ำลังผลิตตามสัญญา (เมกะวัตต์)

พลังงานแสงอาทิตย์

9,290

พลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน�้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน�้ำ

2,725

ชีวมวล

3,380

โรงไฟฟ้าชีวมวลประชารัฐในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

120

พลังงานลม

1,485

ก๊าซชีวภาพ (น�้ำเสีย/ของเสีย/พืชพลังงาน)

1,183

ขยะชุมชน

400

ขยะอุตสาหกรรม

44

พลังน�้ำขนาดเล็ก

69
รวม

18,696

ที่มา: รายงานแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561-2580 (AEDP 2018)

จากค่ า เป้ า หมายการผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งานทดแทน
ในแผนพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและพลั ง งานทางเลื อ ก
พ.ศ. 2561-2580 (AEDP 2018) ท�ำให้สัดส่วนการผลิต
ไฟฟ้ า รวมทั้ ง พลั ง งานทดแทนและพลั ง งานทางเลื อ ก
ต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศ ณ ปี พ.ศ. 2580
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มีสัดส่วนของพลังงานแสงอาทิตย์คิดเป็นร้อยละ 49.8 และ
ได้เพิม่ แผนพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน�ำ้ คิดเป็นร้อยละ 15.11
ซึ่งเดิมในแผน AEDP 2015 โดยมีสัดส่วนของพลังงาน
แสงอาทิตย์คิดเป็นร้อยละ 30.5

แผนภาพแสดงเปรียบเทียบเป้าหมายก�ำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
แต่ละประเภทเชื้อเพลิงของแผน AEDP 2015 และ AEDP 2018

ประเภทเชื้อเพลิง
1. พลังงานแสงอาทิตย์

ก�ำลังการผลิตติดตั้ง (เมกะวัตต์)
AEDP 2015
AEDP 2018
เป้า1
ผูกพันแล้ว2 PDP 20183 รวม (สะสม)4
6,000

2,849

9,290

12,139

-

-

2,725

2,725

3. ชีวมวล

5,570

2,290

3,500

5,790

4. พลังงานลม

3,002

1,504

1,485

2,989

5. ก๊าซชีวภาพ (น�้ำเสีย/ของเสีย/พืชพลังงาน)

1,280

382

1,183

1,565

500

500

400

900

7. ขยะอุตสาหกรรม

50

31

44

75

8. พลังน�้ำขนาดเล็ก

376

239

69

308

9. พลังน�้ำขนาดใหญ่

2,906

2,920

-

2,920

รวมก�ำลังผลิตติดตั้ง (เมกะวัตต์)

19,684

10,715

18,696

29,411

ผลิตไฟฟ้าได้ (ล้านหน่วย)

65,582

32,757

52,894

85,652

326,119

326,119

250,204

250,204

ไฟฟ้าพลังงานทดแทนต่อความต้องการไฟฟ้า (%)

20.11

10.04

21.14

34.23

ไฟฟ้าพลังงานทดแทนต่อพลังงานขั้นสุดท้าย (%)

4.27

2.13

3.55

5.75

2. พลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน�้ำ

6. ขยะชุมชน

ความต้องการไฟฟ้า (ล้านหน่วย)

ที่มา: รายงานแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561-2580 (AEDP 2018)

ตามแผน AEDP 2018 เป้าหมายก�ำลังการผลิตไฟฟ้าจาก
พลั ง งานทดแทนและพลั ง งานทางเลื อ กแต่ ล ะประเภท
เชื้อเพลิง จะเห็นได้ว่าเชื้อเพลิงจากพลังงานแสงอาทิตย์
จะมี ก� ำ ลั ง การผลิ ต ติ ด ตั้ ง เพิ่ ม ขึ้ น สู ง 9,290 เมกะวั ต ต์
เป้าหมายรวม 12,139 เมกะวัตต์ รองลงมาเชื้อเพลิงชีวมวล
เป้าหมายรวม 5,790 เมกะวัตต์ และมีการเพิ่มพลังงาน
แสงอาทิตย์ลอยน�้ำ 2,725 เมกะวัตต์

แนวโน้มอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ในประเทศไทย
จากการที่รัฐบาลส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนในการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยมีนโยบายการรับซือ้ ไฟฟ้า
เริ่มจากระบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) และ
เปลี่ ย นแปลงมาเป็ น รู ป แบบ Feed-in Tariff (FiT)
ในปัจจุบัน นโยบายดังกล่าวส่งผลให้การผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด
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แผนภาพแสดงเป้าหมายพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561-2580

ประเภทพลังงาน
ไฟฟ้า

เป้าหมาย ปี 2580
พันตันเทียบเท่าน�้ำมันดิบ
7,298
เมกะวัตต์
29,411

1. พลังงานแสงอาทิตย์

เมกะวัตต์

12,139

2. พลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน�้ำ

เมกะวัตต์

2,725

3. ชีวมวล

เมกะวัตต์

5,790

4. พลังงานลม

เมกะวัตต์

2,989

5. ก๊าซชีวภาพ (น�้ำเสีย/ของเสีย/พืชพลังงาน)

เมกะวัตต์

1,565

6. ขยะชุมชน

เมกะวัตต์

900

7. ขยะอุตสาหกรรม

เมกะวัตต์

75

8. พลังน�้ำขนาดเล็ก

เมกะวัตต์

308

9. พลังน�้ำขนาดใหญ่

เมกะวัตต์

2,920

ที่มา: แผน AEDP 2018

แผนพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและพลั ง งานทางเลื อ ก
พ.ศ. 2561 – 2580 (แผน AEDP 2018) ที่จัดท�ำ
โดยกรมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน

ตั้งเป้าหมายเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
เป็น 9,290 MW คิดเป็นการเพิ่มขึ้นจากแผน AEDP 2015
ร้อยละ 54.8 โดยมีเป้าหมายรวม 12,139 เมกะวัตต์

แผนภาพแสดงนโยบายสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ที่มา: คณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน (www.erc.or.th)
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รัฐบาลเริ่มส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนในการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ในปี 2549 โดยก�ำหนดนโยบาย
การรับซื้อไฟฟ้าในระบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder)
8 บาทต่อหน่วย ระยะเวลา 10 ปี จากนั้นในปี 2553
มีการเปลี่ยนแปลง Adder เป็น 6.5 บาทต่อหน่วย ระยะ
เวลา 10 ปี ในปี 2557 รัฐบาลยกเลิกการรับซื้อแบบ
Adder และเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT)
ซึ่งเป็นอัตรารับซื้อคงที่ตลอดอายุสัญญา ที่ FiT 5.66 บาท
ต่อหน่วย ระยะเวลา 25 ปี และลดลงเป็น FiT 4.12 บาท
ต่อหน่วยในปี 2559 ระยะเวลา 25 ปี

รัฐบาลได้มีการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้นทั้ง
ภาครั ฐ และเอกชน ส� ำ หรั บ ภาคเอกชนโดยส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น (BOI) มี ม าตรการ
สนับสนุนผู้ประกอบการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพการผลิตเมื่อปี 2557 ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์
หรือโซล่ารูฟท็อป (Solar Rooftop) ส�ำหรับใช้เองหรือ
ขายให้กับลูกค้าภาคเอกชน ภาคบริการและการท่องเที่ยว
เพื่อประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้า ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต
และอนุรักษ์พลังงาน โดยยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
ยกเว้นภาษีน�ำเข้า 10 % และยกเว้น VAT 7 % ยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคล 3 ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 50

แผนภาพแสดงผลการปรับปรุงสัดส่วนก�ำลังการผลิตไฟฟ้าใหม่แยกตามประเภทโรงไฟฟ้า
ภายใต้แผน PDP 2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP 2018 Revision 1)

ที่มา: แผน PDP 2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP 2018 Revision 1)

โดยในแผน PDP 2018 Rev1 ทีม่ มี ติการเปรียบเทียบปรับปรุง
ก�ำลังผลิตไฟฟ้าใหม่ในช่วงปี 2564-2573 โดยมีการปรับ
เน้นในด้านพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานสะอาดมากขึ้น
รับซื้อไฟฟ้าพลังงานน�้ำจากต่างประเทศปรับเพิ่มขึ้น 1,366
เมกะวัตต์ พลังงานลมปรับเพิ่มขึ้น 1,230 เมกะวัตต์ ไฟฟ้า
จากพลังงานขยะอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้น 200 เมกะวัตต์ และ
พลังงานน�้ำขนาดเล็ก เพิ่มขึ้น 26 เมกะวัตต์ ทั้งส่วนของ
พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซล่าเซลล์
ทีเ่ ป็นการผลิตพลังงานสะอาด ในภาพรวมปริมาณการรับซือ้

ลดลง 739 เมกะวัตต์ จาก 5,194 เมกะวัตต์ เหลือ 4,455
เมกะวัตต์ โดยแผนที่ปรับปรุงใหม่นั้นจะเร่งการรับซื้อให้
อยู่ในช่วงปี 2566-2570 ในปี 2566 รับซื้อจ�ำนวน 200
เมกะวัตต์ ปี 2567 จ�ำนวน 300 เมกะวัตต์ ปี 2568 จ�ำนวน
400 เมกะวัตต์ ปี 2569 จ�ำนวน 500 เมกะวัตต์ ปี 2570
จ�ำนวน 600 เมกะวัตต์ ส่วนปี 2571 เข้าระบบ 700
เมกะวัตต์ ปี2572 เข้าระบบ 800 เมกะวัตต์ และ ปี 2573
เข้าระบบ 900 เมกะวัตต์ตามล�ำดับ ทัง้ นีใ้ นการรับซือ้ จะเน้น
พิจารณาไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์บนทุ่นลอยน�้ำของ กฟผ.
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โซล่ า เซลล์ ที่ ผ ลิ ต ควบคู ่ กั บ แบตเตอรี่ กั ก เก็ บ พลั ง งาน
และโซล่ า เซลล์ ภ าคประชาชนและภาคธุ ร กิ จ ที่ ติ ด ตั้ ง
บนหลังคาเป็นหลัก โดยแผนปรับปรุงช่วงระยะเวลา 10 ปี
ที่ปรับปรุงใหม่ ยังมีการปรับลดไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วย
แนวโน้มอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนใน
ประเทศญี่ปุ่น
รั ฐ บาลญี่ ปุ ่ น มี ก ารส่ ง เสริ ม การใช้ พ ลั ง งานหมุ น เวี ย น
โดยการพั ฒ นาโครงข่ า ยระบบไฟฟ้ า การสนั บ สนุ น
ด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการวิจัยและพัฒนาเพื่อ
ลดต้ น ทุ น การด� ำ เนิ น การ เพื่ อ แก้ ป ั ญ หาการลดลงของ
อัตราการพึ่งพาตัวเองทางด้านพลังงาน (Energy SelfSufficiency Rate) ซึ่งเป็นอัตราส่วนระหว่างปริมาณ
พลังงานพืน้ ฐานทีผ่ ลิตได้ในประเทศและการบริโภคพลังงาน
พื้นฐานของประเทศในปีที่ค�ำนวณ(1) โดยอัตราดังกล่าว
ลดลงจากร้อยละ 20.2 ในปี 2553 เหลือเพียงร้อยละ 8.3
ในปี 2559(2) โดยสาเหตุส�ำคัญเกิดจากการน�ำเข้าเชื้อเพลิง
ฟอสซิ ล ที่ ม ากขึ้ น เพื่ อ ทดแทนเชื้ อ เพลิ ง นิ ว เคลี ย ร์ เ พราะ
โรงไฟฟ้ า นิ ว เคลี ย ร์ ทั้ ง หมดต้ อ งปิ ด ด� ำ เนิ น การหลั ง จาก

เหตุ ก ารณ์ อุ บั ติ เ หตุ โ รงไฟฟ้ า นิ ว เคลี ย ร์ ฟุ กุ ชิ ม ะไดอิ ชิ ใ น
ปี 2554
นอกจากนี้ สภานิตบิ ญ
ั ญัตญ
ิ ปี่ นุ่ ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติ
การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยบริษัทผู้ประกอบ
กิจการไฟฟ้า (The Act on Purchase of Renewable
Energy Sourced Electricity by Electric Utilities) เมื่อ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 พระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก�ำหนด
กรอบการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT)
ส�ำหรับพลังงานหมุนเวียน ซึ่งก�ำหนดให้ผู้ประกอบกิจการ
ไฟฟ้าต้องรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในราคาและ
ระยะเวลาที่ก�ำหนดโดย METI ทั้งนี้ METI จะก�ำหนดอัตรา
การรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) รายปี
โดยปริมาณการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในแต่ละปี
เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบต่อการก�ำหนดอัตราการรับซื้อ
ไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT)
ที่มา: (1) National Institute of Statistics and Economic
Studies (INSEE), www.insee.fr
(2) FY2018 Annual Report on Energy, (Energy White
Paper 2018), Agency for Natural Resources and
Energy

แผนภาพแสดงก�ำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในปี 2553 ถึงปี 2560

ที่มา: Renewable Energy Institute (www.renewable-ei.org)
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ภายหลังการประกาศใช้กรอบการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ
Feed-in Tariff (FiT) ในปี 2555 สัดส่วนการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด
โดยสั ด ส่ ว นการผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ต ่ อ

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นจากร้อยละ
6.4 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 32.4 ในปี 2560 หรือคิดเป็น
อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีสูงถึงร้อยละ 49.1

แผนภาพแสดงสัดส่วนก�ำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในปี 2553 ถึงปี 2560

ที่มา: Renewable Energy Institute (www.renewable-ei.org)

การประกาศใช้กรอบการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in
Tariff (FiT) ในปี 2555 ยังส่งผลท�ำให้สัดส่วนการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9.5 ในปี 2553
เป็นร้อยละ 16.1 ในเป็น 2560 ทั้งนี้ METI วางเป้าหมาย
เบื้ อ งต้ น ในการเพิ่ ม สั ด ส่ ว นปริ ม าณการผลิ ต ไฟฟ้ า จาก
พลังงานหมุนเวียนเป็นร้อยละ 22.0-24.0 ของก�ำลังการผลิต

ไฟฟ้าทัง้ หมดในปี 2573 เพือ่ ปรับสัดส่วนเชือ้ เพลิงทีใ่ ช้ในการ
ผลิตไฟฟ้าให้มีความเหมาะสม โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัย
ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
และความมั่นคงทางพลังงาน และเพื่อลดการพึ่งพิงการใช้
พลังงานนิวเคลียร์ภายใต้ขอบเขตที่สามารถท�ำได้
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แผนภาพแสดงก�ำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้กรอบการรับซื้อไฟฟ้า
ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ในปี 2555 – 2560

ที่มา: Renewable Energy Institute, (www.renewable-ei.org)

ภายหลังการประกาศใช้กรอบการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ
Feed-in Tariff (FiT) ในปี 2555 ก�ำลังการผลิตไฟฟ้าจาก
พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ มี ก ารปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยก�ำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จากโรงไฟฟ้า
ที่เปิดด�ำเนินการแล้วเพิ่มขึ้นจาก 1.0 กิกะวัตต์ ในปี 2555
เป็น 49.0 กิกะวัตต์ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4,800.0
อย่างไรก็ดี การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ส่งผลให้ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชน
บางรายเริ่มประสบข้อจ�ำกัดด้านความสามารถของระบบ
โครงข่ า ยไฟฟ้ า ในการรั บ ปริ ม าณพลั ง งานไฟฟ้ า และ
ไม่สามารถปรับสมดุลระหว่างปริมาณการผลิตไฟฟ้าและ
ความต้ อ งการไฟฟ้ า ในภู มิ ภ าคที่ ต นรั บ ผิ ด ชอบได้ ซึ่ ง
ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ในช่วงต้นปี 2558 หน่วยงานทรัพยากรธรรมชาติและ
พลังงานประเทศญี่ปุ่น ได้ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาและ
แนวทางในการด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขแนวทาง
การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยบริษัทผู้ประกอบ
กิจการไฟฟ้า เกี่ยวกับการจ�ำกัดปริมาณการรับซื้อไฟฟ้า
(Curtailment) จากโรงไฟฟ้าทุกขนาด รวมถึงโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ที่มีก�ำลังการผลิตตั้งแต่ 10 กิโลวัตต์
ขึ้ น ไป โดยการจ� ำ กั ด ปริ ม าณรั บ ซื้ อ ไฟฟ้ า ดั ง กล่ า ว
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เป็ น การจ� ำ กั ด การรั บ ซื้ อ เป็ น รายชั่ ว โมงแบบไม่ ต ้ อ งจ่ า ย
ค่าชดเชย และจ�ำกัดการรับซื้อสูงสุด 360 ชั่วโมงต่อปี
ส�ำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ในเดือนธันวาคม 2561 กระทรวงเศรษฐกิจการค้าและ
อุตสาหกรรม (METI) ได้ออกร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติม
เกี่ยวกับอัตราการรับซื้อไฟฟ้า (FIT Amendment Act
Ordinance) โดยมีสาระส�ำคัญดังนี้
1) ผู ้ ป ระกอบการที่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตการขายไฟตั้ ง แต่ ป ี
พ.ศ. 2555 – พ.ศ.2557 จะต้องยืน่ เอกสารแสดงความพร้อม
ในการก่อสร้างระบบสายส่ง (Grid Connection Work
Application) ต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภายในสิ้นเดือน
สิงหาคม 2562
2) การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคจะพิ จ ารณาเอกสารและแจ้ ง
ผลการพิจารณาภายในสิ้นเดือนกันยายน 2562
2.1) หากการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคมีความเห็นว่าผูป้ ระกอบการ
ทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตมีความพร้อมทีจ่ ะเริม่ ก่อสร้างโครงการแล้ว
ล� ำ ดั บ ถั ด มาจะมี ก ารก� ำ หนดวั น เริ่ ม การประกอบกิ จ การ
เชิงพาณิชย์ (COD) โดยนับจากวันที่แจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติ เป็นระยะเวลา 1 ปี หากผู้ประกอบการก่อสร้างเสร็จ
ล่าช้ากว่าวันที่ก�ำหนดไว้ METI จะพิจารณาใช้มาตรการ

ต่อไป เช่น ลดระยะเวลาการรับซื้อไฟฟ้าลงตามระยะเวลา
ที่มีการล่าช้า

เชิ ง พาณิ ช ย์ โดยนั บ จากวั น ที่ ไ ด้ รั บ การพิ จ ารณาอนุ มั ติ
เป็นระยะเวลา 1 ปี

2.2) หากการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคมีความเห็นว่าผูป้ ระกอบการ
ที่ได้รับใบอนุญาตยังไม่มีความพร้อมที่จะเริ่มการก่อสร้าง
โครงการ จะพิจารณาปรับอัตราการรับซื้อไฟฟ้าลงเหลือ
21.0 เยนต่ อ หน่ ว ย จากอั ต ราการรั บ ซื้ อ ไฟฟ้ า เดิ ม ที่
36.0 เยนต่อหน่วย และก�ำหนดวันเริ่มการประกอบกิจการ

โดยโครงการของบริ ษั ท ที่ เ ข้ า ข่ า ยตามร่ า งฯ ฉบั บ นี้
มี 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ Yabuki อย่างไรก็ตาม
โครงการ Yabuki ได้ด�ำเนินการก่อสร้างไปแล้ว จึงได้รับ
การยกเว้นจากร่างกฎหมาย ดังกล่าว

แนวโน้มอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในประเทศไต้หวัน
ประเภทของการผลิตไฟฟ้าในประเทศไต้หวัน

ประเทศไต้หวันเป็นประเทศที่ถูกปกคลุมด้วยพื้นที่ภูเขา
กว่า 2 ใน 3 ของเนื้อที่ทั้งหมด นอกจากมีข้อจ�ำกัดด้านพื้นที่
แล้วทรัพยากรธรรมชาติยังคงมีอย่างจ�ำกัดเช่นกัน รัฐบาล
ไต้ ห วั น จึ ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การผลิ ต กระแสไฟฟ้ า เพื่ อ
ตอบสนองความต้ อ งการในประเทศที่ สู ง ขึ้ น ทุ ก ปี และ
ต้องการให้มีแหล่งพลังงานที่เป็นลักษณะคงอยู่ในระยะยาว
ได้ (Sustainability) พลังงานนิวเคลียร์จึงเป็นทางเลือก
ในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ไม่ผลาญทรัพยากรธรรมชาติของ
ประเทศ โดยสัดส่วนพลังงานนิวเคลียร์ ในช่วงปี 2553 –
2557 อยู่ในระดับที่มากกว่าร้อยละ 16 ของจ�ำนวนการผลิต
ไฟฟ้าทั้งหมด อย่างไรก็ดี ภายหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติของ
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ฟุกุชิมะไดอิจิ ในปี 2554 ไต้หวัน
ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อโรงไฟฟ้าพลังงาน
นิวเคลียร์ ประกอบกับภูมปิ ระเทศทีต่ งั้ อยูใ่ นแนวเปลือกรอย

แยกเช่นเดียวกับประเทศญี่ปุ่น จึงเริ่มที่จะส่งเสริมการใช้
พลั ง งานหมุ น เวี ย นมากขึ้ น เพื่ อ แทนที่ พ ลั ง งานนิ ว เคลี ย ร์
ในที่สุด และประกาศให้มีการปฏิรูปการผลิตกระแสไฟฟ้า
ในประเทศเพื่อให้ประเทศไต้หวันนั้นปราศจากการผลิต
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ในปี 2568 นอกจากนี้
ในการแทนที่พลังงานนิวเคลียร์ดังกล่าว ไต้หวันตั้งใจที่จะ
เพิ่มก�ำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนเป็น 20 กิกะวัตต์
โดยจะประกอบไปด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 20 กิกะวัตต์
พลังงานลม 4.3 กิกะวัตต์ พลังงานความร้อนใต้พิภพ
200 เมกะวัตต์และพลังงานน�้ำ 2.15 เมกะวัตต์พร้อมทั้ง
ประกาศแผนในการการพั ฒ นาโครงข่ า ยระบบไฟฟ้ า
การสนับสนุนด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อลดต้นทุนการด�ำเนินการของการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนดังกล่าว

ที่มา: BOE MOEA และ Taiwan’s Solar Energy Development, Energy Information Platform (2017)

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)

61

แผนภาพแสดงก�ำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในปี 2553 ถึงปี 2560

แผนภาพแสดงก�ำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในปี 2560 แยกประเภทและเป้าหมายปี 2568

ที่มา: BOE, MOEA

ภายหลังการให้ความส�ำคัญต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุ น เวี ย นมากขึ้ น รั ฐ บาลไต้ ห วั น ได้ น� ำ เอาการก� ำ หนด
อัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff มาปรับใช้
เพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาโครงการโรงไฟฟ้ า พลั ง งาน
แสงอาทิตย์และพลังงานทดแทนภายใต้ 2009 Renewable
Energy Act โดยมาตรการการสนับสนุนดังกล่าวส่งผลให้
มี ก ารพั ฒ นาโครงการพลั ง งานทดแทนขึ้ น โดยเฉพาะ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เพิ่มขึ้นจาก 25.6
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เมกะวัตต์ในปี 2553 เป็น 1,691.6 เมกะวัตต์ในปี 2560
อีกทั้งรัฐบาลไต้หวันได้ประกาศการปฏิรูปการสนับสนุน
การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในปี 2568
ให้ มี ก ารผลิ ต กระแสไฟฟ้ า จากพลั ง งานหมุ น เวี ย นเป็ น
ร้อยละ 20 ของการผลิตทั้งหมดในประเทศ
ด้วยข้อจ�ำกัดด้านพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ
ไต้หวันที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด บริษัทจึงมีความตั้งใจที่จะต้องการ

ใช้พื้นที่ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้ร่วมมือกับ
โรงเรียนภาครัฐจ�ำนวน 16 แห่งเพื่อติดตั้งโซล่าบนหลังคา
อาคาร ลานจอดรถและสนามกีฬา อีกทั้งบริษัทเล็งเห็นถึง
พื้ น ที่ เ ดิ ม ที่ ใ ช้ ป ระโยชน์ ด ้ า นการประมง เพื่ อ เป็ น การ
ไม่รบกวนพื้นที่ใช้สอยของชาวประมง และเป็นการเพิ่ม
รายได้ ใ ห้ กั บ ชาวบ้ า นอี ก ทางหนึ่ ง บริ ษั ท ได้ ร ่ ว มมื อ กั บ
เจ้าของพืน้ ทีเ่ อกชนรายหนึง่ ในการพัฒนาพืน้ ทีท่ ำ� การประมง
มาพั ฒ นาร่ ว มกั บ โรงไฟฟ้ า จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์
สอดคล้องกับนโยบายหลักของประเทศที่ต้องการผลักดัน
ให้เพิ่มการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนภายใน
ปี 2568 โดยบริษัทได้จ่ายค่าเช่าที่ดินเป็นรายปีให้กับ
เจ้าของที่ เพื่อใช้สิทธิ์ในการเช่าที่ดินตลอดระยะเวลา 20 ปี

ตามอายุสัญญาซื้อขายไฟกับการไฟฟ้า ทั้งนี้ เนื่องจาก
การเข้าร่วมพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ในรูปแบบนี้ มีจุดเริ่มต้นการพัฒนาจากการพัฒนาธุรกิจ
เชิงรุก (proactive business development) ของบริษัท
ผ่ า นการศึ ก ษาช่ อ งทางใหม่ ใ นการพั ฒ นาโรงไฟฟ้ า จาก
พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ประกอบกั บ การเจรจาข้ อ ตกลง
ให้ ค วามร่ ว มมื อ ระหว่ า งกั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ เพื่ อ บรรลุ
จุ ด ประสงค์ ร ่ ว มกั น การเข้ า ท� ำ ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ
ในลักษณะนี้ยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก จึงก่อให้เกิด
ความได้เปรียบจากการเข้าสู่การแข่งขันเป็นรายแรกๆ ใน
ประเทศไต้หวัน

แนวโน้มอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในประเทศกัมพูชา

ที่มา: กระทรวงเหมืองแร่และพลังงานประเทศกัมพูชา (Ministry of Mines and Energy)

รั ฐ บาลประเทศกั ม พู ช ามี น โยบายทางด้ า นมลภาวะ
ทางอากาศ โดยเริ่มหันมาใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น
ตั้งแต่ปี 2560 โดยมีการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
แห่งแรก ก�ำลังการผลิต 10.0 เมกะวัตต์ และทางรัฐบาล
มีนโยบายในการน�ำเข้าพลังงานไฟฟ้าน้อยลงจากต่างประเทศ
ท�ำให้อตุ สาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้เติบโต
อย่างรวดเร็วในช่วงปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน

จ�ำนวนนักลงทุนต่างชาติที่สนใจลงทุนในตลาดซื้อขายไฟฟ้า
ประเทศกั ม พู ช าสร้ า งโรงไฟฟ้ า จากพลั ง งานหมุ น เวี ย น
มีประมาณ 10 บริษัท ประเมินจากจ�ำนวนบริษัทที่เข้าร่วม
การประมูลโครงการ ซึ่งกลุ่มบริษัท Prime Road จัดอยู่
ในกลุ ่ ม บริ ษั ท ขนาดเล็ ก เมื่ อ เที ย บกั บ บริ ษั ท คู ่ แ ข่ ง ขั น
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม เนื่ อ งจากเป็ น บริ ษั ท ขนาดเล็ ก จึ ง มี
ความคล่องตัวในการจัดการและบริหารโครงการรวดเร็วกว่า
บริษัทคู่แข่งและมีความสามารถในการแข่งขันในประเทศ
ที่ยังมีตลาดความต้องการไฟฟ้าอัตราการเติบโตสูง
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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2.2 กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งแบบเบ็ ด เสร็ จ (EPC
Contractor)
2) การตลาดและการแข่งขัน
ก) การท�ำการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที่ส�ำคัญ
- นโยบายการตลาดในปีที่ผ่านมา
- อธิบายเชิงเปรียบเทียบกับคู่แข่งในภาพรวม
ส� ำ หรั บ งานในกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งแบบเบ็ ด เสร็ จ
(EPC Contractor) นั้น บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จ�ำกัด
(มหาชน) ได้มีการจัดตั้ง บริษัท ไพร์ม อัลเทอร์เนทีฟ วิชั่นส์
จ�ำกัด และบริษัท ไพร์ม เอ๊กซ์ จ�ำกัด เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจดังกล่าว
ในปี 2563 ตั้งแต่ต้นปีซึ่งต่อเนื่องมาจากต้นปี 2562
ประเทศไทยและทั่ ว โลก ยั ง คงได้ รั บ ผลกระทบจาก
วิกฤตการณ์โรคระบาด Covid 19 อยู่ ภาคธุรกิจต่างๆ
หลายแห่งยังคงชะลอการลงทุนเพือ่ รอดูสถานการณ์เสียก่อน
(Wait & See) ว่าเหมาะสมทีจ่ ะลงทุนการติดตัง้ ระบบโซล่าบน
หลังคาเพือ่ ประหยัดพลังงานหรือไม่ ประกอบกับอัตราเปลีย่ น
ที่ค่อนข้างผันผวนเป็นอย่างมาก และเป็นไปในทางที่ค่าเงิน
บาทอ่อนตัวลง ท�ำให้ต้องใช้เงินมากขึ้นในการสั่งซื้อและน�ำ
เข้าอุปกรณ์มาจากต่างประเทศ รวมถึงราคาอุปกรณ์บาง
รายการขยับตัวสูงขึ้นเนื่องด้วยมีความต้องการในตลาดโลก
ที่ สู ง ขึ้ น ท� ำ ให้ ลู ก ค้ า หลายโครงการจึ ง แจ้ ง ขอชะลอ
การลงทุน หรือบางรายได้เปลี่ยนจากที่จะลงทุนเอง ไปให้
ผู้อื่นลงทุนให้
ทางบริษัท ไพร์ม อัลเทอร์เนทีฟ วิชั่นส์ จ�ำกัด และบริษัท
ไพร์ม เอ็กซ์ จ�ำกัด มีลูกค้าอยู่หลายกลุ่มประเภท เช่น
กลุม่ โรงงาน กลุม่ ห้างสรรพสินค้า กลุม่ โรงพยาบาล และอืน่ ๆ
ซึ่ ง ลู ก ค้ า ในบางประเภทมี ย อดการสั่ ง ซื้ อ เพิ่ ม ขึ้ น หรื อ
มี ค วามต้ อ งการใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า เพิ่ ม ขึ้ น ประกอบกั บ
ยังมีสทิ ธิประโยชน์ทางภาษีจากการขยายระยะตามประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2564 เรื่อง มาตรการ
ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ ที่ ใ ห้ ไ ด้ รั บ ยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้
นิติบุคคล 3 ปี ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุนโดย BOI
โดยให้สิ้นสุดในปี 2565 ซึ่งลูกค้าหลายรายมีวิสัยทัศน์
ได้ มี ก ารพิ จ ารณาอย่ า งถี่ ถ ้ ว นและมองรอบด้ า น ได้ รี บ
ตัดสินใจลงทุนติดตั้งระบบโซล่าบนหลังคาเพื่อประหยัด
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พลังงาน เพราะยิ่งติดตั้งเร็ว ธุรกิจก็จะคืนทุนเร็ว ซึ่ง
กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้าที่
ประกอบกลุ่มธุรกิจต่างๆ ในประเทศ เนื่องจากการลงทุน
ติดตัง้ ระบบโซล่าเซลล์บนหลังคาในปัจจุบนั เป็นทีไ่ ด้รบั ความ
นิ ย มอย่ า งแพ่ ห ลายและยั ง เป็ น การประหยั ด ต้ น ทุ น
ในการผลิ ต ของกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ต่ า งๆ ได้ อี ก ด้ ว ย ทั้ ง นี้ ยั ง มี
ในส่วนของงานภาครัฐต่างๆ ที่ทางบริษัทได้เริ่มเข้าร่วม
การยืน่ ประมูลในโครงการต่างๆ ทีม่ กี ารจัดซือ้ จัดจ้างอีกด้วย
2.3 กลุ่มธุรกิจซื้อขายสินค้า หรือ Trading
2) การตลาดและการแข่งขัน
การตลาดของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องธุ ร กิ จ เทรดดิ้ ง ด้ า นอุ ป กรณ์
พลังงานสะอาดในช่วงปีทผี่ า่ นมาถือเป็นตลาดทีม่ กี ารแข่งขัน
สูงเนื่องจากมีผู้จัดจ�ำหน่ายทั้งรายใหญ่และรายย่อยอยู่ใน
ตลาดนี้ การแข่งขันในไตรมาสที่ 1-2 เน้นผู้ประกอบการ
ส่วนมากเน้นการขายแบบตัดราคาในอุปกรณ์ชนิดเดียวกัน
จนกระทั่งมีปัจจัยภายนอกทางด้านนโยบายพลังงานของ
ประเทศมหาอ�ำนาจอย่างสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เกิด
วิกฤตการณ์การขาดแคลนพลังงานภายในประเทศท�ำให้ราคา
ของสินค้าทางด้านพลังสะอาดมีการปรับราคาสูงขึ้นรายวัน
ส่ ง ผลกระทบกั บ การแข่ ง ขั น ทางด้ า นราคาอย่ า งรุ น แรง
ในขณะที่ทิศทางการท�ำธุรกิจของบริษัทในส่วนของธุรกิจ
เทรดดิ้ ง ในรอบปี ที่ ผ ่ า นมาทางบริ ษั ท เน้ น ด้ า นการสร้ า ง
พันธมิตรและท�ำการตลาดร่วมกับบริษัทผู้ผลิตแผงโซล่าเซล
ในฐานะตัวแทนในประเทศไทยผ่านช่องทางการขายออนไลน์
ที่ท�ำการโฆษณาผ่าน facebook และการประกาศใน
ช่องทางการติดต่อ website ของผู้ผลิตอย่างเป็นทางการ
ในฐานะตัวแทนจ�ำหน่ายรายใหญ่ในประเทศไทย
นโยบายการตลาดในปีที่ผ่านมาทางบริษัทจึงเน้นการขยาย
ช่องทางการจ�ำหน่ายแบบ B2B ผ่านผู้ประกอบการติดตั้ง
ระบบไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ แ ละร้ า นจ� ำ หน่ า ยวั ส ดุ
ก่อสร้างในโซนภาคอีสาน ประกอบกับการออกให้ความรู้
แก่ภาคเกษตรร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทไี่ ร่สวุ รรณ
ด้านระบบโซล่าปั๊มน�้ำเพื่อให้ความรู้เชิงเทคนิคการบริหาร
จัดการน�้ำจากการใช้ประโยชน์ของระบบไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์เพือ่ ลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วย ท�ำให้ทางบริษทั
เป็นทีร่ จู้ กั ทัง้ ในลักษณะของการค้าปลีกและค้าส่งของตัวแทน
จ� ำ หน่ า ยแผงโซล่ า เซลล์ Jinko อย่ า งเป็ น ทางการใน

ประเทศไทยและในฐานะบริษทั ผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านพลังงาน
ทดแทน เน้ น ขยายกลุ ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า หมายและสร้ า ง
ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคในประเทศ จากประสบการณ์
บริษัทผู้ประกอบการพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีก�ำลังการผลิต
297.04 MW ต่อปี
3) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
- ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์
บริ ษั ท มี น โยบายในการจั ด หาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก าร
โดยพิจารณาปริมาณความต้องการใช้รวมของผลิตภัณฑ์
ต่ า งๆ ทุ ก บริ ษั ท ภายในเครื อ เพื่ อ มุ ่ ง เน้ น ความสามารถ
ทางด้ า นการเจรจาต่ อ รองกั บ ผู ้ ผ ลิ ต และผู ้ จั ด จ� ำ หน่ า ย
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ก่ บ ริ ษั ท โดยกระบวนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
อยู ่ ภ ายใต้ ก รอบนโยบายกระบวนการคั ด สรรตามมู ล ค่ า
และประเภทของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม ภายใน

ทุกกระบวนการสามารถตรวจสอบและทวนกลับเพื่อให้
สั ม พั น ธ์ กั บ การด� ำ เนิ น การลงทุ น ในธุ ร กิ จ ไฟฟ้ า พลั ง งาน
หมุนเวียนของบริษัทโดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
การแข่งขัน โดยในการพัฒนาหรือเข้าลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน คณะกรรมการบริษัทจะเป็น
ผู้พิจารณาอนุมัติโครงการลงทุนการคิดค�ำนวณผลตอบแทน
และความเป็นไปได้ของโครงการ ซึ่งจะเริ่มจากฝ่ายพัฒนา
ธุรกิจของบริษัท จากนั้นภายหลังการอนุมัติเข้าลงทุนหรือ
พัฒนา จะมีการจัดการให้บริษัทย่อยด�ำเนินการที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป โดยการกระท�ำดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กรอบนโยบาย
การควบคุมภายในของบริษัท ภายในปีที่ผ่านมาการจัดหา
วัตถุดบิ หรือผลิตภัณฑ์เพือ่ ใช้ในบริษทั และกลุม่ บริษทั ในเครือ
ดังแสดงในข้อมูลตารางด้านล่าง

ตารางแสดงมูลค่าการซื้อขายสินค้าและบริการของทุกบริษัทในประเทศไทยในปี 2564

มูลค่าการสั่งซื้อสินค้าและบริการในปี 2564 ของบริษัท
ไพร์ม โรด พาวเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท
ในเครือในประเทศไทย รวมมูลค่า 292 ล้านบาท โดย
เป็ น มู ล ค่ า การสั่ ง ซื้ อ ภายในประเทศร้ อ ยละ 71 หรื อ
คิดเป็นมูลค่าประมาณ 206 ล้านบาท ส่วนที่เหลือมาจาก
การน�ำเข้าสินค้าซึ่งเป็นอุปกรณ์แผงโซล่าเซลล์จากประเทศ
จีน ร้อยละ 28 ของมูลค่ารายจ่ายในการสั่งซื้อทั้งหมด

ของบริษัทในประเทศไทย ทั้งนี้ในช่วงปีที่ผ่านมาปัจจัย
ภายนอกจากราคาที่มีความผันผวนทางบริษัทด�ำเนินการ
อย่างรอบคอบในการท�ำสัญญาซื้อขายรักษาระดับราคากับ
ผู้ผลิตแผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์สายไฟฟ้าและอุปกรณ์
จับยึด ท�ำให้ผลกระทบจากเหตุการณ์ผันผวนทางด้านราคา
ไม่ได้ส่งผลกระทบกับทางบริษัทมากนัก
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ตารางแสดงมูลค่าการซื้อขายสินค้าและบริการของบริษัทในต่างประเทศ

ในปี 2564 มูลค่าการสั่งซื้อสินค้าและบริการในโครงการ
ก่ อ สร้ า งโรงไฟฟ้ า พลั ง งานทดแทนในโครงการก่ อ สร้ า ง
ที่ ป ระเทศกั ม พู ช าและประเทศไต้ ห วั น โดยทางบริ ษั ท
ท�ำการเซ็นสัญญาว่าจ้างในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 กับ
ผู ้ รั บ เหมาที่ มี ป ระสบการณ์ ก ่ อ สร้ า งโครงการขนาดใหญ่
ในต่างประเทศในการด�ำเนินการก่อสร้างภายใต้กระบวนการ

ควบคุมและตรวจสอบความคืบหน้าโครงการโดยทีมงาน
วิศวกรผูค้ วบคุมงานในพืน้ ทีก่ อ่ สร้างและรายงานการส่งมอบ
ภายใต้กรอบเวลาการก่อสร้างในแต่ละขัน้ ตอน ประกอบการ
ตรวจสอบการด�ำเนินงานทุกขัน้ ตอนก่อนการอนุมตั คิ า่ ใช้จา่ ย
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น

ตารางแสดงจ�ำนวนผู้จัดจ�ำหน่ายสินค้าและบริการแยกตามรายชื่อบริษัท

Company
5 AMATA Co., Ltd.
Jupiter Power Co., Ltd.

66

จ�ำนวนรวม
(ราย)

14

จ�ำนวนผู้จัดจ�ำหน่าย
ผู้จัดจ�ำหน่าย
ผู้จัดจ�ำหน่าย
ในประเทศ (ราย) ต่างประเทศ (ราย)
14

23

21

Prime Alternative Energy Co., Ltd.

8

8

Prime Alternative Visions Co., Ltd.

68

64

Prime Esco Co., Ltd.

3

3

Prime Green Solar Co., Ltd.

4

4

Prime Road Development Co., Ltd.

9

9
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2
4

Company
Prime Road Group Co., Ltd.
Prime Road Power Pcl.

จ�ำนวนรวม
(ราย)

24

จ�ำนวนผู้จัดจ�ำหน่าย
ผู้จัดจ�ำหน่าย
ผู้จัดจ�ำหน่าย
ในประเทศ (ราย) ต่างประเทศ (ราย)
19

45

45

Prime Road Rooftop Co., Ltd.

1

1

Prime Road Solar Co., Ltd.

9

9

Smart Solar Power Co., Ltd.

4

4

50

41

Prime X Co., Ltd.
Siam Green Innovation Co., Ltd.

1

Wongpaiboon Engineering Co., Ltd.

5

5

10

8

He Wu Co., Ltd.

4

4

Sheng Jiu Co., Ltd.

1

1

Shin Shi Co., Ltd.

1

1

Prime Road Alternative (Cambodia) Co., Ltd.

5

9
1
2

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท 5 อมตะ
จ�ำกัด
(“5AMATA”)
สหกรณ์
บริษัท ไพร์ม
การเกษตร
อัลเทอร์เนทีฟ
ปฏิรูปที่ดินเสนา เอ็นเนอร์ยี่
(BSA08)
จ�ำกัด (“PAE”)
สหกรณ์
การเกษตรเสนา
บริษัท ไพร์ม
(BSA01)
รีนิวเอเบิล
สหกรณ์
ดีเวลลอปเม้นท์
การเกษตร
จ�ำกัด (“PRD”)
ลาดหลุมแก้ว
พัฒนา (LAK09)
สหกรณ์ผู้ใช้น�้ำ บริษัท ไพร์ม
ปฏิรูปที่ดิน
โรด โซลาร์
ลาดบัวหลวง จ�ำกัด (“PRS”)
(LBL05)
สหกรณ์
บริษัท ไพร์ม
การเกษตร
กรีน โซล่าร์
นาบ่อค�ำพัฒนา จ�ำกัด (“PGS”)
(KPA05)

5 อมตะ
(5AMATA)

โครงการ

ลาดหลุมแก้ว
ลาดบัวหลวง

100.0 ปทุมธานี

100.0 พระนครศรีอยุธยา

100.0 ก�ำแพงเพชร เมือง

เสนา

100.0 พระนครศรีอยุธยา

บ้านโป่ง

อำ�เภอ

เสนา

ราชบุรี

จังหวัด

ที่ตั้งโครงการ

100.0 พระนครศรีอยุธยา

51.0

สัดส่วน
บริษัทดำ�เนิน การ
โครงการ
ถือหุ้น
(ร้อยละ)

5.0 MW

5.0 MW

3.0 MW

5.0 MW

5.0 MW

8.0 MW

5.0 MW

5.0 MW

3.0 MW

5.0 MW

5.0 MW

4.0 MW

5.0 MW

5.0 MW

3.0 MW

5.0 MW

5.0 MW

8.0 MW

กำ�ลัง
กำ�ลัง
การผลิต
กำ�ลัง
การผลิต
ติดตั้ง
การผลิต
ติดตั้ง ตามสัดส่วน ตามสัญญา
การถือหุ้น

รูปแบบ
และอัตรา
การรับซื้อ
ไฟฟ้า
ตามสัญญา

5.0 MW FiT 4.12
บาท / kWh

5.0 MW FiT 5.66
บาท / kWh

3.0 MW FiT 5.66
บาท / kWh

5.0 MW FiT 5.66
บาท / kWh

5.0 MW FiT 5.66
บาท / kWh

4.0 MW FiT 5.66
บาท / kWh

กำ�ลัง
การผลิต
ตามสัญญา
ตามสัดส่วน
การถือหุ้น

25

25

25

25

25

25

อายุ
สัญญา
(ปี)

ตารางสรุปโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยที่ PRG ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- การผลิต (จ�ำนวนโรงงาน/ก�ำลังการผลิตรวม)

25 ธ.ค.
2561

30 ธ.ค.
2559

30 ธ.ค.
2559

28 ธ.ค.
2559

28 ธ.ค.
2559

27 ม.ค.
2559

วันที่เริ่ม
ดำ�เนินการ
เชิง
พาณิชย์

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท จูปิเตอร์
พาวเวอร์ จ�ำกัด

บริษัท สมาร์ท
โซล่าร์ พาวเวอร์
จ�ำกัด (“SSP”)

รวม

100.0 หนองคาย

100.0 กระบี่

100.0 ตรัง

จังหวัด

เมือง

ล�ำทับ

ห้วยยอด

อำ�เภอ

ที่ตั้งโครงการ

1.2 MW

4.6 MW

5.0 MW

1.0 MW

4.6 MW

5.0 MW

รูปแบบ
และอัตรา
การรับซื้อ
ไฟฟ้า
ตามสัญญา

4.6 MW FiT 4.12
บาท / kWh

5.0 MW FiT 4.12
บาท / kWh

กำ�ลัง
การผลิต
ตามสัญญา
ตามสัดส่วน
การถือหุ้น

1.0 MW Adder 8
บาท / kWh
41.8 MW 37.8 MW 41.6 MW 37.6 MW

1.2 MW

4.6 MW

5.0 MW

กำ�ลัง
กำ�ลัง
การผลิต
กำ�ลัง
การผลิต
ติดตั้ง
การผลิต
ติดตั้ง ตามสัดส่วน ตามสัญญา
การถือหุ้น

*

25

25

อายุ
สัญญา
(ปี)

5 ส.ค.
2558

27 ธ.ค.
2561

27 ธ.ค.
2561

วันที่เริ่ม
ดำ�เนินการ
เชิง
พาณิชย์

* ได้รับสิทธิประโยชน์จากส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (adder) จาก กฟภ. เป็นระยะเวลา 10 ปีนับจากวันเริ่มจ�ำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) โดยทุกสัญญามีระยะเวลา 5 ปี และต่อสัญญาครั้งละ 5 ปี
โดยอัตโนมัติ

สหกรณ์
การเกษตร
เพื่อการตลาด
ลูกค้า ธกส.ตรัง
(LRA02)
สหกรณ์
การเกษตรล�ำทับ
(KTM07)
จูปิเตอร์ (JPT)

โครงการ

สัดส่วน
บริษัทดำ�เนิน การ
โครงการ
ถือหุ้น
(ร้อยละ)
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บริษัท โกลเด้น
ไลท์ โซล่า จ�ำกัด
บริษัท
บึงสามพัน โซล่า
จ�ำกัด
บริษัท
นอร์ธเวสต์
โซล่าร์ จ�ำกัด
บริษัท เชียงใหม่
รีนิวเอเบิล
เอ็นเนอยี จ�ำกัด
บริษัท
อินฟินิท อัลฟา
แคปปิตอล
จ�ำกัด

GLS

IAC

CRE

NWS

BSS

30.0

30.0

30.0

30.0

30.0

30.0

30.0

บริษัท อีเอสพีพี
จ�ำกัด

ESPP 2

ESPP 3

30.0

ESPP 1

โครงการ

สัดส่วน
บริษัทดำ�เนิน การ
โครงการ
ถือหุ้น
(ร้อยละ)
อำ�เภอ

ศรีสัชนาลัย

ตาก

ตาก
สามเงา

สามเงา

ก�ำแพงเพชร พรานกระต่าย

ก�ำแพงเพชร พรานกระต่าย

สุโขทัย

อุบลราชธานี วารินช�ำราบ

อุบลราชธานี วารินช�ำราบ

อุบลราชธานี วารินช�ำราบ

จังหวัด

ที่ตั้งโครงการ

10.2 MW

10.2 MW

10.2 MW

10.2 MW

10.2 MW

5.1 MW

7.6 MW

7.6 MW

3.1 MW

3.1 MW

3.1 MW

3.1 MW

3.1 MW

1.5 MW

2.3 MW

2.3 MW

8.0 MW

8.0 MW

8.0 MW

8.0 MW

8.0 MW

4.0 MW

6.0 MW

6.0 MW

กำ�ลัง
กำ�ลัง
การผลิต
กำ�ลัง
การผลิต
ติดตั้ง
การผลิต
ติดตั้ง ตามสัดส่วน ตามสัญญา
การถือหุ้น

รูปแบบ
และอัตรา
การรับซื้อ
ไฟฟ้า
ตามสัญญา

2.4 MW Adder 8.00
บาท / kWh

2.4 MW Adder 8.00
บาท / kWh

2.4 MW Adder 8.00
บาท / kWh

1.8 MW Adder 8.00
บาท / kWh
1.8 MW Adder 8.00
บาท / kWh
1.2 MW Adder 8.00
บาท / kWh
2.4 MW Adder 8.00
บาท / kWh
2.4 MW Adder 8.00
บาท / kWh

กำ�ลัง
การผลิต
ตามสัญญา
ตามสัดส่วน
การถือหุ้น
โครงการ
โรงไฟฟ้า
พลังงาน
แสงอาทิตย์
ทุกโครงการ
ภายใต้ PEC
ได้รับสิทธิ
ประโยชน์
จากส่วน
เพิ่มราคา
รับซื้อไฟฟ้า
(adder)
จาก กฟภ.
เป็นระยะ
เวลา 10 ปี
นับจากวัน
เริ่มจ�ำหน่าย
ไฟฟ้า
เชิงพาณิชย์
(COD) โดย
ทุกสัญญา
มีระยะเวลา
5 ปี และ

อายุ
สัญญา
(ปี)

ตารางสรุปโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยที่ PEC ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2 เม.ย.
2557

26 มี.ค.
2557

14 มี.ค.
2557

4 ต.ค.
2556
25 เม.ย.
2557
25 เม.ย.
2557
10 มี.ค.
2557
14 มี.ค.
2557

วันที่เริ่ม
ดำ�เนินการ
เชิง
พาณิชย์

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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STE

NAS

โครงการ

บริษัท ไนน์ เอ
โซล่า จ�ำกัด
บริษัท โซล่าเทค
เอ็นเนอยี จ�ำกัด

รวม

30.0

30.0

สัดส่วน
บริษัทดำ�เนิน การ
โครงการ
ถือหุ้น
(ร้อยละ)
อำ�เภอ

ก�ำแพงเพชร พรานกระต่าย
ก�ำแพงเพชร พรานกระต่าย

จังหวัด

ที่ตั้งโครงการ

3.1 MW

8.0 MW

กำ�ลัง
การผลิต
ตามสัญญา
ตามสัดส่วน
การถือหุ้น

รูปแบบ
และอัตรา
การรับซื้อ
ไฟฟ้า
ตามสัญญา
อายุ
สัญญา
(ปี)

2.4 MW Adder 8.00 ต่อสัญญา
บาท / kWh ครัง้ ละ 5 ปี
10.2 MW 3.1 MW 8.0 MW 2.4 MW Adder 8.00 โดยอัตโนมัติ
บาท / kWh
91.7 MW 27.8 MW 72.0 MW 21.6 MW

10.2 MW

กำ�ลัง
กำ�ลัง
การผลิต
กำ�ลัง
การผลิต
ติดตั้ง
การผลิต
ติดตั้ง ตามสัดส่วน ตามสัญญา
การถือหุ้น
9 เม.ย.
2557
9 เม.ย.
2557

วันที่เริ่ม
ดำ�เนินการ
เชิง
พาณิชย์
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25.0

25.0

โครงการอาวาจิ AWJ G.K.
(Awaji)

โครงการยาบูกิ Prime Smart
(Yabuki)
Solar - YABUKI
G.K.

จังหวัด
ฟุกุชิมะ

จังหวัด
เฮียวโงะ

จังหวัดชิงะ

24.3 MW

9.8 MW

9.9 MW

4.6 MW

6.9 MW

7.9 MW

3.5 MW

6.2 MW 18.3 MW

2.5 MW

2.5 MW

1.2 MW

4.6 MW

0.9 MW FiT 40 เยน
หรือ 11.78
บาท / kWh
2.0 MW FiT 40 เยน
หรือ 11.78
บาท / kWh
1.7 MW FiT 36 เยน
หรือ 10.60
บาท / kWh

20

20

20

กำ�ลัง
รูปแบบ
การผลิต และอัตรา
อายุ
ตามสัญญา การรับซื้อ สัญญา
ตามสัดส่วน ไฟฟ้า
(ปี)
(1)
การถือหุ้น ตามสัญญา

หมายเหตุ:
(1) อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 (100 เยน : 29.4366 บาท) จากธนาคารแห่งประเทศไทย
(2) วันที่เริ่มด�ำเนินการเชิงพาณิชย์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากบริษัทก�ำลังด�ำเนินการตรวจสอบและศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอยู่

รวม

25.0

HIN G.K.

โครงการฮิโนะ
(Hino)

โครงการ

กำ�ลัง
สัดส่วน
กำ�ลัง
การผลิต
กำ�ลัง
บริษัทดำ�เนิน การ จังหวัดที่ตั้ง การผลิ
ต
ติดตั้ง
การผลิต
โครงการ
ถือหุ้น โครงการ
ติดตั้ง ตามสัดส่วน ตามสัญญา
(ร้อยละ)
การถือหุ้น

Tohoku 16 ธ.ค.
Electric
2563
Power
Company

13 พ.ค.
Kansai
2559
Electric
Power
Company 8 พ.ค.
(“KEPCO”) 2560

ผู้รับซื้อ
ไฟฟ้า

วันที่เริ่ม
ดำ�เนินการ
เชิง
พาณิชย์

บริษัทถือผลประโยชน์ผ่านโครงสร้างการลงทุนแบบทีเค-จีเค (TK-GK Structure) ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นจ�ำนวน 3 โครงการ โดยบริษัท
มีการลงทุนในโครงการประเทศญี่ปุ่นผ่านบริษัท ไพร์ม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (“PRE”) ซึ่งถือหุ้นบริษัท ไอสึ เอนเนอร์จี พีทีอี ลิมิเต็ด ในสัดส่วนร้อยละ 25.0 ซึ่งเป็นบริษัททีเค
จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงค์โปร์ และมีบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 75.0 ผ่านบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จ�ำกัด

ธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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รวม

Yunlin

Tainan

Tainan
Tainan
100.00 Tainan
Chaiyi

100.00

Tainan

Tainan
100.00 Kaohsiung
and Miaoli

100.00

100.00 Kaohsiung

100.0

สัดส่วน เมืองที่ตั้ง
การถือหุ้น โครงการ
(ร้อยละ)
FiT 4.552 NTD หรือ 4.8934 บาท / kWh
FiT 4.552 NTD หรือ 4.8934 บาท / kWh
FiT 4.552 NTD หรือ 4.8934 บาท / kWh
FiT 4.552 NTD หรือ 4.8934 บาท / kWh
FiT 4.4237 NTD หรือ 4.755 บาท / kWh

รูปแบบและอัตราการรับซื้อไฟฟ้า
ตามสัญญา(1)

FiT 4.3578NTD หรือ 5.23 บาท / kWh
FiT 4.4209 NTD หรือ 5.31บาท / kWh
FiT 4.4209 NTD หรือ 5.31บาท / kWh
FiT 4.4209 NTD หรือ 5.31บาท / kWh

2.0 MW FiT 4.3578NTD หรือ 5.23 บาท / kWh

2.0 MW FiT 4.4678 NTD หรือ 4.803 บาท / kWh
20.0 MW FiT 4.3591 NTD หรือ 5.23 บาท / kWh

2.0 MW FiT 4.4678 NTD หรือ 4.803 บาท / kWh

3.0 MW
1.0 MW
1.5 MW
1.5 MW
6.2 MW

2.0 MW 2.0 MW
2.0 MW 2.0 MW
2.0 MW 2.0 MW
2.0 MW 2.0 MW
47.2 MW 47.2 MW

2.0 MW

2.0 MW
20.0 MW

2.0 MW

3.0 MW
1.0 MW
1.5 MW
1.5 MW
6.2 MW

กำ�ลัง
กำ�ลัง
การผลิต การผลิต
ติดตั้ง ตามสัญญา

หมายเหตุ: (1) อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 (1 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (NTD) : 1.215 บาท) จากธนาคารแห่งประเทศไทย

Jingtai
JF Energy
JK Energy
Jingtai

Xitong 4
Xitong 8
Xitong 9
Chaiyi 1

Sheng Jiu
He Wu

Xitong 2
He Wu4

Jingyi

Shin Shi

Xitong 1

Xitong 3

Shin Shi
Sheng Jiu
He Wu

He Wu

โครงการ

He Wu 1
He Wu 2
Shin Shi 1
Sheng Jiu 1
He Wu3

ชื่อโครงการ
ย่อย

20

20

20

20

20

20

อายุ
สัญญา
(ปี)

คาดว่าจะเริ่มด�ำเนินการ
เชิงพาณิชย์ได้ภายใน
ไตรมาส 4 ปี 2565

26 เมษายน 2562
26 เมษายน 2562
26 เมษายน 2562
26 เมษายน 2562
คาดว่าจะเริ่มด�ำเนินการ
เชิงพาณิชย์ได้ภายใน
ไตรมาส 1 ปี 2565
คาดว่าจะเริ่มด�ำเนินการ
เชิงพาณิชย์ได้ภายใน
ไตรมาส 2 ปี 2565
คาดว่าจะเริ่มด�ำเนินการ
เชิงพาณิชย์ได้ภายใน
ไตรมาส 2 ปี 2565
คาดว่าจะเริ่มด�ำเนินการ
เชิงพาณิชย์ได้ภายใน
ไตรมาส 3 ปี 2565

วันที่เริ่มดำ�เนินการ
เชิงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 บริษัทได้มีการเข้าท�ำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ Taiwan Power Company Limited (“Taipower”) อายุสัญญา 20 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มด�ำเนินการ
เชิงพาณิชย์ โดยมีรายละเอียดส�ำคัญดังนี้

ธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวัน
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รายงานประจำ�ปี 2564

รวม

100.0

ก�ำปงชนัง

เมืองที่ตั้ง
โครงการ

77.0 MW

77.0 MW

กำ�ลัง
การผลิต
ติดตั้ง
รูปแบบและอัตราการรับซื้อ
ไฟฟ้าตามสัญญา(1)

60.0 MW

60.0 MW FiT 0.03877$USD หรือ
1.17 บาท / kWh

กำ�ลัง
การผลิตตาม
สัญญา

หมายเหตุ: (1) อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 (1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) : 33.593 บาท) จากธนาคารแห่งประเทศไทย

CAM01

โครงการ

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)
20

อายุ
สัญญา
(ปี)
คาดว่าจะเริ่มด�ำเนินการ
เชิงพาณิชย์ได้ภายใน
เดือนธันวาคม ปี 2565

วันที่เริ่มดำ�เนินการ
เชิงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทได้มีการเข้าท�ำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ Electricity of Cambodia (Électricité du Cambodge (EDC)) อายุสัญญา 20 ปี นับตั้งแต่วันที่
เริ่มด�ำเนินการเชิงพาณิชย์ โดยมีรายละเอียดส�ำคัญดังนี้

ธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศกัมพูชา

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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กิจการร่วมค้า
วงศ์ไพบูลย์
ไพร์ม เอสโค่

บริษัท ไพร์ม
เอสโค่ จ�ำกัด
(ESCO)

บริษัท ไพร์ม
โรด รูฟท็อป
จ�ำกัด (PRR)

บริษัท

รวม

มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์

เดอะไนน์
ติวานนท์

เดอะไนน์
เซ็นเตอร์

รพ.สิริเวช
จันทบุรี

เอ็กโค แล็บ

รพ.ตรังเวชกิจ

ไผ่สิงห์ทอง

โครงการ
อ่างทอง

รูปแบบและอัตราการรับซื้อไฟฟ้า
ตามสัญญา(1)

0.997 MW 0.997 MW ตัวแปรส่วนลด 25% ของผลรวมค่าอัตรา
ไฟฟ้าตามช่วงเวลาและค่าไฟฟ้าแปรผัน
ตามรอบการเรียกเก็บค่าไฟฟ้า (FT)
100 ตรัง
0.400 MW 0.400 MW ตัวแปรส่วนลด 22% ของผลรวมค่าอัตรา
ไฟฟ้าตามช่วงเวลาและค่าไฟฟ้าแปรผัน
ตามรอบการเรียกเก็บค่าไฟฟ้า (FT)
100 ปทุมธานี
0.178 MW 0.178 MW ตัวแปรส่วนลด 10% ของผลรวมค่าอัตรา
ไฟฟ้าตามช่วงเวลาและค่าไฟฟ้าแปรผัน
ตามรอบการเรียกเก็บค่าไฟฟ้า (FT)
100 จันทบุรี
0.591 MW 0.591 MW ตัวแปรส่วนลด 30% ของผลรวมค่าอัตรา
ไฟฟ้าตามช่วงเวลาและค่าไฟฟ้าแปรผัน
ตามรอบการเรียกเก็บค่าไฟฟ้า (FT)
100 กรุงเทพ0.544 MW 0.544 MW ตัวแปรส่วนลด 32.5% ของผลรวมค่าอัตรา
มหานคร
ไฟฟ้าตามช่วงเวลาและค่าไฟฟ้าแปรผัน
ตามรอบการเรียกเก็บค่าไฟฟ้า (FT)
100 ปทุมธานี
1.633 MW 1.633 MW ตัวแปรส่วนลด 32.5% ของผลรวมค่าอัตรา
ไฟฟ้าตามช่วงเวลาและค่าไฟฟ้าแปรผัน
ตามรอบการเรียกเก็บค่าไฟฟ้า (FT)
100.00 นคร2.578 MW 2.578 MW ตัวแปรส่วนลด 40% ของผลรวมค่าอัตรา
ศรีธรรมราช
ไฟฟ้าตามช่วงเวลาและค่าไฟฟ้าแปรผัน
ตามรอบการเรียกเก็บค่าไฟฟ้า (FT)
6.921 MW 6.921 MW

100.0

สัดส่วน จังหวัดที่ตั้ง กำ�ลัง
กำ�ลัง
การถือหุ้น โครงการ การผลิต การผลิต
(ร้อยละ)
ติดตั้ง ตามสัญญา

20

25

25

15

15

15

15

อายุ
สัญญา
(ปี)

วันที่เริ่มดำ�เนินการ
เชิงพาณิชย์

คาดว่าจะเริ่มด�ำเนินการ
เชิงพาณิชย์ไตรมาสแรกได้
ภายใน ปี 2565
คาดว่าจะเริ่มด�ำเนินการ
เชิงพาณิชย์ได้ภายใน
ไตรมาสแรก ปี 2565
คาดว่าจะเริ่มด�ำเนินการ
เชิงพาณิชย์ได้ภายใน
ไตรมาสแรก ปี 2565
คาดว่าจะเริ่มด�ำเนินการ
เชิงพาณิชย์ได้ภายใน
ไตรมาส2 ปี 2565

10 พ.ย. 2564

31 ต.ค. 2564

18 ม.ค. 2564

ตารางสรุปโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาแบบสัญญาซื้อขายไฟระหว่างเอกชน (Private PPA) ในประเทศไทย

ธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาแบบสัญญาซื้อขายไฟระหว่างเอกชน (Private PPA) ในประเทศไทย

4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
1) สินทรัพย์ถาวร
บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจในลักษณะการเข้าถือหุ้นในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศนอก และประกอบธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างงาน Solar rooftop ดังนั้นสินทรัพย์ถาวร
ทีแ่ สดงในตารางด้านล่างจึงประกอบด้วยสินทรัพย์ถาวรของ

ล�ำดับ

รายการ

1

ที่ดิน

2

โรงไฟฟ้า

3

5

ส่วนปรับปรุงที่ดินและ
ระบบสาธารณูปโภค
เครื่องมือ และอุปกรณ์
ในโรงไฟฟ้า
เครื่องใช้ส�ำนักงาน

6

ยานพาหนะ

7
8

4

9

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
ลักษณะกรรมสิทธิ์
31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2563

ภาระผูกพัน

32.72

32.72 เป็นเจ้าของ

ติดภาระจ�ำนอง

1,365.47

1,333.57 เป็นเจ้าของ

ติดภาระจ�ำนอง

147.55

149.38 เป็นเจ้าของ

ติดภาระจ�ำนอง

278.15

253.23 เป็นเจ้าของ

ติดภาระจ�ำนอง

6.43

5.53 เป็นเจ้าของ

1.38

0.08 เป็นเจ้าของ

งานระหว่างก่อสร้าง

910.74

131.50 เป็นเจ้าของ

ติดภาระจ�ำนอง

อะไหล่และ
วัสดุส�ำรองคลัง
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า

194.91

2.98 เป็นเจ้าของ

ติดภาระจ�ำนอง

3.28

3.51 เป็นเจ้าของ

ไม่มีภาระผูกพัน

รวม

2,940.63

ทั้ ง นี้ สิ น ทรั พ ย์ ถ าวรทั้ ง หมดข้ า งต้ น ในส่ ว นที่ เ ป็ น ของ
บริ ษั ท ย่ อ ยที่ ด� ำ เนิ น โครงการมี ภ าระผู ก พั น ในการเป็ น
หลักประกันให้กับสินเชื่อรูปแบบโครงการของบริษัทนั้นๆ
เนื่องจากบริษัทย่อยที่ด�ำเนินโครงการของบริษัทมีการใช้
สินเชื่อรูปแบบโครงการ (Project Finance) ในการพัฒนา
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บริษัทและสินทรัพย์ถาวรของบริษัทย่อย โดยมีมูลค่าสุทธิ
ตามบัญชีหลังหักค่าเสือ่ มราคาสะสมและส�ำรองด้วยค่าต่างๆ
ตามที่ แ สดงในงบการเงิ น รวมของบริ ษั ท ฯ ณ วั น ที่
31 ธันวาคม 2564 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เท่ากับ 2,940.63 ล้านบาท และ 1,912.50 ล้านบาท ตาม
ล�ำดับ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายงานประจำ�ปี 2564

ติดภาระผูกพันอยู่กับ
สถาบันการเงินบางส่วน
ไม่มีภาระผูกพัน

1,912.50
โครงการโรงไฟฟ้า ซึ่งมีข้อก�ำหนดให้บริษัทย่อยที่ด�ำเนิน
โครงการแต่ละบริษทั ต้องน�ำสินทรัพย์ถาวรทัง้ หมดของบริษทั
นั้นๆ เป็นหลักประกันให้กับสินเชื่อรูปแบบโครงการของตน
โดยดูรายละเอียดวงเงินกู้ยืมของบริษัทย่อยด�ำเนินโครงการ
ได้ในส่วนที่ 1 ส่วนที่ 6 ข้อ 6.2.5 สัญญาเงินกู้ที่ส�ำคัญ

4.1.1 ที่ดิน

ชื่อบริษัท
ผู้ถือ
กรรมสิทธิ์
5AMATA

ที่ตั้ง
อ.บ้านโป่ง
จ.ราชบุรี

ขนาดพื้นที่
(ไร่-งานตร.ว.)
116-3-38

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
2564
2563
32.72

รวม

32.72

วัตถุประสงค์
ลักษณะ
ในการถือครอง กรรมสิทธิ์

32.72 เพื่อใช้เป็นที่ตั้ง
โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์
32.72

ภาระ
ผูกพัน

เป็น
ติดภาระ
เจ้าของ
จ�ำนอง(1)
กรรมสิทธิ์

หมายเหตุ: (1) รายละเอียดสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยด�ำเนินโครงการแต่ละบริษัท ได้ถูกจ�ำนองเพื่อเป็นหลักประกัน
ในวงเงินสินเชื่อรูปแบบโครงการ (Project Finance) ที่บริษัทย่อยด�ำเนินโครงการแต่ละบริษัทเข้าท�ำกับสถาบันการเงิน โดยรายละเอียดวงเงิน
กู้ยืมของบริษัทย่อยด�ำเนินโครงการถูกเปิดเผยไว้ในส่วนที่ 1 ส่วนที่ 6 ข้อ 6.2.5 สัญญาเงินกู้ที่ส�ำคัญ

4.1.2 โรงไฟฟ้า

ชื่อบริษัท
ผู้ถือ
กรรมสิทธิ์
PRD
PAE
PRS
5AMATA

SSP
PGS

ที่ตั้ง
อ.เสนา
จ.พระนครศรีอยุธยา
อ.ลาดหลุมแก้ว
จ.ปทุมธานี
อ.เสนา
จ.พระนครศรีอยุธยา
อ.ลาดบัวหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา
อ.บ้านโป่ง
จ.ราชบุรี
อ.ห้วยยอด
จ.ตรัง
อ.ล�ำทับ
จ.กระบี่
อ.เมือง
จ.ก�ำแพงเพชร

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2563

วัตถุประสงค์
ในการถือครอง

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภาระ
ผูกพัน

เพื่อใช้ในการด�ำเนิน
248.14 งานโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์

เป็น
เจ้าของ

ติดภาระ
จ�ำนอง(1)

157.52 เพื่อใช้ในการด�ำเนิน
งานโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์
156.13 เพื่อใช้ในการด�ำเนิน
งานโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์
276.17 เพื่อใช้ในการด�ำเนิน
งานโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์

เป็น
เจ้าของ

ติดภาระ
จ�ำนอง(1)

เป็น
เจ้าของ

ติดภาระ
จ�ำนอง(1)

เป็น
เจ้าของ

ติดภาระ
จ�ำนอง(1)

204.87

เพื่อใช้ในการด�ำเนิน
214.23 งานโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์

เป็น
เจ้าของ

ติดภาระ
จ�ำนอง(1)

106.00

110.83 เพื่อใช้ในการด�ำเนิน
งานโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์

เป็น
เจ้าของ

ติดภาระ
จ�ำนอง(1)

236.26

149.99
148.67
262.29

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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ชื่อบริษัท
ผู้ถือ
กรรมสิทธิ์

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)

ที่ตั้ง

31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2563

Citong
Townships
Yunlin
He Wu
Linnei
Townships
Yunlin
Linnei
Shin Shi Townships
Yunlin
Citong
Sheng Jiu Townships
Yunlin
ESCO

PRR
JPT

131.66

45.59
45.56

เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร

อ.ป่าโมก
จ.อ่างทอง

6.92

อ.เมือง
หนองคาย
จ.หนองคาย
รวม

21.72
1,365.47

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภาระ
ผูกพัน

เพื่อใช้ในการด�ำเนิน
85.30 งานโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์

เป็น
เจ้าของ

ติดภาระ
จ�ำนอง(1)

เพื่อใช้ในการด�ำเนิน
42.64 งานโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์
เพื่อใช้ในการด�ำเนิน
42.61 งานโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์

เป็น
เจ้าของ

ติดภาระ
จ�ำนอง(1)

เป็น
เจ้าของ

ติดภาระ
จ�ำนอง(1)

เป็น
เจ้าของ

ไม่มีภาระ
ผูกพัน

เป็น
เจ้าของ

ติดภาระ
จ�ำนอง(1)

เป็น
เจ้าของ

ติดภาระ
จ�ำนอง(1)

เพื่อใช้ในการด�ำเนิน
- งานพลังงานแสง
อาทิตย์บนหลังคา

5.94

อ.เมืองตรัง
จ.ตรัง

วัตถุประสงค์
ในการถือครอง

เพื่อใช้ในการด�ำเนิน
- งานโรพลังงานแสง
อาทิตย์บนหลังคา
เพื่อใช้ในการด�ำเนิน
- งานโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์
1,333.57

หมายเหตุ: (1) รายละเอียดสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยด�ำเนินโครงการแต่ละบริษัท ได้ถูกจ�ำนองเพื่อเป็นหลักประกัน
ในวงเงินสินเชื่อรูปแบบโครงการ (Project Finance) ที่บริษัทย่อยด�ำเนินโครงการแต่ละบริษัทเข้าท�ำกับสถาบันการเงิน โดยรายละเอียดวงเงิน
กู้ยืมของบริษัทย่อยด�ำเนินโครงการถูกเปิดเผยไว้ในส่วนที่ 1 ส่วนที่ 6 ข้อ 6.2.5 สัญญาเงินกู้ที่ส�ำคัญ

4.1.3 ส่วนปรับปรุงที่ดินและสาธารณูปโภค

ชื่อบริษัท
ผู้ถือ
กรรมสิทธิ์
PRD
PAE
PRS
5AMATA
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ที่ตั้ง
อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
อ.ลาดบัวหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

รายงานประจำ�ปี 2564

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2563

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

31.08

32.63 เป็นเจ้าของ

ติดภาระจ�ำนอง(1)

19.27

20.23 เป็นเจ้าของ

ติดภาระจ�ำนอง(1)

20.37

21.39 เป็นเจ้าของ

ติดภาระจ�ำนอง(1)

15.59

16.58 เป็นเจ้าของ

ติดภาระจ�ำนอง(1)

ชื่อบริษัท
ผู้ถือ
กรรมสิทธิ์
SSP

ที่ตั้ง
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2563

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

21.24

22.20 เป็นเจ้าของ

ติดภาระจ�ำนอง(1)

14.66

15.33 เป็นเจ้าของ

ติดภาระจ�ำนอง(1)

12.71

10.09 เป็นเจ้าของ

ติดภาระจ�ำนอง(1)

Linnei Townships, Yunlin

5.40

5.05 เป็นเจ้าของ

ติดภาระจ�ำนอง(1)

Sheng Jiu Citong Townships, Yunlin

6.29
147.55

5.88 เป็นเจ้าของ
149.38

ติดภาระจ�ำนอง(1)

อ.ล�ำทับ จ.กระบี่

PGS

อ.เมือง จ.ก�ำแพงเพชร
Citong Townships, Yunlin

He Wu

Linnei Townships, Yunlin

Shin Shi

รวม

หมายเหตุ: (1) รายละเอียดสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยด�ำเนินโครงการแต่ละบริษัท ได้ถูกจ�ำนองเพื่อเป็นหลักประกัน
ในวงเงินสินเชื่อรูปแบบโครงการ (Project Finance) ที่บริษัทย่อยด�ำเนินโครงการแต่ละบริษัทเข้าท�ำกับสถาบันการเงิน โดยรายละเอียดวงเงิน
กู้ยืมของบริษัทย่อยด�ำเนินโครงการถูกเปิดเผยไว้ในส่วนที่ 1 ส่วนที่ 6 ข้อ 6.2.5 สัญญาเงินกู้ที่ส�ำคัญ

4.1.4 เครื่องมือ และอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้า

ชื่อบริษัทผู้ถือกรรมสิทธิ์
PRD
PAE
PRS
5AMATA
SSP
PGS
He Wu
Shin Shi
Sheng Jiu
PAV
PRR
ESCO
JPT
PRX
WPE
รวม

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2563
32.17
20.34
19.92
20.03
29.40
15.15
71.83
25.29
25.27
0.52
5.70
5.28
6.78
0.04
0.43
278.15

37.39
23.30
22.85
21.87
34.25
17.62
47.74
23.92
23.87
0.25
0.17
253.23

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ

ภาระผูกพัน
ติดภาระจ�ำนอง(1)
ติดภาระจ�ำนอง(1)
ติดภาระจ�ำนอง(1)
ติดภาระจ�ำนอง(1)
ติดภาระจ�ำนอง(1)
ติดภาระจ�ำนอง(1)
ติดภาระจ�ำนอง(1)
ติดภาระจ�ำนอง(1)
ติดภาระจ�ำนอง(1)
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ติดภาระจ�ำนอง(1)
ไม่มี
ไม่มี

หมายเหตุ: (1) รายละเอียดสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยด�ำเนินโครงการแต่ละบริษัท ได้ถูกจ�ำนองเพื่อเป็นหลักประกัน
ในวงเงินสินเชื่อรูปแบบโครงการ (Project Finance) ที่บริษัทย่อยด�ำเนินโครงการแต่ละบริษัทเข้าท�ำกับสถาบันการเงิน โดยรายละเอียดวงเงิน
กู้ยืมของบริษัทย่อยด�ำเนินโครงการถูกเปิดเผยไว้ในส่วนที่ 1 ส่วนที่ 6 ข้อ 6.2.5 สัญญาเงินกู้ที่ส�ำคัญ
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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4.1.5 เครื่องใช้ส�ำนักงาน

ชื่อบริษัท
ผู้ถือกรรมสิทธิ์

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2563

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

PRD

-

0.26 เป็นเจ้าของ

ติดภาระผูกพันอยู่กับสถาบันการเงิน(1)

PAE

-

0.12 เป็นเจ้าของ

ติดภาระผูกพันอยู่กับสถาบันการเงิน(1)

PRS

-

0.14 เป็นเจ้าของ

ติดภาระผูกพันอยู่กับสถาบันการเงิน(1)

SSP

0.87

1.30 เป็นเจ้าของ

ติดภาระผูกพันอยู่กับสถาบันการเงิน(1)

PGS

0.39

0.59 เป็นเจ้าของ

ติดภาระผูกพันอยู่กับสถาบันการเงิน(1)

PRG

1.40

2.22 เป็นเจ้าของ

ไม่มี

PRE

0.01

0.03 เป็นเจ้าของ

ไม่มี

PRIME

1.23

0.18 เป็นเจ้าของ

ไม่มี

PAV

0.67

0.59 เป็นเจ้าของ

ไม่มี

PRR

0.06

0.10 เป็นเจ้าของ

ไม่มี

JPT

0.23

- เป็นเจ้าของ

ไม่มี

PRX

0.56

- เป็นเจ้าของ

ไม่มี

WPE

0.20

- เป็นเจ้าของ

ไม่มี

BDT

0.76

- เป็นเจ้าของ

ไม่มี

PRAKH

0.05
6.43

- เป็นเจ้าของ
5.53

ไม่มี

รวม

หมายเหตุ: (1) เครื่องใช้ส�ำนักงาน ได้แก่ คอมพิวเตอร์ และ เครื่องปรับอากาศ ซึ่งได้เป็นสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการด�ำเนินการธุรกิจโรงไฟฟ้าของ
บริษัทย่อยด�ำเนินโครงการ ในรูปแบบสังหาริมทรัพย์ จึงไม่สามารถน�ำไปจดทะเบียนจ�ำนองได้ อย่างไรก็ดี บริษัทย่อยด�ำเนินโครงการข้างต้น
ได้มีการจดจ�ำน�ำหุ้นสามัญของแต่ละบริษัทเพื่อใช้เป็นหลักประกันสินเชื่อรูปแบบโครงการ (Project Finance) แก่สถาบันการเงินผู้ให้กู้ ดังนั้น
สินทรัพย์รูปแบบสังหาริมทรัพย์เหล่านี้ จึงถือว่ามีภาระผูกพันอยู่กับสถาบันการเงิน

4.1.6 ยานพาหนะ

ชื่อบริษัท
ผู้ถือกรรมสิทธิ์

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

PRG

-

0.04 เป็นเจ้าของ

ไม่มีภาระผูกพัน

PAV

-

0.04 เป็นเจ้าของ

ไม่มีภาระผูกพัน

WPE

0.25

- เป็นเจ้าของ

ไม่มีภาระผูกพัน

BDT

1.13
1.38

- เป็นเจ้าของ
0.08

รวม
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มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2563

รายงานประจำ�ปี 2564

มีภาระผูกพัน

4.1.7 งานระหว่างก่อสร้าง

ชื่อบริษัท
ผู้ถือ
กรรมสิทธิ์

ที่ตั้ง

He Wu

Kaohsiung City

Shin Shi

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2563

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

427.13

72.00 เป็นเจ้าของ

ติดภาระจ�ำนอง(1)

South District Tainan City

46.75

14.78 เป็นเจ้าของ

ติดภาระจ�ำนอง(1)

Sheng Jiu South District Tainan City
Kampong Chhnang
PRAKH
Province Combodia
ต.นรสิงห์ อ.ป่าโมก
PRR
จ.อ่างทอง
เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร
ESCO
อ.เมือง จ.ปทุมธานี

46.75

14.77 เป็นเจ้าของ

ติดภาระจ�ำนอง(1)

241.82

16.39 เป็นเจ้าของ

ไม่มีภาระผูกพัน

(0.08)

13.56 เป็นเจ้าของ

ไม่มีภาระผูกพัน

46.83

- เป็นเจ้าของ

ไม่มีภาระผูกพัน

24.61

- เป็นเจ้าของ

ไม่มีภาระผูกพัน

อ.เมือง จ.จันทบุรี
Jing Tai

South District Tainan City
Taibao City

Jing Yi

South District Tainan City

22.53

- เป็นเจ้าของ

ไม่มีภาระผูกพัน

Jinaili

South District Tainan City

20.85

- เป็นเจ้าของ

ไม่มีภาระผูกพัน

JF

South District Tainan City

16.81

- เป็นเจ้าของ

ไม่มีภาระผูกพัน

JK

South District Tainan City

16.74
910.74

- เป็นเจ้าของ
131.50

ไม่มีภาระผูกพัน

รวม

หมายเหตุ: (1) รายละเอียดสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยด�ำเนินโครงการแต่ละบริษัท ได้ถูกจ�ำนองเพื่อเป็นหลักประกัน
ในวงเงินสินเชื่อรูปแบบโครงการ (Project Finance) ที่บริษัทย่อยด�ำเนินโครงการแต่ละบริษัทเข้าท�ำกับสถาบันการเงิน โดยรายละเอียดวงเงิน
กู้ยืมของบริษัทย่อยด�ำเนินโครงการถูกเปิดเผยไว้ในส่วนที่ 1 ส่วนที่ 6 ข้อ 6.2.5 สัญญาเงินกู้ที่ส�ำคัญ

4.1.8 อะไหล่และวัสดุส�ำรองคลัง

ชื่อบริษัท
ผู้ถือ
กรรมสิทธิ์
PRD

ที่ตั้ง
อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2563

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

0.44

0.44 เป็นเจ้าของ

ติดภาระจ�ำนอง(1)

PAE

อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

0.17

0.17 เป็นเจ้าของ

ติดภาระจ�ำนอง(1)

PRS

อ.ลาดบัวหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา

0.13

0.13 เป็นเจ้าของ

ติดภาระจ�ำนอง(1)

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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ชื่อบริษัท
ผู้ถือ
กรรมสิทธิ์
5AMATA

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)

ที่ตั้ง

31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2563

อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

0.05 เป็นเจ้าของ

ติดภาระจ�ำนอง(1)

1.43

1.43 เป็นเจ้าของ

ติดภาระจ�ำนอง(1)

0.76

0.76 เป็นเจ้าของ

ติดภาระจ�ำนอง(1)

15.03

- เป็นเจ้าของ

ไม่มีภาระผูกพัน

0.28

- เป็นเจ้าของ

ไม่มีภาระผูกพัน

176.65
194.91

- เป็นเจ้าของ
2.98

ไม่มีภาระผูกพัน

อ.ล�ำทับ จ.กระบี่

PGS

อ.เมือง จ.ก�ำแพงเพชร

JPT
PRX

อ.เมืองหนองคาย
จ.หนองคาย
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

He Wu

Kaohsiung City
รวม

ภาระผูกพัน

0.02

อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

SSP

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

หมายเหตุ: (1) รายละเอียดสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยด�ำเนินโครงการแต่ละบริษัท ได้ถูกจ�ำนองเพื่อเป็นหลักประกัน
ในวงเงินสินเชื่อรูปแบบโครงการ (Project Finance) ที่บริษัทย่อยด�ำเนินโครงการแต่ละบริษัทเข้าท�ำกับสถาบันการเงิน โดยรายละเอียดวงเงิน
กู้ยืมของบริษัทย่อยด�ำเนินโครงการถูกเปิดเผยไว้ในส่วนที่ 1 ส่วนที่ 6 ข้อ 6.2.5 สัญญาเงินกู้ที่ส�ำคัญ

4.1.9 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า

ชื่อบริษัท
ผู้ถือ
กรรมสิทธิ์

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)

ที่ตั้ง

31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2563

ภาระผูกพัน

PRIME

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

0.69

- เช่า

ไม่มีภาระผูกพัน

PRG

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

2.59
3.28

3.51 เช่า
3.51

ไม่มีภาระผูกพัน

รวม
2) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี สุ ท ธิ ข องสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนและสิ ท ธิ

ชื่อบริษัท
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ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

การใช้ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเท่ากับ
617.47 ล้านบาท และ 589.53 ล้านบาทตามล�ำดับ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2563

PRG

สิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

338.13

313.75

PSE

สิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

28.46

26.15

PRIME

ค่าลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

0.19

0.01

PRG

ค่าลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

4.50

4.26

PAV

ค่าลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

0.49

0.49

รายงานประจำ�ปี 2564

ชื่อบริษัท

รายละเอียดสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2563

PRR

ค่าลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

0.13

-

PRAKH

ค่าลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

0.02

-

PRG

ค่าลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ระหว่างติดตั้ง

0.94

0.20

PAV

ค่าลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ระหว่างติดตั้ง

-

0.04

PRD

สิทธิการเชื่อมโยงไฟฟ้าไปยังจุดเชื่อมต่อของ กฟภ.

5.56

5.84

5AMATA

สิทธิการเชื่อมโยงไฟฟ้าไปยังจุดเชื่อมต่อของ กฟภ.

11.49

12.09

PRS

สิทธิการเชื่อมโยงไฟฟ้าไปยังจุดเชื่อมต่อของ กฟภ.

8.50

8.92

PAE

สิทธิการเชื่อมโยงไฟฟ้าไปยังจุดเชื่อมต่อของ กฟภ.

4.56

4.78

SSP

สิทธิการเชื่อมโยงไฟฟ้าไปยังจุดเชื่อมต่อของ กฟภ.

9.70

10.12

PGS

สิทธิการเชื่อมโยงไฟฟ้าไปยังจุดเชื่อมต่อของ กฟภ.

4.01

4.20

He Wu

6.50

1.20

1.03

0.96

0.67

0.63

PRD

สิทธิการเชื่อมโยงไฟฟ้าไปยังจุดเชื่อมต่อของ
Taiwan Power Company
สิทธิการเชื่อมโยงไฟฟ้าไปยังจุดเชื่อมต่อของ
Taiwan Power Company
สิทธิการเชื่อมโยงไฟฟ้าไปยังจุดเชื่อมต่อของ
Taiwan Power Company
สิทธิที่ได้มาเพื่อการผลิตไฟฟ้า

33.70

35.38

PRS

สิทธิที่ได้มาเพื่อการผลิตไฟฟ้า

21.06

22.10

PAE

สิทธิที่ได้มาเพื่อการผลิตไฟฟ้า

21.06

22.10

SSP

สิทธิที่ได้มาเพื่อการผลิตไฟฟ้า

47.96

50.15

PGS

สิทธิที่ได้มาเพื่อการผลิตไฟฟ้า

33.46

34.99

PRAKH

สิทธิที่ได้มาเพื่อการผลิตไฟฟ้า

16.71

15.08

SSP

สิทธิในการใช้ที่ดิน

15.40

16.09

PRX

ค่าความสัมพันธ์ลูกค้า

3.24

-

617.47

5.53

SS
Shin Shi

รวม

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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- นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยบริษัทร่วม
บริษทั มีนโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษทั ย่อยและ
บริษัทร่วมในธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องหรือเอื้อประโยชน์กับ
ธุรกิจหลักของบริษัท โดยเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ ก่อให้เกิด
ประโยชน์ แ ละสนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ให้
แข็งแกร่ง สามารถสร้างผลก�ำไรให้แก่บริษัทได้ในระยะยาว
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและผลการด�ำเนินงานของบริษัท
โดยค�ำนึงถึงผลตอบแทนของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่จะ
ได้รับจากการลงทุนของบริษัท ซึ่งการลงทุนในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมดังกล่าว จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทก่อน และในกรณีที่เป็นการเข้าท�ำ
รายการที่เกี่ยวโยงกันจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจสอบอีกด้วย
ในการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วมนั้น บริษัทจะส่งตัวแทนของบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติและ
ประสบการณ์ ที่ เ หมาะสมกั บ ธุ ร กิ จ ที่ บ ริ ษั ท เข้ า ลงทุ น
เข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท
ดังกล่าว โดยตัวแทนดังกล่าวอาจเป็นประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือ
บุคคลใดๆ ของบริษัท ที่ปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับ
ธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านั้น เพื่อให้บริษัท
สามารถควบคุมดูแลกิจการ และการด�ำเนินงานของบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท

โดยก�ำหนดให้ตัวแทนของบริษัท จะต้องบริหารจัดการ
ธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑ์ ซึ่ ง ก� ำ หนดไว้ ใ นข้ อ บั ง คั บ และกฎหมายที่
เกีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ย่อยและ/หรือบริษทั
ร่วมนั้นๆ นอกจากนี้ การส่งตัวแทนเพื่อเป็นกรรมการ
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวให้เป็นไปตามสัดส่วน
การถือหุ้นของบริษัทและ/หรือ ข้อตกลงร่วมกันในกรณีของ
บริ ษั ท ร่ ว ม โดยบริ ษั ท จะติ ด ตามผลประกอบการและ
ผลการด�ำเนินงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมอย่างใกล้ชดิ
รวมถึงก�ำกับให้มกี ารจัดเก็บข้อมูลและบันทึกบัญชีของบริษทั
ย่อยและบริษัทร่วมให้บริษัทตรวจสอบ
ให้อธิบายข้อมูลโดยสังเขป และรายละเอียดให้เปิดเผยตาม
เอกสารแนบ ดังนี้
- ทรัพย์สนิ ถาวรหลัก ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยส่วนใหญ่
จะเป็นโรงไฟฟ้า
- ลักษณะส�ำคัญกรรมสิทธิ์ทรัพย์ถาวรส่วนใหญ่ติดภาระ
ผูกพันในการเป็นหลักประกันให้กับสินเชื่อรูปแบบโครงการ
ของบริษัทนั้น ๆ เนื่องจากบริษัทย่อยที่ด�ำเนินโครงการของ
บริษัทมีการใช้สินเชื่อรูปแบบโครงการ (Project Finance)
- ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ของบริษัทฯ และ บริษัทย่อยส่วน
ใหญ่ จะเป็นสิทธิทไี่ ด้มาเพือ่ การผลิตไฟฟ้าและ สิทธิการเชือ่ ม
โยงไฟฟ้าไปยังจุดเชื่อมต่อของ กฟภ.

- สรุปสาระส�ำคัญของสัญญาเช่าระยะยาว

โครงการที่เช่า
คู่สัญญา

CRE

ESPP1
ESPP2 และ
ESPP3

GLS

IAC

บริษัท แอคมี่ เอ็นเนอยี ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด(1)

วันที่ลงนาม

6 ส.ค. 2555

6 ส.ค. 2556

17 ต.ค. 2555

6 ส.ค. 2555

7 ส.ค. 2555

เนื้อที่ตามสัญญา
(ไร่-งาน-ตรว.)
อ�ำเภอ

647 ไร่ 1 งาน
13 ตร.ว.
พรานกระต่าย

151 ไร่ 2 งาน
83 ตร.ว.
สามเงา

240 ไร่ 0 งาน
24.2 ตร.ว.
วารินช�ำราบ

116 ไร่ 0 งาน
99 ตร.ว.
ศรีสัชนาลัย

204 ไร่ 3 งาน
99 ตร.ว.
สามเงา

จังหวัด

ก�ำแพงเพชร

ตาก

อุบลราชธานี

สุโขทัย

ตาก

วัตถุประสงค์ในการเช่า
อายุสัญญา
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BSS NAS
NWS และ
STE

สัญญาเช่าที่ดินประเทศไทย

รายงานประจำ�ปี 2564

เพื่อเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
30 ปี

โครงการที่เช่า
ค่าเช่า

หน้าที่ของผู้เช่า

หน้าที่ของผู้ให้เช่า
การเลิกสัญญา

BSS NAS
NWS และ
STE

ESPP1
ESPP2 และ
ESPP3

CRE

GLS

IAC

ค่าเช่าล่วงหน้า ค่าเช่ารายเดือน ESPP1 ค่าเช่า ค่าเช่าล่วงหน้า ค่าเช่าล่วงหน้า
7.50 บาท
7.50 บาท
7.50 บาท
เดือนละ 3.75 รายเดือน
ต่อ ตร.ว.
ต่อ ตร.ว.
บาท ต่อ ตร.ว. เดือนละ 4.50 ต่อ ตร.ว.
บาท ต่อ ตร.ว. ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายเดือน
NWS, STE
และ NAS
ESPP2 และ
เดือนละ 3.75 เดือนละ 3.75
ค่าเช่ารายเดือน
ESPP3 ค่าเช่า บาท ต่อ ตรว. บาท ต่อ ตรว.
เดือนละ 3.75
รายเดือน
บาท ต่อ ตร.ว.
เดือนละ 0.375
บาท ต่อ ตร.ว.
BSS ค่าเช่า
รายเดือน
เดือนละ 5.00
บาท ต่อ ตร.ว.
- ช�ำระค่าเช่าตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
- ผู้เช่าเป็นรับผู้รับผิดชอบค่าภาษีที่ดิน ค่าภาษีโรงเรือนและสิ่งก่อสร้างอื่นใดบนที่ดินที่เช่า
ทั้งหมด พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการช�ำระภาษีให้เมื่อผู้ให้เช่าร้องขอ
- ผู้เช่าเป็นรับผู้รับผิดชอบบ�ำรุงรักษา ซ่อมแซม อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินที่เช่า
ให้อยู่ในสภาพดี
- ไม่น�ำที่ดินไปเป็นหลักประกันไม่ว่ารูปแบบใดเพื่อเป็นประกันการช�ำระหนี้ของ
ผู้ให้เช่าเอง หรือบุคคลอื่นใด
- หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ให้อีกฝ่ายหนึ่งท�ำหนังสือ
แจ้งให้ฝ่ายนั้นด�ำเนินการแก้ไข หากไม่แก้ไขให้ภายในระยะเวลา 90 วัน อีกฝ่ายหนึ่ง
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้

หมายเหตุ: (1) บริษัท แอคมี่ เอ็นเนอยี ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (“ACME”) เป็นบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท โดย ACME มีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่คือ คุณสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รายละเอียดของความสมเหตุสมผลของรายการเช่าที่ดิน
ได้ถูกแสดงไว้ในส่วนที่ 2 ส่วน 12 รายการระหว่างกัน ข้อ 12.1.1 (ค.) รายการเช่าที่ดินระหว่างบริษัทร่วมของบริษัท และ ACME

บริษัท/บริษัทย่อย
ผู้เช่าโครงการ

PRD

คู่สัญญา

PRD

PRS

PAE

บุคคลซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท

วันที่ลงนาม

ก.ค. - ส.ค. 2559(1) 21 ก.ค. 2559

ก.ค. - ส.ค. 2559(1) ก.ค. - ส.ค. 2559(1)

เนื้อที่ตามสัญญา
(ไร่-งาน-ตรว.)
อ�ำเภอ

66 ไร่ 2 งาน
16 ตร.ว.
เสนา

50 ไร่ 0 งาน
0 ตร.ว.
ลาดหลุมแก้ว

70 ไร่ 0 งาน
46 ตร.ว.
ลาดบัวหลวง

74 ไร่ 1 งาน
4 ตร.ว.
เสนา

จังหวัด

อยุธยา

ปทุมธานี

อยุธยา

อยุธยา

วัตถุประสงค์ในการเช่า

เพื่อเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
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บริษัท/บริษัทย่อย
ผู้เช่าโครงการ

PRD

PRD

อายุสัญญา

PRS

PAE

25 ปี 7 เดือน

ค่าเช่า

หน้าที่ของผู้เช่า

หน้าที่ของผู้ให้เช่า
การเลิกสัญญา

ค่าเช่าล่วงหน้า
ค่าเช่ารายปี ปีละ ค่าเช่าล่วงหน้า
ค่าเช่าล่วงหน้า
ใช้พื้นที่ก่อสร้าง
1,200,000 บาท
ใช้พื้นที่ก่อสร้าง
ใช้พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 929,736 โดยไม่มีค่าเช่า
โครงการ 979,689 โครงการ 1,063,250
บาท
บาท
บาท
ล่วงหน้าใช้พื้นที่
ค่าเช่ารายปี ปีละ ก่อสร้างโครงการ
ค่าเช่ารายปี ปีละ ค่าเช่ารายปี ปีละ
1,563,500 บาท
1,752,875 บาท
1,669,000 บาท
- ช�ำระค่าเช่าตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
- ผู้เช่าเป็นรับผู้รับผิดชอบค่าภาษีที่ดิน ค่าภาษีโรงเรือนและสิ่งก่อสร้างอื่นใดบนที่ดินที่เช่า
ทั้งหมด พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการช�ำระภาษีให้เมื่อผู้ให้เช่าร้องขอ
- ให้ความร่วมมือกับผู้ให้เช่าในเข้าตรวจสอบที่ดินที่เช่าได้ระหว่างเวลาท�ำการของผู้เช่า
หลังจากแจ้งให้ผู้เช่าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 14 วัน
- ไม่น�ำที่ดินไปเป็นหลักประกันไม่ว่ารูปแบบใดเพื่อเป็นประกันการช�ำระหนี้ของ
ผู้ให้เช่าเอง หรือบุคคลอื่นใด
- หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ให้อีกฝ่ายหนึ่งท�ำหนังสือ
แจ้งให้ฝ่ายนั้นด�ำเนินการแก้ไข หากไม่แก้ไขให้ภายในระยะเวลา 90 วัน อีกฝ่ายหนึ่ง
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้

หมายเหตุ: (1) บริษัทหรือบริษัทย่อย เข้าท�ำสัญญาเช่าที่ดินเพื่อใช้ในการด�ำเนินงาน ซึ่งประกอบด้วยสัญญาเช่าที่ดินหลายฉบับประกอบกัน

6.1.1 สัญญาเงินกู้ที่ส�ำคัญ
เนือ่ งด้วยบริษทั มีการก�ำหนดนโยบายเงินลงทุนภายในบริษทั
เพื่อพัฒนาโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยพิจารณา

เงินลงทุนจากหลายแหล่งเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โครงการทุ ก โครงการของบริ ษั ท จึ ง มี ก ารกู ้ ยื ม เงิ น กู ้
เชิงโครงการ (Project Finance) สรุปได้ดังต่อไปนี้

1) สัญญาเงินกู้ระยะยาวส�ำหรับโครงการภายใต้ PEC

ผู้กู้
คู่สัญญา
วันลงนามในสัญญา
วงเงินกู้ (ล้านบาท)
การช�ำระคืนเงินกู้
เงื่อนไขทางการเงิน
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BSS

NAS NWS STE

CRE ESPP1 ESPP2 ESPP3 GLS

IAC

สถาบันการเงินในประเทศแห่งที่ 1
19 พฤศจิกายน 2561
454.9 454.9 464.1 454.9 460.6

900.4

460.6 461.7

ผู้กู้ตกลงช�ำระเงินคืนตามสัญญาเงินกู้ตามที่ระบุไว้ในสัญญา โดยช�ำระคืนเงินต้น
และดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
DSCR ≥ 1.10
Gearing < 3:1
บัญชีส�ำรองเพื่อการช�ำระหนี้ (DSRA) ส�ำหรับการช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ย
ในรอบ 6 เดือนข้างหน้า

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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เงื่อนไขทางการเงิน

การช�ำระคืนเงินกู้

วันที่ลงนามใน
สัญญา
วงเงินกู้ (ล้านบาท)

บริษัทผู้ร่วมค�้ำ
ประกัน
คู่สัญญา

โครงการ

ผู้กู้

STS

PGS

SSP

PRS

PAE

277.2

276.2

-

DSCR ≥ 1.10
Gearing < 3.25:1
บัญชีส�ำรองเพื่อการช�ำระหนี้ (DSRA)
ส�ำหรับการช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ย
ในรอบ 3 เดือนข้างหน้า

-

204.5

409.0

สถาบันการเงินใน
ประเทศแห่งที่ 2
10 กันยายน 2558

-

5AMATA

5AMATA

60.0

สถาบันการเงินใน
ประเทศแห่งที่ 3
7 เมษายน 2564

-

JPT

JPT

22.50

สถาบันการเงินใน
ประเทศแห่งที่ 4
28 พฤษภาคม 2564

PRA, PEC

ไผ่สิงห์ทอง

PRR

ผู้กู้ตกลงช�ำระ
ผู้กู้ตกลงช�ำระเงินคืน ผู้กู้ตกลงช�ำระเงินคืน
เงินคืนตามสัญญาเงินกู้ ตามสัญญาเงินกู้ตามที่ ตามสัญญาเงินกู้ตาม
ตามที่ระบุไว้ในสัญญา ระบุไว้ในสัญญา โดย ที่ระบุไว้ในสัญญา
โดยช�ำระคืนเงินต้นเป็น ช�ำระคืนเงินต้นและ โดยช�ำระคืนเงินต้น
รายไตรมาสและดอกเบี้ย ดอกเบี้ยเป็นรายเดือน และดอกเบีย้ เป็นราย
เป็น
เดือน
รายเดือน
DSCR ≥ 1.10
DSCR ≥ 1.10
Gearing < 3:1
Gearing < 2:0
บัญชีส�ำรองเพื่อการช�ำระหนี้ (DSRA)
บัญชีส�ำรองเพื่อการ
ส�ำหรับการช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ย
ช�ำระหนี้ (DSRA)
ในรอบ 6 เดือนข้างหน้า
ส�ำหรับการช�ำระเงิน
ต้น= 3.6 ล้านบาท

396.5

สถาบันการเงินในประเทศ
แห่งที่ 1
1 มิถุนายน 2561

-

ผู้กู้ตกลงช�ำระเงินคืนตามสัญญาเงินกู้ตามที่ระบุไว้ในสัญญา
โดยช�ำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายไตรมาส

442.1

28 ธันวาคม 2560 21 ธันวาคม 2560

สถาบันการเงินในประเทศแห่งที่ 1

PRD

BSA01 LAK09 LBL05 BSA08 KPA05 LRA08 KTM07

บริษัท ไอดีล
โซลาร์ จ�ำกัด (IS) SMS

2) สัญญาเงินกู้ระยะยาวส�ำหรับโครงการภายใต้ PRG

สัญญาเช่าที่ดินประเทศญี่ปุ่น

โครงการ
วันที่ลงนาม

คู่สัญญา
หน้าที่ของผู้เช่า
หน้าที่ของผู้ให้เช่า
การเลิกสัญญา
ระยะเวลา
ค่าเช่าที่ดินรวม

Awaji

Hino

Yabuki

12 กันยายน 2556
31 มิถุนายน 2556 และ
01 ตุลาคม 2558
23 กันยายน 2556
12 กันยายน 2556
21 กุมภาพันธ์ 2557
28 กันยายน 2556
30 กันยายน 2556
4 มีนาคม 2557
27 ตุลาคม 2556
23 ตุลาคม 2556
28 ธันวาคม 2556
21 ธันวาคม 2556 และ
28 มีนาคม 2558
บุคคล หรือ นิติบุคคลซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท
ต้องยื่นขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการด�ำเนินธุรกิจของผู้เช่าช�ำระค่าเช่าตามเงื่อนไขที่ระบุ
ในสัญญา
ให้ความร่วมมือกับผู้เช่าในการตรวจสอบพื้นที่
ให้ความร่วมมือกับผู้เช่าในการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวในการด�ำเนินธุรกิจของผู้เช่า
ไม่เข้าท�ำสัญญาอื่นใดกับบุคคลอื่นที่มีผลทับซ้อนกับสิทธิการเช่าของผู้เช่า
หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ให้อีกฝ่ายหนึ่งท�ำหนังสือแจ้งให้
ฝ่ายนั้นด�ำเนินการแก้ไข หากไม่แก้ไขให้อีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้
20 ปี นับจากวันที่จ่ายไฟฟ้า 20 ปี นับจากวันที่จ่ายไฟฟ้า 20 ปี นับจากวันที่จ่ายไฟฟ้า
เข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) เข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) เข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD)
15.0 ล้านเยนต่อปี
8.0 ล้านเยนต่อปี
24.58 ล้านเยนต่อปี

6.1.2 สัญญาการอนุญาตใช้ที่ดินประเทศไต้หวัน

โครงการที่เช่า
คู่สัญญา

He Wu
Erling Elementary School

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นที่ติดตั้งอุปกรณ์ส�ำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

วันที่ลงนาม

10 สิงหาคม 2563

ระยะเวลาเช่า

20 ปี จนครบก�ำหนดระยะเวลาสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โดยคู่สัญญามีสิทธิล�ำดับพิเศษ (Priority
Rights)ในการต่อสัญญาออกไปหลังครบอายุสัญญา 20 ปี
หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ให้อีกฝ่ายหนึ่งท�ำหนังสือแจ้ง
ให้ฝ่ายนั้นด�ำเนินการแก้ไข หากไม่แก้ไขอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้

การเลิกสัญญา
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- หากน�ำทรัพย์สินไปเป็นหลักประกัน ให้ระบุวงเงินของ
ภาระหลักประกันของทรัพย์สินนั้นด้วย

- ราคาประเมินทรัพย์สิน หากมีการได้มาหรือจ�ำหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์หรือมีการตีราคาทรัพย์สินใหม่ (ถ้ามี)

- ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนที่ส�ำคัญ (สิทธิบัตร/สัมปทาน/
ลิขสิทธิ์ / เครื่องหมายการค้า) ให้อธิบาย

5) งานที่ยังไม่ส่งมอบ เฉพาะงานโครงการ หรือชิ้นงาน
ที่มีมูลค่าสูง และใช้เวลาในการส่งมอบงาน

- ลักษณะส�ำคัญ

1. กลุ่มธุรกิจพลังงานหมุนเวียน

- เงื่อนไข และอายุของสิทธิ์

บริ ษั ท มี ก ารขยายการลงทุ น และพั ฒ นาธุ ร กิ จ โรงไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น
การเพิ่มก�ำลังการผลิตจากการพัฒนาโครงการด้วยตนเอง
หรือเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น

- ผลต่อการด�ำเนินธุรกิจ
- ให้อธิบายนโยบายการลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
(เช่น ธุรกิจที่บริษัทจะลงทุน)

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวัน

อัตรา
ชื่อ
ที่ตั้ง
โครงการ ถืการ
หุ้น โครงการ
ย่อย (ร้ออยละ)
He Wu 3

100.0

Xitong 1
Xitong 2
He Wu 3

100.0
100.0

Xitong 3
Xitong 4

100.0

Xitong 8
Xitong 9
Chaiyi 1

100.0

รูปแบบ
ก�ำลัง
ก�
ำ
ลั
ง
มูลค่า วันที่เริ่ม
และอัตรา การผลิต การผลิต สัอายุ
ญญา ลงทุน ด�ำเนินการ
การรับซื้อ
ไฟฟ้
า
ติดตั้ง ตามสัญญา (ปี)
โดย
เชิง
ไฟฟ้า (เมกะวั
ตต์) (เมกะวัตต์)
ประมาณ พาณิชย์
ตามสัญญา

Kaohsiung FiT 4.4237
NTD หรือ
4.755 บาท /
kW
FiT 4.4678
NTD หรือ
Tainan
4.803 บาท /
kWh

6.2

6.2

2.0

2.0

2.0

2.0

Kaohsiung FiT 4.3591
and Miaoli NTD หรือ
5.23 บาท /
kW
FiT 4.3578
NTD หรือ
Tainan
5.22 บาท /
kWh

20.0

20.0

2.0

2.0

2.0

2.0

FiT 4.4209
NTD หรือ
5.30 บาท /
kWh

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

40.2

40.2

Tainan
Chaiyi
รวม

20

20
20

429
MNTD
110
MNTD
110
MNTD
1,124
MNTD

ไตรมาส 1
ปี 2565

ไตรมาส 2
ปี 2565
ไตรมาส 2
ปี 2565

20

209.52
MNTD

ไตรมาส 3
ปี 2565

20

320.6
MNTD

ไตรมาส 4
ปี 2565
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แผนภาพแสดงที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวันที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศกัมพูชา

รูปแบบและ อายุ
สัดส่วน เมืองที่
ก�ำลัง
ก�ำลัง
บ สัญญา
โครงการ การถือหุ้น ตัง้
การผลิต การผลิต อัตซืราการรั
อ้ ไฟฟ้า
(ร้อยละ) โครงการ ติดตั้ง ตามสัญญา ตามสั
ญญา (ปี)
CAM01

100.0

รวม
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ก�ำปงชนัง

77.0 MW

77.0 MW

60.0 MW FiT
0.03877$USD
หรือ 1.17 บาท
/ kWh
60.0 MW

20

วันที่เริ่ม
ด�ำเนินการ
เชิงพาณิชย์
คาดว่ า จะเริ่ ม ด� ำ เนิ น
การเชิ ง พาณิ ช ย์ ไ ด้
ภายในเดือนมิถุนายน
- ธันวาคม ปี 2565

แผนภาพแสดงที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศกัมพูชาที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ

บริ ษั ท ได้ ช นะการประมู ล โครงการโรงไฟฟ้ า พลั ง งาน
แสงอาทิตย์ในประเทศกัมพูชา ขนาดการผลิตตามสัญญา
60 เมกะวัตต์ ซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างการพัฒนาโครงการ
จะเริ่มก่อสร้างในไตรมาส 2 ปี 2564

มูลค่างานที่ยังไม่ส่งมอบ ณ เดือนธันวาคม 2564 คิดเป็น
100% เนื่องจากโครงการยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง
โดยมูลค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จ ณ เดือนธันวาคม 2564
คิดเป็น 10% ของงานก่อสร้างทั้งหมด

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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กิจการร่วมค้า
วงศ์ไพบูลย์
ไพร์ม เอสโค่

บริษัท ไพร์ม
เอสโค่ จ�ำกัด
(ESCO)

บริษัท

รวม

มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์

เดอะไนน์

100

เดอะไนน์
เซ็นเตอร์

100

100

100

รพ.สิริเวช
จันทบุรี

โครงการ

รูปแบบและอัตราการรับซื้อไฟฟ้า
ตามสัญญา

0.591 MW 0.591 MW ตัวแปรส่วนลด 30% ของผลรวมค่าอัตรา
ไฟฟ้าตามช่วงเวลาและค่าไฟฟ้าแปรผัน
ตามรอบการเรียกเก็บค่าไฟฟ้า (FT)
กรุงเทพ0.544 MW 0.544 MW ตัวแปรส่วนลด 32.5% ของผลรวมค่าอัตรา
มหานคร
ไฟฟ้าตามช่วงเวลาและค่าไฟฟ้าแปรผัน
ตามรอบการเรียกเก็บค่าไฟฟ้า (FT)
ปทุมธานี
1.633 MW 1.633 MW ตัวแปรส่วนลด 32.5% ของผลรวมค่าอัตรา
ไฟฟ้าตามช่วงเวลาและค่าไฟฟ้าแปรผัน
ตามรอบการเรียกเก็บค่าไฟฟ้า (FT)
นคร2.578 MW 2.578 MW ตัวแปรส่วนลด 40% ของผลรวมค่าอัตรา
ศรีธรรมราช
ไฟฟ้าตามช่วงเวลาและค่าไฟฟ้าแปรผัน
ตามรอบการเรียกเก็บค่าไฟฟ้า (FT)
5.346 MW 5.346 MW

จันทบุรี

สัดส่วน จังหวัดที่ตั้ง กำ�ลัง
กำ�ลัง
การถือหุ้น โครงการ การผลิต การผลิต
(ร้อยละ)
ติดตั้ง ตามสัญญา

20

25

25

15

อายุ
สัญญา
(ปี)

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาแบบสัญญาซื้อขายไฟระหว่างเอกชน (Private PPA) ในประเทศไทย

คาดว่าจะเริ่มด�ำเนินการ
เชิงพาณิชย์ไตรมาสแรก
ได้ภายใน ปี 2565
คาดว่าจะเริ่มด�ำเนินการ
เชิงพาณิชย์ได้ภายใน
ไตรมาสแรก ปี 2565
คาดว่าจะเริ่มด�ำเนินการ
เชิงพาณิชย์ได้ภายใน
ไตรมาสแรก ปี 2565
คาดว่าจะเริ่มด�ำเนินการ
เชิงพาณิชย์ได้ภายใน
ไตรมาส2 ปี 2565

วันที่เริ่มดำ�เนินการ
เชิงพาณิชย์

แผนภาพแสดงที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาแบบสัญญาซื้อขายไฟ
ระหว่างเอกชน (Private PPA) ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ

มูลค่างานที่ยังไม่ส่งมอบ ณ เดือนธันวาคม 2564 คิดเป็น
100% เนื่องจากโครงการยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง
2. กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งแบบเบ็ ด เสร็ จ (EPC
Contractor)

หลังคาทีอ่ ยูร่ ะหว่างการก่อสร้างโครงการจ�ำนวน 1 โครงการ
ได้แก่ โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้
บนหลังคาให้กับบริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จ�ำกัด
ขนาดก�ำลังการผลิตติดตั้ง 3.528 เมกะวัตต์

ณ ปัจจุบัน บริษัท ไพร์ม อัลเทอร์เนทีฟ วิชั่นส์ จ�ำกัด (PAV)
มีโครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบน

บริษัท

โครงการ

จังหวัด
ก�ำลัง
ก�ำลัง
ที่ตั้ง
การผลิต การผลิต
โครงการ ติดตั้ง ตามสัญญา

บริษัท
บริษัท ไพร์ม ลานนา
อัลเทอร์เนทีฟ เกษตร
เชียงใหม่
วิชั่นส์ (PAV) อุตสาหกรรม
จ�ำกัด

รูปแบบ
สัญญา

วันที่เริ่ม
มูลค่าโครงการ ด�ำเนินการ
เชิงพาณิชย์

สัญญาว่าจ้าง
ออกแบบ
และติดตั้ง
ระบบผลิต 68,168,841.72 ไตรมาสแรก
3.528 MW 3.528 MW ไฟฟ้าจาก บาท
ปี 2565
พลังงาน
แสงอาทิตย์
แบบติดตั้ง
บนหลังคา

มูลค่างานที่ยังไม่ส่งมอบ ณ เดือนธันวาคม 2564 คิดเป็น
40% เนื่องจากโครงการยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง โดย

มูลค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จ ณ เดือนธันวาคม 2564 คิดเป็น
60% ของงานก่อสร้างทั้งหมด

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
นโยบายการแบ่งการด�ำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม
ในการกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมนัน้ บริษทั จะส่งตัวแทนของบริษทั ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตแิ ละประสบการณ์
ทีเ่ หมาะสมกับธุรกิจทีบ่ ริษทั เข้าลงทุน เข้าเป็นกรรมการในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมของบริษทั ดังกล่าว โดยตัวแทนดังกล่าว
อาจเป็นประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูง หรือบุคคลใด ๆ ของบริษทั ทีป่ ราศจากผล
ประโยชน์ขดั แย้งกับธุรกิจของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมเหล่านัน้ เพือ่ ให้บริษทั สามารถควบคุมดูแลกิจการ และการดำ�เนินงาน
ของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึง่ ของบริษทั โดยกำ�หนดให้ตวั แทนของบริษทั จะต้องบริหารจัดการ
ธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ซ่งึ กำ�หนดไว้ในข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ย่อยและ/หรือบริษทั ร่วมนัน้ ๆ นอกจากนี้ การส่งตัวแทนเพือ่ เป็นกรรมการในบริษทั ย่อยและบริษทั
ร่วมดังกล่าวให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั และ/หรือ ข้อตกลงร่วมกันในกรณีของบริษทั ร่วม โดยบริษทั จะติดตาม
ผลประกอบการและผลการดำ�เนินงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมอย่างใกล้ชดิ รวมถึงกำ�กับให้มกี ารจัดเก็บข้อมูลและบันทึก
บัญชีของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมให้บริษทั ตรวจสอบ
แผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมีบริษัท ไพร์ม โรด โซลาร์ จำ�กัด (PRS) เป็นบริษัทแกน
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีกำ�ลังการผลิตติดตั้งรวม 294.7 เมกะวัตต์ (คิดเป็นกำ�ลังการผลิตติดตั้งตาม
สัดส่วนการถือหุ้น 81.6 เมกะวัตต์) หรือมีกำ�ลังการผลิตตามสัญญา 243.6 เมกะวัตต์ (คิดเป็นกำ�ลังการผลิตตามสัญญาตาม
สัดส่วนการถือหุ้น 71.4 เมกะวัตต์) ผ่านการถือหุ้นใน 1) บริษัท ไพร์ม เอ็นเนอร์ยี่ แคปปิตอล จำ�กัด (PEC) และ 2) บริษัท
ไพร์ม โรด กรุ๊ป จำ�กัด (PRG)
PRG มีบริษทั ย่อยภายใต้การลงทุนดังนี้
1. บริษทั ไพร์ม รีนวิ เอเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด
2. บริษทั สมาร์ท โซลาร์ จำ�กัด
3. บริษทั ไพร์ม โรด โซลาร์ จำ�กัด
4. บริษทั สตาร์ โซลาร์ จำ�กัด
5. บริษทั ไพร์ม อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์ย่ี จำ�กัด
6. บริษทั พาวเวอร์ เอ็นเนอร์ย่ี ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
7. บริษทั 5 อมตะ จำ�กัด
8. บริษทั ไพร์ม รีนวิ เอเบิล เอ็นเนอร์ย่ี จำ�กัด
9. Aizu Energy Pte. Ltd. (บริษทั ทีถ่ อื หุน้ ในบริษทั โครงการในประเทศญีป่ นุ่ )
10. บริษทั สมาร์ท โซลาร์ พาวเวอร์ จำ�กัด
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11. บริษทั ไพร์ม กรีน โซลาร์ จำ�กัด
12. บริษทั ไอดีล โซลาร์ จำ�กัด
13. Prime Solar Energy Corporation (บริษทั ทีถ่ อื หุน้ ในบริษทั โครงการในประเทศไต้หวัน)
14. He Wu Company Limited (บริษทั โครงการในประเทศไต้หวัน)
15. Shin Shi Company Limited (บริษทั โครงการในประเทศไต้หวัน)
16. Sheng Jiu Company Limited (บริษทั โครงการในประเทศไต้หวัน)
17. บริษทั ไพร์ม เอสโค่ จำ�กัด
18. บริษทั ไพร์ม อัลเทอร์เนทีฟ วิชน่ั ส์ จำ�กัด
19. บริษทั ไพร์ม โรด รูฟท็อป จำ�กัด
20. บริษทั ไพร์ม โรด อัลเทอร์เนทีฟ (ประเทศกัมพูชา) จำ�กัด (บริษทั โครงการในประเทศกัมพูชา)
21. บริษทั ไพร์ม เอ็นเนอร์ย่ี เคเอช จำ�กัด
22. บริษทั ไพร์ม เวสท์ เอ็นเนอร์ย่ี จำ�กัด
23. บริษทั จูปเิ ตอร์ เพาเวอร์ จำ�กัด
24. บริษทั พัฒนาโซล่าเธอร์มอล จำ�กัด
25. บริษทั ไพร์ม เอ็กซ์ จำ�กัด
26. บริษทั วงศ์ไพบูลย์ เอ็นจิเนียร์รง่ิ จำ�กัด
27. บริษทั สยามกรีนเนอร์ย่ี จำ�กัด
28. บริษทั บิก๊ ดาต้า เทคโนโลยี จำ�กัด
29. Jingyi Energy Company Limited (บริษทั โครงการในประเทศไต้หวัน)
30. Jingtai Energy Company Limited (บริษทั โครงการในประเทศไต้หวัน)
31. Jinaili Energy Company Limited (บริษทั โครงการในประเทศไต้หวัน)
32. JF Energy Company Limited (บริษทั โครงการในประเทศไต้หวัน)
33. JK Energy Company Limited (บริษทั โครงการในประเทศไต้หวัน)

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุ : (1) บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จำ�กัด (“PRG”) ซื้อหุ้นในบริษัท ไพร์ม อัลเทอร์เนทีฟ วิชั่นส์ จำ�กัด (“PAV”) จำ�นวน 18,400 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36 ของจำ�นวนหุ้นทั้งหมดของ PAV ทำ�ให้บริษัทฯ
มีสัดส่วนใน PAV เพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีอยู่ร้อยละ 54 เป็นร้อยละ 90 รวมทั้งซื้อหุ้นในบริษัท ไพร์ม โรด รูฟท็อป (“PRR”) จำ�นวน 23,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46 ของจำ�นวนหุ้นทั้งหมดของ PRR การซื้อ
หุ้นสามัญดังกล่าว ทำ�ให้บริษัทฯ มีสัดส่วนใน PRR เพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีอยู่ร้อยละ 34 เป็นร้อยละ 100

โครงสร้างการถือหุน้ ภายใต้การถือหุน้ ของ PRG

PEC มีบริษัทร่วมภายใต้การลงทุนดังนี้
1. บริษทั บึงสามพัน โซล่า จำ�กัด
2. บริษทั เชียงใหม่ รีนวิ เอเบิล เอ็นเนอยี จำ�กัด
3. บริษทั อีเอสพีพี จำ�กัด
4. บริษทั โกลเด้น ไลท์ โซล่า จำ�กัด
5. บริษทั อินฟินทิ อัลฟา แคปปิตอล จำ�กัด
6. บริษทั ไนน์ เอ โซล่า จำ�กัด
7. บริษทั นอร์ธเวสต์ โซล่าร์ จำ�กัด
8. บริษทั โซล่าเทค เอ็นเนอยี จำ�กัด
9. บริษทั วีนา เอ็นเนอยี่ โซล่าร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
10. บริษทั วิเชียรบุรี พาวเวอร์ จำ�กัด
11. บริษทั อินฟินทิ โซล่า เอ็นเนอยี จำ�กัด
PEC มีบริษัทร่วมภายใต้การลงทุนดังนี้ี
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ประเภทธุรกิจ

ทุนจด
ชนิดของ จำ�นวนของหุ้น
ทะเบียน
หุ้นที่
ที่จำ�หน่ายได้
ชำ�ระแล้ว จำ�หน่ายได้ แล้วทั้งหมด
แล้วทั้งหมด

ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

บริษัท ไพร์ม โรด
อัลเทอร์เนทีฟ
จำ�กัด (PRA)
TEL: 02-105-8686
FAX: 02-2577006
บริษัท ไพร์ม
เอ็นเนอร์ยี่
แคปปิตอล จำ�กัด
(PEC)
TEL: 02-105-8686
FAX: 02-257-7006

ดำ�เนิ น การลงทุ น 4,018.0
ใ น ก ลุ่ ม บ ริ ษั ท ที่ ล้านบาท
ประกอบธุรกิจและ
จำ�หน่ายไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน

หุ้นสามัญ

4,018,003 หุ้น 1 อาคารที พี แอนด์ ที
ชัน้ 22 ซอยวิภาวดีรงั สิต
19 แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร

ดำ�เนิ น การลงทุ น 437.1
ใ น ก ลุ่ ม บ ริ ษั ท ที่ ล้านบาท
ประกอบธุรกิจและ
จำ�หน่ายไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน

หุ้นสามัญ

437,103 หุ้น

บริษัท ไพร์ม โรด
กรุ๊ป จำ�กัด (PRG)
TEL: 02-105-8686
FAX: 02-257-7006

ดำ�เนิ น การลงทุ น 1,000.0
ใ น ก ลุ่ ม บ ริ ษั ท ที่ ล้านบาท
ประกอบธุรกิจและ
จำ�หน่ายไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน

หุ้นสามัญ

1,000,000 หุ้น 1 อาคารที พี แอนด์ ที
ชัน้ 22 ซอยวิภาวดีรงั สิต
19 แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร

บริษัท บึงสามพัน
โซล่า จำ�กัด (BSS)
TEL: 02-654-3771
FAX: -

ดำ�เนิ น ธุ ร กิ จ ผลิ ต 240.0
กระแสไฟฟ้ า จาก ล้านบาท
พลังงานหมุนเวียน
ภายใต้ โ ครงการ
BSS

หุ้นสามัญ
และ
หุ้นบุริมสิทธิ

2,400,000 หุ้น 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์
ออลซีซั่นเพลส ชั้นที่ 9
ห้องเลขที่ 4-5 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

บริษทั เชียงใหม่
รีนวิ เอเบิล เอ็นเนอยี
จำ�กัด (CRE)
TEL: 02-654-3771
FAX: -

ดำ�เนิ น ธุ ร กิ จ ผลิ ต 240.0
กระแสไฟฟ้ า จาก ล้านบาท
พลังงานหมุนเวียน
ภายใต้ โ ครงการ
CRE

หุน้ สามัญ
และ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

2,400,000 หุ้น 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์
ออลซีซั่นเพลส ชั้นที่ 9
ห้องเลขที่ 4-5 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

บริษัท อีเอสพีพี
จำ�กัด (ESPP)
TEL: 02-654-3771
FAX: -

ดำ�เนิ น ธุ ร กิ จ ผลิ ต 480.0
กระแสไฟฟ้ า จาก ล้านบาท
พลังงานหมุนเวียน
ภายใต้ โ ครงการ
ESPP1, ESPP2
และ ESPP 3

หุ้นสามัญ
และหุ้น
บุริมสิทธิ

48,000,000 หุ้น 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์
ออลซีซั่นเพลส ชั้นที่ 9
ห้องเลขที่ 4-5 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

รายงานประจำ�ปี 2564

1 อาคารที พี แอนด์ ที
ชัน้ 22 ซอยวิภาวดีรงั สิต
19 แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร

บริษัท (ชื่อย่อ)

ประเภทธุรกิจ

ทุนจด
ชนิดของ จำ�นวนของหุ้น
ทะเบียน
หุ้นที่
ที่จำ�หน่ายได้
ชำ�ระแล้ว จำ�หน่ายได้ แล้วทั้งหมด
แล้วทั้งหมด

บริษัท โกลเด้น ไลท์
โซล่า จำ�กัด (GLS)
TEL: 02-654-3771
FAX: -

ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

ดำ�เนิ น ธุ ร กิ จ ผลิ ต 240.0 ล้าน หุ้นสามัญ
กระแสไฟฟ้ า จาก
บาท
และ
พลังงานหมุนเวียน
หุ้นบุริมสิทธิ
ภายใต้ โ ครงการ
GLS
บริษัท อินฟินิท
ดำ�เนิ น ธุ ร กิ จ ผลิ ต 240.0 ล้าน หุน้ สามัญ
อัลฟา แคปปิตอล กระแสไฟฟ้ า จาก
บาท
และ
จำ�กัด (IAC)
พลังงานหมุนเวียน
หุ้นบุริมสิทธิ
TEL: 02-654-3771 ภายใต้ โ ครงการ
FAX: IAC

2,400,000 หุ้น 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์
ออลซีซั่นเพลส ชั้นที่ 9
ห้องเลขที่ 4-5 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

บริษัท ไนน์ เอ โซล่า
จำ�กัด (NAS)
TEL: 02-654-3771
FAX: -

ดำ�เนิ น ธุ ร กิ จ ผลิ ต 240.0
กระแสไฟฟ้ า จาก ล้านบาท
พลังงานหมุนเวียน
ภายใต้ โ ครงการ
NAS

หุ้นสามัญ
และ
หุ้นบุริมสิทธิ

2,400,000 หุ้น 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์
ออลซีซั่นเพลส ชั้นที่ 9
ห้องเลขที่ 4-5 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

บริษัท นอร์ธเวสต์
โซล่าร์ จำ�กัด
(NWS)
TEL: 02-654-3771
FAX: -

ดำ�เนิ น ธุ ร กิ จ ผลิ ต 240.0
กระแสไฟฟ้ า จาก ล้านบาท
พลังงานหมุนเวียน
ภายใต้ โ ครงการ
NWS

หุ้นสามัญ
และ
หุ้นบุริมสิทธิ

2,400,000 หุ้น 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์
ออลซีซั่นเพลส ชั้นที่ 9
ห้องเลขที่ 4-5 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

บริ ษ ั ท โซล่ า เทค
เอ็ น เนอยี จำ�กั ด
(STE)
TEL: 02-654-3771
FAX: -

ดำ�เนิ น ธุ ร กิ จ ผลิ ต 240.0
กระแสไฟฟ้ า จาก ล้านบาท
พลังงานหมุนเวียน
ภายใต้ โ ครงการ
STE

หุน้ สามัญ
และ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

2,400,000 หุ้น 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์
ออลซีซั่นเพลส ชั้นที่ 9
ห้องเลขที่ 4-5 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

บริษัท วีนา
เอ็นเนอร์ยี โซล่าร์
(ไทยแลนด์) จำ�กัด
(VES)
TEL: 02-654-3771
FAX: บริษัท วิเชียรบุรี
พาวเวอร์ จำ�กัด
(WBP)
TEL: 02-654-3771
FAX: -

ดำ�เนิ น การลงทุ น 167.0
ใ น ก ลุ่ ม บ ริ ษั ท ที่ ล้านบาท
ประกอบธุรกิจและ
จำ�หน่ายไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน

หุ้นสามัญ

167,000 หุ้น

87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์
ออลซีซั่นเพลส ชั้นที่ 9
ห้องเลขที่ 4-5 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

ดำ�เนิ น การลงทุ น 33.0
ใ น ก ลุ่ ม บ ริ ษั ท ที่ ล้านบาท
ประกอบธุรกิจและ
จำ�หน่ายไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน

หุ้นสามัญ
และ
หุ้นบุริมสิทธิ

330,000 หุ้น

87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์
ออลซีซั่นเพลส ชั้นที่ 9
ห้องเลขที่ 4-5 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

2,400,000 หุ้น 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์
ออลซีซั่นเพลส ชั้นที่ 9
ห้องเลขที่ 4-5 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท (ชื่อย่อ)

บริษัท อินฟินิท
โซล่า เอ็นเนอยี
จำ�กัด (ISE)
TEL: 02-654-3771
FAX: -

ประเภทธุรกิจ

ทุนจด
ชนิดของ จำ�นวนของหุ้น
ทะเบียน
หุ้นที่
ที่จำ�หน่ายได้
ชำ�ระแล้ว จำ�หน่ายได้ แล้วทั้งหมด
แล้วทั้งหมด

ดำ�เนิ น การลงทุ น 36.0
ใ น ก ลุ่ ม บ ริ ษั ท ที่ ล้านบาท
ประกอบธุรกิจและ
จำ�หน่ายไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน

บริษัท ไพร์ม
รีนิวเอเบิล
ดีเวลลอปเม้นท์
จำ�กัด (PRD)
TEL: 02-105-8686
FAX: 02-257-7006

100

หุ้นสามัญ
และ
หุ้นบุริมสิทธิ

360,000 หุ้น

ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์
ออลซีซั่นเพลส ชั้นที่ 9
ห้องเลขที่ 4-5 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

ดำ�เนิ น ธุ ร กิ จ ผลิ ต 257.1
กระแสไฟฟ้ า จาก ล้านบาท
พลังงานหมุนเวียน
ภายใต้ โ ครงการ
สหกรณ์การเกษตร
เสนา และ สหกรณ์
การเกษตร
ล า ด ห ลุ ม แ ก้ ว
พัฒนา
บริษัท สมาร์ท
ดำ� เ นิ น ก า ร 82.0
โซลาร์ จำ�กัด (SMS) ลงทุ น ในบริ ษั ท ที่ ล้านบาท
TEL: 02-105-8686 ประกอบธุรกิจและ
FAX: 02-257-7006 จำ�หน่ายไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน

หุ้นสามัญ

2,570,584 หุ้น 1 อาคารที พี แอนด์ ที
ชัน้ 22 ซอยวิภาวดีรงั สิต
19 แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร

หุ้นสามัญ

820,000 หุ้น

บริษัท ไพร์ม โรด
โซลาร์ จำ�กัด (PRS)
TEL: 02-105-8686
FAX: 02-257-7006

ดำ�เนิ น ธุ ร กิ จ ผลิ ต 317.2
ก ร ะ แ ส ไ ฟ ฟ้ า ล้านบาท
จ า ก พ ลั ง ง า น
หมุนเวียน ภายใต้
โครงการสหกรณ์
ผู้ ใช้ น้ำ� ปฏิ รู ป ที่ ดิ น
ลาดบัวหลวง

หุ้นสามัญ

3,172,309 หุ้น 1 อาคารที พี แอนด์ ที
ชัน้ 22 ซอยวิภาวดีรงั สิต
19 แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร

บริษัท สตาร์ โซลาร์
จำ�กัด (STS)
TEL: 02-105-8686
FAX: 02-257-7006

ดำ� เ นิ น ก า ร 163.0 ล้าน
ลงทุ น ในบริ ษั ท ที่
บาท
ประกอบธุรกิจและ
จำ�หน่ายไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน

หุ้นสามัญ

1,630,000 หุ้น 1 อาคารที พี แอนด์ ที
ชัน้ 22 ซอยวิภาวดีรงั สิต
19 แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร

บริษัท ไพร์ม
อัลเทอร์เนทีฟ เอ็น
เนอร์ยี่ จำ�กัด (PAE)
TEL: 02-105-8686
FAX: 02-2577006

ดำ�เนิ น ธุ ร กิ จ ผลิ ต 392.8
กระแสไฟฟ้ า จาก ล้านบาท
พลังงานหมุนเวียน
ภายใต้ โ ครงการ
สหกรณ์การเกษตร
เสนา

หุ้นสามัญ

3,927,595 หุ้น 1 อาคารที พี แอนด์ ที
ชัน้ 22 ซอยวิภาวดีรงั สิต
19 แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร

รายงานประจำ�ปี 2564

1 อาคารที พี แอนด์ ที
ชัน้ 22 ซอยวิภาวดีรงั สิต
19 แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร

บริษัท (ชื่อย่อ)

ประเภทธุรกิจ

ทุนจด
ชนิดของ จำ�นวนของหุ้น
ทะเบียน
หุ้นที่
ที่จำ�หน่ายได้
ชำ�ระแล้ว จำ�หน่ายได้ แล้วทั้งหมด
แล้วทั้งหมด

ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

บริษทั พาวเวอร์
เอ็นเนอร์ย่ี
ดีเวลลอปเม้นท์
จำ�กัด (PED)
TEL: FAX: บริษัท 5 อมตะ
จำ�กัด (5AMATA)
TEL: 02-105-8686
FAX: 02-257-7006

ดำ�เนินการลงทุนใน 130.0
บริ ษั ท ที่ ป ระกอบ ล้านบาท
ธุรกิจและจำ�หน่าย
ไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน

หุ้นสามัญ

130,000 หุ้น

1 อาคารที พี แอนด์ ที
ชัน้ 22 ซอยวิภาวดีรงั สิต
19 แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร

ดำ�เนิ น ธุ ร กิ จ ผลิ ต 140.0
กระแสไฟฟ้ า จาก ล้านบาท
พลังงานหมุนเวียน
ภายใต้โครงการ 5
อมตะ

หุ้นสามัญ

14,000 หุ้น

1 อาคารที พี แอนด์ ที
ชัน้ 22 ซอยวิภาวดีรงั สิต
19 แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร

บริษัท ไพร์ม รีนิว
เอเบิล เอ็นเนอร์ยี่
จำ�กัด (PRE)
TEL: 02-105-8686
FAX: 02-257-7006

ดำ�เนิ น การลงทุ น 400.0
ใ น ก ลุ่ ม บ ริ ษั ท ที่ ล้านบาท
ประกอบธุรกิจและ
จำ�หน่ายไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน

หุ้นสามัญ

400,000 หุ้น

1 อาคารที พี แอนด์ ที
ชัน้ 22 ซอยวิภาวดีรงั สิต
19 แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร

Aizu Energy
Pte. Ltd. (Aizu)
TEL:+65-63381888

ดำ�เนิ น การลงทุ น 1,601.58
ใ น ก ลุ่ ม บ ริ ษั ท ที่ ล้านเยน
ประกอบธุรกิจและ
จำ�หน่ายไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน

หุ้นสามัญ

400,394,265
หุ้น

8 Marina Boulevard
#05-02 Marina Bay
Financial Centre,
Singapore 018981

บริษัท สมาร์ท
โซลาร์ พาวเวอร์
จำ�กัด จำ�กัด (SSP)
TEL: 02-105-8686
FAX: 02-257-7006

ดำ�เนิ น ธุ ร กิ จ ผลิ ต 104.8
กระแสไฟฟ้ า จาก ล้านบาท
พลังงานหมุนเวียน
ภายใต้ โ ครงการ
สหกรณ์การเกษตร
เพือ่ การตลาดลูกค้า
ธ.ก.ส. ตรัง และ
สหกรณ์การเกษตร
ลำ�ทับ

หุ้นสามัญ

1,048,000 หุ้น 1 อาคารที พี แอนด์ ที
ชัน้ 22 ซอยวิภาวดีรงั สิต
19 แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)

101

บริษัท (ชื่อย่อ)

ประเภทธุรกิจ

ทุนจด
ชนิดของ จำ�นวนของหุ้น
ทะเบียน
หุ้นที่
ที่จำ�หน่ายได้
ชำ�ระแล้ว จำ�หน่ายได้ แล้วทั้งหมด
แล้วทั้งหมด

บริษัท ไพร์ม กรีน
โซลาร์ จำ�กัด (PGS)
TEL: 02-105-8686
FAX: 02-2577006

102

ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

ดำ�เนิ น ธุ ร กิ จ ผลิ ต 53.5
กระแสไฟฟ้ า จาก ล้านบาท
พลังงานหมุนเวียน
ภายใต้ โ ครงการ
สหกรณ์การเกษตร
นาบ่อคำ�พัฒนา
บริษัท ไอดีล โซลาร์ ดำ�เนินการลงทุนใน
1.0
จำ�กัด (IDS)
บริ ษั ท ที่ ป ระกอบ ล้านบาท
TEL: 02-105-8686 ธุรกิจและจำ�หน่าย
FAX: 02-257-7006 ไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน

หุ้นสามัญ

535,000 หุ้น

1 อาคารที พี แอนด์ ที ชั้น
22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร

หุ้นสามัญ

10,000 หุ้น

1 อาคารที พี แอนด์ ที ชั้น
22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร

Prime Solar Energy
Corporation (PSE)
TEL: 02-105-8686
FAX: 02-257-7006

ดำ�เนิ น การลงทุ น 1,000
ใ น ก ลุ่ ม บ ริ ษั ท ที่
ล้าน
ประกอบธุรกิจและ ดอลลาร์
จำ�หน่ายไฟฟ้าจาก ไต้หวันใหม่
พลังงานหมุนเวียน (NTD)
ในประเทศไต้หวัน
He Wu Co.,Ltd ดำ�เนิ น ธุ ร กิ จ ผลิ ต
119
(HW)
กระแสไฟฟ้ า จาก
ล้าน
TEL: 02-105-8686 พลังงานหมุนเวียน ดอลลาร์
FAX: 02-257-7006 ภายใต้ โ ครงการ ไต้หวันใหม่
He Wu
(NTD)

หุ้นสามัญ

30,898,276 หุ้น No.14, Ningxia East 2nd
street, Xitun District,
Taichung city, 407

หุ้นสามัญ

11,918,875 หุ้น 6 Floor, No. 102, 5th
Section, Nanjing East
Road, Songshan District,
Taipei 10533

Sheng Jiu Co.,
Ltd (SJ)
TEL: 02-105-8686
FAX: 02-257-7006

ดำ�เนิ น ธุ ร กิ จ ผลิ ต 28.58
กระแสไฟฟ้ า จาก
ล้าน
พลังงานหมุนเวียน ดอลลาร์
ภายใต้ โ ครงการ ไต้หวันใหม่
Sheng Jiu
(NTD)

หุ้นสามัญ

2,858,075 หุ้น 6 Floor, No. 102, 5th
Section, Nanjing East
Road, Songshan District,
Taipei 10533

Shin Shi Co., Ltd
(SS)
TEL: 02-105-8686
FAX: 02-2577006

ดำ�เนิ น ธุ ร กิ จ ผลิ ต 30.98
กระแสไฟฟ้ า จาก ดอลลาร์
พลังงานหมุนเวียน ไต้หวันใหม่
ภายใต้ โ ครงการ (NTD)
Shin Shi

หุ้นสามัญ

3,098,070 หุ้น 6 Floor, No. 102, 5th
Section, Nanjing East
Road, Songshan District,
Taipei 10533

รายงานประจำ�ปี 2564

บริษัท (ชื่อย่อ)

ประเภทธุรกิจ

ทุนจด
ชนิดของ จำ�นวนของหุ้น
ทะเบียน
หุ้นที่
ที่จำ�หน่ายได้
ชำ�ระแล้ว จำ�หน่ายได้ แล้วทั้งหมด
แล้วทั้งหมด

บริษัท ไพร์ม เอสโค่
จำ�กัด (ESCO)
TEL: 02-105-8686
FAX: 02-2577006

ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

ดำ� เ นิ น ธุ ร กิ จ
100
อ อ ก แ บ บ ล้านบาท
ก่อสร้าง ติดตั้ง
ร ะ บ บ ป ร ะ ห ยั ด
พลังงาน โดยใช้
พลั ง งานทดแทน
เช่น พลังงานแสง
อาทิตย์์
บริษัท ไพร์ม
ดำ�เนินธุรกิจออกแบบ 5 ล้านบาท
อัลเทอร์เนทีฟ วิชั่น ก่อสร้าง ติดตัง้ ระบบ
จำ�กัด (PAV)
ไฟฟ้ า จากพลั ง งาน
TEL: 02-105-8686 แสงอาทิตย์ เช่น แบบ
FAX: 02-257-7006 ติดตัง้ บนหลังคา

หุ้นสามัญ

1,000,000 หุ้น 1 อาคารที พี แอนด์ ที
ชั้น 22 ซอยวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร

หุ้นสามัญ

50,000 หุ้น

1 อาคารที พี แอนด์ ที ชัน้ 14
ซอยวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

บริษัท ไพร์ม โรด
รูฟท็อป จำ�กัด
(PRR)
TEL: 02-105-8686
FAX: 02-257-7006

ดำ�เนินธุรกิจออกแบบ 5 ล้านบาท
ก่อสร้าง ติดตัง้ ระบบ
ไฟฟ้ า จากพลั ง งาน
แสงอาทิตย์ เช่น แบบ
ติดตัง้ บนหลังคา

หุ้นสามัญ

50,000 หุ้น

1 อาคารที พี แอนด์ ที ชัน้ 22
ซอยวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

บริษัท ไพร์ม โรด
อัลเทอร์เนทีฟ
(ประเทศกัมพูชา)
จำ�กัด (PRAC)
TEL: 02-105-8686
FAX: 02-257-7006

ดำ�เนิ น ธุ ร กิ จ ผลิ ต
กระแสไฟฟ้ า จาก
พลังงานหมุนเวียน
ในกัมพูชา

13.75
ล้าน
ดอลลาร์
สหรัฐ
(USD)

หุ้นสามัญ

1,375,000 หุ้น No. 20, 181 st.,
Sangkat Tumnub Teuk,
Khan Boeung Keng
Kang, Phnom Penh,
Cambodia

บริษัท ไพร์ม
เอ็นเนอร์ยี่ เคเอช
จำ�กัด (PEKH)
TEL: 02-105-8686
FAX: 02-257-7006

ดำ�เนินการลงทุนใน 32.0
บริ ษั ท ที่ ป ระกอบ ล้านบาท
ธุ ร กิ จ และจำ�หน่ า ย
ไฟฟ้ า จากพลั ง งาน
หมุนเวียนในกัมพูชา

หุ้นสามัญ

320,000 หุ้น

1 อาคารที พี แอนด์ ที ชัน้ 22
ซอยวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

บริษัท ไพร์ม เวสท์ จำ�หน่าย ออกแบบ 1 ล้านบาท
เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด ก่อสร้าง ติดตัง้ เข้า
(PWE)
ประกวดราคาทีเ่ กีย่ ว
กั บ ระบบพลั ง งาน
ทางเลือกทุกรูปแบบ

หุ้นสามัญ

10,000 หุ้น

1 อาคารที พี แอนด์ ที ชัน้ 22
ซอยวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท (ชื่อย่อ)

104

ประเภทธุรกิจ

ทุนจด
ชนิดของ จำ�นวนของหุ้น
ทะเบียน
หุ้นที่
ที่จำ�หน่ายได้
ชำ�ระแล้ว จำ�หน่ายได้ แล้วทั้งหมด
แล้วทั้งหมด

ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

บริษทั จูปเิ ตอร์
ดำ�เนิ น ธุ ร กิ จ ผลิ ต
35
เพาเวอร์ จำ�กัด (JPT) กระแสไฟฟ้ า จาก ล้านบาท
พลังงานหมุนเวียน

หุ้นสามัญ

350,000 หุ้น

บริษัท พัฒนา
โซล่าเธอร์มอล
จำ�กัด (PNT)

ดำ�เนิ น ธุ ร กิ จ ผลิ ต
100
กระแสไฟฟ้ า จาก ล้านบาท
พลังงานหมุนเวียน

หุ้นสามัญ

1,000,000 หุ้น 199/18
หมูท่ ่ี
12
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ

บริษัท ไพร์ม เอ็กซ์ ประกอบธุ ร กิ จ ให้ 1 ล้านบาท
จำ�กัด (PRX)
บริ ก ารวางระบบ
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์
ระบบไฟฟ้า

หุ้นสามัญ

10,000 หุ้น

1 อาคารที พี แอนด์ ที ชัน้ 22
ซอยวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

บริษัท วงศ์ไพบูลย์
เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำ�กัด
(WPE)
TEL: 02-105-8686
FAX: 02-257-7006

ประกอบธุ ร กิ จ ให้ 5 ล้านบาท
บริ ก ารแบบครบ
วงจรสำ�หรั บ งาน
วิศวกรรม จัดหา
และก่อสร้าง (EPC)

หุ้นสามัญ

500,000 หุ้น

8/177 ซอยงามวงศ์วาน 47
แยก 6-11 แขวงทุง่ สองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

บริษัท สยามกรี
นเนอร์ยี่ จำ�กัด
(SGN)
TEL: 02-105-8686
FAX: 02-257-7006

ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ 5 ล้านบาท
ให้ บ ริ ก ารระบบ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
พลังงาน (Energy
Management
System - EMS) ใน
รูปแบบ Internet
of Things (IoT)

หุ้นสามัญ

50,000 หุ้น

8/177 ซอยงามวงศ์วาน 47
แยก 6-11 แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

บริษัท บิ๊กดาต้า
เทคโนโลยี จำ�กัด
(BDT)
TEL: 02-105-8686
FAX: 02-257-7006

ประกอบธุ ร กิ จ ที่ 500,000
ปรึกษาโซลูชั่น และ
บาท
อุ ป กรณ์ ป ระหยั ด
พลังงาน

หุ้นสามัญ

5,000 หุ้น

8/170 แขวงทุง่ สองห้อง เขต
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

Jingyi Energy
Company
Limited (JY)
TEL: 02-105-8686
FAX: 02-257-7006

ดำ�เนิ น ธุ ร กิ จ ผลิ ต
กระแสไฟฟ้ า จาก
พลังงานหมุนเวียน
ภายใต้ โ ครงการ
Jingyi Energy

หุ้นสามัญ

8,000 หุ้น

4-1 Floor, No. 70-1,
Xining North Road,
Datong District, Taipei
103

รายงานประจำ�ปี 2564

80,000
ดอลลาร์
ไต้หวัน

1 อาคารที พี แอนด์ ที ชัน้ 22
ซอยวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

บริษัท (ชื่อย่อ)

ประเภทธุรกิจ

Jingtai Energy
Company
Limited (JT)
TEL: 02-105-8686
FAX: 02-2577006
Jinaili Energy
Company
Limited (JNL)
TEL: 02-105-8686
FAX: 02-257-7006

ดำ�เนิ น ธุ ร กิ จ ผลิ ต
กระแสไฟฟ้ า จาก
พลังงานหมุนเวียน
ภายใต้ โ ครงการ
Jingtai Energy

ทุนจด
ชนิดของ จำ�นวนของหุ้น
ทะเบียน
หุ้นที่
ที่จำ�หน่ายได้
ชำ�ระแล้ว จำ�หน่ายได้ แล้วทั้งหมด
แล้วทั้งหมด

ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

80,000
ดอลลาร์
ไต้หวัน

หุ้นสามัญ

8,000 หุ้น

4-1 Floor, No. 70-1,
Xining North Road,
Datong District, Taipei
103

ดำ�เนิ น ธุ ร กิ จ ผลิ ต 500,000
กระแสไฟฟ้ า จาก ดอลลาร์
พลังงานหมุนเวียน ไต้หวัน
ภายใต้ โ ครงการ
Jinaili

หุ้นสามัญ

50,000 หุ้น

Floor 3-2, No. 151,
Section 3, Ximen Road,
North District, Tainan
City, Taiwan 704

JF Energy
Company
Limited (JF)
TEL: 02-105-8686
FAX: 02-257-7006

ดำ�เนิ น ธุ ร กิ จ ผลิ ต 500,000
กระแสไฟฟ้ า จาก ดอลลาร์
พลังงานหมุนเวียน ไต้หวัน
ภายใต้โครงการ JF
Energy

หุ้นสามัญ

50,000 หุ้น

6 Floor, No.102, 5th
Section, Nanjing East
Road, Songshan District,
Taipei

JK Energy
Company
Limited (JK)
TEL: 02-105-8686
FAX: 02-257-7006

ดำ�เนิ น ธุ ร กิ จ ผลิ ต 500,000
กระแสไฟฟ้ า จาก ดอลลาร์
พลังงานหมุนเวียน ไต้หวัน
ภายใต้โครงการ JK
Energy

หุ้นสามัญ

50,000 หุ้น

6 Floor, No.102, 5th
Section, Nanjing East
Road, Songshan District,
Taipei
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1.3.2 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของ
จ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทดังกล่าว ให้อธิบายเหตุผลประกอบ
ไม่มี

1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
-- โครงสร้างหรือสถานภาพของบริษัท/กลุ่มบริษัท ในกรณีที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

-- อธิบายเหตุผลและโอกาสหรือความจำ�เป็นที่ต้องมีการพึ่งพิงหรือสนับสนุนระหว่างกัน รวมทั้งความสำ�คัญเชิง
กลยุทธ์ (positioning) ของบริษัท/กลุ่มบริษัทต่อกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
ไม่มี
-- กลไกการรักษาสิทธิของผูถ้ อื หุน้ กรณีทโ่ี ครงสร้างธุรกิจของบริษทั /บริษทั ในกลุม่ มีการแข่งขันกันอย่างมีนยั สำ�คัญ
ไม่มี

1.3.4 ผู้ถือหุ้น
1. รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้
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รายชื่อผู้ถือหุ้น

จำ�นวนหุ้น (หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น

12,654,273,466

74.36%

1.1 Prime Road Tech Inter Limited (2)

7,143,107,555

41.97%

1.2 บริษัท ไพร์ม โร้ด แคปปิตอล จำ�กัด (3)

3,658,422,389

21.50%

1.3 นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์

1,852,743,522

10.89%

2. นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์

1,609,672,011

9.46%

3. กลุ่มศรีชวาลา (4)

778,982,466

4.58%

3.1 นายกฤษน์ ศรีชวาลา

279,416,533

1.64%

3.2 นายอัครเดช ศรีชวาลา

214,601,200

1.26%

3.3 บริษัท ฟีน่า แอสเซ็ท จำ�กัด (5)

152,183,533

0.89%

3.4 นายอมร ศรีชวาลา

106,481,200

0.63%

3.5 บริษัท ฟีนิกซ์ ทองหล่อ จำ�กัด

15,000,000

0.09%

3.6 นางวินิตา ศรีชวาลา

23,142,400

0.14%

3.7 นายเทพฤทธิ์ ศรีชวาลา

0

0.00%

3.8 นายซานเจย์ คูมาร์ ซิงห์

0

0.00%

4. UBS AG LONDON BRANCH

240,100,000

1.41%

5. CGS-CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE.LTD.

212,829,263

1.25%

6. นายชวลิต ตวงสิทธิสมบัติ

124,404,600

0.73%

7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด

86,255,322

0.51%

8. นายมารชัย กองบุญมา

71,500,000

0.42%

9. นายสมศักดิ์ จึงธีรพานิช

51,900,000

0.30%

10. นายวิน สันติพงศ์ไชย

39,795,333

0.23%

15,88,554,861

93.32%

1. กลุ่มนายสมประสงค์ (1)

รวม
หมายเหตุ

1. นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ Prime Road Tech Inter Limited และ บริษัท ไพร์ม โร้ด แคปปิตอล จำ�กัด เป็นกลุ่ม acting in
concert ตามประกาศว่าด้วยเรื่อง การกำ�หนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำ�ร่วมกับบุคคลอื่น
และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และมาตรา 247
2. Prime Road Tech Inter Limited มีนายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ เป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Ultimate Shareholder) โดยถือหุ้น
ทั้งทางตรงและทางอ้อมอยู่ที่ร้อยละ 99.98 ของทุนชำ�ระแล้ว
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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3. บริษัท ไพร์ม โร้ด แคปปิตอล จำ�กัด มีนายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ เป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Ultimate Shareholder) โดยถือหุ้นทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมอยู่ที่ร้อยละ 99.99 ของทุนชำ�ระแล้ว
4. นายกฤษน์ ศรีชวาลา นายเทพฤทธิ์ ศรีชวาลา นายอัครเดช ศรีชวาลา นายอมร ศรีชวาลา นางวินิตา ศรีชวาลา นายซานเจย์ คูมาร์
ซิงห์
5. บริษัท ฟีน่า แอสเซ็ท จำ�กัด มีผู้ถือหุ้น คือ นายกฤษน์ ศรีชวาลา นายอัครเดช ศรีชวาลา และนายอมร ศรีชวาลา เป็นผู้ถือหุ้นที่แท้
จริง (Ultimate Shareholder) โดยถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมอยู่ที่ร้อยละ 99.96 ของทุนชำ�ระแล้ว

ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อ การกำ�หนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำ�เนินงานของบริษัท อย่าง
มีนัยสำ�คัญ
ความสัมพันธ์ของบริษัท ไพร์ม เอ็นเนอร์ยี่ แคปปิตอล จำ�กัด (PEC) กับบริษัท วีนา เอ็นเนอร์ยี พีทีอี แอลทีดี จำ�กัด

ที่มา: เอกสารการถือหุ้นและเอกสารสัญญาการร่วมลงทุนระหว่าง PEC และบริษัท วีนา เอ็นเนอร์ยี พีทีอี แอลทีดี

PEC ดำ�เนินธุรกิจโดยการถือหุ้นในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย ขนาดกำ�ลังการผลิตเสนอขายตาม
สัญญารวม 72.0 เมกะวัตต์และขนาดกำ�ลังการผลิตติดตั้งรวม 91.7 เมกะวัตต์ (“โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 91.7
เมกะวัตต์”) ทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 30.0 โดยการถือหุ้นของ PEC นั้นมาจากการปรับโครงสร้างภายใต้
การถือหุ้นกลุ่มเดียวกันจาก บริษัท ไพร์ม โรด เทค จำ�กัด (PRT) เมื่อเดือนธันวาคม ปี 2560
โดยสัดส่วนอีกร้อยละ 70.0 นัน้ ถือหุน้ โดย บริษทั วีนา เอ็นเนอร์ยี พีทอี ี แอลทีดี ทัง้ นี้ การถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 30.0 ดังกล่าว
ทำ�ให้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 91.7 เมกะวัตต์ มีสถานะเป็นบริษทั ร่วมของบริษทั โดยการดำ�เนินการต่างๆ จะ
ดำ�เนินการโดยบริษทั วีนา เอ็นเนอร์ยี โซล่าร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด เป็นหลัก อย่างไรก็ดี PEC จะมีสว่ นร่วมหลักในการตัดสินใจใน
เรือ่ งสำ�คัญดังต่อไปนี้
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-- การเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีของบริษัท
-- การอนุมัติรายการควบรวมหรือยกเลิกของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
-- การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
-- การแก้ไขข้อบังคับหรือข้อตกลงอันเป็นสาระสำ�คัญของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
-- การออกเครื่องมือทางการเงินที่เกี่ยวกับทุนหรือ Re-Capitalization
การร่วมลงทุนระหว่าง PEC และ วีนา เอ็นเนอร์ยี มีจุดเริ่มต้นมาจากคุณสมประสงค์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ PRGD เป็น
ผู้ริเริ่มการพัฒนาโครงการดังกล่าว แต่เมื่อภายหลังได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครบถ้วนทุกสัญญาใน
เดือนธันวาคม ปี 2554 โครงการจำ�เป็นต้องใช้แหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมเงินในลักษณะเงินกู้โครงการ (Project Finance)
จากสถาบันการเงิน ทั้งนี้ การได้มาซึ่งเงินกู้ดังกล่าวจำ�เป็นต้องมีผลการดำ�เนินงานในอดีตรวมถึงชื่อเสียงทางด้านเครดิตที่
มั่นคง คุณสมประสงค์จึงเข้าเจรจากับกองทุน Equis Fund ซึ่งเป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทน โดย Equis มีชื่อเสียงในด้านการดำ�เนินงานมาอย่างยาวนานรวมถึงเป็นผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนที่มีกำ�ลังการผลิตติดตั้งรวม 2.4 GW โดยเป็นกองทุนเอกชนที่ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย
และยังเป็นผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หลายโครงการทั่วภูมิภาค Asia Pacific คุณสมประสงค์จึงเจรจา
ตกลงเข้าร่วมลงทุนโดยมีสัดส่วนการร่วมลงทุนที่ Equis Fund ร้อยละ 70.0 และคุณสมประสงค์ร้อยละ 30.0
ในปี 2561 Equis Fund ได้ขายบริษัท Equis Energy ให้แก่กลุ่ม Global Infrastructure Partners หรือ GIP โดย GIP เป็น
ผู้น�ำในธุรกิจบริหารกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่มุ่งเน้นในการผสานความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและแนวทางปฏิบัติที่ดี
ด้านการบริหารจัดการกองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) เข้ากับโครงการโครงสร้างพื้นฐานและมีกลุ่มการลงทุนหลักที่
เน้นในอุตสาหกรรม พลังงาน คมนาคมขนส่ง และบ�ำบัดน�้ำเสีย นอกจากนี้ GIP ยังได้ท�ำการเปลี่ยนชื่อบริษัทที่ถือครอง
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 91.7 เมกะวัตต์จาก บริษัท Soleq Pte. Ltd เป็นบริษัท วีนา เอ็นเนอร์ยี พีทีอี แอล
ทีดี และ บริษัท โซเล็ค โซล่าร์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด เป็นบริษัท วีนา เอ็นเนอร์ยี โซล่าร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
วีนา เอ็นเนอร์ยี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท วีนา เอ็นเนอร์ยี พีทีอี แอลทีดี เป็นผู้พัฒนาและนักลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ (PV) ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และเป็นผู้นำ�ในธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนในทวีปเอเชีย โดยในปัจจุบันเป็นเจ้าของโครงการกว่า 180 โครงการรวมกำ�ลังการผลิตติดตั้งกว่า 11.0 กิกะวัตต์ใน
ประเทศต่างๆ ได้แก่ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น อินเดีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน เกาหลีใต้ และประเทศไทย โดย วีนา เอ็นเนอร์ยี
มีสำ�นักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์และมีสำ�นักงานย่อยในประเทศต่างๆ 17 สำ�นักงาน ซึ่งมีทีมงานที่มีประสบการณ์
กว่า 600 ท่าน
บริษัท บริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัท และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท มิได้มีความเกี่ยวข้องกับ วีนา เอ็นเนอร์ยี พีทีอี
แอลทีดี และผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Ultimate Shareholders) ของ วีนา เอ็นเนอร์ยี พีทีอี แอลทีดี แต่อย่างใด ส่วนในลักษณะ
ของการเข้าทำ�สัญญาและลักษณะของการบริหารงานร่วมกับบริษัท วีนา เอ็นเนอร์ยี โซล่าร์ (ประเทศไทย) นั้น บริษัทได้สิทธิ
ออกเสียงในเรื่องที่สำ�คัญในร้อยละ 30.0 ซึ่งเพียงพอต่อการคัดค้านรายการที่ต้องได้รับเสียงอนุมัติตั้งแต่ร้อยละ 70.0 ขึ้นไป
และบริษัทจะมุ่งเน้นการตัดสินใจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
1. หากเป็น holding company ให้แสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักด้วย
2. ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (shareholders’ agreement)ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลัก
ทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท และอธิบายสาระสำ�คัญที่มีผลต่อการดำ�เนินงาน
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1.4 จำ�นวนทุนจดทะเบียนและทุนชำ�ระแล้วของบริษัท
1.4.1 ทุนจดทะเบียน/ทุนช�ำระแล้ว/จ�ำนวนหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 5,530,000,000 บาท เรียกช�ำระแล้ว 4,254,485,515 บาท โดยแบ่ง
เป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 4,254,485,515 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.4.2 หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ
ไม่มี

1.4.3 ในกรณีที่มีหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงในการออกหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม
เพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund) และใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)
ให้ระบุจ�ำนวนหุ้นและจ�ำนวนหุ้นรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าว พร้อมทั้ง อธิบายถึง
ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นอันเนื่องมาจากการที่กองทุนรวมหรือผู้ออก NVDR ไม่ใช้สิทธิออกเสียงใน
การประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด จะไม่เข้าประชุมและไม่ใช้สิทธิออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน เว้นแต่เป็นการ
เข้ า ประชุ ม และออกเสี ย งเพื่ อ พิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ การเพิ ก ถอนหลั ก ทรั พ ย์ อ อกจากการเป็ น หลั ก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนมีมติเห็นชอบให้ไทยเอ็นวีดีอาร์เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ครบองค์ประชุม
และให้บริษัทจดทะเบียนสามารถด�ำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ ไทยเอ็นวีดีอาร์จะต้องได้รับหนังสือแจ้งจากบริษัท
จดทะเบียนไม่น้อยกว่า 5 วันท�ำการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ไทยเอ็นวีดีอาร์จะพิจารณาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
จดทะเบียนเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนสามารถด�ำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ อย่างไรก็ตาม ไทยเอ็นวีดีอาร์จะงดออกเสียง
ในทุกวาระที่เข้าร่วม

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น
1.5.1 กรณีที่บริษัทมีหลักทรัพย์แปลงสภาพ
ไม่มี

1.5.2 กรณีที่บริษัทมีหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้
ในปี 2564 บริษัทฯ มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในประเทศชนิด หุ้นกู้ระยะยาว ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งสิ้น 500 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำ�หนดไถ่ถอน ตามรายละเอียด
ดังนี้
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หุ้นกู้

มูลค่า (ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

อายุ/กำ�หนดไถ่ถอน

อันดับ
ความน่าเชื่อถือ

PRIME239A II/HNW

500

5%

2 ปี/16 ก.ย. 2566

tris rating : BBB-

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
1. นโยบายของบริษัทฯ
มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากการหัก
ทุนส�ำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจกระแสเงินสดของ
บริษัท แผนการลงทุนของบริษัท และข้อพิจารณาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร

2. นโยบายของบริษัทย่อย
2.1 บริษัทโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย
บริษัทโครงการในประเทศไทยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำ�ไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
หลังจากการหักทุนสำ�รองต่าง ๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทแต่ละบริษัทและตามกฎหมายแล้ว ซึ่งบริษัทจะได้รับ
ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำ�นึง
ถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ฐานะทางการเงินของบริษัทย่อย การสำ�รองเงินไว้เพื่อลงทุนใน
อนาคต การสำ�รองเงินไว้เพื่อจ่ายชำ�ระคืนเงินกู้ยืม (Debt Service Reserve Account) ตามเงื่อนไขของสัญญาสินเชื่อ
รูปแบบโครงการ (Project Finance) หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบ
ต่อการดำ�เนินงานปกติของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำ�คัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทย่อยพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม
ภายหลังจากที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทก่อน
2.2 โครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่บริษัทเข้าไปลงทุนในต่างประเทศ
บริษัทโครงการในต่างประเทศมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำ�ไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
หลังจากการหักทุนสำ�รองต่าง ๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทแต่ละบริษัทและตามกฎหมายแล้ว ซึ่งบริษัทจะได้รับ
ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำ�นึง
ถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ฐานะทางการเงินของบริษัทย่อย การสำ�รองเงินไว้เพื่อลงทุนใน
อนาคต การสำ�รองเงินไว้เพื่อจ่ายชำ�ระคืนเงินกู้ยืม (Debt Service Reserve Account) ตามเงื่อนไขของสัญญาสินเชื่อ
รูปแบบโครงการ (Project Finance) หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบ
ต่อการดำ�เนินงานปกติของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำ�คัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทย่อยพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม
ภายหลังจากที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทก่อน
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ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจากบริษัทย่อยที่จัดตั้งอยู่ในต่างประเทศให้แก่บริษัท อาจมีต้นทุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากการจ่าย
เงินปันผลดังกล่าว เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (withholding tax) (ในกรณีเป็นการจัดสรรส่วนแบ่งกำ�ไรให้แก่นักลงทุนทีเค ภาษี
หัก ณ ที่จ่ายตามกฎหมายญี่ปุ่นเท่ากับร้อยละ 20.42) ภาษีที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการทำ�รายการ และ
ผลกำ�ไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
2.3 บริษัทที่เป็นบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทผู้ดำ�เนินโครงการ (Project Company)
บริษัทที่เป็นบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทผู้ดำ�เนินโครงการ (Project Company) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ
50 ของกำ�ไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากการหักทุนสำ�รองต่าง ๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทแต่ละ
บริษัท และตามกฎหมายแล้ว ซึ่งบริษัทจะได้รับตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าว
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2. การบริหารจัดการความเสี่ยง
2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง
2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง
บริษทั มุง่ มัน่ ให้มกี ารก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยได้นำ� หลักการบริหารความเสีย่ งองค์กร (ERM : Enterprise Risk Management)
ตามแนวทางกรอบการบริหารความเสีย่ งของ COSO : The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission ซึง่ เป็นแนวทางการบริหารความเสีย่ งทีม่ มี าตรฐานในระดับสากลมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสีย่ งของบริษทั
ซึง่ คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับทุกคนจะต้องน�ำไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม และตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ทีจ่ ะต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายการบริหารความเสีย่ ง เพือ่ ให้การบริหารความเสีย่ งประสบความส�ำเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุด

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท
การลงทุนในหุ้นของบริษัทมีความเสี่ยง
ผูล้ งทุนควรพิจารณาข้อมูลทัง้ หมดในเอกสารฉบับนีอ้ ย่างรอบคอบโดยเฉพาะอย่างยิง่ ปัจจัยความเสีย่ งต่าง ๆ ดังมีรายละเอียด
ปรากฏด้านล่างในข้อนีก้ อ่ นการตัดสินใจลงทุนในหุน้ ของบริษทั
ความเสี่ยงที่ระบุด้านล่างนี้อธิบายถึงปัจจัยความเสี่ยงที่มีนัยสำ�คัญที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทและมูลค่าหุ้นของบริษัท
นอกจากนี้ อาจมีปจั จัยความเสีย่ งอืน่ ๆ บางประการทีบ่ ริษทั ยังไม่อาจทราบได้ในขณะนี้ หรือเป็นปัจจัยความเสีย่ งทีบ่ ริษทั
พิจารณาในขณะนีแ้ ล้วเห็นว่าไม่มนี ยั สำ�คัญ แต่อาจส่งผลให้การดำ�เนินธุรกิจ ฐานะทางการเงินผลการดำ�เนินงาน และโอกาส
ทางธุรกิจของบริษทั เสียหายได้ และอาจกลายเป็นปัจจัยความเสีย่ งทีม่ นี ยั สำ�คัญในอนาคต ซึง่ อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมี
นัยสำ�คัญต่อการดำ�เนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดำ�เนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษทั
นอกจากนี้ เอกสารฉบับนีย้ งั มีขอ้ ความทีเ่ ป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต (Forward–looking statement) ซึง่ มี
ความเสีย่ งและความไม่แน่นอน เช่น การใช้ถอ้ ยคำ�ว่า “เชือ่ ว่า” “คาดการณ์วา่ ” “คาดหมายว่า” “มีแผนจะ” “ตัง้ ใจ”
“ประมาณ” “เสีย่ งต่อ” “มุง่ ต่อ” “ควรจะ” หรือถ้อยคำ�ในลักษณะใกล้เคียง เป็นต้น ตลอดจนคำ�เตือนทีเ่ กีย่ วกับข้อความทีเ่ ป็น
การคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตในส่วนอืน่ ๆ ของเอกสารฉบับนีด้ ว้ ย
สำ�หรับข้อมูลทีอ่ า้ งอิงถึง หรือทีเ่ กีย่ วข้องกับรัฐบาล หรือเศรษฐกิจในภาพรวมของตลาดในประเทศไทย และประเทศต่าง
ๆ ในตลาดโลกนัน้ บริษทั ได้มาจากข้อมูลทีม่ กี ารเปิดเผย หรือคัดลอกมาจากเอกสารของทางราชการ หรือแหล่งข้อมูลอืน่ ที่
เชือ่ ว่าเชือ่ ถือได้ อย่างไรก็ดี บริษทั ไม่ได้มกี ารตรวจพิสจู น์ หรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว หรือวิธกี ารทีไ่ ด้มาซึง่ ข้อมูล
ดังกล่าวแต่อย่างใด รายละเอียดมีดงั ต่อไปนี้
2.2.1 ความเสี่ยงต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท
ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยทำ�สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ดังนั้นหาก
ภาครัฐและหน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขในการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนก็
อาจส่งผลกระทบต่อสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของบริษัทได้
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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อย่างไรก็ดี ตามแผนพัฒนากำ�ลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (แผน PDP 2018) และแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 -2579 (แผน AEDP 2015) ที่ประกาศใช้นั้นภาครัฐยังคงมีนโยบายส่งเสริมการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นบริษัทจึงมองว่าความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงแปลงนโยบายของ
ภาครัฐในประเทศที่จะส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจของบริษัทมีไม่มากนัก
ในขณะทีโ่ ครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญีป่ นุ่ จะเป็นการเข้าทำ�สัญญากับบริษทั เอกชนขนาดใหญ่ ทัง้ Tohoku
Electric Power Company และ Kansai Electric Power Company ทีไ่ ด้รบั สัมปทานและได้รบั ความเห็นชอบจากรัฐบาล
ญีป่ นุ่ ในการดำ�เนินการเป็นผูจ้ ดั หาไฟฟ้าของประเทศญีป่ นุ่ ซึง่ รัฐบาลญีป่ นุ่ มีการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนโดยการพัฒนา
โครงข่ายระบบไฟฟ้า การสนับสนุนด้านกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง และการวิจยั และพัฒนาเพือ่ ลดต้นทุนการดำ�เนินการ เพือ่
แก้ปญ
ั หาการลดลงของอัตราการพึง่ พาตัวเองทางด้านพลังงาน (Energy Self-Sufficiency Rate)
นอกจากนี้สภานิติบัญญัติญี่ปุ่นได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยบริษัทผู้ประกอบ
กิจการไฟฟ้า (The Act on Purchase of Renewable Energy Sourced Electricity by Electric Utilities) เมื่อวันที่ 1
กรกฎาคม 2555 ซึ่งหลังจากนั้นสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด โดยสัดส่วน
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ ดังนั้นบริษัทจึงมอง
ว่าความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐของประเทศญี่ปุ่นที่จะส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจของบริษัทมี
ไม่มากนัก
ส่วนการดำ�เนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศไต้หวันนั้นจะขึ้นตรงต่อ Taipower โดยมี Bureau of Energy,
Ministry of Economic Affair เป็นผู้กำ�หนดมาตรการหรือนโยบายต่าง ๆ รัฐบาลไต้หวันได้มีการบังคับใช้ Renewable
Energy Act (“REDA”) สำ�หรับผู้ประกอบการที่ต้องการดำ�เนินธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในประเทศไต้หวัน โดยกำ�หนด
รายละเอียดในการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบของ Feed-in Tariff ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2552 และรวมถึงประกาศ Electricity
Business Act (“EB Act”) ที่มีผลบังคับใช้กับอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้ามาตั้งแต่ปี 2550 โดยกฎหมายทั้งสองฉบับ
เป็นกฎเกณฑ์ที่สำ�คัญในการประกอบธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในประเทศไต้หวัน
ซึ่งยังมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายทั้ง
สองฉบับอยู่ตลอดในช่วงที่ผ่านมา ดังนั้นบริษัทอาจจะมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ดีประเทศไต้หวันอยู่ในช่วงแก้ไขและรณรงค์การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งอาจมีการกำ�หนดมาตรการ
หรือนโยบายที่จะมีผลบังคับใช้เพื่อแก้ไขปัญหาและผ่อนปรนเงื่อนไขบางประการให้ผู้ประกอบการสามารถดำ�เนินธุรกิจได้
คล่องตัวขึ้น ดังนั้นบริษัทจึงมองว่าความเสี่ยงในส่วนนี้มีไม่มากนัก
ส่วนการดำ�เนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศกัมพูชานั้นจะขึ้นตรงต่อการไฟฟ้าแห่งประเทศกัมพูชา เป็น
ผู้กำ�หนดมาตรการหรือนโยบายต่างๆ รัฐบาลกัมพูชาได้มีการกำ�หนดรายละเอียดในการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบของ Feedin Tariff ผ่านการประมูล และมีสถาบันทางการเงินระดับโลกร่วมสนับสนุนโครงการ (Asian Development Bank) ซึ่งใน
สัญญาการซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ได้มีการระบุชดเชยอย่างชัดเจนในกรณีเกิดเหตุการณ์สุดวิสัยทางการเมือง (Change-in-law)
ดังนั้นบริษัทจึงมองว่าความเสี่ยงในส่วนนี้มีไม่มากนัก
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
ณ ปัจจุบัน บริษัทมีลูกค้ารายใหญ่เพียง 5 รายที่เป็นคู่สัญญาในการรับซื้อไฟฟ้าของบริษัทในประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศไต้หวัน และประเทศกัมพูชา คือ กฟภ. TEPCO KEPCO Taipower และ EDC ซึ่งเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าที่บริษัทผลิตได้
ทั้งหมดตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ดังนั้นหาก กฟภ. TEPCO KEPCO Taipower และ/หรือ EDC บอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
ดังกล่าว อาจส่งผลต่อผลการดำ�เนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำ�คัญ
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รายงานประจำ�ปี 2564

อย่างไรก็ดี บริษัทมองว่าความเสี่ยงจากการถูกบอกเลิกสัญญามีค่อนข้างจำ�กัด เนื่องจากบริษัทมีการควบคุมการปฏิบัติงาน
ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทให้เป็นไปตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อีกทั้ง
คู่สัญญามีความน่าเชื่อถือที่ค่อนข้างสูง โดย กฟภ. นั้นเป็นหน่วยงานของภาครัฐ ในขณะที่ TEPCO และ KEPCO เป็นบริษัท
เอกชนขนาดใหญ่ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับสัมปทานและได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลญี่ปุ่นในการดำ�เนินการเป็นผู้จัดหาไฟฟ้าของ
ประเทศญี่ปุ่น และ Taipower เป็นรัฐวิสาหกิจที่ขึ้นตรงต่อ Ministry of Economic Affair หรือ MOEA ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ที่มีความมั่นคงสูงของประเทศไต้หวัน ส่วน EDC เป็นรัฐวิสาหกิจที่ขึ้นตรงต่อ Ministry of Mines and Energy ภายใต้การ
กำ�กับดูแลของรัฐบาลประเทศกัมพูชา
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจำ�หน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย
บริษทั ขายสินค้าในกลุม่ พลังงานไฟฟ้าและอุปกรณ์กอ่ สร้างงานโครงการ
โดยสินค้าทีน่ ำ�เข้ามาจำ�หน่ายผ่านผูผ้ ลิตสินค้าใน
กลุม่ นีโ้ ดยตรงจากประเทศจีน แต่สว่ นใหญ่การจัดจำ�หน่ายสินค้าในกลุม่ นีม้ ตี วั แทนจำ�หน่ายโดยตรงจากผูผ้ ลิตสินค้าจำ�นวน
มากราย และการจำ�หน่ายสินค้าของทางบริษทั เน้นการจำ�หน่ายผ่านผูร้ บั เหมางานก่อสร้างระบบไฟฟ้าและ ผูจ้ ดั จำ�หน่ายราย
ย่อยทีเ่ ป็นตัวแทนของผูผ้ ลิตสินค้าในกลุม่ เดียวกัน จำ�นวน 3 ราย ซึง่ ทีผ่ า่ นมามียอดขายผ่านกลุม่ ผูจ้ ดั จำ�หน่ายดังกล่าวจำ�นวน
22 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4 ของรายได้รวมในปี 2563 ซึง่ บริษทั ยังไม่ได้มกี ารทำ�สัญญาขายสินค้ากับผูจ้ ดั จำ�หน่ายราย
ย่อยดังกล่าวนีใ้ นลักษณะของตัวแทนจำ�หน่ายของทางบริษทั ขณะเดียวกัน ผูจ้ ดั จำ�หน่ายรายดังกล่าวก็เป็นตัวแทนจำ�หน่าย
สินค้าทีเ่ หมือนกับทางบริษทั และเป็นคูแ่ ข่งด้วย ดังนัน้ รายได้
จากการขายสินค้าของบริษัท จึงมีความไม่แน่นอน โดยขึ้นอยู่กับนโยบายการส่งเสริมการขายสินค้าของผู้ผลิตสินค้า และผู้จัด
จำ�หน่ายในกลุ่มเดียวกันเน้นนโยบายการตัดราคาขายระหว่างกันเป็นสำ�คัญ หากผู้ผลิตสินค้าดังกล่าวบอกเลิกการเป็นผู้จัด
จำ�หน่ายให้แก่บริษัทหรือไม่ดำ�เนินการส่งเสริมการขายของสินค้า ยกเลิกการโปรโมทบริษัทในช่องทางการสื่อสารออนไลน์
และเน้นการขยายตัวแทนจำ�หน่ายทำ�ให้มีคู่แข่งมากขึ้นในตลาด และบริษัทยังไม่สามารถหาผู้ซื้อ หรือผู้จัดจำ�หน่ายรายใหม่
มาทดแทนได้อาจมีผลทำ�ให้ยอดขายของบริษัทลดลงหรือสูญเสียรายได้ในจำ�นวนเดียวกัน นอกจากนี้ จะทำ�ให้บริษัท ต้อง
มีภาระต้นทุนในการเก็บสินค้า ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทด้วย ทั้งนี้บริษัทจึงกำ�หนดหลักการจัดเก็บสินค้า
คงคลัง และการเน้นการขยายการขายสินค้าในกลุ่มพลังงานไฟฟ้าระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในปี 2564 เพิ่มขึ้นจากการ
ทำ�สัญญาเป็นตัวแทนจำ�หน่ายให้แก่บริษัทผู้ผลิตสินค้าแผ่นโซล่าเซลล์ของ Jinko Solar Co., Ltd. อย่างเป็นทางการเพื่อ
จำ�หน่ายสินค้าในกลุ่มที่บริษัทมีจุดแข็งทางด้านเทคนิคและเครือข่ายธุรกิจกับผู้รับเหมาบริการในกลุ่มนี้และพันธมิตรกับ
ตัวแทนรายย่อย จำ�นวน 15 ราย ซึ่งแม้จะยังไม่มากแต่ก็จะช่วยลดระดับเก็บสินค้าคงคลังหรือหวังพึ่งพิงรายรับจากโครงการ
ก่อสร้างซึ่งมีจำ�นวนโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายลงได้
นอกจากนี้ยังพึ่งพิงการโปรโมตจากผู้ผลิตรายใหญ่ในการเป็น
ช่องทางการจำ�หน่ายให้มีผู้สนใจรู้จักบริษัทเพิ่มสูงขึ้นได้บ้าง
ความเสี่ยงจากพึ่งพาบุคลากรที่มีความชำ�นาญเฉพาะด้าน
บริษัทได้มีการว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) ในการออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าแต่ละโรงทั้งในประเทศไทยและในประเทศญี่ปุ่น โดยผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) เป็น
ผู้ให้การรับประกันผลงาน เช่น ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV Module) ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) และการรับประกันประสิทธิภาพของแผง (Performance Ratio
Guarantee)
ดังนั้นบริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้รับเหมาในกรณีที่ผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ
(EPC
Contractor) มีเหตุขัดข้องในการด�ำเนินงานที่ส่งผลต่อฐานะ และ/หรือสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัท
ไม่สามารถเรียกร้องค่าชดเชยในกรณีที่โรงไฟฟ้าของบริษัทผลิตไฟฟ้าได้ในปริมาณต�่ำกว่าที่ผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ
(EPC Contractor) รับประกัน
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อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้รับเหมาก่อสร้างเบ็ดเสร็จ ในส่วนของ ประสบการณ์ ความชำ�นาญ ความรู้
ด้านเทคโนโลยี ฐานะทางการเงิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของอุปกรณ์ที่ใช้ และขอบเขตการรับประกันผลงานและการ
บริการอย่างเข้มงวดและละเอียดรอบคอบในกระบวนการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) หลัง
จากนั้นบริษัทจึงพิจารณาความเหมาะสมทางด้านราคา เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC
Contractor) ที่มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม
ความเสี่ยงจากการต่อสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในอนาคต
ปัจจุบัน บริษัทมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 28 สัญญา แบ่งเป็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟภ. จำ�นวน 18 สัญญา และ
สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ TEPCO และ KEPCO จำ�นวน 2 สัญญา และ KEPCO จำ�นวน 3 สัญญา และสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ
Taipower จำ�นวน 5 สัญญา ทั้งนี้ สัญญาซื้อขายไฟฟ้าทุกฉบับมีการกำ�หนดระยะเวลาที่แน่นอน โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของ
บริษัทสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทตามคู่สัญญา ดังนี้

ประเภทสัญญา

ระยะเวลาสัญญา

1. สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) สัญญามีกำ�หนดระยะเวลา 5 ปีนับจากวันที่ลงนามในสัญญา
ในระบบราคารับซื้อไฟฟ้าส่วนเพิ่ม (Adder)
และต่อเนื่องอีกครั้งละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ และให้มีผลใช้
บังคับจนกว่าจะมีการยุติสัญญา
2. สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) สัญญามีกำ�หนดระยะเวลา 25 ปีนับจากวันที่โครงการเปิด
ในระบบราคารับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in-Tariff
ให้ดำ�เนินการเชิงพาณิชย์ครั้งแรก
3. สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ Tohoku Electric Power
สัญญามีกำ�หนดระยะเวลา 20 ปีนับจากวันที่อ่านมิเตอร์
Company และ Kansai Electric Power Company ขายไฟฟ้าเป็นครั้งแรก
4. สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ Taipower

สัญญาจะมีกำ�หนดระยะเวลา 20 ปีนับจากวันที่โครงการ
เปิดให้ดำ�เนินการเชิงพาณิชย์ครั้งแรก

5. สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ EDC

สัญญาจะมีกำ�หนดระยะเวลา 20 ปีนับจากวันที่โครงการ
เปิดให้ดำ�เนินการเชิงพาณิชย์ครั้งแรก

หากสัญญาใดสัญญาหนึง่ หรือหลายสัญญาครบระยะเวลาทีก่ ำ�หนดแล้ว และบริษทั ไม่ได้รบั สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าในอนาคตได้มาก
พอ อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สำ�คัญต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดำ�เนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทั ฯ
ความสามารถในการได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในอนาคตถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท ดังนั้นบริษัทฯ
จำ�เป็นต้องได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพิ่มเติมอยู่เสมอเพื่อให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ดี สำ�หรับประเทศไทย จากความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในประเทศที่ยังคงเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงนโยบาย
ของภาครัฐที่ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทมากขึ้นในอุตสาหกรรมด้านพลังงานไฟฟ้า บริษัทคาดการณ์ว่าจำ�นวนสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้ากับภาครัฐจะมีมากขึ้น รวมถึงแนวโน้มที่บริษัทจะสามารถทำ�สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับภาคเอกชน (Private PPA) ได้
โดยตรงในอนาคตจากนโยบายต่าง ๆ ของกระทรวงพลังงานที่ริเริ่มการออกนโยบายเพื่อสนับสนุนการซื้อรับซื้อไฟฟ้าโดยตรง
จากภาคเอกชนสู่เอกชนในช่วงที่ผ่านมาก็จะทำ�ให้โอกาสในการทำ�ธุรกิจของบริษัทเปิดกว้างขึ้นด้วย
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ส�ำหรับประเทศญีป่ นุ่ นัน้ การใช้พลังงานหมุนเวียนยังคงได้รบั การสนับสนุนอย่างต่อเนือ่ ง โดยรัฐบาลญีป่ นุ่ มีการส่งเสริมการใช้
พลังงานหมุนเวียน ด้วยการพัฒนาโครงข่ายระบบไฟฟ้า การสนับสนุนด้านกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง และการวิจยั และพัฒนาเพือ่
ลดต้นทุนการด�ำเนินการ เพือ่ แก้ปญ
ั หาการลดลงของอัตราการพึง่ พาตัวเองทางด้านพลังงาน (Energy Self-Sufficiency Rate)
ส�ำหรับประเทศไต้หวันนัน้
รัฐบาลไต้หวันให้ความส�ำคัญต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
ภายหลังจากรัฐบาลไต้หวันได้นำ� เอาการก�ำหนดอัตรารับซือ้ ไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff มาปรับใช้เพือ่ สนับสนุนการ
พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทนภายใต้ 2009 Renewable Energy Act พร้อมทัง้ ประกาศ
แผนในการพัฒนาโครงข่ายระบบไฟฟ้า การสนับสนุนด้านกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง และการวิจยั และพัฒนาเพือ่ ลดต้นทุน
การด�ำเนินการของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ส�ำหรับประเทศกัมพูชา เป็นประเทศทีม่ กี ารเติบโตทางด้านความต้องการพลังงานค่อนข้างสูง รวมทัง้ รัฐบาลมีนโยบาย
สนับสนุนพลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อย่างชัดเจน อีกทัง้ สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้านัน้ ยังเป็นลักษณะ
Take-or-Pay ซึง่ ลดความเสีย่ งจากการขายไฟฟ้าได้เป็นอย่างมาก
ดังนัน้ บริษทั จึงมองว่าความเสีย่ งในด้านนีค้ อ่ นข้างต�ำ่ อีกทัง้ บริษทั มีคณ
ุ สมบัตทิ คี่ รบถ้วนต่อการได้รบั สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า และ
การได้รบั ใบอนุญาตเพิม่ เติมในอนาคต เนือ่ งจากบริษทั ได้พฒ
ั นาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทงั้ ในและต่างประเทศ
มาแล้วหลายโครงการ ประกอบกับความเชีย่ วชาญของทีมผูบ้ ริหารและพนักงานทีค่ นุ้ เคยกับอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี
ความเสีย่ งจากการพึง่ พาลูกค้ารายใหญ่รายเดียวตัง้ แต่รอ้ ยละ 30 ของยอดขายรวม
ณ ปัจจุบนั บริษทั มีลกู ค้ารายใหญ่เพียง 5 รายทีเ่ ป็นคูส่ ญ
ั ญาในการรับซือ้ ไฟฟ้าของบริษทั ในประเทศไทย ประเทศญีป่ นุ่
ประเทศไต้หวัน และประเทศกัมพูชา คือ กฟภ. TEPCO KEPCO Taipower และ EDC ซึง่ เป็นผูร้ บั ซือ้ ไฟฟ้าทีบ่ ริษทั ผลิตได้
ทัง้ หมดตามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า ดังนัน้ หาก กฟภ. TEPCO KEPCO Taipower และ/หรือ EDC บอกเลิกสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า
ดังกล่าว อาจส่งผลต่อผลการด�ำเนินงานของบริษทั อย่างมีนยั ส�ำคัญ
อย่างไรก็ดี บริษทั มองว่าความเสีย่ งจากการถูกบอกเลิกสัญญามีคอ่ นข้างจ�ำกัด เนือ่ งจากบริษทั มีการควบคุมการปฏิบตั งิ าน
ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษทั ให้เป็นไปตามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด อีกทัง้ คู่
สัญญามีความน่าเชือ่ ถือทีค่ อ่ นข้างสูง โดย กฟภ. นัน้ เป็นหน่วยงานของภาครัฐ ในขณะที่ TEPCO และ KEPCO เป็นบริษทั
เอกชนขนาดใหญ่ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับสัมปทานและได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลญี่ปุ่นในการด�ำเนินการเป็นผู้จัดหาไฟฟ้าของ
ประเทศญีป่ นุ่ และ Taipower เป็นรัฐวิสาหกิจทีข่ นึ้ ตรงต่อ Ministry of Economic Affair หรือ MOEA ซึง่ เป็นหน่วยงานทีม่ ี
ความมัน่ คงสูงของประเทศไต้หวัน ส่วน EDC เป็นรัฐวิสาหกิจทีข่ นึ้ ตรงต่อ Ministry of Mines and Energy ภายใต้การ
ก�ำกับดูแลของรัฐบาลประเทศกัมพูชา
ความเสีย่ งกรณีวตั ถุดบิ ส�ำคัญ ต้นทุนรวมมีราคาผันแปรมาก
บริษทั ด�ำเนินธุรกิจก่อสร้างและจ�ำหน่ายสินค้าในกลุม่ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซงึ่ ต้องใช้แผงโซล่าเซลล์เป็นต้นทุนหลัก
(คิดเป็นร้อยละ 45 ของต้นทุนรวม) ทัง้ นีร้ าคาแผงโซล่าเซลล์ในปีทผี่ า่ นมาได้ปรับสูงขึน้ ประมาณร้อยละ 31 ซึง่ ท�ำให้บริษทั ได้รบั
ผลกระทบจากการปรับราคาของแผงโซล่าเซลล์ดงั กล่าวเป็นอย่างมาก เนือ่ งจากค่าจ้างการก่อสร้างสินค้าทีบ่ ริษทั ท�ำสัญญากับ
ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นค่าจ้างคงทีท่ ไี่ ด้ทำ� การตกลงในช่วงปลายปีพ.ศ. 2563 โดยราคาสินค้าเริม่ มีการปรับตัวสูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 เป็นต้นมาและขึน้ สูงสุดในช่วงปลายปี 2564 จากผลกระทบทางนโยบายของรัฐบาลจีนเรือ่ งการลด
การใช้พลังงานถ่านหินในประเทศท�ำให้เกิดภาวะการขาดแคลนไฟฟ้าในประเทศจีน ประกอบกับการขึน้ ลงของอัตราแลกเปลีย่ น
สุกลเงินดอลลาร์สหรัฐ และการขนส่งสินค้าทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ในช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19 ท�ำให้สนิ ค้าทีน่ ำ� เข้ามีการปรับตัวสูงขึน้
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บริษทั ได้เริม่ เปลีย่ นแปลงสัญญาว่าจ้างโดยการปรับราคาสินค้าในกลุม่ นีโ้ ดยการยืนราคาไม่เกิน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ทีเ่ สนอราคา
และตกลงซือ้ ขายสินค้าในอัตราแลกเปลีย่ นระดับหนึง่ หากอัตราแลกเปลีย่ นมีการปรับตัวสูงขึน้ บริษทั จะปรับราคาสินค้าขึน้ ตาม
อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันชี้แจงให้ผู้ว่าจ้างดังกล่าวจ่ายค่าสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นตามจริงซึ่งบริษัทคาดว่าจะทยอยเปลี่ยนแปลง
สัญญาให้เสร็จทัง้ หมดได้ภายในปี 2564 ซึง่ จะช่วยลดความเสีย่ งจากการผันผวนของราคาแผงโซล่าเซลล์ อัตราแลกเปลีย่ น ได้
ความเสีย่ งเกีย่ วกับผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
เนือ่ งจากกระบวนการผลิตของบริษทั อาจท�ำให้เกิดมลพิษต่อชุมชนใกล้โรงงาน บริษทั จึงได้ปอ้ งกันปัญหาทีเ่ กิดขึน้ โดยได้ตงั้
คณะท�ำงานเพือ่ บริหารจัดการด้านพลังงานและสิง่ แวดล้อม เพือ่ กาหนดแนวทางด�ำเนินการและติดตามผลการบริหารจัดการใน
เรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับ สิง่ แวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอกโรงงานด้วยแนวคิด 3R คือ การใช้ซำ�้ (Reuse) ลดการใช้ (Reduce) และกลับ
มาใช้ใหม่ (Recycle) ท�ำให้สามารถลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิต ลดการทิง้ เศษวัสดุออกสูภ่ ายนอกและลดค่าใช้จา่ ยใน
การก�ำจัดของเสียมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพือ่ ลดการใช้นำ�้ และพลังงาน โดยเฉพาะการใช้กระแสไฟฟ้า บริษทั ได้เริม่
พัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ โดยติดตัง้ หลังคาโซล่าเซลล์หลังคาโรงงานและอาคาร เพือ่ ลดการใช้กระแสไฟฟ้า และ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพือ่ ลดฝุน่ ละอองและลดกลิน่ ตลอดจนก�ำหนดให้มกี ารตรวจวัดผลกระทบอย่างต่อเนือ่ ง โดยผลการ
ตรวจสอบในปีทผี่ า่ นมาบริษทั ได้ผา่ นเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมทุกรายการ ไม่สง่ ผลกระทบหรือท�ำลายสภาพแวดล้อมและ
ทรัพยากรของชุมชน
ความเสีย่ งด้านสังคม
ความเสีย่ งด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
บุคคลทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งประธานกรรมการ และบุคคลทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ของบริษทั เป็นครอบครัวเดียวกัน
ซึง่ อาจท�ำให้ดเู หมือนว่า บริษทั ยังไม่มกี ารถ่วงดุลอ�ำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ อย่างไรก็ตาม บริษทั ได้
ตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี จึงได้จดั ท�ำกฎบัตร ซึง่ ระบุหน้าทีข่ องประธานกรรมการ คณะกรรมการ
และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ซึง่ ท�ำให้การแบ่งบทบาทหน้าทีร่ ะหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการมีความชัดเจน และเกิดการ
ถ่วงดุลอย่างเหมาะสม นอกจากนีค้ ณะกรรมการของบริษทั ยังประกอบด้วยจ�ำนวนกรรมการอิสระมากกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวน
กรรมการทัง้ หมดและได้แต่งตัง้ กรรมการอิสระท่านหนึง่ ร่วมพิจารณาก�ำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ ซึง่ เป็นไปตาม
แนวปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั จดทะเบียนปี 2560
ความเสีย่ งจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
ความเสีย่ งจากภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นเรือ่ งทีม่ คี วามส�ำคัญและมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษทั โดยเฉพาะระบบงาน
ต่าง ๆ ทีส่ ำ� คัญ เช่น ระบบเครือข่าย (Network) ระบบการเงินการบัญชี ระบบการบริหารงานภายในและทรัพยากรบุคคล ซึง่
ระบบงานดังกล่าวมีขอ้ มูลส่วนบุคคลทีบ่ ริษทั ครอบครองด้วยหากเกิดปัญหาเกีย่ วกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทั การ
เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ ริษทั ครอบครองย่อมส่งผลกระทบการด�ำเนินงานและชือ่ เสียงของบริษทั บริษทั จึงได้วางแผนและมี
การลงทุนเพือ่ พัฒนาระบบงานเพือ่ รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ และการป้องกันความเสีย่ งจากภัย คุกคามทางไซเบอร์ ได้แก่ การ
ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้มคี วามพร้อมใช้งานเพือ่ หลีกเลีย่ งการล้มเหลวของระบบเครือข่าย (Network) และ
เครือ่ งแม่ขา่ ย (Server) เพือ่ ให้ระบบสามารถท�ำงานได้อย่างต่อเนือ่ ง ป้องกันการเข้ามาท�ำลาย (Network) และก�ำหนดมาตรการ
ควบคุมความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เช่น ระบบรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ (Firewall) การก�ำหนดสิทธิใ์ นการเข้าถึง
ข้อมูล การวางเครือข่ายตัง้ ศูนย์สำ� รองข้อมูลเพือ่ รองรับภาวะฉุกเฉินเพือ่ ให้สามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนือ่ ง
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ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต
ความเสี่ยงจากบริษัทยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงาน/ความล่าช้าของโครงการในอนาคต
1.1 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น
ความส�ำเร็จในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยโดยปัจจัยส�ำคัญที่
สามารถส่งผลให้การพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นไม่สามารถจ�ำหน่ายไฟฟ้าได้ตามแผนที่วางไว้ รวม
ถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
- การขออนุญาตด�ำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต่อ METI (Ministry of Economic Trade and
Industry)
- การด�ำเนินการเพื่อขอใบอนุญาตที่จ�ำเป็นในการด�ำเนินธุรกิจ
- การขออนุญาตเชื่อมโยงกับโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Connection)
- การจัดหาที่ดินส�ำหรับใช้ในการพัฒนาโครงการ
- ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนทั้งในรูปของการเพิ่มทุนและการกู้ยืมเงิน
- ผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) ด�ำเนินการล่าช้า
- เหตุสุดวิสัยและภัยพิบัติต่าง ๆ
หากบริษัทไม่สามารถด�ำเนินการดังกล่าวได้ตามแผนการลงทุนที่วางไว้ บริษัทจะมีความเสี่ยงจากการที่วันเปิดด�ำเนินการเชิง
พาณิชย์ของโครงการอาจต้องล่าช้าออกไป ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่ม รวมถึงระยะเวลาการรับซื้อไฟฟ้าที่ลดลงตามระยะ
เวลาที่มีการล่าช้า ท�ำให้บริษัทได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนแตกต่างจากที่คาดการณ์ไว้
อย่างไรก็ดี บริษัทได้ก�ำหนดแนวทางการพัฒนาและก�ำกับดูแลโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น โดย (1)
ก�ำหนดให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอย่างละเอียดก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน (2) คัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจที่มี
ความน่าเชื่อถือและมีประสบการณ์ในการด�ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น และ (3) ท�ำสัญญาการ
ลงทุนทีเคระหว่าง บริษัท ไอสึ เอนเนอร์จี พีทีอี ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นบริษัทที่ท�ำหน้าที่นักลงทุนทีเค และบริษัทผู้ด�ำเนินกิจการ
และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจ และ/หรือผู้ให้บริการต่าง ๆ และบริษัทผู้ด�ำเนินกิจการ โดยได้มีการ
ก�ำหนดวัตถุประสงค์ในการลงทุน ขอบเขตในการด�ำเนินงานและกิจกรรมทางธุรกิจที่ส�ำคัญที่เกี่ยวข้องในก่อนการเปิดให้
ด�ำเนินการเชิงพาณิชย์ และช่วงด�ำเนินโครงการอย่างชัดเจนและครอบคลุม
1.2 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวัน
ความส�ำเร็จในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย
โดยปัจจัยส�ำคัญที่สามารถส่งผลให้การพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวันไม่สามารถจ�ำหน่ายไฟฟ้าได้
ตามแผนที่วางไว้ รวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
- การขออนุญาตเปลี่ยน Recordation Approval (RA) เป็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA)
- การด�ำเนินการเพื่อขอใบอนุญาตที่จ�ำเป็นในการด�ำเนินธุรกิจ
- การขออนุญาตเชื่อมโยงกับโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Connection) กับ Taipower
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- การจัดหาที่ดินส�ำหรับใช้ในการพัฒนาโครงการ ซึ่งหากเป็นที่ดินของหน่วยงานรัฐบาลจะต้องมีการเข้าท�ำสัญญา
ความร่วมมือต่อหน่วยงานภาครัฐ ที่รัฐต้องการให้น�ำที่ดินที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์มาใช้ประโยชน์ในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
- ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนทั้งในรูปของการเพิ่มทุนและการกู้ยืมเงิน
- ผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) ด�ำเนินการล่าช้า
- การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19)
- เหตุสุดวิสัยและภัยพิบัติต่าง ๆ
หากบริษัทไม่ควบคุมการด�ำเนินการพัฒนาให้ไปเป็นตามแผนที่วางไว้ บริษัทจะมีความเสี่ยงจากการที่วันเปิดด�ำเนินการเชิง
พาณิชย์ของโครงการอาจต้องล่าช้าออกไป ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่ม และอาจมีการทบทวนเงื่อนไขระยะเวลาการรับซื้อ
ไฟฟ้าหรือปรับเปลี่ยนอัตราการรับซื้อไฟฟ้า ท�ำให้บริษัทได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนแตกต่างจากที่คาดการณ์ไว้ และ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ที่ระบาดไปทั่วโลกและในประเทศไต้หวัน หาก
เป็นช่วงด�ำเนินการก่อสร้างแล้วพบผู้ติดเชื้อต้องมีการหยุดงานอย่างน้อย 14 วัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19
บริษัทมีความเสี่ยงต้นทุนการก่อสร้างเพิ่มในการเพิ่มคนงาน เครื่องจักร อุปกรณ์ เพื่อชดเชยวันที่ล่าช้าออกไปหรือมี
ความเสี่ยงจากการที่วันเปิดด�ำเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการอาจต้องล่าช้าออกไป หากไม่สามารถควบคุมได้
ทั้งนี้ การก�ำหนดราคารับซื้อไฟฟ้าในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างผู้พัฒนาและบริษัท Taipower นั้นจะถูกก�ำหนดจาก
คณะกรรมการในทุก ๆ ปี โดยผู้ประกอบการที่สามารถเริ่มด�ำเนินการเชิงพาณิชย์ในแต่ละช่วงของปีนั้น จะได้รับราคาซื้อขาย
ไฟฟ้าที่ก�ำหนดขึ้นในแต่ละช่วงของปีนั้น ๆ ดังนั้นราคารับซื้อไฟฟ้าจะขึ้นกับวันที่โครงการเปิดให้ด�ำเนินการเชิงพาณิชย์ ซึ่ง
หากบริษัทเริ่มด�ำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ช้าออกไปกว่าที่วางแผนไว้ ราคารับซื้อไฟฟ้ามีแนวโน้มที่จะต�่ำลงจากที่ประมาณการ
ไว้ ทั้งนี้ โครงการ โซล่าโรงเรียนทั้งสองเฟส รวมถึงโครงการโซล่าประมงทั้งสามเฟสที่มีก�ำหนดการเปิดให้ด�ำเนินการเชิง
พาณิชย์ภายในปี 2565 ซึ่งในปัจจุบันการก่อสร้างและการด�ำเนินการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องมีความคืบหน้าตามที่บริษัทได้
วางแผนไว้
ไต้หวันมีความแข็งแกร่งในการจัดการควบคุมการแพร่ระบาดเชือ้ โควิด-19 ทีป่ ระสบความส�ำเร็จจนรอดพ้นวิกฤต โดยรัฐบาล
มีการรับมือโรคระบาดได้อย่างรวดเร็ว เด็ดขาด มีการตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวด มีความร่วมมมือจากทุกภาคส่วนในประเทศ
อีกทัง้ ไต้หวันสามารถบริจาคหน้ากาก ภายใต้โครงการ “Taiwan can help” และ “Taiwan is helping” มีการผลิตหน้ากาก
ได้วนั ละ 10 ล้านชิน้ และบริจาคให้กบั หลายประเทศทัว่ โลก ท�ำให้โครงการทีบ่ ริษทั ก�ำลังพัฒนาไม่มผี ลกระทบแต่อย่างใด
เป็นไปตามแผนและก�ำหนดการทีว่ างไว้
อย่างไรก็ดี บริษทั ได้กำ� หนดแนวทางการพัฒนาและก�ำกับดูแลโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทปี่ ระเทศไต้หวัน โดย
(1) ก�ำหนดให้มกี ารศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอย่างละเอียดก่อนทีจ่ ะตัดสินใจลงทุน (2) เข้าท�ำสัญญาต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจ และ/หรือผูใ้ ห้บริการต่างๆ และบริษทั ผูด้ ำ� เนินกิจการ โดยมีการก�ำหนดวัตถุประสงค์ในการลงทุน
ขอบเขตในการด�ำเนินงานและกิจกรรมทางธุรกิจทีส่ ำ� คัญทีเ่ กีย่ วข้องในก่อนการเปิดให้ดำ� เนินการเชิงพาณิชย์ และช่วงด�ำเนิน
โครงการอย่างชัดเจนและครอบคลุม (3) บริษทั ได้มกี ารใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการในการพัฒนาโครงการ การก�ำกับ
ดูแลโครงการกับพันธมิตร หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และให้สามารด�ำเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการตามแผนและก�ำหนดการที่
วางไว้ ในระหว่างการแพร่ระบาดเชือ้ โควิด-19
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1.3 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศกัมพูชา
ความสำ�เร็จในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศกัมพูชาขึน้ อยูก่ บั หลายปัจจัย
โดยปัจจัยสำ�คัญทีส่ ามารถส่งผลให้การพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศกัมพูชาไม่สามารถจำ�หน่ายไฟฟ้าได้ตาม
แผนทีว่ างไว้ รวมถึงแต่ไม่จำ�กัดเพียงเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
-- การดำ�เนินการเพื่อขอใบอนุญาตที่จำ�เป็นในการดำ�เนินธุรกิจ
-- ผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) ดำ�เนินการล่าช้า
-- การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19)
-- เหตุสุดวิสัยและภัยพิบัติต่าง ๆ
หากบริษัทไม่ควบคุมการดำ�เนินการพัฒนาให้ไปเป็นตามแผนที่วางไว้ บริษัทจะมีความเสี่ยงจากการที่วันเปิดดำ�เนินการเชิง
พาณิชย์ของโครงการอาจต้องล่าช้าออกไป ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่ม และอาจมีการทบทวนเงื่อนไขระยะเวลาการรับซื้อ
ไฟฟ้าหรือปรับเปลี่ยนอัตราการรับซื้อไฟฟ้า ทำ�ให้บริษัทได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนแตกต่างจากที่คาดการณ์ไว้
ในระหว่างการแพร่ระบาดเชือ้ โควิด-19 ในประเทศกัมพูชา บริษทั ได้มกี ารกำ�หนดแนวทางการบริหารโครงการและนโยบาย
ร่วมกับผูร้ บั เหมา เพือ่ รับมือและป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดเชือ้ โควิด-19 ในสถานทีก่ อ่ สร้างของโครงการ มีการติดต่อกับ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการในการพัฒนาโครงการ มีการกำ�กับดูแลโครงการกับพันธมิตร
และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอย่างใกล้ชดิ เพือ่ ให้สามารดำ�เนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการตามแผนและกำ�หนดการทีว่ างไว้
ความเสีย่ งเรือ่ งการขาดแคลนแรงงาน
บริษทั ประกอบธุรกิจพลังงาน ซึง่ เป็นธุรกิจทีใ่ ช้แรงงานจำ�นวนมาก โดยในปี 2564 รัฐบาลกำ�หนดให้มกี ารปรับขึน้ ค่าแรงงาน
เป็น 331 บาท มีผลให้ตน้ ทุนในการผลิตสูงขึน้ ประกอบกับแรงงานบางส่วนได้กลับคืนสูภ่ าคเกษตรกรรมตามช่วงฤดูกาล
เพาะปลูกและฤดูกาลเก็บเกีย่ ว และการขยายตัวของเศรษฐกิจรวมถึงการขยายตลาดอสังหาริมทรัพย์ไปยังตลาดต่างจังหวัด
ได้กอ่ ให้เกิดปัญหา การขาดแคลนแรงงานในภาคธุรกิจดังกล่าวของไทยอย่างรุนแรงและต่อเนือ่ ง บริษทั จึงอาจประสบปัญหา
การขาดแคลนแรงงานและมีตน้ ทุนในการผลิตทีส่ งู ขึน้
ความเสีย่ งด้านการเงิน
ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีเงินกู้ยืมต่างประเทศที่ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยงหรือมีการป้องกันความเสี่ยง แล้วแต่มี
mismach ของสัญญา
จากการที่บริษัทลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน และกัมพูชา ทำ�ให้มีรายได้เป็น
สกุลเงินเยน ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ และดอลลาร์สหรัฐ ความผันผวนของค่าเงินอาจส่งผลกระทบในทางลบเมื่อบริษัทแปลง
ค่าเงินต่างประเทศเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำ�เนินงานของบริษัท ดังนั้นความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงิน
อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการดำ�เนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของรายได้ในสกุลเงินต่างประเทศไม่ได้
อยู่ในระดับที่มีนัยสำ�คัญโดยในปี2563 บริษัทมีรายได้จากส่วนแบ่งกำ�ไรจากโครงการในประเทศญี่ปุ่น และไต้หวัน คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 0.6 และ 4.9 ตามลำ�ดับ สำ�หรับโครงการในประเทศกัมพูชานั้นยังไม่มีรายได้ในปี 2563 เนื่องจากอยู่ระหว่าง
การพัฒนาโครงการ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายและงบลงทุนของบริษัทอยู่ในรูปสกุลเงินต่างประเทศเช่นกัน ซึ่งนับเป็นการป้องกัน
ความเสี่ยงตามธรรมชาติ (natural hedge) ได้ส่วนหนึ่ง

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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ความเสีย่ งจากการทีบ่ ริษทั ผิดสัญญากูย้ มื เงิน
ตามลักษณะของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยทั่วไป แหล่งเงินทุนจะมาจากเงินกู้ยืมเป็นหลัก บริษัทจึงมีภาระที่ต้องจ่าย
ดอกเบี้ยและจ่ายช�ำระคืนเงินกู้ยืมให้แก่ธนาคารพาณิชย์ตามก�ำหนด
และปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินตามที่ได้ระบุไว้ใน
สัญญา ดังนั้นหากผลประกอบการไม่ดีหรือไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินดังกล่าว บริษัทก็อาจมีความเสี่ยงที่ไม่
สามารถช�ำระดอกเบี้ยและเงินกู้ยืมตามก�ำหนดได้ หรือมีสิทธิถูกเรียกช�ำระหนี้คืนทั้งจ�ำนวนในทันที เช่นเดียวกับผู้ประกอบการ
ทั่วไปในอุตสาหกรรม
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมีกระแสเงินสดรับจากการด�ำเนินงานที่ค่อนข้างสม�่ำเสมอ อีกทั้งที่ผ่านมาบริษัทมี
การวางแผนทางการเงินอย่างละเอียดรอบคอบและมีการติดตามผลการด�ำเนินงานอย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความ
มั่นใจว่าบริษัทจะมีกระแสเงินสดเพียงพอส�ำหรับช�ำระดอกเบี้ยและเงินกู้ยืม
และสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินที่
ก�ำหนดในสัญญากู้ยืมเงิน
นอกจากนี้ ในช่วงก่อนทีบ่ ริษทั จะเข้าท�ำธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้ หมดของ PRA มานัน้ บริษทั ร่วมของ PRA จ�ำนวน 8 บริษทั
มีเงินลงทุนในตัว๋ สัญญาใช้เงินทีอ่ อกโดยบริษทั ไพร์ม โรด เทค จ�ำกัด (“PRT”) โดยตัว๋ สัญญาใช้เงินทีอ่ อกโดย PRT มีเงือ่ นไข
ส�ำคัญสรุปได้ดงั ต่อไปนี้
- วันทีอ่ อกตัว๋ คือ 2 ธันวาคม 2559
- ช�ำระคืนเงินต้นครัง้ เดียวพร้อมดอกเบีย้ เมือ่ ครบก�ำหนด
- อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 1 ต่อปี
- ไถ่ถอนคืนก่อนก�ำหนดได้ แต่ไม่สามารถโอนเปลีย่ นมือได้
- มูลค่าไถ่ถอน ณ วันครบก�ำหนดไถ่ถอนคืนจะมีมลู ค่าเท่ากับมูลค่าเงินต้นบวกอัตราร้อยละ 1 ต่อปีของมูลค่าเงินต้น
ดังกล่าว
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บริษัท

อายุตว๋ั

วันครบ
กำ�หนด
ไถ่ถอน

บริษทั บึงสามพัน
โซล่า จำ�กัด
บริษทั นอร์ธเวสต์
โซล่าร์ จำ�กัด

10 ปี 8
เดือน
10 ปี 8
เดือน

3 ส.ค.
2570
3 ส.ค.
2570

24,913,782.18

25,163,605.98

25,415,242.04

251,636.06

24,057,595.09

24,298,833.45

24,541,821.78

242,988.33

บริษทั ไนน์ เอ
โซล่า จำ�กัด

10 ปี 8
เดือน

3 ส.ค.
2570

25,855,192.51

26,114,456.33

26,375,600.90

261,144.56

บริษทั โซล่าเทค
เอ็นเนอยี จำ�กัด

10 ปี 8
เดือน

3 ส.ค.
2570

24,756,738.07

25,004,987.10

25,255,036.98

250,049.87

บริษทั โกลเด้น ไลท์ 10 ปี 8
โซล่า จำ�กัด
เดือน
บริษทั อินฟินทิ
10 ปี 8
อัลฟา แคปปิตอล
เดือน
จำ�กัด

3 ส.ค.
2570
3 ส.ค.
2570

30,481,324.03

30,786,976.54

31,094,846.31

307,869.77

29,472,391.94

29,767,927.36

30,065,606.64

297,679.27
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ยอดคงเหลือ
31 ธ.ค. 2562

ยอดคงเหลือ
31 ธ.ค. 2563

ยอดคงเหลือ
31 ธ.ค. 2564

รายได้
ดอกเบีย้
ระหว่างงวด

บริษัท

อายุตว๋ั

วันครบ
กำ�หนด
ไถ่ถอน

บริษัท เชียงใหม่
10 ปี
3 ส.ค.
รินิวเอเบิล
8 เดือน 2570
เอ็นเนอยี จำ�กัด
บริษัท อีเอสพีพี
10 ปี
4 ต.ค.
จำ�กัด
10 เดือน 2570
บริษัท อีเอสพีพี
100 ปี 15 ต.ค.
จำ�กัด
2659
รวม - สุทธิ

ยอดคงเหลือ
31 ธ.ค. 2562

ยอดคงเหลือ
31 ธ.ค. 2563

ยอดคงเหลือ
31 ธ.ค. 2564

รายได้
ดอกเบีย้
ระหว่างงวด

29,711,053.91

30,008,982.52

30,309,072.35

300,089.83

38,685,486.29

39,073,406.33

39,464,140.39

390,734.06

85,444,591.27

86,301,389.82

87,164,403.72

863,013.90

313,378,155.28 316,520,565.44 319,685,771.09 3,165,205.65

เงินลงทุนของบริษัทร่วมทั้ง 8 บริษัทในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยผู้ถือหุ้นนั้นมีมาแต่เดิมก่อนที่ PRT จะเข้าลงทุนในบริษัทร่วม
ทั้ง 8 บริษัทแล้ว และบริษัท ไพร์ม เอ็นเนอร์ยี่ แคปปิตอล จำ�กัด (“PEC”) ถือหุ้นในบริษัทร่วมทั้ง 8 บริษัทเพียงร้อยละ 30
จึงไม่มีอำ�นาจควบคุม และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวให้เป็นไปตามเงื่อนไขปกติทั่วไป (arm’s
length basis) ได้ เนื่องจากจะขัดต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอีกรายหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่มีอำ�นาจควบคุม
ทั้งนี้ PRA ไม่เคยจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ดังนั้นเงินปันผลที่ PEC ได้รับมาจากบริษัทโครงการ จึงนำ�ไปใช้เพื่อลงทุนพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าใหม่ๆ ก่อให้เกิดผลกำ�ไรแก่กลุ่มบริษัทและผู้ถือหุ้น ต่อมาเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 PEC ได้รับโอนภาระ
หนี้ที่ PRT มีต่อบริษัทโครงการมาที่ PEC โดยบริษัทร่วมทั้ง 8 บริษัทในฐานะผู้ลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดย PRT ได้ร่วม
ลงนามในสัญญาโอนหนี้จาก PRT มาที่ PEC ด้วย ดังนั้น บริษัทร่วมทั้ง 8 บริษัทจึงได้กลายเป็นผู้ลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออก
โดย PEC อย่างไรก็ดี PEC มีแนวทางในการชำ�ระดอกเบี้ยและเงินกู้ยืมตั๋วสัญญาใช้เงินที่ PEC มีอยู่กับบริษัทร่วมทั้ง 8 บริษัท
ผ่านเงินปันผลที่ PEC ได้รับจากบริษัทร่วมดังกล่าว
2.2.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
ความเสี่ยงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ > 50%
บริษทั มีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่ทถ่ี อื หุน้ มากกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำ�ระแล้วทัง้ หมด ซึง่ สัดส่วนการถือหุน้ ทีม่ ากกว่ากึง่ หนึง่ ทำ�ให้ผถู้ อื หุน้
รายใหญ่ดังกล่าวมีอำ�นาจในการควบคุมบริษัทและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัทในทุกเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ดังนัน้ ผูถ้ อื หุน้ รายอืน่ ของบริษทั อาจมีความเสีย่ งจากการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพือ่ ถ่วงดุลและตรวจสอบเรือ่ งที่
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่เสนอในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้ ยกเว้นเรือ่ งทีผ่ ถู้ อื หุน้ รายใหญ่มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือเรือ่ งทีก่ ำ�หนดให้
ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยสามารถรวบรวมเสียงเพือ่ ใช้สทิ ธิคดั ค้านได้
อย่างไรก็ดี บริษทั ได้มกี ารจัดโครงสร้างการบริหารจัดการโดยบุคลากรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และได้มกี ารกำ�หนดขอบเขต
ในการดำ�เนินงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบ การมอบอำ�นาจให้แก่กรรมการและผูบ้ ริหารอย่างชัดเจนและโปร่งใส และ
มีการกำ�หนดมาตรการการทำ�รายการทีเ่ กีย่ วโยงกับกรรมการ ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ผูม้ อี ำ�นาจควบคุมกิจการ รวมถึงบุคคลทีม่ ี
ความขัดแย้ง ซึง่ บุคคลดังกล่าวจะไม่มสี ทิ ธิในการออกเสียงในการอนุมตั ริ ายการนัน้ ๆ เพือ่ ให้การดำ�เนินธุรกิจของบริษทั เป็นไป
อย่างโปร่งใส นอกจากนี้ บริษทั ยังได้มกี ารแต่งตัง้ บุคคลภายนอกเป็นกรรมการอิสระจำ�นวน 5 ท่าน จากกรรมการทัง้ หมด 7 ท่าน
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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เพื่อทำ�หน้าที่ตรวจสอบ ถ่วงดุลการตัดสินใจ และพิจารณาอนุมัติรายการต่าง ๆ ก่อนนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อสร้าง
ความมั่นใจให้ผู้ถือหุ้นว่าโครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการถ่วงดุลอำ�นาจ โปร่งใส และมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
ความเสี่ยงจากเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ที่มีข้อจ�ำกัดในการจ่ายเงินปันผล
ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีขาดทุนสะสมจ�ำนวนมากอาจเนื่องจากบริษัทมีการท�ำธุรกรรมการกู้ยืมเงินในลักษณะเงินกู้
โครงการ (Project Finance) ส�ำหรับทุกโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งสัญญาเงินกู้เป็นสัญญาระยะยาวและมีการ
ก�ำหนดให้โครงการต่าง ๆ จะต้องด�ำรงอัตราส่วนความสามารถในการช�ำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio) (โดย
สัญญาที่ DSCR สูงที่สุดเท่ากับ 1.10 เท่า) และ จ�ำเป็นต้องน�ำเงินในบัญชีส�ำรองส�ำหรับเจ้าหนี้ (Debt Service Reserve
Account) ให้ครบตามจ�ำนวนเงินต้นและดอกเบี้ยที่จะครบก�ำหนดจ่ายในรอบ 3-6 เดือน ถัดไป แต่อย่างไรก็ดีโครงการโรง
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีรายได้ที่ค่อนข้างสม�่ำเสมอ ซึ่งในปีที่ผ่านมา ทุกโครงการของโรงไฟฟ้ามีความสามารถในการช�ำระ
หนี้ และมี DSCR Ratio มากกว่าที่ธนาคารก�ำหนดทุกโครงการ ดังนั้นแล้วโครงการจึงมีแนวโน้มค่อนข้างต�่ำที่จะไม่สามารถ
ด�ำรงอัตราส่วนดังกล่าวหรือไม่สามารถน�ำเงินใส่บัญชีส�ำรองส�ำหรับเจ้าหนี้ได้ จนถึงระดับไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามที่
วางแผนไว้ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคตอันใกล้
ความเสี่ยงจากการที่หุ้นมี free float น้อยส่งผลให้สภาพคล่องในการซื้อขายน้อย
บริษัทมีความเสี่ยงจากการที่หุ้นสามัญมี free float น้อยส่งผลให้สภาพคล่องในการซื้อขายน้อย โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม
2564 หุ้นของบริษัทส่วนใหญ่จ�ำนวน 3,254,572,468 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.49 ถือโดยผู้ถือหุ้น (กลุ่ม strategic partner)
เพียง 3 ราย และเป็นการถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย 7,506 ราย จ�ำนวน 999,913,047 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 23.50 จึงมีผลให้การ
ซื้อขายเปลี่ยนมือของหุ้นในตลาดรองอาจมีไม่มากนัก ดังนั้นผู้ถือหุ้นจึงอาจจะมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถขายหุ้นได้ทันทีใน
ราคาที่ต้องการ
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3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน
บริษัทได้ตระหนักและให้ความส�ำคัญถึงความยั่งยืนในการด�ำเนินธุรกิจ จึงได้ออกนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมซึ่งครอบคลุมประเด็นการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพการจัดการด้าน
สภาพภูมิอากาศและก๊าซเรือนกระจกการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพการบริหารจัดการน�้ำโดย บริษัทมีความมุ่ง
มั่นต่อการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมุ่งสู่วิถี
สังคมคาร์บอนต�่ำซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและประชาคมโลกตามข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) ซึ่งเป็นข้อตกลงตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations
Framework Convention on Climate Change หรือ UNFCCC) โดยบริษัทมีเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ “Net-Zero Carbon Emissions” ภายในปี 2608 ตามกรอบแผนพลังงานชาติ ซึ่งที่ประชุมคณะ
กรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่เห็นชอบเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ที่มีเป้าหมายสนับสนุนให้ประเทศไทย
สามารถมุ่งสู่พลังงานสะอาดและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนไดออกไซด์) สุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี พ.ศ. 26082613 ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของทั้งองค์กรเพื่อก�ำหนด
เป้าหมายในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกให้แล้วเสร็จภายในปี 2565 รวมถึงทวนสอบข้อมูลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก
อบก. หรือเทียบเท่าต่อไป
ในเดือนมกราคมปี 2565 บริษัทได้ทบทวนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ครอบคลุมประเด็น
ความยั่งยืน ในปัจจุบันและในอนาคตอย่างรอบด้าน โดยพิจารณาการด�ำเนินกิจปัจจุบันของกลุ่มบริษัท และธุรกิจใหม่
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ รวมถึงแนวโน้มด้านความยั่งยืนของโลก โดยครอบคลุม ประเด็น
ด้านความยั่งยืน 8 ด้าน ดังนี้

1. การกํากับดูแล
กิจการที่ดี

5. การผลิตสินคาและบริการ
ดวยความรับผิดชอบ
และสงเสริมสังคมยั่งยืน

2. การประกอบธุรกิจ
ดวยความเปนธรรม

6. การลงทุนธุรกิจที่สราง
ผลตอบแทน โดยมุงเนนธุรกิจ
ดานนวัตกรรมเพือ่ ความยั่งยืน

3. สิทธิมนุษยชนและการจางงาน
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
อยางยั่งยืน

7. การประเมินดานความยั่งยืน
สําหรับธุรกิจใหมอยางรอบดาน

4. การจัดการพลังงาน
สภาพภูมิอากาศ นํ้า
และของเสีย

8. การมีสวนรวมพัฒนาชุมชน
สังคม ดวยการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และสงเสริม
นวัตกรรมเพื่อสังคม

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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การบริหารปัจจัยการผลิต

ธุรกิจพลังงาน และ -การสำ�รวจแหล่ง พลังงาน
สาธารณูปโภค
และ ทรัพยากร
-การจัดหา ทรัพยากรและ
พลังงานให้ เพียงพอต่อความ
ต้องการและลด ผลกระทบ
ต่อ สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมหลัก

- ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ แ ป ร รู ป
ทรัพยากรและ พลังงาน
-การคำ�นึงถึงความ ปลอดภัย
และ ผลกระทบต่อชุมชน
-การบำ�รุงรักษา
และ
ซ่อมแซม อุปกรณ์

การปฏิบัติการ

การจัดการซัพพลายเออร์ การจัดหาแหล่งเงินทุน การจ้างผลิต

คลัง/ศูนย์กระจาย/ ระบบส่ง
พลังงาน และสาธารณูปโภค
ที่ทำ�ให้ประชาชน สามารถ
เข้าถึงง่าย

การกระจายสินค้าและ
บริการ

ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

การกำ�หนดราคา
และ
จำ�หน่าย
พลังงานและ
สาธารณูปโภค อย่างเหมาะ
สม

การตลาดและการขาย

การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต วิศวกรรทการผลิต การทดลองตลาด การวิจัยและพัฒนา

งานบุคลากร การจ้างงาน การอบรมและพัฒนาบุคลากร

กิจกรรมสนับสนุน งานธุรการ บัญชี การเงิน กฎหมาย

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

ศูนย์หรือหน่วย บริการรับ
ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการใช้พลังงานและ
สาธารณูปโภค

การบริการหลังการขาย

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) คือ บุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของ บริษัทในทางตรงและ/
หรือทางอ้อม โดยแบ่งเป็น 1) ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน 2) ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร ได้แก่
ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน บริษัทควรระบุผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร บริษัทได้จัดให้มีการประเมินความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสียและแนวทางการตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง ผ่านกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็น การสำ�รวจความพึงพอใจ การประชุม หรือช่องทางการมีส่วนร่วมอื่น ๆ เพื่อให้ทราบ ผลกระทบและประเด็น
ที่เกี่ยวโยงระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทั้งด้านบวกและลบ เมื่อทราบความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มแล้ว
บริษัทจึงได้จัดทำ�แนวทางการตอบสนอง ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือและ
การสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างธุรกิจกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อลดความเสี่ยงและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย การตอบสนองความคาดหวังของผู้
มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร
ผู้ถือหุ้น

-ผลประกอบการที่ดี

-จรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ

-มีการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

-มีสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศที่
เพิ่มขึ้น

-ความโปร่งใสในการดำ�เนินธุรกิจและ -ปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
-การบริหารจัดการความเสี่ยง
-การนำ�นวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน
พนักงาน

-การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงานให้สอดคล้องกับทิศทาง
กลยุทธ์ของบริษัท

-การพัฒนาบุคลากรที่รวมถึงการฝึก
อบรม การเสริมสร้างความหลากหลาย
และความเท่าเทียมในองค์กร

-การดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงาน
-การดูแลบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตที่
รวมถึงสุขภาวะและความปลอดภัยใน ดีและสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกายและ
สภาพแวดล้อมการทำ�งาน
จิตใจ
-ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดี โอกาส -เคารพสิทธิมนุษยชน
และความก้าวหน้าในสายอาชีพ
-ระบบการประเมินผลงานที่เป็นธรรม -อาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
การทำ�งาน
-การรักษาพนักงานที่มีศักยภาพของ
องค์กร
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

การตอบสนองความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร
ลูกค้า

คู่ค้า

ชุมชน

-การแข่งขันที่เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ -การบริหารจัดการความเสี่ยง
-ปฏิบัติตามข้อตกลงที่กำ�หนดไว้และ
ไม่เอาเปรียบคู่ค้า

-จรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ

-ระบบจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้

-การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

-การพัฒนาคู่ค้า

-ระบบจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส

-การแข่งขันที่เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ -การบริหารจัดการความเสี่ยง
-ปฏิบัติตามข้อตกลงที่กำ�หนดไว้และ
ไม่เอาเปรียบคู่ค้า

-จรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ

-ระบบจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้

-การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

-การพัฒนาคู่ค้า

-ระบบจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส

-การดำ�เนินธุรกิจด้วยความปลอดภัย
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

-การบริหารจัดการความเสี่ยง

-การสร้างความเข้าใจการดำ�เนินงาน
ของบริษัทต่อชุมชน

-จรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ

-การส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ และ
ลดรายจ่ายให้กับชุมชน

-การบริหารจัดการน�้ำและน�้ำเสีย

-การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

-การอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืนและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม

-การพัฒนาธุรกิจไปพร้อมกับชุมชน
สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมให้
เติบโตอย่างยั่งยืน
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3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม
3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทกำ�หนดนโยบายและแผนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของการดำ�เนินธุรกิจตั้งแต่การจัดซื้อจัดหา
การผลิต การส่งมอบสินค้าบริการ และการกำ�จัดของเสีย โดยบริษัทได้เปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติทั้งฉบับที่เกี่ยวกับการ
จัดการในมิติสิ่งแวดล้อมบนเว็บไซต์ของบริษัท
3.3.2 ผลการดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ไม่มี เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของทั้งองค์กรเพื่อกำ�หนด
เป้าหมายในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกให้แล้วเสร็จภายในปี 2565

3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม
บริษัทมุ่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลพนักงานให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีโดยในปีที่ผ่านมา โดยได้นำ�มาตรฐานด้านความยั่งยืนสากล ได้แก่ การปฏิบัติต่อข้อตกลงโลก (UN Global Compact)
และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก (UN SDGs) ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Down Jones Sustainability
Indices: DJSI) มากำ�หนดเป็นนโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม ในการดำ�เนินงาน บริษัท
ยังมีการกำ�หนดนโยบายที่เกี่ยวเนื่องเพื่อการบริหารจัดการด้านสังคมอย่างรอบด้าน ทั้งในด้านการลดผลกระทบและการ
ช่วยเหลือดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมไปพร้อมกัน ได้แก่ นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน นโยบายความปลอดภัย ความมั่นคง
อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี การป้องกันและต่อต้านคอร์รัปชัน การดูแล
พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและผู้รับจ้าง รวมถึงมีการทำ�สำ�รวจความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำ�มาพัฒนา
งานและกิจกรรมที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม
บริษัทมีนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
โดยยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
(Universal
Declaration of Human Rights) และหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (The United
Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: “UNGPs”) โดยให้ความสำ�คัญต่อการปฏิบัติด้านแรงงาน
และการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งในด้านการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การ
เลื่อนตำ�แหน่งการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางเพศ อายุสถาบันการศึกษา เชื้อชาติ และ
ศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการจ้างงานแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้พ้นโทษ เพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และ
รายได้ที่มั่นคง และเป็นส่วนหนึ่งของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของประเทศและโลก
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3.4.2 ผลการดำ�เนินงานด้านสังคม
(1) พนักงานและแรงงาน
การจ้างงาน

รายละเอียด

จำ�นวนพนักงาน (คน)
ชาย

หญิง

LGBT

พนักงานประจำ�

43

39

-

พนักงานผู้พิการ

-

-

-

รวม

43

39

-

การฝึกอบรมพนักงาน
ในปี 2564 บริษัทจัดหลักสูตรอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพในการทำ�งาน แก่พนักงานจำ�นวน 7 หลักสูตร โดย
มีจำ�นวนชั่วโมงอบรมหรือกิจกรรมพัฒนาความรู้เฉลี่ยของพนักงาน 5.9 ชั่วโมงต่อคนต่อปี จากเป้าหมาย 6 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
ความปลอดภัย ชีวอนามัย
ในปี 2564 บริษัทพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำ�เนินงานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยง
จากการเจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต และดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานหรือลูกจ้าง อย่างเหมาะสม โดยมีการดำ�เนิน
งานที่สำ�คัญดังนี้ คือมีการจัดทำ�แผนงานฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ประจำ�ปี 2564 และขับเคลื่อน
การทำ�งานให้เกิดความปลอดภัย
ในปี 2564 ไม่พบกรณีอุบัติเหตุบาดเจ็บจากการทำ�งานถึงขั้นหยุดงาน และไม่พบกรณีการบาดเจ็บจากการทำ�งาน
ความผูกพันของพนักงาน
ในปี 2565 บริษัทมีแผนการพัฒนาความผูกพันของพนักงาน ในปี 2564 มีพนักงานลาออกจากงานโดยสมัครใจ (Turn Over
Rate) คิดเป็น 2% และมีผลประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรเท่ากับ 72%
(2) ชุมชนและสังคม
บริษัทดำ�เนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
โดยให้ความสำ�คัญกับการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
หลีกเลี่ยงการดำ�เนินงานที่อาจสร้างผลกระทบเชิงลบต่อคุณภาพชีวิตของชุมชน
รอบสถานประกอบการ ในปี 2564 บริษัทได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการจัดตั้ง “ศูนย์สาธิตการผลิตไฟฟ้าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์” ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยขณะนี้โครงการกำ�ลังอยู่ระหว่างดำ�เนินการก่อสร้าง เมื่อแล้วเสร็จ
จะสามารถรองรับผู้เข้าบริการสาธิตได้ประมาณ 40 คนต่อรอบ
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4. การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ
(MD&A)
การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน) ขอวิเคราะห์และอธิบายผลการดำ�เนินงานตามงบการเงินรวมของบริษัทประจำ�ปี
2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีเนื้อหาแบ่งเป็น 4 หัวข้อ ดังนี้
1. สรุปภาพรวมธุรกิจและแนวโน้มของอุตสาหกรรม
2. วิเคราะห์ผลการดำ�เนินงานจำ�แนกตามธุรกิจ
3. วิเคราะห์ผลการดำ�เนินงานจำ�แนกตามประเทศ
4. วิเคราะห์ผลการดำ�เนินงานทางการเงิน
1. สรุปภาพรวมธุรกิจและแนวโน้มของอุตสาหกรรม
สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจของไทยและโลกถดถอยอย่างต่อเนื่อง แต่ผลประกอบการ
ของบริษัทฯ กลับมีทิศทางที่สวนกระแส โดยผลประกอบการได้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน ทำ�ให้มีรายได้รวมสำ�หรับงวด 12 เดือน
ปี 2564 เท่ากับ 919.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.4% จากช่วงเดียวกันปีก่อน (Year on Year: YoY) มี EBITDA เท่ากับ 512.15
ล้านบาท ลดลง 5.1% YoY มีกำ�ไรสุทธิเท่ากับ 140.31 ล้านบาท ลดลง 53.7% YoY เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว
(One time) มีกำ�ไรเบ็ดเสร็จ 272.69 ล้านบาท ลดลง 27.1% และมีอัตรากำ�ไรสุทธิ 39.6%
รายได้หลักของบริษัทฯ ยังมาจากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power Plant) ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ
โดยโรงไฟฟ้าทั้งหมดมีการทำ�สัญญาผลิตและขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement: PPA) ให้กับรัฐวิสาหกิจของ
ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ ประเทศไทย ญี่ปุ่น ไต้หวัน และกัมพูชา และมีกำ�ลังการผลิตติดตั้ง (Installed
Capacity) รวม 288.92 เมกะวัตต์ อย่างไรก็ตาม 3 ธุรกิจใหม่ ได้แก่ ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย์บนหลังคา (EPC) ธุรกิจขายไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Private PPA)
และธุรกิจจำ�หน่ายวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับพลังงาน (Trading) ยังคงเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่อาจมีความล่าช้าในการรับรู้รายได้
อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาว บริษัทฯ ได้จ้างงานบุคลากรที่มีความสามารถเข้ามาพัฒนาธุรกิจใหม่เพิ่ม
ขึ้นหลายอัตรา อีกทั้งยังมุ่งวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานผ่านการจัดตั้งบริษัท ไพร์ม เอ็กซ์ จำ�กัด (PrimeX) และ
ควบรวมกิจการธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีทรัพย์สินทางปัญญาและประสบการณ์เข้ามาร่วมทำ�งานทำ�ให้ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
โดยเฉพาะค่าเงินเดือนบุคลากร สูงขึ้นจากงวด 12 เดือนเดียวกันของปีก่อน
ในด้านการจัดหาเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ครั้งแรก จำ�นวน 500.00 ล้านบาท ประเภทหุ้นกู้เป็น “หุ้นกู้ระยะยาว ไม่ด้อยสิทธิ์ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”
มีอายุสัญญา 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.0% ต่อปี ทั้งนี้เงินจำ�นวนนี้ได้ถูกใช้ไปใน การชำ�ระคืนหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน (BE) จำ�นวน
150.00 ล้านบาท รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จำ�นวน 10.00 ล้านบาท และใช้ไปในการลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งในและต่างประเทศอีก 330.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้เงินสำ�หรับ
การออกหุ้นกู้ครั้งนี้
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างทำ�การศึกษาและพิจารณาในการออกหุ้นกู้ครั้งใหม่ ซึ่งจากแผนการการลุงทุนของ
บริษัทฯ ในปี 2565 คาดการณ์ว่าจะมีความต้องการในการจัดหาเงินทุนในลักษณะของหุ้นกู้อีกประมาณ 1,000.00
ล้านบาท ซึ่งจากการออกหุ้นกู้ครั้งแรกที่ผ่านมา บริษัทฯ มียอดจองซื้อเกินกว่าจำ�นวนที่ออก และได้รับการตอบรับจาก
นักลงทุนเป็นอย่างดี และจากการศึกษาตลาดทุนในครั้งนี้ ทางบริษัทฯ เล็งเห็นว่าการออกหุ้นกู้ครั้งใหม่จะได้รับการ
ตอบสนองจากนักลงทุนเป็นอย่างดี อีกเช่นกัน
ในส่วนของแนวโน้มอุตสาหกรรมพลังงาน ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ประจำ�
ปี 2564 ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP26) ที่เมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์ ได้มีการ
บรรลุข้อตกลงในเพื่อควบคุมปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการผลักดันให้ยุติการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล โดยมี
การกำ�หนดเป้าหมาย กระแสการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี 2593 (ค.ศ.
2050) และสำ�หรับประเทศไทยได้ตั้งเป้าหมาย ภายในปี 2608 (ค.ศ. 2065) ซึ่งในอนาคตจะมีพลังงานหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น
ทั้งพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์
2. วิเคราะห์ผลการดำ�เนินงานจำ�แนกตามธุรกิจ
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน) เป็นบริษัทชั้นนำ�ในธุรกิจพลังงานสะอาด ซึ่งมุ่งมั่นที่จะใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาทำ�ธุรกิจให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ มีธุรกิจหลักเป็นธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย์ และได้ขยายธุรกิจใหม่เพื่อรองรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดอีกกว่า 3 ธุรกิจ โดยรายละเอียดของแต่ละธุรกิจ มีดัง
ต่อไปนี้
2.1 ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power Plant)
ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยโรงไฟฟ้าทั้งหมดมีการทำ�สัญญาผลิตและขายไฟฟ้า (PPA) ให้กับหน่วยงานของรัฐ
ของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งมีโครงการในประเทศไทย ญี่ปุ่น ไต้หวัน และกัมพูชา มีกำ�ลังผลิตติดตั้งรวม
288.92 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ในบางโครงการ บริษัทฯ ได้ร่วมทุนกับหุ้นส่วนธุรกิจ ทำ�ให้จากกำ�ลังผลิตติดตั้งรวม 288.92 เมกะวัตต์
ข้างต้น จะเป็นกำ�ลังผลิตติดตั้งที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของ (Equity Installed Capacity) อยู่ 194.34 เมกะวัตต์
สำ�หรับในไตรมาส 1 ปี 2564 นี้ บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท จูปิเตอร์ เพาเวอร์ จำ�กัด โดยบริษัท
จูปิเตอร์ เพาเวอร์ จำ�กัด เป็นผู้ดำ�เนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินในระบบส่วน
เพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) มีปริมาณรับซื้อไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสูงสุด 1 เมกะวัตต์ และได้ดำ�เนินการ
ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว ซึ่งการเข้าซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวเป็นการซื้อธุรกิจ บริษัท จูปิเตอร์ เพาเวอร์ จำ�กัด จะนับ
เป็นหนึ่งในบริษัทย่อยของบริษัท ไพร์ม โรดเพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งต่อมาในไตรมาส 4 นั้นทาง บริษัทฯ ได้เริ่ม
การปรับปรุงประสิทธิภาพโครงการ
(Repowering)
โดยการเปลี่ยนอุปกรณ์หลักรวมถึงเปลี่ยนรูปแบบการยึดแผง
จากเดิมซึ่งเอียงอยู่นิ่งเป็น Tracking System เพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น โดยในปัจจุบันได้ทำ�การปรับปรุงประสิทธิภาพโครงการ
(Repowering) แล้วเสร็จและดำ�เนินการจ่ายไฟเชิงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว
ส่วนของการพัฒนาโครงการในไต้หวันถึงสิ้นไตรมาส4ทางบริษัทฯมีโครงการที่สามารถจำ�หน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้เพิ่มขึ้น
อีก 3 โครงการ จำ�นวน 0.526 เมกะวัตต์ จากโครงการโซล่ารูฟท็อปบนหลังคาโรงเรียน
โดยในส่วนของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัทฯ มีรายได้รวม 693.29 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 75.4% ของราย
ได้ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยสัดส่วนรายได้ที่มาจากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยรวมลดลงเนื่องจากมีการรับรู้รายได้
เพิ่มเติมจากธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ในปี 2563 ที่ผ่านมา
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รายงานประจำ�ปี 2564

2.2 ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop Engineering, Procurement,
and Construction (EPC)
บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับบริษัท อัลเทอร์เนทีฟ วิชั่นส์ จำ�กัด ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจนี้มากกว่า 10 ปี เพื่อจัดตั้งและถือหุ้น
ใหญ่ในกิจการร่วมค้า ในนามบริษัท ไพร์ม อัลเทอร์เนทีฟ วิชั่นส์ จำ�กัด เพื่อให้บริการติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคาครบวงจร ตั้งแต่การสำ�รวจออกแบบ ดำ�เนินการติดตั้ง ไปจนถึงการบำ�รุงรักษา ซึ่งเป็นระบบที่จะช่วยให้อาคาร
หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงสามารถลดการซื้อไฟฟ้าจากส่วนกลางได้ อันจะทำ�ให้ธุรกิจหรือองค์กรที่ติดตั้ง
สามารถลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมีนัยสำ�คัญ
สำ�หรับในไตรมาส 4 ประจำ�ปี 2564 นี้ ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคามีการเริ่มรับรู้ราย
ได้รวม 145.95 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 25.7% ของรายได้รวมบริษัท
2.3 ธุรกิจขายไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้ บนหลังคา (Solar Rooftop Private-Power
Purchase Agreement (PPA)
ธุรกิจนี้เป็นการต่อยอดจากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคาข้างต้น โดยเป็นการเสนอทางเลือกพิเศษให้กับลูกค้าที่มีศักยภาพในการที่บริษัทฯ จะลงทุนระบบให้ แล้วขาย
ไฟฟ้าที่ระบบผลิตได้ในราคาที่ถูกกว่าอัตราค่าไฟที่ลูกค้าซื้อจากรัฐในราคาปกติ ซึ่งการทำ�สัญญาขายไฟฟ้ากับองค์กรเอกชน
(Private-PPA) นี้ สามารถทำ�ได้หลายรูปแบบ เช่น ทำ�ข้อตกลงให้ส่วนลดค่าไฟจากอัตราปกติ และทำ�สัญญาเช่าอุปกรณ์
ระบบกับบริษัทฯ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีผู้เล่นในธุรกิจนี้ไม่มาก บริษัทฯ จึงมีความตั้งใจที่จะเป็นผู้นำ�ใน
อุตสาหกรรมนี้ และมุ่งมั่นเฟ้นหาลูกค้าที่มีศักยภาพ เพื่อเข้าไปเสนอการลงทุนให้อย่างต่อเนื่อง
ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ประสบความสำ�เร็จในการเข้าทำ�สัญญาก่อตั้งโครงการ Private-PPA ให้แก่หลายๆ หน่วย
งาน รวมกำ�ลังผลิตติดตั้งเท่ากับ 6.92 MW ภายใต้การดำ�เนินงานของบริษัท ไพร์ม เอสโค่ จำ�กัด และ บริษัท ไพร์ม โรด
รูฟท็อป จำ�กัด ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทย่อยของบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน) โดยโครงการใหม่ที่บริษัทฯ ได้เริ่ม
กระบวนการจัดตั้งโครงการได้แก่ โครงการเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์ โครงการเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระรามเก้า โครงการ
เอ็กโค่แล็บ โครงการโรงพยาบาลตรังเวชกิจ และโครงการโรงพยาบาลิริเวช จันทบุรี โดยในไตรมาส 4 ปี 2564 โครงการ
2.3 ธุรกิจขายไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop PrivatePower Purchase Agreement (PPA) (ต่อ)
ทัง้ หมดมีการก่อสร้างเสร็จสิน้ และดำ�เนินการโครงการกับทางลูกค้าแล้ว ยกเว้นโครงการเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์ และ
โครงการเดอะไนน์ เซ็นเตอร์พระรามเก้าทีย่ งั อยูใ่ นขัน้ ตอนการพัฒนาและการก่อสร้างโครงการ เช่นเดียวกับโครงการเช่าระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้ บนหลังคาอาคารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขนาดกำ�ลังผลิตจำ�นวน 2.6 เมกะวัตต์ทท่ี าง
บริษทั ได้เริม่ พัฒนาโครงการในช่วง Q1 ของปี 2565
รายได้รวมจนถึงไตรมาส 4 ที่ผ่านมา ธุรกิจขายไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา
สามารถทำ�ให้เกิดรายได้จำ�นวน 3.95 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 0.4% ของรายได้รวมทั้งบริษัท
2.4 ธุรกิจจำ�หน่ายวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับพลังงาน (Power-related Material and Equipment Trading)
เช่นเดียวกับธุรกิจข้างต้น ธุรกิจจำ�หน่ายวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับพลังงานก็เป็นการต่อยอดจากธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ทั้งสอง
เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์สำ�หรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาจำ�นวนมาก ประกอบกับการเป็นที่รู้จักและมีเครือข่ายความร่วมมือในวงการพลังงานทดแทน
อย่างกว้างขว้าง จึงเล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจใหม่นี้ขึ้นมา
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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เนื่องด้วยอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนได้มีการขยายตัวอย่างมากทั้งในไทยและต่างประเทศ
ประกอบกับสถานการณ์
ขาดแคลนวัตถุดิบของอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ทั่วโลก บริษัทฯได้เห็นโอกาสและร่วมมือกับบริษัท JinkoSolar Holding Co.,
Ltd. จากประเทศจีน ซึ่งเป็นผู้ผลิตแผงโซล่าเซลล์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
ได้เป็นผู้จำ�หน่ายสินค้าจากบริษัท JinkoSolar ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อจัดหาอุปกรณ์คุณภาพดี และราคาสม
เหตุสมผลให้แก่ลูกค้าองค์กรของบริษัทในการพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในไตรมาส 3 นี้ และจะเริ่มขยายตลาดเข้า
สู่กลุ่มลูกค้ารายย่อยในไตรมาส 4
ทั้งนี้บริษัทฯ
ได้เริ่มศึกษาความเป็นไปได้ในการทำ�ธุรกิจครอบคลุมกลุ่มวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทนเกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นระบบชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ระบบผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล และระบบจัดการพลังงาน
ของอาคารและที่อยู่อาศัย เป็นต้น
สำ�หรับไตรมาส 4 ปี 2564 นี้ ธุรกิจจำ�หน่ายวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับพลังงานมีรายได้จำ�นวน 53.76 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
5.8% ของรายได้รวมทั้งบริษัท โดยคาดว่ารายได้จากธุรกิจนี้จะเติบโตขึ้นอีกในปี 2564 จากนโยบายสนับสนุนของภาครัฐ
และการเติบโตของธุรกิจหลักของบริษัทฯ
3. วิเคราะห์ผลการดำ�เนินงานจำ�แนกตามประเทศ
3.1 ประเทศไทย
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย มีกำ�ลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 113.6 เมกะวัตต์ (กำ�ลังการผลิตติดตั้ง
รวม 133.3 เมกะวัตต์) โดยแบ่งเป็นโครงการที่ขายไฟรูปแบบ Feed-in-Tariff (FiT) และโครงการที่ขายไฟรูปแบบ Adder
สำ�หรับในไตรมาส 4 ปี 2564 โครงการรูปแบบ FiT ที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทุกโครงการ คิดเป็นรายได้ 368.15 ล้านบาท
ส่วน
โครงการรูปแบบ Adder ที่บริษัทถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100.0 คิดเป็นรายได้ 18.02 ล้านบาท ส่วนโครงการรูปแบบ Adder
ที่บริษัทถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 30.0 มีรายได้จากส่วนแบ่งกำ�ไร 325.16 ล้านบาท ซึ่งรายได้จากโครงการทั้งสามประเภทแตก
ต่างจากงวดเดียวกันของปีก่อนเพียงเล็กน้อย โดยโครงการรูปแบบ FiT มีรายได้เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันในปี
ที่แล้ว 6.1% เนื่องจากค่าแสงอาทิตย์ที่ลดลงโดยเฉลี่ยประมาณ 5.0% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
นอกจากนี้ ธุรกิจใหม่ทั้ง 3 ธุรกิจ (ที่ได้อธิบายไปข้างต้น) ได้แก่ ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บน
หลังคา ธุรกิจขายไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา และธุรกิจจำ�หน่ายวัสดุอุปกรณ์
เกี่ยวกับพลังงาน ได้ริเริ่มดำ�เนินการในประเทศไทยทั้งหมด และในไตรมาส 4 ปี 2564 นี้ รับรู้รายได้จำ�นวน 199.70 ล้าน
บาท คิดเป็นสัดส่วน 21.7% ของรายได้รวมทั้งบริษัท
3.2 ประเทศญี่ปุ่น
เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 บริษัทร่วม ได้ขายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญีป่ นุ่ มีกำ�ลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 34.3 เมกะวัตต์ (กำ�ลังการผลิตติดตัง้ รวม
42 เมกะวัตต์) โดยในไตรมาส 4 ปี 2564 บริษทั ฯ มีสว่ นแบ่งกำ�ไรทีไ่ ด้รบั จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศ
ญีป่ นุ่ เป็นจำ�นวนเงิน 27.43 ล้านบาท ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากไตรมาสเดียวกันในปีกอ่ นถึง 467.9% เนือ่ งจากบริษทั ได้เริม่ รับเงินปันผล
จากโครงการ Nari ประเทศญีป่ นุ่ ทีม่ าจากผลประกอบการปี 2563 เป็นจำ�นวน 4,200.00 ล้านเยน (เทียบเท่า 1,260.00 ล้าน
บาท) ให้กบั บริษทั ภายนอก โดยรายการดังกล่าวมีกำ�หนดรับเงิน ภายในไตรมาส 4 ปี 2564 บริษทั ฯ ซึง่ การรับรูร้ ายการข้างต้น
นัน้ ทางบริษทั ฯ จะรับรูร้ ายได้ตามสัดส่วนของเงินลงทุน คิดเป็นร้อยละ 25.0 เทียบเท่ากับ 315.00 ล้านบาท
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รายงานประจำ�ปี 2564

3.3 ประเทศไต้หวัน
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวัน กำ�ลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 47.2 เมกะวัตต์ (กำ�ลังการผลิตติดตั้ง
รวม 47.2 เมกะวัตต์) แบ่งเป็นสองส่วน คือโครงการที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา ด้วยกำ�ลังผลิตติดตั้งจำ�นวน 39.7 เมกะวัตต์
และโครงการที่ได้รับการ COD เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำ�นวน 7.5 เมกะวัตต์
โดยในไตรมาส 4 ปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากโครงการในไต้หวันกว่า 43.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วกว่า 11.0% ซึ่ง
มาจากการรับรู้รายได้จากการ COD เพิ่มขึ้นอีก 4 โครงการ จากส่วนที่กำ�ลังพัฒนาอยู่ จึงทำ�ให้ไตรมาส 4 ปี 2564 นี้มีการ
รับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ในไตรมาสที่ 4 ของ ปี 2564 บริษัทมีการวางแผนการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคารวมเพิ่มอีกกว่า 6.7 เมกะวัตต์ โดยวางแผนว่าจะเข้าทำ�สัญญาเพื่อสรุปแนวทางและเริ่มการ
พัฒนาโครงการในไตรมาสที่ 1 ของปี 2565 ต่อไป
3.4 ประเทศกัมพูชา
เมื่อปลายปี 2562 บริษัทฯ ได้ชนะประมูลภาครัฐโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งชาติ (National Solar Park)
ที่มีธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) เป็นที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีขนาดกำ�ลังผลิต
ติดตั้ง 77 เมกะวัตต์ และขนาดกำ�ลังผลิตตามสัญญา 60 เมกะวัตต์ โดยได้ดำ�เนินการประสานงานพัฒนาโครงการมาต่อเนื่อง
จนสามารถลงนามสัญญาการพัฒนาโครงการและซื้อขายไฟฟ้ากับรัฐบาลกัมพูชาได้ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยในเดือน
สิงหาคม 2564 ทางบริษัทฯได้เข้าทำ�สัญญาจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างและสัญญากู้ยืมเงินจากธนาคารชั้นนำ�เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาและก่อสร้างโครงการ ณ ปัจจุบันทางบริษัทได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโครงการจากหน่วยงานที่รับผิดชอบและได้เริ่ม
เข้าพัฒนาและปรับพื้นที่โครงการตามแผนการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะสามารถเริ่มการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ภายใน
เดือนพฤศจิกายน 2565 ตามแผนการพัฒนาและก่อสร้างโครงการ โดยในไตรมาสที่ 4 ขั้นตอนทางวิศวกรรมและการสั่งผลิต
อุปกรณ์ต่างๆ ที่จำ�เป็นสำ�หรับการก่อสร้างโครงการมีการดำ�เนินงานตามแผนและกิจกรรมการก่อสร้างจะดำ�เนินงานต่อไป
ตามลำ�ดับในไตรมาสที่ 1 ของปี 2565
4. ภาพรวมผลการดำ�เนินงานสำ�หรับงวด 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
หน่วย: ล้านบาท

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2564

2563 เปลี่ยน Q4’64 Q3’64 Q4’63
แปลง
y-on-y

เปลี่ยน
แปลง

เปลี่ยน
แปลง

q-on-q

y-on-y

รายได้จากการขาย

368.12 346.71

6.2%

81.25

91.14

66.59

(10.9%) 22.0%

รายได้จากการก่อสร้าง

145.95 125.72 16.1%

18.92

66.96

100.06

(71.7%) (81.1%)

24.25

21.39

8.58

13.4% 182.6%

ต้นทุนขายและก่อสร้าง

(343.16) (280.21) (22.5%) (78.31) (124.82) (127.45)

(37.3%) (38.6%)

กำ�ไรขั้นต้น

224.68 214.47

รายได้จากการขายสินค้า

53.77

22.25 141.7%
4.8%

46.11

54.67

47.78 (15.7%) (3.5%)

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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หน่วย: ล้านบาท

งบกำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ

2564

2563

เปลี่ยน
แปลง

Q4’64 Q3’64

Q4’63

y-on-y
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายบริหาร
กำ�ไร(ขาดทุน)
สุทธิจากอัตรา
แลกเปลี่ยน

26.83

q-on-q

y-on-y

1.66

676.7%

943.4%

(319.52) (127.76) 150.1% (186.60) (57.66)

(42.22)

223.6%

342.0%

1.95 (471.1%)

84.6%

5.54 (111.7%)

ต้นทุนทางการเงิน (113.66) (98.76)

15.1%

17.32

เปลี่ยน
แปลง

2.23

(0.53)

5.37 399.6%

เปลี่ยน
แปลง

3.60

(0.97)

(32.35) (29.99)

(24.02)

7.9%

34.7%

ส่วนแบ่งกำ�ไรใน
บริษัทร่วม

325.17 306.42

6.1%

69.20

71.60

64.44

(3.4%)

7.4%

กำ�ไรก่อนภาษี
เงินได้
ภาษีเงินได้

142.97 304.28 (53.0%)

(82.72)

39.88

49.59 (307.4%)

(266.8%)

(0.98) 171.4%

1.60

(3.90)

(1.39) (141.0%)

(215.1%)

กำ�ไรสำ�หรับปี

140.31 303.30 (53.7%)

(81.12)

35.98

48.20 (325.5%)

(268.3%)

กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม 272.68 374.23 (27.1%)
สำ�หรับปี

58.14

34.14

(2.66)

ส่วนที่เป็นของ
ผู้เป็นเจ้าของของ
บริษัทใหญ่

130.38 288.26 (54.8%) (244.12) 166.71

ส่วนที่เป็นของ
ผู้เป็นเจ้าของของ
บริษัทใหญ่

262.44 359.20 (26.9%) (105.22) 164.88

126.81

70.3%

(54.2%)

(85.80) (246.4%)

(184.5%)

(6.66) (163.8%) (1,479.9%)

สำ�หรับผลประกอบการในไตรมาส 4 ปี 2564 บริษัทฯ รายงานผลกำ�ไรสุทธิจำ�นวน 58.14 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลของปีก่อน จำ�นวน 126.81 ล้านบาท ลดลงจำ�นวน 68.67 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 54.2 สาเหตุสำ�คัญมาจาก
กลุ่มกิจการมีรายการพิเศษ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว (One-time) เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเข้าควบรวมกลุ่ม
กิจการกำ�ลังเติบโต
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4. ภาพรวมผลการดำ�เนินงานสำ�หรับงวด 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ต่อ)
ในธุรกิจนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovation & Technology) และค่าใช้จ่ายในการบริหารจากกิจการดังกล่าว แต่
ในขณะที่กลุ่มกิจการมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น กลุ่มกิจการยังคงมีรายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง ที่เติบโตขึ้น คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 16.1 ถึงแม้ว่าสภาพเศรษฐกิจทั่วโลกนั้นได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ซึ่ง
ส่งผลต่อเศรษฐกิจทั่วโลก และความต้องการในการใช้พลังงานในปัจจุบัน รวมทั้งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะ
อุปกรณ์สินค้าที่ใช้ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้ามีราคาสูงขึ้น บริษัทฯ ยังคงสามารถควบคุมต้นทุนการก่อสร้างและมองเห็นแนว
โน้มราคากลับมาเป็นปกติในปีข้างหน้า
ตารางจำ�แนกรายได้จากการจำ�หน่ายไฟฟ้าแยกตามโครงการและส่วนแบ่งกำ�ไรในบริษัทร่วม
หน่วย: ล้านบาท

งบกำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ

2564

2563 เปลี่ยน Q4’64 Q3’64 Q4’63
แปลง
y-on-y

เปลี่ยน
แปลง

เปลี่ยน
แปลง

q-on-q

y-on-y

รายได้จากการขาย

368.12 346.71

6.2%

81.25

91.14

66.59

รายได้จากการก่อสร้าง

145.95 125.72 16.1%

18.92

66.96

100.06

(71.7%) (81.1%)

24.25

21.39

8.58

13.4% 182.6%

6.1%

69.20

71.60

64.44

26.83

5.37 399.6%

17.32

2.23

1.66

676.7% 943.4%

-

4.54 100.0%

3.60

-

1.95

100.0%

รายได้จากการขายสินค้า

53.77

22.25 141.7%

ส่วนแบ่งกำ�ไรในบริษัทร่วม 325.17 306.42
รายได้อื่น
กำ�ไร(ขาดทุน)จากอัตรา
แลกเปลี่ยน
รวมรายได้

919.84 811.01 13.4% 214.54

(10.9%)

(3.4%)

22.0%

7.4%
84.6%

253.32 243.28 (15.3%) (11.8%)

รายได้จากการดำ�เนินงาน
• บริษัทฯ มีรายได้รวมสำ�หรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แสดงในงบการเงินรวมจำ�นวน 214.54 ล้าน
บาท ลดลงร้อยละ 11.8 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนแสดงรายได้รวมจำ�นวน 243.28 ล้านบาท และมีรายได้รวม
สำ�หรับงวด 12 เดือน แสดงจำ�นวน 919.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.4 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่แสดง
รายได้รวม 811.01 ล้านบาท โดยสรุปตามส่วนงานดังต่อไปนี้
1. ส่วนงานผลิตและจำ�หน่วยกระแสไฟฟ้า
รายได้จากการขายไฟฟ้า แสดงในงบการเงินรวมสำ�หรับ 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แสดงจำ�นวน 81.25 ล้าน
บาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจำ�นวน 66.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.0 และสำ�หรับงวด 12 เดือน
แสดงจำ�นวน 368.12 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจำ�นวน 346.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.2
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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ตารางแสดงรายได้แยกตามประเภทของกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
หน่วย: ล้านบาท

งบกำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ

2564

2563 เปลี่ยน Q4’64 Q3’64
แปลง

Q4’63

y-on-y

เปลี่ยน
แปลง

เปลี่ยน
แปลง

q-on-q

y-on-y

รายได้จากการขายไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์

368.12 346.71

6.2%

81.25

91.14

66.59 (10.9%)

22.0%

- ในประเทศ

324.44 307.35

5.6%

71.84

78.18

59.05

(8.1%)

21.7%

39.36 11.0%

9.68

12.96

7.54

(25.3%)

28.4%

- ต่างประเทศ (ไต้หวัน)

43.69

1.1 รายได้จากการขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
รายได้การจำ�หน่ายไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ในประเทศไทยและประเทศไต้หวัน ซึ่งมีอัตรารับซื้อไฟฟ้า
ในรูปแบบ Feed-in-Tariff (FiT) ภายใต้การลงทุนในบริษัทย่อย (“รายได้จากการจำ�หน่ายไฟฟ้าในในประเทศไทยรูปแบบ
FiT”) โรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายในประเทศ ขนาด 41.64 เมกะวัตต์ และ โรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน
ต่างประเทศ ขนาด 7.5 เมกะวัตต์
ประเทศไทย
สำ�หรับงวด 12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แสดงจำ�นวน 324.44 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของ
ปีก่อน แสดงจำ�นวน 307.35 ล้านบาท โดยแสดงจำ�นวนเพิ่มขึ้น 17.09 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6
การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายไฟฟ้ามีสาเหตุสำ�คัญมาจาก เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญ
ของ บริษัท จูปิเตอร์ เพาเวอร์ จำ�กัด (“JUPITER”) ด้วยการรวมธุรกิจ (“M&A”) โดย JUPITER มีโครงการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดินในระบบอัตราการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ขนาด 1 เมกะวัตต์ และ โครงการ Private-PPA บริษัท ไพร์ม โรด รูฟท็อป จำ�กัด โดยเริ่มจำ�หน่ายไฟฟ้า ในช่วง
เดือน มกราคม 2564 ขนาดกำ�ลังการผลิต ขนาด 0.997 เมกะวัตต์
สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
สำ�หรับงวด 12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แสดงจำ�นวน 43.69 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน
แสดงจำ�นวน 39.36 ล้านบาท โดยแสดงจำ�นวนเพิ่มขึ้น 4.33 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.0 เนื่องจากมีการ
จำ�หน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ที่เพิ่มขึ้น จำ�นวน 0.88 เมกะวัตต์ จากโซล่ารูฟท็อป
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2. รายได้จากการก่อสร้างและบริการ
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง รวมถึงสัญญาการให้บริการด้านการก่อสร้างงานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคา และอื่นๆ
แสดงในงบการเงิน สำ�หรับ 12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แสดงจำ�นวน 145.95 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวด
เดียวกันของปีก่อนแสดงจำ�นวน 125.72 ล้านบาท โดยแสดงจำ�นวนเพิ่มขึ้น 20.23 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ
16.1 มีสาเหตุมาจาก ในปีระหว่างปี 2564 บริษัทฯ มีการเติบโตในส่วนของงานก่อสร้างและบริการ กว่า 13 โครงการ จาก
การที่บริษัทฯ ได้เข้าทำ�สัญญาก่อสร้างให้กับหน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน
3. รายได้จากการจำ�หน่ายวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับพลังงาน
บริษัทย่อยในกลุ่ม (บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จำ�กัด) เริ่มมีรายได้จากการจำ�หน่ายวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับพลังงาน ในรูปแบบ
สัญญาซื้อขายอุปกรณ์ สำ�หรับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาและอื่นๆ ให้แก่ บุคคลธรรมดา
และนิติบุคคล สำ�หรับ 12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แสดงจำ�นวน 53.77 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวด
เดียวกันของปีก่อนแสดงจำ�นวน 22.25 ล้านบาท โดยแสดงจำ�นวนเพิ่มขึ้น 31.52 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ
141.7 มีสาเหตุมาจาก ในปีระหว่างปี 2564 โดยบริษัทฯ มีการขยายฐานคู่ค้า กว่า 21 คู่ค้า
ส่วนแบ่งกำ�ไรในบริษัทร่วม
• ส่วนแบ่งกำ�ไรในบริษัทร่วม สำ�หรับงวด 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แสดงจำ�นวน 325.17 ล้านบาท เมื่อ
เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า แสดงจำ�นวน 306.42 ล้านบาท โดยแสดงจำ�นวนเพิ่มขึ้น 18.75 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 ซึ่งส่วนแบ่งกำ�ไรในบริษัทร่วมประกอบด้วย
1.ส่วนแบ่งกำ�ไรที่ได้รับจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยซึ่งมีอัตรารับซื้อ
ไฟฟ้าในรูปแบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ภายใต้การลงทุนในบริษัทร่วม (“ส่วนแบ่งกำ�ไรจากการจำ�หน่ายไฟฟ้าใน
ประเทศไทยในรูปแบบ Adder”)
2.ส่วนแบ่งกำ�ไรที่ได้รับจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีอัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-inTariff (FiT) ภายใต้การลงทุนในบริษัทร่วม (“ส่วนแบ่งกำ�ไรจากการจำ�หน่ายไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นรูปแบบ FiT”)
รายได้อื่น
• สำ�หรับงวด 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีรายได้อื่นจำ�นวน 26.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวด
เดียวกันของปีก่อนหน้าจำ�นวน 5.37 ล้านบาท โดยแสดงจำ�นวนเพิ่มขึ้น 21.46 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 399.6
เหตุมาจาก กำ�ไรจากการต่อรองราคาซื้อกิจการ ของบริษัทย่อย ภายในกลุ่มกิจการ และมีการเคลมประกันค่าความเสีย
หาย จากเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ ของโครงการ KTM07จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้อื่นเพิ่มขึ้น
ต้นทุนขายและต้นทุนก่อสร้าง
• ต้นทุนขายของบริษัท สำ�หรับงวด 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แสดงจำ�นวน 343.16 ล้านบาท เปรียบ
เทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจำ�นวน 280.21 ล้านบาท โดยแสดงจำ�นวนเพิ่มขึ้น 62.95 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 22.5 การเพิ่มขึ้นดังกล่าว สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของงานก่อสร้างที่รับรู้รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างและให้
บริการตามงวดงานก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น
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• ต้นทุนขายและบริการของบริษัท ประกอบด้วย (1) ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย (2) ค่าจ้างดูแลและบำ�รุงรักษา
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (O&M) (3) ต้นทุนจากการจำ�หน่ายวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับพลังงาน และ (4) ต้นทุนรับเหมา
ก่อสร้าง และต้นทุนอื่นๆ โดยค่าใช้จ่ายในการดูแลและบำ�รุงรักษาโรงไฟฟ้านั้นมีลักษณะคงที่ตามเงื่อนไขที่กำ�หนดไว้ใน
สัญญาโดยมี
• การปรับอัตราเติบโตที่คงที่ตลอดระยะเวลาของสัญญา ในขณะที่ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่ายเป็นไปตามอายุการ
ใช้งานของโรงไฟฟ้าซึ่งมีอายุโดยเฉลี่ย 25 ปี ดังนั้นหากไม่มีการเปิดโครงการใหม่ต้นทุนขายและบริการจะไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำ�คัญ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
• ค่าใช้จ่ายในการบริหารแสดงในงบการเงิน สำ�หรับงวด 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แสดงจำ�นวน 319.52
ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนหน้าแสดงจำ�นวน 127.76 ล้านบาท โดยแสดงจำ�นวนเพิ่มขึ้น 191.76
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 150.1 สาเหตุสำ�คัญคือ 1)ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงาน โดยบริษัทฯ ได้จ้างงานบุคลากร
ที่มีความสามารถเข้ามาพัฒนาธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้นหลายอัตรา อีกทั้งยังมุ่งวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานผ่านการ
จัดตั้งบริษัท ไพร์ม เอ็กซ์ จำ�กัด (PrimeX) และควบรวมกิจการธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีทรัพย์สินทางปัญญาและประสบการณ์
2) ผลขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน โดยในปี 2558 ทางกลุ่มกิจการได้มีการลงทุนในโครงการญี่ปุ่น ภายใต้
บริษัท AZE โดยร่วมลงทุนกับ บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งมีผู้พัฒนาโครงการคือ Smart Solar KK โดย
ทำ�การพัฒนา 2 โครงการ คือ 1. โครงการ Yabuki และ 2. โครงการ Onami โดยที่โครงการ Yabuki ได้พัฒนา
จนสำ�เร็จและเริ่มดำ�เนินการเชิงพาณิชย์ ใน เดือน ธันวาคม ปี 2563 ในขณะเดียวกันโครงการ Onami ประสบปัญหา
และไม่สามารถพัฒนาโครงการต่อได้ ทำ�ให้ทางบริษัทฯได้เห็นควรยกเลิกการลงทุนในโครงการนี้โดยได้มีการดำ�เนินการ
เรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับ Smart Solar KK และในขณะเดียวกันก็ได้มีการทำ�ข้อตกลงร่วมกันกับ บ้านปู เน็กซ์
จำ�กัด (มหาชน) เพื่อขายโครงการ โดยอ้างอิงจากมาตรฐานบัญชี IFRS9 นั้น การขายโครงการดังกล่าวนั้นมีกำ�ไรจาก
การขายจำ�นวน 202 ล้านบาท ซึ่งจะปรากฎในส่วนของผู้ถือหุ้น แต่ไม่ได้บันทึกในงบกำ�ไรขาดทุน ในทางกลับกันการ
รับรู้ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินทางการเงินจำ�นวน 106.99 ล้านบาทนั้นบันทึกในงบกำ�ไรขาดทุน โดยงบแสดงฐานะ
ทางการเงินในปี 2564 นั้นส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นมาจาก 142.2 ล้านบาทในปี 2563 เป็น 216.6 ล้านบาท ในปี 2564
ต้นทุนทางการเงิน
• ต้นทุนทางการเงินแสดงในงบการเงินรวม สำ�หรับงวด 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำ�นวน 113.66 ล้าน
บาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดง จำ�นวน 98.76 ล้านบาท โดยแสดงจำ�นวนเพิ่มขึ้นจำ�นวน 14.90 ล้าน
บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.1 โดยมีสาเหตุสำ�คัญของการเพิ่มขึ้น เนื่องจากกลุ่มกิจการมีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการ
เงินเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในรูปแบบ “Adder” และ เพื่อสนันสนุนโครงการโรง
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในต่างประเทศ
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งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หน่วย: ล้านบาท

ณ วันที่

31 ธันวาคม
2564

31 ธันวาคม
2563

เพิ่มขึ้น
(ลดลง)

เปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์หมุนเวียน

1,364.3

1,754.0

(389.7)

(22.2%)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

5,085.7

4,083.9

1,001.8

24.5%

สินทรัพย์รวม

6,450.0

5,837.9

612.1

10.5%

หนี้สินหมุนเวียน

876.79

1,052.2

319.5

30.4%

หนี้สินไม่หมุนเวียน

2,487.20

1,968.8

23.5

1.2%

หนี้สินรวม

3,364.0

3,021.0

343.0

11.4%

ส่วนของผู้ถือหุ้น

3,086.1

2,816.9

269.1

9.6%

หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น

6,450.0

5,837.9

612.1

10.5%

• สินทรัพย์รวม
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 แสดงจำ�นวน 6,450.0 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แสดงจำ�นวน 5,837.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำ�นวน 612.1 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10.5 โดยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้
สินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 แสดงจำ�นวน 1,364.3 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์หมุนเวียน ณ
31 ธันวาคม 2563 แสดงจำ�นวน 1,754.0 ล้านบาท ลดลงจำ�นวน 389.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.2 โดยการลดลงอย่างมี
นัยสำ�คัญนี้มาจาก สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง เป็นจำ�นวน 389.7 ล้านบาท เกิดจากการหักกลบลบหนี้ (สินทรัพย์และหนี้สิน
ตามสัญญาจองซื้อหุ้น) ตามสัญญา กับกลุ่มบริษัท FC
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 แสดงจำ�นวน 5,085.8 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ณ 31 ธันวาคม 2563 แสดงจำ�นวน 4,083.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำ�นวน 1,001.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้่น ร้อยละ 24.5 โดย
การเพิ่มขึ้นจากสาระสำ�คัญ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2564 บริษัทย่อยเข้าซื้อกิจการที่ดำ�เนินงาน
ธุรกิจด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล โดยครอบคลุมทั้งด้านงานวิศวกรรม จัดหา และก่อสร้าง (Engineering, Procurement
and Construction Services) งานให้บริการระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System – EMS)
ในรูปแบบ Internet of Things (loT) และงานด้านที่ปรึกษาโซลูชั่นและอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน (Solution Provider
for Energy Efficiency) รวมจำ�นวน 3 บริษัท และ โครงการในต่างประเทศ ที่มีการพัฒนาโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ และอื่นๆ เพิ่มขึ้น มากกว่า 42 โครงการ
• หนี้สินรวม
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 แสดงจำ�นวน 3,364.0 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับหนี้
สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แสดงจำ�นวน 3,021.0 ล้านบาท โดยการเพิ่มขึ้นจำ�นวน 343.0 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 11.4 โดยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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หนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 แสดงจำ�นวน 876.99 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับหนี้สินหมุนเวียน
ณ 31 ธันวาคม 2563 แสดงจำ�นวน1,052.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำ�นวน 175.21 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.65 โดยการลดลง
อย่างมีนัยสำ�คัญมาจากการหักกลบลบหนี้ (สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาจองซื้อหุ้น) ตามสัญญา กับกลุ่มบริษัท FC และ
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินในรูปแบบ ทรัสต์รีซีท (TR) เป็นสินเชื่อระยะสั้นสำ�หรับซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบจาก
ต่างประเทศ
หนี้สินไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 แสดงจำ�นวน 2,487.20 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับหนี้สินไม่หมุนเวียน
ณ 31 ธันวาคม 2563 แสดงจำ�นวน 1,968.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำ�นวน 518.40 ล้านบาท หรือร้อยละ 26.30 โดยการเพิ่ม
ขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญมาจาก บริษัทฯได้ออกหุ้นกู้ (Debenture) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และลงทุนในโครงการต่างๆ ของ
กลุ่มกิจการ
• ส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 แสดงจำ�นวน 3,086.1 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบ
กับส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แสดงจำ�นวน 2,817.0 ล้านบาท โดยการเพิ่มขึ้นจำ�นวน 269.1 ล้านบาท
หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6 เนื่องจากบริษัทฯ มีกำ�ไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้น และส่วนเกินทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
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13.

ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ

13.1. สรุปงบการเงิน
13.1.1. ตารางสรุปข้อมูลทางการเงินรวมของบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
(ก) ข้อมูลฐานะทางการเงินสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 2564

สินทรัพย์

31 ธันวาคม 2562
ล า้ นบาท

31 ธันวาคม 2563

ร อ้ ยละ

ล า้ นบาท

31 ธันวาคม 2564

ร อ้ ยละ

ล า้ นบาท

ร อ้ ยละ

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำ�กัด
การเบิกใช้
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

44.64

0.85

217.59

3.73

288.33

4.47

8.00

0.15

1.09

0.02

-

-

99.47

1.88

197.12

3.38

188.51

2.92

สินค้าคงเหลือ

-

-

19.14

0.33

4.62

0.07

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

-

-

3.87

0.07

25.64

0.40

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่
เกี่ยวข้อง
เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น

33.21

0.63

-

-

17.71

0.38

8.26

0.16

24.75

0.42

24.62

0.27

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

25.46

0.48

20.04

0.34

115.19

1.79

594.68

11.27

643.18

11.02

549.97

2.32

619.43

11.74

627.23

10.74

149.72

8.53

1,433.15

27.16

1,754.01

30.05

1,364.31

21.15

232.93

4.41

224.03

3.84

298.28

4.62

1,078.16

20.43

1,173.04

20.09

972.71

15.08

52.00

0.99

52.00

0.89

52.00

0.81

ลูกหนี้จากการค้ำ�ประกันมูลค่า
เงินลงทุน
สินทรัพย์ตามสัญญาจองซื้อหุ้น
เพิ่มทุน
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำ�กัดใน
การเบิกใช้
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินให้กู้ระยะยาวแก่บุคคลหรือ
กิจการอื่น

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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สินทรัพย์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ต่อ)
เงินเพิ่มทุนในบริษัทร่วมจ่าย
ล่วงหน้า
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

31 ธันวาคม 2562
ล า้ นบาท

31 ธันวาคม 2563

ร อ้ ยละ

ล า้ นบาท

31 ธันวาคม 2564

ร อ้ ยละ

ล า้ นบาท

ร อ้ ยละ

-

-

-

-

-

-

1,862.61

35.30

1,912.50

32.76

2,940.63

45.59

สินทรัพย์สิทธิการใช้

-

-

117.35

2.01

117.24

1.82

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

613.91

11.63

589.53

10.10

617.47

9.57

-

-

-

-

23.61

0.37

1.38

0.03

3.86

0.07

5.14

0.08

2.76

0.05

11.63

0.19

58.66

0.91

3,843.75
5,276.90

72.84
100.00

4,083.94
5,837.95

69.95
100.00

5,085.74
6,450.05

78.85
100.00

ค่าความนิยม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

31 ธันวาคม 2562
ล า้ นบาท

31 ธันวาคม 2563

ร อ้ ยละ

ล า้ นบาท

31 ธันวาคม 2564

ร อ้ ยละ

ล า้ นบาท

ร อ้ ยละ

หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญา
(Contract liability)
เจ้าหนี้ค่าสิทธิในสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าที่ถึงกำ�หนด ชำ�ระภายใน
หนี่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินกำ�หนดชำ�ระในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึง
กำ�หนดชำ�ระในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น

53.58

1.01

186.09

3.19

146.21

2.27

-

-

9.02

0.15

6.64

0.10

3.57

0.07

3.74

0.06

3.91

0.06

140.17

2.66

147.05

2.52

529.75

8.21

-

-

-

-

59.93

0.93

0.31

0.01

5.23

0.09

7.46

0.12

0.20

-

0.20

-

0.20

0.10

-

-

-

-

6.31

-

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

2.78

0.05

6.18

0.11

10.85

0.17

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

-

-

1.07

0.02

2.78

0.04

เงินกู้ยืมระยะสั้น
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หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน (ต่อ)
หนี้สินตามสัญญาจองซื้อหุ้น
เพิ่มทุน
รวมหนี้สินหมุนเวียน

31 ธันวาคม 2562
ล า้ นบาท

31 ธันวาคม 2563

ร อ้ ยละ

ล า้ นบาท

31 ธันวาคม 2564

ร อ้ ยละ

ล า้ นบาท

ร อ้ ยละ

637.27

12.07

693.57

11.88

102.74

1.59

837.88

15.87

1,052.15

18.02

876.78

13.59

159.82

3.03

156.09

2.67

152.17

2.36

1,590.40

30.14

1,463.86

25.07

1,476.52

22.89

-

-

-

-

494.84

7.67

10.07

0.19

10.07

0.17

10.07

0.16

-

-

120.13

2.06

119.69

1.86

313.39

5.94

188.54

3.23

196.83

3.05

3.06

0.06

2.66

0.05

3.49

0.05

5.49

0.10

6.49

0.11

7.23

0.11

19.39

0.37

20.98

0.36

26.34

0.41

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

2,101.62

39.83

1,968.82

33.72

2,487.18

38.56

รวมหนี้สิน

2,939.50

55.70

3,020.97

51.74

3,363.96

52.15

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้ค่าสิทธิในสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้า
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน
หุ้นกู้
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน

25,514.28

25,514.28

ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว
17,017.94
ส่วนต�่ำกว่าทุนจากการซื้อธุรกิจ (12,423.10)
แบบย้อนกลับ
จัดสรรแล้ว – สำ�รองตาม
17.19
กฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
106.19
องค์ประกอบอื่นของส่วนของ
(2,478.03)
เจ้าของ
ส่วนของผู้ถือหุ้นของ
2,240.19
บริษัทใหญ่

322.50 17,017.94
(235.42) (12,423.10)

5,530,000
291.51

4,254.49

65.96

(212.80) (1,559.62)

(24.18)

0.33

17.19

0.29

17.19

0.27

2.01

394.44

6.76

2,424.79

35.59

(39.46) (2,170.83)

(33.66)

(46.96) (2,303.57)
95.84

2,702.90

95.95

2,966.02

45.98

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)

145

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

31 ธันวาคม 2562
ล า้ นบาท

31 ธันวาคม 2563

ร อ้ ยละ

ล า้ นบาท

31 ธันวาคม 2564

ร อ้ ยละ

ล า้ นบาท

ร อ้ ยละ

ทุนเรือนหุ้น (ต่อ)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
มูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น
ขั้นพื้นฐาน (บาท)

97.21

1.84

114.08

1.96

120.05

2,337.40

44.30

2,816.98

48.26

6,450.03

91.61

110.41

47.85

558.06

(ข) งบกำ�ไรขาดทุนของบริษัท สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 2564

งบกำ�ไรขาดทุน

31 ธันวาคม 2562
ล า้ นบาท

31 ธันวาคม 2563

ร อ้ ยละ

ล า้ นบาท

31 ธันวาคม 2564

ร อ้ ยละ

ล า้ นบาท

ร อ้ ยละ

รายได้
รายได้จากการขาย

334.24

50.80

368.96

45.49

421.89

45.86

-

-

125.72

15.5

145.95

15.87

318.10

48.34

306.42

37.78

325.17

35.35

รายได้อื่น(1)

5.67

0.86

9.91

1.23

26.86

2.92

รายได้รวม

658.01

100.00

811.01

100.00

919.84

100.00

ต้นทุนขายและบริการ

(156.60)

(23.80)

(280.21)

(34.55)

(343.16)

(37.31)

กำ�ไรขั้นต้น

177.64

27.00

214.47

26.44

224.68

24.43

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
ทางการเงิน
(ขาดทุน)กำ�ไรสุทธิจากอัตรา
แลกเปลี่ยน

(135.56)

(20.60)

(127.76)

(15.75)

(212.53)

(23.11)

-

-

-

-

(106.99)

(11.63)

(1.92)

(0.29)

-

-

(0.53)

(0.06)

กำ�ไรก่อนต้นทุนทางการเงิน
และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

363.93

55.31

403.04

10.69

256.63

(10.37)

ต้นทุนทางการเงิน

(93.34)

(14.19)

(98.76)

(12.18)

(113.66)

(12.36)

กำ�ไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษี
เงินได้
กำ�ไร(ขาดทุน)สำ�หรับงวด

270.59

41.12

304.28

(1.49)

142.97

(22.73)

1.58

0.24

(0.99)

(0.12)

(2.66)

(0.29)

272.17

41.36

303.29

37.40

140.32

17.30

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
ส่วนแบ่งกำ�ไรในบริษัทร่วม

หมายเหตุ (1) รายได้อื่น เช่น กำ�ไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น
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(ค) งบกระแสเงินสด สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 2564

งบกระแสเงินสด

ข้อมูลทางการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้

270.59

304.27

142.99

ค่าเสื่อมราคา

96.41

109.52

118.92

ค่าตัดจำ�หน่าย

26.39

26.96

29.59

-

-

0.89

ขาดทุนจากการจำ�หน่ายอุปกรณ์

0.99

0.83

10.99

ค่าตัดจำ�หน่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม

3.19

3.17

5.31

หนี้สงสัยจะสูญ

5.00

5.00

-

(318.10)

(306.42)

(325.17)

สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

2.59

1.00

1.12

ขาดทุน(กำ�ไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่
ยังไม่เกิดขึ้นจริง

1.79

(4.50)

0.01

ขาดทุนจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย

-

-

-

กำ�ไรจากการต่อราคาซื้อ

-

-

(0.95)

กำ�ไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

-

-

-

ขาดทุน(กำ�ไร)จากการขายเงินลงทุน

-

-

106.99

ดอกเบี้ยรับ

(4.09)

(4.78)

(5.47)

ต้นทุนทางการเงิน

90.15

95.60

108.34

30.45

(104.11)

36.12

สินค้าคงเหลือ

-

(19.14)

14.52

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

-

(3.87)

(21.78)

13.25

6.00

(85.21)

0.51

(8.87)

47.01

(58.62)

99.41

(153.78)

รายการปรับปรุง

ตัดจำ�หน่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้

ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน
ดำ�เนินงาน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้อื่น

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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งบกระแสเงินสด
หนี้สินตามสัญญา

ข้อมูลทางการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
-

9.02

(2.38)

(0.51)

3.41

3.68

159.99

212.51

(62.26)

0.65

2.03

2.75

บวก เงินสดจ่ายดอกเบี้ย

(92.72)

(83.15)

(91.55)

บวก เงินสดจ่ายภาษีเงินได้

(0.39)

(2.06)

(5.35)

67.53

129.33

(156.40)

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำ�กัดในการเบิกใช้ลดลง
(เพิ่มขึ้น)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น

(93.50)

15.81

(73.15)

-

-

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

(34.68)

-

(2.23)

0.86

36.46

3.07

-

-

-

(18.38)

-

(18.18)

-

-

9.27

-

-

-

-

95.23

(13.11)

-

(0.26)

(8.26)

(16.49)

(1.33)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำ�เนินงาน
บวก เงินสดรับดอกเบี้ย

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำ�เนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
- สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดรับคืนจากเงินเพิ่มทุนในบริษัทร่วม
จ่ายล่วงหน้า
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนบริษัทร่วม
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น

-

-

-

เงินสดรับจากขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

-

3.77

2.42

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(334.02)

(103.43)

(956.40)

(21.08)

(4.38)

(5.76)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
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งบกระแสเงินสด

ข้อมูลทางการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (ต่อ)
เงินปันผลรับ

223.93

253.50

406.15

(288.97)

185.24

(548.99)

(1.36)

1.23

(0.03)

(311.98)

-

-

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น

554.23

-

-

จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น

(40.00)

-

-

เงินสดรับจากการออกตัว๋ สัญญาใช้เงิน

311.98

-

189.86

(311.10)

-

(189.86)

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้

-

-

493.95

เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้

(200.0)

-

-

0.03

-

1.30

-

-

(0.75)

-

-

(50.44)

จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(0.65)

(11.01)

(12.36)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

12.50

-

-

(15.00)

-

-

เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี(ลดลง)เพิ่มขึ้น
เงินปันผลจ่าย

เงินสดจ่ายคืนตั๋วแลกเงิน

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ชำ�ระคืนเงินกู้ยืมที่มีกับกรรมการเดิมจาก
การซื้อธุรกิจ

เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

-

- สุทธิจากเงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการกู้ยืม

287.44

5.57

643.59

จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(124.56)

(143.56)

(301.20)

ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ�นาจควบคุมลงทุนเพิม่ ในบริษทั ย่อย

0.06

1.84

0.08

เงินสดจ่ายสำ�หรับการเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนใน
บริษัทย่อย
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

-

-

(3.00)

161.59

(145.93)

771.14

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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งบกระแสเงินสด

ข้อมูลทางการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุทธิ

(59.85)

168.64

65.75

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจัดประเภท
ภายใต้บัญชีสินทรัพย์ตามสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

96.93
0.12

44.64
-

217.59
0.01

7.44

4.32

4.99

44.64

217.60

288.34

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
(ง) อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

1.71

1.67

0.99

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)

0.18

0.40

0.35

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)

0.08

0.14

(0.13)

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)

8.87

8.33

6.85

40.60

43.21

52.58

N/A

14.64

28.89

-

24.93

12.64

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)

23.29

4.99

4.10

ระยะเวลาชำ�ระหนี้ (วัน)

15.67

73.22

88.94

Cash Cycle (วัน)

24.90

(5.08)

(23.73)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำ�ไร
(Profitability Ratio)
อัตรากำ�ไรขั้นต้น (ร้อยละ)

53.15

43.36

39.57

อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน (ร้อยละ)

55.21

49.07

25.79

0.86

1.22

2.86

41.36
160.45

37.40
(81.68)

15.26
164.94

13.12

11.77

4.75

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) (1)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)

อัตรากำ�ไรอื่น (ร้อยละ)
อัตรากำ�ไรสุทธิ (ร้อยละ)
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำ�กำ�ไร (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)

150

รายงานประจำ�ปี 2564

อัตราส่วนทางการเงิน

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน
(Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)

6.09

5.46

2.28

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)

18.01

21.87

10.68

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)

0.15

0.15

0.15

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
(Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

1.26

1.07

1.09

อัตราส่วนความสามารถชำ�ระดอกเบี้ย

3.93

4.85

2.80

(0.11)

(0.39)

0.10

-

-

อัตราส่วนความสามารถชำ�ระภาระผูกพัน
(cash basis)
อัตราการจ่ายเงินปันผล(2)
หมายเหตุ

(1) PRA ประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนจึงไม่มีรายการสินค้าคงเหลือ
(2) ตั้งแต่ PRA เริ่มจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ยังไม่เคยมีการจ่ายเงินปันผล อย่างไรก็ดี ณ วันที่ 19
กรกฎาคม 2562 PRA จ่ายเงินปันผลไปให้ PRGD ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น จำ�นวน 311.98 ล้านบาท เท่ากับยอดคงค้างของเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน
ที่ออกโดย PRT ให้แก่บริษัทร่วมดำ�เนินโครงการ

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น
5.1 ข้อมูลทั่วไป ชื่อ สถานที่ตั้ง โทรศัพท์ โทรสารของ
บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ
ชื่อภาษาไทย

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำ�นักงาน

ชั้น 22 อาคาร ทีพีแอนด์ที ทาวเวอร์ เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

หมายเลขโทรศัพท์

02-105-8686

หมายเลขโทรสาร

02-257-7006

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-009-9000 โทรสาร 02-009-9991

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำ�กัด
สำ�นักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ชั้น 12 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2672-5810 โทรสาร 0-2687-7074

ผู้สอบบัญชี

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำ�กัด
179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02-334-1000 โทรสาร 02-264-0790

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท ลีกัล แอดไวซอรี่ เคาน์ซิล จำ�กัด
444 อาคารโอลิมเปียไทยทาวเวอร ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขต
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02-512-6090
บริษัท อาณาจักรกฎหมาย จำ�กัด
600/33-34 ซอยสหการประมูล ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02-196-1965
บริษัท เค. สมิธ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำ�กัด
86/1 อาคารไทยวีรวัฒน์ ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุร แขวงบางลำ�ภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ 02-437-7155
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5.2 ข้อมูลสำ�คัญอื่น
5.2.1 ให้ระบุข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำ�คัญ
หากบริษัทเห็นว่า มีข้อมูลอื่นที่จำ�เป็นซึ่งเป็นประโยชน์หรืออาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำ�คัญ หรือ
เพื่อความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ลงทุนทุกกลุ่ม โดยบริษัทยังคงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการเปิดเผย
ข้อมูลให้ถูกต้อง และไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน
ไม่มี
5.2.2 ให้อธิบายข้อจำ�กัดของผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ ในกรณีที่บริษัทมีนโยบายที่จะขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการเสนอ
ขายหุ้น เพิ่มทุน หรือออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right หรือ
TSR) ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น ที่จะทำ�ให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ
ไม่มี

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัท ที่มี
จ�ำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดที่มีผลกระทบในเชิงลบต่อการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ
อย่างไรก็ดี บริษัทย่อยมีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีจ�ำนวนต�่ำกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น โดยเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม
2561 นายชาญชัย วงศ์สุนทร (“โจทก์”) ได้ยื่นฟ้องบริษัท พาวเวอร์ เอ็นเนอร์ยี ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (“PED”) บริษัท 5
อมตะ จ�ำกัด (“5AMATA”) และผู้บริหาร 2 ท่านของบริษัท ในคดีหมายเลขแดงที่ พ. 1111/2563 ซึ่งศาลชั้นต้นได้มี
ค�ำพิพากษาเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ให้บริษัทด�ำเนินการโอนหุ้นจ�ำนวน 1,260 หุ้น และให้บริษัทเปลี่ยนแปลงบัญชี
รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทและยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นใหม่ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เท่านั้น โดยมิได้มี
ค�ำพิพากษาให้โจทก์เข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทย่อยดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ โจทก์เป็นผู้ถือหุ้นใน 5AMATA ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของบริษัท โดย ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โจทก์ถือหุ้นใน 5AMATA จ�ำนวน 5,599 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40 ของ
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว
บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ศาลอุทธรณ์มีนัดฟังค�ำสั่งของศาลอุทธรณ์ โดยมีค�ำพิพากษายืนตามศาลชั้น
ต้น (ศาลแพ่ง) กล่าวโดยสรุปคือ ศาลอุทธรณ์มีค�ำสั่งให้โอนหุ้นจ�ำนวน 1,260 หุ้น ซึ่งมีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 9 ของจ�ำนวนหุ้น
ทั้งหมดให้แก่นายชาญชัย วงศ์สุนทร ในส่วนค�ำขออุทธรณ์อื่นๆ ให้ยกค�ำร้องขอ
โดยบริษัทได้ยื่นค�ำขออนุญาตฎีกา และฎีกาเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ในประเด็นดังต่อไปนี้
1. ข้อเรียกร้องของบริษัท ขอให้ศาลฎีกาพิจารณามีค�ำสั่งอนุญาตให้ฎีกาค�ำพิพากษาศาลอุทธรณ์
2. ข้อเรียกร้องของบริษัท ขอให้ศาลฎีกาพิจารณามีค�ำพิพากษาแก้ไขค�ำพิพากษาของศาลชั้นต้นโดยการยกฟ้องโจทก์
ที่ให้ส่งมอบหุ้นของบริษัทจ�ำนวน 1,260 หุ้นแก่โจทก์ และให้บริษัทเปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทและยื่นบัญชี
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหม่ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และขอให้มีค�ำพิพากษายืนตามค�ำพิพากษาของศาลชั้นต้น
ในส่วนค�ำขออื่น ๆ ของโจทก์
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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ทั้งนี้ คดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา แม้ในปัจจุบันผลของคดียังไม่สามารถคาดการณ์ได้ บริษัทเชื่อว่า
คดีดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย และไม่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือผลประกอบ
การของบริษัทแต่อย่างใด นอกจากนี้ คดีดังกล่าวยังไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของ PED ใน 5AMATA ในสัดส่วน
ร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้วอีกด้วย

5.4 ตลาดรอง
บริษัทไม่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่น

5.5 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ�
(เฉพาะกรณีที่บริษัทออกตราสารหนี้)
นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำ�ระเงิน
(สำ�หรับหุ้นกู้ PRIME239A II/HNW)
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ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
ที่อยู่ สำ�นักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02-296-2796 โทรสาร 02-683-1302
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6. นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
บริษัทตระหนักถึงความสำ�คัญในการปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในการดำ�เนินธุรกิจ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท
จึงจัดทำ�นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี เพื่อถือเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำ�กับดูแล
กิจการ
บริษัทมีความเชื่อมั่นว่า กระบวนการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีความโปร่งใส รัดกุม ตรวจสอบได้ และช่วยยกระดับการด�ำเนินงานของบริษัท สร้างความเชื่อมั่นและความ
มั่ น ใจต่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ย รวมทั้ ง ช่ ว ยให้ บ ริ ษั ท ประสบความส� ำ คั ญ และบรรลุ
เป้าหมายส�ำคัญที่สุด คือการเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทจึงก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ เพื่อใช้ยึดถือ
เป็นแนวทางและกรอบในการด�ำเนินงานของบริษัท ซึ่งสอดคล้องตามแนวทางของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแล
6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ
บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เสริมสร้างการด�ำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น และส่งผลให้บริษัทเจริญเติบโตอย่าง
มั่นคงและยั่งยืน บริษัทจึงมุ่งส่งเสริมให้การด�ำเนินกิจการเป็นไปตามหลักการการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยอาศัยหลักปฏิบัติ
และแนวปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for
listed companies 2017) ของ ก.ล.ต. เพื่อยกระดับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้มีแนวทางในการ
ปฏิบัติที่ชัดเจนและมีมาตรฐาน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีใน
องค์กรและกลุ่มบริษัท เพื่อให้มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอันจะท�ำให้ธุรกิจด�ำเนินไปได้อย่างยั่งยืนต่อไป โดยนโยบายการ
ก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท ประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 8 หมวด ซึ่งสามารถสรุปโดยสังเขปได้ดังนี้
หลักปฏิบัติ 1 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้น�ำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่าง
ยั่งยืน
1. คณะกรรมการบริษัทเข้าใจและตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบในฐานะผู้น�ำซึ่งต้องก�ำกับดูแลให้บริษัท มีการบริหาร
จัดการที่ดีซึ่งครอบคลุมถึง
- การก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
- การก�ำหนดกลยุทธ์ นโยบายการด�ำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรส�ำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย และ
- การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการด�ำเนินงาน
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2. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการก�ำกับดูแลกิจการเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเพื่อบรรลุผลส�ำเร็จในการ
3.คณะกรรมการบริ ษั ท มี ห น้ า ที่ ก� ำ กั บ ดู แ ลให้ ก รรมการทุ ก คนและผู ้ บ ริ ห ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด ้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ
(Accountability and Responsibility) ระมัดระวัง (Duty of Care) ซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทเป็นส�ำคัญ รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงนโยบายของบริษัท และต้องจัดให้มีกลไกอย่างเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่าการด�ำเนินงานของบริษัท เป็น
ไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายต่าง ๆ ของ
บริษัท เช่น นโยบายรายการที่เกี่ยวโยงกัน (Related Party Transaction Policy) เป็นต้น
4. คณะกรรมการบริษัทเข้าใจขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งก�ำหนดขอบเขตการมอบ
หมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจน
ติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
หลักปฏิบัติ 2 ก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
1. คณะกรรมการบริ ษั ท ให้ ค วามส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การก� ำ หนดวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายหลั ก ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
(Objectives) เป็นไปเพื่อความยั่งยืน และสอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้
เสีย และสังคมโดยรวม
2. คณะกรรมการบริษัทก�ำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจทั้งประจ�ำปีและระยะกลางมี
ความสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ พร้อมทั้งมีการน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม และปลอดภัย
หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล
1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการก�ำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่อง
จ�ำนวนกรรมการ องค์ประกอบ คุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ สัดส่วนกรรมการอิสระ เพื่อให้มีความเหมาะ
สมและจ�ำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่ก�ำหนดไว้
2. คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ
และดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบและการ
ด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ โดยในกรณีที่ประธานกรรมการ
ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านหนึ่งให้ท�ำหน้าที่ร่วมพิจารณา
ก�ำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับประธานกรรมการอันเป็นการส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอ�ำนาจ
ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ
3. คณะกรรมการบริษัทจะก�ำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการแต่ละคณะมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน
เพื่อให้ได้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่ก�ำหนดไว้
4. ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้โครงสร้างและ
อัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทน�ำพาองค์กรให้ด�ำเนินงาน
ตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว
5. คณะกรรมการบริษัทจะก�ำกับดูแลให้กรรมการทุกท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียง
พอ
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6. คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกรอบและกลไกในการก�ำกับดูแลนโยบาย และการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการ
อื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยส�ำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีความ
เข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย
7. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจ�ำปีของคณะกรรมการบริษัท
คณะ
กรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลการประเมินจะถูกน�ำไปใช้ส�ำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
ด้วย
8. คณะกรรมการบริษัทจะก�ำกับดูแลให้กรรมการแต่ละท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านได้รับการเสริม
สร้างทักษะและความรู้ส�ำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม�่ำเสมอ
9. คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่าการด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้า
ถึงข้อมูลที่จ�ำเป็น และแต่งตั้งเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จ�ำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการ
ด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
1. คณะกรรมการบริษัทจะด�ำเนินการเพื่อให้ม่ันใจได้ว่ามีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับ
สูงที่มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จ�ำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
2. คณะกรรมการบริษัทจะก�ำกับดูแลให้มีการก�ำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม
3. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการท�ำความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการ
บริหารและการด�ำเนินงานของกิจการ
4. คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่
เหมาะสม
หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความ
1. คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้าง
คุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2. คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
และสะท้อนอยู่ในแผนด�ำเนินการ (Operational Plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ด�ำเนินการสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักและแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของกิจการ โดยคณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีกลไก
ที่ท�ำให้มั่นใจว่ากิจการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของ
ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนในองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่เป็นไปด้วยความ
ยั่งยืน
3. คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยค�ำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย (Value Chain) เพื่อให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน
4. คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีกรอบการก�ำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่
สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
และพัฒนาการด�ำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ
องค์กร
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หลักปฏิบัติ 6 ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
1. คณะกรรมการบริษัทจะก�ำกับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่จะท�ำให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัท
มุ่งมั่นให้มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้น�ำหลักการบริหารความเสี่ยงองค์กร (ERM : Enterprise Risk
Management) ตามแนวทางกรอบการบริหารความเสี่ยงของ COSO : The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งคณะ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับทุกคนจะต้องน�ำไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม และตระหนักถึงความรับ
ผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงประสบความส�ำเร็จและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
- คณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจความเสี่ยงที่ส�ำคัญของกิจการ และมีการก�ำหนดมาตรการและแผนปฏิบัติ
งานเพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างชัดเจนและเหมาะสมกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
- คณะกรรมการบริษัทได้มีการอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก
กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกิจการ ส�ำหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและ
พนักงานทุกคนรับทราบ และถือปฏิบัติ
- คณะกรรมการบริษัทได้มีการดูแลให้บริษัทมีการระบุความเสี่ยง ในรายงานการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ�ำทุก
ปี ซึ่งระบุความเสี่ยงทุกประเภทที่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ ทั้งระดับบริษัท หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และ
หน้าที่งานต่าง ๆ โดยพิจารณาถึงปัจจัยทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก�ำหนด รวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การด�ำเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้มั่นใจว่า กิจการมีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยง
ที่ได้ระบุไว้เพื่อจัดล�ำดับความเสี่ยง และมีวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
- คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ
- คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งของใน
ประเทศและในระดับสากล
2. คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ
3. คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลและจะจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัท กับฝ่าย
จัดการ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาส
ของบริษัท และการท�ำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร
4. คณะกรรมการบริษทั ก�ำกับดูแลให้มนี โยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันทีช่ ดั เจน พร้อมทัง้ สือ่ สารในทุกระดับขององค์กร
และบุคคลภายนอกเพือ่ ให้เกิดการน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้จริง
5. คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำกับดูแลให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการด�ำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส
โดยได้
ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนไว้ในนโยบายเกี่ยวกับการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) ซึ่ง
รวมถึง (1) ขอบเขตของการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส (2) แนวทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส (3) การให้
ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส พยาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง (4) การแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริง และ (5) ช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ซึ่งมีมากกว่า 1 ช่องทาง
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
1. คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบดูแลให้ระบบการจัดท�ำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญถูกต้อง เพียง
พอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2. คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลเพื่อให้กลุ่มบริษัท มีความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถใน
การช�ำระหนี้
3. ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการบริษัทสามารถท�ำให้มั่นใจได้
ว่ากิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหาหรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ภายใต้การค�ำนึงถึงสิทธิ
ของผู้มีส่วนได้เสีย
4. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายจะจัดท�ำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม
5. คณะกรรมการบริษัทจะก�ำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ท�ำหน้าที่สื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น อย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา
6. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งนอกจากการเผยแพร่ข้อมูล
ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น website ของบริษัท
หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
1. คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญของบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การด�ำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ
และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน
3. คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและการจัดท�ำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน
โครงสร้างกรรมการของบริษัท
โครงสร้างกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจ�ำนวน 3 ชุด ได้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติ
หน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ บริษัทจึงก�ำหนดหลักการและแนวปฏิบัติไว้ดังนี้
1. คณะกรรมการพึงมีภาวะผู้น�ำ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
โดยรวม
2. คณะกรรมการจะจัดให้มีระบบแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน
3. คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทมีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทได้ด�ำเนินไปในลักษณะที่ถูก
ต้องตามกฎหมายและมีจรรยาบรรณ
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4. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะ
ด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทรวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีคณะ
กรรมการที่เข้มแข็ง
5. กระบวนการสรรหาผู้มาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งมีความโปร่งใส
อิทธิพลของผู้ถือหุ้นที่มีอ�ำนาจควบคุมหรือฝ่ายจัดการ และสร้างความมั่นใจให้กับบุคคลภายนอก

ปราศจาก

6. คณะกรรมการจะจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานตามความจ�ำเป็น โดยเฉพาะใน
กรณีที่ต้องอาศัยความเป็นกลางในการวินิจฉัย และก�ำหนดนโยบาย บทบาท หน้าที่รับผิดชอบ กระบวนการท�ำงาน เช่น
การด�ำเนินการประชุม และการรายงานต่อคณะกรรมการได้อย่างชัดเจน เป็นต้น
7. คณะกรรมการพึงเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี
พร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระ
8. คณะกรรมการพึงปรับปรุงตัวเองให้มีความรู้ทันสมัยอยู่ลอดเวลา
9. คณะกรรมการพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและรอบคอบ โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท
และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น โดยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน
10. คณะกรรมการพึงอุทิศเวลาให้เพียงพอเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ และเป็นหน้าที่ของกรรมการ
ที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ
11. คณะกรรมการจะไม่อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการเอง แต่จะจัดให้มีกระบวนการก�ำหนดค่าตอบแทนที่โปร่งใสและขอ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น โดยระดับและองค์ประกอบของค่าตอบแทนเหมาะสม เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการ
ที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ และจะหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าตอบแทนที่เกินสมควร
ขอบเขต อ�ำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้น มีบทบาทหน้าที่ในการก�ำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการก�ำหนดเป้าหมาย นโยบาย และทิศทางการด�ำเนิน
งานขององค์กร เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าให้แก่กิจการ และผลตอบแทนจากลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น ภายใต้ความเชี่ยวชาญ และ
ความมีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจเป็นหลัก รวมถึงเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. ก�ำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และทิศทางการด�ำเนินงานของบริษัท ดูแลให้มีการจัดท�ำและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการด�ำเนินงาน แผนกลยุทธ์ระยะยาว แผนงานและงบประมาณประจ�ำปีของบริษัทเป็น
ประจ�ำทุกปี
และก�ำกับดูแลให้ฝ่ายบริการด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
3. ก�ำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์การท�ำธุรกิจ แผนงาน และงบประมาณประจ�ำปีของบริษัท ควบคุมก�ำกับดูแล (Monitoring
and Supervision) การบริหารและจัดการของฝ่ายบริหาร รวมทั้งผลงาน และผลประกอบการประจ�ำไตรมาสของ
บริษัทเทียบกับแผนและงบประมาณ และพิจารณาแนวโน้มระยะต่อไปของปี
4. ด�ำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับแผนธุรกิจ งบประมาณและธุรกรรมที่มีนัยส�ำคัญ ตามคู่มือ อ�ำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ
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5. จัดให้มีระบบควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยง รวมถึงจัดให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยง และมีการติดตามผลอ
ย่างสม�่ำเสมอ ตลอดจนการก�ำกับดูแล ควบคุม ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงครอบคลุ่มทุกระบบทั้ง
องค์กร เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในการด�ำเนินการใด ๆ ของบริษัท
6. ประเมินผลงานของฝ่ายบริหารอย่างสม�่ำเสมอ และดูแลระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม
7. ก�ำหนดกรอบและนโยบายส�ำหรับการก�ำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การก�ำหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทนและ
บ�ำเหน็จรางวัลของพนักงานบริษัท
8. ด�ำเนินการในฝ่ายบริหาร จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ ตลอดจนดูแลให้มี
ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม
9. พิจารณาอนุมัติการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุนในธุรกิจใหม่ ก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย และ
การด�ำเนินการใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อก�ำหนด และระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
10. พิจารณา และ/หรือ ให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือ การเข้าท�ำรายการ (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่
จ�ำเป็นต้องพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมายประกาศ ข้อก�ำหนด
และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
11. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
12. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้น โดยให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราว
ต่อไป
13. พิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทอย่างเป็นธรรม หากมี
ส่วนได้เสียในสัญญาที่ท�ำกับบริษัท หรือถือหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ส�ำหรับรายการที่ท�ำกับ
กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือ
บริษัทย่อย กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการท�ำรายการในเรื่องนั้น
14. ก�ำกับดูแลกิจการอย่างมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ และทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท และประเมินผล
การปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว เป็นประจ�ำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
15. รายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดท�ำรายงานทางการเงิน
โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ใน
รายงานประจ�ำปีและครอบคลุมในเรื่องส�ำคัญ ๆ ตามนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�ำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
16. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้
การมอบอ�ำนาจแก่กรรมการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการมอบอ�ำนาจ หรือการมอบอ�ำนาจช่วงที่ท�ำให้กรรมการหรือ
ผู้รับมอบอ�ำนาจจากกรรมการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีผล
ประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
17. แต่งตั้งกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยดูแลระบบบริหารและระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้ เช่น คณะ
กรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง เป็นต้น
18. จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อดูแลให้คณะกรรมการและบริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องต่าง ๆ โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงความเป็น
อิสระในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทอย่างเต็มที่

162

รายงานประจำ�ปี 2564

ทั้งนี้ ขอบเขต อ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้กรรมการบริษัทเข้ารับการอบรม
หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่เกี่ยวกับกรรมการอย่างน้อย 1 หลักสูตรเพื่อเพิ่มทักษะ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน ปัจจุบันกรรมการบริษัททุกท่านได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้วอย่างน้อย 1 หลักสูตร
องค์ประกอบและการแต่งตั้งของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท มีองค์ประกอบ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน โดยต้องมีกรรมการที่มีความ
เป็นอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่ต�่ำกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ�ำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
2. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร / กรรมการอิสระจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
เพื่อความเป็นอิสระในการท�ำหน้าที่ และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเพียงพอ โดยต้องมีคุณสมบัติตามที่ก�ำหนด ทั้งนี้
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ควรเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการบัญชีและการเงิน
3. คณะกรรมการบริษัท อาจเป็นผู้ถือหุ้น หรือไม่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ได้
คุณสมบัติกรรมการอิสระ
1. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คุณสมบัติและขอบเขตการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรื่อง

2. ไม่ท�ำหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้นที่มีอ�ำนาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในลักษณะที่จะท�ำให้มีข้อจ�ำกัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ
3. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
4. เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท
5. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ หรือมีอ�ำนาจควบคุม
บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือเป็นบุคคลที่มีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้
เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้
เ
ป
็
น
ผู้บริหาร หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
7. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการ
ขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการ
ด�ำเนินงานของบริษัท
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8. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมา
แล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน
9. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 (สอง) ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ
ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 (สอง) ปี
10. ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมในด้านการเงิน และการบริหารงานในบริษัท บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
11. ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด
12. เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
13. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้เท่าเทียมกัน
14. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างบริษัทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทอื่น ซึ่งมี
ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน
15. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ เพื่อตัดสินใจในประเด็นที่ส�ำคัญของบริษัท และให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
ได้
16. เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ตลอดจนภาวะผู้น�ำ และวิสัยทัศน์ที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท มีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้
1. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท โดยผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณี
เลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท และในกรณีที่กรรมการพิจารณาเห็น
สมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อ
บังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัทมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปีในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจาก
ต�ำแหน่งจ�ำนวน 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจ�ำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก
โดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต�ำแหน่งอีกได้
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กรรมการที่จะต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป
ให้กรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง
นอกจากการพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก
5. ศาลมีค�ำสั่งให้ออก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากต�ำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่
ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากครบก�ำหนดตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่ง
มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อย
กว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต�ำแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการที่ตนเข้ามาแทน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีการก�ำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยไว้เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้
กรรมการแต่ละท่านสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ ทั้งนี้ ก�ำหนดการประชุมอาจเปลี่ยนแปลงได้ และไม่รวมกรณีการ
ประชุมในวาระพิเศษ นอกจากนี้บริษัท ยังก�ำหนดให้กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมมีจ�ำนวนองค์ประชุมขั้นต�่ำต้องไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งจึงจะสามารถเปิดประชุมได้ ทั้งนี้ ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการบริษัทอยู่ใน
ที่ประชุม ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดที่เข้าประชุม โดยให้ประธานกรรมการบริษัทท�ำหน้าที่เป็น
ประธานในที่ประชุม และหากประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการบริษัท
คัดเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งท�ำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม โดยกรรมการบริษัททุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความ
เห็นอย่างเปิดเผย ในกรณีที่กรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยส�ำคัญเกี่ยวข้องในเรื่องที่ก�ำลังพิจารณา กรรมการบริษัท
ผู้นั้นต้องออกจากการประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้น ๆ
การประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท
บริษัทจัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ได้ประเมินผลการปฏิบัติ
งานด้วยตนเองเป็นประจ�ำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อน�ำผลการประเมินที่ได้ให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาทบทวน
และปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การประเมินตนเองของคณะ
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กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ใช้หลักเกณฑ์ตามแบบตัวอย่างการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ออกโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ แบ่งการประเมินออกเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่
1)

โครงสร้าง และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

2)

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

3)

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

4)

การท�ำหน้าที่ของกรรมการ

5)

ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

6)

การพัฒนาตนเองของกรรมการและพัฒนาผู้บริหาร

การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมต่อครั้งที่มาประชุม และโบนัส) สอดคล้องกับกลยุทธ์
และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ และอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์
ภาระหน้าที่บทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก
กรรมการแต่ละคนและมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น
โดยค่าตอบแทนกรรมการเพียงพอที่จะจูงใจให้
กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจที่บริษัทฯ กําหนด โดยมีกระบวนการที่
โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น
แผนการสืบทอดตําแหน่งและการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีแผนสืบทอดตําแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตําแหน่งประธานเจ้า
หน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่รายงานผลการดําเนินงานตามแผนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง รวมถึงได้กําหนดนโยบายการสรรหา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่ว่า หากมีคุณสมบัติที่เหมาะสม บุคคลภายนอกหรือ
พนักงานตั้งแต่ระดับผู้อํานวยการอาวุโสขึ้นไปสามารถเข้ารับการคัดเลือกในตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่ได้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาฯเป็นผู้พิจารณาหลัก
เกณฑ์และวิธีการสรรหา พัฒนา ประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่หลักเกณฑ์
และโครงสร้างค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่
คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยหรือคณะอนุกรรมการเพื่อการกํากับดูแลกิจการที่ดีโดยทําหน้าที่ศึกษา
และกลั่นกรองงานของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
1.
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1.1

หลักการของการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมุ่งมั่นให้มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้น�ำหลักการบริหารความเสี่ยงองค์กร (ERM : Enterprise Risk
Management) ตามแนวทางกรอบการบริหารความเสี่ยงของ COSO : The Committee of Sponsoring Organizations
of the Treadway Commission ซึ่งเป็นแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่มีมาตรฐานในระดับสากลมาใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับทุกคนจะต้องน�ำไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะ
สม และตระหนักถึงความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงประสบ
ความส�ำเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.2

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้เล็งเห็นความส�ำคัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถด�ำเนินธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมาย และมีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดถึงความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัทจึงก�ำหนดนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงเพื่อใช้ยึดถือเป็นแนวทางและกรอบในการด�ำเนินงานทุกหน่วยงานของบริษัทดังนี้
1.3

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรของบริษัททุกระดับทุกคน รวมทั้งผู้ท�ำหน้าที่ที่ปรึกษา ผู้กระท�ำการแทน
หรือผู้ได้รับมอบหมายให้กระท�ำหน้าที่ในนามบริษัท โดยมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1) คณะกรรมการบริษัท
- มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงในการก�ำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง
- มีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบที่รุนแรงต่อบริษัท
- ท�ำให้มั่นใจว่าบริษัทได้มีการด�ำเนินการจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม
2) คณะกรรมการตรวจสอบ
- ก�ำกับดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างมีความเป็นอิสระ
- ท�ำให้มั่นใจว่าบริษัทมีการควบคุมภายในเพื่อจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทอย่างเหมาะสม
3) ผู้บริหารระดับสูง
- ติดตามความเสี่ยงที่ส�ำคัญทั้งบริษัทและให้ความมั่นใจว่าบริษัทมีแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
- ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและให้ความมั่นใจว่าบริษัทมีกระบวนการ
ด�ำเนินการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสะสม
4) หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยง / คณะท�ำงานบริหารความเสี่ยง
- จัดท�ำกรอบและกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงให้กับหน่วยงานและเสนอคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงพิจารณาอนุมัติ
- ให้การสนับสนุน และแนะน�ำกระบวนการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัท
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- ศึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแก่พนักงาน
- ปฏิบัติงานสนับสนุนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5) หัวหน้างานและพนักงาน
- ระบุและรายงานความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชา
- ร่วมจัดท�ำแผนจัดการความเสี่ยงและน�ำแผนฯ ที่ได้รับอนุมัติแล้วไปปฏิบัติ
6) ผู้ตรวจสอบภายใน
- สอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานบริหารความเสี่ยง
- สื่อสาร ประสานงานกับหน่วยงานบริหารความเสี่ยง เพื่อน�ำข้อมูลมาใช้วางแผนการตรวจสอบตามความเสี่ยง
(Risk Base Audition)
- สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและจัดการควบคุมความเสี่ยงมีการ
ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบของบริษัท
7) บุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น
- ให้ความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยง
1.4 ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง
บริษัทก�ำหนดขั้นตอนในการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้
1) ก�ำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
ในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงานพึงก�ำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือวัตถุประสงค์ของงานที่ท�ำให้ชัดเจน
สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์และความเสี่ยงที่ยอมรับได้
2) ระบุเหตุการณ์ (Event Identification)
ผู้รับผิดชอบหน่วยงาน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานพึงท�ำความเข้าใจความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง และระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจ
เป็นเหตุการณ์ทั้งที่เป็นผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
3) ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
ผู้รับผิดชอบหน่วยงาน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานพึงประเมินความเสี่ยงจาก 2 มิติ คือ ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์
(Likelihood) ที่มีผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ (Impact)
4) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
ผู้รับผิดชอบหน่วยงาน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานพึงพิจารณาวิธีการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค�ำนึง
ถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และต้นทุนที่เกิดขึ้นกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ การตอบสนองความเสี่ยงอาจเลือกวิธีการอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน เพื่อลดระดับความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์
คือ
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- การหลีกเลี่ยง (Avoid)
- การกระจายหรือการถ่ายโอน (Share / Transfer)
- การลด (Reduce)
- การยอมรับ (Risk Acceptance)
5) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
ผู้รับผิดชอบหน่วยงาน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานพึงพิจารณาการจัดการความเสี่ยง หรือกิจกรรมควบคุม คือ นโยบายและ
กระบวนการปฏิบัติงานที่น�ำมาใช้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้มีการจัดการความเสี่ยงตามสภาพแวดล้อมภายใน ลักษณะธุรกิจ
โครงสร้างและวัฒนธรรมของบริษัท
6) ติดตามและประเมินผล (Monitoring)
ผู้รับผิดชอบหน่วยงาน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานพึงจัดให้มีการติดตาม ทบทวน และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงได้น�ำไปประยุกต์ใช้ในทุกระดับของบริษัทอย่างเหมาะสม และ
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบที่ส�ำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทได้รับการรายงานต่อผู้รับผิดชอบ
2. นโยบายการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งเป็นบุคคลส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย และเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน คณะกรรมการควรต้องประกอบด้วยกรรมการที่มี
คุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งการอุทิศ
เวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อต�ำแหน่งกรรมการว่างลงบริษัทก�ำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทนท�ำหน้าที่ในการสรรหา คัดเลือก และก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการคนใหม่ และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่จะเข้า
มาเป็นกรรมการเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ
3. นโยบายการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน จัดเป็นเครื่องมือพื้นฐานหลักส�ำคัญที่จะช่วยให้การบริหารจัดการด�ำเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ ซึ่งเจ้าของธุรกิจ กรรมการ
หรือผู้บริหารระดับสูงขององค์กรมีหน้าที่ในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ
เหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะหรือขนาดธุรกิจ และเป็นไปตามหลักการการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
3.1 นโยบายการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บริษัทตระหนักถึงการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจให้ประสบผล
ส�ำเร็จ เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน จึงจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ มี
ความเพียงพอเหมาะสมกับลักษณะ ขนาดของธุรกิจหรือสภาพแวดล้อมเพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทได้มีการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง มีการรายงานที่น่าเชื่อถือ ถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ และ
มีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบริษัทจะให้ความส�ำคัญของการป้องกันความสูญเสียหรือความเสียหาย
และการแก้ไขปรับปรุงมากกว่าการสืบสวนสอบสวนหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้ว
เพื่อให้การควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงก�ำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีหน้า
ที่ ความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในของงานที่รับผิดชอบ ตลอดถึงการจัดให้มีแก้ไข ปรับปรุง กระบวนการปฏิบัติงานให้
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มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รัดกุม ควบคุมและตรวจสอบได้ โดยบริษัทจัดให้ผู้ตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระ รายงาน
ผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อช่วยให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทมีความ
มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมส�ำคัญได้ด�ำเนินตามแนวทางที่ก�ำหนดอย่างมีประสิทธิผล และมีความรัดกุมที่เพียง
พอ
บริษัทยืดถือแนวปฏิบัติเพื่อให้การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในครอบคลุมทุกด้านตามประกอบของการควบคุม
ภายใน 5 ด้าน ดังนี้
1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)
- การจัดโครงสร้างขององค์กร แบ่งสายการบังคับบัญชา ตลอดจนการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงานไว้
อย่างชัดเจน
- การก�ำหนดนโยบาย เป้าหมาย ทิศทาง และแผนการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทให้ชัดเจนตลอดจนการก�ำกับดูแล
กิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
- การจัดท�ำนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบต่าง ๆ ของบริษัทเพื่อใช้ยึดถือเป็นหลักและแนวในการปฏิบัติงาน และ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายหรือละเว้นในการปฏิบัติงาน
- การจั ด ท� ำ ข้ อ พึ ง ปฏิ บั ติ ที่ เ กี่ ย วกั บ จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณทางธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท และของพนั ก งาน
เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานในทุกระดับชั้นและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้น�ำไปประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้อง และ
เหมาะสม
- การจัดท�ำค�ำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) เพื่อให้เข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
- การจัดฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์
2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
บริษัทได้ให้ความส�ำคัญกับความเสี่ยง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ไม่แน่นอนที่ไม่พึงประสงค์จะให้เกิด แต่หากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจะก่อ
ให้เกิดความเสียหาย
บริษัทจึงก�ำหนดให้ทุกหน่วยงานท�ำการประเมินความเสี่ยงที่แฝงอยู่ในหน่วยงานและจัดให้มีการ
ควบคุมความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ
การตรวจสอบภายในของบริษัทจะเน้นตรวจสอบความเสี่ยง (Risk Based Audit) โดยท�ำการประเมินความเสี่ยงของงาน
และคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูงน�ำมาวางแผนการตรวจสอบ ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพ
3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
บริษัทจะจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยเน้นกิจกรรม
การควบคุมในลักษณะป้องกัน สืบค้นหา แก้ไข หรือทดแทน ซึ่งจะช่วยลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และ
สามารถบรรลุผลส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีนโยบาย แผนงาน งบประมาณ ขั้นตอน และวิธี
ปฏิบัติงาน ตลอดจนโครงสร้างองค์กร การแบ่งหน้าที่ การมอบอ�ำนาจอนุมัติ ฯลฯ เป็นต้น โดยกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกระดับต้องให้ความร่วมมือและถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ออกเป็นค�ำสั่งหรือประกาศโดยเคร่งครัด
4) ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
- บริษัทจัดให้มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่จ�ำเป็นอย่างเพียงพอและทันต่อสถานการณ์ซึ่งต้องมีความถูกต้อง ชัดเจน
เข้าใจง่าย และเป็นปัจจุบัน
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- บริษัทจัดให้มีการสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน หรือระหว่างหน่วยงานด้วยกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
และประสานการปฏิบัติงาน โดยจัดให้มีการอบรมพนักงานเป็นประจ�ำอย่างสม�่ำเสมอ
5) การติดตาม และประเมินผล (Monitoring)
บริษัทจัดให้มีการติดตาม ทบทวน และประเมินผลการควบคุมภายในเป็นประจ�ำอย่างสม�่ำเสมอโดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่งไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับงานและหน่วยงาน เช่น ผู้ตรวจสอบภายใน เป็นต้น และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
ฝ่ายบริหารของบริษัทหากขั้นตอนหรือการควบคุมมีจุดอ่อน ให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารพิจารณาก�ำหนดมาตรการควบคุม
และแก้ไขปัญหานั้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
4. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทให้ความส�ำคัญและเข้าใจวัตถุประสงค์ของการด�ำเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และ
ผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส โดยให้ความระมัดระวังในการด�ำเนินการเรื่องที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัท
จึงก�ำหนดเป็นนโยบาย แนวปฏิบัติเพื่อใช้ถือปฏิบัติ
4.1 นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีเหตุมีผล ด้วยความเป็นอิสระ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และ
ผู้เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในการท�ำรายการใด ๆ ที่บริษัทท�ำกับผู้มีอ�ำนาจหรือ
ผู้สามารถควบคุมการตัดสินใจของบริษัทได้ เช่น ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้บริหาร เป็นต้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ บริษัทจะให้ความส�ำคัญและค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส�ำคัญเสมือนกับการท�ำรายการกับบุคคล
ภายนอกทั่วไป (Arm’s length basis)
บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นหลักการการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ บริษัทจึงก�ำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการกระท�ำการใด ๆ อันอาจเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทซึ่งอาจเกิดจาก
- การติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัท เช่น ลูกค้า คู่ค้า เป็นต้น
- การใช้โอกาสหรือข้อมูลภายในของบริษัทแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
- การท�ำรายการกับบริษัท
- การท�ำธุรกิจที่แข่งกับบริษัท
ซึ่งส่งผลให้บริษัทเสียผลประโยชน์ ในกรณีที่จ�ำเป็นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ต้องท�ำรายการนั้น บริษัทจะดูแลให้การท�ำรายการ
นั้น ๆ เป็นไปด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม เสมอเหมือนการท�ำรายการกับบุคคลภายนอกทั่วไป โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทก�ำหนดแนวปฏิบัติไว้
ดังนี้
1. บริษัทจะต้องไม่ให้กู้ยืม หรือค�้ำประกันแก่กรรมการ หรือกิจการที่กรรมการผู้ถือหุ้นเกิน 50% เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของ
สวัสดิการของบริษัท
2. กรรมการต้องไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริษัทเว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะได้รับการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการ
3. กรรมการและผู้บริหารต้องไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลของบริษัทเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงการท�ำธุรกิจ
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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ที่แข่งกับบริษัทหรือท�ำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
4. กรรมการและผู้บริหารต้องไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียงรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับบริษัท หากจ�ำเป็นต้องท�ำเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้กระท�ำรายการนั้นเสมือนเป็นรายการที่กระท�ำกับ
บุคคลภายนอกทั่วไป (Arm’s Length Basis)
5. กรรมการต้องแจ้งการมีส่วนได้เสียในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทท�ำขึ้นให้บริษัททราบ
6. กรรมการและผู้บริหารต้องจัดท�ำรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจ�ำทุกปีหรือเมื่อเกิด
เหตุการณ์
7. การท�ำรายการต่าง ๆ เช่น ซื้อ ขายสินค้า หรือทรัพย์สินอื่น เป็นต้น ของกรรมการกับบริษัทต้องแจ้งและได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการก่อน
8. การพิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กรรมการอิสระร่วมประชุมและพิจารณาทุกครั้ง

และการท�ำรายการที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์

จะต้องมี

9. กรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรของบริษัทที่รับทราบข้อมูลภายใน พึงหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของ
ตนเองหรือให้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นในทางมิชอบ
5. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัทให้ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน และมีแผนจะเข้าร่วมโครงการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต บริษัทยึดถือปฏิบัติตามหลักการการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้อง จึงก�ำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อใช้ถือเป็นแนวปฏิบัติ
ดังนี้
1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่กระท�ำการทุจริตคอร์รัปชันทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม เช่น การน�ำเสนอ การ
ให้ค�ำมั่นสัญญา การขอ การเรียกร้อง การเรียกหรือรับผลประโยชน์ การให้ผลประโยชน์ การชักจูงสู่การกระท�ำที่ผิดต่อ
กฎหมาย หรือการท�ำลายความไว้ใจ หรือการกระท�ำอื่นใดที่เป็นการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือ
บุคคลอื่น
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและปฏิบัติตาม
กฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ จะต้องถูกพิจารณาโทษทาง
วินัย และด�ำเนินคดีตามกฎหมายตามแต่กรณี
3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่เฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในบริษัท หากพบเห็นการกระท�ำ
ทุจริตคอร์รัปชัน หรือการกระท�ำที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน ต้องแจ้งหรือรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทันที หรืออาจ
แจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสที่บริษัทก�ำหนด
4. บริษัทจะเก็บรักษารายละเอียดของผู้แจ้งข้อมูลไว้เป็นความลับ ผู้แจ้งข้อมูลที่กระท�ำด้วยเจตนาที่ดีต่อบริษัทและมีความ
บริสุทธิ์ใจ รวมถึงผู้ที่ปฏิเสธการกระท�ำทุจริตคอร์รัปชันจะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากบริษัท และจะไม่ได้รับผลกระทบ
ใด ๆ จากการกระท�ำดังกล่าว
5. จัดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การช่วยเหลือทางการเมือง การ
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บริจาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุน การจ่ายค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ เป็นต้น และจัดให้มีการก�ำกับดูแลติดตามใน
เรื่องดังกล่าวให้มีความโปร่งใส ไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเอื้อประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม
6. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และการด�ำเนินงานที่ไม่เป็นไป
ตามหลักการการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
7. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เหมาะสม
8. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารให้พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทราบถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสามารถแจ้ง
เบาะแส ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะให้บริษัทได้ทราบ เพื่อสืบสวนหาข้อเท็จจริงตามกระบวนการ และน�ำไปแก้ไขปรับปรุง
9. จัดให้มีการพัฒนาระบบการบริหารบุคลากร สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีการ
สื่อสารและเผยแพร่ความรู้แก่บุคลากรให้รับรู้และเข้าใจถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงแนวปฏิบัติใน
ด้านจริยธรรม
10. จัดให้มีการแจ้งบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอ�ำนาจในการควบคุม และตัวแทนทางธุรกิจ เพื่อน�ำมาตรการ
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติ และเปิดเผยนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่บุคลากรและสาธารณชน
11. การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องด�ำเนินการอย่างโปร่งใส ไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบงาน และขั้นตอนปฏิบัติที่บริษัทก�ำหนดไว้ รวม
ทั้งจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม�่ำเสมอ
6. นโยบายการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน
ตามที่บริษัทได้มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จึงได้ก�ำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน เพื่อให้
ผู้มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมั่นใจว่าบริษัทมีช่องทางและกระบวนการในการแจ้งเบาะแส และข้อร้อง
เรียนที่โปร่งใส ปลอดภัย และเป็นธรรมต่อผู้แจ้งหรือร้องเรียน
6.1 ขอบเขตการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
เมื่อมีข้อสงสัย เชื่อว่า หรือมีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีการกระท�ำที่ไม่สุจริตหรือไม่โปร่งใส หรือมีการฝ่าฝืนหลักปฏิบัติที่ดี
ในเรื่อง
1. นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อก�ำหนด หรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัท
2. การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมของบริษัท
3. กฎหมาย ข้อก�ำหนดของทางการ
6.2 บุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน
บุคลากรของบริษัททุกระดับ รวมถึงบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ทราบข้อสงสัยตามขอบเขตที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถแจ้งเบาะแส
และข้อร้องเรียนต่อบริษัท
6.3 การให้ความคุ้มครอง
บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลและรายละเอียดของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียนไว้เป็นความลับหรืออาจเปิด
เผยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงจ�ำกัด ทั้งนี้ การจะเปิดเผยข้อมูลใด ๆ บริษัทจะพิจารณา
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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อย่างรอบคอบ โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
บริษัทจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อร่วมกันพิจารณาเบาะแสและข้อร้องเรียนด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และ
เป็นธรรมกับทุกฝ่าย
กรณีที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเห็นว่าตนอาจไม่ปลอดภัยหรืออาจได้รับความเดือดร้อน
เสียหาย สามารถร้องขอให้ฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการสอบสวนก�ำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้
6.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริง
บริ ษั ท ได้ ม อบหมายให้ ก รรมการผู ้ จั ด การเป็ น ผู ้ พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนและตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง
เพื่อท�ำหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐาน และด�ำเนินการใด ๆ ในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงของเบาะแสหรือข้อร้องเรียน รวมทั้ง
เสนอแนะแนวทางการจัดการแก้ไขข้อร้องเรียนนั้น โดยกระบวนการสอบสวนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและเที่ยงธรรม
คณะกรรมการสอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริงประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายหรือหน่วยงานของบริษัท 3 ฝ่ายคือ
1) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2) ฝ่ายต้นสังกัดของผู้ถูกแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
3) ฝ่ายหรือหน่วยงานอื่นที่มีความเป็นอิสระ เช่น ฝ่ายการเงินและการบัญชี เป็นต้น
6.5 ช่องทางในการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
(1) บริษัทก�ำหนดช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ดังนี้
1. กล่องรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน
2. การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนโดยตรงถึง
- ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจทุกระดับ
- ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- เลขานุการบริษัท
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริษัท
- ส่งโดยตรงถึงคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบ
3. ทางไปรษณีย์ :
- ส่งโดยตรงถึงคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคาร ทีพีแอนด์ที ทาวเวอร์ ชั้น 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
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อนึ่ง ในทุกช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน เลขานุการบริษัทจะท�ำหน้าที่ในการประสานงานรับ-ส่งเรื่อง ติดตาม
การสอบสวน และรวบรวมเรื่อง
(2) ขั้นตอนการด�ำเนินการ
1. กรณีเป็นการร้องทุกข์ของพนักงาน ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับการท�ำงานเรื่องการร้องทุกข์
2. กรณีเป็นการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนตามขอบเขตที่ระบุไว้ ให้เลขานุการบริษัทประสานงานด�ำเนินการดังนี้
- ส่งเรื่องร้องเรียนแจ้งกรรมการผู้จัดการ เพื่อพิจารณาสั่งการให้คณะกรรมการสอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริง
ด�ำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
- คณะกรรมการสอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริง ตรวจสอบข้อเท็จจริงและจัดท�ำรายงาน สรุปผลการตรวจ
สอบและความเห็นหรือข้อเสนอแนะเสนอต่อกรรมการผู้จัดการ
- กรรมการผู้จัดการพิจารณาผลการตรวจสอบ กรณีไม่มีสาระส�ำคัญหรือไม่มีความเสียหายหรือเป็นข้อร้องเรียนที่
ไม่ระบุชื่อและไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ ส่งเรื่องแจ้งเลขานุการบริษัทเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
6.6 ผลการสอบสวนการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
1. กรณีผู้ถูกร้องเรียนไม่มีความผิด
หรือเป็นเรื่องที่เกิดจากความเข้าใจผิดหรือได้ให้ข้อแนะน�ำแก่ผู้ถูกร้องเรียนหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องได้มีการประพฤติหรือปฏิบัติที่เหมาะสมแล้ว และไม่มีการลงโทษใด ๆ ให้คณะกรรมการสอบสวนฯ สรุปผลแจ้ง
เลขานุการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
2. กรณีผู้ถูกร้องเรียนมีความผิด และมีการลงโทษทางวินัยและหรือด�ำเนินคดีทางกฎหมาย (ถ้ามี) กรรมการผู้จัดการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบให้คณะกรรมการสอบสวนฯ สรุปผลแจ้งเลขานุการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ให้
กรรมการสอบสวนฯ แจ้งผลการด�ำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ และสรุปแนวทางการแก้ไขปรับปรุงเสนอกรรมการผู้จัดการ
6.7 การร้องเรียนโดยไม่สุจริต
การแจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส ให้ถ้อยค�ำ หรือให้ข้อมูลใด ๆ ถ้าพิสูจน์ได้ว่ากระท�ำโดยไม่สุจริต หรือจงใจ กลั่นแกล้ง ใส่
ร้าย บิดเบือนข้อเท็จจริง กรณีเป็นพนักงานจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามข้อบังคับการท�ำงานและระเบียบของ
บริษัท กรณีเป็นการกระท�ำโดยบุคคลภายนอกรวมถึงการกระท�ำโดยพนักงานบริษัท และท�ำให้บริษัทได้รับความเสียหาย
บริษัทอาจจะพิจารณาด�ำเนินการทางกฎหมายตามแต่กรณี
7. นโยบายการรักษาและการใช้ทรัพย์สิน
ทรัพย์สินของบริษัทถือเป็นทรัพยากรส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายซึ่งต้องค�ำนึงถึงการใช้
ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิภาพ และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของการใช้ทรัพย์สินของบริษัทซึ่งเป็นทรัพยากรที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้ใช้งานในการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องมีหน้าที่ในการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ และรับ
ผิดชอบในการควบคุม ดูแล รักษาทรัพย์สินเยี่ยงวิญญูชนทั่วไป และไม่น�ำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง
หรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้มีอ�ำนาจอนุมัติ
ทรัพย์สินของทางบริษัทหมายถึงทรัพย์สินที่มีตัวตนและทรัพย์สินไม่มีตัวตน ทั้งที่ก่อให้เกิดรายได้และไม่ก่อให้เกิดรายได้ ซึ่ง
มีมูลค่า เช่น สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงเทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ ข้อมูลเอกสารสิทธิ์ สิทธิ สัมปทาน สิ่ง
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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ประดิษฐ์ และทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น
โดยแนวปฏิบัติในการรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัท มีดังนี้
1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง ต้องก�ำกับ จัดการ ควบคุม ดูแล ให้ทรัพย์สินใด ๆ ของบริษัท อยู่ในสภาพ
ที่ใช้งานได้ โดยต้องบ�ำรุงรักษา และใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินอย่างคุ้มค่าและเต็มความสามารถ
2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง ต้องยึดหลักของความประหยัด เพื่อควบคุมต้นทุนการผลิต รวมทั้งความสิ้น
เปลืองโดยไม่จ�ำเป็น
3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง ต้องไม่น�ำทรัพย์สินของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้น
แต่จะได้รับอนุญาตจากผู้มีอ�ำนาจอนุมัติ
8. นโยบายการควบคุมและก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
ในการก�ำกับดูแลกิจการการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�ำคัญในการก�ำหนดแนวทางการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมไว้
ในนโยบายการควบคุมและก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทได้มอบหมายให้กรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับ
ธุรกิจที่บริษัทเข้าลงทุน เข้าเป็นตัวแทนของบริษัทเพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัท
เพื่อควบคุมดูแลกิจการและการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว โดยก�ำหนดให้ตัวแทนของบริษัทบริหาร
จัดการธุรกิจของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ซึ่งก�ำหนดไว้ในข้อบังคับและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทร่วมนั้น ๆ โดยสัดส่วนตัวแทนของบริษัทที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท หรือข้อตกลงร่วมกันในกรณีของบริษัท
ร่วม
นอกจากนี้ บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายในการติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน ซึ่งผล
การด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะต้องถูกรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่ำเสมอ
ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถก�ำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้การบริหารจัดการกิจการของบริษัท
ย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) มีการปฏิบัติเป็นไปตาม
มาตรการ กลไก และนโยบายการควบคุมต่าง ๆ ที่ก�ำหนดไว้ของบริษัทเสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทเอง รวมถึงกฎหมาย
บริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ
และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายอื่น ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุน
ของบริษัท ในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลและบริหาร
จัดการบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) โดยต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ก่อนที่จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี)
และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) (แล้วแต่กรณี) ดังนี้
(1) เรื่องที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
(1) การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) อย่างน้อยตาม
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สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) โดยให้กรรมการและผู้บริหารที่บริษัท เสนอชื่อ หรือ
แต่งตั้งมีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) ในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและด�ำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) ได้ตามแต่ที่
กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) จะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อย และ/
หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) เว้นแต่เรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
(แล้วแต่กรณี) ก่อนที่บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) จะเข้าท�ำรายการ
ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้บริหารตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น ต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อ
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (White List) และมีคุณสมบัติบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอด
จนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการก�ำหนด
ลักษณะขาดความไม่น่าไว้วางใจของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท
(2) การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจ�ำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้า
มี)
(3) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) เว้นแต่การแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มีนัยส�ำคัญตามข้อ (2)
(4) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจ�ำปีของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี)
(5) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) เฉพาะกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้อยู่ในสังกัด
ส�ำนักงานสอบบัญชีที่เป็นสมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ (full member) ในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งไม่
เป็นไปตามแนวทางการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) จะต้องสังกัด
ส�ำนักงานสอบบัญชีในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท
รายการตั้งแต่ข้อ (ฉ) ถึงข้อ (ฌ) นี้ เป็นรายการที่ถือว่ามีสาระส�ำคัญ และหากเข้าท�ำรายการจะมีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญ
ต่อฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย ดังนั้นก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ
กรรมการซึ่งบริษัทแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทย่อยจะออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้ กรรมการรายดังกล่าวจะต้องได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค�ำนวณขนาดรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าท�ำรายการเปรียบ
เทียบกับขนาดของบริษัทแล้ว อยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท (โดยน�ำหลักเกณฑ์การ
ค�ำนวณรายการตามที่ก�ำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ เรื่องการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (แล้วแต่กรณี) มา
บังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้แก่รายการดังต่อไปนี้
(6) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าท�ำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย
จ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้

หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือ

1) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย
2) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�ำคัญให้แก่บุคคลอื่น
3) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย
4) การเข้าท�ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�ำคัญ การมอบหมายให้
บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยกับบุคคลอื่น
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5) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระส�ำคัญ
(7) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค�้ำประกัน การท�ำนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้องรับภาระทางการเงิน
เพิ่มขึ้น กับบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมิใช่ธุรกิจ
ปกติของบริษัทย่อย
(8) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
(9) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยส�ำคัญ
(2) เรื่องที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ก่อนที่บริษัทย่อยจะเข้าท�ำรายการ
(1) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าท�ำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย
หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือ
จ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค�ำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าท�ำรายการ
เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (โดยน�ำหลัก
เกณฑ์การค�ำนวณรายการตามที่ก�ำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนและคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้โดยอนุโลม)
(2) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น
รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนซึ่งไม่เป็นไปตาม
สัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือการด�ำเนินการอื่นใด อันจะเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของ
บริษัท ทั้งทางตรง และ/หรือ ทางอ้อม ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าสัดส่วนที่
ก�ำหนดในกฎหมายซึ่งใช้บังคับกับบริษัท อันมีผลให้บริษัท ไม่มีอ�ำนาจควบคุมบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค�ำนวณ
ขนาดของรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัท (โดยน�ำหลักเกณฑ์การค�ำนวณรายการตามที่ก�ำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้โดยอนุโลม)
(3) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค�ำนวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยที่จะเลิกเปรียบเทียบกับ
ขนาดของบริษัท แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (โดยน�ำหลักเกณฑ์การ
ค�ำนวณรายการตามที่ก�ำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม)
(4) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยส�ำคัญ ทั้งนี้
ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค�ำนวณขนาดรายการนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (โดยน�ำหลักเกณฑ์การค�ำนวณรายการตามที่ก�ำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับ
ใช้โดยอนุโลม)
(5) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของ
บริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียง การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน
ของบริษัท ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย หรือการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทย่อย เป็นต้น
9. นโยบายการเก็บรักษาความลับของบริษัทและลูกค้า
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บริษัทให้ความส�ำคัญถึงการเก็บรักษาความลับของบริษัทและของลูกค้า
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจทั้งด้าน
ทางการค้าและทางด้านกฎหมาย บริษัทจึงก�ำหนดเป็นนโยบายการเก็บรักษาความลับของบริษัทและลูกค้าไว้
9.1 แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลภายในมีดังต่อไปนี้
1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานปฏิบัติงาน และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องของบริษัทซึ่งในบางครั้งจะต้องท�ำงานกับข้อมูลและ
เอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลอื่นได้ หรือเป็นข้อมูลความลับทางการค้า เช่น ข้อมูลภายในที่ยังมิได้มีการเปิดเผยใน
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลเกี่ยวกับการประมูล แผนงาน ตัวเลข การประดิษฐ์คิดด้นต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นสิทธิของบริษัท
การปกป้องข้อมูลจึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต รวมทั้งความ
มั่นคงในการงานของบุคลากรทุกคน
2. บุคลากรทุกระดับของบริษัทมีหน้าที่รักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อปกป้องข้อมูลอันเป็นความลับ และ
เพื่อไม่ให้ข้อมูลอันเป็นความลับถูกเปิดเผยโดยไม่เจตนา
3. การแก้ไขคู่มือปฏิบัติการคัดเลือกคู่ค้าสินค้าและบริการ
ธุรกิจ มิให้มีการน�ำไปเปิดเผยหรือน�ำไปใช้เพื่อด�ำเนินธุรกิจ

โดยระบุวิธีการจัดการเพื่อปกป้องข้อมูลความลับของคู่ค้าทาง

9.2 ชั้นความลับของข้อมูล
ข้อมูลลับทางการค้าซึ่งเป็นข้อมูลภายในของบริษัทต้องได้รับการปกปิดมิให้รั่วไหลออกไปสู่บุคคลภายนอกได้ ความลับของ
ข้อมูลเหล่านั้นอาจแบ่งออกเป็นระดับชั้นตามความส�ำคัญจากน้อยไปหามาก ได้แก่ ข้อมูลที่เปิดเผยสาธารณะได้ ข้อมูลใช้
ภายใน ข้อมูลปกปิด ข้อมูลลับ และข้อมูลลับมาก การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันต้องอยู่ในกรอบตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่ตนได้รับมอบหมายเท่านั้น
9.3 การให้ข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลภายนอก
ข้อมูลของบริษัทที่เปิดเผยออกไปสู่ภายนอกบริษัทหรือสู่สาธารณชนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น
บริษทั จัดให้มหี น่วยงานกลางทีเ่ ป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูลข่าวสารแก่สาธารณชนรวมทัง้ รับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (IR : Investor
Relations) โดยจะประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ ป็นเจ้าของข้อมูลซึง่ มีหน้าทีเ่ ป็นผูใ้ ห้รายละเอียด เพือ่ สรุปเป็นสารสนเทศ แล้ว
ขออนุมัติจากกรรมการผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อนเผยแพร่
9.4 การแสดงความเห็นแก่บุคคลภายนอก
บุคลากรของบริษัทจะต้องไม่ตอบค�ำถามหรือแสดงความเห็นแก่บุคคลภายนอกบริษัท
เว้นแต่จะมีหน้าที่หรือได้รับมอบ
หมายให้ตอบค�ำถามเหล่านั้น หากไม่มีหน้าที่ขอให้ปฏิเสธการแสดงความเห็นต่าง ๆ ด้วยความสุภาพ และแนะน�ำให้สอบถาม
จากกรรมการผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายโดยตรง
10. นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทที่มีสาระส�ำคัญและยังไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่ม
บริษัท ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ต่อการซื้อขายหลักทรัพย์และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในต่อ
บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนมีการเปิดเผยให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วถึงผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ
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- กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินหรือเทียบเท่า ใน
บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย มีหน้าที่ที่ต้องจัดท�ำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบท
ก�ำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม)
- บริษัทก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินหรือ
เทียบเท่า ในบริษัท จัดท�ำและน�ำส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ มายังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ก่อนน�ำส่งส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง โดยให้จัดท�ำและน�ำส่งภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็น
กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายในสามวันท�ำการนับ
แต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น
- บริษัทก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินหรือ
เทียบเท่า ในบริษัทย่อย จัดท�ำและน�ำส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะ มายังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยให้จัดท�ำและน�ำส่งภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับ
การแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลัก
ทรัพย์ภายในสามวันท�ำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น
- บริษัทก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินหรือ
เทียบเท่า ในบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระ
ส�ำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลา
ก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัท จนกว่าบริษัทจะได้
เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว ตลอดระยะเวลาปลอดการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน
(Embargo Period) ซึ่งหมายถึง ระยะเวลา 1 เดือน ก่อนและจนถึงวันประกาศผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
ของบริษัท รายไตรมาสและประจ�ำปี โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับ
บริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินหรือเทียบเท่า ในบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัท อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน รวมทั้งห้าม
ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส�ำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น และต้องรออย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังเปิดเผยข้อมูลให้
แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส�ำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
- บริษัทก�ำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนน�ำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริ่มตั้งแต่การ
ตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะ
พิจารณาจากเจตนาของการกระท�ำและความร้ายแรงของความผิดนั้น ๆ
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6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ
จรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 5

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญของ
นโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำ�กับดูแลกิจการ
ในรอบปีที่ผ่านมา
บริษัทดำ�เนินธุรกิจภายใต้การกำ�กับดูแลอย่างจริงจัง ของคณะกรรมการบริษัท โดยมุ่งมั่นในการดำ�เนินธุรกิจด้วย ความเป็น
ธรรมและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และยึดถืออุดมการณ์ซึ่งได้ปฏิบัติมาเป็นเวลานานตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท ภาย
ใต้กรอบของจรรยาบรรณที่มีการพัฒนาให้เหมาะ สมกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอยู่ตลอดเวลา บนพื้น
ฐานของการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้มีบทบาทสำ�คัญ ในการกำ�หนดนโยบายและ
กลยุทธ์ที่นำ�ไปสู่การเพิ่มความ สามารถในการแข่งขัน การสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การกำ�กับดูแลความเพียงพอของ ระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงขององค์กร หรือการให้ความเห็นอื่นๆที่
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจ ดังนี้
6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำ�กับดูแลกิจการ
หรือกฎบัตรคณะกรรมการในรอบปี ที่ผ่านมา
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาระดับการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถเทียบ
เคียงได้ กับบริษัทชั้นนําทั้งในประเทศและต่างประเทศ อันจะส่งผลต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร คณะกรรมการจึง
มีการทบทวน ความเหมาะสม และความเพียงพอของนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ
ธุรกิจของบริษัท เป็นประจําทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการดําเนินธุรกิจสภาพแวดล้อมที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง
รวมถึงกฎหมายกฎเกณฑ์ แนวปฏิบัติและความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย โดยในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบ
การปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทโดยกำ�หนดให้บุคคลที่ได้รับการตั้งแต่งให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการของบริษัท
จะต้องมีการพิจารณาตามเกณฑ์การกำ�หนดองค์ความรู้ที่จำ�เป็นสำ�หรับการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ (Board Skills
Matrix) อันประกอบด้วย ประสบการณ์ในธุรกิจ และ/หรือ อุตสาหกรรม คุณวุฒิ ทักษะ และ/หรือ ประสบการณ์ด้านอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และเหมาะสมกับรูปแบบ
การดําเนินธุรกิจในปัจจุบัน
6.3.2 การปฏิบัติในเรื่องอื่นๆ ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ CG Code ซึ่งจัดทํา
โดย ก.ล.ต. และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นําขององค์กร ในการนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาปรับใช้เพื่อ
สร้างคุณค่า ให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน รวมทั้งได้ประเมินการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code แต่ละข้อเทียบเคียงกับ
นโยบายการดําเนินงาน ด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีและบริบททางธุรกิจของบริษัท โดยมีความเห็นว่าในภาพรวมบริษัทมี
นโยบาย มาตรการ และกระบวนการดําเนินงานที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติใน CG Code เหมาะสมกับทิศทางการเติบโตทาง
ธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ สรุปประเด็นที่ยังไม่ได้ปฏิบัติและจะนําไปพิจารณาปรับใช้ให้เหมาะสม ดังนี้
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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หลักปฏิบัติตาม CG Code

เหตุผลหรือมาตรการทดแทนของบริษัท

หลักปฏิบัติ 3.9.9
เลขานุการบริษัทควรได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้
อย่างต่อเนื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่และ
ในกรณีที่มีหลักสูตรรับรอง (Certified Programme)
เลขานุการบริษัทควรเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวด้วย

ในปี 2565 บริษัทได้ด�ำเนินการสมัครให้เลขานุการบริษัท
เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Company Secretary
Program (CSP Online) หลักสูตรส�ำหรับเลขานุการ
บริษัทและผู้ที่มีหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการให้มี
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง
ที่เกี่ยวข้องกับการท�ำหน้าที่สนับสนุนการท�ำงานของ
คณะกรรมการในเรื่องต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถ
ก�ำกับดูแลกิจการได้อย่างเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

6.3.3 การปฏิบัติในเรื่องอื่นๆ ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ด้วยความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการดําเนินงานบนพื้นฐานของการกํากับดูแลกิจการที่ดีทําให้บริษัทฯได้รับการ
จัดอันดับและรางวัลด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดอันดับอยู่ในระดับดีมาก (Very Good) หรือ 4
ตราสัญลักษณ์ในโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report: CGR) ประจํา
ปี 2563
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7. โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการ และข้อมูลสำ�คัญ
เกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย
ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ
7.1 โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งมีโครงสร้างการจัดการที่ชัดเจน
ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได้ คณะกรรมการได้มีการติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดําเนินงานตามนโยบาย แผนงาน
และกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมถึงจัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจํานวน 3 ชุด เพื่อช่วยกลั่นกรองงานที่มีความสําคัญ
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน โดยมีประธานเจ้า
หน้าที่บริหารเป็นผู้บริหารสูงสุด

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ
7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ
7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2 ท่าน ได้แก่ นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน ทั้งนี้ นาย
สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการของบริษัท ท�ำให้ประธานกรรมการ
ไม่ใช่กรรมการอิสระ บริษัทจึงจัดให้มีโครงสร้างคณะกรรมการประกอบไปด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวน
กรรมการทั้งหมด เพื่อให้มีกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการท�ำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างเป็นอิสระ โดย
คณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ 5 ท่าน จากจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน
คณะกรรมการมีความหลากหลาย (Board Diversity) โดยมีทักษะสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านการจัดทํา
ตารางความรู้ความชํานาญ (Board Skills Matrix) และมีความหลากหลายด้านประวัติการศึกษา ประสบการณ์ โดยไม่ได้
จํากัดความแตกต่างอื่นใด (รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

x

x

นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์

x

x

x

x

นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์

x

x

x

x

นายอภิชาติ ภูมิศุข

x

x

นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์

x

x

x

พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี

x

x

x

นายก�ำพล ปัญญาโกเมศ

x
7

x
6

x
7

รวม
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x
5

x

บริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต

กฎหมาย

x

สังคม สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

การบริหารจัดการ

x

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล

บัญชีและการเงิน

x

การพัฒนาองค์กรและวัฒนธรรม

ธุรกิจระหว่างประเทศ

นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์

รายชื่อ/ความช�ำนาญ

วิศวกรรม

ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท

ตารางความรู้ความช�ำนาญ

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
2

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5

x
7

x

x

6

x
4

7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำ�นาจควบคุมบริษัทรายบุคคล
- รายชื่อและตำ�แหน่งของกรรมการ และผู้มีอำ�นาจควบคุม (ถ้ามี)

รายชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ตำ�แหน่ง

1. นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์

ประธานกรรมการ

2. นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์

รองประธานกรรมการ

3. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์

กรรมการอิสระ

4. นายอภิชาติ ภูมิศุข

กรรมการอิสระ

5. นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน

6. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี
7. นายก�ำพล ปัญญาโกเมศ

- กรณีเป็น holding company ได้ระบุข้อมูลกรรมการและผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

นายสมประสงค์ ปัญจลักษณ์
นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์
พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี
นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์
รศ.ดร.ก�ำพล ปัญญาโกเมศ
นายอภิชาติ พุ่มสุข
นายคณาเดช ธรรมนูญรักษ์
นางชื่นใจ เกตุเรืองโรจน์
นางสาววิชุดา ประดิษฐ์
นางจุทามณี ปัญจะลักษณ์
นางสาวธิติมา ตั้งอร่ามวงศ์

คณะกรรมการของบริษัทย่อยของธุรกิจพลังงานหมุนเวียน

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

X/

/

บริษัท ไพร์ม โรด อัลเทอร์เนทีฟ จ�ำกัด

/

/

บริษัท ไพร์ม เอ็นเนอร์ยี่ แคปปิตอล จ�ำกัด

/

บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จ�ำกัด
บริษัท สมาร์ท โซลาร์ จ�ำกัด
บริษัท สตาร์ โซลาร์ จ�ำกัด

บริษัท
ย่อย

/

/

/

/

/

/
/
/

/

/

/

/

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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นายสมประสงค์ ปัญจลักษณ์
นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์
พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี
นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์
รศ.ดร.ก�ำพล ปัญญาโกเมศ
นายอภิชาติ พุ่มสุข
นายคณาเดช ธรรมนูญรักษ์
นางชื่นใจ เกตุเรืองโรจน์
นางสาววิชุดา ประดิษฐ์
นางจุทามณี ปัญจะลักษณ์
นางสาวธิติมา ตั้งอร่ามวงศ์
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

X/

/

/

/

/

บริษัท พาวเวอร์ เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเม้นท์
จ�ำกัด
บริษัท ไอดีล โซล่าร์ จ�ำกัด

/

บริษัท ไพร์ม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด

/

/

บริษัท ไพร์ม อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด

/

/

/

บริษัท ไพร์ม รีนิวเอเบิล ดีเวลลอปเมนท์
จ�ำกัด
บริษัท ไพร์ม โรด โซลาร์ จ�ำกัด

/

/

/

บริษัท 5 อมตะ จ�ำกัด

/

บริษัท สมาร์ท โซล่าร์ พาวเวอร์ จ�ำกัด

/

/

/

/

/

/

บริษัท ไพร์ม กรีน โซล่าร์ จ�ำกัด
บริษัท Prime Solar Energy Corporation
จ�ำกัด
He Wu Co.,Ltd (He Wu)

/

/

บริษัท
ย่อย

/
/
/
/

บริษัท ไพร์ม เอสโค่ จ�ำกัด

/

/

บริษัท ไพร์ม อัลเทอร์เนทีฟ วิชั่นส์ จ�ำกัด

/

/

/

บริษัท ไพร์ม โรด รูฟท็อป จ�ำกัด

/

/

/

บริษัท ไพร์ม โรด อัลเทอร์เนทีฟ (ประเทศ
กัมพูชา) จ�ำกัด
บริษัท ไพร์ม เอ็นเนอร์ยี่ เคเอช จ�ำกัด

/

/

/

/

/

/
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/ = กรรมการบริษัท

/
/

Shin Shi Co.,Ltd (Shin Shi)

X = ประธานกรรมการ

/

/

Sheng Jiu Co.,Ltd (Sheng Jiu)
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/

- เอกสารแนบข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของกรรมการและผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก
(กรณีเป็น holding company)
ประวัติของกรรมการและผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจ ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1
7.2.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้บริษัทสามารถก�ำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้การบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อย
และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) มีการปฏิบัติเป็นไปตาม
มาตรการ กลไก และนโยบายการควบคุมต่าง ๆ ที่ก�ำหนดไว้ของบริษัทเสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทเอง รวมถึงกฎหมาย
บริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ
และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายอื่น ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุน
ของบริษัท ในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลและบริหาร
จัดการบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) โดยต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ก่อนที่จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี)
และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) (แล้วแต่กรณี) ดังนี้
เรื่องที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
(1) การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) อย่างน้อย
ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) โดยให้กรรมการและผู้บริหารที่บริษัท เสนอชื่อ
หรือ แต่งตั้งมีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี)
ในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและด�ำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) ได้ตามแต่ที่
กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) จะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อย และ/
หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี)เว้นแต่เรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
(แล้วแต่กรณี) ก่อนที่บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) จะเข้าท�ำรายการ
ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้บริหารตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น ต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อ
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (White List) และมีคุณสมบัติบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การก�ำหนดลักษณะขาดความไม่น่าไว้วางใจของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท
(2) การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจ�ำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม
(ถ้ามี)
(3) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) เว้นแต่การแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มีนัยส�ำคัญ
ตามข้อ (2) (จ)
(4) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจ�ำปีของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี)
(5) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) เฉพาะกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้อยู่ในสังกัด
ส�ำนักงานสอบบัญชีที่เป็นสมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ (full member) ในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)

187

ซึ่งไม่เป็นไปตามแนวทางการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) จะต้อง
สังกัดส�ำนักงานสอบบัญชีในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท
รายการตั้งแต่ข้อ (ฉ) ถึงข้อ (ฌ) นี้ เป็นรายการที่ถือว่ามีสาระส�ำคัญ และหากเข้าท�ำรายการจะมีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญ
ต่อฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย ดังนั้น ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ
กรรมการซึ่งบริษัทแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทย่อยจะออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้ กรรมการรายดังกล่าวจะต้องได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค�ำนวณขนาดรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าท�ำรายการเปรียบ
เทียบกับขนาดของบริษัทแล้ว อยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท (โดยน�ำหลักเกณฑ์
การค�ำนวณรายการตามที่ก�ำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ เรื่องการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (แล้วแต่กรณี)
มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้แก่รายการดังต่อไปนี้
(6) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าท�ำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือ
จ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้
1) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย
2) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�ำคัญให้แก่บุคคลอื่น
3) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย
4) การเข้าท�ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�ำคัญ การมอบหมายให้
บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยกับบุคคลอื่น
5) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระส�ำคัญ
(7) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค�้ำประกัน การท�ำนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้องรับภาระทางการเงิน
เพิ่มขึ้น กับบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมิใช่ธุรกิจ
ปกติของบริษัทย่อย
(8) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
(9) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยส�ำคัญ
เรื่องที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ก่อนที่บริษัทย่อยจะเข้าท�ำรายการ
(1) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าท�ำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือ
จ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค�ำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าท�ำรายการ
เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (โดยน�ำ
หลักเกณฑ์การค�ำนวณรายการตามที่ก�ำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนและคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้โดยอนุโลม)
(2) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนซึ่งไม่เป็นไปตาม
สัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือการด�ำเนินการอื่นใด อันจะเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของ
บริษัท ทั้งทางตรง และ/หรือ ทางอ้อม ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าสัดส่วนที่
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ก�ำหนดในกฎหมายซึ่งใช้บังคับกับบริษัท อันมีผลให้บริษัท ไม่มีอ�ำนาจควบคุมบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค�ำนวณ
ขนาดของรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัท (โดยน�ำหลักเกณฑ์การค�ำนวณรายการตามที่ก�ำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้โดยอนุโลม)
(3) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค�ำนวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยที่จะเลิกเปรียบเทียบกับ
ขนาดของบริษัท แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (โดยน�ำหลักเกณฑ์
การค� ำ นวณรายการตามที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นประกาศของคณะกรรมการก� ำ กั บ ตลาดทุ น และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม)
(4) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยส�ำคัญ ทั้งนี้
ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค�ำนวณขนาดรายการนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (โดยน�ำหลักเกณฑ์การค�ำนวณรายการตามที่ก�ำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
มาบังคับใช้โดยอนุโลม)
(5) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของ
บริ ษั ท ย่ อ ย ซึ่ ง รวมถึ ง แต่ ไ ม่ จ� ำ กั ด เพี ย ง การแก้ ไ ขข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ย่ อ ยที่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ สิ ท ธิ ใ นการออกเสี ย ง
ลงคะแนนของบริษัท ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย หรือ
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นต้น
นอกจากนี้ กรรมการบริษัท จะต้องด�ำเนินการให้บริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบ
ป้องกันการทุจริต รวมถึงก�ำหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เหมาะสม
มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่ท�ำให้มั่นใจได้ว่าการด�ำเนินการต่างๆ ของบริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทร่วมจะเป็นไปตาม
แผนงาน งบประมาณ นโยบายของบริษัท ข้อบังคับของบริษัท รวมถึงกฎหมายและประกาศเรื่องการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อย่างแท้จริงและ
ติดตามให้บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือ รายการได้มาหรือจ�ำหน่าย
ไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือรายการที่มีนัยส�ำคัญอื่นใดต่อบริษัท และด�ำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน งบประมาณ
นโยบาย และหลักเกณฑ์ในการก�ำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของ
บริษัท อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
คณะกรรมการบริษัทสามารถมอบอ�ำนาจ และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อ�ำนาจ หรือการมอบอ�ำนาจช่วงดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอ�ำนาจตามหนังสือมอบอ�ำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือ
ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก�ำหนด หรือค�ำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัท ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอ�ำนาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจ หรือมอบอ�ำนาจช่วงที่ท�ำให้
คณะกรรมการบริษทั หรือผูร้ บั มอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริษทั สามารถอนุมตั ริ ายการทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
(ตามนิยามที่ประกาศคณะกรรมการการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�ำหนด) อาจมีส่วนได้เสีย หรือ
อาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท
ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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อนุมัติไว้ และเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
การก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงาน การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท และ/หรือ
บริษทั ย่อย ตลอดจนการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญให้แก่บริษทั และ/หรือ บริษทั ย่อย ทราบโดยครบถ้วน
ถูกต้อง และภายในก�ำหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัท ก�ำหนด อนึ่ง ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย พิจารณา
การเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยส�ำคัญของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย โดยน�ำ
ประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
2. ต้องเปิดเผยและน�ำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
บริษัทย่อย ให้ทราบถึงความสัมพันธ์ และการท�ำธุรกรรมกับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการท�ำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และ/
หรือ บริษัทย่อย โดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย มีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
บริษัทย่อย ทราบภายในก�ำหนดเวลาที่บริษัท ก�ำหนด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินหรืออนุมัติใดๆ ซึ่ง
การพิจารณานั้นจะค�ำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัท และบริษัทย่อย เป็นส�ำคัญ
ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ต้องไม่มีส่วนรวมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรง และ/หรือ ทางอ้อมนั้นด้วย
อนึ่ง การกระท�ำดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย
ได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ได้รับ
ความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระท�ำที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท อย่างมีนัยส�ำคัญ
(1) การท�ำธุรกรรมระหว่างบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องโดยมิได้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
(2) การใช้ข้อมูลของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
(3) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ในลักษณะเดียวกันกับที่บริษัท และ/หรือ
บริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) กระท�ำและเป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
ประกาศก�ำหนด
3. ต้ อ งรายงานแผนการประกอบธุ ร กิ จ การขยายธุ ร กิ จ โครงการลงทุ น ขนาดใหญ่ ต ลอดจนการเข้ า ร่ ว มลงทุ น กั บ
ผู้ประกอบการรายอื่นๆ ต่อบริษัท ผ่านรายงานผลการด�ำเนินงานเป็นประจ�ำตามที่กรรมการของบริษัทก�ำหนด และเข้าชี้แจง
และ/หรือ น�ำส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าวในกรณีที่บริษัท ร้องขอ
4. ต้องน�ำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานให้แก่บริษัท เมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม
5. ต้องชี้แจง และ/หรือ น�ำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องแก่บริษัท ในกรณีที่บริษัท ตรวจพบประเด็นที่มีนัยส�ำคัญใดๆ
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6. ต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท และ/
หรือ บริษัทย่อย รวมทั้งควรจัดให้มีระบบงานที่ชัดเจนเพื่อแสดงได้ว่าบริษัท มีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล การท�ำ
รายการที่มีนัยส�ำคัญตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ และมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของ
บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย สามารถรับข้อมูลของบริษัทย่อยในการติดตามดูแลผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงิน การท�ำ
รายการระหว่างบริษัทกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท การท�ำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการและผู้บริหารของ
บริษัทย่อย และการท�ำรายการที่มีนัยส�ำคัญของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ต้องจัดให้มี
กลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัทย่อยโดยให้ทีมงานผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระของบริษัท
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท
และ/หรือ บริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย มีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดท�ำไว้อย่างสม�่ำเสมอ
7. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ได้รับมอบหมายของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย รวมถึงคู่สมรสและ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ทั้งที่ได้มาจากการกระท�ำตาม
หน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจจะมีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง
หรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรง และ/หรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
8. กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย จะกระท�ำธุรกรรมกับบริษัท และ/
หรือ บริษัทย่อย ได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าว ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัทย่อย
และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) ตามแต่ขนาดรายการที่
ค�ำนวณได้ โดยน�ำหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของส�ำนักงานก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนดมาใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการท�ำ
ธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน
ด้วยอ�ำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
(แล้วแต่กรณี) และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการ
บริษัทอนุมัติไว้แล้ว
9. ปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ของบริษัท โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ หรือแต่งตั้งโดยบริษัท จะต้องด�ำเนินการเพื่อให้
มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยจะปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ของบริษัท
ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมของบริษัท จะเป็นเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย
กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ของต่างประเทศ และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทดังกล่าว และเท่าที่จะไม่ท�ำให้ หรือ
อาจจะไม่เป็นผลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมในต่างประเทศของบริษัท มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องด�ำเนินการใดๆ เพิ่มเติม
นอกเหนือไปจากที่ต้องด�ำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเท่าที่จะไม่ท�ำให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ในต่างประเทศของบริษัท อาจจะเสียสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่พึงได้รับตามกฎหมายต่างประเทศ
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถด�ำเนินการให้บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมของบริษัท ปฏิบัติตามขอบเขต อ�ำนาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ก�ำหนดในเอกสารฉบับนี้ได้ เนื่องจากข้อจ�ำกัดทางกฎหมายของประเทศที่บริษัทย่อย และ/
หรือบริษัทร่วมของบริษัท ตั้งอยู่ตามที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทจะด�ำเนินการให้มีมาตรการอื่นที่เทียบเท่าเพื่อให้มั่นใจได้ว่า
บริษัทมีกลไกการก�ำกับดูแลที่ท�ำให้บริษัทสามารถควบคุมดูแลการจัดการ และรับผิดชอบการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย
และ/หรือบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัท ได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีมาตรการ
ในการติดตามการบริหารงานของบริษัทดังกล่าวเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ ในเงินลงทุนของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทย่อย และ/
หรือบริษัทร่วม ที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัท นั้น ให้มีความหมายตามนิยามที่กำ� หนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 และฉบับที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย
7.3.1 โครงสร้างกรรมการบริษัท (มีคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมดกี่ชุด/อะไรบ้าง)
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ หรือกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยมีอ�ำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ ดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
คณะกรรมการตรวจสอบถือเป็นกลไกที่ส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วน
ได้เสียทุกภาคส่วน ในการช่วยให้มีระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ป้องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตรวจสอบการเปิดเผยความครบถ้วนของข้อมูลและสาระส�ำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน
ต่อสาธารณชน รวมถึงพิจารณาการเข้าท�ำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง โดยรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของบริษัทและ
ผู้ถือหุ้นเป็นส�ำคัญ
1.1 ขอบเขต อ�ำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.1.1 สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน และเปิดเผยอย่างเพียงพอ
1.1.2 สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ทีม่ คี วามเหมาะสมและประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
1.1.3 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
1.1.4 คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยรับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง
และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีภายนอก
1.1.5 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมตลอดจนรายการได้มาหรือ
จ�ำหน่ายไปของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการ
ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
1.1.6 จัดท�ำรายงานของกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
1.1.7 สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิง และแบบประเมินตนเอง เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ของบริษัท กรณีบริษัทเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
1.1.8 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย
1.1.9 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�ำซึ่งอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมตรวจสอบเห็นสมควร ซึ่งประเภทรายการหรือ
การกระท�ำที่ต้องรายงานมีหัวข้อ ดังต่อไปนี้
1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีบกพร่องที่ส�ำคัญในระบบควบคุมภายใน
3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อ
ฐานะการเงินผลการด�ำเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารแล้วว่าต้องด�ำเนินการปรับปรุง
แก้ไข เมื่อครบก�ำหนดเวลาที่ก�ำหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการด�ำเนินการแก้ไข
ดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อส�ำนักงานก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (“ส�ำนักงาน ก.ล.ต.”) และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้
1.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ มีองค์ประกอบ ดังนี้
1) กรรมการตรวจสอบ จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
2) กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี หรือการเงิน เพียงพอที่จะท�ำหน้าที่
ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
1.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ มีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้
1.3.1 คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
จะต้องเป็นกรรมการบริษัท

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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1.3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้คัดเลือกสมาชิกกรรมการตรวจสอบ 1 คนให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
1.3.3 เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง หรือมีเหตุที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ปฏิบัติหน้าที่ได้
จนครบวาระ และมีผลให้จ�ำนวนสมาชิกน้อยกว่า 3 คน คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบทดแทนให้ครบ
ถ้วนภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จ�ำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
1.3.4 ให้เลขานุการของบริษัทเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
1.4 วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท
และเมื่อครบวาระด�ำรงต�ำแหน่งอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า
เหมาะสม
กรรมการตรวจสอบพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
1) ครบก�ำหนดตามวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
2) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบ
3) ลาออก
4) เสียชีวิต
5) ถูกถอดถอน
การลาออกของคณะกรรมการตรวจสอบกรณีที่ยังด�ำรงต�ำแหน่งคณะกรรมการบริษัทอยู่ ให้ยื่นใบลาต่อประธานกรรมการ
ตรวจสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผลโดยประธานกรรมการตรวจสอบจะน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็น
ผู้พิจารณาอนุมัติ พร้อมส่งส�ำเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท
ได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก
กรณีกรรมการตรวจสอบลาออก หรือพ้นจากต�ำแหน่งก่อนครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง ให้บริษัทแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที
ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบที่ลาออกหรือถูกถอดถอนสามารถชี้แจงถึงสาเหตุดังกล่าวให้สำ� นักคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ได้
2. คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน เป็นส่วนหนึ่งของแนวปฏิบัติที่ดีในหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งจะท�ำ
หน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรอง ทบทวนรูปแบบ หลักเกณฑ์ นโยบาย และกระบวนการ สรรหาและการก�ำหนดค่าตอบแทน
ให้แก่คณะกรรมการบริษัท ให้มีความเหมาะสม โปร่งใส มีความเป็นธรรม ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อก�ำหนด และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
2.1 ขอบเขต อ�ำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
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2.1.1 ก�ำหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการทีต่ อ้ งการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดไว้ โดยควรด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
2.1.2 พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการโดยรวมในคณะกรรมการว่า
คณะกรรมการต้องการกรรมการที่มีคุณสมบัติลักษณะใดบ้าง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบตามที่คาดหวัง
2.1.3 พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคน เพื่อพิจารณาว่า กรรมการอิสระคนใดมีคุณสมบัติครบถ้วน
หรือคนใดขาดคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระ รวมทั้งพิจารณาว่า จ�ำเป็นต้องสรรหากรรมการอิสระใหม่หรือไม่
หากมีกรรมการอิสระไม่ครบตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
2.1.4 พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ หากเป็นกรรมการเดิม ควรอาศัยผลประเมินจาก Board Self-Assessment
ประกอบการพิจารณาในการเสนอชื่อกรรมการเดิมเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งต่ออีกวาระ ส่วนบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ
ใหม่ ควรพิจารณาจากจ�ำนวนบริษัทที่บุคคลนั้นด�ำรงต�ำแหน่งอยู่ก่อนที่จะเป็นกรรมการบริษัท
การสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอชื่อให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง โดยควรด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
1) ก�ำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมมการให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท เช่น พิจารณา
กรรมการเพิ่มเติมเพื่อเสนอให้ด�ำเนินต�ำแหน่งต่อ เปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น การใช้บริษัทภายนอกให้ช่วยสรรหา
การพิจารณาบุคคลจากท�ำเนียบกรรมการอาชีพ หรือ การให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม
2) ด�ำเนินการพิจารณาชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่
ก�ำหนดไว้
3) ตรวจสอบให้รอบคอบว่า บุคคลที่ถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของหน่วยงานทางการ
4) ด�ำเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่ก�ำหนดไว้ เพื่อจะได้มั่นใจว่า บุคคลดังกล่าว
มีความยินดีจะมารับต�ำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
5) เสนอชื่อให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
แต่งตั้งต่อไป
6) คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนอาจได้รับมอบหมายให้พิจารณาสรรหาผู้บริหารระดับสูงโดยเฉพาะ
กรรมการผู้จัดการด้วยก็ได้
2.2 ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการก�ำหนดค่าตอบแทน
การพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้รูปแบบและ
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนมีความเหมาะสม โดยควรด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
2.2.1 ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (ถ้ามี)
2.2.2 พิจารณาข้อมูลหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท
2.2.3 ก�ำหนดหลักเกณฑ์ให้มีความเหมาะสม เพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรมและเป็นการตอบแทน
บุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลส�ำเร็จ
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2.2.4 ทบทวนรู ป แบบหลั ก เกณฑ์ ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนทุ ก ประเภท โดยพิ จ ารณาจ� ำ นวนเงิ น และสั ด ส่ ว นการจ่ า ย
ค่าตอบแทนของแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม ทั้งนี้ หลักการส�ำคัญในการพิจารณารูปแบบค่าตอบแทนแต่ละประเภท
ได้แก่ ค่าตอบแทนประจ�ำ (Retainer Fee) เช่น ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนรายปี เป็นต้น ค่าตอบแทนตาม
ผลการด�ำเนินงานของบริษัท (Incentive) เช่น ผลก�ำไรของบริษัทหรือเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น เป็นต้น นอกจากนี้
กรรมการอาจได้รบั ค่าเบีย้ ประชุม (Attendance Fee) เพิม่ เติมจากค่าตอบแทนประจ�ำและค่าตอบแทนตามผลการด�ำเนินการ
ของบริษัทเพื่อจูงใจให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่โดยเข้าประชุมอย่างสม�่ำเสมอ
2.2.5 พิจารณาให้การจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทก�ำหนด หรือข้อแนะน�ำที่เกี่ยวข้อง
2.2.6 พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลกรรมการผู้จัดการ
2.2.7 พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนประจ�ำปีของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ โดยควรด�ำเนินการ ดังนี้
1) ก�ำหนดค่าตอบแทนประจ�ำปีของกรรมการและกรรมการผู้จัดการตามหลักเกณฑ์การจ่ายที่ได้พิจารณาไว้
2) ในการก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ ควรพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ
ประกอบด้วย
3) เปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท
4) น�ำเสนอค่าตอบแทนที่ก�ำหนดต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ ส่วนค่าตอบแทน
ของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะต้องน�ำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
หากมีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ (หรือใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น) ให้แก่กรรมการและพนักงาน คณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทนควรพิจารณาให้เงื่อนไขต่าง ๆ ช่วยจูงใจกรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง แต่ในขณะเดียวกันต้องไปสูงเกินไป
และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นด้วย
นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนต้องพิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบกรณีหากมี
กรรมการหรือพนักงานรายใดจะได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 5 ของจ�ำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จะจัดสรร
อย่างไรก็ตาม ต้องไม่มีกรรมการรายใดในคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่า
ร้อยละ 5 ด้วย จึงจะมีสิทธิในการให้ความเห็นชอบดังกล่าว
2.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน มีองค์ประกอบ ดังนี้
2.3.1 กรรมการบริษัท จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ
2.3.2 ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบควรเป็นกรรมการอิสระ
2.3.3 ควรเป็นกรรมการที่มิใช่ผู้บริหารเพื่อให้สามารถท�ำหน้าที่ได้อย่างอิสระ หากจ�ำเป็นต้องมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
อยู่ในคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ก็ควรจะประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ของจ�ำนวนกรรมการ
ทั้งคณะ ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารดังกล่าวไม่ควรร่วมพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ
2.3.4 ประธานคณะกรรมการบริษัท ไม่ควรเป็นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
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เพื่อให้การท�ำหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง
2.4 การแต่งตั้งคณะกรรมสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้คัดเลือก และแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน โดยคัดเลือกบุคคลที่พิจารณา
แล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม
2.5 วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน มีวาระการด�ำเนินต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน ที่พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้ คณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทนพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
1) ควบก�ำหนดตามวาระ
2) ลาออก
3) ตาย
4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต�ำแหน่ง
ในกรณี ที่ ต� ำ แหน่ ง กรรมการสรรหาและก� ำ หนดค่ า ตอบแทนว่ า งลงเพราะเหตุ อื่ น นอกจากครบก� ำ หนดตามวาระให้
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมัติครบถ้วนเข้าด�ำรงต�ำแหน่งแทน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทนจะอยู่ในต�ำแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนซึ่งตนแทน
3. คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยได้แก่คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ขึ้นเพื่อระบุถึง
ขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร นอกจากนี้
จะเป็นคณะกรรมการที่คอยให้ค�ำชี้น�ำและการตัดสินใจในการด�ำเนินการที่ส�ำคัญของบริษัท คณะกรรมการบริหารมีบทบาท
และหน้าที่ส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ รวมถึงการปฏิบัติตาม
ระเบียบของบริษัท และมีอ�ำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตลอดจนด�ำเนินการต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ และสอดคล้องกับพันธกิจของบริษัท
3.1 ขอบเขต อ�ำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
3.1.1 อ� ำ นาจจั ด การกิ จ การและด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย ยกเว้ น เรื่ อ งที่ ข ้ อ บั ง คั บ บริ ษั ท ก� ำ หนดไว้ ใ ห้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดอ�ำนาจไว้เป็นการเฉพาะ
3.1.2 พิจารณาก�ำหนดกลยุทธ์และแผนการด�ำเนินธุรกิจ รวมถึงโครงสร้างการบริหารงาน และอ�ำนาจบริหารต่างๆ ของ
บริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
3.1.3 ตรวจสอบ ติดตาม และด�ำเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทที่ได้ก�ำหนดไว้ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
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3.1.4 พิจารณา และให้ความเห็นชอบงบประมาณประจ�ำปี และการลงทุนของบริษัทก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
3.1.5 มีอ�ำนาจตามขอบเขตที่ก�ำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทเรื่องอ�ำนาจอนุมัติและด�ำเนินการ
3.1.6 ด�ำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
3.2 การมอบหมายอ�ำนาจ
การมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้คณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจ หรือ
มอบอ�ำนาจช่วง ที่ท�ำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัท
ย่อยของบริษัทยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้
การอนุ มั ติ รายการตามข้อความข้างต้น จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือ หุ ้ น
เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
ก�ำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท เช่น พิจารณากรรมการ
เพิ่มเติมเพื่อเสนอให้ด�ำเนินต�ำแหน่งต่อ เปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น การใช้บริษัทภายนอกให้ช่วยสรรหา การพิจารณา
บุคคลจากท�ำเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม
3.3 การด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการบริหาร
3.3.1 ให้คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท
3.3.2 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการและผู้บริหารจ�ำนวนหนึ่งของ
บริษัท ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
3.3.3 ให้กรรมการผู้จัดการเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร
7.3.2 รายชื่อของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการของบริษัท ตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดย
คณะกรรมการตรวจสอบถือเป็นกลไกที่ส�ำคัญประการหนึ่งในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ในการช่วยให้มีระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นส�ำคัญ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการอิสระ จ�ำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
1. นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์(1)

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ)

จำ�นวนครั้งที่
อัตรา
เข้าร่วมประชุม / การเข้าร่วม
การประชุมทั้งหมด ประชุม (%)
5/5

100%

2. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

5/5

100%

3. นายก�ำพล ปัญญาโกเมศ

5/5

100%

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

หมายเหตุ: (1) นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์ เป็นผูม้ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถทำ�หน้าทีใ่ นการสอบทานความน่าเชือ่ ถือของงบการเงินได้
นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริญญาโท สาขาบัญชี, มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ โดยมีประสบการณ์ทำ�งานที่ผ่านมา ดังนี้
- รองผู้อำ�นวยการ กลุ่มบริหารความเสี่ยง ธนาคารออมสิน จำ�กัด (พ.ศ. 2558 – 2561)
- ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการสายงานบริหารเงินและต่างประเทศ กลุ่มลงทุนและบริหารเงิน ธนาคารออมสิน จำ�กัด (พ.ศ. 2553 – 2558)

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการของบริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และ
เป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาไว้ซึ่ง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและบริษัทเป็นส�ำคัญ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน เป็นส่วนหนึ่งของแนวปฏิบัติที่
ดีในหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีซ่ึงจะท�ำหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรอง ทบทวนรูปแบบ หลักเกณฑ์ นโยบาย และ
กระบวนการ สรรหาและการก�ำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ให้มีความเหมาะสม โปร่งใส มีความเป็นธรรม
ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อก�ำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้มี
ส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564

ตำ�แหน่ง

1. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี ประธานกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
2. นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการอิสระ
3. นายก�ำพล ปัญญาโกเมศ กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการอิสระ

จำ�นวนครั้งที่
อัตรา
เข้าร่วมประชุม / การเข้าร่วม
การประชุมทั้งหมด ประชุม (%)
2/2

100%

2/2

100%

2/2

100%

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
7.4.1 รายชื่อและต�ำแหน่งของผู้บริหาร
ผู้บริหารของบริษัท มีจ�ำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

1. นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการเงินและการบัญชี

3. นายคณาเดช ธรรมนูญรักษ์

รองกรรมการผู้จัดการสายบริหารการลงทุน

4. นางสาวธนิดา แก้ววนศักดิ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

5. นายปิยะศักดิ์ โชติพฤกษ์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหารองค์กร
organization chart

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

- เอกสารแนบข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก (กรณีเป็น holding
company)
ประวัติของผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ปรากฏอยู่ใน เอกสารแนบ 1
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7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร
บริษัทได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนส�ำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director : ED) ให้เป็นไป
อย่างเหมาะสม ทั้งด้านภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและแรงจูงใจให้สามารถน�ำพาองค์กรในการด�ำเนินงานตามเป้าหมาย
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงเพื่อให้การจ่ายค่าตอบแทนประจ�ำเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม
ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility)
ค�ำนิยามและความหมาย
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director : ED) หมายถึง กรรมการบริษัท ที่เป็นผู้บริหารหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานประจ�ำของบริษัทฯ
- ผู้บริหาร หมายถึง กรรมการผู้จัดการและผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่ง
ด�ำรงต�ำแหน่งเปรียบเทียบกับผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับ
บริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า
- ค่าตอบแทนประจ�ำเดือน หมายถึง เงินเดือน และ เงินค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่บริษัท จ่ายให้กับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
(Executive Director : ED) เป็นรายเดือน เพื่อตอบแทนการบริหารงานประจ�ำของบริษัท
7.4.3 จ�ำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร
ในการก�ำหนดอัตราการจ่ายค่าตอบแทนประจ�ำเดือนส�ำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director : ED) ใช้ข้อมูล
จากรายงานสรุปผลการส�ำรวจข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นข้อมูลเผยแพร่ (เฉพาะค่าตอบแทน
ผู้บริหารระดับสูง กลุ่มธุรกิจพลังงาน) และข้อมูลที่ได้จากการส�ำรวจ (Survey) ส�ำหรับประกอบการพิจารณา โดยใช้ข้อมูล
เฉลี่ยเฉพาะกลุ่มธุรกิจพลังงานที่ Percentile 75 เพื่อให้สามารถดึงดูดและรักษาบุคลากรในต�ำแหน่งที่มีความส�ำคัญกับ
องค์กร
อนึ่ง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนประจ�ำเดือนส�ำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director : ED) ดังกล่าว
พิจารณาจากหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะผู้บริหารเท่านั้น ดังนั้น กรรมการที่เป็นผู้บริหารยังคงมีสิทธิ์ได้รับ
ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เพื่อสะท้อนถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการอีกหน้าที่หนึ่ง หรือตามที่บริษัท
จะก�ำหนดขึ้นในอนาคต
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนผู้บริหารของ PRG ที่เป็นตัวเงินซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และค่าเบี้ยเลี้ยง ดังนี้

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

จ�ำนวนผู้บริหาร (คน)

4

4

5

ค่าตอบแทน (ล้านบาท)

11.24

11.77

12.74

ทั้งนี้ บริษัทพิจารณาจ่ายโบนัสจากผลประกอบการ รวมถึงโครงการใหม่ที่บริษัทได้มาในปีนั้นๆ

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)

201

(2) ลักษณะค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director : ED) มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนอื่นๆ ผลประโยชน์และสวัสดิการตามระเบียบ
ของบริษัทฯ เช่นเดียวกันกับพนักงาน เช่น สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการประกันสุขภาพกลุ่ม การประกันอุบัติเหตุ การตรวจ
สุขภาพ สวัสดิการเงินกู้ประเภทต่างๆ กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ การพัฒนาและฝึกอบรม เป็นต้น
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทเดียวที่มีโครงสร้างการบริหารงานโดยผู้บริหาร ซึ่งผู้บริหารของ PRG
จะมีขอบเขตหน้าที่ในการท�ำงานในฐานะกรรมการของบริษัทย่อย และ การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ในบริษัทย่อยด้วย
(3) หากค่าตอบแทนไม่สะท้อนค่าตอบแทนที่แท้จริง (เช่น แต่งตั้งผู้บริหารใหม่จ�ำนวนมากในปีปัจจุบัน) ให้ประมาณ
ค่าตอบแทนส�ำหรับปี ปัจจุบันด้วย
ไม่มี
(4) ค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี) (เช่น ESOP EJIP หรือกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ)
ไม่มี

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
- จ�ำนวนพนักงานทั้งหมด
- จ�ำนวนพนักงานในแต่ละสายงานหลัก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีจ�ำนวนบุคลากรทั้งหมด (ไม่รวมผู้บริหาร) เท่ากับ 78 คนโดยมีรายละเอียดของบุคลากร
ของบริษัทดังนี้

ฝ่ายงาน
1. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

19

26

2. ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์

2

2

3. ฝ่ายกลยุทธ์

3

3

4. ฝ่ายการเงิน

3

4

5. ฝ่ายการบัญชี

10

9

6. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

7. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

4

4

8. ฝ่ายกฎหมายและบริหารสัญญา

7

6

12

19

10. ฝ่ายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

1

1

11. ส�ำนักเลขานุการบริษัท

2

2

9. ฝ่ายบริการองค์กร
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จำ�นวนบุคลากร (คน)
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564

รายงานประจำ�ปี 2564

จำ�นวนบุคลากร (คน)
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564

ฝ่ายงาน
รวม
รวมเป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น

64

78

34,393,713.77 บาทต่อปี

53,221,869 บาทต่อปี

- เหตุผล/นโยบาย กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนพนักงานอย่างมีนัยส�ำคัญ หรือมีข้อพิพาททางด้านแรงงาน (3 ปี
ที่ผ่านมา)
ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน และไม่มีสหภาพแรงงาน
- ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน
บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 78 คน โดยในปี 2564 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน จ�ำนวนทั้งสิ้น 53,221,869
ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกัน
สังคม และเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
จ�ำนวนพนักงานและผลตอบแทน

บริษัท/สายงาน/ ธุรกิจ/บริษัทย่อย
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)

ปี 2564
พนักงานปฏิบัติการ/บริการ (คน)
พนักงานบริหาร (คน)

5

พนักงานในส�ำนักงานใหญ่ (คน)

78

รวม (คน)

82

ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)

69,181,220

- กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

ชื่อบริษัท/บริษัทย่อย

มี/ไม่มี PVD

จำ�นวนพนักงานที่
เข้าร่วม PVD (คน)

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จ�ำกัด
(มหาชน)

มี

42

สัดส่วนพนักงานที่
เข้าร่วม PVD /
พนักงานทั้งหมด (%)
54%

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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7.6 ข้อมูลสำ�คัญอื่นๆ
7.6.1 รายชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
1. เลขานุการบริษัท
ประวัติของเลขานุการบริษัท ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร
สายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท
2. ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�ำบัญชี
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
ประวัติของผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท
ผู้ควบคุมดูแลการท�ำบัญชี
ประวัติของผู้ควบคุมดูแลการท�ำบัญชี ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร
สายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท
3. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติให้แต่งตั้ง P&L ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในของ P&L
เป็นผู้มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
ผู้ตรวจสอบภายในของ P&L มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน โดยประวัติของผู้ตรวจสอบภายในของ P&L ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายในของ
บริษัท เป็นดังต่อไปนี้
ชื่อ-สกุล คุณวรรณวิมล จองสุรียภาส
ต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการสายงานตรวจสอบภายใน
คุณวุฒิทางการศึกษา
2563 ปริญญาโททางบริหารธุรกิจส�ำหรับนักบริหาร คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2549 ปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต-เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2560 วุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Auditing Certificate Program – IACP) สภาวิชาชีพบัญชี
		 ในพระบรมราชูปถัมภ์
2559 ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (CPIAT) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.)
2551 โครงการอบรมการตรวจสอบภายในเพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Prepared Course for
		 Certified Internal Auditor: Pre – CIA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ประสบการณ์ท�ำงานย้อนหลัง 5 ปี
2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท พีแอนด์แอล ไอที ออดิท จ�ำกัด
2549 – ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยการสายงานตรวจสอบภายใน บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ�ำกัด
ประวัติการท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

ไม่มี

4. ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
ประวัติของหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ระดับสูง ผู้บริหารสายงานบัญชีและ การเงิน และ เลขานุการบริษัท
7.6.2 รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์
ไม่มี
7.6.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

งวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัทและบริษัทย่อย

10,744,355.00 บาท

ค่าบริการอื่น (Non-audit Service)
ส�ำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ค่าสอบบัญชีได้รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ่ายให้กับผู้สอบเป็นจ�ำนวน
280,000 บาท

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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8. รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�คัญ
ด้านกำ�กับดูแลกิจการ
8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบ
ปีที่ผ่านมา
บริษัทดำ�เนินธุรกิจภายใต้การกำ�กับดูแลอย่างจริงจัง ของคณะกรรมการบริษัท โดยมุ่งมั่นในการดำ�เนินธุรกิจด้วย ความเป็น
ธรรมและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และยึดถืออุดมการณ์ซึ่งได้ปฏิบัติมาเป็นเวลานานตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท ภาย
ใต้กรอบของจรรยาบรรณที่มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอยู่ตลอดเวลา บนพื้นฐาน
ของการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้มีบทบาทสำ�คัญ ในการกำ�หนดนโยบายและกลยุทธ์
ที่นำ�ไปสู่การเพิ่มความ สามารถในการแข่งขัน การสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
กำ�กับดูแลความเพียงพอของ ระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงขององค์กร หรือการให้ความเห็นอื่น ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจ ดังนี้
-- กำ�หนดนนโยบายความรับผิดชอบทางธุรกิจต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน เพือ่ ให้มน่ั ใจว่าบริษทั มีการดำ�เนิน ธุรกิจตาม
หลักสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของธุรกิจ
-- กำ�หนดนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการกำ�หนดวิธีการและเป้าหมายที่ชัดเจนในการ
จัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ภายใต้ข้อกำ�หนดด้านสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวม
ไปถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ประชาคมโลก
ได้กำ�หนดร่วมกัน ในการพัฒนาประเทศให้ตอบสนองต่อความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำ�กัดใน
ปัจจุบัน โดยไม่เบียดเบียนคนรุ่นถัดไป เน้นการสร้างความสมดุลในมิติของสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมเข้าด้วย
กัน เพื่อก้าวสู่ความยั่งยืนในอนาคต มาตรฐานการกำ�หนดคุณภาพองค์กร (ISO) ได้กำ�หนดให้องค์กรมีการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งระบุถึงความตระหนักต่อความสำ�คัญของการจัดการสิ่งแวดล้อม
ควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ โดยองค์กรจะได้รับประโยชน์ในแง่การลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบ พลังงาน และ
การบำ�บัดมลพิษ ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเกิดภาพลักษณ์ที่ดี
-- ปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการ โดยเพิ่มเรื่องการจัดทำ�ตารางองค์ประกอบความรู้ความชำ�นาญ หรือ Skills
Matrix ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อแนวทางการสรรหากรรมการใหม่และการพัฒนากรรมการเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของคณะกรรมการ
-- การทบทวนการนำ�หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับ บริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของ ก.ล.ต. ไปใช้
สร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน โดยได้พิจารณาผลปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code เพื่อให้มั่นใจว่าผล การ
ปฏิบัติดังกล่าวและแผนพัฒนามีความเหมาะสมกับ ธุรกิจของบริษัท และสำ�หรับเรื่องที่บริษัทไม่ได้นำ�มา ปรับใช้กับ
บริบททางธุรกิจ ก็ได้มีการกำ�หนดมาตรการทดแทนที่เหมาะสมด้วยแล้ว
8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
1. กรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยบริษัทฯ ได้กำ�หนดให้
กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติดังนี้
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1. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คุณสมบัติและขอบเขตการดำ�เนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรื่อง

2. ไม่ทำ�หน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้นที่มีอำ�นาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในลักษณะที่จะทำ�ให้มีข้อจำ�กัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ
3. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
4. เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท
5. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ� หรือมีอำ�นาจควบคุม
บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือเป็นบุคคลที่มีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วน
ได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ
การเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
7. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจ
เป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระ
เกี่ยวกับการดำ�เนินงานของบริษัท
8. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำ�นักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ
บัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำ�ขออนุญาตต่อสำ�นักงาน
9. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 (สอง) ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึ่งไม่ใช่
กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปี
10. ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมในด้านการเงิน และการบริหารงานในบริษัท บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
11. ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำ�หนด
12. เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
13. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้เท่าเทียมกัน
14. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างบริษัทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทอื่น ซึ่งมี
ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน
15. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ เพื่อตัดสินใจในประเด็นที่สำ�คัญของบริษัท และให้ความเห็นอย่างเป็น
อิสระได้
16. เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ตลอดจนภาวะผู้นำ� และวิสัยทัศน์ที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท
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2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
ปัจจุบนั มีกรรมการจาํ นวน 7 คน ซึง่ เป็นกรรมการอิสระจํานวน 5 คน และมีผบู้ ริหารตามนิยาม ก.ล.ต. จํานวน 5 คน โดยมี
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็นผูบ้ ริหารสูงสุด ทัง้ นี้ การแต่งตัง้ กรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ในส่วนการสรรหากรรมการ ได้เปิด
โอกาสให้กรรมการและผูถ้ อื หุน้ มีสว่ นร่วมในการเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม นอกเหนือจากการใช้ฐานข้อมูลกรรมการ
(Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท มีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้
1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/กรรมการ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน พิจารณาทบทวนโครงสร้างกรรมการให้มีความเหมาะสม
3. คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน พิจารณาคัดเลือกผูท้ เ่ี หมาะสมเป็นกรรมการและเสนอให้คณะกรรมการ
บริษทั พิจารณาเห็นชอบ
4. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบรายชื่อกรรมการที่จะนำ�เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผุ้ถือหุ้นประจำ�ปี
5. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท โดยผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
6. ผูถ้ อื หุน้ แต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยูท่ ง้ั หมดตาม 1. เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณี
เลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
7. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำ�ดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำ�นวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำ�ดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำ�นวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
8. ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท และในกรณีที่กรรมการพิจารณาเห็น
สมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตาม
ข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
กรรมการทีเ่ ข้ารับตำ�แหน่งใหม่ กรรมการใหม่จะได้รบั การปฐมนิเทศตามแผนพัฒนากรรมการ เพือ่ รับทราบข้อมูลทีส่ ำ�คัญ
เกีย่ วกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั การปฏิบตั หิ น้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงสร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ตลอดจนการให้คำ�แนะนำ�ทางด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ ข้อกำ�หนด พระราชบัญญัติ
ทีเ่ กีย่ วข้อง เงือ่ นไขต่าง ๆ ของการเป็นกรรมการบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข้อบังคับบริษทั
จากคณะกรรมการบริษทั อย่างเพียงพอก่อนการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามแนวทางการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ (Board Orientation Guideline) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของ
บริษัท ทั้งหลักสูตรการอบรมภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง และนำ�ความรู้
มาพัฒนาให้เป็นประโยชน์กับบริษัท โดยคณะกรรมการทุกท่านต้องได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้เข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
กรรมการ และเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
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คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงให้ความสำ�คัญในการเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาในหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
ความรู้ความสามารถ โดยกรรมการบริษัทส่วนใหญ่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) แล้ว ได้แก่ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
หลักสูตร Audit Committee Program หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC) เป็นต้น
การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
บริษัทจัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
ซึ่งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำ�ทุกปี อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง เพื่อนำ�ผลการประเมินที่ได้ให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งพัฒนาการปฏิบัติ
หน้าที่ของตนเองให้เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ใช้
หลักเกณฑ์ตามแบบตัวอย่างการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ แบ่งการประเมินออกเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่
1. โครงสร้าง และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
3. การประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. การทำ�หน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและพัฒนาผู้บริหาร
ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ปี 2564 มีดังต่อไปนี้

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ผลการประเมินรายคณะ (%)

ผลการประเมินรายบุคคล (%)

คณะกรรมการบริษัท

92

98

คณะกรรมการตรวจสอบ

99

98

คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่า
ตอบแทน

97

98
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การสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนดำ�เนินการสรรหาและพิจารณาคุณสมบัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อ
เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งรวมถึงการมีคุณสมบัติกรรมการครบถ้วนตาม
กฎหมาย และมีทักษะตลอดจนประสบการณ์ที่จำ�เป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดกับองค์กร
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารทุกปี เพื่อประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์อื่นที่เหมาะสมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ใช้
หลักเกณฑ์ตามแบบตัวอย่างการประเมินผลงานของ CEO ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแบ่งการประเมิน
ออกเป็น 3 หมวด ได้แก่ 1) ความคืบหน้าของแผนงานและความสำ�เร็จของเป้าหมายเชิงธุรกิจ 2) การวัดผลการปฏิบัติงาน
และ 3) การพัฒนา CEO ทั้งนี้ การประเมิน หมวด 2) การวัดผลการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 10 หัวข้อ ได้แก่
1. ความเป็นผู้นำ�
2. การกำ�หนดกลยุทธ์
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์
4. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
6. ความสัมพันธ์กับภายนอก
7. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
8. การสืบทอดตำ�แหน่ง
9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
10. คุณลักษณะส่วนตัว
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำ�หรับปี 2564 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97
นโยบายการสืบทอดตำ�แหน่งผู้บริหาร
นโยบายการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำ�แหน่งงานบริหารที่สำ�คัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและ
โปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดทำ�แผนสืบทอดตำ�แหน่งประธานคณะกรรมการการ
บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารของบริษัท เพื่อนำ�เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา เพื่อให้มั่นใจว่าการ
สืบทอดตำ�แหน่งผู้บริหารเป็นไปอย่างราบรื่น บริษัทได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ รวมถึงได้มีการจัดเตรียมบุคลากร
ทดแทน เพื่อให้การดำ�เนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
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รายงานประจำ�ปี 2564

การสืบทอดตำ�แหน่งผู้บริหารมีแนวทางดังต่อไปนี้
ระดับประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เมื่อตำ�แหน่งผู้บริหารระดับประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ว่างลงหรือผู้อยู่ในตำ�แหน่งไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ในตำ�แหน่งได้ บริษัทจะมีระบบให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียงหรือระดับรอง เป็นผู้รักษาการในตำ�แหน่งจนกว่า
จะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำ�หนด โดยต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความ
สามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร ในกรณีที่ตำ�แหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลง คณะ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำ�รงตำ�แหน่งประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท สัมภาษณ์วิสัยทัศน์ คัดเลือกและพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสม
ให้ดำ�รงตำ�แหน่งแทนต่อไป
ระดับผู้บริหาร
เมื่อระดับตำ�แหน่งผู้บริหารตั้งแต่ผู้จัดการขึ้นไปว่างลง หรือผู้อยู่ในตำ�แหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำ�แหน่งได้ บริษัท
จะนำ�เสนอผู้สืบทอดตำ�แหน่งที่คัดเลือกไว้เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ การวางแผนการสืบทอดตำ�แหน่งของบริษัท
ระดับผู้บริหารมีกระบวนการดังนี้
-- วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทในด้านกลยุทธ์ นโยบาย แผนการลงทุน แผนงานการขยายตัว
-- ประเมินความพร้อมของกำ�ลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์บริษัท ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
-- กำ�หนดแผนสร้างความพร้อมของกำ�ลังคน โดยจะพัฒนาพนักงานหรือสรรหาพนักงานเพื่อเตรียมทดแทนพนักงานที่
พ้นสภาพ
-- จัดทำ�แผนการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน และพัฒนาฝึกอบรมพนักงานไว้ล่วงหน้าก่อนพนักงานจะเกษียณ หรือพ้น
จากตำ�แหน่งก่อนเวลา
-- กำ�หนดความสามารถ ซึง่ หมายถึงความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติทพ่ี งึ ปรารถนาของพนักงานในตำ�แหน่งนัน้ ๆ
และจัดทำ�แผนพัฒนาเป็นรายบุคคล
-- คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
-- ใช้เครื่องมือทดสอบและประเมินบุคลากรเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพนักงาน
-- ระบุผู้สืบทอดตำ�แหน่งจากการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพและผลงานของพนักงาน โดยต้องมีการแจ้งให้พนักงาน
ทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียมรับมอบและเรียนรู้ และกำ�หนดหาผู้สืบทอดตำ�แหน่งสำ�รอง
-- พัฒนาและประเมินพนักงานที่คาดว่าจะเป็นผู้สืบทอดตำ�แหน่งว่าจะมีพัฒนาการและสร้างผลงานตามที่คาดหวังได้
จริง โดยหากไม่สามารถพัฒนาพนักงานดังกล่าวให้เป็นไปตามคาดหวังการเปลี่ยนตัวผู้สืบทอดตำ�แหน่งย่อมสามารถ
กระทำ�ได้
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8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล
ในปี 2564 จำ�นวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2564
เป็นดังต่อไปนี้

กรรมการ

วันที่ได้รับแต่ง
ตั้งเป็นกรรมการ
บริษัท

การประชุม
การประชุมคณะ
กรรมการบริษัท
(การเข้าประชุม/สิทธิใน
การประชุม)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำ�ปี 2564 (การ
เข้าประชุม/สิทธิในการ
ประชุม)

30 กรกฎาคม 2562

11/11

1/1

2. นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์

2 สิงหาคม 2562

11/11

1/1

3. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์

31 สิงหาคม 2560

10/11

1/1

4. นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์

2 สิงหาคม 2562

11/11

1/1

5. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี

30 กรกฎาคม 2562

11/11

1/1

6. นายกำ�พล ปัญญาโกเมศ

30 กรกฎาคม 2562

11/11

1/1

2 สิงหาคม 2562

11/11

1/1

1. นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์

7. นายอภิชาติ ภูมิศุข

หมายเหตุ : นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2564 ได้เนื่องจากติดภารกิจสำ�คัญ

บริษัทมีค่าใช้จ่ายตอบแทนกรรมการสรุปได้ดังนี้

รายชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ตำ�แหน่ง

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
รวม
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1. นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ (1)

ประธานกรรมการ

465,000

2. นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ (2)

รองประธานกรรมการ

375,000

3. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ (3)

กรรมการอิสระ

300,000

4. นายอภิชาติ ภูมิศุข (1)

กรรมการอิสระ

315,000

5. นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์ (2)

กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่า
ตอบแทน

705,000

รายงานประจำ�ปี 2564

รายชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ตำ�แหน่ง

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
รวม

6. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี (1)

กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / ประธานกรรมการ
สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

575,000

7. นายกำ�พล ปัญญาโกเมศ (2)

กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน

585,000

หมายเหตุ :
(1) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทมีผลตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2562
(2) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทมีผลตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2562
(3) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทมีผลตั้งแต่วันที่ 31สิงหาคม 2560

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทในรูปตัวเงินตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2564 เมื่อวัน
ที่ 29 เมษายน 2564 ได้มีมติกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ
8.1.3 การกำ�กับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทฯ มีนโยบายการควบคุมและกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ
6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกํากับดูแลที่ทําให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดําเนินงานของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง
-- การส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น
โดยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
-- การกําหนดแนวทางการกํากับดูแลบริษัทร่วมทุนให้กรรมการหรือผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทถือปฏิบัติ เพื่อให้
การดําเนินธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทร่วมทุนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สอดคล้องกับแนวนโยบาย
ของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยการลงคะแนนเสียงหรือดําเนินการในเรื่องที่สําคัญจะต้องได้รับอนุมัติจาก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
-- การจัดให้นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมเหมาะสมและเพียงพอในบริษัท
ย่อยของบริษัทฯ
-- การกํากับดูแลการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน รวมถึงการทํารายการสําคัญให้ถูกต้องสอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
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8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำ�กับดูแลกิจการ
1. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทได้กำ�หนดนโยบายว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท กรณี
ที่บุคคลใดมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในรายการที่พิจารณา บุคคลดังกล่าวจะต้องแจ้งให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทที่
ดูแลในเรื่องดังกล่าวทราบและไม่ร่วมพิจารณาการทำ�ธุรกรรมดังกล่าวในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ตรวจสอบกรณีที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยมีข้อสรุปดังนี้
1. ศ. ดร. กำ�พล ปัญญาโกเมศ ได้เข้ารับตำ�แหน่งกรรมการอิสระที่ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) เมื่อ
วันที่ 26 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นการเข้าดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขัน
กับกิจการของบริษัทฯ
เนื่องจากนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ ข้อ 3.2 กำ�หนดไว้ว่า กรรมการ และผู้บริหาร ต้องไม่ใช้โอกาส
หรือข้อมูลของบริษัทฯ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงการทำ�ธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือทำ�ธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง
ประกอบกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 กำ�หนดไว้ว่า ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอัน
มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบ
กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำ�เพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น
เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
ดังนั้น เพื่อความโปร่งใสและป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
4/2564 จึงมีมติรับทราบการเข้ารับดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระของ ศ. ดร. กำ�พล ปัญญาโกเมศ ในบริษัท ดับบลิวเอชเอ
คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
2. การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาประโยชน์
บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามกฎหมายและตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำ�หนดไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษรในนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์และการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
โดยสรุปนโยบายสำ�คัญดังนี้
1. บริษัทได้กำ�หนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานลงนามรับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวข้องของสำ�นักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ที่กำ�หนดให้ กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำ�นักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำ�การนับ
จากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
2. บริษัทมีข้อกำ�หนดห้ามนำ�ข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ทราบ เปิดเผยแก่
บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามทำ�การซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือ
ข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท/กลุ่มบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มี
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การเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว การไม่ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดดังกล่าวถือเป็นการกระทำ�ผิดวินัยของบริษัท หา
กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงาน ที่ได้ล่วงรู้ ข้อมูลภายในที่สำ�คัญ คนใดกระทำ�ผิดวินัยจะได้รับโทษตั้งแต่ การตักเตือน การ
ตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริษัทแล้ว
3. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัทให้ความสำ�คัญต่อการดำ�เนินธุรกิจอย่างระมัดระวังในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้อง จึงกำ�หนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ซึ่งได้มีการประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2560
4. การแจ้งเบาะแส
บริษัทได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสและร้องเรียนผ่านช่องทางที่บริษัทจัดไว้ ผ่าน E-mail และโทรศัพท์
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณาและมีฝ่ายเลขานุการบริษัทดูแลเกี่ยวกับ
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายทรัพยากรบุคคลดูแลเกี่ยวกับพนักงานและผู้บริหาร ทำ�หน้าที่กลั่นกรองเบาะแสและข้อร้อง
เรียนดังกล่าว โดยในปีที่ผ่านมามีเบาะแสและข้อร้องเรียนทั้งสิ้น 0 กรณี

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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8.2 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีกรรมการ
อิสระ 1 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ดังนั้น โดยภาพรวม
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะ
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย
1. นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์			

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

2. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี			

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

3. ศาสตราจารย์ ดร. กำ�พล ปัญญาโกเมศ		

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวมกันทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการปฏิบัติ
ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้
เชิญฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมตามวาระที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้เชิญผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี เข้าร่วม
ประชุมเพื่อร่วมเสนอข้อมูล รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจ
สอบได้รายงานผลจากการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกไตรมาส โดยสรุปสาระสำ�คัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้
ดังนี้
1. การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำ�ปี และรายงาน
ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่สำ�คัญ โดยหารือร่วมกับผู้สอบบัญชี และฝ่ายบริหาร เพื่อให้มั่นใจ
ว่ารายงานทางการเงินของบริษัท ได้จัดทำ�ขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รองรับทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล
อย่างพอเพียง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ สอดคล้องกับข้อกำ�หนดทางกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำ�เสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารของ
บริษัท เข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง โดยเป็นการหารือถือข้อมูลที่มีสาระสำ�คัญ และระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดทำ�บัญชีและรายงานทางการเงิน และเรื่องอื่น ๆ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในระหว่างการปฏิบัติงาน
2. การสอบทางระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสมเพียงพอ และประสิทธิผลของ
ระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี คณะ
กรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีประสิทธิผลและเหมาะสมเพียงพอ ไม่มีข้อบกพร่อง
เป็นสาระสำ�คัญ และหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ
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3. การกำ�กับดูและงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบกำ�กับดูแลงานตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่าการ
ดำ�เนินงานตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รับทราบรายงานผลการตรวจสอบ และให้ข้อ
แนะนำ�และติดตามการดำ�เนินการแก้ไข ในประเด็นที่มีนัยสำ�คัญตามรายงานผลการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ความ
เห็นในเรื่องการควบคุมภายในให้เพียงพอที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และพิจารณาทบทวนแผนการตรวจ
สอบภายในประจำ�ปี เพื่อให้เกิดการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ
4. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดความ
มั่นใจว่า บริษัทได้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำ�ไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
5. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบ
ทานรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะ
กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการเปิดเผย
ข้อมูลรายการระหว่างกัน เพื่อให้มั่นว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
6. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบ
ทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้อกำ�หนดตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้ปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างเหมาะสมแล้ว
7. การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก
ผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ทักษะความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ ผลการปฏิบัติงานของผู้
สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา รวมถึงค่าตอบแทนการสอบบัญชี ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและเสนอแต่ง
ตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
2564 ดังนี้
-- เพื่อแต่งตั้งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำ�ปี 2564 โดยมีราย
ชื่อต่อไปนี้
นายวิเชียร กิ่งมนตรี			

ทะเบียนเลขที่ 3977 และ/หรือ

นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ 		

ทะเบียนเลขที่ 7358 และ/หรือ

นายไพบูล ตันกูล			

ทะเบียนเลขที่ 4298

ทัง้ นี้ ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวเป็นผูส้ อบบัญชีทไ่ี ด้รบั อนุมตั จิ ากสำ�นักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
8. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะ
กรรมการตรวจสอบ โดยประเมินแบบรายคณะในปี 2564 ผลการประเมินคณะเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 99

(นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัทตระหนักถึงความสำ�คัญในการสรรหาบุคคลเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง รวมถึงการกำ�หนดค่า
ตอบแทนของบุคคลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน เพื่อทำ�หน้าที่
สรรหาคัดเลือกเสนอบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
และคุณสมบัติที่เหมาะสมมาปฏิบัติหน้าที่ในตำ�แหน่งกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งทำ�หน้าที่สนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการบริษัทในด้านการกำ�หนดนโยบาย รูปแบบ และหลัก
เกณฑ์ในการพิจารณากำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง ของบริษัท รวม
ถึงนำ�เสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้การพิจารณา
ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมเทียบเคียงได้กลับบริษัทอื่นที่มีขนาดและ
ธุรกิจประเภทเดียวกัน และเพื่อที่จะรักษาบุคลากรทั้งในระดับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งมีบทบาทสำ�คัญอย่างยิ่งต่อ
การพลักดันการดำ�เนินงานของบริษัทให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย
1. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี		

ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

2. ศาสตราจารย์ ดร.กำ�พล ปัญญาโกเมศ กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
3. นางวิภากรณ์ ชัยรัตน์		

กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนได้จัดให้มีการประชุม เพื่อพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ และรายงานผลการประชุม
พร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอย่างต่อเนื่อง โดยสรุปสาระสำ�คัญในการปฏิบัติ
หน้าที่ได้ดังนี้
-- พิจารณาสรรหา คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท
พิจารณาการสรรหา และคัดเลือกบุคคลเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระรวมทั้งคณะกรรมการชุดย่อย
ที่ครบวาระ ซึ่งได้พิจารณาสรรหาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ครบถ้วนตามข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตรงตามกฎระเบียบที่กำ�หนด โดยกำ�หนดถึง
คุณวุฒิ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งรองรับต่อการเติบโตของบริษัท นำ�เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
-- กำ�หนดอัตราการจ่ายโบนัส การปรับเงินเดือนประจำ�ปี
เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ และรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีความสามารถและมีผลการปฏิบัติงานดี คณะกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำ�หนดการจ่ายโบนัส การปรับเงินเดือนประจำ�ปี ร่วมกับคณะกรรมการ
บริหารให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสมและสอดคล้องกับผลการดำ�เนินงานของบริษัท
และอยู่ในเกณฑ์ที่เทียบเคียงได้กับแนว
ปฏิบัติทั่วไปในอุตสาหกรรม
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-- ประเมินผลงานของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่า
ตอบแทน โดยประเมินเป็นแบบรายคณะ ในปี 2564 ผลประเมินรายคณะเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 97
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนได้รายงานผลการประชุมทุกครั้งให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างต่อ
เนื่อง โดยคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนด้วยความระมัดระวัง
รอบคอบ และเต็มความสามารถ ตลอดจนได้ให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกฝ่าย และมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานโดยใช้หลักความเสมอภาคยุติธรรม และโปร่งใส เพื่อให้สอดคล้องกับหลัก
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีตามที่สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกำ�หนดและให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป

(พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
9.1 การควบคุมภายในของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญต่อระบบควบคุมภายในซึ่งเป็นไปตามหลักการควบคุมกิจการที่ดีโดยยึดหลักตาม
แนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission) เพื่อให้บริษัทมีระบบ
ควบคุมภายในที่ดี ที่จะสามารถช่วยป้องกัน บริหาร จัดการความเสี่ยง หรือความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทได้ โดย
ระบบควบคุมภายในจะครอบคลุมถึงการบริหารงาน การเงิน การประเมินผล และมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี โดยให้ผู้บริหารและพนักงานยึดมั่นในคุณค่าของ
ความซื่อตรง และจริยธรรม ซึ่งได้ก�ำหนดจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและใช้เป็น
แนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ยึดถือปฏิบัติ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความ
รู้ความสามารถ น่าเชื่อถือ มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติ ที่เหมาะสมในการท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลและพัฒนาการด�ำเนิน
งานต่างๆ โดยฝ่ายจัดการได้ก�ำหนดโครงสร้างองค์กรและสายการรายงานที่เหมาะสม ก�ำหนดอ�ำนาจในการสั่งการและความ
รับผิดชอบต่างๆ และยังก�ำหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่ส�ำคัญ เพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมต่างๆ ทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท คณะกรรมการ
และฝ่ายจัดการมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อระบบการควบคุมภายใน และ
จัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติงานอย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งมีการก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและ
วัดผลได้ อีกทั้ง มีการก�ำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัลที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทยัง
มุ่งมั่นในการพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถ และจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างสม�่ำเสมอ และก�ำหนด
แผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดต�ำแหน่ง (succession planning) ที่ส�ำคัญ
2. การประเมินความเสี่ยง
บริษทั ได้มอบหมายคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ ก�ำกับดูแล และก�ำหนดนโยบายในการบริหารความเสีย่ ง
ตลอดจนการบริหารจัดการความเสีย่ งในภาพรวมขององค์กร รวมทัง้ มีการอนุมตั แิ ละสือ่ สารนโยบายการบริหารความเสีย่ งให้
ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิ นอกจากนี้ คณะกรรมการยังรับผิดชอบในการทบทวนและประเมินความ
เสีย่ งประจ�ำปี ทัง้ นี้ เพือ่ ให้พนักงานทุกคนมีสว่ นร่วมในการบริหารความเสีย่ ง โดยแยกพิจารณาความเสีย่ งทุกประเภททีอ่ าจเกิด
จากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร โดยประเมินความส�ำคัญของความเสีย่ ง ทัง้ โอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบทีอ่ าจเกิด
ขึน้ และก�ำหนดแผนปฏิบตั งิ านและมาตรการรองรับต่อการเปลีย่ นแปลงนัน้ อย่างเพียงพอและเหมาะสม
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3. การควบคุมการปฏิบัติงาน
บริษัทก�ำหนดกิจกรรมการควบคุมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร รวมทั้งก�ำหนด
มาตรการการควบคุมซึ่งครอบคลุมกระบวนการต่างๆ และจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม บริษทั มี
การควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ให้มน่ั ใจว่าระบบรองรับการใช้งานได้ตลอดเวลา
ปลอดภัยจากการเข้าถึงข้อมูลที่
ส�ำคัญและสนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษทั นอกจากนี้ มีการทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตั ใิ ห้มคี วาม
เหมาะสมอยูเ่ สมอ โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั เป็นส�ำคัญ
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
บริษทั ก�ำหนดข้อมูลทีต่ อ้ งการใช้ในการด�ำเนินงาน ทัง้ ข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ รวมถึงความถูกต้อง
ครบถ้วน ทันเวลา และรูปแบบทีเ่ ข้าใจง่าย เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั มีขอ้ มูลทีเ่ พียงพอต่อการตัดสินใจ โดยพิจารณาทัง้
ต้นทุนและประโยชน์ทจี่ ะได้รบั บริษทั จัดให้มชี อ่ งทางการสือ่ สารทีส่ ามารถเชือ่ มโยงกันได้อย่างทัว่ ถึง เพือ่ เป็นการสือ่ สารข้อมูล
ภายในองค์กร ซึง่ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในทีจ่ ำ� เป็น นอกจากนี้ บริษทั มีกระบวนการ
สือ่ สารข้อมูลกับผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีชอ่ งทางสือ่ สารทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้สามารถแจ้งข้อมูล
หรือเบาะแสเกีย่ วกับการทุจริตได้อย่างปลอดภัย
5. ระบบการติดตาม
บริษัทก�ำหนดให้ฝ่ายจัดการติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานอย่างสม�่ำเสมอ และมีผู้ตรวจสอบภายในท�ำหน้าที่สอบ
ทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในองค์กรทุกไตรมาส
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าหน่วยงานเหล่านั้นมีระบบการควบคุม
ภายใน มีการจัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีการติดตามควบคุมดูแลการด�ำเนินงานและป้องกันดูแล
ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ โดยการ
รายงานผลการตรวจสอบและแนวทางการแก้ไขจากฝ่ายบริหารต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง บริษัทได้ท�ำการ
ว่าจ้างบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ�ำกัด (“P&L”) เพื่อท�ำหน้าที่สอบทานและตรวจสอบระบบควบคุม
ภายในของกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ ที่ครอบคลุมกระบวนการทางธุรกิจที่ส�ำคัญของบริษัทประจ�ำปี 2563 ซึ่งบริษัทมี
การตรวจสอบ 4 ระบบงาน ได้แก่ การควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, การบริหารการจ่ายเงินเดือนและค่า
ตอบแทนพนักงาน การบริหารสินทรัพย์ถาวร และการบริหารงานทรัพยากรบุคคล รวมถึงให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
และติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายใน ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ�ำไตรมาส ได้มีการรายงานผลการตรวจสอบและน�ำเสนอประเด็นข้อสังเกตต่อระบบควบคุมภายใน โดยคณะ
กรรมการตรวจสอบรับทราบข้อสังเกตและให้ก�ำหนดแนวทางแก้ไขให้ชัดเจน อีกทั้ง ติดตามแก้ไขให้ครบถ้วน นอกจากนี้
P&L มีความเห็นว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในส่วนที่เป็นสาระส�ำคัญเพียงพอที่จะท�ำให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของบริษัท เพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้บริหารในเรื่องระบบข้อมูลที่มีความเชื่อถือได้ และ
ไม่มีข้อผิดพลาดที่มีสาระส�ำคัญ

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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9.2 รายการระหว่างกัน
1. รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
บุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เข้าทำ�รายการระหว่างกันกับกลุ่มบริษัท สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2563 และปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้
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ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ

ความสัมพันธ์กับบริษัท

1 นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์

-

• กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการ และ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
• ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นทั้งในทางตรง
และทางอ้อม รวมทั้งสิ้นร้อยละ 77.87

2 นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์

-

• กรรมการบริษัท และรองประธานคณะกรรมการ
บริษัท
• ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นทั้งในทางตรง
และทางอ้อม รวมทั้งสิ้นร้อยละ 9.58

3 บริษัท เซ็นทรัล เวสท์วอเตอร์ ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ
ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (“CWD”) ผลิตกระแสไฟฟ้า
จ า ก พ ลั ง ง า น
ทดแทน

• ณ วันที่เข้าทำ�บันทึกข้อตกลงความร่วมมือและ
สนับสนุน มีกรรมการร่วมกันกับกรรมการของบริษัท
ย่อยของบริษัท 1 ท่าน คือ นางสาวฐณัฐฎา วิศัลย์
พงศ์ ทั้งนี้ นางสาวฐณัฐฎา วิศัลย์พงศ์ ลาออกจาก
การเป็นกรรมการของบริษัทย่อย (บริษัท ไพร์ม อัล
เทอร์เนทีฟ เอ็นเนอรยี่ จำ�กัด) โดยมีผล ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2561
• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 นางสาวฐณัฐฎา วิศัลย์
พงศ์ มีการถือหุ้นใน CWD รวมทั้งสิ้นร้อยละ 99.99
• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 นางสาวฐณัฐฎา วิศัลย์
พงศ์ มีการถือหุ้นใน CWD รวมทั้งสิ้นร้อยละ 99.99

4 บริษัท แอคมี่ เอ็นเนอยี
ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด
(“ACME”)

ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ
ผลิตกระแสไฟฟ้า
จ า ก พ ลั ง ง า น
ทดแทน

• มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท 1 ท่าน
คือ นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564 นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ถือ
หุ้นใน ACME เป็นสัดส่วนร้อยละ 49.99

5 บริษัท ไพร์ม โรด เทค จำ�กัด
(“PRT”)

ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ
โดยการถื อ หุ้ น ใน
บริษัทอื่น

• PRT ถือหุ้นทางอ้อมในผู้ทำ�คำ�เสนอซื้อ ร้อยละ
48.00 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และมีกรรมการ
ร่วมกัน 1 ท่านคือนายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์
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PRG

CWD

บริษัทคู่ บริษัท
สัญญา หรือบุคคล
ที่อาจมี
ความขัด
แย้ง

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

38.00

1.90

ค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้
ระหว่างงวด

1.90

38.00

1.90

38.00

ปีบัญชี ปีบัญชี ปีบัญชี
สิ้นสุด สิ้นสุด สิ้นสุด
31 ธ.ค. 31 ธ.ค. 31 ธ.ค.
2562
2563
2564

เ งิ น ใ ห้ กู้ ยื ม แ ก่
บริ ษั ท เกี่ ย วข้ อ ง
กัน

ลักษณะ
รายการ

PRG และ PRE ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยภายใต้ PRG ได้มี
การทำ�สัญญาให้กยู้ มื เงินแก่ CWD เป็นระยะเวลา 3
ปี ในการลงทุนในโครงการบ่อฝังกลบขยะทีจ่ งั หวัด
ราชบุรี ซึง่ เป็นโครงการทีบ่ ริษทั เห็นศักยภาพในการ
ขยายธุรกิจได้ เนือ่ งจากสามารถต่อยอดนำ�เอาขยะ
มาเป็นเชื้อเพลิงในการทำ�โรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะ
ในอนาคต ทัง้ นี้ PRG และ PRE คิดอัตราดอกเบีย้
ของเงินให้กยู้ มื ทีร่ อ้ ยละ 1.00 ต่อปี ซึง่ เป็นอัตรา
ดอกเบีย้ ทีต่ ำ�่ กว่าราคาตลาดทีไ่ ด้จากสถาบันการเงิน

ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สำ�คัญ

ความจำ�เป็ น ของการทำ�รายการ
โครงการบ่อฝังกลบขยะ เป็นโครงการ
ทีบ่ ริษทั เห็นศักยภาพและมีความสนใจ
ทีจ่ ะลงทุน โดยเล็งเห็นถึงโอกาสในการ
ขยายการลงทุนและต่อยอดธุรกิจใน
อนาคต ความสมเหตุสมผลของราคา

ความจำ�เป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

บุคคลหรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทเ่ี ข้าทำ�รายการระหว่างกันกับกลุม่ บริษทั สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดงั นี้

(1) รายการเงินให้กยู้ มื

1.1. การเข้าทำ�รายการระหว่างกันของบริษทั
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PRE

CWD

บริษัทคู่ บริษัท
สัญญา หรือบุคคล
ที่อาจมี
ความขัด
แย้ง

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

14.00

0.70

ค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้
ระหว่างงวด

0.70

14.00

0.70

14.00

ปีบัญชี ปีบัญชี ปีบัญชี
สิ้นสุด สิ้นสุด สิ้นสุด
31 ธ.ค. 31 ธ.ค. 31 ธ.ค.
2562
2563
2564

เ งิ น ใ ห้ กู้ ยื ม แ ก่
บริ ษั ท เกี่ ย วข้ อ ง
กัน

ลักษณะ
รายการ

ทีป่ ระเทศไทย อย่างไรก็ตาม PRG และ PRE มีสทิ ธิ
ในการแปลงหนีเ้ ป็นทุนทีร่ าคาต้นทุนในช่วง 1 ปี
แรกนับจากวันที่ CWD ได้รบั เงินกู้ และได้สทิ ธิทจ่ี ะ
ได้ซอ้ื โครงการ (Rights to Match) ภายหลังปีท่ี 1
จนถึง 3 ปีนบั จากวันที่ CWD ได้รบั เงินกู้ หากบริษทั
เสนอราคาซือ้ โครงการบ่อฝังกลบขยะเทียบเท่ากับผู้
ซือ้ เจ้าอืน่ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและการ
สนับสนุน กับ CWD ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559
ต่อมาเมือ่ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 PRG ได้มกี าร
เข้าทำ�บันทึกข้อตกลงความร่วมมือและสนับสนุน
(เพิม่ เติม) กับ CWD เพือ่ ปรับเพิม่ อัตราดอกเบีย้
ตามสัญญากูย้ มื เงิน ระหว่าง CWD และ PRG และ/
หรือ บริษทั ในเครือ โดยเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้ เดิม
ทีร่ อ้ ยละ 1.0 ต่อปี เป็นอัตราร้อยละ 5.0 ต่อปี นับ
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2561 จนกว่า CWD จะชำ�ระ
หนีก้ ยู้ มื เงินและดอกเบีย้ ครบถ้วน นอกจากนี้ ผูถ้ อื
หุน้ ของ CWD ได้นำ�หุน้ สามัญของ CWD จำ�นวน
99,998 หุน้ มาเป็นหลักประกันในการชำ�ระคืนเงินกู้
ยืมดังกล่าว

ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สำ�คัญ

การเข้าทำ�รายการดังกล่าวมีความสม
เหตุสมผลของราคา เนือ่ งจากผูใ้ ห้กคู้ ดิ
อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 5.00 ต่อปี ซึง่
เป็ น อั ต ราดอกเบี้ย ที่ไ ม่ ตำ�่ กว่ า อั ต รา
ดอกเบีย้ ที่ ร้อยละ 4.50 - 5.00 ซึง่
บริษทั ย่อยของ PRG ได้รบั จากสถาบัน
การเงินในประเทศไทยในรูปแบบสิน
เชือ่ โครงการ (Project Finance)
นอกจากนี้ หาก CWD สามารถ
พัฒนา หรือได้มาซึง่ โรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน PRG จะมีสทิ ธิทบ่ี ริหาร
จัดการโรงไฟฟ้าดังกล่าว รวมถึงจะได้
รับ First Right to Match ในกรณีท่ี
CWD จะนำ�โครงการไปขายต่อบุคคล
อืน่ หรือในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ของ CWD จะ
ขายหุน้ ของ CWD ให้แก่บคุ คลอืน่ โดย
ในการเข้าทำ�ธุรกรรมดังกล่าว บริษทั
จะดำ�เนินการตามหลักเกณฑ์ในการทำ�
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน

ความจำ�เป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ
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บริษัทคู่ บริษัท
สัญญา หรือบุคคล
ที่อาจมี
ความขัด
แย้ง

ลักษณะ
รายการ
ปีบัญชี ปีบัญชี ปีบัญชี
สิ้นสุด สิ้นสุด สิ้นสุด
31 ธ.ค. 31 ธ.ค. 31 ธ.ค.
2562
2563
2564

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

นอกจากนี้
ตามข้อตกลงความร่วมมือและการ
สนับสนุน(เพิม่ เติม) กับ CWD ได้มกี ารแก้ไขสิทธิ
ทีจ่ ะได้ซอ้ื โครงการ (Rights to Match) ในบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือและการสนับสนุน กับ CWD
ฉบับเดิม เป็นกรณีท่ี CWD สามารถพัฒนา หรือ
ได้มาซึง่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน PRG
จะมีสิทธิในการบริหารโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนจากขยะ หรือโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนอืน่ ใด โดย PRG จะมีสทิ ธิในการบริหาร
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนัน้ แต่เพียงผูเ้ ดียว (Exclusivity) รวมถึงได้รบั สิทธิ First Right to Match
ในกรณีท่ี CWD จะนำ�โครงการดังกล่าวไปขายให้
แก่บคุ คลอืน่ หรือในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ของ CWD จะ
ขายหุน้ ของ CWD ออกไปให้บคุ คลอืน่ ทัง้ นี้ สิทธิ
ดังกล่าวมีระยะเวลา 5 ปีนบั นับแต่ CWD สามารถ
พัฒนาโครงการใดๆ เป็นกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้า
จากขยะมูลฝอยสำ�เร็จ หรือได้มาซึง่ กิจการโรงงาน
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สำ�คัญ

โดยผู้ ถื อ หุ้ น ที่ มี ส่ ว นได้ เ สี ย จะไม่ มี
สิทธิในการออกเสียง ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบเมือ่ วันที่ 13
สิงหาคม 2562 คณะกรรมการตรวจ
สอบได้ พิ จ ารณาถึ ง ความเหมาะสม
ของรายการ รวมถึงเงือ่ นไขในการทำ�
รายการ และความสมเหตุสมผลของ
อัตราดอกเบีย้ ของเงินให้กยู้ มื
และ
เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยของเงินให้กู้ยืม
ที่ปรับปรุงใหม่น้ันเป็นราคาที่สมเหตุ
สมผล เนือ่ งจากเป็นอัตราทีไ่ ม่ตำ�่ กว่า
อัตราดอกเบีย้ ที่ PRG และบริษทั ย่อย
ของ PRG ได้รบั จากสถาบันการเงินใน
รูปแบบสินเชือ่ โครงการ (Project Finance)

ความจำ�เป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ
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นายคณาเดช
ธรรมนูญรักษ์

นายคณาเดช
ธรรมนูญรักษ์

นายสมประสงค์
ปัญจะลักษณ์

PED

PGS

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง
(ผู้ให้กู้)

PAE

ผู้กู้

0.72 ลบ.

3.36 ลบ.

5.99 ลบ.

-

-

-

5,400 บาท

33,640 บาท

59,900 บาท

0.72 ลบ.

3.36 ลบ.

5.99 ลบ.

-

-

-

0.72 ลบ.

3.36 ลบ.

5.99 ลบ.

59,900 บาท บริษัทได้มีการเข้าทำ�สัญญากู้ยืม
เงินกับกรรมการเพื่อนำ�เงินมาใช้
เป็ น เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นของบริ ษัท
มีระยะเวลากูย้ มื ไม่เกิน 3 ปี คิด
อัตราดอกเบีย้ ทีร่ อ้ ยละ 1.00 ต่อปี
โดยกำ�หนดชำ�ระดอกเบี้ยทั้งหมด
พร้อมกับเงินต้น
33,640 บาท บริษัทได้มีการเข้าทำ�สัญญากู้ยืม
เงินกับกรรมการเพื่อนำ�เงินมาใช้
เป็ น เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นของบริ ษัท
มีระยะเวลากูย้ มื ไม่เกิน 3 ปี คิด
อัตราดอกเบีย้ ทีร่ อ้ ยละ 1.00 ต่อปี
โดยกำ�หนดชำ�ระดอกเบี้ยทั้งหมด
พร้อมกับเงินต้น
5,400 บาท บริษัทได้มีการเข้าทำ�สัญญากู้ยืม
เงินกับกรรมการเพื่อนำ�เงินมาใช้
เป็ น เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นของบริ ษัท
มีระยะเวลากูย้ มื ไม่เกิน 3 ปี คิด
อัตราดอกเบีย้ ทีร่ อ้ ยละ 0.75 ต่อปี
โดยกำ�หนดชำ�ระดอกเบี้ยทั้งหมด
พร้อมกับเงินต้น

ยอดยกมา
กู้เพิ่ม
ดอกเบี้ย ยอดคงเหลือ กู้เพิ่ม ยอดคงเหลือ ค่าใช้จ่าย ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่
31 ธ.ค. (ชำ�ระคืน) จ่ายงวดปี 31 ธ.ค. (ชำ�ระคืน) 31 ธ.ค.
ดอกเบี้ย
สำ�คัญ
2562 ระหว่างงวด 2563
2563
ระหว่างงวด
2564
ระหว่างงวด

(2) รายการเงินกูย้ มื จากกรรมการ

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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2.08

2.08

2.08

งวดปีบัญชี งวดปีบัญชี งวดปีบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 สิ้นสุดวันที่ 31 สิ้นสุดวันที่ 31
ธ.ค. 2562
ธ.ค. 2563
ธ.ค. 2564

ขนาดของรายการเช่าที่ดิน
(ล้านบาท)

ESPP

บริษัทคู่สัญญา

ESPP เช่าที่ดินที่ ต�ำบล สระสมิง อ�ำเภอ
วารินช�ำราบ จังหวัด อุบลราชธานี เนื้อที่รวม
240-2-24.2 ไร่ จาก ACME เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของ
โครงการโรงไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ภ ายใต้
บริษัท ESPP ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดย
บริ ษั ท ถื อ หุ ้ น ทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ มรวมเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
สัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวมีอัตราค่าเช่า รวมทั้งสิ้น
173,884 บาทต่อเดือน หรือ 1.81 บาทต่อตาราง
วาต่อเดือน โดยช�ำระค่าเช่าเป็นรายเดือน และ
มีอายุสัญญาเช่า 30 ปี สิ้นสุดในปี 2585

ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สำ�คัญ

ความสมเหตุสมผลของราคา
ราคาค่าเช่าที่ 1.81 บาทต่อตารางวาต่อเดือนนั้น
ต�่ำกว่าอัตราค่าเช่าตลาดเฉลี่ยระยะเวลา 30 ปีที่
3.09 บาทต่อตารางวาต่อเดือน ซึ่งได้รับการ
ประเมิน ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561 โดย
บริษัท บางกอก แวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์
จ�ำกัด ตามวิธีรายได้ (Income Approach)
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความ
เห็ น ชอบถึ ง ความเหมาะสมของรายการรวมถึ ง
เงื่อนไขในการท�ำรายการ
และความสมเหตุ
สมผลของราคา

ความสมเหตุสมผลของรายการ

PEC มีการเข้าทำ�สัญญาเช่าทีด่ นิ จาก ACME เพือ่ ใช้เป็นทีต่ ง้ั โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทัง้ นี้ อัตราค่าเช่าทีด่ นิ จาก ACME ได้รบั การประเมินโดยบริษทั บางกอก แวลูเอชัน่
แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำ�กัด เพือ่ วัตถุประสงค์สาธารณะ โดยมีรายละเอียดของรายการดังนี้

(3) รายการเช่าทีด่ นิ ระหว่างบริษทั ร่วมของบริษทั และบริษทั แอคมี่ เอ็นเนอยี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (“ACME”)

รายการการกูย้ มื เงินดังกล่าวเกิดขึน้ ตามความจำ�เป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียน ซึง่ หากบริษทั จำ�เป็นต้องมีการกูย้ มื เงินจากบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งในอนาคต บริษทั จะจัดให้มกี ารเปรียบเทียบกับราคาตลาด และมี
ราคาหรือเงือ่ นไขของการทำ�รายการดังกล่าวในระดับเดียวกันกับบุคคลภายนอก และจะปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดทีเ่ กีย่ วข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำ�นักงาน ก.ล.ต.

เมือ่ วันที่ 13 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการรวมถึงเงือ่ นไขในการทำ�รายการ และความสมเหตุสมผลของราคา เนือ่ งจากการทำ�รายการดังกล่าว
เป็นรายการเกีย่ วกับความช่วยเหลือทางด้านการเงิน ซึง่ เกิดขึน้ ตามความจำ�เป็นเพือ่ นำ�มาใช้ในเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั ย่อยของบริษทั โดยทีเ่ งินกูย้ มื ทีบ่ ริษทั ย่อยของบริษทั ได้รบั มีอตั ราดอกเบีย้ ทีต่ ำ�่ กว่าต้นทุนที่
บริษทั ย่อยของบริษทั จ่ายในการออกตัว๋ สัญญาใช้เงินทีไ่ ม่มหี ลักประกันให้กบั บุคคลทีไ่ ม่เกีย่ วโยงกัน ซึง่ อยูท่ ร่ี อ้ ยละ 8.50 ต่อปี
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3.28

4.58

3.28

4.58

4.58

3.28

งวดปีบัญชี งวดปีบัญชี งวดปีบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 สิ้นสุดวันที่ 31 สิ้นสุดวันที่ 31
ธ.ค. 2562
ธ.ค. 2563
ธ.ค. 2564

ขนาดของรายการเช่าที่ดิน
(ล้านบาท)

BSS

NWS

บริษัทคู่สัญญา

BSS เช่าที่ดินที่ อ�ำเภอ พรานกระต่าย จังหวัด
ก�ำแพงเพชร เนื้อที่รวม 190-3-39 ไร่ จาก ACME
เพื่อใช้เป็นที่ต้ังของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย์ภายใต้บริษัท BSS ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของ
บริษัท โดยบริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดสัญญาเช่า
ที่ ดิ น ดั ง กล่ า วมี อั ต ราค่ า เช่ า ล่ ว งหน้ า เป็ น เงิ น
763,390 บาท รวมกับค่าเช่ารายเดือนที่ 381,695
บาทต่อเดือน หรือ 5.00 บาทต่อตารางวาต่อเดือน
โดยช�ำระค่าเช่าเป็นรายเดือน และมีอายุสัญญา
เช่า 30 ปี สิ้นสุดในปี 2585

NWS เช่าที่ดินที่ อ�ำเภอ พรานกระต่าย จังหวัด
ก�ำแพงเพชร เนื้อที่รวม 165-1-89 ไร่ จาก ACME
เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโครงการโรงไฟฟ้ า พลั งงาน
แสงอาทิตย์ภายใต้บริษัท NWS ซึ่งเป็นบริษัทร่วม
ของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด สัญญา
เช่าที่ดินดังกล่าวมีอัตราค่าเช่าล่วงหน้าเป็นเงิน
496,418 บาท รวมกับค่าเช่ารายเดือนที่
248,208 บาทต่อเดือน หรือ 3.75 บาทต่อตาราง
วาต่อเดือน โดยช�ำระค่าเช่าเป็นรายเดือน และ
มีอายุสัญญาเช่า 30 ปี สิ้นสุดในปี 2585

ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สำ�คัญ

ความสมเหตุสมผลของราคา
ราคาค่าเช่าที่ 3.75 บาทต่อตารางวาต่อเดือนนั้น
ต�่ำกว่าอัตราค่าเช่าตลาดเฉลี่ยระยะเวลา 30 ปี
ที่ 5.47 บาทต่อตารางวาต่อเดือน ซึ่งได้รับ
การประเมิน ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561 โดย
บริษัท บางกอก แวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์
จ�ำกัด ตามวิธีรายได้ (Income Approach)
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณาและมี
ความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการรวม
ถึงเงื่อนไขในการท�ำรายการ และความสมเหตุ
สมผลของราคา
ความสมเหตุสมผลของราคา
ราคาค่าเช่าที่ 5.00 บาทต่อตารางวาต่อเดือนนั้น
ต�่ำกว่าอัตราค่าเช่าตลาดเฉลี่ยระยะเวลา 30 ปี
ที่ 5.47 บาทต่อตารางวาต่อเดือน ซึ่งได้รับ
การประเมิน ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561 โดย
บริษัท บางกอก แวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์
จ�ำกัด ตามวิธีรายได้ (Income Approach)
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความ
เห็ น ชอบถึ ง ความเหมาะสมของรายการรวมถึ ง
เงื่อนไขในการท�ำรายการ
และความสมเหตุ
สมผลของราคา

ความสมเหตุสมผลของรายการ
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2.09

2.24

2.09

2.24

2.24

2.09

งวดปีบัญชี งวดปีบัญชี งวดปีบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 สิ้นสุดวันที่ 31 สิ้นสุดวันที่ 31
ธ.ค. 2562
ธ.ค. 2563
ธ.ค. 2564

ขนาดของรายการเช่าที่ดิน
(ล้านบาท)

STE

GLS

บริษัทคู่สัญญา

STE เช่าที่ดินที่ อ�ำเภอ พรานกระต่าย จังหวัด
ก�ำแพงเพชร เนื้อที่รวม 104-2-82 ไร่ จาก ACME
เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ภายใต้บริษัท STE ซึ่งเป็นบริษัทร่วม
ของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดสัญญาเช่า
ที่ ดิ น ดั ง กล่ า วมี อั ต ราค่ า เช่ า ล่ ว งหน้ า เป็ น เงิ น
374,120 บาท รวมกับค่าเช่ารายเดือนที่ 187,060
บาทต่อเดือน หรือ 3.75 บาทต่อตารางวาต่อเดือน
โดยช�ำระค่าเช่าเป็นรายเดือน และมีอายุสัญญา
เช่า 30 ปี สิ้นสุดในปี 2585

GLS เช่าที่ดินที่ ตำ�บล หาดเสี้ยว อำ�เภอ
ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย เนื้อที่รวม 70-3-99
ไร่ จาก ACME เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโครงการโรง
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้บริษัท GLS ซึ่ง
เป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นทาง
ตรงและทางอ้อมร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน
ทั้งหมดสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวมีอัตราค่าเช่ารวม
ทั้งสิ้น 174,371 บาทต่อเดือน หรือ 3.75 บาท
ต่อตารางวาต่อเดือน โดยชำ�ระค่าเช่าเป็นราย
เดือน และมีอายุสัญญาเช่า 30 ปี สิ้นสุดในปี 2585

ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สำ�คัญ

ความสมเหตุสมผลของราคา
ราคาค่าเช่าที่ 3.75 บาทต่อตารางวาต่อเดือนนั้น
ต�่ำกว่าอัตราค่าเช่าตลาดเฉลี่ยระยะเวลา 30 ปี
ที่ 5.47 บาทต่อตารางวาต่อเดือน ซึ่งได้รับ
การประเมิน ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561 โดย
บริษัท บางกอก แวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์
จ�ำกัด ตามวิธีรายได้ (Income Approach)
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณาและมี
ความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการรวม
ถึงเงื่อนไขในการท�ำรายการ และความสมเหตุ
สมผลของราคา
ความสมเหตุสมผลของราคา
ราคาค่าเช่าที่ 3.75 บาทต่อตารางวาต่อเดือนนั้น
ต�่ำกว่าอัตราค่าเช่าตลาดเฉลี่ยระยะเวลา 30 ปี
ที่ 3.83 บาทต่อตารางวาต่อเดือน ซึ่งได้รับ
การประเมิน ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561 โดย
บริษัท บางกอก แวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์
จ�ำกัด ตามวิธีรายได้ (Income Approach)
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณาและ
มีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ
รวมถึงเงื่อนไขในการท�ำรายการ และความสมเหตุ
สมผลของราคา

ความสมเหตุสมผลของรายการ
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2.99
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3.84
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งวดปีบัญชี งวดปีบัญชี งวดปีบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 สิ้นสุดวันที่ 31 สิ้นสุดวันที่ 31
ธ.ค. 2562
ธ.ค. 2563
ธ.ค. 2564

ขนาดของรายการเช่าที่ดิน
(ล้านบาท)

IAC

NAS

บริษัทคู่สัญญา

IAC เช่าที่ดินที่ ต�ำบล วังหมัน อ�ำเภอ สามเงา
จังหวัด ตาก เนื้อที่รวม 204-3-99 ไร่ จาก ACME
เพื่อใช้เป็นที่ต้ังของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย์ภายใต้บริษัท IAC ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของ
บริษัท โดยบริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดสัญญาเช่า
ที่ ดิ น ดั ง กล่ า วมี อั ต ราค่ า เช่ า ล่ ว งหน้ า เป็ น เงิ น
670,652 บาท รวมกับค่าเช่ารายเดือนที่ 307,496
บาทต่อเดือน หรือ 3.75 บาทต่อตารางวาต่อเดือน
โดยช�ำระค่าเช่าเป็นรายเดือน และมีอายุสัญญา
เช่า 30 ปี สิ้นสุดในปี 2585

NAS เช่าทีด่ นิ ที่ อำ�เภอ พรานกระต่าย จังหวัด
กำ�แพงเพชร เนือ้ ทีร่ วม 150-3-30 ไร่ จาก ACME
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ที่ ต้ั ง ของโครงการโรงไฟฟ้ า พลั ง งาน
แสงอาทิตย์ภายใต้บริษทั NAS ซึง่ เป็นบริษทั ร่วม
ของบริษทั โดยบริษทั ถือหุน้ ทางตรงและทางอ้อม
ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนทัง้ หมดสัญญา
เช่ า ที่ดิน ดั ง กล่ า วมี อัต ราค่ า เช่ า ล่ ว งหน้ า เป็ น เงิ น
498,360 บาท รวมกับค่าเช่ารายเดือนที่ 249,180
บาทต่อเดือน หรือ 3.75 บาทต่อตารางวา
ต่อเดือน โดยชำ�ระค่าเช่าเป็นรายเดือน และมีอายุ
สัญญาเช่า 30 ปี สิน้ สุดในปี 2585

ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สำ�คัญ

ความสมเหตุสมผลของราคา
ราคาค่าเช่าที่ 3.75 บาทต่อตารางวาต่อเดือนนั้น
ต�่ำกว่าอัตราค่าเช่าตลาดเฉลี่ยระยะเวลา 30 ปี
ที่ 3.83 บาทต่อตารางวาต่อเดือน ซึ่งได้รับ
การประเมิน ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561 โดย
บริษัท บางกอก แวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์
จ�ำกัด ตามวิธีรายได้ (Income Approach)
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณาและมี
ความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการรวม
ถึงเงื่อนไขในการท�ำรายการ และความสมเหตุ
สมผลของราคา
ความสมเหตุสมผลของราคา
ราคาค่าเช่าที่ 3.75 บาทต่อตารางวาต่อเดือนนั้น
ต�่ำกว่าอัตราค่าเช่าตลาดเฉลี่ยระยะเวลา 30 ปีที่
5.11 บาทต่อตารางวาต่อเดือน ซึ่งได้รับ
การประเมิน ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561 โดย
บริษัท บางกอก แวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์
จ�ำกัด ตามวิธีรายได้ (Income Approach)
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณาและมี
ความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการรวม
ถึงเงื่อนไขในการท�ำรายการ และความสมเหตุ
สมผลของราคา

ความสมเหตุสมผลของรายการ
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2.88

2.88

CRE

บริษัทคู่สัญญา

CRE เช่าที่ดินที่ ต�ำบล สระสมิง อ�ำเภอ
วารินช�ำราบ จังหวัด อุบลราชธานี เนื้อที่รวม
97-0-75 ไร่ จาก ACME เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของ
โครงการโรงไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ภ ายใต้
บริษัท CRE ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดย
บริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 30
ของทุ น จดทะเบี ย นทั้ ง หมดสั ญ ญาเช่ า ที่ ดิ น ดั ง
กล่าวมีอัตราค่าเช่าล่วงหน้าเป็นเงิน 455,122
บาท รวมกับค่าเช่ารายเดือนที่ 240,061 บาทต่อ
เดือน หรือ 3.92 บาทต่อตารางวาต่อเดือน โดย
ช�ำระค่าเช่าเป็นรายเดือน และมีอายุสัญญาเช่า
30 ปี สิ้นสุดในปี 2585

ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สำ�คัญ

ความสมเหตุสมผลของราคา
ราคาค่าเช่าที่ 3.92 บาทต่อตารางวาต่อเดือนนัน้ ต�ำ่
กว่าอัตราค่าเช่าตลาดเฉลีย่ ระยะเวลา 30 ปีที่ 4.74
บาทต่ อตารางวาต่ อเดื อนซึ่ ง ได้ รับ การประเมิ น
ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561 โดยบริษทั บางกอก
แวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด ตามวิธี
รายได้ (Income Approach)
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณาและมี
ความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการรวม
ถึงเงือ่ นไขในการท�ำรายการ
และความสมเหตุ
สมผลของราคา

ความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการเช่าทีด่ นิ ดังกล่าวเป็นรายการทีเ่ กิดขึน้ กับบริษทั ร่วมของ PRA ซึง่ เข้าทำ�สัญญาเช่าทีด่ นิ ระยะยาวตัง้ แต่ปี 2555 ก่อนที่ PRA จะเข้าจดทะเบียนโดยอ้อมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ บริษทั ไม่มแี ผนการจะให้
โครงการโรงไฟฟ้าในอนาคตของบริษทั เข้าทำ�สัญญาเช่าทีด่ นิ จากบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง

2.88

งวดปีบัญชี งวดปีบัญชี งวดปีบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 สิ้นสุดวันที่ 31 สิ้นสุดวันที่ 31
ธ.ค. 2562
ธ.ค. 2563
ธ.ค. 2564

ขนาดของรายการเช่าที่ดิน
(ล้านบาท)

(4) รายการเงินให้กู้ยืมโดยบริษัทร่วมของ PEC
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 บริษัท ไพร์ม เอ็นเนอร์ยี่ แคปปิตอล จ�ำกัด (“PEC”) ได้รับโอนภาระหนี้เงินลงทุนในตั๋ว
สัญญาใช้เงินระยะยาว จ�ำนวน 311.98 ล้านบาท ที่มีต่อบริษัทร่วมทั้ง 8 บริษัท จากบริษัท ไพร์ม โรด เทค จ�ำกัด (“PRT”)
ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน ต่อมาวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 PEC ได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับใหม่
รวม 9 ฉบับซึ่งมีมูลค่า เงื่อนไขและข้อก�ำหนดเช่นเดียวกันกับตั๋วสัญญาใช้เงินของ PRT ฉบับเดิม
รายละเอียดตั๋วสัญญาใช้เงินระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีดังนี้
หน่วย : บาท

บริษัท
บริษัท บึงสามพัน
โซล่า จ�ำกัด
บริษัท นอร์ธเวสต์
โซล่าร์ จ�ำกัด
บริษัท ไนน์ เอ โซล่า
จ�ำกัด
บริษัท โซล่าเทค
เอ็นเนอยี จ�ำกัด
บริษัท โกลเด้น ไลท์
โซล่า จ�ำกัด
บริษัท อินฟินิท อัลฟา
แคปปิตอล จ�ำกัด
บริษัท เชียงใหม่
รีนิวเอเบิลเอ็นเนอยี
จ�ำกัด
บริษัทอีเอสพีพี จ�ำกัด

อายุตั๋ว

วันครบ
ยอดคงเหลือ
กำ�หนดไถ่ถอน 31 ธ.ค. 2563

ยอดคงเหลือ
31 ธ.ค. 2564

รายได้ดอกเบี้ย
ระหว่างงวด

10 ปี 8 เดือน 3 ส.ค. 2570

25,163,605.98

25,415,242.04

251,636.07

10 ปี 8 เดือน 3 ส.ค. 2570

24,298.833.45

24,541,821.78

242,988.33

10 ปี 8 เดือน 3 ส.ค. 2570

26,114,456.33

26,375,600.90

261,144.57

10 ปี 8 เดือน 3 ส.ค. 2570

25,004,987.10

25,255,036.98

250,049.85

10 ปี 8 เดือน 3 ส.ค. 2570

30,786,976.54

31,094,846.31

307,869.78

10 ปี 8 เดือน 3 ส.ค. 2570

29,767,927.36

30,065,606.64

297,679.28

10 ปี 8 เดือน 3 ส.ค. 2570

30,008,982.52

30,309,072.35

300,089.82

10 ปี 10 เดือน 3 ส.ค. 2570

39,073,406.33

39,464,140.39

390,734.04

86,301,389.82

87,164,403.72

863,013.89

316,520,565.44 319,685,771.11

3,165,205.63

บริษัทอีเอสพีพี จ�ำกัด 100 ปี
รวม

2 ธ.ค. 2659

ตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวมีก�ำหนดช�ำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเมื่อครบก�ำหนด ซึ่งไม่สามารถโอนแต่สามารถไถ่ถอนคืน
ก่อนก�ำหนดได้ โดยมีค่าธรรมเนียมในการไถ่ถอนในอัตราร้อยละ 1.00 ต่อปี
2. มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน
บริษัทได้ก�ำหนดมาตรการการท�ำรายการระหว่างกันของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศ
ของส�ำนักงาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการท�ำรายการ
ระหว่างกันและนโยบายการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็น
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เกี่ยวกับความสมเหตุสมผลในการเข้าท�ำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาเงื่อนไข
โดยละเอียด ให้เป็นไปตามลักษณะของอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาตลาด และมีราคาหรือเงื่อนไขของ
การท�ำรายการดังกล่าวในระดับเดียวกันกับบุคคลภายนอก และสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าการท�ำรายการดังกล่าวนั้น
มีการก�ำหนดราคาหรือเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�ำนาญในการพิจารณา
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว
เพื่อน�ำไปใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าท�ำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัท แต่เป็นการท�ำรายการที่
บริษัทได้ค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนี้ การอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกันนั้น ผู้ที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการท�ำรายการจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการท�ำรายการระหว่าง
กันดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรายงานประจ�ำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปีของบริษัท (แบบ 56-1)
3. นโยบายการท�ำรายการระหว่างกัน
เพื่อให้การด�ำเนินการเกี่ยวกับรายการระหว่างกันของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง บริษัทพร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการก�ำกับกิจการที่ดีและ
ข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจึงได้มีการก�ำหนด
นโยบายและแนวทางการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันไว้ โดยเน้นในการก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบ
ถึงความสัมพันธ์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งกรรมการและ
ผู้บริหาร จ�ำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือ
บริษัทย่อยของบริษัท ในกรณีที่จ�ำเป็นต้องท�ำรายการที่ไม่ใช่การด�ำเนินธุรกิจตามปกติ หรือมีเงื่อนไขทางการค้าแตกต่างจาก
การท�ำรายการกับลูกค้าทั่วไปหรือบุคคลภายนอก หากรายการดังกล่าวเป็นรายการที่อยู่ภายใต้อ�ำนาจอนุมัติของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทจะปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และส�ำนักงาน ก.ล.ต.
อย่างไรก็ดี หากเป็นการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งอยู่ภายใต้อ�ำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท หรือเป็นการท�ำรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันขนาดเล็กแต่มีการน�ำเสนอเพื่อขออนุมัติการเข้าท�ำรายการจากคณะกรรมการบริษัท การเข้าท�ำรายการ
ดังกล่าวกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัทจะกระท�ำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและไม่มีส่วนได้เสียกับเรื่องที่พิจารณา ทั้งนี้จะต้อง
ไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิจารณาอนุมัติรายการนั้น และรายการดังกล่าวต้องไม่มีเงื่อนไข
หรือข้อก�ำหนดพิเศษผิดไปจากปกติ ตามหลักเกณฑ์ทบี่ ริษทั ก�ำหนด บริษทั จะเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ และส�ำนักงาน ก.ล.ต. ก�ำหนด โดยเปิดเผยไว้
ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี และรายงานประจ�ำปี หรือแบบรายงานอื่นใด แล้วแต่กรณี และมีการเปิดเผยข้อมูล
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ตลอดจนรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการบัญชี และบริษัทจะก�ำหนดให้
มีการสอบทานการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันตามแผนงานตรวจสอบ และมีมาตรการควบคุม ตรวจสอบ ดูแลให้มีการสุ่มสอบ
ทานการท�ำรายการจริง ถูกต้องตรงตามสัญญาหรือนโยบายหรือเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ และจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รับรู้ถึงรายการดังกล่าวอย่างสม�่ำเสมอ
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4. แนวโน้มในการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทและบริษัทย่อยอาจมีการเข้าท�ำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดย
หากเป็นรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป บริษัท
จะด�ำเนินการตามมาตรการควบคุมการท�ำรายการระหว่างกันที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนเข้าท�ำรายการ กล่าวคือเป็นไปตามหลัก
การที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้วตามที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้ปฏิบัติ
ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งก�ำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้
เกิดการถ่ายเทประโยชน์
ในกรณีที่มีการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทจะด�ำเนินการตามมาตรการการอนุมัติรายการระหว่างกันดังที่กล่าวไว้
แล้วข้างต้น ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันที่จ�ำเป็นต้องได้รับความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทจะด�ำเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�ำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกันนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มี
ความช�ำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท
เป็ น ผู ้ ใ ห้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ รายการระหว่ า งกั น ดั ง กล่ า วเพื่ อ น� ำ ไปใช้ ป ระกอบการตั ด สิ น ใจของคณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการตรวจสอบ หรื อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ของบริ ษั ท ตามแต่ ก รณี เพื่ อ ให้ มี ค วามมั่ น ใจว่ า การเข้ า ท� ำ รายการดั ง กล่ า ว
จะไม่เป็นการโยกย้ายหรือถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัท แต่เป็นการท�ำรายการที่บริษัท ได้ค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
ผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นส�ำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 56-1 และรายงาน
ประจ�ำปี
ทั้งนี้ บริษัทคาดว่ารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังต่อไปนี้ จะยังคงมีต่อไปในอนาคต
1. รายการเงินให้กู้ยืมจาก PRG และ PRE แก่ CWD
2. รายการเช่าที่ดินระหว่างบริษัทร่วมด�ำเนินโครงการของบริษัทกับ ACME เพื่อใช้เป็นที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์
3. รายการเงินให้กู้ยืมจากบริษัทร่วมด�ำเนินโครงการของบริษัทกับ PEC
4. รายการกู้ยืมเงินจากกรรมการเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทตามความจ�ำเป็น
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ส่วนที่ 3

งบการเงิน
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บริ ษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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ตัวอย่ างรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ที่
จัดทาขึน้ ตามแม่ บทการนาเสนอข้ อมูลที่ถูกต้ องตามที่ควร (งบการเงินจัดทาขึน้ ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน)

รายงานของผู้สอบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของของบริษัท ไพร์ม
โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) (บริษทั ) และบริษทั ย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และผลการดาเนินงานรวมและผลการดาเนินงานเฉพาะกิจ การ รวมถึงกระแสเงินสดรวมและ
กระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับปี ส้นิ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
งบการเงิ นที่ตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย
• งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
• งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสาหรับปี สน
้ิ สุดวันเดียวกัน
• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการสาหรับ
ปี สน้ิ สุดวันเดียวกัน
• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับปี สน
้ิ สุดวันเดียวกัน
• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึง่ ประกอบด้วยนโยบายการบัญชีทส่ี าคัญและหมายเหตุ
เรื่องอื่นๆ
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความ
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
มีความเป็ นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทก่ี าหนดโดยสภาวิชาชีพ
ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามความรับผิดชอบ
ด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึง่ เป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีทข่ี า้ พเจ้าได้รบั เพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนั ยสาคัญที่สุดตามดุ ลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของ
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้ นี้ ข้าพเจ้าไม่ได้
แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่องเหล่านี้
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การวัดมูลค่าลูกหนี้ จากการค้ าประกันมูลค่าเงิ นลงทุน
ตามทีเ่ ปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงิน วิธกี ารตรวจสอบเกีย่ วกับเรื่องดังกล่าวทีข่ า้ พเจ้าใช้มดี งั นี้
เฉพาะกิจการข้อ 21.1 และ 21.2 เรื่อง การรวมธุรกิจ
• ประเมินวิธกี ารและการปฏิบตั ทิ างบัญชีทผ่ี บู้ ริหารใช้ใน
ในเดือ นกรกฎาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการได้ซ้ือธุรกิจ แบบ
การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน ว่าเป็ นไปตาม
ย้อนกลับจากกลุ่มผูถ้ อื หุน้ เดิม โดยมีขอ้ กาหนดภายใต้ สญ
ั ญา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 หรือไม่
จองซื้อ หุ้น เพิ่ม ทุ น ระบุ ว่ า ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ เดิมจะต้ องขาย
• สอบถามผูบ้ ริหารในเชิงทดสอบเกี่ยวกับการพิจารณา
สินทรัพย์และหนี้สนิ ของกลุ่มบริษทั FC เดิมออกไปภายหลังการ
ความเสีย่ งด้านเครดิตและโอกาสในการผิดนัดชาระหนี้
รวมธุรกิจ และกลุ่มกิจการจะได้รบั สินทรัพย์สุท ธิจากการซื้อ
ธุ ร กิ จ เป็ นรายการเทียบเท่ าเงินสดจ านวน 576.84 ล้ านบาท
• สอบทานข้อมูลหลักฐานเกีย่ วกับเครดิตของลูกหนี้
หากในกรณีทม่ี สี นิ ทรัพย์สุทธิน้อยกว่าจานวนดังกล่าว ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่เดิมจะเป็ นผูร้ บั ค้าประกันมูลค่าตามสัญญา รวมถึงการ
• สอบทานสัญญาชาระหนี้สนิ ตามสัญญาจองซื้อหุน้ เพิม่ ทุน
รับภาระของรายได้และค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวเนื่องภายหลังวันทีซ่ ้อื
ด้วยการโอนสินทรัพย์ตามสัญ ญาจองซื้อ หุ้นเพิ่ม ทุ น
ธุรกิจด้วย (หรือเรียกว่า “ลูกหนี้จากการค้าประกันมูลค่าเงิน
และการบันทึกรายการทีเ่ กีย่ วข้อง
ลงทุ น”) โดยมีกาหนดเวลาในการปฎิบัติตามสัญ ญาภายใน
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565
• พิจ ารณาความเพีย งพอและเหมาะสมในการแสดง
รายการในงบการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษัทและผู้ถือหุ้นใหญ่ รายเดิม
ตกลงทาสัญญาอีกหนึ่งฉบับเพื่อชาระหนี้สนิ บางส่วนตามสัญญา จากการปฏิบัติงานดังกล่ าวข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่ าหลักเกณฑ์
จองซื้อหุ้นเพิ่มทุ น ด้วยการโอนสินทรัพย์บางส่วนตามสัญญา การวัดมูลค่าลูกหนี้จากการค้าประกันมูลค่าเงินลงทุน รวมทัง้ การ
จองซื้อหุน้ เพิม่ ทุน และผูถ้ อื หุน้ ใหญ่รายเดิมเป็ นผู้รบั ภาระส่วน แสดงรายการและการเปิ ด เผยข้อ มู ล มีค วามเหมาะสมตาม
หลักฐานทีม่ อี ยู่
ต่างจากการโอนสินทรัพย์และหนี้สนิ ดังกล่าว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ยอดลูกหนี้จากการค้าประกัน
มูลค่าเงินลงทุนแสดงในงบการเงินรวม จานวน 549.97 ล้านบาท
ซึง่ ลูกหนี้ดงั กล่าวคิดเป็ นร้อยละ 8.53 ของสินทรัพย์รวม
ในการวัดมูลค่าของลูกหนี้ดงั กล่าว ผูบ้ ริหารพิจารณาความเสีย่ ง
ด้านเครดิต และโอกาสในการผิด นั ด ช าระหนี้ ข องผู้ ถื อ หุ้ น
รายใหญ่เดิมว่าอยู่ในระดับต่า เนื่องจากมีสถานะเป็ นผู้ถือ หุ้น
ใหญ่ ร ายหนึ่ ง ของกลุ่ ม กิ จ การ อี ก ทัง้ ยัง เป็ นผู้ ถื อ หุ้ น และ
ผูบ้ ริหารระดับสูงในธุรกิจอื่นอีกหลายแห่ง
ข้าพเจ้าให้ความสาคัญในเรื่องนี้ เนื่องจากต้องใช้ดุลยพินิจของ
ผู้บ ริห ารและมู ล ค่ า ของลู ก หนี้ ด ัง กล่ า วมีส าระส าคัญ ต่ อ งบ
การเงิน

238

รายงานประจำ�ปี 2564

เรื่องสำคัญในกำรตรวจสอบ

วิ ธีกำรตรวจสอบ

การรวมธุรกิ จ
อ้างถึง หมายเหตุป ระกอบงบการเงิน ข้อ 17 เรื่อ ง เงินลงทุ นใน วิธกี ารตรวจสอบเกีย่ วกับเรื่องดังกล่าวทีข่ า้ พเจ้าใช้มดี งั นี้
บริษทั ย่อยและ ข้อ 21.3 ถึง 21.6 เรื่อง การรวมธุรกิจ
• ประเมินความเหมาะสมในการพิจารณาของผูบ
้ ริหาร
ว่ารายการซื้อเงินลงทุนดังกล่าวเป็ นการรวมธุร กิจ
ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการได้เข้าซื้อเงินลงทุน จานวน
ตามคานิยามของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
4 บริษทั ซึ่งประกอบด้วย บริษทั ที่ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่าย
ฉบับที่ 3
กระแสไฟฟ้ าจากพลัง งานแสงอาทิต ย์ แ บบติ ด ตัง้ บนพื้ น ดิน
1 บริษทั และบริษทั ที่ดาเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
• ประเมินความรู้ ความสามารถ ความเป็ นอิสระและ
ดิจทิ ลั ให้บริการระบบบริหารจัดการและให้คาปรึกษาที่เกี่ยวกับ
ความเที่ยงธรรมของผู้ป ระเมิน ราคาและประเมิน
การจัด การพลัง งานรวม 3 บริษัท โดยกลุ่ ม กิจ การจ่ า ยช าระ
ความเหมาะสมในการระบุ สิน ทรัพ ย์ ท่ีไ ด้ม าและ
สิ่ง ตอบแทนทัง้ หมด ส าหรับ เงิน ลงทุ น เป็ นจ านวนเงิ น รวม
หนี้สนิ ทีร่ บั มา ณ วันทีซ่ ้อื ธุรกิจ
73.29 ล้ า นบาท ผู้บ ริห ารของกลุ่ ม กิจ การประเมิน ว่ า การซื้ อ
• สอบทานความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของ
เงินลงทุนดังกล่าวเป็ นการรวมธุรกิจภายใต้มาตรฐานการรายงาน
วิธที ใ่ี ช้ในการประเมินมูลค่า การประมาณอัตราคิดลด
ทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ
และปั จจัยในการคิดลด รวมถึงตรรกะของวิ ธี ก าร
ประเมินและการคานวณ โดยเปรียบเทียบกับวิธีการที่
ผู้บริหารจัดให้มผี ู้ประเมินราคาอิสระทาการปั นส่วนราคาซื้อ ใน
ถือปฏิบตั ทิ วไปในอุ
ั่
ตสาหกรรมทีเ่ ปรียบเทียบกันได้
การรวมธุร กิจ (Purchase price allocation) เพื่อ ประเมิน มูล ค่ า
ยุตธิ รรมของสินทรัพย์สุทธิทไ่ี ด้มา ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
• ประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสมมติฐานหลัก
ได้ทาการประเมินแล้วเสร็จจานวน 1 บริษทั ส่วนอีก 3 บริษทั ยัง
ที่ใช้ในการปั นส่วนราคาซื้อ ในการรวมธุ รกิจ โดย
อยู่ในระหว่างประเมินมูลค่ายุตธิ รรมซึง่ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน
เปรีย บเทีย บกับ สัญ ญาที่เ กี่ย วข้อ ง ข้อ มูล ในอดีต
12 เดือนนับจากวันซื้อธุรกิจ
และแผนทางธุ ร กิจ ของบริษัท ย่ อ ย และข้อ มู ล ใน
ตลาดของอุตสาหกรรมทีเ่ ปรียบเทียบกันได้
ข้าพเจ้าให้ความสาคัญในเรื่องนี้ เนื่องจากจานวนเงินของรายการ
ดัง กล่ า วมีส าระส าคัญ และการประเมิน มู ล ค่ า ยุ ติธ รรมอาศัย จากการปฏิ บัติ ง านข้ า งต้ น ข้ า พเจ้ า พบว่ า รายการซื้ อ
วิธีการประเมินมูลค่าซึ่งมีความซับซ้อ นและต้อ งอาศัยดุลยพินิ จ เงิน ลงทุ น ดัง กล่ า วเป็ นการรวมธุ ร กิจ ตามค านิ ย ามของ
ของผู้บริหารในการก าหนดข้ อมู ลและข้ อสมมติ ฐานในวิ ธี ก าร มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ 3 นอกจากนี้
ประเมิน ซึง่ รวมถึงอัตราคิดลดทีใ่ ช้
ข้า พเจ้า พบว่ า ข้อ สมมติฐ านที่ผู้บ ริห ารใช้ใ นการปั น ส่ ว น
ราคาซื้อ วิธีการบัญ ชีและความเพียงพอของการเปิ ดเผย
ข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินมีความสอดคล้องกับ
หลักฐานที่ม ีอ ยู่และเป็ นไปตามวิธีก ารบัญ ชีเ รื่อ งการรวม
ธุรกิจ
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ขาดทุนจากการขายสิ นทรัพย์ทางการเงิ น
(โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์)
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ข้าพเจ้าทาความเข้าใจและประเมิน ข้อมูลทีใ่ ช้ในการบันทึก
มู ล ค่ า ที่ไ ด้ร ับ คืน ของสิน ทรัพ ย์ และการบัน ทึก รายการ
เมื่อ วัน ที่ 30 กัน ยายน พ.ศ. 2564 กลุ่ ม กิจ การมีข้อ ตกลงกับ ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ ดังนี้
บริษทั ทีเ่ ป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ร่วมแห่งหนึ่ง เกีย่ วกับการซื้อ
โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งหนึ่งในต่างประเทศ เป็ น
• สอบถามผูบ
้ ริหารถึงแผนและความเป็ นไปได้ของ
จ านวนเงิ น รวม 667 ล้ า นเยน หรื อ 202.2 ล้ า นบาท โดยมี
การพัฒนาโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึง
วัตถุประสงค์เพื่อนาโครงการมาพัฒนาต่อในอนาคต ซึ่งรายการ
เอกสารที่เ กี่ย วข้อ งกับ การอนุ ม ัติแ ละตัด สิน ใจ
ซื้อสินทรัพย์ดงั กล่าว รับรูร้ ายการเป็ นสินทรัพย์ทางการเงิน ตาม
ของผู้บ ริห ารส าหรับ การมีม ติเ พื่อ ยุ ติโ ครงการ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 ซึ่งจะต้องวัดมูลค่า
พัฒนาโรงไฟฟ้ าดังกล่าว
ด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกาไรหรือขาดทุน (FVPL)
• ประเมิน ความเหมาะสมของวิธีก ารที่ ใ ช้ใ นการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เนื่องจากโครงการโรงไฟฟ้ า
บัน ทึก มู ล ค่ า ที่ไ ด้ร ับ คืน ของสิน ทรัพ ย์ แ ละการ
พลังงานแสงอาทิตย์ ดงั กล่ าวไม่สามารถด าเนิน การต่อ ได้ต าม
บันทึกรายการขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
แผนงานที่ว างไว้ กลุ่ ม บริษัท จึง ได้เ รีย กร้อ งค่ า เสีย หายจาก
คู่สญ
ั ญาดังกล่าวเป็ นจานวน 95.21 ล้านบาท ซึง่ โรงไฟฟ้ ามีราคา
• พิจ ารณาความเพี ย งพอและเหมาะสมในการ
ตามบัญชีจานวน 202.2 ล้านบาท และบันทึกรับรูข้ าดทุนจากการ
แสดงรายการในงบการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
ขายสินทรัพย์ทางการเงิน จานวน 106.99 ล้านบาท ในงบการเงินนี้
จากการปฏิบตั งิ านข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าวิธีการทีผ่ บู้ ริหาร
ข้าพเจ้าให้ความสาคัญในเรื่องนี้ เนื่องจากมูลค่าของสินทรัพย์ ใช้ในการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์และรายการขาดทุ น
และรายการขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ดงั กล่าวมีสาระสาคัญ จากการขายสิ น ทรัพ ย์ ด ัง กล่ า วมี ค วามเหมาะสมตาม
ต่องบการเงิน
หลักฐานทีม่ อี ยู่
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ข้อมูลอื่น
กรรมการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้ อบบัญชีทอ่ี ยู่ในรายงานนัน้ ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รบั รายงานประจาปี
ภายหลังวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั ่น
ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและ
พิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งทีม่ สี าระสาคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรูท้ ไ่ี ด้รบั
จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้า
ต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ
ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
กรรมการมีหน้ าที่รบั ผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้อง
ตามทีค่ วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีก่ รรมการพิจารณาว่าจาเป็ น
เพื่อให้สามารถจัดทางบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีป่ ราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ น
สาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการ
และบริษทั ในการดาเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่องทีเ่ กีย่ วกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์
การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตัง้ ใจทีจ่ ะเลิกกลุ่มกิจการและบริษทั หรือหยุดดาเนินงาน
หรือไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีช่ ่วยกรรมการในการกากับดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการ
และบริษทั
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั ่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซ่งึ รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื่อมั ่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั ่น
ในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูล
ทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญทีม่ อี ยู่ได้เสมอไป ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
และถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง แต่ละรายการ หรือทุกรายการ
รวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพและการสังเกต
และสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั งิ านของข้าพเจ้ารวมถึง
•

•

•
•

•
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ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเสีย่ งเหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญชีทเ่ี พียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า ความเสี่ยงทีไ่ ม่พบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูร้ ่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน
การตัง้ ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทีไ่ ม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่ กี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มกิจการและบริษทั
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่กี รรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ จัดทาขึน้ โดยกรรมการ
สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลักฐาน
การสอบบัญชีทไ่ี ด้รบั และประเมินว่ามีความไม่แน่ นอนทีม่ สี าระสาคัญทีเ่ กี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทอ่ี าจ
เป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดาเนินงานต่อ เนื่อง
หรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่แน่ นอนทีม่ สี าระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
ของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือ
ถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลีย่ นแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้ อยู่กบั หลักฐาน
การสอบบัญชีท่ไี ด้รบั จนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผย
ข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบทีท่ าให้มกี ารนาเสนอ
ข้อมูลโดยถูกต้องตามทีค่ วรหรือไม่
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•

ได้รบั หลักฐานการสอบบัญชีทเ่ี หมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุ รกิจภายในกลุ่ มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่ องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่ อการก าหนดแนวทาง
การควบคุม ดูแลและการปฏิบตั งิ านตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็น
ของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ส่อื สารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ที่สาคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มนี ัยสาคัญในระบบการควบคุม
ภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่ า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อ งกับ
ความเป็ นอิสระและได้ส่อื สารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับความสัมพันธ์ทงั ้ หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึง่ ข้าพเจ้าเชื่อว่า
มีเหตุผลทีบ่ ุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการทีข่ า้ พเจ้าใช้ เพื่อป้ องกัน
ไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่อ งที่ส่ือ สารกับ คณะกรรมการตรวจสอบ ข้า พเจ้า ได้พิจารณาเรื่อ งต่า ง ๆ ที่มีนั ย สาคัญที่สุด ในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบาย
เรื่องเหล่านี้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกีย่ วกับเรื่องดังกล่าว หรือ
ในสถานการณ์ทย่ี ากทีจ่ ะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทา
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่า จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะ
จากการสื่อสารดังกล่าว
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด

วิ เชียร กิ่ งมนตรี
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3977
กรุงเทพมหานคร
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริ ษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

หมายเหตุ

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากธนาคารทีม่ ขี อ้ จากัดในการเบิกใช้
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อน่ื - สุทธิ
สินทรัพย์ทเ่ี กิดจากสัญญา
สินค้าคงเหลือ
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การอืน่
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
ลูกหนี้จากการคา้ ประกันมูลค่าเงินลงทุน
สินทรัพย์ตามสัญญาจองซือ้ หุน้ เพิม่ ทุน

11
12
13
29.1
15
36.3

288,335
188,516
25,645
4,618
17,712
24,624
115,193
549,971
149,721

217,593
1,092
197,120
3,867
19,140
24,748
20,043
643,180
627,232

3,287
88,559
14,000
3,305
149,721

5,836
13,878
1,060
66,462
632,378

1,364,335

1,754,015

258,872

719,614

298,277
972,708
52,000
2,940,630
117,238
617,466
23,610
5,144
58,655

224,032
1,173,043
52,000
1,912,500
117,348
589,526
3,864
11,625

4,018,001
255,065
1,917
8,695
187
923
1,096

4,018,001
2,657
334
10,761
10
667
245

รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

5,085,728

4,083,938

4,285,884

4,032,675

รวมสิ นทรัพย์

6,450,063

5,837,953

4,544,756

4,752,289

16
21.1.2
21.1.3

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีม่ ขี อ้ จากัดในการเบิกใช้
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กจิ การอืน่
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - สุทธิ
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่

12
17.1
17.2
36.4
18
19.1
20

กรรมการ ______________________________________

กรรมการ ______________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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รายงานประจำ�ปี 2564

บริ ษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิ น (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

หมายเหตุ

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

หนี้ สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้ สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อน่ื
หนี้สนิ ทีเ่ กิดจากสัญญา
ส่วนของเจ้าหนี้ค่าสิทธิในสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ า
ทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
+ ทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
ส่วนของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
1 ทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการอืน่
หนี้สนิ หมุนเวียนอืน่
ภาษีเงินได้นติ บิ ุคคลค้างจ่าย
เจ้าหนี้จากการคา้ ประกันมูลค่าเงินลงทุน
หนี้สนิ ตามสัญญาจองซือ้ หุน้ เพิม่ ทุน

23
29.3

146,208
6,637

186,091
9,019

7,992
-

13,702
-

24

3,913

3,735

-

-

25
26

529,754
59,929

147,055
-

-

-

19.2
36.5

7,463
6,307
202
10,855
2,784
102,737

5,230
202
6,177
1,073
693,572

3,256
1,298
16,650
102,737

2,737
520
688,555

876,789

1,052,154

131,933

705,514

152,174
1,476,522
494,844
10,074
119,694
196,832
3,492
7,233
26,337

156,087
1,463,861
10,074
120,133
188,536
2,656
6,490
20,984

494,844
5,237
4,774
162

112,500
7,424
3,932
161

รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน

2,487,202

1,968,821

505,017

124,017

รวมหนี้ สิน

3,363,991

3,020,975

636,950

829,531

21.1.2
21.1.3

รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้ค่าสิทธิในสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ า
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุน้ กู้
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
ตั ๋วสัญญาใช้เงิน
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอืน่

24
25
27
36.6
19.2
36.8
28

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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บริ ษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิ น (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

หมายเหตุ

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

หนี้ สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญจานวน 5,530,000,000 หุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
(พ.ศ. 2563 : หุน้ สามัญ
จานวน 25,514,280,600 หุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท)
ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญจานวน 4,254,485,515 หุน้
ชาระแล้วเต็มมูลค่า
(พ.ศ. 2563 : หุน้ สามัญ
จานวน 17,017,942,060 หุน้
ชาระแล้วเต็มมูลค่า)
ส่วนต่ากว่าทุนจากการซือ้ ธุรกิจแบบย้อนกลับ
ส่วนเกินทุนจากใบสาคัญแสดงสิทธิซอ้ื หุน้ หมดอายุ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร (ขาดทุนสะสม)
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของเจ้าของ
ส่วนต่ากว่าทุนจากการรวมกิจการภายใต้การ
ควบคุมเดียวกัน
อืน่ ๆ

22

5,530,000

25,514,281

5,530,000

25,514,281

4,254,485

17,017,942

4,254,485

17,017,942

(1,559,619)
-

(12,423,099)
-

37,964

(10,863,480)
37,964

17,193
2,424,791

17,193
394,437

(384,643)

(2,269,668)

(2,452,138)
281,309

(2,452,138)
148,567

-

-

รวมส่วนของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม

2,966,021
120,051

2,702,902
114,076

3,907,806
-

3,922,758
-

รวมส่วนของเจ้าของ

3,086,072

2,816,978

3,907,806

3,922,758

รวมหนี้ สินและส่วนของเจ้าของ

6,450,063

5,837,953

4,544,756

4,752,289

17.3

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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รายงานประจำ�ปี 2564

บริ ษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

หมายเหตุ

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

รายได้จากการขาย
รายได้จากการก่อสร้าง
ต้นทุนขายและก่อสร้าง

421,891
145,954
(343,156)

368,962
125,718
(280,209)

-

-

กาไรขัน้ ต้น
รายได้อ่นื
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลีย่ น
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกาไรในบริษทั ร่วม

32
17.2

224,689
26,831
(212,526)
(106,991)
(528)
(113,657)
325,169

214,471
5,368
(127,764)
4,543
(98,762)
306,415

92,320
(93,808)
73
(13,644)
-

15,118
(82,599)
25
(1,018)
-

กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี เงิ นได้
ภาษีเงินได้

33

142,987
(2,663)

304,271
(984)

(15,059)
227

(68,474)
8

140,324

303,287

(14,832)

(68,466)

373
(74)
73,108

43,883

(150)
30
-

-

58,953

27,055

-

-

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

272,684

374,225

(14,952)

(68,466)

การแบ่งปันกาไร(ขาดทุน)
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม

130,078
10,246

288,261
15,026

(14,832)
-

(68,466)
-

140,324

303,287

(14,832)

(68,466)

262,438
10,246

359,199
15,026

(14,952)
-

(68,466)
-

272,684

374,225

(14,952)

(68,466)

บาท

บาท

บาท

บาท

0.031

0.068

(0.003)

(0.016)

30
31

กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
รายการทีจ่ ะไม่จดั ประเภทรายการใหม่ไปยังกาไร
หรือขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์
หลังออกจากงาน
ภาษีเงินได้ของรายการข้างต้น
ส่วนเกินทุนจากการปรับมูลค่ายุตธิ รรม

28

รายการทีจ่ ะจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกาไร
หรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่างบการเงิน

การแบ่งปันกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม

กาไรต่อหุ้น
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน

35

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็ นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

4,254,485

(12,763,457)
-

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาหรับปี
กำรเปลีย่ นแปลงในส่วนของทุน
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำนำจควบคุมลงทุนในบริษทั ย่อย
กำรเปลีย่ นแปลงสัดส่วนในบริษทั ย่อย
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

ยอดคงเหลือสิ้ นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

17,017,942

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564

22

17,017,942

-

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาหรับปี
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำนำจควบคุมลงทุนในบริษทั ย่อย
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

ยอดคงเหลือสิ้ นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

17,017,942

ทุนที่ ออกและ
เรียกชาระแล้ว
หมายเหตุ
พันบาท

(1,559,619)

10,863,480
-

(12,423,099)

(12,423,099)

-

(12,423,099)

ส่วนตา่ กว่าทุน
จากการซื้อธุรกิ จ
แบบย้อนกลับ
พันบาท

ส่วนของทุน

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

บริ ษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

17,193

-

17,193

17,193

-

17,193

พันบาท

จัดสรรแล้ว สารอง
ตามกฎหมาย

394,437

394,437

288,261

106,176

2,424,791

(2,452,138)

-

(2,452,138)

(2,452,138)

-

(2,452,138)

65,362

58,953

6,409

6,409

27,055

(20,646)

(4,565)

681
-

(5,246)

(5,246)

-

(5,246)

ส่วนตา่ กว่าทุนจาก
ผลต่างของ
การรวมกิ จการ อัตราแลกเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลง
ยังไม่ได้
ภายใต้การ จากการแปลงค่า
สัดส่วนใน
จัดสรร
ควบคุมเดียวกัน
งบการเงิ น
บริ ษทั ย่อย
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท

1,899,977
130,377

กาไรสะสม

งบการเงิ นรวม
ส่วนของผู้เป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

220,512

73,108

147,404

147,404

43,883

103,521

2,966,021

681
262,438

2,702,902

2,702,902

359,199

2,343,703

120,051

150
(4,421)
10,246

114,076

114,076

1,840
15,026

97,210

ส่วนเกิ นทุน รวมส่วนของ ส่วนได้เสี ย
จากการปรับ ผู้เป็ นเจ้าของ ที่ ไม่มีอานาจ
มูลค่ายุติธรรม ของบริ ษทั ใหญ่
ควบคุม
พันบาท
พันบาท
พันบาท

3,086,072

150
(3,740)
272,684

2,816,978

2,816,978

1,840
374,225

2,440,913

รวม
พันบาท

12
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

4,254,485

(12,763,457)
-

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาหรับปี
การเปลีย่ นแปลงในส่วนของทุน
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

ยอดคงเหลือสิ้ นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

17,017,942

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564

-

17,017,942

17,017,942

22

หมายเหตุ

ทุนที่ออกและ
เรียกชาระแล้ว
พันบาท

ยอดคงเหลือสิ้ นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาหรับปี
การตัดจาหน่ ายใบสาคัญแสดงสิทธิซอ้ื หุน้ สามัญ
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

บริ ษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

-

10,863,480
-

(10,863,480)

(10,863,480)

-

(10,863,480)

ส่วนตา่ กว่า
มูลค่าหุ้นสามัญ
จากการซื้อธุรกิ จ
พันบาท

-

-

-

-

(37,318)
-

37,318

ใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ซื้อหุ้น
พันบาท

37,964

-

37,964

37,964

37,318
-

646

ส่วนเกิ นทุน
จากใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ซื้อหุ้นหมดอายุ
พันบาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

(384,643)

1,899,977
(14,952)

(2,269,668)

(2,269,668)

(68,466)

(2,201,202)

ขาดทุนสะสม
พันบาท

3,907,806

(14,952)

3,922,758

3,922,758

(68,466)

3,991,224

รวม
พันบาท

13

บริ ษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงิ นสด
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
งบการเงิ นรวม
หมายเหตุ
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน
กำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้
รำยกำรปรับปรุง
ค่ำเสือ่ มรำคำ
ค่ำตัดจำหน่ำย
ตัดจำหน่ำยค่ำธรรมเนียมในกำรออกหุน้ กู้
ขำดทุนจำกกำรตัดจำหน่ำยอุปกรณ์
ค่ำตัดจำหน่ำยค่ำธรรมเนียมเงินกูย้ มื
ส่วนแบ่งกำไรในบริษทั ร่วม
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
(กำไร)ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง
กำไรจำกกำรต่อรองรำคำซือ้
ดอกเบีย้ รับ
ต้นทุนทำงกำรเงิน
หนี้สญ
ู และหนี้สงสัยจะสูญ
ขำดทุนจำกกำรขำยสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
กำรเปลีย่ นแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อน่ื
สินค้ำคงเหลือ
สินทรัพย์ทเ่ี กิดจำกสัญญำ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อน่ื
หนี้สนิ ทีเ่ กิดจำกสัญญำ
หนี้สนิ หมุนเวียนอืน่
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอืน่
เงินสด(ใช้ไปใน)ได้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน
บวก เงินสดรับดอกเบีย้
หัก เงินสดจ่ำยดอกเบีย้
หัก เงินสดจ่ำยภำษีเงินได้
เงิ นสดสุทธิ (ใช้ไปใน)ได้มาจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน

18,19
20
27
25
17.2
28
21.3

31

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

พ.ศ. 2564
พันบาท

พ.ศ. 2563
พันบาท

พ.ศ. 2564
พันบาท

พ.ศ. 2563
พันบาท

142,987

304,271

(15,059)

(68,474)

118,922
29,593
894
10,991
5,313
(325,169)
1,116
10
(947)
(5,465)
108,344
106,991

109,519
26,960
834
3,167
(306,415)
1,004
(4,502)
(4,780)
95,595
5,000
-

3,691
2
894
692
(74)
(9,844)
13,644
-

1,891
1
670
(23)
(22)
1,018
-

36,124
14,522
(21,778)
(85,215)
(47,008)
(153,778)
(2,382)
3,666
-

(104,112)
(19,139)
(3,867)
6,006
(8,865)
99,409
9,019
3,401
-

(86,702)
245
(849)
(4,744)
779
-

(12,091)
(605)
(245)
8,786
168
161

(62,269)
2,753
(91,550)
(5,346)

212,505
2,031
(83,155)
(2,063)

(97,325)
55
(14,345)
(455)

(68,765)
2
(1,856)
(206)

(156,412)

129,318

(112,070)

(70,825)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็ นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

14

250
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บริ ษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงิ นสด (ต่อ)
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
งบการเงิ นรวม

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

(73,152)

15,807

-

-

36.3

(2,227)

-

(14,000)

-

36.3

3,072

36,455

-

-

เงินให้กยู้ มื ระยะยำวแก่กจิ กำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน

36.4

-

-

(464,565)

(2,657)

เงินสดรับคืนจำกเงินให้กยู้ มื ระยะยำวแก่กจิ กำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน

36.4

-

-

212,157

-

(1,326)

(16,492)

-

-

1,450

-

-

-

(18,182)

-

-

-

(262)

-

-

-

95,230

-

-

-

406,154

253,502

-

-

2,423

3,771

-

-

(956,405)

(103,426)

(1,934)

(312)

(5,762)

(4,376)

(179)

-

(548,987)

185,241

(268,521)

(2,969)

หมายเหตุ
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุน
เงินฝำกธนำคำรทีม่ ขี อ้ จำกัดในกำรเบิกใช้ (เพิม่ ขึน้ )ลดลง
เงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่
้ กจิ กำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินสดรับคืนจำกเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้
แก่กจิ กำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน

เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ กำรอืน่
เงินสดรับคืนจำกเงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่
้ กจิ กำรอืน่
เงินสดจ่ำยเพือ่ ซือ้ เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
- สุทธิจำกเงินสดทีไ่ ด้มำ
เงินสดจ่ำยเพือ่ ซือ้ เงินลงทุนในบริษทั ร่วม

17.2

เงินสดรับจำกกำรขำยสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินปั นผลรับ
เงินสดรับจำกกำรขำยอุปกรณ์
เงินสดจ่ำยเพือ่ ซือ้ ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์
เงินสดจ่ำยเพือ่ ซือ้ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
เงิ นสดสุทธิ (ใช้ไปใน)ได้มาจากกิ จกรรมลงทุน

17.2

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็ นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

15
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บริ ษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงิ นสด (ต่อ)
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
งบการเงิ นรวม
หมายเหตุ

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

(29)

1,233

(29)

1,233

189,860

-

150,000

-

(189,860)

-

(150,000)

-

493,950

-

493,950

-

กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร(เพิม่ ขึน้ )ลดลง
เงินสดรับจำกกำรออกตั ๋วสัญญำใช้เงินระยะสัน้
เงินสดจ่ำยเพือ่ คืนตั ๋วสัญญำใช้เงินระยะสัน้
เงินสดรับจำกกำรออกหุน้ กู้
เงินสดรับจำกเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน

36.5

1,297

-

-

-

จ่ำยคืนเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน

36.5

(746)

-

-

-

จ่ำยคืนหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ

19

(12,364)

(11,014)

(3,382)

(2,801)

เงินสดรับจำกเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน

36.6

-

-

43,800

80,000

จ่ำยคืนเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน

36.6

-

-

(156,300)

(1,065)

ชำระคืนเงินกูย้ มื ทีม่ กี บั กรรมกำรเดิมจำกกำรซือ้ ธุรกิจ

21.3

(50,436)

-

-

-

25

643,588

5,569

-

-

25

(301,196)

(143,555)

-

-

(3,000)

-

-

-

75

1,840

-

-

771,139

(145,927)

378,039

77,367

65,740

168,632

(2,552)

3,573

217,593

44,638

5,836

2,263

9

4

3

-

4,993

4,319

-

-

288,335

217,593

3,287

5,836

กำรซือ้ อำคำรและอุปกรณ์ ยังไม่ได้จ่ำยชำระ

99,079

38,349

-

-

กำรซือ้ เงินลงทุนในบริษทั ย่อย ยังไม่ได้จ่ำยชำระ

30,740

8,018

-

-

เงินสดรับจำกเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
- สุทธิจำกเงินสดจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรกูย้ มื
จ่ำยคืนเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
เงินสดจ่ำยสำหรับกำรเพิม่ สัดส่วนเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำนำจควบคุมลงทุนเพิม่ ในบริษทั ย่อย
เงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิ จกรรมจัดหาเงิ น
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดเพิ่ มขึน้ (ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดจัดประเภทภำยใต้
บัญชีสนิ ทรัพย์ตำมสัญญำจองซือ้ หุน้ เพิม่ ทุน
ผลกระทบจำกอัตรำแลกเปลีย่ น
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดสิ้ นปี
รายการที่ไม่ใช่เงิ นสด
รำยกำรทีไ่ ม่ใช่เงินสดทีม่ สี ำระสำคัญมีดงั ต่อไปนี้

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็ นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
1

ข้อมูลทัวไป
่
บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) เป็ นบริษทั มหาชนจากัด และเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ ในประเทศไทยและมีทอ่ี ยู่ตามทีไ่ ด้จดทะเบียนดังนี้:
เลขที่ 1 อาคาร ที พี แอนด์ ที ชัน้ 22 ซอยวิภาวดีรงั สิต 19 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
กลุ่มกิจการประกอบธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้ าและผลิตกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทนเพื่อจาหน่ ายให้แก่บุคคล นิติบุคคล
ส่วนราชการองค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้แสดงในสกุลเงินบาทด้วยหน่วยพันบาท เว้นแต่ได้ระบุเป็ นอย่างอื่น
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั เมื่อ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

2

เหตุการณ์สาคัญระหว่างปี ที่รายงาน
ในระหว่างปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมการบริษทั ได้นาสินทรัพย์ใช้ชาระหนี้สนิ ตามสัญญาจองซื้อหุน้ เพิม่ ทุน
ทาให้รายการสินทรัพย์และหนี้สนิ ตามสัญญาจองซื้อหุ้นเพิม่ ทุน และลูกหนี้จากการค้าประกันมูลค่าเงินลงทุน แสดงมูลค่าที่
เปลีย่ นแปลงไปจากผลของรายการดังกล่าว ตามทีเ่ ปิ ดเผยในหมายเหตุ 21
แม้สภาวะตลาดและการระบาดของไวรัสโคโรน่า 19 ในประเทศไทย จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั ่นและรูปแบบการใช้จ่ายของ
ผูบ้ ริโภค แต่กลุ่มกิจการยังคงมีรายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ จากผลการดาเนินงานตามปกติของกลุ่มกิจการ ส่งผลให้กลุ่มกิจการมีความสามารถ
ทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามอัตราส่วนตามสัญญาเงินกู้ และมีเงินทุนหมุนเวียนและวงเงินสินเชื่อทีย่ งั ไม่ได้เบิกใช้เพียงพอสาหรับกิจกรรม
การดาเนินงานและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง

3

เกณฑ์การจัดทางบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและข้อกาหนดภายใต้
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดั ทาขึน้ โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน
การจัดทางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีทร่ี บั รองทัวไปในประเทศไทย
่
กาหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีท่สี าคัญ
และการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริหารตามกระบวนการในการนานโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบตั ิ กิจการเปิ ดเผยเรื่อง
การใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริหาร หรือ รายการทีม่ คี วามซับซ้อน และรายการเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการทีม่ นี ัยสาคัญ
ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 8
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดทาขึน้ จากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็ นภาษาไทย ในกรณี
ทีม่ เี นื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
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บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
4

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง
4.1

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่ ได้นามาถือปฏิ บตั ิ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่
เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564
ก)

การปรับปรุงการอ้างอิ งกรอบแนวคิ ดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น เพิ่ มเติ มหลักการใหม่และ
แนวปฏิ บตั ิ ในเรื่องต่อไปนี้
- การวัดมูลค่า ซึง่ รวมถึงปั จจัยทีต่ อ้ งพิจารณาในการเลือกเกณฑ์การวัดมูลค่า
- การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูล รวมถึงการจัดประเภทรายการรายได้และค่าใช้จ่ายในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
- เรื่องกิจการที่เสนอรายงานอาจเป็ นกิจการเดียวหรือ ส่วนของกิจการหรือ ประกอบด้วยกิจกา รมากกว่า
1 แห่ง ซึง่ ไม่จาเป็ นต้องเป็ นกิจการตามกฎหมาย และ
- การตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สนิ
กรอบแนวคิด ได้ป รับ ปรุ ง ค านิ ย ามของสิน ทรัพ ย์แ ละหนี้ สิน และเกณฑ์ใ นการรวมสิน ทรัพ ย์แ ละหนี้ สิน ใน
งบการเงิน รวมทัง้ ได้อธิบายให้ชดั เจนขึ้นถึงบทบาทของความสามารถของฝ่ ายบริหารในการดูแลรักษาทรัพยากร
เชิงเศรษฐกิจของกิจการ ความระมัดระวัง และความไม่แน่นอนของการวัดมูลค่าในการรายงานทางการเงิน

ข)

การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิ จ ได้ให้คานิยามของ “ธุรกิจ” ใหม่
ซึ่งกาหนดให้การได้ม าซึ่งธุรกิจต้องรวมถึงข้อมูลปั จจัยนาเข้าและกระบวนการที่สาคัญเป็ นอย่างน้อยซึ่ง เมื่อ
นามารวมกันมีส่วนอย่างมีนัยสาคัญทาให้เกิดความสามารถในการสร้างผลผลิต รวมทัง้ ปรับปรุงคานิยามของ
“ผลผลิต” โดยให้ความสนใจในตัวของสินค้าและบริการที่ให้กบั ลูกค้า และตัดเรื่องการอ้างอิงความสามารถใน
การลดต้นทุนออกไป

ค)

การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิ น และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิ น ปรับเปลีย่ นข้อกาหนดการบัญชี
ป้ องกันความเสีย่ งโดยเฉพาะ เพื่อบรรเทาผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากความไม่แน่นอนทีเ่ กิดจากการปฏิรปู อัตรา
ดอกเบี้ยอ้างอิง เช่น อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่กาหนดจากธุ รกรรมการกู้ยืม (Interbank offer rates - IBORs)
นอกจากนี้ การปรับปรุงได้กาหนดให้กจิ การให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสีย่ งที่
ได้รบั ผลกระทบโดยตรงจากความไม่แน่นอนใด ๆ นัน้

ง)

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนองบการเงิ น และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิ ดพลาด ปรับปรุงคานิยามของ ”
ความมีสาระสาคัญ” โดยให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบแนวคิด
และอธิบายถึงการนาความมีสาระสาคัญไปประยุกต์ได้ชดั เจนขึน้ ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1

จ)

การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 16 (TFRS 16) เรื่อง สัญญาเช่า เกี่ยวกับการผ่อนปรน
ในทางปฏิบตั กิ รณีทผ่ี เู้ ช่าได้รบั การลดค่าเช่าเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 โดยผูเ้ ช่าสามารถเลือกทีจ่ ะไม่
ประเมินว่าการลดค่าเช่าดังกล่าวเป็ นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเช่า (Lease modification) สาหรับการลด
หรือการงดเว้นการจ่ายค่าเช่าถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงข้างต้นไม่มผี ลกระทบทีม่ นี ัยสาคัญต่อกลุ่มกิจการ
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บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
4

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง (ต่อ)
4.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับปรับปรุงที่ มีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง ซึง่ ยังไม่มผี ลบังคับใช้ในรอบระยะเวลารายงานปั จจุบนั มีดงั นี้ โดยกลุ่ม
กิจการยังไม่ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ กี ารปรับปรุงใหม่ดงั ต่อไปนี้มาถือปฏิบตั กิ ่อนวันบังคับใช้
การปฏิ รปู อัตราดอกเบีย้ อ้างอิ งระยะที่ 2 (การปรับปรุงระยะที่ 2) มีการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 (TFRS 9) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 (TFRS 7) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 (TFRS 16) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (TFRS 4) แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีเรื่อง
เครื่องมือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย กาหนดมาตรการผ่อนปรนสาหรับรายการที่
อาจได้รบั ผลกระทบจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง รวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสด
หรือผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ เมื่อมีการเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้ อ้างอิง
มาตรการผ่อนปรนทีส่ าคัญของการปรับปรุงระยะที่ 2 ได้แก่
• เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในการกาหนดกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินหรือ หนี้สนิ
ทางการเงิน (รวมถึงหนี้สินตามสัญญาเช่า) ซึ่งเป็ น ผลโดยตรงจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง และ
เกณฑ์ใหม่ทใ่ี ช้ในการกาหนดกระแสเงินสดตามสัญญาเทียบเท่ากับเกณฑ์เดิมในเชิงเศรษฐกิจ กิจการจะไม่
ต้องรับรูผ้ ลกาไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในงบกาไรขาดทุนทันที ทัง้ นี้ กิจการทีเ่ ป็ นผูเ้ ช่าตาม
TFRS 16 ทีม่ กี ารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาเช่าเนื่องจากการเปลี่ยนเกณฑ์การกาหนดค่าเช่าจ่ายใน
อนาคตเนื่องจากการปฏิรปู อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ก็ให้ถอื ปฏิบตั ติ ามวิธปี ฏิบตั ขิ า้ งต้นด้วย
• ผ่อนปรนให้กิจการยังสามารถใช้การบัญชีป้อ งกันความเสี่ยงสาหรับรายการส่วนใหญ่ต่อไปได้ กรณีท่ี
ความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสีย่ งได้รบั ผลกระทบจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ทัง้ นี้ กิจการ
ยังคงต้องรับรูส้ ่วนของความไม่มปี ระสิทธิผล
TFRS 7 ได้กาหนดให้เปิ ดเผยข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับ
• ลักษณะและระดับของความเสีย่ งต่อกิจการจากการปฏิรปู อัตราดอกเบีย้ อ้างอิง
• กิจการมีการบริหารจัดการความเสีย่ งเหล่านัน้ อย่างไร
• ความคืบหน้าของแผนในการเปลี่ยนไปใช้อตั ราดอกเบีย้ อ้างอิงอื่น และวิธกี ารบริหารจัดการการ
เปลีย่ นแปลงดังกล่าวของกิจการในช่วงการเปลีย่ นแปลง
ผูบ้ ริหารของกลุ่มกิจการอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง
ข้างต้นมาถือปฏิบตั ิ
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บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
5

นโยบายการบัญชี
5.1

การบัญชีสาหรับงบการเงินรวมและงบการเงินตามวิ ธีส่วนได้เสีย
ก) บริษทั ย่อย
บริษัท ย่อ ยหมายถึงกิจการทัง้ หมดที่กลุ่มกิจการมีอานาจควบคุม กลุ่ม กิจการมีอานาจควบคุมเมื่อ กลุ่มกิจการ
รับหรือมีสทิ ธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ได้รบั การลงทุน และสามารถใช้อานาจเหนือผู้ได้รบั
การลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนผันแปร กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษทั ย่อยไว้ในงบการเงินรวมตัง้ แต่วนั ที่
กลุ่มกิจการมีอานาจในการควบคุมบริษทั ย่อยจนถึงวันทีก่ ลุ่มกิจการสูญเสียอานาจควบคุมในบริษทั ย่อยนัน้
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทย่อยบันทึกด้วยวิธรี าคาทุน โดยต้นทุนทางตรงทีเ่ กี่ยวกับการซื้อ
เงินลงทุนจะถูกรับรูเ้ ป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนเริม่ แรกของเงินลงทุน
รายชื่อของบริษทั ย่อยของกลุ่มกิจการได้แสดงไว้ในหมายเหตุ 17.1
ข) บริษทั ร่วม
บริษทั ร่วมเป็ นกิจการทีก่ ลุ่มกิจการมีอทิ ธิพลอย่างเป็ นสาระสาคัญแต่ไม่ถงึ กับมีอานาจควบคุมหรือมีการควบคุมร่วม
เงินลงทุนในบริษทั ร่วมรับรูโ้ ดยใช้วธิ สี ่วนได้เสียในการแสดงในงบการเงินรวม
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทั ร่วมบันทึกด้วยวิธีราคาทุน
รายชื่อของบริษทั ร่วมของกลุ่มกิจการได้แสดงไว้ในหมายเหตุ 17.2
ค) การบันทึกเงินลงทุนตามวิธสี ่วนได้เสีย
กลุ่มกิจการรับรูเ้ งินลงทุนเมื่อเริม่ แรกด้วยราคาทุน ซึง่ ประกอบด้วยเงินทีจ่ ่ายซื้อรวมกับต้นทุนทางตรงของเงินลงทุน
กลุ่มกิจการจะรับรูม้ ูลค่าภายหลังวันทีไ่ ด้มาของเงินลงทุนในบริษทั ร่วมด้วยส่วนแบ่งกาไรหรือขาดทุนของผู้ได้รบั
การลงทุนตามสัดส่วนทีผ่ ู้ลงทุนมีส่วนได้เสียอยู่ในกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของการ
เปลีย่ นแปลงภายหลังการได้มาดังกล่าวข้างต้นจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน
เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วมมีมูลค่าเท่ ากับหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสียของกลุ่มกิจ การ
ในบริษัทร่วมนัน้ ซึ่งรวมถึงส่วนได้เสียระยะยาวอื่น กลุ่มกิจการจะไม่รบั รู้ส่วนแบ่งขาดทุ นที่เกินกว่าส่วนได้เสีย
ในบริษทั ร่วมนัน้ เว้นแต่กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันหรือได้จ่ายเงินเพื่อชาระภาระผูกพันแทนบริษทั ร่วม
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
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5

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
5.1

การบัญชีสาหรับงบการเงินรวมและงบการเงินตามวิ ธีส่วนได้เสีย (ต่อ)
ง) การเปลีย่ นแปลงสัดส่วนการถือครองกิจการ
ในกรณีทก่ี ลุ่มกิจการยังคงมีอานาจควบคุมบริษทั ย่อย กลุ่มกิจการปฏิบตั ติ ่อรายการกับส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจ
ควบคุมเช่นเดียวกันกับรายการกับผู้เป็ นเจ้าของของกลุ่มกิจการ ผลต่างระหว่างราคาจ่ายซื้อหรือราคาขายจาก
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในบริษทั ย่อยกับราคาตามบัญชีของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมทีล่ ดลงหรือเพิ่มขึ้น
ตามสัดส่วนทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจะถูกรับรูใ้ นส่วนของเจ้าของ
ถ้าสัดส่วนการถือครองในบริษทั ร่วมลดลง แต่กลุ่มกิจการยังคงมีอทิ ธิพลอย่างมีนัยสาคัญหรือยังคงมีการควบคุม
ร่วม กาไรหรือขาดทุ นที่เคยบันทึกไว้ในกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะส่วนที่ลดลงจะถูกโอนไปยังกาไรหรือ
ขาดทุน กาไรหรือขาดทุนจากการลดสัดส่วนการถือครองในบริษทั ร่วมและการร่วมค้าจะถูกรับรูใ้ นงบกาไรขาดทุน
เมื่อ กลุ่ ม กิจ การสูญ เสีย อ านาจควบคุ ม การควบคุ ม ร่ ว ม หรือ การมีอิท ธิ พ ลอย่ า งมีนั ย ส าคัญ ในเงิน ลงทุ นนัน้
เงิน ลงทุ น ที่เ หลือ อยู่จ ะถู ก วัด มูล ค่ า ใหม่ ด้ว ยมูล ค่ า ยุ ติธ รรม ส่ ว นต่ า งที่เ กิด ขึ้น จะถู ก รับ รู้ใ นก าไรหรือ ขาดทุ น
มูล ค่ า ยุ ติธ รรมของเงิน ลงทุ น จะกลายเป็ น มูล ค่ า เริ่ม แรกในการบัน ทึก บัญ ชีเ งิน ลงทุ น และจะจัด ประเภทใหม่
ตามสัดส่วนการถือครองทีเ่ หลืออยู่เป็ นเงินลงทุนในบริษทั ร่วม หรือสินทรัพย์ทางการเงิน
จ) รายการระหว่างกันในงบการเงินรวม
รายการ ยอดคงเหลือ และกาไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงระหว่างกันในกลุ่มกิจการจะถูกตัดออก กาไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง
ในรายการระหว่างกลุ่ม กิจการกับบริษัทร่วมจะถูกตัดออกตามสัดส่วนที่กลุ่ม กิจการมีส่วนได้เสียในบริษัทร่ วม
ขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงในรายการระหว่างกลุ่มกิจการจะถูกตัดออกเช่นเดียวกัน ยกเว้นรายการนัน้ จะมีหลักฐานว่า
เกิดจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทโ่ี อน

5.2

การรวมธุรกิ จ
กลุ่มกิจการถือปฏิบตั ิตามวิธีซ้อื สาหรับการรวมธุรกิจที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม เดียวกัน สิง่ ตอบแทน
ทีโ่ อนให้สาหรับการซื้อธุรกิจประกอบด้วย
-

มูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทโ่ี อนไป
หนี้สนิ ทีก่ ่อขึน้ เพื่อจ่ายชาระให้แก่เจ้าของเดิม
ส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของทีอ่ อกโดยกลุ่มกิจการ

สินทรัพย์ทร่ี ะบุได้ทไ่ี ด้มา หนี้สนิ และหนี้สนิ ทีอ่ าจเกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจจะถูกวัดมูลค่าเริม่ แรกด้วยมูลค่ายุติธรรม
ณ วันทีซ่ ้อื
ในการรวมธุรกิจแต่ละครัง้ กลุ่มกิจการมีทางเลือกที่จะวัดมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคุม ในผู้ถูกซื้อ ด้วย
มูลค่ายุตธิ รรมหรือด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์สุทธิของผูถ้ ูกซื้อ
21
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
5

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
5.2

การรวมธุรกิ จ (ต่อ)
ผลรวมของมูลค่าสิง่ ตอบแทนที่โอนให้และมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคุมในผู้ถูกซื้อและมูลค่ายุติธรรม
ของส่ ว นได้เ สีย ในผู้ไ ด้ร ับ การลงทุ น ซึ่ง ถือ อยู่ก่ อ นการรวมธุ ร กิจ (ในกรณี ท่ีเ ป็ น การรวมธุ ร กิจ จากการทยอยซื้อ )
ในจานวนทีเ่ กินกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุ ทธิทร่ี ะบุได้ทไ่ี ด้มาต้องรับรูเ้ ป็ นค่าความนิยม แต่หากน้อยกว่ามูลค่า
ยุตธิ รรมของสินทรัพย์สุทธิทร่ี ะบุได้ทไ่ี ด้มา จะรับรูส้ ่วนต่างโดยตรงไปยังกาไรหรือขาดทุน
ต้นทุนทางตรงทีเ่ กีย่ วกับการซื้อธุรกิจ
ต้นทุนทีเ่ กีย่ วกับการซื้อธุรกิจจะถูกรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรหรือขาดทุนในงบการเงินรวม
การรวมธุรกิจทีด่ าเนินการสาเร็จจากการทยอยซื้อ
หากการรวมธุรกิจดาเนินการสาเร็จจากการทยอยซื้อ มูลค่าส่วนได้เสียที่ผู้ซ้ือ ถือ อยู่ในผู้ได้รบั การลงทุ นก่อ นหน้ า
การรวมธุรกิจจะถูกวัดมูลค่าใหม่ดว้ ยมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันทีซ่ ้อื กาไรหรือขาดทุนที่ เกิดขึน้ จากการวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้
ในกาไรหรือขาดทุน
การเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของสิง่ ตอบแทนทีค่ าดว่าจะต้องจ่ายและ/หรือได้รบั
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมในภายหลังของสิง่ ตอบแทนทีค่ าดว่าจะต้องจ่ายและ/หรือได้รบั ทีร่ บั รูไ้ ว้เป็ นสินทรัพย์
หรือหนี้สนิ จะรับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุน สิง่ ตอบแทนทีค่ าดว่าจะต้องจ่ายซึง่ จัดประเภทเป็ นส่วนของเจ้าของจะไม่มกี ารวัด
มูลค่าใหม่
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กลุ่มกิจการรับรู้รายการการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน โดยรับรู้สนิ ทรัพย์และหนี้สนิ ของกิจการทีถ่ ูกนามา
รวมด้วยมูลค่าตามบัญชีของกิจการทีถ่ ูกนามารวมตามมูลค่าทีแ่ สดงอยู่ในงบการเงินรวมของบริษทั ใหญ่ในลาดับสูงสุด
ที่ต้องจัดทางบการเงินรวม โดยกลุ่มกิจการต้อ งปรับปรุงรายการเสมือ นว่าการรวมธุรกิจได้เกิดขึ้นตัง้ แต่วนั ต้น งวด
ในงบการเงินงวดก่อนที่นามาแสดงเปรียบเทียบหรือ ตัง้ แต่ วนั ที่กิจ การดัง กล่า วอยู่ภ ายใต้ก ารควบคุม เดีย วกัน กับ
กลุ่มกิจการ (หากเกิดขึน้ หลังจากวันต้นงวดของงบการเงินเปรียบเทียบ)
ต้นทุนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันเป็ นผลรวมของมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทใ่ี ห้ไป หนี้สนิ ทีเ่ กิดขึ้นหรือ
รับมา และตราสารทุนทีอ่ อกโดยผูซ้ ้อื ณ วันทีม่ กี ารแลกเปลีย่ นเพื่อให้ได้มาซึง่ การควบคุม
ส่ ว นต่ า งระหว่ า งต้น ทุ น ของการรวมธุ ร กิจ ภายใต้ ก ารควบคุ ม เดีย วกัน กับ ส่ ว นได้เ สีย ของผู้ซ้ือ ในมูล ค่ า ตามบัญ ชี
ของกิจการทีถ่ ูกนามารวมแสดงเป็ นรายการ “ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน” ในส่วนของ
เจ้าของ โดยกลุ่มกิจการจะตัดรายการนี้ออกเมื่อขายเงินลงทุนออกไปโดยโอนไปยังกาไรสะสม
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บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
5

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
5.3

การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ก) สกุลเงินทีใ่ ช้ในการดาเนินงานและสกุลเงินทีใ่ ช้นาเสนองบการเงิน
งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของกิจการและเป็ นสกุลเงินที่ใช้นาเสนอ
งบการเงินของกลุ่มกิจการและบริษทั
ข) รายการและยอดคงเหลือ
รายการทีเ่ ป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินทีใ่ ช้ในการดาเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันที่
เกิดรายการ
รายการกาไรและรายการขาดทุนทีเ่ กิดจากการรับหรือจ่ายชาระทีเ่ ป็ นเงินตราต่างประเทศ และทีเ่ กิดจากการแปลงค่า
สินทรัพย์และหนี้สนิ ทางการเงินได้บนั ทึกไว้ในกาไรหรือขาดทุน
เมื่อมีการรับรูร้ ายการกาไรหรือขาดทุนของรายการทีไ่ ม่เป็ นตัวเงินไว้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ ประกอบ
ของอัตราแลกเปลี่ยนทัง้ หมดของกาไรหรือขาดทุนนัน้ จะรับรู้ไว้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทางตรงข้าม
การรับรูก้ าไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็ นตัวเงินไว้ในกาไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยน
ทัง้ หมดของกาไรหรือขาดทุนนัน้ จะรับรูไ้ ว้ในกาไรขาดทุนด้วย
ค) กลุ่มกิจการ
การแปลงค่าผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริษทั ในกลุ่มกิจการ (ทีม่ ใิ ช่สกุลเงินของเศรษฐกิจทีม่ ีภาวะ
เงินเฟ้ อรุนแรง) ซึง่ มีสกุลเงินทีใ่ ช้ในการดาเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินทีใ่ ช้นาเสนองบการเงินได้ถูกแปลงค่าเป็ น
สกุลเงินทีใ่ ช้นาเสนองบการเงินดังนี้
-

5.4

สินทรัพย์และหนี้สนิ ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวดแปลงค่าด้วยอัตราปิ ด ณ วันที่ของแต่ละ
งบแสดงฐานะการเงินนัน้
รายได้และค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แปลงค่าด้วยอัตราถัวเฉลีย่ และ
ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นทัง้ หมดรับรูใ้ นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เงินลงทุนระยะสัน้ อื่นทีม่ สี ภาพคล่องสูงซึง่ มีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันทีไ่ ด้มา
เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไว้ในส่วนของของหนี้สนิ หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
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บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
5

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
5.5

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจากัดในการเบิกใช้
เงินฝากธนาคารที่ม ีข้อจากัดในการเบิกใช้หมายถึงเงินฝากธนาคารทุ กประเภทซึ่งมีเงื่อ นไขการใช้จ่ายและขัน้ ตอน
การเบิกถอนสาหรับวัตถุประสงค์เฉพาะตามข้อกาหนดของสัญญาบริหารการเงินและสัญญาเงินกู้กบั สถาบันการเงิน
ทีใ่ ห้การสนับสนุนสินเชื่อแก่กลุ่มกิจการ

5.6

ลูกหนี้ การค้า
ลูกหนี้การค้าแสดงถึงจานวนเงินทีล่ ูกค้าจะต้องชาระสาหรับการขายสินค้าและการให้บริการตามปกติธุรกิจ ซึ่งลูกหนี้
โดยส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาสินเชื่อ 30 - 120 วัน ดังนัน้ ลูกหนี้การค้าจึงแสดงอยู่ในรายการหมุนเวียน
กลุ่มกิจการรับรูล้ ูกหนี้การค้าเมื่อเริม่ แรกด้วยจานวนเงินของสิง่ ตอบแทนทีป่ ราศจากเงื่อนไขในการได้รบั ชาระ ยกเว้น
ในกรณีทเ่ี ป็ นรายการที่มอี งค์ประกอบด้านการจัดหาเงินทีม่ นี ัยสาคัญ กลุ่มกิจการจะรับรูล้ ูกหนี้ด้วยมูลค่าปั จจุบันของ
สิง่ ตอบแทน และจะวัดมูลค่าในภายหลัง ด้วยราคาทุนตัดจาหน่ ายเนื่องจากกลุ่มกิจการตัง้ ใจทีจ่ ะรับชาระกระแสเงินสด
ตามสัญญา

5.7

สิ นค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทจ่ี ะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า
ราคาทุนของสินค้าคานวณโดยวิธถี วั เฉลีย่ ถ่วงน้าหนัก ต้นทุนของวัตถุดบิ ประกอบด้วยราคาซื้อและค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวข้อง
โดยตรงกับการซื้อ หักด้วยส่วนลดที่เกี่ยวข้อ งทัง้ หมด ต้นทุนของสินค้าสาเร็จรูปและงานระหว่างท าประกอบด้วย
ค่าวัตถุดบิ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง ค่าโสหุย้ ในการผลิต และค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้สนิ ค้านัน้
อยู่ในสภาพและสถานทีป่ ั จจุบนั

5.8

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
ก)

การจัดประเภท
กลุ่มกิจการจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ตามลักษณะการวัดมูลค่า โดยพิจารณาจาก
ก) โมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์ดงั กล่าว และ ข) ลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาว่าเข้าเงื่อนไขของการ
เป็ นเงินต้นและดอกเบีย้ (SPPI) หรือไม่ ดังนี้
•
•

รายการทีว่ ดั มูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุตธิ รรม (ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือผ่านกาไรหรือขาดทุน) และ
รายการทีว่ ดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย

กลุ่มกิจการจะสามารถจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้ใหม่กต็ ่อเมื่อมีการเปลีย่ นแปลงในโมเดลธุรกิจในการ
บริหารสินทรัพย์เท่านัน้
สาหรับเงินลงทุนในตราสารทุน กลุ่มกิจการสามารถเลือก (ซึง่ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้) ทีจ่ ะวัดมูลค่าเงินลงทุน
ในตราสารทุน ณ วันที่รบั รู้เริม่ แรกด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน (FVPL) หรือด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) ยกเว้นเงินลงทุนในตราสารทุนทีถ่ อื ไว้เพื่อค้าจะวัดมูลค่าด้วย FVPL เท่านัน้
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บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
5

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
5.8

สิ นทรัพย์ทางการเงิน (ต่อ)
ข)

การรับรูร้ ายการและการตัดรายการ
ในการซื้อหรือได้มาหรือขายสินทรัพย์ทางการเงินโดยปกติ กลุ่มกิจการจะรับรู้รายการ ณ วันที่ทารายการค้า
ซึ่งเป็ นวันทีก่ ลุ่มกิจการเข้าทารายการซื้อหรือขายสินทรัพย์นัน้ โดยกลุ่มกิจการจะตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน
ออกเมื่อสิทธิในการได้รบั กระแสเงินสดจากสินทรัพย์นัน้ สิ้นสุดลงหรือได้ถูกโอนไปและกลุ่มกิจการได้โอนความเสี่ยง
และผลประโยชน์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการเป็ นเจ้าของสินทรัพย์ออกไป

ค)

การวัดมูลค่า
ในการรับรูร้ ายการเมื่อเริม่ แรก กลุ่มกิจการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุตธิ รรมบวกต้นทุนการ
ทารายการซึง่ เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึง่ สินทรัพย์นัน้ สาหรับสินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วย FVPL
กลุ่มกิจการจะรับรูต้ น้ ทุนการทารายการทีเ่ กี่ยวข้องเป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรหรือขาดทุน
กลุ่มกิจการจะพิจารณาสินทรัพย์ทางการเงินซึง่ มีอนุ พนั ธ์แฝงในภาพรวมว่าลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาว่า
เข้าเงื่อนไขของการเป็ นเงินต้นและดอกเบีย้ (SPPI) หรือไม่

ง)

ตราสารหนี้
การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารหนี้ขน้ึ อยู่กบั โมเดลธุรกิจของกลุ่มกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน
และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน การวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินประเภท
ตราสารหนี้สามารถแบ่งได้เป็ น 3 ประเภทดังนี้
• ราคาทุ นตัดจาหน่ าย - สินทรัพย์ท างการเงินที่กลุ่ม กิจการถือ ไว้เพื่อ รับชาระกระแสเงินสดตามสัญ ญา
ซึ่งประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ยเท่านัน้ จะวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย และรับรูร้ ายได้ดอกเบี้ย
จากสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวตามวิธอี ตั ราดอกเบี้ยทีแ่ ท้จริงและแสดงในรายการ [ดอกเบี้ยรั บ/รายได้
อื่น] กาไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการจะรับรูโ้ ดยตรงในกาไรหรือขาดทุน และแสดงรายการ
ในกาไร/(ขาดทุน)อื่นพร้อมกับกาไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดง
เป็ นรายการแยกต่างหากในงบกาไรขาดทุน
• มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุ นเบ็ด เสร็จอื่น (FVOCI) - สินทรัพย์ท างการเงินที่กลุ่ม กิจการถือ ไว้เ พื่อ
ก) รับ ช าระกระแสเงิน สดตามสัญ ญาซึ่ง ประกอบด้ว ยเงิน ต้ น และดอกเบี้ย เท่ า นั น้ และ ข) เพื่อ ขาย
จะวัดมูลค่าด้วย FVOCI และรับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินผ่านกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้น 1) รายการขาดทุน/กาไรจากการด้อยค่า 2) รายได้ดอกเบี้ยที่คานวณตามวิธีอตั รา
ดอกเบี้ยทีแ่ ท้จริง และ 3) กาไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จะรับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุน เมื่อกลุ่มกิจการ
ตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว กาไรหรือ ขาดทุ นที่รบั รู้สะสมไว้ในกาไรขาดทุนเบ็ ดเสร็จอื่น
จะถูกโอนจัดประเภทใหม่เข้ากาไรหรือขาดทุ นและแสดงในรายการกาไร/(ขาดทุ น)อื่น รายได้ดอกเบี้ย
จะแสดงในรายการดอกเบีย้ รับ รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในงบกาไร
ขาดทุน
25
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บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
5

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
5.8

สิ นทรัพย์ทางการเงิน (ต่อ)
ง)

ตราสารหนี้ (ต่อ)
• มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน (FVPL) - กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่ไม่เข้า
เงื่อนไขการวัดมูลค่า ด้ว ยราคาทุ นตัด จาหน่ ายหรือ FVOCI ข้างต้น ด้วย FVPL โดยกาไรหรือ ขาดทุ น
ทีเ่ กิดจากการวัดมูลค่ายุตธิ รรมจะรับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุนและแสดงเป็ นรายการสุทธิในกาไร/(ขาดทุน)อื่น
ในรอบระยะเวลาทีเ่ กิดรายการ

จ)

ตราสารทุน
กลุ่มกิจการวัดมูลค่าตราสารทุ นด้วยมูลค่ายุติธรรม ในกรณีท่กี ลุ่ม กิจการเลือ กรับรู้กาไร/ขาดทุ นจากมูลค่า
ยุติธรรมในก าไรขาดทุ น เบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) กลุ่ม กิจการจะไม่โอนจัด ประเภทกาไร/ขาดทุ น ที่ร ับรู้ส ะสม
ดังกล่าวไปยังกาไรหรือขาดทุนเมื่อมีการตัดรายการเงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวออกไป ทัง้ นี้ เงินปั นผลจาก
เงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวจะรับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุน และแสดงในรายการเงินปั นผลรับ เมื่อกลุ่มกิจการมี
สิทธิได้รบั เงินปั นผลนัน้
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่วดั มูลค่าด้วย FVPL จะรับรู้ในรายการกาไร/
ขาดทุนอื่นในงบกาไรขาดทุน
ขาดทุน/กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะแสดงรวมอยู่ในการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุตธิ รรม

ฉ)

การด้อยค่า
กลุ่มกิจการประเมินประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ของตราสารหนี้ทว่ี ดั มูลค่าด้วยราคา
ทุนตัดจาหน่ายและ FVOCI โดยใช้การคาดการณ์ในอนาคตมาประกอบการพิจารณา การประเมินการด้อยค่า
ดังกล่าวจะพิจารณาว่ามีการเพิม่ ขึน้ ของความเสีย่ งด้านเครดิตอย่างมีนัยสาคัญหรือไม่
สาหรับลูกหนี้การค้า กลุ่มกิจการใช้วธิ อี ย่างง่าย (simplified approach) ในการรับรูก้ ารด้อยค่าตามประมาณการ
ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ตลอดอายุลูกหนี้ตงั ้ แต่วนั ทีก่ ลุ่มกิจการเริม่ รับรูล้ ูกหนี้
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5

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
5.9

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ทงั ้ หมดวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ต้น ทุ น เริ่ม แรกจะรวมต้ น ทุ น ทางตรงอื่น ๆ ที่เ กี่ย วข้อ งโดยตรงกับ การซื้อ สิน ทรัพ ย์ นั น้ รวมถึง ต้น ทุ น ที่ป ระมาณ
ในเบื้องต้นสาหรับการรื้อ การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ตงั ้ ของสินทรัพย์ซ่งึ เป็ นภาระผูกพันของกิจการที่เกิดขึ้น
เมื่อกิจการได้สนิ ทรัพย์นนั ้ มาหรือเป็ นผลจากการใช้สนิ ทรัพย์นัน้ ในช่วงเวลาหนึ่ง
ต้น ทุ น ที่เ กิด ขึ้น ภายหลัง จะรวมอยู่ใ นมูล ค่ า ตามบัญ ชีข องสิน ทรัพ ย์ เมื่อ ต้น ทุ น นั น้ คาดว่ า จะก่ อ ให้เ กิด ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคต มูลค่าตามบัญชีของชิน้ ส่วนทีถ่ ูกเปลีย่ นแทนจะถูกตัดรายการออกไป
บริษทั จะรับรูต้ น้ ทุนค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาอื่น ๆ เป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรขาดทุนเมื่อเกิดขึน้
ที่ดนิ ไม่มกี ารคิดค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของสิ นทรัพย์อ่ืนคานวณโดยใช้วธิ ีเส้นตรงเพื่อ ลดราคาทุน ตลอดอายุ
การให้ประโยชน์ทป่ี ระมาณการไว้ของสินทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
ส่วนปรับปรุงทีด่ นิ
โรงไฟฟ้ า
เครื่องมือและอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้ า
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
เครื่องตกแต่งและติดตัง้ และอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ

20 - 25 ปี
20 - 25 ปี
5 - 25 ปี
6 ปี
5 ปี
5 ปี

กลุ่มกิจการได้มกี ารทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมาะสมทุกสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน
ผลกาไรหรือขาดทุนทีเ่ กิดจากการจาหน่ายที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ คานวณโดยเปรียบเทียบสิง่ ตอบแทนสุทธิทไ่ี ด้รบั
จากการจาหน่ายสินทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และแสดงในกาไรหรือขาดทุนอื่น - สุทธิ
5.10 ค่าความนิ ยม
กลุ่มกิจการจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทบ่ี ่งชี้ว่า
ค่าความนิยมอาจจะด้อยค่า โดยค่าความนิยมจะแสดงด้วยราคาทุนหักการด้อยค่าสะสม
เพื่อวัตถุประสงค์ของการทดสอบการด้อยค่า ค่าความนิยมจะถูกปั นส่วนไปยังหน่ วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้เกิดเงินสดหรือ
กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ทก่ี ่อให้เกิดเงินสดทีค่ าดว่าจะได้รบั ประโยชน์จากการรวมธุรกิจทีก่ ่อให้เกิดค่าความนิยมดังกล่าวขึ้น
โดยหน่ วยที่ก่ อให้เกิดกระแสเงินสดหรือ กลุ่ ม ของหน่ วยที่ก่ อให้เกิดกระแสเงินสดนั น้ จะต้องเป็ นหน่ วยที่เล็กที่สุ ดที่
กลุ่มกิจการทีใ่ ช้ในการประเมินค่าความนิยมเพื่อประโยชน์ในการบริหารภายในกิจการ ซื่งก็คอื ส่วนงานดาเนินงาน
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บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
5

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
5.11 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ท่มี ีอ ายุการให้ประโยชน์ จากัด จะวัดมูลค่าในเวลาต่อ มาด้วยราคาทุ นหักค่าตัดจาหน่ ายสะสมและค่าเผื่อ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ค่าตัดจาหน่ายคานวณโดยใช้วธิ เี ส้นตรง ตลอดอายุการให้ประโยชน์ทป่ี ระมาณการไว้ของสินทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
ก) โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทซ่ี ้อื มาจะถูกบันทึกด้วยราคาทุน และจะถูกตัดจาหน่ายตลอดอายุประมาณการ
ให้ประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี
ต้นทุนทีเ่ กีย่ วกับการบารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึน้
ข) สิทธิการใช้ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้ า
สิทธิการใช้ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้ า คือ ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้ าเพื่อเชื่อมต่อระบบกับการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค
(“กฟภ.”)เพื่อผลประโยชน์ในการจาหน่ายกระแสไฟฟ้ า ซึ่งกรรมสิทธิ ์ในระบบสายส่งกระแสไฟฟ้ าเป็ นของ กฟภ.
แต่กลุ่มกิจการได้รบั สิทธิในการใช้ระบบสายส่งดังกล่าวตลอดอายุสญ
ั ญาการจาหน่ายไฟฟ้ า กลุ่มกิจการตัดจาหน่ าย
สิทธิการใช้ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้ าโดยวิธเี ส้นตรงเป็ นระยะเวลา 20 - 25 ปี ตามอายุของสัญญา
ค) สิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ า
สิท ธิในสัญ ญาซื้อ ขายไฟฟ้ า แสดงถึง ต้นทุ นในการได้ม าซึ่ง สัญญาซื้อ ขายไฟฟ้ า กลุ่ม กิจการตัดจ าหน่ า ยสิท ธิ
ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ าโดยวิธเี ส้นตรงเป็ นระยะเวลา 20 - 25 ปี ตามอายุของสัญญา
ง) สิทธิในการใช้ทด่ี นิ
สิทธิในการใช้ทด่ี นิ เป็ นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการใช้ทด่ี นิ สาหรับการติดตัง้ โรงไฟฟ้ า ค่าสิทธิดงั กล่าวรับรู้
และตัดจาหน่าย โดยวิธเี ส้นตรงตลอดอายุการใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ
5.12 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
กลุ่มกิจการไม่ตดั จาหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีม่ อี ายุการให้ประโยชน์ทไ่ี ม่ทราบได้แน่นอน แต่จะทดสอบการด้อยค่า
เป็ นประจาทุกปี และเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทบ่ี ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดงั กล่าวอาจมีการด้อยค่า สาหรับสินทรัพย์อ่นื
กลุ่มกิจการจะทดสอบการด้อยค่าเมื่อมีเหตุ การณ์หรือสถานการณ์ทบ่ี ่งชีว้ ่าสินทรัพย์ดงั กล่าวอาจมีการด้อยค่า รายการ
ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน โดยมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รบั คืนหมายถึงจานวนทีส่ งู กว่าระหว่างมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการจาหน่ายและมูลค่าจากการใช้
เมื่อมีเหตุให้เชื่อว่าสาเหตุท่ที าให้เกิดการด้อ ยค่าในอดีตได้หมดไป กลุ่ม กิจการจะกลับรายการขาดทุ นจากด้อยค่า
สาหรับสินทรัพย์อ่นื ๆ ทีไ่ ม่ใช่ค่าความนิยม
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บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
5

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
5.13 สัญญาเช่า
สัญญาเช่า - กรณี ที่กลุ่มกิ จการเป็ นผู้เช่า
กลุ่มกิจการรับรูส้ ญ
ั ญาเช่าเมื่อกลุ่มกิจการสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า เป็ นสินทรัพย์สทิ ธิการใช้และหนี้สนิ
ตามสัญญาเช่า โดยค่าเช่าทีช่ าระจะปั นส่วนเป็ นการจ่ายชาระหนี้สนิ และต้นทุนทางการเงิน โดยต้นทุนทางการเงินจะ
รับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุนตลอดระยะเวลาสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่จากยอดหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าที่คงเหลืออยู่
กลุ่มกิจการคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ตามวิธเี ส้นตรงตามอายุทส่ี นั ้ กว่าระหว่างอายุสนิ ทรัพย์และระยะเวลา
การเช่า
กลุ่มกิจการปั นส่วนสิง่ ตอบแทนในสัญญาไปยังส่วนประกอบของสัญญาทีเ่ ป็ นการเช่าและส่วนประกอบของสัญญาทีไ่ ม่
เป็ นการเช่าตามราคาเอกเทศเปรียบเทียบของแต่ละส่วนประกอบ สาหรับสัญญาทีป่ ระกอบด้วยส่วนประกอบของสัญญา
ทีเ่ ป็ นการเช่าและส่วนประกอบของสัญญาที่ไม่เป็ นการเช่า ยกเว้นสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ซ่งึ กลุ่มกิจการเป็ นผู้ เช่า
โดยกลุ่มกิจการเลือกที่จะไม่แยกส่วนประกอบของสัญญา และรวมแต่ละส่วนประกอบเป็ นส่วนประกอบที่เป็ นการเช่า
เท่านัน้
สินทรัพย์และหนี้สนิ ตามสัญญาเช่ารับรูเ้ ริม่ แรกด้วยมูลค่าปั จจุบนั หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าประกอบด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของ
การจ่ายชาระตามสัญญาเช่า ดังนี้
•
•
•
•
•

ค่าเช่าคงที่ (รวมถึงการจ่ายชาระคงทีโ่ ดยเนื้อหา) สุทธิดว้ ยเงินจูงใจค้างรับ
ค่าเช่าผันแปรทีอ่ า้ งอิงจากอัตราหรือดัชนี
มูลค่าทีค่ าดว่าจะต้องจ่ายจากการรับประกันมูลค่าคงเหลือ
ราคาสิทธิเลือกซื้อหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีก่ ลุ่มกิจการจะใช้สทิ ธิ และ
ค่าปรับจากการยกเลิกสัญญา หากอายุของสัญญาเช่าสะท้อนถึงการทีก่ ลุ่มกิจการคาดว่าจะยกเลิกสัญญานัน้

การจ่ายชาระตามสัญญาเช่าในช่วงการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าได้รวมอยู่ในการคานวณหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า หากกลุ่มกิจการ
มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลในการใช้สทิ ธิต่ออายุสญ
ั ญาเช่า
กลุ่มกิจการจะคิดลดค่าเช่าจ่ายข้างต้นด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยนัยตามสัญญา หากไม่สามารถหาอัตราดอกเบีย้ โดยนัยได้
กลุ่มกิจการจะคิดลดด้วยอัตราการกูย้ มื ส่วนเพิม่ ของผูเ้ ช่า ซึง่ ก็คอื อัตราทีส่ ะท้อนถึงการกูย้ มื เพื่อให้ได้มาซึง่ สินทรัพย์ทม่ี ี
มูลค่าใกล้เคียงกัน ในสภาวะเศรษฐกิจ อายุสญ
ั ญา และเงื่อนไขทีใ่ กล้เคียงกัน
กลุ่มกิจการมีสญ
ั ญาเช่าซึ่งกาหนดค่าเช่าจ่ายผันแปรตามดัชนีหรืออัตรา ซึ่งยังไม่รวมอยู่ในการวัดมูลค่าหนี้สินตาม
สัญญาเช่าจนกระทังดั
่ ชนีหรืออัตรานัน้ มีผลต่อการจ่ายชาระ กลุ่มกิจการปรับปรุงหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าไปยังสินทรั พย์
สิทธิการใช้ทเ่ี กีย่ วข้องเมื่อการจ่ายชาระค่าเช่าดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป
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บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
5

นโยบายการบัญชี
5.13 สัญญาเช่า (ต่อ)
สัญญาเช่า - กรณี ที่กลุ่มกิ จการเป็ นผู้เช่า (ต่อ)
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้จะรับรูด้ ว้ ยราคาทุน ซึง่ ประกอบด้วย
• จานวนทีร่ บ
ั รูเ้ ริม่ แรกของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
• ค่าเช่าจ่ายทีไ่ ด้ชาระก่อนเริม
่ หรือ ณ วันทาสัญญา สุทธิจากเงินจูงใจทีไ่ ด้รบั ตามสัญญาเช่า
• ต้นทุนทางตรงเริม
่ แรก
• ต้นทุนการปรับสภาพสินทรัพย์
ค่าเช่าทีจ่ ่ายตามสัญญาเช่าระยะสัน้ และสัญญาเช่าสินทรัพย์ทม่ี มี ลู ค่ าต่าจะรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธเี ส้นตรง สัญญาเช่า
ระยะสัน้ คือสัญญาเช่าที่มอี ายุสญ
ั ญาเช่าน้อยกว่าหรือเท่ ากับ 12 เดือน สินทรัพย์ท่มี มี ูลค่าต่ าประกอบด้วย อุปกรณ์
สานักงานขนาดเล็กและยานพาหนะ
5.14 หนี้ สินทางการเงิน
ก) การจัดประเภท
กลุ่มกิจการจะพิจารณาจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินทีก่ ลุ่มกิจการเป็ นผูอ้ อกเป็ นหนี้สนิ ทางการเงินหรือตราสารทุน
โดยพิจารณาภาระผูกพันตามสัญญา ดังนี้
• หากกลุ่มกิจการมีภาระผูกพันตามสัญญาทีจ่ ะต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นให้กบ
ั กิจการอื่น
โดยไม่สามารถปฏิเสธการชาระหรือเลื่อนการชาระออกไปอย่างไม่มกี าหนดได้นัน้ เครื่องมือทางการเงินนัน้
จะจัดประเภทเป็ น หนี้ สิน ทางการเงิน เว้นแต่ว่ า การช าระนั น้ สามารถชา ระโดยการออกตราสารทุ น ของ
กลุ่มกิจการเองด้วยจานวนตราสารทุนทีค่ งที่ เพื่อแลกเปลีย่ นกับจานวนเงินทีค่ งที่
• หากกลุ่ ม กิจ การไม่ ม ีภ าระผู ก พัน ตามสัญ ญาหรือ สามารถเลื่อ นการช าระภาระผู ก พัน ตามสัญ ญาไปได้
เครื่องมือทางการเงินดังกล่าวจะจัดประเภทเป็ นตราสารทุน
เงินกู้ยมื จัดประเภทเป็ นหนี้สนิ หมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจการไม่มสี ทิ ธิอนั ปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชาระหนี้ออกไปอีก
เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน
ข) การวัดมูลค่า
ในการรับรูร้ ายการเมื่อเริม่ แรกกลุ่มกิจการต้องวัดมูลค่าหนี้สนิ ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติ ธรรม และวัดมูลค่าหนี้สนิ
ทางการเงินทัง้ หมดภายหลังการรับรูร้ ายการด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
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5

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
5.14 หนี้ สินทางการเงิน (ต่อ)
ค) การตัดรายการและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญา
กลุ่ ม กิจ การตัด รายการหนี้ สิน ทางการเงิน เมื่อ ภาระผูก พัน ที่ร ะบุ ใ นสัญญาได้มีก ารปฏิบัติต ามแล้ว หรือ ได้ม ี
การยกเลิกไป หรือสิน้ สุดลงแล้ว
หากกลุ่มกิจการมีการเจรจาต่อรองหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของหนี้สนิ ทางการเงิน กลุ่มกิจการจะต้องพิจารณาว่า
รายการดังกล่าวเข้าเงื่อนไขของการตัดรายการหรือไม่ หากเข้าเงื่อนไขของการตัดรายการ กลุ่มกิจการจะต้องรับรู้
หนี้สนิ ทางการเงินใหม่ดว้ ยมูลค่ายุตธิ รรมของหนี้สนิ ใหม่นัน้ และตัดรายการหนี้สนิ ทางการเงินนัน้ ด้วยมูลค่าตาม
บัญชีทเ่ี หลืออยู่ และรับรูส้ ่วนต่างในรายการกาไร/ขาดทุนอื่นในกาไรหรือขาดทุน
หากกลุ่มกิจการพิจารณาแล้วว่าการต่อรองเงื่อนไขดังกล่าวไม่เข้าเงื่อนไขของการตัดรายการ กลุ่มกิจการจะปรับปรุง
มูลค่าของหนี้สนิ ทางการเงินโดยการคิดลดกระแสเงินสดใหม่ตามสัญญาด้วยอัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงเดิม (Original
effective interest rate) ของหนี้สนิ ทางการเงินนัน้ และรับรู้ส่วนต่างในรายการกาไรหรือขาดทุนอื่นในกาไรหรือ
ขาดทุน
5.15 ต้นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนการกู้ยมื ของเงินกู้ยืมที่กู้มาโดยทัวไปและที
่
่กู้มาเป็ นการเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือ
การผลิตสินทรัพย์ทเ่ี ข้าเงื่อนไข ต้องนามารวมเป็ นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์นัน้ โดยสินทรัพย์ทเ่ี ข้าเงื่อนไขคือ
สินทรัพย์ท่จี าเป็ นต้องใช้ระยะเวลานานในการเตรียมสินทรัพย์นัน้ ให้อ ยู่ในสภาพพร้อ มที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือ
พร้อมที่จะขาย การรวมต้นทุนการกู้ยมื เป็ นราคาทุ น ของสินทรัพย์ต้องสิ้นสุดลงเมื่อการดาเนินการส่วนใหญ่ ที่จาเป็ น
ในการเตรียมสินทรัพย์ทเ่ี ข้าเงื่อนไขให้อยู่ในสภาพพร้อมทีจ่ ะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมทีจ่ ะขายได้เสร็จสิ้นลง
ต้นทุนการกูย้ มื อื่น ๆ ต้องถือเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดทีเ่ กิดขึน้
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บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
5

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
5.16 ภาษีเงินได้ปีปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงิน ได้สาหรับ ปี ป ระกอบด้ว ย ภาษีเงินได้ของปี ปั จ จุบันและภาษีเ งิน ได้รอการตัดบัญ ชี ภาษีเงิน ได้
จะรับรู้ในงบกาไรหรือขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ท่เี กี่ยวข้องกับรายการที่รบั รู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือ
รายการทีร่ บั รูโ้ ดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ
ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบนั
ภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั คานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีทม่ี ผี ลบังคับใช้อยู่หรือทีค่ าดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผล
บังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน ผูบ้ ริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็ นงวด ๆ
ในกรณีทก่ี ารนากฎหมายภาษีไปปฏิบตั ขิ น้ึ อยู่กบั การตีความ กลุ่มกิจการจะตัง้ ประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีทเ่ี หมาะสม
จากจานวนทีค่ าดว่าจะต้องจ่ายชาระแก่หน่วยงานจัดเก็บภาษี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรบั รู้เมื่อเกิดผลต่างชัวคราวระหว่
่
างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สนิ และราคาตามบัญชี
ทีแ่ สดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รบั รูภ้ าษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลต่างชัวคราวที
่
เ่ กิดจาก
เหตุการณ์ต่อไปนี้
-

การรับรูเ้ ริม่ แรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนี้สนิ ทีเ่ กิดจากรายการทีไ่ ม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่มผี ลกระทบ
ต่อกาไรหรือขาดทุนทัง้ ทางบัญชีและทางภาษี
ผลต่างชัวคราวของเงิ
่
นลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมที่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับ
รายการผลต่างชัวคราวและการกลั
่
บรายการผลต่างชัวคราวมี
่
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะไม่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาทีค่ าดการณ์ได้ในอนาคต

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคานวณจากอัตราภาษีทม่ี ผี ลบังคับใช้อยู่หรือทีค่ าดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายใน
สิน้ รอบระยะเวลาทีร่ ายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดงั กล่าวจะนาไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทเ่ี กีย่ วข้อง
ได้ใช้ประโยชน์ หรือหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้มกี ารจ่ายชาระ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่ากลุ่มกิจการจะมีกาไรทางภาษีเพียงพอ
ทีจ่ ะนาจานวนผลต่างชัวคราวนั
่
น้ มาใช้ประโยชน์
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อ เมื่อ กิจการมีสิทธิ
ตามกฎหมายทีจ่ ะนาสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั มาหักกลบกับหนี้สนิ ภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั และทัง้ สินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ทป่ี ระเมิน โดยหน่วยงานจัดเก็บ
ภาษีหน่วยงานเดียวกันซึง่ ตัง้ ใจจะจ่ายหนี้สนิ และสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั ด้วยยอดสุทธิ
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บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
5

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
5.17 ผลประโยชน์พนักงาน
ก) โครงการสมทบเงิน
กลุ่มกิจการจะจ่ายสมทบให้กบั กองทุนกองทุนสารองเลี้ยงชีพตามข้อบังคับ กลุ่มกิจการไม่มภี าระผูกพันทีต่ ้องจ่าย
ชาระเพิม่ เติมเมื่อได้จ่ายเงินสมทบแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถึงกาหนดชาระ
ข) ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ กาหนดจานวนเงินผลประโยชน์ทพ่ี นักงานจะได้รบั เมื่อเกษียณอายุ โดยมัก
ขึน้ อยู่กบั ปั จจัยหลายประการ เช่น อายุ จานวนปี ทใ่ี ห้บริการ และค่าตอบแทนเมื่อเกษียณอายุ
ภาระผูกพันผลประโยชน์น้ีคานวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระทุกปี ด้วยวิธคี ดิ ลดแต่ละหน่วยทีป่ ระมาณการไว้
ซึ่งมูลค่าปั จจุบนั ของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต โดยใช้อตั รา
ผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาลซึ่งเป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินประมาณการกระแสเงินสด และวันครบ
กาหนดของหุน้ กูใ้ กล้เคียงกับระยะเวลาทีต่ อ้ งชาระภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
กาไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่จะรับรูใ้ นส่วนของเจ้าของผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดทีเ่ กิดขึน้ และ
แสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลีย่ นแปลงในส่วนของเจ้าของ
ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรูท้ นั ทีในกาไรหรือขาดทุน
5.18 ประมาณการหนี้ สิน
กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในปั จจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จดั ทาไว้ อันเป็ นผลสืบเนื่องมาจากเหตุ การณ์
ในอดีตซึ่งการชาระภาระผูกพันนัน้ มีความเป็ นไปได้ค่อ นข้างแน่ ว่าจะส่งผลให้บริษัท ต้องสูญ เสียทรัพยากรออกไป
และประมาณการจานวนทีต่ อ้ งจ่ายได้
กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าของจานวนประมาณการหนี้สนิ โดยใช้มูลค่าปั จจุบนั ของรายจ่ายทีค่ าดว่าจะต้องนามาจ่ายชาระ
ภาระผูกพัน การเพิม่ ขึน้ ของประมาณการหนี้สนิ เนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรูเ้ ป็ นดอกเบี้ยจ่าย
5.19 ทุนเรือนหุ้น
หุน้ สามัญจะจัดประเภทไว้เป็ นส่วนของเจ้าของ
ต้นทุนส่วนเพิม่ ที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่หรือการออกสิทธิในการซื้อหุน้ ซึ่งสุทธิจ ากภาษีจะถูกแสดงเป็ นยอดหัก
ในส่วนของเจ้าของ
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บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
5

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
5.20 การรับรู้รายได้
รายได้หลักรวมถึงรายได้ท่เี กิดจากกิจกรรมปกติท างธุร กิจทุ กประเภท รวมถึงรายได้อ่ืนๆที่กลุ่ม กิจการได้รบั จาก
การขนส่งสินค้าและให้บริการในกิจกรรมตามปกติธุรกิจ
กลุ่มกิจการรับรูร้ ายได้เมื่อคาดว่ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ทจ่ี ะได้รบั ชาระเมื่อส่งมอบสินค้าหรือให้บริก าร
สาหรับสัญญาทีม่ หี ลายองค์ประกอบทีก่ ลุ่มกิจการจะต้องส่งมอบสินค้าหรือให้บริการหลายประเภท กลุ่มกิจการต้องแยก
เป็ นแต่ละภาระที่ต้องปฏิบตั ิทแ่ี ยกต่างหากจากกัน และต้องปั นส่วนราคาของรายการของสัญญาดังกล่าวไปยังแต่ละ
ภาระทีต่ ้องปฏิบตั ิตามสัดส่วนของราคาขายแบบเอกเทศหรือประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ กลุ่มกิจการจะรับรู้
รายได้ของแต่ละภาระทีต่ อ้ งปฏิบตั แิ ยกต่างหากจากกันเมื่อกลุ่มกิจการได้ปฏิบตั ติ ามภาระนัน้ แล้ว
ก) รายได้จากการขายไฟ
รายได้จากการขายรวมถึงเงินส่วนเพิม่ ราคารับซื้อไฟฟ้ าสุทธิจากการปรับอัตราค่าไฟฟ้ าโดยอัตโนมัติ (ค่า Ft) และ
ค่าดาเนินการของการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มกิจการสาหรับงบการเงินรวม รายได้
จากการขายสินค้ารับรูเ้ มื่อปฏิบตั ติ ามภาระทีต่ อ้ งปฏิบตั เิ สร็จสิน้ (point in time)
ข) รายได้การก่อสร้าง
รายได้จากการก่อ สร้างรวมถึงสัญญาการให้บริการด้านการก่อ สร้างสาหรับงานติดตัง้ แผงโซลาเซลบนหลัง คา
กิจกรรมการก่อสร้างของกลุ่ม กิจการเป็ นการสร้างหรือท าให้สินทรัพย์ (งานระหว่างก่อ สร้าง) ที่ลูกค้ามีอานาจ
ควบคุมอยู่เพิม่ ขึน้ กลุ่มกิจการจึงรับรูร้ ายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่งโดยอ้างอิงจากระดับความคืบหน้าในการก่อสร้าง
ตามประมาณการล่าสุดของมูลค่าของสัญญาและขัน้ ความสาเร็จของงานโดยอ้างอิงจากความคืบหน้าทางกายภาพ
ค่าชดเชยจากการเรียกร้อง ราคาตามสัญญาทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป และค่าปรับจากความล่าช้าจากการก่อสร้างถือเป็ น
สิง่ ตอบแทนผันแปรและรวมอยู่ในรายได้ตามสัญญาหากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ทก่ี ารกลับรายการอย่างมี
สาระสาคัญจะไม่เกิดขึน้ ในอนาคต
ขัน้ ความสาเร็จของงาน
รายได้จากสัญญาก่อสร้าง สัญญาให้บริการการก่อสร้าง หรือสัญญาให้บริการ ทีส่ ญ
ั ญามีการกาหนดผลลัพธ์ของ
งานจะรับรู้ตามอัตราส่วนของงานที่ทาเสร็จ โดยขัน้ ของความสาเร็จจะคานวณเป็ นสัดส่วนของต้นทุนที่เ กิดขึ้น
สะสมจนถึงวันที่ในรายงานต่อประมาณการต้นทุนทัง้ หมด ปรับปรุงด้วยต้นทุนสินค้าที่ลูกค้ารับโอนการควบคุม
ไปแล้วแต่ยงั ไม่ได้ติดตัง้ ในกรณีทก่ี ลุ่มกิจการไม่สามารถประมาณขัน้ ของความสาเร็จได้อย่างน่าเชื่อถือ รายได้
(หากกลุ่มกิจการคาดว่าจะได้รบั ) จะรับรูไ้ ด้เท่ากับต้นทุนของสัญญาทีร่ บั รูเ้ ป็ นรายจ่าย
ค) การขายสินค้า - อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้ า
รายได้จากการขายสินค้าจะรับรูเ้ มื่อกลุ่มกิจการขายสินค้าให้กบั ลูกค้า ซึง่ จะรับรูร้ ายได้เมื่อโอนการควบคุมในสินค้า
นัน้ ไปยังลูกค้า
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บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
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5

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
5.20 การรับรู้รายได้ (ต่อ)
ง) รายได้อ่นื
รายได้ค่าบริหารจัดการ กลุ่มกิจการรับรูร้ ายได้จากสัญญาให้บริการทีม่ ลี กั ษณะการให้บริการแบบต่อเนื่องตามวิธี
เส้นตรงตลอดระยะเวลาของสัญญา โดยทีไ่ ม่ได้คานึงถึงรอบระยะเวลาการชาระเงินตามสัญญา
รายได้ดอกเบีย้ ต้องรับรูต้ ามเกณฑ์อตั ราผลตอบแทนทีแ่ ท้จริง
รายได้เงินปั นผลรับรูเ้ มื่อสิทธิทจ่ี ะได้รบั เงินปั นผลนัน้ เกิดขึน้
5.21 การจ่ายเงินปันผล
เงินปั นผลที่จ่ายไปยัง ผู้ถือ หุ้นของกิจการจะรับ รู้เ ป็ น หนี้สินในงบการเงิน เมื่อ การจ่ ายเงินปั นผลระหว่ างกาลได้ร ับ
การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และการจ่ายเงินปั นผลประจาปี ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
5.22 ข้อมูลจาแนกตามส่วนงาน
ส่ ว นงานด าเนิ น งานได้ถู ก รายงานในลัก ษณะเดีย วกับ รายงานภายในที่น าเสนอให้ผู้มีอ านาจตัด สิน ใจสูง สุ ด ด้า น
การดาเนินงาน ผู้มีอานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาเนินงานหมายถึงบุคคลที่มหี น้ าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของส่วนงานดาเนินงาน ซึง่ พิจารณาว่าคือ คณะกรรมการบริษทั ทีท่ าการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

6

การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
6.1

ปัจจัยความเสี่ยงด้านการเงิน
กิจกรรมของกลุ่ม กิจการมีความเสี่ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ย ง
จากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงด้านมูลค่ายุติธรรมอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้าน
กระแสเงินสดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และความเสีย่ งด้านราคา) ความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชื่อ และ
ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสีย่ งโดยรวมของกลุ่มกิจการจึงมุ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงิน
และแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ทาให้เสียหายต่อผลการดาเนินงานทางการเงินของกลุ่ มกิจการให้เหลือน้อยที่สุด
เท่าทีเ่ ป็ นไปได้
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บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
6

การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
6.1

ปัจจัยความเสี่ยงด้านการเงิน (ต่อ)
6.1.1 ความเสี่ยงจากตลาด
ก) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มกิจการมีหน่ วยงานที่ดาเนินงานในต่างประเทศ และได้ว่าจ้างผู้รบั จ้างในต่างประเทศเพื่อรับ เหมา
ก่อสร้างโรงไฟฟ้ า จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งเกิดจากสกุลเงินที่หลากหลาย
โดยมีสกุลเงินหลักเป็ นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและสกุลเงินเยนญีป่ ่ นุ ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นเกิดขึน้
จากรายการธุรกรรมในอนาคต การรับรูร้ ายการของสินทรัพย์และหนี้สนิ และเงินลงทุนสุทธิในหน่ วยงาน
ต่ า งประเทศ กลุ่ ม กิจ การไม่ ไ ด้ป้ อ งความเสี่ย งจากอัต ราแลกเปลี่ย นเนื่ อ งจากบริษัท มีก ารลงทุ น และ
ขอสินเชื่อเป็ นเงินสกุลเดียวกับกระแสเงินสดรับและจ่ายในอนาคต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการและบริษทั มีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นทีส่ าคัญ คือ เงิน
สดและรายการเทียบเท่าเงินสดในสกุลเงินเยน จานวน 49.08 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
ในสกุลเงินเยนจานวน 4.87 ล้านบาทและในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจานวน 3.82 ล้านบาท
ข) ความเสี่ยงจากกระแสเงินสดและอัตราดอกเบีย้
ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ ของกลุ่มกิจการเกิดจากการกูย้ มื เงินแบบวงเงินกูส้ นิ เชื่อโครงการจากธนาคาร
พาณิชย์ ซึ่งกู้ดว้ ยอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว และอัตราดอกเบี้ยแบบคงทีโ่ ดยระยะเวลาการให้สนิ เชื่อและ
อัต ราดอกเบี้ย ขึ้น อยู่กับ เครดิต ของผู้กู้แ ต่ ล ะรายเป็ น ส าคัญ ซึ่ง จะท าใ ห้ก ลุ่ ม กิจ การมีค วามเสี่ย งด้า น
กระแสเงินสดทีเ่ กิดจากอัตราดอกเบี้ย
6.1.2 ความเสี่ยงด้านเครดิ ต
ความเสี่ยงด้านเครดิตโดยส่วนใหญ่เกิดจากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด กระแสเงินสดตาม
สัญญาของเงินลงทุนในตราสารหนี้ทว่ี ดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ าย วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
ขาดทุ นเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) และวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุ น (FVPL) สินทรัพย์อนุ พนั ธ์
รวมถึงความเสีย่ งด้านสินเชื่อแก่ลูกค้าและลูกหนี้คงค้าง
ก) การบริหารความเสี่ยง
กลุ่มกิจการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตโดยการจัดกลุ่ม ของความเสี่ยง สาหรับเงินฝากธนาคารและ
สถาบันการเงิน กลุ่มกิจการจะเลือกทารายการกับสถาบันการเงินทีม่ คี วามน่าเชื่อถือ
สาหรับการทาธุรกรรมกับลูกค้า กลุ่มกิจการจะยึดการจัดอันดับจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ เป็ น
อิสระ ในกรณีท่ไี ม่มีการจัดอัน ดับไว้ กลุ่ม กิจการจะประเมินความเสี่ยงจากคุ ณภาพเครดิตของลู ก ค้า
โดยพิจารณาจากฐานะทางการเงิน ประสบการณ์ทผ่ี ่านมา และปั จจัยอื่นๆ และกาหนดการให้วงเงินสินเชื่อ
จากผลการประเมินดังกล่าวซึ่งเป็ นไปตามข้อกาหนดของคณะกรรมการบริษทั ทั ง้ นี้ ผูบ้ ริหารในสายงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องจะทาการตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดด้านวงเงินเครดิตของลูกค้าอย่างสม่าเสมอ
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บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
6

การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)
6.1

ปัจจัยความเสี่ยงด้านการเงิน (ต่อ)
6.1.2 ความเสี่ยงด้านเครดิ ต (ต่อ)
ข) การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มกิจการและบริษัท มีสนิ ทรัพย์ทางการเงิน ที่ต้อ งมีการพิจารณาตามโมเดลการวัดมูลค่าผลขาดทุน
ด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
•
•
•
•
•
•

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
สินทรัพย์ทเ่ี กิดจากสัญญา
เงินให้กยู้ มื แก่กจิ การทีเ่ กี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื แก่บุคคลหรือกิจการอื่น
ลูกหนี้จากการค้าประกันมูลค่าเงินลงทุน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

แม้ว่ากลุ่มกิจการจะมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่งเข้าเงื่อนไขการพิจารณาการด้อยค่า
ภายใต้ TFRS 9 แต่กลุ่มกิจการพิจารณาว่าการด้อยค่าของรายการดังกล่าวเป็ นจานวนเงินทีไ่ ม่มนี ัยสาคัญ
กลุ่มกิจการพิจารณาขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ในวันทีร่ บั รูเ้ ริม่ แรกและในวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
กลุ่มกิจการได้พจิ ารณารับรูข้ าดทุนจากสินทรัพย์ทางการเงิน ว่าไม่มผี ลกระทบทีเ่ ป็ นสาระสาคัญทีค่ าดว่า
จะเกิดขึน้
6.1.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
การจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อ งอย่างรอบคอบคือการมีจานวนเงินสดอย่างเพียงพอ และการมีแ หล่ง
เงินทุนทีส่ ามารถเบิกใช้ได้จากวงเงินด้านสินเชื่อทีเ่ พียงพอต่อการชาระภาระผูกพันเมื่อถึงกาหนด ณ วันสิน้ รอบ
ระยะเวลาบัญชี กลุ่มกิจการมีเงินฝากธนาคารทีส่ ามารถเบิกใช้ได้เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารสภาพคล่องของ
กลุ่มกิจการ จากลักษณะของการดาเนินธุรกิจของกลุ่มกิจการซึ่งเป็ นธุรกิจที่มคี วามยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา ส่วนงานบริหารการเงินของกลุ่มกิจการได้คงไว้ซ่งึ ความยืดหยุ่นในแหล่งเงินทุนโดยการคงไว้
ซึง่ วงเงินสินเชื่อทีเ่ พียงพอ
ผูบ้ ริหารได้พจิ ารณาประมาณการกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการอย่างสม่าเสมอโดยพิจารณาจาก ก) เงินสารอง
หมุนเวียน (จากวงเงินสินเชื่อที่ยงั ไม่ได้เบิกใช้) และ ข) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด นอกเหนือจากนี้
กลุ่มกิจการยังได้ทาการประมาณการกระแสเงินสดในสกุลเงินหลักต่างๆ พิจารณาสินทรัพย์ทม่ี สี ภาพคล่องสูง
และอัตราส่วนสภาพคล่องตามข้อกาหนดต่างๆ และคงไว้ซง่ึ แผนการจัดหาเงิน
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บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
6

การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)
6.1

ปัจจัยความเสี่ยงด้านการเงิน (ต่อ)
6.1.4 ความเสี่ยงด้านการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่
กลุ่มกิจการมีลูกค้ารายใหญ่ คือ การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค (“กฟภ.”) ซึ่งเป็ นผู้รบั ซื้อไฟฟ้ าที่กลุ่ม บริษัท ผลิต ได้
ทัง้ หมดตามสัญ ญาซื้อ ขายไฟฟ้ าซึ่งได้กาหนดจานวนหรือ ปริม าณและราคารับซื้อ ไว้อ ย่างแน่ นอนในแต่ ล ะ
ช่วงเวลาตามนโยบายการสนับสนุ นการผลิตและการใช้ไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทนของสานักงานนโยบายและ
พลังงาน กระทรวงพลังงาน ดังนัน้ หากมีการบอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้ าจากลูกค้ารายดังกล่าว อาจส่งผล
กระทบต่อผลการดาเนินงานของกลุ่มกิจการอย่างมีนัยสาคัญ
6.1.5 ความเสี่ยงจากปริมาณพลังงานไฟฟ้ าที่ผลิ ตได้น้อยกว่าที่ประมาณการไว้
ปริมาณพลังงานไฟฟ้ าที่ผลิตของโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์อ าจได้รบั ผลกระทบจาการเปลี่ ยนแปลงของ
สภาพภูมอิ ากาศ และภัยธรรมชาติ โดยปั จจัยดังกล่าวส่งผลให้กลุ่มบริษทั มีความเสีย่ งทีจ่ ะสามารถผลิตไฟฟ้ าได้
น้อยกว่าปริมาณที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้และผลประกอบการของกลุ่มกิจการเช่นเดีย วกับ
ผูป้ ระกอบการโดยทัวไปในอุ
่
ตสาหกรรม
6.1.6 ความเสี่ยงจากความสามารถในการชาระหนี้
ตามข้อ กาหนดของเงินกู้สินเชื่อ โครงการจากธนาคารพาณิชย์ กลุ่ม กิจการมีหน้ าที่ต้อ งปฏิบัติตามเงื่อ นไข
ทางการเงินตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ เช่น การดารงสัดส่วนความสามารถในการชาระหนี้ และการรักษา
สัดส่วนหนี้สินต่อส่ ว นของผู้ถือ หุ้น เป็ นต้ น หากบริษัท ไม่สามารถปฏิบัติต ามเงื่อ นไขทางการเงิน ดัง กล่ า ว
กลุ่มกิจการอาจมีความเสีย่ งทีจ่ ะถูกเรียกชาระหนี้คนื ทัง้ จานวนในทันที
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บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
6

การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)
6.2

การบริหารส่วนของเงินทุน
การบริหารความเสี่ยง
วัตถุประสงค์ของการบริหารส่วนของทุน คือ
การรักษาไว้ซ่งึ การดาเนินงานต่อเนื่องเพื่อทีจ่ ะสามารถก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผถู้ อื หุน้ และก่อให้เกิดยังประโยชน์
แก่ผมู้ สี ่วนได้เสียอื่นๆ และ
• การรักษาโครงสร้างเงินทุนไว้ให้อยู่ในระดับทีก่ ่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดเพื่อลดต้นทุนเงินทุน
•

การทีจ่ ะรักษาหรือปรับโครงสร้างของเงินทุนนัน้ กลุม่ กิจการอาจต้องปรับจานวนเงินปั นผลจ่าย ปรับการคืนทุนให้แก่ผู้ถอื หุ้น
ออกหุน้ ใหม่ หรือขายสินทรัพย์เพื่อลดภาระหนี้สนิ
กลุ่มกิจการพิจารณาระดับเงินทุนอย่างสม่าเสมอจากอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุน
ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 กลยุทธ์ของกลุ่มกิจการยังคงเดิม คือ การรักษาอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนให้อยู่ในช่วงร้อยละ 1.00
ถึง 3.00 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มกิจการมีอตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อทุน ดังนี้

หนี้สนิ สุทธิ
ส่วนของเจ้าของ (รวมส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม)
อัตราส่วนหนี้ สินต่อทุน

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พันบาท

พ.ศ. 2563
พันบาท

3,363,991
3,086,072
1.09 เท่า

3,020,975
2,816,978
1.07 เท่า

การคงไว้ซึ่งอัตราส่วนตามสัญญาเงินกู้ (Loan covenants)
ภายใต้เงื่อนไขของวงเงินกู้หลักของกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการจะต้องคงไว้ซ่งึ อัตราส่วนทางการเงิน ดังนี้
•
•

อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนไม่เกิน 2.00 ถึง 3.25 เท่า และ
อัตราส่วน ต้นทุนทางการเงินสุทธิต่อ EBITDA ไม่ต่ากว่า 1.05 ถึง 1.10 เท่า

กลุ่ มกิจการสามารถคงไว้ซ่ึงอัตราส่ วนทางการเงินตลอดรอบระยะเวลารายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
อัตราส่วนต้นทุนทางการเงินสุทธิต่อ EBITDA เท่ากับ 1.18 ถึง 1.72 เท่า (พ.ศ. 2563 : 1.18 ถึง 1.59 เท่า)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษทั ย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มกิจการไม่ได้ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดการกู้ยมื เงินกับธนาคาร
แห่งหนึ่งในการคงไว้ซง่ึ อัตราส่วนตามสัญญาเงินกู้ ดังนัน้ กลุ่มกิจการจึงแสดงยอดเงินกูย้ มื ของบริษทั ย่อยดังกล่าวจานวน
52.26 ล้านบาท จากเงินกูย้ มื ระยะยาวเป็ นเงินกูย้ มื ระยะสัน้ ในส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
39
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บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
7

มูลค่ายุติธรรม
การประมาณมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุตธิ รรมแบ่งออกเป็ นลาดับชัน้ ตามข้อมูลทีใ่ ช้ดงั นี้
ข้อมูลระดับ 1 : มูลค่ายุตธิ รรมของเครื่องมือทางการเงินอ้างอิงจาก ราคาเสนอซื้อปั จจุบนั /ราคาปิ ด ทีอ่ า้ งอิงจาก ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย/สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ข้อมูลระดับ 2 : มูลค่ายุตธิ รรมของเครื่องมือทางการเงินวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึง่ ใช้ขอ้ มูลทีส่ ามารถสังเกต
ได้อย่างมีนัยสาคัญและอ้างอิงจากประมาณการของกิจการเองมาใช้น้อยทีส่ ุดเท่าทีเ่ ป็ นไปได้
ข้อมูลระดับ 3 : มูลค่ายุติธรรมของเครื่อ งมือ ทางการเงินวัดมูลค่ าโดยใช้เ ทคนิ คการประเมินมูลค่า ซึ่งไม่ไ ด้ม าจากข้อ มูล
ทีส่ งั เกตได้ในตลาด
มูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนี้สนิ ทางการเงิน ใกล้เคียงกับราคาตามบัญชี เนื่องจากมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
และหนี้สนิ ทางการเงินมีอายุคงเหลือต่ากว่าหนึ่งปี เป็ นส่วนใหญ่ ยกเว้นเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ตั ๋วสัญญาใช้เงิน
และตราสารหนี้ทแ่ี สดงด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
มูลค่ายุตธิ รรมคานวณจากกระแสเงินสดในอนาคตตามสัญญาเงินกู้คดิ ลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยมื ทีก่ ลุ่มกิจการคาดว่าจะต้องจ่าย
ณ วันทีใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน และอยู่ในข้อมูลระดับที่ 2 ของลาดับชัน้ มูลค่ายุตธิ รรม

8

ประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ และการใช้ดลุ ยพิ นิจ
การประมาณการข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจได้มกี ารประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์
ในอดีตและปั จจัยอื่น ๆ ซึง่ รวมถึงการคาดการณ์ถงึ เหตุการณ์ในอนาคตทีเ่ ชื่อว่ามีสมเหตุสมผลในสถานการณ์ขณะนัน้
ก) การด้อยค่าของเงินลงทุน ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
กลุ่มกิจการทดสอบการด้อ ยค่าของเงินลงทุ น ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตี ัวตน เมื่อมีเหตุการณ์ หรือ
สถานการณ์บ่งชี้ ตามที่ได้กล่าวถึงนโยบายการบัญชีในหมายเหตุ 5.12 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของหน่ วยสินทรัพย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสด พิจารณาจากการคานวณมูลค่าจากการใช้ การคานวณดังกล่าวอาศัยการประมาณการของผูบ้ ริหาร
การเปลีย่ นแปลงของสมมุตฐิ านจะมีผลต่อการเปลีย่ นแปลงของมูลค่าทีจ่ ะได้รบั คืน
ข) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินอ้างอิงจากสมมติฐานทีเ่ กี่ยวกับความเสี่ยงในการผิดนัดชาระหนี้และ
อัตราการขาดทุนที่คาดว่าจะเกิด กลุ่มกิจการใช้ดุลยพินิจในการประเมินข้อสมมติฐานเหล่านี้ และพิจารณาเลือกปั จจัย
ที่ส่งผลต่อการคานวณการด้อยค่าบนพื้นฐานของข้อ มูลในอดีตของกลุ่มกิจการและสภาวะแวดล้อมทางตลาดที่เกิดขึ้น
รวมทัง้ การคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ณ ทุกสิน้ รอบระยะเวลารายงาน
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บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
8

ประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ และการใช้ดลุ ยพิ นิจ (ต่อ)
ค) อายุการใช้งานของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
กลุ่มกิจการประมาณการอายุการใช้งาน และมูลค่าคงเหลือ สาหรับที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
โดยฝ่ ายบริหารจะทบทวนค่าเสื่อมราคาเมื่ออายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือมีความแตกต่างไปจากประมาณการ
ในงวดก่อน หรือมีการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ทเ่ี สื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานเนื่องจากการขายหรือเลิกใช้
ง) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภ าษีเงินได้และหนี้สินภาษีเงินได้จะรับรู้จากผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้ สิน
กับมูลค่าคงเหลือตามบัญชี ณ วันสิน้ รอบระยะเวลายงาน ผูบ้ ริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการพิจารณาว่ากลุ่มกิจการ
จะมีค วามเป็ น ไปได้อ ย่ า งสูง ที่จ ะมีก าไรทางภาษีใ นอนาคตเพื่อ ใช้กับ รายการสิน ทรัพ ย์ภ าษี เ งิน ได้ กลุ่ ม กิจ การใช้
ข้อสมมติฐานในการประมาณการกาไรทางภาษีในอนาคต และช่วงเวลาทีจ่ ะใช้ผลแตกต่างชัวคราวนั
่
น้ การเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมติฐานดังกล่าวในแต่ละงวดอาจทาให้มผี ลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่อสถานะการเงินและผลการดาเนินงาน
จ) เงินกูย้ มื
กลุ่มกิจการได้คานวณมูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยมื จากการคิดลดกระแสเงินสดโดยอัตราคิดลดอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ยมื ซึ่งกรรมการของกลุ่มกิจการคาดว่าจะจัดหาเงินกู้ยมื ได้ ณ วันทีร่ ายงานทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบีย้ ในอนาคตจะมีผลต่อการเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุตธิ รรมของเงินกู้ยมื
ฉ) ภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
มูลค่าปั จจุบันของภาระผูก พัน ผลประโยชน์ เมื่อ เกษีย ณอายุ ข้นึ อยู่กับ ข้อ สมมติฐานหลายข้อ ข้อ สมมติฐานที่ใ ช้แ ละ
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงทีเ่ ป็ นไปได้ของข้อสมมติฐานได้เปิ ดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุ 28
ช) การกาหนดอายุสญ
ั ญาเช่า
กลุ่มกิจการพิจารณาข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อ มที่เกี่ยวข้อ งทัง้ หมดที่ท าให้เกิดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจสาหรับผู้เช่า
ในการใช้สทิ ธิขยายอายุสญ
ั ญาเช่าหรือไม่ใช้สทิ ธิในการยกเลิกสัญญาเช่าเพื่อกาหนดอายุสญ
ั ญาเช่า กลุ่มกิจการพิจารณา
การกาหนดอายุสญ
ั ญาเช่าก็ต่อเมื่อสัญญาเช่านัน้ มีความแน่ นอนอย่างสมเหตุสมผลที่ระยะเวลาการเช่าจะถูกขยายหรือ
ถูกยกเลิก
สาหรับการเช่าอสังหาริม ทรัพย์ ปั จจัยหลักที่เกี่ยวข้อ งมากที่สุดคือ ระยะสัญ ญาเช่าในอดีต ค่าใช้จ่าย และสภาพของ
สินทรัพย์ทเ่ี ช่า
สิทธิขยายอายุสญ
ั ญาเช่าส่วนใหญ่ในสัญญาเช่าอาคารสานักงานและยานพาหนะไม่ได้ถูกรวมอยู่ในหนี้สนิ ตามสัญญาเช่ า
เนื่องจากกลุ่มกิจการพิจารณา ก) สภาพของสินทรัพย์ทเ่ี ช่า และ/หรือ ข) การเปลี่ยนแทนสินทรัพย์จะไม่ก่อให้เกิดต้นทุน
อย่างมีสาระสาคัญ
อายุสญ
ั ญาเช่าจะถูกประเมินใหม่เมื่อกลุ่มกิจการใช้ (หรือไม่ใช้) สิทธิหรือกลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในการใช้ (หรือไม่ใช้สิทธิ)
การประเมิน ความแน่ น อนอย่ า งสมเหตุ ส มผลจะเกิด ขึ้น เมื่อ เกิด เหตุ ก ารณ์ ท่ีมีนั ย ส าคัญ หรือ การเปลี่ย นแปลงของ
สภาพแวดล้อมทีม่ นี ัยสาคัญ ซึง่ มีผลกระทบต่อการประเมินอายุสญ
ั ญาเช่าและอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกิจการ
41
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บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
8

ประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ และการใช้ดลุ ยพิ นิจ (ต่อ)
ซ) การกาหนดอัตราการคิดลดของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
กลุ่มกิจการประเมินอัตราดอกเบีย้ การกูย้ มื ส่วนเพิม่ ของผูเ้ ช่าดังนี้
•
•

9

ใช้ข้อมูลที่การจัดหาเงินทุ นจากบุคคลที่สามของแต่ละกิจการที่เป็ นผู้เช่าและปรับปรุงข้อมูลที่ได้รบั ให้สะท้อนกับ
การเปลีย่ นแปลงในปั จจัยทางด้านการเงินของผูเ้ ช่าหากเป็ นไปได้
ปรับปรุงสัญญาเช่าโดยเฉพาะเจาะจง เช่น อายุสญ
ั ญาเช่า ประเทศ สกุลเงิน และหลักประกัน

การจัดการเงินทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของบริษทั นัน้ เพื่อดารงไว้ซ่งึ ความสามารถในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องของ
กลุ่มกิจการเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถอื หุ้นและเป็ นประโยชน์ต่อผู้ท่มี สี ่วนได้เสียอื่น และเพื่อดารงไว้ซ่งึ โครงสร้างของทุน
ทีเ่ หมาะสมเพื่อลดต้นทุนของเงินทุน
ในการดารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ การคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้ น
การออกหุ้นใหม่ หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้สิน นอกจากนี้ กลุ่ม กิจการจะต้อ งปฏิบัติตามเงื่อ นไขทางการเงิน
บางประการทีร่ ะบุไว้ในสัญญาเงินกู้ (หมายเหตุ 25)

10

ข้อมูลจาแนกตามส่วนงานและรายได้
คณะกรรมการบริษทั เป็ นผู้มอี านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาเนินงาน คณะกรรมการบริษัทได้พจิ ารณาส่วนงานดาเนินงาน
โดยใช้ข้อมูลที่ได้ผ่านการทบทวนแล้วเพื่อ วัตถุประสงค์ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่ว นงาน
ดาเนินงาน
ส่วนงานภูมิศาสตร์
กลุ่มกิจการเปิ ดเผยส่วนงานที่รายงานสองส่วนงานโดยจาแนกตามส่วนงานภูมศิ าสตร์ ได้แก่ ส่วนงานในประเทศไทยและ
ในต่างประเทศ สองส่วนงานที่นาเสนอถูกจัดแบ่งและได้รบั การสอบทานโดยผู้มอี านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาเนินงาน
ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการบริษทั ข้อมูลทีแ่ สดงด้านล่างเป็ นข้อมูลทีผ่ มู้ อี านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาเนินงานใช้ในการประเมิน
ผลการดาเนินงานของแต่ละส่วนงาน

278
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10

2,288,350

16,308,581
4,266,818

18,469,505

5,762,249

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

รวมสิ นทรัพย์

รวมหนี้ สิน

1,044,222

482,780

1,345,625

8,561
(6,074)
4,830
7,317
(937)
6,380

ต่างประเทศ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

3,020
(6,721)
27,434
23,733
(1,946)
21,787

ในประเทศ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

168,792
(110,437)
301,585
359,940
(590)
359,350

39,363
39,363

237,423
(146,579)
297,735
388,579
(1,260)
387,319

43,688
43,688

กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกาไรในบริษทั ร่วม
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี

329,599
146,033
475,632

380,295
211,130
591,425

ต่างประเทศ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

รายได้จากการขาย
รายได้จากการก่อสร้าง
รวมรายได้จากการขายและก่อสร้าง

สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ในประเทศ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

งบการเงินจาแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์

ข้อมูลจาแนกตามส่วนงานและรายได้ (ต่อ)

บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

6,806,471

20,757,855

รวม
พ.ศ. 2564
พันบาท

240,443
(153,300)
325,169
412,312
(3,206)
409,106

423,983
211,130
635,113

4,749,598

17,654,206

พ.ศ. 2563
พันบาท

177,353
(116,511)
306,415
367,257
(1,527)
365,730

368,962
146,033
514,995

งบการเงิ นรวม
รวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

(80,735)
17,749
(62,986)
543
(62,443)

(20,315)
(20,315)

(3,442,480)

(14,307,792)

(1,728,623)

(11,816,253)

ตัดรายการระหว่างกัน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

(308,968)
39,643
(269,325)
543
(268,782)

(2,092)
(65,176)
(67,268)

ตัดรายการระหว่างกัน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

3,363,991

6,450,063

รวม
พ.ศ. 2564
พันบาท

(68,525)
(113,657)
325,169
142,987
(2,663)
140,324

421,891
145,954
567,845

รวม
พ.ศ. 2564
พันบาท

43

3,020,975

5,837,953

พ.ศ. 2563
พันบาท

96,618
(98,762)
306,415
304,271
(984)
303,287

368,962
125,718
494,680

พ.ศ. 2563
พันบาท
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10

329,599
146,033
475,632

380,295
211,130
591,425

43,688

43,688
39,363

39,363

ต่างประเทศ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

211,130
635,113

423,983

146,033
514,995

368,962

งบการเงิ นรวม
รวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

(65,176)
(67,268)

(2,092)

(20,315)
(20,315)

-

ตัดรายการระหว่างกัน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

145,954
567,845

421,891

125,718
494,680

368,962

รวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

44

รายได้ทงั ้ หมดของกลุ่มกิจการ คือ รายได้จากการขายซึ่งมีการรับรูร้ ายได้เมื่อปฏิบตั ติ ามภาระทีต่ อ้ งปฏิบตั เิ สร็จสิ้น (point in time) และรายได้จากการก่อสร้างซึง่ มีการรับรูร้ ายได้เมื่อปฏิบตั เิ สร็จสิ้นตลอดช่วงเวลาหนึ่ง
(over time)

คณะกรรมการบริษทั ประเมินและวัดผลการดาเนินงานของส่วนงานดาเนินงานด้วยกาไรสุทธิตามทีแ่ สดงในงบการเงินรวม ซึ่งสามารถเชื่อมโยงและเปรียบเทียบผลการปฏิบตั ิงานกับกิจการอื่นในอุตสาหกรรมที่
คล้ายคลึงกัน

จังหวะเวลาการรับรู้รายได้
เมื่อปฏิบตั ติ ามภาระทีต่ อ้ งปฏิบตั เิ สร็จสิน้
(point in time)
ตลอดช่วงเวลาทีป่ ฏิบตั ติ ามภาระทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ
(over time)
รวม

ในประเทศ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

จังหวะเวลาการรับรูร้ ายได้สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม สามารถแสดงได้ดงั นี้

งบการเงินจาแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ (ต่อ)

ข้อมูลจาแนกตามส่วนงานและรายได้ (ต่อ)

บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
10

ข้อมูลจาแนกตามส่วนงานและรายได้ (ต่อ)
งบการเงินจาแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ (ต่อ)
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
กลุ่มกิจการมีรายได้ทม่ี าจากลูกค้ารายใหญ่โดยทัง้ หมดมาจากส่วนงานธุรกิจ ดังนี้
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
ลูกค้ารายใหญ่ รายที่ 1
ลูกค้ารายใหญ่ รายที่ 2
ลูกค้ารายใหญ่ รายที่ 3
ลูกค้ารายใหญ่ รายที่ 4
ลูกค้ารายใหญ่ รายที่ 5
ลูกค้ารายใหญ่ รายที่ 6
ลูกค้ารายใหญ่ รายที่ 7
ลูกค้ารายใหญ่ รายที่ 8
ลูกค้ารายใหญ่ รายที่ 9

11

รายได้จากการขาย
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
320,480
43,688
-

307,350
39,363
-

รายได้จากการก่อสร้าง
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
15,059
17,594
59,856

36,653
35,679
14,855
15,721
-

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

403
287,932
288,335

367
217,226
217,593

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
152
3,135
3,287

152
5,684
5,836

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม มีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 0.18 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : ร้อยละ 0.11 ต่อปี )
12

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจากัดในการเบิ กใช้
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจากัดในการเบิกใช้จานวน 298.28 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 225.12 ล้านบาท) เป็ นเงินฝากธนาคาร
ประเภทออมทรัพย์ทก่ี ลุ่มกิจการได้โอนสิทธิเรียกร้องไว้กบั ผูใ้ ห้กเู้ พื่อค้าประกันเงินกูย้ มื ระยะยาว (หมายเหตุ 25)

45
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)

281

บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
13

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น - สุทธิ
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
ลูกหนี้กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน (หมายเหตุ 36.2)
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
รวม ลูกหนี้การค้า
รายได้คา้ งรับ
- กิจการอื่น
- กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน (หมายเหตุ 36.2)
เงินจ่ายล่วงหน้า
- กิจการอื่น
- กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน (หมายเหตุ 36.2)
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ดอกเบีย้ ค้างรับ
- กิจการอื่น
- กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน (หมายเหตุ 36.2)
ลูกหนี้อน่ื - สุทธิ
เงินประกันผลงาน
อื่นๆ

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

62,989
1,939
64,928

52,749
1,722
54,471

590
590

3,576
3,576

28,046
-

22,081
-

72,914

5,152

39,178
21,670
6,390

44,596
21,670
4,725

41
1,655

562
1,645

12,788
273
7,952
753
6,538
188,516

7,658
35,506
955
5,458
197,120

9,809
3,550
88,559

20
541
2,382
13,878

ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
ครบกาหนดชาระ - ไม่เกิน 1 เดือน
ครบกาหนดชาระ - เกิน 1 - 3 เดือน
ครบกาหนดชาระ - เกิน 3 - 6 เดือน
ครบกาหนดชาระ - เกินกว่า 6 เดือน
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุน
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ

282

23,441
853
4
31,187
7,504
62,989
62,989

46,670
6,079
52,749
52,749
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บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
14

สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 สินทรัพย์และหนี้สนิ ทางการเงินทุกรายการของกลุ่มกิจการวัดมูลค่าโดยราคาทุนตัดจาหน่าย

15

สิ นค้าคงเหลือ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
สินค้าคงเหลือ และวัสดุก่อสร้าง

16

4,618

19,140

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
-

-

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
ภาษีมลู ค่าเพิม่ รอขอคืน
ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ ่าย
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ทีร่ อใบกากับภาษี
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลจ่ายล่วงหน้า
เงินประกันอื่น
อื่น ๆ

49,815
4,892
12,084
14
7,757
40,631
115,193

15,219
2,149
2,154
427
94
20,043

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
1,787
719
97
702
3,305

735
264
61
1,060
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17

บริษทั ไพร์ม โรด อัลเทอร์เนทีฟ จากัด

บริ ษทั ย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

บริ ษทั ย่อย
บริษทั ไพร์ม โรด อัลเทอร์เนทีฟ จากัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

17.1 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริษทั ร่วม

ไทย

ไทย

ประเทศ
ที่จดทะเบียน
จัดตัง้

บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน

ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน

ประเภทของธุรกิ จ

4,018,003

4,018,003

99.99

99.99

99.99

99.99

4,018,001

4,018,001

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
อัตราร้อยละของ อัตราร้อยละของ
ส่วนได้เสียใน
ส่วนได้เสียใน
เงิ นลงทุนตาม
วิ ธีราคาทุน
ทุนชาระแล้ว ความเป็ นเจ้าของ ความเป็ นเจ้าของ
พันบาท ที่ถือโดยบริ ษทั ที่ถือโดยกลุ่มกิ จการ
พันบาท

-

-

ค่าเผื่อ
การด้อยค่า
พันบาท

48

4,018,001

4,018,001

เงิ นลงทุน - สุทธิ
พันบาท

บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
17

เงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม (ต่อ)
17.1 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (ต่อ)
บริษทั ย่อยภายใต้บริษทั ไพร์ม โรด อัลเทอร์เนทีฟ จากัด

ชื่อบริ ษทั ย่อย

ประเทศ
ที่จดทะเบียนจัดตัง้

บริษทั ไพร์ม โรด กรุป๊ จากัด

ไทย

บริษทั ไพร์ม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ย่ี จากัด
บริษทั พาวเวอร์ เอ็นเนอร์ย่ี
ดีเวลลอป เมนท์ จากัด
บริษทั 5 อมตะ จากัด

ไทย
ไทย

บริษทั ไอดีล โซลาร์ จากัด
บริษทั ไพร์ม รีนิวเอเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด

ไทย
ไทย

บริษทั สตาร์ โซลาร์ จากัด
บริษทั ไพร์ม อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์ย่ี จากัด

ไทย
ไทย

บริษทั สมาร์ท โซลาร์ จากัด
บริษทั ไพร์ม โรด โซลาร์ จากัด

ไทย
ไทย

บริษทั ไพร์ม กรีน โซลาร์ จากัด

ไทย

บริษทั สมาร์ท โซลาร์ พาวเวอร์ จากัด

ไทย

บริษทั จูปิเตอร์ เพาเวอร์ จากัด

ไทย

ไทย

Prime Solar Energy Corporation
He Wu Co., Ltd.

สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

Sheng Jiu Co., Ltd

สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

Shin Shi Co., Ltd.

สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

Jinaili Co., Ltd.
Jingtai Co., Ltd.
Jingyi Co., Ltd.
JK Energy Co., Ltd.
JF Eneray Co., Ltd.

สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

ประเภทของธุรกิ จ

อัตราร้อยละของ
ส่วนได้เสีย
ในความเป็ นเจ้าของ
ที่ถือโดยกลุ่มกิ จการ

ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน และ
จาหน่ายอุปกรณ์โรงไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์
ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน
ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน

99.99

ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าจาก
พลังงานทดแทน
ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าจาก
พลังงานทดแทน
ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าจาก
พลังงานทดแทน
ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าจาก
พลังงานทดแทน
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าจาก
พลังงานทดแทน
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าจาก
พลังงานทดแทน
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าจาก
พลังงานทดแทน
ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าจาก
พลังงานทดแทน
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าจาก
พลังงานทดแทน
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าจาก
พลังงานทดแทน
ยังไม่ประกอบกิจการ
ยังไม่ประกอบกิจการ
ยังไม่ประกอบกิจการ
ยังไม่ประกอบกิจการ
ยังไม่ประกอบกิจการ

51.00

99.99
99.99

99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
100.00
100.00
100.00
100.00
85.00
100.00
100.00
100.00
100.00
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บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
17

เงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม (ต่อ)
17.1 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (ต่อ)
บริษทั ย่อยภายใต้บริษทั ไพร์ม โรด อัลเทอร์เนทีฟ จากัด

ชื่อบริ ษทั ย่อย
บริษทั ไพร์ม อัลเทอร์เนทีฟ วิชนส์
ั ่ จากัด

ไทย

บริษทั ไพร์ม โรด รูฟท็อป จากัด

ไทย

บริษทั ไพร์ม เอสโค่ จากัด

ไทย

บริษทั ไพร์ม เวสท์ เอ็นเนอร์ยี จากัด

ไทย

บริษทั ไพร์ม เอ็กซ์ จากัด

ไทย

บริษทั วงศ์ไพบูลย์ เอ็นจิเนียริง่ จากัด

ไทย

บริษทั สยามกรีนเนอร์ย่ี จากัด

ไทย

บริษทั บิก๊ ดาต้า เทคโนโลยี จากัด

ไทย

บริษทั ไพร์ม เอ็นเนอร์ย่ี แคปปิ ตอล จากัด
Prime Road Alternative (Cambodia)
Co.,Ltd.
บริษทั ไพร์ม เอ็นเนอร์ย่ี เคเอช จากัด

286

ประเทศ
ที่จดทะเบียนจัดตัง้

ไทย
กัมพูชา
ไทย

ประเภทของธุรกิ จ
ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตัง้ ระบบ
ประหยัดพลังงาน โดยใช้พลังงาน
ทดแทนเช่น พลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าจาก
พลังงานทดแทน
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าจาก
พลังงานทดแทน
ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตัง้ ระบบ
ประหยัดพลังงาน โดยใช้พลังงาน
ทดแทนเช่น พลังงานแสงอาทิตย์
ทีป่ รึกษา ติดตัง้ ระบบเทคโนโลยี
และรับเหมาก่อสร้างเกีย่ วกับ
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน
การอนุรกั ษ์พลังงาน เทคโนโลยี
ดิจติ อล และนวัตกรรมอื่นๆ
ธุรกิจด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจติ ลั โดยครอบคลุม
ทัง้ ด้านงานวิศวกรรม จัดหา และ
ก่อสร้าง (Engineering,
Procurement and Construction
Services) งานให้บริการระบบ
บริหารจัดการพลังงาน (Energy
ธุรกิจด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจติ ลั โดยครอบคลุม
ทัง้ ด้านงานวิศวกรรม จัดหา และ
ก่อสร้าง (Engineering,
Procurement and Construction
Services) งานให้บริการระบบ
บริหารจัดการพลังงาน (Energy
ธุรกิจด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจติ ลั โดยครอบคลุม
ทัง้ ด้านงานวิศวกรรม จัดหา และ
ก่อสร้าง (Engineering,
Procurement and Construction
Services) งานให้บริการระบบ
บริหารจัดการพลังงาน (Energy
ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าจาก
พลังงานทดแทน
ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน

อัตราร้อยละของ
ส่วนได้เสีย
ในความเป็ นเจ้าของ
ที่ถือโดยกลุ่มกิ จการ
91.99
99.99
99.99
99.97
69.99

69.99

69.99

69.99

99.99
100.00
99.99
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
17

เงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม (ต่อ)
17.1 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (ต่อ)
รายการระหว่างปี พ.ศ. 2564
บริษทั ไพร์ม เอ็กซ์ จากัด
เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564 บริษทั ไพร์ม โรด กรุ๊ป จากัด (“PRG”) ได้ลงทุนในหุน้ สามัญในบริษทั ไพร์ม เอ็กซ์ จากัด
เป็ นจานวนเงิน 0.17 ล้านบาท สาหรับหุน้ สามัญจานวน 6,999 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 25 บาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 69.99
ของจานวนหุ้นทัง้ หมด โดยบริษัท ไพร์ม เอ็กซ์ จากัด ดาเนินธุรกิจที่ปรึกษา ติดตัง้ ระบบเทคโนโลยี และรับเหมา
ก่อสร้างเกีย่ วกับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน การอนุรกั ษ์พลังงาน เทคโนโลยีดจิ ติ อล และนวัตกรรมอื่นๆ
เมื่อ วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2564 บริษัท ไพร์ม เอ็กซ์ จากัด ซึ่งเป็ นบริษัท ย่อ ยของ บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จากัด
ในสัดส่วนร้อยละ 69.99 ของทุนชาระแล้ว เข้าซื้อกิจการทัง้ หมดของ บริษัท วงศ์ไพบูลย์ เอ็นจิเนียริง่ จากัด (WPB)
บริษทั สยามกรีนเนอร์ย่ี จากัด (SGN) และ ห้างหุน้ ส่วนจากัดบิก๊ ดาต้า เทคโนโลยี (BDT) โดยการเข้าซื้อกิจการทัง้ หมด
ร้อยละ 100 ของทุนชาระแล้วของกลุ่มบริษทั ดังกล่าวภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงราคาหุน้ (Price Adjustment) เป็ น
จานวนเงินทัง้ สิ้น 40.00 ล้านบาท โดยแบ่งตามสัดส่วนดังต่อไปนี้ WPB 21.50 ล้านบาท SGN 12.17 ล้านบาท และ
BDT 6.33 ล้านบาท ซึ่งการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษทั ดังกล่าว เป็ นการซื้อธุรกิจตามทีไ่ ด้เปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุ
21.4, 21.5 และ 21.6
บริษทั จูปิเตอร์ เพาเวอร์ จากัด
เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จากัด (“PRG”) ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท จูปิเตอร์
เพาเวอร์ จากัด ตามสัญญาซื้อขายหุ้น เป็ นจานวนเงิน 83.73 ล้านบาท สาหรับหุน้ สามัญจานวน 199,998 หุน้ มูลค่า
หุน้ ละ 100 บาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมด โดยบริษทั จูปิเตอร์ เพาเวอร์ จากัด เป็ นผูด้ าเนิน
โครงการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตัง้ บนพืน้ ดินในระบบส่วนเพิม่ ราคารับซื้อไฟฟ้ า (Adder) มีปริมาณ
รับซื้อไฟฟ้ าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ าสูงสุด 1 เมกะวัตต์ และได้ดาเนินการขายไฟฟ้ าเชิงพาณิชย์แล้ว ซึ่งการเข้าซื้อหุน้
สามัญดังกล่าว เป็ นการซื้อธุรกิจ ตามทีไ่ ด้เปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุ 21.3
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 บริษทั จูปิเตอร์ เพาเวอร์ จากัด ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยของ บริษทั ไพร์ม โรด กรุ๊ป จากัด
ได้จ ดทะเบีย นเพิ่ม ทุ น จ านวน 150,000 หุ้น มูล ค่ า หุ้น ละ 100.00 บาท จากเดิม ทุ น จดทะเบีย น 20.00 ล้า นบาท
เป็ น 35.00 ล้านบาท และ บริษทั ไพร์ม โรด กรุ๊ป จากัด ได้ลงทุนเพิม่ เพื่อคงสัดส่วนการลงทุนเดิม โดยชาระเงินลงทุน
เพิม่ จานวน 15.00 ล้านบาท
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บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
17

เงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม (ต่อ)
17.1 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (ต่อ)
รายการระหว่างปี พ.ศ. 2564 (ต่อ)
บริษทั ไพร์ม เวสท์ เอ็นเนอร์ยี จากัด ( ชื่อเดิม “บริษทั สมาร์ท เพาเวอร์ พลัส จากัด”)
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 บริษทั ไพร์ม เอสโค่ จากัด (“PESCO”) ได้ลงทุนในหุน้ สามัญของ บริษทั ไพร์ม เวสท์
เอ็นเนอร์ยี จากัด เป็ นจานวนเงิน 0.99 ล้านบาท สาหรับหุ้นสามัญจานวน 9,997 หุ้น มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท คิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 99.97 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมด โดยบริษทั ไพร์ม เวสท์ เอ็นเนอร์ยี จากัด ดาเนินธุรกิจออกแบบ ก่อสร้าง
ติดตัง้ ระบบประหยัดพลังงาน โดยใช้พลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564 บริษทั ไพร์ม โรด กรุ๊ป จากัด ได้ซ้อื เงินลงทุนในหุน้ สามัญ ของ บริษทั ไพร์ม เวสท์
เอ็นเนอร์ย่ี จากัด จาก บริษทั ไพร์ม เอสโค่ จากัด เป็ นจานวนเงิน 0.99 ล้านบาท สาหรับหุน้ สามัญจานวน 9,997 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมด
บริษทั ไพร์ม เอส โค่ จากัด
เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564 บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จากัด ชาระค่าหุ้นเพิม่ 75 บาทต่อหุ้น สาหรับหุ้นจานวน
9,998 หุน้ เป็ นจานวน 0.75 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 บริษทั ไพร์ม เอสโค่ จากัด ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยของ บริษทั ไพร์ม โรด กรุ๊ป จากัด
ได้จดทะเบียนเพิม่ ทุน จานวน 990,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท เป็ น
100.00 ล้านบาท และ บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จากัด ได้ลงทุนเพิม่ เพื่อคงสัดส่วนการลงทุนเดิม โดยชาระเงินลงทุน
เพิม่ จานวน 24.75 ล้านบาท
เมื่อ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จากัด ชาระค่าหุ้นเพิ่ม 2 บาทต่อ หุ้น สาหรับหุ้นจานวน
990,000 หุน้ เป็ นจานวน 1.98 ล้านบาท
บริษทั ไพร์ม อัลเทอร์เนทีฟ วิชนั ่ จากัด
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 บริษทั ไพร์ม โรด กรุ๊ป จากัด (“PRG”) ได้ลงทุนเพิม่ ใน บริษทั ไพร์ม อัลเทอร์เนทีฟ
วิชนั ่ จากัด ด้วยมูลค่าตามสัญญาซื้อขายหุน้ จานวน 14,400 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100.00 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิ้น 1.44 ล้านบาท
เพื่อให้บริษทั มีสดั ส่วนการลงทุนเพิม่ จากร้อยละ 53.99 เป็ นร้อยละ 89.99 ของทุนจดทะเบียนทัง้ หมด
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 บริษทั ไพร์ม อัลเทอร์เนทีฟ วิชนั ่ จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของ บริษทั ไพร์ม โรด กรุ๊ป
จากัด ได้จดทะเบียนเพิม่ ทุน จานวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 4.00 ล้านบาท
เป็ น 5.00 ล้านบาท และ บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จากัด ได้ชาระเงินลงทุนเพิม่ จานวน 1.00 ล้านบาท ทาให้บริษัทมี
สัดส่วนการลงทุนเพิม่ จากร้อยละ 89.99 เป็ นร้อยละ 91.99 ของทุนจดทะเบียนทัง้ หมด
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เงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม (ต่อ)
17.1 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (ต่อ)
รายการระหว่างปี พ.ศ. 2564 (ต่อ)
บริษทั ไพร์ม โรด รูฟท็อป จากัด
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 บริษทั ไพร์ม โรด กรุ๊ป จากัด (“PRG”) ได้ลงทุนเพิม่ ใน บริษทั ไพร์ม โรด รูฟท็อป
จากัด ด้วยมูลค่าตามสัญญาซื้อขายหุน้ จานวน 22,999 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100.00 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 2.30 ล้านบาท
เพื่อให้บริษทั มีสดั ส่วนการลงทุนเพิม่ จากร้อยละ 53.99 เป็ นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทัง้ หมด
Prime Solar Energy Corporation
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 Prime Solar Energy Corporation ได้ลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั Jingtai Energy
Co., Ltd. ซึ่งเป็ นบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ และมีทอ่ี ยู่ในประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เป็ นจานวนเงิน 0.08 ล้านเหรียญไต้หวัน
(เทีย บเท่ า 0.09 ล้า นบาท) ส าหรับ หุ้น สามัญ จานวน 8,000 หุ้น มูล ค่ า หุ้น ละ 10 ดอลลาร์ไ ต้ห วัน คิด เป็ น สัด ส่ ว น
ร้อยละ 100 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมด โดยบริษทั Jingtai Energy Co., Ltd. จะดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ า
จากพลังงานทดแทน
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 Prime Solar Energy Corporation ได้ลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั Jingyi Energy
Co., Ltd. ซึ่งเป็ นบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ และมีทอ่ี ยู่ในประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เป็ นจานวนเงิน 0.08 ล้านเหรียญไต้หวัน
(เทียบเท่า 0.09 ล้านบาท) สาหรับหุน้ สามัญจานวน 8,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 ดอลลาร์ไต้หวัน คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ
100 ของจานวนหุ้นทัง้ หมด โดยบริษัท Jingyi Energy Co., Ltd. จะดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ ายกระแสไฟฟ้ าจาก
พลังงานทดแทน
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 Prime Solar Energy Corporation ได้ลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั Jinaili Energy
Co., Ltd. ซึ่งเป็ นบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ และมีทอ่ี ยู่ในประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เป็ นจานวนเงิน 0.43 ล้านเหรียญไต้หวัน
(เทียบเท่า 0.46 ล้านบาท) สาหรับหุน้ สามัญจานวน 42,500 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 ดอลลาร์ไต้หวัน คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ
85 ของจานวนหุ้นทัง้ หมด โดยบริษัท Jinaili Energy Co., Ltd. จะดาเนินธุ รกิจผลิตและจาหน่ า ยกระแสไฟฟ้ า จาก
พลังงานทดแทน
เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 Prime Solar Energy Corporation ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของ บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป
จากัด (“PRG”) ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียน และ PRG ได้ลงทุนเพิม่ เพื่อคงสัดส่วนการลงทุนเดิม โดยชาระเงินลงทุนเพิ่ ม
จานวน 109.45 ล้านเหรียญไต้หวัน (เทียบเท่า 117.74 ล้านบาท)
เมื่อ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 Prime Solar Energy Corporation ซึ่งเป็ นบริษัท ย่อ ยของ บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป
จากัด (“PRG”) ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียน และ PRG ได้ลงทุนเพิม่ เพื่อคงสัดส่วนการลงทุนเดิม โดยชาระเงินลงทุนเพิม่
จานวน 101.00 ล้านเหรียญไต้หวัน (เทียบเท่า 113.18 ล้านบาท)
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บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
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17

เงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม (ต่อ)
17.1 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (ต่อ)
รายการระหว่างปี พ.ศ. 2564 (ต่อ)
Prime Solar Energy Corporation (ต่อ)
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 Prime Solar Enegy Corporation ได้ลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั JK Energy Co., LTD.
ซึง่ เป็ นบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ และมีทอ่ี ยู่ในประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เป็ นจานวนเงิน 0.50 ล้านเหรียญไต้หวัน (เทียบเท่า
0.60 ล้านบาท) สาหรับหุน้ สามัญจานวน 50,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 ดอลลาร์ไต้หวัน คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของ
จานวนหุน้ ทัง้ หมด โดยบริษทั JK Energy Co., Ltd. จะดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 Prime Solar Energy Corporation ได้ลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั JF Energy Co., Ltd.
ซึง่ เป็ นบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ และมีทอ่ี ยู่ในประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เป็ นจานวนเงิน 0.50 ล้านเหรียญไต้หวัน (เทียบเท่า
0.60 ล้านบาท) สาหรับหุน้ สามัญจานวน 50,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 ดอลลาร์ไต้หวัน คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของ
จานวนหุน้ ทัง้ หมด โดยบริษทั JF Energy Co., Ltd. จะดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน
He Wu Co., Ltd.
ในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 He Wu Co., Ltd. ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของ Prime Solar Energy
Corporation (“PSE”) ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียน และ PSE ได้ลงทุนเพิม่ เพื่อคงสัดส่วนการลงทุนเดิม โดยชาระเงินลงทุน
เพิม่ จานวน 50.74 ล้านเหรียญไต้หวัน (เทียบเท่า 54.60 ล้านบาท)
เมื่ อ วัน ที่ 14 ธัน วาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 He Wu Co., Ltd. ซึ่ ง เป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยของ Prime Solar Energy
Corporation (“PSE”) ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียน และ PSE ได้ลงทุนเพิม่ เพื่อคงสัดส่วนการลงทุนเดิม โดยชาระเงินลงทุน
เพิม่ จานวน 211.14 ล้านเหรียญไต้หวัน (เทียบเท่า 255.39 ล้านบาท)
Sheng Jiu Co., Ltd.
ในระหว่างเดือ นมกราคมถึงเดือนกุม ภาพันธ์ พ.ศ. 2564 Sheng Jiu Co., Ltd. ซึ่งเป็ นบริษัท ย่อ ยของ Prime Solar
Energy Corporation (“PSE”) ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียน และ PSE ได้ลงทุนเพิม่ เพื่อคงสัดส่วนการลงทุนเดิม โดยชาระ
เงินลงทุนเพิม่ จานวน 10.40 ล้านเหรียญไต้หวัน (เทียบเท่า 11.15 ล้านบาท)
เมื่อ วัน ที่ 14 ธัน วาคม พ.ศ. 2564 Sheng Jiu Co., Ltd. ซึ่ง เป็ นบริษัท ย่ อ ยของ Prime Solar Energy Corporation
(“PSE”) ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียน และ PSE ได้ลงทุนเพิม่ เพื่อคงสัดส่วนการลงทุนเดิม โดยชาระเงินลงทุนเพิม่ จานวน
3.00 ล้านเหรียญไต้หวัน (เทียบเท่า 3.63 ล้านบาท)
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เงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม (ต่อ)
17.1 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (ต่อ)
รายการระหว่างปี พ.ศ. 2564 (ต่อ)
Shin Shi Co., Ltd.
ในระหว่ า งเดือ นมกราคมถึง เดือ นกุ ม ภาพัน ธ์ พ.ศ. 2564 Shin Shi Co., Ltd. ซึ่ง เป็ น บริษัท ย่ อ ยของ Prime Solar
Energy Corporation (“PSE”) ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียน และ PSE ได้ลงทุนเพิม่ เพื่อคงสัดส่วนการลงทุนเดิม โดยชาระ
เงินลงทุนเพิม่ จานวน 7.00 ล้านเหรียญไต้หวัน (เทียบเท่า 7.50 ล้านบาท)
เมื่อ วัน ที่ 14 ธัน วาคม พ.ศ. 2564 Shin Shi Co., Ltd. ซึ่ ง เป็ นบริษั ท ย่ อ ยของ Prime Solar Energy Corporation
(“PSE”) ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียน และ PSE ได้ลงทุนเพิม่ เพื่อคงสัดส่วนการลงทุนเดิม โดยชาระเงินลงทุนเพิม่ จานวน
6.84 ล้านเหรียญไต้หวัน (เทียบเท่า 8.27 ล้านบาท)
Prime Road Alternative (Cambodia) Co., Ltd.
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 Prime Road Alternative (Cambodia) Co., Ltd. ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของ บริษทั ไพร์ม
เอ็นเนอร์ย่ี เคเอช จากัด (“PEKH”) ได้เพิ่ม ทุ นจดทะเบียน และ PEKH ได้ลงทุ นเพิ่ม เพื่อ คงสัดส่ วนการลงทุ น เดิม
โดยชาระเงินลงทุนเพิม่ จานวน 525,000 เหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 16.03 ล้านบาท)
ในระหว่งเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 Prime Road Alternative (Cambodia) Co., Ltd. ซึ่งเป็ นบริษัท ย่อ ยของ บริษัท
ไพร์ม เอ็นเนอร์ย่ี เคเอช จากัด (“PEKH”) ได้แปลงเงินกูย้ มื เป็ นทุนจดทะเบียนของบริษทั จานวน 151,000 เหรียญสหรัฐ
(เทียบเท่า 4.55 ล้านบาท)
ในระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 Prime Road Alternative (Cambodia) Co., Ltd. ซึ่งเป็ นบริษัท
ย่ อ ยของ บริษัท ไพร์ม เอ็น เนอร์ย่ี เคเอช จ ากัด (“PEKH”) ได้เ พิ่ม ทุ น จดทะเบีย น และ PEKH ได้ล งทุ น เพิ่ม เพื่อ
คงสัดส่วนการลงทุนเดิม โดยชาระเงินลงทุนเพิม่ จานวน 4,331,000 เหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 141.61 ล้านบาท)
ในระหว่ า งเดือ นพฤศจิก ายน พ.ศ. 2564 Prime Road Alternative (Cambodia) Co., Ltd. ซึ่ง เป็ นบริษัท ย่ อ ยของ
บริษัท ไพร์ม เอ็นเนอร์ย่ี เคเอช จากัด (“PEKH”) ได้เพิ่ม ทุ นจดทะเบียน และ PEKH ได้ลงทุ นเพิ่ม เพื่อคงสัด ส่ ว น
การลงทุนเดิม โดยชาระเงินลงทุนเพิม่ จานวน 7,193,000 เหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 241.64 ล้านบาท)
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บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
17

เงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม (ต่อ)
17.1 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (ต่อ)
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทั ย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมที่มีสาระสาคัญ
รายละเอีย ดด้า นล่ า งแสดงงบการเงิน โดยสรุ ป ของบริษัท ย่ อ ยที่ม ีส่ ว นได้เ สีย ที่ไ ม่ม ีอานาจควบคุ ม ที่ม ีส าระสาคัญ
ต่อกลุ่มกิจการ ซึง่ ได้แก่ บริษทั 5 อมตะ จากัด จานวนทีเ่ ปิ ดเผยสาหรับบริษทั ย่อยแสดงด้วยจานวนก่อนการตัดรายการ
ระหว่างกัน
งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
บริ ษทั 5 อมตะ จากัด
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
สินทรัพย์หมุนเวียน
หนี้สนิ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนสุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนสุทธิ
สินทรัพย์สุทธิ
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
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97,992
(76,236)
21,756

96,013
(71,768)
24,245

426,357
(199,936)
226,421

428,627
(230,617)
198,010

248,177

222,255

53,074

40,372
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บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
17

เงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม (ต่อ)
17.1 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (ต่อ)
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทั ย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมที่มีสาระสาคัญ (ต่อ)
รายละเอียดด้านล่างแสดงงบการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มสี ่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคุมที่ม ีสาระสาคัญต่อ
กลุ่มกิจการ ซึ่งได้แก่ บริษทั 5 อมตะ จากัด จานวนทีเ่ ปิ ดเผยสาหรับบริษทั ย่อยแสดงด้วยจานวนก่อนการตัดรายการ
ระหว่างกัน (ต่อ)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
บริ ษทั 5 อมตะ จากัด
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
รายได้
กาไร
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

62,982
25,923
25,923

65,040
23,544
23,544

กาไรส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม

12,702

11,537

เงินปั นผลจ่ายให้กบั ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม

-

-

งบกระแสเงินสดโดยสรุป
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
บริ ษทั 5 อมตะ จากัด
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่ มขึ้นสุทธิ

46,058
(15,174)
(30,920)
(36)

45,204
(14,114)
(30,920)
170
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บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
17

เงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม (ต่อ)
17.2 เงินลงทุนในบริ ษทั ร่วม
จานวนทีร่ บั รูใ้ นงบแสดงฐานะการเงินมีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
บริษทั ร่วม

972,708

1,173,043

จานวนทีร่ บั รูใ้ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่างบการเงิน

325,169

306,415

5,485

21,357

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษทั ร่วมมีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวม
(ตามวิ ธีส่วนได้เสีย)
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
ณ 1 มกราคม
ผลกระทบของการเปลีย่ นนโยบายบัญชี
ลงทุนเพิม่
คืนทุน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนทีไ่ ด้รบั การค้าประกัน
เงินปั นผลรับ
ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่างบการเงิน
ส่วนเกินทุนจากการปรับมูลค่ายุตธิ รรม
โอนออกไปบัญชีสนิ ทรัพย์ตามสัญญาจองซื้อหุน้ เพิม่ ทุน
ณ 31 ธันวาคม
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1,173,043
262
(198,205)
325,169
(179)
(406,154)
5,485
73,108
179
972,708

1,078,163
(23,273)
306,415
(1,193)
(253,502)
21,357
43,883
1,193
1,173,043
58
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* สัดส่วนของส่วนได้เสียทีแ่ ท้จริงทีถ่ อื โดยกลุ่มกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
บริษทั ร่วม
Aizu Energy Pte. Ltd.
บริษทั อีเอสพีพี จากัด
กลุ่มบริษทั วีนา เอ็นเนอร์ยี โซลาร์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั วิเชียรบุรี พาวเวอร์ จากัด
บริษทั อินฟิ นิท โซล่า เอ็นเนอยี จากัด
บริษทั เชียงใหม่ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอยี จากัด
บริษทั โกลเด้น ไลท์ โซล่า จากัด
บริษทั บึงสามพัน โซล่า จากัด
บริษทั นอร์ธเวสต์ โซล่าร์ จากัด
บริษทั โซล่าเทค เอ็นเนอยี จากัด
บริษทั ไนน์ เอ โซล่า จากัด
บริษทั อินฟิ นิท อัลฟา แคปปิ ตอล จากัด
บริษทั เชียงใหม่ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอยี จากัด
บริษทั โกลเด้น ไลท์ โซล่า จากัด
บริษทั บึงสามพัน โซล่า จากัด
บริษทั นอร์ธเวสต์ โซล่าร์ จากัด
บริษทั โซล่าเทค เอ็นเนอยี จากัด
บริษทั ไนน์ เอ โซล่า จากัด
บริษทั อินฟิ นิท อัลฟา แคปปิ ตอล จากัด

กลุ่มกิจการถือหุน้ ทางอ้อมผ่านบริษทั ย่อยในกลุ่มกิจการ

17.2 เงินลงทุนในบริ ษทั ร่วม (ต่อ)

เงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม (ต่อ)

บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

สิงคโปร์
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ประเทศ
ที่จดทะเบียน
จัดตัง้

ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ป่ นุ
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ลงทุนและบริหารจัดการ
ธุรกิจการลงทุน
ธุรกิจการลงทุน
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภทของธุรกิ จ

240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000

461,253
480,000
167,000

ทุนชาระแล้ว
พันบาท

งบการเงินรวม

25.00
30.00
30.00
30.00*
30.00*
15.31*
15.31*
15.31*
15.31*
15.31*
15.31*
16.87*
14.69
14.69
14.69
14.69
14.69
14.69
13.13

สัดส่วน
ของส่วนได้เสีย
ร้อยละ

35,250
35,250
35,250
35,250
35,250
35,250
31,500

115,313
144,000
50,100

เงินลงทุน
ตามวิ ธีราคาทุน
พันบาท

59

74,419
76,778
85,993
80,767
83,144
78,193
69,461
972,708

191,076
155,056
77,821

เงินลงทุนตามวิ ธี
ส่วนได้เสีย
พันบาท
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* สัดส่วนของส่วนได้เสียทีแ่ ท้จริงทีถ่ อื โดยกลุ่มกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
บริษทั ร่วม
Aizu Energy Pte. Ltd.
บริษทั อีเอสพีพี จากัด
กลุ่มบริษทั วีนา เอ็นเนอร์ยี โซลาร์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั วิเชียรบุรี พาวเวอร์ จากัด
บริษทั อินฟิ นิท โซล่า เอ็นเนอยี จากัด
บริษทั เชียงใหม่ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอยี จากัด
บริษทั โกลเด้น ไลท์ โซล่า จากัด
บริษทั บึงสามพัน โซล่า จากัด
บริษทั นอร์ธเวสต์ โซล่าร์ จากัด
บริษทั โซล่าเทค เอ็นเนอยี จากัด
บริษทั ไนน์ เอ โซล่า จากัด
บริษทั อินฟิ นิท อัลฟา แคปปิ ตอล จากัด
บริษทั เชียงใหม่ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอยี จากัด
บริษทั โกลเด้น ไลท์ โซล่า จากัด
บริษทั บึงสามพัน โซล่า จากัด
บริษทั นอร์ธเวสต์ โซล่าร์ จากัด
บริษทั โซล่าเทค เอ็นเนอยี จากัด
บริษทั ไนน์ เอ โซล่า จากัด
บริษทั อินฟิ นิท อัลฟา แคปปิ ตอล จากัด

กลุ่มกิจการถือหุน้ ทางอ้อมผ่านบริษทั ย่อยในกลุ่มกิจการ (ต่อ)

17.2 เงินลงทุนในบริ ษทั ร่วม (ต่อ)

เงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม (ต่อ)

บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

สิงคโปร์
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ประเทศ
ที่จดทะเบียน
จัดตัง้

ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ป่ นุ
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ลงทุนและบริหารจัดการ
ธุรกิจการลงทุน
ธุรกิจการลงทุน
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภทของธุรกิ จ

240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000

1,253,024
480,000
167,000

ทุนชาระแล้ว
พันบาท

งบการเงินรวม

25.00
30.00
30.00
30.00*
30.00*
15.31*
15.31*
15.31*
15.31*
15.31*
15.31*
16.87*
14.69
14.69
14.69
14.69
14.69
14.69
13.13

สัดส่วน
ของส่วนได้เสีย
ร้อยละ

35,250
35,250
35,250
35,250
35,250
35,250
31,500

313,256
144,000
50,100

เงินลงทุน
ตามวิ ธีราคาทุน
พันบาท

60

64,460
66,028
77,147
72,142
76,210
69,508
58,669
1,173,043

477,119
136,893
74,867

เงินลงทุนตามวิ ธี
ส่วนได้เสีย
พันบาท

บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
17

เงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม (ต่อ)
17.2 เงินลงทุนในบริ ษทั ร่วม (ต่อ)
บริษทั ย่อยได้นาหุน้ ของบริษทั ร่วมทีบ่ ริษทั ถืออยู่ไปใช้เป็ นหลักประกันสาหรับการค้าประกันเงินกู้ยมื จากสถาบันการเงิน
แห่งหนึ่งของบริษทั ร่วมหลายแห่งข้างต้น
บริษทั ร่วมของกลุ่มกิจการ ซึ่งได้แก่ 1) บริษทั โกลเด้น ไลท์ โซล่า จากัด 2) บริษทั บึงสามพัน โซล่า จากัด 3) บริษทั
นอร์ธเวสต์ โซล่าร์ จากัด 4) บริษัท โซล่าเทค เอ็นเนอยี จากัด และ 5) บริษัท ไนน์ เอ โซล่า จากัด มีหุ้นบุรมิ สิทธิ
ซึง่ ให้สทิ ธิไว้ ดังต่อไปนี้
-

ผู้ถือหุ้นบุรมิ สิท ธิชนิดสะสม มีสทิ ธิได้รบั เงินปั นผลที่บริษัท ประกาศจ่ายในอัตราร้อ ยละ 10 ของมูลค่าหุ้น ในปี
ทีไ่ ม่มกี ารประกาศจ่ายเงินปั นผล ผูถ้ อื หุน้ บุรมิ สิทธิจะได้สทิ ธิสะสมเงินปั นผลนัน้ ไปจนวันทีป่ ระกาศจ่ายเงินปั นผล
ครัง้ ถัดไป และหุน้ บุรมิ สิทธิ 10 หุน้ มีสทิ ธิลงคะแนนเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เท่ากับหนึ่งเสียง

-

ผู้ถือ หุ้นบุริม สิท ธิชนิ ด ไม่ส ะสม มีสิท ธิได้รบั เงิน ปั น ผล ร้อ ยละ 95 จากมูลค่าเงินปั นผลที่เ หลือ จากการปั น ให้
ผูถ้ อื หุน้ บุรมิ สิทธิชนิดสะสม และหุน้ บุรมิ สิทธิหนึ่งหุน้ มีสทิ ธิลงคะแนนเสียงในทีป่ ระชุมผุถ้ อื หุน้ เท่ากับหนึ่งเสียง

บริษทั ร่วมของกลุ่มกิจการ ซึง่ ได้แก่ 1) บริษทั วิเชียรบุรี พาวเวอร์ จากัด และ 2) บริษทั อินฟิ นิท โซล่า เอ็นเนอยี จากัด
มีหนุ้ บุรมิ สิทธิซง่ึ ให้สทิ ธิไว้ ดังต่อไปนี้
-

ผู้ถือหุ้นบุรมิ สิท ธิชนิดสะสม มีสทิ ธิได้รบั เงินปั นผลที่บริษัท ประกาศจ่ายในอัตราร้อ ยละ 10 ของมูลค่าหุ้น ในปี
ทีไ่ ม่มกี ารประกาศจ่ายเงินปั นผล ผูถ้ อื หุน้ บุรมิ สิทธิจะได้สทิ ธิสะสมเงินปั นผลนัน้ ไปจนวันทีป่ ระกาศจ่ายเงินปั นผล
ครัง้ ถัดไป และหุน้ บุรมิ สิทธิ 10 หุน้ มีสทิ ธิลงคะแนนเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เท่ากับหนึ่งเสียง

บริษัทร่วมของกลุ่มกิจการ ซึ่งได้แก่ 1) บริษัท เชียงใหม่ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอยี จากัด และ 2) บริษัท อินฟิ นิท อัลฟา
แคปปิ ตอล จากัด มีหนุ้ บุรมิ สิทธิซง่ึ ให้สทิ ธิไว้ ดังต่อไปนี้
-

ผู้ถือหุ้นบุรมิ สิทธิชนิดไม่สะสม มีสทิ ธิได้รบั เงินปั นผล ร้อยละ 95 จากมูลค่าเงินปั นผล และหุ้นบุรมิ สิทธิหนึ่งหุ้น
มีสทิ ธิลงคะแนนเสียงในทีป่ ระชุมผุถ้ อื หุน้ เท่ากับหนึ่งเสียง

Aizu Energy Pte. Ltd.
เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 บริษทั ร่วมเพิม่ ทุนจดทะเบียน กลุ่มกิจการได้ลงทุนเพิม่ เพื่อคงสัดส่วนการลงทุนเดิม
โดยชาระเงินลงทุนเพิม่ จานวน 0.91 ล้านเยน (เทียบเท่า 0.26 ล้านบาท)
เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 บริษทั ร่วมขายโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งหนึ่งในต่างประเทศให้กบั
บริษทั ภายนอก จานวน 4,200 ล้านเยน (เทียบเท่า 1,260 ล้านบาท) และขายโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์อกี
แห่งหนึ่งในต่างประเทศให้กบั กลุ่มกิจการ จานวน 666.67 ล้านเยน (เทียบเท่า 202.27 ล้านบาท)
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 บริษทั ร่วมลดทุนจดทะเบียนโดยยังคงสัดส่วนการลงทุนเท่าเดิม โดยลดทุนเป็ นจานวน
รวมทัง้ หมด 2,667 ล้านเยน (เทียบเท่า 792 ล้านบาท) กลุ่มกิจการได้รบั คืนทุนตามสัดส่วน จานวน 666.57 ล้านบาท
(เทียบเท่ากับ 198.21 ล้านบาท)
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บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
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17

เงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม (ต่อ)
17.2 เงินลงทุนในบริ ษทั ร่วม (ต่อ)
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปสาหรับบริษทั ร่วม
ตารางต่อ ไปนี้แสดงข้อ มูลทางการเงินแบบสรุปสาหรับบริษัทร่วมที่มีสาระสาคัญ ต่อกลุ่มกิจการ ข้อ มูลทางการเงิน
ทีเ่ ปิ ดเผยเป็ นจานวนทีแ่ สดงอยู่ในงบการเงินของบริษทั ร่วม ซึง่ ได้ปรับปรุงด้วยรายการปรับปรุงทีจ่ าเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิ
ตามวิธสี ่วนได้เสีย รวมถึงการปรับปรุงมูลค่ายุตธิ รรมและการปรับปรุงเกี่ยวกับความแตกต่างของนโยบายการบัญชีของ
กลุ่มกิจการและบริษทั ร่วม
กลุ่มบริ ษทั วีนา เอ็นเนอร์ยี โซลาร์
บริษทั อีเอสพีพี จากัด
(ประเทศไทย) จากัด
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
ผลการดาเนิ นงานโดยสรุป
รายได้

334,905

340,606

1,132,871

1,173,448

กาไร

235,542

233,393

28,847

28,697

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

-

-

-

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

235,542

233,393

28,847

28,697

เงินปั นผลรับจากบริษทั ร่วม

52,500

58,500

-

-

200,577
1,201,409

213,078
1,241,510

728,881
3,703,502

787,053
3,887,074

หนี้สนิ หมุนเวียน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน

164,186
388,110

129,531
539,627

569,772
1,569,735

475,975
2,112,741

สินทรัพย์สุทธิ (ร้อยละ 100)
หัก ผลกระทบจากการเปลีย่ น
นโยบายทางบัญชี
หัก ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
สินทรัพย์สุทธิของบริษทั ร่วม

849,690

785,430

2,292,876

2,085,411

(332,837)

(329,120)

11,774

(4,411)

516,853

456,310

(2,045,247)
259,403

(1,831,443)
249,557

งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
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17

เงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม (ต่อ)
17.2 เงินลงทุนในบริ ษทั ร่วม (ต่อ)
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปสาหรับบริษทั ร่วม (ต่อ)
ตารางต่อ ไปนี้แสดงข้อ มูลทางการเงินแบบสรุปสาหรับบริษัทร่วมที่มีสาระสาคัญ ต่อกลุ่มกิจการ ข้อ มูลทางการเงิน
ทีเ่ ปิ ดเผยเป็ นจานวนทีแ่ สดงอยู่ในงบการเงินของบริษทั ร่วม ซึง่ ได้ปรับปรุงด้วยรายการปรับปรุงทีจ่ าเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิ
ตามวิธสี ่วนได้เสีย รวมถึงการปรับปรุงมูลค่ายุตธิ รรมและการปรับปรุงเกี่ยวกับความแตกต่างของนโยบายการบัญชีของ
กลุ่มกิจการและบริษทั ร่วม (ต่อ)
กลุ่มบริ ษทั วีนา เอ็นเนอร์ยี โซลาร์
บริษทั อีเอสพีพี จากัด
(ประเทศไทย) จากัด
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
การกระทบยอดกับมูลค่าตามบัญชี
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันสิน้ ปี
ส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการ
ในบริษทั ร่วม (ร้อยละ)
ส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการ
ในบริษทั ร่วม (บาท)
มูลค่าตามบัญชีของบริษทั ร่วม

516,853

456,310

259,403

249,557

30

30

30

30

155,056
155,056

136,893
136,893

77,821
77,821

74,867
74,867

กลุ่มกิจการใช้เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์เป็ นหลักประกันวงเงินสินเชื่อให้กบั บริษทั ร่วม
17.3 การรวมธุรกิ จภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษทั ไพร์ม โรด อัลเทอร์เนทีฟ จากัด (“PRA”) ออกหุน้ สามัญจานวน 4,018,000 หุน้
ทีม่ มี ลู ค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1,000 บาท รวม 4,018.00 ล้านบาท เพื่อซื้อเงินลงทุนต่อไปนี้
-

หุ้น จ านวน 2,017,040 หุ้น ที่ม ีมูล ค่ า ที่ต ราไว้หุ้น ละ 1,000 บาท เป็ น จ านวนเงิน 2,017.04 ล้า นบาท เพื่อ ซื้อ
เงินลงทุนในบริษทั ไพร์ม เอ็นเนอร์ย่ี แคปปิ ตอล จากัด จานวน 437,100 หุน้

-

หุน้ จานวน 2,000,960 หุน้ ทีม่ มี ูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1,000 บาท เป็ นจานวน 2,000.96 ล้านบาท เพื่อซื้อเงินลงทุน
ในบริษทั ไพร์ม โรด กรุ๊ป จากัด จานวน 999,998 หุน้

รายการแลกเปลีย่ นหุน้ ดังกล่าวทาให้ PRA มีสดั ส่วนการลงทุนในบริษทั ทัง้ สองเป็ นร้อยละ 99.99 โดยรายการดังกล่าวนี้
ถือเป็ นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน (Business Combinations under Common Control) กลุ่มบริษทั รับรู้
ส่วนต่ากว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันทีเ่ กิดจากรายการนี้จานวน 2,452.14 ล้านบาท ในส่วนของเจ้าของ
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18

1,642
149,221

32,717
32,717
32,717

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
172,481
(23,260)
149,221

151,555
3,038
(7,014)

167,753
(16,198)
151,555

32,717
-

32,717
32,717

5,702
(2,035)
3,667

3,667

4,434
160
(927)

5,542
(1,108)
4,434

ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง
ที่ดิน
ที่ดิน
อาคารเช่า
พันบาท
พันบาท
พันบาท

สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
โอนเข้า (ออก)
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย - สุทธิ
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 31)
ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่า
งบการเงิน
ราคาตามบัญชีสน้ิ ปี - สุทธิ

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

1,556,227
(222,656)
1,333,571

11,230
1,333,571

1,386,511
(64,170)

1,544,537
(158,026)
1,386,511

โรงไฟฟ้ า
พันบาท

335,668
(82,433)
253,235

6,360
253,235

274,293
(27,418)

328,991
(54,698)
274,293

12,783
(7,246)
5,537

5,537

7,858
254
(2,575)

12,529
(4,671)
7,858

งบการเงิ นรวม
เครื่องตกแต่ง
เครื่องมือ
และติ ดตัง้
และอุปกรณ์ และอุปกรณ์
ในโรงไฟฟ้ า
สานักงาน
พันบาท
พันบาท

1,715
(1,639)
76

76

1,011
(344)
(591)

3,394
(2,383)
1,011

2,984
2,984

2,984

3,474
(490)
-

3,474
3,474

อะไหล่และ
ยานพาหนะ วัสดุสารองคลัง
พันบาท
พันบาท

131,492
131,492

(3,815)
131,492

755
141,361
(3,038)
(3,771)
-

755
755

โรงไฟฟ้ า
ระหว่าง
ก่อสร้าง
พันบาท

64

2,251,769
(339,269)
1,912,500

15,417
1,912,500

1,862,608
141,775
(4,605)
(102,695)

2,099,692
(237,084)
1,862,608

รวม
พันบาท
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18

(7,292)
2,741
147,535

32,717
32,717
32,717

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

6,408
(3,131)
3,277

3,277

(1,099)
-

3,667
709
-

1,657,016
(291,509)
1,365,507

22,750
1,365,507

1,333,571
241
17,869
(6,150)
75,166
(10,467)
(67,473)
-

โรงไฟฟ้ า
พันบาท

391,192
(113,066)
278,126

12,626
278,126

253,235
826
14,326
(8,314)
36,331
(1,290)
(29,636)
22

16,997
(10,566)
6,431

3
6,431

5,537
2,300
1,791
(368)
(2,946)
114

งบการเงิ นรวม
เครื่องตกแต่ง
เครื่องมือ
และติ ดตัง้
และอุปกรณ์ และอุปกรณ์
ในโรงไฟฟ้ า
สานักงาน
พันบาท
พันบาท

3,464
(2,081)
1,383

1,383

76
112
7,138
(4,997)
(442)
(504)

194,913
194,913

1,776
194,913

2,984
48,040
200
14,464
127,683
(234)
-

อะไหล่และ
ยานพาหนะ วัสดุสารองคลัง
พันบาท
พันบาท

910,741
910,741

40,799
910,741

131,492
1,001,364
347
(5,217)
(16,522)
(239,180)
(2,342)
-

โรงไฟฟ้ า
ระหว่าง
ก่อสร้าง
พันบาท

3,391,829
(451,199)
2,940,630

80,695
2,940,630

1,912,500
1,055,485
42,643
(5,217)
(4,997)
(16,522)
(14,701)
(108,888)
(368)

รวม
พันบาท

65

ในปี พ.ศ. 2564 ทีด่ นิ ทีม่ รี าคาตามบัญชีจานวน 32.72 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 32.72 ล้านบาท) อาคารและอุปกรณ์ทม่ี รี าคาตามบัญชีจานวน 2,885.65 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 1,858.93 ล้านบาท) ได้นาไปใช้เป็ น
หลักประกันเงินกูย้ มื จากธนาคาร (หมายเหตุ 25)

178,381
(30,846)
147,535

149,221
1,893
972
-

ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง
ที่ดิน
อาคารเช่า
พันบาท
พันบาท

32,717
-

ที่ดิน
พันบาท

สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
สินทรัพย์เพิม่ ขึน้ จากบริษทั ย่อย
จัดประเภทใหม่เป็ นสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
จัดประเภทใหม่เป็ นสินทรัพย์สทิ ธิการใช้
จัดประเภทรายการสินทรัพย์
โอนเข้า (ออก)
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย - สุทธิ
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 31)
รายการปรับปรุง
ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่า
งบการเงิน
ราคาตามบัญชีสน้ิ ปี - สุทธิ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
18

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิ จการ
เครื่องตกแต่ง
ส่วนปรับปรุง และติ ดตัง้ และ
อาคารเช่า
อุปกรณ์
สานักงาน
พันบาท
พันบาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

302

รวม
พันบาท

-

47
(1)
46

47
(1)
46

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 31)
ราคาตามบัญชีสน้ิ ปี - สุทธิ

160
(3)
157

46
152
(21)
177

46
312
(24)
334

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

160
(3)
157

199
(22)
177

359
(25)
334

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 31)
ราคาตามบัญชีสน้ิ ปี - สุทธิ

157
(40)
117

177
1,934
(311)
1,800

334
1,934
(351)
1,917

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

160
(43)
117

2,132
(332)
1,800

2,292
(375)
1,917

66
รายงานประจำ�ปี 2564

บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
18

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)
ค่าเสื่อมราคาถูกรับรูใ้ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

105,339
3,549
108,888

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

99,787
2,908
102,695

351
351

24
24

ภาระผูกพันในรายจ่ายฝ่ ายทุน
ภาระผูกพันในรายจ่ายฝ่ ายทุน ณ วันทีใ่ นงบแสดงฐานะการเงินซึง่ ยังไม่ได้รบั รูใ้ นงบการเงิน มีดงั นี้

สกุลเงิน
โรงไฟฟ้ า เครื่องมือ และ
อุปกรณ์ในโรงไฟฟ้ า
โรงไฟฟ้ า เครื่องมือ และ
อุปกรณ์ในโรงไฟฟ้ า
19

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

ล้านเหรียญไต้หวัน

1,767.75

545.72

-

-

พันเหรียญสหรัฐ

31,916.19

4.92

-

-

สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้และหนี้ สินตามสัญญาเช่า
19.1 สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ - สุทธิ
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
ทีด่ นิ
อาคารสานักงาน
ยานพาหนะ

103,546
5,185
8,507
117,238

106,587
5,674
5,087
117,348

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
5,185
3,510
8,695

5,674
5,087
10,761

67
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)

303

บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
19

สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้และหนี้ สินตามสัญญาเช่า (ต่อ)
19.1 สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ - สุทธิ (ต่อ)
ส าหรับ ปี ส้ิน สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม รายการที่ร ับ รู้ใ นก าไรหรือ ขาดทุ น และกระแสเงิน สดที่เ กี่ย วข้อ งกับ สัญ ญาเช่ า
ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
ค่าเสื่อมราคาสาหรับสินทรัพย์สทิ ธิการใช้
ทีด่ นิ
อาคารสานักงาน
ยานพาหนะ

การเพิม่ ขึน้ ของสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ระหว่างปี
กระแสเงินสดจ่ายทัง้ หมดของสัญญาเช่า

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

5,012
1,763
3,259
10,034

4,957
904
963
6,824

1,763
1,577
3,340

904
963
1,867

9,924
12,364

8,609
11,014

1,274
3,382

8,609
2,801

ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับสัญญาเช่าทีไ่ ม่ได้รวมรับรูใ้ นหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าและสินทรัพย์สทิ ธิการใช้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วกับสัญญาเช่าระยะสัน้
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วกับสัญญาเช่า
ซึง่ สินทรัพย์มมี ลู ค่าต่า

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

585

585

-

-

493

165

236

-

19.2 หนี้ สินตามสัญญาเช่า
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
รวม

304

7,463
119,694
127,157

5,230
120,133
125,363

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

3,256
5,237
8,493

2,737
7,424
10,161
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บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
19

สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้และหนี้ สินตามสัญญาเช่า (ต่อ)
19.2 หนี้ สินตามสัญญาเช่า (ต่อ)
การเปลีย่ นแปลงของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้

งบการเงินรวม
พันบาท

งบการเงิน
เฉพาะกิ จการ
พันบาท

125,363
10,255
(12,364)
5,903
(2,000)
127,157

10,161
1,274
(3,382)
440
8,493

ราคาตามบัญชีตน้ งวด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564
เพิม่ ขึน้ ระหว่างปี
กระแสเงินสดชาระคืน (จ่ายออก)
ดอกเบีย้ จ่าย
รายการปรับปรุง
ราคาตามบัญชีสน้ิ งวด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
จานวนเงินขัน้ ต่าทีต่ อ้ งจ่ายซึง่ บันทึกเป็ นหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า มีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
ครบกาหนดภายในไม่เกิน 1 ปี
ครบกาหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ครบกาหนดเกิน 5 ปี
หัก ค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคต
ของสัญญาเช่า
มูลค่าปั จจุบนั ของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
- ส่วนทีห่ มุนเวียน
- ส่วนทีไ่ ม่หมุนเวียน

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

13,289
42,357
136,733

10,883
41,035
142,206

3,572
5,447
-

3,141
7,883
-

(65,222)
127,157

(68,761)
125,363

(526)
8,493

(863)
10,161

7,463
119,694
127,157

5,230
120,133
125,363

3,256
5,237
8,493

2,737
7,424
10,161
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20

56,794
(5,897)
50,897

50,897
(2,300)
183
48,780

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
โอนเข้า (ออก)
ค่าตัดจาหน่าย (หมายเหตุ 31)
ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่างบการเงิน
ราคาตามบัญชีสน้ิ ปี - สุทธิ

สิ ทธิ การใช้ระบบ
สายส่งกระแสไฟฟ้ า
พันบาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ

บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

541,404
(23,331)
1,583
519,656

600,063
(58,659)
541,404

สิ ทธิ ในสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้ า
พันบาท

16,790
(697)
16,093

18,000
(1,210)
16,790

สิ ทธิ ในการ
ใช้ที่ดิน
พันบาท

4,700
414
366
(632)
4,848

5,419
(719)
4,700

119
396
(366)
149

119
119

-

-

-

โปรแกรม
โปรแกรม คอมพิ วเตอร์ ค่าความสัมพันธ์
คอมพิ วเตอร์ ระหว่างติ ดตัง้
ลูกค้า
พันบาท
พันบาท
พันบาท

งบการเงินรวม

70

613,910
810
(26,960)
1,766
589,526

680,395
(66,485)
613,910

รวม
พันบาท
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20

56,984
(8,204)
48,780
48,780
5,217
(2,389)
409
52,017
62,654
(10,637)
52,017

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
สินทรัพย์เพิม่ ขึน้ จากบริษทั ย่อย
จัดประเภทใหม่จากทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย - สุทธิ
ค่าตัดจาหน่าย (หมายเหตุ 31)
ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่างบการเงิน
ราคาตามบัญชีสน้ิ ปี - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

สิ ทธิ การใช้ระบบ
สายส่งกระแสไฟฟ้ า
พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ (ต่อ)

บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

646,521
(107,242)
539,279

519,656
39,500
(24,927)
5,050
539,279

601,695
(82,039)
519,656

สิ ทธิ ในสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้ า
พันบาท

19,300
(2,653)
16,647

16,093
1,300
(746)
16,647

18,000
(1,907)
16,093

สิ ทธิ ในการ
ใช้ที่ดิน
พันบาท

7,436
(2,094)
5,342

4,848
726
26
510
(26)
(743)
1
5,342

6,199
(1,351)
4,848

939
939

149
1,300
(510)
939

149
149

4,030
(788)
3,242

4,030
(788)
3,242

-

โปรแกรม
โปรแกรม คอมพิ วเตอร์ ค่าความสัมพันธ์
คอมพิ วเตอร์ ระหว่างติ ดตัง้
ลูกค้า
พันบาท
พันบาท
พันบาท

งบการเงินรวม

71

740,880
(123,414)
617,466

589,526
2,026
44,856
5,217
(26)
(29,593)
5,460
617,466

683,027
(93,501)
589,526

รวม
พันบาท

บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
20

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิ จการ
โปรแกรม
โปรแกรม คอมพิ วเตอร์
คอมพิ วเตอร์ ระหว่างติ ดตัง้
พันบาท
พันบาท

308

รวม
พันบาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

12
(1)
11

-

12
(1)
11

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ค่าตัดจาหน่าย (หมายเหตุ 31)
ราคาตามบัญชีสน้ิ ปี - สุทธิ

11
(1)
10

-

11
(1)
10

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

12
(2)
10

-

12
(2)
10

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
ค่าตัดจาหน่าย (หมายเหตุ 31)
ราคาตามบัญชีสน้ิ ปี - สุทธิ

10
179
(2)
187

-

10
179
(2)
187

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

190
(3)
187

-

190
(3)
187
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บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
20

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ (ต่อ)
ค่าตัดจาหน่ายถูกรับรูใ้ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

30,292
1,531
31,823

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

26,328
632
26,960

2
2

1
1

ภาระผูกพันในรายจ่ายฝ่ ายทุน
ภาระผูกพันในรายจ่ายฝ่ ายทุน ณ วันทีใ่ นงบแสดงฐานะการเงินซึง่ ยังไม่ได้รบั รูใ้ นงบการเงิน มีดงั นี้

สกุลเงิน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
21

ล้านบาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
0.20

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

0.20

-

-

การซื้อธุรกิ จ
21.1 การซื้อธุรกิ จแบบย้อนกลับ จากกลุ่มบริษทั FC Group
กลุ่มบริษทั PRA ซึง่ เป็ นผูซ้ ้อื กิจการในทางบัญชี ได้ซ้อื กิจการของกลุ่มบริษทั FC ซึง่ ถือเป็ นผูถ้ ูกซื้อกิจการในทางบัญชี
การซื้อกิจการได้เสร็จสิน้ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยมีเงื่อนไขทีผ่ ถู้ อื หุน้ เดิมของกลุ่มบริษทั FC ต้องปฏิบตั ิ
ตามดังนี้
ก)

การขายเงินลงทุนและหนี้สนิ ตามเงื่อนไขบังคับก่อนการรวมธุรกิจ (“Condition Precedent”)
โดยผูถ้ อื หุน้ เดิมของกลุ่มบริษทั FC ได้ขายเงินลงทุนและหนี้สนิ ตามเงื่อนไขบังคับเสร็จสิ้นก่อนวันที่ 26 กรกฎาคม
พ.ศ. 2562

ข)

การจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์และหนี้สนิ ตามหน้าที่ในการดาเนินการภายหลังจากธุรกรรมการรับโอนกิจ การ
ทัง้ หมดและ การจัดสรรหลักทรัพย์เสร็จสมบูรณ์ (“Covenants”) และการค้าประกันมูลค่าเงินลงทุน
ผูถ้ อื หุน้ เดิมของกลุ่มบริษัท FC จะต้องขายสินทรัพย์และหนี้สนิ ตาม Covenants ภายหลังการรวมธุรกิจ โดยมี
กาหนดระยะเวลาในการขายภายใน 12 เดือน และจะต้องได้รบั ชาระเงินทัง้ จานวนภายใน 15 เดือน นับจากวันที่
26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
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บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
21

การซื้อธุรกิ จ (ต่อ)
21.1 การซื้อธุรกิ จแบบย้อนกลับ จากกลุ่มบริษทั FC Group (ต่อ)
ทัง้ นี้ กลุ่ม บริษัท FC จะต้อ งมีสินทรัพย์สุท ธิภ ายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติตามเงื่อนไขทัง้ ข้อ ก) และข้อ ข) จานวน
576.84 ล้านบาท ในกรณีทม่ี สี นิ ทรัพย์สุทธิน้อยกว่า 576.84 ล้านบาท คุณกฤษน์ ศรีชวาลา ซึ่งเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
เดิมของกลุ่มบริษทั FC ตกลงทีจ่ ะซื้อสินทรัพย์ในเงื่อนไขเพื่อให้กลุ่มบริษทั FC มีสนิ ทรัพย์สุทธิทจ่ี ะเปลีย่ นเป็ นเงินสด
ในมูลค่าจานวน 576.84 ล้านบาท ดังนัน้ ในงบการเงินรวมจึงแสดงสินทรัพย์และหนี้สนิ ทีไ่ ด้จากการซื้อกลุ่มบริษทั FC
ภายใต้รายการสินทรัพย์และหนี้สนิ ตามสัญญาจองซื้อหุน้ เพิม่ ทุน โดยส่วนต่างของจานวน 576.84 ล้านบาท กับราคา
ตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สนิ สุทธิในกลุ่มบริษทั FC ณ วันซื้อกิจการจะบันทึกเป็ นลูกหนี้จ ากการค้าประกันมูลค่า
เงินลงทุนตามรายละเอียดในหมายเหตุ 21.1.2
เมื่อเดือนสิงหาคม 2563 บริษทั พีอาร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (“PRGD”) ในฐานะผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั และคู่สญ
ั ญา
ของสัญญาจองซื้อหุน้ เพิม่ ทุน ได้มหี นังสือบอกกล่าวถึง คุณกฤษน์ ศรีชวาลา ซึ่งเป็ นคู่สญ
ั ญา เพื่อเร่งรัดให้ปฏิบตั ติ าม
เงื่อนไขในสัญญา อย่างไรก็ดี คุณกฤษน์ ได้ม ีหนังสือ ร้อ งขอให้ขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามสัญญาสืบเนื่องจาก
สถานการณ์โรคระบาด (COVID-19) ทีส่ ่งผลกระทบต่อธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ อุตสาหกรรมการโรงแรมและ
การท่องเทีย่ ว ซึง่ เป็ นธุรกิจหลักของสินทรัพย์ตามสัญญาจองซื้อหุน้ เพิม่ ทุน ทัง้ สองฝ่ ายจึงตกลงขยายระยะเวลาออกไป
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยยังคงเงื่อนไขอื่นตามสัญญาเดิม ทัง้ นี้ผถู้ อื หุน้ ใหญ่รายเดิมจะรับภาระทางการเงิน
ทีเ่ กิดขึน้
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 ผู้บริหารได้ทาการวัดมูลค่าของลูกหนี้จากการค้าประกันมูลค่ าเงิน
ลงทุน โดยพิจารณาความเสีย่ งด้านเครดิตและโอกาสในการผิดนัดชาระหนี้ของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่เดิมว่าอยู่ในระดับต่ า
เนื่องจากมีสถานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่รายหนึ่งของกลุ่มกิ จการ อีกทัง้ ยังเป็ นผูถ้ อื หุน้ และผูบ้ ริหารระดับสูงในธุรกิจอื่นอีก
หลายแห่ง นอกจากนี้ กลุ่มกิจการไม่ได้คดิ ลดลูกหนี้ดงั กล่าว เนื่องจากผูบ้ ริหารพิจารณาว่าผูถ้ อื หุน้ ใหญ่เดิมจะรับภาระ
ทางการเงินทีเ่ กิดขึน้ ผูบ้ ริหารได้รบั จดหมายยืนยันยอดจากผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่เดิมจากการค้าประกันมูลค่าเงินลงทุน
เมื่อ วัน ที่ 30 มิถุ น ายน พ.ศ. 2564 บริษัท และผู้ถือ หุ้น ใหญ่ ร ายเดิม ตกลงท าสัญ ญาช าระหนี้ กับ เจ้า หนี้ เ งิน กู้ยืม
ในการชาระหนี้สินบางส่วน ด้วยการโอนสินทรัพย์ตามสัญ ญาจองซื้อ หุ้นเพิ่ม ทุ นบางส่วน ซึ่งผู้ถือ หุ้นใหญ่ รายเดิม
(ลูกหนี้จากการค้าประกันมูลค่าเงินลงทุน) จะเป็ นผูร้ บั ภาระทางการเงินจากการโอนสินทรัพย์และหนี้สนิ ดังกล่าว
สัญญาตกลงชาระหนี้สนิ และโอนสิทธิในสินทรัพย์ดงั กล่าว ได้มกี ารลงนามครบถ้วนทุกฝ่ าย เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2564 เพื่อให้สญ
ั ญาสมบูรณ์ตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การโอนสิทธิการเช่าทีด่ นิ ทีก่ ฎหมายกาหนดให้ย่นื โอน
ต่ อเจ้าพนั กงานที่ดิน จะด าเนิ น การในภายหลัง ตามเจตนารมณ์ ของทุ กฝ่ าย สืบเนื่ อ งจากสถานการณ์ โรคระบาด
(COVID-19)

310

74
รายงานประจำ�ปี 2564

บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
21

การซื้อธุรกิ จ (ต่อ)
21.1 การซื้อธุรกิ จแบบย้อนกลับ จากกลุ่มบริษทั FC Group (ต่อ)
รายการทีเ่ กีย่ วข้องกับการซื้อธุรกิจ มีดงั ต่อไปนี้
21.1.1 รายการ ณ วันซื้อธุรกิ จ
สิง่ ตอบแทนทีจ่ ่ายให้กบั กลุ่มบริษทั FC และสินทรัพย์ทไ่ี ด้มาและหนี้สนิ ทีร่ บั รู้ ณ วันทีซ่ ้อื ธุรกิจ สรุปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
พันบาท
มูลค่าทีร่ บั รู้ ณ วันทีซ่ ้อื สาหรับสินทรัพย์ทไ่ี ด้มาและหนี้สนิ ทีร่ บั มา
สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
เงินลงทุนอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
สิทธิการเช่าทีด่ นิ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้จากการค้าประกันมูลค่าเงินลงทุน (หมายเหตุ 21.1.2)
หนี้ สิน
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
ตั ๋วสัญญาใช้เงิน
หุน้ กูท้ ถ่ี งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิทไ่ี ด้รบั
สิง่ ตอบแทนทัง้ หมดทีใ่ ช้ในการซื้อ
ค่าความนิยม

283
162,312
4,636
9,383
95,154
246,340
30,070
49,917
54,699
700
586,430

(30,105)
(88,329)
(310,749)
(200,000)
(6,737)
(27,164)
576,840
576,840
-
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บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
21

การซื้อธุรกิ จ (ต่อ)
21.1 การซื้อธุรกิ จแบบย้อนกลับ จากกลุ่มบริษทั FC Group (ต่อ)
รายการทีเ่ กีย่ วข้องกับการซื้อธุรกิจ มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
21.1.1 รายการ ณ วันซื้อธุรกิ จ (ต่อ)
สิง่ ตอบแทนทีใ่ ช้ในการซื้อคานวณจากจานวนหุน้ ที่ PRA ต้องออกให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เดิมของ FC Group เพื่อทา
ให้สดั ส่วน ความเป็ นเจ้าของในกิจการทีร่ วมกันเหมือนกับสัดส่วนหลังการรวมธุรกิจแบบย้อนกลับ ซึง่ คือหุน้
ของ PRA จานวน 576,840 หุน้ ซึง่ มีมลู ค่ายุตธิ รรมเท่ากับ 576.84 ล้านบาท
กลุ่มกิจการได้ทาการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของสิง่ ตอบแทนทีใ่ ช้ในการซื้อ ได้แก่ หุน้ PRA ณ วันซื้อธุรกิจ
แล้วเสร็จในระหว่างไตรมาส 2 พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีมูลค่ารวมส่วนกิจการ (Sum-of-the-parts approach) ที่
ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยมูลค่ายุติธรรมจากการประเมินใกล้เคียงกับสินทรัพย์สุทธิท่ไี ด้จาก
การซื้อธุรกิจ ดังนัน้ จึงไม่จาเป็ นต้องปรับปรุงมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สนิ ทีไ่ ด้จากการซื้อธุรกิจ
21.1.2 ลูกหนี้ จากการคา้ ประกันมูลค่าเงินลงทุน
ลูกหนี้จากการค้าประกันมูลค่าเงินลงทุน ณ วันซื้อธุรกิจ เป็ นผลต่างของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุ ทธิ
ทีร่ ะบุได้ของกลุ่มบริษทั FC ณ วันทีซ่ ้อื ธุรกิจ ทีต่ ่ากว่ามูลค่าค้าประกันตามสัญญา

มูลค่าที่ได้รบั การคา้ ประกันตามสัญญา
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สนิ สุทธิของกลุ่มบริษทั FC
ณ วันทีซ่ ้อื ธุรกิจ
ลูกหนี้จากการค้าประกันมูลค่าเงินลงทุน ณ วันทีซ่ ้อื ธุรกิจ
รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่ องภายหลังวันที่ซื้อธุรกิ จ
ที่มีการรับประกัน
รายได้อ่นื
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าตัดจาหน่าย
ผลกระทบจากรายการชาระหนี้
ชาระหนี้สนิ เดิมภายใต้สญ
ั ญาจองซื้อหุน้ เพิม่ ทุน
ลูกหนี้จากการค้าประกันมูลค่าเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

312

งบการเงิน
รวม
พันบาท

งบการเงิน
เฉพาะกิ จการ
พันบาท

576,840

-

9,590
586,430

-

(200)
78,618
2,720
5,308
(121,388)
(1,517)

(200)
78,618
2,720
5,308
(101,579)
(1,517)

549,971

(16,650)
76
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บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
21

การซื้อธุรกิ จ (ต่อ)
21.1 การซื้อธุรกิ จแบบย้อนกลับ จากกลุ่มบริษทั FC Group (ต่อ)
รายการทีเ่ กีย่ วข้องกับการซื้อธุรกิจ มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
21.1.2 ลูกหนี้ จากการคา้ ประกันมูลค่าเงินลงทุน (ต่อ)
ยอดคงเหลือของลูกหนี้จากการค้าประกันมูลค่าเงินลงทุนเปลี่ยนแปลงไปจากวันที่ซ้อื ธุรกิจเนื่องจากเงื่อนไข
การค้าประกันมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ได้ค้าประกันรวมถึงรายได้และค่าใช้จ่ายภายหลังวันทีซ่ ้อื ธุรกิจทีเ่ กี่ยวเนื่อง
กับสินทรัพย์สุทธิของกลุ่มบริษทั FC ณ วันทีซ่ ้อื ธุรกิจ
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บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
21

การซื้อธุรกิ จ (ต่อ)
21.1 การซื้อธุรกิ จแบบย้อนกลับ จากกลุ่มบริษทั FC Group (ต่อ)
รายการทีเ่ กีย่ วข้องกับการซื้อธุรกิจ มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
21.1.3 สิ นทรัพย์และหนี้ สินตามสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่ มทุน
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สนิ ตามสัญญาจองซื้อหุน้ เพิม่ ทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
สิ นทรัพย์ตามสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่ มทุน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้
แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
เงินลงทุนอื่น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
สิทธิการเช่าทีด่ นิ
เงินให้กยู้ มื ระยะยาว
แก่กจิ การทีเ่ กี่ยวข้องกัน
รวมสินทรัพย์
หนี้ สินตามสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่ มทุน
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จาก
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลอื่น
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สนิ
รวมสิ นทรัพย์(หนี้ สิน)สุทธิ
ตามสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่ มทุน

314

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

80
88,048

161
143,115

80
88,048

82
160,640

6,894
54,699
-

30,070
4,506
8,855
93,514
246,340
54,699
45,972

6,894
54,699
-

1,090
8,949
315,964
54,699
45,972

149,721

627,232

149,721

44,982
632,378

29,947
39,126

29,976
115,652

29,947
39,126

29,976
110,665

27,164
6,500
102,737

27,194
514,250
6,500
693,572

27,164
6,500
102,737

27,164
514,250
6,500
688,555

46,984

(66,340)

46,984

(56,177)
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บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
21

การซื้อธุรกิ จ (ต่อ)
21.1 การซื้อธุรกิ จแบบย้อนกลับ จากกลุ่มบริษทั FC Group (ต่อ)
รายการทีเ่ กีย่ วข้องกับการซื้อธุรกิจ มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
21.1.3 สิ นทรัพย์และหนี้ สินตามสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่ มทุน (ต่อ)
งบการเงินรวม

ลูกหนี้ จากการคา้ ประกันมูลค่าเงินลงทุน
มูลค่าทีไ่ ด้รบั การค้าประกันตามสัญญา
ลูกหนี้จากรายการทีเ่ กีย่ วเนื่องภายหลังวันซื้อธุรกิจ
ทีม่ กี ารรับประกัน
การหักกลบลบหนี้
ยอดคงเหลือ ณ วันสิน้ งวด (หมายเหตุ 21.1.2)

พ.ศ. 2564
พันบาท

พ.ศ. 2563
พันบาท

576,840

576,840

(46,984)
20,115
549,971

66,340
643,180
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บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
21

การซื้อธุรกิ จ (ต่อ)
21.2 การซื้อธุรกิ จ บริษทั จูปิเตอร์ เพาเวอร์ จากัด
เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการได้ซ้อื หุน้ ของ บริษทั จูปิเตอร์ เพาเวอร์ จากัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99%
เป็ นจานวน 83.73 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ นการซื้อ หุ้นทุน จานวนเงิน 33.29 ล้านบาท และการจ่ายชาระเงินกู้ยืม แก่
กรรมการเดิม จานวนเงิน 50.44 ล้านบาท เพื่อให้ได้มาซึ่งกิจการที่ดาเนินธุรกิ จในโครงการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบติดตัง้ บนพืน้ ดินทีม่ ขี นาดกาลังการผลิตรวม 1 เมกะวัตต์ การซื้อเงินลงทุนดังกล่าวถือเป็ นการซื้อธุรกิจ
รายการทีเ่ กีย่ วข้องกับการซื้อธุรกิจ มีดงั ต่อไปนี้
มูลค่าสิง่ ตอบแทนทีจ่ ่ายให้กบั กลุ่มผูถ้ อื หุน้ เดิม เทียบกับมูลค่าของรายการสินทรัพย์ทไ่ี ด้มาและหนี้สนิ ทีร่ บั รูจ้ ากการซื้อธุรกิจ
ณ วันทีซ่ ้อื ขาย สรุปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
พันบาท
มูลค่าทีร่ บั รู้ ณ วันทีซ่ ้อื สาหรับสินทรัพย์ทไ่ี ด้มาและหนี้สนิ ทีร่ บั มา
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สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

4,684
4,208
4,160
32,272
40,800
20

หนี้ สิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
เงินกูย้ มื จากกรรมการเดิม
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลค้างจ่าย
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น
มูลค่าสินทรัพย์สทิ ธิทไ่ี ด้รบั
สิง่ ตอบแทนทัง้ หมดทีใ่ ช้ในการซื้อ
กาไรจากการต่อรองราคาซื้อ
สิง่ ตอบแทนทัง้ หมดทีใ่ ช้ในการซื้อ
ชาระคืนเงินกูย้ มื ทีม่ กี บั กรรมการเดิม
รวมเงินทีจ่ ่ายไป

(160)
(50,436)
(241)
(94)
(975)
34,238
33,291
947
33,291
50,436
83,727
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บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
21

การซื้อธุรกิ จ (ต่อ)
21.2 การซื้อธุรกิ จ บริษทั จูปิเตอร์ เพาเวอร์ จากัด (ต่อ)
ในระหว่างไตรมาส 4 พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการได้ทาการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์สุทธิท่ไี ด้จากการซื้อธุรกิจ
ณ วันทีซ่ ้อื ธุรกิจแล้วเสร็จ ซึ่งประเมินโดยทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ และได้ปรับปรุงมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สนิ ที่ได้
จากการซื้อธุรกิจแล้ว
เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 บริษทั ไพร์ม โรด กรุ๊ป จากัด (“PRG”) ได้รบั โอนหุน้ ของ บริษทั พัฒนาโซล่าร์เทอร์มอล
จากัด สาหรับหุ้นสามัญจานวน 489,999 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อ ยละ 49.00 ของจานวนหุ้น
ทัง้ หมด เพื่อเป็ นหลักประกันสาหรับเงินมัดจาจานวน 20 ล้านบาท ทีจ่ ่ายไปตามบันทึกข้อตกลงโครงการผลิตไฟฟ้ าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้ บนพืน้ ดิน
21.3 การซื้อธุรกิ จ บริษทั วงศ์ไพบูลย์ เอ็นจิ เนี ยริ่ง จากัด
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการได้ซ้อื หุ้นของ บริษัท วงศ์ไพบูลย์ เอ็นจิเนียริง่ จากัด ในสัดส่วนร้อยละ
99.99% เป็ น จ านวน 21.50 ล้า นบาท เพื่อ ให้ไ ด้ม าซึ่ง กิจ การที่ด าเนิ น ธุ ร กิจ ด้า นเทคโนโลยีแ ละนวัต กรรมดิจิตัล
โดยครอบคลุมทัง้ ด้านงานวิศวกรรม จัดหา และก่อ สร้าง (Engineering, Procurement and Construction Services)
งานให้บริการระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System – EMS) ในรูปแบบ Internet of Things
(loT) และงานด้านที่ปรึกษาโซลูชนและอุ
ั่
ปกรณ์ประหยัดพลังงาน (Solution Provider for Engrgy Efficiency) การซื้อ
เงินลงทุนดังกล่าวถือเป็ นการซื้อธุรกิจ
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บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
21

การซื้อธุรกิ จ (ต่อ)
21.3 การซื้อธุรกิ จ บริษทั วงศ์ไพบูลย์ เอ็นจิ เนี ยริ่ง จากัด (ต่อ)
รายการทีเ่ กีย่ วข้องกับการซื้อธุรกิจ มีดงั ต่อไปนี้
มูลค่าสิง่ ตอบแทนทีจ่ ่ายให้กบั กลุ่มผูถ้ อื หุน้ เดิม เทียบกับมูลค่าของรายการสินทรัพย์ทไ่ี ด้มาและหนี้สนิ ทีร่ บั รูจ้ ากการซื้อธุรกิจ
ณ วันทีซ่ ้อื ขาย สรุปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
พันบาท
มูลค่าทีร่ บั รู้ ณ วันทีซ่ ้อื สาหรับสินทรัพย์ทไ่ี ด้มาและหนี้สนิ ทีร่ บั มา
สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
หนี้ สิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลค้างจ่าย
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิทไ่ี ด้รบั
สิง่ ตอบแทนทัง้ หมดทีใ่ ช้ในการซื้อ
ค่าความนิยม

433
2,445
309
10,617
901
1,831
(748)
(231)
(62)
(3,288)
(519)
11,688
21,498
9,810

กลุ่มกิจการอยู่ในระหว่างประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์สุทธิท่ไี ด้จากการซื้อธุรกิจ ณ วันที่ซ้อื ธุรกิจและคาดว่า
จะแล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับจากวันซื้อธุรกิจ
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บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
21

การซื้อธุรกิ จ (ต่อ)
21.4 การซื้อธุรกิ จ บริษทั สยามกรีนเนอร์ยี่ จากัด
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการได้ซ้อื หุน้ ของ บริษทั สยามกรีนเนอร์ย่ี จากัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99%
เป็ นจานวน 12.18 ล้านบาท เพื่อให้ได้มาซึ่งกิจการที่ดาเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจติ ลั โดยครอบคลุม
ทัง้ ด้านงานวิศวกรรม จัดหา และก่อ สร้าง (Engineering, Procurement and Construction Services) งานให้บริการ
ระบบบริ ห ารจัด การพลั ง งาน (Energy Management System - EMS) ในรู ป แบบ Internet of Things (loT) และ
งานด้านที่ปรึกษาโซลูชนและอุ
ั่
ปกรณ์ประหยัดพลังงาน (Solution Provider for Engrgy Efficiency) การซื้อเงินลงทุน
ดังกล่าวถือเป็ นการซื้อธุรกิจ
รายการทีเ่ กีย่ วข้องกับการซื้อธุรกิจ มีดงั ต่อไปนี้
มูลค่าสิง่ ตอบแทนทีจ่ ่ายให้กบั กลุ่มผูถ้ อื หุน้ เดิม เทียบกับมูลค่าของรายการสินทรัพย์ทไ่ี ด้มาและหนี้สนิ ทีร่ บั รูจ้ ากการซื้อธุรกิจ
ณ วันทีซ่ ้อื ขาย สรุปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
พันบาท
มูลค่าทีร่ บั รู้ ณ วันทีซ่ ้อื สาหรับสินทรัพย์ทไ่ี ด้มาและหนี้สนิ ทีร่ บั มา
สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
หนี้ สิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิทไ่ี ด้รบั
สิง่ ตอบแทนทัง้ หมดทีใ่ ช้ในการซื้อ
ค่าความนิยม

400
790
7,940
232
53
855
(2,062)
(40)
(173)
7,995
12,176
4,181

กลุ่มกิจการอยู่ในระหว่ างประเมินมูลค่ ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิท่ีได้จากการซื้อธุ รกิจ ณ วันที่ซ้ือธุรกิจและคาดว่ า
จะแล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับจากวันซื้อธุรกิจ
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บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
21

การซื้อธุรกิ จ (ต่อ)
21.5 การซื้อธุรกิ จ บริษทั บิ๊กดาต้า เทคโนโลยี จากัด
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการได้ซ้อื หุ้นของ บริษทั บิก๊ ดาต้า เทคโนโลยี่ จากัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99%
เป็ นจานวน 6.33 ล้านบาท เพื่อให้ได้มาซึ่งกิจการทีด่ าเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจติ ลั โดยครอบคลุมทัง้
ด้านงานวิศวกรรม จัดหา และก่อสร้าง (Engineering, Procurement and Construction Services) งานให้บริการระบบ
บริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System - EMS) ในรูปแบบ Internet of Things (loT) และงานด้า นที่
ปรึกษาโซลูชนและอุ
ั่
ปกรณ์ ประหยัดพลังงาน (Solution Provider for Engrgy Efficiency) การซื้อ เงินลงทุ นดังกล่าว
ถือเป็ นการซื้อธุรกิจ
รายการทีเ่ กีย่ วข้องกับการซื้อธุรกิจ มีดงั ต่อไปนี้
มูลค่าสิง่ ตอบแทนทีจ่ ่ายให้กบั กลุ่มผูถ้ อื หุน้ เดิม เทียบกับมูลค่าของรายการสินทรัพย์ทไ่ี ด้มาและหนี้สนิ ทีร่ บั รูจ้ ากการซื้อธุรกิจ
ณ วันทีซ่ ้อื ขาย สรุปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
พันบาท
มูลค่าทีร่ บั รู้ ณ วันทีซ่ ้อื สาหรับสินทรัพย์ทไ่ี ด้มาและหนี้สนิ ทีร่ บั มา
สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
มูลค่าหนี้สนิ สุทธิทไ่ี ด้รบั
สิง่ ตอบแทนทัง้ หมดทีใ่ ช้ในการซื้อ
ค่าความนิยม

211
17
439
9,071
1,369
2,000
(207)
(5,756)
(500)
(2,453)
(7,010)
(474)
(3,293)
6,326
9,619

กลุ่มกิจการอยู่ในระหว่างประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์สุทธิท่ไี ด้จากการซื้อธุรกิจ ณ วันที่ซ้อื ธุรกิจและคาดว่า
จะแล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับจากวันซื้อธุรกิจ
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บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
22

ทุนเรือนหุ้น
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
จานวนหุ้น
หุ้นสามัญ
จานวนหุ้น
หุ้นสามัญ
พันหุ้น
พันบาท
พันหุ้น
พันบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ลดทุนจดทะเบียน
เปลีย่ นแปลงหุน้
เพิม่ ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

25,514,281
(8,496,339)
(12,763,457)
1,275,515
5,530,000

25,514,281
(8,496,339)
(12,763,457)
1,275,515
5,530,000

17,017,942
(12,763,457)
4,254,485

17,017,942
(12,763,457)
4,254,485

หุน้ สามัญจดทะเบียนทัง้ หมดมีจานวน 5,530,000,000 หุน้ (พ.ศ. 2563 : 25,514,280,600 หุน้ ) ซึ่งมีราคามูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ
1 บาท (พ.ศ. 2563 : 1 บาท) และทุนที่ออกและเรียกช าระแล้วมีจ านวน 4,254,485,515 หุ้น (พ.ศ. 2563 : 17,017,942,060 หุ้น)
มีราคามูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท (พ.ศ. 2563 : 1 บาท)
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564 ผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุมตั ลิ ดทุน จากทุนจดทะเบียน
25,514,280,600 บาท เป็ นทุนจดทะบียน 17,017,942,060 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้นาออกจาหน่ าย 8,496,338,540 หุ้น
มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท และเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้และจานวนหุน้ ของบริษทั โดยการรวมหุน้ จากเดิมมูลค่าหุ้นละ
1 บาท เป็ นมูลค่าหุ้นละ 4 บาท และเปลี่ยนแปลงจานวนหุ้นของบริษัท โดยใช้วธิ ี การคานวณ คือ อัตราหุ้นเดิม 4 หุ้น เป็ น
1 หุ้นใหม่ บริษัทได้ดาเนินการจดทะเบียนลดทุ นจดทะเบียนและเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ เสร็จสิน้ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ตามลาดับ ต่อมาวันที่
23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 บริษทั ได้เปลีย่ นมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ จากหุน้ ละ 4 บาท เป็ นหุน้ ละ 1 บาท ทาให้บริษทั มีทุนจดทะเบียน
และทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว จานวน 4,254,485 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564 ผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุ มตั เิ พิม่ ทุนจดทะเบียน จานวน
1,275,514,485 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท จึงท าให้บริษัท มีทุ น จดทะเบียน 5,530,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท บริษัทได้
ด าเนิ นการจดทะเบียนเพิ่มทุ นจดทะเบียน ต่ อกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ เสร็จสิ้น เรีย บร้อ ยแล้ว เมื่อ วัน ที่
27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
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บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
23

เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
เจ้าหนี้การค้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
- กิจการอื่น
- กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน (หมายเหตุ 36.2)
เงินประกันผลงาน
เจ้าหนี้กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน (หมายเหตุ 36.2)
เจ้าหนี้อ่นื

24

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

60,875
43,601

106,359
34,968

371
7,601

870
11,662

27
6,594
3,924
20
31,167
146,208

15
6,495
29,494
90
8,670
186,091

20
7,992

784
70
316
13,702

เจ้าหนี้ ค่าสิ ทธิ ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ า
กลุ่มกิจการได้ทาสัญญาเป็ นผู้สนับสนุ นโครงการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้ บนพื้นดิน ซึ่งมีค่าตอบแทน
การใช้สทิ ธิทร่ี บั รูเ้ ป็ น “เจ้าหนี้ค่าสิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ า” ตัง้ แต่วนั ทีส่ ามารถเริม่ ขายไฟฟ้ าเชิงพาณิชย์
จานวนเงินขัน้ ต่าทีต่ อ้ งจ่ายซึง่ บันทึกเป็ นเจ้าหนี้ค่าสิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ ามีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
ครบกาหนดภายในไม่เกิน 1 ปี
ครบกาหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ครบกาหนดหลังจาก 5 ปี
หัก ค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคต
มูลค่าปั จจุบนั ของเจ้าหนี้
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11,137
44,546
194,311
249,994
(93,907)
156,087

11,137
44,546
205,448
261,131
(101,309)
159,822
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บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
24

เจ้าหนี้ ค่าสิ ทธิ ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ า (ต่อ)
มูลค่าปั จจุบนั ของเจ้าหนี้ค่าสิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ าครบกาหนดชาระดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
ครบกาหนดภายในไม่เกิน 1 ปี
ครบกาหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ครบกาหนดหลังจาก 5 ปี

3,913
17,600
134,574
156,087

3,735
16,803
139,284
159,822

การเปลี่ยนแปลงของเจ้าหนี้ค่าสิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ า มีดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
ณ 1 มกราคม
ชาระคืนหนี้สนิ
ต้นทุนทางการเงิน (หมายเหตุ 32)
ณ 31 ธันวาคม
25

159,822
(11,137)
7,402
156,087

163,388
(11,137)
7,571
159,822

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
เงินกูย้ มื ส่วนทีห่ มุนเวียน
เงินกูย้ มื ส่วนทีไ่ ม่หมุนเวียน

529,754
1,476,522
2,006,276

147,055
1,463,861
1,610,916

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
-

-
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บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
25

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ต่อ)
การเปลีย่ นแปลงของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินมีดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
ณ 1 มกราคม
หนี้สนิ เพิม่ จากการซื้อธุรกิจ
เงินกูย้ มื เพิม่
- เงินต้น - สุทธิจากค่าธรรมเนียมการกู้ยมื
- ดอกเบีย้
การจ่ายคืนเงินกูย้ มื
- เงินต้น
- ดอกเบีย้
การตัดจาหน่ายค่าธรรมเนียมการกูย้ มื
ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่า
งบการเงิน
ณ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

1,610,916
5,741

1,730,568
-

-

-

643,588
71,286

5,569
73,619

-

-

(301,196)
(69,175)
5,313

(143,555)
(73,705)
3,167

-

-

39,803
2,006,276

15,253
1,610,916

-

-

เงินกูย้ มื แสดงสุทธิจากค่าธรรมเนียมการกูย้ มื จานวน 26.08 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 19.72 ล้านบาท)
เงินกู้ยมื ถูกค้าประกันโดยการจานาใบหุน้ ของบริษทั ย่อย ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 18) และบัญชีเงินฝากธนาคาร
ประเภทออมทรัพย์ (หมายเหตุ 12)
ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 บริษัท ไพร์ม เอ็นเนอร์ย่ี เคเอช จากัด (PEKH) ได้มกี ารจานาใบหุ้นของ Prime Road Alternative
(Cambodia) Co., Ltd. ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของ PEKH เพื่อการค้าประกันเงินกู้ยมื กับธนาคารนิวยอร์กเมลลอนสาขาสิงคโปร์
(ตัวแทนหลักทรัพย์ของผูใ้ ห้กู้) ในฐานะเป็ นหลักประกันของการกู้ร่วมจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB), บรรษัทเงินทุนระหว่าง
ประเทศ (IFC), องค์ก ารความร่ ว มมือ ระหว่ า งประเทศแห่ ง ญี่ป่ ุ น, กองทุ น การลงทุ นนอร์เวย์ส าหรับ ประเทศก าลังพัฒ นา
(Norfund) และธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย (TEXIM) โดยมียอดรวมเงินกู้สูงสุด 30,380,000 ดอลลาร์
สหรัฐ ซึง่ ยังอยู่ระหว่างการดาเนินการ
ภายใต้สญ
ั ญาเงินกูย้ มื กลุ่มกิจการต้องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขบางประการตามทีร่ ะบุในสัญญา เช่น การจ่ายเงินปั นผล การโอนสิทธิ
ในหุน้ การควบหรือรวมกิจการกับนิตบิ ุคคลอื่น การดารงอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ และอัตราส่วนความสามารถในการ
ชาระหนี้ให้เป็ นไปตามสัญญา เป็ นต้น
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บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
25

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ต่อ)
อัตราดอกเบีย้ ตามสัญญา ณ วันทีใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน มีดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563

THBFIX + ร้อยละ3.70 THBFIX + ร้อยละ3.70
ร้อยละ 4.50
ร้อยละ 4.50
ถึงร้อยละ 9.45
ถึงร้อยละ 5.00
1 ปี TAIBOR +
1 ปี TAIBOR +
ร้อยละ 1.30
ร้อยละ 1.30

-

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

-

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

ระยะเวลาครบกาหนดของเงินกู้ยืมระยะยาว
ภายใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี
ภายใน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
หลังจาก 5 ปี
รวมเงินกูย้ มื ระยะยาว

207,642
478,036
790,844
1,476,522

140,971
419,701
903,189
1,463,861

-

-

มูลค่ายุติธรรม
ราคาตามบัญชีและมูลค่ายุตธิ รรมของเงินกูย้ มื ระยะยาว มีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวม

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ราคาตามบัญชี
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

มูลค่ายุติธรรม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

1,476,522

1,490,639

1,463,861

1,493,289

มูลค่ายุตธิ รรมของเงินกูย้ มื ส่วนทีห่ มุนเวียนมีมลู ค่าเท่ากับราคาตามบัญชี เนื่องจากผลกระทบของอัตราคิดลดไม่มสี าระสาคัญ
มูลค่ายุตธิ รรมของเงินกู้ยมื ส่วนทีไ่ ม่หมุนเวียนคานวณจากกระแสเงินสดในอนาคตซึ่งคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยมื ทีอ่ ตั รา
ร้อยละ 0.97 ถึงร้อยละ 8.83 (พ.ศ. 2563 : อัตราร้อยละ 2.53 ถึงร้อยละ 5.10) และอยู่ในข้อมูลระดับ 2 ของลาดับชัน้ มูลค่ายุตธิ รรม
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บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
26

เงินกู้ยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน (ทรัสต์รซี ที )
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษทั ย่อยหนึ่งรายได้รบั เงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินในรูปแบบทรัสต์รซี ที จานวน
22.93 และ 37.00 ล้านบาท โดยมีอ ัตราดอกเบี้ย ร้อ ยละ 4.55 ต่ อ ปี มีอ ายุ 120 วัน และครบก าหนดช าระคืน ในวัน ที่ 8 และ
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ตามลาดับ

27

หุ้นกู้
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พันบาท
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ณ 1 มกราคม
ออกหุน้ กูเ้ พิม่
ค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กูร้ อตัดบัญชี
ตัดจาหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กู้
ณ 31 ธันวาคม

500,000
(6,050)
894
494,844

เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 บริษัทได้เสนอขายและออกจ าหน่ ายหุ้นกู้ของบริษัทครัง้ ที่ 1/2564 เป็ นจานวน 500 ล้านบาท
มีกาหนดชาระภายใน 2 ปี โดยมีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 5.00 ต่อปี และจะครบกาหนดในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2566
28

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
กลุ่มกิจการมีโครงการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานที่เข้าเงื่อนไขตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทย ภายใต้โครงการ
พนักงานมีสทิ ธิได้รบั เงินชดเชยตามกฎหมายเริม่ จากสามสิบวันถึงสีร่ อ้ ยวันของอัตราค่าจ้างสุดท้ายในวันครบเกษียณอายุ
จานวนทีร่ บั รูใ้ นงบแสดงฐานะการเงินมีดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
หนี้ สินในงบแสดงฐานะการเงิน
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
ค่าใช้จ่ายแสดงในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ผลประโยชน์พนักงาน
การวัดมูลค่าใหม่สาหรับผลประโยชน์เมื่อ
เกษียณอายุทบ่ี นั ทึกในกาไร(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่น
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งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

7,233

6,490

4,774

3,932

1,116

1,004

692

670

(373)
743

1,004

150
842

670
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บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
28

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ทก่ี าหนดไว้ระหว่างปี มดี งั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริการปั จจุบนั
ต้นทุนบริการในอดีต
ต้นทุนดอกเบีย้
การวัดมูลค่าใหม่
ผลขาดทุนทีเ่ กิดจากการเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
ผลกาไรทีเ่ กิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลง
ข้อสมมติทางการเงิน
ผลกาไรทีเ่ กิดจากประสบการณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

6,490
1,017
99
7,606

5,486
919
85
6,490

3,932
626
66
4,624

3,262
616
54
3,932

1,117

-

621

-

(506)
(984)
7,233

6,490

(409)
(62)
4,774

3,932

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทีใ่ ช้มดี งั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ร้อยละ
ร้อยละ
อัตราคิดลด
อัตราการเพิม่ ขึน้ ของเงินเดือน

2.28 - 3.03
5.00

1.31 - 1.67
5.00

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ร้อยละ
ร้อยละ
2.70
5.00

1.67
5.00
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บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
28

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็ นดังนี้
งบการเงินรวม
ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
การเปลี่ยนแปลง
ในข้อสมมติ
ร้อยละ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
อัตราคิดลด
อัตราการเพิม่ ขึน้ ของ
เงินเดือน

การเพิ่ มขึ้นของข้อสมมติ
ร้อยละ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

การลดลงของข้อสมมติ
ร้อยละ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

0.50

0.50

ลดลง 4.83

ลดลง 8.04

เพิม่ ขึน้ 4.00

เพิม่ ขึน้ 9.17

1.00

0.50

เพิม่ ขึน้ 10.51

เพิม่ ขึน้ 5.02

ลดลง 9.19

ลดลง 4.73

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
การเปลี่ยนแปลง
ในข้อสมมติ
ร้อยละ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
อัตราคิดลด
อัตราการเพิม่ ขึน้ ของ
เงินเดือน

การเพิ่ มขึ้นของข้อสมมติ
ร้อยละ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

การลดลงของข้อสมมติ
ร้อยละ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

0.50

0.50

ลดลง 5.26

ลดลง 10.11

เพิม่ ขึน้ 5.71

เพิม่ ขึน้ 11.68

1.00

0.50

เพิม่ ขึน้ 11.51

เพิม่ ขึน้ 6.25

ลดลง 10.01

ลดลง 5.85

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้อ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติใดข้อสมมติหนึ่ง ขณะทีใ่ ห้ขอ้ สมมติอ่นื คงที่ ในทาง
ปฏิบตั สิ ถานการณ์ดงั กล่าวยากที่จะเกิดขึน้ และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติบางเรื่องอาจมีความสัมพันธ์กนั ในการคานวณ
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ท่กี าหนดไว้ทม่ี ตี ่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลัก (มูลค่าปั จจุบนั
ของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ท่กี าหนดไว้คานวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ประมาณการไว้ (Project Unit Credit
Method) ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน) ได้ใช้วธิ เี ดียวกับการคานวณหนี้สนิ บาเหน็จบานาญทีร่ บั รูใ้ นงบแสดงฐานะการเงิน
วิธกี ารและประเภทของข้อสมมติทใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับ ปี ก่อน
กลุ่มกิจการมีความเสีย่ งทีเ่ กี่ยวข้องกับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ความเสีย่ งทีม่ นี ัยสาคัญ คือการเปลี่ยนแปลงในอัตรา
ผลตอบแทนทีแ่ ท้จริงของพันธบัตร โดยถ้าอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของพันธบัตรรัฐบาลลดลงจะทาให้หนี้สนิ ของโครงการ
เพิม่ สูงขึน้ ถึงแม้ว่าการเพิม่ มูลค่าของพันธบัตรทีโ่ ครงการได้ถอื ไว้จะชดเชยได้บางส่วน
ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงานสาหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
คือ 30.18 ปี และ 26.64 ปี ตามลาดับ (พ.ศ. 2563 : 23.72 ปี และ 24.62 ปี ตามลาดับ)
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บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
28

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
การวิเคราะห์การครบกาหนดของการจ่ายชาระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุทไ่ี ม่มกี ารคิดลด มีดงั นี้
งบการเงินรวม
น้ อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-2 ปี
เกิ นกว่า 3 ปี
พันบาท
พันบาท
พันบาท
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

619

8,586
19,040

9,588
19,659

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
น้ อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-2 ปี
เกิ นกว่า 3 ปี
พันบาท
พันบาท
พันบาท

รวม
พันบาท

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
29

-

1,001
-

รวม
พันบาท

608
-

5,960
15,080

6,568
15,080

สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ยวข้องกับสัญญากับลูกค้า
29.1 สิ นทรัพย์ที่เกิ ดจากสัญญา
กลุ่มกิจการรับรูส้ นิ ทรัพย์ทเ่ี กิดจากสัญญาก่อสร้างดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
สินทรัพย์ทเ่ี กิดจากสัญญา - หมุนเวียน

25,645

3,867

สินทรัพย์ทเ่ี กิดจากสัญญาเป็ นงานทาล่วงหน้าก่อนกาหนดเวลาชาระเงินตามสัญญาก่อสร้าง
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บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
29

สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ยวข้องกับสัญญากับลูกค้า (ต่อ)
29.2 ต้นทุนของสัญญาที่รบั รู้เป็ นสิ นทรัพย์
ต้นทุนส่วนเพิ่ มในการได้มาซึ่งสัญญา
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สินทรัพย์ทร่ี บั รูจ้ ากต้นทุนส่วนเพิม่ ในการได้สญ
ั ญา
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ค่าตัดจาหน่าย

-

142

142

437

กลุ่มกิจการรับรู้ต้นทุนส่วนเพิม่ ในการได้สญ
ั ญา เช่น ค่าคอมมิชชันการขาย
่
แสดงเป็ นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์อ่ืนใน
งบแสดงฐานะการเงิน และตัดจาหน่ า ยโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาก่อสร้าง โดยให้สอดคล้องกับรูปแบบการรับรู้
รายได้จากสัญญาก่อสร้างทีเ่ กีย่ วข้อง
29.3 หนี้ สินที่เกิ ดจากสัญญา
กลุ่มกิจการรับรูห้ นี้สนิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสัญญาก่อสร้าง ดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
หนี้สนิ ทีเ่ กิดจากสัญญา - หมุนเวียน

6,637

9,019

หนี้สนิ ทีเ่ กิดจากสัญญาเป็ นการเรียกเก็บเงินล่วงหน้าจากลูกค้าเกินกว่าการปฏิบตั งิ านตามสัญญาก่อสร้าง
29.4 ภาระที่ต้องปฏิ บตั ิ ที่ยงั ไม่เสร็จจากสัญญาระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ราคาทีป่ ั นส่วนให้กบั ภาระทีต่ ้องปฏิบตั ทิ ย่ี งั ไม่ แล้วเสร็จตามสัญญาว่าจ้างออกแบบ ก่อสร้าง และติดตัง้
ระบบผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้ บนหลังคา มีดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
สัญญาว่าจ้างออกแบบ ก่อสร้าง และติดตัง้
สัญญาการตรวจสอบ ติดตาม และบารุงรักษา

26,910
10,047

11,777
5,511

ผู้บริหารคาดว่าราคาที่ปั นส่ วนให้กับภาระตามสัญ ญาการออกแบบ ก่อ สร้าง และติดตัง้ ที่ยงั ไม่ แล้วเสร็จ จานวน
27.64 ล้านบาท จะรับรูเ้ ป็ นรายได้ในปี พ.ศ. 2565 ราคาทีป่ ั นส่วนให้กบั ภาระตามสัญญาการตรวจสอบ ติดตาม และ
บารุงรักษา จานวน 10.05 ล้านบาท จะถูกรับรูใ้ นระหว่างปี พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2569

330

94
รายงานประจำ�ปี 2564

บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
30

รายได้อื่น
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
ดอกเบีย้ รับ
- กิจการอื่น
- กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน (หมายเหตุ 36.1)
รายได้ค่าบริหารจัดการ (หมายเหตุ 36.1)
รายได้อ่นื
- กิจการอื่น
- กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน (หมายเหตุ 36.1)
กาไรจากการต่อรองราคาซื้อ (หมายเหตุ 21.2)

31

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

5,465
-

4,143
637
-

30
9,814
79,153

2
20
14,545

20,202
217
947
26,831

372
216
5,368

1,493
1,830
92,320

371
180
15,118

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการทีร่ วมอยู่ในการคานวณกาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงาน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 18, 19)
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าทีป่ รึกษา
เงินเดือน ค่าแรงและค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนักงาน
ค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
(หมายเหตุ 20)
ค่าดาเนินงานและบารุงรักษา
หนี้สญ
ู และหนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

118,922
55,872

109,519
20,126

3,691
6,393

1,891
4,366

81,836

65,634

62,875

57,825

29,593
18,638
106,991

26,960
20,776
5,000
-

2
-

1
-

ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการตกลงซื้อโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งหนึ่งในต่างประเทศเพื่อนามาพัฒนา
ต่อในอนาคต (จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ทางการเงิน) แต่เนื่องจากโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ดงั กล่าวไม่สามารถ
ดาเนินการต่อได้ตามแผนงานทีว่ างไว้ ทาให้เกิดรายการขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน จานวน 106.99 ล้านบาท
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บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
32

ต้นทุนทางการเงิน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
ดอกเบีย้ จ่าย
- เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 25)
- ทรัสต์รซี ที
- หุน้ กู้
- ตั ๋วสัญญาใช้เงิน
- เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
- กิจการอื่น
- กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน (หมายเหตุ 36.1)
ตัดจาหน่ายค่าธรรมเนียมการกูย้ มื
(หมายเหตุ 25)
ต้นทุนทางการเงิน
- เจ้าหนี้ค่าสิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ า
(หมายเหตุ 24)
- ประมาณการหนี้สนิ สาหรับการรือ้ ถอน
ดอกเบีย้ สัญญาเช่า

33

71,286
565
3,151
18,807
358
12
99

73,619
7,946
12
99

3,151
8,690
298
1,065

715

5,313

3,167

-

-

7,402
761
5,903
113,657

7,571
673
5,675
98,762

440
13,644

303
1,018

ภาษีเงินได้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
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งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

ภาษีเงินได้ปีปัจจุบนั :
ภาษีเงินได้ปีปัจจุบนั สาหรับกาไรทางภาษีสาหรับปี

(4,347)

(2,633)

-

-

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
รายการทีเ่ กิดจากผลแตกต่างชัวคราว
่
รวมภาษี เงินได้

1,684
(2,663)

1,649
(984)

227
227

8
8
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บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
33

ภาษีเงินได้ (ต่อ)
ภาษีเงินได้สาหรับกาไร(ขาดทุน)ก่อนหักภาษีของกลุ่มกิจการมีจานวนทีแ่ ตกต่างจากการคานวณกาไรทางบัญชีคูณกับอัตราภาษี
โดยมีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี

142,987

304,271

(15,059)

(68,474)

ภาษีคานวณจากอัตราภาษีรอ้ ยละ 20
ผลกระทบ :
ผลการดาเนินงานของบริษทั ร่วมสุทธิจากภาษี
รายได้ทไ่ี ม่ตอ้ งเสียภาษี
ค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่สามารถหักภาษี
ตัดจาหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ขาดทุนทางภาษีทไ่ี ม่ได้รบั รูเ้ ป็ น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การใช้ขาดทุนทางภาษีทย่ี งั ไม่เคยรับรูเ้ ป็ น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

(28,597)

(60,854)

3,012

13,695

65,034
(12,429)
(9,905)
438

61,283
33,479
(1,581)
-

(375)
-

(547)
-

(26,150)

(35,022)

(2,410)

(13,140)

8,946
(2,663)

1,711
(984)

227

8

ภาษีเงินได้
34

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

การส่งเสริ มการลงทุน
กลุ่มกิจการได้รบั สิทธิพเิ ศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามบัตรส่งเสริมการลงทุน จานวนทัง้ สิ้น 12 ฉบับ
สาหรับกิจการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ภายใต้เงื่อนไขบางประการ สิทธิพเิ ศษดังกล่าวรวมถึงการได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่องจักร การได้รบั ยกเว้ นภาษี
เงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิท่ไี ด้จากการประกอบกิจการที่ได้รบั การส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อ ยละ 100 ของเงินลงทุน
ไม่รวมค่าทีด่ นิ และทุนหมุนเวียนมีกาหนดระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้ (วันเริม่ จาหน่ าย
ไฟฟ้ าเชิงพาณิชย์) และภาษีเงินได้นิติบุคคลทีไ่ ด้รบั การยกเว้น จะปรับเปลี่ยนตามจานวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดนิ และ
ทุนหมุนเวียนทีแ่ ท้จริงในวันเปิ ดดาเนินการตามโครงการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม
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บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
35

กาไรต่อหุ้น
การคานวณกาไรต่อหุน้ ในงบการเงินรวม เป็ นดังนี้
กาไรต่อหุ้นสาหรับ ปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม คานวณโดยการหารกาไร(ขาดทุน)สาหรับงวดด้วยจานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้าหนักในระหว่างงวด
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
จานวนหุน้ สามัญทีถ่ วั เฉลีย่ ถ่วงน้าหนัก (พันหุน้ )
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขัน้ พื้นฐาน (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

130,078

288,261

(14,832)

(68,466)

4,254,485
0.031

4,254,485
0.068

4,254,485
(0.003)

4,254,485
(0.016)

บริษทั ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าทีต่ ราไว้ของหุน้ สามัญโดยการรวมหุน้ จากอัตราหุน้ เดิม 4 หุน้ เป็ น 1 หุน้ ใหม่ ส่งผลให้
บริษทั ต้องคานวณกาไรต่อหุน้ ขัน้ พื้นฐานสาหรับทุกงวดทีแ่ สดงในงบการเงินโดยใช้จานวนหุ้นใหม่ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
มีผลกระทบต่อจานวนหุ้นสามัญ สาหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จากหุ้นสามัญ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก จานวน
17,017,942,060 หุน้ เป็ น 4,254,485,515 หุน้ โดยมีผลต่อกาไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน
บริษทั ไม่มกี ารออกหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างปี
36

รายการกับบุคคลหรือกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการและบุคคลที่มคี วามสัมพันธ์กบั บริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านกิจการอื่นแห่งหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งแห่ง
โดยที่บุคคลหรือกิจการนัน้ มีอานาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุม โดยบริษัท หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกั บ บริษัท
รวมถึง บริษัท ที่ด าเนิ น ธุ ร กิจ การลงทุ น บริษัท ย่ อ ย และบริษัท ย่ อ ยในเครือ เดีย วกัน ถือ เป็ น กิจ การที่เ กี่ย วข้อ งกับ บริษัท
บริษัทร่วมและบุคคลที่เป็ นเจ้าของส่ วนได้เ สียในสิท ธิอ อกเสียงของบริษัท ซึ่งมีอิท ธิพลอย่า งเป็ นสาระสาคัญ เหนือ กิจ การ
ผู้บริหารสาคัญรวมทัง้ กรรมการและพนักงานของบริษัท ตลอดจนสมาชิก ในครอบครัวที่ใ กล้ชิดกับบุ คคลเหล่านัน้ กิจการ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับบุคคลเหล่านัน้ ถือเป็ นบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกันซึง่ อาจมีขน้ึ ได้ตอ้ งคานึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์
มากกว่ารูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย
บริษัทถูกควบคุมโดยบริษัท ไพร์ม โรด เทค อินเตอร์ จากัด จดทะเบียนในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ซึ่งถือหุ้นเป็ นจานวน
ร้อยละ 36.10 ของจานวนหุน้ สามัญทัง้ หมดของบริษทั
บุคคลทีม่ อี านาจควบคุมสูงสุดของกลุ่มกิจการคือ นายสมประสงค์ ปั ญจะลักษณ์
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บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
36

รายการกับบุคคลหรือกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
36.1 รายการกับบุคคลหรือกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
ดอกเบีย้ รับ
บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม

รายได้ค่าบริหารจัดการ
บริษทั ย่อย
รายได้อื่น
บริษทั ย่อย
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

ดอกเบีย้ จ่าย
บริษทั ย่อย
กรรมการบริษทั

ค่าใช้จ่ายอื่น
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

-

637
637

9,814
9,814

20
20

-

-

79,153

14,545

217
217

216
216

1,830
1,830

180
180

99
99

99
99

1,065
1,065

715
715

-

28

-

28
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บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
36

รายการกับบุคคลหรือกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
36.2 ยอดค้างชาระที่เกิ ดจากการซื้อและขายสิ นค้าและบริการ
ยอดคงค้าง ณ วันสิน้ ปี ทเ่ี กีย่ วข้องกับรายการกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันมีดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
รายได้ค้างรับ
บริษทั ย่อย
ลูกหนี้ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษทั ย่อย
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

เงินจ่ายล่วงหน้ า
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ดอกเบีย้ ค้างรับ
บริษทั ย่อย
กรรมการบริษทั

เจ้าหนี้ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
กรรมการบริษทั

ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
บริษทั ย่อย
กรรมการบริษทั
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งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

-

-

72,914

5,152

1,939
1,939

1,722
1,722

590
590

3,576
3,576

21,670

21,670

-

-

273
273

-

9,809
9,809

20
20

20
20

28
62
90

-

28
42
70

6,594
6,594

6,495
6,495

-

784
784
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บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
36

รายการกับบุคคลหรือกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
36.3 เงินให้ก้ยู ืมระยะสัน้ แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
เงินให้ก้ยู ืมระยะสัน้ แก่
บริษทั ย่อย
กรรมการบริษทั

17,712
17,712

-

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
14,000
14,000

-

การเปลีย่ นแปลงของเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน มีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
ณ 1 มกราคม
เงินให้กยู้ มื ระหว่างปี
เพิม่ ขึน้ จากการซื้อธุรกิจ
(หมายเหตุ 21.3 และ 21.4)
รับคืนเงินให้กยู้ มื
ผลต่างจากอัตราแลกเปลีย่ น
ณ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

2,227

33,206
-

14,000

-

18,557
(3,072)
17,712

(36,455)
3,249
-

14,000

-

เงินให้กู้ยมื ระยะสัน้ แก่กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกันอยู่ในรูปของสัญญากู้ยมื ทีม่ กี าหนดชาระคืนเมื่อได้รบั การทวงถาม โดยมี
อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 5.50 ถึงร้อยละ 7.50 ต่อปี
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บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
36

รายการกับบุคคลหรือกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
36.4 เงินให้ก้ยู ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
เงินให้ก้ยู ืมระยะยาวแก่
บริษทั ย่อย

-

-

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
255,065

2,657

การเปลีย่ นแปลงของเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน มีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
ณ 1 มกราคม
เงินให้กยู้ มื เพิม่ ระหว่างปี
รับคืนเงินให้กยู้ มื
ณ 31 ธันวาคม

-

-

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
2,657
464,565
(212,157)
255,065

2,657
2,657

เงินให้กู้ยืม ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้อ งกันอยู่ในรูปของสัญ ญากู้ยืม ที่ม ีกาหนดชาระคืนภายในปี พ.ศ. 2566 ถึง
พ.ศ. 2568 โดยมีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 1.00 ถึงร้อยละ 7.10 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : ร้อยละ 1.00 ต่อปี )
36.5 เงินกู้ยืมระยะสัน้ จากกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
เงินกู้ยืมระยะสัน้ จาก
กรรมการบริษทั
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6,307

-

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
-

-
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บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
36

รายการกับบุคคลหรือกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
36.5 เงินกู้ยืมระยะสัน้ จากกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
การเปลีย่ นแปลงของเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน มีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
ณ 1 มกราคม
เพิม่ ขึน้ จากการซื้อธุรกิจ (หมายเหตุ 21.5)
เงินกูย้ มื เพิม่ ระหว่างปี
จ่ายคืนเงินกูย้ มื
ณ 31 ธันวาคม

5,756
1,297
(746)
6,307

-

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
-

-

เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกรรมการบริษทั ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการซื้อธุรกิจในระหว่างปี พ.ศ. 2564 โดยมีกาหนดชาระคืนเมื่องทวงถาม
และไม่มกี ารคิดดอกเบีย้ ระหว่างกัน
36.6 เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
เงินกู้ยืมระยะยาวจาก
บริษทั ย่อย
กรรมการบริษทั

10,074
10,074

10,074
10,074

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
-

112,500
112,500

การเปลีย่ นแปลงของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน มีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
ณ 1 มกราคม
เงินกูย้ มื เพิม่ ระหว่างปี
จ่ายคืนเงินกูย้ มื
ณ 31 ธันวาคม

10,074
10,074

10,074
10,074

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
112,500
43,800
(156,300)
-

33,565
80,000
(1,065)
112,500

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกันอยู่ในรูปของสัญญากู้ยมื ทีม่ กี าหนดชาระคืนภายในปี พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2568
โดยมีอตั ราดอกเบีย้ ระหว่างร้อยละ 1.00 ถึงร้อยละ 7.10 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : ร้อยละ 0.75 ถึงร้อยละ 1.00 ต่อปี )
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บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
36

รายการกับบุคคลหรือกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
36.7 ค่าตอบแทนผู้บริหารสาคัญ
ผูบ้ ริหารสาคัญของบริษทั รวมถึงกรรมการ (ไม่ว่าจะทาหน้าทีใ่ นระดับบริหารหรือไม่) คณะผูบ้ ริหารระดับสูง ค่าตอบแทน
ทีจ่ ่ายหรือค้างจ่ายสาหรับผูบ้ ริหารสาคัญมีดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสัน้ อื่น
สาหรับปี
ภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน

22,506
4,348

17,640
3,439

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
16,769
3,115

15,851
2,680

36.8 ตั ๋วสัญญาใช้เงินระยะยาว
เมื่อ วัน ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 บริษ ัท ไพร์ม เอ็น เนอร์ยี่ แคปปิ ต อล จากัด (“PEC”) ได้ร บั โอนภาระหนี้
เงินลงทุ นในตั ๋วสัญญาใช้เงินระยะยาว จานวน 311.98 ล้านบาท ที่ม ีต่อบริษัทร่วมทัง้ 8 บริษัท จากบริษัท ไพร์ม โรด
เทค จากัด (“PRT”) ซึ่งเป็ นกิจการที่เกี่ยวข้อ งกันโดยมีผู้ถือ หุ้นร่วมกัน โดย PRT ได้ม าเมื่อ คราวเข้าลงทุนซื้อ หุ้น
ร้อ ยละ 30 ซึ่ง PRT ได้เข้าทาสัญ ญารับภาระหนี้ของผู้ถือ หุ้นต่อ บริษัท โครงการมาตามสัดส่วนการเข้าถือหุ้น ด้ว ย
ต่อ มาวัน ที่19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 PEC ได้อ อกตั ๋วสัญ ญาใช้เ งินฉบับใหม่ร วม 9 ฉบับ ซึ่ง มีม ูล ค่า เงื่อ นไขและ
ข้อกาหนดเช่นเดียวกันกับตั ๋วสัญญาใช้เงินของ PRT ฉบับเดิม กล่าวคือ เป็ นการออกตั ๋วสัญญาใช้เงินตามสัดส่วน
การถือ หุ้นร้อยละ 30 ในบริษัทร่วมทัง้ 8 บริษัท ทัง้ นี้ตั ๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวมีเงื่อนไขและข้อกาหนดเช่นเดียวกับ
ตั ๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยผู้ถือหุ้นร้อยละ 70 ของบริษัทร่วมทัง้ 8 บริษัท
ตั ๋วสัญญาใช้เงินแสดงด้วยมูลค่ายุตธิ รรมทีค่ านวณโดยการคิดลดจากมูลค่าเมื่อครบกาหนดตามอายุของตั ๋วด้วยอัตรา
คิดลดคงทีต่ ่อปี ซง่ึ เป็ นต้นทุนการกูย้ มื ของผูก้ ู้

340

104
รายงานประจำ�ปี 2564

บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
36

รายการกับบุคคลหรือกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
36.8 ตั ๋วสัญญาใช้เงินระยะยาว (ต่อ)
รายละเอียดตั ๋วสัญญาใช้เงินระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีดงั นี้

บริษทั ร่วม
บริษทั เชียงใหม่ รีนิวเอเบิล
เอ็นเนอยี จากัด
บริษทั โกลเด้น ไลท์ โซล่า จากัด
บริษทั บึงสามพัน โซล่า จากัด
บริษทั นอร์ธเวสต์ โซล่าร์ จากัด
บริษทั โซล่าเทค เอ็นเนอยี จากัด
บริษทั ไนน์ เอ โซล่า จากัด
บริษทั อินฟิ นิท อัลฟา แคปปิ ตอล
จากัด
บริษทั อีเอสพีพี จากัด
บริษทั อีเอสพีพี จากัด

กาหนดไถ่ถอน

มูลค่าตั ๋ว
อัตราไถ่ถอน สัญญาใช้เงิ น
ร้อยละต่อปี
พันบาท

ดอกเบี้ยจ่าย
ล่วงหน้ า
พันบาท

มูลค่า
รวม เมื่อครบกาหนด
พันบาท
พันบาท

3 สิงหาคม พ.ศ. 2570

1.00

28,811

(3,630)

25,181

32,042

3 สิงหาคม พ.ศ. 2570
3 สิงหาคม พ.ศ. 2570
3 สิงหาคม พ.ศ. 2570
3 สิงหาคม พ.ศ. 2570
3 สิงหาคม พ.ศ. 2570
3 สิงหาคม พ.ศ. 2570

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

29,558
24,159
23,329
24,007
25,072
28,580

(3,724)
(3,044)
(2,939)
(3,024)
(3,159)
(3,601)

25,834
21,115
20,390
20,983
21,913
24,979

32,873
26,869
25,945
26,699
27,884
31,785

4 ตุลาคม พ.ศ. 2570
15 ตุลาคม พ.ศ. 2659

1.00
1.00

37,499
82,858
303,873

(4,894)
(79,026)
(107,041)

32,605
3,832
196,832

41,792
223,851
469,740

ตั ๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวมีกาหนดชาระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเมื่อครบกาหนด ซึ่งไม่สามารถโอนแต่สามารถไถ่ถอนคืน
ก่อนกาหนดได้
การเปลีย่ นแปลงของเงินลงทุนในตั ๋วสัญญาใช้เงินระยะยาว มีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
ณ 1 มกราคม
ผลกระทบของการเปลีย่ นนโยบายบัญชี
ตัดจาหน่ายดอกเบีย้ รอตัดจ่าย
ณ 31 ธันวาคม

188,536
8,296
196,832

313,387
(132,797)
7,946
188,536

36.9 สัญญาสาคัญของกลุ่มกิ จการ
สัญญาเช่าที่ดิน
บริษทั ร่วม 8 แห่งได้ทาสัญญาเช่าทีด่ นิ กับ บริษทั แอคมี่ เอ็นเนอยี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด ซึ่งเป็ นบริษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกัน
โดยมีกรรมการและผู้ถอื หุ้นร่วมกันเพื่อใช้เป็ นสถานที่ผลิตและจาหน่ ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ สัญญา
ทัง้ หมดมีระยะเวลา 30 ปี โดยจะสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2585 ถึง พ.ศ. 2586 บริษัท มีภ าระผูกพันที่จะต้อ งชาระค่ า เช่ า
ตามจานวนทีร่ ะบุไว้ในสัญญา
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บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
37

ภาระผูกพัน
37.1 สัญญาขายไฟฟ้ า
บริษทั ย่อยในประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษัทย่อยมีสญ
ั ญาขายไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค (“กฟภ.”) จานวน 9 สัญญา
(พ.ศ. 2563 : 8 สัญญา) ปั จจุบนั บริษทั ย่อยได้ดาเนินการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า ตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาขายไฟฟ้ า
ทุกฉบับ โดยมีกาลังการผลิตรวม 41.64 เมกะวัตต์
สัญญาขายไฟฟ้ าของบริษทั ย่อย กาหนดให้บริษทั ย่อยขายไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทต่ี ดิ ตัง้ บนพื้นดินให้แก่ กฟภ.
ในอัตราการรับซื้อไฟฟ้ าแบบ Feed-in Tariff (FiT) โดยมีระยะเวลา 25 ปี นับจากวันเริม่ จาหน่ายไฟฟ้ าเชิงพาณิชย์
บริษทั ย่อยในต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษทั ย่อยในประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) มีสญ
ั ญาขายไฟฟ้ ากับ Taiwan Power
Company จานวน 11 สัญญา (พ.ศ. 2563 : 4 สัญญา) ปั จจุบนั บริษทั ย่อยได้ดาเนินการผลิตและจาหน่ ายไฟฟ้ า ตามที่
กาหนดไว้ในสัญญาขายไฟฟ้ าทุกฉบับ โดยมีกาลังการผลิตรวม 7.08 เมกะวัตต์
สัญ ญาขายไฟฟ้ าของบริษัทย่อ ย กาหนดให้บริษัท ย่อ ยขายไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ท่ตี ิดตัง้ บนพื้นดินให้แ ก่
Taiwan Power Company ในอัตราการรับซื้อ ไฟฟ้ า แบบ Feed-in Tariff (FiT) โดยมีระยะเวลา 20 ปี นับจากวัน เริ่ม
จาหน่ายไฟฟ้ าเชิงพาณิชย์
บริษทั ร่วม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษัทร่วมมีสญ
ั ญาขายไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค (“กฟภ.”) จานวน 10 สัญญา
(พ.ศ. 2563 : 10 สัญญา) ปั จจุบนั บริษทั ร่วมได้ดาเนินการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า ตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาขายไฟฟ้ า
ทุกฉบับ โดยมีกาลังการผลิตไฟฟ้ าตามสัญญาทัง้ สิน้ 72.0 เมกะวัตต์ และกาลังการผลิตติดตัง้ รวม 91.7 เมกะวัตต์
สัญญาขายไฟฟ้ าของบริษัทร่วมดังกล่าวมีอายุสญ
ั ญา 5 ปี และต่ออายุได้ครัง้ ละ 5 ปี ซึ่งมีอตั รารับซื้อไฟฟ้ าในรูปแบบ
ส่วนเพิม่ ราคารับซื้อไฟฟ้ า (Adder) สาหรับผู้ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียนในอัตรา 8.0 บาทต่อกิโลวัตต์ชวโมง
ั่
เป็ น
ระยะเวลา 10 ปี นับตัง้ แต่วนั เริม่ จาหน่ายไฟฟ้ าเชิงพาณิชย์
37.2 ภาระผูกพันที่เป็ นข้อผูกพันตามสัญญาเช่า - กรณี ที่กลุ่มกิ จการเป็ นผู้เช่า
บริษทั ย่อยในประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้ทาสัญญาเช่าในทีด่ นิ กับกรมชลประทาน จังหวัดหยุนหลิน ประเทศ
สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เพื่อใช้เป็ นสถานทีก่ ่อสร้างโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ จานวน 3 สัญญา อายุของสัญญา
มีระยะเวลา 20 ปี สิ้นสุดในปี พ.ศ. 2582 โดยค่าเช่าคานวณตามสัดส่วนของรายได้จากการขายไฟฟ้ า ซึ่งบริษัทย่อย
รับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายในปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เป็ นจานวนเงิน 2.62 ล้านบาท
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
37

ภาระผูกพัน (ต่อ)
37.3 ภาระผูกพันตามสัญญาจ้างตรวจสอบและติ ดตามผลการเดิ นเครื่องและบารุงรักษาโรงไฟฟ้ า
บริษทั ย่อยได้ทาสัญญาจ้างตรวจสอบและติดตามผลการเดินเครื่องและบารุงรักษาโรงไฟฟ้ า
จานวนเงินขัน้ ต่าทีต่ อ้ งจ่ายในอนาคตทัง้ สิน้ มีดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

10,407
9,634
20,041

14,284
14,685
28,969

37.4 หนังสือคา้ ประกัน
บริษทั ไพร์ม โรด กรุ๊ป จากัด
ในระหว่ า งปี พ.ศ. 2564 บริษัท ย่ อ ยได้ข อให้ส ถาบัน การเงิน ในประเทศแห่ ง หนึ่ ง ออกหนั ง สือ ค้ า ประกัน ในวงเงิน
1.00 ล้านบาท รวมจานวน 1 ฉบับ เพื่อขอหนังสือค้าประกันสาหรับใช้เป็ นเงินประกันซองประกวดราคา สาหรับการประมูล
โครงการในประเทศ โดยบริษทั ใช้วงเงินสินเชื่อเพื่อค้าประกันกับสถาบันการเงินดังกล่าว
ในระหว่ า งปี พ.ศ. 2564 บริษัท ย่ อ ยได้ข อให้ส ถาบัน การเงิน ในประเทศแห่ ง หนึ่ ง ออกหนั ง สือ ค้ า ประกัน ในวงเงิน
10.75 ล้านบาท รวมจานวน 4 ฉบับเพื่อขอหนังสือค้าประกันสาหรับวางหลักประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญา โดยบริษทั
ใช้วงเงินสินเชื่อเพื่อค้าประกันกับสถาบันการเงินดังกล่าว
บริษทั ไพร์ม โรด อัลเทอร์เนทีฟ จากัด
ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 บริษทั ย่อยได้ทาสัญญาสินเชื่อหมุนเวียนประเภทขอให้ออกหนังสือค้าประกัน
กับสถาบันทางการเงินในประเทศแห่งหนึ่งในวงเงินไม่เกิน 0.30 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อขอหนังสือค้าประกันสาหรับใช้
เป็ นเงินประกันซองประกวดราคาสาหรับการประมูลโครงการในต่างประเทศแห่งหนึ่ง โดยบริษทั ต้อ งวางเงินค้าประกัน
จานวนหนึ่งกับสถาบันการเงินดังกล่าวพร้อมกับการค้าประกันจากกระแสเงินสดจากเงินปั นผลของบริษทั ไพร์ม เอ็นเนอร์ย่ี
แคปปิ ตอล จากัด
บริษทั ไพร์ม อัลเทอร์เนทีฟ วิชนั ่ จากัด
ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 บริษทั ย่อยได้ขอให้สถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่งออกหนังสือค้าประกันในวงเงิน 3.21
ล้านบาท รวมจานวน 3 ฉบับเพื่อขอหนังสือค้าประกันสาหรับวางหลักประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญา โดยบริษทั ใช้วงเงิน
สินเชื่อเพื่อค้าประกันกับสถาบันการเงินดังกล่าว
107
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)

343

บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
38

คดีฟ้องร้อง
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัท ย่อ ยสองรายถูกฟ้ อ งเป็ นจาเลยโดยบุคคลซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าว
เป็ นคดีหมายเลขดาที่ พ.7554/2561 เรื่องการไม่ทาตามบันทึกข้อตกลง โดยบุคคลดังกล่าวได้ฟ้องต่อศาลแพ่งโดยมีคาขอให้
บริษทั ย่อยแห่งหนึ่งส่งมอบหุน้ จานวน 1,260 หุน้ (ร้อยละ 9 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว) ให้แก่โจทก์ และมีคาขอให้ผถู้ อื หุน้
ของบริษัทย่อยดังกล่าวยุตกิ ารยื่นคาขอให้โจทก์ออกจากการเป็ นกรรมการ นอกจากนี้ยงั ได้เรียกร้องให้โจทก์เป็ นผูม้ อี านาจ
ในการเบิกถอนเงินและทาธุรกรรมต่างๆ
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ศาลชัน้ ต้นได้มคี าพิพากษาให้บริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นส่งมอบหุ้นจานวน 1,260 หุ้น
ให้แก่โจทก์ พร้อมจัดทาและเปลีย่ นแปลงบัญชีรายชื่อผูถ้ อื หุ้นของบริษทั ย่อย เพื่อยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
และเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 บริษัท ย่อ ยได้ย่นื อุท ธรณ์ และขอทุ เลาการบังคับ คดีเ พื่อ ให้ขยายระยะเวลาออกไป
เนื่องจากบริษทั ย่อยติดข้อจากัดบางประการทีท่ าให้ไม่สามารถดาเนินการตามคาสั ่งศาลได้
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ศาลอุทธรณ์ได้มคี าพิพากษายืนตามคาพิพากษาของศาลชัน้ ต้น ซึ่งบริษทั ย่อยประสงค์จะ
อุทธรณ์คาพิพากษานี้ขน้ึ สู่การพิจารณาของศาลฎีกา จึงได้ย่นื คาขอขยายระยะเวลายื่นคาร้องขออนุญาตฎีกาไว้ต่อศาล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ผูบ้ ริหารพิจารณาว่าไม่มผี ลกระทบต่อการดาเนิน
ธุรกิจและผลการดาเนินงานของกลุ่มกิจการ

39

เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน
การอนุมตั กิ ารออกหุน้ กู้
ตามทีท่ ป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564 มีมติอนุ มตั ใิ ห้บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์
จ ากัด (มหาชน) เสนอขายหุ้น กู้ใ นคราวเดีย วหรือ หลายคราว ในวงเงิน ไม่ เ กิน 5,000 ล้า นบาท ซึ่ง เมื่อวันที่ 16 กันยายน
พ.ศ. 2564 บริษทั ได้เสนอขายหุน้ กูค้ รัง้ ที่ 1/2564 เป็ นจานวน 500 ล้านบาท มีกาหนดชาระภายใน 2 ปี โดยมีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ
5.00 ต่อปี และบริษทั เสนอขายหุน้ กู้ ครัง้ ที่ 1/2565 เป็ นจานวน 1,000 ล้านบาท มีกาหนดชาระภายใน 3 ปี โดยมีอตั ราดอกเบี้ย
ร้อยละ 5.00 ต่อปี มีกาหนดการออกหุน้ กูใ้ นวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565
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ส่วนที่ 4

การรับรองความถูกต้อง
ของข้อมูล
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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เอกสารแนบที่ 1

2.
4.

7.

5.
1.

3.
6.

1. คณะกรรมการบริษัท
1. นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์
		 ประธานคณะกรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร /
		 กรรมการผู้จัดการ

4. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี
		 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา
		 และกำ�หนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ

2. นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์
		 ประธานคณะกรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร/
		 กรรมการผู้จัดการ / รองกรรมการผู้จัดการสายการเงิน
		 และบัญชี

5. ศ.ดร.กำ�พล ปัญญาโกเมศ
		 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
		 กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

3. นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์
		 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
		 กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
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6. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์์
		 กรรมการอิสระ
7. นายอภิชาติ ภูมิศุข
		 กรรมการอิสระ

นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์
ประธานคณะกรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร /
กรรมการผู้จัดการ
อายุ : 50 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 2 สิงหาคม 2562
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 2,370,589,090 หุ้น
หรือ 55.72% (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต, 
Case Western Reserve University, USA
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม
• Director Accreditation Program (DAP) 147/2561
• Digital CEO #2 / 2562
• CEO Learning Through Experiences #1 /2563

ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน
				
				
พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน
				
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน
				
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน
				

ประธานคณะกรรมการ 			
และ ประธานคณะกรรมการบริหาร		
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
บริษัท ไฮโดรเท็ค จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ คณะกรรมการกำ�กับ
สำ�นักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จำ�กัด

บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ

1 บริษัท ได้แก่

• ประธานกรรมการ
บริษัท ไฮโดรเท็ค จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่นๆ

4 แห่ง ได้แก่

• กรรมการ
คณะกรรมการกำ�กับสำ�นักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
• ประธานบริษัท
บริษัท คลิคอินเตอร์ บิซิเนส จำ�กัด
• ที่ปรึกษาประธาน
กรรมาธิการ การเงินการคลัง
• ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
คณะกรรมาธิการ การสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
จำ�นวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2564
คณะกรรมการบริษัทฯ : 11/11

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์
รองประธานคณะกรรมการ
อายุ : 54 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 2 สิงหาคม 2562
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 302,418,003 หุ้น
หรือ 7.108% (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท วิศวอุตสาหการ, 
Columbia University, USA
• ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
Columbia University, USA

ประวัติการฝึกอบรม
• Director Accreditation Program (DAP) 147/2561 

ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน
				
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน
				
พ.ศ. 2561 – 2562
				
พ.ศ. 2555 – 2559
				
				

348

รายงานประจำ�ปี 2564

รองประธานคณะกรรมการ			
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร
บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จำ�กัด
กรรมการ				
บริษัท ไฮโดรเท็ค จำ�กัด (มหาชน)
หุ้นส่วนผู้จัดการ
Tuas Capital Partners MGF I General
Partner Ltd (Labuan), Malaysia

บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ
ไม่มี

บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่นๆ

1 แห่ง ได้แก่

• กรรมการบริหาร
บริษัท ไพร์ม โร้ด กรุ๊ป จำ�กัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
จำ�นวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2564
คณะกรรมการบริษัทฯ : 11/11

นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
อายุ : 59 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 2 สิงหาคม 2562
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม
• Director Certification Program (DCP) 199/2558
• Risk Management Program for Corporate Leaders
(RCL) 13/2561

ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน
				
พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน
				
				
พ.ศ. 2561 – 2563
				
พ.ศ. 2558 – 2561
				

ผูพ้ พิ ากษาสมทบ				
ศาลเยาวชน จ.นนทบุรี
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
/ กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอ็ม อีซี จำ�กัด
รองผู้อำ�นวยการ กลุ่มบริหารความเสี่ยง
ธนาคารออมสิน

บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ
ไม่มี

บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่นๆ
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
จำ�นวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2564
คณะกรรมการบริษัทฯ : 11/11
คณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน : 2/2

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
อายุ : 65 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 30 กรกฎาคม 2562
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 81,000 หุ้น
หรือ 0.00% (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
คุณวุฒิทางการศึกษา
•
•
•
•

ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปม.) 
วิทยาลัยการทัพอากาศ
โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
โรงเรียนนายเรืออากาศ

ประวัติการฝึกอบรม
• Director Accreditation Program (DAP) 90/2561 

ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน
				
				
				
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน
				
				
				
พ.ศ. 2558 – 2559
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กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน			
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ไฮโดรเท็ค จำ�กัด (มหาชน)
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ / ประธาน
คณะกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ

บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ

1 บริษัท ได้แก่

• กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ไฮโดรเท็ค จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่นๆ
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
จำ�นวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2564
คณะกรรมการบริษัทฯ : 11/11
คณะกรรมการตรวจสอบ : 5/5
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน : 2/2

ศ.ดร.กำ�พล ปัญญาโกเมศ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
อายุ : 50 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 30 กรกฎาคม 2562
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 3,110,000 หุ้น
หรือ 0.07% (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การเงิน) 
Schulich School of Business, York University, Canada
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัติการฝึกอบรม
•
•
•
•
•
•

Chartered Financial Analysts (CFA)
Financial Risk Managers (FRM)
Certified Financial Planners (CFP)
NIDA-Wharton Executive Leadership Program
Design Thinking Workshop, Stanford University
Director Accreditation Program (DAP) 90/2554

ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน
				
				
				
				
พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน
				
				
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน
				
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน
				
				
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน
				
				
				

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาล/ การพัฒนาอย่างยั่งยืนและ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
(มหาชน)
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน		
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
อธิการบดี				
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษทั ยูเอซี แอ็ดแวนซ์ โพลีเมอร์ แอนด์
เคมิคลั จำ�กัด
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน คณะอนุกรรมการ
วินจิ ฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพือ่ ครอบงำ�กิจการ
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน
				
พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน
				
				
				
พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน
				

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไฮโดรเท็ค จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์
(ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริหารเงินกองทุน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ

3 บริษัท ได้แก่

• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไฮโดรเท็ค จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล/ การพัฒนา
อย่างยั่งยืนและกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่นๆ

4 แห่ง ได้แก่

• อธิการบดี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท บริษัท ยูเอซี แอ็ดแวนซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมิคัล จำ�กัด
• ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน คณะอนุกรรมการวินจิ ฉัยการเข้าถือ
หลักทรัพย์เพือ่ ครอบงำ�กิจการ
	 สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• คณะกรรมการบริหารเงินกองทุน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
จำ�นวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2564
คณะกรรมการบริษัทฯ : 11/11
คณะกรรมการตรวจสอบ : 5/5
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน : 2/2
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์
กรรมการอิสระ
อายุ : 58 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 30 สิงหาคม 2560
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA), 
City University (Seattle, U.S.A) 2533
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต,
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2530

ประวัติการฝึกอบรม
• Director Accreditation Program (DAP) 28/2547
• Audit Committee Program (ACP) 4/2548
• Role of the compensation Committee (RCC) 6/2551

ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน
				
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน
				
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน
				
พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน
				
				
พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน
				
				
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน
				
พ.ศ. 2562 – 2564
				
				
				
พ.ศ. 2562 – 2564
				
พ.ศ. 2558 – 2563
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รายงานประจำ�ปี 2564

กรรมการอิสระ
บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท เคพีเอ็น เอนเนอยี่ โฮลดิ้ง จำ�กัด
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
บริษัท ฟินันซ่า จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
บริษทั ไทยแอร์เอเชีย จำ�กัด
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
บริษทั เอเชีย เอวิเอชัน่ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล
กรรมการ
บริษทั วาว แฟคเตอร์ จำ�กัด (มหาชน)
(ชือ่ เดิม บริษทั อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์
จำ�กัด (มหาชน))
กรรมการ
บริษทั โดมิโน่ เอเชีย แปซิฟคิ จำ�กัด
ประธานกรรมการ
บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำ�กัด

บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ

3 บริษัท ได้แก่

• กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริษัท ฟินันซ่า จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการ
บริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่นๆ

2 แห่ง ได้แก่

• กรรมการ
	 บริษัท เคพีเอ็น เอนเนอยี่ โฮลดิ้ง จำ�กัด
• กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน
บริษทั ไทยแอร์เอเชีย จำ�กัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
จำ�นวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2564
คณะกรรมการบริษัทฯ : 10/11

นายอภิชาติ ภูมิศุข
กรรมการอิสระ
อายุ : 51 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 2 สิงหาคม 2562
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท ปริญญาโท Vehicle Styling (Transportation Design)
University Royal Melbourne Institute of Technology
• ปริญญาตรี Industrial design
K.M.I.T.L University of Technology

ประวัติการฝึกอบรม
• Director Accreditation Program (DAP) 164/2562 

ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน
				
พ.ศ. 2531 – ปัจจุบัน
				
พ.ศ. 2558 - 2560
				

กรรมการอิสระ				
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
Managing Director
CRJ Group
ที่ปรึกษา
สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ
ไม่มี

บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่นๆ

2 แห่ง ได้แก่

• กรรมการผู้จัดการ
บริษัท โกลบอล อิเลคทริค วีฮิเคิล จำ�กัด
• กรรมการผู้จัดการ
บริษัท โซล่ารินน์ จำ�กัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
จำ�นวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2564
คณะกรรมการบริษัทฯ : 11/11

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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2. ผู้บริหาร
ประวัติของนายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ตำ�แหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปรากฎอยู่ในข้อ 1. คณะกรรมการ
ประวัติของนายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ ตำ�แหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการเงินและการบัญชี ปรากฎ
ในข้อ 1. คณะกรรมการ

นายคณาเดช ธรรมนูญรักษ์
รองกรรมการผู้จัดการ - สายงานบริหารการลงทุน
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชีี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (BBA)

นายปิยะศักดิ์ โชติพฤกษ์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกฎหมาย
และบริหารองค์กร
คุณวุฒิทางการศึกษา

ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
		 ปัจจุบัน		
				
				
พ.ศ. 2558 – 2562
				
				

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหารการลงทุน
บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
รองกรรมการผู้จัดการ
สายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์
บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จำ�กัด

อายุ : 51 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

• Master of Business Administration (MBA)
Kasetsart University
• Master of Laws (LL.M.)
The University of Illinois at Urbana-Champaign, USA
• Master of Laws (LL.M.)
Temple University Beasley School of Law, Philadelphia, USA
• Bachelor of Laws (LL.B.)
Thammasat University

พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน
				
				
พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน
				
				
พ.ศ. 2559 – 2564
				

นางสาวธนิดา แก้ววนศักดิ์

อายุ : 55 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
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อายุ : 33 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 926 หุ้น หรือ 0.00%
			
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

รายงานประจำ�ปี 2564

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานบริหารองค์กร
บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ
บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำ�กัด (มหาชน)
Partner
Dherakupt International Law Office Ltd.

ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
		 ปัจจุบัน		
				
พ.ศ. 2558 – 2562
				

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จำ�กัด

3. เลขานุการบริษัท
ประวัติของนายปิยะศักดิ์ โชติพฤกษ์ ตำ�แหน่งเลขานุการบริษัท ปรากฏอยู่ในข้อ 2. ผู้บริหาร
หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
ตามข้อกำ�หนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 กำ�หนดให้คณะกรรมการ
ต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท ดำ�เนินการดังต่อไปนี้
1. จัดทำ�และเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
1) ทะเบียนกรรมการ
2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำ�ปีของบริษัท
3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดำ�เนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนประกาศกำ�หนดต่อไป
เลขานุการต้องปฏิบัติหน้าที่ข้างต้นด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการตลอดจนมติผู้ถือหุ้น ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้น
จากตำ�แหน่งไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำ�แหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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4. ผูท้ ่ีได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบโดยตรง
ในการควบคุมดูแลการทำ�บัญชี
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
ประวัติของนายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ ตำ�แหน่งรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – สายการเงินและการบัญชี ปรากฏ
อยู่ในข้อ 1. กรรมการบริษัท
ผู้ควบคุมดูแลการทำ�บัญชี

นางอำ�พร เพ็งศรี
ผู้จัดการแผนกระบบบริหารจัดการบัญชี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การบัญชี
มหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต

ประวัติการฝึกอบรม
• การวางระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
• เทคนิคพื้นฐานในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางบัญชี
• เทคนิคการวิเคราะห์และเขียนคำ�อธิบายงบการเงินเพื่อนำ�เสนอรายงาน
ประจำ�ปี

ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน
				
พ.ศ. 2560 – 2562
				
พ.ศ. 2558 – 2560
				

อายุ : 46 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ
ไม่มี

บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่นๆ
ไม่มี

บริษัทย่อยของบริษัทฯ
ไม่มี

ผู้จัดการแผนกระบบบริหารจัดการบัญชี
บริษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
ผู้จัดการแผนกระบบบัญชีและการเงิน
บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จำ�กัด
ผู้จัดการแผนกบัญชี
บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำ�กัด

5. ผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งหัวหน้างานกำ�กับดูแลการปฏิบตั งิ านของ
บริษทั
ประวัติของนายปิยะศักดิ์ โชติพฤกษ์ ตำ�แหน่งหัวหน้างานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน ปรากฎอยู่ในข้อ 2. ผู้บริหาร
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บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)

357

/

/

บริษัท พาวเวอร์ เอ็นเนอร์ยี่
ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด

บริษัท ไอดีล โซล่าร์ จำ�กัด

Y/O /O

บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จำ�กัด

บริษัท สตาร์ โซลาร์ จำ�กัด

/

บริษัท ไพร์ม เอ็นเนอร์ยี่ แคปปิตอล จำ�กัด

บริษัท
ย่อย
/

บริษัท ไพร์ม โรด อัลเทอร์เนทีฟ จำ�กัด

บริษัท สมาร์ท โซลาร์ จำ�กัด

XY/ /O

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)

/

/
/

/

/
/
/
/

/

/

O

/

O

/

/

รายละเอียดผู้บริหารและกรรมการที่ดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นายสมประสงค์ ปัญจลักษณ์
นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์
พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี
นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์
รศ.ดร.กำ�พล ปัญญาโกเมศ
นายอภิชาติ ภูมิศุข
นายคณาเดช ธรรมนูญรักษ์
นางชื่นใจ เกตุเรืองโรจน์
นางสาววิชุดา ประดิษฐ์
นางจุทามณี ปัญจะลักษณ์
นางสาวธิติมา ตั้งอร่ามวงศ์
นายศุภพัฒ ปีศิริ
นายณิชกุล นราบุญวัฒน์
นายเกรียงศักดิ์ อิ่มเต็ม
นางสาวอรษา กีรติวรธาดา
นางสุมิตรา อิ่มเต็ม
นายขจรศักดิ์ อิ่มเต็ม
นายขจรศักดิ์ อิ่มเต็ม
นายชนินทร์ ศรีสุมะ

เอกสารแนบที่ 2
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/

บริษัท ไพร์ม รีนิวเอเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด

บริษัท
ย่อย

/

บริษัท ไพร์ม อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด

/
/

Shin Shi Co.,Ltd (Shin Shi)

บริษัท ไพร์ม เอสโค่ จำ�กัด

/

/

He Wu Co.,Ltd (He Wu)

Sheng Jiu Co.,Ltd (Sheng Jiu)

/

/

/

/

/

/

นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์

บริษทั Prime Solar Energy Corporation จำ�กัด

/

/

บริษัท สมาร์ท โซล่าร์ พาวเวอร์ จำ�กัด

บริษัท ไพร์ม กรีน โซล่าร์ จำ�กัด

/

บริษัท 5 อมตะ จำ�กัด

บริษัท ไพร์ม โรด โซลาร์ จำ�กัด

/

นายสมประสงค์ ปัญจลักษณ์

บริษัท ไพร์ม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด

นายคณาเดช ธรรมนูญรักษ์
/

/

/

/

/

/

นางชื่นใจ เกตุเรืองโรจน์
/

นางสาวธิติมา ตั้งอร่ามวงศ์
/

นายชนินทร์ ศรีสุมะ

นายขจรศักดิ์ อิ่มเต็ม

นายขจรศักดิ์ อิ่มเต็ม

นางสุมิตรา อิ่มเต็ม

นางสาวอรษา กีรติวรธาดา

นายเกรียงศักดิ์ อิ่มเต็ม

นายณิชกุล นราบุญวัฒน์

นายศุภพัฒ ปีศิริ

นางจุทามณี ปัญจะลักษณ์

นางสาววิชุดา ประดิษฐ์

นายอภิชาติ ภูมิศุข

รศ.ดร.กำ�พล ปัญญาโกเมศ

นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์

พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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/
/
/

บริษัท ไพร์ม โรด อัลเทเนทีฟ
(ประเทศกัมพูชา) จำ�กัด

บริษัท ไพร์ม เอ็นเนอร์ยี่ เคเอช จำ�กัด

บริษัท ไพร์ม เวสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด

Y = ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร		

/

JK Energy Company Limited

X = ประธานกรรมการ

/

JF Energy Company Limited

ห้างหุน้ ส่วนจำ�กัด บิก๊ ดาต้า เทคโนโลยี

บริษัท สยามกรีนเนอร์ยี่ จำ�กัด

บริษัท วงศ์ไพบูลย์ เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำ�กัด

/

บริษัท ไพร์ม โรด รูฟท็อป จำ�กัด

บริษัท
ย่อย

/

นายสมประสงค์ ปัญจลักษณ์

บริษัท ไพร์ม อัลเทอร์เนทีฟ วิชั่นส์ จำ�กัด

นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์
/

/

/

/

/

/

/

นายอภิชาติ ภูมิศุข

รศ.ดร.กำ�พล ปัญญาโกเมศ

นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์

พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี
/ = กรรมการบริษัท

นายคณาเดช ธรรมนูญรักษ์
นางสาววิชุดา ประดิษฐ์

นางชื่นใจ เกตุเรืองโรจน์

O = ผู้บริหาร

/

/

/

/

นายศุภพัฒ ปีศิริ
/

/

นายณิชกุล นราบุญวัฒน์
/

/

นายเกรียงศักดิ์ อิ่มเต็ม
/

/

นางสาวอรษา กีรติวรธาดา
/

นางสุมิตรา อิ่มเต็ม
/

นายขจรศักดิ์ อิ่มเต็ม
/

นายขจรศักดิ์ อิ่มเต็ม
/

/

นายชนินทร์ ศรีสุมะ

นางสาวธิติมา ตั้งอร่ามวงศ์

นางจุทามณี ปัญจะลักษณ์
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นายเอ สัจเดว์

X = ประธานกรรมการ

Y = ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร		

/

/

บริษัท. คาซ่า ฟิโก้ จำ�กัด
บริษัท
ร่วม

/

เอฟโวลูชั่น แอดไวเซอร์ส ลิมิเต็ด

บริษัท ฟีน่า ปาร์ค จำ�กัด

Santosh Guzadhur

Reinecke Mark

Gerovich Simon

Gorac Nath Govind

Mohamed Javed Aboobakar

นายซานเจย์ คูมาร์ ซิงห์

นายอัครเดช ศรีชวาลา

นายกฤษน์ ศรีชวาลา
/

/

/ = กรรมการบริษัท

/

O = ผู้บริหาร

กลุ่มบริษัทย่อยของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจร่วมลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

Katrina Bignasca

Koosraj Ramanah

Mohessur

Kamesh Ramanah

Jean Francois Nancoo

เอกสารแนบที่ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั แิ ต่งตัง้ P&L ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นผูต้ รวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจ
สอบในเรือ่ งการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ซึง่ เจ้าหน้าทีข่ อง P&L เป็นผูม้ คี วามเหมาะสมทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตำ�แหน่ง
ผูต้ รวจสอบภายในของบริษทั ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนือ่ งจากเจ้าหน้าทีข่ อง P&L มีวฒ
ุ กิ ารศึกษา ประสบการณ์ใน
การปฏิบตั งิ าน และได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านด้านการตรวจสอบภายใน โดยประวัตขิ องเจ้า
หน้าทีข่ อง P&L ซึง่ เป็นผูต้ รวจสอบภายในของบริษทั เป็นดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล
ตำ�แหน่ง
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา

คุณวรรณวิมล จองสุรียภาส

2563

ปริญญาโททางบริหารธุรกิจสำ�หรับนักบริหาร คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต-เกียรตินิยมอันดับ
2) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Auditing Certificate Program –
IACP) สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (CPIAT) สมาคมผู้ตรวจสอบ
ภายในแห่งประเทศไทย (สตท.)
โครงการอบรมการตรวจสอบภายในเพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับ
อนุญาตสากล (Prepared Course for Certified Internal Auditor: Pre – CIA)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2549
2560
2559
2551

ผู้อำ�นวยการสายงานตรวจสอบภายใน
ไม่มี
ไม่มี

ประสบการณ์ทำ�งานย้อนหลัง 5 ปี
กรรมการบริหาร บริษัท พีแอนด์แอล ไอที ออดิท จำ�กัด
2556 – ปัจจุบัน
ผูอ้ ำ�นวยการสายงานตรวจสอบภายใน บริษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำ�กัด
2549 – ปัจจุบัน
ประวัติการทำ�ผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ประวัติของนายปิยะศักดิ์ โชติพฤกษ์ ตำ�แหน่งเลขานุการบริษัท ปรากฎอยู่ในข้อ 2. ผู้บริหาร
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)

361

เอกสารแนบที่ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

บริษัท คาซ่า
ฟีโก้ จำ�กัด
(บริษัทร่วม)

บริษัท ฟีน่า
ปาร์ค จำ�กัด
(บริษัทร่วม

362
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วิธีเปรียบ
เทียบราคา
ตลาด

วิธีส่วนต่าง
ค่าเช่าสุทธิ

วิธีเปรียบ
เทียบราคา
ตลาด

วิธีส่วนต่าง
ค่าเช่าสุทธิ

22 ตุลาคม 2561

บริษัท

ที่ดินเปล่า จำ�นวน 10
แปลง ที่ตำ�บลตลิ่งงาม
อำ�เภอสมุย จังหวัด
63,200,000
สุราษฎร์ธานี
โดยมีเนื้อที่รวม
19-2-99.1 ไร่
สิทธิการเช่าที่ดิน จำ�นวน
2 แปลง ที่ตำ�บลมะ
เร็ต อำ�เภอสมุย จังหวัด 52,200,000
สุราษฎร์ธานี
โดยมีเนื้อที่รวม
21-2-33.7 ไร่
ที่ดินเปล่า จำ�นวน 7
แปลง ที่ตำ�บลมะเร็ต
อำ�เภอสมุย จังหวัด
309,400,000
สุราษฎร์ธานี
โดยมีเนื้อที่รวม
26-2-87.2 ไร่
สิทธิการเช่าที่ดิน จำ�นวน
11 แปลง ที่ตำ�บลมะ
เร็ต อำ�เภอสมุย จังหวัด 77,260,000
สุราษฎร์ธานี
โดยมีเนื้อที่รวม
23-1-56 ไร่

วัตถุประสงค์
วิธีการ การประเมิน วันที่
ประเมิน
ราคา
รายงาน
ทรัพย์สิน

เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ

บริษัท

ทรัพย์สิน

ผู้ประเมิน
ราคาประเมิน ราคา
ทรัพย์สิน
(บาท)

บริษัท เค.เค. แวลูเอชั่น จำ�กัด

ชื่อบริษัท
ย่อยเจ้าของ
ทรัพย์สิน

รายการ

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาค่าเช่าที่ดิน

3.09

บริษัท
นอร์ธเวสต์ โซ
ล่าร์ จำ�กัด

สัญญาเช่าที่ดินที่ อำ�เภอ
พรานกระต่าย จังหวัด
กำ�แพงเพชร เนื้อที่รวม
165-1-89 ไร่

5.47

บริษัท
บึงสามพัน โซ
ล่า จำ�กัด)

สัญญาเช่าที่ดินที่ อำ�เภอ
พรานกระต่าย จังหวัด
กำ�แพงเพชร เนื้อที่รวม
190-3-39 ไร่

5.47

ญาเช่าที่ดินที่ ตำ�บล
บริษัท โกลเด้น สัญหาดเสี
อำ�เภอ
ไลท์โซล่า ศรีสัชนาลัย ้ยจัวงหวั
ด สุโขทัย
จำ�กัด
เนือ้ ที่รวม 70-3-99 ไร่

5.47

บริษัท โซล่า
เทค เอ็นเนอยี
จำ�กัด

สัญญาเช่าที่ดินที่ อำ�เภอ
พรานกระต่าย จังหวัด
กำ�แพงเพชร
เนื้อที่รวม 104-2-82 ไร่

3.83

บริษัท ไนน์ เอ
โซล่า จำ�กัด

สัญญาเช่าที่ดินที่ อำ�เภอ
พรานกระต่าย จังหวัด
กำ�แพงเพชร
เนื้อที่รวม 150-3-30 ไร่

3.83

บริษัท อิน
ฟินิท อัลฟ่า
แคปปิตอล
จำ�กัด

สัญญาเช่าที่ดินที่ ตำ�บล
วังหมัน อำ�เภอสามเงา
จังหวัดตาก
เนื้อที่รวม 204-3-99 ไร่

5.11

บริษัท
เชียงใหม่ รีนิว
เอเบิล เอ็นเนอ
ยี จำ�กัด

สัญญาเช่าที่ดินที่ ตำ�บล
วังหมัน อำ�เภอสามเงา
จังหวัดตาก
เนื้อที่รวม 97-0-75 ไร่

4.74

30 ธันวาคม 2562

สัญญาเช่าที่ดินที่ ตำ�บลสระ
บริษัท อีเอสพี สมิง อำ�เภอวารินชำ�ราบ
พี จำ�กัด จังหวัด อุบลราชธานี เนื้อที่
รวม 240-2-24.2 ไร่

วัตถุประสงค์
วิธีการ การประเมิน วันที่
ประเมิน
ราคา
รายงาน
ทรัพย์สิน

เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ

ทรัพย์สิน

ผู้ประเมิน
ราคาค่าเช่า
ราคา
(บาทต่อตรว. ทรัพย์สิน
ต่อเดือน)

วิธีรายได้

รายการ

บริษัท บางกอก แวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำ�กัด

ชื่อบริษัท
ย่อยเจ้าของ
ทรัพย์สิน

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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เอกสารแนบที่ 5
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำ�คัญในการปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในการดำ�เนินธุรกิจ ดังนั้น คณะกรรมการ
บริษัทฯ จึงได้จัดทำ�นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี เพื่อถือเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. หลักการ
บริษทั ฯ มีความเชือ่ มัน่ ว่า กระบวนการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ จี ะช่วยให้บริษทั ฯ มีการบริหารจัดการทีด่ มี ปี ระสิทธิผล มีความโปร่งใส
รัดกุม ตรวจสอบได้ และช่วยยกระดับการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ สร้างความเชือ่ มัน่ และความมัน่ ใจต่อผูถ้ อื หุน้ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย ผูท้ ี่
เกีย่ วข้องทุกฝ่าย รวมทัง้ ช่วยให้บริษทั ประสบความส�ำเร็จและบรรลุเป้าหมายส�ำคัญทีส่ ดุ คือ การเพิม่ มูลค่าสูงสุดให้แก่ผถู้ อื หุน้
บริษทั ฯ ซึง่ สอดคล้องตามแนวของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) และหน่วยงานทีท่ ำ� หน้าทีด่ แู ล

2. นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ซึง่ เป็นปัจจัยหลักในการสร้างความเป็นธรรมแก่ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
เสริมสร้างการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ให้มปี ระสิทธิภาพ เพิม่ มูลค่าให้แก่ผถู้ อื หุน้ และส่งผลให้บริษทั ฯ เจริญเติบโตอย่างมัน่ คงและ
ยัง่ ยืน บริษทั ฯ จึง่ มุง่ ส่งเสริมให้การด�ำเนินกิจการเป็นไปตามหลักการการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยครอบคลุมหลักการส�ำคัญ ดังนี้
2.1 สิทธิของผูถ้ อื หุน้
บริษทั ฯ ตระหนักถึงสิทธิอนั ชอบธรรมตามกฎหมายของผูถ้ อื หุน้ โดยให้คมุ้ ครองสิทธิ และการอ�ำนวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ ในการ
ใช้สทิ ธิในเรือ่ งต่าง ๆ ตลอดจนดูแลให้มนั่ ใจว่า สิทธิดงั กล่าวได้รบั การคุม้ ครอง และปฏิบตั ดิ ว้ ยดี บริษทั ฯ จะไม่กระท�ำการใด ๆ อัน
เป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้ โดยก�ำหนดหลักการและแนวปฏิบตั ไิ ว้ ดังนี้
2.1.1 บริษทั ฯ จะดูแลผูถ้ อื หุน้ ให้ได้รบั การปฏิบตั ดิ ว้ ยดีและเหมาะสมภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย
2.1.2 บริษทั ฯ จะดูแลให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั สิทธิขนึ้ พืน้ ฐาน เช่น สิทธิ
1. ซื้อขายหรือโอนหุ้น และการรับซื้อหุ้นคืนในบริษัทฯ ที่
เท่าเทียมกัน

6. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

2. การมีส่วนแบ่งในผลก�ำไรของกิจการอย่างเท่าเทียมกัน

8. การก�ำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ

3. การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเท่าเทียม
4. การได้รับข่าวสารข้อมูลกิจการอย่างพอเพียง
5. เสนอชื่อ แต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการรายบุคคล เพื่อ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการ
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7. การจัดสรรเงินปันผล
9. การลดทุนหรือเพิ่มทุน
10. การอนุมัติรายการพิเศษ
11. เรื่องอื่น ๆ ที่มีผลต่อบริษัทฯ ตามที่กฎหมายก�ำหนด
เป็นต้น

2.1.3 บริษทั ฯ จะอ�ำนวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ทุกราย เข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยจัดส่งหนังสือนัดเชิญประชุม
ผูถ้ อื หุน้ พร้อมทัง้ ข้อมูลและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
2.1.4 บริษทั ฯ จะจัดให้มชี อ่ งทางการสือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้ ผูล้ งทุน เพือ่ ให้ขอ้ มูลและตอบค�ำถามต่าง ๆ
2.1.5 การประชุมผูถ้ อื หุน้
1) บริษทั ฯ จะจัดให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบกฎเกณฑ์และวิธกี ารเข้าร่วมประชุม
2) บริษทั ฯ จะจัดให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบข้อมูลทีเ่ พียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมตามเวลาอันควร
3) บริษทั ฯ จะเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ซกั ถามกรรมการทัง้ ในทีป่ ระชุมและส่งค�ำถามล่วงหน้า
4) การจัดท�ำรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผูถ้ อื หุน้
2.2 การปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียม
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความเป็นเจ้าของ ของผูถ้ อื หุน้ ทุก ๆ ราย ทัง้ นีผ้ ถู้ อื หุน้ ทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร
ของบริษทั ฯ รวมทัง้ ผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ โดยบริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม จึงก�ำหนดหลักและ
แนวปฏิบตั ไิ ว้ ดังนี้
2.2.1 บริษทั ฯ จะก�ำกับดูแลให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั การปฏิบตั ิ และปกป้องสิทธิขนั้ พืน้ ฐานทีไ่ ด้กล่าวไว้แล้วในข้อ 2.1 อย่างเท่าเทียมกัน
2.2.2 บริษทั ฯ จะจัดให้มกี ระบวนการประชุมผูถ้ อื หุน้ ในลักษณะทีส่ นับสนุนให้มกี ารปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
2.2.3 บริษทั ฯ จะเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการลบ่วงหน้าในเวลาอัน
สมควร
2.2.4 บริษทั ฯ จะเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สทิ ธิอ์ อกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผอู้ นื่ มาประชุม
และออกเสียงลงมติแทน
2.2.5 บริษทั ฯ จะเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอเพิม่ วาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้
2.2.6 บริษทั ฯ จะจัดให้มมี าตรการป้องกัน กรณีกรรมการและผูบ้ ริหารใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ หาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ้ นื่ ใน
ทางมิชอบ (Abusive Self-Dealing) ซึง่ เป็นการเอาเปรียบผูถ้ อื หุน้ อืน่ เช่น การซือ้ ขายหลักทรัพย์โดยใช้ขอ้ มูลภายใน (Insider
Trading) การน�ำข้อมูลภายในไปเปิดเผยบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับกรรมการและผูบ้ ริหาร ซึง่ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
เป็นต้น
2.2.7 บริษทั ฯ จะก�ำหนดให้กรรมการบริษทั ฯ และผูบ้ ริหารเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับส่วนได้เสียของตนและผูท้ เี่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้
คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษทั ฯ ทีอ่ าจมีความขัดแย้ง้ ทางผลประโยชน์และสามารถตัดสินใจเพือ่ ผลประโยชน์
ของบริษทั ฯ โดยรวม ทัง้ นี้ กรรมการและผูบ้ ริหารทีม่ สี ว่ นได้เสียกับธุรกรรมบริษทั ฯ จะไม่มสี ว่ นร่วมในการตัดสินใจท�ำธุรกรรม
ดังกล่าว
2.3 การค�ำนึงถึงบทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ผูม้ สี ว่ นได้เสียนับว่ามีบทบาทส�ำคัญต่อบริษทั ฯ เป็นอย่างยิง่ บริษทั ฯ จะจัดให้มรี ะบบก�ำกับดูแลผูม้ สี ว่ นได้เสียทีส่ ำ� คัญ เช่น ลูกค้า
ลูกหนี้ เจ้าหนี้ คูค่ า้ ผูถ้ อื หุน้ หรือนักลงทุน พนักงาน และชุมชนทีบ่ ริษทั ฯ ตัง้ อยู่ สังคม ภาครัฐ ผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ ได้แก่ คูแ่ ข่ง และ
ผูส้ อบบัญชี โดยก�ำหนดหลักการและแนวปฏิบตั ไิ ว้ ดังนี้
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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2.3.1 บริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียแต่ละกลุม่ โดยค�ำนึงถึงสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียดังกล่าว ตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงทีม่ ี
กับบริษทั ฯ
2.3.2 บริษทั ฯ จะไม่กระท�ำการใด ๆ ทีเ่ ป็นการละเมิดสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียเหล่านัน้
2.3.3 บริษทั ฯ จะก�ำหนดมาตรการชดเชย กรณีผมู้ สี ว่ นได้เสียได้รบั ความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ
2.3.4 บริษทั ฯ จะพัฒนากลไกการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้เสีย ในการเสริมสร้างผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ เพือ่ สร้างความมัน่ คง
อย่างยัง่ ยืนให้กบั กิจการ
2.3.5 บริษทั ฯ จะเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้องให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียได้รบั ทราบอย่างเพียงพอ เพือ่ ให้สามารถท�ำหน้าทีใ่ นการมีสว่ น
ร่วมดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3.6 บริษทั ฯ จะจัดให้มมี าตรการในการแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับการท�ำผิดกฎหมาย ความไม่ถกู ต้อง
ของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในทีบ่ กพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ และจัดให้มกี ลไกคุม้ ครองสิทธิของผูแ้ จ้งเบาะแส
ดังกล่าวด้วย
2.3.7 บริษทั ฯ จะจัดให้มกี ารดูแลรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะเรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโดยตรงให้ครบถ้วน เพือ่
ให้ผเู้ กีย่ วข้องมัน่ ใจว่า การประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ ได้คำ� นึงถึงปัจจัยด้านสิง่ แวดล้อม
2.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทีม่ สี าระส�ำคัญต่อการตัดสินใจของผูถ้ อื หุน้ หรือผูล้ งทุน และมี
ส่วนได้เสีย ทัง้ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทีไ่ ม่ใช่ขอ้ มูลทางการเงินต่าง ๆ ตามข้อก�ำหนดของทางการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทัน
เวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางทีเ่ ข้าถึงข้อมูลได้งา่ ย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชือ่ ถือ โดยก�ำหนดหลักการและแนวปฏิบตั ไิ ว้ ดังนี้
2.4.1 บริษทั ฯ จะจัดให้มกี ารรายงานการท�ำหน้าที่ ในรอบปีทผี่ า่ นมาของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายต่าง ๆ
2.4.2 บริษทั ฯ จะจัดให้มรี ะบบการรายงานทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือ ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และมีคณ
ุ ภาพ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ และบุคคล
ภายนอกมัน่ ใจว่า ข้อมูลทีแ่ สดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองโดยทัว่ ไป และผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีทเี่ ป็นอิสระ
2.4.3 บริษทั ฯ จะจัดให้มผี ทู้ ำ� หน้าทีร่ บั ผิดชอบในการให้ขอ้ มูล ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ เพือ่ ตอบข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้ ผูล้ งทุน และ
บุคคลภายนอก ซึง่ จะท�ำหน้าทีด่ ว้ ยความระมัดระวังรอบคอบ
2.4.4 บริษทั ฯ จะจัดให้มหี น่วยงานหรือผูร้ บั ผิดชอบเกีย่ วกับ “ผูล้ งทุนสัมพันธ์” เพือ่ สือ่ สารกับบุคคลภายนอก เช่น ผูถ้ อื หุน้ ผูล้ งทุน
สถาบัน ผูล้ งทุนทัว่ ไป นักวิเคราะห์ และภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
2.4.5 บริษทั ฯ จะเปิดโอกาสให้สามารถเข้าพบผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้ตามความเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์วา่ ข้อมูลทีใ่ ห้เป็นข้อมูล
ทีไ่ ด้เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว
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2.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการ เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ และรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั ิ
หน้าทีต่ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ด้วยความระมัดระวัง และรอบคอบ บริษทั ฯ จึงก�ำหนดหลักการและแนวทางปฏิบตั ไิ ว้ ดังนี้
2.5.1 คณะกรรมการพึงมีภาวะผูน้ ำ� วิสยั ทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้
โดยรวม
2.5.2 คณะกรรมการจะจัดให้มรี ะบบแบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการทีช่ ดั เจน
2.5.3 คณะกรรมการจะดูให้บริษทั ฯ มีระบบงานทีใ่ ห้ความเชือ่ มัน่ ได้วา่ กิจกรรมต่าง ๆ ของบริษทั ฯ ได้ดำ� เนินไปในลักษณะทีถ่ กู ต้อง
ตามกฎหมายและมีจรรยาบรรณ
2.5.4 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัตหิ ลากหลาย ทัง้ ในด้านทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้าน
ทีเ่ ป็นประโยชน์กบั บริษทั ฯ รวมทัง้ การอุทศิ เวลาและความพยายามในการปฏิบตั หิ น้าที่ เพือ่ เสริมสร้างให้บริษทั ฯ มีคณะกรรมการ
ทีเ่ ข้มแข็ง
2.5.5 กระบวนการสรรหาผูม้ าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ ให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นผูแ้ ต่งตัง้ มีความโปร่งใส ปราศจากอิทธิพล
ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อี ำ� นาจควบคุมหรือฝ่ายจัดการ และสร้างความมัน่ ใจให้กบั บุคคลภายนอก
2.5.6 คณะกรรมการจะจัดให้มคี ณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพือ่ ช่วยศึกษาและกลัน่ กรองงานตามความจ�ำเป็น โดยเฉพาะในกรณี
ทีต่ อ้ งอาศัยความเป็นกลางในการวินจิ ฉัย และก�ำหนดนโนบายบทบาทหน้าทีร่ บั ผิดชอบ กระบวนการท�ำงาน เช่น การด�ำเนินการ
ประชุม และการรายงานต่อคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน เป็นต้น
2.5.7 คณะกรรมการพึงเข้าใจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ เป็นอย่างดี พร้อมที่
จะแสดงความเห็นของตนเองอย่างเป็นอิสระ
2.5.8 คณะกรรมการพึงปรับปรุงตัวเองให้มคี วามรูท้ นั สมัยอยูต่ ลอดเวลา
2.5.9 คณะกรรมการพึงปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์สจุ ริต ระมัดระวังและรอบคอบ โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ และ
เป็นธรรมต่อผูถ้ อื หุน้ ทุกคน โดยได้รบั ข้อมูลทีถ่ กู ต้องและครบถ้วน
2.5.10 คณะกรรมการพึงอุทศิ เวลาให้เพียงพอเพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ และเป็นหน้าทีข่ องกรรมการที่
ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ ยกเว้นกรณีทมี่ เี หตุผลพิเศษ
2.5.11 คณะกรรมการจะไม่อนุมตั คิ า่ ตอบแทนของกรรมการเอง แต่จะจัดให้มกี ระบวนการก�ำหนดค่าตอบแทนทีโ่ ปร่งใสและขอ
ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หุน้ โดยระดับและองค์ประกอบของค่าตอบแทนเหมาะสม เพียงพอทีจ่ ะจูงใจและรักษากรรมการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ตามทีต่ อ้ งการ และหลีกเลีย่ งการจ่ายค่าตอบแทนทีเ่ กินสมควร
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หลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรม
ธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงกำ�หนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและ
จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อใช้ถือเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. บทน�ำ
ภายใต้การแข่งขันทางธุรกิจอย่างเข้มข้นนัน้ เพือ่ ให้บริษทั ฯ สามารถประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจอย่างสง่างาม บริษทั ฯ
จึงมิได้มงุ่ หวังเฉพาะผลส�ำเร็จของธุรกิจเท่านัน้ แต่ยงั ค�ำนึงถึงกระบวนการทีม่ ผี ลต่อความส�ำเร็จของธุรกิจด้วย

2. ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
ผูม้ หี น้าทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามหลักปฏิบตั เิ กีย่ วกับจรรยาบรรณและจริยธรรมนี้ ได้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน ตลอดจนถึงลูกจ้าง
ทีป่ รึกษา ผูก้ ระท�ำการแทนหรือผูไ้ ด้รบั มอบหมายให้กระท�ำหน้าทีใ่ นนามบริษทั ฯ หรือแทนบุคคลทีก่ ล่าวถึงข้างต้น

3. หลักการพื้นฐาน
หลักการพืน้ ฐานของจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ คือ
3.1 ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์ มีคณ
ุ ธรรม และความรับผิดชอบ
3.2 เก็บรักษาความลับ และไม่ใช้ข้อมูลภายในหรือข้อมูลอันเป็นความลับเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือ
ผู้อื่นในทางมิชอบ
3.3 ป้องกัน หรือหลีกเลีย่ งการกระท�ำใด ๆ ทีอ่ าจน�ำมาซึง่ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3.4 ปฏิบตั ติ นเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพทีม่ คี วามรู้ ความช�ำนาญ และความระมัดระวังรอบคอบ

4. หลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ
บริษทั ฯ (ซึง่ หมายความรวมถึงผูม้ หี น้าทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามทีร่ ะบุในข้อ 2. ด้วย) จะยึดมัน่ ในหลักปฏิบตั เิ กีย่ วกับจรรยาบรรณและ
จริยธรรมธุรกิจ ดังนี้
4.1 ความซือ่ สัตย์สจุ ริต
บริษทั ฯ พึงยึดถือและด�ำรงความซือ่ สัตย์สจุ ริตเป็นหลักในการด�ำเนินธุรกิจ
4.2 การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อก�ำหนด
บริษทั ฯ จะด�ำเนินธุรกิจโดยถูกต้องตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของทางการ และจะไม่ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุน
กิจกรรมใด ๆ ทีม่ ชิ อบด้วยกฎหมาย
4.3 การใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชีย่ วชาญ ความระมัดระวังและเอาใจใส่
บริษทั ฯ พึงใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชีย่ วชาญ ความระมัดระวังและเอาใจใส่ ในการให้บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพแก่ลกู ค้าเยีย่ ง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพ
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4.5 มาตรฐานทีก่ ำ� หนดส�ำหรับผูป้ ระกอบการ
บริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ ามมาตรฐานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ อันเป็นทีย่ อมรับโดยทัว่ ไป
4.6 การปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่าง ๆ
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญต่อการปฏิบตั ทิ ดี่ ตี อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียต่าง ๆ บนพืน้ ฐานของความร่วมมือและช่วยเหลือเกือ้ กูลประโยชน์ซงึ่ กัน
และกันอย่างเหมาะสม กล่าวคือ
1. บริษทั ฯ พึงปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้า คูค่ า้ หรือคูแ่ ข่งขัน ด้วยความเข้าใจและความร่วมมือทีด่ รี ะหว่างกัน
2. บริษทั ฯ พึงเสนอสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพให้แก่ลกู ค้าด้วยมิตรไมตรี และความโอบเอือ้ เกือ้ กูล
3. บริษทั ฯ พึงดูแลและรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้
4. บริษทั ฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้ใช้ศกั ยภาพ ความรู้ และความสามารถในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพนักงาน
ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ และความสามารถของพนักงานอย่างเหมาะสม
5. บริษทั ฯ จะสนับสนุนการปฏิบตั ภิ ารกิจทางสังคมตามโอกาสอันควร ตลอดจนการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมเพือ่ การบ�ำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ การศึกษา และการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติ
4.7 การควบคุมดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษทั ฯ จะควบคุมดูแลหรือป้องกัน ในกรณีทเี่ กิดหรืออาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทเี่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษทั ฯ อย่างเหมาะสม และจะไม่แสวงหาประโยชน์ใด ๆ ทีม่ ชิ อบด้วยกฎหมายหรือขัดต่อข้อก�ำหนดของทางการ
4.8 การรักษาความลับของลูกค้า
บริษทั ฯ จะจัดเก็บรักษา และดูแลข้อมูลอันเป็นความลับของลูกค้าอย่างรัดกุมเหมาะสม และจะไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับนัน้
แก่บคุ คลอืน่ เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมจากลูกค้าหรือเป็นการด�ำเนินการตามกฎหมาย
4.9 การสือ่ สารข้อมูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์หรือบริการกับลูกค้า
บริษทั ฯ จะสือ่ สารข้อมูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษทั ฯ ให้ลกู ค้าเกิดความเข้าใจทีถ่ กู ต้อง
4.10 การให้คำ� แนะน�ำหรือการด�ำเนินการแทนลูกค้า
บริษทั ฯ จะใช้ความระมัดระวังอย่างสมเหตุผล ในการให้คำ� แนะน�ำหรือตัดสินใจด�ำเนินการใด ๆ แทนลูกค้า โดยค�ำนึงถึงความเหมาะ
สมในกรณีของลูกค้า
4.11 การรักษาสัมพันธภาพทีด่ กี บั ทางการ
บริษทั ฯ จะส่งเสริมการสร้างและรักษาสัมพันธภาพทีด่ กี บั ทางการอย่างสม�ำ่ เสมอ เช่น การให้ความร่วมมือกับทางการตามความ
เหมาะสม และกาปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำของทางการ เป็นต้น
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4.12 การบันทึกข้อมูลและการรายงาน
บริษทั ฯ จะบันทึกข้อมูล และจัดท�ำรายงานให้ถกู ต้องและเชือ่ ถือได้
4.13 การให้บริการและการปฏิบตั งิ าน
บริษทั ฯ พึงติดตามพัฒนาการและการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ และริเริม่ สร้างสรรค์นวัตกรรมเพือ่ สร้างความพึงพอใจแก่ลกู ค้า ตลอด
จนทุม่ เทก�ำลังความสามารถในการปฏิบตั งิ าน
4.14 การรับของขวัญหรือสิง่ ตอบแทนจูงใจจากลูกค้าหรือบุคคลอืน่
บริษทั ฯ จะไม่เรียก ร้องขอ หรือรับเงิน ของขวัญ หรือของรางวัล หรือสิง่ ตอนแทนอืน่ ใดจากลูกค้าหรือบุคคลอืน่ เว้นแต่เป็นการรับ
อันเนือ่ งจากการให้ตามประเพณีนยิ ม
4.15 การด�ำรงไว้ซงึ่ ชือ่ เสียงอันดีงาม
บริษทั ฯ จะด�ำรงรักษาไว้ซงึ่ ชือ่ เสียงอันดีงาม และพึงละเว้นกระท�ำการทีน่ ำ� ความเสือ่ มเสียมาสูบ่ ริษทั ฯ
4.16 สิทธิของบุคคลและกิจกรรมภายนอก
บริษทั ฯ พึงเคารพในสิทธิของบุคคลตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด และพึงส่งเสริมและสนับสนุนการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมภายนอกต่าง ๆ
ทัง้ นี้ กิจกรรมดังกล่าวจะต้อง
1. ไม่ทำ� ให้เกิดผลกระทบต่อชือ่ เสียงและภาพลักษณ์ทดี่ ขี องบริษทั
2. ไม่เป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรคอย่างส�ำคัญต่อการอุทศิ วลา หรือการทุม่ เทความสามารถในการปฏิบตั หิ น้าที่
3. ไม่ขดั ต่อหลักปฏิบตั เิ กีย่ วกับจรรณยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ
4. ไม่กอ่ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. ไม่ขดั ต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี
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หลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและ
จริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ
เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ จึงกำ�หนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรม
ธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อใช้ถือเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. บทน�ำ
บริษทั ฯ เชือ่ มัน่ ว่าการปฏิบตั ติ ามหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจเป็นพืน้ ฐานส�ำคัญในการเสริมสร้างและยกระดับการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ี และเป็นรากฐานส�ำคัญของการเจริญเติบโตทีม่ นั่ คงและยัง่ ยืน รวมทัง้ เป็นสิง่ ทีส่ นับสนุนให้บริษทั ฯ สามารถบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ทกี่ ำ� หนดไว้ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงส่งเสริมให้การด�ำเนินธุรกิจและการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูท้ เี่ กีย่ วข้องของบริษทั ฯ เป็น
ไปตามหลักปฏิบตั เิ กีย่ วกับจริยธรรมและจรรยาบรรณ

2. ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
ผูม้ หี น้าทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามหลักปฏิบตั เิ กีย่ วกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจนี้ ได้แก่ บริษทั ฯ ซึง่ รวมถึงกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน
ลูกจ้าง ทีป่ รึกษา ตลอดจนผูก้ ระท�ำการแทนหรือผูไ้ ด้รบั มอบหมายให้กระท�ำหน้าทีใ่ นนามบริษทั ฯ หรือแทนบุคคลทีก่ ล่าวถึงข้างต้น

3. หลักการพื้นฐาน
หลักการพืน้ ฐานของจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ คือ
3.1 ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์ มีคณ
ุ ธรรม และความรับผิดชอบ
3.2 เก็บรักษาความลับ และไม่ใช้ขอ้ มูลภายในหรือข้อมูลอันเป็นความลับเพือ่ แสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ้ นื่ ในทาง
มิชอบ
3.3 ป้องกัน หรือหลีกเลีย่ งการกระท�ำใด ๆ ทีอ่ าจน�ำมาซึง่ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3.4 ปฏิบตั ติ นเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพทีม่ คี วามรู้ ความช�ำนาญ และความระมัดระวังรอบคอบ

4. หลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ
บริษทั ฯ (ซึง่ หมายความรวมถึงผูม้ หี น้าทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามทีร่ ะบุในข้อ 2. ด้วย) จะยึดมัน่ ในหลักปฏิบตั เิ กีย่ วกับจรรยาบรรณและ
จริยธรรมธุรกิจ ดังนี้
4.1 ความซือ่ สัตย์สจุ ริต
บริษทั ฯ พึงยึดถือและด�ำรงความซือ่ สัตย์สจุ ริตเป็นหลักในการด�ำเนินธุรกิจ
4.2 การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อก�ำหนด
บริษทั ฯ จะด�ำเนินธุรกิจโดยถูกต้องตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของทางการ และจะไม่ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุน
กิจกรรมและธุรกรรมใดๆ ทีม่ ชิ อบด้วยกฎหมาย
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4.3 การใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชีย่ วชาญ ความระมัดระวังและเอาใจใส่
บริษทั ฯ พึงใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชีย่ วชาญ ความระมัดระวังและอาใจใส่ ในการให้บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพแก่ลกู ค้าเยีย่ ง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพ
4.4 การบริหารจัดการทีด่ แี ละควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพและรัดกุม
บริษทั ฯ จะจัดให้มรี ะบบการบริหารจัดการและระบบการบริหารความเสีย่ งทีด่ ี ตลอดจนระบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และรัดกุม
4.5 มาตรฐานทีก่ ำ� หนดส�ำหรับผูป้ ระกอบการ
บริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ ามมาตรฐานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ อันเป็นทีย่ อมรับโดยทัว่ ไป
4.6 การปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่าง ๆ
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญต่อการปฏิบตั ทิ ดี่ ตี อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียต่าง ๆ บนพืน้ ฐานของความร่วมมือและช่วยเหลือเกือ้ กูลประโยชน์ซงึ่ กัน
และกันอย่างเหมาะสม กล่าวคือ
1. บริษทั ฯ พึงปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้า คูค่ า้ หรือคูแ่ ข่งขัน ด้วยความเข้าใจและความร่วมมือทีด่ รี ะหว่างกัน
2. บริษทั ฯ พึงเสนอสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพให้แก่ลกู ค้าด้วยมิตรไมตรี และความโอบเอือ้ เกือ้ กูล
3. บริษทั ฯ พึงดูแลและรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้
4. บริษทั ฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้ใช้ศกั ยภาพ ความรู้ และความสามารถในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพนักงาน
ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ ความรูแ้ ละความสามารถของพนักงานอย่างเหมาะสม
5. บริษทั ฯ จะสนับสนุนการปฏิบตั ภิ ารกิจทางสังคมตามโอกาสอันสมควร ตลอดจนการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมเพือ่ การ
บ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การศึกษา และการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติ
4.7 การควบคุมดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษทั ฯ จะควบคุมดูแลหรือป้องกัน ในกรณีทเี่ กิดหรืออาจะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทเี่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษทั ฯ อย่างเหมาะสม และจะไม่แสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ ทีม่ ชิ อบด้วยกฎหมายหรือขัดต่อข้อก�ำหนดของทางการ
4.8 การรักษาความลับของลูกค้า
บริษทั ฯ จะจัดเก็บรักษา และดูแลข้อมูลอันเป็นความลับของลูกค้าอย่างรัดกุมเหมาะสมและจะไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับนัน้
แก่บคุ คลอืน่ เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมจากกลูกค้าหรือเป็นการด�ำเนินการตามกฎหมาย
4.9 การสือ่ สารข้อมูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์หรือบริการกับลูกค้า
บริษทั ฯ จะสือ่ สารข้อมูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษทั ฯ ให้ลกู ค้าเกิดความเข้าใจทีถ่ กู ต้อง
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4.10 การให้คำ� แนะน�ำหรือการด�ำเนินการแทนลูกค้า
บริษทั ฯ จะใช้ความระมัดระวังอย่างสมเหตุผล ในการให้คำ� แนะน�ำหรือตัดสินใจด�ำเนินการใด ๆ แทนลูกค้า โดยค�ำนึงถึงความเหมาะ
สมในกรณีของลูกค้า
4.11 การรักษาสัมพันธภาพทีด่ กี บั ทางการ
บริษทั ฯ จะส่งเสริมการสร้างและรักษาสัมพันธภาพทีด่ กี บั ทางการอย่างสม�ำ่ เสมอ เช่น การให้ความร่วมมือกับทางการตามความ
เหมาะสม และการปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำของทางการ เป็นต้น
4.12 การบันทึกข้อมูลและการรายงาน
บริษทั ฯ จะบันทึกข้อมูล และจัดท�ำรายงานให้ถกู ต้องและเชือ่ ถือได้
4.13 การให้บริการและการปฏิบตั งิ าน
บริษทั ฯ พึงติดตามพัฒนาการและการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ และริเริม่ สร้างสรรค์นวัตกรรมเพือ่ สร้างความพึงพอใจแก่ลกู ค้า ตลอด
จนทุม่ เทก�ำลังความสามารถในการปฏิบตั ิ
4.14 การรับของขวัญหรือสิง่ ตอบแทนจูงใจจากลูกค้าหรือบุคคลอืน่
บริษทั ฯ จะไม่เรียก ร้องขอ หรือรับเงิน ของขวัญ หรือของรางวัล หรือสิง่ ตอบแทนอืน่ ใดจากลูกค้าหรือบุคคลอืน่ เว้นแต่เป็นการรับ
อันเนือ่ งจากการให้ตามประเพณีนยิ ม
4.15 การด�ำรงไว้ซงึ่ ชือ่ เสียงอันดีงาม
บริษทั ฯ จะด�ำรงไว้ซงึ่ ชือ่ เสียงอันดีงาม และพึงละเว้นกระท�ำการทีน่ ำ� ความเสือ่ มเสียมาสูบ่ ริษทั ฯ
4.16 สิทธิของบุคคลและกิจกรรมภายนอก
บริษทั ฯ พึงเคารพในสิทธิของบุคคลตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด และพึงส่งเสริมและสนับสนุนการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมภายนอกต่าง ๆ
ทัง้ นี้ กิจกรรมดังกล่าวจะต้อง
1. ไม่ทำ� ให้เกิดผลกระทบต่อชือ่ เสียงและภาพลักษณ์ทดี่ ขี องบริษทั
2. ไม่เป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรคอย่างส�ำคัญต่อการอุทศิ เวลา หรือการทุม่ เทความสามารถในการปฏิบตั หิ น้าที่
3. ไม่ขดั ต่อหลักปฏิบตั เิ กีย่ วกับจรรณยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ
4. ไม่กอ่ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. ไม่ขดั ต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี
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บร�ษทั ไพรม โรด เพาเวอร จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารทีพ�แอนดที ชั้น 22
ซอยว�ภาวดีรังสิต19 ถนนว�ภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
เบอรโทรศัพท 02 105 8686
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