วิสัยทัศน์
“เป็นผู้นำ�ในธุรกิจพลังงานและสิ่งแวดล้อม ด้วย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ
• ดำ�เนินธุรกิจด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อ
เนื่องเเละยั่งยืน
• สร้างความเชื่อมั่นและผลตอบแทนที่เป็นธรรมให้กับนักลงทุนและผู้ถือหุ้น
• ดำ�เนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
• ดำ�เนินธุรกิจด้วยความใส่ใจและความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่ง
แวดล้อม
• สร้างองค์กรเเห่งนวัตกรรมและการเรียนรู้ โดยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์
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สารจากประธานกรรมการ
การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส (COVID-19) ส่งผลให้
เศรษฐกิจของไทย และโลกได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง แต่ผล
ประกอบการของบริษัทกลับเป็นตรงกันข้าม โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา
กลุ่มบริษัท มีผลการดำ�เนินงานที่เติบโตอย่างน่าพอใจ เนื่องจากธุรกิจ
และโครงการต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งได้แก่ประเทศ
ญี่ปุ่น ไต้หวัน และกัมพูชา ได้ถูกดำ�เนินไปตามกรอบแผนงานที่กำ�หนด
รวมถึงได้ริเริ่ม และขยายรูปแบบในการขยายกิจการมากขึ้น โดยมีการ
รับรู้รายได้เพิ่มเติมจาก 3 ธุรกิจใหม่ของบริษัท ซึ่งได้แก่ ธุรกิจรับเหมา
ติดตังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา ธุรกิจขายไฟฟ้า
จากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา และ
ธุรกิจจําหน่ายวัสดอุปกรณ์เกี่ยวกับพลังงาน ซึ่งเริ่มต้นได้อย่างดีเยี่ยม
เป็นสัญญาณแห่งความก้าวหน้าทั้งในด้านของรายได้ และการพัฒนา
เชิงธุรกิจของบริษัทเองในอนาคต ในด้านของกลุ่มบริษัทมีรายได้และ
กำ�สุทธิ ที่ 811 ล้านบาท และ 303.3 ล้านบาท ตามลำ�ดับ ซึ่งมากกว่า
ปี 2562 ถึง 11.4% นับเป็นปีแห่งความก้าวหน้า และความสำ�เร็จของ
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำ�เนินธุรกิจด้วยหลักซื่อสัตย์ โปร่งใส
สุจริต และเป็นธรรม ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีซึ่งเป็นใจความ
สำ�คัญในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเพื่อเป็นการตอกย้ำ�
ถึงวิสัยทัศน์ของบริษัท ในการเป็นผู้นำ�ในธุรกิจพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดี
กว่า
จากผลสำ�เร็จของปีที่ผ่านมา บริษัท ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร
และพนักงานทุกท่าน สำ�หรับความทุ่มเท ความอุตสาหร รวมถึงเป็น
กำ�ลังสำ�คัญในการสร้างความสำ�เร็จและทำ�ให้ธุรกิจได้เติบโตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยศักยภาพของบริษัท คณะกรรมการ คณะผู้บริหารที่มี
ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนมากกว่า
10 ปี รวมถึงความเชี่ยวชาญในการลงทุนและสถานะทางการเงินที่เข้ม
แข็ง บริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถขยายธุรกิจด้านพลังงานทดแทนได้อย่าง
ต่อเนื่อง

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า
และคู่ค้าทางธุรกิจ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตลอด
จนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สำ�หรับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในกลุ่ม
บริษัทโดยคณะกรรมการบริษัททุกท่านจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิด
ชอบอย่างเต็มความสามารถ และคำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วน
ได้เสียตามแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้องค์กรเจริฐเติบโต
อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์
ประธานกรรมการ
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รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด
(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ
1 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงิน ดังนั้น โดยภาพรวมคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทฯ จึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะ
กรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพญ์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย อีกทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฏ
บัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย
1. นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. ศาสตราจารย์ ดร. กำ�พล ปัญญาโกเมศ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวมกันทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการปฏิบัติตามกฏบัตรคณะ
กรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และในการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุมตามวาระที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้เชิญผู้ตรวจสอบภายใน ผู้
สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมเสนอข้อมูล รับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รายงานผลจากการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
ทราบทุกไตรมาส โดยสรุปสาระสำ�คัญในการปรฏิบัติหน้าที่ได้ ดังนี้
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1. การสอบทานงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงิน
ประจำ�ปี และรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
บัญชีที่สำ�คัญ โดยหารือร่วมกับผู้สอบบัญชี และฝ่ายบริหาร เพื่อให้มั่นใจ
ว่ารายงานทางการเงินของบริษัท ได้จัดทำ�ขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รองรับทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างพอเพียง ครบ
ถ้วน และเชื่อถือได้ สอดคล้องกับข้อกำ�หนดทางกฏหมายและประกาศ
ที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มี
ฝ่ายบริหารของบริษัท เข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง โดยเป็นการหารือถือ
ข้อมูลที่มีสาระสำ�คัญ และระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัด
ทำ�บัญชีและรายงานทางการเงิน และเรื่องอื่นๆ รวมทั้งปัญหาอุปสรรค
ในระหว่างการปฏิบัติงาน
2. การสอบทานระบบควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานความเหมาะสมเพียงพอ และประสิทธิผล
ของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความ
เห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทั มีประสิทธิผลและเหมาะสมเพียง
พอ ไม่มขี อ้ บกพร่องเป็นสาระสำ�คัญ และหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความ
เป็นอิสระ
3. การกำ�กับดูแลงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบ กำ�กับดูแลงานตรวจสอบภายในเพือ่ ให้มน่ั ใจว่าการ
ดำ�เนินงานตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
รับทราบรายงานผลการตรวจสอบและให้ขอ้ แนะนำ�และติดตามการดำ�เนิน
การแก้ไขในประเด็นทีม่ นี ยั สำ�คัญตามรายงานผลการตรวจสอบอย่างต่อเนือ่ ง

รวมทัง้ ให้ความเห็นในเรือ่ งการควบคุมภายในให้เพียงพอทีจ่ ะป้องกันหรือลด
ความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ และพิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายใน
ประจำ�ปี เพือ่ ให้เกิดการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ แี ละมีการควบคุมภายในทีเ่ พียง
พอ
4. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อ
ให้เกิดความมั่นใจว่า บริษัทได้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อม
ทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำ�ไปปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันหรือรายการทีอ่ าจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทีเ่ ข้าข่ายรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ คณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน
เพือ่ ให้มน่ ั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็น
ประโยชน์ตอ่ บริษทั
6. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำ�หนดตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั คณะกรรมการตรวจ
สอบมีความเห็นว่า บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายอย่างเหมาะสมแล้ว

เพื่อพิจารณาเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2563 ดังนี้
• เพื่อแต่งตั้งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำ�กัด เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำ�ปี 2563 โดยมีรายชื่อต่อไปนี้
นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล
ทะเบียนเลขที่ 3445 และ/หรือ
นายไพบูล ตันกูล
ทะเบียนเลขที่ 4298 และ/หรือ
นายพิสิฐ ทางธนกุล
ทะเบียนเลขที่ 4095
ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากสำ�นักงาน
คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
8. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะ
กรรมการตรวจสอบ โดยประเมินแบบรายคณะในปี 2563 ผลการประเมิน
คณะเฉลีย่ อยูท่ ร่ี อ้ ยละ 98.33

(นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

7. การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณา
ความเป็นอิสระในการปฏิบตั งิ านทักษะความรูค้ วามสามารถในด้านธุรกิจ
ผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีท่ผี ่านมารวมถึงค่าตอบแทนการ
สอบบัญชี ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและเสนอ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท
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รายงานคณะกรรมการ
สรรหาและกำ�หนดค่า
ตอบแทน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษทั ตระหนักถึงความสำ�คัญในการสรรหาบุคคลเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ และ
ผูบ้ ริหารระดับสูงรวมถึงการกำ�หนดค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว คณะกรรมการบริษทั จึงได้
แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน เพือ่ ทำ�หน้าทีส่ รรหาคัดเลือกเสนอบุคคล
ที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติท่เี หมาะสมมาปฏิบัติหน้าที่ในตำ�แหน่งกรรมการและผู้
บริหารระดับสูงรวมทัง้ ทำ�หน้าทีส่ นับสนุนภารกิจของคณะกรรมการบริษทั ในด้านการกำ�หนด
นโยบาย รูปแบบ และหลักเกณฑ์ในการพิจารณากำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั คณะ
กรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริหารระดับสูง ของบริษทั รวมถึงนำ�เสนอความเห็นต่อทีป่ ระชุมคณะ
กรรมการบริษทั และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพือ่ ให้การพิจารณาค่าตอบแทน
ของกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมเทียบเคียงได้กบั บริษทั
อืน่ ทีม่ ขี นาดและธุรกิจประเภทเดียวกันและเพือ่ ทีจ่ ะรักษาบุคลากรทัง้ ในระดับกรรมการและผู้
บริหารระดับสูง ซึง่ มีบทบาทสำ�คัญอย่างยิง่ ต่อการพลักดันการดำ�เนินงานของบริษทั ให้บรรลุ
เป้าหมายทีไ่ ด้ตง้ั ไว้ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย
1.พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี
ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
2.ศาสตราจารย์ ดร.กำ�พล ปัญญาโกเมศ
กรรมการสรรหา และกำ�หนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
3.นางวิภากรณ์ ชัยรัตน์
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนได้จัดให้มีการประชุม เพื่อพิจารณา
ในเรื่องต่างๆ และรายงานผลการประชุมพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อพิจารณาอย่างต่อเนื่อง โดยสรุปสาระสำ�คัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้
•

พิจารณาสรรหา คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการบริษัท
พิจารณาการสรรหา และคัดเลือกบุคคลเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ
รวมทัง้ คณะกรรมการชุดย่อยทีค่ รบวาระ ซึง่ ได้พจิ ารณาสรรหาจากบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตทิ เ่ี หมาะ
สม ครบถ้วนตามข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตรงตามกฎระเบียบทีก่ �ำ หนด โดยกำ�หนดถึงคุณวุฒิ
ประสบการณ์ และความรูค้ วามสามารถทีเ่ ป็นประโยชน์ รวมทัง้ รองรับต่อการเติบโตของบริษทั
นำ�เสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
• กำ�หนดอัตราการจ่ายโบนัส การปรับเงินเดือนประจำ�ปี
เพือ่ เป็นการสร้างแรงจูงใจ และรักษาไว้ซง่ึ พนักงานทีม่ คี วามสามารถ และมีผลการปฏิบตั งิ านดี คณะ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ได้พจิ ารณาหลักเกณฑ์ในการกำ�หนดการจ่ายโบนัส การ
ปรับเงินเดือนประจำ�ปี ร่วมกับคณะกรรมการบริหารให้อยูใ่ นอัตราทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับผล
การดำ�เนินงานของบริษทั และอยูใ่ นเกณฑ์ทเ่ี ทียบเคียงได้กบั แนวปฏิบตั ทิ ว่ั ไปในอุตสาหกรรม
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•

ประเมินผลงานของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ได้ประเมินผลการปฏิบตั งิ านตนเองของคณะ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน โดยประเมินเป็นแบบรายคณะ ในปี 2563 ผล
ประเมินรายคณะเฉลีย่ อยูท่ ร่ี อ้ ยละ 95.18
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนได้รายงานผลการประชุมทุกครัง้ ให้
คณะกรรมการบริษทั ทราบอย่างต่อเนือ่ ง โดยคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
ได้ปฏิบตั งิ านทีไ่ ด้รบั มอบหมายอย่างครบถ้วนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเต็มความ
สามารถ ตลอดจนได้ให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมา เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ ี
ส่วนได้สว่ นเสียทุกฝ่าย และมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะปฏิบตั งิ านโดยใช้หลักความเสมอภาคยุตธิ รรม
และโปร่งใส เพือ่ ให้สอดคล้องกับหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ตี ามทีส่ �ำ นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำ�หนดและให้
เป็นทีย่ อมรับในระดับสากลต่อไป		

(พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
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คณะกรรมการบริษัท
2.

1.

3.

4.

6.

5.

7.

1. นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์

5. ศ.ดร.กำ�พล ปัญญาโกเมศ

ประธานคณะกรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร /
กรรมการผู้จัดการ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

2. นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์

6. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์

ประธานคณะกรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร/
กรรมการผู้จัดการ / รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี

กรรมการอิสระ

3. นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์

7. นายอภิชาติ ภูมิศุข

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ

4. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบ
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ประวัติคณะกรรมการ
นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์
ประธานคณะกรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร /
กรรมการผู้จัดการ
สัดส่วนการถือครองหุ้น :

77.9%

คุณวุฒิทางการศึกษา :
- ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต, Case Western Reserve University, USA
			
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการฝึกอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
Director Accreditation Program (DAP) 147/2561
ประสบการณ์ทำ�งานย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ปัจจุบัน

ตำ�แหน่ง
ประธานคณะกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท ไฮโดรเท็ค จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ คณะกรรมการกำ�กับสำ�นักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จำ�กัด
ประธานบริษัท คลิคอินเตอร์ บิซิเนส จำ�กัด
ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการการเงินการคลัง
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการ การสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร

พ.ศ. 2555

เลขานุการประจำ�คณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร

พ.ศ. 2554 – 2555

Vice President สายงานกำ�กับ บริษัท บ้านปู จำ�กัด (มหาชน)

พ.ศ. 2543 – 2554

Partner of Baker and McKenzie

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่น ๆ
บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ
•

1 แห่ง ได้แก่

บริษัท ไฮโดรเท็ค จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่นๆ

ประธานกรรมการ
4 แห่ง ได้แก่

•

คณะกรรมการกำ�กับสำ�นักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)

กรรมการ

•

บริษัท คลิคอินเตอร์ บิซิเนส จำ�กัด

ประธานบริษัท

•

การเงินการคลัง

ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการ

•

คณะกรรมาธิการ การสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

บริษัทย่อยของบริษัทฯ

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

-ไม่มี-

จำ�นวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2563
•
คณะกรรมการบริษัทฯ				
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นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์

รองประธานคณะกรรมการ / กรรมการ / กรรมการบริหาร
สัดส่วนการถือครองหุ้น :

9.6%

คุณวุฒิทางการศึกษา :
- ปริญญาโท วิศวอุตสาหการ, Columbia University, USA
			
- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า, Columbia University, USA
ประวัติการฝึกอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
:
Director Accreditation Program (DAP) 147/2561
สำ�นักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล			
:
CEO learning through experiences (CEO LTE #1)
						
Digital CEO #2
ประสบการณ์ทำ�งานย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตำ�แหน่ง

พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน

รองประธานคณะกรรมการ บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)

พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร บริษัท ไพร์ม โร้ด กรุ๊ป จำ�กัด

พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริษัท เรดวัน เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จำ�กัด

พ.ศ. 2561 – 2562

กรรมการ บริษัท ไฮโดรเท็ค จำ�กัด (มหาชน)

พ.ศ. 2555 – 2559

หุ้นส่วนผู้จัดการ Tuas Capital Partners MGF I General Partner Ltd (Labuan), Malaysia

พ.ศ. 2549 – 2552

กรรมการบริหาร, Redone Networks Berhad, ประเทศมาเลเซีย

พ.ศ. 2549 – 2552

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Maybank Investment Bank, Malaysia

พ.ศ. 2539 – 2547

หัวหน้าฝ่าย Head Financial Institution Group (Southeast Asia), J.P. Morgan, ฮ่องกง/สิงคโปร์

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่น ๆ
บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ

-ไม่มี-

บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่นๆ

-ไม่มี-

บริษัทย่อยของบริษัทฯ

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

-ไม่มี-

จำ�นวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2563
•
คณะกรรมการบริษัทฯ				

10/11
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:

นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
สัดส่วนการถือครองหุ้น :

0.0%

คุณวุฒิทางการศึกษา :
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
			
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการฝึกอบรม
• Director Certification Program (DCP) 199/2558
• Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 13/2561
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 59
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำ�หรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 23
• หลักสูตรประกาศนีบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 15
• หลักสูตรนักบริหารการคลัง (นนค.) รุ่นที่ 3
• หลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ (นคอ.) รุ่นที่ 1
ประสบการณ์ทำ�งานย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตำ�แหน่ง

พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน บริษัท ไพร์ม โรด
เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)

พ.ศ. 2558 – 2561

รองผู้อำ�นวยการ กลุ่มบริหารความเสี่ยง ธนาคารออมสิน

พ.ศ. 2553 – 2558

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ สายงานบริหารเงินและต่างประเทศ กลุ่มลงทุนและบริหารเงิน ธนาคารออมสิน

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่น ๆ
บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ

-ไม่มี-

บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่นๆ

-ไม่มี-

บริษัทย่อยของบริษัทฯ

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

-ไม่มี-

จำ�นวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2563
•
คณะกรรมการบริษัทฯ				
•
คณะกรรมการตรวจสอบ			
•
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน		

11/11
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ศ.ดร.กำ�พล ปัญญาโกเมศ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

สัดส่วนการถือครองหุ้น : 9,347,500 หุ้น (0.05%)
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
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 14 (วบน. 14)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 26 (วตท. 26)

ประสบการณ์ทำ�งานย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตำ�แหน่ง

2562 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์
จำ�กัด (มหาชน)

2561 – ปัจจุบัน

อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2560 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ยูเอซี แอ็ดแวนซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมิคัล จำ�กัด

2558 – ปัจจุบัน

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำ�กิจการ สำ�นักงานคณะ
กรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2554 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไฮโดรเท็ค จำ�กัด (มหาชน)

2554 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

2554 – ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

2554 – ปัจจุบัน

คณะกรรมการบริหารเงินกองทุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่น ๆ
บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ

2 แห่ง ได้แก่

•

บริษัท ไฮโดรเท็ค จำ�กัด (มหาชน)

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

•

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่นๆ

2 แห่ง ได้แก่

•

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อธิการบดี

•

บริษัท บริษัท ยูเอซี แอ็ดแวนซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมิคัล จำ�กัด

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

บริษัทย่อยของบริษัทฯ

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

-ไม่มี-

จำ�นวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2563
•
คณะกรรมการบริษัทฯ				
•
คณะกรรมการตรวจสอบ			
•
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน		
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พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบ
สัดส่วนการถือครองหุ้น :

180,000 หุ้น (0.0%)

คุณวุฒิทางการศึกษา :
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปม.)
			
- วิทยาลัยการทัพอากาศ
			
- โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
			
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายเรืออากาศ
ประวัติการฝึกอบรม
• Director Accreditation Program (DAP) 90/2561
ประสบการณ์ทำ�งานย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตำ�แหน่ง

2562 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนบริษัท ไพร์ม โรด
เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)

2561 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไฮโดรเท็ค จำ�กัด (มหาชน)

2559 – ปัจจุบัน

ที่ปรึกษา สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

พ.ศ. 2558 – 2559

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ / ประธาน คณะกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ

พ.ศ. 2557 – 2558

ผู้อำ�นวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่น ๆ
บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ

-ไม่มี-

บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่นๆ

-ไม่มี-

บริษัทย่อยของบริษัทฯ

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

-ไม่มี-

จำ�นวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2563
•
คณะกรรมการบริษัทฯ				
•
คณะกรรมการตรวจสอบ			
•
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน		
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นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์
กรรมการอิสระ

สัดส่วนการถือครองหุ้น :

0.0%

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
ประสบการณ์ทำ�งานย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตำ�แหน่ง

พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

กรรมการ บมจ. วาว แฟคเตอร์ (ชื่อเดิม บมจ. อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์)

พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท โดมิโน่ เอเชีย แปซิฟิค จำ�กัด

พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)

พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท เคพีเอ็น เอนเนอยี่ โฮลดิ้ง จำ�กัด

พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บมจ. ฟินันซ่า

พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน

กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน บจ. ไทยแอร์เอเชีย

พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน

กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น

พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน

กรรมการ บมจ. นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล

พ.ศ. 2558 - 2563

ประธานกรรมการ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำ�กัด

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่น ๆ
บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ

4 แห่ง ได้แก่

•

บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำ�กัด (มหาชน)

กรรมการ

•

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำ�กัด (มหาชน)

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

•

บริษัท ฟินันซ่า จำ�กัด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

•

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำ�กัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่นๆ

-ไม่มี-

บริษัทย่อยของบริษัทฯ

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

-ไม่มี-

จำ�นวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2563
•
คณะกรรมการบริษัทฯ				
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นายอภิชาติ ภูมิศุข
กรรมการอิสระ

สัดส่วนการถือครองหุ้น :

0.0%

คุณวุฒิทางการศึกษา :
			

- 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
ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ปัจจุบัน

ตำ�แหน่ง
กรรมการอิสระ บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)

พ.ศ. 2531 – ปัจจุบัน

Managing Director of CRJ Group

พ.ศ. 2558 - 2560

ที่ปรึกษา สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

พ.ศ. 2548 - 2558

ที่ปรึกษา บริษัท ไทยยานยนตร์ จํากัด

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ที่อื่น ๆ
บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ

-ไม่มี-

บริษัทอื่นๆ / องค์กรอื่นๆ

1 แห่ง ได้แก่

•

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท โกลบอล อิเลคทริค วีฮิเคิล จำ�กัด

บริษัทย่อยของบริษัทฯ

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

-ไม่มี-

จำ�นวนการเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2563
•
คณะกรรมการบริษัทฯ				
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คณะผู้บริหาร
นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ (49 ปี)
กรรมการผู้จัดการ

สัดส่วนการถือครองหุ้น :

77.9% (12,654,273,466 หุ้น)

คุณวุฒิทางการศึกษา : - ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต, Case Western Reserve University, USA
		
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำ�งานย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตำ�แหน่ง

บริษัท

30 กรกฎาคม 2562– ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการ
บริหาร

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)

2555 – ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จำ�กัด

2554 – 2555

Vice President สายงานกำ�กับ

บริษัท บ้านปู จำ�กัด (มหาชน)

2543 – 2554

Partner

Baker and McKenzie

นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ (53 ปี)
รองกรรมการผู้จัดการ (สายการเงินและการบัญชี)
สัดส่วนการถือครองหุ้น :

9.6% (1,609,672,011 หุ้น)

คุณวุฒิทางการศึกษา : - ปริญญาโท วิศวอุตสาหการ, Columbia University, USA
		
- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า, Columbia University, USA
ประสบการณ์ทำ�งานย้อนหลัง
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ช่วงเวลา

ตำ�แหน่ง

บริษัท

2 สิงหาคม 2562 – ปัจจุบัน

รองประธานคณะกรรมการ

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)

2561 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ไฮโดรเท็ค จำ�กัด (มหาชน)

2558 – ปัจจุบัน

หุ้นส่วนผู้จัดการ

Tuas Capital Partners MGF I General
Partner Ltd (Labuan), Malaysia

2549 – 2552

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Maybank Investment Bank, Malaysia

นาย คณาเดช ธรรมนูญรักษ์ (32 ปี)
รองกรรมการผู้จัดการ (สายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์)
สัดส่วนการถือครองหุ้น :

0.0% (3,704 หุ้น)

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (BBA)
ประสบการณ์ทำ�งานย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตำ�แหน่ง

บริษัท

ปัจจุบัน

รองกรรมการผู้จัดการ (สายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์)

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)

ปี 2558 – 2562

รองกรรมการผู้จัดการ (สายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์)

บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จำ�กัด

นางสาว ธนิดา แก้ววนศักดิ์ (54 ปี)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

สัดส่วนการถือครองหุ้น :

0.0% (500 หุ้น)

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ประสบการณ์ทำ�งานย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตำ�แหน่ง

บริษัท

ปัจจุบัน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)

ปี 2558 – 2562

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จำ�กัด
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Awaji Project (Japan)
Owner : AWJ Goudou Kaisha
Location : Hyogo Prefecture, Japan
Capacity : 9.9 MW
FiT : 40 YEN/Unit
Project Status : COD May 2017
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เป้าหมาย
การดำ�เนินธุรกิจ
บริษัทมีแผนที่จะเข้าลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนรูป
แบบต่างๆ เช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานลม โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล โครงการ
โรงไฟฟ้าจากเชือ้ เพลิงขยะ และโครงการอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นพลังงานธรรมชาติโดย
การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยและไม่สง่ ผลกระทบต่อชุมชนรวม
ถึงสภาพแวดล้อมทีม่ อี ยูเ่ ดิม ผ่านการเข้าซือ้ ธุรกิจ และ/หรือพัฒนาโครงการ
ใหม่ทง้ั ในและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุม่ ประเทศเอเชียแปซิฟกิ ทัง้ นี้ การ
แสวงหาโอกาสการลงทุนในต่างประเทศเป็นไปตามนโยบายการลงทุนของ
ภาครัฐในประเทศนัน้ ๆ ทีใ่ ห้การส่งเสริมและสนับสนุนต่อนักลงทุนต่างชาติ
บริษทั ได้เล็งเห็นโอกาสในการต่อยอดอุตสาหกรรมและพัฒนาธุรกิจเพือ่ ขยาย
รากฐานของพลังงานสีเขียวให้ครอบคลุมไปยังทุกพืน้ ทีท่ ว่ั โลก
ทัง้ นี้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2563 เมือ่ วันที่ 13
พฤษภาคม 2563 ได้พจิ ารณาทบทวนวิสยั ทัศน์ และพันธกิจขององค์กร
โดยได้มกี ารปรับแก้ไขเพิม่ เติมเป็นฉบับปัจจุบนั ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้นำ�ในธุรกิจพลังงานและสิ่งแวดล้อม ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)

1. ดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ า นพลั ง งานและสิ่ ง แวดล้ อ มให้ มี ก ารเจริ ญ เติ บ โต
อย่างต่อเนื่องเเละยั่งยืน
2. สร้างความเชื่อมั่นและผลตอบแทนที่เป็นธรรมให้กับนักลงทุนและ
ผู้ถือหุ้น
3. ดำ�เนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
4. ดำ�เนินธุรกิจด้วยความใส่ใจและความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิง่
แวดล้อม
5. สร้างองค์กรเเห่งนวัตกรรมและการเรียนรู้ โดยเพิม่ พูนความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์
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ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาไทย

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อภาษาอังกฤษ

Prime Road Power Public Company Limited

เลขทะเบียนบริษัท

0107546000415

ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจำ�หน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

ที่ตั้งสำ�นักงาน

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

หมายเลขโทรศัพท์

02-105-8686

Website

www.primeroadpower.com

ทุนจดทะเบียน

25,514,280,600 บาท

ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว

17,017,942,060 บาท

ประเภทและจำ�นวนหุ้นทั้งหมด

25,514,280,600 หุ้น

จำ�นวนหุ้นที่ออกและชำ�ระแล้วของบริษัท

17,017,942,060 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท

1 บาทต่อหุ้น

ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
บริษัท (ชื่อย่อ)

ประเภทธุรกิจ

เลขทะเบียนบริษัท

ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว

ที่ตั้ง

บริษัท ไพร์ม โรด อัลเทอร์เน
ทีฟ จำ�กัด (PRA)

ดำ�เนินการลงทุนในกลุ่มบริษัท
ที่ประกอบธุรกิจและจำ�หน่าย
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

0105560219826

4,018.0 ล้านบาท

1 อาคารที พี แอนด์ ที ชั้น 22
ซอยวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

บริษัท ไพร์ม เอ็นเนอร์ยี่
แคปปิตอล จำ�กัด (PEC)

ดำ�เนินการลงทุนในกลุ่มบริษัท
ที่ประกอบธุรกิจและจำ�หน่าย
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

0105560213712

437.1 ล้านบาท

1 อาคารที พี แอนด์ ที ชั้น 22
ซอยวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จำ�กัด
(PRG)

ดำ�เนินการลงทุนในกลุ่มบริษัท
ที่ประกอบธุรกิจและจำ�หน่าย
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

0105558003781

1,000.0 ล้านบาท

1 อาคารที พี แอนด์ ที ชั้น 22
ซอยวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

บริษัท บึงสามพัน โซล่า จำ�กัด ดำ�เนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า
(BSS)
จากพลังงานหมุนเวียน ภายใต้
โครงการ BSS

0105553105225

240.0 ล้านบาท

87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์
ออลซีซั่นเพลส ชั้นที่ 9 ห้อง
เลขที่ 4-5 ถนนวิทยุ แขวงลุมพิ
นี เขตปทุมวัน
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บริษัท (ชื่อย่อ)

ประเภทธุรกิจ

เลขทะเบียนบริษัท

ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว

ที่ตั้ง

บริษัท เชียงใหม่ รีนิวเอเบิล
เอ็นเนอยี จำ�กัด (CRE)

ดำ�เนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน ภายใต้
โครงการ CRE

0105552031171

240.0 ล้านบาท

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

บริษัท อีเอสพีพี จำ�กัด (ESPP) ดำ�เนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน ภายใต้
โครงการ ESPP1, ESPP2 และ
ESPP 3

0105552076698

480.0 ล้านบาท

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

บริษัท โกลเด้น ไลท์ โซล่า
จำ�กัด (GLS)

ดำ�เนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน ภายใต้
โครงการ GLS

0105553105357

240.0 ล้านบาท

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

บริษัท อินฟินิท อัลฟา
แคปปิตอล จำ�กัด (IAC)

ดำ�เนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน ภายใต้
โครงการ IAC

0105552082752

240.0 ล้านบาท

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

บริษัท ไนน์ เอ โซล่า จำ�กัด
(NAS)

ดำ�เนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน ภายใต้
โครงการ NAS

0105553105691

240.0 ล้านบาท

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

บริษัท นอร์ธเวสต์ โซล่าร์
จำ�กัด (NWS)

ดำ�เนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน ภายใต้
โครงการ NWS

0125553013819

240.0 ล้านบาท

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

บริษัท โซล่าเทค เอ็นเนอยี
จำ�กัด (STE)

ดำ�เนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน ภายใต้
โครงการ STE

0105553105616

240.0 ล้านบาท

87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์
ออลซีซั่นเพลส ชั้นที่ 9 ห้อง
เลขที่ 4-5 ถนนวิทยุ แขวงลุมพิ
นี เขตปทุมวัน

บริษัท วีนา เอ็นเนอร์ยี โซล่าร์ ดำ�เนินการลงทุนในกลุ่มบริษัท
(ไทยแลนด์) จำ�กัด (VES)
ทีป่ ระกอบธุรกิจและจำ�หน่าย
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

0635549000088

167.0 ล้านบาท

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

ดำ�เนินการลงทุนในกลุ่มบริษัท
ที่ประกอบธุรกิจและจำ�หน่าย
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

0105553107112

33.0 ล้านบาท

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

บริษัท อินฟินิท โซล่า เอ็นเนอ ดำ�เนินการลงทุนในกลุ่มบริษัท
ยี จำ�กัด (ISE)
ทีป่ ระกอบธุรกิจและจำ�หน่าย
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

0105553105420

36.0 ล้านบาท

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

บริษัท วิเชียรบุรี พาวเวอร์
จำ�กัด (WBP)

บริษัท ไพร์ม รีนิวเอเบิล ดี
เวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (PRD)

ดำ�เนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน ภาย
ใต้โครงการสหกรณ์การเกษตร
เสนา และ สหกรณ์การเกษตร
ลาดหลุมแก้วพัฒนา

0105558047631

257.1 ล้านบาท

1 อาคารที พี แอนด์ ที ชั้น 22
ซอยวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

บริษัท สมาร์ท โซลาร์
จำ�กัด(SMS)

ดำ�เนินการลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจและจำ�หน่าย
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

0105558061234

82.0 ล้านบาท

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

บริษัท (ชื่อย่อ)

ประเภทธุรกิจ

บริษัท ไพร์ม โรด โซลาร์ จำ�กัด ดำ�เนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า
(PRS)
จากพลังงานหมุนเวียน ภายใต้
โครงการสหกรณ์ผู้ใช้น้ำ�ปฏิรูป
ที่ดินลาดบัวหลวง

เลขทะเบียนบริษัท

ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว

ที่ตั้ง

0105558047622

317.2 ล้านบาท

1 อาคารที พี แอนด์ ที ชั้น 22
ซอยวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

บริษัท สตาร์ โซลาร์ จำ�กัด
(STS)

ดำ�เนินการลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจและจำ�หน่าย
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

0105558062061

163.0 ล้านบาท

1 อาคารที พี แอนด์ ที ชั้น 22
ซอยวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

บริษัท ไพร์ม อัลเทอร์เนทีฟ
เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด
(PAE)

ดำ�เนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน ภาย
ใต้โครงการสหกรณ์การเกษตร
เสนา

0105558062036

392.8 ล้านบาท

1 อาคารที พี แอนด์ ที ชั้น 22
ซอยวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

บริษัท พาวเวอร์ เอ็นเนอร์ยี่ ดี
เวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (PED)

ดำ�เนินการลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจและจำ�หน่าย
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

0105556084644

130.0 ล้านบาท

1 อาคารที พี แอนด์ ที ชั้น 22
ซอยวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

บริษัท 5 อมตะ จำ�กัด (5AMATA)

ดำ�เนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน ภายใต้
โครงการ 5 อมตะ

0105547162123

140.0 ล้านบาท

1 อาคารที พี แอนด์ ที ชั้น 22
ซอยวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

บริษัท ไพร์ม รีนิวเอเบิล เอ็น
เนอร์ยี่ จำ�กัด (PRE)

ดำ�เนินการลงทุนในกลุ่มบริษัท
ที่ประกอบธุรกิจและจำ�หน่าย
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

0105557179983

400.0 ล้านบาท

1 อาคารที พี แอนด์ ที ชั้น 22
ซอยวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

บริษัท ไอสึ เอนเนอร์จี พีทีอี ลิ ดำ�เนินการลงทุนในกลุ่มบริษัท
มิเต็ด (Aizu)
ทีป่ ระกอบธุรกิจและจำ�หน่าย
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

201425959H

1,258.5 ล้านเยน หรือ 17.6
ล้าน ดอลล่าร์สหรัฐ

8 ถนนมาริน่า #05-02 มาริ
น่า เบย์ ไฟแนนเชียล เซ็นเตอร์
ประเทศสิงคโปร์ 018981

บริษัท สมาร์ท โซล่าร์ พาวเวอร์ ดำ�เนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า
จำ�กัด (SSP)
จากพลังงานหมุนเวียน ภายใต้
โครงการ สหกรณ์การเกษตร
เพื่อการตลาดลูกค้า
ธ.ก.ส. ตรัง และ สหกรณ์
การเกษตรลำ�ทับ

0105558061391

104.8 ล้านบาท

1 อาคารที พี แอนด์ ที ชั้น 22
ซอยวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

บริษัท ไพร์ม กรีน โซล่าร์
จำ�กัด (PGS)

ดำ�เนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน ภายใต้
โครงการ สหกรณ์การเกษตรนา
บ่อคำ�พัฒนา

0105558066724

53.5 ล้านบาท

1 อาคารที พี แอนด์ ที ชั้น 22
ซอยวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

บริษัท ไอดีล โซล่าร์ จำ�กัด
(IDS)

ดำ�เนินการลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจและจำ�หน่าย
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

0105558062052

1.0 ล้านบาท

1 อาคารที พี แอนด์ ที ชั้น 22
ซอยวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

บริษัท Prime Solar Energy
Corporation จำ�กัด (PSE)

ดำ�เนินการลงทุนในกลุ่มบริษัท
ที่ประกอบธุรกิจและจำ�หน่าย
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนใน
ประเทศไต้หวัน

106057381

500,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่
(NTD)

No.14, Ningxia East 2nd
street, Xitun District, Taichung city, 407

He Wu Co.,Ltd (He Wu)

ดำ�เนินการลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจและจำ�หน่าย
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ภายใต้โครงการ He Wu

50767582

100,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่
(NTD)

7F., No.218, Dunhua N.
Rd., Songshan Dist., Taipei
City 105, Taiwan (R.O.C.)

Sheng Jiu Co.,Ltd (Sheng
Jiu)

ดำ�เนินการลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจและจำ�หน่าย
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ภายใต้โครงการ Sheng Jiu

50768169

100,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่
(NTD)

3F-1., No.142-2, Sec 2,
Wuchang St., Wanhua
Dist., Taipei City 108 ,
Taiwan (R.O.C.)

20

บริษัท (ชื่อย่อ)

ประเภทธุรกิจ

เลขทะเบียนบริษัท

ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว

ที่ตั้ง

Shin Shi Co.,Ltd (Shin Shi)

ดำ�เนินการลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจและจำ�หน่าย
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ภายใต้โครงการ Shin Shi

50767056

140,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่
(TWD)

7F., No.218, Dunhua N.
Rd., Songshan Dist., Taipei
City 105, Taiwan (R.O.C.)

บริษัท ไพร์ม เอสโค่ จำ�กัด
(ESCO)

ดำ�เนินธุรกิจออกแบบ ก่อสร้าง
ติดตั้ง ระบบประหยัดพลังงาน
โดยใช้พลังงานทดแทน เช่น
พลังงานแสงอาทิตย์

0105561197681

1.0 ล้านบาท

1 อาคารที พี แอนด์ ที ชั้น 22
ซอยวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

พัฒนาการที่สำ�คัญ
ประวัติความเป็นมาที่สำ�คัญ

บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2546 ในชื่อเดิมว่า เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จำ�กัด (มหาชน) หรือ Evolution Capital Public Company Limited ชื่อย่อหลักทรัพย์ “E” และได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จำ�กัด (มหาชน) หรือ Food
Capital Public Company Limited ชื่อย่อหลักทรัพย์ “FC” ในปี 2559 โดยประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งมีการลงทุนหลักในบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางด้านร้านอาหารและเครื่องดื่มและร้านอาหารแบบไลฟ์สไตล์ โดยเป็นผู้ได้รับสิทธิ
แฟรนไชส์ในการประกอบธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มยี่ห้อต่างๆ ได้แก่
(1) โดมิโน่ส์ พิซซ่า (“Domino’s”) ในประเทศไทยและกัมพูชา
(2) เดอะ คอฟฟี่ บีน แอนด์ ทีลีฟ (“CBTL”) ในประเทศไทย
(3) เคียวโชน (“KYOCHON”) ในประเทศไทย พม่า ลาว และกัมพูชา
นอกจากนี้ บริษัทประกอบธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มภายใต้ยี่ห้อของบริษัท ซึ่งรวมถึงร้านอาหารที่มีบรรยากาศแบบเป็นกันเอง และ
ร้านอาหารแบบไลฟ์สไตล์ 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 ร้านมูมมามปาร์ค (“MOOMMUM PARK”) ร้านอูมามิฟาลาเบลล่า
(“UMAMI FALLABELLA”) ร้านชิงช้าชาลี (“CHINGCHA CHALEE”) สาขาดิเอ็มโพเรี่ยม และสาขาพารากอน และร้านไพเรท แชมเบอร์
(“PIRATE CHAMBRE”)
นอกจากนี้ บริษัทยังได้ลงทุนในกิจการโรงแรมภายใต้ชื่อ “เรด แพลนเน็ต” โดยมีสาขาของโรงแรมในประเทศไทย ฟิลิปปินส์
อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น เนื่องจากธุรกิจเดิมของบริษัท ซึ่งประกอบธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีการแข่งขันที่สูงขึ้น
ส่งผลให้บริษัทประสบภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน รวมถึงความต้องการเงินทุนในการขยายสาขาของธุรกิจร้านอาหาร
ประเภทแฟรนไชส์ เพื่อให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายผ่านการเพิ่มจำ�นวนสาขา (Economy of Scale) คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว
ว่าควรมีมติอนุมัติเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการเข้าดำ�เนินธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายพลังงานหมุนเวียน
ซึ่งเป็นการ
ลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพในการสร้างอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม และมีระดับความ เสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ผ่านธุรกรรมการ
รับโอนกิจการทั้งหมด (EBT) ของบริษัท ไพร์ม โรด อัลเทอร์เนทีฟ จำ�กัด (“PRA”) และธุรกรรมจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำ�ระเป็นสิ่ง
ตอบแทนให้กับ บริษัท พีอาร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (“PRGD”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ PRA ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการ
เข้าดำ�เนินธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายพลังงานหมุนเวียน ดังนี้
- โอกาสในการขยายและเพิ่มช่องทางการทำ�ธุรกิจของบริษัท
- โอกาสในการเพิ่มรายได้และอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อเนื่องในระยะยาว
- ทีมงานผู้บริหารชุดใหม่ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ประกอบด้วยนายสมประสงค์
ปัญจะลักษณ์ (“คุณสมประสงค์”) และนายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ (“คุณสุรเชษฐ์”) โดยทั้งคู่เป็นผู้ร่วมกันก่อตั้งบริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป
จำ�กัด (“PRG”) ขึ้นในปี 2558 เพื่อลงทุนในธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งคุณสม
ประสงค์มีประสบการณ์ในการลงทุนและพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยซึ่งมีขนาดกำ�ลังการผลิตติดตั้งรวม 91.7
เมกะวัตต์ (ขนาดกำ�ลังการผลิตตามสัญญารวม 72.0 เมกะวัตต์) ของบริษัท ไพร์ม เอ็นเนอร์ยี่ แคปปิตอล จำ�กัด (“PEC”) ซึ่งมีการเริ่มเปิด
ดำ�เนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ในปี 2557
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นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าควรมีมติอนุมัติเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจำ�หน่ายเงินลงทุนและหนี้สินใน
บริษัทย่อยและทรัพย์สินของบริษัท ซึ่งได้แก่บริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ออกไปทั้งหมด เพื่อ
นำ�เงินทุนส่วนหนึ่งที่ได้ถูกนำ�ไปสำ�รองเพื่อชำ�ระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและหุ้นกู้ของบริษัท และนำ�ไปใช้เป็นเงินทุนรองรับธุรกิจผลิตและ
จำ�หน่ายพลังงานหมุนเวียน โดยที่ บริษัทสามารถนำ�เงินทุนของบริษัทที่ปัจจุบันถูกนำ�ไปใช้ในธุรกิจที่ประสบภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่อง
ไปใช้ ใ นการขยายและเพิ่ ม ช่ อ งทางการทำ � ธุ ร กิ จ ใหม่ ที่ ส ร้ า งผลตอบแทนอั ต ราผลตอบแทนที่ ดี ก ว่ า ในระดั บ ความเสี่ ย งที่ ต่ำ � กว่ า ธุ ร กิ จ เดิ ม
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป ต่อมา ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ได้พิจารณา
อนุมัติแผนการรวมธุรกิจของบริษัท กับ PRGD ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัท ไพร์ม โรด แคปปิตอล จำ�กัด (“PRC”) คุณสมประสงค์ คุณสุรเชษฐ์
คุณคณาเดช ธรรมนูญรักษ์ (“คุณคณาเดช”) และ บริษัท ไพร์ม โรด เทค อินเตอร์ ลิมิเต็ด (“PRTI”) ผ่านการรับโอนกิจการทั้งหมด
(Entire Business Transfer (“EBT”)) และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2562 วันที่ 29 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ดำ�เนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 2,767,765,276 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
25,514,280,600 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำ�นวน 22,746,515,324 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมถึงที่ประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 21 ธันวาคม 2561 มีมติอนุมัติในการเข้าทำ�รายการจำ�หน่ายเงินลงทุนและหนี้สินในบริษัทย่อย และสินทรัพย์
ของบริษัทให้แก่ บุคคลภายนอก หรือ นายกฤษน์ ศรีชวาลา หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่นายกฤษน์ ศรีชวาลา มอบหมาย
ทั้งนี้ เงินลงทุนและหนี้สินของบริษัทย่อยที่จะจำ�หน่ายไปตามเงื่อนไขบังคับก่อนของสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนประกอบไปด้วย
1. การจำ�หน่ายหุ้นสามัญและหนี้สินของบริษัท เอฟโวลูชั่น ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด จำ�นวน 595,014 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.00 ของทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว
2. การจำ�หน่ายหุ้นสามัญและหนี้สินของบริษัท ฟีนิกซ์ ไอรอน แฟรรี่ จำ�กัด จำ�นวน 39,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100
บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว
3. การจำ�หน่ายหุ้นสามัญและหนี้สินของบริษัท เอฟซี คอมมิซซารี่ จำ�กัด จำ�นวน 99,997 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว
4. การจำ�หน่ายหุ้นสามัญและหนี้สินของบริษัท จี เอ็นเตอร์ไพรส์ แอนด์ โค จำ�กัด จำ�นวน 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 5 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว (ซึ่งหนี้สินดังกล่าวเป็นหนี้สินระหว่างบริษัท กับผู้ถือหุ้น
เดิมของบริษัท จี เอ็นเตอร์ไพรส์ แอนด์ โค จำ�กัด)
นอกจากนี้ บริษัทจะจำ�หน่ายเงินลงทุนและหนี้สินทั้งหมดในบริษัทย่อย 2 แห่ง และสินทรัพย์ซึ่งประกอบไปด้วย บริษัท เอฟโว
ลูชั่น แลนด์ จำ�กัด และ เอฟโวลูชั่น โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด ตามหน้าที่ในการดำ�เนินการภายหลังจากธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและการ
จัดสรรหลักทรัพย์เสร็จสมบูรณ์ (“Covenants”) ที่ระบุในสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ทั้งนี้ ธุรกรรมการจำ�หน่ายเงินลงทุนและหนี้สินใน
บริษัทย่อย และสินทรัพย์ดังกล่าวประกอบไปด้วย
1. การจำ�หน่ายหุ้นสามัญและหนี้สินของบริษัท เอฟโวลูชั่น แลนด์ จำ�กัด
จำ�นวน 2,291,075 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท ที่ถือโดยบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียน
ชำ�ระแล้ว
2. การจำ�หน่ายหุ้นสามัญและหนี้สินของบริษัท เอฟโวลูชั่น โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด
จำ�นวน 4,675,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว
3. การจำ�หน่ายที่ดินเปล่าของบริษัท
จำ�นวน 10 แปลง ภายใต้โฉนดเลขที่ 11902, 11914, 11922, 34052, 34161-34162 และ 37259-37262
4. การจำ�หน่ายสิทธิการเช่าของบริษัท
จำ�นวน 2 แปลง ภายใต้โฉนดเลขที่ 41628 และภายใต้ นส. 3 ก. เลขที่ 2053
ต่อมา เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 บริษัทดำ�เนินการจำ�หน่ายเงินลงทุนในบริษัท จี เอ็นเตอร์ไพรส์ แอนด์ โค จำ�กัด ให้แก่บริษัท
ฟีนิกซ์ ฟู้ด เวิลด์ จำ�กัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่นายกฤษณ์ ศรีชวาลา มอบหมาย และเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 บริษัทดำ�เนินการจำ�หน่าย
เงินลงทุนในบริษัท เอฟโวลูชั่น ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด บริษัท ฟีนิกซ์ ไอรอน แฟรรี่ จำ�กัด และบริษัท เอฟซี คอมมิซซารี่ จำ�กัดให้แก่
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บริษัท ฟีนิกซ์ ฟู้ด เวิลด์ จำ�กัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่นายกฤษณ์ ศรีชวาลา มอบหมาย พร้อมทั้งเข้าทำ�ธุรกรรมรับโอนกิจการทั้งหมดของ PRA
โดยบริษัทชำ�ระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดของ PRA ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำ�นวน 14,881,481,481 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ราคาหุ้นละ 0.27 บาทต่อหุ้น ให้แก่ PRGD แทนการชำ�ระด้วยเงินสด โดยการเข้าทำ�รายการดังกล่าวเป็นไปตามมติ
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 21 ธันวาคม 2561 และมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2562 วันที่ 29 เมษายน 2562
การจำ�หน่ายเงินลงทุนและหนี้สินในบริษัทย่อยและทรัพย์สินของบริษัท มีวัตถุประสงค์หลักในการปรับโครงสร้างเงินทุน เพื่อ
รองรับการรับโอนกิจการของ PRA ซึ่งประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจในการผลิต
และจำ�หน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องตามสัญญาจองซื้อหุ้นแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน (Share Subscription
Agreement) ซึ่งคู่สัญญาประกอบไปด้วย บริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (ซึ่งประกอบไปด้วย นายกฤษน์ ศรีชวาลา บริษัท ฟิโก้
คอร์ปอเรชั่น จากัด นายอัครเดช ศรีชวาลา นายเทพฤทธิ์ ศรีชวาลา นายอมร ศรีชวาลา และนายซานเจย์ คูมาร์ ซิงห์) และ PRGD ได้ตกลง
เงื่อนไขในการจำ�หน่ายไปซึ่งเงินลงทุนและหนี้สินในบริษัทย่อย โดยกำ�หนดให้กลุ่มธุรกิจที่มีการดำ�เนินกิจการในธุรกิจอาหาร เป็นเงื่อนไข
บังคับก่อนการเข้าทำ�ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและการจัดสรรหลักทรัพย์ และกำ�หนดให้กลุ่มธุรกิจที่มีการดำ�เนินกิจการในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์
เป็นหน้าที่ในการดำ�เนินการภายหลังจากธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและการจัดสรรหลักทรัพย์เสร็จสมบูรณ์
(Covenant) ภายในระยะเวลา 12 เดือน และมีเงื่อนไขการชำ�ระเงินจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนและหนี้สินในบริษัทย่อยและสินทรัพย์ตาม
Covenant ครบทั้งจำ�นวนเมื่อครบระยะเวลา 15 เดือน
ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก บริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จำ�กัด (มหาชน) หรือ Food Capital Public Company Limited ชื่อย่อหลักทรัพย์ “FC” เป็น บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน) หรือ Prime Road Power Public
Company Limited ภายใต้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “PRIME” ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2562 วันที่ 29 เมษายน 2562 ภาย
หลังธุรกรรมรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ระหว่างบริษัทและ PRGD แล้วเสร็จ โดยประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นใน
บริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมี
บริษัท ไพร์ม โรด โซลาร์ จำ�กัด (“PRS”) เป็นบริษัทแกน
ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 บริษัทได้ย้ายหลักทรัพย์ PRIME จาก Mai เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET) ในกลุ่มทรัพยากร
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค

บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญของ
ธุรกิจเดิมของบริษัท ดังต่อไปนี้

2542

•

บริษัทเริ่มประกอบธุรกิจสื่อดิจิตอลและการสื่อสาร

•

บริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ภายใต้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในนามบริษัท สยามทูยูจํากัด
(มหาชน) มีผู้ถือหุ้นหลัก ได้แก่ นายสุปรัชญ์ ศรีผดุง นางสาวไม ไท
ควัน หัว และนายนิคลาส จอนห์ แอสซ่าร์ แสตลเบอร์ก

2548
2551

•

บริษัทได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จำ�กัด
(มหาชน) และเริ่มลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

24

2555
•

บริ ษั ท เข้ า ซื้ อ ธุ ร กิ จ ร้ า นอาหารและเงิ น ลงทุ น ในธุ ร กิ จ พั ฒ นา
อสังหาริมทรัพย์จากกลุ่มศรีชวาลา ซึ่งประกอบไปด้วย นายกฤษน์
ศรีชวาลา นายอมร ศรีชวาลา นายเทพฤทธิ์ ศรีชวาลา และ นาย
อัครเดช ศรีชวาลา พร้อมทั้งมีการปรับเปลี่ยนผู้ถือหุ้นหลักเป็นก
ลุ่มศรีชวาลา และผู้แทนจากกลุ่มศรีชวาลาได้เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการและผู้บริหารของบริษัท

2557
•

บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท สวีทสตาร์ จำ�กัด ร้อยละ 28.5
โดยกลุ่มบริษัทสวีทสตาร์ คือผู้ได้รับสิทธิแฟรนไชส์ในการประกอบ
ธุรกิจร้านแม็กโนเลีย เบเกอรี่ และร้านมิสเตอร์โจนส์ออร์แฟเนจ
ในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ บริษัทยังได้ซื้อหุ้นของบริษัท คิวส์ ได
นิ่ง อิ๊งค์ ซึ่งเป็นเจ้าของและผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร 17 แห่งใน
ประเทศญี่ปุ่น

•
•
•
•
•

เปิดร้านแม็กโนเลีย เบเกอรี่ สาขาแรกของเอเชียที่เมืองโตเกียว
ประเทศญี่ปุ่น
เปิดร้านมิสเตอร์โจนส์ออร์ แ ฟเนจ สาขาแรกในประเทศญี่ปุ่นที่
เมืองซัปโปโร เกาะฮอกไกโด
เปิดร้านเคียวโชน สาขาแรกของบริษัท ที่ห้างสรรพสินค้า เอ็มบีเค
เซ็นเตอร์
บริษัทได้เข้าทำ�สัญญาร่วมทุนกับบริษัท ซีบีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น
จำ�กัด (“CBM”) ประกอบธุรกิจร้าน โดมิโน่ พิซซ่า ในประเทศ
กัมพูชา
ณ สิ้นปี 2557 มีสาขาของร้านอาหารของบริษัท และบริษัทย่อย
ทั้งในและต่างประเทศจำ�นวนทั้งสิ้น 51 สาขา

2558
•
•

•
•
•

•

เปิดร้านโดมิโน่ พิซซ่า สาขาแรกในประเทศกัมพูชา ทีก่ รุงพนมเปญ
ในเดือนมกราคม 2558
บริษัทได้ปรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มโดยการจัดตั้ง บริษัท
เอฟโวลูชั่น ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด เป็นบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้น
ใหม่ เข้าถือหุ้นของบริษัทดังต่อไปนี้
- บริษทั โดมิโนส์ (ประเทศไทย) จำ�กัดและ บริษทั ดี. พิซซ่า
จำ�กัด (มหาชน) (ผู้ถือสิทธิแฟรนไชส์โดมิโน่ พิซซ่า ใน
ประเทศไทยและกัมพูชา ตามลำ�ดับ)
- บริษัท ซีบีทีแอล (ประเทศไทย) จำ�กัด (ผู้ถือสิทธิแฟรนไชส์
ร้านเดอะ คอฟฟี่ บีน แอนด์ ทีลีฟ) และ
- บริษัท เคียวโชน จำ�กัด (ผู้ถือสิทธิแฟรนไชส์ร้านเคียวโชน)
โดยมีนายแพทย์วุฒิศักดิ์ ลิ่มพานิช เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน
บริษัท เอฟโวลูชั่น ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด จำ�นวน 150
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของจำ�นวนหุ้นทั้งหมด
ของบริษัทย่อยดังกล่าว เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์การขยายธุรกิจ
ร้านอาหารของบริษัท
ได้เปิดร้านแม็กโนเลีย เบเกอรี่ สาขาที่ 2 ของเอเชียในห้างสรรพ
สินค้าปันเกียว-ฮุนได เมืองคยองกี ประเทศเกาหลี ในเดือนสิงหาคม
2558
คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้ปิดกิจการบริ ษ ั ท มอนสเตอร์
มีเดีย จำ�กัด และ บริษัท
โฟโต้มี ดอทคอม จำ�กัด เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 บริษัท
ดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสื่อดิจิตอล
(Digital Media) การปิดกิจการมีสาเหตุเนื่องจากบริษัทประสงค์
ที่จะมุ่งประกอบกิจการที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัท ซึ่งเป็นธุรกิจ
ลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ยที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ ทางด้ า นร้ า นอาหารและ
เครื่องดื่มเป็นหลัก
บริษัทได้มอบสิทธิแฟรนไชส์ให้แก่บริษัท อัลฟ่า พลัส จำ�กัด ใน
การดำ�เนินธุรกิจร้านมิสเตอร์โจนส์ออร์แฟเนจ ในประเทศพม่า ใน
เดือนสิงหาคม 2558

•
•
•

บริษัทได้เข้าร่วมทุนกับ CBM ในการดำ�เนินกิจการเคียวโชน
ที่ ป ระเทศกั ม พู ช าและได้ เ ปิ ด สาขาร้ า นเคี ย วโชนสาขาแรกใน
ประเทศกัมพูชา ที่กรุงพนมเปญ
เปิดสาขาร้านมิสเตอร์โจนส์ออร์แฟเนจ สาขาแรกในประเทศพม่า
ที่ห้างสรรพสินค้าเอชเอจีแอล เซ็นเตอร์ (HAGL Center) ที่กรุง
ย่างกุ้ง
ณ สิ้นปี 2558 มีสาขาของร้านอาหารของบริษัทและบริษัทย่อย
ทั้งในและต่างประเทศจำ�นวนทั้งสิ้น 73 สาขา

2559

•

•

•

•

บริษัทได้จำ�หน่ายเงินลงทุนใน Sweetstar K.K. จำ�นวน 222,250
หุ้นสามัญซึ่งคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราร้อยละ 11.1 เงิน
ลงทุนใน Sweetstar Asia Limited จำ�นวน 3,000 หุ้นสามัญ ซึ่ง
คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราร้อยละ 12.2 และเงินลงทุนใน
Q’s Dining Inc. จำ�นวน 213 หุ้นสามัญ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนการถือ
หุ้นในอัตราร้อยละ 29.3
บริษัทได้เปลี่ยนชื่อบริษัท จากเดิมชือ่ “บริษทั เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล
จำ�กัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จำ�กัด (มหาชน)”
และชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัท จากเดิม “E” เป็น “FC” ตาม
มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่
14 มิถุนายน 2559
ในเดือนกันยายน 2559 บริษัทได้จำ�หน่ายหุ้นทั้งหมดร้อยละ 100
ในบริษัท มิสเตอร์โจนส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (“MJO”) ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ในราคา 27 ล้านบาท และจำ�หน่าย
เครื่องหมายการค้าของ MJO ในราคา 40,000 เหรียญสหรัฐ ตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 13
พฤษภาคม 2559
ในเดือนธันวาคม 2559 บริษัทได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แม็กกี้
ชูส์ จำ�กัด เพิ่มเติมจำ�นวน 12,000 หุ้น ในราคา 3 ล้านบาท ทำ�ให้
สัดส่วนการถือเงินลงทุนในบริษัท แม็กกี้ ชูส์ จำ�กัด เพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 80 เป็นร้อยละ 100

2560
•

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 บริษัทได้ทำ�รายการเข้าซื้อหุ้นร้อยละ
100 ของบริษัท จี เอ็นเตอร์ไพรส์ แอนด์โค จำ�กัด จากกลุ่มผู้ถือ
หุ้นเดิม ส่งผลให้บริษัทมีร้านอาหารอีก 6 ร้านที่ดำ�เนินธุรกิจภาย
ใต้แบรนด์ดังต่อไปนี้ “ชิงช้าชาลี” “มูมมามปาร์ค” “อูมามิ ฟาลา
เบลล่า” และ “ไพเรท แชมเบอร์”

25

2561
•

•

•

กลุ่มบริษัทได้จำ�หน่ายเงินลงทุนใน
(1) หุ้นสามัญของบริษัท คาซ่า ฟิโก้ จำ�กัด จำ�นวน
14,250,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 50
ของทุนที่จดทะเบียนและชำ�ระแล้ว
(2) หุ้นสามัญของบริษัท ฟีน่า ปาร์ค จำ�กัด จำ�นวน
5,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 50
ของทุนที่จดทะเบียนและชำ�ระแล้ว โดยทั้งสองรายการ
เป็นการใช้สิทธิ์ตามสิทธิการขายคืน (Put Option)
(3) หุ้นบุริมสิทธิของบริษัท อันดามัน บีช เรสซิเดนซ์ จำ�กัด
จำ�นวน 51,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.00 ของทุน
จดทะเบียนชำ�ระแล้ว
(4) หุ้นบุริมสิทธิของบริษัท พังงา โฮเต็ล จำ�กัด จำ�นวน
51,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.00 ของทุนจด
ทะเบียนชำ�ระแล้ว
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 19
เมษายน 2561 มีมติอนุมัติให้จดทะเบียนเลิกกิจการและดำ�เนิน
การชำ�ระบัญชี บริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล อินเตอร์เนชั่นแนล
พีทีอี ลิมิเต็ด และ บริษัท Food Capital USA Inc.
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
ได้อนุมัติการเข้าทำ�ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก PRGD
ซึ่งได้แก่หุ้นสามัญในบริษัท ไพร์ม โรด อัลเทอร์เนทีฟ จำ�กัด
(“PRA”) และหนี้สินทั้งปวง การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนจำ�นวน 14,881,481,481 หุ้นที่ราคาหุ้นละ 0.27 บาทต่อ
หุ้ น เพื่ อ ชำ � ระเป็ น ค่ า ตอบแทนการรั บ โอนกิ จ การทั้ ง หมดแทน
เงินสด (Pay-in-Kind) และการจำ�หน่ายไปซึ่งเงินลงทุนและหนี้
สินของบริษัทย่ อ ย และสิ นทรัพย์ตามสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
แบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน (Share Subscription Agreement)
ประกอบไปด้วย
(1) กลุ่มเงินลงทุนและหนี้สินในบริษัทย่อยตามเงื่อนไขบังคับ
ก่อน ได้แก่ บริษัท เอฟโวลูชั่น ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำ�กัด บริษัท
ฟีนิกซ์ ไอรอน แฟรรี่ จำ�กัด บริษัท เอฟซี คอมมิซซารี่ และ
บริษัท จี เอ็นเตอร์ไพรส์ แอนด์ โค จำ�กัด และ
(2) การจำ�หน่ายเงินลงทุนตาม Covenants ได้แก่ บริษัท
เอฟโวลูชั่น แลนด์ จำ�กัด และ บริษัท เอฟโวลูชั่น โฮลดิ้งส์ ลิ
มิเต็ด และ
(3) การจำ�หน่ายไปซึ่งที่ดินเปล่าของบริษัท และสิทธิการเช่า
ของบริษัท ตาม Covenants

26

2562
•

•
•

•

•

วันที่ 29 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2562
ได้ อ นุ มั ต ิ ก ารออกและจั ด สรรหุ ้ น สามั ญ เพิ ่ ม ทุ น จำ � นวน
14,881,481,481 หุ ้ น ที ่ ร าคาหุ ้ น ละ 0.27 บาทต่อหุ้นเพื่อชำ�ระ
เป็นค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดแทนเงินสด (Pay-inKind) อีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากบริษัทไม่สามารถดำ�เนินการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 20
มีนาคม 2562 หรือภายในระยะเวลาไม่เกินสามเดือนนับแต่วันที่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 1/2561 มีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่
ออกใหม่
วันที่ 4 มิถุนายน 2562 บริษัทดำ�เนินการจำ�หน่ายเงินลงทุนใน
บริษัท จี เอ็นเตอร์ไพรส์ แอนด์ โค จำ�กัด ให้แก่บริษัท ฟีนิกซ์ ฟู้ด
เวิลด์ จำ�กัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่นายกฤษณ์ ศรีชวาลา มอบหมาย
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 บริษัทดำ�เนินการจำ�หน่ายเงินลงทุนใน
บริษัท เอฟโวลูชั่น ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด บริษัท ฟีนิกซ์ ไอรอน
แฟรรี่ จำ�กัด และบริษัท เอฟซี คอมมิซซารี่ จำ�กัดให้แก่บริษัท
ฟีนิกซ์ ฟู้ด เวิลด์ จำ�กัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่นายกฤษณ์ ศรีชวาลา
มอบหมาย พร้อมทั้งเข้าทำ�ธุรกรรมรับโอนกิจการทั้งหมดของ PRA
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 21 ธันวาคม
2561 โดยบริษัทชำ�ระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดของ
PRA ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำ�นวน 14,881,481,481
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ราคาหุ้นละ 0.27 บาทต่อหุ้น
ให้แก่ PRGD แทนการชำ�ระด้วยเงินสด ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจำ�ปี 2562 วันที่ 29 เมษายน 2562
ภายหลังธุรกรรมรับโอนกิจการทั้งหมดของ PRA บริษัทได้เปลี่ยน
ชื่อบริษัทจาก บริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จำ�กัด (มหาชน) หรือ Food
Capital Public Company Limited ชื่อย่อหลักทรัพย์ “FC” เป็น
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน) หรือ Prime Road
Power Public Company Limited ภายใต้ชื่อย่อหลักทรัพย์
“PRIME” ตามมติประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2561 ของบริษัท
ฟู้ด แคปปิตอล จำ�กัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 โดย
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
ซึ่ ง มี ก ารลงทุ น หลั ก ในบริ ษั ท ที่ ประกอบธุ ร กิ จ ผลิ ต และจำ�หน่า ย
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยเข้าลงทุน พัฒนา และบริหารโรง
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 17/2562 เมื่อวันที่ 23
สิงหาคม 2562 และที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2562
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ได้มีมติอนุมัติการดำ�เนินการจัดตั้ง
บริษัทย่อยใหม่ จำ�นวน 2 บริษัท ได้แก่
(1) บริษัท ไพร์ม อัลเทอร์เนทีพ วิชั่นส์ จำ�กัด เพื่อรองรับการ
ขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสง
อาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) โดยบริษัท
ไพร์ม โรด กรุ๊ป จำ�กัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นใน		
สัดส่วนร้อยละ 99.98) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 54

2563

•

•

•

•

•

(2) บริษัท ไพร์ม โรด รูฟท็อป จำ�กัด เพื่อประกอบธุรกิจผลิต		
และจำ�หน่ายไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสง		
อาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) โดยบริษัท
ไพร์ม โรด กรุ๊ป จำ�กัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นใน		 •
สัดส่วนร้อยละ 99.98) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 54
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 18/2562 เมื่อวันที่ 19
กันยายน 2562 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจาณา
อนุมัติให้ PRA เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
แบบติดตั้งบนพื้นดินขนาด 60 เมกกะวัตต์ จังหวัดกำ�ปงชนัง
ประเทศกัมพูชา ซึ่งเข้าข่ายรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 18/2562 เมื่อวันที่ 19 •
กันยายน 2562 และที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่
5/2562 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติการดำ�เนินการ
จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ ได้แก่ Prime Road Alternative (Cambodia) Company Limited เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการใน
ประเทศกัมพูชา โดยบริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จำ�กัด (ซึ่งเป็นบริษัท •
ย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.98) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อย
ละ 100
วันที่ 30 ตุลาคม 2562 หลักทรัพย์ “PRIME” ได้ย้ายเข้าซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ SET และเปลี่ยนแปลงกลุ่มอุตสาหกรรมจากเดิม
“เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร” เป็น “ทรัพยากร” หมวดธุรกิจ
พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 20/2562 เมื่อวันที่ 13
พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติอนุมัติการดำ�เนินการจัดตั้งบริษัทย่อย
ใหม่ จำ�นวน 2 บริษัท ซึ่งได้แก่ Jingtai Energy Co., Ltd. และ
Jingyi Energy Co., Ltd. ที่ประเทศไต้หวัน เพื่อรองรับการขยาย
ธุรกิจของบริษัท โดย บริษัท ไพร์ม โซล่าร์ เอนเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น
จำ�กัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.98)
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100
ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ง
ที่ 1/2563 ได้มีมติอนุมัติให้ PRA เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินขนาด 60 เมกกะวัตต์
จังหวัดกำ�ปงชนัง ประเทศกัมพูชา

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 16
กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการดำ�เนินการจัดตั้งบริษัทย่อย
ใหม่ ได้แก่ บริษัท ไพร์ม เอ็นเนอร์ยี่ เคเฮช จำ�กัด (“PEKH”) ใน
รูปแบบบริษัทโฮลดิ้ง เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท โดย
บริษัทโฮลดิ้งดังกล่าวจะเข้ามาถือหุ้น 100 % ใน Prime Road Alternative (Cambodia) Co., Ltd. (“PRAC”) แทนบริษัท ไพร์ม
โรด กรุ๊ป จำ�กัด (“PRG”) ซึ่งถือหุ้นอยู่ในปัจจุบัน
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 บริษัท มีการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือ
หุ้นรายย่อย (Free Float) จำ�นวน 3,408 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 15.29 ของทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้วของบริษัท ทำ�ให้บริษัท
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การดำ�รงสถานะ เรื่องคุณสมบัติ
การกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 13/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวัน
ที่ 2 ธันวาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ไพร์ม โซลาร์ เอ็นเนอร์
ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (“PSE”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้า
ซื้อหุ้นสามัญจำ�นวน 42,500 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 ดอล
ล่าร์ไต้หวัน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษัท Jinaili Energy Co., Ltd.(“JINAILI”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จด
ทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศไต้หวัน จากบริษัท KWE Corporation (“KWE”) ด้วยมูลค่าการเข้าทำ�รายการเท่ากับ 425,000 ดอล
ล่าร์ไต้หวัน เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจในประเทศไต้หวัน โดยภาย
หลังการทำ�ธุรกรรมดังกล่าว JINAILI ถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
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ภาพรวมและพัฒนาการที่สำ�คัญของโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท มีดังต่อไปนี้

2554

•

บริษัทร่วม 8 บริษัทเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า รวม 10 สัญญา คิดเป็น
กำ�ลังการผลิตตามสัญญารวมทั้งสิ้น 72 เมกะวัตต์

2555
•

บริษัทร่วม 8 บริษัทเข้าทำ�สัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งและเริ่ม
พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

2556
•

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โครงการแรกซึ่งมีกำ�ลังการผลิตติดตั้ง
7.6 เมกะวัตต์ (กำ�ลังการผลิตตามสัญญา 6.0 เมกะวัตต์) เปิดให้ดำ�เนินการเชิง
พาณิชย์ (COD)

2557
•

•

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 9 โครงการ ซึ่งมีกำ�ลังการผลิตติดตั้ง
รวม 84.1 เมกะวัตต์ (กำ�ลังการผลิตตามสัญญา 66.0 เมกะวัตต์) เริ่มดำ�เนิน
การเชิงพาณิชย์ (COD) โดยบริษัท ไพร์ม โรด เทค จำ�กัด (PRT) เป็นผู้ถือหุ้น
ในสัดส่วนร้อยละ 30 ร่วมกับ Soleq Pte. (ซึ่งเป็นบริษัทภายใต้การบริหาร
จัดการของ Equis Fund Group ณ เวลานั้น)
ช่วงเดือนธันวาคม บริษัท ไพร์ม โรด แคปปิตอล จำ�กัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จำ�กัด (PRG) ได้ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนในบริษัท
ไอสึ เอ็นเนอยี พีทีอี เพื่อริเริ่มการดำ�เนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัทมีสัดส่วนรวมร้อยละ 25 ในบริษัท ไอสึ
เอ็นเนอยี พีทีอี ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ และดำ�เนินการ
ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าในฐานะผู้ลงทุน ทีเค (TK Investor)

2558

•

PRG ได้เริ่มพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในโครงการ 5 อมตะ และ
ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายใต้โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดินสำ�หรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาค
การเกษตร พ.ศ. 2558 จำ�นวน 4 สัญญา ประกอบไปด้วย โครงการสหกรณ์
ผู้ใช้น้ำ�ปฏิรูปที่ดินลาดบัวหลวง (LBL05) โครงการสหกรณ์การเกษตร
เสนา (BSA01) สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเสนา (BSA08) และ สหกรณ์
การเกษตรลาดหลุมแก้วพัฒนา (LAK09) คิดเป็นกำ�ลังการผลิตรวม 18.0
เมกะวัตต์ โดยโครงการทั้งหมดมีกำ�หนดการพัฒนาให้แล้วเสร็จและเปิดให้
ดำ�เนินการเชิงพาณิชย์ ภายในปี 2559
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2559

•
•
•

โครงการ 5 อมตะได้เริ่มเปิดให้ดำ�เนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ในช่วงเดือน
มกราคม ปี 2559
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นได้เริ่มเปิดให้ดำ�เนิน
การเชิงพาณิชย์ (COD) เป็นโครงการแรก ได้แก่โครงการฮิโนะในช่วงเดือน
พฤษภาคม ปี 2559
โครงการโรงไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ภ ายใต้ โ ครงการผลิ ต ไฟฟ้ า จาก
พลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดินสำ�หรับหน่วยงานราชการและ
สหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ.2558 จำ�นวน 4 โครงการได้เริ่มเปิดให้ดำ�เนิน
การเชิงพาณิชย์ (COD) รวมทั้งหมด 4 โครงการในเดือนธันวาคม ปี 2559

2560
•

•
•

•

PRG ได้เข้าร่วมการประมูลสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ภายใต้โครงการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดินสำ�หรับหน่วยงานราชการและ
สหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ.2560 โดยบริษัทได้รับคัดเลือกรวม 3 โครงการ
คิดเป็นกำ�ลังการผลิตรวม 14.6 เมกะวัตต์
โครงการอาวาจิ ภายใต้การถือหุ้นของบริษัทร่วมของ PRG ได้เปิดให้ดำ�เนิน
การเชิงพาณิชย์ (COD) ในเดือนพฤษภาคม
บริษัท ไพร์ม เอ็นเนอยี่ แคปปิตอล จำ�กัด (PEC) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21
ธันวาคม 2560 โดยประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างกลุ่มกิจการของกลุ่ม
บริษัท โดย PEC เข้าลงทุนในหุ้นของบริษัทดำ�เนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในประเทศไทยจำ�นวน 10 โครงการ มีกำ�ลังการผลิตตามสัญญา
รวมทั้งสิ้น 72.0 เมกะวัตต์ ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำ�ระ
แล้ว แทน PRT ซึ่งทุกโครงการได้รับอัตราส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าที่ 8.00
บาท ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง
บริษัท ไพร์ม โรด อัลเทอร์เนทีฟ จำ�กัด (PRA) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม
2560 ในรูปแบบบริษัทจำ�กัดด้วยทุนจดทะเบียน 4,018,003,000 บาท เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างกลุ่มกิจการของกลุ่มบริษัท โดยเข้าลงทุน
ในหุ้นของ PRG และ PEC ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ใต้การควบคุมเดียวกันกับผู้ถือ
หุ้นของบริษัท

2561
•

•

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท PRGD ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 9 พฤศจิกายน
2561 ได้มีมติอนุมัติแผนการควบรวมกิจการเข้ากับบริษัท ฟู้ด แคปปิตอล
จำ�กัด (มหาชน) และรวมถึงการเข้าทำ�สัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนแบบมีเงื่อนไข
บังคับก่อน (Share Subscription Agreement) ซึ่งเป็นการลงนามระหว่าง
PRGD บริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จำ�กัด (มหาชน) และ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
ฟู้ด แคปปิตอล จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพิ่มเติมอีกจำ�นวน 3 สัญญาภายใต้
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำ�หรับ
หน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2560 ที่ราคารับซื้อ

•

ไฟฟ้าแบบ Feed-in-Tariff (FiT) ที่ราคา 4.12 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง โดยทั้ง
3 โครงการเปิดดำ�เนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม
โครงการนาริไอสึซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศ
ญี่ปุ่นได้เปิดให้ดำ�เนินการเชิงพาณิชย์ในช่วงเดือนธันวาคม

2562
•
•

•

บริษัทได้ทำ�การเข้าซื้อโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศ
ไต้หวันที่อยู่ระหว่างพัฒนาทั้งหมด 5 โครงการย่อยภายใต้ชื่อโครงการหลัก
ว่าโครงการ Yunlin โดยมีกำ�ลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 8.5 เมกะวัตต์
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวันทั้งหมด 3 โครงการ
ย่อยภายใต้ชื่อโครงการหลักว่าโครงการ Yunlin โดยมีกำ�ลังการผลิตไฟฟ้า
ตามสัญญารวม 6.0 เมกะวัตต์ เปิดให้ดำ�เนินการเชิงพาณิชย์ในช่วงเดือน
เมษายน
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 15 พฤศจิกายน
2562 ได้มีมติอนุมัติให้ PRA เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินขนาด 60 เมกกะวัตต์ จังหวัดกำ�ปงชนัง ประเทศ
กัมพูชา

2563
•

•

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กันยายน
2563 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จูปิเตอร์ เพาเวอร์
จำ�กัด (“JUPITER”) จำ�นวน 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ100 ของทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำ�ระ
แล้วของ JUPITER โดย JUPUTER มีโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดิน ในระบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า ขนาด
1 เมกะวัตต์ที่ได้ดำ�เนินการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17
ธันวาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท เห่ออู่ จำ�กัด (“HW”) ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยของบริษัท เข้าลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้ง
ในโรงเรียนและสวนสาธารณะ ประเทศไต้หวัน 8 โครงการ โดยมีประมาณ
การกำ�ลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งสุทธิรวม 8 เมกกะวัตต์
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การรับโอนกิจการทั้งหมด
ก่อนการรับโอนกิจการทัง้ หมด บริษทั ประกอบธุรกิจโดยการ
ถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีการลงทุนหลักใน
ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านอาหารไลฟ์สไตล์ และร่วมลงทุนใน
ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้ ภายหลังการรับ
โอนกิจการทั้งหมดจาก PRGD และการปฎิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา
จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่มีเงื่อนไขบังคับก่อนซึ่งกำ�หนดให้บริษัทจำ�หน่ายเงิน
ลงทุนและหนี้สินในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจร้านอาหารทั้งหมด และ
ธุรกิจเดิมของบริษัทจะเหลือเพียงการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
และธุรกิจร่วมลงทุนในธุรกิจโรงแรม
โดย ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2562 หลังการรับโอนกิจการ
ทั้งหมด บริษัทมีผู้ถือหุ้นหลักเพียงกลุม่ เดียว ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้น
จาก PRGD ได้แก่ (1) PRC (2) คุณสมประสงค์ (3) คุณสุรเชษฐ์ (4)
PRTI และ (5) คุณคณาเดช โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันทั้งหมดคิด
เป็น 87.45 ของหุ้นที่ออกและชำ�ระแล้วของบริษัท โดยได้เข้ามาเป็นผู้
ถือหุ้นใหญ่แทนที่กลุ่มศรีชวาลา ซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทลดลง
เหลือร้อยละ 4.65
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บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมีบริษัท ไพร์ม โรด โซลาร์ จำ�กัด
(PRS) เป็นบริษัทแกนตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการรับ
หลักทรัพย์จดทะเบียนตลอดเวลาที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ กลุ่ม
บริษัทภายใต้การถือหุ้นของ PRA ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นบริษัทที่
ดำ�เนินธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดย
มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กำ�ลังการผลิตติดตั้งรวม 209.0
เมกะวัตต์ (คิดเป็นกำ�ลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้น 89.7
เมกะวัตต์) หรือมีกำ�ลังการผลิตตามสัญญา 175.6 เมกะวัตต์ (คิดเป็น
กำ�ลังการผลิตตามสัญญาตามสัดส่วนการถือหุ้น 80.4 เมกะวัตต์)

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จำ�กัด (มหาชน)
ก่อนการรับโอนกิจการทั้งหมด

ทั้งนี้ จากโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยข้างต้น บริษัทได้จำ�หน่ายไปซึ่งเงินลงทุนและหนี้สินในบริษัทย่อย และสินทรัพย์ของบริษัท
ตามที่ระบุไว้ในสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน (Share Subscription Agreement) ประกอบไปด้วย
1.) ธุรกรรมการจำ�หน่ายเงินลงทุนและหนี้สินในบริษัทย่อยตามเงื่อนไขบังคับก่อน
2.) ธุรกรรมการจำ�หน่ายเงินลงทุนและหนี้สินในบริษัทย่อยตาม Covenants และ
3.) ธุรกรรมการจำ�หน่ายที่ดินและสิทธิการเช่าตาม Covenants โดยรายละเอียดของแต่ละหัวข้อ มีดังต่อไปนี้
		
1. ธุรกรรมการจำ�หน่ายเงินลงทุนและหนี้สินในบริษัทย่อยตามเงื่อนไขบังคับก่อน
			
- บริษัท เอฟโวลูชั่นส์ ฟู้ดส์ จำ�กัด ในสัดส่วนร้อยละ 90.00
			
- บริษัท ฟินิกส์ ไอรอน แฟร์รี่ จำ�กัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
			
- บริษัท เอฟซี คอมมิซซารี จำ�กัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
			
- บริษัท จี เอ็นเตอร์ไพรส์ แอนด์ โค จำ�กัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
		
2. ธุรกรรมการจำ�หน่ายเงินลงทุนและหนี้สินในบริษัทย่อยตาม Covenants
			
- เอฟโวลูชั่น โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด ร้อยละ 100.00
			
- บริษัท เอฟโวลูชั่น แลนด์ จำ�กัด ร้อยละ 99.99
		
3. ธุรกรรมการจำ�หน่ายที่ดินและสิทธิการเช่าตาม Covenants
			
- ที่ดินของบริษัท 10 แปลง
			
- สิทธิการเช่าที่ดินของบริษัท 2 แปลง
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โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ภายหลังการรับโอนกิจการทั้งหมดของ PRA

หมายเหตุ : (1) บริษัท วีนา เอ็นเนอร์ยี โซล่าร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด และบริษัท อีเอสพีพี จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท
ไพร์ม เอ็นเนอยี่ แคปปิตอล จำ�กัด มีบริษัท วีนา เอ็นเนอร์ยี โซล่าร์ พีทีอี แอลทีดี เป็นผู้ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมคิดเป็น
สัดส่วนประมาณร้อยละ 70.0 ของหุ้นที่ออกและจำ�หน่ายแล้วทั้งหมด
(2) บริษัท ไอสึ เอนเนอร์จี มีบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำ�กัด ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75.0 ของหุ้นที่ออกและจำ�หน่ายแล้วทั้งหมด

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยในปัจจุบัน
บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมีบริษัท ไพร์ม
โรด โซลาร์ จำ�กัด (PRS) เป็นบริษัทแกน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 กลุ่มบริษัทมีกำ�ลังการผลิตติดตั้งรวม 294.7 เมกะวัตต์ (คิด
เป็นกำ�ลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้น 81.6 เมกะวัตต์)
หรือมีกำ�ลังการผลิตตามสัญญา 243.6 เมกะวัตต์ (คิดเป็นกำ�ลัง
การผลิตตามสัญญาตามสัดส่วนการถือหุ้น 71.4 เมกะวัตต์) เมกะ
วัตต์ ผ่านการถือหุ้นใน 1) บริษัท ไพร์ม เอ็นเนอร์ยี่ แคปปิตอล
จำ�กัด (PEC) และ 2) บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จำ�กัด (PRG)
PRG มีบริษัทย่อยภายใต้การลงทุนดังนี้
(1)
บริษัท ไพร์ม รีนิวเอเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด
(2)
บริษัท สมาร์ท โซลาร์ จำ�กัด
(3)
บริษัท ไพร์ม โรด โซลาร์ จำ�กัด
(4)
บริษัท สตาร์ โซลาร์ จำ�กัด
(5)
บริษัท ไพร์ม อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด
(6)
บริษัท พาวเวอร์ เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเม้นท์ 		
		
จำ�กัด
(7)
บริษัท 5 อมตะ จำ�กัด
(8)
บริษัท ไพร์ม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด
(9)
บริษัท ไอสึ เอนเนอร์จี พีทีอี ลิมิเต็ด
(10) บริษัท สมาร์ท โซล่าร์ พาวเวอร์ จำ�กัด
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(11)
(12)
(13)
		
(14)
		
(15)
		
(16)
		
(17)
		
(18)
		
(19)
		
(20)
(21)
(22)
(23)
		
(24)

บริษัท ไพร์ม กรีน โซล่าร์ จำ�กัด
บริษัท ไอดีล โซล่าร์ จำ�กัด
บริษัท Prime Solar Energy Corporation 		
จำ�กัด
He Wu Company Limited (บริษัทโครงการ		
ในประเทศไต้หวัน)
Shin Shi Company Limited (บริษัทโครงการ
ในประเทศไต้หวัน)
Sheng Jiu Company Limited (บริษัท		
โครงการในประเทศไต้หวัน)
Jingtai Energy Company Limited (บริษัท		
โครงการในประเทศไต้หวัน)
Jingyi Energy Company Limited (บริษัท		
โครงการในประเทศไต้หวัน)
Jinaili Energy Company Limited (บริษัท		
โครงการในประเทศไต้หวัน)
บริษัท ไพร์ม เอสโค่ จำ�กัด
บริษัท ไพร์ม อัลเทอร์เนทีฟ วิชั่นส์ จำ�กัด
บริษัท ไพร์ม โรด รูฟท็อป จำ�กัด
บริษัท ไพร์ม โรด อัลเทอร์เนทีฟ (ประเทศ		
กัมพูชา) จำ�กัด
บริษัท ไพร์ม เอ็นเนอร์ยี่ เคเฮช จำ�กัด
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PEC มีบริษัทร่วมภายใต้การลงทุนดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
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บริษัท บึงสามพัน โซล่า จำ�กัด
บริษัท เชียงใหม่ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอยี จำ�กัด
บริษัท อีเอสพีพี จำ�กัด
บริษัท โกลเด้น ไลท์ โซล่า จำ�กัด
บริษัท อินฟินิท อัลฟา แคปปิตอล จำ�กัด
บริษัท ไนน์ เอ โซล่า จำ�กัด
บริษัท นอร์ธเวสต์ โซล่าร์ จำ�กัด
บริษัท โซล่าเทค เอ็นเนอยี จำ�กัด
บริษัท วีนา เอ็นเนอยี่ โซล่าร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท วิเชียรบุรี พาวเวอร์ จำ�กัด
บริษัท อินฟินิท โซล่า เอ็นเนอยี จำ�กัด

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน มีดังนี้
ชื่อบริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ประเทศที่จด
ทะเบียนจัดตั้ง

ทุนจดทะเบียนชำ�ระ
แล้ว ณ ปัจจุบัน

สัดส่วน
การถือ
หุ้น(1)
(ร้อยละ)

บริษัท ไพร์ม เอ็นเนอยี่
แคปปิตอล จำ�กัด (“PEC”)

ดำ�เนินการลงทุนในกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจและจำ�หน่ายไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน

ประเทศไทย

437.1 ล้านบาท

99.99

บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จำ�กัด
(“PRG”)

ดำ�เนินการลงทุนในกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจและจำ�หน่ายไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน

ประเทศไทย

1,000.0 ล้านบาท

99.99

บริษัท บึงสามพัน โซล่า จำ�กัด
(“BSS”)

ดำ�เนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ภายใต้
โครงการ BSS

ประเทศไทย

240.0 ล้านบาท

30.00

บริษัท เชียงใหม่ รีนิวเอเบิล
เอ็นเนอยี จำ�กัด (“CRE”)

ดำ�เนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ภายใต้
โครงการ CRE

ประเทศไทย

240.0 ล้านบาท

30.00

บริษัท อีเอสพีพี จำ�กัด
(“ESPP”)

ดำ�เนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ภายใต้
โครงการ ESPP1, ESPP2 และ ESPP 3

ประเทศไทย

480.0 ล้านบาท

30.00

บริษัท โกลเด้น ไลท์ โซล่า
จำ�กัด (“GLS”)

ดำ�เนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ภายใต้
โครงการ GLS

ประเทศไทย

240.0 ล้านบาท

30.00

บริษัท อินฟินิท อัลฟา
แคปปิตอล จำ�กัด (“IAC”)

ดำ�เนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ภายใต้
โครงการ IAC

ประเทศไทย

240.0 ล้านบาท

30.00

บริษัท ไนน์ เอ โซล่า จำ�กัด
(“NAS”)

ดำ�เนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ภายใต้
โครงการ NAS

ประเทศไทย

240.0 ล้านบาท

30.00

บริษัท นอร์ธเวสต์ โซล่าร์
จำ�กัด (“NWS”)

ดำ�เนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ภายใต้
โครงการ NWS

ประเทศไทย

240.0 ล้านบาท

30.00

บริษัท โซล่าเทค เอ็นเนอยี
จำ�กัด (“STE”)

ดำ�เนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ภายใต้
โครงการ STE

ประเทศไทย

240.0 ล้านบาท

30.00

บริษัท วีนา เอ็นเนอร์ยี โซล่าร์
(ประเทศไทย) จำ�กัด (“VES”)

ดำ�เนินการลงทุนในกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจและจำ�หน่ายไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน

ประเทศไทย

167.0 ล้านบาท

30.00

บริษัท วิเชียรบุรี พาวเวอร์
จำ�กัด (“WBP”)

ดำ�เนินการลงทุนในกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจและจำ�หน่ายไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน

ประเทศไทย

33.0 ล้านบาท

30.00

บริษัท อินฟินิท โซล่า เอ็นเนอ
ยี จำ�กัด (“ISE”)

ดำ�เนินการลงทุนในกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจและจำ�หน่ายไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน

ประเทศไทย

36.0 ล้านบาท

30.00

บริษัท ไพร์ม รีนิวเอเบิล ดี
เวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (“PRD”)

ดำ�เนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ภาย
ใต้โครงการสหกรณ์การเกษตรเสนา (BSA01) และ สหกรณ์
การเกษตรลาดหลุมแก้วพัฒนา (LAK09)

ประเทศไทย

257.1 ล้านบาท

99.99

บริษัท สมาร์ท โซลาร์
จำ�กัด(“SMS”)

ดำ�เนินการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจและจำ�หน่ายไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน

ประเทศไทย

82.0 ล้านบาท

99.99

บริษัท ไพร์ม โรด โซลาร์ จำ�กัด
(“PRS”)

ดำ�เนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ภายใต้
โครงการสหกรณ์ผู้ใช้น้ำ�ปฏิรูปที่ดินลาดบัวหลวง (LBL05)

ประเทศไทย

317.2 ล้านบาท

99.99

บริษัท สตาร์ โซลาร์ จำ�กัด
(“STS”)

ดำ�เนินการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจและจำ�หน่ายไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน

ประเทศไทย

163.0 ล้านบาท

99.99

บริษัท ไพร์ม อัลเทอร์เนทีฟ
เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด
(“PAE”)

ดำ�เนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ภายใต้
โครงการสหกรณ์การเกษตรเสนา (BSA08)

ประเทศไทย

392.8 ล้านบาท

99.99

บริษัท พาวเวอร์ เอ็นเนอร์ยี่ ดี
เวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (“PED”)

ดำ�เนินการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจและจำ�หน่ายไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน

ประเทศไทย

130.0 ล้านบาท

99.99
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ชื่อบริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ประเทศที่จด
ทะเบียนจัดตั้ง

ทุนจดทะเบียนชำ�ระ
แล้ว ณ ปัจจุบัน

สัดส่วน
การถือ
หุ้น(1)
(ร้อยละ)

บริษัท 5 อมตะ จำ�กัด (“5AMATA”)

ดำ�เนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ภายใต้
โครงการ 5 อมตะ (5AMATA)

ประเทศไทย

140.0 ล้านบาท

51.00

บริษัท ไพร์ม รีนิวเอเบิล เอ็น
เนอร์ยี่ จำ�กัด (“PRE”)

ดำ�เนินการลงทุนในกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจและจำ�หน่ายไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน

ประเทศไทย

400.0 ล้านบาท

99.99

ประเทศสิงคโปร์

1,258.5 ล้านเยน หรือ
17.6 ล้าน ดอลล่าร์สหรัฐ

25.00

บริษัท ไอสึ เอนเนอร์จี พีทีอี ลิ ดำ�เนินการลงทุนในกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจและจำ�หน่ายไฟฟ้า
มิเต็ด(2) (“Aizu”)
จากพลังงานหมุนเวียน
บริษัท สมาร์ท โซล่าร์ พาวเวอร์
จำ�กัด (“SSP”)

ดำ�เนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ภายใต้
โครงการ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ตรัง
(LRA02) และสหกรณ์การเกษตรลำ�ทับ (KTM07)

ประเทศไทย

104.8 ล้านบาท

99.99

บริษัท ไพร์ม กรีน โซล่าร์
จำ�กัด (“PGS”)

ดำ�เนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ภายใต้
โครงการ สหกรณ์การเกษตรนาบ่อคำ�พัฒนา (KPA05)

ประเทศไทย

52.5 ล้านบาท

99.99

บริษัท ไอดีล โซล่าร์ จำ�กัด
(“IDS”)

ดำ�เนินการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจและจำ�หน่ายไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน

ประเทศไทย

1.0 ล้านบาท

99.99

บริษัท Prime Solar Energy
Corporation จำ�กัด(3)

ดำ�เนินการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจและจำ�หน่ายไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน

ประเทศไต้หวัน

500,000 ดอลลาร์ไต้หวัน
ใหม่ (NTW$)

100.00

He Wu Company Limited
(“He Wu”)

ดำ�เนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

ประเทศไต้หวัน

100,000 ดอลลาร์ไต้หวัน
ใหม่ (NTW$)

100.00

Shin Shi Company
Limited
(“Shin Shi”)

ดำ�เนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

ประเทศไต้หวัน

140,000 ดอลลาร์ไต้หวัน
ใหม่ (NTW$)

100.00

Sheng Jiu Company Limited (“Sheng Jiu”)

ดำ�เนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

ประเทศไต้หวัน

100,000 ดอลลาร์ไต้หวัน
ใหม่ (NTW$)

100.00

บริษัท ไพร์ม เอสโค่ จำ�กัด
(“ESCO”)

ดำ�เนินการลงทุนในบริษัทที่ดำ�เนินธุรกิจออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง
ระบบประหยัดพลังงานโดยใช้พลังงานหมุนเวียน

ประเทศไทย

0.25 ล้านบาท

99.99

บริษัท ไพร์ม อัลเทอร์เนทีฟ
วิชั่นส์ จำ�กัด (“PAV”)

ดำ�เนินธุรกิจออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง ให้คำ�ปรึกษาเกี่ยวกับระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา

ประเทศไทย

1.0 ล้านบาท

54.00

บริษัท ไพร์ม โรด รูฟท็อป
จำ�กัด (“PRR”)

ดำ�เนินธุรกิจออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง ให้คำ�ปรึกษาเกี่ยวกับระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา

ประเทศไทย

1.0 ล้านบาท

54.00

บริษัท ไพร์ม โรด อัลเทเน
ทีฟ (ประเทศกัมพูชา) จำ�กัด
(“PRAC”)

ดำ�เนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในประเทศ
กัมพูชา

ประเทศกัมพูชา

1.0 ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา (USD)

99.99

Prime Energy KH Co.,Ltd
(PEKH)

ดําเนินการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจและ
จําหน่ายไฟฟ้ําจากพลังงานหมุนเวียนในกัมพูชา

ประเทศไทย

32 ล้านบาท

99.99

หมายเหตุ:
(1) สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงในลักษณะของหุ้นบุริมสิทธิ์
(2) บริษัทที่เข้าไปลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น
(3) บริษัทที่เข้าไปลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวัน

36

โครงการ ตาก 2
เจ้าของโครงการ : บริษัท เชียงใหม่ รีนิวเอเบิล
เอ็นเนอยี จำ�กัด
สถานที่ตั้ง : ตำ�บลวังหมัน อำ�เภอสามเงา จังหวัดตาก
กำ�ลังการผลิตติดตั้ง : 10 เมกะวัตต์
อัตราหน่วยขายไฟฟ้า : แอดเดอร์ 8 บาท
วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ : มีนาคม 2557
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ความสัมพันธ์ของบริษัท ไพร์ม เอ็นเนอร์ยี่ แคปปิตอล จำ�กัด (PEC) กับ
บริษัท วีนา เอ็นเนอร์ยี พีทีอี แอลทีดี จำ�กัด

ที่มา: เอกสารการถือหุ้นและเอกสารสัญญาการร่วมลงทุนระหว่าง PEC และบริษัท วีนา เอ็นเนอร์ยี พีทีอี แอลทีดี

PEC ดำ�เนินธุรกิจโดยการถือหุ้นในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในประเทศไทย ขนาดกำ�ลังการผลิตเสนอขายตามสัญญา
รวม 72.0 เมกะวัตต์และขนาดกำ�ลังการผลิตติดตั้งรวม 91.7 เมกะวัตต์
(“โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 91.7 เมกะวัตต์”) ทั้งทางตรง
และทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 30.0 โดยการถือหุ้นของ PEC นั้นมา
จากการปรับโครงสร้างภายใต้การถือหุ้นกลุ่มเดียวกันจาก บริษัท ไพร์ม
โรด เทค จำ�กัด (PRT) เมื่อเดือนธันวาคม ปี 2560 โดยสัดส่วนอีกร้อย
ละ 70.0 นั้นถือหุ้นโดย บริษัท วีนา เอ็นเนอร์ยี พีทีอี แอลทีดี ทั้งนี้ การ
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30.0 ดังกล่าวทำ�ให้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ 91.7 เมกะวัตต์ มีสถานะเป็นบริษัทร่วมของบริษัทโดย
การดำ�เนินการต่างๆ จะดำ�เนินการโดยบริษัท วีนา เอ็นเนอร์ยี โซล่าร์
(ประเทศไทย) จำ�กัด เป็นหลัก อย่างไรก็ดี PEC จะมีส่วนร่วมหลักในการ
ตัดสินใจในเรื่องสำ�คัญดังต่อไปนี้

การร่วมลงทุนระหว่าง PEC และ วีนา เอ็นเนอร์ยี มีจุดเริ่ม
ต้นมาจากคุณสมประสงค์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ PRGD เป็นผู้ริเริ่ม
การพัฒนาโครงการดังกล่าว แต่เมื่อภายหลังได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครบถ้วนทุกสัญญาในเดือนธันวาคม ปี 2554
โครงการจำ�เป็นต้องใช้แหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมเงินในลักษณะเงินกู้
โครงการ (Project Finance) จากสถาบันการเงิน ทั้งนี้ การได้มาซึ่งเงิน
กู้ดังกล่าวจำ�เป็นต้องมีผลการดำ�เนินงานในอดีตรวมถึงชื่อเสียงทางด้าน
เครดิตที่มั่นคง คุณสมประสงค์จึงเข้าเจรจากับกองทุน Equis Fund ซึ่ง
เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โดย Equis มีชื่อเสียงในด้านการดำ�เนินงานมาอย่างยาวนานรวมถึงเป็น
ผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มีกำ�ลังการผลิตติด
ตั้งรวม 2.4 GW โดยเป็นกองทุนเอกชนที่ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่
ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย และยังเป็นผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์หลายโครงการทั่วภูมิภาค Asia Pacific คุณสมประสงค์จึง
- การเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีของบริษัท
เจรจาตกลงเข้าร่วมลงทุนโดยมีสัดส่วนการร่วมลงทุนที่ Equis Fund
- การอนุมัติรายการควบรวมหรือยกเลิกของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 70.0 และคุณสมประสงค์ร้อยละ 30.0
- การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- การแก้ไขข้อบังคับหรือข้อตกลงอันเป็นสาระสำ�คัญของ		
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
- การออกเครื่องมือทางการเงินที่เกี่ยวกับทุน
หรือ Re-Capitalization
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ในปี 2561 Equis Fund ได้ขายบริษัท Equis Energy ให้แก่
กลุ่ม Global Infrastructure Partners หรือ GIP โดย GIP เป็นผู้นำ�
ในธุรกิจบริหารกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่มุ่งเน้นในการผสานความ
เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและแนวทางปฎิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการ
กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) เข้ากับโครงการโครงสร้างพื้น
ฐานและมีกลุ่มการลงทุนหลักที่เน้นในอุตสาหกรรม พลังงาน คมนาคม
ขนส่ง และบำ�บัดน้ำ�เสีย นอกจากนี้ GIP ยังได้ทำ�การเปลี่ยนชื่อบริษัท
ที่ถือครองโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 91.7 เมกะวัตต์จาก
บริษัท Soleq Pte. Ltd เป็นบริษัท วีนา เอ็นเนอร์ยี พีทีอี แอลทีดี และ
บริษัท โซเล็ค โซล่าร์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด เป็นบริษัท วีนา เอ็นเนอร์ยี โซ
ล่าร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

ในประเทศต่างๆ 17 สำ�นักงาน ซึ่งมีทีมงานที่มีประสบการณ์กว่า 600
ท่าน
บริษัท บริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัท และผู้ถือหุ้น
ใหญ่ของบริษัท มิได้มีความเกี่ยวข้องกับ วีนา เอ็นเนอร์ยี พีทีอี แอล
ทีดี และ ผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Ultimate Shareholders) ของ วีนา เอ็น
เนอร์ยี พีทีอี แอลทีดี แต่อย่างใด ส่วนในลักษณะของการเข้าทำ�สัญญา
และลักษณะของการบริหารงานร่วมกับบริษัท วีนา เอ็นเนอร์ยี โซล่า
ร์ (ประเทศไทย) นั้น บริษัทได้สิทธิออกเสียงในเรื่องที่สำ�คัญในร้อยละ
30.0 ซึ่งเพียงพอต่อการคัดค้านรายการที่ต้องได้รับเสียงอนุมัติตั้งแต่
ร้อยละ 70.0 ขึ้นไปและบริษัทจะมุ่งเน้นการตัดสินใจให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

วีนา เอ็นเนอร์ยี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท วีนา เอ็นเนอร์ยี
พีทีอี แอลทีดี เป็นผู้พัฒนาและนักลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ (PV) ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และเป็นผู้นำ�ในธุรกิจผลิต
และจำ�หน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในทวีปเอเชีย โดยใน
ปัจจุบันเป็นเจ้าของโครงการกว่า 180 โครงการรวมกำ�ลังการผลิตติดตั้ง
กว่า 11.0 กิกะวัตต์ในประเทศต่างๆ ได้แก่ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น อินเดีย
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน เกาหลีใต้ และประเทศไทย โดย วีนา เอ็น
เนอร์ยี มีสำ�นักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์และมีสำ�นักงานย่อย
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ความสัมพันธ์ของบริษัท ไพร์ม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด
กับ บริษัท บ้านปู เน็กซ์จำ�กัด
บริ ษั ท มี ก ารเข้ า พั ฒ นาโครงการโรงไฟฟ้ า แสงอาทิ ต ย์ ใ น
ทั้งนี้ ประเทศญี่ปุ่นมีการสนับสนุนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
ประเทศญี่ปุ่น โดยการพัฒนาโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นนั้นมีลักษณะ พลังงานหมุนเวียนที่มากขึ้นภายหลังจากเหตุการณ์ภัยพิบัตินิวเคลียร์ฟู
พิเศษ เช่น ด้านกฎหมาย ด้านการสรรหาและพัฒนาที่ดิน ด้านการได้มา กูชิมะ นอกจากนี้ ยังมีโครงสร้างการลงทุนที่เอื้อต่อประโยชน์ทางภาษี
ซึ่งแหล่งเงินทุน และการเข้าใจถึงลักษณะของอุตสาหกรรมโครงการโรง หรือ โครงสร้างทีเค-จีเค
ไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่น
ในการดำ�เนินงานที่ประเทศญี่ปุ่น บริษัทลงทุนผ่านบริษัทใน
ทั้งนี้ บริษัทมีความสามารถในการเข้าไปลงทุน และความรู้ สิงคโปร์ ชื่อ บริษัท ไอสึ เอนเนอร์จี พีทีอี ลิมิเต็ด ในสัดส่วนร้อยละ 25
ความเข้าใจในการลงทุนเป็นอย่างดี แต่การเข้าไปลงทุนในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการลงทุนผ่านโครงสร้างทีเค-จีเค
จำ�เป็นต้องมีผู้ร่วมลงทุนที่มีชื่อเสียงในระยะแรก บริษัทจึงได้เข้าร่วมทุน
และเจรจากับบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท
ทั้งนี้ บริษัท บริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัท และผู้ถือหุ้น
บ้านปู เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน) เพื่อให้โครงการต่างๆ สามารถได้ ใหญ่ของบริษัท มิได้มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท บ้านปู จำ�กัด (มหาชน)
มาซึ่งแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินที่ญี่ปุ่นในระยะเวลาอันสั้น โดย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน) หรือ บริษัทย่อยของทั้งสอง
ประโยชน์ของการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศญี่ปุ่นนั้นคือ บริษัทดังกล่าว
อัตราดอกเบี้ยสำ�หรับการกู้ยืมที่ต่ำ�เมื่อเทียบกับประเทศอื่น

ที่มา: เอกสารการถือหุ้นและเอกสารสัญญาการร่วมลงทุนระหว่าง PRE และ บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำ�กัด
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Yunlin Project (Phase 1)
Installed Capacity: 6.0 MW
Contracted Capacity: 6.0 MW
Type of Revenue: FiT 4.552 NTD/kWh
Shareholding Ratio: 100%
Contract period: 20 years
COD: April, 2019

FORWARDING
SUSTAINABILITY
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บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1. ภาพรวมการประกอบธุรกิจและโครงสร้างรายได้
1.1. ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน
บริษัทประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยเข้าลงทุนในบริษัทที่ประกอบกิจการการ
จาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยปัจจุบันจะเน้นการลงทุนและพัฒ นาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นหลัก
โดยมีนโยบายที่จะเข้าลงทุน พัฒนา และบริหารโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก การขยายธุรกิจในระยะแรกนั้นบริษัทจะมุ่งเน้นในการลงทุนและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
และในระยะถัดไป บริษัทมีความตั้งใจที่จะลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าโดยไม่จากัดแต่เพียงโรงไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์
แต่พิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าหมุนเวียนประเภทอื่นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้วย เช่น โครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานลม โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล และโครงการโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ เป็นต้น
โดยในปัจจุบันบริษัทมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีกาลังการผลิตตามสัญญา 243.6 เมกะวัตต์ (คิดเป็น
กาลังการผลิตตามสัญญาตามสัดส่วนการถือหุ้น 71.4 เมกะวัตต์) หรือ กาลังการผลิตติดตั้งรวม 294.7 เมกะวัตต์ (คิดเป็นกาลังการ
ผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้น 81.6 เมกะวัตต์)
โดยบริษัทมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว ซึ่งกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมทั้งสิ้น 157.4
เมกะวัตต์ (คิดเป็นกาลังการผลิตตามสัญญาตามสัดส่วนการถือหุ้น 67.9 เมกะวัตต์) หรือกาลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 188.8 เมกะ
วัตต์ (คิดเป็นกาลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้น 77.2 เมกะวัตต์) ประกอบด้วย
1) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 112.6 เมกะวัตต์ (กาลังการผลิต
ติดตั้งรวม 132.3 เมกะวัตต์)
2) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 38.8 เมกะวัตต์ (กาลังการผลิต
ติดตั้งรวม 50.5 เมกะวัตต์) และ
3) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวัน กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 6.0 เมกะวัตต์ (กาลังการผลิต
ติดตั้งรวม 6.0 เมกะวัตต์)
นอกจากนี้ บริษัทมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา คิดเป็นกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมทั้งสิ้น
86.2 เมกะวัตต์ (คิดเป็นกาลังการผลิตตามสัญญาตามสัดส่วนการถือหุ้น 4.0 เมกะวัตต์) หรือกาลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 105.9 เม
กะวัตต์ (คิดเป็นกาลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้น 4.4 เมกะวัตต์) ประกอบด้วย
1) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น 1 โครงการจานวนกาลังผลิตตามสัญญา 16.0 เมกะวัตต์
(กาลังการผลิตติดตั้งรวม 17.7 เมกะวัตต์)
2) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวัน 2 โครงการจานวนกาลังผลิตตามสัญญา 10.2 เมกะวัตต์
(กาลังการผลิตติดตั้งรวม 10.2 เมกะวัตต์) และ
3) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศกัมพูชา 1 โครงการ จานวนกาลังผลิตตามสัญญา 60.0 เมกะวัตต์
(กาลังการผลิตติดตั้งรวม 78.0 เมกะวัตต์)
บริ ษั ท ย่ อ ยที่ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ในการถื อ หุ้ น ในบริ ษั ท อื่ น (Holding Company) ที่ ส าคั ญ ซึ่ ง ได้ มี ก ารขยายการลงทุ น ทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ ดังต่อไปนี้
1. บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) (“PRIME”) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding
Company) โดยเข้าลงทุนในหุ้นของบริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จากัด (“PRG”) ในสัดส่วนร้อยละ 99.9 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
และบริษัท ไพร์ม เอ็นเนอยี่ แคปปิตอล จากัด (“PEC”) ในสัดส่วนร้อยละ 99.9 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
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2. บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จากัด (PRG) ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่ น (Holding Company) โดยเข้า
ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้เข้าทาสัญญารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบของ Feed-in Tariff (“FiT”) โดยแบ่งเป็น
กลุ่มโครงการดังต่อไปนี้
2.1 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยที่ได้เข้าทาสัญญารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบของ Feed-in Tariff
(FiT) จานวน 8 โครงการ กาลังการผลิตตามสัญญารวมทั้งสิ้น 40.6 เมกะวัตต์
2.2 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวันที่ได้เข้าทาสัญญารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบของ Feed-in Tariff
(FiT) จานวน 3 โครงการ กาลังการผลิตตามสัญญารวมทั้งสิ้น 16.2 เมกะวัตต์
2.3 การถือผลประโยชน์ผ่านโครงสร้างการลงทุนแบบทีเค-จีเค (TK-GK Structure) ในสัดส่วนร้อยละ 25.0 ของโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นที่ได้เข้าทาสัญญารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบของ Feed-in Tariff (FiT)
จานวน 5 โครงการ มีกาลังการผลิตตามสัญญารวมทั้งสิ้น 54.8 เมกะวัตต์
2.4 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศกัมพูชาที่ได้เข้าทาสัญญารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบของ Feed-in
Tariff (FiT) จานวน 1 โครงการ กาลังการผลิตตามสัญญารวมทั้งสิ้น 60.0 เมกะวัตต์
3. บริ ษั ท ไพร์ ม เอ็ น เนอยี่ แคปปิ ต อล จ ากั ด (PEC) ประกอบธุ ร กิ จ หลั ก โดยการถื อ หุ้ น ในบริ ษั ท อื่ น (Holding
Company) โดยเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยจานวน 10 โครงการ มีกาลังการผลิตตามสัญญา
รวมทั้งสิ้น 72.0 เมกะวัตต์ ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว ซึ่งทุกโครงการได้รับอัตราส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า
(“Adder”) ที่ 8.00 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง
4. บริ ษั ท ไพร์ ม อั ล เทอร์ เ นที ฟ วิ ชั่ น ส์ จ ากั ด (PAV) ประกอบธุ ร กิ จ เป็ น ผู้ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งแบบเบ็ ด เสร็ จ (EPC
Contractor) ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งแบบบนหลังคา (Solar Rooftop) หรือแบบฟาร์มบนพื้นดิน (Ground
– Mounted Solar Farm) โดยเป็นผู้ให้บริการออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ บริหารและก่อสร้างโครงการแบบเบ็ดเสร็จ
5. บริษัท ไพร์ม โรด รูฟท็อป จากัด (PRR) ประกอบธุรกิจในการเข้าลงทุนในสัญญาข้อตกลงการซื้อขายพลังงาน
แสงอาทิตย์ระหว่างเอกชน (Private PPA) ระยะยาวของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิ ตย์ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop)
โดยทางบริษัทจะลงทุนจัดจ้างผู้รับเหมาเพื่อเข้าติดตั้งและดูแลโครงการเพื่อขายไฟฟ้าให้บนหลังคาของลูกค้า โดยได้รับผลตอบแทน
เป็นค่าไฟในราคา และ ระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา โดยในปี 2563 บริษัทได้มีการเพิ่มทุนมูลค่า 5 ล้านบาท และ ได้เข้าทาสัญญารับ
ซื้อไฟฟ้าในรูปแบบของ Private PPA จานวน 1 โครงการ กาลังการผลิตตามสัญญารวมทั้งสิ้น 0.997 เมกะวัตต์
6. บริษัท ไพร์ม เอ็นเนอร์ยี่ เคเอช จากัด (PEKH) ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
โดยเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศกัมพูชาที่ได้เข้าทาสัญญารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบของ Feed-in Tariff
(FiT) จานวน 1 โครงการ กาลังการผลิตตามสัญญารวมทั้งสิ้น 60.0 เมกะวัตต์ PEKH ถือหุ้นโดย บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จากัด (PRG)
สัดส่วน 99.99%
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ตารางสรุปโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยที่ PRG ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยจาหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โครงการ

บริษัทดาเนินโครงการ

บริษัท 5 อมตะ จากัด
(“5AMATA”)
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูป บริษัท ไพร์ม อัลเทอร์เนทีฟ
ที่ดินเสนา (BSA08)
เอ็นเนอร์ยี่ จากัด(“PAE”)
สหกรณ์การเกษตรเสนา
(BSA01)
บริษัท ไพร์ม รีนิวเอเบิล ดี
สหกรณ์การเกษตรลาด เวลลอปเม้นท์ จากัด
(“PRD”)
หลุมแก้วพัฒนา
(LAK09)
สหกรณ์ผู้ใช้น้าปฏิรูป
บริษัท ไพร์ม โรด โซลาร์
ที่ดินลาดบัวหลวง
จากัด (“PRS”)
(LBL05)
สหกรณ์การเกษตรนาบ่อ บริษัท ไพร์ม กรีน โซล่าร์
คาพัฒนา (KPA05)
จากัด (“PGS”)
สหกรณ์การเกษตรเพื่อ
การตลาดลูกค้า ธกส.ตรัง
บริษัท สมาร์ท โซล่าร์ พาว
(LRA02)
เวอร์ จากัด (“SSP”)
สหกรณ์การเกษตรลาทับ
(KTM07)
รวม
5 อมตะ (5AMATA)
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อาเภอ

กาลังการ
ผลิต
ติดตัง้

กาลังการผลิต
ติดตัง้ ตาม
สัดส่วนการถือ
หุ้น

กาลังการ
ผลิตตาม
สัญญา

ราชบุรี

บ้านโป่ง

8.0 MW

4.0 MW

8.0 MW

100.0

พระนครศรีอยุธยา

เสนา

5.0 MW

5.0 MW

5.0 MW

100.0

พระนครศรีอยุธยา

เสนา

5.0 MW

5.0 MW

5.0 MW

100.0

ปทุมธานี

ลาดหลุมแก้ว

3.0 MW

3.0 MW

3.0 MW

3.0 MW

FiT 5.66 บาท /
kWh

25

30 ธ.ค. 2559

พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง

5.0 MW

5.0 MW

5.0 MW

5.0 MW

FiT 5.66 บาท /
kWh

25

30 ธ.ค. 2559

ที่ตั้งโครงการ

สัดส่วนการ
ถือหุ้น
(ร้อยละ)

จังหวัด

51.0

100.0

กาลังการผลิต รูปแบบและ
ตามสัญญาตาม อัตราการรับซื้อ อายุ
สัดส่วนการถือ
ไฟฟ้าตาม สัญญา(ปี)
หุ้น
สัญญา
FiT 5.66 บาท /
4.0 MW
25
kWh
FiT 5.66 บาท /
5.0 MW
25
kWh
FiT 5.66 บาท /
5.0 MW
25
kWh

วันที่เริ่ม
ดาเนินการเชิง
พาณิชย์
27 ม.ค. 2559
28 ธ.ค. 2559
28 ธ.ค. 2559

100.0

กาแพงเพชร

เมือง

5.0 MW

5.0 MW

5.0 MW

5.0 MW

FiT 4.12 บาท/
kWh

25

25 ธ.ค. 2561

100.0

ตรัง

ห้วยยอด

5.0 MW

5.0 MW

5.0 MW

5.0 MW

FiT 4.12 บาท/
kWh

25

27 ธ.ค. 2561

100.0

กระบี่

ลาทับ

4.6 MW

4.6 MW

4.6 MW

4.6 MW

FiT 4.12 บาท/
kWh

25

27 ธ.ค. 2561

40.6 MW

36.6 MW

40.6 MW

36.6 MW

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ตารางสรุปโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยที่ PEC ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยจาหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โครงการ

บริษัทดาเนิน
โครงการ

ESPP 1
ESPP 2

บริษัท อีเอสพีพี
จากัด

ESPP 3
GLS
BSS
NWS
CRE
IAC
NAS
STE
รวม

บริษัท โกลเด้น ไลท์
โซล่า จากัด
บริษัท บึงสามพัน โซ
ล่า จากัด
บริษัท นอร์ธเวสต์ โซ
ล่าร์ จากัด
บริษัท เชียงใหม่ รีนิว
เอเบิล เอ็นเนอยี
จากัด
บริษัท อินฟินิท
อัลฟา แคปปิตอล
จากัด
บริษัท ไนน์ เอ โซล่า
จากัด
บริษัท โซล่าเทค เอ็น
เนอยี จากัด

สัดส่วนการ
ถือหุ้น
(ร้อยละ)

กาลังการผลิต
กาลังการผลิตตาม
กาลังการ
กาลังการผลิต
รูปแบบและอัตราการ
ติดตัง้ ตามสัดส่วน
สัญญาตามสัดส่วน
ผลิ
ต
ติ
ด
ตั
ง
้
ตามสั
ญ
ญา
รั
บซื้อไฟฟ้าตามสัญญา
อาเภอ
การถือหุ้น
การถือหุน้
Adder 8.00 บาท /
วารินชาราบ
7.6 MW
2.3 MW
6.0 MW
1.8 MW
kWh
Adder 8.00 บาท /
วารินชาราบ
7.6 MW
2.3 MW
6.0 MW
1.8 MW
kWh
Adder 8.00 บาท /
วารินชาราบ
5.1 MW
1.5 MW
4.0 MW
1.2 MW
kWh
Adder 8.00 บาท /
ศรีสัชนาลัย
10.2 MW
3.1 MW
8.0 MW
2.4 MW
kWh
Adder 8.00 บาท /
พรานกระต่าย 10.2 MW
3.1 MW
8.0 MW
2.4 MW
kWh
Adder 8.00 บาท /
พรานกระต่าย 10.2 MW
3.1 MW
8.0 MW
2.4 MW
kWh

ที่ตั้งโครงการ
จังหวัด

30.0

อุบลราชธานี

30.0

อุบลราชธานี

30.0

อุบลราชธานี

30.0

สุโขทัย

30.0

กาแพงเพชร

30.0

กาแพงเพชร

30.0

ตาก

สามเงา

10.2 MW

3.1 MW

8.0 MW

2.4 MW

Adder 8.00 บาท /
kWh

30.0

ตาก

สามเงา

10.2 MW

3.1 MW

8.0 MW

2.4 MW

Adder 8.00 บาท /
kWh

30.0

กาแพงเพชร

พรานกระต่าย 10.2 MW

3.1 MW

8.0 MW

2.4 MW

30.0

กาแพงเพชร

พรานกระต่าย 10.2 MW

3.1 MW

8.0 MW

2.4 MW

91.7 MW

27.8 MW

72.0 MW

21.6 MW

อายุสัญญา
(ปี)

วันที่เริ่ม
ดาเนินการเชิง
พาณิชย์
4 ต.ค. 2556
25 เม.ย. 2557

โครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ทุก
โครงการภายใต้ PEC
ได้รับสิทธิประโยชน์จาก
ส่วนเพิ่มราคารับซื้อ
ไฟฟ้า (adder) จาก
กฟภ. เป็นระยะเวลา 10
ปีนับจากวันเริ่มจาหน่าย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD)
โดยทุกสัญญามี
ระยะเวลา 5 ปี และต่อ
สัญญาครั้งละ 5 ปี
โดยอัตโนมัติ

Adder 8.00 บาท /
kWh
Adder 8.00 บาท /
kWh

25 เม.ย. 2557
10 มี.ค. 2557
14 มี.ค. 2557
14 มี.ค. 2557
26 มี.ค. 2557
2 เม.ย. 2557
9 เม.ย. 2557
9 เม.ย. 2557
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บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น
บริษัทถือผลประโยชน์ผ่านโครงสร้างการลงทุนแบบทีเค-จีเค (TK-GK Structure) ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นจานวน 5 โครงการ โดยบริษัทมีการลงทุน
ในโครงการญี่ปุ่นผ่านบริษัท ไพร์ม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (“PRE”) ซึ่งถือหุ้นบริษัท ไอสึ เอนเนอร์จี พีทีอี ลิมิเต็ด ในสัดส่วนร้อยละ 25.0 ซึ่งเป็นบริษัททีเค จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงค์โปร์
และมีบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 75.0 ผ่าน บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จากัด
โครงการ

สัดส่วนการ
ถือหุ้น
(ร้อยละ)

บริษัทดาเนิน
โครงการ

จังหวัดทีต่ ั้ง
โครงการ

กาลังการ
ผลิตติดตั้ง

กาลังการ
ผลิตติดตั้ง
ตามสัดส่วน
การถือหุ้น

กาลังการ
ผลิต
ตามสัญญา

กาลังการผลิต
ตามสัญญาตาม
สัดส่วนการถือหุ้น

รูปแบบและอัตรา
การรับซื้อไฟฟ้า
ตามสัญญา(1)

อายุ
สัญญา
(ปี)

โครงการฮิ โ นะ
(Hino)

HIN G.K.

25.0

จังหวัดชิงะ

4.6 MW

1.2 MW

3.5 MW

0.9 MW

FiT 40 เ ย น ห รื อ
11.78 บาท / kWh

20

โครงการอาวาจิ
(Awaji)

AWJ G.K.

25.0

จังหวัดเฮียว
โงะ

9.9 MW

2.5 MW

7.9 MW

2.0 MW

FiT 40 เ ย น ห รื อ
11.78 บาท / kWh

20

โ ครงก า รนาริ
ไอสึ (Nari Aizu)
โครงการยาบู กิ
(Yabuki)

Aizu Solar Energy
G.K.
Prime Smart Solar
- YABUKI G.K.

25.0

จังหวัดฟุกุชิมะ

26.2 MW

6.6 MW

20.5 MW

5.1 MW

25.0

จังหวัดฟุกุชิมะ

9.8 MW

2.5 MW

6.9 MW

1.7 MW

โครงการโอนามิ
(Onami)

Prime Smart Solar
– ONAMI G.K.

25.0

จังหวัดฟุกุชิมะ

17.7 MW

4.4 MW

16.0 MW

4.0 MW

รวม
68.2 MW
17.2 MW
54.8 MW
13.7 MW
หมายเหตุ (1) อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 (100 เยน : 29.4484 บาท) จากธนาคารแห่งประเทศไทย
(2) วันที่เริม่ ดาเนินการเชิงพาณิชย์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากบริษัทกาลังดาเนินการตรวจสอบและศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอยู่
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FiT 36 เ ย น ห รื อ
10.60 บาท / kWh
FiT 36 เ ย น ห รื อ
10.60 บาท / kWh
FiT 21 เ ย น ห รื อ
6.18 บาท / kWh

ผู้รับซื้อ
ไฟฟ้า
Kansai
Electric
Power
Company
(“KEPCO”)

20
20
20

วันที่เริ่ม
ดาเนินการเชิง
พาณิชย์
13 พ.ค. 2559
8 พ.ค. 2560
1 ธ.ค. 2561

Tohoku
Electric
Power
Company

16 ธ.ค. 2563
คาดว่าภายใน
ไตรมาสที่ 2 ปี
2565(2)

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวัน
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 บริษัทได้มีการเข้าทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ Taiwan Power Company Limited (“Taipower”) อายุสัญญา 20 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มดาเนินการ
เชิงพาณิชย์ จานวนกาลังการผลิตติดตั้งขนาด 6 เมกกะวัตต์ นอกจากนี้ยังมีโครงการซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา 2 โครงการ โดยมีรายละเอียดสาคัญดังนี้
ชื่อโครงการย่อย
He Wu 1
He Wu 2

โครงการ
He Wu

Shin Shi 1

Shin Shi

He Wu 3

He Wu

สัดส่วนการ
ถือหุ้น
(ร้อยละ)
100.0
100.0

เมืองที่ตั้ง
โครงการ
Yunlin
Kaohsiung

กาลังการผลิต
ติดตัง้

กาลังการผลิต
ตามสัญญา

3.0 MW

3.0 MW

1.0 MW

1.0 MW

1.5 MW

1.5 MW

6.2 MW

6.2 MW

รูปแบบและอัตราการรับซื้อไฟฟ้าตาม
สัญญา(1)

อายุสัญญา
(ปี)

FiT 4.552 NTD หรื อ 4.8934 บาท /
kWh

20

FiT 4.4237 NTD หรื อ 4.755 บาท /
kWh
FiT 4.4678 NTD หรื อ 4.803 บาท /
kWh

Xitong 1
Shin Shi
2.0 MW
2.0 MW
100.0
Tainan
Xitong 2
Sheng Jiu
2.0 MW
2.0 MW
รวม
16.2 MW
16.2 MW
หมายเหตุ (1) อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 (1 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (NTD) : 1.0750 บาท) จากธนาคารแห่งประเทศไทย

20
20

วันที่เริ่มดาเนินการเชิงพาณิชย์

26 เมษายน 2562
คาดว่าจะเริ่มดาเนินการเชิงพาณิชย์ ได้
ภายในไตรมาส 3 ปี 2564
คาดว่าจะเริ่มดาเนินการเชิงพาณิชย์ ได้
ภายในไตรมาส 4 ปี 2564
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บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศกัมพูชา
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทได้มีการเข้าทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ Electricity of Cambodia (Électricité du Cambodge (EDC)) อายุสัญญา 20 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่ม
ดาเนินการเชิงพาณิชย์ โดยมีรายละเอียดสาคัญดังนี้
โครงการ

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

เมืองที่ตั้ง
โครงการ

กาลังการผลิต
ติดตัง้

กาลังการผลิตตาม
สัญญา

รูปแบบและอัตราการรับซื้อไฟฟ้าตาม
สัญญา(1)

อายุสัญญา
(ปี)

CAM01

100.0

กาปงชนัง

78.0 MW

60.0 MW

FiT 0.03877$USD หรือ 1.17 บาท / kWh

20

วันที่เริ่มดาเนินการเชิงพาณิชย์
คาดว่า จะเริ่มดาเนินการเชิงพาณิชย์ ได้
ภายในเดือนมิถุนายน ปี 2565

รวม
78.0 MW
60.0 MW
หมายเหตุ (1) อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 (1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) : 30.2068 บาท) จากธนาคารแห่งประเทศไทย

ธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาแบบสัญญาซื้อขายไฟระหว่างเอกชน (Private PPA) ในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 บริษัทได้มีการเข้าทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ บริษัท ไผ่สิงห์ทอง จากัด อายุสัญญา 15 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มดาเนินการเชิงพาณิชย์ โดยมีรายละเอียด
สาคัญดังนี้
โครงการ
ไผ่สิงห์ทอง

สัดส่วนการ
ถือหุ้น
(ร้อยละ)
100.0

จังหวัดทีต่ ั้ง
โครงการ
อ่างทอง

รวม
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กาลังการผลิต
ติดตัง้

กาลังการผลิตตาม
สัญญา

รูปแบบและอัตราการรับซื้อไฟฟ้าตาม
สัญญา(1)

อายุสัญญา
(ปี)

0.997 MW

0.997 MW

ตัว แปรส่ว นลด 25% ของผลรวมค่า อั ตรา
ไฟฟ้าตามช่วงเวลาและค่าไฟฟ้าแปรผันตาม
รอบการเรียกเก็บค่าไฟฟ้า (FT)

15

0.997 MW

0.997 MW

วันที่เริ่มดาเนินการเชิงพาณิชย์
ปัจจุบันเริ่มดาเนินการเชิงพาณิชย์ แล้วใน
เดือน มกราคม ปี 2564

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

1.2. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจการร่วมลงทุนในธุรกิจโรงแรม
(ธุรกิจในส่วนนี้จะถูกจาหน่ายออกภายใน 12 เดือนหลังธุรกรรมรับโอนกิจการทั้งหมด ตามเงื่อนไขในสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่ม
ทุนอย่างไรดีเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ส่งผลให้การจาหน่ายธุรกิจดังกล่าวเกิดความล่าช้า
ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการดาเนินการจัดการเรื่องดังกล่าวให้เรียบร้อยเป็นไปตามสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน)
1.2.1. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
บริษัทมีการถือครองที่ดินทั้งในรูปแบบกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิทธิการเช่า โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาโครงการโรงแรมใน
อนาคต ทั้งนี้ ที่ดินและสิทธิการเช่าที่บริษัทมีอยู่นั้นมีไว้สาหรับการเตรียมพัฒนาซึ่งยังไม่ก่อให้เกิดรายได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อบริษัท
ผู้ถือกรรมสิทธิ์

ที่ตั้ง

ขนาดพื้นที่
(ไร่-งาน-ตร.ว.)

วัตถุประสงค์ในการถือครอง

ลักษณะกรรมสิทธิ์

อ.สมุย
21-2-4
เพื่อใช้ในการพัฒนาและก่อสร้างโรงแรม เป็นเจ้าของ
จ.สุราษฎร์ธานี
อ.สมุย
บริษัท(1)
21-2-34
เพื่อใช้ในการพัฒนาและก่อสร้างโรงแรม เป็นเจ้าของสิทธิตามสัญญาเช่า
จ.สุราษฎร์ธานี
หมายเหตุ : (1) กรรมสิทธิ์บนที่ดินและสิทธิการเช่าที่มีอยู่กับบริษัทก่อนเข้าทาธุรกรรมรับโอนกิจการทั้งหมดของ PRA ทั้งนี้ บริษัทมีหน้าที่ดาเนินการ
จาหน่ายสินทรัพย์ตาม Covenants ซึ่งระบุไว้ในสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุด
ระยะเวลาสิบสอง (12) เดือนนับจากวันที่ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและการจัดสรรหลักทรัพย์เสร็จสมบูรณ์ โดยกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิทธิการเช่า
ที่ดินตามสัญญาเช่าตามตารางข้างต้นจะต้องถูกจาหน่ายไปที่ราคาขั้นต่า 63.20 ล้านบาท และ 52.20 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งเป็นราคาประเมินจากบริษัท
เค.เค. แวลูเอชั่น จากัด ในรายงานลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้ หากบริษัทไม่สามารถดาเนิ นการจาหน่ายสินทรัพย์ตาม Covenants ตามที่ระบุไว้ใน
สัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน นายกฤษน์ ศรีชวาลา มีหน้าที่ในการเข้าซื้อสินทรัพย์ตาม Covenants ในราคาที่ไม่ต่ากว่าราคาขั้นต่าที่
กาหนดไว้ข้างต้น
บริษัท(1)

1.2.2. ธุรกิจการร่วมลงทุนในธุรกิจโรงแรม
บริษัทมีธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการร่วมลงทุนโดยเป็นการลงทุนในธุรกิจโรงแรม ได้แก่การลงทุนใน Red Planet Hotel
Limited

Red Planet Hotel Limited
บริษัทถือหุ้น 10.95% ผ่าน
บริษัท เอฟโวลูชั่น แอ๊ดไวเซอร์ ลิมิเต็ด (1)

Red Planet Hotel Limited ด า เ นิ น ธุ ร กิ จ ภ า ย ใต้
เครื่ อ งหมายการค้ า Red Planets Hotels โดยมี
ห้องพักเปิดให้ดาเนินกว่า 5,151 ห้อง ทั้งในประเทศ
ไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเชีย และญี่ปุ่น และมีจานวน
โรงแรมที่เปิดบริการแล้วกว่า 31 แห่ง

หมายเหตุ : (1) บริษัทบันทึกการลงทุนใน Red Planet Hotel Limited ในลักษณะของเงินลงทุนอื่นในงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท

1.3. โครงสร้างรายได้และส่วนแบ่งกาไรจากบริษัทร่วมของบริษัท
บริษัทมีโครงสร้างรายได้ตามงบการเงินรวมของบริษัท สาหรับปี 2562 และ 2563 ซึ่งมีรายได้จากการจาหน่ายไฟฟ้าและ
ส่วนแบ่งกาไรในบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยสามารถจาแนกได้ดังนี้
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หน่วย : ล้านบาท

รายการ
รายได้จากการขาย
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
ส่วนแบ่งกาไรในบริษัทร่วม
รายได้อื่น(1)
รวมรายได้

2562
จานวน
334.2
318.1
5.7
658.00

2563
ร้อยละ
50.8
48.3
0.9
100.00

จานวน
369
125.7
306.4
9.9
811.00

ร้อยละ
45.5
15.5
37.8
1.2
100.00

หมายเหตุ : (1) รายได้อื่น เช่น กาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น

รายได้จากการจาหน่ายไฟฟ้า ประกอบไปด้วย
1) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย
บริษัทมีรายได้จากการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุ นเวีย นในประเทศไทยภายใต้การถือหุ้ นของ PRG ซึ่ง
ประกอบไปด้วย โครงการ 5 อมตะ (5AMATA) โครงการสหกรณ์การเกษตรเสนา (BSA01) โครงการสหกรณ์การเกษตรลาดหลุมแก้ว
พัฒนา (LAK09) โครงการสหกรณ์ผู้ใช้น้าปฏิรูปที่ดินลาดบัวหลวง (LBL05) โครงการสหกรณ์การเกษตรปฏิรุปที่ดินเสนา (BSA08) ซึ่ง
เป็นโครงการที่ได้เข้าทาสัญญารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบของ Feed-in Tariff (FiT) ที่ 5.66 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง และโครงการสหกรณ์
การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.ตรัง (LRA02) โครงการสหกรณ์การเกษตรลาทับ (KTM07) และสหกรณ์การเกษตรนาบ่อคา
พัฒนา (KPA05) ซึ่งเป็นโครงการที่ได้เข้าทาสัญญารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบของ Feed-in Tariff (FiT) ที่ 4.12 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง
2) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวัน
บริษัทมีรายได้จากการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวัน ภายใต้การถือหุ้นของ PRG ได้แก่
โครงการ Yunlin ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นโครงการที่ได้เข้าทาสัญญารับซื้อไฟฟ้าใน
รูปแบบของ Feed-in Tariff (FiT) ที่ 4.552 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (NTD) ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง
ส่วนแบ่งกาไรในบริษัทร่วม ประกอบไปด้วย
1) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย
บริษัทได้รับส่วนแบ่งกาไรในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยภายใต้การถือหุ้นโดย PEC ในสัดส่วนร้อย
ละ 30.0 ซึ่งประกอบไปด้วยโครงการ BSS CRE ESPP1 ESPP2 ESPP3 GLS IAC NAS NWS และ STE โดยกลุ่มโครงการทั้งหมด
ได้รับอัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบของอัตรารับซื้อไฟฟ้าส่วนเพิ่ม (Adder) ที่ 8.00 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง
2) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น
บริษัทได้ส่วนแบ่งกาไรในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นภายใต้การถือหุ้นโดยบริษัท ไพร์ม รีนิวเอ
เบิ้ล เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (PRE) ในสัดส่วนร้อยละ 25.0 ของโครงการซึ่งประกอบไปด้วย โครงการ ฮิโนะ อาวาจิ และ นาริไอสึ และยาบู
กิ โดยโครงการได้รับอัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบของ Feed-in Tariff (FiT) ที่ 36 เยน และ 40 เยน ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง
2. การประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภัณฑ์
2.1. ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน
บริษัทดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้วและอยู่ระหว่างการพัฒนา ซึ่งมีกาลังการผลิตติดตั้งรวม 294.7 เมกะวัตต์ (คิดเป็นกาลังการ
ผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้น 81.6 เมกะวัตต์) หรือมีกาลังการผลิตตามสัญญา 243.6 เมกะวัตต์ (คิดเป็นกาลังการผลิตตามสัญญา
ตามสัดส่วนการถือหุ้น 71.4 เมกะวัตต์) แบ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย กาลังการผลิตไฟฟ้าตาม
สัญญารวม 112.6 เมกะวัตต์ และมีกาลังการผลิตติดตั้งรวม 132.3 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศ
ญี่ปุ่น กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 54.8 เมกะวัตต์ และมีกาลังการผลิตติดตั้งรวม 68.2 เมกะวัตต์ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวัน กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 16.2 เมกะวัตต์ และมีกาลังการผลิตติ ดตั้งรวม 16.2 เมกะวัตต์ และ
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โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศกัมพูชา 1 โครงการ จานวนกาลังผลิตตามสัญญา 60.0 เมกะวัตต์ (กาลังการผลิต
ติดตั้งรวม 78.0 เมกะวัตต์)
ผู้รับซื้อไฟฟ้าในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยนั้นจะเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ทั้งหมดแต่จะ
มีราคารับซื้อไฟฟ้าที่แตกต่างกันออกไปตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าขึ้นอยู่กับโครงการและช่วงการพัฒนาของโครงการ ในขณะที่โครงการ
ในประเทศญี่ปุ่นจะมีผู้รับซื้อไฟฟ้าหลัก 2 แห่งได้แก่ Kansai Electric Power Company (KEPCO) และ Tohoku Electric Power
Company (TEPCO) และผู้รับซื้อไฟฟ้าของประเทศไต้หวัน ได้แก่ Taiwan Power Company (Taipower)
2.1.1. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย
บริษัทดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย ภายใต้บริษัทย่อยหลักของบริษัท ได้แก่
PEC และ PRG
PRG มีการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase
Agreement (“PPA”)) รวม 8 สัญญา ซึ่งมีคู่สัญญาเป็น กฟภ. คิดเป็นกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาทั้งสิ้น 40.6 เมกะวัตต์ และ
กาลังการผลิตติดตั้งรวม 40.6 เมกะวัตต์ โดย PRG เป็นผู้ดาเนินการพัฒนาโครงการทั้งหมด ลักษณะของโครงการเหล่านี้ยกเว้น
โครงการ 5 อมตะ มีลักษณะเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสาหรับหน่วยงานราชการและ
สหกรณ์ ภ าคการเกษตร รวมทั้ งสิ้ น 7 โครงการ เป็ น โครงการที่ เ ริ่ ม ด าเนิ น การเชิ ง พาณิ ชย์ แ ล้ ว ทั้ งหมด โดย 4 โครงการ ซึ่ ง
ประกอบด้วยโครงการ BSA01 LAK09 LBL05 และ BSA08 เป็นโครงการที่ได้รับอัตรารับซื้อไฟฟ้าในลักษณะของ Feed-in-Tariff
(FiT) สาหรับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมากที่ 5.66 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง และอีก 3 โครงการ ประกอบด้วย LRA02 KTM07 และ
KPA05 เป็นโครงการที่ได้รับอัตรารับซื้อไฟฟ้าในลักษณะของ Feed-in-Tariff (FiT) สาหรับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมากที่ 4.12
บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง สาหรับโครงการ 5 อมตะเป็นโครงการภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าสาหรับผู้ที่ยื่นขออัตรารับซื้อไฟฟ้าส่วนเพิ่ม
(Adder) เดิม ซึ่งได้รับสัญญาซื้ อขายไฟฟ้าในลักษณะของ Feed-in-Tariff (FiT) ที่ 5.66 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง โดยสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าดังกล่าวทั้งหมดมีอายุ 25 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มดาเนินการเชิงพาณิชย์

รายงานประจาปี 2563

51

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ภาพแสดงที่ตั้งแสดงโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ลงทุนผ่าน PRG

PEC มีการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยในสัดส่วนร้อยละ 30.0 ภายใต้สัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้า (PPA) รวม 10 สัญญา ซึ่งมีคู่สัญญาเป็น กฟภ. ในทุกโครงการตามโครงการรับซือ้ จากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็กมาก (VSPP)
ขนาดกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาสัญญาละ 8.0 เมกะวัตต์ 6.0 เมกะวัตต์ หรือ 4.0 เมกะวัตต์ โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ภายใต้การลงทุนของ PEC ทุกโครงการได้เริ่มดาเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ปี 2557 และคิดเป็นกาลังการผลิตไฟฟ้าตาม
สัญญาทั้งสิ้น 72.0 เมกะวัตต์ และกาลังการผลิตติดตั้งรวม 91.7 เมกะวัตต์ โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าวมีอายุสญ
ั ญา 5 ปี และต่อ
อายุได้ครั้งละ 5 ปี (Evergreen Contract) ซึ่งมีอัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) สาหรับผู้ผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนในอัตรา 8.0 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มเปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้
บริษัทมีนโยบายที่จะต่ออายุสัญญาเมื่อครบกาหนดทุก ๆ 5 ปี จนสิ้นอายุของอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าของโครงการดังกล่าว
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ภาพแสดงที่ตั้งแสดงโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยที่บริษัทลงทุนผ่าน PEC

2.1.2. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญีป่ นุ่
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นทั้งหมดของบริษัทเป็นการลงทุนภายใต้ PRG โดยลงทุนผ่านบริษัท
ไพร์ม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จากัด ซึ่งถือหุ้นใน บริษัท ไอสึ เอนเนอร์จี พีทีอี ลิมิเต็ด ในสัดส่วนร้อยละ 25 ซึ่งเป็นนักลงทุนทีเคที่
จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ และมีบริษัท บ้านปู พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 75 ผ่านบริษัท บ้านปู
เน็กซ์ จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 100 ทั้งนี้ โครงการโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นมีกาลังการผลิตภายใต้สัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้า (PPA) รวมทั้งสิ้น 5 สัญญา โดยคิดเป็นกาลังการผลิตตามสัญญารวม 54.5 เมกะวัตต์ และกาลังการผลิตติดตั้งรวม 68.2 เมกะ
วัตต์ โดยการถือหุ้นในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นของ PRG นั้นเป็นโครงสร้างการลงทุนแบบทีเค-จีเค
(TK-GK Structure) ที่เป็นโครงสร้างการร่วมทุนแบบหนึ่ งของประเทศญี่ปุ่นภายใต้สัญญาระหว่างนักลงทุนทีเคและผู้ดาเนินกิจการ
(บริษัท GK) ซึ่งนักลงทุนจะลงทุน (ในรูปของเงินสดหรือทรัพย์สินอื่น) ให้แก่ผู้ดาเนินกิจการโดยนักลงทุนมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งกาไรที่
ได้จากการประกอบธุรกิจโดยผู้ดาเนินกิจการเป็นผลตอบแทนการลงทุน ซึ่ งภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นนั้น ผู้
ลงทุนภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเค-จีเคและเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของผู้ลงทุนไม่สามารถที่จะบริหารหรือ
ดาเนินกิจการ รวมทั้งไม่มีอานาจกระทาการเพื่อผูด้ าเนินกิจการภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเค-จีเคได้ นอกจากนี้ ผู้ลงทุนภายใต้
โครงสร้างการลงทุนแบบทีเค-จีเคไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่อยู่ภายใต้อานาจการตัดสินใจของผู้ดาเนินกิจการ
หรือไม่มีสิทธิเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจต่างๆ ของกิจการ อย่างไรก็ดี ผู้ลงทุนภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเค-จีเคจะมีสิทธิ
ในการตรวจสอบผู้ดาเนินกิจการและกิจการภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเค-จีเค ซึ่งเป็นสิทธิตามกฎหมาย นอกเหนือจากกรณี
ดังกล่าว ผู้ดาเนินกิจการภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเค-จีเค จะมีดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการบริหารกิจการภายใต้โครงสร้าง
การลงทุนแบบทีเค-จีเค ดังนั้น หากผู้ลงทุนภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเค-จีเค ดาเนินการใดๆ ที่ถือว่ามีอิทธิพลต่อการบริหาร
และดาเนินกิจการภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเค-จีเค หรือมีอานาจในการกระทาการใดเพื่อผู้ดาเนินกิจการภายใต้โครงสร้าง
การลงทุนแบบทีเค-จีเค จะมีความเป็นไปได้สูงที่เหตุดังกล่าวจะกระทบต่อลักษณะของความเป็น “หุ้นส่วนที่ไม่มีส่วนในการบริหาร
จัดการ” ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเค-จีเค ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ดาเนินกิจการและผู้ลงทุนภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเคจีเค สูญเสียผลประโยชน์และข้อได้เปรียบ (รวมถึงผลประโยชน์ทางภาษี ) ที่ควรจะได้รับภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเค-จีเค
ลักษณะและผู้เกี่ยวข้องภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเค-จีเค สามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้
รายงานประจาปี 2563
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โครงสร้างการลงทุนโดยทั่วไปแบบ ทีเค-จีเค
สานัก
บัญชี

ผูถ้ ือหุ น้ บุริมสิ ทธิ

ISH

ในบริ ษทั จีเค
ผูถ้ ือหุน้ สามัญ
และ/หรือ หุน้ ส่วน
ผูจ้ ดั การ

หุ น้
บุริมสิ ทธิ

สัญญาบริหารจัดการ
ทรัพย์สนิ

สัญญาเงินกู้

ผูใ้ ห้กู้

บริ ษทั จีเค

การลงทุนแบบทีเค

(ผู้ดำเนิ นกิ จกำร (Operator))

ผูบ้ ริหารจัดการ
ทรัพย์สนิ

สัญญาซือ้ ขายทีด่ นิ สัญญาเช่า
ทีด่ นิ หรือสัญญาให้ใช้สทิ ธิเหนือ
พืน้ ดิน
เจ้าของที่ดิน

นักลงทุนทีเค

สัญญาจ้างบารุงรักษา
โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์

ผูบ้ ริหาร
จัดการ

โรงไฟฟ้ า

ราคา

ไฟฟ้า

สัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้า

สัญญารับเหมาก่อสร้ าง
แบบเบ็ดเสร็ จ

ผูร้ บั เหมาก่อสร้าง
โครงการ

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงสร้างการลงทุนแบบทีเค-จีเค สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลั งงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น
โดยทั่วไปมีรายละเอียดดังนี้
(1) ผู้ดาเนินกิจการ (บริษัท GK หรือ Operator)
ผู้ดาเนินกิจการเป็นผู้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายในการประกอบธุรกิจและดาเนินกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ผู้
ดาเนินกิจการมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อนักลงทุนทีเคตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญาการลงทุนทีเค โดยภายใต้สัญญาการลงทุน
ทีเคนั้น ผู้ดาเนินกิจการมีหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของนักลงทุนทีเค และจะเป็นผู้รับสิทธิและภาระต่าง ๆ ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการการลงทุน
ผู้ดาเนินกิจการสามารถพิจารณาว่าจ้างผู้ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เช่น ผู้บริหาร
จัดการทรัพย์สิน ผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) ผู้รับเหมาเชิงดาเนินการและบารุงรักษา (O&M Contractor)
และผู้ให้บริการอื่น ๆ ได้ โดยจะเป็นไปตามข้อตกลงที่กาหนดในสัญญาการลงทุนทีเค ทั้งนี้ ผู้ดาเนินกิจการจะต้องจดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคลในรูปแบบบริษัทจากัด หรือ GK (Godo Kaisha) และเมื่อโครงการมีผลกาไรจากการบริหารจัดการโครงการ ผู้ดาเนินกิจการจะ
จัดสรรส่วนแบ่งกาไรให้แก่นักลงทุนทีเค โดยหากผลการดาเนินงานขาดทุนนักลงทุนทีเคก็จาต้องรับผลขาดทุนนั้นไปด้วยเช่นกัน ทั้งนี้
ผลขาดทุนจะต้องไม่เกินส่วนที่นักลงทุนทีเคได้ลงทุนไป
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(2) นักลงทุนทีเค (TK Investor)
นักลงทุนทีเคเป็นผู้ลงทุนในส่วนทุนของผู้ดาเนินกิจการ ซึ่งนักลงทุนทีเคมีสิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกาไรที่ได้จากการ
ประกอบธุรกิจของผู้ดาเนินกิจการตามที่กาหนดในสัญญาการลงทุนทีเค (TK Agreement) และนักลงทุนทีเคจะถูกกาหนดบทบาทให้
เป็นเพียงนักลงทุนที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ (Silent Investor) รวมทั้งไม่มีอานาจกระทาการแทนและไม่มีสทิ ธิออกเสียงใน
เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการการลงทุน ดังนั้นนักลงทุนทีเคจะไม่ต้องรับสิทธิหรือภาระต่างๆ ที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับการลงทุน
ภายใต้มาตรา 536 (Contribution by Silent Partner and Right and Obligations) ตามประมวลกฎหมายพาณิชย์ของประเทศ
ญี่ปุ่น (Commercial Code of Japan) อย่างไรก็ดี นักลงทุนทีเคมีสิทธิที่จะขอตรวจสอบผลการบริหารจัดการการลงทุนของผู้ดาเนิน
กิจการได้เมื่อสิ้นสุดปีบัญชี (Business year) ของทุกปี หรือเมื่อมีเหตุอันสมควรและได้รับคาสั่งจากศาลของประเทศญี่ปุ่น
(3) ทรัสตี (ISH)
ทรัสตีเป็นผู้ถือหุ้นสามัญ (Normal Membership Interest) และ/หรือ ผู้ถือหุ้นส่วนผู้จัดการ (Managing Membership
Interest) ในผู้ดาเนินกิจการแทน ทั้งนี้ โดยทั่วไปทรัสตีมักจะไม่ดาเนินการบริหารงานในบริษัทผู้ดาเนินกิจการด้วยตนเอง
(4) ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชน (Power Purchaser)
ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชนจะเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ดาเนินกิจการ โดยมีอัตราการรับซื้อไฟฟ้าเป็ นไปตามที่กาหนดใน
ใบอนุ ญ าตให้ ด าเนิ น การโครงการโรงไฟฟ้ า จาก Ministry of Economy, Trade and Industry (“METI”) รวมเรี ย กว่ า METI
Approval และระยะเวลาการรับซื้อตามที่กาหนดอยู่ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) ซึ่งเป็นสัญญาที่จัดทา
ขึ้นระหว่างผู้พัฒนาโครงการ และบริษัทผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชน
(5) ผู้บริหารจัดการทรัพย์สิน (Asset Management Company)
ผู้บริหารจัดการทรัพย์สินเป็นผู้ดาเนินการบริหารงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้เงื่อนไขและขอบเขตที่กาหนดใน
สัญญาจ้างผู้บริหารจัดการทรัพย์สิน (Asset Management Agreement) ซึ่งเป็นสัญญาที่จัดทาขึ้นระหว่างผู้ดาเนินกิจการ และ
บริษัทผู้บริหารจัดการทรัพย์สิน
(6) เจ้าของที่ดิน (Land Owner)
เจ้าของที่ดินเป็นเจ้าของพื้นที่ที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตั้งอยู่ โดยผู้ดาเนินกิจการจะพิจารณาเข้าทาสัญญาซื้อขาย
ที่ดิน (Land Purchase Agreement) หรือสัญญาเช่าที่ดิน (Land Rental Agreement) หรือสัญญาให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน (Surface
Right Agreement) กับเจ้าของที่ดิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม เพื่อใช้เป็นที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
(7) ผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor)
ผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) เป็นผู้ให้บริการออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ โดยรูปแบบของสัญญาการให้บริการอาจแตกต่างกันไปแล้วแต่กรณี เช่น สัญญาจ้างแบบเหมา ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การ
ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ จนถึงการก่อสร้างและทดสอบก่อนส่งมอบงาน หรือ สัญญาจ้างแบบแยกขอบเขต ซึ่งแยกส่วนงานออกแบบ
จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างออกจากกัน
(8) ผู้ให้บริการด้านการปฏิบัติการและบารุงรักษา (O&M Contractor)
ผู้ให้บริการด้านการปฏิบัติการและบารุงรักษาเป็นผู้ดาเนินงานและบารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้เงื่อนไข
และขอบเขตที่กาหนดในสัญญาจ้างผู้ให้บริการด้านการปฏิบัติการและบารุงรักษา ซึ่งเป็นสัญญาที่จัดทาขึ้นระหว่างผู้ดาเนินกิจการ
และบริษัทผู้ให้บริการด้านการปฏิบัติการและบารุงรักษา
(9) ผู้ให้บริการด้านการทาบัญชีและบริหารงานทั่วไป (Professional Service Provider)
ผู้ให้บริการด้านการทาบัญ ชีและบริหารงานทั่วไป เป็นผู้ให้บริการในการทาบัญชี งานบริหารและงานเอกสารทั่ ว ไป
(Administration Services) แก่ผู้ดาเนินกิจการ
รายงานประจาปี 2563

55

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

(10) ผู้ให้บริการบริหารจัดการภาษี (Tax Service Provider)
ผู้ให้บริการบริหารจัดการภาษี เป็นผู้ให้บริการในการจัดเตรียมเอกสารและยื่นแบบขอคืนภาษี (Tax Return Services) แก่
ผู้ดาเนินกิจการ
(11) ผู้ให้กู้ (Lender)
ผู้ให้กู้เป็นผู้ให้ผู้ดาเนินกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อลงทุนพัฒนาและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยผู้ดาเนินกิจการจะ
เข้าทาสัญญาเงินกู้กับผู้ให้กู้ ซึ่งจะกาหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ในการกู้ยืมเงิน เช่น วงเงินอัตราดอกเบี้ย และการผ่อนชาระ เป็นต้น
ลักษณะการลงทุนแบบทีเค-จีเคของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น

ที่มา: เอกสารประกอบการดาเนินธุรกิจในโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น
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สาหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่นมีผู้เกี่ยวข้องที่สาคัญดังนี้
โครงการ

ผู้ดาเนินกิจการ

Hino

HIN Godo-Kaisha

Awaji

AWJ Godo-Kaisha

Nari-Aizu
Yabuki
Onami

นักลงทุน
ทีเค

ผู้ประกอบ ผู้รับเหมาก่อ สร้าง บริษัทบริหารทรัพย์สิน ผู้บริหารจัดการและ
กิจการไฟฟ้า แบบเบ็ดเสร็จ (EPC (Asset Managemer) บารุงรักษา (O&M
เอกชน
Contractor)
Contractor)
KEPCO

Aizu Solar Energy
บริษัทไอสึ
Godo-Kaisha
เอนเนอร์จี พี
Prime Smart Solar – ทีอี ลิมิเต็ด
Tohoku
Yabuki G.K.
Electric Power
Prime Smart Solar –
Onami G.K.

NEC Fielding Ltd.

NEC Fielding Ltd.

Hitachi Ltd.

Hitachi Ltd.

Hitachi Ltd.
Mirait Corp.

บริษัท เวคเตอร์ ควาโตร
จากัด

Hitachi Ltd.
CO2O Inc.

อยู่ระหว่างดาเนินการ อยู่ระหว่างดาเนินการ อยู่ระหว่างดาเนินการ

ทั้งนี้ แต่ละบริษัทได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวสาหรับการขายไฟฟ้าที่ ผลิตจากโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นกับ KEPCO และ Tohoku Electric Power โดยแต่ละสัญญามีระยะเวลา 20 ปี ภายใต้สัญญา
ซื้อขายไฟฟ้าเหล่านี้ บริษัทที่ดาเนินโครงการไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องขายไฟฟ้าให้แก่ผู้รับซื้อ แต่ผู้รับซื้อมีภาระผูกพันที่จ ะต้องซื้อ
ไฟฟ้าทั้งหมดที่แต่ละโครงการผลิตได้ (หากไม่มีเหตุการณ์พิเศษอื่น ) และในกรณีที่ผู้รับซื้อมีคาสั่งให้บริษัทที่ดาเนินโครงการใด
โครงการหนึ่งลดการจาหน่ายไฟฟ้า ผู้รับซื้อจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่บริษัทที่ดาเนินโครงการตามสัดส่วนปริมาณที่ควรจะต้องผลิต
ตามข้อตกลง อย่างไรก็ตาม หากไฟฟ้าทั้งหมดที่จ่ายให้แก่ผู้รับซื้อเกินความต้องการใช้ไฟฟ้าของลูกค้าของผู้รับซื้อ ผู้รับซื้ออาจสั่งให้
บริษัทที่ดาเนินโครงการจากัดการรับซื้อเป็นรายชั่วโมงแบบไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย และจากัดการรับซื้อสูงสุด 30 วันต่อปี บริษัทที่
ดาเนินโครงการคิดค่าไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับไฟฟ้าที่ขายภายใต้โครงการระบบการรับซื้อไฟฟ้าตามอัตรารับซื้อไฟฟ้าที่
กาหนด (Feed-in-Tariff) ของประเทศญี่ปุ่นซึ่งกาหนดราคาขั้นต่าสาหรับการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยราคารับซื้อไฟฟ้า
ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้ามีตั้งแต่อัตรา 21 เยนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงถึง 40 เยนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง โดยไม่รวมภาษีเพื่อการบริโภค
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ภาพแสดงที่ตั้งแสดงโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นที่ลงทุนผ่าน PRG

2.1.3. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวัน
บริษัทได้มีการเข้าลงทุนเพิ่มเติมโดยเป็นการลงทุนภายใต้การถือหุ้นของบริษัทย่อยของ PRG ได้แก่ PSE ซึ่งเป็นบริษัทเดิม
ที่เคยเข้าพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขนาด 6 เมกกะวัตต์ อันได้แก่บริษัท He Wu (HW) Shin Shi (SS) และ Sheng Jiu (SJ) โดยได้
พัฒนาเพิ่มเติมอีก 2 โครงการ ได้แก่
1) โครงการโซล่าร์โรงเรียนจังหวัดเกาสง กาลังการผลิตติดตั้งขนาด 6.2 เมกกะวัตต์
โครงการตั้งอยู่ในเมืองเกาสง (Kaohsiung) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างโครงการและโรงเรียนรัฐบาลทั้งระดับประถม
มัธยมต้นและมัธยมปลาย รวมทั้งสิ้น 16 แห่ง โดยทั้งหมดมี PSE เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 และมีกาลังการผลิตภายใต้
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) รวมทั้งสิ้น 34 สัญญารวม 6.2 เมกะวัตต์ และมีบริษัท Taipower เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าแต่เพียงผู้เดียว เนื่อง
ด้วยการก่อสร้างโรงไฟฟ้าประกอบไปด้วย 3 รูปแบบคือแบบติดตั้งบนหลังคา (rooftop) แบบติดตั้งบนพื้นดินในลานจอดรถ (car
park) และแบบติดตั้งบนพื้นดินคร่อมสนามกีฬา (covered playground) ภายหลังการเข้าทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจะได้รับราคาซื้อ
ขายไฟฟ้าแบบ Feed-In-Tariff เป็นระยะเวลา 20 ปี คาดว่าจะเปิดให้ดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ไตรมาสที่ 2 ปี 2564
2) โครงการประมงโซล่าร์จังหวัดไถหนาน กาลังการผลิตติดตั้งขนาด 4 เมกกะวัตต์
โครงการตั้งอยู่ในจังหวัดไถหนาน (Tainan) แบ่งออกเป็น 2 โครงการย่อย โครงการละ 2 เมกกะวัตต์ โดย PSE เป็นผู้
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 และมีกาลังการผลิตภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) รวมทั้งสิ้น 2 สัญญารวม 4 เมกะวัตต์ และมี
บริษัท Taipower เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าแต่เพียงผู้เดียว ภายหลังการเข้าทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจะได้รับราคาซื้อขายไฟฟ้าแบบ Feed-InTariff ในราคาประมาณการที่ 4.4678 ดอลล่าร์ไต้หวันต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 20 ปี คาดว่าจะเปิดให้ดาเนินการเชิง
พาณิชย์ได้ไตรมาสที่ 4 ปี 2564
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แผนภาพแสดงทีต่ ั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวันที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ

โครงสร้างการลงทุนของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวันของบริษัท

He Wu
Company Limited
9.2 MW

Shin Shi
Company Limited
3.5 MW

Sheng Jiu
Company Limited
3.5 MW

2.1.4. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศกัมพูชา
บริษัทได้มีการเข้าลงทุนเพิ่มเติมโดยเป็นการลงทุนภายใต้การถือหุ้นของบริษัทย่อยของ PRG ได้แก่ PEKH (Holding
Company) PRAC (Prime Road Alternative (Cambodia)) ซึ่งเป็นบริษัทใหม่ที่จัดตั้งเพื่อดาเนินธุรกิจในประเทศกัมพูชา โดยได้
พัฒนา 1 โครงการ ได้แก่
1) โครงการโซล่าร์ฟาร์มจังหวัดกาปงชนัง (Kampong Chhnang) กาลังการผลิตติดตั้งขนาด 60.0 เมกกะวัตต์
โครงการตั้งอยู่ในจังหวัดกาปงชนังภายใต้ความร่วมมือระหว่างโครงการและรัฐบาล โดยทั้งหมดมี PRAC เป็นผู้ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 100.0 และมีกาลังการผลิตภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) สัญญารวม 60.0 เมกะวัตต์ และมีการไฟฟ้าแห่ง
รายงานประจาปี 2563

59

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ประเทศกัมพูชา (Électricité du Cambodge (EDC)) เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งมีการเข้าทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจะได้รับ
ราคาซื้อขายไฟฟ้าแบบ Feed-In-Tariff ผ่านการประมูลราคาเป็นระยะเวลา 20 ปี คาดว่าจะเปิดให้ดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ไตรมาส
ที่ 2 ปี 2565
แผนภาพแสดงที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศกัมพูชาที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ

โครงสร้างการลงทุนของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศกัมพูชาของบริษัท

โครงสร้างรายได้และส่วนแบ่งกาไรจากการจาหน่ายไฟฟ้าแยกตามโครงการ
รายได้และส่วนแบ่งกาไรจากการจาหน่ายไฟฟ้าของบริษัทตามข้อมูลทางการเงินรวมของบริษัท แยกตามโครงการในปีบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ ข้อมูลทางการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สามารถจาแนกได้ดังต่อไปนี้
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(หน่วย : ล้านบาท)

โครงการ
(ประเทศที่ตั้งโครงการ)
รายได้จากการจาหน่ายไฟฟ้า
- BSA01 และ LAK09 (ไทย)
- LBL05 (ไทย)
- BSA08 (ไทย)
- 5AMATA (ไทย)
- KPA05 (ไทย)
- KTM07และ LRA08 (ไทย)
- Yunlin (ไต้หวัน)
-PRG
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
ส่วนแบ่งกาไรในบริษัทร่วม
- ส่วนแบ่งกาไรจากการจาหน่ายไฟฟ้าในประเทศไทยในรูปแบบ
Adder (ไทย)
- ส่ ว นแบ่ ง ก าไรจากการจ าหน่ า ยไฟฟ้ า ในประเทศญี่ ปุ่ น ใน
รูปแบบ FiT (ญี่ปุ่น)
รายได้อื่น
รายได้จากการจาหน่ายไฟฟ้าและส่วนแบ่งกาไรในบริษัทร่วม

2562

2563

จานวน
334.2
67.1
42.0
42.7
66.2

ร้อยละ
50.8
10.1
6.4
6.5
10.1

จานวน
369
66.5
41.5
42.2
65.0

ร้อยละ
45.5
8.2
5.1
5.2
8.0

32.3
60.9
23.0
318.1
311.5

4.9
9.3
3.5
48.3
47.3

32.1
60.1
39.4
22.3
125.7
306.4
301.6

4.0
7.4
4.9
2.7
15.5
37.8
37.2

6.6

1.0

4.8

0.6

5.7
658.0

0.9
100.0

9.9
811.0

1.2
100.0

การดาเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยของบริษัท
(ก) กระบวนการผลิตไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้เทคโนโลยีกระบวนการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์
แสงอาทิตย์หรือวิธีโฟโตโวลตาอิคส์ (Photovoltaics) ซึ่งเป็นการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรง (Direct
Current) โดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell หรือ Photovoltaic cell (PV))

รายงานประจาปี 2563

61

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

แผนภาพแสดงกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยวิธีโฟโตโวลตาอิคส์ (Photovoltaics)

ที่มา: ข้อมูลของบริษัท

(1) เมื่ อ แสงอาทิ ต ย์ ต กกระทบแผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ (PV Module) จะเกิ ด การสร้ า งพาหะน าไฟฟ้ า ท าให้ เ กิ ด
แรงดันไฟฟ้าแบบกระแสตรงที่ขั้วไฟฟ้าทั้งสอง ก่อให้เกิดไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันต่า (Direct Current (DC)) และ
กระแสตรงดังกล่าวจะถูกส่งผ่านสายไฟไปยัง DC Combiner Box ซึ่งทาหน้าที่รวมกระแสไฟฟ้า
(2) ไฟฟ้ากระแสตรงจาก DC Combiner Box จะผ่านไปสู่เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) ซึ่งเป็นอุปกรณ์
เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ หรือ Alternative Current (AC)
(3) ไฟฟ้ากระแสสลับดังกล่าวจะถูกส่งผ่านไปยังหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) เพื่อเพิ่มแรงดันให้สูงขึ้นเป็น 22
กิโลโวลท์ สาหรับโรงไฟฟ้าที่ทาการจ่ายไฟเข้าระบบสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือ 115 กิโล
โวลท์ สาหรับโรงไฟฟ้าที่ทาการจ่ายไฟเข้าระบบสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งความ
ดันดังกล่าวเป็นแรงดันไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ซึ่งหน่วยงานที่เป็นคู่สัญญาได้กาหนดไว้
(4) กระแสไฟฟ้าจะถูกส่งผ่านอุปกรณ์ตัดตอนสายป้อนไฟฟ้าแรงสูง (Ring Main Unit) และอุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้า
(SwitchGear) ซึ่งทาหน้าที่ตัดต่อการเชื่อมขายไฟฟ้าในระบบ จากนั้นกระแสไฟฟ้าจะถูกส่งเข้ามิเตอร์วัดจานวน
หน่วยไฟฟ้า และผ่านไปยังระบบสายส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) ตามจุดรับซื้อไฟฟ้าต่อไป
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(ข) กระบวนการติดตามการดาเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
บริษัทให้ความสาคัญอย่างมากในการติดตามการดาเนินงานของโรงไฟฟ้าเพื่อให้มั่นใจว่าโรงไฟฟ้าของบริษัทสามารถ
ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องร่วมกับผู้รับเหมาเชิงดาเนินการและบารุงรักษา (O&M Contractor) ของบริษัท โดยบริษัท
จัดให้มีพนักงานประจาโครงการแต่ละแห่ง ซึ่งประกอบด้วยวิศวกรและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประจาโครงการ และพนักงานที่บริษัท มี
หน้าที่ต้องติดตามผลการดาเนินงานของโรงไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ Skytron ซึ่งเป็นระบบภายใต้ระบบ
Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยระบบดังกล่าวนอกจากจะสามารถดู
ข้อมูลได้ที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แต่ละแห่งแล้ว ยังมีการเชื่อมโยงข้อมูลและแสดงข้อมูลสรุปมาที่บริษัท ทั้งนี้
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แต่ละแห่งจะมีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทารายงานผลการดาเนินงานรายวัน (Daily Report) ประมวลผล
การดาเนินงานรายเดือน (Monthly Report) และประมวลผลการดาเนินงานรายปี (Yearly Report) เพื่อนาเสนอต่อผู้บริหาร โดย
หากพบว่าโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทผลิตไฟฟ้าได้แตกต่า งจากการดาเนิน งานตามปกติ พนักงานของบริษัทจะร่ว มกั บ
ผู้รับเหมาเชิงดาเนินการและบารุงรักษา (O&M Contractor) ของบริษัทภายใต้สัญญาจ้างบารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
(O&M Contract) หาสาเหตุของความผิดปกติดังกล่าวโดยเร็ว เพื่อให้โรงไฟฟ้าสามารถจาหน่ายไฟฟ้าได้ตามปกติ นอกจากนี้ บริษัท
ยังมีการสุ่มตรวจตามสถานที่จริงโดยไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้าเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการโรงไฟฟ้าดาเนินการได้ตามปกติ และสามารถ
ผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างสูงสุด โดยการสุ่มตรวจดังกล่าวไม่เพียงจากัดแต่การสุ่มตรวจอุปกรณ์และการทางานของพนักงาน แต่ยังคง
รวมถึงการสุ่มตรวจในส่วนของสภาพแวดล้อมในการทางานและสภาพภาวะอากาศบริเวณใกล้เคียงด้วย เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้ส่งผล
ต่อการดาเนินงานของโรงไฟฟ้าและมีผลกระทบต่อความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้า (Performance Ratio) ของโรงไฟฟ้า
(ค) การดาเนินงานและการบารุงรักษาโรงไฟฟ้า (Operation and Maintenance)
บริษัทได้ว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จภายในประเทศ (Onshore EPC Contractor) และ ผู้รับเหมาก่อสร้าง
แบบเบ็ดเสร็จต่างประเทศ (Offshore EPC Contractor) ซึ่งภายหลังก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จยังมีหน้าที่ให้บริการและบารุงรักษา
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตนเป็นผูร้ ับเหมา โดยมีระยะเวลาสัญญาคราวละ 5 ปี ในการดาเนินงานในแต่ละวัน พนักงาน
ของผู้รับเหมาเชิงดาเนินการและบารุงรักษา (O&M Contractor) จะล้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะต้องได้รับ
การทาความสะอาดเป็นประจาเพื่อประสิทธิภาพในการรับการตกกระทบของแสงอาทิตย์ ทั้งนี้ การดาเนินงานประจาวันจะถูก
ควบคุมโดยแผนการดาเนินงานประจาวันที่ได้รับอนุมัติโดยบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการโรงไฟฟ้าของบริษัทได้รับการดูแลอย่าง
เหมาะสมและทั่วถึง โดยขอบเขตการทางานของผู้รับเหมาเชิงดาเนินการและบารุงรักษา (O&M Contractor)โครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์จะประกอบไปด้วย (1) งานบารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) (2) งานบารุงรักษาเชิงแก้ไข
(Corrective Maintenance) (3) งานดู แ ลรั ก ษาความปลอดภั ย ของที่ ตั้ ง โรงไฟฟ้ า (Facility Security Maintenance) (4) งาน
ตรวจสอบระบบ (Monitoring System Maintenance) และ (5) งานรายงานผลการดาเนินงานและบารุงรักษา (Performance
Reporting Service) โดยมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้
(1) งานบารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)
ผู้รับเหมาเชิงดาเนินการและบารุงรักษา (O&M Contractor) ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะกาหนด
แผนการบารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) สาหรับอุปกรณ์สาคัญของโรงไฟฟ้าตามที่ตกลงร่วมกันในสัญญาบริหาร
จัดการและบารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลั งงานแสงอาทิตย์ (O&M Contract) เช่น แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV Module) เครื่องแปลง
กระแสไฟฟ้า (Inverter) โครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ระบบควบคุมโรงไฟฟ้า เป็นต้น
(2) งานบารุงรักษาเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance)
พนักงานของผู้รับเหมาเชิงดาเนินการและบารุงรักษา (O&M Contractor) ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะ
ตรวจสอบอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ ตามที่ตกลงร่วมกันในสัญญาบริหารจัดการและบารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (O&M
Contract) รวมถึงแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของอุปกรณ์ตามที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาของผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จภายในประเทศ
(On-shore EPC Contract) และสัญญาผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จต่างประเทศ (Off-shore EPC Contract) โดยหากตรวจ
พบว่าอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้ามีการชารุดเสียหาย พนักงานของผู้รับเหมาเชิงดาเนินการและบารุงรักษา (O&M Contractor) จะแจ้ง
พนักงานของบริษทั เพื่อให้บริษัทดาเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ดังกล่าวทันที
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(3) งานดูแลรักษาความปลอดภัยของที่ตั้งโรงไฟฟ้า (Facility Security Maintenance)
ขอบเขตการทางานของผู้รับเหมาเชิงดาเนินการและบารุงรักษา (O&M Contractor) ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์นั้นไม่จากัดแต่เพียงงานเชิงวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และอุปกรณ์เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงการ
ติดตามดูแลการชารุดของโครงสร้างของอาคารที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น เขื่อนกั้นน้า อาคารสานักงาน หรือตัวโครงสร้างอาคารที่เป็นที่ตั้ง
สาหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ
(4) งานตรวจสอบระบบ (Monitoring System Maintenance)
พนักงานของผู้รับจ้างบารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะตรวจสอบความถูกต้องของการทางานของเซ็นเซอร์ที่
ได้ถูกติดตั้งไว้ในที่ต่าง ๆ รวมถึงนาเอาค่าจากฐานระบบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการทางานด้วย
(5) งานรายงานผลการดาเนินงานและบารุงรักษา (Performance Reporting Service)
ผู้รับเหมาเชิงดาเนินการและบารุงรักษา (O&M Contractor) ในโครงการโรงไฟฟ้าจะจัดทารายงานติดตามผลการซ่อม
บารุงเป็นประจา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดาเนินงานของโรงไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการและบารุงรักษา
โรงไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดี และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้โรงไฟฟ้าสามารถจาหน่ายไฟฟ้าได้ตามปกติ โดย
การรายงานนั้นจะสรุปผลเป็นรายเดือน และนาส่งผู้บริหารของบริษัทหรือผู้ที่ได้รับผิดชอบมอบหมายให้ติดตามผลการดาเนินงานของ
โรงไฟฟ้าของบริษัทพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จริง
ปัจจุบันโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยที่เริ่มดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้วของ บริษัททุกแห่ง ได้รับ
การค้าประกันปริมาณพลังงานไฟฟ้าขั้นต่าที่สามารถผลิตได้โดยผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) ของแต่ละ
โครงการ ทั้งในลักษณะของการรับประกัน ประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Performance Ratio Guarantee) รวมถึงการ
รับประกันความพร้อมในการผลิตกระแสไฟฟ้า (Availability Guarantee) ตามระยะเวลาที่ได้กาหนดในสัญญารับเหมาก่อสร้างแบบ
เบ็ ด เสร็ จ ในประเทศ (On-shore EPC Contract) และสั ญ ญาจ้ า งผู้ รั บ เหมาเชิ ง ด าเนิ น การและบ ารุ ง รั ก ษา (O&M Contract)
นั บ ตั้ งแต่ วั น เริ่ ม เปิ ดด าเนิ น การเชิ งพาณิชย์ ในกรณี ที่ โ รงไฟฟ้ าพลั งงานแสงอาทิ ต ย์โ ครงการใดผลิตไฟฟ้ าได้ต่ ากว่ า ปริมาณที่
ผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) รับประกัน ผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จจะต้องชดเชยส่วนต่างระหว่างค่า
พลังงานไฟฟ้าที่รับประกันและค่าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จริงให้แก่บริษัทตามสูตรการคานวณที่กาหนดในสัญญารับเหมาก่อสร้างแบบ
เบ็ดเสร็จ (EPC Contract)
(ง) โครงสร้างราคารับซื้อไฟฟ้าสาหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย
ณ ปัจจุบัน บริษัทมีรายได้จากการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยได้ทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมากจานวน 18 สัญญา ขนาดกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม
112.6 เมกะวัตต์ โดยมีรายละเอียดโครงสร้างราคาดังนี้

- ระบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) สาหรับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็กมาก (VSPP)
ระบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) เป็นมาตรการจูงใจด้านราคาแก่ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดย
ภาครัฐจะให้การสนับสนุนผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) ผ่านการให้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) จากการจาหน่าย
ไฟฟ้าเข้าระบบ ในลักษณะของค่าไฟฟ้าฐานบวกด้วยส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) โดย เป็นระยะเวลา 10 ปี นับจาก
วันเริ่มดาเนินการเชิงพาณิชย์ และเมื่อครบกาหนดโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะได้รับเป็นอัตราค่าพลังงานไฟฟ้า
เท่านั้น
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 91.7เมกะวัตต์มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในลักษณะของ Adder กับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จานวนทั้งสิ้น 10 สัญญาและคิดเป็นกาลังผลิตตามสัญญาทั้งหมดรวม 72 เมกะวัตต์ รูปแบบรายได้ตาม
สัญญาระบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) มีดังต่อไปนี้
1) อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าฐาน เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าตามอัตราช่วงเวลาของการใช้ หรือ Time of Use
Rate (TOU) อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าที่การไฟฟ้าฝ่ายจาหน่ายรับซื้อจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก หรือ VSPP
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จะเท่ากับอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าขายส่ง ณ ระดับแรงดัน 11-33 กิโลโวลท์ ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย (กฟผ.) ขายให้การไฟฟ้าฝ่ายจาหน่ายรวมกับค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติขายส่ง
เฉลี่ย (Ft ขายส่งเฉลี่ย)
2) ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ผู้ผลิตไฟฟ้าจะได้รับ Adder ที่อัตรา 8.0 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง โดย
โครงการทั้งหมดจะได้รับการสนับสนุนเป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์
ที่มา:

ประกาศเรื่องการกาหนดส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าสาหรับผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(กฟภ.) วันที่ 19 สิงหาคม 2552

แผนภาพแสดงอัตราค่าไฟฟ้า รวมค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติขายส่งเฉลีย่ ในปี 2545-2561

ที่มา: ราคารับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP (www.mea.or.th)

- การรับซื้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบ Feed-in Tariff
Feed-in Tariff หรือ FiT คือ มาตรการส่งเสริมการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทหนึ่งที่ใช้กันอย่าง
แพร่หลายในต่างประเทศ เพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการเอกชนเข้ามาลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน อัตรา FiT จะอยู่
ในรูปแบบอัตรารับซื้อไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุโครงการ โดยอัตรา FiT จะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามค่าไฟฐานและค่า Ft

- โครงสร้างราคาตามโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แ บบติดตั้งบนพื้นดินสาหรับสหกรณ์ภาค
การเกษตร

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่บริษัทเป็นผู้สนับสนุนโครงการได้รับคัดเลือกเข้าทาสัญญากับ กฟภ. ตาม
โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสาหรับสหกรณ์ภาคการเกษตร โดย
แบ่งสัญญาออกเป็นสองลักษณะ ได้แก่ (1) โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้ง
บนพื้นดินสาหรับสหกรณ์ภาคการเกษตร มีลักษณะการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ที่ราคา 5.66 บาทต่อ
หน่วย คงที่ตลอดระยะเวลาสนับสนุน 25 ปี โดยมีโครงการในลักษณะนี้จานวน 4 โครงการซึ่งได้เริ่มดาเนินการเชิงพาณิชย์
แล้ว ประกอบไปด้วยโครงการ BSA01 LAK09 LBL05 และ BSA08 กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 18 เมกะวัตต์ และ
(2) โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสาหรับสหกรณ์ภาคการเกษตร
พ.ศ. 2560 ลักษณะการรับซื้อไฟฟ้าในรูป แบบ Feed-in Tariff (FiT) ที่ราคา 4.12 บาทต่อหน่วย คงที่ตลอดระยะเวลา
รายงานประจาปี 2563
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สนับสนุน 25 ปี จานวนทั้งสิ้น 3 โครงการ ประกอบไปด้วยโครงการ LRA02 KTM07 และ KPA05 ซึ่งทั้ง 3 โครงการได้เริ่ม
ดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้วและคิดเป็นกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 14.6 เมกะวัตต์
ที่มา: ระเบียบคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้ง
บนพื้นดินสาหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2558

- โครงสร้างราคาตามการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน
สาหรับผู้ที่ยื่นขอขายไฟฟ้าไว้ในระบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) เดิม

การรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสาหรับผู้ที่ยื่นขอขายไฟฟ้าไว้
ในระบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) เดิมนั้นจะมีราคารับซื้อไฟฟ้าเช่นเดียวกับการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in
Tariff โดยบริษัทมีโครงการในลักษณะดังกล่าวจานวน 1 โครงการ คือ โครงการ 5AMATA ซึ่งจะได้รับอัตรารับซื้อไฟฟ้าใน
รูปแบบ Feed-in Tariff ที่ 5.66 บาทต่อหน่วยตลอดระยะเวลาสนับสนุน 25 ปี และมีกาลังผลิตตามสัญญารวม 8.0 เมกะ
วัตต์
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(จ) สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัททุกโครงการในประเทศไทยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยจะได้รับสิทธิ ประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุน
ในกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
โครงการ
เลขที่บัตรส่งเสริมการลงทุน
เดือนและปีที่เริ่มได้สิทธิพิเศษ

BSS
2276(1)/2555
มี.ค. 2557

NAS
2277(1)/2555
เม.ย. 2557

NWS
2270(1)/2555
เม.ย. 2557

ชนิดผลิตภัณฑ์

STE
2272(1)/2555
ก.ย. 2557

CRE
2271(1)/2555
เม.ย. 2557

ESPP 1
2650(1)/2555
พ.ย. 2557

ESPP 2
2651(1)/2555
พ.ย. 2557

ESPP 3
2652(1)/2555
พ.ย. 2557

ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิที่ได้รับจากการประกอบ
กิจการมีกาหนด 8 ปี นับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
(จนถึง)

มี.ค. 2565

เม.ย. 2565

เม.ย. 2565

ก.ย. 2565

เม.ย. 2565

พ.ย. 2565

พ.ย. 2565

พ.ย. 2565

ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 ของอัตราปกติ มีกาหนด 5
ปี หลังจากครบกาหนด 8 ปี ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับ
กาไรสุทธิ (จนถึง)

มี.ค. 2570

เม.ย. 2570

เม.ย. 2570

ก.ย. 2570

เม.ย. 2570

พ.ย. 2570

พ.ย. 2570

พ.ย. 2570

ได้รับยกเว้นไม่ต้องนาเงินปันผลจากกิจการที่ ได้รับการส่ งเสริม ซึ่ง ได้รั บ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 31 ไปรวมเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอด
ระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริม

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่องจักร

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

ได้รับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชานาญการได้ตาม
จานวนและระยะเวลาที่กาหนด

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑
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โครงการ

GLS

IAC

BSA01

LAK09

LBL05

BSA08

เลขที่บัตรส่งเสริมการลงทุน

2274(1)/2555

2275(1)/2555

59-1 159-1-00-1-0

59-1 158-1-00-1-0

59-1 157-1-00-1-0

59-1200-1-00-1-0

เดือนและปีที่เริ่มได้สิทธิพิเศษ

เม.ย. 2557

ก.ย. 2557

ส.ค. 2559

ส.ค. 2559

ส.ค. 2559

ส.ค. 2559

5AMATA
58-2 2223-1-00-10
ก.ย. 2558

ชนิดผลิตภัณฑ์

ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ได้ รั บ ยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้นิ ติ บุค คลส าหรั บ ก าไรสุ ท ธิ ที่
ได้รับ จากการประกอบกิจการมี กาหนด 8 ปี นับ จาก
วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (จนถึง)

เม.ย. 2565

ก.ย. 2565

ส.ค. 2568

ส.ค. 2568

ส.ค. 2568

ส.ค. 2568

ก.ย. 2568

ได้ รั บ ลดหย่ อ นภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลร้ อ ยละ 50 ของ
อัตราปกติ มีกาหนด 5 ปี หลังจากครบกาหนด 8 ปี ที่
ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิ
(จนถึง)

เม.ย. 2570

ก.ย. 2570

-

-

-

-

-

ได้รับยกเว้นไม่ต้องนาเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา
31 ไปรวมเพื่อเสี ยภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับ
การส่งเสริม

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่องจักร

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ น าคนต่ า งด้ า วซึ่ ง เป็ น ช่ า งฝี มื อ หรื อ
ผู้ชานาญการได้ตามจานวนและระยะเวลาที่กาหนด

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑
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โครงการ
เดือนและปีที่เริ่มได้สิทธิพิเศษ

LRA02
พ.ค. 2561

ชนิดผลิตภัณฑ์

KTM07
พ.ค. 2561

KPA05
พ.ค. 2561

ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิที่ได้รับจากการประกอบกิจการมีกาหนด 8 ปี นับ
จากวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (จนถึง)

พ.ค. 2569

พ.ค. 2569

พ.ค. 2569

ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 ของอัตราปกติ มีกาหนด 5 ปี หลังจากครบกาหนด 8
ปี ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิ (จนถึง)

เม.ย. 2574

ก.ย. 2574

ก.ย. 2574

ได้รับยกเว้นไม่ต้องนาเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่ งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ตามมาตรา 31 ไปรวมเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริม

☑

☑

☑

ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่องจักร

☑

☑

☑

ได้รับ อนุญ าตให้ นาคนต่างด้า วซึ่ง เป็นช่างฝีมื อหรื อผู้ช านาญการได้ต ามจานวนและระยะเวลาที่
กาหนด

☑

☑

☑
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การดาเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นของบริษัท
(ก) กระบวนการผลิตไฟฟ้าของโครงการโรงพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบันของบริษัทเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่
ใช้เทคโนโลยีกระบวนการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์หรือวิธีโฟโตโวลตาอิคส์ (Photovoltaics) ซึ่งเป็นการแปลงพลังงาน
แสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell หรือ Photovoltaic cell (PV)) โดยมีรายละเอียดกระบวนการ
ผลิตไฟฟ้าเหมือนกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย
(ข) กระบวนการติดตามการดาเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์
บริษัทได้มีการติดตามผลการดาเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าที่ร่วมทุนกับบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ด้วยระบบติดตามผลการดาเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมด
ผ่ า นระบบคอมพิ ว เตอร์ Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) โดยลั ก ษณะของโครงการโรงไฟฟ้ า พลั งงาน
แสงอาทิ ต ย์ ใ นญี่ ปุ่ น จะมี Asset Manager หรื อ ผู้ บ ริ ห ารจั ด การสิ น ทรัพ ย์ ต ามโครงสร้า งของการลงทุ น แบบ ที เ ค-จี เ ค (TK-GK
Structure) และ ผู้บริหารจัดการสินทรัพย์จะเป็นผู้ติดตามผลร่วมกับผู้รับเหมาเชิงดาเนินการและบารุงรักษา (O&M Contractor)
ทั้งนี้ ทีมงานของบริษัทที่ประเทศญี่ปุ่นจะรวบรวมและประมวลผลการดาเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่
ดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้วและความก้าวหน้าของโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อนาเสนอต่อทีมงานผู้บริหารของบริ ษัทที่
ประเทศไทยเป็นประจา
(ค) โครงสร้างราคารับซื้อไฟฟ้าสาหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น
ณ ปัจจุบัน บริษัทมีรายได้จากการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยได้ทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าทั้งสิ้น
5 สัญญา แบ่งเป็น (1) สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ KEPCO จานวน 2 สัญญา
ขนาดกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 11.5 เมกะวัตต์ มีอัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) 40 เยน
ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง คงที่ตลอดระยะเวลาสนับสนุ น 20 ปีนับจากวันที่อ่านมิเตอร์ขายไฟฟ้าครั้งแรก และ (2) สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ
Tohoku Electric Power จานวน 3 สัญญา ขนาดกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 43 เมกะวัตต์ มีอัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ
Feed-in Tariff (FiT) 21 - 36 เยนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง คงที่ตลอดระยะเวลาสนับสนุน 20 ปีนับจากวันที่อ่านมิเตอร์ขายไฟฟ้าครั้งแรก
อัตรารับซื้อดังกล่าวเป็นอัตรารับซื้อที่บริษัทได้รับอนุมัติจาก METI
ในแต่ละปี METI จะกาหนดอัตรา Feed-in Tariff (FiT) และระยะเวลาการสนับสนุน ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามประเภท
พลังงานหมุนเวียนและขนาดของโรงไฟฟ้า โดยพิจารณาจากต้นทุนในการผลิตไฟฟ้า รูปแบบการติดตั้งอุปกรณ์ และอัตรากาไรที่เป็น
ธรรมที่ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนควรได้รับ ทั้งนี้ ภายใต้โครงการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) สาหรับพลังงาน
หมุ น เวี ย น (Feed-in Tariff Scheme for Renewable Energy) ผู้ ป ระกอบกิ จ การไฟฟ้ า เอกชนจะต้ อ งรั บ ซื้ อ ไฟฟ้ า ที่ ผ ลิ ต จาก
พลังงานหมุนเวียนทั้งหมดในอัตรา Feed-in Tariff (FiT) และระยะเวลาการสนับสนุนที่ METI กาหนด
ที่มา: Cross Border Newsletter, Feed-in Tariff Act for Renewable Energy by Nishimura & Asahi, ธันวาคม 2554
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การดาเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวันของบริษัท
(ก) กระบวนการผลิตไฟฟ้าของโครงการโรงพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวัน
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศไต้หวันในปัจจุบันของบริษัทเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ที่ใช้เทคโนโลยีกระบวนการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์หรือวิธีโฟโตโวลตาอิคส์ (Photovoltaics) ซึ่งเป็นการแปลงพลังงาน
แสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell หรือ Photovoltaic cell (PV)) โดยมีรายละเอียดกระบวนการ
ผลิตไฟฟ้าเหมือนและใกล้เคียงกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย โดยชนิดของแผง PV ที่ใช้สาหรับ
โครงการในไต้หวันจะเป็นลักษณะของ Mono Crystaline Double Glass
(ข) กระบวนการติดตามการดาเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์
บริษัทจะมีการติดตามผลการดาเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใ นประเทศไต้หวันทั้งหมดผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) โดยลักษณะของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน
ไต้หวันจะมีผู้รับเหมาเชิงดาเนินการและบารุงรักษา (O&M Contractor) เป็นผู้ที่ถูกว่าจ้างให้ดาเนินการโรงไฟฟ้า ซึ่งหน้าที่หลักของ
ผู้รับเหมาเชิงดาเนินการและบารุงรักษาจะประกอบไปด้วย การบารุงรักษาอุปกรณ์และการชารุดของอุปกรณ์ตามระยะเวลาและใน
กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น การแก้ไขและเปลี่ยนอุปกรณ์ การทาความสะอาดและการป้องกันสนิมของชิ้นส่วนที่เป็นโลหะ การ
ตรวจสอบและบารุงรักษาโรงไฟฟ้า ทั้งนี้ ทีมงานของบริษัทที่ประเทศไต้หวันจะคอยรวบรวมและรายงานความก้าวหน้าของโครงการ
ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาต่อทีมงานผู้บริหารของบริษัทที่ประเทศไทยเป็นประจา
(ค) โครงสร้างราคารับซื้อไฟฟ้าสาหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวัน
บริษัทมีแผนที่จะเข้าทาสัญญาซื้อ ขายไฟฟ้ากับบริษัท Taipower รวมทั้งสิ้น 36 สัญญา คิดเป็นขนาดกาลังการผลิต
ไฟฟ้าตามสัญญารวม 10.2 เมกะวัตต์ โดยรูปแบบการกาหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ในประเทศไต้หวัน
นั้นจะเป็นไปตามวันที่โครงการเริ่มเปิดให้ดาเนินการเชิงพาณิชย์ ซึ่งอัตรารับซื้อไฟฟ้าของประเทศไต้หวันจะมีการประกาศออกมาทุก
ปีโดย Ministry of Economic Affairs (MOEA) สาหรับโครงการที่บริษัทคาดว่าจะเข้าทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับบริษัท Taipower
มีการกาหนดอัตรา FiT สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ที่ 4.1733 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงถึง 4.4678
ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับประเภทของการติดตั้ง โดยคาดการณ์ว่าจะสามารถเริ่มเปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้
ในไตรมาสที่ 3-4 ปี 2564
การดาเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศกัมพูชาของบริษัท
(ก) กระบวนการผลิตไฟฟ้าของโครงการโรงพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในประเทศกัมพูชา
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศกัมพูชาในปัจจุบันของบริษัทเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ที่ใช้เทคโนโลยีกระบวนการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์หรือวิธีโฟโตโวลตาอิคส์ (Photovoltaics) ซึ่งเป็นการแปลงพลังงาน
แสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell หรือ Photovoltaic cell (PV)) โดยมีรายละเอียดกระบวนการ
ผลิตไฟฟ้าเหมือนและใกล้เคียงกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย โดยชนิดของแผง PV ที่ใช้สาหรับ
โครงการในไต้หวันจะเป็นลักษณะของ Bifacial Mono Crystaline Double Glass ซึ่งขณะนี้อยู่ในตัวโครงการอยู่ในระหว่างการ
พัฒนา
(ข) กระบวนการติดตามการดาเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์
บริษัทมีแผนการติดตามผลการดาเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้ติดตั้ง
local software เพื่อติดตามผลการดาเนินงาน โดยลักษณะของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในกัมพูชาจะมีผู้รับเหมาเชิง
ดาเนินการและบารุงรักษา (O&M Contractor) เป็นผู้ที่ถูกว่าจ้างให้ดาเนินการโรงไฟฟ้า ซึ่งหน้าที่หลักของผู้รับเหมาเชิงดาเนินการ
และบารุงรักษาจะประกอบไปด้วย การบารุงรักษาอุปกรณ์และการชารุดของอุปกรณ์ตามระยะเวลาและในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย
เกิดขึ้น การแก้ไขและเปลี่ยนอุปกรณ์ การทาความสะอาดและการป้องกันสนิมของชิ้นส่วนที่เป็นโลหะ การตรวจสอบและบารุงรักษา
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โรงไฟฟ้า ทั้งนี้ทีมงานของบริษัทที่ประเทศกัมพูชาจะคอยรวบรวมและรายงานความก้าวหน้าของโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาต่อ
ทีมงานผู้บริหารของบริษัทที่ประเทศไทยเป็นประจา
(ค) โครงสร้างราคารับซื้อไฟฟ้าสาหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศกัมพูชา
บริษัทได้เข้าทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าแห่งประเทศกัมพูชา 1 สัญญา คิดเป็นขนาดกาลังการผลิตไฟฟ้าตาม
สัญญารวม 60.0 เมกะวัตต์ โดยรูปแบบการกาหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ในประเทศกัมพูชานั้นจะ
เป็นไปตามวันที่โครงการเริ่มเปิดให้ดาเนินการเชิงพาณิชย์ ซึ่งอัตรารับซื้อไฟฟ้าของโครงการนี้เป็นผลจากการที่บริษัทชนะการประมูล
ราคาอัตรา FiT สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ที่ 0.03877 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง โดยคาดการณ์ว่าจะ
สามารถเริ่มเปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2565
การดาเนินงานของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (EPC : Engineering Procurement and Construction)
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างดาเนินการโดย บริษัท ไพร์ม อัลเทอร์เนทีฟ วิชั่นส์ จากัด (PAV) ซึ่งก่อตั้งโดยการร่วมลงทุนโดย บริษัท
ไพร์ม โรด กรุ๊ป จากัด (PRG) 51% และ บริษัท อัลเทอร์เนทีฟ วิชั่นส์ จากัด (AV) 49% โดยดาเนินธุรกิจหลักเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง
(EPC) ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ให้แก่กลุ่มลูกค้าภายในประเทศที่สนใจทั้ง
ภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น กิจการโรงงาน, ฟาร์มเลี้ยงสัตว์, โรงแรม, อาคารสานักงาน และที่พักอาศัย ฯลฯ โดยทาง PAV เป็นผู้
ให้บริการออกแบบ ขออนุญาต จัดหาอุปกรณ์ บริหารและก่อสร้างโครงการแบบเบ็ดเสร็จ
PAV มีความพร้อมด้านบุคลากรประกอบไปด้วย ทีมวิศวกรไฟฟ้า, ทีมวิศวกรเครื่องกล และทีมวิศวกรโยธา อีกทั้งยังมีการใช้
โปรแกรมเฉพาะด้านการออกแบบระบบ Solar Rooftop เช่น Helio Scope และ PVsyst ในการวิเคราะห์เพื่ อออกแบบระบบ
Solar Rooftop ให้ได้ผลงานโครงการที่เหมาะสมตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามเป้าหมายถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ความ
พร้อมทางด้านวัสดุอุปกรณ์ทาง PAV เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ (PV Modules, Inverter, Mounting Structure) จากผู้ผลิตที่มีความ
น่าเชื่อถือ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงที่สุดในการนาเสนอแก่ลูกค้า เพื่อให้ระบบ Solar Rooftop มีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าสูง
ที่สุด

99.99%

99.98%
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บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจการร่วมลงทุนในธุรกิจโรงแรม
บริษัทมีการถือเงินลงทุนในบริษัท เรด แพลนเนต โฮเต็ลส์ ลิมิเต็ด ซึ่งดาเนินธุรกิจโรงแรมภายใต้ชื่อ Red Planet Hotels
ภายใต้คอนเซ็ปต์หลักคือการมอบความคุ้มค่าให้แก่ผู้เข้าพัก โดยผสมผสานความสะดวกสบาย สะอาด พร้อมกับการบริการแบบมือ
อาชีพและเป็นมิตร ในราคาที่ย่อมเยา เพื่อมอบประสบการณ์การเข้าพักที่มีคุณภาพ บริษัทได้ลงทุนผ่านบริษัทร่วมซึ่งครอบคลุม
กิจการกว่า 5,151 ห้องพักในประเทศไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น รวมจานวนโรงแรมที่เปิดดาเนินการแล้วจานวน 31 แห่ง
โดยบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท Red Planet Hotel Limited ที่ร้อยละ 10.95
เครื่องหมายการค้าของ Red Planet

โครงสร้างการถือหุ้นภายใต้ Red Planet Hotel Limited
บริษัท

ชื่อ

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

PT Red Planet TBK Ltd
(Publicly Listed Company)

72.8

(IDX: PSKT)

Red Planet Holdings (Philippines) Ltd.

100.0

Red Planet Jpan Inc.
(Publicly Listed Company)

56.2

(JASDAQ: 3350)

Red Planet Hotel (Thailand) 1-5 Ltd.

100.0

อย่างไรก็ดี เงินลงทุนอื่นใน Red Planet Hotel Limited จะถูกจาหน่ายออกตาม Covenants โดยการจาหน่ายออกจะ
เกิดขึ้นผ่านการจาหน่ายบริษัท เอฟโวลูชั่น โฮลดิ้งส์ จากัด ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ที่ถือหุ้นทางอ้อมในบริษัท เรด แพลนเนต โฮเต็ลส์ ลิมิ
เต็ด ผ่านบริษัท เอฟโวลูชั่น แอดไวเซอร์ส ลิมิเต็ด ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากธุรกรรมรับโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสิ้น
รายงานประจาปี 2563
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บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

การตลาดและภาวะการแข่งขัน
ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน
บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้ มที่จะมีการ
แข่งขันสูงขึ้น สืบเนื่องจากการที่ภาครัฐมีนโยบายผลักดันให้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งผลักดันให้ต้นทุนในการผลิตและติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ต่าลง ส่งผล
ให้ภาคเอกชนมีความสนใจที่จะลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ประกอบการในธุรกิจผลิต
และจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรายสาคัญ ดังนี้ บริษัท เอสพีซีจี จากัด (มหาชน) (SPCG) บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง
จากัด (มหาชน) (GUNKUL) บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน) (TSE) บริษัท บีซีพีจี จากัด (มหาชน) (BCPG) บริษัท
เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (SSP) และบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) (BPP)
กลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจพลังงานหมุนเวียน
บริษัทมีกลยุทธ์การแข่งขันและมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยใน
ต่างประเทศนั้นจะเน้นการขยายไปยังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งการทาโครงการโรงไฟฟ้าแห่งใหม่จะไม่ได้จากัดแต่เพียงโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เท่านั้น
ทั้งนี้ กลยุทธ์การแข่งขันหลักที่บริษัทใช้ก็คือ (1) พัฒนาประสิทธิภาพโครงการโรงไฟฟ้าในปัจจุบันและคอยติดตามอย่าง
สม่ าเสมอ (2) ประมู ล หรื อ ยื่น ขออนุ ญาตขายไฟฟ้ า เพื่ อ พั ฒ นาโครงการโรงไฟฟ้ าพลั งงานหมุน เวี ยนใหม่ด้ว ยตนเอง (Organic
Growth) และ (3) เข้าซื้อ /ควบรวมกิจการ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ (Inorganic Growth) ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ บริษัทดาเนินการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีในปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากการ
ลงทุนสูงที่สุด โดยมีปัจจัยหลักดังต่อไปนี้
(ก) การเลือกใช้เทคโนโลยี
บริษัทเลือกใช้เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกรวมซิลิคอน (Polycrystalline Silicon Solar Cell) และแบบ
ฟิล์มบาง (Thin Flim Solar Cell) สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยที่ดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว โดย
เทคโนโลยีดังกล่าวมีข้อดี คือ มีราคาถูก อายุการใช้งานนานกว่า 20 ปี ทนทาน ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อย และน้าหนักเบา
บริษัทมีแนวคิดตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ว่าประสิทธิภาพและคุณภาพของอุปกรณ์นนั้ มี
ความส าคั ญอย่า งยิ่งในการพั ฒนาโรงไฟฟ้ า จากพลั งงานแสงอาทิ ตย์ จึ งให้ ค วามสาคัญ เป็ น อย่ างมากกั บ คุ ณภาพของอุปกรณ์
โดยเฉพาะอุ ป กรณ์ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การผลิต กระแสไฟฟ้ า โดยตรง โดยบริ ษั ท จะคั ดเลือ กผู้รั บ เหมา (EPC Contractor)ที่ มี ความ
เชี่ ย วชาญในการก่ อ สร้า งโรงไฟฟ้ า รวมถึ งก าหนดเงื่ อ นไขในสัญญาก่อ สร้า งรั บเหมาแบบเบ็ ดเสร็จ (EPC Contract) ให้ มี ก าร
รับประกันคุณภาพและประสิท ธิภาพของการผลิตกระแสไฟฟ้า ประกอบกับการคัดเลือกผู้รับเหมาเชิงดาเนินการและบารุงรักษา
(O&M Contractor) ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อดูแลอุปกรณ์ต่อไปในอนาคตเช่นกัน โดยรายละเอียดของอุปกรณ์สามารถจาแนกได้ดังนี้
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อุปกรณ์หลักของโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์
2. ประเภทแผงเซลล์
แสงอาทิตย์
3. เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า

Canadian Solar, JA Solar, First Solar
Polycrstalline, Thin Film, Mono Crystaline Double Glass

4. หม้อแปลงไฟฟ้า

Chareonchai 1500KvA
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ตัวอย่างผู้ผลิตสินค้าที่บริษัทเลือกใช้

Schneider XC680

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

(ข) การเลือกที่ตั้งในการก่อสร้างและพัฒนา
บริษัทมีกลยุทธ์ในการเลือกทาเลที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยโดยพิจารณาจาก 3 ปัจจัย
หลักดังนี้
1) ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความเข้มแสงอาทิตย์เฉลี่ยรายปีในระดับสูง โดยใช้ข้อมูลความเข้มแสงอาทิตย์ เพื่อให้โรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ได้ตรวจสอบแล้วว่าสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติได้ภายในต้นทุนที่เหมาะสม
โดยเฉพาะการรับมือปัญหาอุทกภัย ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการศึกษาความเสี่ยงของพื้นที่บริเวณที่ตั้งโครงการต่อ
การเกิดน้าท่วมและทิศทางของน้าท่วมในรอบ 100 ปี เพื่อออกแบบระบบป้องกันน้าท่วมและวางผังโครงการให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด (Dyke) นอกจากนี้ บริษัทมีการทาประกันภัยในระดับเทียบเคียงกับผู้ประกอบการทั่วไปใน
อุตสาหกรรม โดยจะจัดให้มีประกันภัยความคุ้มครองสูงที่สุดภายใต้เบี้ยประกันที่เหมาะสม
3) ตั้งอยู่ใกล้จุดเชื่อมต่อของการไฟฟ้า (Grid) เพื่อลดต้นทุนการลงทุนค่าติดตัง้ สายส่งที่จะถูกเชื่อมต่อเข้าสูร่ ะบบของ
การไฟฟ้า และลดการสูญเสียพลังงาน (Transmission Loss) ที่เกิดขึ้นระหว่างการส่งไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ
ตารางแสดงความเข้มแสงอาทิตย์ของที่ตั้งโครงการแต่ละโครงการของบริษัทในประเทศไทย
โครงการ

จังหวัดทีต่ ั้ง

ความเข้มของแสงอาทิตย์ (MJ/m2)

BSS

จังหวัดกาแพงเพชร

17.8

NAS

จังหวัดกาแพงเพชร

17.8

NWS

จังหวัดกาแพงเพชร

17.8

STE

จังหวัดกาแพงเพชร

17.8

KPA05

จังหวัดกาแพงเพชร

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 โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน กระทรวงพลังงาน
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บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

บริษัทพิจารณาการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในต่างประเทศจากปัจจัยที่สาคัญคล้ายคลึงกับโครงการ
ในประเทศไทย โดยการเข้าลงทุนจะพิจารณาจากปัจจัยหลัก ๆ ดังต่อไปนี้
1) ในกรณีเป็นผู้ร่วมลงทุนเป็นผู้พัฒนาที่มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าที่น่าเชื่อถือ มีสถานะทาง
การเงินที่มั่นคง
2) ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความเข้มแสงอาทิตย์เฉลี่ยรายปีในระดับสูง โดยใช้ข้อมูลความเข้มแสงอาทิตย์ในต่างประเทศ
3) ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีสภาพทางภูมิศาสตร์เหมาะสม สามารถปรับสภาพพื้นที่เพื่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม
4) ตั้งอยู่ในบริเวณที่ไม่มีข้อจากัดด้านความสามารถของระบบโครงข่ายไฟฟ้าในการรับปริมาณพลังงานไฟฟ้า
5) ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติในระดับที่ยอมรับได้ โดยบริษัทพิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาทางเทคนิค
เพื่อศึกษาความเสี่ยงของพื้นที่บริเวณที่ตั้งโครงการต่อการเกิดภัยธรรมชาติรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นดินไหว สึนามิ
ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินถล่ม เป็นต้น เนื่องด้วยประเทศญี่ปุ่นมักเผชิญปัญหาภัยธรรมชาติอยู่บ่อยครั้ง นอกจากนี้
บริษัทมีนโยบายการทาประกันภัยในระดับเทียบเคียงกับผู้ประกอบการทั่วไปในอุตสาหกรรม โดยจะจัดให้มี
ประกันภัยความคุ้มครองสูงที่สุดภายใต้เบี้ยประกันที่เหมาะสม
ตารางแสดงความเข้มแสงอาทิตย์ของที่ตั้งโครงการแต่ละโครงการของบริษัทในประเทศญี่ปุ่น
โครงการ
Nari Aizu
Yabuki
Onami
Hino
Awaji

จังหวัดที่ตั้ง
ฟุกุชิมะ
ฟุกุชิมะ
ฟุกุชิมะ
ชิงะ(1)
เฮียวโงะ(2)

ความเข้มของแสงอาทิตย์ (MJ/m2)
12.7
12.7
12.7
14.7
14.6

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

(ค) การคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) ที่น่าเชื่อถือ
การเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าพลั งงานแสงอาทิ ตย์ใ นประเทศไทยและในต่ างประเทศนั้นจะต้อ งพิจ ารณา
ผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) ของโครงการที่เข้าลงทุนอย่างละเอียดในเรื่องของต้นทุนการดูแลโครงการและ
การรับประกันผลงาน เพื่อที่บริษัทจะสามารถสร้างผลตอบแทนการลงทุน (IRR) ที่สูง โดยบริษัทมีเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ผลิตแผง
เซลล์แสงอาทิตย์และผู้รับเหมาออกแบบรายใหญ่ มีประสบการณ์ในการทางานที่มีผลประกอบการในอดีตที่ดี และมีฐานะทางการเงิน
แข็งแกร่ง
ภาพรวมการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัททั้งในประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น และประเทศ
ไต้หวันที่ผ่านมานั้นเป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้ข้างต้น บริษัทจึงสามารถเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงประสิทธิภาพของการ
โรงไฟฟ้าของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนั้น บริษัทยังมีเป้าหมายเติบโตในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง และมีการเตรียมความพร้อมที่
จะเข้าประมูลหรือยื่นขออนุญาตขายไฟฟ้าโครงการใหม่ๆ ที่จะมีขึ้นตามแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ .ศ. 25612580 (แผน PDP 2018) และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 (แผน AEDP 2015)
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นอกจากการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศแล้ว บริษัทมีการศึกษาข้อมูลและพิจารณาความเป็นไปได้
ในการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศที่ได้รบั การสนับสนุนตามนโยบายภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ที่ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างมากภายหลังการเกิดภัยพิบัตินิวเคลียร์ฟูกูชิมะไดอิชิ โดยเกิดจาก
เหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิ ในช่วงปี 2554 และนอกจากประเทศญี่ปุ่นแล้วบริษัทยังคงศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
โรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในประเทศไต้หวันและประเทศกัมพูชา
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ในการประกอบธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยตามลักษณะโครงสร้างกิจการไฟฟ้าในประเทศไทย การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จะเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนผ่านการทา
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 3 ประเภทหลัก คือ สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (Independent Power Producer
(“IPP”)) ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (Small Power Producer (“SPP”)) และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (Very Small Power
Producer (“VSPP”)) โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก ทั้งนี้ บริษัทมีเป้าหมายในการเข้าทาสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าระยะยาวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพิ่มเติมต่อไปเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจะมีกระแสเงินสดที่มั่นคงในระยะยาว
ในการขยายธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของบริษัทในต่างประเทศ บริษัทมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเช่นเดียวกับกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายในประเทศ โดยมุ่งเน้นผู้รับซื้อไฟฟ้าที่จะเข้าทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะกลางถึงระยะยาวกับบริษัทที่มีความมั่นคง เช่น
การไฟฟ้าในประเทศนั้น หรือบริษัทเอกชนที่ ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลในประเทศนั้นๆ ในการประกอบธุรกิจไฟฟ้าในแต่ละภูมิภาค
อาทิเช่นในประเทศญี่ปุ่น ทั้ง KEPCO และ TEPCO ต่างก็เป็นผู้ที่ได้รับสัมปทานจากภาครัฐของประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น หรือในไต้หวัน
ซึ่งได้แก่ Taipower ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีภาครัฐเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
ช่องทางการจาหน่าย
ในการประกอบธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย บริษัทจาหน่ายไฟฟ้าโดยการเชื่อมโยงไฟฟ้าจากโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แต่ละแห่งเข้าสู่ระบบสายส่ง โดยปริมาณไฟฟ้าที่จาหน่ายให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จะวัด
จากจานวนหน่วยไฟฟ้าที่ผ่านมิเตอร์วัดหน่วยไฟฟ้า ณ จุดจาหน่ายไฟฟ้าของแต่ละโครงการ หลังจากนั้นกระแสไฟฟ้าจะถูกส่งต่อไป
ตามสายส่งไฟฟ้าเพื่อจาหน่ายเข้าสู่ระบบจาหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ต่อไป
ในการประกอบธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศญี่ปุ่น ประเทศไต้หวัน และประเทศกัมพูชา บริษัทจาหน่ายไฟฟ้า
โดยการเชื่อมโยงไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แต่ละแห่งเข้าสู่ระบบสายส่งของผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชนที่ได้รับ
สัมปทานจากรัฐบาลในแต่ละภูมิภาคที่โรงไฟฟ้าแต่ละแห่งตั้งอยู่ หรือเชื่อมโยงกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ได้รับมอบหมายในการรับซือ้
ไฟฟ้าดังกล่าว โดยปริมาณไฟฟ้าที่จาหน่ายจะวัดจากจานวนหน่วยไฟฟ้าที่ผ่านมิเตอร์วัดหน่วยไฟฟ้า ณ จุดจาหน่ายไฟฟ้าของแต่ละ
โครงการ
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของธุรกิจพลังงานหมุนเวียน
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในประเทศไทย
(1) โครงสร้างกิจการไฟฟ้าในประเทศไทย

ที่มา: สานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (http://www.eppo.og.th)

โครงสร้างกิจการไฟฟ้าในประเทศไทยสามารถแบ่งผู้เกี่ยวข้องเป็น 3 กลุ่มหลัก ดังนี้
(ก) ส่วนการผลิต
ส่วนการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยสามารถแบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่
1) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ณ วันที่ 31 เดือน
ธันวาคม 2563 มีกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 16,037.33 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 31.6 ของกาลังการผลิต
รวมทั้งระบบ
2) ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (Independent Power Producer (IPP))
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ คือผู้ผลิตเอกชนที่ใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ในการผลิตไฟฟ้า โดยมีกาลังผลิตไฟฟ้าที่ขาย
เข้าระบบไม่ต่ากว่า 90 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 เดือนธันวาคม 2563 มีโรงไฟฟ้า IPP ทั้งสิ้น 16 โครงการ มีกาลังการ
ผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 14,248.50 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 28.1 ของกาลังการผลิตรวมทั้งระบบ
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3) ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (Small Power Producer (SPP))
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก คือผู้ผลิตเอกชนที่มีกาลังผลิตไฟฟ้าที่ขายเข้าระบบตัง้ แต่ 10-90 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ ณ วันที่
31 เดือนธันวาคม 2563 มีโรงไฟฟ้า SPP ทั้งสิ้น 156 โครงการ มีกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 9,473.94 เมกะวัตต์
หรือคิดเป็นร้อยละ 18.7 ของกาลังการผลิตรวมทั้งระบบ โดยแบ่งเป็นกาลังการผลิตตามสัญญาประเภท Firm 6,672.60
เมกะวัตต์ และกาลังการผลิตตามสัญญาประเภท Non-Firm 2,801.34 เมกะวัตต์
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 เดือนธันวาคม 2563 ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กที่มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มีกาลัง
การผลิตไฟฟ้าตามสัญญาทั้งสิ้น 436 เมกะวัตต์
4) ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (Very Small Power Producer (VSPP))
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมากคือผู้ผลิตเอกชนที่มีกาลังผลิตไฟฟ้าที่ขายเข้าระบบต่ากว่า 10 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ ณ
วันที่ 31 เดือนธันวาคม 2563 มีโรงไฟฟ้า VSPP ทั้งสิ้น 973 โครงการ มีกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 5,237 เมกะ
วัตต์หรือคิดเป็นร้อยละ 10.3 ของกาลังการผลิตรวมทั้งระบบ ทั้งนี้ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก
มากที่มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มีจานวน 554 โครงการ กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาทั้งสิ้น 2,275 เมกะ
วัตต์
5) ไฟฟ้านาเข้าจากต่างประเทศ
นอกจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าในประเทศ 4 กลุ่มข้างต้นแล้ว ณ วันที่ 31 เดือนธันวาคม 2563 การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ยังรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าในประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และมาเลเซีย กาลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 5,720.60 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 11.3 ของกาลังการ
ผลิตรวมทั้งระบบ
ที่มา: ฟผ. (www.egat.co.th) และคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (www.erc.or.th)

(ข) ส่วนการจัดจาหน่าย
เนื่องจากปัจจุบันโครงสร้างกิจการไฟฟ้าในประเทศไทยเป็นรูปแบบ Enhanced Single-Buyer Model (ESB) โดยมี
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้ผลิตไฟฟ้า ส่งไฟฟ้า และเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้ารายเดียว (Single Buyer) โดยการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จะจาหน่ายไฟฟ้าผ่านระบบส่งไฟฟ้า (Transmission) ให้แก่ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีหน้าที่จาหน่ายไฟฟ้าและการบริการ
ค้ า ปลี ก โดยการไฟฟ้ า นครหลวง (กฟน.) รั บ ผิ ด ชอบการจาหน่ ายไฟฟ้ าให้แ ก่ ผู้ใช้ ไฟฟ้ าในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุ รี และ
สมุทรปราการ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับผิดชอบการจาหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในส่วนที่เหลือของประเทศ นอกจากนี้
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ยังจาหน่ายไฟฟ้าบางส่วนให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าตามกฎหมายกาหนดและประเทศใกล้เคียงด้วย
(ค) ส่วนผู้บริโภค
กลุ่มผู้บริโภคไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น 6 กลุ่ม ประกอบด้วยภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ครัวเรือน ส่วนราชการ
การส่งออก และอื่น ๆ โดยกลุ่มที่มีการบริโภคไฟฟ้ามากที่สุดคือ ภาคอุตสาหกรรม และครัวเรือน
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(2) ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในประเทศไทย
แผนภาพแสดงความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด

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

จากข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พบว่าในปี 2563 ความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยลดลงจากค่าประมาณการที่คาดไว้และความต้องการใช้ไฟฟ้าของระบบลดลงจากปี 2562 และค่าความ
ต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดของระบบเดือนธันวาคม เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 18.30 น. มีค่าเท่ากับ 25,924.10 เม
กะวัตต์ ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา 1,508.90 เมกะวัตต์ หรือลดลงร้อยละ 5.50
แผนภาพแสดงปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายสาขา

ที่มา: สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (www.eppo.go.th)

ในปี 2563 ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายสาขาลดลงร้อยละ 3.4 ภาคอุตสาหกรรมมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุด โดยในปี
2563 ภาคอุตสาหกรรมมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 44 ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด ในขณะที่ภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ
การค้า และอื่น ๆ มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28 ร้อยละ 24 ร้อยละ และร้อยละ 2 ตามลาดับ
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(3) แนวโน้มอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย
แผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (แผน PDP 2018 Revision
1) ที่จัดทาโดยสานักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ให้ความสาคัญต่อความมั่นคงทางพลังงาน โดยแผนพัฒนา
กาลังการผลิตไฟฟ้าจะต้องสอดคล้องกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราการเพิ่มของประชากร และอัตราการขยายตัวของ
เขตเมือง รวมถึงบริหารแหล่งเชื้อเพลิงที่มีรายละเอียดแยกตามภูมิภาค การกระจายชนิดของเชื้อเพลิงทั้งจากฟอสซิลและจาก
พลังงานทดแทนอย่างเหมาะสม ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนตามศักยภาพของแหล่งเชื้อเพลิงใน
พื้นที่ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการสร้างกลไกให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ด้านพลังงาน สร้างงาน และรายได้ให้ชุมชน
การยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้าและพลังงานให้มีความทันสมัย ทั่วถึง เพียงพอ มั่นคง และมีเสถียรภาพระบบไฟฟ้าของประเทศ
เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบพยากรณ์กาลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ 2561-2580 PDP 2018 กับฉบับปรับปรุงใหม่
(PDP2018 Revision 1)

ที่มา: สนพ. และ แผน PDP 2018 Revision 1

ในปี 2545-2561 ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดเพิ่มขึ้นด้วยอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีที่ร้อยละ 3.7 โดยความต้องการ
ไฟฟ้าสูงสุดได้เพิ่มขึ้นจาก 16,681 เมกะวัตต์ ในปี 2545 เป็น 29,969 เมกะวัตต์ ในปี 2561 ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานร่วมกับการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงแผน PDP 2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP 2018 Revision 1)
ยังคงใข้หลักการและสมมติฐานเดิมตามแผน PDP 2018 สาหรับแผนพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าที่ใช้ในการปรับปรุงแผน PDP
2018 Revision 1 ยังคงใช้ค่าชุดพยากรณ์เดียวกันกับ PDP 2018 การจัดทาค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศ ภายใต้
สมมติฐานแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาวระหว่างปี 2560-2580 ที่ร้อยละ 3.8 ต่อปี ตามประมาณการของสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ และอัตราการเพิ่มประชากรเฉลี่ยร้อยละ -0.02 ต่อปี รวมถึงพิจารณาผลการ
ดาเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (EEDP) และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) ได้อัตราการเติบโตเฉลีย่
ของความต้องการพลังงานไฟฟ้ารวมสุทธิของประเทศที่ร้อยละ 2.9 ต่อปี ระหว่างปี 2561-2580 โดยคาดว่าความต้องการใช้ไฟฟ้า
สูงสุดในอนาคตจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก 29,969 เมกะวัตต์ในปี 2561 เป็น 53,997 เมกะวัตต์ในปี 2580
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แผนภาพแสดงสัดส่วนกาลังการผลิตไฟฟ้าใหม่แยกตามประเภทโรงไฟฟ้า

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

ทั้งนี้ เมื่อสิ้นแผน แผน PDP 2018 ฉบับปรับปรุงครังที่ 1 (PDP 2018 Revision 1) ในปี 2580 จะมีกาลังไฟฟ้าใน
ระบบของการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต รวมสุทธิอยู่ที่ 77,211 เมกะวัตต์ โดยประกอบด้วย
กาลังผลิตไฟฟ้า ณ สิ้นปี 2560 เท่ากับ 46,090 เมกะวัตต์ กาลังผลิตของโรงไฟฟ้าใหม่รวม 56,431 เมกะวัตต์ มีการปลดกาลังผลิต
โรงไฟฟ้าเก่าที่หมดอายุ ในช่วงปี 2561 - 2580 จานวน 25,310 เมกะวัตต์ โดยกาลังการผลิตของโรงไฟฟ้าใหม่ดังกล่าว แบ่งเป็น
กาลังการผลิตของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในสัดส่วนสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.8 ของกาลังการผลิตใหม่ทั้งหมด
แผนภาพแสดงปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนปี 2557-2561

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

ตั้งแต่ปี 2532 กระทรวงพลังงานมีนโยบายส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในการผลิตไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพื่อกระจายโอกาสไปยังพื้นที่ห่างไกลให้มีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้า ลดความสูญเสียในระบบไฟฟ้า
และลดภาระการลงทุนของภาครัฐในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เพื่อจาหน่ายไฟฟ้า
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จากมาตรการสนับสนุนดังกล่าวส่งผลให้ก ารผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดย ณ เดือน
ธันวาคม 2561 กาลังผลิตไฟฟ้าติดตั้งจากพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกมีปริมาณรวม 11,369 เมกะวัตต์ โดยเป็นกาลังผลิต
ไฟฟ้าติดตั้งจากพลังงานแสงอาทิตย์ ร้อยละ 26 และพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกประเภทอื่น ๆ ร้อยละ 74.0
ภาพรวมแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 (PDP 2018 Revision
1) ได้กาหนดเป้าหมายกาลังการผลิตใหม่ของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่จะรับซื้อ ตาม (PDP 2018 )ระหว่างปี
พ.ศ. 2561-2580
ทั้งนี้ กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาและเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแต่ละประเภทเชื้อเพลิง ตาม
แผน AEDP 2018 มีรายละเอียดดังนี้
แผนภาพแสดงพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561-2580 (AEDP2018)

ที่มา: รายงานแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561-2580 (AEDP2018)

จากค่าเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 25612580 (AEDP2018) ทาให้สัดส่วนการผลิตไฟฟ้ารวมจวกพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศ
ณ ปี พ.ศ. 2580 มีสัดส่วนของพลังงานแสงอาทิตย์คิดเป็นร้อยละ 49.8 และได้เพิ่มแผนพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้าคิดเป็นร้อยละ
15.11 ซึ่งเดิมในแผน AEDP2015 โดยมีสัดส่วนของพลังงานแสงอาทิตย์คิดเป็นร้อยละ 30.5
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แผนภาพแสดงเปรียบเทียบเป้าหมายกาลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกแต่ละประเภท
เชื้อเพลิงของแผน AEDP2015 และ AEDP2018

ที่มา: รายงานแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561-2580 (AEDP2018)

ตามแผน AEDP 2018 เป้าหมายกาลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกแต่ละประเภทเชื้อเพลิง
จะเห็นได้ว่าเชื้อเพลิงจากพลังงานแสงอาทิตย์จะมีกาลังการผลิตติดตั้งเพิ่มขึ้นสูง 9,290 เมกะวัตต์ เป้าหมายรวม 12,139 เมกะวัตต์
รองลงมาเชื้อเพลิงชีวมวลเป้าหมายรวม 5,790 เมกะวัตต์ และมีการเพิ่มพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้า 2,725 เมกะวัตต์
(4) แนวโน้มอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย
จากการที่รัฐบาลส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยมีนโยบายการรับซื้อไฟฟ้า
เริ่มจากระบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) และเปลี่ยนแปลงมาเป็นรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ในปัจจุบัน นโยบายดังกล่าว
ส่งผลให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด
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แผนภาพแสดงเป้าหมายพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561-2580

ที่มา: แผน AEDP 2018

แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561 – 2580 (แผน AEDP 2018) ที่จัดทาโดยกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตั้งเป้าหมายเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็น 9,290 MW คิดเป็นการเพิ่มขึ้น
จากแผน AEDP2015 ร้อยละ 54.8 โดยมีเป้าหมายรวม 12,139 เมกะวัตต์
แผนภาพแสดงนโยบายสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ที่มา: คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (www.erc.or.th)

รัฐบาลเริ่มส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในปี 2549 โดยกาหนดนโยบายการรับ
ซื้อไฟฟ้าในระบบส่วนเพิ่มราคารับซือ้ ไฟฟ้า (Adder) 8 บาทต่อหน่วย ระยะเวลา 10 ปี จากนั้นในปี 2553 มีการเปลี่ยนแปลง Adder
เป็น 6.5 บาทต่อหน่วย ระยะเวลา 10 ปี ในปี 2557 รัฐบาลยกเลิกการรับซื้อแบบ Adder และเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบ Feed-in Tariff
(FiT) ซึ่งเป็นอัตรารับซื้อคงที่ตลอดอายุสัญญา ที่ FiT 5.66 บาทต่อหน่วย ระยะเวลา 25 ปี และลดลงเป็น FiT 4.12 บาทต่อหน่วยใน
ปี 2559 ระยะเวลา 25 ปี
รายงานประจาปี 2563
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รั ฐ บาลได้ มีก ารส่ งเสริมการใช้ พ ลั งงานทดแทนมากขึ้ น ทั้ งภาครัฐ และเอกชน ส าหรั บ ภ าคเอกชนโดย ส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) มีมาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเมือ่ ปี
2557 ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์หรือโซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) สาหรับใช้เองหรือขายให้กับลูกค้าภาคเอกชน ภาคบริการและ
การท่องเที่ยว เพื่อประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้า ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตและอนุรักษ์พลังงาน โดยยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
ยกเว้นภาษีนาเข้า 10 % และยกเว้น VAT 7 % ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 50
(5) แนวโน้มการแข่งขันในอุตสาหกรรม
การที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) อนุมัติเปลี่ยนแปลงมาตรการรับซื้อไฟฟ้าจากระบบอัตรารับซื้อ
ไฟฟ้าแบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) เป็นการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) โดยเป็นอัตรารับซื้อคงที่ตลอด
อายุสัญญาเป็นหนึ่งในปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อแนวโน้มของอุ ตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมากที่สุด ทั้งนี้ พลังงาน
หมุ น เวี ยนแต่ ละประเภทจะมีอั ตรารับซื้ อแบบ Feed-in Tariff (FiT) แตกต่ า งกัน ไป โดยอั ต รารับ ซื้อ แบบ Feed-in Tariff (FiT)
ปัจจุบันโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนพื้นดินทุกขนาดมีอัตรารับซื้อที่ 4.12 บาทต่อหน่วยคงที่ตลอดระยะเวลาสนับสนุน
25 ปี
อี ก หนึ่ งปั จ จั ย สาคั ญที่ ส่งผลต่อ แนวโน้ มของอุ ตสาหกรรมผลิตไฟฟ้ า จากพลังงานหมุน เวี ย นคือ การแข่ งขั น ภายใน
อุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มมากขึ้นเนื่องจากการที่ภาครัฐมีนโยบายผลักดันให้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ส่งผลให้ภาคเอกชนมีความสนใจที่จะลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นอีก ดังนั้นการพัฒนาโรงไฟฟ้า
โครงการใหม่อาจจะต้องเผชิญกับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในการประมูลหรือยื่นขออนุญาตขายไฟฟ้า และการจัดหาที่ดินขนาดใหญ่ใน
ทาเลที่เหมาะสมในการประกอบธุรกิจ เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม บริษัทมีทั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เริม่ ดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว และหลายโครงการทีอ่ ยู่
ระหว่างก่อสร้าง ซึ่งอาจถือได้ว่าไม่มีการแข่งขันโดยตรงกับผู้ประกอบการรายอื่น เนื่องจากการดาเนินการโรงไฟฟ้าดังกล่าวมีการทา
สัญญาซื้อขายไฟฟ้ ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งภายใต้สัญญาดังกล่าวได้มีการกาหนดปริมาณและราคารับซื้อไว้อย่าง
แน่นอน
บริษัทได้ดาเนินธุรกิจจาหน่ายติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าและจาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar
Rooftop) ให้ กั บ โรงงานอุ ตสาหกรรม ฟาร์ ม เลี้ยงสัตว์ ขนาดใหญ่ เนื่ อ งจากแนวโน้ มพลังงานที่ สูงขึ้น ต้ อ งน าเข้ าเชื้อ เพลิงจาก
ต่างประเทศ ทาให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าสูงอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี ทาให้โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม โรงพยาบาล หรือหน่วยงานที่มีค่า
ไฟฟ้าสูง ให้ความสนในติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคามากขึ้น เพื่อลดต้นทุนการผลิ ต ให้สามารถแข่งขันในอุตสาหกรรม
ได้มีกาไรเพิ่มขึ้น ที่ผ่านมาภาครัฐมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนสนับสนุนผู้ประกอบการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิต จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)จากประสบการณ์ของบริษัทที่อยู่ในอตุสาหกรรมพลังงานแสงอาทิต ย์
มาอย่างยาวนาน ส่งผลให้ในปีที่ 2563 บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
(Solar Rooftop) จากทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคบริการและการท่องเที่ยว ขนาดกาลังการผลิตติดตั้งรวม 14 เมกะวัตต์
ภาพรวมอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการเพิ่มขึ้นการของความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศ อย่างไรก็ตาม การแข่งขันในอุตสาหกรรมก็จะเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน จากการสนับสนุนของภาครัฐต่อ
ภาคเอกชนซึ่งรวมถึงผู้ผลิตรายใหม่ให้มีบทบาทในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้น
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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)
ส่วนการจัดจาหน่าย โดยมีผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชนที่ได้รับสัมปทานจานวน 10 ราย เป็นผู้ให้บริการโครงสร้าง 3 ส่วนหลัก
ดังกล่าวในแต่ละภูมิภาค ทั้งนี้ ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชนแต่ละรายเป็นผู้ให้บริการจัดหาไฟฟ้าและรับผิดชอบระบบส่งไฟฟ้าจาก
ระบบผลิตและจัดจาหน่ายไฟฟ้าไปสู่ผู้ใช้ไฟฟ้าในภูมิภาคที่แต่ละบริษัทรับผิดชอบ ทั้งนี้ บริษัทเอกชนเหล่านี้มีการกาหนดเงื่อนไขใน
การจัดหาไฟฟ้า เช่น อัตราค่าไฟฟ้า เป็นเงื่อนไขทั่วไปในการจัดหาไฟฟ้าให้แก่ผู้บริโภคในตลาดที่มีการควบคุม นอกจากนี้ ในกรณีที่
ผู้บริโภคในตลาดที่มีการเปิดเสรีไม่สามารถตกลงสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ผลิตและจัดหาไฟฟ้าได้ บริษัทเอกชนเหล่านี้ยังมีหน้าที่ใน
การจัดหาไฟฟ้าให้แก่ผู้บริโภคกลุ่มนี้ในฐานะผู้จัดหาไฟฟ้าแหล่งสุดท้ายอีกด้วย ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชนทั้ง 10 ราย มีการ
ทางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาเสถียรภาพของการจัดหาไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ
(2) ความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น
ความต้องการใช้ไฟฟ้าในญี่ปุ่นสามารถแบ่งออกได้เป็นสองกลุ่ม คือ ธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรม และครัวเรือน โดยใน
อดีตที่ผ่านมา สัดส่วนความต้องการไฟฟ้าโดยประมาณของกลุ่มธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรม และของกลุ่มครัวเรือน คิดเป็นสองใน
สาม และหนึ่งในสามของความต้องการไฟฟ้าทั้งระบบ ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม สัดส่วนความต้องการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนลดลงจาก
289.0 พันล้าน kWh ในปี 2554 เหลือเพียง 266.9 พันล้าน kWh ใน 2558 โดยปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการลดลงคือเหตุการณ์
อุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิชิ ในปี 2554 ส่งผลให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เหลือทั้งหมดต้องปิดดาเนินการเพื่อรอการ
ตรวจสอบความปลอดภัย ทาให้ต้องมีการนาเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลมากขึ้นเพื่อทดแทนเชื้อเพลิงนิว เคลียร์ เมื่อต้นทุนในการผลิตไฟฟ้า
มากขึ้น อัตราค่าไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นจึงปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้รัฐบาลญี่ปุ่นออกมาตรการส่งเสริมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าใน
กลุ่มครัวเรือน ทาให้เกิดการลดลงของการใช้ไฟฟ้าในกลุ่มครัวเรือนดังกล่าว
(3) แนวโน้มอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในประเทศญี่ปุ่น
รัฐบาลญี่ปุ่นมีการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน โดยการพัฒนาโครงข่ายระบบไฟฟ้า การสนับสนุนด้านกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง และการวิจัยและพัฒนาเพื่อลดต้นทุนการดาเนินการ เพื่อแก้ปัญหาการลดลงของอัตราการพึ่งพาตัวเองทางด้านพลังงาน
(Energy Self-Sufficiency Rate) ซึ่งเป็นอัตราส่วนระหว่างปริมาณพลังงานพื้นฐานที่ผลิตได้ในประเทศและการบริโภคพลังงาน
พื้นฐานของประเทศในปีที่คานวณ(1) โดยอัตราดังกล่าวลดลงจากร้อยละ 20.2 ในปี 2553 เหลือเพียงร้อยละ 8.3 ในปี 2559(2) โดย
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สาเหตุสาคัญเกิดจากการนาเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มากขึ้นเพื่อทดแทนเชื้อเพลิงนิวเคลียร์เพราะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั้งหมดต้องปิด
ดาเนินการหลังจากเหตุการณ์อุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิชิในปี 2554
นอกจากนี้ สภานิติบัญญัติญี่ปุ่นได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติ การรั บซื้ อไฟฟ้าจากพลั งงานหมุนเวีย นโดยบริ ษั ท ผู้
ประกอบกิจการไฟฟ้า (The Act on Purchase of Renewable Energy Sourced Electricity by Electric Utilities) เมื่อวันที่ 1
กรกฎาคม 2555 พระราชบัญญัติดังกล่าวได้กาหนดกรอบการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) สาหรับพลังงานหมุนเวียน
ซึ่งกาหนดให้ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าต้องรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในราคาและระยะเวลาที่กาหนดโดย METI ทั้งนี้ METI จะ
กาหนดอัตราการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) รายปี โดยปริมาณการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในแต่ละปีเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบต่อการกาหนดอัตราการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ 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
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แผนภาพแสดงกาลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในปี 2553 ถึงปี 2560

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

ภายหลังการประกาศใช้กรอบการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ในปี 2555 สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด โดยสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ต่อการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.4 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 32.4 ในปี 2560 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย
ต่อปีสูงถึงร้อยละ 49.1
แผนภาพแสดงสัดส่วนกาลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในปี 2553 ถึงปี 2560

ที่มา: Renewable Energy Institute (www.renewable-ei.org)
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การประกาศใช้กรอบการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ในปี 2555 ยังส่งผลทาให้สัดส่วนการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9.5 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 16.1 ในเป็น 2560 ทั้งนี้ METI วางเป้าหมายเบื้องต้นในการ
เพิ่มสัดส่วนปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็นร้อยละ 22.0-24.0 ของกาลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดในปี 2573 เพื่อปรับ
สัดส่วนเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าให้มีความเหมาะสม โดยคานึงถึงความปลอดภัย ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ ผลกระทบต่ อ
สภาพแวดล้อม และความมั่นคงทางพลังงาน และเพื่อลดการพึ่งพิงการใช้พลังงานนิวเคลียร์ภายใต้ขอบเขตที่สามารถทาได้
แผนภาพแสดงกาลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้กรอบการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT)
ในปี 2555 – 2560

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

ภายหลังการประกาศใช้กรอบการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ในปี 2555 กาลังการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกาลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จากโรงไฟฟ้าที่เปิดดาเนินการ
แล้วเพิม่ ขึ้นจาก 1.0 กิกะวัตต์ ในปี 2555 เป็น 49.0 กิกะวัตต์ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4,800.0
อย่างไรก็ดี การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ส่งผลให้ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชน
บางรายเริ่มประสบข้อจากัดด้านความสามารถของระบบโครงข่ายไฟฟ้าในการรับปริม าณพลังงานไฟฟ้า และไม่สามารถปรับสมดุล
ระหว่างปริมาณการผลิตไฟฟ้าและความต้องการไฟฟ้าในภูมิภาคที่ตนรับผิดชอบได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า
ในช่วงต้นปี 2558 หน่วยงานทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานประเทศญี่ปุ่ น ได้ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาและ
แนวทางในการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขแนวทางการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยบริษัทผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า
เกี่ยวกับการจากัดปริมาณการรับซื้อไฟฟ้า (Curtailment) จากโรงไฟฟ้าทุกขนาด รวมถึงโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีกาลังการ
ผลิตตั้งแต่ 10 กิโลวัตต์ขึ้นไป โดยการจากัดปริมาณรับซื้อไฟฟ้าดังกล่าว เป็นการจากัดการรับซื้อเป็นรายชั่วโมงแบบไม่ต้องจ่าย
ค่าชดเชย และจากัดการรับซื้อสูงสุด 360 ชั่วโมงต่อปี สาหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ในเดือนธันวาคม 2561 กระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรม (METI) ได้ออกร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
อัตราการรับซื้อไฟฟ้า (FIT Amendment Act Ordinance) โดยมีสาระสาคัญดังนี้
1) ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตการขายไฟตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – พ.ศ.2557 จะต้องยื่นเอกสารแสดงความพร้อมใน
การก่ อ สร้ า งระบบสายส่ ง (Grid Connection Work Application) ต่ อ การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค ภายในสิ้ น เดื อ น
สิงหาคม 2562
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2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะพิจารณาเอกสารและแจ้งผลการพิจารณาภายในสิ้นเดือนกันยายน 2562
2.1) หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความเห็นว่าผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตมีความพร้อมที่จะเริ่มก่อสร้างโครงการ
แล้ว ลาดับถัดมาจะมีการกาหนดวันเริ่มการประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ (COD) โดยนับจากวันที่แจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติ เป็นระยะเวลา 1 ปี หากผู้ประกอบการก่อสร้างเสร็จล่าช้ากว่าวันที่กาหนดไว้ METI จะพิจารณาใช้มาตรการ
ต่อไป เช่น ลดระยะเวลาการรับซื้อไฟฟ้าลงตามระยะเวลาที่มีการล่าช้า
2.2) หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความเห็นว่าผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตยังไม่มีความพร้อมที่จะเริ่มการก่อสร้าง
โครงการ จะพิจารณาปรับอัตราการรับซื้อไฟฟ้าลงเหลือ 21.0 เยนต่อหน่วย จากอัตราการรับซื้อไฟฟ้าเดิมที่ 36.0 เยน
ต่อหน่วย และกาหนดวันเริ่มการประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ โดยนับจากวันที่ ได้รับการพิจารณาอนุมัติ เป็นระยะเวลา
1 ปี
โดยโครงการของบริษัท ที่เข้าข่ายตามร่างฯ ฉบับนี้ มี 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ Yabuki และโครงการ Onami
อย่างไรก็ตามโครงการ Yabuki ได้ดาเนินการก่อสร้างไปแล้ว จึงได้รับการยกเว้นจากร่างกฎหมาย ดังกล่าว
สาหรับโครงการ Onami นั้นอยู่ระหว่างการดาเนินการยื่นขอใบอนุญาตในการพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ (Forest permit) และ
ภายหลังจากการรวบรวมที่ดินแล้วเสร็จ จะทาการยื่นเอกสารแสดงความพร้อมในการก่อสร้างต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทยังไม่
สามารถยื่นเอกสารแสดงความพร้อมในการก่อสร้างระบบสายส่ง (Grid Connection Work Application) ภายในสิ้นเดือนกันยายน
2562 โครงการ Onami จึงเข้าเงื่อนไขอัตราการรับซื้อไฟฟ้าใหม่ที่ 21.0 เยนต่อหน่วย และจะกาหนดการเริ่มการประกอบกิจการเชิง
พาณิชย์ (SCOD) โดยนับจากวันที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติเป็นระยะเวลา 1 ปี
ทั้งนี้ แม้ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้ต้นทุนการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้ปรับ
ลดลงมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทาให้ต้นทุนในการผลิตและติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ต่าลง แต่ราคาค่า
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น ยังคงมีมูลค่าลดลงในสัดส่วนที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับอัตราการรับซื้อกระแสไฟฟ้าภายใต้กรอบการ
รับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ของ METI อย่างไรก็ดี ภาครัฐยังมีนโยบายผลักดันให้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อแนวโน้มของอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในประเทศญี่ปุ่น คือ
ความสามารถในการเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดใหญ่ที่ก่อให้เกิดการใช้ต้นทุนที่คุ้มค่าขึ้น (Economies of Scale)
ดังนั้นการพัฒนาโรงไฟฟ้าโครงการใหม่ในประเทศญี่ปุ่นอาจจะต้องเผชิญกับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในการประมูลหรือยื่นขออนุญาตขาย
ไฟฟ้ากับผู้ประกอบการรายใหญ่ในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน แม้ผู้ประกอบการที่มีความสามารถพอจะเข้า
แข่งขันได้จะมีจานวนลดลงก็ตาม
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แผนภาพแสดงผู้ที่เกี่ยวข้องของการดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงสร้างการ
ลงทุนแบบ ทีเค-จีเค

การดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบ ทีเค-จีเค สามารถแบ่งผู้ที่
เกี่ยวข้องออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้เกี่ยวข้องด้านสินทรัพย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องด้านหนี้สินและเงินลงทุน โดยผู้เกี่ยวข้องด้านสิน ทรัพย์
ประกอบด้วยผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชน (Power Purchaser) เจ้าของที่ดิน (Land owner) ผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ
(EPC Contractor) บริ ษั ท บริ ห ารทรั พ ย์ สิ น (Asset Management Company) และผู้ บ ริ ห ารจั ด การและบ ารุ ง รั ก ษา (O&M
Contractor) ขณะที่ผู้เกี่ยวข้องด้านหนี้สินและเงินลงทุนและประกอบด้วยผู้ให้กู้ (Lender) นักลงทุนทีเค (TK Investor) และทรัสตี
(ISH)
ตารางสรุปผู้ที่เกี่ยวข้องและรูปแบบสัญญาของการดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่นภายใต้
โครงสร้างการลงทุนแบบ ทีเค-จีเค
ผู้ที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบสัญญา

สินทรัพย์
ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชน (Power Purchaser) สัญญาซื้อขายไฟฟ้า
เจ้าของที่ดิน (Land Owner)

สัญญาซื้อขายที่ดิน สัญญาเช่าที่ดิน หรือสัญญาให้ใช้
สิทธิเหนือพื้นดิน

ผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor)

สัญญารับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ

ผู้ บ ริ ห ารจั ด การทรั พ ย์ สิ น (Asset Management สัญญาบริหารจัดการทรัพย์สิน
Company)
ผู้บริหารจัดการและบารุงรักษา (O&M Contractor) สัญญาดาเนินการและบารุงรักษา
หนี้สินและเงินลงทุน
ผู้ให้กู้ (Lender)
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ผู้ที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบสัญญา

นักลงทุนทีเค (TK Investor)

การลงทุนแบบทีเค

ทรัสตี (IH)

ผู้ถือหุ้นสามัญและหุ้นส่วนผู้จัดการ

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในประเทศไต้หวัน
(1) โครงสร้างกิจการไฟฟ้าในประเทศไต้หวัน

ที่มา: Bureau of Energy, MOEA

โครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศไต้หวันนั้นจะมีเพียงบริษัท Taipower ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของไต้หวันเป็น ผู้ผลิต
กระแสไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุด รวมถึงเป็นเจ้าของระบบส่งและจัดจาหน่ายโครงข่ายไฟฟ้าด้วยเช่นกัน ก่อนที่จะดาเนินการจัดจาหน่าย
ไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าในภูมิภาคที่รับผิดชอบ การกาหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ในการรับซื้อหรือมาตรการควบคุมจะกระทาผ่านบริษัท
Taipower นอกจากนี้ Taipower จะเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าเพียงรายเดียวในประเทศไต้หวัน และสาหรับหน่วยงานภาครัฐที่จะกากับ
โครงสร้างกิจการคือ Bureau of Energy ที่อยู่ภายใต้ Ministry of Economic Affair (“MOEA”)
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(2) ความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศไต้หวัน
แผนภาพแสดงสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าตามภาคส่วนของการใช้ในปี 2553-2560

การเติบโตของการใช้พลังงานไฟฟ้าในประเทศไต้หวัน

ที่มา: Bureau of Energy, MOEA

ความต้องการใช้ไฟฟ้าในไต้หวันนั้นจะเป็นกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมที่เป็นภาคส่วนที่มีความต้องการไฟฟ้าสูงที่สุดโดยคิด
เป็นสัดส่วนความต้องการไฟฟ้าเกินกว่าครึ่งหนึ่ ง หรือ ร้อยละ 54.0 ของความต้องการไฟฟ้าทั้งหมดในประเทศ และเป็นภาคส่วนที่
ส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศไต้หวันมากที่สุด ภาคส่วนบริการและกลุ่มครัวเรือนเป็นภาคส่วนที่ต้องการเป็นอันดับที่ 2
และ 3 โดยมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน ในส่วนของความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาพรวมนั้น ประเทศไต้หวันมีความต้องการโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยคิดเป็นการเติบโตเฉลี่ยที่ร้อยละ 1.38
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แนวโน้มอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในประเทศไต้หวัน
ประเภทของการผลิตไฟฟ้าในประเทศไต้หวัน

ประเทศไต้หวันเป็นประเทศที่ถูกปกคลุมด้วยพื้นที่ภูเขากว่า 2 ใน 3 ของเนื้อที่ทั้งหมด นอกจากมีข้อจากัดด้านพื้นที่แล้ว
ทรัพยากรธรรมชาติยังคงมีอย่างจากัดเช่นกัน รัฐบาลไต้หวันจึงให้ความสาคัญต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใน
ประเทศที่สูงขึ้นทุกปี และต้องการให้มีแหล่งพลังงานที่เป็นลักษณะคงอยู่ในระยะยาวได้ (Sustainability) พลังงานนิวเคลียร์จึงเป็น
ทางเลือกในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ไม่ผลาญทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ โดยสัดส่วนพลังงานนิวเคลียร์ ในช่วงปี 2553 – 2557
อยู่ในระดับที่มากกว่าร้อยละ 16 ของจานวนการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด อย่างไรก็ดี ภายหลังเหตุการณ์ภยั พิบัติของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ฟุกุ
ชิมะไดอิจิ ในปี 2554 ไต้หวันตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ประกอบกับภูมิประเทศที่ตั้งอยู่ใน
แนวเปลือกรอยแยกเช่นเดียวกับประเทศญี่ปุ่น จึงเริ่มที่จะส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้นเพื่อแทนที่พลังงานนิวเคลียร์ใน
ที่สุด และประกาศให้มีการปฎิรูปการผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศเพื่อให้ประเทศไต้หวันนั้นปราศจากการผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานนิวเคลียร์ในปี 2568 นอกจากนี้ ในการแทนที่พลังงานนิวเคลียร์ดังกล่าว ไต้หวันตั้งใจที่จะเพิ่มกาลังการผลิตพลังงาน
หมุนเวียนเป็น 20 กิ๊กกะวัตต์ โดยจะประกอบไปด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 20 กิ๊กกะวัตต์ พลังงานลม 4.3 กิ๊กกะวัตต์ พลังงานความ
ร้อนใต้ภิภพ 200 เมกะวัตต์และพลังงานน้า 2.15 เมกะวัตต์พร้อมทั้งประกาศแผนในการการพัฒนาโครงข่ายระบบไฟฟ้า การ
สนับสนุนด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการวิจัยและพัฒนาเพื่อลดต้นทุนการดาเนินการของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ดังกล่าว
ที่มา: BOE MOEA และ Taiwan’s Solar Energy Development, Energy Information Platform (2017)
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แผนภาพแสดงกาลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในปี 2553 ถึงปี 2560

แผนภาพแสดงกาลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในปี 2560 แยกประเภทและเป้าหมายปี 2568

ที่มา: BOE, MOEA

ภายหลังการให้ความสาคัญต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น รัฐบาลไต้หวันได้นาเอาการกาหนดอัตรารับ
ซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff มาปรับใช้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิ ตย์และพลังงานทดแทน
ภายใต้ 2009 Renewable Energy Act โดยมาตรการการสนับสนุนดังกล่าวส่งผลให้มีการพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนขึ้น
โดยเฉพาะโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เพิ่มขึ้นจาก 25.6 เมกะวัตต์ในปี 2553 เป็น 1,691.6 เมกะวัตต์ในปี 2560 อีกทั้ง
รัฐบาลไต้หวันได้ประกาศการปฎิรูปการสนับสนุนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในปี 2568 ให้มีการผลิตกระแสไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนเป็นร้อยละ 20 ของการผลิตทั้งหมดในประเทศ
ด้วยข้อจากัดด้านพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไต้หวันที่มีอยู่อย่างจากัด บริษัทจึงมีความตั้งใจที่ จะต้องการ
ใช้พื้นที่ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้ร่วมมือกับโรงเรียนภาครัฐจานวน 16 แห่งเพื่อติดตั้งโซล่าร์บนหลังคาอาคาร ลานจอดรถ
และสนามกีฬา อีกทั้งบริษัทเล็งเห็นถึงพื้นที่เดิมที่ใช้ประโยชน์ด้านการประมง เพื่อเป็นการไม่รบกวนพื้นที่ใช้สอยของชาวประมง และ
เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านอีกทางหนึ่ง บริษัทได้ร่วมมือกับเจ้าของพื้นที่เอกชนรายหนึ่งในการพัฒนาพื้นที่ทาการประมงมา
พั ฒ นาร่ ว มกั บ โรงไฟฟ้ า จากพลั งงานแสงอาทิ ต ย์ สอดคล้ อ งกั บ นโยบายหลั ก ของประเทศที่ ต้ อ งการผลั ก ดั น ให้ เ พิ่ ม การผลิ ต
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กระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนภายในปี 2568 โดยบริษัทได้จ่ายค่าเช่าที่ดินเป็นรายปีให้กับเจ้าของที่ เพื่อใช้สิทธิ์ในการเช่าที่ดิน
ตลอดระยะเวลา 20 ปีตามอายุสัญญาซื้อขายไฟกับการไฟฟ้า ทั้งนี้ เนื่องจากการเข้าร่วมพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ในรูปแบบนี้ มีจุดเริ่มต้นการพัฒนาจากการพัฒนาธุ รกิจเชิงรุก (proactive business development) ของบริษัท ผ่าน
การศึกษาช่องทางใหม่ในการพัฒนาโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบกับการเจรจาข้อตกลงให้ความร่วมมือระหว่างกับ
หน่วยงานภาครัฐเพื่อบรรลุจุดประสงค์ร่วมกัน การเข้าทาข้อตกลงความร่วมมือในลักษณะนี้ยังไม่เป็นที่ แพร่หลายมากนัก จึง
ก่อให้เกิดความได้เปรียบจากการเข้าสู่การแข่งขันเป็นรายแรกๆ ในประเทศไต้หวัน
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในประเทศกัมพูชา
(1) โครงสร้างกิจการไฟฟ้าในประเทศกัมพูชา

ที่มา: กระทรวงเหมืองแร่และพลังงานประเทศกัมพูชา (Ministry of Mines and Energy)

โครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศกัมพูชานั้นถูกควบคุมภายใต้รัฐบาลกัมพูชา โดยมีการไฟฟ้าแห่งประเทศกัมพูชา
กระทรวงเหมืองแร่และพลังงานแห่งประเทศกัมพูชา และกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง ทาหน้าที่ผลิต จัดการโครงข่าย และจัดสรร
พลังงานไฟฟ้าในประเทศ ก่อนที่จะดาเนินการจัดจาหน่ายไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าในภูมิภาคที่รับผิดชอบ
(2) ความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศกัมพูชา

ที่มา: กระทรวงเหมืองแร่และพลังงานประเทศกัมพูชา (Ministry of Mines and Energy)
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ประเทศกัมพูชามีเป้าหมายภายในปี 2573 ว่า บ้านเรือนไม่ต่ากว่า 70% ต้องสามารถเข้าถึงกริดไฟฟ้าของประเทศได้ ซึ่ง
ความต้องการใช้ไฟฟ้าในกัมพูชานั้นจะเป็นกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมที่เป็นภาคส่วนที่มีความต้องการไฟฟ้าสูงที่สุด และมีความต้องการ
เพิ่มขึ้นทุกปี โดยคาดการณ์ว่าในปี 2573 จะมีกาลังการผลิตเข้าใกล้ 4000 เมกะวัตต์
ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่ อเนื่อง 20% ของปีก่อนหน้า ตั้งแต่ปี 2548 โดยในปี 2558 มีการใช้
ไฟฟ้าอยู่ที่ 5,990 กิ๊กกะวัตต์ชั่วโมงและคาดว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าจะเพิ่มอีกในอนาคต
(3) แนวโน้มอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในประเทศกัมพูชา

ที่มา: กระทรวงเหมืองแร่และพลังงานประเทศกัมพูชา (Ministry of Mines and Energy)

รัฐบาลประเทศกัมพูชามีนโยบายทางด้านมลภาวะทางอากาศ โดยเริ่มหันมาใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้นตั้งแต่ปี 2560
โดยมีการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรก กาลังการผลิต 10.0 เมกะวัตต์ และทางรัฐบาลมีนโยบายในการนาเข้าพลังงาน
ไฟฟ้าน้อยลงจากต่างประเทศ ทาให้อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน
การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัทมีนโยบายในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการโดยดาเนินการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้ าพลังงานหมุนเวียนของบริษัทโดย
มุ่งเน้นให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การแข่งขัน โดยในการพัฒนาหรือเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน คณะกรรมการ
บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติโครงการลงทุนการคิดคานวณผลตอบแทนและความเป็นไปได้ของโครงการ ซึ่งจะเริ่มจากฝ่ายพัฒนา
ธุรกิจของบริษัท จากนั้นภายหลังการอนุมัติเข้าลงทุนหรือพัฒนา จะมีการจัดการให้บริษัทย่อยดาเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยการ
กระทาดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการควบคุมภายในของบริษัท
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(1) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย
กรอบการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในไทย

เปิ ดดาเนินการเชิง
พาณิ ชย์ (COD)

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการสาหรับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทประกอบด้วยขั้นตอนหลัก
ได้แก่ (ก) การจัดหาที่ตั้งโครงการ (ข) การออกแบบและขออนุญาตก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ ง (ค) มาตรการเกี่ ย วกั บ ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม (ง) การคั ด เลื อ กและจ้ า งผู้ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งแบบเบ็ ด เสร็ จ (EPC
Contractor) และผู้รับเหมาเชิงดาเนินการและบารุงรักษา (O&M Contractor) (จ) มาตรการส่งเสริมที่ได้รับการสนับสนุนจาก
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) โดยมีรายละเอียดดังนี้
(ก) การจัดหาที่ตั้งโครงการ
ในการพิจารณาเลือกพื้นที่ที่จะก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นั้น บริษัทมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่ดิน โดย
เกณฑ์ดังกล่าวมีดังนี้
1) ตรวจสอบข้อมูลและค้นหาความเข้มของพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่จะส่งผลกระทบต่อปริมาณไฟฟ้าที่
จะผลิตได้ในแต่ละพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือได้ รวมถึงการจ้างที่
ปรึกษาทางเทคนิคเพื่อใช้ประกอบการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน
2) ที่ตั้งดังกล่าวจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติได้ภายในต้นทุนที่เหมาะสม และ
ใกล้จุดเชื่อมต่อของการไฟฟ้า
3) ที่ตั้งโครงการต้องไม่ขัดกับกฎหมายผังเมือง กฎหมายโรงงานและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ข) การขออนุญาตก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ก่อนที่จะเริ่มก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัทจะดาเนินการขอใบอนุญาตที่ เกี่ยวข้องจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น การขออนุญาตจัดตั้งโรงงาน (ร.ง.4) เข้าทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้า การขออนุญาตก่อสร้าง การสารวจผลกระทบ
เชิงสิ่งแวดล้อม เป็นต้น บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการดาเนินงานเพื่อให้บุคลากรที่ดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาต
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่ามีการได้มาซึ่งใบอนุญาตดังกล่าวอย่างครบถ้วน
(ค) การจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor)
กระบวนการจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) มีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้

รายงานประจาปี 2563

99

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

1) บริษัทประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference (TOR)) เพื่อให้ผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC
Contractor) ที่สนใจเข้ารับการคัดเลือก โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและผลงานในอดีตเป็นหลัก ตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
(1)

ตรวจสอบคุ ณสมบั ติด้ า นราคา (Price Proposal) ของผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอที่ ผ่ า นการคัด เลื อ กคุณสมบัติด้าน
เทคนิค เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) ที่มีคุณสมบัติ
และราคาที่เหมาะสม

(2)

ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอควบคู่กับการพิจารณาคุณสมบัติด้านเทคนิค (Technical Proposal)
ของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละราย เพื่อคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เหลือน้อยราย

2) บริ ษั ท เจรจาต่อ รองกั บ ผู้รับ เหมาก่ อสร้างแบบเบ็ ดเสร็ จ (EPC Contractor) ที่ ไ ด้ รั บ การคั ดเลือ กเพื่ อให้ได้ผล
ประโยชน์สูงสุดตามที่กาหนด
3) พิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor)
(ง) การจัดจ้างผู้รับเหมาเชิงดาเนินการและบารุงรักษา (O&M Contractor)
บริ ษั ท ได้ ว่ า จ้ า งผู้ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งแบบเบ็ ด เสร็ จ ภายในประเทศและต่ า งประเทศ (Onshore & Offshore EPC
Contractor) ของแต่ละโครงการในการให้บริการและซ่อมบารุงภายใต้สัญญาจ้างบารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
(O&M Contract) เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ าโครงการโรงไฟฟ้ า พลังงานแสงอาทิ ต ย์ใ นปัจ จุบั น ของบริษั ท มีก ารดาเนิ นงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญที่สุดในการดูแลบารุงรักษาโครงการที่บริษัท
ดังกล่าวเป็นผู้ก่อสร้าง
(จ) มาตรการเกีย่ วกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัทได้ดาเนินการด้านสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อประกอบการขออนุญาตก่อสร้างและ
ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดที่เป็น
เงื่อนไขประกอบการอนุญาต โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประมวลหลักการปฏิบตั ิ (Code of Practice
(CoP)) มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกอบการขอรับ
ใบอนุญาต
ประเภทเทคโนโลยี
ประเภทเชื้อเพลิง
กาลังการผลิตติดตั้งที่
เข้าข่าย
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ระเบียบคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ว่าด้วย
มาตรการป้ อ งกั น แก้ ไ ข และติ ด ตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อ มสาหรับผู้ได้รับ การยกเว้นไม่
ต้ อ งจั ดท า รา ย งานก ารวิ เ ครา ะห์ ผลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อ มตามกฎหมายว่า ด้ ว ยการส่ ง เสริ มและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555
ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
ทุกประเภทเทคโนโลยี
ทุกประเภทเชื้อเพลิงและแหล่งพลังงานต้นกาลัง
- ตั้งแต่ 1,000 กิโ ลโวลท์แ อมแปร์ขึ้ นไป แต่ไม่ถึง
10 เมกะวัตต์ (กรณีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน
ซึ่งไม่เข้าข่ายต้องจัดทารายงาน EIA)
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รายงานเกีย่ วกับการศึกษามาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย (Environmental & Safety
Assessment (ESA))
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการทารายงาน
เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษามาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
พ.ศ. 2552

ใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน (ร.ง. 4)
ทุกประเภทเทคโนโลยี
ทุกประเภทเชื้อเพลิงและแหล่งพลังงานต้นกาลัง
ตั้งแต่ 5 เมกะวัตต์ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 เมกะวัตต์

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ประมวลหลักการปฏิบตั ิ (Code of Practice
(CoP)) มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
- ตั้ ง แต่ 1,000 กิ โ ลโวลท์ แ อมแปร์ ขึ้ น ไป (กรณี
โรงไฟฟ้ า ที่ ไ ม่ มี ก ารเผาไหม้ เ ชื้ อ เพลิ ง เช่ น
โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ลม น้า)
หลักการ/วัตถุประสงค์ ผู้ประกอบกิจการจะต้อง

รายงานเกีย่ วกับการศึกษามาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย (Environmental & Safety
Assessment (ESA))

ผู้ประกอบกิจการจะต้อง

- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตาม - ศึ ก ษาผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและวิ เ คราะห์
ตรวจสอบที่ กกพ. ได้กาหนดไว้แล้วเป็นมาตรฐาน
ขั้นต่าเดียวกันสาหรับทุกโครงการ

- ดาเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อ

กรณียกเว้น

ช่วงเวลาที่ต้องจัดทา

อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ

- เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไข เพื่อลดผลกระทบ

และจัดให้มีระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
เปิ ดโอกาสให้ ผู้มีส่ว นได้เสีย กับ โครงการเข้ า มา
ให้คณะทางาน ESA ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
แสดงความคิดเห็นตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ รวมทั้ง
ให้ ค วามเห็ น ชอบ ทั้ ง นี้ ผลการศึ ก ษาและการ
จะต้องรวบรวมประเด็นข้อคิดเห็นและข้อห่ว งใย
กาหนดมาตรการของแต่ละโครงการอาจแตกต่า ง
กันได้เป็นกรณีไป
ที่ได้มาพิจารณากาหนดเป็นมาตรการที่เหมาะสม
เพิ่มเติมไว้ในแนบท้ายของรายการตรวจสอบด้าน
สิ่งแวดล้อมด้วย
ผู้ประกอบกิจการสามารถนามาตรการขั้นต่าใน CoP ไประบุเป็นข้อเสนอเบื้องต้นในรายงาน ESA ได้ โดย
กาหนดมาตรการเพิ่มเติมเฉพาะโครงการหรือแต่ละกิจกรรมจากผลการศึกษาและการรับฟังความคิดเห็น
ไม่มี
โรงงานที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม หรือในเขตส่งเสริม
การลงทุนที่ได้จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมแล้ว
การดาเนินการแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ ก่อนยื่นคา ก่อนยื่นคาขอรับใบอนุญาต
ขอรับ ใบอนุญาต การติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมระหว่างดาเนินการ และการฟื้นฟูสภาพ
พื้นที่เมื่อเลิกดาเนินการ

ที่มา: คู่มือการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า – ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า ระบบจาหน่ายไฟฟ้า และจาหน่ายไฟฟ้า โดย
สานัก งานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ฝ่า ยใบอนุญ าต และคู่มือ ประมวลหลักการปฏิบั ติ (Code of Practice : CoP) สาหรับผู้
ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก

(ฉ) มาตรการส่งเสริมจากภาครัฐ
สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริมการลงทุน(BOI) มีมาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุง
ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต เมื่ อ ปี 2557 ติ ด ตั้ ง ระบบโซลาร์ เ ซลล์ ส าหรั บ ใช้ เ องหรื อ โซลาร์ รู ฟ ท็ อ ป หรื อ ขายไฟฟ้ า ให้ กั บ
ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและการท่องเที่ยว เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า ลดต้นทุนการผลิ ตสินค้า โดยยกเว้นอากรขาเข้า
เครื่องจักร ยกเว้นภาษีนาเข้า 10 % และยกเว้น VAT 7 % ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 50
(2) การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น
ถึงแม้ปัจจุบัน บริษัทมีสถานะเป็นเพียงผู้ร่วมลงทุน แต่บริษัทมีการพิจารณาการลงทุนและวิเคราะห์กระบวนการดาเนิน
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งรวมถึงกระบวนการจัดหาผลิตภัณฑ์อย่างรอบคอบ ทั้งนี้ ในอนาคตบริษัทมีความตั้งใจที่จะเป็น
ผู้ พั ฒ นาโครงการเช่ น เดี ย วกั น การพั ฒ นาโครงการโรงไฟฟ้ า พลั งงานแสงอาทิ ต ย์ ใ นประเทศญี่ ปุ่ น ประกอบด้ ว ยขั้ น ตอนห ลั ก
เช่นเดียวกับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย โดยการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน
ประเทศญี่ปุ่น มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
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(ก) การเลือกสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกพื้นที่จะก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นั้น บริษัทจะเน้นหลักในการพิจารณา
ความเป็นไปได้ถึงการตั้งโรงไฟฟ้า โดยมากพื้นที่ในการตั้งโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นค่อนข้างแตกต่างจากประเทศไทยเป็น
อย่างมากเนื่องด้วยลักษณะภูมิประเทศของทาเลและที่ดิน อย่างไรก็ตาม เกณฑ์การคัดเลือกหลักยังคงมีความคล้ายคลึงกันอยู่
เช่น อยู่ในพื้นที่ที่มีความเข้มของพลังงานแสงอาทิตย์เฉลี่ยรายปีในระดับสูง มีการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
ได้ภายในต้นทุนที่เหมาะสม และใกล้จุดเชื่อมต่อกับสายส่งของผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า เป็นต้น
(ข) การขออนุญาตดาเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กับ METI (Facility Approval)
ผู้พัฒนาโครงการจะต้องยื่นขออนุญาตดาเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต่อ METI เพื่อได้รับสิทธิขายไฟฟ้า
แก่ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชนในภูมิภาคนั้นด้วยโครงสร้างราคารับซื้อแบบ Feed-in Tariff (FiT) ตามอัตราที่กาหนดโดย
METI โดยในขั้นตอนการขออนุญาต โดยรายละเอียดที่ใช้ในการยื่นคาขออนุญาตนั้น จะต้องประกอบด้วยข้อมูลสถานที่ตั้ง
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป้าหมาย คุณสมบัติและลักษณะจาเพาะของอุปกรณ์ที่จะเลือกใช้
(ค) การขอเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Connection)
ผู้พัฒนาจะต้องยื่นคาขอต่อผู้ประกอบกิ จการไฟฟ้าเอกชนในภูมิภาค หากคาขอดังกล่าวได้รับการอนุญาต ผู้ประกอบ
กิจการไฟฟ้าเอกชนในภูมิภาคจะออกหนังสือตอบรับการขอเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Connection) ภายหลังจาก
บริษัทได้เจรจาและยืนยันรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Connection) เพื่อจองสิทธิการ
เชื่ อ มต่ อ ที่ ได้ ศึก ษาไว้ แล้ว บริ ษั ท จะยื่น คาร้อ งเพื่ อ ขอท าสัญ ญาเชื่ อมต่อ กับ โครงข่า ยไฟฟ้ า (Power Grid Connection
Agreement (“GCA”)) และสั ญ ญาซื้อ ขายไฟฟ้ า (Power Purchase Agreement (“PPA”)) ต่ อ ผู้ ป ระกอบกิ จ การไฟฟ้า
เอกชนในภูมิภาค
(ง) การขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องในการดาเนินธุรกิจ
ก่อนที่จะเริ่มก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ผู้พัฒนาต้องดาเนินการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ
อาทิ ใบอนุญาตการปรับที่ดิน ใบอนุญาตก่อสร้าง เป็นต้น ซึ่งจะต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศญี่ปุ่น
(จ) กระบวนการจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor)
บริษัทประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference (TOR)) เพื่อให้ผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC
Contractor) ที่สนใจเข้ารับการคัดเลือก โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและผลงานในอดีตเป็นหลัก และตามขั้นดังต่อไปนี้
1) ตรวจสอบคุณสมบัติด้านราคา (Price Proposal) ของผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติด้านเทคนิค เพื่อให้
มั่นใจว่าบริษัทได้ว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) ที่มีคุณสมบัติและราคาที่เหมาะสม
2) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอควบคู่กับการพิจารณาคุณสมบัติด้านเทคนิค (Technical Proposal) ของผู้
ยื่นข้อเสนอแต่ละราย เพื่อคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เหลือน้อยราย
3) บริ ษั ท เจรจาต่ อ รองกั บ ผู้ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งแบบเบ็ ด เสร็ จ (EPC Contractor) ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ ก เพื่ อ ให้ ไ ด้
ผลประโยชน์สูงสุดตามที่กาหนด
4) พิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor)
(ฉ) การจัดหาแหล่งเงินกู้เพื่อพัฒนาโครงการ
ในการเจรจากับสถาบันการเงินในประเทศญี่ปุ่น ผู้ดาเนินการจะต้องมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับด้านการพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟ้า และมีประวัติการพัฒนาโครงการหรือประวัติในการลงทุนมาแล้ว
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(3) การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวัน
บริษัทได้มีการเข้าลงทุนและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวันโดยบริษัทจะเป็นผู้พัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้า หรือ ผ่านการเข้าซื้อบริษัทที่ลงทุนในโครงการ ซึ่งจะต้องวิเคราะห์ผลตอบแทน และกระบวนการดาเนินโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบถ้วนรวมถึงการพิจารณาหลักข้อกฎหมายต่าง ๆ ทั้งนี้ การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศไต้หวัน มี
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
(ก) การเลือกสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ประเทศไต้ ห วั น เป็ น ประเทศที่ มี ข้ อ จ ากั ด ค่ อ นข้ า งมากส าหรั บ ที่ ดิ น ดั ง นั้ น แล้ ว ภายหลั ง การประกาศ
การปฏิรูปการผลิตไฟฟ้ามาเป็นพลังงานหมุนเวียนนั้น จาเป็นที่จะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีที่ดินเหลืออยู่ให้ความ
ร่วมมือต่อการผลิตกระแสไฟฟ้า ดังนั้นแล้วการที่จะเลือกที่ดินสาหรับการตั้งโรงไฟฟ้าจะต้องคานึงถึงการเป็นพันธมิตรร่วมกับ
สภาเกษตรกร หรือหน่วยงานที่พร้อมให้ความสนับสนุน โดยมากการเลือกพื้นที่จะต้องคานึงถึงการได้มา ตาแหน่ง การศึกษา
ความเข้มของแสงในบริเวณนั้น การเชื่อมต่อกับจุดเชื่อมโยงกระแสไฟฟ้าของ Taipower
(ข) การได้รับอนุญาตในการลงทุนในต่างประเทศ (FIA)
การเข้าไปลงทุนในประเทศไต้หวันจาเป็นที่จะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนาเงินเข้าไปลงทุน ซึ่ง
จะต้องได้รับอนุมัติก่อนที่จะดาเนินการเพิ่มทุนหรือลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทในประเทศไต้หวัน
(ค) การขออนุญาตใบคาขอ Recordation Approval
Recordation Approval จะเป็นคาขออนุญาตในลักษณะของสัญญาก่อนที่จะสามารถเปลี่ยนเป็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
(Power Purchase Producer) ซึ่งจะมีลักษณะที่จะได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าช่วงที่อยู่ระหว่างกาลังก่อสร้างโครงการ
และนอกจากนี้ใน Recordation Approval จะมีการระบุระยะเวลาที่จะต้องเปิดให้ดาเนินการเชิงพาณิชย์ไว้อย่างชัดเจน
(ง) การขอเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Connection)
ผู้พัฒนาโครงการทุกโครงการจะต้องให้โครงการได้รับการเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้าซึ่งจะต้องมีการพัฒนาโครงการที่
รุดหน้าไปแล้วหรือมีแผนที่จะพัฒนาโครงการอย่างชัดเจน เช่น เงินทุ นโครงการ ความสามารถในการพัฒนาโครงการ การ
วางเงินรับประกันผลงาน
(จ) การขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องในการดาเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า
ผู้พัฒนาต้องดาเนินการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งร่วมถึง EIA และการขออนุญาตหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอาทิ เช่น Environmental Protection Administration, MOEA, BOE และ Taipower เป็นต้น
(ฉ) กระบวนการจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor)
บริษัทประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference (TOR)) เพื่อให้ผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC
Contractor) ที่สนใจเข้ารับการคัดเลือก โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและผลงานในอดีตเป็นหลัก และตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1) ตรวจสอบคุณสมบัติด้านราคา (Price Proposal) ของผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติด้านเทคนิค เพื่อให้
มั่นใจว่าบริษัทได้ว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) ที่มีคุณสมบัติและราคาที่เหมาะสม
2) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอควบคู่กับการพิจารณาคุณสมบัติด้านเทคนิค (Technical Proposal) ของผู้
ยื่นข้อเสนอแต่ละราย เพื่อคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เหลือน้อยราย
3) บริ ษั ท เจรจาต่ อ รองกั บ ผู้ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งแบบเบ็ ด เสร็ จ (EPC Contractor) ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ ก เพื่ อ ให้ ไ ด้
ผลประโยชน์สูงสุดตามที่กาหนด
4) พิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor)
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(ช) การจัดหาแหล่งเงินกู้เพื่อพัฒนาโครงการ
ในการเจรจากับสถาบันการเงินในประเทศไต้หวัน ผู้ดาเนินการจะต้องมีชื่อ เสียงและเป็นที่ยอมรับด้านการพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้า และมีประวัติการพัฒนาโครงการหรือประวัติในการลงทุนมาแล้ว
(4) การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศกัมพูชา
บริษัทได้มีการเข้าลงทุนและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศกัมพูชาโดยบริษัทจะเป็นผู้ พัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าผ่านการประมูลโครงการเสนอโดยการไฟฟ้าแห่งประเทศกัมพูชา ซึ่งมีการวิเคราะห์ผลตอบแทน และกระบวนการ
ดาเนินโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบถ้วน รวมถึงการพิจารณาหลักข้อกฎหมายต่าง ๆ ทั้งนี้ การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าใน
ประเทศกัมพูชา มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
(ก) การตัดสินใจเข้าร่วมประมูลโครงการพัฒนาและผลิตโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
จานวนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศกัมพูชามีแนวโน้มมากขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา ทางรัฐบาลกัมพูชามีนโยบาย
สนับสนุนการปฏิรูปการผลิตไฟฟ้ามาเป็นพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น โดยให้การไฟฟ้าแห่งประเทศกัมพูชาจัดหาที่ดินและเปิด
ประมูลโครงการ โดยมี Development Bank (ADB) เป็นผู้สนับสนุนทางการเงิน หลังจากประเมินราคาประมูลและวิเคราะห์
ผลตอบแทน บริษัทจึงตัดสินใจเข้าร่วมประมูลโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้การสนับสนุนโดยตรงจากการ
ไฟฟ้าแห่งประเทศกัมพูชาและ Development Bank และมีหน่วยงานในประเทศพร้อมให้ความสนับสนุน
(ข) การเซ็นสัญญาขายไฟกับการไฟฟ้าแห่งประเทศกัมพูชา
หลังจากชนะการประมูลแล้ว บริษัทได้ทาการเข้าเซ็นสัญญากับการไฟฟ้าแห่งประเทศกัมพูชา สัญญาการขายไฟแบบ
Tariff 3.877 cent USD ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง ระยะเวลา 20 ปี
(ค) การขอใบอนุญาตต่าง ๆ เพื่อพัฒนาโครงการ
บริษัทได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในประเทศและอยู่ในระหว่างดาเนินการขอใบอนุญาตต่าง ๆ
(ง) กระบวนการจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor)
บริษัทประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference (TOR)) เพื่อให้ผู้รับเหมาก่อสร้างแบบ
เ บ็ ด เ ส ร็ จ
(EPC Contractor) ที่สนใจเข้ารับการคัดเลือก โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและผลงานในอดีตเป็นหลัก และตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
1) ตรวจสอบคุณสมบัติด้านราคา (Price Proposal) ของผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติด้านเทคนิค เพื่อให้
มั่นใจว่าบริษัทได้ว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) ที่มีคุณสมบัติและราคาที่เหมาะสม
2) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอควบคู่กับการพิจารณาคุณสมบัติด้านเทคนิค (Technical Proposal) ของผู้
ยื่นข้อเสนอแต่ละราย เพื่อคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เหลือน้อยราย
3) บริ ษั ท เจรจาต่ อ รองกั บ ผู้ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งแบบเบ็ ด เสร็ จ (EPC Contractor) ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ ก เพื่ อ ให้ ไ ด้
ผลประโยชน์สูงสุดตามที่กาหนด
4) พิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor)
(จ) การจัดหาแหล่งกู้เพื่อพัฒนาโครงการ
ในการเจรจากับสถาบันการเงิน สถานบันการเงินจะต้องมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับด้านการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
และมีประวัติการพัฒนาโครงการหรือประวัติในการลงทุนมาแล้ว
งานที่ยังไม่ส่งมอบ
-ไม่มี104
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โครงการในอนาคต
บริษัทมีการขยายการลงทุนและพัฒนาธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มกาลัง
การผลิตจากการพัฒนาโครงการด้วยตนเอง หรือเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น
ณ ปัจจุบัน บริษัทมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นที่ะอยู่ระหว่ างการพัฒนาโครงการขั้นต้น 1
โครงการ โดยมีกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาสาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาในประเทศญี่ปุ่น
ถูกระบุไว้ในใบอนุญาตดาเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งออกโดย METI ซึ่งบริษัทเจ้าของโครงการอยู่ในขั้นตอนการ
ดาเนินการเข้าทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ Tohoku Electric Power Company ต่อไป โดยมีอายุสัญญาเป็นระยะเวลา 20 ปี โดยมี
รายละเอียดดังนี้
โครงการ

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

โครงการ
โอนามิ
(Onami)

25.0

จังหวัด
ที่ตั้ง
โครงการ

กาลัง
การผลิต
ติดตัง้

ฟุกุชิมะ

17.7
MW

กาลังการ
ผลิตติดตั้ง
ตามสัดส่วน
การถือหุ้น
4.4 MW

กาลังการ
ผลิตตาม
สัญญา

กาลังการผลิต
ตามสัญญา
ตามสัดส่วน
การถือหุ้น

รูปแบบและ
อัตราการรับ
ซื้อไฟฟ้า
ตามสัญญา

มูลค่า
ลงทุนโดย
ประมาณ

วันที่เริ่ม
ดาเนินการเชิง
พาณิชย์

4.0 MW

FiT 21 เยน /
kWh

352 ล้าน
เยน /
MW

คาดว่าภายใน
ไตรมาสที่ 2 ปี
2565

16.0 MW

แผนภาพแสดงที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ

ใบอนุ ญ าตที่ ส าคั ญ ของโครงการโรงไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการก่ อ สร้ า งหรื อ การพั ฒ นาโครงการ มี
รายละเอียดดังนี้
โครงการ

Onami

ใบอนุญาตให้ดาเนิน ใบอนุญาตเชื่อมโยงกับ
สัญญาการซื้อ
การดาเนินการ
โครงการโรงไฟฟ้าจาก โครงข่ายไฟฟ้า (Grid
ขายไฟฟ้า
เกี่ยวกับทีด่ ิน
METI
Connection)
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

✔

อยู่ระหว่างดาเนินการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

รายงานการสารวจ
สิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติที่เกีย่ วข้อง

ใบอนุญาต
ก่อสร้าง

รอการยืนยันจาก
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
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โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวัน
ชื่อโครงการ
ย่อย

He Wu 3

อัตราการถือ
หุ้น (ร้อยละ)

ที่ตั้ง
โครงการ

100.0

Kaohsiu
ng

Xitong 1
Xitong 2

100.0

Tainan

Total

รูปแบบและ
อัตราการรับ
ซื้อไฟฟ้าตาม
สัญญา

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

กาลังการผลิต
ติดตั้ง (เมกะ
วัตต์)

กาลังการผลิต
ไฟฟ้าตาม
สัญญา (เมกะ
วัตต์)

อายุ
สัญญา
(ปี)

มูลค่าลงทุน
โดย
ประมาณ

วันที่เริ่ม
ดาเนินการ
เชิงพาณิชย์

6.2

6.2

20

429 MNTD

ไตรมาส 3 ปี
2564

2.0

2.0

2.0

2.0

10.2

10.2

110 MNTD
20

110 MNTD

ไตรมาส 4 ปี
2564

แผนภาพแสดงที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวันที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ

แผนภาพแสดงที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศกัมพูชาที่อยูร่ ะหว่างการพัฒนาโครงการ

บริษัทได้ชนะการประมูลโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศกัมพูชา ขนาดการผลิตตามสัญญา 60 เมกะวัตต์
ซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างการพัฒนาโครงการ จะเริ่มก่อสร้างในไตรมาส 2 ปี 2564
นอกจากนี้ในเดือนธันวาคมปี 2563 ได้มีประกาศงานประมูลโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดการผลิตตามสัญญา 40
เมกกะวัตต์ ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเข้าประมูลโครงการ
106
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การวิจัยและพัฒนา
เนื่ อ งจากพลั งงานเป็ น ส่ ว นส าคั ญ ที่ ช่ว ยขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ กลุ่ ม บริ ษั ท ฯจึ งมุ่ งเน้ น การวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพการผลิตของโรงไฟฟ้าโดยใช้นวัตกรรมต่อยอดธุรกิจที่มีอยู่ปัจจุบัน รวมถึงหาโอกาสขยายธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการด้านพลังงานในอนาคต เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ในด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของโรงไฟฟ้า ในปี 2563
1) บริษัทฯ มีความร่วมมือกับกับศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) ในการตรวจวัดประสิทธิภาพแผงโซลาร์เซลล์ในโครงการของบริษัทฯ ในประเทศไทย รวมถึงศึกษา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานเพื่อต่อยอดธุรกิจที่มีอยู่ปัจจุบนั
2) เข้าศึกษาโอกาสความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงสร้างยึดแผงแบบการหมุน 2 แกนโดยมีการจัดตั้งสถานีทดสอบหน้า
งานจริง
3) ร่ ว มศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ใ นการลงทุ น และวิ จั ย การเคลื อ บแผง Solar Cell เพื่ อ ให้ เ กิ ด ปรากฏการณ์
Superhydrophobic (ปรากฏการณ์น้ากลิ้งบนใบ) ซึ่งจะช่วยให้น้าไม่เกาะแผง ลดการเกาะของฝุ่นบนแผง และ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตของแผง Solar Cell โดยมีการจัดตั้งสถานีทดสอบหน้างานจริงที่โครงการ
บริษัทฯ ยังได้เตรียมความพร้อมในส่วนสาคัญอื่นๆ เพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้าน
สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการศึกษา วิจัย และพัฒนา รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบุคลากรในสายธุรกิจต่าง ๆ ในด้านการวิจัย
และพัฒนาร่วม (R&D Collaboration) กลุ่มบริษัท ให้ความสาคัญกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อการขยายผลสร้างคุณค่าร่วมที่ยั่งยืนต่อ
ชุมชนและสังคมในวงกว้างที่เชื่อมโยงกับธุรกิจซึ่งประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ภาครัฐต่าง ๆ ได้แก่ Farm R&D Synergy ที่
กลุ่มบริษัทให้ความสาคัญต่อการวิจัยด้านเกษตรกรรมร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ และ AIS ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้วิจัยและ
พั ฒ นาฟาร์ ม เกษตรอิ น ทรี ย์ แ บบเจาะลึ ก (Precision Agriculture) และ Smart Farm Ecosystem ที่ ไ ร่ สุ ว รรณ ให้ ค าปรึ ก ษา
ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้กับเกษตรกรโดยตรง โดยมีแผนร่วมขยายผลพัฒนาพื้นที่ใต้แผงโซล่าร์ ของโรงไฟฟ้าของกลุ่ม
บริษัท ในการปลูกพืชชนิดอื่น ๆ สร้างความหลากหลายและยั่งยืนต่อไป
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุ้น
1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 25,514,280,600 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญจานวน 25,514,280,600 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และมีทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 17,017,942,060 หุ้น โดยเป็นหุ้นสามัญจานวน 17,017,942,060 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
บริษัทมีใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัทอยู่ 2 ชุด ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ข้อมูลใบสำคัญแสดงสิทธิ
ประเภทหลักทรัพย์

ใบสาคัญแสดงสิทธิ

หลักทรัพย์อ้ำงอิง

PRIME

รำคำใช้สิทธิ

1.0752 บาท

อัตรำใช้สิทธิ (หลักทรัพย์:หลักทรัพย์อ้ำงอิง)
จำนวนหุ้นคงเหลือทีส่ ำรองไว้เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ
วันหมดอำยุ
ข้อมูลใบสำคัญแสดงสิทธิ
ประเภทหลักทรัพย์

1: 1.3946
483,925,982 หุ้น
22 ธ.ค. 2563
PRIME-W2
ใบสาคัญแสดงสิทธิ

หลักทรัพย์อ้ำงอิง

PRIME

รำคำใช้สิทธิ

1.5273 บาท

อัตรำใช้สิทธิ (หลักทรัพย์:หลักทรัพย์อ้ำงอิง)
จำนวนหุ้นคงเหลือทีส่ ำรองไว้เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ
วันหมดอำยุ
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2. ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้
รำยชื่อผู้ถือหุ้น

จำนวนหุ้น (หุ้น)

สัดส่วนกำรถือหุ้น

กลุ่มนายสมประสงค์(1)

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 จากัด(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%

214,601,200

1.26%

152,183,533

0.89%
0.63%

1

3.2 นายอัครเดช ศรีชวาลา
3.3 บริษัท ฟีน่า แอสเซ็ท จากัด

(5)

3.4 นายอมร ศรีชวาลา

106,481,200

3.5 บริษัท ฟีนิกซ์ ทองหล่อ จากัด

15,000,000

3.6 นางวินิตา ศรีชวาลา

23,142,400

0.09%
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 จากัด

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%

รวม
15,88,554,861
93.32%
หมำยเหตุ
(1) นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ Prime Road Tech Inter Limited และ บริษัท ไพร์ม โร้ด แคปปิตอล จากัด เป็นกลุ่ม acting in concert ตาม
ประกาศว่าด้วยเรื่อง การกาหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทาร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา
246 และมาตรา 247
(2) Prime Road Tech Inter Limited มีนายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ เป็นผู้ถอื หุน้ ที่แท้จริง (Ultimate Shareholder) โดยถือหุ้นทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมอยู่ที่ร้อยละ 99.98 ของทุนชาระแล้ว
(3) บริษัท ไพร์ม โร้ด แคปปิตอล จากัด มีนายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ เป็นผู้ถือหุน้ ที่แท้จริง (Ultimate Shareholder) โดยถือหุ้นทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมอยู่ที่ร้อยละ 99.99 ของทุนชาระแล้ว
(4) นายกฤษน์ ศรีชวาลา นายเทพฤทธิ์ ศรีชวาลา นายอัครเดช ศรีชวาลา นายอมร ศรีชวาลา นางวินิตา ศรีชวาลา นายซานเจย์ คูมาร์ ซิงห์
บริษัท ฟิโก้ คอร์ปอเรชั่น จากัด และบริษัท ฟีนิกซ์ ทองหล่อ จากัด เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศว่าด้วยเรื่อง การกาหนดลักษณะ
ความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทาร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และมาตรา 247
(5) บริษัท ฟีนา่ แอสเซ็ท จากัด มีผู้ถือหุ้น คือ นายกฤษน์ ศรีชวาลา นายอัครเดช ศรีชวาลา และนายอมร ศรีชวาลา เป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Ultimate
Shareholder) โดยถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมอยู่ที่ร้อยละ 99.96 ของทุนชาระแล้ว
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3. จำนวนผู้ถือหุน้
1

จำนวนรำย

จำนวนหุ้น

%ของทุนชำระ
แล้ว

9 (1)

14,283,477,181

83.93

-

-

-

-

-

-

ผู้ถือหุ้นสามัญที่เป็น
1.1 กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์
1.2 ผู้ถือหุ้นสามัญที่ถือหุ้น > 5 % โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
1.3 ผู้มีอานาจควบคุม

2

ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยที่ถอื ไม่ต่ากว่า 1 หน่วยการซื้อขาย

4,278

2,734,453,647

16.07

3

ผู้ถือหุ้นสามัญที่ถอื ต่ากว่า 1 หน่วยการซื้อขาย

393

11,232

0.00

รวม

4,680

17,017,942,060

100.0

หมำยเหตุ
(1) ประกอบด้วย
- กลุ่มนายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ (กรรมการและผู้บริหารของบริษัท) จานวน 12,654,273,466 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 74.36
- นายสุรเชษฐ์ ชัยปัมทานนท์ (กรรมการและผู้บริหารของบริษัท) จานวน 1,609,672,011 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 9.46
- นายกาพล ปัญญาโกเมศ (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท) จานวน 9,347,500 หรือคิดเป็นร้อยละ 0.05
- พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษทั ) จานวน 180,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00
- นายภูมิ ชัยรัตน์ ซึ่งเป็นบุตรของนางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์ (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท) จานวน 10,000,000 หุ้น หรือคิด
เป็นร้อยละ 0.06
- นายคณาเดช ธรรมนูญรักษณ์ (ผู้บริหารของบริษัท) จานวน 3,704 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00
- นางสาวธนิดา แก้ววนศักดิ์ (ผู้บริหารของบริษัท) จานวน 500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00

4. ข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท พีอำร์จี เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด (PRGD) ซึง่ เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท
แผนผังโครงสร้ำงกำรถือหุ้นของ PRGD
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ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PRGD ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของ PRA เพื่อชาระเป็นสิ่ง
ตอบแทนในธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดของ PRA ที่ราคาพาร์ 1.00 บาทต่อหุ้น และเสนอขายที่ 0.27 บาทต่อหุ้น ทั้งหมด
จานวน 14,881,481,481 หุ้น และเป็นการเสนอขายในราคาต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดย้อนหลัง 15 วันทาการ ดังนั้น PRGD
จึงต้องนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดมาฝากเป็นระยะเวลา 1 ปี และเมื่อครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือน สามารถทยอยขายหุ้นได้ร้อย
ละ 25 ของหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย
นอกจากนี้ PRGD ต้องนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้กับผู้ถือหุ้นของ PRA จานวนร้อยละ 55 ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรร
ให้แก่บุคคลในวงจากัดมาฝากตามเงื่อนไข Silent Period เป็นระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม โดยเมื่อครบกาหนดระยะเวลา 1 ปี สามารถขายหุ้นได้ร้อยละ 20 ของหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย
และเมื่อครบกาหนดระยะเวลาทุก 6 เดือน สามารถทยอยขายหุ้นได้ร้อยละ 20 ของหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย
ทั้งนี้ PRGD ได้นาหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดจานวน 14,881,481,481 หุ้น มาฝากตามเงื่อนไขข้างต้น นับแต่วันที่ 30 ตุลาคม
2562 ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม
นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามประมวลรัษฎากรว่าด้วยการโอนกิจการทั้งหมด PRGD จะต้องจดทะเบียนเลิก
บริษัทภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับการโอนกิจการทั้งหมดของ PRGD โดยวันสิ้นสุดรอบบัญชีของ PRGD ตรงกับวันที่ 31
ธันวาคม 2562 ด้วยเหตุนี้ ผู้ชาระบัญชีของ PRGD จึงต้องโอนหุ้นของบริษัทคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ PRGD ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือ
หุ้นของ PRGD ถืออยู่เพื่อให้การชาระบัญชีเสร็จสิ้น ผู้ถือหุ้นของ PRGD จึงต้องถูกห้ามมิให้ขายหุ้นของบริษัทแทน PRGD ตาม
ระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น ซึ่ง PRGD ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 และได้โอนหุ้นของบริษัท
คืนให้แก่ ผู้ถือหุ้นของ PRGD ในวันที่ 30 มกราคม 2563 ดังนี้
1) บริษัท ไพร์ม โรด เทค อินเตอร์ ลิมิเต็ด (“PRTI”) จะได้รับหุ้นของบริษัท จานวน 7,143,107,555 หุ้น โดยคิดเป็นสัดส่วน
เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 41.97 ของบริ ษั ท ซึ่ ง PRTI มี น ายสมประสงค์ เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ แ ท้ จ ริ ง (Ultimate Shareholders) เท่ า กั บ
ร้อยละ 99.99 ของ PRTI ทาให้ นายสมประสงค์ มีการถือหุ้นทางอ้อมผ่าน PRTI เท่ากับร้อยละ 41.97 ของบริษัท
2) บริษัท ไพร์ม โรด แคปปิตอล จากัด (“PRC”) จะได้รับหุ้นของบริษัท จานวน 4,256,105,289 หุ้น โดยคิดเป็นสัดส่วน
เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 25.01 ของบริ ษั ท ซึ่ ง PRC มี น ายสมประสงค์ เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ แ ท้ จ ริ ง เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 99.99 ของ PRC ท าให้
นายสมประสงค์ มีการถือหุ้นทางอ้อมผ่าน PRC เท่ากับร้อยละ 25.01 ของบริษัท
3) นายสมประสงค์ ปั ญ จะลั ก ษณ์ จะได้ รั บ หุ้ น ของบริ ษั ท จ านวน 1,852,743,522 หุ้ น โดยคิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นเท่ า กั บ
ร้อยละ 10.89 ของบริษัท
4) นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ จะได้รับหุ้นของบริษัท จานวน 1,629,521,411 หุ้น โดยคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 9.58
ของบริษัท
5) นายคณาเดช ธรรมนู ญ รั ก ษ์ จะได้ รั บ หุ้ น ของบริ ษั ท จ านวน 3,704 หุ้ น โดยคิ ด เป็ น สั ด ส่ว นเท่ า กั บ ร้อ ยละ 0.00002
ของบริษัท
ทั้งนี้ รายละเอียดจานวนหุ้นเพิ่มทุนที่ถูกสั่งห้ามขาย (Silent Period) และจานวนหุ้นที่พ้นจากการถูกสั่งห้ามขาย ดังนี้
ชื่อผู้ถือหุ้น
Prime Road Tech Inter Limited
บริษัท ไพร์ม โร้ด แคปปิตอล จากัด
นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์
นาย สุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์
นายคณาเดช ธรรมนูญรักษ์
รวม

จำนวนหุ้นที่
ถูกห้ำมขำย
7,143.11
4,256.11
1,852.74
1,629.52
0.0037
14,881.48

หน่วย : ล้ำนหุ้น
จำนวนหุ้นที่ตลำดหลักทรัพย์อนุญำตให้ทยอยขำยแบ่งตำมระยะเวลำ Silent Period
6 เดือน
1 ปี
1.5 ปี
2 ปี
2.5 ปี
3 ปี
1,785.78
2,214.36
785.74
785.74
785.74
785.74
1,064.03
1,319.39
468.17
468.17
468.17
468.17
463.19
574.35
203.80
203.80
203.80
203.80
407.38
505.15
179.25
179.25
179.25
179.25
0.0009
0.0011
0.0004
0.0004
0.0004
0.0004
3,720.37
4,613.26
1,636.96
1,636.96
1,636.96
1,636.96
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5. ข้อจำกัดกำรโอนหุ้น
ภายใต้ข้อบังคับข้อที่ 8 ของบริษัท ระบุว่าหุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจากัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มี
บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทมากกว่าร้อยละ 49 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด การโอนหุ้นรายใดที่จะทาให้
อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
1. บริษัทฯ
มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากการหัก
ทุนสารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจกระแสเงินสดของบริษัท
แผนการลงทุนของบริษัท และข้อพิจารณาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร
2. บริษัทที่ดาเนินโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
2.1 บริษัทโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย
บริษัทโครงการในประเทศไทยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ หลังจากการหักทุนสารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทแต่ละบริษัทและตามกฎหมายแล้ว ซึ่งบริษัทจะได้รับ
ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคานึงถึงปัจจัยต่าง
ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ฐานะทางการเงินของบริษัทย่อย การสารองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสารองเงินไว้
เพื่อจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืม (Debt Service Reserve Account) ตามเงื่อนไขของสัญญาสินเชื่อรูปแบบโครงการ (Project Finance)
หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริษัทย่อยอย่างมี
นัยสาคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทย่อยพิ จารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม ภายหลังจากที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการของบริษัทก่อน
2.2 โครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่บริษัทเข้าไปลงทุนในต่างประเทศ
บริษัทโครงการในต่างประเทศมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ หลังจากการหักทุนสารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทแต่ละบริษัทและตามกฎหมายแล้ว ซึ่งบริษัทจะได้รับ
ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคานึงถึงปัจจัยต่าง
ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ฐานะทางการเงินของบริษัทย่อย การสารองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสารองเงินไว้
เพื่อจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืม (Debt Service Reserve Account) ตามเงื่อนไขของสัญญาสินเชื่อรูปแบบโครงการ (Project Finance)
หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทย่ อย และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริษัทย่อยอย่างมี
นัยสาคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทย่อยพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม ภายหลังจากที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการของบริษัทก่อน
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจากบริษัทย่อยที่จัดตั้งอยู่ในต่างประเทศให้แก่บริษัท อาจมีต้นทุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากการจ่ายเงิน
ปันผลดังกล่าว เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (withholding tax) (ในกรณีเป็นการจัดสรรส่วนแบ่งกาไรให้แก่นักลงทุนทีเค ภาษีหัก ณ ที่
จ่ายตามกฎหมายญี่ปุ่นเท่ากับร้อยละ 20.42) ภาษีที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการทารายการ และผลกาไรหรือ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
2.3 บริษัทที่เป็นบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทผู้ดาเนินโครงการ (Project Company)
บริษัทที่เป็นบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทผู้ดาเนินโครงการ (Project Company) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากการหักทุนสารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทแต่ละบริษัท
และตามกฎหมายแล้ว ซึ่งบริษัทจะได้รับตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าว
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แผนผังองค์กร
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โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจานวน 3 ชุด ได้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ตามโครงสร้างการบริหารงาน
ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2 ท่าน ได้แก่ นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ และนายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน ทั้งนี้
นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดารงตาแหน่งประธานกรรมการของบริษัท ทาให้ประธานกรรมการ
ไม่ใช่กรรมการอิสระ บริษัทจึงจัดให้มีโครงสร้างคณะกรรมการประกอบไปด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
ทั้งหมด เพื่อให้มีกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทางานของฝ่ายจัดการได้อย่างเป็นอิสระ โดยคณะกรรมการ
บริษัท ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ 5 ท่าน จากจานวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน
รายชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
1. นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์
2. นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์
3. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์
4. นายอภิชาติ ภูมิศุข
5. นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์
6. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี
7. นายกาพล ปัญญาโกเมศ

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

ในปี 2563 จานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และจานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมเป็น
ดังต่อไปนี้
กรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์
นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์
นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์
นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์
พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี
นายกาพล ปัญญาโกเมศ
นายอภิชาติ ภูมิศุข

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริษัท
30 กรกฎาคม 2562
2 สิงหาคม 2562
31 สิงหาคม 2560
2 สิงหาคม 2562
30 กรกฎาคม 2562
30 กรกฎาคม 2562
2 สิงหาคม 2562

จานวนครั้งที่เข้าร่วม
ประชุม / การประชุม
ทั้งหมด
11/11
10/11
9/11
11/11
11/11
11/11
11/11

อัตราการเข้าร่วมประชุม
(%)
100%
91%
82%
100%
100%
100%
100%

โดยมีนางสาวนันทนัช สูงสว่าง เป็นเลขานุการบริษัท (Company Secretary) ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretary
Program (CSP) รุ่ น ที่ 111/2020 หลั ก สู ต ร Fundamentals for Corporate Secretaries (FCS) รุ่ น ที่ 1/2018 และ หลั ก สู ต ร
Advances for Corporate Secretaries (ACS) ปี 2563
รายงานประจาปี 2563
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บริษัทมีกรรมการอิสระทั้งสิ้น 5 ท่าน และมีกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ท่าน ซึ่งทาให้บริษัท มีโครงสร้างคณะกรรมการ
บริษัท ที่มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท และมีกรรมการ
ตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (และที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) ครบถ้วนทุกประการ
1.1 กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
ภายหลังการรวมกิจการ กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ประธานกรรมการ
และ กรรมการผู้จัดการ ลงลายมือชื่อ ร่วมกับ นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ รองประธานกรรมการ รวมเป็นสองคนและประทับตรา
สาคัญของบริษัท
2. คณะกรรมการชุดย่อย
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการของบริ ษั ท ตระหนั ก ถึ งความส าคั ญ ของการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี (Good Corporate Governance)
โดยคณะกรรมการตรวจสอบถือเป็นกลไกที่สาคัญประการหนึ่งในการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น และ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ในการช่วยให้มีระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสาคัญ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการอิสระ จานวน 3 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
1. นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์ (1)
2. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี
3. นายกาพล ปัญญาโกเมศ

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

จานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม /
การประชุมทั้งหมด
4/4
4/4
4/4

อัตราการเข้าร่วม
ประชุม (%)
100%
100%
100%

หมายเหตุ:
(1) นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริญญาโท สาขาบัญชี,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีประสบการณ์ทางานที่ผ่านมา ดังนี้
- รองผู้อานวยการ กลุ่มบริหารความเสี่ยง ธนาคารออมสิน จากัด (พ.ศ. 2558 – 2561)
- ผู้ช่วยผู้อานวยการสายงานบริหารเงินและต่างประเทศ กลุ่มลงทุนและบริหารเงิน ธนาคารออมสิน จากัด (พ.ศ. 2553 – 2558)

2.2 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการของบริษัท ตระหนักถึงความสาคัญของหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
และเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาไว้ซึ่ง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและบริษัท เป็นสาคัญ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็นส่วนหนึ่งของแนวปฏิบัติที่ดีใน
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีซึ่งจะทาหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรอง ทบทวนรูปแบบ หลักเกณฑ์ นโยบาย และกระบวนการ
สรรหาและการกาหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ให้มีความเหมาะสม โปร่งใส มีความเป็นธรรม ถูกต้องตามกฎเกณฑ์
ระเบียบ ข้อกาหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน
ดังนี้
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รายชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
1. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี
2. นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์
3. นายกาพล ปัญญาโกเมศ

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน

จานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
/ การประชุมทั้งหมด

อัตราการเข้าร่วม
ประชุม (%)

1/1

100%

1/1

100%

1/1

100%

2.3 ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหาร
2.3.1 ผู้บริหาร
ผู้บริหารของบริษัท มีจานวน 4 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ
1. นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์
2. นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์(1)
3. นายคณาเดช ธรรมนูญรักษ์
4. นางสาวธนิดา แก้ววนศักดิ์

ตาแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการลงทุนและ
บริษัทในเครือ
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี
รองกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ:
(1) ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ รั บ ผิ ด ชอบสู ง สุ ด ในสายงานบั ญ ชี แ ละการเงิ น คื อ นายสุ ร เชษฐ์ ชั ย ปั ท มานนท์ จบการศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรีสาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัย โคลัมเบี ย ประเทศสหรัฐอเมริกา และระดับ ปริญ ญาโท สาขาวิศวอุตสาหการ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยมีประสบการณ์ทางานที่ผ่านมา ดังนี้
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี, บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จากัด, ประเทศไทย (พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน)
- กรรมการ บริษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน) (พ.ศ. 2561 – 2562)
- หุ้นส่วนผู้จัดการ, Tuas Capital Partners MGF I General Partner Ltd (Labuan), ประเทศมาเลเซีย (พ.ศ. 2555 – 2559)
- กรรมการบริหาร, Redone Networks Berhad, ประเทศมาเลเซีย (พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน)
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, Maybank Investment Bank, ประเทศมาเลเซีย (พ.ศ. 2549 – 2552)
- หัวหน้าฝ่าย Head Financial Institution Group (Southeast Asia), J.P. Morgan, ฮ่องกง/สิงคโปร์ (พ.ศ. 2539 – 2547)
นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ ผ่านการอบรม CFO’s orientation course ในวันที่ 4-5 กันยายน พ.ศ. 2561 เป็นเวลาอบรมรวม 16 ชั่วโมง
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเป็นสมุห์บัญชีของบริษัทภายใต้ นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ คือ นางอาพร เพ็งศรี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยมีประสบการณ์ทางานที่ผ่านมา ดังนี้
- ผู้จัดการแผนกระบบบัญชีและการเงิน สายงานการเงินและบัญชี, บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จากัด, ประเทศไทย (พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน)
- ผู้จัดการแผนกบัญชี บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด (พ.ศ. 2557 – 2559)
- ผู้จัดการแผนกบัญชี โรงแรม สวิสโฮเต็ล ปาร์ค นายเลิศ (พ.ศ. 2556 – 2557)
นางอาพร เพ็งศรี ผ่านการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านบัญชี เป็นเวลาอบรมรวม 18 ชั่วโมงในรอบปีปฏิทิน 2563
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2.3.2

คณะกรรมการบริหาร
บริษัทมีคณะกรรมการบริหาร จานวน 4 ท่าน ประกอบไปด้วย

1.

รายชื่อ
นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์

ตาแหน่ง

2.

นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

3.

นายคณาเดช ธรรมนูญรักษ์

กรรมการบริหาร

4.

นายนิพิฐเจต ศิริลดาจินดาเลิศ(1)

กรรมการบริหาร

หมายเหตุ:
(1) นายนิพิฐเจต ศิริลดาจินดาเลิศ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารและพนักงานบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563

3. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
3.1 ค่าตอบแทนกรรมการ
3.1.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ตาแหน่ง
คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ
กรรมการ
3.1.2

ค่าตอบแทนอื่น
- ไม่มี –
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ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท / เดือน)

ค่าเบี้ยประชุม (บาท / ครั้ง)

25,000
17,500
12,500

15,000
15,000
15,000

25,000
15,000

0
0

0
0

25,000
20,000

บริ ษทั ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

3.1.3

ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทมีค่าใช้จ่ายตอบแทนกรรมการสรุปได้ดังนี้

รายชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
1. นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ (1)
2. นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ (2)
3. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ (3)
4. นายอภิชาติ ภูมิศุข (1)
5. นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์ (2)
6. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี (1)
7. นายกาพล ปัญญาโกเมศ (2)

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกาหนค่าตอบแทน

รวมค่าใช้จ่ายตอบแทนกรรมการ (บาท)
รอบปีสิ้นสุด
รอบปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2563
75,000
460,000
37,500
375,000
235,000
315,000
87,500
315,000
300,000
635,000

237,500

520,000

237,500

515,000

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

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทในรูปตัวเงินตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 เมื่อ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยไม่มีนโยบายที่จะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมของบริษัท ทั้งค่าตอบแทนในรูปตัวเงิน หรือค่าตอบแทนอื่น
3.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
3.2.1 นโยบายและวิธีกาหนดตอบแทนสาหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
บริษัทได้กาหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสาหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director : ED) ให้เป็นไป
อย่างเหมาะสม ทั้งด้านภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและแรงจูงใจให้สามารถนาพาองค์กรในการดาเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้น
และระยะยาว รวมถึ งเพื่ อ ให้ ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนประจ าเปรีย บเที ย บได้ กั บ ระดั บ ที่ ป ฏิบั ติ อ ยู่ ใ นอุ ต สาหกรรม ประสบการณ์
ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility)
คานิยามและความหมาย
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director : ED) หมายถึง กรรมการบริษัท ที่เป็นผู้บริหารหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานประจาของบริษัทฯ
- ผู้บริหาร หมายถึง กรรมการผู้จัดการและผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา
ผู้ซึ่งดารงตาแหน่งเปรียบเทียบกับผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดารง
ตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า)
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- ค่าตอบแทนประจาเดือน หมายถึง เงินเดือน และ เงินค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่บริษัท จ่ายให้กับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
(Executive Director : ED) เป็นรายเดือน เพื่อตอบแทนการบริหารงานประจาของบริษัท
อัตราการจ่ายค่าตอบแทนประจาเดือน
ในการกาหนดอัตราการจ่ายค่าตอบแทนประจาเดือนสาหรับกรรมการที่ เป็นผู้บริหาร (Executive Director :
ED) ใช้ข้อมูลจากรายงานสรุปผลการสารวจข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นข้อมูลเผยแพร่
(เฉพาะค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง กลุ่มธุรกิจพลังงาน) และข้อมูลที่ได้จากการสารวจ (Survey) สาหรับประกอบการ
พิจารณา โดยใช้ข้อมูลเฉลี่ยเฉพาะกลุ่มธุรกิจพลังงานที่ Percentile 75 เพื่อให้สามารถดึงดูดและรักษาบุคลากรในตาแหน่ง
ที่มีความสาคัญกับองค์กร
อนึ่ง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนประจาเดือนสาหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director : ED)
ดังกล่าว พิจารณาจากหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะผู้บริหารเท่านั้น ดังนั้น กรรมการที่เป็นผู้บริหารยังคงมีสิทธิ์ได้รับ
ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เพื่อสะท้อนถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการอีกหน้าที่หนึ่ง หรือตามที่บริษัท
จะกาหนดขึ้นในอนาคต
3.2.2

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท ที่เป็นตัวเงินซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และค่าเบี้ยเลี้ยง ดังนี้
จานวนผู้บริหาร (คน)
ค่าตอบแทน (ล้านบาท)

ปี 2562
5
11.24

ปี 2563
5
11.77

ทั้งนี้ บริษัทพิจารณาจ่ายโบนัสจากผลประกอบการ รวมถึงโครงการใหม่ที่บริษัทได้มาในปีนั้นๆ
3.2.3

ค่าตอบแทนอื่น

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director : ED) มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนอื่ น ๆ ผลประโยชน์และสวัสดิการตาม
ระเบียบของบริษัทฯ เช่นเดียวกันกับพนักงาน เช่น สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการประกันสุขภาพกลุ่ม การประกันอุบัติเหตุ การตรวจ
สุขภาพ สวัสดิการเงินกู้ประเภทต่าง ๆ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ การพัฒนาและฝึกอบรม เป็นต้น
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) เป็นบริษัทเดียวที่มีโครงสร้างการบริหารงานโดยผู้บริหาร ซึ่งผู้บริหาร จะมี
ขอบเขตหน้าที่ในการทางานในฐานะกรรมการของบริษัทย่อย และ การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ในบริษัทย่อยด้วย
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รศ.ดร.กาพล ปัญญาโกเมศ

นายอภิชาติ ภูมศิ ุข

นายคณาเดช ธรรมนูญรักษ์

/

/

/

/

O

บริษัท ไพร์ม โรด อัลเทอร์เนทีฟ จากัด

/
/
Y/O

/

บริษัท ไพร์ม เอ็นเนอร์ยี่ แคปปิตอล จากัด
บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จากัด

/
O
/
/
/
/

/O

บริษัท สมาร์ท โซลาร์ จากัด

/

บริษัท สตาร์ โซลาร์ จากัด

/

บริษัท พาวเวอร์ เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด

/
/
/
/

บริษัท ไอดีล โซล่าร์ จากัด
บริษัท ไพร์ม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จากัด
บริษัท ไพร์ม อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์ยี่ จากัด
บริษัท ไพร์ม รีนิวเอเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
บริษัท ไพร์ม โรด โซลาร์ จากัด

บริษัท
ย่อย

บริษัท 5 อมตะ จากัด
บริษัท สมาร์ท โซล่าร์ พาวเวอร์ จากัด
บริษัท ไพร์ม กรีน โซล่าร์ จากัด

/
/
/

บริษัท Prime Solar Energy Corporation จากัด
He Wu Co.,Ltd (He Wu)

/
/
/

/
/
/

/

/

/
/
/
/

/
/

/

บริษัท ไพร์ม เอสโค่ จากัด
บริษัท ไพร์ม อัลเทอร์เนทีฟ วิชั่นส์ จากัด
บริษัท ไพร์ม โรด รูฟท็อป จากัด
บริษัท ไพร์ม โรด อัลเทเนทีฟ (ประเทศกัมพูชา) จากัด
บริษัท ไพร์ม เอ็นเนอร์ยี่ เคเฮช จากัด

X = ประธานกรรมการ

/

/

Sheng Jiu Co.,Ltd (Sheng Jiu)
Shin Shi Co.,Ltd (Shin Shi)

Y = ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร

/
/
/
/
/
/

นางสาวธิติมา ตั้งอร่ามวงศ์

นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์

/O

นางจุทามณี ปัญจะลักษณ์

พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี

XY/

นางสาววิชุดา ประดิษฐ์

นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

นางชื่นใจ เกตุเรืองโรจน์

นายสมประสงค์ ปัญจลักษณ์

4. คณะกรรมการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
4.1 คณะกรรมการของบริษัทย่อยของธุรกิจพลังงานหมุนเวียน

/
/
/
/
/
/ = กรรมการบริษัท

/
/
/
/
O = ผู้บริหาร
รายงานประจาปี 2563
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4.2 ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทย่อยของธุรกิจพลังงานหมุนเวียน
บริษัทย่อยของธุรกิจพลังงานหมุนเวียนเป็นบริษัทดาเนินโครงการโรงไฟฟ้า (Project Company) หรือบริษัทที่ลงทุนใน
ธุรกิจโรงไฟฟ้าโดยไม่ได้มีการดาเนินการอื่นใด (Holding Company) มีการว่าจ้างผู้บริหารและพนักงานของบริษัทในการดาเนินงาน
โดยที่ไม่มีการว่าจ้างผู้บริหารหรือพนักงานประจาในแต่ละบริษัทย่อยนั้น ๆ
5. บุคคลากร
5.1 จานวนบุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีจานวนบุคลากรทั้งหมด (ไม่รวมผู้บริหาร) เท่ากับ 64 คนโดยมีรายละเอียดของบุคลากร
ของบริษัทดังนี้
ฝ่ายงาน
1. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
2. ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์
3. ฝ่ายกลยุทธ์
4. ฝ่ายการเงิน
5. ฝ่ายการบัญชี
6. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
8. ฝ่ายกฎหมายและบริหารสัญญา
9. ฝ่ายบริการองค์กร
10. ฝ่ายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
11. สานักเลขานุการบริษัท
รวม
รวมเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น

จานวนบุคลากร (คน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
17
19
2
2
2
3
2
3
11
10
1
1
3
4
6
7
11
12
1
1
2
2
58
64
32,647,152 บาทต่อปี
34,393,713.77บาทต่อปี

5.2 สวัสดิการพนักงาน
5.2.1 สวัสดิการด้านสุขภาพ และการรักษาพยาบาล
บริษัทจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานปีละ 1 ครั้ง โดยไม่รวมพนักงานใหม่ที่ได้ตรวจร่างกายไปแล้วก่อนการเริ่มทางาน
ภายในปีนั้น และจัดให้มีประกันสุขภาพกลุ่มสาหรับพนักงาน โดยพนักงานมีสิทธิจะเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามจริง แต่ไม่เกินความ
คุ้มครองสูงสุดตามเงื่อนไขของบริษัทประกันสุขภาพ ซึ่งเป็นคู่สัญญาของบริษัท
5.2.2

สวัสดิการอื่น ๆ
1) กองทุนประกันสังคม และเงินทดแทน ตามที่กฎหมายกาหนด
2) การประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุสาหรับพนักงานของบริษัทในบางตาแหน่งงาน โดยวงเงินทุนประกันให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกาหนด
3) เงินรางวัลประจาปี (Bonus) และ เงินรางวัลพิเศษอื่นๆ (Performance Incentive) ตามที่คณะกรรมการบริษัท
กาหนด
4) การฝึกอบรมและการพัฒนาศักยภาพ
5) รถรับ-ส่งพนักงาน
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6) เครื่องแบบพนักงาน สาหรับพนักงานในหน่วยงานที่มีลักษณะงานที่ต้องสวมเครื่องแบบ เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และความเหมาะสมกับลักษณะงาน โดยพนักงานต้องแต่งเครื่ องแบบให้เรียบร้อยและครบชุดตามที่บริษัท
กาหนด
7) สวัสดิการเงินกู้จากธนาคารที่มีข้อตกลงกับบริษัทในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
8) สวัสดิการส่วนลดสินค้าและบริการจากองค์กร หรือห้างร้านต่าง ๆ ที่ได้ทาข้อตกลงไว้กับบริษัท
9) กิจกรรมนันทนาการ เช่น การทัศนศึกษา ณ สถานที่ต่าง ๆ ในต่ างจังหวัดเป็นครั้งคราว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
พนักงานได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ ทากิจกรรมร่วมกัน และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างพนักงาน
10) เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต บริษัทจะจัดส่งพวงหรีดในนามบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 1,000 บาท และช่วยเหลือ
การจัดพิธีศพในวงเงิน 20,000 บาท
11) ในกรณีพนักงานเสียชีวิตในต่างประเทศเนื่องจากการเดินทางไปปฏิบัติงานให้บริษัท บริษัทจะช่วยเหลือและอานวย
ความสะดวกในการนาศพกลับประเทศไทย หากมีความจาเป็นที่จะต้องจัดพิธีศพ ณ ต่างประเทศ ซึ่งมีค่าใช้จ่าย
มากกว่าเงินช่วยเหลือตามวรรคแรก บริษัทจะพิจารณาช่วยเหลือตามควรแก่กรณีไป
12) ในกรณีบิดา มารดา ภรรยา/สามี บุตร ของพนักงานเสียชีวิต บริษัทจะจัดส่งพวงหรีดในนามบริษัท ในวงเงินไม่เกิน
1,000 บาท
5.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สาคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน และไม่มีสหภาพแรงงาน
5.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของพนักงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสูงสุดในการขับเคลื่อนการดาเนินธุรกิจของบริษัทให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย บริษัทจึงมุ่งมั่นในการสรรหาและส่งเสริมการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ มีศักยภาพ
และมีความสามารถอย่างมืออาชีพ เสริมสร้างบรรยากาศการทางานและวัฒนธรรมองค์กร ตลอดถึงการดูแลผลประโยชน์และจัดให้มี
สวัสดิการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกาหนดเพื่อรักษาและสร้างความผูกพันของพนักงานในบริษัท ดังนี้
1) การสรรหาและรับบุคลากรเข้าทางาน โดยพิจารณาจากความเหมาะสมด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และ
พฤติกรรมที่เหมาะสม สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท
2) การก าหนดอั ต ราค่ า จ้ า งตามที่ ก ฎหมายก าหนด รวมทั้ งพิ จ ารณาตามค่ า ของงาน ความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ ซึ่งเป็นอัตราค่าจ้างที่สามารถแข่งขัน กับธุรกิจในประเภทเดียวกันได้
3) การส่งเสริมพัฒนาพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ให้มีความรู้ และความสามารถ เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การ
งาน
4) การส่ งเสริ มพนัก งานได้ใ ช้ ความรู้ ทั ก ษะและพั ฒ นาขี ดความสามารถของพนัก งานรายบุค คลด้ว ยการพั ฒนาที่
หลากหลายรูปแบบสาหรับพนักงานทุกระดับ เพื่อขยายศักยภาพของตนเองให้เพิ่มสูงขึ้น
5) การจัดให้มีสภาพการจ้างและสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะอนามัย โดยปฏิบัติ
ตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
6) การจัดให้มีระบบการบริหารค่าตอบแทนที่สร้างแรงจูงใจ และผลตอบแทนตามคุณค่าความสาเร็จของงาน
7) การจัดให้มีสวัสดิการและกิจกรรมในหมู่พนักงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีและวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร
8) การปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความยุติธรรม เท่าเทียมกัน โปร่งใส และให้เกียรติซึ่งกันและกัน
9) การเคารพและการคานึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในการจ้างงาน โดยจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
ทั้งนี้ บริษัทจะมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถของพนักงานในทุกระดับให้มีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
โดยผสมผสานทั้งการพัฒนาด้านทักษะ ความรู้ความสามารถ ตลอดจนการปลูกฝังวัฒนธรรมและจริยธรรมขององค์กรควบคู่กัน
เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ แนวทางในการดาเนินธุรกิจของบริษัทและการขยายตัวของธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต
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5.5 กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ โดยจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ในปัจจุบันมี
บริษัทหลักทรัพย์ ทิส โก้ จากัด เป็นผู้บริหารกองทุนสารองเลี้ยงชีพของบริษัท ซึ่งพนักงานและผู้บริหารทุกคนสามารถสมัครเป็น
สมาชิกได้ โดยสมาชิกจะจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนโดยให้นายจ้างหักจากค่าจ้างแล้วนาส่งเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5 - 7 ของค่าจ้าง
และนายจ้างมีพันธะที่จะจ่ายเงินสมทบให้แก่กองทุน ในวันเดียวกับที่สมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน ในอัตราร้อยละของค่าจ้าง
ดังต่อไปนี้
จานวนปีที่ทางาน
น้อยกว่า 5 ปี
ตั้งแต่ 5 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี

อัตราเงินสมทบของนายจ้าง (ร้อยละ)
5
6

ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป

7

5.6 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
บริษัทได้ตระหนักและให้ความสาคัญถึ งการทาหน้าที่มีความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
(SHE : Safety , Health and Environment) ของพนักงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลสาคัญที่ช่วยให้บริษัท สามารถดาเนินงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย บริษัท จึงกาหนดนโยบาย เพื่อใช้ถือเป็นแนวปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ.2554
บริษัทมีนโยบายการให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน โดยเน้นการ
ป้องกันไม่ให้เกิดภัยอันตราย เพื่อให้พนักงานและสถานประกอบการปลอดจากเหตุ อันจะทาให้เกิดภัยอันตรายจากการทางาน
บริษัทจะดูแลพนักงานและจัดสถานประกอบกิจการ ให้มีสภาพการทางานและสภาพแวดล้อมในการทางานที่ปลอดภัยและ
ถูกสุขลักษณะ รวมทัง้ ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงาน ให้มีความปลอดภัยจากอันตราย
พนักงานทุกระดับมีหน้าที่ให้ความร่วมมือ ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อกาหนดของทางการ มาตรฐานเรื่องความ
ปลอดภัย และนโยบาย ระเบียบของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด ตลอดถึงมีหน้าที่ดูแลสภาพแวดล้อมในการทางานตามมาตรฐานที่กาหนด
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย โดยคานึงถึงสภาพของงานและพื้นที่ที่รับผิดชอบ บริษัทมุ่งมั่น
ดาเนินการ
1) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง และมาตรฐานเรี่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางาน ตามที่ทางการกาหนดอย่างเคร่งครัด
2) สนับสนุน ส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานอย่างต่อเนื่อง โดยจะจัดสรร
งบประมาณให้เพียงพอและมีความเหมาะสม
3) ส่งเสริมด้านความปลอดภัย โดยจะจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ ทบทวนและฝึกซ้อม ตลอดจนจัดกิจกรรมรูปแบบ
ต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างจิตสานึกด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานและสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องและมีการ
เตรียมพร้อมอยู่เสมอ
4) จัดเตรียม จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ให้พนักงานได้ใช้หรือสวมใส่ป้องกันตามความเหมาะสมต่อลักษณะงาน
และการปฏิบัติงาน
5) จัดให้มีการสารวจตรวจตราในเรื่องความปลอดภัย และเข้มงวดกวดขันให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย ตลอดจนการเอาใจใส่ ควบคุมดูแลให้พนักงานสวมใส่และใช้อุปกรณ์ป้องกันตามที่บริษัทกาหนดอย่าง
เคร่งครัด
6) ยกระดับพนักงานและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในบริษัทสถานที่ทางาน ความสะอาดโดยรอบบริเวณบริษัทอยู่เสมอ
เพื่อให้มีความปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมที่ดีถูกสุขลักษณะ มีคุณภาพชีวิตการทางานและสุขภาพที่ดี
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7) ให้ความสาคัญต่อการให้ความร่วมมือของพนักงานในการปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อม ความสาเร็จในการป้องกันอุบัติเหตุ โดยถือเป็นปัจจัยหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
8) กาหนดให้มีหน่วยงานด้านความปลอดภัยในการทางาน ตลอดจนมีวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและมีความปลอดภัย
โดยเป็นหน้าทีของพนักงานและผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นที่จะต้องถือปฏิบัติและรับผิดชอบ
9) กาหนดให้พนักงานทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการป้องกันภัยอันตรายจากการทางาน และรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี โดย
บริษัทฯ จะรับข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ของพนักงาน และนาไปพิจารณาแก้ไขปรับปรุงจุดบกพร่องต่าง ๆ ตาม
ความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดีแก่พนักงาน
10) ในกรณีพนักงานได้รั บอุบัติเหตุจากการทางาน บริษัทฯ จะให้การเอาใจใส่ดูแลและพิจารณาให้ความช่วยเหลื อ
พนักงานผู้ได้รับอุบัติเหตุให้สามารถดารงชีวิตอยู่ได้ตามสมควร
6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
6.1 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
บริษัทและบริษัทย่อย

งวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563
10,744,355.00 บาท

6.2 ค่าบริการอื่น (Non-audit Service)
ส าหรั บ งวดปี บั ญ ชี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2563 ค่ า สอบบั ญ ชี ไ ด้ ร วมค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆที่ จ่ า ยให้ กั บ ผู้ ส อบเป็ น จ านวน
223,886.00 บาท
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การกากับดูแลกิจการ
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญในการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในการดาเนินธุรกิจ ดังนั้นคณะกรรมการ
บริษัท จึงจัดทานโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อถือเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. หลักการการกากับกิจการ
บริษัทมีความเชื่อมั่นว่า กระบวนการกากับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีความโปร่งใส รัดกุม ตรวจสอบได้ และช่วยยกระดับการดาเนินงานของบริษัท สร้างความเชื่อมั่ นและความมั่นใจต่อผู้
ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งช่วยให้บริษัทประสบความสาคัญและบรรลุเป้าหมายสาคัญที่สุด คือการเพิ่มมูล ค่า
สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทจึงกาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการ เพื่อใช้ยึดถือเป็นแนวทางและกรอบในการดาเนินงานของบริษัท
ซึ่งสอดคล้องตามแนวทางของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (ตลท.) และหน่วยงานที่ทาหน้าที่กากับดูแล
2. นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เสริมสร้างการดาเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น และส่งผลให้บริษัทเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืน บริษัทจึงมุ่งส่งเสริมให้การดาเนินกิจการเป็นไปตามหลักการการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยอาศัยหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัตติ าม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for listed companies 2017)
ของ ก.ล.ต. เพื่อยกระดับการดาเนินธุรกิจของบริษัท ที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้มีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนและมีมา ตรฐาน
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีในองค์กรและกลุ่มบริษัท เพื่อให้มีการกากับดูแล
กิจการที่ดีอันจะทาให้ธุรกิจดาเนินไปได้อย่างยั่งยืนต่อไป โดยนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัท ประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 8
หมวด ซึ่งสามารถสรุปโดยสังเขปได้ดังนี้
หลักปฏิบัติ 1 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นาองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่าง
ยั่งยืน
1. คณะกรรมการบริษัทเข้าใจและตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบในฐานะผู้นาซึ่งต้องกากับดูแลให้บริษัท มีการบริหารจัดการ
ที่ดีซึ่งครอบคลุมถึง
-

การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
การกาหนดกลยุทธ์ นโยบายการดาเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสาคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
และ
การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดาเนินงาน

2. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการกากับดูแลกิจการเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเพื่อบรรลุผลสาเร็จในการดาเนิน
ธุรกิจของบริษัท
3. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กากับดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ (Accountability
and Responsibility) ระมัดระวัง (Duty of Care) ซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสาคัญ
รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึง
นโยบายของบริษัท และต้องจัดให้มีกลไกอย่างเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่าการดาเนินงานของบริษัท เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท เช่น นโยบายรายการที่
เกี่ยวโยงกัน (Related Party Transaction Policy) เป็นต้น
4. คณะกรรมการบริษัทเข้าใจขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งกาหนดขอบเขตการมอบหมาย
หน้าที่และความรับผิดชอบให้คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแล
ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
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หลักปฏิบัติ 2 กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
1. คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญอย่างยิ่งต่อการกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการดาเนินธุรกิจ (Objectives)
เป็นไปเพื่อความยั่งยืน และสอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม
2. คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจทั้งประจาปีและระยะกลางมีความ
สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ พร้อมทั้งมีการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
อย่างเหมาะสม และปลอดภัย
หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล
1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกาหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่อง จานวน
กรรมการ องค์ประกอบ คุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ สัดส่วนกรรมการอิสระ เพื่อให้มีความเหมาะสมและจาเป็นต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กาหนดไว้
2. คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่าองค์ป ระกอบและการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการบริษัทเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ โดยในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการ
อิสระ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านหนึ่งให้ทาหน้าที่ร่วมพิจารณากาหนดวาระการประชุม
คณะกรรมการบริษัทร่วมกับประธานกรรมการอันเป็นการส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอานาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและ
ฝ่ายจัดการ
3. คณะกรรมการบริษัทจะกากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการแต่ละคณะมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กาหนดไว้
4. ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้โครงสร้างและอัตรา
ค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทนาพาองค์กรให้ดาเนินงานตามเป้าหมายทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว
5. คณะกรรมการบริษัทจะกากับดูแลให้กรรมการทุกท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
6. คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกรอบและกลไกในการกากับดูแลนโยบาย และการดาเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่
บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีความเข้าใจถูกต้อง
ตรงกันด้วย
7. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัตหิ น้าที่ประจาปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย
และกรรมการรายบุคคล โดยผลการประเมินจะถูกนาไปใช้สาหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วย
8. คณะกรรมการบริษัทจะกากับดูแลให้กรรมการแต่ละท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้
สาหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่าเสมอ
9. คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่าการดาเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูล
ที่จาเป็น และแต่งตั้งเลขานุการบริษัทที่ มีความรู้และประสบการณ์ที่จาเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดาเนินงานของ
คณะกรรมการบริษัท
หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
1. คณะกรรมการบริษัทจะดาเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงที่มี
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จาเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
2. คณะกรรมการบริษัทจะกากับดูแลให้มีการกาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม
รายงานประจาปี 2563

127

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

3. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการทาความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและ
การดาเนินงานของกิจการ
4. คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม
หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความ
1. คณะกรรมการบริ ษั ท ให้ ค วามส าคั ญ และสนั บ สนุ น การสร้ า งนวั ต กรรมที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด มู ล ค่ า แก่ ธุ ร กิ จ ควบคู่ ไ ปกั บ การสร้ า ง
คุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2. คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อน
อยู่ในแผนดาเนินการ (Operational Plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ด าเนิน การสอดคล้อ งกับ วัตถุ ประสงค์
เป้าหมายหลักและแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของกิจการ โดยคณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีกลไกที่ทาให้มั่นใจว่ากิจการ
ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางให้
ทุกส่วนในองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน
3. คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยคานึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย (Value Chain) เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
หลักได้อย่างยั่งยืน
4. คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มี กรอบการกากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับ
ความต้ อ งการของกิ จการ รวมทั้ งดูแ ลให้มี การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ใ นการเพิ่ มโอกาสทางธุรกิ จและพั ฒนาการ
ดาเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
หลักปฏิบัติ 6 ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
1. คณะกรรมการบริษัทจะกากับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัท มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทาให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทมุ่งมั่นให้มีการ
กากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้นาหลักการบริหารความเสี่ยงองค์กร (ERM : Enterprise Risk Management) ตามแนวทางกรอบ
การบริหารความเสี่ยงของ COSO : The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission มา
ใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับทุ กคนจะต้องนาไป
ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม และตระหนักถึงความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การ
บริหารความเสี่ยงประสบความสาเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
-

-
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คณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจความเสีย่ งที่สาคัญของกิจการ และมีการกาหนดมาตรการและแผนปฏิบัตงิ านเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงอย่างชัดเจนและเหมาะสมกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
คณะกรรมการบริษัทได้มีการอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกิจการ สาหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้
เป็นทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ และถือปฏิบัติ
คณะกรรมการบริษัทได้มีการดูแลให้บริษัทมีการระบุความเสี่ยง ในรายงานการบริหารความเสี่ย งเป็นประจาทุกปี ซึ่งระบุ
ความเสี่ยงทุกประเภทที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ ทั้งระดับบริษัท หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าที่งานต่าง ๆ โดย
พิจารณาถึงปัจจัยทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด รวมถึงความ
เสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดาเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้มั่นใจว่า กิจการมีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้
เพื่อจัดลาดับความเสี่ยง และมีวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ
คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งของในประเทศ
และในระดับสากล
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2. คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ
3. คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลและจะจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัท กับฝ่ายจัดการ
คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และ
การทาธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร
4. คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลให้ มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รับชันที่ชัดเจน พร้อมทั้งสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและ
บุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนาไปปฏิบัติได้จริง
5. คณะกรรมการบริษัทได้กากับดูแลให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดาเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส โดยได้กาหนด
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนไว้ในนโยบายเกี่ยวกับการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) ซึ่งรวมถึง (1)
ขอบเขตของการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส (2) แนวทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส (3) การให้ความคุ้มครองผู้แจ้ง
เรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส พยาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง (4) การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริง
และ (5) ช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ซึ่งมีมากกว่า 1 ช่องทาง
หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
1. คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบดูแลให้ระบบการจัดทารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสาคัญถูกต้อง เพียงพอ
ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2. คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลเพื่อให้กลุ่มบริษัท มีความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการ
ชาระหนี้
3. ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการบริษัทสามารถทาให้มั่นใจได้ว่ากิจการ
มีแผนในการแก้ไขปัญหาหรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ภายใต้การคานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
4. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายจะจัดทารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม
5. คณะกรรมการบริษัทจะกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทาหน้าที่สื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น อย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา
6. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งนอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น website ของบริษัท
หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
1. คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสาคัญของบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การดาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อ
ให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน
3. คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและการจัดทารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้อง
และครบถ้วน
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3. โครงสร้างกรรมการของบริษัท
โครงสร้ า งกรรมการของบริ ษั ท ประกอบด้ ว ยคณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยจ านวน 3 ชุ ด ได้ แ ก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
3.1 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสาคัญในการกากับดูแลกิจการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและรับผิดชอบต่อผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ บริษัทจึงกาหนดหลักการและแนวปฏิบัติไว้ดังนี้
1. คณะกรรมการพึงมีภาวะผู้นา วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือ
หุ้นโดยรวม
2. คณะกรรมการจะจัดให้มีระบบแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน
3. คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทมีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทได้ดาเนินไปในลักษณะที่
ถูกต้องตามกฎหมายและมีจรรยาบรรณ
4. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะ
ด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทรวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมี
คณะกรรมการที่เข้มแข็ง
5. กระบวนการสรรหาผู้มาดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งมีความโปร่งใส ปราศจาก
อิทธิพลของผู้ถือหุ้นที่มีอานาจควบคุมหรือฝ่ายจัดการ และสร้างความมั่นใจให้กับบุคคลภายนอก
6. คณะกรรมการจะจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานตามความจาเป็น โดยเฉพาะ
ในกรณีที่ต้องอาศัยความเป็นกลางในการวินิจฉัย และกาหนดนโยบาย บทบาท หน้าที่รับผิดชอบ กระบวนการทางาน
เช่น การดาเนินการประชุม และการรายงานต่อคณะกรรมการได้อย่างชัดเจน เป็นต้น
7. คณะกรรมการพึงเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี
พร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระ
8. คณะกรรมการพึงปรับปรุงตัวเองให้มีความรู้ทันสมัยอยู่ลอดเวลา
9. คณะกรรมการพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและรอบคอบ โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น โดยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน
10. คณะกรรมการพึงอุทิศเวลาให้ เพีย งพอเพื่อ ปฏิบัติห น้าที่ต ามความรับผิด ชอบได้อย่า งเต็ม ที่ และเป็นหน้าที่ข อง
กรรมการที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ
11. คณะกรรมการจะไม่อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการเอง แต่จะจัดให้มีกระบวนการกาหนดค่าตอบแทนที่โปร่งใสและ
ขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น โดยระดับและองค์ประกอบของค่าตอบแทนเหมาะสม เพียงพอที่จะจูงใจและรั กษา
กรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ และจะหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าตอบแทนที่เกินสมควร
3.1.1

ขอบเขต อานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้น มีบทบาทหน้าที่ในการกากับดูแลกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการกาหนดเป้าหมาย นโยบาย และทิศทางการดาเนินงานของ
องค์ ก ร เพื่ อ เป็ น การสร้ า งมู ล ค่ า ให้ แ ก่ กิ จ การ และผลตอบแทนจากลงทุ น ให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น ภายใต้ ค วามเชี่ ย วชาญ และความมี
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจเป็นหลัก รวมถึงเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. กาหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และทิศทางการดาเนินงานของบริษัท ดูแลให้มีการจัดทาและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดาเนินงาน แผนกลยุทธ์ระยะยาว แผนงานและงบประมาณประจาปีของบริษัท เป็น
ประจาทุกปี และกากับดูแลให้ฝ่ายบริการดาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
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3. ก าหนดนโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ ก ารท าธุ ร กิ จ แผนงาน และงบประมาณประจ าปี ข องบริ ษั ท ควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ล
(Monitoring and Supervision) การบริหารและจัดการของฝ่ายบริหาร รวมทั้งผลงาน และผลประกอบการประจา
ไตรมาสของบริษัทเทียบกับแผนและงบประมาณ และพิจารณาแนวโน้มระยะต่อไปของปี
4. ด าเนิ น การต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ แผนธุ ร กิ จ งบประมาณและธุ ร กรรมที่ มี นั ย ส าคั ญ ตามคู่ มื อ อ านาจอนุ มั ติ ข อง
คณะกรรมการ
5. จัดให้มีระบบควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยง รวมถึงจัดให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยง และมีการติดตามผล
อย่างสม่าเสมอ ตลอดจนการกากับดูแล ควบคุม ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสีย่ งครอบคลุ่มทุกระบบทัง้
องค์กร เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รับชันในการดาเนินการใด ๆ ของบริษัท
6. ประเมินผลงานของฝ่ายบริหารอย่างสม่าเสมอ และดูแลระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม
7. กาหนดกรอบและนโยบายสาหรับการกาหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การกาหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทนและ
บาเหน็จรางวัลของพนักงานบริษัท
8. ดาเนินการในฝ่ายบริหาร จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ ตลอดจนดูแลให้มี
ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม
9. พิจารณาอนุมัติการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุนในธุรกิจใหม่ ก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย และ
การดาเนินการใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกาหนด และระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
10. พิจารณา และ/หรือ ให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือ การเข้าทารายการ (ในกรณีที่ขนาดของรายการ
ไม่ จ าเป็ น ต้อ งพิ จ ารณาอนุ มั ติโดยที่ ป ระชุ มผู้ถื อ หุ้ น ) ของบริ ษั ท และบริษั ท ย่อ ยให้เ ป็น ไปตามกฎหมายประกาศ
ข้อกาหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
11. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
12. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้น โดยให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราว
ต่อไป
13. พิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทอย่างเป็นธรรม หากมี
ส่วนได้เสียในสัญญาที่ทากับบริษัท หรือถือหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ สาหรับรายการที่ทากับ
กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท
หรือบริษัทย่อย กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการทารายการในเรื่องนั้น
14. กากับดูแลกิจการอย่างมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ และทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัท และประเมินผล
การปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว เป็นประจาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
15. รายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดทารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ใน
รายงานประจาปีและครอบคลุมในเรื่องสาคัญ ๆ ตามนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีสาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
16. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ การ
มอบอานาจแก่กรรมการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการมอบอานาจหรือการมอบอานาจช่วงที่ทาให้กรรมการหรือผู้รับมอบ
อานาจจากกรรมการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ใน
ลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
17. แต่งตั้งกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยดูแลระบบบริหารและระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้ เช่น
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง เป็นต้น
18. จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อดูแลให้คณะกรรมการและบริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องต่าง ๆ โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงความ
เป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทอย่างเต็มที่
ทั้งนี้ ขอบเขต อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกาหนดให้กรรมการบริษัทเข้ารับการอบรม
หลั ก สู ต รของสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย (IOD) ที่ เ กี่ ย วกั บ กรรมการอย่ า งน้ อ ย 1 หลั ก สู ต รเพื่ อ เพิ่ ม ทั ก ษะ
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ความสามารถในการปฏิบัติงาน ปัจจุบันกรรมการบริษัททุกท่านได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) แล้วอย่างน้อย 1 หลักสูตร
นอกจากนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถกาหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้การบริหารจัดการกิจการของ
บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) มีการปฏิบัติเป็นไปตาม
มาตรการ กลไก และนโยบายการควบคุมต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ของบริษัทเสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทเอง รวมถึงกฎหมายบริษัท
มหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายอื่น ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ในบริษัทย่อย และ/หรือ
บริษัทร่วม (ถ้ามี) ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ในการกากับดูแลและบริหารจัดการบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้า
มี) โดยต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ก่อนที่จะได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และ/หรือ
บริษัทร่วม (ถ้ามี) (แล้วแต่กรณี) ดังนี้
(1) เรื่องที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
(ก) การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) อย่างน้อยตาม
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) โดยให้กรรมการและผู้บริหารที่บริษัท เสนอ
ชื่อ หรือ แต่งตั้งมีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัท
ร่วม (ถ้ามี) ในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและดาเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม
(ถ้ามี) ได้ตามแต่ที่กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) จะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี)เว้นแต่เรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ก่อนที่บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) จะเข้าทารายการ
ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้บริหารตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น ต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูล
รายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (White List) และมีคุณสมบัติบทบาท หน้ าที่ และความ
รับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดลักษณะขาดความไม่น่าไว้วางใจของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท
(ข) การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจาปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม
(ถ้ามี)
(ค) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) เว้นแต่การแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มีนัยสาคัญตาม
ข้อ (2) (จ)
(ง) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจาปีของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี)
(จ) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) เฉพาะกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้อยู่ในสังกัด
สานักงานสอบบัญชีที่เป็นสมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ (full member) ในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท
ซึ่งไม่เป็นไปตามแนวทางการแต่งตั้งผู้สอบบั ญชีของบริษัท ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี)
จะต้องสังกัดสานักงานสอบบัญชีในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท
รายการตั้งแต่ข้อ (ฉ) ถึงข้อ (ฌ) นี้ เป็นรายการที่ถือว่ามีสาระสาคัญ และหากเข้าทารายการจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญ
ต่อฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทย่อย ดังนั้น ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และกรรมการ
ซึ่ งบริ ษั ท แต่ งตั้ งให้ ด ารงต าแหน่ งในบริ ษั ท ย่ อ ยจะออกเสี ย งในเรื่ อ งดั งต่ อ ไปนี้ กรรมการรายดั งกล่ า วจะต้ อ งได้ รับ อนุ มั ติจาก
คณะกรรมการบริษัทก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคานวณขนาดรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทารายการเปรียบเทียบกับขนาดของ
บริษัท แล้ว อยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท (โดยนาหลักเกณฑ์การคานวณรายการตามที่กาหนด
ไว้ในประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจาหน่ายไป
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ซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ เรื่องการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องได้รับการ
พิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้แก่รายการดังต่อไปนี้
(ฉ) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือ
จาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้
1)
2)
3)
4)

การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย
การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย
การเข้าทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิ จการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยกับบุคคลอื่น
5) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระสาคัญ
(ช) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้าประกัน การทานิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้องรับภาระทางการ
เงินเพิ่มขึ้น กับบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และ
มิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
(ซ) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
(ฌ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสาคัญ
(2) เรื่องที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ก่อนที่บริษัทย่อยจะเข้าทารายการ
(ก) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือ
จาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคานวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทา
รายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท แล้วอยู่ในเกณฑ์ ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัท (โดยนาหลักเกณฑ์การคานวณรายการตามที่กาหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้โดยอนุโลม)
(ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อ ยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนซึ่งไม่เป็นไปตาม
สัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือการดาเนินการอื่นใด อันจะเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
ของบริษัท ทั้งทางตรง และ/หรือ ทางอ้อม ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่า
สัดส่วนที่กาหนดในกฎหมายซึ่งใช้บังคับกับบริษัท อันมีผลให้บริษัท ไม่มีอานาจควบคุมบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณี
ที่เมื่อคานวณขนาดของรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่
ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท (โดยน าหลั ก เกณฑ์ ก ารค านวณรายการตามที่ ก าหนดไว้ ใ นประกาศที่ เ กี่ ย วข้ อ งของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้โดยอนุโลม)
(ค) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคานวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยที่จะเลิกเปรียบเทียบกับ
ขนาดของบริษัท แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (โดยนาหลักเกณฑ์การ
คานวณรายการตามที่กาหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม)
(ง) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสาคัญ
ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคานวณขนาดรายการนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการ
พิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (โดยนาหลักเกณฑ์การคานวณรายการตามที่กาหนดไว้ในประกาศของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือ
จาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม)
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(จ) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนของบริษัท ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย หรือการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นต้น
นอกจากนี้ กรรมการบริษัท จะต้องดาเนินการให้บริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบ
ป้ อ งกั น การทุ จ ริต รวมถึ งก าหนดให้มี มาตรการในการติด ตามผลการดาเนิ น งานของบริษั ท ย่ อ ยและบริษั ท ร่ว มที่ เ หมาะสม มี
ประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่ทาให้มั่นใจได้ว่าการดาเนินการต่าง ๆ ของบริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทร่วมจะเป็นไปตามแผนงาน
งบประมาณ นโยบายของบริษัท ข้อบังคับของบริษัท รวมถึงกฎหมายและประกาศเรื่องการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจด
ทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อย่างแท้จริงและติดตามให้บริษัทย่อย และ /หรือ
บริษัทร่วมเปิดเผยข้อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือ รายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือรายการที่มี
นัยสาคัญอื่นใดต่อบริษัท และดาเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน งบประมาณ นโยบาย และหลักเกณฑ์ในการกากับดูแลและ
การบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
คณะกรรมการบริษัทสามารถมอบอานาจ และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อานาจ หรือการมอบอานาจช่วงดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอานาจตามหนังสือมอบอานาจที่ให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไป
ตามระเบียบ ข้อกาหนด หรือคาสั่งที่คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรือบริษัท กาหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอานาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอานาจ หรือมอบอานาจช่วงที่ทาให้คณะกรรมการบริษัทหรือ
ผู้ รั บ มอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษั ท สามารถอนุ มัติ รายการที่ ตนหรือ บุ ค คลที่ อ าจมี ความขั ด แย้ ง (ตามนิ ย ามที่ ป ระกาศ
คณะกรรมการการกากับหลั กทรั พย์ และตลาดหลัก ทรั พย์ และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุ น และ/หรือตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย
และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ และเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและ
เงื่ อ นไขการค้ าปกติ ซึ่ งเป็ น ไปตามประกาศคณะกรรมการการก ากั บ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ และ/หรือ ประกาศของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด
นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน การทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท และ/หรือ บริษัท
ย่อย ตลอดจนการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสาคัญให้แก่บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ทราบโดยครบถ้วน ถูกต้อง
และภายในกาหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัท กาหนด อนึ่ง ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย พิจารณาการเข้าทา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสาคัญของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย โดยนาประกาศที่
เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาใช้บังคับโดยอนุโลม
2. ต้องเปิดเผยและนาส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ให้
ทราบถึงความสัมพั นธ์ และการทาธุรกรรมกับบริ ษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ในลักษณะที่อาจก่ อให้เกิ ดความขัดแย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย โดย
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย มีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ทราบ
ภายในกาหนดเวลาที่บริษัท กาหนด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินหรืออนุมัติใด ๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะคานึงถึง
ประโยชน์โดยรวมของบริษัท และบริษัทย่อย เป็นสาคัญ
ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ต้องไม่มีส่วนรวมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรง และ/หรือ ทางอ้อมนั้นด้วย
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อนึ่ง การกระทาดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ได้รับ
ประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ได้รับความเสียหาย ให้
สันนิษฐานว่าเป็นการกระทาที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท อย่างมีนัยสาคัญ
(ก) การทาธุรกรรมระหว่างบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องโดยมิได้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
(ข) การใช้ข้อมูลของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
(ค) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ในลักษณะเดียวกันกับที่บริษัท และ/หรือ
บริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) กระทาและเป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกากับตลาด
ทุนประกาศกาหนด
3. ต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการราย
อื่น ๆ ต่อบริษัท ผ่านรายงานผลการดาเนินงานเป็นประจาตามที่กรรมการของบริษัทกาหนด และเข้าชี้แจง และ/หรือ นาส่ง
เอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าวในกรณีที่บริษัท ร้องขอ
4. ต้องนาส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานให้แก่บริษัท เมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม
5. ต้องชี้แจง และ/หรือ นาส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องแก่บริษัท ในกรณีที่บริษัท ตรวจพบประเด็นที่มีนัยสาคัญใด ๆ
6. ต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท และ /หรือ
บริษัทย่อย รวมทั้งควรจัดให้มีระบบงานที่ชัดเจนเพื่อแสดงได้ว่าบริษัท มีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล การทารายการที่มี
นัยสาคัญตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ และมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท และ/หรือ
บริษัทย่อย สามารถรับข้อมูลของบริษัทย่อยในการติดตามดูแลผลการดาเนินงานและฐานะการเงิ น การทารายการระหว่าง
บริษัทกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท การทารายการระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และการ
ทารายการที่มีนัยสาคัญของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ต้องจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบ
ระบบงานดังกล่าวในบริษัทย่อยโดยให้ทีมงานผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระของบริษัท สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง
และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่าบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย มีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทาไว้อย่างสม่าเสมอ
7. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ได้รับมอบหมายของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ทั้งที่ได้มาจากการกระทาตามหน้าที่
หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น
ไม่ว่าทางตรง และ/หรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
8. กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย จะกระทาธุรกรรมกับบริษัท และ/หรือ
บริษัทย่อย ได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าว ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) ตามแต่ขนาดรายการที่คานวณได้ โดยนา
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนดมาใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการทาธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทาง
การค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าที่
ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) และเป็นข้อตกลงทาง
การค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว
9. ปฏิบัติตามนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ หรือแต่งตั้งโดยบริษัท จะต้องดาเนินการเพื่อให้มั่นใจได้
ว่าบริษัทย่อยจะปฏิบัติตามนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท
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ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมของบริษัท จะเป็นเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
กฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของต่างประเทศ และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทดังกล่าว และเท่าที่จะไม่ทาให้ หรือ
อาจจะไม่เป็นผลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมในต่างประเทศของบริษั ท มีหน้าที่ต้ องปฏิบัติหรือต้องดาเนิน การใด ๆ เพิ่มเติม
นอกเหนื อ ไปจากที่ ต้ อ งดาเนิ น การตามกฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ ที่ เกี่ ยวข้ อ ง และเท่ า ที่ จ ะไม่ท าให้ บริ ษั ทย่ อ ยและบริษั ท ร่วมใน
ต่างประเทศของบริษัท อาจจะเสียสิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่พึงได้รับตามกฎหมายต่างประเทศ
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถดาเนินการให้บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมของบริษัท ปฏิบัติตามขอบเขต อานาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบที่กาหนดในเอกสารฉบับนี้ได้ เนื่องจากข้อจากัดทางกฎหมายของประเทศที่บริษัทย่อย และ/หรือบริษัท
ร่วมของบริษัท ตั้งอยู่ตามที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทจะดาเนินการให้มีมาตรการอื่นที่เทียบเท่าเพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทมีกลไกการ
กากับดูแลที่ทาให้บริษัทสามารถควบคุมดูแลการจัดการ และรับผิดชอบการดาเนินงานของบริษัทย่อย และ /หรือบริษัทร่วมที่
ประกอบธุรกิจหลักของบริษัท ได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของ
บริษัทดังกล่าวเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ ในเงินลงทุนของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ที่ประกอบธุรกิจหลักของ
บริษัท นั้น ให้มีความหมายตามนิยามที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 และฉบับที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม
3.1.2

องค์ประกอบและการแต่งตั้งของคณะกรรมการบริษัท

3.1.2.1 คณะกรรมการบริษัท มีองค์ประกอบ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน โดยต้องมีกรรมการที่มีความ
เป็นอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่ต่ากว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
2. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร / กรรมการอิสระจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน
เพื่อความเป็นอิสระในการทาหน้าที่ และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเพียงพอ โดยต้องมีคุณสมบัติตามที่กาหนด ทั้งนี้
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ควรเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการบัญชีและ
การเงิน
3. คณะกรรมการบริษัท อาจเป็นผู้ถือหุ้น หรือไม่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ได้
3.1.2.2 คุณสมบัติกรรมการอิสระ
1. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
คุณสมบัติและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ไม่ทาหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้นที่มีอานาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในลักษณะที่จะทาให้มีข้อจากัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ
3. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
4. เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท
5. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา หรือมีอานาจควบคุม
บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือเป็นบุคคลที่มีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วน
ได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการ
เสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
7. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็น
การขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับ
การดาเนินงานของบริษัท
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8. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชี
ของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
9. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 (สอง) ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ
อิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้น จากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปี
10. ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมในด้านการเงิน และการบริหารงานในบริษัท บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
11. ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
12. เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
13. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้เท่าเทียมกัน
14. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างบริษัทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทอื่น ซึ่งมี
ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน
15. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ เพื่อตัดสินใจในประเด็นที่สาคัญของบริษัท และให้ความเห็นอย่างเป็น
อิสระได้
16. เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ตลอดจนภาวะผู้นา และวิสัยทัศน์ที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท
3.1.2.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท มีหลักเกณฑ์และวิธกี าร ดังนี้
1. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท โดยผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. ผูถ้ ือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณี
เลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการบริษั ท และในกรณีที่กรรมการพิจารณา
เห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตาม
ข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
3.1.2.4 วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัทมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปีในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีทุกครั้งให้กรรมการออกจาก
ตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวน
ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่งอีกได้
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป
ให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง
นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
1) ตาย
2) ลาออก
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3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก
5) ศาลมีคาสั่งให้ออก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้
ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากครบกาหนดตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกบุคคล
ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ เข้าดารงตาแหน่งแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน
3.1.2.5 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีการกาหนดตารางการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยไว้เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้
กรรมการแต่ละท่านสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ ทั้งนี้ กาหนดการประชุมอาจเปลี่ยนแปลงได้ และไม่รวมกรณีการประชุม
ในวาระพิเศษ นอกจากนี้บริษัท ยังกาหนดให้กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมมีจานวนองค์ประชุมขั้นต่าต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะ
สามารถเปิดประชุมได้ ทั้งนี้ ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการบริษัทอยู่ในที่ประชุม ไม่น้อยกว่า 2
ใน 3 ของจานวนกรรมการบริษัททั้งหมดที่เข้าประชุม โดยให้ประธานกรรมการบริษัททาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และหาก
ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการบริษัทคัดเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งทา
หน้าที่เป็นประธานที่ประชุม โดยกรรมการบริษัททุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความเห็นอย่างเปิดเผย ในกรณีที่กรรมการบริษทั ผู้
มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสาคัญเกี่ยวข้องในเรื่องที่กาลังพิจารณา กรรมการบริษัทผู้นั้นต้องออกจากการประชุมระหว่างการพิจารณา
เรื่องนั้น ๆ
3.1.2.6 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
กรรมการที่เข้ารับตาแหน่งใหม่ กรรมการใหม่จะได้รับการปฐมนิเทศตามแผนพัฒนากรรมการ เพื่อรับทราบข้อมูลที่สาคัญ
เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท การปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงสร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ตลอดจนการให้คาแนะนาทางด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ ข้อกาหนด พระราชบัญญัติที่
เกี่ยวข้อง เงื่อนไขต่าง ๆ ของการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข้อบังคับบริษัทจาก
คณะกรรมการบริษั ท อย่ า งเพี ย งพอก่ อ นการปฏิ บั ติห น้ า ที่ ตามแนวทางการปฐมนิ เทศกรรมการเข้ า ใหม่ (Board Orientation
Guideline) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบถือเป็นกลไกที่สาคัญในการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วน
ได้เสียทุกภาคส่วน ในการช่วยให้มีระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ตรวจสอบการเปิดเผยความครบถ้วนของข้อมูลและสาระสาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินต่อสาธารณชน
รวมถึงพิจารณาการเข้าทารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง โดยรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสาคัญ
3.2.1

ขอบเขต อานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน และเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้ บ ริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ร ะบบควบคุ ม ภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใด
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
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3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยรับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และ
เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีภายนอก
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมตลอดจนรายการได้มาหรือ
จาหน่ายไปของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่ นใจว่า
รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทารายงานของกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
3) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิง และแบบประเมินตนเอง เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รับชันของ
บริษัท กรณีบริษัทเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย
9. ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อ มีข้ อ สงสัย ว่ ามี รายการหรื อ การกระท าซึ่งอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมตรวจสอบเห็นสมควร ซึ่งประเภทรายการ
หรือการกระทาที่ต้องรายงานมีหัวข้อ ดังต่อไปนี้
1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบ
อย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะการเงินผลการดาเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร
แล้วว่าต้องดาเนินการปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบกาหนดเวลาที่กาหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบ
พบว่ามีการเพิกเฉยต่อการดาเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจ
รายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) และ/หรือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้
3.2.2

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

3.2.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ มีองค์ประกอบ ดังนี้
1. กรรมการตรวจสอบ จานวนไม่น้อยกว่า 3 คน
2. กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ดา้ นบัญชี หรือการเงิน เพียงพอที่จะทาหน้าที่ใน
การสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
รายงานประจาปี 2563
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3.2.2.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ มีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
จะต้องเป็นกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้คัดเลือกสมาชิกกรรมการตรวจสอบ 1 คนให้ดารงตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดารงตาแหน่ง หรื อมีเหตุที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ปฏิบัติหน้าที่ได้จน
ครบวาระ และมีผลให้จานวนสมาชิกน้อยกว่า 3 คน คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบทดแทนให้
ครบถ้วนภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จานวนสมาชิกไม่ ครบถ้ วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อ งในการปฏิ บัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
4. ให้เลขานุการของบริษัทเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
3.2.2.3 วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งมีวาระการดารงตาแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการ
บริษัท และเมื่อครบวาระดารงตาแหน่งอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใหม่ได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็น ว่า
เหมาะสม
กรรมการตรวจสอบพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
1)
2)
3)
4)
5)

ครบกาหนดตามวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบ
ลาออก
เสียชีวิต
ถูกถอดถอน

การลาออกของคณะกรรมการตรวจสอบกรณีที่ยังดารงตาแหน่งคณะกรรมการบริษัทอยู่ ให้ยื่นใบลาต่อประธานกรรมการ
ตรวจสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผลโดยประธานกรรมการตรวจสอบจะนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้
พิจารณาอนุมัติ พร้อมส่งสาเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
แต่งตั้งบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก
กรณีกรรมการตรวจสอบลาออก หรือพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระการดารงตาแหน่ง ให้บริษัทแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทันที ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบที่ลาออกหรือถูกถอดถอนสามารถชี้แจงถึงสาเหตุดงั กล่าวให้สานักคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ได้
3.3

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็นส่วนหนึ่งของแนวปฏิบัติที่ดีในหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีซึ่งจะทา
หน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรอง ทบทวนรูปแบบ หลักเกณฑ์ นโยบาย และกระบวนการ สรรหาและการกาหนดค่าตอบแทนให้แก่
คณะกรรมการบริษัท ให้มีความเหมาะสม โปร่งใส มีความเป็นธรรม ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อกาหนด และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
3.3.1

ขอบเขต อานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1. กาหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ที่คณะกรรมการบริษัทกาหนดไว้ โดยควรดาเนินการ ดังต่อไปนี้
2. พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการโดยรวมในคณะกรรมการว่า
คณะกรรมการต้องการกรรมการที่มีคุณสมบัติลักษณะใดบ้าง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบตามที่
คาดหวัง
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3. พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคน เพื่อพิจารณาว่า กรรมการอิสระคนใดมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือ
คนใดขาดคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระ รวมทั้งพิจารณาว่า จาเป็นต้องสรรหากรรมการอิสระใหม่หรือไม่ หากมี
กรรมการอิสระไม่ครบตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ หากเป็นกรรมการเดิม ควรอาศัยผลประเมินจาก Board Self-Assessment
ประกอบการพิจารณาในการเสนอชื่อกรรมการเดิมเข้ามาดารงตาแหน่งต่ออีกวาระ ส่วนบุคคลที่จถูกเสนอชื่อเป็ น
กรรมการใหม่ ควรพิจารณาจากจานวนบริษัทที่บุคคลนั้นดารงตาแหน่งอยู่ก่อนที่จะเป็นกรรมการบริษัท
การสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดารงตาแหน่งกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอชื่อให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง โดยควรดาเนินการ ดังต่อไปนี้
1. กาหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดารงตาแหน่งกรรมมการให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท เช่น พิจารณา
กรรมการเพิ่มเติมเพื่อเสนอให้ดาเนินตาแหน่งต่อ เปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น การใช้บริษัทภายนอกให้ช่วยสรรหา
การพิจารณาบุคคลจากทาเนียบกรรมการอาชีพ หรือ การให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม
2. ดาเนินการพิจารณาชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่
กาหนดไว้
3. ตรวจสอบให้รอบคอบว่า บุคคลที่ถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกาหนดของหน่วยงานทางการ
4. ดาเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กาหนดไว้ เพื่อจะได้มั่นใจว่า บุคคลดังกล่าวมี
ความยินดีจะมารับตาแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
5. เสนอชื่อให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
แต่งตั้งต่อไป
6. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนอาจได้รับมอบหมายให้พิจารณาสรรหาผู้บริหารระดับสูงโดยเฉพาะ
กรรมการผู้จัดการด้วยก็ได้
3.3.2

ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกาหนดค่าตอบแทน

การพิจารณารูปแบบและหลัก เกณฑ์การจ่ ายค่ าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการผู้จัด การ เพื่อให้รูป แบบและ
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนมีความเหมาะสม โดยควรดาเนินการ ดังต่อไปนี้
1. ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (ถ้ามี)
2. พิจารณาข้อมูลหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท
3. กาหนดหลักเกณฑ์ให้มีความเหมาะสม เพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรมและเป็นการตอบแทน
บุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสาเร็จ
4. ทบทวนรูปแบบหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท โดยพิจารณาจานวนเงินและสัดส่วนการจ่ายค่าตอบแทน
ของแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม ทั้งนี้ หลักการสาคัญในการพิจารณารูปแบบค่าตอบแทนแต่ละประเภท ได้แก่
ค่าตอบแทนประจา (Retainer Fee) เช่น ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนรายปี เป็นต้น ค่าตอบแทนตามผลการ
ดาเนินงานของบริษัท (Incentive) เช่น ผลกาไรของบริษั ทหรือเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น เป็นต้น นอกจากนี้
กรรมการอาจได้รับค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee) เพิ่มเติมจากค่าตอบแทนประจาและค่าตอบแทนตามผลการ
ดาเนินการของบริษัทเพื่อจูงใจให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่โดยเข้าประชุมอย่างสม่าเสมอ
5. พิจารณาให้การจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกาหนด หรือข้อแนะนาที่เกี่ยวข้อง
6. พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลกรรมการผู้จัดการ
7. พิจารณากาหนดค่าตอบแทนประจาปีของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ โดยควรดาเนินการ ดังนี้
1) กาหนดค่าตอบแทนประจาปีของกรรมการและกรรมการผู้จัดการตามหลักเกณฑ์การจ่ายที่ได้พิจารณาไว้
2) ในการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ ควรพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
ผู้จัดการประกอบด้วย
3) เปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท
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4) นาเสนอค่าตอบแทนที่กาหนดต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ ส่วน
ค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะต้องนาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
หากมีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ (หรือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น) ให้แก่กรรมการและพนักงาน คณะกรรมการสรร
หาและกาหนดค่าตอบแทนควรพิจารณาให้เงื่อนไขต่าง ๆ ช่วยจูงใจกรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิม่
ให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง แต่ในขณะเดียวกันต้องไปสูงเกินไป และเป็นธรรมต่อผู้
ถือหุ้นด้วย
นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนต้องพิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบกรณีหากมี
กรรมการหรือพนักงานรายใดจะได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 5 ของจานวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จะจัดสรร อย่างไรก็
ตาม ต้องไม่มีกรรมการรายใดในคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้รบั การจัดสรรหลักทรัพย์เกินว่าร้อยละ 5 ด้วย จึงจะ
มีสิทธิในการให้ความเห็นชอบดังกล่าว
3.3.3

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

3.3.3.1 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีองค์ประกอบ ดังนี้
1. กรรมการบริษัท จานวนไม่น้อยกว่า 3 คน และอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ
2. ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบควรเป็นกรรมการอิสระ
3. ควรเป็นกรรมการที่มิใช่ผู้บริหารเพื่อให้สามารถทาหน้าที่ได้อย่างอิสระ หากจาเป็นต้องมีกรรมการที่เป็นผู้บริหารอยูใ่ น
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่า ตอบแทน ก็ ค วรจะประกอบด้ว ยกรรมการอิ สระเป็ นส่ว นใหญ่ข องจานวน
กรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารดังกล่าวไม่ควรร่วมพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ
4. ประธานคณะกรรมการบริษัท ไม่ควรเป็นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
เพื่อให้การทาหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง
3.3.3.2 การแต่งตั้งคณะกรรมสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้คัดเลือก และแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยคัดเลือกบุคคลที่
พิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม
3.3.3.3 วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีวาระการดาเนินตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน ที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
1)
2)
3)
4)

ควบกาหนดตามวาระ
ลาออก
ตาย
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตาแหน่ง

ในกรณี ที่ ต าแหน่ งกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนว่ า งลงเพราะเหตุ อื่ น นอกจากครบก าหนดตามวาระให้
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมัติครบถ้วนเข้าดารงตาแหน่งแทน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนจะอยู่ในตาแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนซึ่งตนแทน
3.3.4

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทจัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
และ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
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ซึ่งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจาทุกปี อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง เพื่อนาผลการประเมินที่ได้ให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่
ของตนเองให้เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ใช้หลักเกณฑ์ตาม
แบบตัวอย่างการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3.3.4.1 การประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ แบ่งการประเมินออกเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่
1)
2)
3)
4)
5)
6)

โครงสร้าง และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
การทาหน้าที่ของกรรมการ
ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
การพัฒนาตนเองของกรรมการและพัฒนาผู้บริหาร

3.3.4.2 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ปี 2563 มีดังต่อไปนี้
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

ผลการประเมินรายคณะ (%)
98.51
98.33
95.18

3.4 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยได้แก่คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ขึ้นเพื่อระบุถึง
ขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร นอกจากนี้จะเป็น
คณะกรรมการที่คอยให้คาชี้นาและการตัดสินใจในการดาเนินการที่สาคัญของบริษัท คณะกรรมการบริหารมีบทบาทและหน้าที่
สาคัญในการดาเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมาย หรือ วัตถุประสงค์ รวมถึงการปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท และ
มีอานาจหน้าที่ควบคุมดู แลกิจการของบริษัทตลอดจนดาเนินการต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อให้บรรลุซึ่ง
วิสัยทัศน์ และสอดคล้องกับพันธกิจของบริษัท
3.4.1

ขอบเขต อานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. อ านาจจั ด การกิ จ การและด าเนิ น งานของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย ยกเว้ น เรื่ อ งที่ ข้ อ บั ง คั บ บริ ษั ท ก าหนดไว้ ใ ห้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดอานาจไว้เป็นการเฉพาะ
2. พิจารณากาหนดกลยุทธ์และแผนการดาเนินธุรกิจ รวมถึงโครงสร้างการบริหารงาน และอานาจบริหารต่าง ๆ ของ
บริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
3. ตรวจสอบ ติดตาม และดาเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทที่ได้กาหนดไว้ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4. พิจารณา และให้ความเห็นชอบงบประมาณประจาปี และการลงทุนของบริษัทก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป
5. มีอานาจตามขอบเขตที่กาหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทเรื่องอานาจอนุมัติและดาเนินการ
6. ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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3.4.2

การมอบหมายอานาจ

การมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้คณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอานาจ หรือมอบ
อานาจช่วง ที่ทาให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัตริ ายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัทยกเว้นเป็น
การอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้
การอนุมัติรายการตามข้อความข้างต้น จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนดกาหนดวิธีการสรร
หาบุคคลเพื่อดารงตาแหน่งกรรมมการให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท เช่น พิจารณากรรมการเพิ่มเติมเพื่อเสนอให้ดาเนิน
ตาแหน่งต่อ เปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น การใช้บริษัทภายนอกให้ช่วยสรรหา การพิจารณาบุคคลจากทาเนียบกรรมการอาชีพ
หรือ การให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม
3.4.3

การดารงตาแหน่งของกรรมการบริหาร
1. ให้คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการและผู้บริหารจานวนหนึ่งของบริษัท
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
3. ให้กรรมการผู้จัดการเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร

3.5
3.5.1

กรรมการผู้จัดการใหญ่
ขอบเขต อานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่
คณะกรรมการบริษัท ได้กาหนดขอบเขต อานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดังนี้
1. กาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณร่วมกับคณะกรรมการบริษัท
2. กากับดูแล บริหาร จัดการ และปฏิบัติงานประจาตามปกติธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย
วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณตามที่ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. บริหารจัดการธุรกิจของบริษัทตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่คณะกรรมการบริษัทกาหนดและเป็นไปตามแผนธุร กิจ
งบประมาณ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติ จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น
4. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้การดาเนินการทางธุรกิจ รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. กากับดูแลการบริหารจัดการด้านการเงิน การตลาด ทรัพยากรบุคคล และด้านการปฏิบัติงานอื่น ๆ โดยรวมเพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัท ตามที่ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. เจรจาและเข้าทาสัญญา และ/หรือธุรกรรมใด ๆ ที่เป็นธุรกิจปกติของบริษัท ภายในกาหนดวงเงินของธุรกรรมตามที่
กาหนดในตารางอานาจอนุมัติรายจ่ายซึ่งได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
7. สั่งการ ออกระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ และบันทึกภายในสาหรับการดาเนินงานของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายของบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท รวมทั้งรักษาระเบียบอันดีงามภายในองค์กร
8. ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการดาเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เพื่อให้มีผลประกอบการ
ที่ดีตามเป้าหมาย และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส รวมถึงหาโอกาสปรับปรุงและพัฒนาให้มีผ ล
ประกอบการที่ดีขึ้น
9. พัฒนาองค์กรให้มีผลการดาเนินงานและผลประกอบการที่ดี และมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างสม่าเสมอต่อเนื่องเพื่อให้
องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน
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10. ดาเนินการให้มีการศึกษาโอกาสในการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ที่ดี โดยทาการศึกษาทางด้านเทคนิคและด้านการเงิน
อย่างเหมาะสมและครบถ้วนเพื่อประกอบการตัดสินใจ
11. การบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน การกาหนด การเลื่อน การลด การตัดเงินเดือน หรือ ค่าจ้าง การโยกย้าย การพ้น
สภาพและอื่ น ๆ ยกเว้ น พนั ก งานตั้ ง แต่ ร ะดั บ รองกรรมการผู้ จั ด การใหญ่ ขึ้ น ไป ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท
12. การโยกย้ายพนักงานระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ยกเว้น การบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน การกาหนด การ
เลื่อน การลด การตัดเงินเดือนหรือค่าจ้างการพ้นสภาพ และอื่น ๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
13. พิจารณาอนุมัติการดาเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจตลอดจนการดาเนินงานที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของ
บริษัท ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
14. ดาเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ รวม
ตลอดจนตารางกาหนดอานาจอนุมัติรายจ่ายซึ่งได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
15. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อการดาเนินการของบริษัท
การมอบอานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นใดปฏิบัติงานที่กาหนดของกรรมการผู้จัดการใหญ่
ภายใต้ขอบเขตอานาจที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอานาจของบริษัท และ/หรือระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือมติของคณะกรรมการบริษัท และ
ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือความขัดแย้งไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ กับบริษัท หรือบริษัทย่อย ในกรณีที่มีความขัดแย้ง
ต้องเสนอธุรกรรมดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) พิจารณาและให้ความเห็นชอบ เว้น
แต่ธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัท และมีหลักเกณฑ์เดียวกับการทารายการกับบุคคลภายนอก (arm's length basis)
3.5.2

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการทุกปี เพื่อประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์อื่นที่เหมาะสมกับกรรมการผู้จัดการ โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ใช้หลักเกณฑ์ตามแบบ
ตัวอย่างการประเมินผลงานของ CEO ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแบ่งการประเมินออกเป็น 3 หมวด ได้แก่ 1)
ความคืบหน้าของแผนงานและความสาเร็จของเป้าหมายเชิงธุรกิจ 2) การวัดผลการปฏิบัติงาน และ 3) การพัฒนา CEO ทั้งนี้ การ
ประเมิน หมวด 2) การวัดผลการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 10 หัวข้อ ได้แก่
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

ความเป็นผู้นา
การกาหนดกลยุทธ์
การปฏิบัตติ ามกลยุทธ์
การวางแผนและผลปฏิบตั ิทางการเงิน
ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
ความสัมพันธ์กับภายนอก
การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
การสืบทอดตาแหน่ง
ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
คุณลักษณะส่วนตัว

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ สาหรับปี 2563 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 99
3.5.3

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของ
บริษัท ทั้งหลักสูตรการอบรมภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง และนาความรู้มาพัฒนา
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ให้เป็นประโยชน์กับบริษัท โดยคณะกรรมการทุกท่านต้องได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้เข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ และ
เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงให้ความสาคัญในการเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาในหลักสูตรต่าง 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
3.6 เลขานุการบริษัท
3.6.1

ขอบเขต อานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ตามข้อกาหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 กาหนดให้คณะกรรมการต้องจัด ให้ มี
เลขานุการบริษัทรับผิดชอบในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท โดยภายหลังการรวมธุรกิจแล้วเสร็จที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทจะมีมติแต่งตั้งให้นาย เอกรัฐ เกิดประกอบ ดารงตาแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ
เลขานุการบริษัท ดังนี้
1. จัดทาและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
1) ทะเบียนกรรมการ
2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปีของบริษัท
3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและส่งสาเนารายงานดังกล่าวให้ประธาน
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน
3. จัดทาระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษา
เอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่มี
การจัดทาเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว โดยการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้นให้หมายความรวมถึงการเก็บ
รักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ
1) การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผย
ตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3) ความเห็นของบริษัทเมื่อมีผู้ทาคาเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป
4) การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจัดทาขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่ วไป
ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด
4. ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนดต่อไป
5. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการตลอดจนมติผู้ถือหุ้นและไม่กระทาการใดอันเป็นการขัดหรือแย้ง
กับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ
6. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทาภายใต้
สถานการณ์อย่างเดียวกัน โดย
1) การตัดสินใจได้กระทาไปด้วยความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์ สูงสุดของบริษัทเป็น
สาคัญ
2) การตัดสินใจได้กระทาบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ และ
3) การตัดสินใจได้กระทาไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น
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ทั้งนี้ ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตาแหน่งไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคน
ใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตาแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
3.6.2

หลักในการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติผู้ถือหุ้น โดย
1.
2.
3.
4.

การตัดสินใจต้องกระทาบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ
การตัดสินใจได้กระทาไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น
กระทาการโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสาคัญ
กระทาการที่มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และไม่กระทาการอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัท
อย่างมีนัยสาคัญ
5. ไม่หาประโยชน์จากการใช้ข้อมูลของบริษัทที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว หรือใช้ทรัพย์สิน
หรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนประกาศกาหนด
6. ไม่เข้าทาข้อตกลงหรือสัญญาใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับบริษัท
หรือพนักงาน หรือลูกค้าของบริษัท ทั้งยังเป็นการขัดต่อการปฏิบัติต่องานในหน้าที่ของตน
3.6.3

กรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตาแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
แนวทางการปฏิบัติในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตาแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ กาหนดไว้ดังต่อไปนี้
1. ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจาก
ตาแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
2. ให้คณะกรรมการบริษัทมีอานาจมอบหมายให้กรรมการท่านหนึ่ งท่านใด ปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาที่เลขานุการ
บริษัทพ้นจากตาแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
3. ให้ประธานกรรมการแจ้งชื่อเลขานุการบริษัท ต่อสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน นับ
แต่วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบในตาแหน่งดังกล่าว
4. ดาเนินการแจ้งให้สานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทราบถึงสถานที่เก็บเอกสาร

4. นโยบายการบริหารความเสี่ยง
4.1 หลักการของการบริหารความเสี่ยง
บริ ษั ท มุ่ ง มั่ น ให้ มี ก ารก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี โดยได้ น าหลั ก การบริ ห ารความเสี่ ย งองค์ ก ร (ERM : Enterprise Risk
Management) ตามแนวทางกรอบการบริหารความเสี่ยงของ COSO : The Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission ซึ่งเป็นแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่มีมาตรฐานในระดับสากลมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารความ
เสี่ยงของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดั บทุกคนจะต้องนาไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม และตระหนักถึง
ความรั บ ผิ ด ชอบที่ จ ะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามนโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย ง เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งประสบความส าเร็ จ และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
4.2 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
บริษัทได้เล็งเห็นความสาคัญของการบริหารความเสีย่ งองค์กร ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถดาเนินธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมาย และมีการกากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดถึงความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัทจึงกาหนดนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อใช้ยึดถือเป็นแนวทางและกรอบในการดาเนินงานทุกหน่วยงานของบริษัทดังนี้
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4.3 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรของบริษัททุกระดับทุกคน รวมทั้งผู้ทาหน้าที่ที่ปรึกษา ผู้กระทาการแทน
หรือผู้ได้รับมอบหมายให้กระทาหน้าที่ในนามบริษัท โดยมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1) คณะกรรมการบริษัท
- มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงในการกากับดูแลการบริหารความเสี่ยง
- มีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบที่รุนแรงต่อบริษัท
- ทาให้มั่นใจว่าบริษัทได้มีการดาเนินการจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม
2) คณะกรรมการตรวจสอบ
- กากับดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างมีความเป็นอิสระ
- ทาให้มั่นใจว่าบริษัทมีการควบคุมภายในเพื่อจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทอย่างเหมาะสม
3) ผู้บริหารระดับสูง
- ติดตามความเสี่ยงที่สาคัญทั้งบริษัทและให้ความมั่นใจว่าบริษัทมีแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
- ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและให้ความมั่นใจว่าบริษัทมีกระบวนการ
ดาเนินการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสะสม
4) หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยง / คณะทางานบริหารความเสี่ยง
- จัดทากรอบและกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงให้กับหน่วยงานและเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
พิจารณาอนุมัติ
- ให้การสนับสนุน และแนะนากระบวนการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัท
- ศึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแก่พนักงาน
- ปฏิบัติงานสนับสนุนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5) หัวหน้างานและพนักงาน
- ระบุและรายงานความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชา
- ร่วมจัดทาแผนจัดการความเสี่ยงและนาแผนฯ ที่ได้รับอนุมัติแล้วไปปฏิบัติ
6) ผู้ตรวจสอบภายใน
- สอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานบริหารความเสี่ยง
- สื่อสาร ประสานงานกับหน่วยงานบริหารความเสี่ยง เพื่อนาข้อมูลมาใช้วางแผนการตรวจสอบตามความเสี่ยง (Risk
Base Audition)
- สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและจัดการควบคุมความเสี่ยงมีการปฏิบัติ
ตามนโยบายและระเบียบของบริษัท
7) บุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น
- ให้ความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยง
4.4 ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง
บริษัทกาหนดขั้นตอนในการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้
1) กาหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
ในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงานพึงกาหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือวัตถุประสงค์ของงานที่ทาให้
ชัดเจน สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์และความเสี่ยงที่ยอมรับได้
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2) ระบุเหตุการณ์ (Event Identification)
ผู้รับผิดชอบหน่วยงาน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานพึงทาความเข้าใจความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง และระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
ซึ่งอาจเป็นเหตุการณ์ทั้งที่เป็นผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
3) ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
ผู้รับผิดชอบหน่วยงาน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานพึงประเมินความเสี่ยงจาก 2 มิติ คือ ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์
(Likelihood) ที่มีผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ (Impact)
4) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
ผู้รับผิดชอบหน่วยงาน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานพึงพิจารณาวิธีการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
คานึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และต้นทุนที่เกิดขึ้นกับผลประโยชน์ ที่จะได้รับ การตอบสนองความเสี่ยงอาจเลือก
วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน เพื่อลดระดับความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ และความรุนแรงของ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ คือ
-

การหลีกเลี่ยง (Avoid)
การกระจายหรือการถ่ายโอน (Share / Transfer)
การลด (Reduce)
การยอมรับ (Risk Acceptance)

5) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
ผู้รับผิดชอบหน่วยงาน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานพึงพิจารณาการจัดการความเสี่ยง หรือกิจกรรมควบคุม คือ นโยบายและ
กระบวนการปฏิบัติงานที่นามาใช้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้มีการจัดการความเสี่ยงตามสภาพแวดล้อมภายใน ลักษณะ
ธุรกิจ โครงสร้างและวัฒนธรรมของบริษัท
6) ติดตามและประเมินผล (Monitoring)
ผู้รับผิดชอบหน่วยงาน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานพึงจัดให้มีการติดตาม ทบทวน และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและ
รายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงได้นาไปประยุกต์ใช้ในทุกระดับของบริษัทอย่าง
เหมาะสม และความเสี่ยงที่มีผลกระทบที่สาคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทได้รับการรายงานต่อผู้รับผิดชอบ
5. นโยบายการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
เนื่องจากกรรมการบางท่านต้องพ้นจากการดารงตาแหน่งกรรมการตามวาระหรือตามข้อกาหนด บริษัทจึงได้จัดให้มี
กระบวนการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเพื่อสรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและกาหนดค่าตอบแทนก่อน
การเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ซึ่งจะช่วยให้การประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นไปด้ว ยความเรียบร้อยและรวดเร็วขึ้น โดย
บริษัทไม่ได้ปิดกั้นสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลอื่นเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการแต่อย่างใด
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5.1 นโยบายการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งเป็นบุคคลสาคัญในการดาเนิน
ธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย และเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน คณะกรรมการควรต้องประกอบด้วยกรรมการที่มี
คุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลาและ
ความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อตาแหน่งกรรมการว่างลงบริษัทกาหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทา
หน้าที่ในการสรรหา คัดเลือก และกาหนดค่าตอบแทนกรรมการคนใหม่ และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการเป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ
6. นโยบายการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน จัดเป็นเครื่องมือพื้นฐานหลักสาคัญที่จะช่วยให้การบริหารจัดการดาเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่กาหนดไว้ ซึ่งเจ้าของธุรกิจ กรรมการ หรือ
ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรมีหน้าที่ในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสม
สอดคล้องกับลักษณะหรือขนาดธุรกิจ และเป็นไปตามหลักการการกากับดูแลกิจการที่ดี
6.1 นโยบายการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บริษัทตระหนักถึงการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสาคัญในการดาเนินธุรกิจให้ประสบ
ผลสาเร็จ เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน จึงจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ มีความ
เพียงพอเหมาะสมกับลักษณะ ขนาดของธุรกิจหรือสภาพแวดล้อมเพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทได้มีการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง มีการรายงานที่น่าเชื่อถือ ถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ และมีการปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบริษัทจะให้ความสาคัญ ของการป้องกันความสูญเสียหรือความเสียหาย และการแก้ไขปรับปรุง
มากกว่าการสืบสวนสอบสวนหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้ว
เพื่อให้การควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงกาหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมี
หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในของงานที่รับผิดชอบ ตลอดถึงการจัดให้มีแก้ไข ปรับปรุง กระบวนการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รัดกุม ควบคุมและตรวจสอบได้ โดยบริษัทจัดให้ผู้ตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระ รายงานผลการ
ตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมกา รบริษัทมีความมั่นใจว่าการ
ปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมสาคัญได้ดาเนินตามแนวทางที่กาหนดอย่างมีประสิทธิผล และมีความรัดกุมที่เพียงพอ
บริษัทยืดถือแนวปฏิบัติเพื่อให้การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในครอบคลุมทุกด้านตามประกอบของการควบคุม
ภายใน 5 ด้าน ดังนี้
1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)
150

การจัดโครงสร้างขององค์กร แบ่งสายการบังคับบัญชา ตลอดจนการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงานไว้
อย่างชัดเจน
การกาหนดนโยบาย เป้าหมาย ทิศทาง และแผนการดาเนินธุรกิจของบริษัทให้ชัดเจนตลอดจนการกากับดูแล
กิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
การจัดทานโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบต่าง ๆ ของบริษัทเพื่อใช้ยึดถือเป็นหลักและแนวในการปฏิบัติงาน และ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายหรือละเว้นในการปฏิบัติงาน
การจัดทาข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวกับจริย ธรรมและจรรยาบรรณทางธุร กิจของบริษัท และของพนัก งาน เพื่อให้
กรรมการ ผู้ บ ริ ห าร พนั ก งานในทุก ระดับ ชั้ นและบุค คลที่ เกี่ ยวข้อ งได้นาไปประพฤติป ฏิบัติ ให้ ถูก ต้อ ง และ
เหมาะสม
การจัดทาคาบรรยายลักษณะงาน (Job Description) เพื่อให้เข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
การจัดฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์
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2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
บริษัทได้ให้ความสาคัญกับความเสี่ยง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ไม่แน่นอนที่ไม่พึงประสงค์จะให้เกิด แต่หากเกิดเหตุการณ์ขึ้น
จะก่อให้เกิดความเสียหาย บริษัทจึงกาหนดให้ทุกหน่วยงานทาการประเมินความเสี่ยงที่แฝงอยู่ในหน่วยงานและจัดให้
มีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
การตรวจสอบภายในของบริษัทจะเน้นตรวจสอบความเสี่ยง (Risk Based Audit) โดยทาการประเมินความเสี่ยงของ
งาน และคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูงนามาวางแผนการตรวจสอบ ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพ
3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
บริษัทจะจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยเน้น
กิจกรรมการควบคุมในลักษณะป้องกัน สืบค้นหา แก้ไข หรือทดแทน ซึ่งจะช่วยลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจ
เกิ ด ขึ้ น และสามารถบรรลุ ผ ลส าเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการควบคุ ม ภายใน เช่ น จั ด ให้ มี น โยบาย แผนงาน
งบประมาณ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนโครงสร้างองค์กร การแบ่งหน้าที่ การมอบอานาจอนุมัติ ฯลฯ เป็น
ต้น โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องให้ความร่วมมือและถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่
ออกเป็นคาสั่งหรือประกาศโดยเคร่งครัด
4) ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
-

บริษัทจัดให้มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่จาเป็นอย่างเพียงพอและทันต่อสถานการณ์ซึ่งต้องมีความถูกต้อง ชัดเจน
เข้าใจง่าย และเป็นปัจจุบัน
บริษัทจัดให้มีการสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน หรือระหว่างหน่วยงานด้วยกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
และประสานการปฏิบัติงาน โดยจัดให้มีการอบรมพนักงานเป็นประจาอย่างสม่าเสมอ

5) การติดตาม และประเมินผล (Monitoring)
บริษัทจัดให้มีการติดตาม ทบทวน และประเมินผลการควบคุมภายในเป็นประจาอย่างสม่าเสมอโดยผู้ประเมินอิสระ
ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ งานและหน่วยงาน เช่น ผู้ตรวจสอบภายใน เป็นต้น และรายงานผลต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและฝ่ายบริหารของบริษัทหากขั้นตอนหรือการควบคุมมีจุดอ่อน ให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารพิจารณา
กาหนดมาตรการควบคุมและแก้ไขปัญหานั้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
7. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทให้ความสาคัญและเข้าใจวัตถุประสงค์ของการดาเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และ
ผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส โดยให้ความระมัดระวังในการดาเนินการเรื่องที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจึง
กาหนดเป็นนโยบาย แนวปฏิบัติเพื่อใช้ถือปฏิบัติ
7.1 นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีเหตุมีผล ด้วยความเป็นอิสระ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และ
ผู้เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยในการทารายการใด ๆ ที่บริษัททากับผู้มีอานาจหรื อผู้
สามารถควบคุมการตัดสินใจของบริษัทได้ เช่น ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้บริหาร เป็นต้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทจะให้ความสาคัญและคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสาคัญเสมือนกับการทารายการกับบุคคลภายนอกทั่วไป (Arm’s
length basis)
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นหลักการการ
กากับดูแลกิจการที่ดีและเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ บริษัทจึงกาหนดเป็นนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึง
หลีกเลี่ยงการกระทาการใด ๆ อันอาจเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทซึ่งอาจเกิดจาก
-

การติดต่อกับผู้เกีย่ วข้องทางการค้าของบริษัท เช่น ลูกค้า คู่ค้า เป็นต้น
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-

การใช้โอกาสหรือข้อมูลภายในของบริษัทแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
การทารายการกับบริษัท
การทาธุรกิจที่แข่งกับบริษัท

ซึ่งส่งผลให้บริษัทเสียผลประโยชน์ ในกรณีที่จาเป็นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ต้องทารายการนั้น บริษัทจะดูแลให้การทา
รายการนั้น ๆ เป็นไปด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม เสมอเหมือนการทารายการกับบุคคลภายนอกทั่วไป โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทกาหนดแนวปฏิบัติไว้ ดังนี้
1. บริษัทจะต้องไม่ให้กู้ยืม หรือค้าประกันแก่กรรมการ หรือกิจการที่กรรมการผู้ถือหุ้นเกิน 50% เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของ
สวัสดิการของบริษัท
2. กรรมการต้องไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริษัทเว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะได้รับการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการ
3. กรรมการและผู้บริหารต้องไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลของบริษัทเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงการทา
ธุรกิจที่แข่งกับบริษัทหรือทาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
4. กรรมการและผู้บ ริหารต้องไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียงรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หากจาเป็นต้องทาเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้กระทารายการนั้นเสมือนเป็น
รายการที่กระทากับบุคคลภายนอกทั่วไป (Arm’s Length Basis)
5. กรรมการต้องแจ้งการมีส่วนได้เสียในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัททาขึ้นให้บริษัททราบ
6. กรรมการและผู้บริหารต้องจัดทารายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจาทุกปีหรือเมื่อเกิด
เหตุการณ์
7. การทารายการต่าง ๆ เช่น ซื้อ ขายสินค้า หรือทรัพย์สินอื่น เป็นต้น ของกรรมการกับบริษัทต้องแจ้งและได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน
8. การพิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการทารายการที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องมี
กรรมการอิสระร่วมประชุมและพิจารณาทุกครั้ง
9. กรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรของบริษัทที่รับทราบข้อมูลภายใน พึงหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์
ของตนเองหรือให้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นในทางมิชอบ
8. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รับชัน
บริษัทให้ความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังในเรื่องการทุจริตคอร์รั บชัน และมีแผนจะเข้าร่วมโครงการแนว
ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต บริษัทยึดถือปฏิบัติตามหลักการการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้อง จึงกาหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รับชันเพื่อใช้ถือเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนั กงานต้องไม่กระทาการทุจริตคอร์รับชั นทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม เช่น การนาเสนอ
การให้คามั่นสัญญา การขอ การเรียกร้อง การเรียกหรือรับผลประโยชน์ การให้ผลประโยชน์ การชักจูงสู่การกระทาที่
ผิดต่อกฎหมาย หรือการทาลายความไว้ใจ หรือการกระทาอื่นใดที่เป็นการทุจริตคอร์รับชัน เป็นต้น เพื่อประโยชน์ต่อ
ตนเองหรือบุคคลอื่น
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั นและปฏิบัติตาม
กฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั น หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ จะต้องถูกพิจารณา
โทษทางวินัย และดาเนินคดีตามกฎหมายตามแต่กรณี
3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่เฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตคอร์รับชันในบริษัท หากพบเห็นการกระทา
ทุจริตคอร์รับชัน หรือการกระทาที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รับชัน ต้องแจ้งหรือรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทันที หรือ
อาจแจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสที่บริษัทกาหนด
4. บริษัทจะเก็บรักษารายละเอียดของผู้แจ้งข้อมูลไว้เป็นความลับ ผู้แจ้งข้อมูลที่กระทาด้วยเจตนาที่ดีต่อบริษัทและมี
ความบริสุทธิ์ใจ รวมถึงผู้ที่ปฏิเสธการกระทาทุจริต คอร์รับชันจะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากบริษัท และจะไม่ได้รับ
ผลกระทบใด ๆ จากการกระทาดังกล่าว
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5. จัดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รับชันในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การช่วยเหลือทางการเมือง การ
บริจาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุน การจ่ายค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ เป็นต้น และจัดให้มีการกากับดูแล
ติดตามในเรื่องดังกล่าวให้มีความโปร่งใส ไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเอื้อประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม
6. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รับชัน และการดาเนินงานที่ไม่
เป็นไปตามหลักการการกากับดูแลกิจการที่ดี
7. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รับชัน และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รับชันที่เหมาะสม
8. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารให้พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทราบถึงนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รับชัน และสามารถ
แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะให้บริษัทได้ทราบ เพื่อสืบสวนหาข้อเท็จจริงตามกระบวนการ และนาไปแก้ไข
ปรับปรุง
9. จัดให้มีการพัฒนาระบบการบริหารบุคลากร สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมในการต่อต้านทุจริต คอร์รับชัน โดยมีการ
สื่อสารและเผยแพร่ความรู้แก่บุคลากรให้รับรู้และเข้าใจถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รับชัน รวมถึงแนวปฏิบัติ
ในด้านจริยธรรม
10. จัดให้มีการแจ้งบริษัทย่อ ย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอานาจในการควบคุม และตัวแทนทางธุรกิจ เพื่อนา
มาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รับชันไปปฏิบัติ และเปิดเผยนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รบั ชันแก่บุคลากร
และสาธารณชน
11. การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องดาเนินการอย่างโปร่งใส ไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบงาน และขั้นตอนปฏิบัติที่บริษัทกาหนดไว้
รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่าเสมอ
9. นโยบายการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน
ตามที่บริษัทได้มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รับชัน จึงได้กาหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน เพื่อให้ผู้มีส่วน
ร่วมในการต่อต้านการทุจริต คอร์รับชันมั่นใจว่าบริษัทมีช่องทางและกระบวนการในการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนที่โปร่งใส
ปลอดภัย และเป็นธรรมต่อผู้แจ้งหรือร้องเรียน
9.1 ขอบเขตการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
เมื่อมีข้อสงสัย เชื่อว่า หรือมีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีการกระทาที่ไม่สุจริตหรือไม่โปร่งใส หรือมีการฝ่าฝืนหลักปฏิบัตทิ ี่
ดีในเรื่อง
1. นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกาหนด หรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัท
2. การกากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมของบริษัท
3. กฎหมาย ข้อกาหนดของทางการ
9.2 บุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน
บุคลากรของบริษัททุกระดับ รวมถึงบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ทราบข้อสงสัยตามขอบเขตที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถแจ้ง
เบาะแสและข้อร้องเรียนต่อบริษัท
9.3 การให้ความคุ้มครอง
บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลและรายละเอียดของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียนไว้เป็นความลับหรืออาจ
เปิดเผยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงจากัด ทั้งนี้ การจะเปิดเผยข้อมูลใด ๆ บริษัทจะพิจารณาอย่าง
รอบคอบ โดยคานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บริษัทจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อร่วมกันพิจารณาเบาะแสและข้อร้องเรียนด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และ
เป็นธรรมกับทุกฝ่าย
กรณีที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้ ที่ให้ ความร่ วมมื อในการตรวจสอบข้ อเท็ จจริ งเห็น ว่าตนอาจไม่ปลอดภัยหรื อ อาจได้รั บความ
เดือดร้อนเสียหาย สามารถร้องขอให้ฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการสอบสวนกาหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้
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9.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริง
บริษัทได้มอบหมายให้กรรมการผูจ้ ัดการเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อทา
หน้าที่รวบรวมพยานหลักฐาน และดาเนินการใด ๆ ในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงของเบาะแสหรือข้อร้องเรียน รวมทั้งเสนอแนะแนว
ทางการจัดการแก้ไขข้อร้องเรียนนัน้ โดยกระบวนการสอบสวนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและเที่ยงธรรม
คณะกรรมการสอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริงประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายหรือหน่วยงานของบริษัท 3 ฝ่ายคือ
1) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2) ฝ่ายต้นสังกัดของผู้ถูกแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
3) ฝ่ายหรือหน่วยงานอื่นที่มีความเป็นอิสระ เช่น ฝ่ายการเงินและการบัญชี เป็นต้น
9.5 ช่องทางในการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
(1) บริษัทกาหนดช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ดังนี้
1. กล่องรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน
2. การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนโดยตรงถึง
-

ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจทุกระดับ
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เลขานุการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษัท

3. ทางไปรษณีย์ :
-

ส่งโดยตรงถึงคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคาร ทีพีแอนด์ที ทาวเวอร์ ชั้น 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

อนึ่ง ในทุกช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน เลขานุการบริษัทจะทาหน้าที่ในการประสานงานรับ -ส่งเรื่อง ติดตาม
การสอบสวน และรวบรวมเรื่อง
(2) ขั้นตอนการดาเนินการ
1. กรณีเป็นการร้องทุกข์ของพนักงาน ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับการทางานเรื่องการร้องทุกข์
2. กรณีเป็นการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนตามขอบเขตที่ระบุไว้ ให้เลขานุการบริษัทประสานงานดาเนินการดังนี้
-
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ส่งเรื่องร้องเรียนแจ้งกรรมการผู้จัดการ เพื่อพิจารณาสั่งการให้คณะกรรมการสอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริง
ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
คณะกรรมการสอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริง ตรวจสอบข้อเท็จจริงและจัดทารายงาน สรุปผลการตรวจสอบ
และความเห็นหรือข้อเสนอแนะเสนอต่อกรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการพิจารณาผลการตรวจสอบ กรณีไม่มีสาระสาคัญหรือไม่มีความเสียหายหรือเป็นข้อร้องเรียนที่
ไม่ระบุชื่อและไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ ส่งเรื่องแจ้งเลขานุการบริษัทเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
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บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

9.6 ผลการสอบสวนการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
1. กรณีผู้ถูกร้องเรียนไม่มีความผิด หรือเป็นเรื่องที่เกิดจากความเข้าใจผิดหรือได้ให้ข้อแนะนาแก่ผู้ถูกร้องเรียนหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องได้มีการประพฤติหรือปฏิบัติที่เหมาะสมแล้ว และไม่มีการลงโทษใด ๆ ให้คณะกรรมการสอบสวนฯ สรุปผล
แจ้งเลขานุการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
2. กรณีผู้ถูกร้องเรียนมีความผิด และมีการลงโทษทางวินัยและหรือดาเนินคดีทางกฎหมาย (ถ้ามี) กรรมการผู้จัดการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบให้คณะกรรมการสอบสวนฯ สรุปผลแจ้งเลขานุการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ให้
กรรมการสอบสวนฯ แจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ และสรุปแนวทางการแก้ไขปรับปรุงเสนอกรรมการ
ผู้จัดการ
9.7 การร้องเรียนโดยไม่สุจริต
การแจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส ให้ถ้อยคา หรือให้ข้อมูลใด ๆ ถ้าพิสูจน์ได้ว่ากระทาโดยไม่สุจริต หรือจงใจ กลั่นแกล้ง
ใส่ร้าย บิดเบือนข้อเท็จจริง กรณีเป็นพนักงานจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามข้อบังคับการทางานและระเบียบของบริษัท
กรณีเป็นการกระทาโดยบุคคลภายนอกรวมถึงการกระทาโดยพนักงานบริษัท และทาให้บริษัทได้รับความเสียหาย บริษัทอาจจะ
พิจารณาดาเนินการทางกฎหมายตามแต่กรณี
10. นโยบายการรักษาและการใช้ทรัพย์สิน
ทรัพย์สินของบริษัทถือเป็นทรัพยากรสาคัญในการดาเนินธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายซึ่งต้องคานึงถึงการใช้
ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิภาพ และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของการใช้ทรัพย์สินของบริษัทซึ่งเป็นทรัพยากรที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้ใช้งานในการดาเนิน
ธุรกิจของบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องมีหน้าที่ในการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ และรับผิดชอบ
ในการควบคุม ดูแล รักษาทรัพย์สินเยี่ยงวิญญูชนทั่วไป และไม่นาทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชร์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากผู้มีอานาจอนุมัติ
ทรัพย์สินของทางบริษัทหมายถึงทรัพย์สินที่มีตัวตนและทรัพย์สนิ ไม่มีตวั ตน ทั้งที่ก่อให้เกิดรายได้และไม่ก่อให้เกิดรายได้ ซึ่ง
มี มู ล ค่ า เช่ น สั งหาริ ม ทรั พ ย์ แ ละอสั งหาริ ม ทรั พ ย์ รวมถึ งเทคโนโลยี ความรู้ ท างวิ ชาการ ข้ อ มู ล เอกสารสิ ท ธิ์ สิ ท ธิ สั ม ปทาน
สิ่งประดิษฐ์ และทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น
โดยแนวปฏิบตั ิในการรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัท มีดังนี้
1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง ต้องกากับ จัดการ ควบคุม ดูแล ให้ทรัพย์สินใด ๆ ของบริษัท อยู่ในสภาพ
ที่ใช้งานได้ โดยต้องบารุงรักษา และใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินอย่างคุ้มค่าและเต็มความสามารถ
2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง ต้องยึดหลักของความประหยัด เพื่อควบคุมต้นทุนการผลิต รวมทั้งความ
สิ้นเปลืองโดยไม่จาเป็น
3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง ต้องไม่นาทรัพย์สินของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูอ้ นื่
เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากผูม้ ีอานาจอนุมัติ
11. นโยบายการควบคุมและกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
ในการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ซึ่ ง ประกอบธุ ร กิ จ หลั ก โดยการถื อ หุ้ น ในบริ ษั ท อื่ น (Holding
Company) คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสาคัญในการกาหนดแนวทางการกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วมไว้ในนโยบายการควบคุมและกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทได้มอบหมายให้กรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับ
ธุรกิจที่บริษัทเข้าลงทุน เข้าเป็นตัวแทนของบริษัทเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัท เพื่อ
ควบคุมดูแลกิจการและการดาเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษั ทร่วมดังกล่าว โดยกาหนดให้ตัวแทนของบริษัทบริหารจัดการธุรกิจ
รายงานประจาปี 2563
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บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ซึ่งกาหนดไว้ในข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน
ธุรกิจของบริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทร่วมนั้น ๆ โดยสัดส่วนตัวแทนของบริษัทที่เข้าดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วม ให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท หรือข้อตกลงร่วมกันในกรณีของบริษัทร่วม
นอกจากนี้ บริษัทได้กาหนดนโยบายในการติดตามผลการดาเนินงานของบริษัทย่อยอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน ซึ่ง
ผลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะต้องถูกรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่าเสมอ
ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถกาหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้การบริหารจัดการกิจการของบริษัท
ย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) มีการปฏิบัติเป็นไปตามมาตรการ
กลไก และนโยบายการควบคุมต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ของบริษัทเสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทเอง รวมถึงกฎหมายบริษัทมหาชน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายอื่น ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้า
มี) ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ในการกากับดูแลและบริหารจัดการบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) โดยต้อง
ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ก่อนที่จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี)
(แล้วแต่กรณี) ดังนี้
(1) เรื่องที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
(ก) การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) อย่างน้อยตาม
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) โดยให้กรรมการและผู้บริหารที่บริษัท เสนอ
ชื่อ หรือ แต่งตั้งมีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัท
ร่วม (ถ้ามี) ในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและดาเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม
(ถ้ามี) ได้ตามแต่ที่กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) จะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) เว้นแต่เรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ก่อนที่บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) จะเข้าทารายการ
ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้บริหารตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น ต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูล
รายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (White List) และมีคุณสมบัติบทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดลักษณะขาดความไม่น่าไว้วางใจของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท
(ข) การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจาปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม
(ถ้ามี)
(ค) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) เว้นแต่การแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มีนัยสาคัญตามข้อ
(2) (จ)
(ง) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจาปีของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี)
(จ) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) เฉพาะกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้อยู่ในสังกัด
สานักงานสอบบัญชีที่เป็นสมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ (full member) ในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท
ซึ่งไม่เป็นไปตามแนวทางการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี)
จะต้องสังกัดสานักงานสอบบัญชีในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท
รายการตั้งแต่ข้อ (ฉ) ถึงข้อ (ฌ) นี้ เป็นรายการที่ถือว่ามีสาระสาคัญ และหากเข้าทารายการจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญ
ต่อฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทย่อย ดังนั้นก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และกรรมการ
ซึ่ งบริ ษั ท แต่ งตั้ งให้ ด ารงต าแหน่ งในบริ ษั ท ย่ อ ยจะออกเสี ย งในเรื่ อ งดั งต่ อ ไปนี้ กรรมการรายดั งกล่ า วจะต้ อ งได้ รับ อนุ มั ติจาก
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คณะกรรมการบริษัทก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคานวณขนาดรายการที่บริษัทย่อยจะเข้ าทารายการเปรียบเทียบกับขนาดของ
บริษัทแล้ว อยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัตจิ ากคณะกรรมการบริษัท (โดยนาหลักเกณฑ์การคานวณรายการตามที่กาหนดไว้
ในประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่
ทรัพย์ สิน และ/หรือ เรื่องการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องได้รับการ
พิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้แก่รายการดังต่อไปนี้
(ฉ) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย หรือรายการที่ เกี่ยวกับการได้มาหรือ
จาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้
1)
2)
3)
4)

การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย
การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย
การเข้าทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยกับบุคคลอื่น
5) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระสาคัญ
(ช) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้าประกัน การทานิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้องรับภาระทางการ
เงินเพิ่มขึ้น กับบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และ
มิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
(ซ) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
(ฌ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสาคัญ
(2) เรื่องที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ก่อนที่บริษัทย่อยจะเข้าทารายการ
(ก) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกั นของบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือ
จาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคานวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทา
รายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัท (โดยนาหลักเกณฑ์การคานวณรายการตามที่กาหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้โดยอนุโลม)
(ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนซึ่งไม่เป็นไปตาม
สัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือการดาเนินการอื่นใด อันจะเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
ของบริษัท ทั้งทางตรง และ/หรือ ทางอ้อม ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่า
สัดส่วนที่กาหนดในกฎหมายซึ่งใช้บังคับกับบริษัท อันมีผลให้บริษัท ไม่มีอานาจควบคุมบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณี
ที่เมื่อคานวณขนาดของรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่
ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท (โดยน าหลั ก เกณฑ์ ก ารค านวณรายการตามที่ ก าหนดไว้ ใ นประกาศที่ เ กี่ ย วข้ อ งของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้โดยอนุโลม)
(ค) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคานวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยที่จะเลิกเปรียบเทียบกับ
ขนาดของบริษัท แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (โดยนาหลักเกณฑ์การ
คานวณรายการตามที่กาหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม)
(ง) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจ ปกติของบริษัทย่อยและรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสาคัญ
ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคานวณขนาดรายการนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการ
พิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (โดยนาหลักเกณฑ์การคานวณรายการตามที่กาหนดไว้ในประกาศของ
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คณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือ
จาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม)
(จ) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญ ต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนของบริษัท ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย หรือการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นต้น
12. นโยบายการเก็บรักษาความลับของบริษัทและลูกค้า
บริษัทให้ความสาคัญถึงการเก็บรักษาความลับของบริษัทและของลูกค้า ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจทั้งด้านทาง
การค้าและทางด้านกฎหมาย บริษัทจึงกาหนดเป็นนโยบายการเก็บรักษาความลับของบริษัทและลูกค้าไว้
12.1 แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลภายในมีดังต่อไปนี้
1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานปฏิบัติงาน และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องของบริษัทซึ่งในบางครั้งจะต้องทางานกับข้อมูลและ
เอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลอื่นได้ หรือเป็นข้อมูลความลับทางการค้า เช่น ข้อมูลภายในที่ยังมิได้มี การ
เปิดเผยในตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลเกี่ยวกับการประมูล แผนงาน ตัวเลข การประดิษฐ์คิดด้นต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งถือเป็น
สิทธิของบริษัท การปกป้องข้อมูลจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท ทั้งในปัจจุบันและใน
อนาคต รวมทั้งความมั่นคงในการงานของบุคลากรทุกคน
2. บุคลากรทุกระดับของบริษัทมีหน้าที่รักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อปกป้องข้อมูลอันเป็นความลับ
และเพื่อไม่ให้ข้อมูลอันเป็นความลับถูกเปิดเผยโดยไม่เจตนา
3. การแก้ไขคู่มือปฏิบัติการคัดเลือกคู่ค้าสินค้าและบริการ โดยระบุวิธีการจัดการเพื่อปกป้องข้อมูลความลับของคู่ค้าทาง
ธุรกิจ มิให้มีการนาไปเปิดเผยหรือนาไปใช้เพื่อดาเนินธุรกิจ
12.2 ชั้นความลับของข้อมูล
ข้อมูลลับทางการค้าซึ่งเป็นข้อมูลภายในของบริษัทต้องได้รับการปกปิดมิให้รั่วไหลออกไปสู่บุคคลภายนอกได้ ความลับของ
ข้อมูลเหล่านั้นอาจแบ่งออกเป็นระดับชั้นตามความสาคัญจากน้อยไปหามาก ได้แก่ ข้อมูลที่เปิดเผยสาธารณะได้ ข้อมูลใช้ภายใน
ข้อมูลปกปิด ข้อมูลลับ และข้อมูลลับมาก การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันต้องอยู่ในกรอบตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตนได้รับ
มอบหมายเท่านั้น
12.3 การให้ข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลภายนอก
ข้อมูลของบริษัทที่เปิดเผยออกไปสู่ภายนอกบริษัทหรือสู่สาธารณชนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น
บริษัทจัดให้มีหน่วยงานกลางที่เป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณชนรวมทั้งรับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (IR :
Investor Relations) โดยจะประสานงานกับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้ให้รายละเอียด เพื่อสรุปเป็นสารสนเทศ
แล้วขออนุมัติจากกรรมการผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อนเผยแพร่
สาหรับการดาเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ในปี 2563 ประกอบด้วยกิจกรรม ดังต่อไปนี้
ประเภทกิจกรรม
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) จัดโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จัดการประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Group
Meeting)
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จานวน (ครั้ง)
รอบงบการเงินไตรมาศที่ 1 ปี 2563
รอบงบการเงินไตรมาศที่ 2 ปี 2563
รอบงบการเงินไตรมาศที่ 3 ปี 2563
จานวนบริษัทที่เข้าร่วม
ครั้งที่ 1 จานวน 6 บริษัท

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ประเภทกิจกรรม
การจัดการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน

จานวน (ครั้ง)
ครั้งที่ 2 จานวน 12 บริษัท
ครั้งที่ 3 จานวน 7 บริษัท
1 ครั้ง

12.4 การแสดงความเห็นแก่บุคคลภายนอก
บุ ค ลากรของบริษั ท จะต้องไม่ ตอบค าถามหรือ แสดงความเห็น แก่ บุค คลภายนอกบริษั ท เว้ น แต่ จ ะมี หน้ าที่หรือได้รับ
มอบหมายให้ตอบคาถามเหล่านั้น หากไม่มีหน้าที่ขอให้ปฏิเสธการแสดงความเห็นต่าง ๆ ด้วยความสุภาพ และแนะนาให้สอบถาม
จากกรรมการผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายโดยตรง
13. นโยบายการสืบทอดตาแหน่งผู้บริหาร
นโยบายการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตาแหน่งงานบริหารที่สาคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและ
โปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดทาแผนสืบทอดตาแหน่งประธานคณะกรรมการการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารของบริษัท เพื่อนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา เพื่อให้มั่นใจว่าการสืบทอดตาแหน่ง
ผู้บริหารเป็นไปอย่างราบรื่น บริษัทได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ รวมถึงได้มีการจัดเตรียมบุคลากรทดแทน เพื่อให้การดาเนิน
ธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
13.1 การสืบทอดตาแหน่งผู้บริหารมีแนวทางดังต่อไปนี้
13.1.1 ระดับประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
เมื่อตาแหน่งผู้บริหารระดับประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ ว่างลงหรือผู้อยู่ในตาแหน่งไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งได้ บริษัทจะมีระบบให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียงหรือระดับรอง เป็นผู้รักษาการในตาแหน่งจนกว่าจะมีการ
สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกาหนด โดยต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการผู้จัดการว่างลง คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการผู้จัดการ และเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท สัมภาษณ์วิสัยทัศน์ คัดเลือกและพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมให้ดารงตาแหน่งแทนต่อไป
13.1.2 ระดับผู้บริหาร
เมื่อระดับตาแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ผู้จัดการขึ้นไปว่างลง หรือผู้อยู่ในตาแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งได้ บริษัทจะ
นาเสนอผู้สืบทอดตาแหน่งที่คัดเลือกไว้เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ การวางแผนการสืบทอดตาแหน่งของบริษัท ระดับ
ผู้บริหารมีกระบวนการดังนี้
-

วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทในด้านกลยุทธ์ นโยบาย แผนการลงทุน แผนงานการขยายตัว
ประเมินความพร้อมของกาลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์บริษัท ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
กาหนดแผนสร้างความพร้อมของกาลังคน โดยจะพัฒนาพนักงานหรือสรรหาพนักงานเพื่อเตรียมทดแทนพนักงานที่
พ้นสภาพ
จัดทาแผนการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน และพัฒนาฝึกอบรมพนักงานไว้ล่วงหน้าก่อนพนักงานจะเกษียณ หรือพ้น
จากตาแหน่งก่อนเวลา
กาหนดความสามารถ ซึ่งหมายถึงความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานในตาแหน่งนั้น ๆ
และจัดทาแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล
คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
ใช้เครื่องมือทดสอบและประเมินบุคลากรเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพนักงาน
ระบุผู้สืบทอดตาแหน่งจากการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพและผลงานของพนักงาน โดยต้องมีการแจ้งให้พนักงาน
ทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียมรับมอบและเรียนรู้ และกาหนดหาผู้สืบทอดตาแหน่งสารอง
รายงานประจาปี 2563
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-

พัฒนาและประเมินพนักงานที่คาดว่าจะเป็นผู้สืบทอดตาแหน่งว่าจะมีพัฒนาการและสร้างผลงานตามที่คาดหวังได้จริง
โดยหากไม่สามารถพัฒนาพนักงานดังกล่าวให้เป็นไปตามคาดหวังการเปลี่ยนตัวผู้สบื ทอดตาแหน่งย่อมสามารถกระทา
ได้

14. นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทที่มีสาระสาคัญและยังไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท
ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ต่อการซื้อขายหลักทรัพย์และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอก
หรือผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนมีการเปิดเผยให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วถึงผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ
-

-

-

-

-
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กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินหรือเทียบเท่า ในบริษัท
และ/หรือบริษัทย่อย มีหน้าที่ที่ต้องจัดทาและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษตาม
มาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
บริษัทกาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินหรือเทียบเท่า ใน
บริษัท จัดทาและนาส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มายัง
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ก่อนนาส่งสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง
โดยให้จัดทาและนาส่งภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร
หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายในสามวันทาการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน
หลักทรัพย์นั้น
บริษัทกาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินหรือเทียบเท่า ใน
บริษัทย่อย จัดทาและนาส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มายัง
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยให้จัดทาและนาส่งภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
เป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายในสามวันทาการนับแต่
วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น
บริษัทกาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินหรือเทียบเท่า ใน
บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสาคัญ ซึ่งมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิ น
หรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัท จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว
ตลอดระยะเวลาปลอดการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน (Embargo Period) ซึ่งหมายถึง ระยะเวลา
1 เดือน ก่อนและจนถึงวันประกาศผลการดาเนินงานทางการเงิ นของบริษัท รายไตรมาสและประจาปี โดยบริษัท
จะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินหรือเทียบเท่า ในบริษัท
และ/หรือบริษัทย่อย งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อน
การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสาคัญนั้นต่อบุคคลอื่น และต้องรออย่าง
น้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสาคัญนั้นต่อ
บุคคลอื่น
บริษัทกาหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนาข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริ่มตั้งแต่การตักเตือน
เป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนา
ของการกระทาและความร้ายแรงของความผิดนั้น ๆ
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การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร
1. นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนติ ิภาวะ
นิติบุคคลตามนิยามของสานักงาน ก.ล.ต.
2. นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนติ ิภาวะ
นิติบุคคลตามนิยามของสานักงาน ก.ล.ต.
3. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนติ ิภาวะ
นิติบุคคลตามนิยามของสานักงาน ก.ล.ต.
4. นายอภิชาติ ภูมิศุข
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนติ ิภาวะ
นิติบุคคลตามนิยามของสานักงาน ก.ล.ต.
5. นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนติ ิภาวะ
นิติบุคคลตามนิยามของสานักงาน ก.ล.ต.
6. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนติ ิภาวะ
นิติบุคคลตามนิยามของสานักงาน ก.ล.ต.
7. นายกาพล ปัญญาโกเมศ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนติ ิภาวะ
นิติบุคคลตามนิยามของสานักงาน ก.ล.ต.
8. นายคณาเดช ธรรมนูญรักษ์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนติ ิภาวะ
นิติบุคคลตามนิยามของสานักงาน ก.ล.ต.
9. นางสาวธนิดา แก้ววนศักดิ์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนติ ิภาวะ
นิติบุคคลตามนิยามของสานักงาน ก.ล.ต.

จานวนหุ้น
ณ 9 ตุลาม 2562

จานวนหุ้น
ณ 30 ธันวาคม 2563

13,252,316,366
1,629,521,411
65,000
3,704
-

1,852,743,522
10,801,529,944
1,609,672,011
180,000
9,347,500
3,704
500
-
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทได้ตระหนักและให้ความสาคัญถึงการดาเนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่งคง ยั่งยืน อยู่ร่วมเคียงกับชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อมอย่างสงบสุข ซึ่งปัจจัยที่สนับสนุนคือการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท จึงกาหนดเป็นนโยบาย
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR : Corporate Social Responsibility) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องใช้
ถือปฏิบัติ
1. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทกาหนดแนวปฏิบัติเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การกากับดูแลกิจการที่ดี การ
ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม การมีความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้
เสีย การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการจัดทารายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
- บริษัทจัดให้มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รัดกุม ควบคุมและตรวจสอบได้ซึ่งจะช่วยสร้างความ
เชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อนาไปสู่ความเจริญเติบโตอย่าง
ยั่งยืน
- บริษัทเชื่อถือว่าการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ เกี่ยวข้องซึ่งจะส่งผลดีต่อการ
ดาเนินธุรกิจของบริษัทในระยะยาว ดังนั้นบริษัทจะไม่เห็นแก่ผลประโยชน์อื่นที่อาจได้มาจากการดาเนินงานที่ไม่
ถูกต้องตามครรลองคลองธรรม
- การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม บริษัทถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสาคัญใน
การสร้างผลผลิต มูลค่าเพิ่ม และการขับเคลื่อนธุรกิจ บริษัทจะดูแลสภาพแวดล้อมในการทางานเพื่อให้บุคลากรของ
บริษัท มีคุณภาพชีวิตที่ดี และให้โอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดถึงได้รับโอกาสในการฝึกอบรมและเพิ่มพูนทักษะในการ
ทางาน
- ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค บริษัทจะรักษาคุณภาพสินค้า คุณภาพการให้บริการ และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
ตามมาตรฐานการให้บริการ (SLA : Service Level Agreement) ที่กาหนดไว้
- การพัฒนาชุมชนและสังคม บริษัทคานึงถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสังคมให้มีความเข้มแข็งและมีการพัฒนาที่
ยั่งยืน โดยบริษัทจะส่งเสริมการดาเนินกิจกรรมทางสังคมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคม ทั้งด้าน
การศึกษา ศาสนา กีฬา การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การส่งเสริมการจ้างงาน และการจัดโครงการพัฒนาชุมชนต่าง ๆ
- บริษัทให้ความสาคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม และการป้องกันผลกระทบต่อสิ่ง แวดล้อม บริษัท ส่งเสริมและเข้าไปมี
ส่วนร่วมกับภาคส่วนอื่น ๆ ของสังคมในการจัดกิจกรรมเพื่อรักษาและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- การจัดทารายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทให้ความสาคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นการปฏิบัติ
ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ดังกล่าวข้างต้นไว้ในรายงานประจาปี
2. การดาเนินการหรือกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเนื่องด้วยสถานที่ที่ทางบริษัทประกอบกิจการนั้น มี
ชุมชนและสิ่งแวดล้อมรอบข้างด้วย ทางบริษัทจึงยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะตอบแทนและสนับสนุนสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเคารพ
สิทธิของผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
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- การจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม มอบถุงยังชีพ และส่งกาลังใจ ร่วมบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนใน
ชุมชนกรุงเทพพัฒนา และชุมชนระแวกใกล้เคียงในพื้นที่เ ขตจตุจักร โดยเป็นเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 ซึ่งยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนในระแวกใกล้เคียงได้รับผลกระทบทาง
เศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ทางบริษัทมีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมฝ่าวิกฤตินี้ให้ได้ จึงได้จัดกิจกรรมมอบถุง
ยังชีพ ซึ่งประกอบด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง ปลากระป๋อง นมกล่อง ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง
บริษัท ได้แก่ ชุมชนกรุงเทพพัฒนา และชุมชนอื่น ๆ ที่อาศัยใกล้เคียงในพื้นที่เขตจตุจักร จานวนกว่า 300 ครัวเรือน

- จัดตั้งความร่วมมือกับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เพื่อ
ส่งมอบแผงโซลาร์เซลล์ให้แก่อุทยานแห่งชาติคลอง
วั ง เจ้ า จั ง หวั ด ก าแพงเพชร ภายใต้ โ ครงการ
ปรับปรุงจุดสกัดเขาเย็น สนับสนุนไฟฟ้าพลังงาน
สะอาดในการใช้ ล าดตระเวน ยกระดั บ ความ
ปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่อุทยาน และชาวบ้านในพื้นที่
โดยเป็ น ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งอุ ท ยานแห่ ง ชาติ
คลองวังเจ้า และมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เพื่อป้องกัน
การลั ก ลอบตั ด ไม้ท าลายป่ า รวมถึ งป้ อ งกั น การ
ลักลอบล่าสัตว์ป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองวัง
เจ้า
- จัดทาโครงการเพื่อสังคม อบรมให้ความรู้เกษตรกร ภายใต้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ เทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการผลิตทางการเกษตร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร พัฒนาสู่การเป็นเกษตรอัจฉริยะ โดยความ
ร่วมมือระหว่างศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ หรือ ไร่สุวรรณ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาปากช่อง
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ปัจจัยความเสี่ยง
การลงทุนในหุ้นของบริษัทมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรพิจารณาข้อมูลทั้งหมดในเอกสารฉบับนี้อย่างรอบคอบโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ดังมีรายละเอียดปรากฏด้านล่างในข้อนี้ก่อนการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัท
ความเสี่ยงที่ระบุด้านล่างนี้อธิบายถึงปัจจัยความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทและมูลค่าหุ้นของบริษัท
นอกจากนี้ อาจมีปัจจัยความเสี่ยงอื่น ๆ บางประการที่บริษัทยังไม่อาจทราบได้ในขณะนี้ หรือเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่บริษัทพิจารณา
ในขณะนี้แล้วเห็นว่าไม่มีนัยสาคัญ แต่อาจส่งผลให้การดาเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงินผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของ
บริษัทเสียหายได้ และอาจกลายเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญในอนาคต ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อการ
ดาเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท
นอกจากนี้ เอกสารฉบับนี้ยังมีข้อความที่เป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต (Forward–looking statement) ซึ่งมี
ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน เช่น การใช้ถ้อยคาว่า “เชื่อว่า” “คาดการณ์ว่า” “คาดหมายว่า” “มีแผนจะ” “ตั้งใจ” “ประมาณ”
“เสี่ยงต่อ” “มุ่งต่อ” “ควรจะ” หรือถ้อยคาในลักษณะใกล้เคียง เป็นต้น ตลอดจนคาเตือนที่เกี่ยวกับข้อความที่เป็นการคาดการณ์
เหตุการณ์ในอนาคตในส่วนอื่น ๆ ของเอกสารฉบับนี้ด้วย
สาหรับข้อมูลที่อ้างอิงถึง หรือที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล หรือเศรษฐกิจในภาพรวมของตลาดในประเทศไทย และประเทศต่าง ๆ
ในตลาดโลกนั้น บริษัทได้มาจากข้อมูลที่มีการเปิดเผย หรือคัดลอกมาจากเอกสารของทางราชการ หรือแหล่งข้อมูลอื่นที่เชื่อว่าเชื่อถือ
ได้ อย่างไรก็ดี บริษัทไม่ได้มีการตรวจพิสูจน์ หรือรับ รองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว หรือวิธีการที่ได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวแต่
อย่างใด
ปัจจัยความเสี่ยงสาหรับบริษัทแบ่งออกเป็นความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจในประเทศ ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจใน
ต่างประเทศ ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการใหม่ และความเสี่ยงทั่วไป
เกี่ยวกับหุ้นสามัญของบริษัท รายละเอียดมีดังต่อไปนี้
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
ณ ปัจจุบัน บริษัทลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ซึ่งมีกาลังการผลิตตามสัญญา 243.6 เมกะวัตต์ (คิดเป็นกาลังการผลิตตามสัญญาตามสัดส่วนการถือหุ้น 71.4 เมกะวัตต์)
หรือ มีกาลังการผลิตติดตั้งรวม 294.7 เมกะวัตต์ (คิดเป็นกาลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้น 81.6 เมกะวัตต์)
บริษัทมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว คิดเป็นกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมทั้งสิ้น 157.4
เมกะวัตต์ (คิดเป็นกาลังการผลิตตามสัญญาตามสัดส่วนการถือหุ้น 67.9 เมกะวัตต์) หรือมีกาลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 188.8 เม
กะวัตต์ (คิดเป็นกาลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้น 77.2 เมกะวัตต์) ประกอบด้วย
1) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 112.6 เมกะวัตต์ (กาลังการผลิตติดตัง้
รวม 132.3 เมกะวัตต์)
2) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 38.8 เมกะวัตต์ (กาลังการผลิตติดตัง้
รวม 50.5 เมกะวัตต์ และ
3) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวัน กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 6.0 เมกะวัตต์ (กาลังการผลิต
ติดตั้งรวม 6.0 เมกะวัตต์)
นอกจากนี้ บริษัทมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา คิดเป็นกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมทั้งสิ้น
86.2 เมกะวัตต์ (กาลังการผลิตติดตั้งรวม 105.9 เมกะวัตต์) ประกอบด้วย
1) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น 1 โครงการจานวนกาลังผลิตตามสั ญญา 16.0 เมกะวัตต์
(กาลังการผลิตติดตั้งรวม 17.7 เมกะวัตต์)
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2) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวัน จานวนกาลังผลิตตามสัญญา 10.2 เมกะวัตต์ (กาลังการ
ผลิตติดตั้งรวม 10.2 เมกะวัตต์) และ
3) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศกัมพูชา 1 โครงการ จานวนกาลังผลิตตามสัญญา 60.0 เมกะวัตต์
(กาลังการผลิตติดตั้งรวม 78.0 เมกะวัตต์)
2. ความเสี่ยงจากข้อพิพาททางกฎหมายกับผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 นายชาญชัย วงศ์สุนทร (“โจทก์”) ได้ยื่นฟ้อง บริษัท พาวเวอร์ เอ็นเนอร์ยี ดีเวลลอปเม้นท์
จากัด (“PED”) บริษัท 5 อมตะ จากัด (“5AMATA”) และผู้บริหาร 2 ท่านของบริษัท ในคดีหมายเลขแดงที่ พ. 1111/2563 ซึ่งศาล
ชั้นต้นได้มีคาพิพากษาเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ให้บริษัทดาเนินการโอนหุ้นจานวน 1,260 หุ้น และให้บริษัทเปลี่ยนแปลงบัญชี
รายชื่อผู้ถอื หุ้นของบริษัทและยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นใหม่ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เท่านั้น โดยมิได้มีคาพิพากษา
ให้โจทก์เข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทย่อยดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ โจทก์เป็นผู้ถือหุ้นใน 5AMATA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
โดย ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โจทก์ถือหุ้นใน 5AMATA จานวน 5,599 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
โดยบริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ และคาขอทุเลาการบังคับคดีต่อคาขอต่อศาลอุทธรณ์ในประเด็นดังต่อไปนี้
1) ข้อเรียกร้องของบริษัท ขอให้ศาลอุทธรณ์พิจารณามีคาพิพากษาแก้ไขคาพิพากษาของศาลชั้นต้นโดยการยกฟ้อง
โจทก์ที่ให้ส่งมอบหุ้นของบริษัทจานวน 1,260 หุ้นแก่โจทก์ และให้บริษัทเปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท
และยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นใหม่ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และขอให้มีคาพิพากษายืนตามคา
พิพากษาของศาลชั้นต้นในส่วนคาขออื่น ๆของโจทก์
2) ข้อเรียกร้องของบริษัท ขอให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาอนุญาตให้ทุเลาการบังคับคดีตามคาพิพากษาของศาลชั้นต้นไว้
จนกว่าจะมีพิพากษาจากศาลอุทธรณ์
ทั้งนี้ คดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ แม้ในปัจจุบันผลของคดียังไม่สามารถคาดการณ์ได้ บริษัทเชื่อว่า
คดีดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย และไม่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือผลประกอบการของ
บริษัทแต่อย่างใด นอกจากนี้ คดีดังกล่าวยังไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของ PED ใน 5AMATA ในสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุน
จดทะเบียนชาระแล้วอีกด้วย
3. ความเสี่ยงจากการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายรายย่อย (free float) ต่่ากว่าที่ก่าหนดไว้ตามเกณฑ์การด่ารงสถานะ
เป็นบริษัทจดทะเบียน
บริ ษั ท มี ค วามเสี่ ย งจากการที่ หุ้ น สามั ญ มี free float น้ อ ยส่ งผลให้ ส ภาพคล่ อ งในการซื้ อ ขายน้ อ ย โดย ณ วั น ที่ 28
พฤษภาคม 2563 หุ้นของบริษัทส่วนใหญ่จานวน 14,881,477,777 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.40 ถือโดยผู้ถือหุ้น (กลุ่ม strategic
partner) เพียง 3 ราย และเป็นการถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย 3,263 ราย จานวน 2,131,281,659 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.52 จึงทาให้
มีหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายหมุนเวียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (free float) ในสัดส่วนที่ต่ากว่าที่กาหนดไว้ตามเกณฑ์การดารงสถานะเป็น
บริษัทจดทะเบียน เรื่องการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย และมีผลให้การซื้อขายเปลีย่ นมือของหุ้นในตลาดรองอาจมีไม่มาก
นัก ดังนั้นผู้ถือหุ้นจึงอาจจะมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถขายหุ้นได้ทันทีในราคาที่ต้องการ
ทั้งนี้ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 บริษัทมีการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (free float) 3,408 ราย จานวน
2,602,251,565 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.29 จึงทาให้บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การดารงสถานะเป็นบริษัทจด
ทะเบียน เรื่องคุณสมบัติการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
4. ความเสี่ยงจากความสามารถในการช่าระหนี้
ตามลักษณะของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยทั่วไป แหล่งเงินทุนจะมาจากเงินกู้ยืมเป็นหลัก บริษัทจึงมีภาระที่ต้อง
จ่ายดอกเบี้ยและจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมให้แก่ธนาคารพาณิชย์ตามกาหนด และปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญา
ดังนั้นหากผลประกอบการไม่ดีหรือไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินดังกล่าว บริษัทก็อาจมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถชาระ
ดอกเบี้ ย และเงิ น กู้ ยื ม ตามก าหนดได้ หรื อ มี สิ ท ธิ ถู ก เรี ย กชาระหนี้ คื น ทั้ ง จ านวนในทั น ที เช่ น เดี ย วกั บ ผู้ ป ระกอบการทั่ ว ไปใน
อุตสาหกรรม
รายงานประจาปี 2563
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อย่างไรก็ตาม ธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมีกระแสเงินสดรับจากการดาเนินงานที่ค่อนข้างสม่าเสมอ อีกทั้งที่ผ่านมา
บริษัทมีการวางแผนทางการเงิ นอย่างละเอียดรอบคอบและมีการติดตามผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อสร้าง
ความมั่นใจว่าบริษัทจะมีกระแสเงินสดเพียงพอสาหรับชาระดอกเบี้ยและเงินกู้ยืม และสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินที่
กาหนดในสัญญากู้ยืมเงิน
นอกจากนี้ ในช่วงก่อนที่บริษัท จะเข้าทาธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดของ PRA มานั้น บริษัทร่วมของ PRA จานวน 8
บริษัทมีเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัท ไพร์ม โรด เทค จากัด (“PRT”) โดยตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดย PRT มีเงื่อนไข
สาคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้
- วันที่ออกตั๋วคือ 2 ธันวาคม 2559
- ชาระคืนเงินต้นครั้งเดียวพร้อมดอกเบี้ยเมื่อครบกาหนด
- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี
- ไถ่ถอนคืนก่อนกาหนดได้ แต่ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้
- มูลค่าไถ่ถอน ณ วันครบกาหนดไถ่ถอนคืนจะมีมูลค่าเท่ากับมูลค่าเงินต้นบวกอัตราร้อยละ 1 ต่อปีของมูลค่าเงินต้นดังกล่าว
อายุตั๋ว

วันครบก่าหนด
ไถ่ถอน

ยอดคงเหลือ
31 ธ.ค. 2562

ยอดคงเหลือ
30 ธ.ค. 2563

รายได้ดอกเบี้ย
ระหว่างงวด

บริษัท บึงสามพัน โซล่า จากัด

10 ปี 8 เดือน

3 ส.ค. 2570

24,913,782.18

25,163,605.98

249,144.63

บริษัท นอร์ธเวสต์ โซล่าร์ จากัด

10 ปี 8 เดือน

3 ส.ค. 2570

24,057,595.09

24,298,833.45

240,582.50

บริษัท ไนน์ เอ โซล่า จากัด

10 ปี 8 เดือน

3 ส.ค. 2570

25,855,192.51

26,114,456.33

258,558.97

บริษัท โซล่าเทค เอ็นเนอยี จากัด

10 ปี 8 เดือน

3 ส.ค. 2570

24,756,738.07

25,004,987.10

247,574.12

บริษัท โกลเด้น ไลท์ โซล่า จากัด

10 ปี 8 เดือน

3 ส.ค. 2570

30,481,324.03

30,786,976.54

304,821.57

บริษัท อินฟินิท อัลฟา แคปปิตอล จากัด

10 ปี 8 เดือน

3 ส.ค. 2570

29,472,391.94

29,767,927.36

294,731.96

บริษัท เชียงใหม่ รินวิ เอเบิล เอ็นเนอยี จากัด

10 ปี 8 เดือน

3 ส.ค. 2570

29,711,053.91

30,008,982.52

297,118.64

บริษัท อีเอสพีพี จากัด

10 ปี 10 เดือน

4 ต.ค. 2570

38,685,486.29

39,073,406.33

386,865.41

บริษัท อีเอสพีพี จากัด

100 ปี

15 ต.ค. 2659

85,444,591.27

86,301,389.82

854,469.20

313,378,155.28

316,520,565.44

3,133,867.00

บริษัท

รวม - สุทธิ

เงินลงทุนของบริษัทร่วมทั้ง 8 บริษัทในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยผู้ถือหุ้นนั้นมีมาแต่เดิมก่อนที่ PRT จะเข้าลงทุนในบริษัท
ร่วมทั้ง 8 บริษัทแล้ว และ บริษัท ไพร์ม เอ็นเนอร์ยี่ แคปปิตอล จากัด (“PEC”) ถือหุ้นในบริษัทร่วมทั้ง 8 บริษัทเพียงร้อยละ 30 จึง
ไม่มีอานาจควบคุม และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวให้เป็นไปตามเงื่อนไขปกติทั่วไป (arm’s length
basis) ได้ เนื่องจากจะขัดต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอีกรายหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่มีอานาจควบคุม
ทั้งนี้ PRA ไม่เคยจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ดังนั้นเงินปันผลที่ PEC ได้รับมาจากบริษัทโครงการ จึงนาไปใช้เพื่อลงทุนพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าใหม่ๆ ก่อให้เกิดผลกาไรแก่กลุ่มบริษัทและผู้ถือหุ้น ต่อมาเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 PEC ได้รับโอนภาระหนี้ที่
PRT มีต่อบริษัทโครงการมาที่ PEC โดยบริษัทร่วมทั้ง 8 บริษัทในฐานะผู้ลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดย PRT ได้ร่วมลงนามใน
สัญญาโอนหนี้จาก PRT มาที่ PEC ด้วย ดังนั้น บริษัทร่วมทั้ง 8 บริษัทจึงได้กลายเป็นผู้ลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดย PEC
อย่างไรก็ดี PEC มีแนวทางในการชาระดอกเบี้ยและเงินกู้ยืมตั๋วสัญญาใช้เงินที่ PEC มีอยู่กับบริษัทร่วมทั้ง 8 บริษัท ผ่านเงินปันผลที่
PEC ได้รับจากบริษัทร่วมดังกล่าว
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5. ความเสี่ยงจากการสิ้นสุดลงของระยะเวลาที่ได้รับการสนับสนุน Adder
ในปัจจุบัน โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยของบริษัทร่วมของบริษัท ซึ่งมีกาลังการผลิตไฟฟ้าตาม
สั ญ ญารวม 72.0 เมกะวั ต ต์ (ก าลั งการผลิ ต ติ ด ตั้ ง 91.7 เมกะวั ต ต์ ) ได้ รั บ การสนั บ สนุ น Adder ที่ อั ต รา 8.0 บาท / kWh เป็ น
ระยะเวลา 10 ปี นับจากวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยของบริษัทร่วม
ของบริษัททั้ง 10 โครงการจะมีระยะเวลาสิ้นสุดการได้รับการสนับสนุน Adder ในปี 2566 - 2567 ภายหลังระยะเวลาการได้รับ
สนับสนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นคู่สัญญาซื้อขายไฟฟ้า จะรับซื้อไฟฟ้าตามอัตราค่าไฟฟ้าขายส่งตามช่วงเวลาของการใช้ (Time
of Use : TOU Rate) ณ ระดับแรงดัน 11-33 กิโลโวลต์ ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยขายให้การไฟฟ้าฝ่ายจาหน่าย ซึ่ง
ประกอบไปด้วย การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (หรือ เท่ากับ 4.2243 บาทต่อ kWh ในช่วง 9.00 - 22.00 วันจันทร์
ถึงศุกร์ (Peak) และเท่ากับ 2.3567 บาทต่อ kWh ในช่วงเวลาอื่นและวันหยุดราชการ (Off-Peak)) รวมกับค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับ
อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติขายส่ง หรือ Ft ขายส่งตามที่ประกาศในแต่ละเดือน
ทั้งนี้ ตามข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2562 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าวมีรายได้
จากส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ตามสัดส่วนคิดเป็นประมาณร้อยละ 40.8 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท โครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยของบริษัทที่ได้รับการสนับสนุน Adder มีดังนี้
ก่าลังการ
สัดส่วนการ
ก่าลังการ
ก่าลังการ ผลิตติดตั้ง
โครงการ ถือหุ้น
ผลิตตาม
ผลิตติดตั้ง ตามสัดส่วน
(ร้อยละ)
สัญญา
การถือหุ้น

ร้อยละของก่าลังการ
ก่าลังการผลิต
ระยะเวลาสิ้นสุด ผลิตตามสัญญาตาม
วันที่เริ่ม
ตามสัญญา
การได้รับการ สัดส่วนการถือหุ้นของ
ด่าเนินการเชิง
ตามสัดส่วน
สนับสนุน
โครงการที่ด่าเนินการ
พาณิชย์
การถือหุ้น
Adder
เชิงพาณิชย์แล้วใน
ปัจจุบัน(1)
1.8 MW
4 ต.ค. 2556 4 ต.ค. 2566
ร้อยละ 2.5

ESPP 1

30.0

7.6 MW

2.3 MW

6.0 MW

ESPP 2

30.0

7.6 MW

2.3 MW

6.0 MW

1.8 MW

25 เม.ย. 2557 25 เม.ย. 2567

ร้อยละ 2.5

ESPP 3

30.0

5.1 MW

1.5 MW

4.0 MW

1.2 MW

25 เม.ย. 2557 25 เม.ย. 2567

ร้อยละ 1.7

GLS

30.0

10.2 MW

3.1 MW

8.0 MW

2.4 MW

10 มี.ค. 2557 10 มี.ค. 2567

ร้อยละ 3.3

BSS

30.0

10.2 MW

3.1 MW

8.0 MW

2.4 MW

14 มี.ค. 2557 14 มี.ค. 2567

ร้อยละ 3.3

NWS

30.0

10.2 MW

3.1 MW

8.0 MW

2.4 MW

14 มี.ค. 2557 14 มี.ค. 2567

ร้อยละ 3.3

CRE

30.0

10.2 MW

3.1 MW

8.0 MW

2.4 MW

26 มี.ค. 2557 26 มี.ค. 2567

ร้อยละ 3.3

IAC

30.0

10.2 MW

3.1 MW

8.0 MW

2.4 MW

2 เม.ย. 2557

2 เม.ย. 2567

ร้อยละ 3.3

NAS

30.0

10.2 MW

3.1 MW

8.0 MW

2.4 MW

9 เม.ย. 2557

9 เม.ย. 2567

ร้อยละ 3.3

STE

30.0

10.2 MW

3.1 MW

8.0 MW

2.4 MW

9 เม.ย. 2557

9 เม.ย. 2567

ร้อยละ 3.3

91.7 MW

27.5 MW 72.0 MW

21.6 MW

รวม

รวม

ร้อยละ 29.9

หมายเหตุ
(1) กาลังการผลิตตามสัญญาของโครงการที่ดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้วตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งสิ้นเท่ากับ 72.2 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย
1) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 58.3 เมกะวัตต์ 2) โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 7.9 เมกะวัตต์ และ 3) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน
ประเทศไต้หวัน กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาตามสัดส่วนการถือหุ้น 6.0 เมกะวัตต์

โดยสัดส่วนกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ทยอยครบกาหนดการได้รับการสนับสนุน Adder ในปี
2566 และปี 2567 เมื่อเทียบกับกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาตามสัดส่วนการถือหุ้นของโครงการที่ดาเนิน การเชิงพาณิชย์แล้วใน
ปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 2.5 และร้อยละ 27.4 ตามลาดับ
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6. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถด่าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ตามก่าหนด
6.1 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น
ความสาเร็จในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยโดยปัจจัยสาคัญที่
สามารถส่งผลให้การพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นไม่สามารถจาหน่ายไฟฟ้าได้ตามแผนที่วางไว้ รวมถึงแต่ไม่
จากัดเพียงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

-

การขออนุญาตดาเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต่อ METI (Ministry of Economic Trade and Industry)
การดาเนินการเพื่อขอใบอนุญาตที่จาเป็นในการดาเนินธุรกิจ
การขออนุญาตเชื่อมโยงกับโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Connection)
การจัดหาที่ดินสาหรับใช้ในการพัฒนาโครงการ
ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนทั้งในรูปของการเพิ่มทุนและการกู้ยืมเงิน
ผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) ดาเนินการล่าช้า
เหตุสุดวิสัยและภัยพิบัติต่าง ๆ

หากบริษัทไม่สามารถดาเนินการดังกล่าวได้ตามแผนการลงทุนที่วางไว้ บริษัทจะมีความเสี่ยงจากการที่วันเปิดดาเนินการ
เชิงพาณิชย์ของโครงการอาจต้องล่าช้าออกไป ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่ม รวมถึงระยะเวลาการรับซื้อไฟฟ้าที่ลดลงตามระยะเวลาที่
มีการล่าช้า ทาให้บริษัทได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนแตกต่างจากที่คาดการณ์ไว้
อย่างไรก็ดี บริษัทได้กาหนดแนวทางการพัฒนาและกากับดูแลโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น โดย
(1) กาหนดให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอย่างละเอียดก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน (2) คัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความ
น่าเชื่อถือและมีประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น และ (3) ทาสัญญาการลงทุนทีเค
ระหว่าง บริษัท ไอสึ เอนเนอร์จี พีทีอี ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นบริษัทที่ทาหน้าที่นักลงทุนทีเค และบริษัทผู้ดาเนินกิจการ และสัญญาต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจ และ/หรือผู้ให้บริการต่าง ๆ และบริษัทผู้ดาเนินกิจการ โดยได้มีการกาหนดวัตถุประสงค์ในการ
ลงทุน ขอบเขตในการดาเนินงานและกิจกรรมทางธุรกิจที่สาคัญที่เกี่ยวข้องในก่อนการเปิดให้ดาเนินการเชิงพาณิชย์ และช่วงดาเนิน
โครงการอย่างชัดเจนและครอบคลุม
6.2 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวัน
ความส าเร็ จ ในการพั ฒ นาโครงการโรงไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ใ นประเทศไต้ ห วั น ขึ้ น อยู่ กั บ หลายปั จ จั ย
โดยปัจจัยสาคัญที่สามารถส่งผลให้การพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวันไม่สามารถจาหน่ายไฟฟ้าได้ ตามแผนที่
วางไว้ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
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การขออนุญาตเปลี่ยน Recordation Approval (RA) เป็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA)
การดาเนินการเพื่อขอใบอนุญาตที่จาเป็นในการดาเนินธุรกิจ
การขออนุญาตเชื่อมโยงกับโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Connection) กับ Taipower
การจัดหาที่ดินสาหรับใช้ในการพัฒนาโครงการ ซึ่งหากเป็นที่ดินของหน่วยงานรัฐบาลจะต้องมีการเข้าทา
สัญญาความร่วมมือต่อหน่วยงานภาครัฐ ที่รัฐต้องการให้นาที่ดินที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์มาใช้ประโยชน์ใน
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนทั้งในรูปของการเพิ่มทุนและการกู้ยืมเงิน
ผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) ดาเนินการล่าช้า
การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19)
เหตุสุดวิสัยและภัยพิบัติต่าง ๆ
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หากบริ ษั ท ไม่ค วบคุ มการดาเนิ นการพั ฒนาให้ ไปเป็น ตามแผนที่ ว างไว้ บริ ษั ท จะมีค วามเสี่ย งจากการที่วันเปิด
ดาเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการอาจต้องล่าช้าออกไป ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่ม และอาจมีการทบทวนเงื่อนไขระยะเวลาการรับ
ซื้อไฟฟ้าหรือปรับเปลี่ยนอัตราการรับซื้อไฟฟ้า ทาให้บริษัทได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนแตกต่างจากที่คาดการณ์ไ ว้ และจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ที่ระบาดไปทั่วโลกและในประเทศไต้หวัน หากเป็นช่วง
ดาเนินการก่อสร้างแล้วพบผู้ติดเชื้อต้องมีการหยุดงานอย่างน้อย 14 วัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 บริษัทมีความเสี่ยง
ต้นทุนการก่ อสร้างเพิ่มในการเพิ่มคนงาน เครื่องจักร อุปกรณ์ เพื่อชดเชยวันที่ล่าช้าออกไปหรือมีความเสี่ยงจากการที่วันเปิด
ดาเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการอาจต้องล่าช้าออกไป หากไม่สามารถควบคุมได้
ทั้งนี้ การกาหนดราคารับซื้อไฟฟ้าในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างผู้พัฒนาและบริษัท Taipower นั้นจะถูกกาหนดจาก
คณะกรรมการในทุก ๆ ปี โดยผู้ประกอบการที่สามารถเริ่มดาเนินการเชิงพาณิชย์ในแต่ละช่วงของปีนั้น จะได้รับราคาซื้อขายไฟฟ้าที่
กาหนดขึ้นในแต่ละช่วงของปีนั้น ๆ ดังนั้นราคารับซื้อไฟฟ้าจะขึ้นกับวันที่โครงการเปิดให้ดาเนินการเชิงพาณิชย์ ซึ่งหากบริ ษัทเริ่ม
ดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ช้าออกไปกว่าที่วางแผนไว้ ราคารับซื้อไฟฟ้ามีแนวโน้มที่จะต่าลงจากที่ประมาณการไว้ ทั้งนี้ โครงการ
Yunlin มีกาหนดการเปิดให้ดาเนินการเชิงพาณิชย์ภายในปี 2562 ซึ่งในปัจจุบันการก่อสร้างและการดาเนินการขอใบอนุญาตที่
เกี่ยวข้องมีความคืบหน้าตามที่บริษัทได้วางแผนไว้
ไต้หวันมีความแข็งแกร่งในการจัดการควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโควิด -19 ที่ประสบความสาเร็จจนรอดพ้นวิกฤต
โดยรัฐบาลมีการรับมือโรคระบาดได้อย่างรวดเร็ว เด็ดขาด มีการตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวด มีความร่วมมมือจากทุกภาคส่วนใน
ประเทศ อีกทั้งไต้หวันสามารถบริจาคหน้ากาก ภายใต้โครงการ “Taiwan can help” และ “Taiwan is helping” มีการผลิต
หน้ากากได้วันละ 10 ล้านชิ้น และบริจาคให้กับหลายประเทศทั่วโลก ทาให้โครงการที่บริษัทกาลังพัฒนาไม่มีผลกระทบแต่อย่างใด
เป็นไปตามแผนและกาหนดการที่วางไว้
อย่างไรก็ดี บริษัทได้กาหนดแนวทางการพัฒนาและกากับดูแลโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศ
ไต้หวัน โดย (1) กาหนดให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอย่างละเอียดก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน (2) เข้าทาสัญญาต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจ และ/หรือผู้ให้บริการต่างๆ และบริษัทผู้ดาเนินกิจการ โดยมีการกาหนดวัตถุประสงค์ในการ
ลงทุน ขอบเขตในการดาเนินงานและกิจกรรมทางธุรกิจที่สาคัญที่เกี่ยวข้องในก่อนการเปิดให้ดาเนินการเชิงพาณิชย์ และช่วงดาเนิน
โครงการอย่างชัดเจนและครอบคลุม (3) บริษัทได้มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการในการพัฒนาโครงการ การกากับดูแล
โครงการกับพันธมิตร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้สามารดาเนินการเชิงพาณิชย์ข องโครงการตามแผนและกาหนดการที่วางไว้ ใน
ระหว่างการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19
6.3 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศกัมพูชา
ความส าเร็ จ ในการพั ฒ นาโครงการโรงไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ใ นประเทศกั ม พู ช าขึ้ น อยู่ กั บ หลายปั จ จั ย
โดยปัจจัยสาคัญที่สามารถส่งผลให้การพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศกัมพูชาไม่สามารถจาหน่ายไฟฟ้าได้ตามแผนที่
วางไว้ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

-

การดาเนินการเพื่อขอใบอนุญาตที่จาเป็นในการดาเนินธุรกิจ
ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนทั้งในรูปของการเพิ่มทุนและการกู้ยืมเงิน
ผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) ดาเนินการล่าช้า
การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19)
เหตุสุดวิสัยและภัยพิบัติต่าง ๆ

หากบริ ษั ท ไม่ค วบคุ มการดาเนิ นการพั ฒนาให้ ไปเป็น ตามแผนที่ ว างไว้ บริ ษั ท จะมีค วามเสี่ย งจากการที่วันเปิด
ดาเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการอาจต้องล่าช้าออกไป ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่ม และอาจมีการทบทวนเงื่อนไขระยะเวลาการรับ
ซื้อไฟฟ้าหรือปรับเปลี่ยนอัตราการรับซื้อไฟฟ้า ทาให้บริษัทได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนแตกต่างจากที่คาดการณ์ไว้
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ในระหว่างการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ในประเทศกัมพูชา บริษัทได้มีการกาหนดแนวทางการบริหารโครงการ การ
ติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการในการพัฒนาโครงการ การกากับดูแลโครงการกับ
พันธมิตร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้สามารดาเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการตามแผนและกาหนดการที่วางไว้
7. ความเสี่ยงจากการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้น้อยกว่าปริมาณที่ประมาณการไว้
เหตุการณ์ที่อาจทาให้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศของบริษัทไม่สามารถจ่ายไฟฟ้า
ให้แก่ลูกค้าได้ตามที่ประมาณการไว้ มีทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกโครงการ โดยมีปัจจัยที่สาคัญดังต่อไปนี้

-

ความบกพร่องในการออกแบบของอุปกรณ์หรือการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ความบกพร่องในโครงสร้างด้านโยธาหรือระบบการส่งไฟฟ้า
ความชารุดเสียหาย ขัดข้อง หรือเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า
การหยุดการผลิตเนื่องจากความล่าช้าในการซ่อมบารุง
ความผิดพลาดของบุคลากร ซึ่งรวมถึงความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติการในการใช้อุปกรณ์ใด ๆ
แสงอาทิตย์มีความเข้มของแสงน้อยกว่าปกติและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
เหตุ สุ ด วิ สั ย และภั ย พิ บั ติ ต่ า ง ๆ ซึ่ งรวมถึ ง อั ค คี ภั ย ระเบิ ด ดิ น ถล่ ม แผ่ น ดิ น ไหว พายุ ใ นเขตร้ อ น อุ ท กภั ย และ
การก่อการร้าย

หากมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นเกิดขึ้นนั้นอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อธุรกิจ
ฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท
ดังนัน้ บริษัทจึงมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงโดย
1) ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาด้านเทคนิคและวิศวกรให้เข้ามาทาการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ ทาการศึกษาข้อมูล
สถิติความเข้มของแสงย้อนหลังในแต่ละพื้นที่อย่างละเอียดจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น ข้อมูลของกรม
พั ฒ นาพลั งงานทดแทน กระทรวงพลังงาน ข้ อ มู ล ขององค์ก ารบริ หารการบิ นและอวกาศแห่งชาติข องประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือองค์การนาซ่า และ ข้อมูลขององค์การพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (New Energy
and Industrial Technology Development Organization (“NEDO”)) ประเทศญี่ปุ่น ที่ปรึกษาด้านเทคนิคและ
วิศวกรจะให้คาแนะนาด้านเทคนิคและวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างและพัฒนาโครงการ รวมถึงเป็นที่ปรึกษาใน
กระบวนการคัดเลือกและจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) ตลอดจนช่วยควบคุมและดูแล
การพัฒนาโครงการให้เป็นไปตามแผนการที่กาหนดไว้
2) มีการทดสอบความสามารถในการผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ดาเนินการเชิงพาณิชย์
แล้วนับตั้งแต่วันเริ่มเปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์ โดยผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) ของแต่ละ
โครงการเป็นผู้ทดสอบ รวมถึงการให้ดาเนินการและบารุงรักษาต่อเนื่องภายหลังการเปิดให้ดาเนินการเชิงพาณิชย์
เพื่อให้มั่นใจถึงการดาเนินงานของโรงไฟฟ้า
3) ดาเนินการให้โครงการที่ได้เริ่มเปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่ของบริษัทได้รับการรับประกันสมรรถนะขั้นต่าของ
ระบบผลิ ต ไฟฟ้ า (Performance Ratio Warranty) นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ เ ริ่ ม เปิ ด ด าเนิ น การเชิ ง พาณิ ช ย์ โดย
ผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) โดยมีอัตราการรับประกันตามที่กาหนดในสัญญา หากสมรรถนะ
ของระบบผลิ ต ไฟฟ้ า ต่ ากว่ า ที่ รั บ ประกั น ผู้ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งแบบเบ็ ด เสร็ จ (EPC Contractor) จะต้ อ งชาระเงิ น
ค่าชดเชยส่วนต่างระหว่างค่าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จริง และค่าพลังงานไฟฟ้าที่รับประกันโดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่
กาหนดในสัญญา หรือดาเนินการแก้ไขตามเงื่อนไขอื่นที่กาหนดในสัญญา โดยบริษัทมีการพิจารณาคุณสมบัติของ
ผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) ให้เหมาะสมตามเงื่อนไขของการก่อสร้าง (Term of Reference)
ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นการพิจารณาประสบการณ์ ความชานาญ ความรู้ด้านเทคโนโลยี ฐานะทางการเงิน ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของอุปกรณ์ที่ใช้ และขอบเขตการรับประกันผลงานและการบริการ
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4) จัดให้มีการตรวจสอบและซ่อมบารุงโรงไฟฟ้าอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดาเนินงานของโรงไฟฟ้าเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงรับรายงานจากผู้รับเหมาเชิงดาเนินการและบารุงรักษา (O&M Contractor) เป็นประจา
ทุกเดือน เพื่อประกอบการติดตามและพัฒนาโครงการ
5) มีนโยบายในการทาประกันภัยอุปกรณ์ที่สาคัญในกระบวนการผลิตไฟฟ้าตามความเหมาะสมในการพัฒนาโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนของบริษัทในอนาคต เพื่อมิให้เกิดการหยุดชะงักในการดาเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้า และ
6) มีนโยบายในการทาประกันภัยในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดซึ่งกระทบต่อการจ่ายไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท โดยรายละเอียดของการประกันภัยจะเป็นไปตามขอบเขตของกรมธรรม์ ที่บริษัทได้ทา
ไว้กับบริษัทประกันภัย
8. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าน้อยราย
ณ ปัจจุบัน บริษัทมีลูกค้ารายใหญ่เพียง 5 รายที่เป็นคู่สัญญาในการรับซื้อไฟฟ้าของบริษัทในประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศไต้หวัน และประเทศกัมพูชา คือ กฟภ. TEPCO KEPCO Taipower และ EDC ซึ่งเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าที่บริษัทผลิตได้ทั้งหมด
ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ดังนั้นหาก กฟภ. TEPCO KEPCO Taipower และ/หรือ EDC บอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่ าว อาจ
ส่งผลต่อผลการดาเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ
อย่างไรก็ดี บริษัทมองว่าความเสี่ยงจากการถูกบอกเลิกสัญญามีค่อนข้างจากัด เนื่องจากบริษัทมีการควบคุมการปฏิบัติงาน
ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทให้เป็นไปตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อีกทั้งคู่สัญญา
มีความน่าเชื่อถือที่ค่อนข้างสูง โดย กฟภ. นั้นเป็นหน่วยงานของภาครัฐ ในขณะที่ TEPCO และ KEPCO เป็นบริษัทเอกชนขนาด
ใหญ่ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับสัมปทานและได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลญี่ปุ่นในการดาเนินการเป็นผู้จัดหาไฟฟ้าของประเทศญึ่ปุ่น แล ะ
Taipower เป็นรัฐวิสาหกิจที่ขึ้นตรงต่อ Ministry of Economic Affair หรือ MOEA ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความมั่นคงสูงของประเทศ
ไต้หวัน ส่วน EDC เป็นรัฐวิสาหกิจที่ขึ้นตรงต่อ Ministry of Mines and Energy ภายใต้การกากับดูแลของรัฐบาลประเทศกัมพูชา
9. ความเสี่ยงจากความสามารถในการได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในอนาคต
ปัจจุบัน บริษัทมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 28 สัญญา แบ่งเป็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟภ. จานวน 18 สัญญา และ
สั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ้ า กั บ TEPCO และ KEPCO จ านวน 2 สั ญ ญา และ KEPCO จ านวน 3 สั ญ ญา และสั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ้ า กั บ
Taipower จานวน 5 สัญญา ทั้งนี้ สัญญาซื้อขายไฟฟ้าทุกฉบับมีการกาหนดระยะเวลาที่แน่นอน โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของบริษัท
สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทตามคู่สัญญา ดังนี้
ประเภทสัญญา

ระยะเวลาสัญญา

1. สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (กฟภ.) ในระบบราคารับซื้อไฟฟ้า
ส่วนเพิ่ม (Adder)

สัญญามีกาหนดระยะเวลา 5 ปีนับจากวันที่ลงนามในสัญญา และ
ต่อเนื่องอีกครั้งละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ และให้มีผลใช้บังคับจนกว่า
จะมีการยุติสัญญา

2. สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (กฟภ.)ในระบบราคารับซือ้ ไฟฟ้า
แบบ Feed-in-Tariff

สัญญามีกาหนดระยะเวลา 25 ปีนับจากวันที่โครงการเปิ ด ให้
ดาเนินการเชิงพาณิชย์ครั้งแรก

3. สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ Tohoku Electric
Power Company และ Kansai Electric
Power Company

สั ญ ญามี ก าหนดระยะเวลา 20 ปี นั บ จากวั น ที่ อ่ า นมิ เตอร์ขาย
ไฟฟ้าเป็นครั้งแรก

4. สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ Taipower

สัญญาจะมีกาหนดระยะเวลา 20 ปีนับจากวันที่โครงการเปิดให้
ดาเนินการเชิงพาณิชย์ครั้งแรก

5. สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ EDC

สัญญาจะมีกาหนดระยะเวลา 20 ปีนับจากวันที่โครงการเปิดให้
ดาเนินการเชิงพาณิชย์ครั้งแรก
รายงานประจาปี 2563

171

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

หากสัญญาใดสัญญาหนึ่ง หรือหลายสัญญาครบระยะเวลาที่กาหนดแล้ว และบริษัทไม่ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในอนาคต
ได้มากพอ อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ
ความสามารถในการได้รับสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าในอนาคตถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท ดังนั้นบริษัทฯ
จาเป็นต้องได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพิ่มเติมอยู่เสมอเพื่อให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ดี สาหรับประเทศไทย จากความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในประเทศที่ยังคงเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงนโยบาย
ของภาครัฐที่ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทมากขึ้ นในอุตสาหกรรมด้านพลังงานไฟฟ้า บริษัทคาดการณ์ว่าจานวนสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้ากับภาครัฐจะมีมากขึ้น รวมถึงแนวโน้มที่บริษัทจะสามารถทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับภาคเอกชน (Private PPA) ได้โดยตรงใน
อนาคตจากนโยบายต่าง ๆ ของกระทรวงพลังงานที่ริเริ่มการออกนโยบายเพื่อสนับสนุนการซื้อ รับซื้อไฟฟ้าโดยตรงจากภาคเอกชนสู่
เอกชนในช่วงที่ผ่านมาก็จะทาให้โอกาสในการทาธุรกิจของบริษัทเปิดกว้างขึ้นด้วย
สาหรับประเทศญี่ปุ่นนั้น การใช้พลังงานหมุนเวียนยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลญี่ปุ่นมีการส่งเสริม
การใช้พลังงานหมุนเวียน ด้วยการพัฒนาโครงข่ายระบบไฟฟ้า การสนับสนุนด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการวิจัยและพัฒนาเพื่อ
ลดต้นทุนการดาเนินการ เพื่อแก้ปัญหาการลดลงของอัตราการพึ่งพาตัวเองทางด้านพลังงาน (Energy Self-Sufficiency Rate)
สาหรับประเทศไต้หวันนั้น รัฐบาลไต้หวันให้ความสาคัญต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ภายหลังจากรัฐบาลไต้หวันได้นาเอาการกาหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff มาปรับใช้เพื่อสนับสนุนการพัฒ นา
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทนภายใต้ 2009 Renewable Energy Act พร้อมทั้งประกาศแผนในการ
การพัฒนาโครงข่ายระบบไฟฟ้า การสนับสนุนด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการวิจัยและพัฒนาเพื่อลดต้นทุนการดาเนินการของ
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
สาหรับประเทศกัมพูชา เป็นประเทศที่มีการเติบโตทางด้านความต้องการพลังงานค่อนข้างสูง รวมทั้งรัฐบาลมี นโยบาย
สนับสนุนพลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อย่างชัดเจน อีกทั้งสัญญาซื้อขายไฟฟ้านั้นยังเป็นลักษณะ Takeor-Pay ซึ่งลดความเสี่ยงจากการขายไฟฟ้าได้เป็นอย่างมาก
ดังนั้นบริษัทจึงมองว่าความเสี่ยงในด้านนี้ค่อนข้างต่า อีกทั้งบริษัทมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนต่อการได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
และการได้รับใบอนุญาตเพิ่มเติมในอนาคต เนื่องจากบริษัทได้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในและต่างประเทศ
มาแล้วหลายโครงการ ประกอบกับความเชี่ยวชาญของทีมผู้บริหารและพนักงานที่คุ้นเคยกับอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี
10. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor)
บริษัทได้มีการว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) ในการออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าแต่ละโรงทั้งในประเทศไทยและในประเทศญี่ปุ่น โดยผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) เป็นผู้ให้การ
รับประกันผลงาน เช่น ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV Module) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) และการรับประกันประสิทธิภาพของแผง (Performance Ratio Guarantee) ดังนั้นบริษัทจึงมี
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้รับเหมาในกรณีที่ผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) มีเหตุขัดข้องในการดาเนินงานที่
ส่งผลต่อฐานะ และ/หรือสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถเรียกร้องค่าชดเชยในกรณีที่โรงไฟฟ้าของบริษัท
ผลิตไฟฟ้าได้ในปริมาณต่ากว่าที่ผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) รับประกัน
อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้รับเหมาก่อสร้างเบ็ดเสร็จ ในส่วนของ ประสบการณ์ ความชานาญ
ความรู้ด้านเทคโนโลยี ฐานะทางการเงิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของอุปกรณ์ที่ใช้ และขอบเขตการรับประกันผลงานและการ
บริการอย่างเข้มงวดและละเอียดรอบคอบในกระบวนการคัดเลือกผูร้ ับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) หลังจากนั้น
บริษัทจึงพิจารณาความเหมาะสมทางด้านราคา เพื่อให้มั่นใจว่าบริษทั ได้ว่าจ้างผูร้ ับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) ที่
มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม
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11. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการโครงการต่าง ๆ ในต่างประเทศ
ในประเทศญี่ปุ่นบริษัทมีโครงสร้างการลงทุนแบบทีเค-จีเค ซึ่งภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น ผู้ลงทุน
ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเค-จีเค และเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของผู้ลงทุนไม่สามารถที่จะบริหารหรือ
ดาเนินกิจการภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเค-จีเค รวมทั้งไม่มีอานาจกระทาการเพื่อผู้ดาเนินกิจการภายใต้โครงสร้างการลงทุน
แบบทีเค-จีเค ได้
อย่างไรก็ดี ในการลงทุนภายใต้โครงสร้างแบบทีเค-จีเค บริษัทยังมีสิทธิตามกฎหมายในการตรวจสอบการทางานของผู้
ดาเนินกิจการและสิทธิในการคัดค้านการตัดสินใจเกี่ยวกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ตามเงื่อนไขที่ ระบุใน
สัญญาการลงทุนทีเค ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย อีกทั้งบริษัทได้จัดให้มีแนวทางการกากับดูแล เพื่อให้บริษัทสามารถควบคุมดูแล
การจั ด การ การด าเนิ น งาน และการบริ ห ารงานของโครงการ โดย (1) คั ด เลื อ กพั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ ที่ มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ และมี
ประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น และ (2) ทาสัญญาการลงทุนทีเคระหว่างบริษัทและ
พันธมิตรทางธุรกิจ และบริษัทผู้ดาเนินกิจการ และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดขอบเขตการดาเนินงานและอานาจการ
ตัดสินใจอย่างชัดเจนและครอบคลุม
สาหรับการลงทุนในประเทศไต้หวั นนั้น บริษัทมีการดาเนินการบริหารจัดการและพัฒนาโครงการด้วยตัวเอง จึงมีความ
ต้องการบุคลากรและการควบคุมดูแลที่ใกล้ชิดกว่า ซึ่งบริษัทได้จัดสรรเจ้าหน้าที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการบริหารจัดการ
โครงการนี้แล้ว ในปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง มีเจ้าหน้าที่ ของบริษัทเข้าไปตรวจสอบอยู่เป็นระยะ และรายงานให้
ผู้บริหารทราบความคืบหน้าของการก่อสร้างทุกสัปดาห์ หากโครงการเปิดให้ดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว จะมีการว่าจ้างผู้รับเหมาเชิง
ด าเนิ น การและบ ารุ งรั ก ษา (O&M Contractor) ในการบริ ห ารจั ด การโครงการ และน าส่ งรายงานเป็ น ประจ าทุ ก เดื อ น เพื่ อ
ประกอบการติดตามผล แก้ไขปัญหาและพัฒนาโครงการ
สาหรับการลงทุนในประเทศกัมพูชานั้น บริษัทเข้าทาสัญญากับการไฟฟ้าแห่งประเทศกัมพูชา โดยมีสถาบันทางการเงินระดับ
โลก Asian Development Bank (ADB) และ International Finance Coroperation (IFC) ให้การสนับสนุนโครงการ ซึ่งบริษัทมี
การดาเนินการบริหารจัดการและพัฒนาโครงการด้วยตัวเอง จึงมีความต้องการบุคลากรและการควบคุมดูแลที่ใกล้ชิด ซึ่งบริษัทได้
จัดสรรเจ้าหน้าที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และจัดจ้างที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายท้องถิ่น การเงิน ภาษี สิ่งแวดล้อมในการ
บริหารจัดการโครงการนี้แล้ว ในปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการพัฒนา มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทและที่ปรึกษาเข้าไปตรวจสอบอยู่เป็น
ระยะ และรายงานให้ผู้บริหารทราบความคืบหน้าของการก่อสร้างทุกสัปดาห์ หากโครงการเปิดให้ดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว จะมี
การว่าจ้างผู้รับเหมาเชิงดาเนินการและบารุงรักษา (O&M Contractor) ในการบริหารจัดการโครงการ และนาส่งรายงานเป็นประจา
ทุกเดือน เพื่อประกอบการติดตามผล แก้ไขปัญหาและพัฒนาโครงการ
12. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐและหน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ดังนั้นหาก
ภาครัฐและหน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขในการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนก็อาจส่งผล
กระทบต่อสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของบริษัทได้
อย่างไรก็ดี ตามแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (แผน PDP 2018) และแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 -2579 (แผน AEDP 2015) ที่ประกาศใช้นั้นภาครัฐยังคงมีนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นบริษัทจึงมองว่าความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงแปลงนโยบายของภาครัฐในประเทศที่จะ
ส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจของบริษัทมีไม่มากนัก
ในขณะที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นจะเป็นการเข้าทาสัญญากับบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ ทั้ง
Tohoku Electric Power Company และ Kansai Electric Power Company ที่ ไ ด้ รั บ สั ม ปทานและได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
รัฐบาลญี่ปุ่นในการดาเนินการเป็นผู้จัดหาไฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นมีการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนโดยการ
พัฒนาโครงข่ายระบบไฟฟ้า การสนับสนุนด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการวิ จัยและพัฒนาเพื่อลดต้นทุนการดาเนินการ เพื่อ
แก้ปัญหาการลดลงของอัตราการพึ่งพาตัวเองทางด้านพลังงาน (Energy Self-Sufficiency Rate)
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นอกจากนี้ สภานิติบัญญัติญี่ปุ่นได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยบริษัทผู้ประกอบ
กิ จ ก า ร ไ ฟ ฟ้ า (The Act on Purchase of Renewable Energy Sourced Electricity by Electric Utilities) เ มื่ อ วั น ที่
1 กรกฎาคม 2555 ซึ่งหลังจากนั้นสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด โดยสัดส่วนการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ ดังนั้นบริษัทจึงมองว่าความเสี่ยง
จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐของประเทศญี่ปุ่นที่จะส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจของบริษัทมีไม่มากนัก
ส่วนการดาเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศไต้หวันนั้นจะขึ้นตรงต่อ Taipower โดยมี Bureau of
Energy, Ministry of Economic Affair เป็นผู้กาหนดมาตรการหรือนโยบายต่าง ๆ รัฐบาลไต้หวันได้มีการบังคับใช้ Renewable
Energy Act (“REDA”) สาหรับผู้ประกอบการที่ต้องการดาเนินธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในประเทศไต้หวัน โดยกาหนดรายละเอียด
ในการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบของ Feed-in Tariff ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2552 และรวมถึงประกาศ Electricity Business Act
(“EB Act”) ที่มีผลบังคับใช้กับอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้ามาตั้งแต่ปี 2550 โดยกฎหมายทั้งสองฉบับเป็นกฏเกณฑ์ที่สาคัญในการ
ประกอบธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในประเทศไต้หวัน ซึ่งยังมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายทั้งสองฉบับอยู่ตลอดในช่วงที่ผ่านมา ดังนั้น
บริษัทอาจจะมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี ประเทศไต้หวันอยู่ในช่วงแก้ไขและ
รณรงค์การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งอาจมีการกาหนดมาตรการ หรื อนโยบายที่จะมีผลบังคับใช้เพื่อแก้ไขปัญหาและ
ผ่อนปรนเงื่อนไขบางประการให้ผู้ประกอบการสามารถดาเนินธุรกิจได้คล่องตัวขึ้น ดังนั้นบริษัทจึงมองว่าความเสี่ยงในส่วนนี้มีไม่มาก
นัก
ส่วนการดาเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศกัมพูชานั้นจะขึ้นตรงต่อการไฟฟ้าแห่ง ประเทศกัมพูชา เป็นผู้
กาหนดมาตรการหรือนโยบายต่างๆ รัฐบาลกัมพูชาได้มีการกาหนดรายละเอียดในการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบของ Feed-in Tariff
ผ่านการประมูล และมีสถาบันทางการเงินระดับโลกร่วมสนับสนุนโครงการ (Asian Development Bank) ซึ่งในสัญญาการซื้อขาย
ไฟฟ้า (PPA) ได้มีการระบุชดเชยอย่างชัดเจนในกรณีเกิดเหตุการณ์สุดวิสัยทางการเมือง (Change-in-law) ดังนั้นบริษัทจึงมองว่า
ความเสี่ยงในส่วนนี้มีไม่มากนัก
13. ความเสี่ยงจากการสูญเสียรายได้จากการจ่ากัดปริมาณการรับซื้อไฟฟ้า (Curtailment) ของโครงการในประเทศญี่ปุ่น
สาหรับการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น บริษัทจะต้องเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ
ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชนตามพื้นที่ที่โรงไฟฟ้าแต่ละแห่งตั้งอยู่ โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้ามีอายุสัญญา 20 ปี ภายใต้สัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าดังกล่าว บริษัทไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องขายไฟฟ้าให้ แก่ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชน แต่ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชนมี
ภาระผูกพันที่จะต้องซื้อไฟฟ้าทั้งหมดที่แต่ละโครงการผลิตได้
อย่างไรก็ดี ในช่วงต้นปี 2558 หน่วยงานทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน (The Agency for Natural Resources and
Energy) ประเทศญี่ปุ่น ได้ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาและแนวทางในการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขแนวทางการรับซื้อไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนโดยบริษัทผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า ซึ่งรวมถึงการจากัดปริมาณการรับซื้อไฟฟ้า (Curtailment) โดยบริษัทผู้
ประกอบกิจการไฟฟ้ามีสิทธิที่จะสามารถสั่งให้บริษัทลดปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ขายได้เป็นจานวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 30 วัน ต่อรอบปี
บัญชี หรือ 360 ชั่วโมงต่อปี (แล้วแต่กรณี) โดยไม่ต้องชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น ดังนั้นบริษัทจึงมีความเสี่ยงในการไม่สามารถ
จาหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ผู้รับซื้อได้ ส่งผลให้สูญเสียรายได้ตามระยะเวลาที่มีการแจ้งจากัดปริมาณรับซื้อไฟฟ้า (Curtailment) มี
ผลให้ผลตอบแทนจากการลงทุนอาจแตกต่างจากที่คาดการณ์ไว้ โดยในปี 2563 บริษัทในเครือ ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการจากัด
ปริมาณรับซื้อไฟฟ้า ทุกบริษัท
14. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ
14.1 ความเสี่ยงจากการร่วมเข้าลงทุนในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่แต่ถือสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 75
สาหรับการจัดตั้งบริษัทในการดาเนินธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาที่บริษัทเข้าลงทุนโดยที่บริษัทผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่แต่มีสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 75 ประกอบไปด้วย บริษัทร่วมทุนสองบริษัทในประเทศที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 54 ผ่าน
PRG บริษัทได้เข้าทาสัญญาร่วมทุนโดยกาหนดเงื่อนไขว่ าบริษัทจะต้องมีตาแหน่งกรรมการและรวมถึงการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ
ตามที่ได้ตกลงกัน อย่างไรก็ดี การเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 54 นั้น ทาให้บริษัทจัดเป็นผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่
174
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อีกทั้งการร่วมลงทุนในบริษัทร่วมทุนทั้งสองบริษัทดังกล่าว บริษัทได้รับสิทธิในการเสนอรายชื่อกรรมการบริษัทในสัดส่วน 3
ใน 4 ซึ่งจะทาให้การออกเสียในมติของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้
มติของคณะกรรมการดังต่อไปนี้จาเป็นที่จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงอย่างน้อยร้อยละ 75 ของกรรมการที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

-

การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีของบริษัท
การอนุมัติรายการที่มีความเกี่ยวโยงกัน
การเข้าทาสัญญาเงินกู้ยืม หรือเงินรับล่วงหน้า ซึ่งไม่ใช่ธุรกิจปกติของบริษัท
การเข้าทาธุรกิจใหม่หรือได้มาซึ่งสินทรัพย์ใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตกระแสไฟฟ้า

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้จาเป็นที่จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงอย่างน้อยร้อยละ 75 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

-

การเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีของบริษัท
การอนุมัติรายการควบรวมหรือการเลิกกิจการของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
การแก้ไขข้อบังคับหรือข้อตกลงอันเป็นสาระสาคัญของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
การออกหุ้นหรือการปรับโครงสร้างทุนของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

14.2 ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 75
บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 75 ของทุนชาระแล้วทั้งหมด ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นที่มากกว่า 3 ใน 4 ทา
ให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าวมีอานาจในการควบคุมบริษัทและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัทในทุกเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถ่วงดุลและตรวจสอบ
เรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้ ยกเว้นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือเรื่องที่
กาหนดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถรวบรวมเสียงเพื่อใช้สิทธิคัดค้านได้
อย่างไรก็ดี บริษัทได้มีการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการโดยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และได้มีการกาหนด
ขอบเขตในการดาเนินงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบ การมอบอานาจให้แก่กรรมการและผู้บริหารอย่างชัดเจนและโปร่งใส และมี
การกาหนดมาตรการการทารายการที่เกี่ยวโยงกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุมกิจการ รวมถึงบุคคลที่มีความขัดแย้ง ซึ่ง
บุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิในการออกเสีย งในการอนุมัติร ายการนั้น ๆ เพื่อให้การดาเนินธุรกิ จของบริษั ทเป็นไปอย่ างโปร่ ง ใส
นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นกรรมการอิสระจานวน 5 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน เพื่อทาหน้าที่
ตรวจสอบ ถ่วงดุลการตัดสินใจ และพิจารณาอนุมัติรายการต่าง ๆ ก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ถือหุ้น
ว่าโครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการถ่วงดุลอานาจ โปร่งใส และมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
15. ความเสี่ยงด้านการเงิน
15.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ผู้ประกอบการจะมีการกู้ยืมเงินในรูปแบบวงเงินกู้สินเชื่อโครงการ
(Project Finance) จากสถาบันการเงิน โดยอัตราส่วนเงินกู้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ระยะเวลาการให้สินเชื่อ และอัตราดอกเบี้ย จะ
ขึ้นอยู่กับลักษณะโครงการและเครดิตของผู้กู้แต่ละรายเป็นสาคัญ โดยบริษัทได้เข้าทาสัญญาการกู้ยืมเงินโดยมีอัตราดอกเบี้ยตาม
สัญญาเงินกู้เป็นอัตราดอกเบี้ยทั้งแบบลอยตัวและแบบคงที่ หากอัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลงและผันผวนไปอย่างมีนัยสาคัญ
อาจจะส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ และฐานะทางการเงินของบริษัทได้ สาหรับเงินกู้ระยะยาวบริษัทมีนโยบายการใช้อัตรา
ดอกเบี้ยคงที่และลอยตัวสาหรับเงินกู้ระยะยาว โดยการเข้าทาธุรกรรมเงินกู้นั้นจะเป็นไปตามสภาวะเงินทุนและเงื่อนไขทางการค้าที่
เหมาะสมในขณะนั้น ในขณะเดียวกันบริษัทมีนโยบายการเข้าทาสัญญาการลดความเสี่ยงโดยการเข้าทาสัญญาสวอปอัตราดอกเบี้ย
(Interest Rate Swap) สาหรับเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ทาให้บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยลดลง ณ
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วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนเงินกู้ระยะยาวของบริษัทที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอยู่ที่ร้อยละ 14.17 ของเงินกู้ระยะ
ยาวทั้งหมด
ในปี 2563 บริษัทได้มีการดาเนินการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ประกอบด้วย ธุรกิจวิศวกรรมจัดหาและก่อสร้าง
(EPC) และ ธุรกิจซื้อมาขายไป (Trading Business) ซึ่งในการประกอบธุรกิจดังกล่าว บริษัทได้มีการกู้ยืมเงินในรูปแบบของวงเงิน
สินเชื่อระยะสั้น (Working Capital Facility) เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจ อย่างไรก็ดี
วงเงินสินเชื่อระยะสั้นดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยคงที่และเป็นวงเงินระยะสั้น จึงไม่มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
15.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการที่บริษัทลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น , ไต้หวัน และกัมพูชา ทาให้มีรายได้เป็น
สกุลเงินเยน, ดอลล่าร์ไต้หวันใหม่ และดอลล่าร์สหรัฐ ความผันผวนของค่าเงินอาจส่งผลกระทบในทางลบเมื่อบริษัทแปลงค่าเงิน
ต่างประเทศเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของบริษัท ดังนั้นความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงินอาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อผลการดาเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของรายได้ในสกุลเงินต่างประเทศไม่ได้อยู่ในระดับที่มี
นัยสาคัญโดยในปี2563 บริษัทมีรายได้จากส่วนแบ่งกาไรจากโครงการในประเทศญี่ปุ่น และไต้หวัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.6 และ
4.9 ตามลาดับ สาหรับโครงการในประเทศกัมพู ชานั้นยั งไม่มีรายได้ ในปี 2563 เนื่องจากอยู่ระหว่างการพั ฒนาโครงการ ทั้งนี้
ค่าใช้จ่ายและงบลงทุนของบริษัท อยู่ในรูปสกุลเงินต่ างประเทศเช่นกัน ซึ่งนับเป็นการป้องกันความเสี่ยงตามธรรมชาติ (natural
hedge) ได้ส่วนหนึ่ง
16. ความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการใหม่
16.1 ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนจากการลงทุนและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
บริษัทมีเป้าหมายในการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างต่อเนื่อง ผ่านทั้ง
การพัฒนาโครงการ (Organic Growth) และการเข้าซื้อโครงการ (Inorganic Growth) ทั้งนี้ ก่อนการเข้าลงทุนโครงการใด ๆ บริษัท
มีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) รวมถึงประมาณการรายได้ กาไร และผลตอบแทนของโครงการ
ดังกล่าวบนสมมติฐานต่าง ๆ (Financial Projection) รวมถึงการจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญในการช่วยเหลือการเข้ าลงทุ น
อย่างไรก็ตาม หากปัจจัยที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อการพัฒนาและประกอบธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปจากช่วงที่ทาการศึกษา อาจ
ทาให้ผลตอบแทนที่บริษัทได้รับจากการลงทุนในโครงการดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้
ทั้งนี้ บริษัทมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและบริหารโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และตระหนัก
ถึงความเสี่ยงข้างต้น บริษัทจึงมี นโยบายการดาเนินการในการลงทุนในโครงการใหม่ โดยศึกษาข้อมูล (Due Diligence) และความ
เป็นไปได้ในการลงทุนในแต่ละโครงการโดยละเอียด และจัดให้มีที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ เช่น ที่ปรึกษาด้านเทคนิค / วิศวกร ที่ปรึกษา
กฎหมาย ที่ปรึกษาเฉพาะทางอื่น ๆ ประกอบด้วย ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางบัญชีและภาษี อีกทั้งบริษัทยังมีการคานวณ
ผลตอบแทนจากการลงทุนโดยการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis) ที่ครอบคลุมกรณีเลวร้ายที่สุด
(Worst Case Scenario) เพื่อศึกษาถึงผลกระทบทางการเงินและผลตอบแทนในกรณีเลวร้ายที่สุดที่บริษัทอาจได้รับ นอกจากนี้ ใน
การประเมินเงินลงทุนในโครงการต่าง ๆ บริษัทได้คานวณเงินลงทุนสารอง (Contingency) ซึ่งคาดว่าจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่ม
ได้เพียงพอหากค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการเพิ่มขึ้นระดับหนึ่ง
ทั้งนี้ ข้อมูลจากการศึกษาข้างต้นจะถูกนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารและจัดการการลงทุน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ
และที่ปรึกษาที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุน
16.2 ความเสี่ยงจากการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศ
การลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศนั้นมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง กฎหมาย และนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศที่บริษัทจะเข้าไปลงทุน รวมถึง
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการดาเนินงานของบริษั ท และอาจมีความเสี่ยงจากการไม่
สามารถจัดหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารโครงการในต่างประเทศได้ทันตามกาหนด
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อย่างไรก็ดี บริษัทมีการศึกษาข้อมูลและพิจารณาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในหลายประเทศ
เพื่อกระจายความเสี่ยงดังกล่าว และมีการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศ
โดยจัดจ้างที่ปรึกษาเฉพาะทางที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในระหว่างการพัฒนาโครงการ และมีนโยบายในการสรรหาและพัฒนา
บุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศ
16.3 ความเสี่ยงจากการจัดหาที่ดินส่าหรับใช้ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
บริษัทต้องจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ซึ่ง บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถ
จัดหาที่ดินในพื้นที่ตามกาหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้เพียงพอและสอดคล้องกับแผนการลงทุน ทั้งนี้ รวมถึงความเสี่ยงที่ต้นทุนการ
ได้มาของที่ดินอาจสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนของบริษัทให้ล่าช้า และโรงไฟฟ้าอาจไม่สามา รถเปิด
ดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ตามที่กาหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าได้
อย่างไรก็ดี บริษัทมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อจัดหาและรวบรวมที่ดินให้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าที่ดินมีความเหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ทั้งนี้ ในการจัดหาที่ดินสาหรับโครงการทั้งหมดที่ผ่านมา บริษัทไม่สามาถจัดการได้ทันเวลาโครงการเดียวเท่านั้นคือ
โครงการ Onami ซึ่งบริษัทประสบประเด็นในส่วนของการเจรจาหาข้อตกลงร่วมจากผู้อยู่อาศัย 1 รายในบริเวณที่ได้รับผลกระทบ
จากการใช้ที่ดินเพื่อพัฒนาและก่อสร้ างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จึงไม่สามารถยื่นเอกสารแสดงความพร้อมในการก่อสร้างระบบ
สายส่ง (Grid Connection Work Application) ภายในเวลาที่กาหนดไว้เดิมได้ อย่างไรก็ดี บริษัทฯจะนาประสบการณ์จากโครงการ
Onami ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการจัดหาที่ดินสาหรับโครงการในอนาคตต่อไป
17. ความเสี่ยงเกี่ยวกับหุ้นสามัญของบริษัท
17.1 ความเสี่ยงจากเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ที่มีข้อจ่ากัดในการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
เนื่องจากบริษัทมีการทาธุรกรรมการกู้ยืมเงินในลักษณะเงินกู้โครงการ (Project Finance) สาหรับทุกโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งสัญญาเงินกู้เป็นสัญญาระยะยาวและมีการกาหนดให้โครงการต่าง ๆ จะต้องดารงอัตราส่วนความสามารถใน
การชาระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio) (โดยสัญญาที่ DSCR สูงที่สุดเท่ากับ 1.10 เท่า) และ จาเป็นต้องนาเงินในบั ญ ชี
สารองสาหรับเจ้าหนี้ (Debt Service Reserve Account) ให้ครบตามจานวนเงินต้น และดอกเบี้ย ที่จะครบก าหนดจ่ ายในรอบ
3-6 เดือน ถัดไป แต่อย่างไรก็ดีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีรายได้ที่ค่อนข้างสม่าเสมอ ซึ่งในปีที่ผ่านมา ทุกโครงการของ
โรงไฟฟ้ามีความสามารถในการชาระหนี้ และมี DSCR Ratio มากกว่าที่ธนาคารกาหนดทุกโครงการ ดังนั้นแล้วโครงการจึงมีแนวโน้ม
ค่อนข้างต่าที่จะไม่สามารถดารงอัตราส่วนดังกล่าวหรือไม่สามารถนาเงินใส่บัญชีสารองสาหรับเจ้าหนี้ได้ จนถึงระดับไม่สามารถ
จ่ายเงินปันผลได้ตามที่วางแผนไว้
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญต่อระบบควบคุมภายในซึ่งเป็นไปตามหลักการควบคุมกิจการที่ดีโดยยึดหลักตาม
แนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission) เพื่อให้บริษัทมีระบบควบคุม
ภายในที่ดี ที่จะสามารถช่วยป้องกัน บริหาร จัดการความเสี่ ยง หรือความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทได้ โดยระบบควบคุม
ภายในจะครอบคลุมถึงการบริหารงาน การเงิน การประเมินผล และมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี โดยให้ผู้บริหาร
และพนักงานยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง และจริยธรรม ซึ่งได้กาหนดจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ยึดถือปฏิบัติ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ
อิสระที่มีความรู้ความสามารถ น่าเชื่อถือ มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติ ที่เหมาะสมในการทาหน้าที่กากับดูแลและพัฒนาการ
ดาเนินงานต่างๆ โดยฝ่ายจัดการได้กาหนดโครงสร้างองค์กรและสายการรายงานที่เหมาะสม กาหนดอานาจในการสั่งการและความ
รับผิดชอบต่างๆ และยังกาหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สาคัญ เพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน โดยพิจารณา
ถึงความเหมาะสมต่างๆ ทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท คณะกรรมการและฝ่ายจัดการมี
กระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อระบบการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไข
กระบวนการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งมีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ อีกทั้ง มีการกาหนด
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัลที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งมั่นในการพัฒนาและรักษาบุคลากร
ที่มีความรู้และความสามารถ และจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างสม่าเสมอ และกาหนดแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตาแหน่ง
(succession planning) ที่สาคัญ
2. การประเมินความเสี่ยง บริษัทได้มอบหมายคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ กากับดูแล และกาหนด
นโยบายในการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร รวมทั้งมีการอนุมัติและสื่อสาร
นโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ นอกจากนี้ คณะกรรมการยังรับผิดชอบในการ
ทบทวนและประเมินความเสี่ยงประจาปี ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง โดยแยกพิจารณาความเสี่ยง
ทุกประเภทที่อาจเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร โดยประเมินความสาคัญของความเสี่ยง ทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และกาหนดแผนปฏิบัติงานและมาตรการรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอและเหมาะสม
3. การควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง าน บริ ษั ท ก าหนดกิ จ กรรมการควบคุ ม ให้ เ หมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ ความเสี่ ย ง และ
ลักษณะเฉพาะขององค์กร รวมทั้งกาหนดมาตรการการควบคุมซึ่งครอบคลุมกระบวนการต่างๆ และจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่
ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม บริษัทมีการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้มั่นใจว่าระบบรองรับการใช้งานได้ตลอดเวลา
ปลอดภัยจากการเข้าถึงข้อมูลที่สาคัญและสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษั ท นอกจากนี้ มีการทบทวนนโยบายและ
กระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยุ่เสมอ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสาคัญ
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล บริษัทกาหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดาเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและ
ภายนอกองค์กรที่มีคุณภาพ รวมถึงความถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา และรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีข้อมูลที่
เพียงพอต่อการตัดสินใจ โดยพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่สามารถเชื่อมโยงกันได้
อย่างทั่วถึง เพื่อเป็นการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จาเป็น
นอกจากนี้ บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางสื่อสารที่เหมาะสม
เพื่อให้สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตได้อย่างปลอดภัย
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5. ระบบการติดตาม บริษัทกาหนดให้ฝ่ายจัดการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ และมีผู้ตรวจสอบ
ภายในทาหน้า ที่สอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในองค์กรทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจได้ว่าหน่วยงานเหล่านั้นมีระบบ
การควบคุมภายใน มีการจัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีการติดตามควบคุมดูแลการดาเนินงานและป้องกันดูแล
ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้น ให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ โดยการรายงานผล
การตรวจสอบและแนวทางการแก้ไขจากฝ่ายบริหารต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
บริษัทได้ทาการว่าจ้างบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จากัด (“P&L”) เพื่อทาหน้าที่สอบทานและตรวจสอบ
ระบบควบคุมภายในของกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ ที่ครอบคลุมกระบวนการทางธุร กิจที่สาคัญของบริษัทประจาปี 2563 ซึ่ง
บริษัทมีการตรวจสอบ 4 ระบบงาน ได้แก่ การควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, การบริหารการจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทน
พนักงาน, การบริหารสินทรัพย์ถาวร และการบริหารงานทรัพยากรบุคคล รวมถึงให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง และติดตามความ
คืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายใน
ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจาไตรมาส ได้มีการรายงานผลการตรวจสอบและนาเสนอประเด็น
ข้อสังเกตต่อระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบข้อสังเกตและให้กาหนดแนวทางแก้ไขให้ชัดเจน อีกทั้ง
ติดตามแก้ไขให้ครบถ้วน
นอกจากนี้ P&L มี ค วามเห็ น ว่ า บริ ษั ท มี ร ะบบควบคุ ม ภายในส่ ว นที่ เ ป็ น สาระส าคั ญ เพี ย งพอที่ จ ะท าให้ บ ริ ษั ท บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานของบริษัท เพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้บริหารในเรื่องระบบข้อมูลที่มีความเชื่อถือได้
และไม่มีข้อผิดพลาดที่มีสาระสาคัญ
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กรรมการ บริษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน)
รองกรรมการผู้จดั การ บริษัท ไพร์ม โรด กรุป๊ จากัด
กรรมการผู้จดั การ บริษัท Asiahalcyon Capital Inc ประเทศสิงคโปร์
Managing Partner of Tuas Capital Partners
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ผู้ควบคุมดูแลการทาบัญชี
ชื่อ-สกุล

นางอาพร เพ็งศรี (45 ปี)

ตาแหน่ง

ผู้จัดการแผนกระบบบัญชีและการเงิน

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การบัญชี มหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต
การอบรม - การวางระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
- เทคนิคพื้นฐานในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางบัญชี
- เทคนิคการวิเคราะห์และเขียนคาอธิบายงบการเงินเพื่อนาเสนอรายงานประจาปี
ประสบการณ์การทางาน 5 ปีย้อนหลัง
2562 - ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกระบบบัญชีและการเงิน
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
ผู้จัดการแผนกระบบบัญชีและการเงิน
2560 - 2562
บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จากัด
ผู้จัดการแผนกบัญชี
2558 - 2560
บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

ไม่มี

180

รายงานประจาปี 2563

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติให้แต่งตั้ง P&L ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในของ P&L
เป็นผู้มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากผู้ตรวจสอบภายใน
ของ P&L มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการ
ตรวจสอบภายใน โดยประวัติของผู้ตรวจสอบภายในของ P&L ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เป็นดังต่อไปนี้
ชื่อ-สกุล

คุณวรรณวิมล จองสุรียภาส

ตาแหน่ง

ผู้อานวยการสายงานตรวจสอบภายใน

คุณวุฒิทางการศึกษา
2563

ปริญญาโททางบริหารธุรกิจสาหรับนักบริหาร คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2549

ปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต สาขาการบัญชี (บัญชีบณ
ั ฑิต-เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2560

วุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Auditing Certificate Program – IACP) สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

2559

ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (CPIAT) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.)

2551

โครงการอบรมการตรวจสอบภายในเพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Prepared Course for
Certified Internal Auditor: Pre – CIA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทางานย้อนหลัง 5 ปี
2556 – ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร บริษัท พีแอนด์แอล ไอที ออดิท จากัด

2549 – ปัจจุบัน

ผู้อานวยการสายงานตรวจสอบภายใน บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จากัด

ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

ไม่มี
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บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ
1. ภาพรวมของการดาเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มนี ัยสาคัญ
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) เดิมประกอบธุรกิจหลักคือจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม และมีการลงทุนหลัก
ในบริษัทที่ประกอบธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มและร้านอาหารแบบไลฟ์สไตล์ โดยเป็นผู้ได้รับสิทธิแฟรนไชส์ในการประกอบธุรกิจ
ร้านอาหารและเครื่องดื่มยี่ห้อต่างๆ เช่น โดมิโน่ส์ พิซซ่า (“Domino’s”) เดอะ คอฟฟี่ บีน แอนด์ ทีลีฟ (“CBTL”) และเคียวโชน
(“KYOCHON”) และร้านอาหารแบบไลฟ์สไตล์ต่างๆ เช่นร้านอาหารภายใต้บริษัท ฟินิกซ์ ไอรอน แฟรี่ จากัด และร้านอาหารกลุ่ม จี
เอ็นเตอร์ไพรส์ แอนด์ โค และธุรกิจร่วมลงทุนในธุรกิจโรงแรม บริษัทยังได้ลงทุนในกิจการโรงแรมภายใต้ชื่อ “เรด แพลนเน็ต” โดยมี
สาขาของโรงแรมในประเทศไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น
ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้ทาการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
และมีการเปลี่ยนการประกอบธุรกิจหลักจากเดิมประกอบธุรกิจหลักคือจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม และมีการลงทุนหลักในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมีบริษัท ไพร์ม โรด โซลาร์ จากัด (“PRS”) เป็นบริษัทแกน
โดยภายหลั งที่ บ ริ ษั ท เข้ าท าธุ ร กรรมจ าหน่ ายเงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ยและสิ น ทรั พย์ เดิ มของบริ ษั ท ออกไปตามหน้ าที่
ดาเนินการจาหน่ายสินทรัพย์ตาม Covenants ซึ่งถูกระบุไว้ในสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน บริษัทจะเหลือเพียง
ธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศของบริษัทเพียงเท่านั้น ดังนั้น บริษัทจึง
เลื อ กใช้ ข้ อ มู ล จากงบการเงิ น บริ ษั ท ในการอธิ บ ายผลการด าเนิ น งานและสถานะทางการเงิ น ของบริ ษั ท เพื่ อ แสดงให้ เห็ น ผล
ประกอบการของธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ภาพรวมธุรกิจของบริษัทภายหลังการรับโอนกิจการทั้งหมด
บริษัทดาเนินธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยเข้าลงทุนในบริษัทที่ประกอบกิจการการ
จาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยปัจจุบันจะเน้นการลงทุนและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นหลัก
โดยบริษทั มีบริษัทย่อยที่ดาเนินธุรกิจในการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่สาคัญ ดังต่อไปนี้
1.1.

บริษัท ไพร์ม โรด อัลเทอร์เนทีฟ จากัด (“PRA”) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
โดยเข้าลงทุนในหุ้นของบริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จากัด (“PRG”) ในสัดส่วนร้อยละ 99.9 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว และ
บริษัท ไพร์ม เอ็นเนอยี่ แคปปิตอล จากัด (“PEC”) ในสัดส่วนร้อยละ 99.9 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว ซึ่งทั้ง PRG และ
PEC เป็นบริษัทที่อยู่ใต้การควบคุมเดียวกันกับผู้ถือหุ้นของ PRA

1.2.

บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จากัด (PRG) ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยเข้าลงทุน
ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้เข้าทาสัญญารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบของ Feed-in Tariff (FiT) โดยแบ่งเป็น
กลุ่มโครงการดังต่อไปนี้

1.3.

1)

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยที่ได้เข้าทาสัญญารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบของ Feed-in Tariff
(FiT) จานวน 8 โครงการ กาลังการผลิตตามสัญญารวมทั้งสิ้น 40.6 เมกะวัตต์

2)

โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวันที่ได้เข้าทาสัญญารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบของ Feed-in
Tariff (FiT) จานวน 3 โครงการ กาลังการผลิตตามสัญญารวมทั้งสิ้น 16.2 เมกะวัตต์

3)

การถือผลประโยชน์ผ่านโครงสร้างการลงทุน แบบที เค-จี เค (TK-GK Structure) ในสัดส่วนร้อยละ 25.0 ของ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นที่ได้เข้าทาสัญญารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบของ Feed-in Tariff
(FiT) จานวน 5 โครงการ มีกาลังการผลิตตามสัญญารวมทั้งสิ้น 54.5 เมกะวัตต์

บริษัท ไพร์ม เอ็นเนอยี่ แคปปิตอล จากัด (PEC) ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดย
เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยจานวน 10 โครงการ มีกาลังการผลิตตามสัญญารวม
182
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ทั้งสิ้น 72.0 เมกะวัตต์ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว ซึ่งทุกโครงการได้รับอัตราส่วนเพิ่มราคารับซื้อ
ไฟฟ้าที่ 8.00 บาท ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง
2. การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินรวมของบริษัท
2.1. สรุปภาพรวมธุรกิจและแนวโน้มของอุตสาหกรรม
สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจของไทยและโลกถดถอยอย่างต่อเนื่อง แต่ผลประกอบการของ
บริษัท กลับมีทิศทางที่สวนกระแส โดยผลประกอบการได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้มีรายได้รวมสาหรับงวด 12 เดือน ปี 2563
เท่ากับ 811.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.3% จากช่วงเดียวกันปีก่อน (Year on Year: YoY) มี EBITDA เท่ากับ 539.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
10.9% YoY มีกาไรสุทธิ เท่ากับ 303.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.4% YoY มีกาไรเบ็ดเสร็จ 359.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42.8% และมีอัตรา
กาไรสุทธิ 37.6%
ผลการดาเนินงานที่เติบโตโดดเด่นจากการรับรู้รายได้ของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power Plant) ซึ่งเป็น
ธุรกิจหลักของ บริษัท โดยโรงไฟฟ้าทั้งหมดมีการทาสัญญาผลิตและขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement: PPA) ให้กับ
รัฐวิสาหกิจของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทั้งนี้มีโครงการในประเทศไทย ญี่ปุ่น ไต้หวัน และกัมพูชา และมีกาลังการ
ผลิตติดตั้ง (Installed Capacity) รวม 294.7 เมกะวัตต์
นอกจากนี้ บริษัท ยังได้ข ยายธุรกิจใหม่เพื่อ รองรับ
การเติบโตอย่างก้าวกระโดดอีกกว่า 3 ธุรกิจ ซึ่งเริ่มต้นได้อย่าง
ประสบความสาเร็จ และเริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาส 3 ปี 2563
ไปแล้ ว ได้ แก่ ธุ ร กิ จ รั บ เหมาติ ด ตั้งระบบผลิตไฟฟ้ าพลั งงาน
แสงอาทิ ต ย์ บ นหลังคา (Solar Rooftop EPC) ธุ ร กิ จขาย
ไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้ง
บนหลังคา (Solar Rooftop Private-PPA) และธุรกิจจาหน่าย
วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับพลังงาน (Power-related Material
and Equipment Trading)
ในด้านแนวโน้มของอุตสาหกรรมพลังงาน จากข้อมูล
ของ Our World in Data มหาวิ ท ยาลั ย ออกฟอร์ ด
(https://ourworldindata.org/cheap-renewablesgrowth) ดังแผนภาพข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ในช่วง 10 ปีที่
ผ่ า นมา ราคาต้ น ทุ น ค่ า ไฟฟ้ า ที่ ผ ลิ ต จากโรงไฟฟ้ า พลั ง งาน
แสงอาทิตย์ปรับตัวลดลงมากที่สุดถึง 89% เมื่อเทียบระหว่าง
ต้นทุนการก่อสร้างและดาเนินงานโรงไฟฟ้ าในปี 2009 และ
2019 โดยต้นทุนเหลืออยู่ที่ 40 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐต่อเมกะ
วั ต ต์ แนวโน้ มนี้ ชี้ ใ ห้ เห็ น ถึ งอนาคตที่ ส ดใสของอุ ต สาหกรรม
พลังงานสะอาด โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ ที่จะมีบทบาท
สาคัญในการช่วยให้น านาอารยประเทศบรรลุเป้ าหมายการ
พั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น แห่ ง สหประชาชาติ (United Nations’
Sustainable Development Goals: SDG) ตลอดจนข้อตกลงปารีส (Paris Agreement on Climate Change) ว่าด้วยการการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ในที่สุด
2.2. วิเคราะห์ผลการดาเนินงานจาแนกตามธุรกิจ
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) เป็นบริษัทชั้นนาในธุรกิจพลังงานสะอาด ซึ่งมุ่งมั่นที่จะใช้เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมมาทาธุรกิจให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท มีธุรกิจหลักเป็นธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน
รายงานประจาปี 2563
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แสงอาทิตย์ และได้ขยายธุรกิจใหม่เ พื่อรองรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดอีกกว่า 3 ธุรกิจ ซึ่งรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2563
โดยรายละเอียดของแต่ละธุรกิจ มีดังต่อไปนี้
1) ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power Plant)
ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจหลักของบริษัท โดยโรงไฟฟ้าทั้งหมดมีการทาสัญญาผลิตและขายไฟฟ้า (PPA) ให้กับหน่วยงานของรัฐของ
ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งมีโครงการในประเทศไทย ญี่ปุ่น ไต้หวัน และกัมพูชา มีกาลังผลิตติดตั้งรวม 294.7 เมกะ
วัตต์ แบ่งออกเป็นโครงการที่พฒ
ั นาเสร็จและดาเนินการขายไฟแล้ว (COD-Installed Capacity) 188.8 เมกะวัตต์ และโครงการที่อยู่
ระหว่างการพัฒนาอีก 105.9 เมกะวัตต์
ทั้งนี้ในบางโครงการ บริษัท ได้ร่วมทุนกับหุ้นส่วนธุรกิจ ทาให้จากกาลังผลิตติดตั้งรวม 294.7 เมกะวัตต์ข้างต้น จะเป็นกาลัง
ผลิตติดตั้งที่บริษัท เป็นเจ้าของ (Equity Installed Capacity) อยู่ 213.1 เมกะวัตต์ โดยในจานวนนี้เป็นโครงการที่พัฒนาเสร็จและ
ขายไฟฟ้า (COD-Equity Installed Capacity) แล้วจานวน 11.6 เมกะวัตต์
สาหรับปี 2563 นี้ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีรายได้รวม 653 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 81% ของรายได้ทั้งหมด
ของบริษัท โดยรายได้เติบโตจากปีก่อนจากการรับรู้รายได้เต็มปีของโครงการที่ประเทศไต้หวันซึ่งเริ่มขายไฟในเดือนเมษายน ปี 2562
2) ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop Engineering, Procurement, and
Construction (EPC))
บริษัท ได้ร่วมมือกับบริษัท อัลเทอร์เนทีฟ วิชั่นส์ จากัด ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจนี้มากกว่า 10 ปี เพื่อจัดตั้งและถือหุ้นใหญ่
ในกิจการร่วมค้า ในนามบริษัท ไพร์ม อัลเทอร์เนทีฟ วิชั่นส์ จากัด เพื่อให้บริการติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาครบ
วงจร ตั้งแต่การสารวจออกแบบ ดาเนินการติดตั้ง ไปจนถึงการบารุงรักษา ซึ่งเป็นระบบที่จะช่วยให้อาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม
ที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงสามารถลดการซื้อไฟฟ้ าจากส่วนกลางได้ อันจะทาให้ธุรกิจหรือองค์กรที่ติดตั้งสามารถลดค่าใช้จ่ายได้อ ย่ างมี
นัยสาคัญ
ทั้งนี้ บริษัท ได้ร่วมมือกับบริษัทที่ให้เงินลงทุนกับธุรกิจอื่นเพื่อติดตั้งระบบนี้ แต่ไม่มีทีมงานรับเหมาก่อสร้างของตัวเอง เช่น
Constant Energy (CE) เป็นต้น โดยหุ้นส่วนธุรกิจเหล่านี้จะมีโครงการกับลูกค้าที่มีศักยภาพที่พร้อมส่งต่อให้เราเข้าไปติดตั้งระบบอยู่
แล้ว จึงทาให้บริษัท มีโครงการรอการสารวจและออกแบบติดตั้งทันทีกว่า 30 โครงการ
สาหรับปี 2563 นี้ ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคามีรายได้รวม 125.7 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วน 15.6% ของรายได้รวมบริษัท และภายในต้นปี 2564 จะรับรู้รายได้จากโครงการที่กาลังก่อสร้างเพิ่มเติมอีก 11.8 ล้านบาท
3) ธุรกิจขายไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop Private-Power
Purchase Agreement (PPA))
ธุรกิจนี้เป็นการต่อยอดจากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคาข้างต้น โดยเป็นการเสนอทางเลือกพิเศษให้กับลูกค้าที่มีศักยภาพในการที่บริษัท จะลงทุนระบบให้ แล้วขายไฟฟ้าที่ระบบ
ผลิตได้ในราคาที่ถูกกว่าอัตราค่าไฟที่ลูกค้าซื้อจากรัฐในราคาปกติ ซึ่งการทาสัญญาขายไฟฟ้ากับองค์กรเอกชน (Private-PPA) นี้
สามารถทาได้หลายรูปแบบ เช่น ทาข้อตกลงให้ส่วนลดค่าไฟจากอัตราปกติ และทาสัญญาเช่าอุปกรณ์ระบบกับบริษัท เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีผู้เล่นในธุรกิจนี้ไม่มาก บริษัท จึงมีความตั้งใจที่จะเป็นผู้นาในอุตสาหกรรมนี้ และได้ มุ่งมั่นเฟ้นหา
ลูกค้าที่มีศักยภาพ เพื่อเข้าไปเสนอการลงทุนให้อย่างต่อเนื่อง
ในไตรมาส 3 ปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัท ประสบความสาเร็จในการเข้าทาสัญญาขายไฟฟ้ากับเอกชนเป็นครั้งแรก โดยสัญญา
ฉบับแรกนี้ได้ทากับ บริษัท ไผ่สิงห์ทอง จากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ทาธุรกิจฟาร์มสุกรชั้นนาของประเทศ โดยฟาร์มที่เข้าไปติดตั้งอยู่ใน
จังหวัดอ่างทอง มีอัตราการใช้ไฟสูงตลอดเวลาทุกวัน และระบบสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับฟาร์มได้อย่างมีนัยสาคัญ โดยจะเริ่ม
จาหน่ายไฟเชิงพานิชย์ได้ในเดือนมกราคม 2564
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4) ธุรกิจจาหน่ายวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับพลังงาน (Power-related Material and Equipment Trading)
เช่นเดียวกับธุรกิจข้างต้น ธุรกิจจาหน่ายวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับพลังงาน ก็เป็นการต่อยอดจากธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ทั้งสอง
เนื่องจากบริษัท ต้องจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์สาหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคาจานวนมาก ประกอบกับการเป็นที่รู้จักและมีเครือข่ายความร่วมมือในวงการพลังงานทดแทนอย่างกว้างขว้าง
จึงเล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจใหม่นี้ขึ้นมา
บริษัท ได้วางกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจนี้จากลูกค้าระดับองค์กรขนาดใหญ่ในช่วงเริ่มต้นนี้ก่อน ในขณะเดียวกันก็ศึกษาและ
วางแผนเพื่อเปิดตลาดกับกลุ่มลูกค้ารายย่อยในช่วงต่อไป ทั้งนี้สินค้าที่บริษัท กาลั งศึกษาความเป็นไปได้ในการทาธุรกิจครอบคลุม
กลุ่มวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนเกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ระบบผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล และระบบจัดการพลังงานของอาคารและที่อยู่อาศัย เป็นต้น ทั้งนี้บริษัท ประสบความสาเร็จใน
การทาสัญญาขาย ส่งมอบสินค้า และรับรู้รายได้จากธุรกิจนี้แล้วในช่วงไตรมาส 3 ปี 2563 ที่ผ่านมา
สาหรับปี 2563 นี้ ธุรกิจจาหน่ายวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับพลังงานมีรายได้กว่า 22.2 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 2.8% ของ
รายได้รวมรวมบริษัท โดยคาดว่ารายได้จากธุรกิจนี้จะเติบโตอย่างมากในปี 2564 เนื่องจากธุรกิจนี้จะทาให้เกิดการประสานพลังและ
ใช้ประโยชน์จากต้นทุนการดาเนินงานเดิมของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและเกิดกาไรสูงสุดอย่างยั่งยืนต่อไป
2.3. วิเคราะห์ผลการดาเนินงานจาแนกตามประเทศ
1) ประเทศไทย
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย มีกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 112.6 เมกะวัตต์ (กาลังการผลิตติดตั้ง
รวม 132.3 เมกะวัตต์) โดยแบ่งเป็นโครงการที่ขายไฟรูปแบบ Feed-in-Tariff (FiT) และโครงการที่ขายไฟรูปแบบ Adder
สาหรับปี 2563 โครงการรูปแบบ FiT ที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทุกโครงการ คิดเป็นรายได้ 346.7 ล้านบาท ส่วนโครงการ
รูปแบบ Adder ที่บริษัทถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 30 มีรายได้จากส่วนแบ่งกาไร 301.6 ล้านบาท ซึ่งรายได้จากโครงการทั้งสองประเภท
แตกต่างจากงวดเดียวกันของปีก่อนเพียงเล็กน้อย
นอกจากนี้ ธุรกิจใหม่ทั้ง 3 ธุรกิจ (ที่ได้อธิบายไปข้างต้น) ได้แก่ ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บน
หลังคา ธุรกิจขายไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา และธุรกิจจาหน่ายวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับ
พลังงาน ได้ริเริ่มดาเนินการในประเทศไทยทั้งหมด และในปี 2563 นี้ รับรู้รายได้จานวน 147.9 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 18.2%
ของรายได้รวมของบริษัท
2) ประเทศญี่ปุ่น
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 38.8 เมกะวัตต์ (กาลังการผลิตติดตั้งรวม
50.5 เมกะวัตต์) โดยในปี 2563 บริษัท มีส่วนแบ่งกาไรที่ได้รับจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น เป็นจานวน
เงิน 4.8 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนจากการถูกปรับมูลค่าของโครงการ Onami ที่บริษัท ซื้อโครงการกลับจากบริษัทร่วมทุนกับ
กลุ่มบ้านปูมาพัฒนาเอง โดยเป็นมุมมองของผู้ตรวจสอบบัญชีที่ให้บันทึกเป็นการขาดทุน
3) ประเทศไต้หวัน
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวัน กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 5.5 เมกะวัตต์ (กาลังการผลิตติดตั้ง
รวม 5.5 เมกะวัตต์) โดยในปี 2563 บริษัท มีรายได้จากโครงการในไต้หวันกว่า 39.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วกว่า 71.4% อย่าง
มีนัยสาคัญ เนื่องจากโครงการทั้งหมดเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ในเดือนเมษายน 2562 ทาให้ปี 2563 นี้มีการรับรู้
รายได้เต็มปี
4) ประเทศกัมพูชา
เมื่อปลายปี 2562 บริษัท ได้ชนะประมูลภาครัฐโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งชาติ (National Solar Park) ที่มี
ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) เป็นที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีขนาดกาลังผลิตติดตั้ง 78 เม
รายงานประจาปี 2563
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กะวัตต์ และขนาดกาลังผลิตตามสัญญา 60 เมกะวัตต์ โดยได้ดาเนินการประสานงานพัฒนาโครงการมาต่อเนื่อง จนสามารถลงนาม
สัญญาการพัฒนาโครงการและซื้อขายไฟฟ้ากับรัฐบาลกัมพูชาได้ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ทั้งนี้มีสถาบันการเงินหลาย
แห่งให้ความสนใจที่จะให้ สินเชื่อโครงการกับโครงการนี้ ทั้งธนาคารพัฒนาเอเชียเอง และสถาบันการเงินระดับนานาชาติแห่งอื่น โดย
บริษัท กาลังสรุปเอกสารในขั้นตอนสุดท้าย และกาลังจะทาสัญญาเร็วๆ นี้
2.4. การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานสาหรับปี 2561 2562 และ 2563
รายได้และส่วนแบ่งกาไรจากบริษัทร่วม
สาหรับปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการขาย ,รายได้จากการรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
และส่วนแบ่งกาไรจากบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจพลังงานหมุนเวียนจานวน 811.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 153.0 ล้านบาท
หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.25 โดยมีสาเหตุสาคัญมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 125.72 ล้านบาท
และ จากการขาย 34.72 ล้านบาท
ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง มีสาเหตุสาคัญมาจากการเริ่มทาสัญญาการให้บริการด้านการก่อสร้าง
งานติดตั้งแผงโซลาร์เซลบนหลังคา และอื่นๆ จานวน 13 โครงการ อาทิ โครงการคูโบต้ า ฟาร์ม บ้านบึง ชลบุรีโดยเริ่มมีการรับรู้
รายได้ในเดือน สิงหาคม 2563 และ การการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายไฟฟ้ามีสาเหตุสาคัญมาจากการเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิง
พาณิชย์ (COD) ของโครงการ He Wu, Shin Shi และ Sheng Jiu ที่เมือง Yunlin ประเทศไต้หวัน ในเดือนเมษายน 2562 ส่วนการ
เพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งกาไรในบริษัทร่วมในประเทศไทยนั้นมีสาเหตุสาคัญมาจากการเพิ่มขึ้นของค่า Ft ขายส่งเฉลี่ย
สาหรับส่วนแบ่งกาไรในบริษัทร่วมในประเทศญี่ปุ่น นั้น บริษัท ไอสึ เอนเนอร์จี พีทีอี ลิมิเต็ด (Aizu) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของ
บริษัทซึ่งลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจและจาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในประเทศญี่ปุ่น ยังไม่มีการรับรู้รายได้ในรูปแบบ
เงินปันผลจากบริษัทดาเนินโครงการในประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากบริษัทดาเนินโครงการในประเทศญี่ปุ่นยังอยู่ระหว่างการสารองเงิน ใน
บัญชีสาหรับเจ้าหนี้ เพื่อจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืม (Debt Service Reserve Account) ตามเงื่อนไขของสัญญาสินเชื่อรูปแบบโครงการ
(Project Finance)
สัดส่วนรายได้จากการขายไฟฟ้ าของบริษัทเทียบกับรายได้รวมในปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 50.8 ในขณะที่ปี 2563สัดส่วน
ดังกล่าวอยู่ที่ร้อยละ 45.49 ,รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างของบริษัทเทียบกับรายได้รวมในปี 2563 สัดส่วนดังกล่าวอยู่ที่ร้อยละ
15.50 และมีสัดส่วนส่วนแบ่งกาไรจากบริษัทร่วมเทียบกับรายได้รวมในปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 48.34 ในขณะที่ปี 2563 สัดส่วน
ดั งกล่ าวอยู่ ที่ ร้อ ยละ 37.78 โดยรายได้ จ ากการขายไฟฟ้ า , รายได้ จ ากการรั บเหมาก่ อสร้างและส่ว นแบ่ งก าไรจากบริษัทร่วม
ประกอบด้วย 4 ส่วนหลักได้แก่
1) รายได้การจาหน่ายไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในประเทศไทยและประเทศไต้หวัน ซึ่งมีอัตรารับซื้อไฟฟ้า
ในรูปแบบ Feed-in-Tariff (FiT) ภายใต้การลงทุนของ PRG (“รายได้จากการจาหน่ายไฟฟ้าในในประเทศไทย
รูปแบบ FiT”)
2) รายได้จากการรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา รวมถึงสัญญาการให้บริการด้านการ
ก่อสร้างสาหรับงานติดตั้งแผงโซลาร์เซลบนหลังคากิจกรรมการก่อสร้างของกลุ่มกิจการเป็นการสร้างห รือทาให้
สินทรัพย์ (งานระหว่างก่อสร้าง) ที่ลูกค้ามีอานาจควบคุมอยู่เพิ่มขึ้น กลุ่มกิจการจึงรับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่งโดย
อ้างจากระดับความคืบหน้าในการก่อสร้างตามประมาณการล่าสุดของมูลค่าของสัญญาและขั้นความสาเร็จของงาน
โดยอ้างอิงจากความคืบหน้าทางกายภาพ
3) ส่วนแบ่งกาไรที่ได้รับจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยซึ่งมีอัตรารับซื้อไฟฟ้าใน
รูปแบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ภายใต้การลงทุนของ PEC (“ส่วนแบ่งกาไรจากการจาหน่ายไฟฟ้าใน
ประเทศไทยในรูปแบบ Adder”)
4) ส่วนแบ่งกาไรที่ได้รับจากโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีอัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูป แบบ
Feed-in-Tariff (FiT) ภายใต้การลงทุนของ PRG (“ส่วนแบ่งกาไรจากการจาหน่ายไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นรูปแบบ
FiT”)
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ตารางจาแนกรายได้จากการจาหน่ายไฟฟ้าแยกตามโครงการและส่วนแบ่งกาไรในบริษัทร่วม
หน่วย: ล้านบาท

เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
โครงการ
รายได้จากการขาย
BSA01 และ LAK09
LBL05
BSA08
5AMATA
KPA05
LRA08 และ KTM07
Yunlin (เริ่มจาหน่ายไฟในปี 2562)
PRG
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
ส่วนแบ่งกาไรในบริษัทร่วม
ส่วนแบ่งกาไรจากการจาหน่ายไฟฟ้า
ในประเทศไทยในรูปแบบ Adder
ส่วนแบ่งกาไรจากการจาหน่ายไฟฟ้า
ในประเทศญี่ปุ่นในรูปแบบ Fit
รายได้อื่น
กาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
รวมรายได้

2563

ร้อยละ

2562

ร้อยละ

368.96
66.46
41.52
42.17
65.04
32.05
60.11
39.36
22.25
125.72
306.41

45.4%
8.1%
5.1%
5.2%
8.0%
4.0%
7.4%
4.9%
2.7%
15.5%
37.8%

334.23
67.12
41.96
42.72
66.17
32.34
60.95
22.97
318.10

50.8%
10.1%
6.4%
6.5%
10.1%
4.9%
9.3%
3.5%
48.3%

เ พิ่ ม ขึ้ น เปลี่ยน
(ลดลง)
แปลง
34.73
10.4%
(0.66)
(1.0%)
(0.44)
(1.0%)
(0.55)
(1.3%)
(1.13)
(1.7%)
(0.29)
(0.9%)
(0.84)
(1.4%)
16.39
71.4%
22.25
100.0%
125.72
100.0%
(11.69)
(3.7%)

301.58

37.2%

311.50

47.3%

(9.92)

(3.2%)

4.83

0.6%

6.60

1.0%

(1.77)

(26.8%)

5.37
4.54
811.00

0.7%
0.6%
100.0%

5.68
658.01

0.9%
100.0%

(0.31)
4.54
152.99

(5.5%)
100.0%
23.3%

ต้นทุนขายและบริการ
ต้นทุนขายและบริการของบริษัท ประกอบด้วย (1) ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย และ (2) ค่าจ้างดูแลและบารุงรักษา
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (O&M) และต้นทุนอื่นๆ โดยค่าใช้จ่ายในการดูแลและบารุงรักษาโรงไฟฟ้านั้นมีลักษณะคงที่ตามเงื่อนไข
ที่กาหนดไว้ในสัญญาโดยมีการปรับอัตราเติบโตที่คงที่ตลอดระยะเวลาของสัญญา ในขณะที่ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ายเป็นไป
ตามอายุการใช้งานของโรงไฟฟ้ าซึ่งมีอายุโดยเฉลี่ย 25 ปี ดังนั้นหากไม่มีการเปิดโครงการใหม่ต้นทุนขายและบริการจะไม่มีก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ
ในปี 2562 บริษัท มีต้นทุนขายและบริการจานวน 156.60 ล้านบาท สาหรับปี 2563 บริษัทมีต้นทุนขายและบริการจานวน
280.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 123.61 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 78.93 โดยมีสาเหตุสาคัญคือการที่กลุ่ม
บริษัทมีการรับรู้ต้นทุนขายและบริการจากการรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ทั้ง 13 โครงการ ซึ่งเริ่ม
รับรู้รายได้เมือเดือน สิงหาคม 2563 และรับรู้ต้นทุนขายและบริการของโครงการ He Wu, Shin Shi และ Sheng Jiu ซึ่งเริ่มจาหน่าย
ไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) เมื่อเดือนเมษายน 2562
กาไรขั้นต้น
ในปี 2562 บริษัท มีกาไรขั้นต้นจานวน 177.64 ล้านบาท สาหรับปี 2563 บริษัทมีกาไรขั้นต้นจานวน 214.47 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 36.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.73 โดยมีสาเหตุสาคัญของการเพิ่มขึ้นคือการที่กลุ่มบริษัท
มี ก ารรั บ รู้ ก าไรขั้นต้น จากการรั บ เหมาติ ด ตั้งระบบผลิต ไฟฟ้ าพลั งงานแสงอาทิ ต ย์ บ นหลังคา และโครงการโรงไฟฟ้ าพลั งงาน
แสงอาทิตย์ ซึ่งเริ่มจาหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ทั้งในและต่างประเทศตามที่รายงานข้างต้น
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รายได้อื่น
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีรายได้อื่นจานวน 5.37 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี
ก่อนหน้าจานวน 5.68 ล้านบาท ลดลงจานวน 0.31 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 5.46 เนื่องจากในปี 2562 บริษัทย่อย
ได้รับเงินจากการเคลมประกัน จากเหตุภัยพิบัติธรรมชาติ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ในปี 2562 บริษัท มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจานวน 135.56 ล้านบาท โดยส่วนหนึ่งเกิดจากการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ของบัญชีลูกหนี้อื่นจานวน 33.97 ล้านบาท ในช่วงปลายปี 2562 และมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบัญชีลูกหนี้ ปี 2563 จานวน
5.00 ล้านบาท
สาหรับปี 2563 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจานวน 127.76 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 7.8 ล้านบาท หรือคิดเป็น
การลดลงร้อยละ 5.75 โดยมีสาเหตุสาคัญคือ การลดลงของค่ าธรรมเนี ยมที่ปรึก ษาในการด าเนินการเข้ าจดทะเบี ยนกับตลาด
หลักทรัพย์แบบทางอ้อม
(ขาดทุน) กาไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน
สาหรับปี 2563 บริษัทมีกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจานวน 4.54 ล้านบาทซึ่งเกิดจากการอ่อนค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับ
สกุลเงินอื่นในระหว่างปี
ต้นทุนทางการเงิน
ในปี 2562 บริษัท มีต้นทุนทางการเงินจานวน 93.34 ล้านบาท สาหรับปี 2563 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจานวน 98.76
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 5.42 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.81 โดยมีสาเหตุสาคัญมาจากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเริ่มจาหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ทั้งในและต่างประเทศตามที่รายงานข้างต้น
กาไรสุทธิ
สาหรับปี 2563 บริษัทมีกาไรสุทธิในงบการเงินรวมจานวน 303.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 31.12 ล้านบาท โดย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.43 ซึ่งเป็นกาไรของบริษัทใหญ่จานวน 288.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.79 โดยมีสาเหตุสาคัญของการเพิ่มขึ้น
จากการเปิดดาเนินการของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย 3 โครงการ ซึ่งเปิดดาเนินงานเมื่อปลายปี 2561
และโครงการในประเทศไต้หวันซึ่งเริ่มจาหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบในระหว่างปี 2562 และต้นทุนงานรับเหมาติดตั้ งระบบผลิตไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ซึ่งเริ่มรับรู้รายได้เมื่อเดือน สิงหาคม 2563
2.5. การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินสาหรับปี 2561 2562 และ 2563
งบการเงินรวมที่นามาแสดงเปรียบเทียบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และผลการดาเนินงาน
รวมและกระแสเงินสดรวมสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ของกลุ่มบริษัท
การรับรู้รายการสินทรัพย์และหนี้สินจากการรวมธุรกิจในงบการเงินรวมมีหลักเกณฑ์ดังนี้
(ก) สินทรัพย์และหนี้สินของกลุ่มบริษัท PRA รับรู้และวัดมูลค่าด้วยมูลค่าตามบัญชี ณ วันรวมธุรกิจ
(ข) สินทรัพย์และหนี้สินของกลุ่มบริษัท FC รับรู้และวัดมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
เรื่อง การรวมธุรกิจ ภายใต้เงื่อนไขตามสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน โดยการวัดมูลค่าและการแสดงรายการเปิดเผยไว้
ตามรายละเอียดในหมายเหตุฯ 23
(ค) กาไร(ขาดทุน)สะสมและยอดคงเหลือของส่วนประกอบอื่นของทุนของกลุ่มบริษัท PRA รับรู้และวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ตามบัญชี ณ วันรวมธุรกิจ
(ง) ส่วนของเจ้าของเป็นส่วนของเจ้าของของกลุ่มบริษัท PRA และปรับปรุงย้อนหลังสาหรับส่วนทุนตามกฎหมายของ
กลุ่มบริษัท PRA เพื่อสะท้อนส่วนทุนตามกฎหมายของกลุ่มบริษัท FC
สินทรัพย์
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ณ สิ้นปี 2561 2562 และ 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจานวน 3,666.46 ล้านบาท 5,276.90 ล้านบาท และ 5,837.95
ล้านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ้น 1,610.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.92 ในปี 2562 และเพิ่มขึ้น 561.05 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.63 ในปี 2563 โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญสามารถสรุปได้ดังนี้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ สิ้นปี 2561 2562 และ 2563 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจานวน 96.93 ล้านบาท 44.64 ล้านบาท และ
217.59 ล้านบาท ตามลาดับ ลดลง 52.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 53.95 ในปี 2562 และเพิ่มขึ้น 172.95 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 387.45 ในปี 2563 โดยการการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปี 2562 มี
สาเหตุสาคัญมาจากเงินลงทุน พั ฒนาโรงไฟฟ้ า พลั งงานแสงอาทิต ย์ โครงการ LRA02 และโครงการ KTM07 ภายใต้ SSP และ
โครงการ KPA05 ภายใต้ PGS (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 14.2.4 ในส่วนการวิเคราะห์กระแสเงินสด) และในปี 2563
การเพิ่มขึ้นมีสาเหตุสาคัญมาจาก มีการสิ้นสุดสัญญาค้าประกันเงินฝากธนาคารของบริษัทย่อย
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนี้อื่น
บริษัทย่อยของบริษัท ประกอบธุรกิจการผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าภายใต้สัญญาการซื้อขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคในประเทศไทย และ TaiPower Company ในประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ซึ่งมีกาหนดการชาระค่ารับซื้อกระแสไฟฟ้า
อยู่ที่ 30 วัน สาหรับนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นนั้น จะมีการประเมินค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
โดยพิจารณาจากลูกหนี้รายที่ครบกาหนดชาระหนี้แล้ว แต่บริษัทยังไม่ได้รับชาระหนี้นานเกิน 6 เดือน หากพบว่ารายการลูกหนี้
ดังกล่าวเป็นหนี้สูญ จะถูกตัดจาหน่ายออกจากบัญชีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ณ สิ้นปี 2561 2562 และ 2563 บริษัทมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจานวน 80.43 ล้านบาท 99.47 ล้านบาท และ 197.12
ล้านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ้น 19.04 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.67 ในปี 2562 และ เพิ่มขึ้น 97.65 ล้านบาท
หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 98.17 โดยมีสาเหตุสาคัญมาจากการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบัญชีลูกหนี้อื่นจานวน 33.97
ล้านบาท จากยอดลูกหนี้ทั้งหมด 38.97 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการเงินชดเชยที่บริษัท ไพร์ม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จากั ด (PRE) ได้
ดาเนินการชาระค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเพื่อให้กาหนดการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงานแทนเจ้าของเดิมของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์แห่งหนึ่งที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง PRE เข้าไปซื้อโครงการมา
ต่อมา เมื่อผู้บริหารบริษัทพิจารณาผลเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าว พบว่าเจ้ าของโครงการเดิมไม่ได้มีการเปิดเผยในสัญญาซื้อ
ขายหุ้นอย่างครบถ้วน บริษัทจึงดาเนินการเรียกร้องเงินชดเชยจากเจ้าของเดิม อย่างไรก็ดี ผู้บริหารคาดว่าอาจไม่สามารถเรียกร้อง
เงินชดเชยจากผู้ขายได้เต็มจานวน ดังนั้นจึงพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขึ้น และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจานวน 33.97
ล้านบาท ในงวดบัญชีปี 2561
ปี 2562 มีสาเหตุสาคัญมาจากการเพิ่มขึ้นจากลูกหนี้การค้าจานวน 1.17 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าไฟฟ้าค้าง
รับจานวน 10.78 ล้านบาท เนื่องจากการเริ่มจาหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
3 โครงการประกอบด้วย โครงการ LRA02 และ โครงการ KTM07 ภายใต้บริษัท สมาร์ท โซลาร์ พาวเวอร์ จากัด (“SSP”) และ
โครงการ KPA05 ภายใต้บริษัท ไพร์ม กรีน โซลาร์ จากัด (“PGS”)
ปี 2563 มีสาเหตุสาคัญมาจากการเพิ่มขึ้นจากลูกหนี้การค้า จานวน 33.20 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของเงินมัดจาค่าหุ้น
จานวน 40.0 ล้านบาท เงินมัดจาซื้อโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ฯ ของ บจก.จูปิเตอร์ เพาเวอร์ และ บจก.พัฒนา
โซลาเธอร์มอล
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจากัดในการเบิกใช้
ณ สิ้นปี 2561 2562 และ 2563 บริษัทมีเงินฝากธนาคารที่มีข้อจากัดในการเบิกใช้จานวน 147.43 ล้านบาท 240.93 ล้าน
บาท และ 225.12 ล้านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ้น 93.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 63.42 ในปี 2562 และเพิ่มขึ้น
15.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.56 ในงวดปี 2563 โดยการเพิ่มขึ้นของเงินฝากธนาคารที่มีข้อจากัดในการ
เบิกใช้ในปี 2562 และ 2563 มีสาเหตุสาคัญมาจากที่กลุ่มกิจการได้โอนสิทธิเรียกร้องไว้กับสถาบันการเงินผู้ให้กู้เพื่อใช้ค้าประกันเงิน
กู้ยืมระยะยาวที่กลุ่มกิจการได้รับในรูปแบบสินเชื่อโครงการ (Project Finance)
รายงานประจาปี 2563
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เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
ณ สิ้นปี 2561 2562 และ 2563 บริษัทมีเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นจานวน 53.52 ล้านบาท 52.00 ล้านบาท และ 52.00
ล้านบาท ตามลาดับ ลดลง 1.52 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 2.84 ในงวดปี 2562 โดยการเพิ่มขึ้นของเงินให้กู้ยืมแก่
กิจการอื่นในปี 2561 มีสาเหตุสาคัญมาจากการจัดประเภทรายการใหม่ของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัท เซ็นทรัล เวสท์วอเตอร์ ดีเวลลอป
เมนท์ จากัด (“CWD”) จานวน 52.00 ล้านบาท เพื่อใช้ลงทุนในโครงการบ่อฝังกลบขยะ ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทเห็นศักยภาพในการ
ขยายธุรกิจได้ เนื่องจากสามารถต่ อยอดนาเอาขยะมาเป็นเชื้อเพลิงในการทาโรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะในอนาคต (รายละเอียด
เพิ่มเติมของเงินให้กู้ยืมแก่ CWD ถูกแสดงไว้ในส่วนที่ 2 ส่วน 12 การเข้าทารายการระหว่างกัน ข้อ 12.2.1 การเข้าทารายการ
ระหว่างกันของบริษัท (ก) รายการเงินให้กู้ยืม) ประกอบกับการรับชาระคืนของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น จานวน 13.90 ล้านบาท
ขณะที่การลดลงเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นในงวดปี 2562 มีสาเหตุมาจากบริษัท ไพร์ม โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (“PSE”) ดาเนินการ
เข้าซื้อบริษัทย่อยดาเนินโครงการในประเทศไต้หวันทั้ง 3 บริษัท โดยมีการแปลงเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยดาเนินโครงการทั้ง 3 บริษัท
เป็นทุน เป็นจานวนรวม 1.52 ล้านบาท
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ณ สิ้นปี 2561 2562 และ 2563 บริษัทมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จานวน 1,662.29 ล้านบาท 1,862.61 ล้านบาท และ
1,912.50 ล้านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ้น 200.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.05 ในปี 2562 และเพิ่มขึ้น 49.89
ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.68 ในงวดปี 2563 มีสาเหตุสาคัญของการรับมอบงานก่อสร้างของโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวัน และมาจากทรัพย์สินระหว่างก่อสร้าง ของโครงการใหม่ (ประเทศไต้หวัน) ภายใต้บริษัท ไพร์ม
โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (“PSE”)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ณ สิ้นปี 2561 2562 และ 2563 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจานวน 595.29 ล้านบาท 613.91 ล้านบาท และ 589.53
ล้านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ้น 18.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.13 ในปี 2562 และลดลง 24.38 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 3.97 ในงวดปี 2563
โดยการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ส่วนการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 มีสาเหตุ
สาคัญของการได้มาซึ่งสิทธิในการซื้อขายไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวันของ PSE จานวน 25.80
ล้านบาท ซึ่งถูกหักกลบบางส่วนจากการลดลงจากการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ณ สิ้ น ปี 2561 2562 และ 2563 บริ ษั ท มี เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ร่ ว มจ านวน 933.55 ล้ านบาท 1,078.16 ล้ านบาท และ
1,173.04 ล้านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ้น 144.61 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.49 ในปี 2562 และเพิ่มขึ้น 94.88
ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.80 ในปี 2563 โดยการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทร่วมในปี 2563 มีสาเหตุสาคัญ
มาจากการรับรู้ส่วนแบ่งรายได้จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมภายใต้ PEC และบริษัท ไพร์ม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (“PRE”)
หนี้สิน
ณ สิ้นปี 2561 2562 และ 2563 บริษัทมีหนี้สินรวมจานวน 1,855.22 ล้านบาท 2,939.49 ล้านบาท และ 3,020.97 ล้าน
บาท ตามลาดับ เพิ่มขึ้น 1,084.28 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 58.44 ในปี 2562 และเพิ่มขึ้น 81.49 ล้านบาท
หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.77 ในงวดปี 2563 โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญสามารถสรุปได้ดังนี้
เจ้าหนี้ค่าสิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
บริษัทย่อยดาเนินโครงการ (Project Company) ได้ทาสัญญาเป็นผู้สนับสนุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
แบบติดตั้งบนพื้นดินกับสหกรณ์ภาคการเกษตร ซึ่งมีค่าตอบแทนการใช้สิทธิที่รับรู้เป็น “เจ้าหนี้ค่าสิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า” ตั้งแต่
วันที่สามารถเริ่มจาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โดย ณ สิ้นปี 2561 2562 และ 2563 บริษัท มีเจ้าหนี้ค่าสิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ า
จานวน 166.52 ล้านบาท 163.39 ล้านบาท และ 159.83 ล้านบาท ตามลาดับ ลดลง 3.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อย
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ละ 1.88 ในปี 2562 และลดลง 3.56 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 2.18 ในงวดปี 2563 โดยการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้
ค่าสิทธิปี 2561 จากการเพิ่มขึ้นของค่าสิทธิในการดาเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินกับสหกรณ์ภาค
การเกษตรภายใต้ SSP และ PGS จานวน 74.50 ล้านบาท ซึ่งถูกหักกลบบางส่วนจากการลดลงจากการจ่ายชาระค่าสิทธิในการ
ดาเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินกับสหกรณ์ภาคการเกษตรจานวน 2.20 ล้านบาท และในส่วนของ
การลดลงของเจ้าหนี้ค่าสิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในงวดปี 2562 มีสาเหตุสาคัญจากการจ่ายชาระค่าสิทธิในการดาเนินโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินกับสหกรณ์ภาคการเกษตรจานวน 4.20 ล้านบาท
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อนื่
ณ สิ้นปี 2561 2562 และ 2563 บริษัทมีเจ้าหนี้ อื่นจ านวน 54.46 ล้านบาท 53.58 ล้านบาท และ 186.09 ล้านบาท
ตามลาดับ ลดลง 0.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 1.62 ในปี 2562 และเพิ่มขึ้น 132.51 ล้านบาท หรือคิดเป็น
อัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 247.34 ในปี 2563
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ของบริษัท ประกอบด้วยรายการสาคัญ ได้แก่ เจ้าหนี้การค้า
จานวน 6.06 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจานวน 30.69 ล้านบาท และดอกเบี้ยค้างจ่ายจานวน 6.40 ล้านบาท
ปี 2563 เพิ่มขึ้นมีสาเหตุสาคัญมาจากเงินค้าประกันผลงานก่อสร้าง จานวน 28.00 ล้านบาท และ เจ้าหนี้นาเข้าสินค้าจาก
ต่างประเทศ จานวน 30.40 ล้านบาท รวมถึงเจ้าหนี้การค้าในประเทศและต่างประเทศ จานวน 75.96 ล้านบาท
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ณ สิ้นปี 2561 2562 และ 2563 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจานวน 1,562.89 ล้านบาท 1,730.57 ล้าน
บาท และ 1,610.92 ล้านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ้น 167.68 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.73 ในปี 2563 และ
ลดลง 119.65 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 6.91 ในปี 2563 ปี 2562 มีสาเหตุสาคัญจากการเบิกใช้วงเงินกู้เพิ่มเติม
เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวัน ภายใต้ PSE จานวน 240.00 ล้านบาท และในปี 2563
มีสาเหตุสาคัญมาจากการจ่ายชาระหนี้เงินกู้สถาบันการเงิน จานวน 143.56 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุน้
ณ สิ้นปี 2561 2562 และ 2563 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจานวน 1,811.23 ล้านบาท 2,337.40 ล้านบาท และ 2,816.97
ล้านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ้น 526.17 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.05 ในปี 2562 และเพิ่มขึ้น 479.60 ล้านบาท
หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.50 ในปี 2563 โดยการเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2562 และปี 2563 มีสาเหตุสาคัญ
จากการมีกาไรสุทธิที่จานวน 272.17 ล้านบาท และ 303.29 ล้านบาท ตามลาดับ โดยมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างปีตามการทา
ธุรกรรมปรับโครงสร้างตั๋วสัญญาใช้เงินของกลุ่มบริษัท
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ภายใต้การปฏิบัติตามเงื่อนไขใน “สัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน” บริษัทซื้อหุ้นของบริษัท
ไพร์ม โรด อัลเทอร์เนทีฟ จากัด (“PRA”) จานวน 4,018,001 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญของบริษัทจานวน 14,881,481,481 หุ้น ซึ่ง
มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.27 บาท (ราคาวันที่ทารายการ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ที่หุ้นละ
0.42 บาท) ให้กับบริษัท พีอาร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (“PRGD”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ PRA ทาให้ PRGD เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทโดยมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมร้อยละ 87.45 และมีอานาจควบคุมเหนือบริษัท ในทางบัญชีได้พิจารณาข้อเท็จจริงของรายการ
รวมธุรกิจนี้ว่าธุรกิจของกลุ่มบริษัท PRA มีขนาดที่ใหญ่กว่าขนาดของกลุ่มบริษัท FC อย่างมีสาระสาคัญและผู้บริหารของกลุ่มบริษัท
PRA ได้เข้ามาทาหน้าที่แทนผู้บริหารของกลุ่มบริษัท FC หลังการรวมธุรกิจ ดังนั้น จึงพิจารณาว่ารายการนี้เป็นการซื้อธุรกิจและเป็น
การซื้อแบบย้อนกลับตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ ดังนั้น งบการเงินรวมจึงสะท้อนว่า กลุ่ม
บริษัท PRA เป็นผู้ซื้อ และกลุ่มบริษัท FC เป็นผู้ถูกซื้อในทางบัญชี ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบตามกฎหมายและการจัดทางบการเงิน
เฉพาะของบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ที่จัดทาตามกฎหมาย ที่สะท้อนว่าบริษัทถือหุ้นในกลุ่มบริษัท PRA ร้อยละ
99.99
ทั้ ง นี้ ณ สิ้ น ปี 2561 2562 และ 2563 บริ ษั ท มี อ งค์ ป ระกอบอื่ น ของส่ ว นของเจ้ า ของจ านวน (2,466.34) ล้ า นบาท
(2,478.03) ล้ านบาท และ (2,303.57) ล้ านบาท ตามล าดั บ โดยในช่ ว งสิ้ น ปี 2560 จนถึ งวั น สิ้ น สุ ด งวดปี 2563 บริ ษั ท มี ก าร
รายงานประจาปี 2563
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เปลี่ยนแปลงส่วนต่ากว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน เพียง 11.69 ล้านบาท โดยอาจพิจารณาได้ว่าไม่ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่ างมีนั ยส าคัญ สืบเนื่องมาจากไม่ มีก ารเคลื่ อนไหวของทุนจดทะเบี ยนช าระแล้ วของ PRG และ PEC ในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าวอย่างเป็นนัยสาคัญ
2.6. การวิเคราะห์กระแสเงินสดสาหรับปี 2562 และ 2563
เมื่อพิจารณากระแสเงินสดจากการดาเนินงานในส่วนปี 2562 บริษัท มีกระแสเงินสดจากการดาเนินงานจานวน 67.53
ล้านบาท โดยมีรายการหลักคือกาไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลจานวน 270.59 ล้านบาท ซึ่งเมื่อปรับปรุงด้วยรายการต่างๆ เช่น ส่วน
แบ่งกาไรจากบริษัทร่วม ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่ายแล้ว ได้กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และ
หนี้สินดาเนินงานที่ 174.91 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีรายการสาคัญคือการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจานวน 30.45 ล้าน
บาท และการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจานวน 58.62 ล้านบาท
ในปี 2563 บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดาเนินงานจานวน 129.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า
61.79 ล้านบาท โดยมีรายการหลักคือกาไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลจานวน 304.27 ล้านบาท ซึ่งเมื่อปรับปรุงด้วยรายการต่างๆ เช่น
ส่วนแบ่งกาไรจากบริษัทร่วม ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่ายแล้ว ได้กาไรจากการดาเนินงานก่ อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์
และหนี้สินดาเนินงานที่ 230.66 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีรายการสาคัญคือการลดลงของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจานวน 104.11
ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจานวน 99.41 ล้านบาท
เมื่อพิจารณากระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในส่วนปี 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ านวน
288.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า 45.14 ล้านบาท โดยมีรายการสาคัญของกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรม
การลงทุนคือ เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จานวน 334.02 ล้านบาท ซึ่งเป็น การลงทุนในทรัพย์สินในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวัน และรายการเงินปันผลรับจานวน 223.93 ล้านบาท
เมื่อพิจารณากระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินในส่วนปี 2563 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินจ านวน
145.93 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า 307.51 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจาก ในปี 2563 ไม่มีการรับเงินกู้ยืมจาก
สถาบันการเงินเพิ่มเติม รวมถึง ไม่มีการจ่ายเงินปันผล ในปี 2563 (ในปี 2562 มีการจ่ายเงินปันผล จานวน 311.98 ล้านบาท)
2.7. การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราส่วนสภาพคล่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 PRA และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง
อยู่ที่ร้อยละ 1.11 ร้อยละ 1.71 และร้อยละ 1.67 ตามลาดับ โดยการลดลงของอัตราส่วนสภาพคล่อง ณ สิ้นปี ส่วนการเพิ่มขึ้นของ
อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ สิ้นปี 2562 จาก ณ สิ้นปี 2561 นั้นมีสาเหตุสาคัญมาจากการเพิ่มขึ้นของส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 111.08 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2561 มาเป็น 140.17 ล้านบาท ณ สิ้นปี
2562
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าของ PRA ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อยู่ที่ร้อยละ 8.87
และร้อยละ 8.33 ตามลาดับ โดยการเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีสาเหตุสาคัญมาจาก
การที่ปริมาณไฟฟ้าสะสมจาหน่ายในช่วงไตรมาสที่ 4 มักจะผ่านระดับปริมาณไฟฟ้าที่เกินกว่า Capacity Factor ที่ร้อยละ 16 จึงทา
ให้ราคารับซื้อไฟฟ้าต่าลง และส่งผลให้ระดับลูกหนี้ในช่วงไตรมาสที่ 4 มีจานวนน้อยกว่าไตรมาสอื่น
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้าของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทอยู่ใน
ระหว่างร้อยละ 23.29 และร้อยละ 4.99 ตามลาดับ
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อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratio)
ในปี 2562 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 13.12 และปี 2563 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ถอื หุ้นอยู่ที่ร้อย
ละ 11.77 ตามลาดับ โดยการปรับตัวลดลงของอัตราผลตอบแทนผู้ถอื หุ้นในปี 2563 จากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้ามีสาเหตุสาคัญ
มาจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน และ การปรับมูลค่ายุติธรรม ของเงินลงทุนมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่
9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถ าวรเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ ปี 2562 โดยมี
สาเหตุสาคัญมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของกาไรสุทธิ
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ร้อยละ 1.26 และร้อย
ละ 1.07 ตามลาดับ โดยการลดลงของอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ณ สิ้นปี 2563 จาก ณ สิ้นปี 2562 นั้นมีสาเหตุสาคัญมาจากการลดลง
ของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งอยู่ที่ 143.56 ล้านบาท ลดลงจาก
124.56 ล้านบาท
สาหรับอัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ ยและอัตราส่ วนความสามารถช าระภาระผูก พั น ที่ มีค่ าติดลบในปี 2561
เนื่องจากในปี 2561 บริษัท มีกระแสเงินสดจากการดาเนินงานติดลบ ซึ่งเกิดจากการที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หลาย
โครงการภายใต้ PRG ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา ในขณะที่กระแสเงินสดรับจานวนมากจะมาจากผลการดาเนินงานของบริษัทร่วม
ภายใต้ PEC ในรูปแบบเงินปันผล ซึ่งถูกจาแนกไว้ในส่วนของเงินสดที่ได้มาจากกิจกรรมลงทุน โดยไม่ถูกคานวณรวมในกระแสเงินสด
จากการดาเนินงาน ส่วนในปี 2562 แม้บริษัทจะมีกระแสเงินสดจากการดาเนินงานเป็นบวก แต่ก็ยังคงอยู่ระหว่างการขยายโครงการ
ภายใต้ PRG เช่นเดิม ทาให้มีภาระดอกเบี้ยและภาระผูกพันเพื่อนามาพัฒนาโครงการดังกล่าว
3. ปัจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินงานหรือฐานะทางการเงินในอนาคต
3.1. การจาหน่ายซึ่งเงินลงทุนและหนี้สินในบริษัทย่อยได้แก่ บริษัท เอฟโวลูชั่น แลนด์ จากัด และบริษัท เอฟโวลูชั่น โฮลดิ้ง
จากัด
ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนซึ่งบริษัทจะต้องจาหน่ายออกซึ่งเงินลงทุนและหนี้สินในบริษัทย่อยสอง
บริษัท ได้แก่ บริษัท เอฟโวลูชั่น แลนด์ จากัด และบริษัท เอฟโวลูชั่น โฮลดิ้ง จากัดซึ่งจะทาให้ธุรกิจของบริษัทจะมีเพียงธุรกิจ
พลังงานหมุนเวียนเพียงอย่างเดียว โดยภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนนั้นบริษัทจะต้องดาเนินการขายเงินลงทุนและหนี้สินในบริษัท
ย่อยทั้งสองบริษัทให้แก่บุคคลภายนอกก่อน อย่างไรก็ดี หากภายใน 12 เดือนไม่สามารถดาเนินการขายให้แก่บุคคลภายนอกได้ คุณ
กฤษน์ ศรีชวาลาหรือ บุคคลหรือที่นิติบุคคล คุณกฤษน์ ศรีชวาลา ได้มอบหมายให้ดาเนินการแทน จะเป็นผู้รับซื้อในราคาขั้นต่าที่
กาหนดไว้ในสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนซึ่งเท่ากับ 276.81 ล้านบาท และ 245.90 ล้านบาทตามลาดับ โดยเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์
2564 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นาสินทรัพย์บางส่วนใช้ชาระหนี้สินบางส่วน ตามสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
3.2. การจาหน่ายซึ่งที่ดินและสิทธิการเช่าในบริษัท
ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัทจะต้องดาเนินการจาหน่ายที่ดินของบริษัท จานวน 10 แปลง และ
สิทธิการเช่าของบริษัท จานวน 2 แปลง โดยจะถูกจาหน่ายให้แก่บุคคลภายนอกที่สนใจจะเข้าซื้อที่ดินและสิทธิการเช่าก่อน โดย
อ้างอิงตามราคาประเมินของผู้ประเมินราคาจากภายนอก ซึ่งบริษัทได้จัดจ้าง บริษัท เค เค แวลูเอชั่น จากัด เข้ามาเป็นผู้ประเมิน
ราคาที่ดินและสิทธิการเช่าดังกล่าว ในรายงานลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 อย่างไรก็ดี หากบริษัท ไม่สามารถจัดหาบุคคลภายนอกเข้า
มาซื้อทรัพย์สินดังกล่าวได้ภายใน 12 เดือนตาม Covenants ซึ่งเป็นระยะเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่ มทุน รายการ
ดังกล่าวจะถูกจาหน่ายให้แก่คุณกฤษน์ ศรีชวาลาหรือ บุคคลที่คุณกฤษน์ ศรีชวาลา ได้มอบหมายให้ดาเนินการแทนในราคาขั้นต่าที่
กาหนดไว้ในสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน โดยเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นาสินทรัพย์บางส่วน ซึ่งได้แก่
สิทธิการเช่า ของบริษัท จานวน 2 แปลง ใช้ชาระหนี้สินบางส่วน ตามสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน จานวน 52.20 ล้านบาท
รายงานประจาปี 2563
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3.3. การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น
บริษัทอยู่ระหว่างพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่นจานวน 1 โครงการคิดเป็นกาลังการผลิต
ติดตั้งรวม 17.7 เมกะวัตต์
3.4. การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไต้หวัน
บริษัทได้เข้าลงทุนและพัฒนาในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศไต้หวัน คิดเป็นกาลังการผลิตติดตั้งรวม
6.0 เมกะวัตต์
3.5. การสิ้นสุดลงของระยะเวลาที่ได้รับการสนับสนุน Adder
ในปัจจุบัน โครงการโรงไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยของบริษัทร่วมของบริษัท ซึ่งมีกาลังการผลิตไฟฟ้ าตาม
สัญญารวม 72.0 เมกะวัตต์ (กาลังการผลิตติดตั้ง 91.7 เมกะวัตต์) ได้รับการสนับสนุน Adder ที่อัตรา 8.0 บาท / kWh โดยได้รับ
การสนับสนุนเป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศ
ไทยของบริษัทร่วมของบริษัททั้ง 10 โครงการจะมีระยะเวลาสิ้นสุดการได้รับการสนับสนุน Adder ในปี 2566 – 2567 โดยสัดส่วน
กาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ทยอยครบกาหนดการได้รับการสนับสนุน Adder ในปี 2566 และปี 2567
เมื่อเทียบกับกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาตามสัดส่วนการถือหุ้นของโครงการที่ดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้วในปัจจุบัน คิดเป็นร้อย
ละ 2.5 และร้อยละ 27.4 ตามลาดับ
ทั้งนี้ ข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัท สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าวมี รายได้จาก
ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ตามสัดส่วนคิดเป็นประมาณร้อยละ 37.19 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท
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รายการระหว่างกัน
1. รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
บุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เข้าทารายการระหว่างกันกับกลุ่มบริษัท สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้
1.

ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง
นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์

2. นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์
3. บริษัท อีลีท โซลาร์ จากัด (“ES”)
4. บริษัท เซ็นทรัล เวสท์วอเตอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (“CWD”)

5. บริษัท แอคมี่ เอ็นเนอยี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (“ACME”)
6. บริษัท ไพร์ม โรด เทค จากัด (“PRT”)

ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ
ประกอบธุรกิจผลิต
กระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทน
ประกอบธุรกิจผลิต
กระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทน

ประกอบธุรกิจผลิต
กระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทน
ประกอบธุรกิจโดยการถือ
หุ้นในบริษัทอื่น

ความสัมพันธ์กับบริษัท

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นทัง้ ในทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งสิ้นร้อยละ 77.87
กรรมการบริษัท และรองประธานคณะกรรมการบริษัท
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นทัง้ ในทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งสิ้นร้อยละ 9.58
มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทย่อยของบริษัท 1 ท่าน คือ นางสาววิชุดา ประดิษฐ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กรรมการของบริษัทย่อยของบริษัท คือ นางสาวชื่นใจ เกตุเรืองโรจน์ มีการถือ
หุ้นใน ES ทั้งในทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งสิ้นร้อยละ 99.99
ณ วันที่เข้าทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและสนับสนุน มีกรรมการร่วมกันกับกรรมการของบริษัทย่อยของ
บริษัท 1 ท่าน คือ นางสาวฐณัฐฎา วิศัลย์พงศ์ ทั้งนี้ นางสาวฐณัฐฎา วิศัลย์พงศ์ ลาออกจากการเป็น
กรรมการของบริษัทย่อย (บริษัท ไพร์ม อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอรยี่ จากัด) โดยมีผล ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 นางสาวฐณัฐฎา วิศัลย์พงศ์ มีการถือหุ้นใน CWD รวมทั้งสิ้นร้อยละ 99.99
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 นางสาวฐณัฐฎา วิศัลย์พงศ์ มีการถือหุ้นใน CWD รวมทั้งสิ้นร้อยละ 99.99
มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษทั 1 ท่าน คือ นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ถือหุ้นใน ACME เป็นสัดส่วนร้อยละ 49.99

● PRT ถือหุ้นทางอ้อมในผู้ทาคาเสนอซื้อ ร้อยละ 48.00 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และมีกรรมการร่วมกัน 1
ท่านคือนายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์

รายงานประจาปี 2563
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บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

1.1. การเข้าทารายการระหว่างกันของบริษัท
(ก) รายการเงินให้กู้ยืม
บริษัท
คู่สัญญา

บริษัทหรือ
บุคคลที่
อาจมีความ
ขัดแย้ง

PGE

ES

196

ลักษณะ
รายการ

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)
ปีบัญชีสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2561

ปีบัญชีสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2562

ปีบัญชีสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2563

เงินให้กู้ยืมแก่
บริษัท
เกี่ยวข้องกัน

-

-

-

ค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ย
ระหว่างงวด

0.43

-

-

รายงานประจาปี 2563

ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สาคัญ

PGE ได้มีการทาสัญญาให้กู้ยืมเงินแก่ ES ซึ่งได้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว
(exclusivity rights) จาก Agent ในญี่ ปุ่ น ในการเข้ า ซื้อ โครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จานวน 2 โครงการ ในภูมิภาคคิวชู
ประเทศญี่ปุ่น ที่กาลังการผลิตไฟฟ้ารวมประมาณ 26.6 เมกะวัตต์
โดย ES ใช้ เ งิ น กู้ เ ป็ น เงิ น ทุ น ในการสรรหาและพั ฒ นาโครงการ
ดังกล่าว อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 1.5 ต่อปี
อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 PRG ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของ PGE จานวนทั้งสิ้น 1,199,998 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
99.99 ได้เข้าทาสัญญาซื้อขายหุ้นและหนี้สินของ PGE กับ ES โดย
PRG ตกลงขายหุ้นและหนี้สินทั้งปวงของ PGE จานวน 1,199,998
หุ้น ให้กับ ES ที่ราคาพาร์ จานวน 100 บาทต่อหุ้น เป็นจานวนเงิน
รวมทั้งสิ้น 119,999,800 บาท จึงเป็นผลให้ PRG ขาดสิทธิจากการ
เป็นผู้ถือหุ้นใน PGE และ PRG และบริษัทย่อยไม่ได้มีเงินกู้ยืมแก่ ES
อีกต่อไป ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก ES ไม่ประสบผลสาเร็จในการได้มาซึ่ง
โครงการดังกล่าวในระยะเวลาตามที่ตกลงกัน

ความจาเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ
ความจาเป็นของการทารายการ
การเข้าทารายการดังกล่าวเป็นหนึ่งในแผนการ
ขยายธุรกิจของบริษัท เนื่องจากบริษัทจะได้รับ
สิทธิในการเข้าซื้อโครงการในราคาต้นทุน หากผู้
กู้สามารถได้เข้ าเป็ นเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าว
ความสมเหตุสมผลของราคา
ผู้ให้กู้คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี ซึ่งเป็น
อั ต ราดอกเบี้ ย ที่ ต่ ากว่ า ราคาตลาดที่ ไ ด้ จ าก
สถาบั น การเงิ น ที่ ป ระเทศญี่ ปุ่ น เพื่ อ ให้ PRG
ได้มาซึ่งสิทธิในการซื้อโครงการจากผู้กู้ในราคา
ต้นทุน หากผู้กู้ได้เข้าเป็นเจ้าของโครงการ โดยถือ
ว่าเงินกู้เป็นส่วนหนึ่งของการชาระค่าซื้อโครงการ
ด้วย
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าการเข้าทา
รายการดังกล่าวได้เกิดขึ้นในอดีต และจบลงแล้ว
และได้กาชับให้รายการที่เกิดขึ้นในอนาคตมีการ
กาหนดราคาและเงื่อนไขในการทารายการอย่าง
เหมาะสมตามเงื่อนไขการค้าปกติเสมือนการทา
รายการกั บ บุ ค คลภายนอก (Arm’s Length
Basis)

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

บริษัท
คู่สัญญา

บริษัทหรือ
บุคคลที่
อาจมีความ
ขัดแย้ง

PRG

CWD

PRE

CWD

ลักษณะ
รายการ

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)
ปีบัญชีสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2561

ปีบัญชีสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2562

ปีบัญชีสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2563

เงินให้กู้ยืมแก่
บริษัท
เกี่ยวข้องกัน

38.00

38.00

38.00

ค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ย
ระหว่างงวด

0.51

1.90

1.90

เงินให้กู้ยืมแก่
บริษัท
เกี่ยวข้องกัน

14.00

14.00

14.00

ค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ย
ระหว่างงวด

0.19

0.70

0.70

ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สาคัญ

ความจาเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

PRG และ PRE ซึ่งเป็นบริษัทย่อยภายใต้ PRG ได้มีการทาสัญญาให้
กู้ยืมเงินแก่ CWD เป็นระยะเวลา 3 ปี ในการลงทุนในโครงการบ่อฝัง
กลบขยะที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทเห็นศักยภาพใน
การขยายธุ ร กิ จ ได้ เนื่ อ งจากสามารถต่ อ ยอดน าเอาขยะมาเป็ น
เชื้อเพลิงในการทาโรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะในอนาคต ทั้งนี้ PRG
และ PRE คิดอัตราดอกเบี้ยของเงินให้กู้ยืมที่ร้อยละ 1.00 ต่อปี ซึ่ง
เป็ นอั ตราดอกเบี้ ย ที่ต่ากว่า ราคาตลาดที่ได้จ ากสถาบั นการเงิ น ที่
ประเทศไทย อย่างไรก็ตาม PRG และ PRE มีสิทธิในการแปลงหนี้
เป็นทุนที่ราคาต้นทุนในช่วง 1 ปีแรกนับจากวันที่ CWD ได้รับเงินกู้
และได้สิทธิที่จะได้ซื้อโครงการ (Rights to Match) ภายหลังปีที่ 1
จนถึง 3 ปีนับจากวันที่ CWD ได้รับเงินกู้ หากบริษัทเสนอราคาซื้อ
โครงการบ่อฝังกลบขยะเทียบเท่ากับผู้ซื้อเจ้าอื่น ตามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือและการสนับสนุน กับ CWD ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559
ต่อ มาเมื่อ วันที่ 16 พฤศจิ ก ายน 2561 PRG ได้มีก ารเข้ า ทาบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือและสนับสนุน (เพิ่มเติม) กับ CWD เพื่อปรับ
เพิ่มอั ตราดอกเบี้ ย ตามสัญ ญากู้ยื มเงิน ระหว่า ง CWD และ PRG
และ/หรือ บริษัทในเครือ โดยเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเดิมที่ร้อยละ 1.0
ต่อปี เป็นอัตราร้อยละ 5.0 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561
จนกว่า CWD จะชาระหนี้กู้ยืมเงินและดอกเบี้ยครบถ้วน นอกจากนี้
ผู้ถือหุ้นของ CWD ได้นาหุ้นสามัญของ CWD จานวน 99,998 หุ้นมา
เป็นหลักประกันในการชาระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าว
นอกจากนี้ ตามข้อตกลงความร่วมมือและการสนับสนุน (เพิ่มเติม )
กับ CWD ได้มีการแก้ไขสิทธิที่จะได้ซื้อโครงการ (Rights to Match)
ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและการสนับสนุน กับ CWD ฉบับ
เดิม เป็นกรณีที่ CWD สามารถพัฒนา หรือได้มาซึ่งโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน PRG จะมีสิทธิในการบริหารโครงการโรงไฟฟ้า

ความจาเป็นของการทารายการ
โครงการบ่ อ ฝังกลบขยะ เป็ นโครงการที่บ ริษั ท
เห็ นศัก ยภาพและมีความสนใจที่จ ะลงทุน โดย
เล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายการลงทุนและต่อ
ยอดธุรกิจในอนาคต
ความสมเหตุสมผลของราคา
การเข้าทารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
ของราคา เนื่องจากผู้ให้กู้คิดอัตราดอกเบี้ยร้อย
ละ 5.00 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ไม่ต่ากว่า
อั ตราดอกเบี้ ย ที่ ร้อ ยละ 4.50 - 5.00 ซึ่งบริษั ท
ย่ อ ยของ PRG ได้ รั บ จากสถาบั น การเงิ น ใน
ประเทศไทยในรูปแบบสินเชื่อโครงการ (Project
Finance)
นอกจากนี้ หาก CWD สามารถพัฒนา หรือได้มา
ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน PRG จะมีสิทธิที่
บริหารจัดการโรงไฟฟ้าดังกล่าว รวมถึงจะได้รับ
First Right to Match ในกรณี ที่ CWD จะน า
โครงการไปขายต่อบุคคลอื่น หรือในกรณีที่ผู้ถือ
หุ้นของ CWD จะขายหุ้นของ CWD ให้แก่บุคคล
อื่น โดยในการเข้าทาธุรกรรมดังกล่าว บริษัทจะ
ดาเนินการตามหลัก เกณฑ์ใ นการทารายการที่
เกี่ย วโยงกัน โดยผู้ถื อ หุ้ นที่มีส่ว นได้เสีย จะไม่ มี
สิทธิในการออกเสียง
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เมื่ อ วั น ที่ 13 สิ ง หาคม 2562 คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ พิ จ ารณาถึ ง ความเหมาะสมของ
รายงานประจาปี 2563
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บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

บริษัท
คู่สัญญา

บริษัทหรือ
บุคคลที่
อาจมีความ
ขัดแย้ง

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

ลักษณะ
รายการ

ปีบัญชีสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2561

ปีบัญชีสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2562

ความจาเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สาคัญ

ปีบัญชีสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2563

พลั ง งานหมุ น เวี ย นจากขยะ หรื อ โครงการโรงไฟฟ้ า พลั ง งาน
หมุนเวียนอื่นใด โดย PRG จะมีสิทธิในการบริหารโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนนั้นแต่เพียงผู้เดียว (Exclusivity) รวมถึงได้รับสิทธิ First
Right to Match ในกรณี ที่ CWD จะน าโครงการดั ง กล่ า วไปขาย
ให้ แ ก่ บุ คคลอื่ น หรื อ ในกรณี ที่ผู้ ถื อ หุ้ นของ CWD จะขายหุ้ นของ
CWD ออกไปให้บุคคลอื่น ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวมีระยะเวลา 5 ปีนับนับ
แต่ CWD สามารถพัฒนาโครงการใดๆ เป็นกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้า
จากขยะมูลฝอยสาเร็จ หรือได้มาซึ่งกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้า จาก
พลังงานทดแทน

รายการ รวมถึ งเงื่อ นไขในการทารายการ และ
ความสมเหตุสมผลของอัตราดอกเบี้ยของเงินให้
กู้ยืม และเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยของเงินให้กู้ยืมที่
ปรั บ ปรุ ง ใหม่ นั้ น เป็ น ราคาที่ ส มเหตุ ส มผล
เนื่อ งจากเป็ นอั ตราที่ไม่ต่ากว่า อัตราดอกเบี้ยที่
PRG และบริษัทย่อยของ PRG ได้รับจากสถาบัน
การเงิ น ในรู ป แบบสิ น เชื่ อ โครงการ (Project
Finance)

(ข) รายการเงินกู้ยืมจากกรรมการ
กู้เพิ่ม
(ชาระคืน)
ระหว่างงวด

ดอกเบี้ยจ่าย
งวดปี 2562

ยอดคงเหลือ
31 ธ.ค. 2562

กู้เพิ่ม
(ชาระคืน)
ระหว่างงวด

ยอดคงเหลือ
31 ธ.ค.
2563

ค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ย
ระหว่างงวด

1.88 ลบ.

3.00 ลบ.
(4.88 ลบ.)

13,068
บาท

-

-

-

-

บริษัทได้มีการเข้าทาสัญญากู้ยืมเงินกับกรรมการเพื่อนา
เงินมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท มีระยะเวลา
กู้ยืมไม่เกิน 3 ปี คิดอัตราดอกเบีย้ ที่ร้อยละ 1.00 ต่อปี
โดยกาหนดชาระดอกเบี้ยทั้งหมดพร้อมกับเงินต้น

นายสุรเชษฐ์
ชัยปัทมานนท์

0.63 ลบ.

1.00 ลบ.
(1.63 ลบ.)

4,356 บาท

-

-

-

-

บริษัทได้มีการเข้าทาสัญญากู้ยืมเงินกับกรรมการเพื่อนา
เงินมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท มีระยะเวลา
กู้ยืมไม่เกิน 3 ปี คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อปี
โดยกาหนดชาระดอกเบี้ยทั้งหมดพร้อมกับเงินต้น

นายสมประสงค์
ปัญจะลักษณ์

-

2.25 ลบ.
(2.25 ลบ.)

21,637 บาท

-

-

-

-

บริษัทได้มีการเข้าทาสัญญากู้ยืมเงินกับกรรมการเพื่อนา
เงินมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท มีระยะเวลา

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง (ผู้ให้กู้)

ยอดยกมา
31 ธ.ค. 2561

PRG

นายสมประสงค์
ปัญจะลักษณ์

PRG

PRG

ผู้กู้
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ผู้กู้

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง (ผู้ให้กู้)

ยอดยกมา
31 ธ.ค. 2561

กู้เพิ่ม
(ชาระคืน)
ระหว่างงวด

ดอกเบี้ยจ่าย
งวดปี 2562

ยอดคงเหลือ
31 ธ.ค. 2562

กู้เพิ่ม
(ชาระคืน)
ระหว่างงวด

ยอดคงเหลือ
31 ธ.ค.
2563

ค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ย
ระหว่างงวด

ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สาคัญ
กู้ยืมไม่เกิน 3 ปี คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 ต่อปี
โดยกาหนดชาระดอกเบี้ยทั้งหมดพร้อมกับเงินต้น

PRG

นายสุรเชษฐ์
ชัยปัทมานนท์

-

0.75 ลบ.
(0.75 ลบ.)

7,212 บาท

-

-

-

-

บริษัทได้มีการเข้าทาสัญญากู้ยืมเงินกับกรรมการเพื่อนา
เงินมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท มีระยะเวลา
กู้ยืมไม่เกิน 3 ปี คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 ต่อปี
โดยกาหนดชาระดอกเบี้ยทั้งหมดพร้อมกับเงินต้น

PAE

นายคณาเดช
ธรรมนูญรักษ์

5.99 ลบ.

-

59,900 บาท

5.99 ลบ.

-

5.99 ลบ.

59,900 บาท

บริษัทได้มีการเข้าทาสัญญากู้ยืมเงินกับกรรมการเพื่อนา
เงินมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท มีระยะเวลา
กู้ยืมไม่เกิน 3 ปี คิดอัตราดอกเบีย้ ที่ร้อยละ 1.00 ต่อปี
โดยกาหนดชาระดอกเบี้ยทั้งหมดพร้อมกับเงินต้น

PED

นายคณาเดช
ธรรมนูญรักษ์

3.36 ลบ.

-

33,640 บาท

3.36 ลบ.

-

3.36 ลบ.

33,640 บาท

บริษัทได้มีการเข้าทาสัญญากู้ยืมเงินกับกรรมการเพื่อนา
เงินมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท มีระยะเวลา
กู้ยืมไม่เกิน 3 ปี คิดอัตราดอกเบีย้ ที่ร้อยละ 1.00 ต่อปี
โดยกาหนดชาระดอกเบี้ยทั้งหมดพร้อมกับเงินต้น

PGS

นายสมประสงค์
ปัญจะลักษณ์

0.72 ลบ.

-

5,400 บาท

0.72 ลบ.

-

0.72 ลบ.

5,400 บาท

บริษัทได้มีการเข้าทาสัญญากู้ยืมเงินกับกรรมการเพื่อนา
เงินมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท มีระยะเวลา
กู้ยืมไม่เกิน 3 ปี คิดอัตราดอกเบีย้ ที่ร้อยละ 0.75 ต่อปี
โดยกาหนดชาระดอกเบี้ยทั้งหมดพร้อมกับเงินต้น

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการรวมถึงเงือ่ นไขในการทารายการ และความสมเหตุสมผลของราคา เนือ่ งจากการทารายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับความ
ช่วยเหลือทางด้านการเงิน ซึ่งเกิดขึน้ ตามความจาเป็นเพือ่ นามาใช้ในเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทย่อยของบริษัท โดยทีเ่ งินกู้ยืมทีบ่ ริษัทย่อยของบริษัทได้รับ มีอัตราดอกเบีย้ ที่ต่ากว่าต้นทุนที่บริษัทย่อยของบริษทั จ่ายในการออกตัว๋ สัญญาใช้เงินที่ไม่มี
หลักประกันให้กับบุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งอยู่ที่รอ้ ยละ 8.50 ต่อปี
รายการการกู้ยืมเงินดังกล่าวเกิดขึ้นตามความจาเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียน ซึ่งหากบริษัทจาเป็นต้องมีการกู้ยืมเงินจากบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งในอนาคต บริษัทจะจัดให้มีการเปรียบเทียบกับราคาตลาด และมีราคาหรือเงือ่ นไขของการทารายการ
ดังกล่าวในระดับเดียวกันกับบุคคลภายนอก และจะปฏิบัติตามข้อกาหนดทีเ่ กี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต.
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บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

(ค) รายการเช่าที่ดินระหว่างบริษัทร่วมของบริษัท และบริษัท แอคมี่ เอ็นเนอยี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (“ACME”)
PEC มีการเข้าทาสัญญาเช่าที่ดินจาก ACME เพื่อใช้เป็นที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าที่ดินจาก ACME ได้รับการประเมินโดยบริษัท บางกอก แวลูเอชั่น
แอนด์ คอนซัลแตนท์ จากัด เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ โดยมีรายละเอียดของรายการดังนี้
ขนาดของรายการเช่าที่ดิน
(ล้านบาท)

ความสมเหตุสมผลของรายการ

ESPP

ESPP เช่าที่ดินที่ ตาบล สระสมิง อาเภอ วารินชาราบ จังหวัด อุบลราชธานี
เนื้อที่รวม 240-2-24.2 ไร่ จาก ACME เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้บริษัท ESPP ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของ
บริษัท โดยบริษัทถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมเป็นสัดส่วนร้อยละ 30
ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด สัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวมีอัตราค่าเช่า รวม
ทั้งสิ้น173,884 บาทต่อเดือน หรือ 1.81 บาทต่อตารางวาต่อเดือน โดย
ชาระค่าเช่าเป็นรายเดือน และมีอายุสัญญาเช่า 30 ปี สิ้นสุดในปี 2585

ความสมเหตุสมผลของราคา
ราคาค่าเช่าที่ 1.81 บาทต่อตารางวาต่อเดือนนั้นต่ากว่าอัตราค่าเช่าตลาดเฉลีย่
ระยะเวลา 30 ปีที่ 3.09 บาทต่อตารางวาต่อเดือน ซึ่งได้รับการประเมิน ณ วันที่
11 ธันวาคม 2561 โดยบริษัท บางกอก แวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์ จากัด
ตามวิธีรายได้ (Income Approach)
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสม
ของรายการรวมถึงเงื่อนไขในการทารายการ และความสมเหตุสมผลของราคา

3.28

NWS

NWS เช่าที่ดินที่ อาเภอ พรานกระต่าย จังหวัด กาแพงเพชร เนื้อที่รวม
165-1-89 ไร่ จาก ACME เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ภายใต้บริษัท NWS ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยบริษัทถือ
หุ้นทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด สัญญาเช่า
ที่ดินดังกล่าวมีอัตราค่าเช่าล่วงหน้าเป็นเงิน 496,418 บาท รวมกับค่าเช่า
รายเดือนที่ 248,208 บาทต่อเดือน หรือ 3.75 บาทต่อตารางวาต่อเดือน
โดยชาระค่าเช่าเป็นรายเดือน และมีอายุสัญญาเช่า 30 ปี สิ้นสุดในปี 2585

ความสมเหตุสมผลของราคา
ราคาค่าเช่าที่ 3.75 บาทต่อตารางวาต่อเดือนนั้นต่ากว่าอัตราค่าเช่าตลาดเฉลีย่
ระยะเวลา 30 ปีที่ 5.47 บาทต่อตารางวาต่อเดือน ซึ่งได้รับการประเมิน ณ วันที่
11 ธันวาคม 2561 โดยบริษัท บางกอก แวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์ จากัด
ตามวิธีรายได้ (Income Approach)
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสม
ของรายการรวมถึงเงื่อนไขในการทารายการ และความสมเหตุสมผลของราคา

4.58

BSS

BSS เช่าที่ดินที่ อาเภอ พรานกระต่าย จังหวัด กาแพงเพชร เนื้อที่รวม ความสมเหตุสมผลของราคา
190-3-39 ไร่ จาก ACME เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน ราคาค่าเช่าที่ 5.00 บาทต่อตารางวาต่อเดือนนั้นต่ากว่าอัตราค่าเช่าตลาดเฉลีย่
แสงอาทิตย์ภายใต้บริษัท BSS ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยบริษัทถือ ระยะเวลา 30 ปีที่ 5.47 บาทต่อตารางวาต่อเดือน ซึ่งได้รับการประเมิน ณ วันที่
หุ้นทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดสัญญาเช่า

งวดปีบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31
ธ.ค. 2562

งวดปีบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31
ธ.ค. 2563

2.08

2.08

2.08
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4.58

4.58
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สิ้นสุดวันที่ 31
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ขนาดของรายการเช่าที่ดิน
(ล้านบาท)
งวดปีบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31
ธ.ค. 2561

งวดปีบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31
ธ.ค. 2562

งวดปีบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31
ธ.ค. 2563

บริษัท
คู่สัญญา

ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สาคัญ

ความสมเหตุสมผลของรายการ

ที่ดินดังกล่าวมีอัตราค่าเช่าล่วงหน้าเป็นเงิน 763,390 บาท รวมกับค่าเช่า 11 ธันวาคม 2561 โดยบริษัท บางกอก แวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์ จากัด
รายเดือนที่ 381,695 บาทต่อเดือน หรือ 5.00 บาทต่อตารางวาต่อเดือน ตามวิธีรายได้ (Income Approach)
โดยชาระค่าเช่าเป็นรายเดือน และมีอายุสัญญาเช่า 30 ปี สิ้นสุดในปี 2585 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสม
ของรายการรวมถึงเงื่อนไขในการทารายการ และความสมเหตุสมผลของราคา
2.09

2.09

2.09

GLS

GLS เช่าที่ดินที่ ตาบล หาดเสี้ยว อาเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย เนื้อ
ที่รวม 70-3-99 ไร่ จาก ACME เพือ่ ใช้เป็นที่ตั้งของโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้บริษัท GLS ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดย
บริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
สัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวมีอัตราค่าเช่ารวมทั้งสิ้น 174,371 บาทต่อเดือน
หรือ 3.75 บาทต่อตารางวาต่อเดือน โดยชาระค่าเช่าเป็นรายเดือน และมี
อายุสัญญาเช่า 30 ปี สิ้นสุดในปี 2585

ความสมเหตุสมผลของราคา
ราคาค่าเช่าที่ 3.75 บาทต่อตารางวาต่อเดือนนั้นต่ากว่าอัตราค่าเช่าตลาดเฉลีย่
ระยะเวลา 30 ปีที่ 5.47 บาทต่อตารางวาต่อเดือน ซึ่งได้รับการประเมิน ณ วันที่
11 ธันวาคม 2561 โดยบริษัท บางกอก แวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์ จากัด
ตามวิธีรายได้ (Income Approach)
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสม
ของรายการรวมถึงเงื่อนไขในการทารายการ และความสมเหตุสมผลของราคา

2.24

2.24

2.24

STE

STE เช่าที่ดินที่ อาเภอ พรานกระต่าย จังหวัด กาแพงเพชร เนื้อที่รวม
104-2-82 ไร่ จาก ACME เพื่อใช้เป็นทีต่ ั้งของโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ภายใต้บริษัท STE ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยบริษัทถือ
หุ้นทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดสัญญาเช่า
ที่ดินดังกล่าวมีอัตราค่าเช่าล่วงหน้าเป็นเงิน 374,120 บาท รวมกับค่าเช่า
รายเดือนที่ 187,060 บาทต่อเดือน หรือ 3.75 บาทต่อตารางวาต่อเดือน
โดยชาระค่าเช่าเป็นรายเดือน และมีอายุสัญญาเช่า 30 ปี สิ้นสุดในปี 2585

ความสมเหตุสมผลของราคา
ราคาค่าเช่าที่ 3.75 บาทต่อตารางวาต่อเดือนนั้นต่ากว่าอัตราค่าเช่าตลาดเฉลีย่
ระยะเวลา 30 ปีที่ 3.83 บาทต่อตารางวาต่อเดือน ซึ่งได้รับการประเมิน ณ วันที่
11 ธันวาคม 2561 โดยบริษัท บางกอก แวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์ จากัด
ตามวิธีรายได้ (Income Approach)
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสม
ของรายการรวมถึงเงื่อนไขในการทารายการ และความสมเหตุสมผลของราคา

2.99

2.99

2.99

NAS

NAS เช่าที่ดินที่ อาเภอ พรานกระต่าย จังหวัด กาแพงเพชร เนื้อที่รวม ความสมเหตุสมผลของราคา
150-3-30 ไร่ จาก ACME เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน ราคาค่าเช่าที่ 3.75 บาทต่อตารางวาต่อเดือนนั้นต่ากว่าอัตราค่าเช่าตลาด
แสงอาทิตย์ภายใต้บริษัท NAS ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยบริษัทถือ เฉลี่ยระยะเวลา 30 ปีที่ 3.83 บาทต่อตารางวาต่อเดือน ซึ่งได้รับการประเมิน ณ
รายงานประจาปี 2563
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ขนาดของรายการเช่าที่ดิน
(ล้านบาท)
งวดปีบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31
ธ.ค. 2561

งวดปีบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31
ธ.ค. 2562

งวดปีบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31
ธ.ค. 2563

บริษัท
คู่สัญญา

ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สาคัญ

ความสมเหตุสมผลของรายการ

หุ้นทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดสัญญาเช่า
ที่ดินดังกล่าวมีอัตราค่าเช่าล่วงหน้าเป็นเงิน 498,360 บาท รวมกับค่าเช่า
รายเดือนที่ 249,180 บาทต่อเดือน หรือ 3.75 บาทต่อตารางวาต่อเดือน
โดยชาระค่าเช่าเป็นรายเดือน และมีอายุสัญญาเช่า 30 ปี สิ้นสุดในปี 2585

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 โดยบริษัท บางกอก แวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์
จากัด ตามวิธีรายได้ (Income Approach)
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสม
ของรายการรวมถึงเงื่อนไขในการทารายการ และความสมเหตุสมผลของราคา

3.84

3.84

3.84

IAC

IAC เช่าที่ดินที่ ตาบล วังหมัน อาเภอ สามเงา จังหวัด ตาก เนื้อที่รวม 2043-99 ไร่ จาก ACME เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ภายใต้บริษัท IAC ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยบริษัทถือ
หุ้นทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดสัญญาเช่า
ที่ดินดังกล่าวมีอัตราค่าเช่าล่วงหน้าเป็นเงิน 670,652 บาท รวมกับค่าเช่า
รายเดือนที่ 307,496 บาทต่อเดือน หรือ 3.75 บาทต่อตารางวาต่อเดือน
โดยชาระค่าเช่าเป็นรายเดือน และมีอายุสัญญาเช่า 30 ปี สิ้นสุดในปี 2585

ความสมเหตุสมผลของราคา
ราคาค่าเช่าที่ 3.75 บาทต่อตารางวาต่อเดือนนั้นต่ากว่าอัตราค่าเช่าตลาด
เฉลี่ยระยะเวลา 30 ปีที่ 5.11 บาทต่อตารางวาต่อเดือน ซึ่งได้รับการประเมิน ณ
วันที่ 11 ธันวาคม 2561 โดยบริษัท บางกอก แวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์
จากัด ตามวิธีรายได้ (Income Approach)
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสม
ของรายการรวมถึงเงื่อนไขในการทารายการ และความสมเหตุสมผลของราคา

2.88

2.88

2.88

CRE

CRE เช่าที่ดินที่ ตาบล สระสมิง อาเภอ วารินชาราบ จังหวัด อุบลราชธานี
เนื้อที่รวม 97-0-75 ไร่ จาก ACME เพือ่ ใช้เป็นที่ตั้งของโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้บริษัท CRE ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดย
บริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
สัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวมีอัตราค่าเช่าล่วงหน้าเป็นเงิน 455,122 บาท รวม
กับค่าเช่ารายเดือนที่ 240,061 บาทต่อเดือน หรือ 3.92 บาทต่อตารางวา
ต่อเดือน โดยชาระค่าเช่าเป็นรายเดือน และมีอายุสัญญาเช่า 30 ปี สิ้นสุด
ในปี 2585

ความสมเหตุสมผลของราคา
ราคาค่าเช่าที่ 3.92 บาทต่อตารางวาต่อเดือนนั้นต่ากว่าอัตราค่าเช่าตลาดเฉลีย่
ระยะเวลา 30 ปีที่ 4.74 บาทต่อตารางวาต่อเดือนซึ่งได้รับการประเมิน ณ วันที่
11 ธันวาคม 2561 โดยบริษัท บางกอก แวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์ จากัด
ตามวิธีรายได้ (Income Approach)
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสม
ของรายการรวมถึงเงื่อนไขในการทารายการ และความสมเหตุสมผลของราคา

รายการเช่าทีด่ ินดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึน้ กับบริษทั ร่วมของ PRA ซึ่งเข้าทาสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวตั้งแต่ปี 2555 ก่อนที่ PRA จะเข้าจดทะเบียนโดยอ้อมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีแผนการจะให้โครงการโรงไฟฟ้าในอนาคตของบริษทั
เข้าทาสัญญาเช่าที่ดินจากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
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บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

(ง) รายการจาหน่ายเงินลงทุน
รายการ

ขนาดของรายการ

ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สาคัญ

PRG จาหน่ายเงินลงทุน
ใน PGE ให้กับ ES

120.00 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 PRG ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของ PGE จานวนทั้งสิ้น 1,199,998 หุ้น หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 99.99 โดย PRG ได้เข้าทาสัญญาซื้อขาย
หุ้นของ PGE กับ ES โดย PRG ตกลงขายหุ้นของ PGE
จานวน 1,199,998 หุ้น ให้กับ ES ที่ราคาพาร์ ที่มูลค่า 100
บาทต่อหุ้น เป็นจานวนเงินรวมทั้งสิ้น 119,999,800 บาท

ความจาเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ
ความจาเป็นของการทารายการ
PGE ไม่ได้ประกอบธุรกิจใดๆ โดยมีเพียงเงินให้กู้ยืมแก่ ES ซึ่งมีความแน่ชัดแล้วว่า ES ไม่ประสบผลสาเร็จ
ในการได้มาซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ตามที่ PGE คาดการณ์ไว้ว่า ES จะได้มาซึ่งโครงการ
ความสมเหตุสมผลของราคา
PRG ขายหุ้นของ PGE ให้กับ ES ที่ราคาพาร์ที่มูลค่า 100.00 บาทต่อหุน้ เป็นจานวนเงินรวมทั้งสิ้น
119,999,800 บาท ซึ่งจานวนเงินที่ได้รับเป็นจานวนเงินที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี (Book Value) ของ PGE
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งอยู่ที่ 119,739,058 บาท หรือคิดเป็น 99.78 บาทต่อหุ้น จึงไม่ทาให้ PRG เสีย
ประโยชน์จากการเข้าทารายการในครั้งนี้
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการรวมถึงเงื่อนไขใน
การทารายการ และความสมเหตุสมผลของราคา

รายงานประจาปี 2563
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บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

(จ) รายการเงินให้กู้ยืมโดยบริษัทร่วมของ PEC
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 บริษัท ไพร์ม เอ็นเนอร์ยี่ แคปปิตอล จากัด (“PEC”) ได้รับโอนภาระหนี้เงิน
ลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินระยะยาว จานวน 311.98 ล้านบาท ที่มีต่อบริษัทร่วมทั้ง 8 บริษัท จากบริษัท ไพร์ม โรด เทค จากัด
(“PRT”) ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน ต่อมาวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 PEC ได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
ฉบับใหม่รวม 9 ฉบับซึ่งมีมูลค่า เงื่อนไขและข้อกาหนดเช่นเดียวกันกับตั๋วสัญญาใช้เงินของ PRT ฉบับเดิม
รายละเอียดตั๋วสัญญาใช้เงินระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีดังนี้
หน่วย : บาท
อายุตั๋ว

วันครบกาหนดไถ่
ถอน

ยอดคงเหลือ
31 ธ.ค. 2562

ยอดคงเหลือ
31 ธ.ค. 2563

รายได้ดอกเบี้ย
ระหว่างงวด

บริษัท บึงสามพัน โซล่า จากัด

10 ปี 8 เดือน

3 ส.ค. 2570

24,914,461.36

25,163,605.98

249,144.61

บริษัท นอร์ธเวสต์ โซล่าร์ จากัด

10 ปี 8 เดือน

3 ส.ค. 2570

24,058,250.94

24,298,833.45

240,582.51

บริษัท ไนน์ เอ โซล่า จากัด

10 ปี 8 เดือน

3 ส.ค. 2570

25,855,897.36

26,114,456.33

258,558.97

บริษัท โซล่าเทค เอ็นเนอยี จากัด

10 ปี 8 เดือน

3 ส.ค. 2570

24,757,412.98

25,004,987.10

247,574.13

บริษัท โกลเด้น ไลท์ โซล่า จากัด

10 ปี 8 เดือน

3 ส.ค. 2570

30,482,154.99

30,786,976.54

304,821.55

บริษัท อินฟินิท อัลฟา แคปปิตอล จากัด

10 ปี 8 เดือน

3 ส.ค. 2570

29,473,195.41

29,767,927.36

294,731.95

บริษัท เชียงใหม่ รินิวเอเบิล เอ็นเนอยี
จากัด

10 ปี 8 เดือน

3 ส.ค. 2570

29,711,863.88

30,008,982.52

297,118.64

บริษัท อีเอสพีพี จากัด

10 ปี 10
เดือน

3 ส.ค. 2570

38,686,540.92

39,073,406.33

386,865.41

บริษัท อีเอสพีพี จากัด

100 ปี

2 ธ.ค. 2659

85,446,920.62

86,301,389.82

854,469.21

313,386,698.45

316,520,565.44

3,133,866.98

บริษัท

รวม

ตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวมีกาหนดชาระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเมื่อครบกาหนด ซึ่งไม่สามารถโอนแต่สามารถไถ่
ถอนคืนก่อนกาหนดได้ โดยมีค่าธรรมเนียมในการไถ่ถอนในอัตราร้อยละ 1.00 ต่อปี
2. มาตรการและขั้นตอนการอนุมัตกิ ารทารายการระหว่างกัน
บริษัทได้กาหนดมาตรการการทารายการระหว่างกันของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตาม
ประกาศของสานักงาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการทา
รายการระหว่างกันและนโยบายการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้
ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลในการเข้าทารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณา
เงื่อนไขโดยละเอียด ให้เป็นไปตามลักษณะของอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาตลาด และมีราคาหรือเงื่อนไขของ
การทารายการดังกล่าวในระดับเดียวกันกับบุคคลภายนอก และสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าการทารายการดังกล่าวนั้นมีการ
กาหนดราคาหรือเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการ
ระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนาไปใช้
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อให้มั่นใจว่า
การเข้าทารายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัท แต่เป็นการทารายการที่บริษัทได้คานึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนี้ การอนุมัติการทารายการระหว่างกันนั้น ผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทาง
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ผลประโยชน์ ห รื อ มี ส่ ว นได้เ สี ยในการท ารายการจะไม่ มี สิท ธิ อ อกเสี ย งในการอนุ มั ติ ก ารท ารายก ารระหว่ า งกั น ดั งกล่าว
นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ
บริษัท ในรายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปีของบริษัท (แบบ 56-1)
3. นโยบายการทารายการระหว่างกัน
เพื่อให้การดาเนินการเกี่ยวกับ รายการระหว่างกันของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเป็นไป
อย่างถูกต้อง บริษัทพร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกากับกิจการที่ดี
และข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจึงได้มีการ
กาหนดนโยบายและแนวทางการทารายการที่เกี่ยวโยงกันไว้ โดยเน้นในการกาหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัท
ทราบถึงความสัมพันธ์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งกรรมการและ
ผู้บริหาร จาเป็นต้องหลีกเลี่ยงการทารายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือบริษัท
ย่อยของบริษัท ในกรณีที่จาเป็นต้องทารายการที่ไม่ใช่การดาเนินธุรกิจตามปกติ หรือมีเงื่อนไขทางการค้าแตกต่างจากการทา
รายการกับลูกค้าทั่วไปหรือบุคคลภายนอก หากรายการดังกล่าวเป็นรายการที่อยู่ภายใต้อานาจอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัท บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และสานักงาน ก.ล.ต.
อย่างไรก็ดี หากเป็นการทารายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งอยู่ภายใต้อานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท หรือเป็นการทา
รายการที่เกี่ยวโยงกันขนาดเล็กแต่มีการนาเสนอเพื่อขออนุมัติการเข้าทารายการจากคณะกรรมการบริษัท การเข้าทารายการ
ดังกล่าวกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัทจะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนกรรมการทั้งหมดที่เข้ าร่วมประชุมและไม่มีส่วนได้เสียกับเรื่องที่พิจารณา ทั้งนี้จะต้องไม่มี
กรรมการหรือผู้บริหารที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิจารณาอนุมัติรายการนั้น และรายการดังกล่าวต้องไม่มีเงื่อนไขหรือ
ข้อกาหนดพิเศษผิดไปจากปกติ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกาหนด บริษัทจะเปิดเผยข้ อมูลการทารายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ และสานักงาน ก.ล.ต. กาหนด โดยเปิดเผยไว้ใน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี และรายงานประจาปี หรือแบบรายงานอื่นใด แล้วแต่กรณี และมีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่
เกี่ยวโยงกัน ตลอดจนรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการบัญชี และบริษัทจะกาหนดให้มีการสอบ
ทานการทารายการที่เกี่ยวโยงกันตามแผนงานตรวจสอบ และมีมาตรการควบคุม ตรวจสอบ ดูแลให้มีการสุ่มสอบทานการทา
รายการจริง ถูกต้องตรงตามสัญญาหรือนโยบายหรือเงื่อนไขที่กาหนดไว้ และจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรู้ถึงรายการ
ดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ
4. แนวโน้มในการทารายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทและบริษัทย่อยอาจมีการเข้าทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต
โดยหากเป็นรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติ และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป
บริษัทจะดาเนินการตามมาตรการควบคุมการทารายการระหว่างกันที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนเข้าทารายการ กล่าวคือเป็นไปตาม
หลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้วตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้ปฏิบัติ
ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกาหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่าง ๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่
ก่อให้เกิดการถ่ายเทประโยชน์
ในกรณีที่มีการทารายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทจะดาเนินการตามมาตรการการอนุมัติรายการระหว่างกันดังที่
กล่าวไว้แล้วข้างต้น ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันที่จาเป็นต้องได้รับความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทจะดาเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบให้
ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกันนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความ
ชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ ให้
ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการ
รายงานประจาปี 2563
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ตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทารายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้ายหรือ
ถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัท แต่เป็นการทารายการที่บริษัท ได้คานึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นสาคัญ ทั้งนี้ บริษัท จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 56-1 และรายงานประจาปี
ทั้งนี้ บริษัทคาดว่ารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังต่อไปนี้ จะยังคงมีต่อไปในอนาคต
1. รายการเงินให้กู้ยืมจาก PRG และ PRE แก่ CWD
2. รายการเช่าที่ดินระหว่างบริษัทร่วมดาเนินโครงการของบริษัทกับ ACME เพื่อใช้เป็นที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
3. รายการเงินให้กู้ยืมจากบริษัทร่วมดาเนินโครงการของบริษัทกับ PEC
4. รายการกู้ยืมเงินจากกรรมการเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทตามความจาเป็น
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทเป็นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย จัดทาขึ้นตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้มีการพิจารณานโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจ
อย่างระมัดระวังและหลักการประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทางบการเงิน รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สาคัญอย่างเพียงพอ
และโปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการกากับดูแลกิจการที่ดีและดารงรักษาไว้ซึ่งระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อให้
มั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีอย่างถูกต้องครบถ้วน แสดงข้อมูลตามข้อเท็ จจริงอันเป็นสาระสาคัญ ทันเวลา และเพียง
พอที่จะดารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อทาหน้าที่กากับดูแลสอบทานความ
น่ า เชื่ อ ถื อ และความถู ก ต้ อ งของรายงานทางการเงิ น รวมทั้ งประเมิ น ระบบการควบคุ มภายในและการตรวจสอบภายในให้มี
ประสิทธิภาพ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ใน
รายงานประจาปีนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัท สามารถให้ความเชื่อมั่นได้ว่า งบ
การเงินรวมของ บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)และบริษัทย่อย สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แสดงฐานะ
การเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผู้สอบ
บัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจาปีนี้แล้ว
นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์
ประธานกรรมการ

207

รายงานประจาปี 2563

นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์
รองประธานกรรมการ

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการของบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการของบริษั ทแสดงฐานะการเงิ นรวมของของบริ ษั ท ไพร์ม
โรด เพาเวอร์ จ ากั ด (มหาชน) (บริ ษั ท ) และบริ ษั ท ย่ อ ย (กลุ่ ม กิ จ การ) และฐานะการเงิ น เฉพาะกิ จ การของบริ ษั ท ณ วั น ที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และผลการดาเนินงานรวมและผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการสาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบการเงินที่ตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย






งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการสาหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกัน
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบัญชีที่สาคัญและหมายเหตุ
เรื่องอื่นๆ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความ
รั บ ผิ ด ชอบของผู้ ส อบบั ญ ชี ต่ อ การตรวจสอบงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะ กิ จ การในรายงานของข้ า พเจ้ า ข้ า พเจ้ า
มีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริษัทตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณ
อื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้ระบุเรื่อง การวัดมูลค่าลูกหนี้จากการค้าประกัน
มูลค่าเงินลงทุน เป็นเรื่องสาคัญในการตรวจสอบและได้นาเรื่องนี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่องนี้
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เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบ

การวัดมูลค่าลูกหนีจ้ ากการค้าประกันมูลค่าเงินลงทุน
ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงิน วิธีการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวที่ข้าพเจ้าใช้มีดังนี้
เฉพาะกิจการข้อ 23 เรื่อง การรวมธุรกิจ
- ประเมินวิธีการและการปฏิบัติทางบัญชีที่ผู้บริหารใช้ในการ
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการได้ซื้อธุรกิจ แบบ
วัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน ว่าเป็นไปตามมาตรฐาน
ย้อนกลับจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีข้อกาหนดภายใต้สัญญา
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 หรือไม่
จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนระบุว่าสินทรัพย์สุทธิที่ได้จากการซื้อธุรกิจ
ได้แก่รายการเทียบเท่าเงินสดจานวน 576.84 ล้านบาท โดยมีผู้ถือ
- สอบทานจดหมายจากผู้ถือหุ้นเดิมที่ขอขยายระยะเวลาการ
หุ้นรายใหญ่เดิมรับค้าประกันมูลค่าตามสัญญา(“ลูกหนี้จากการ
ปฎิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา และจดหมายของ PRGD ที่ตก
ค้าประกันมูลค่าเงินลงทุน ”) และมีกาหนดเวลาในการปฎิบัติ
ลงให้ขยายระยะเวลา
ตามสัญญาในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563 อย่างไรก็ดี เมื่อถึง
วันครบกาหนดผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดิม ได้ขอขยายระยะเวลาการ
- สอบถามผู้บริหารในเชิงทดสอบเกีย่ วกับการพิจารณาความ
ปฎิบัติตามสัญญาและบริษั ท พีอาร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จากั ด
เสี่ยงด้านเครดิตและโอกาสในการผิดนัดชาระหนี้
(“PRGD”) ผู้ถือหุ้นใหญ่อีกรายหนึ่งในฐานะคู่สัญญา ได้ตกลงให้
ขยายไปเป็นวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่เดิมจะรับภาระทางการเงินที่เกิดขึ้น ยอดลูกหนี้จากการค้า - ได้รับข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับเครดิตของลูกหนี้และประเมิน
ประกันมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวแสดงในงบการเงินรวม ณ วันที่ ความเหมาะสมของอัตราคิดลดที่ใช้
31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จานวน 643.18 ล้านบาท โดยรวม
รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องภายหลังวันที่ซื้อธุรกิจที่มีการ - พิจารณาความเพียงพอและเหมาะสมในการแสดงรายการใน
รับประกัน ลูกหนี้ดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 10 ของสินทรัพย์รวม งบการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
ในการวัดมูลค่าของลูกหนี้ดังกล่าว ผู้บริหารพิจารณาความ
เสี่ยงด้านเครดิตและโอกาสในการผิดนัดชาระหนี้ของผู้ถือหุ้น จากการปฏิ บั ติ งานดั งกล่ าวข้ างต้ น ข้ าพเจ้ าพบว่ าหลั กเกณฑ์
รายใหญ่เดิมว่าอยู่ในระดับต่า แต่เนื่องจากสถานการณ์โรค การวัดมูลค่าลูกหนี้จากการค้าประกันมูลค่าเงินลงทุน รวมทั้งการ
ระบาด COVID-19 จึงทาให้ไม่สามารถปฎิบัติตามเงื่อนไขของ แสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลมีความเหมาะสม
สั ญ ญาจองซื้ อ หุ้ น เพิ่ ม ทุ น ภายในก าหนดเวลา นอกจากนี้
กลุ่ ม กิ จ การไม่ ไ ด้ คิ ด ลดลู ก หนี้ ดั ง กล่ า ว เนื่ อ งจากผู้ บ ริ ห าร
พิ จ ารณาว่ า ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ เ ดิ ม จะรั บ ภาระทางการเงิ น ที่
เกิดขึ้น
ข้าพเจ้าให้ความสาคัญกับเรื่องนี้ เนื่องจากต้องใช้ดุลยพินิจของ
ผู้บริหารและลูกหนี้ดังกล่าวมีสาระสาคัญต่องบการเงิน
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ข้อมูลอืน่
กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจาปี
ภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ
เชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและ
พิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญ ข้าพเจ้า
ต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ
ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้อง
ตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจาเป็น เพื่อให้
สามารถจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการ
และบริษัทในการดาเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี
สาหรับการดาเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดดาเนินงาน หรือไม่สามารถ
ดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
คณะกรรมการตรวจสอบมีห น้า ที่ ช่วยกรรมการในการกากับ ดูแ ลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงิ นของ
กลุ่มกิจการและบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
และเสนอรายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี ซึ่ ง รวมความเห็ น ของข้ า พเจ้ า อยู่ ด้ ว ย ความเชื่ อ มั่ น อย่ า งสมเหตุ ส มผลคื อ ความเชื่ อ มั่ น
ในระดั บ สู ง แต่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น การรั บ ประกั น ว่ า การปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี จ ะสามารถตรวจพบข้ อ มู ล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามี
สาระสาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผ ลต่อการ
ตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต
และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง











ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญในงบการเงิน รวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่
เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้น
การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ ไ ม่ ใ ช่ เ พื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการแสดงความเห็ นต่ อ ความมี ประสิ ท ธิ ผลของการควบคุ ม ภายในของ
กลุ่มกิจการและบริษัท
ประเมิ น ความเหมาะสมของนโยบายการบัญ ชี ที่ กรรมการใช้ แ ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยกรรมการ
สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์ การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุ
ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดาเนินงานต่อเนื่อง หรือไม่ ถ้า
ข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้
ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่
เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึง
วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่ม
กิจการและบริษัทต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูล
โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกาหนดแนวทาง การ
ควบคุม ดูแลและการปฏิบัตงิ านตรวจสอบกลุม่ กิจการ ข้าพเจ้าเป็นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ที่สาคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยสาคัญในระบบการควบคุมภายในหาก
ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้ า พเจ้ า ได้ ให้ คารับ รองแก่ คณะกรรมการตรวจสอบว่ า ข้ า พเจ้ า ได้ ปฏิบั ติต ามข้ อ กาหนดจรรยาบรรณที่เ กี่ย วข้องกับ
ความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความ
เป็นอิสระ
จากเรื่ อ งที่ สื่ อ สารกั บ คณะกรรมการตรวจสอบ ข้ า พเจ้ า ได้ พิ จ ารณาเรื่อ งต่ า ง ๆ ที่ มี นั ย ส าคั ญ ที่ สุ ดในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกาหนดเป็นเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้
ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่
รายงานประจาปี 2563
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จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
ขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445
กรุงเทพมหานคร
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

212

รายงานประจาปี 2563

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563
พันบาท

พ.ศ. 2562
พันบาท

พ.ศ. 2563
พันบาท

พ.ศ. 2562
พันบาท

12

217,593

44,638

5,836

2,263

13
14
29.1
16
36.3

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

8,000
99,470
33,206
8,256
25,460
594,681
619,431

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

3,682
181
6,225
636,821

1,754,015

1,433,142

719,614

649,172

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

232,932
1,078,163
52,000
1,862,608
613,910
1,378

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

4,018,001
46
11
652

11,625

2,762

245

-

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

4,083,938

3,843,753

4,032,675

4,018,710

รวมสินทรัพย์

5,837,953

5,276,895

4,752,289

4,667,882

หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจากัดในการเบิกใช้
ลูกหนี้การค้าและลูกหนีอ้ ื่น
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
สินค้าคงเหลือ
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกีย่ วข้องกัน
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้จากการค้าประกันมูลค่าเงินลงทุน
สินทรัพย์ตามสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

17
23.2
23.3

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจากัดในการเบิกใช้
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

13
18.1
18.2
36.4
19
20
21
22

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
รายงานประจาปี 2563
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งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

24

186,091

53,576

13,702

6,694

หนี้สินที่เกิดจากสัญญา

29.3

9,019

-

-

-

25

3,735

3,566

-

-

26

147,055

140,166

-

-

5,230

306

2,737

-

202

202

-

-

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

6,177

2,776

520

351

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย

1,073

-

-

-

693,572

637,272

688,555

632,761

1,052,154

837,864

705,514

639,806

ส่วนของเจ้าหนี้ค่าสิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น

หนี้สินตามสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

23.3

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้ค่าสิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

25

156,087

159,822

-

-

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

26

1,463,861

1,590,402

-

-

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

36.5

10,074

10,074

112,500

33,565

120,133

-

7,424

-

188,536

313,387

-

-

2,656

3,064

-

-

6,490

5,486

3,932

3,262

20,984

19,390

161

-

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

1,968,821

2,101,625

124,017

36,827

รวมหนี้สิน

3,020,975

2,939,489

829,531

676,633

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน

36.7

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

27

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563
พันบาท

พ.ศ. 2562
พันบาท

พ.ศ. 2563
พันบาท

พ.ศ. 2562
พันบาท

25,514,281

25,514,281

25,514,281

25,514,281

17,017,942
(12,423,099)
-

17,017,942
(12,423,099)
-

17,017,942
(10,863,480)
37,964

17,017,942
(10,863,480)
37,318
646

17,193

17,193

-

-

394,437

106,190

(2,269,668)

(2,201,177)

(2,452,138)
(148,567)

(2,452,138)
(25,892)

-

-

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทั ใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

2,702,902
114,076

2,240,196
97,210

3,922,758
-

3,991,249
-

รวมส่วนของเจ้าของ

2,816,978

2,337,406

3,922,758

3,991,249

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

5,837,953

5,276,895

4,752,289

4,667,882

หมายเหตุ
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญจานวน 25,514,280,600 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ้นสามัญจานวน 17,017,9412,060 หุ้น
ชาระแล้วเต็มมูลค่า
ส่วนต่ากว่าทุนจากการซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับ
ใบสาคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
ส่วนเกินทุนจากใบสาคัญแสดงสิทธิซื้อหุน้ หมดอายุ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ส่วนต่ากว่าทุนจากการรวมกิจการภายใต้การ
ควบคุมเดียวกัน
อื่นๆ

28

18.4
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บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้จากการขาย
รายได้จากการก่อสร้าง
ต้นทุนขายและก่อสร้าง
กาไรขั้นต้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563
พันบาท

พ.ศ. 2562
พันบาท

พ.ศ. 2563
พันบาท

พ.ศ. 2562
พันบาท

368,962
125,718
(280,209)

334,243
(156,601)

214,471

177,642

-

-

รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กาไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน

30

5,368
(127,764)
4,543

5,669
(135,557)
(1,918)

15,118
(82,599)
25

80,689
(104,049)
1,976

ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกาไรในบริษัทร่วม

32
18.2

(98,762)
306,415

(93,341)
318,098

(1,018)
-

(35,819)
-

33

304,271
(984)

270,593
1,576

(68,474)
8

(57,203)
207

303,287

272,169

(68,466)

(56,996)

43,883

(2,226)
445
-

-

(2,226)
445
-

27,055

(11,690)

-

-

374,225

258,698

(68,466)

(58,777)

กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
รายการทีจ่ ะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังกาไร
หรือขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์
หลังออกจากงาน
ภาษีเงินได้ของรายการข้างต้น
ส่วนเกินทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
รายการทีจ่ ะจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกาไร
หรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

27
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บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
การแบ่งปันกาไร(ขาดทุน)
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

การแบ่งปันกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

กาไรต่อหุ้น
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

35

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563
พันบาท

พ.ศ. 2562
พันบาท

พ.ศ. 2563
พันบาท

พ.ศ. 2562
พันบาท

288,261
15,026

264,974
7,195

(68,466)
-

(56,996)
-

303,287

272,169

(68,466)

(56,996)

359,199
15,026

251,503
7,195

(68,466)
-

(58,777)
-

374,225

258,698

(68,466)

(58,777)

บาท

บาท

บาท

บาท

0.017

0.017

(0.004)

(0.007)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ส่วนของทุน

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
(ปรับปรุงตามการซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับ)
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาหรับปี
การเพิ่มทุน
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมลงทุนในบริษัทย่อย
จัดสรรเป็นสารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
ส่วนต่ากว่าทุนจากการซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับ
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือสิน้ ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
(ปรับปรุงตามการซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับ)
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
- ตามที่รายงานไว้เดิม
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563
- ปรับปรุงใหม่
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาหรับปี
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมลงทุนในบริษัทย่อย
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

กาไรสะสม

ทุนที่ออก
และเรียก
ชาระแล้ว
พันบาท

ส่วนต่ากว่า
ทุนจากการ
ซื้อธุรกิจแบบ
ย้อนกลับ
พันบาท

จัดสรรแล้ว
สารอง
ตาม
กฎหมาย
พันบาท

14,881,483

(10,863,480)

2,136,459
-

3 ง)

3 ง)
5

หมายเหตุ
3 ง)

ยอดคงเหลือสิน้ ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ยังไม่ได้
จัดสรร
พันบาท

ส่วนต่ากว่าทุน
จาก
การรวมกิจการ
ภายใต้การ
ควบคุมเดียวกัน
พันบาท

ผลต่างของ
อัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่า
งบการเงิน
พันบาท

การ
เปลี่ยนแปลง
สัดส่วนใน
บริษทั ย่อย
พันบาท

ส่วนเกินทุน
จากการปรับ
มูลค่ายุติธรรม
พันบาท

รวมส่วนของ
ผู้เป็นเจ้าของ
ของบริษัท
ใหญ่
พันบาท

ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มี
อานาจ
ควบคุม
พันบาท

รวม
พันบาท

-

172,170

(2,452,138)

(8,956)

(5,246)

-

1,723,833

87,401

1,811,234

(1,559,619)
-

17,193
-

(17,193)
(311,980)
263,193

-

(11,690)

-

-

2,136,459
(311,980)
(1,559,619)
251,503

2,614
7,195

2,136,459
2,614
(311,980)
(1,559,619)
258,698

17,017,942

(12,423,099)

17,193

106,190

(2,452,138)

(20,646)

(5,246)

-

2,240,196

97,210

2,337,406

17,017,942
-

(12,423,099)
-

17,193
-

106,190
(14)

(2,452,138)
-

(20,646)
-

(5,246)
-

103,521

2,240,196
103,507

97,210
-

2,337,406
103,507

17,017,942

(12,423,099)

17,193

106,176

(2,452,138)

(20,646)

(5,246)

103,521

2,343,703

97,210

2,440,913

-

-

-

288,261

-

27,055

-

43,883

359,199

1,840
15,026

1,840
374,225

17,017,942

(12,423,099)

17,193

394,437

(2,452,138)

6,409

(5,246)

147,404

2,702,902

114,076

2,816,978

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินรวม
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ทุนที่ออกและ
เรียกชาระแล้ว
พันบาท
2,136,460

ส่วนต่ากว่า
มูลค่าหุ้นสามัญ
จากการซื้อธุรกิจ
พันบาท
-

28

14,881,482
17,017,942

(10,863,480)
(10,863,480)

(646)
37,318

5

17,017,942
17,017,942

(10,863,480)
(10,863,480)

17,017,942

(10,863,480)

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
การเปลีย่ นแปลงในส่วนของเจ้าของสาหรับปี
การเพิ่มทุน
ส่วนต่ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญจากการซื้อธุรกิจ
การตัดจาหน่ายใบสาคัญแสดงสิทธิซื้อหุน้ สามัญ
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ยอดคงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
- ตามที่รายงานไว้เดิม
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
- ปรับปรุงใหม่
การเปลีย่ นแปลงในส่วนของเจ้าของสาหรับปี
การตัดจาหน่ายใบสาคัญแสดงสิทธิซื้อหุน้ สามัญ
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนเกินทุน
ใบสาคัญแสดง
จากใบสาคัญแสดง
สิทธิซื้อหุ้น
สิทธิซื้อหุ้นหมดอายุ
พันบาท
พันบาท
37,964
-

28

ขาดทุนสะสม
พันบาท
(2,142,400)

รวม
พันบาท
32,024

646
646

(58,777)
(2,201,177)

14,881,482
(10,863,480)
(58,777)
3,991,249

37,318
37,318

646
646

(2,201,177)
(25)
(2,201,202)

3,991,249
(25)
3,991,224

(37,318)
-

37,318
37,964

(68,466)
(2,269,668)

(68,466)
3,922,758

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุง
ค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจาหน่าย
ขาดทุนจากการจาหน่ายและตัดจาหน่าย
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
ค่าตัดจาหน่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
ส่วนแบ่งกาไรในบริษัทร่วม
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุน(กาไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนทีย่ ังไม่เกิดขึ้นจริง
กลับรายการจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
ในบริษัทย่อย
ขาดทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุน
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนีอ้ ื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
เจ้าหนี้เงินลงทุน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
บวก เงินสดรับดอกเบี้ย
หัก เงินสดจ่ายดอกเบีย้
หัก เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน

งบการเงินรวม
พ.ศ.2563
พ.ศ.2562
พันบาท
พันบาท
304,271

270,593

(68,474)

(57,203)

20,21
22

109,519
26,960

96,406
26,388

1,891
1

2,816
2,804

26,32
18.2
27

834
3,167
(306,415)
1,004
(4,502)

992
3,193
(318,098)
2,586
1,791

670
(23)

7,168
1,036
(1,767)

-

-

-

(77,288)

(4,780)
95,595
5,000

(4,091)
90,148
5,000

(22)
1,018
-

7,875
(33,168)
35,819
85,940

(104,112)
(19,139)
(3,867)
6,006
(8,865)
99,409
9,019
3,401
212,505
2,031
(83,155)
(2,063)
129,318

30,451
13,250
510
(58,616)
(512)
159,991
649
(92,719)
(396)
67,525

(12,091)
(605)
(245)
8,786
168
161
(68,765)
2
(1,856)
(206)
(70,825)

(39,773)
342
702
(5,216)
(18,965)
655
(6,984)
(95,207)
31,061
(20,370)
(91)
(84,607)

30
32
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ.2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจากัดในการเบิกใช้ลดลง(เพิ่มขึ้น)

15,807

(93,498)

-

-

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกีย่ วข้องกัน

36.3

-

(34,678)

-

(50,078)

เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกีย่ วข้องกัน

36.3

36,455

856

-

265,947

(16,492)

(8,256)

-

-

-

-

(2,657)

-

- สุทธิจากเงินสดที่ได้มา

-

(18,384)

-

(4,903)

เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อย

-

-

-

69,413

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

36.4

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินปันผลรับ

18.2

253,502

223,928

-

-

เงินสดรับคืนจากเงินเพิ่มทุนในบริษัทร่วมจ่ายล่วงหน้า

18.3

-

9,269

-

-

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม

18.2

-

(13,109)

-

-

3,771

-

-

7,669

-

-

-

5,152

(103,426)

(334,017)

(312)

(46)

(4,376)

(21,081)

-

(12)

185,241

(288,970)

(2,969)

293,142

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563
พันบาท

พ.ศ. 2562
พันบาท

พ.ศ. 2563
พันบาท

พ.ศ. 2562
พันบาท

1,233
-

(1,362)
554,233
(40,000)
311,980

1,233
-

(877)
514,250
-

21
36.5
36.5

(11,014)
-

(311,100)
(200,000)
30
(654)
12,500
(15,000)

(2,801)
80,000
(1,065)

298,026
(750,100)
(200,000)
219,262
(288,502)
(3,418)
33,565
(28,891)

26

5,569

287,446

-

-

26

(143,555)
1,840
-

(124,564)
58
(311,980)

-

-

(145,927)

161,587

77,367

(206,685)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจัดประเภทภายใต้
บัญชีสินทรัพย์ตามสัญญาจองซื้อหุ้นเพิม่ ทุน
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน

168,632
44,638

(59,858)
96,932

3,573
2,263

1,850
495

4
4,319

118
7,446

-

(82)
-

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี

217,593

44,638

5,836

2,263

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
เงินสดรับจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน
เงินสดจ่ายคืนตั๋วแลกเงิน
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกีย่ วข้องกัน
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
- สุทธิจากเงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการกู้ยืม
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมลงทุนเพิม่ ในบริษัทย่อย
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563
พันบาท

พ.ศ. 2562
พันบาท

พ.ศ. 2563
พันบาท

พ.ศ. 2562
พันบาท

-

576,840

-

4,018,002

38,349

12,423,099
11,188

-

10,863,480
-

8,018

7,514

-

-

-

46,427

-

-

รายการที่ไม่ใช่เงินสด
รายการที่ไม่ใช่เงินสดที่มีสาระสาคัญมีดังต่อไปนี้
ทุนที่ออกและชาระแล้วเพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ
แบบย้อนกลับ

1

ส่วนต่ากว่าทุนจากการซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับ
ส่วนต่ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญจากการซื้อธุรกิจ
การซื้ออาคารและอุปกรณ์ ยังไม่ได้จ่ายชาระ
การซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย ยังไม่ได้จ่ายชาระ
แปลงเงินเพิ่มทุนในบริษัทร่วมจ่ายล่วงหน้าเป็น
เงินลงทุนในบริษัทร่วม

18.3

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)


หมายเหตุประกอบงบการเงิน
1

ข้อมูลทั่วไป
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) (เดิมชื่อ บริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จากัด (มหาชน)) เป็นบริษัทมหาชนจากัด
จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทได้เปลี่ย นชื่อจากบริ ษัท ฟู้ด แคปปิตอล จากั ด (มหาชน) เป็นบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากั ด (มหาชน) ตั้งแต่วัน ที่
26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 บริษัทได้เปลี่ยนที่อยู่จดทะเบียนเป็น
เลขที่ 1 อาคาร ที พี แอนด์ ที ชั้น 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เพื่อวัตถุประสงค์ใ นการรายงานข้อ มูลจึงรวมเรีย กบริษั ท ฟู้ด แคปปิตอล จากั ด (มหาชน) และบริษัทย่อยก่ อนการซื้อธุ ร กิ จ
ว่า “กลุ่มบริษัท FC” และรวมเรียกบริษัท ไพร์ม โรด อัลเทอร์เนทีฟ จากัด และบริษัทย่อยก่อนการซื้อธุรกิจ ว่า “กลุ่มบริษัท PRA”
และ รวมเรียกกลุ่มบริษัท FC และกลุ่มบริษัท PRA ภายหลังการซื้อธุรกิจ ว่า “กลุ่มกิจการ”
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ภายใต้การปฏิบัติตามเงื่อนไขใน “สัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน” บริษัทซื้อหุ้นของบริษัท ไพร์ม โรด อัล
เทอร์ เนที ฟ จ ากั ด (“PRA”) จ านวน 4,018,001 หุ้ น โดยการออกหุ้ นสามั ญของบริษั ทจ านวน 14,881,481,481 หุ้ น ซึ่ งมี มู ลค่ า
ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.27 บาท (ราคาวันที่ทารายการ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ที่หุ้นละ 0.42
บาท) ให้กับบริษัท พีอาร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (“PRGD”) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของ PRA ทาให้ PRGD เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมร้อยละ 87.45 และมีอานาจควบคุมเหนือบริษัท ในทางบัญชีได้พิจารณาข้อเท็จจริงของรายการรวม
ธุรกิจนี้ว่าธุรกิจของกลุ่มบริษัท PRA มีขนาดที่ใหญ่กว่าขนาดของกลุ่มบริษัท FC อย่างมีสาระสาคัญและผู้บริหารของกลุ่มบริษัท
PRA ได้เข้ามาทาหน้าที่แทนผู้บริหารของกลุ่มบริษัท FC หลังการรวมธุรกิจ ดังนั้น จึงพิจารณาว่ารายการนี้เป็นการซื้อธุรกิจและเป็น
ก า ร ซื้ อ แ บ บ ย้ อ น ก ลั บ ต า ม ม า ต ร ฐ า น ก า ร ร า ย ง า น ท า ง ก า ร เ งิ น ฉ บั บ ที่ 3 เ รื่ อ ง ก า ร ร ว ม ธุ ร กิ จ ดั ง นั้ น
งบการเงินรวมจึงสะท้อนว่า กลุ่มบริษัท PRA เป็นผู้ซื้อ และกลุ่มบริษัท FC เป็นผู้ถูกซื้อในทางบัญชี ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบตาม
กฎหมายและการจัดทางบการเงินเฉพาะของบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ที่จัดทาตามกฎหมายที่สะท้อนว่าบริษัทถือ
หุ้นในกลุ่มบริษัท PRA ร้อยละ 99.99
กลุ่ ม กิ จ การประกอบธุ รกิ จ ก่ อสร้ างโรงไฟฟ้ า และผลิ ต กระแสไฟฟ้ า จากพลั งงานทดแทนเพื่ อจ าหน่ า ยให้ แ ก่ บุ ค คล นิ ติ บุ ค คล
ส่วนราชการองค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้แสดงในสกุลเงินบาทด้วยหน่วยพันบาท เว้นแต่ได้ระบุเป็นอย่างอื่น
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
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เหตุการณ์สาคัญในระหว่างปีที่รายงาน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
เมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงาน
ของกลุ่มกิจการ

3

เกณฑ์การจัดทางบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จ การได้จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและข้อก าหนดภายใต้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน
การจัดทางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย กาหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่สาคัญและ
การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารตามกระบวนการในการนานโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบัติ กิจการเปิดเผยเรื่องการใช้
ดุลยพินิจของผู้บริหาร หรือ รายการที่มคี วามซับซ้อน และรายการเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยสาคัญต่องบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 9
งบการเงิ นรวมนี้จั ดทาขึ้ นตามเกณฑ์การรวมธุรกิ จแบบย้ อนกลั บ โดยบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) เป็นบริษั ทใหญ่
ตามกฎหมายแต่เป็นผู้ถูกซื้อในทางบัญชี และมีกลุ่มบริษัท PRA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยตามกฎหมายแต่เป็นผู้ซื้อทางบัญชีตามที่อธิบายใน
หมายเหตุ 1
งบการเงิ น รวม ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม พ.ศ. 2562 แสดงฐานะการเงิ น รวมของกลุ่ ม กิ จ การภายหลั ง การซื้ อ ธุ ร กิ จ และแสดง
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกระแสเงินสดรวมสาหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยรวมผลการดาเนินงานและ
กระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท FC ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (วันที่ซื้อธุรกิจ)
การรับรู้รายการสินทรัพย์และหนี้สินจากการรวมธุรกิจในงบการเงินรวมมีหลักเกณฑ์ดังนี้
ก) สินทรัพย์และหนี้สินของกลุ่มบริษัท PRA รับรู้และวัดมูลค่าด้วยมูลค่าตามบัญชี ณ วันรวมธุรกิจ
ข) สินทรัพย์และหนี้สินของกลุ่มบริษัท FC รับรู้และวัดมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ
ภายใต้ เ งื่ อ นไขตามสั ญ ญาจองซื้ อ หุ้ น เพิ่ ม ทุ น โดยการวั ด มู ล ค่ า และการแสดงรายการเปิ ด เผยไว้ ต ามรายละเอี ย ด
ในหมายเหตุ 23.1
ค) ก าไร(ขาดทุน)สะสมและยอดคงเหลือของส่ วนประกอบอื่ นของทุ นของกลุ่ มบริษั ท PRA รับรู้และวัดมูลค่าด้วยมูลค่าตามบั ญชี
ณ วันรวมธุรกิจ
ง) ส่ ว นของเจ้ า ของเป็ น ส่ ว นของเจ้ า ของของกลุ่ ม บริ ษั ท PRA และปรั บ ปรุ ง ย้ อ นหลั ง ส าหรั บ ส่ ว นทุ น ตามกฎหมายของ
กลุ่มบริษัท PRA เพื่อสะท้อนส่วนทุนตามกฎหมายของกลุ่มบริษัท FC
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จ การฉบับภาษาอังกฤษจัดทาขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เ ป็นภาษาไทย ในกรณี
ที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก
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4

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง
4.1

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ใหม่ แ ละฉบั บ ปรั บ ปรุ ง มาถื อ ปฏิ บั ติ ส าหรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี ที่ เ ริ่ ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบที่มีนัยสาคัญต่อกลุ่มกิจการ
ก)

เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินมีดังนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9

การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินได้กาหนดหลักการใหม่ในการจัดประเภทและ
การวัดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน ให้แนวทางปฏิบัติสาหรับการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน และให้
ทางเลื อ กกิ จ การในการเลื อ กถื อ ปฏิ บั ติ ก ารบั ญ ชี ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งเพื่ อ ลดผลกระทบจากความแตกต่ า ง
ในหลัก การรับรู้รายการระหว่างรายการที่ถูก ป้องกันความเสี่ยงและเครื่องมือป้องกั นความเสี่ย ง ( Accounting
mismatch) และให้แนวปฏิบัติในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินที่ออกโดยกิจการว่าเป็น
หนี้ สิ น หรื อ ทุ น และก าหนดให้ กิ จ การเปิ ด เผยข้ อมู ล เกี่ ย วกั บเครื่ องมือ ทางการเงิน และความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข้อง
ในรายละเอียด
หลักการใหม่ในการจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินนั้น กิจการต้องพิจารณาจากทั้ง ก) โมเดลธุรกิจสาหรับ
การถือสินทรัพย์ทางการเงิน และ ข) ลัก ษณะกระแสเงินสดตามสัญญาว่าเข้าเงื่อนไขของการเป็นเงินต้นและ
ดอกเบี้ย (SPPI) หรือไม่ ซึ่งการจัดประเภทนั้ นจะมี ผ ลต่ อการวั ด มูล ค่ า ของรายการสิ น ทรั พย์ ท างการเงิ น ด้ ว ย
หลักการใหม่ยังรวมถึงการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินรวมทั้งสินทรัพย์ที่เกิดจาก
สัญญา ซึ่งกิจการจะต้องพิจารณารับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
มาถือปฏิบัติ โดยผลกระทบที่เกิดจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวได้อธิบายไว้ในหมายเหตุ 5
ข)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ส่งผลให้กลุ่มกิจการในฐานะผู้เช่ารับรู้สัญญาเช่าเกือบ
ทั้ ง หมดในงบแสดงฐานะการเงิ น โดยไม่ ต้ อ งจั ด ประเภทเป็ น สั ญ ญาเช่ า ด าเนิ น งานและสั ญ ญาเช่ า การเงิ น
อีกต่อไป กลุ่มกิจการต้องรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ และหนี้สินตามสัญญาเช่า เว้นแต่เป็นสัญญาเช่าระยะสั้นและ
สัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่า
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ย วกับสัญญาเช่าฉบับ ใหม่
มาถือปฏิบัติ โดยผลกระทบที่เกิดจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวได้อธิบายไว้ในหมายเหตุ 5
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง (ต่อ)
4.1
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ใหม่ แ ละฉบั บ ปรั บ ปรุ ง มาถื อ ปฏิ บั ติ ส าหรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี ที่ เ ริ่ ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบที่มีนัยสาคัญต่อกลุ่มกิจการ (ต่อ)
ค)

การปรั บ ปรุ ง มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ ที่ 12 เรื่ อ ง ภาษี เ งิ น ได้ ได้ อ ธิ บ ายให้ ชั ด เจนว่ า การรั บ รู้ ผ ลกระทบ
ทางภาษีเงินได้ของเงินปันผลจากตราสารทุน ให้รับรู้ภาษีเงินได้โดยให้สอดคล้องกับการรับรู้รายการหรือเหตุการณ์
ในอดีตที่ทาให้เกิดกาไรที่นามาจัดสรรเงินปันผล

ง)

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (การแก้ไขโครงการ การลดขนาด
โครงการ หรื อ การจ่ า ยช าระผลประโยชน์ ) ได้ อ ธิ บ ายให้ ชั ด เจนเกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารบั ญ ชี ส าหรั บ กรณี
ที่ มี ก ารแก้ ไ ขโครงการ การลดขนาดโครงการ หรื อ การจ่ า ยช าระผลประโยชน์ ข องโครงการผลประโยชน์
ที่กาหนดไว้ โดยเมื่อการเปลี่ย นแปลงโครงการได้เกิ ดขึ้น กลุ่มกิจการจะต้องใช้ข้อสมมติที่เป็นปัจ จุบัน ณ วันที่
ที่ มี ก ารแก้ ไ ขโครงการ การลดขนาดโครงการ หรื อ การจ่ า ยช าระผลประโยชน์ ในการค านวณต้ น ทุ น บริ ก าร
ในปัจจุบันและดอกเบี้ยสุทธิสาหรับระยะเวลาที่เหลือของรอบระยะเวลารายงานภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

จ)

การปรั บ ปรุ ง มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ ที่ 23 เรื่ อ ง ต้ น ทุ น การกู้ ยื ม ได้ อ ธิ บ ายให้ ชั ด เจนว่ า หากสิ น ทรั พ ย์
ที่เข้าเงื่อนไขที่เกิดจากเงินที่กู้มาโดยเฉพาะนั้นอยู่ในสภาพพร้อมใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขาย ยอดคงเหลือของ
เงินที่กู้มาโดยเฉพาะดังกล่าว กิจการต้องนามารวมเป็นส่วนหนึ่งของเงินกู้ยืมที่มีวัตถุประสงค์ทั่วไปด้วย

ฉ)

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (ส่วนได้เสียระยะยาวใน
บริ ษั ท ร่ ว มและการร่ ว มค้ า ) ได้ อ ธิ บ ายให้ ชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น เกี่ ย วกั บ ส่ ว นได้ เ สี ย ระยะยาวในบริ ษั ท ร่ ว มและ
การร่วมค้าซึ่งโดยเนื้อหาแล้วถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิในบริษัทร่วมและการร่วมค้านั้น แต่ไม่ได้นาวิธีส่วน
ได้เสียมาถือปฏิบัติ กิจการจะต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทาง
การเงิ น ก่ อนรั บรู้ ก ารปั นส่ ว นผลขาดทุ นและการด้ อ ยค่ า ตามมาตรฐานการบั ญชี ฉ บั บ ที่ 28 เรื่ อ ง เงิ น ลงทุ น
ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

ช)

การปรั บ ปรุ ง มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 3 เรื่ อ ง การรวมธุ ร กิ จ ได้ อ ธิ บ ายให้ ชั ด เจนว่ า
เมื่อกิจการได้มาซึ่งการควบคุมของธุรกิจที่เป็นการดาเนินงานร่วมกัน ที่ถือเป็นการรวมธุรกิจจากการทยอยซื้อ ส่วน
ได้เสียเดิมที่มีอยู่ก่อนหน้าจะถูกวัดมูลค่าใหม่

ซ)

การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน ได้อธิบายให้ชัดเจนว่า เมื่อ
กิจการได้มาซึ่งการควบคุมร่วมของธุรกิจที่เป็นการดาเนินงานร่วมกัน ส่ว นได้เสียเดิมที่มีอยู่ก่อนหน้าจะต้องไม่วัด
มูลค่าใหม่
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4

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง (ต่อ)
4.1

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ใหม่ แ ละฉบั บ ปรั บ ปรุ ง มาถื อ ปฏิ บั ติ ส าหรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี ที่ เ ริ่ ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบที่มีนัยสาคัญต่อกลุ่มกิจการ (ต่อ)
ฌ)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 23 เรื่อง ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได้ ได้อธิบาย
วิธีการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงิน
ได้ในงวดปัจจุบันในกรณีที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได้ ในเรื่องดังต่อไปนี้
-

-

4.2

กิ จ การต้องสมมติว่าหน่วยงานจัดเก็บภาษีจะตรวจสอบวิธีก ารทางภาษีที่มีความไม่แน่นอน และมีความรู้
เกี่ ย วกั บข้อมูลที่เกี่ ย วข้องทั้งหมดอย่างครบถ้วน โดยไม่นาเหตุผลว่าจะตรวจพบหรือไม่มาเป็นข้อในการ
พิจารณา
หากกิ จ การสรุ ป ว่ า ไม่ มี ค วามเป็ น ไปได้ ค่ อ นข้ า งแน่ ที่ ห น่ ว ยงานจั ด เก็ บ ภาษี จ ะยอมรั บ วิ ธี ก ารทางภาษี
ที่มีความไม่แน่นอน กิจการต้องสะท้อนผลกระทบของความไม่แน่นอนในการคานวณบัญชีภาษีเงินได้ด้วย
กิจการต้องประเมินการใช้ดุลยพินิจหรือประมาณการใหม่ เมื่อข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เคยอ้างอิงในการ
ใช้ ดุลยพินิจหรือประมาณการมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือข้อมูลใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ดุลยพินิจหรือ
ประมาณการ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบที่มีนัยสาคัญต่อกลุ่มกิจการ
กลุ่มกิจการประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ใน
รอบระยะเวลารายงานปัจจุบันมีดังนี้
ก) การปรับปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพิ่มเติมหลักการใหม่และแนวปฏิบัติใน
เรื่องต่อไปนี้
- การวัดมูลค่า ซึ่งรวมถึงปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกเกณฑ์การวัดมูลค่า
- การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการจัดประเภทรายการรายได้และค่าใช้จ่ายในก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
- เรื่องกิจการที่เสนอรายงานอาจเป็นกิจการเดียวหรือส่วนของกิจการหรือประกอบด้วยกิจการมากกว่า 1 แห่ง ซึ่ง
ไม่จาเป็นต้องเป็นกิจการตามกฎหมาย และ
- การตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน
กรอบแนวคิดได้ปรับปรุงคานิยามของสินทรัพย์และหนี้สิน และเกณฑ์ในการรวมสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน
รวมทั้งได้อธิบายให้ชั ดเจนขึ้ นถึงบทบาทของความสามารถของฝ่ายบริหารในการดู แลรักษาทรั พยากรเชิงเศรษฐกิ จ
ของกิจการ ความระมัดระวัง และความไม่แน่นอนของการวัดมูลค่าในการรายงานทางการเงิน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง (ต่อ)
4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบที่มีนัยสาคัญต่อกลุ่มกิจการ (ต่อ)
ข) การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ ได้ให้คานิยามของ “ธุรกิจ” ใหม่ ซึ่ง
กาหนดให้การได้มาซึ่งธุรกิจต้องรวมถึงข้อมูลปัจจัยนาเข้าและกระบวนการที่สาคัญเป็นอย่างน้อยซึ่งเมื่อนามารวมกันมี
ส่วนอย่างมีนัยสาคัญทาให้เกิดความสามารถในการสร้างผลผลิต รวมทั้งปรับปรุงคานิยามของ “ผลผลิต” โดยให้ความ
สนใจในตัวของสินค้าและบริการที่ให้กับลูกค้า และตัดเรื่องการอ้างอิงความสามารถในการลดต้นทุนออกไป
ค) การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน ปรับเปลี่ยนข้อกาหนดการบัญชีป้องกันความ
เสี่ยงโดยเฉพาะ เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนที่เกิดจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง เช่น
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่กาหนดจากธุรกรรมการกู้ยืม (Interbank offer rates - IBORs) นอกจากนี้ การปรับปรุงได้
กาหนดให้กิจการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากความ
ไม่แน่นอนใด ๆ นั้น
ง) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง
นโยบายการบั ญ ชี การเปลี่ ย นแปลงประมาณการทางบั ญ ชี แ ละข้ อ ผิ ด พลาด ปรั บ ปรุ ง ค านิ ย ามของ
“ความมีสาระสาคัญ” โดยให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบแนวคิด และ
อธิบายถึงการนาความมีสาระสาคัญไปประยุกต์ได้ชัดเจนขึ้นในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1

5

ผลกระทบจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาปรับใช้เป็นครั้งแรก
หมายเหตุนี้อธิบายถึงผลกระทบจากการที่กลุ่มกิจการและบริษัทได้นามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 (TAS 32) เรื่อง การแสดง
รายการเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 7 (TFRS 7) เรื่ อ ง การเปิ ด เผยข้ อ มู ล เครื่ อ งมื อ
ทางการเงิ น มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 9 (TFRS 9) เรื่ อ ง เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 16 (TFRS 16) เรื่ อ ง สั ญ ญาเช่ า มาถื อ ปฏิ บั ติ เ ป็ น ครั้ ง แรก โดยนโยบายการบั ญ ชี ใ หม่ ไ ด้ อ ธิ บ ายไว้ ใ น
หมายเหตุ 6.14
กลุ่มกิจการและบริษัทได้นานโยบายการบัญชีใหม่ดังกล่าวมาถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยใช้วิธีรับรู้ผลกระทบ
สะสมจากการปรั บ ใช้ ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น ดั ง กล่ า วเป็ น รายการปรั บ ปรุ ง กั บ ก าไรสะสมต้ น งวด ( Modified
retrospective) โดยไม่ ป รั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล เปรี ย บเที ย บ ดั ง นั้ น การจั ด ประเภทรายการใหม่ แ ละรายการปรั บ ปรุ ง ที่ เ กิ ด จาก
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

229


รายงานประจาปี 2563

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)


5

ผลกระทบจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาปรับใช้เป็นครั้งแรก (ต่อ)
ผลกระทบของการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาใช้เป็นครั้งแรกที่มีต่องบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ เป็นดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
ตามที่รายงานไว้เดิม
พันบาท

งบการเงินรวม
TAS 32 และ TFRS 9
TFRS 16
รายการปรับปรุงและ รายการปรับปรุงและ ณ วันที่ 1 มกราคม
การจัดประเภท
การจัดประเภท
พ.ศ. 2563
รายการใหม่
รายการใหม่ ตามทีป่ รับปรุงใหม่
พันบาท
พันบาท
พันบาท

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนีอ้ ื่น

99,470

-

(2,349)

97,121

1,078,163
-

(20,707)
-

(2,566)
115,563

1,054,890
115,563

1,378

-

1,245

2,623

53,576

-

(1,311)

52,265

306

-

3,018

3,324

หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ตั๋วสัญญาใช้เงิน

313,387

(132,797)

118,769
-

118,769
180,590

ส่วนของเจ้าของ
กาไรสะสม
ส่วนเกินทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม

106,190
-

8,569
103,521

(8,583)
-

106,176
103,521

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี – สุทธิ
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
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ผลกระทบจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาปรับใช้เป็นครั้งแรก (ต่อ)
ผลกระทบของการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาใช้เป็นครั้งแรกที่มีต่องบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ เป็นดังนี้ (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
ตามที่รายงานไว้เดิม
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
TAS 32 และ TFRS 9
TFRS 16
รายการปรับปรุงและ รายการปรับปรุงและ
การจัดประเภท
การจัดประเภท
รายการใหม่
รายการใหม่
พันบาท
พันบาท

ณ วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2563
ตามทีป่ รับปรุงใหม่
พันบาท

สินทรัพย์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี – สุทธิ

-

-

4,018

4,018

652

-

6

658

หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี

-

-

777

777

หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า

-

-

3,272

3,272

(2,201,177)

-

(25)

(2,201,202)

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

ส่วนของเจ้าของ
ขาดทุนสะสม

ผลกระทบของมาตรฐาน TFRS 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
การวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม
กลุ่ ม กิ จ การมี ห นี้ สิ น ทางการเงิ น ได้ แ ก่ ตั๋ ว สั ญ ญาใช้ เ งิ น ที่ อ อกให้ บ ริ ษั ท ร่ ว มที่ ไ ม่ ไ ด้ วั ด มู ล ค่ า ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม ตั๋ ว สั ญ ญา
ใช้เงินจะถูกวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกใหม่ในมูลค่ายุติธรรม และรายการปรับปรุงสะสมจานวน 132.80 ล้านบาท ณ วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2563 ถูก ปรับปรุงโดยลดเงินลงทุ นในบริ ษั ทร่ว ม 124.23 ล้านบาท ตั๋วสัญญาใช้เงิน 132.80 ล้านบาท และก าไรสะสม
ต้นงวด 8.57 ล้านบาท ตามลาดับ
การจัดประเภทและการวัดมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน (เดิมจัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไป)
เงิ น ลงทุ น อื่ น ที่ ผ่ า นทางบริ ษั ท ร่ ว ม ได้ แ ก่ บริ ษั ท Aizu Energy Pte. Ltd. ได้ ถู ก จั ด ประเภทและวั ด มู ล ค่ า ใหม่ เป็ น ตราสารทุน
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้รายการปรับปรุงสะสมจานวน 103.52 ล้านบาท ณ วันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยเพิ่ ม เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ร่ ว มและองค์ ป ระกอบอื่ น ของส่ ว นของเจ้ า ของ (ส่ ว นเกิ น ทุ น จากการ
ปรับมูลค่ายุติธรรม)
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5

ผลกระทบจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาปรับใช้เป็นครั้งแรก (ต่อ)
ผลกระทบของมาตรฐาน TFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า
กลุ่มกิจการได้นา TFRS 16 มาถือปฏิบัติ โดยการรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าสาหรับสัญญาเช่าที่ได้เคยถูกจัดประเภทเป็นสัญญาเช่า
ดาเนินงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (TAS 17) เรื่อง สัญญาเช่า สาหรับสัญญาเช่า ที่ดิน อาคารสานักงาน และยานพาหนะ
ที่มีอายุสัญญาเช่ามากกว่า 12 เดือน ทั้งนี้ หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่นา TFRS 16 มาถือปฏิบัติจะรับรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของ
หนี้สินที่จะต้องชาระ คิดลดด้วยอัตรากู้ยืมส่วนเพิ่ม ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยอัตรากู้ยืมส่วนเพิ่มที่กลุ่มกิจการนามาใช้ใน
การคิดลดดังกล่าว มีอัตราระหว่างร้อยละ 4.50 ถึง ร้อยละ 5.00 ต่อปี
สาหรับสัญญาเช่าที่เดิมกลุ่มกิจการได้รับรู้เป็นสัญญาเช่าการเงินนั้น จะรับรู้ด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
และหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่นา TFRS 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก โดยจัดประเภทเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญา
เช่า ทั้งนี้ กลุ่มกิจการจะเริ่มนาข้อกาหนดของการรับรู้รายการภายใต้ TFRS 16 มาถือปฏิบัติกับรายการดังกล่าวภายหลังวันที่ถือปฏิบัติ
ครั้งแรก
งบการเงินรวม
พันบาท
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดาเนินงานที่ได้เปิดเผยไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
หัก ผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่า ณ วันที่นามาตรฐานมาใช้เป็นครั้งแรก
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

190,250
(68,463)
121,787

โดยจัดประเภทเป็น
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ไม่หมุนเวียน

3,018
118,769

วิธีผ่อนปรนในทางปฏิบัติที่กลุ่มกิจการเลือกใช้
ในการนา TFRS 16 มาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรกนั้นกับสัญญาเช่าที่กลุ่มกิจการมีอยู่ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการได้
เลือกใช้วิธีผ่อนปรนในทางปฏิบัติตามมาตรฐานดังนี้
• ใช้อัตราคิดลดอัตราเดียวสาหรับกลุ่มสัญญาเช่าสินทรัพย์อ้างอิงที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันอย่างสมเหตุสมผล
• พิจารณาว่าสัญญาเช่าเป็นสัญญาที่สร้างภาระหรือไม่ตามการประเมินก่อนนา TFRS 16 มาถือปฏิบัติ
• ถือว่าสัญญาเช่าดาเนินงานที่มีอายุสัญญาเช่าคงเหลือน้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นสัญญาเช่า
ระยะสั้น
• ไม่รวมต้นทุนทางตรงเริ่มแรกในการวัดมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
• ใช้ข้อเท็จจริงที่ทราบภายหลังในการกาหนดอายุสัญญาเช่า ในกรณีที่สัญญาให้สิทธิเลือกขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญา
เช่า
• เลือกที่จะไม่พิจ ารณาใหม่ว่าสั ญญาต่าง ๆ เข้าเงื่อนไขของสัญญาเช่าตาม TFRS 16 หรือไม่ โดยยึดตามการพิจ ารณาของ
มาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม คือ TAS 17 และ TFRIC 4 เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลง
ประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
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นโยบายการบัญชี
6.1

การบัญชีสาหรับงบการเงินรวมและงบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย
ก) บริษัทย่อย
บริ ษั ท ย่ อ ยหมายถึ ง กิ จ การทั้ ง หมดที่ ก ลุ่ ม กิ จ การมี อ านาจควบคุ ม กลุ่ ม กิ จ การมี อ านาจควบคุ ม เมื่ อ กลุ่ ม กิ จ การ
รับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผั นแปรจากการเกี่ ย วข้องกั บ ผู้ไ ด้รับการลงทุ น และสามารถใช้อานาจเหนือ ผู้ ไ ด้ รั บ
การลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนผันแปร กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่กลุ่ม
กิจการมีอานาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่กลุ่มกิจการสูญเสียอานาจควบคุมในบริษัทย่อยนั้น
ในงบการเงินเฉพาะกิ จ การ เงิ นลงทุนในบริ ษั ทย่อยบัน ทึ ก ด้ วยวิธีร าคาทุ น โดยต้นทุนทางตรงที่ เกี่ ย วกั บ การซื้ อ
เงินลงทุนจะถูกรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนเริ่มแรกของเงินลงทุน
รายชื่อของบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการได้แสดงไว้ในหมายเหตุ 18.1
ข) บริษัทร่วม
บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มกิจการมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสาคัญแต่ไม่ถึงกับมีอานาจควบคุมหรือมีการควบคุมร่วม เงิน
ลงทุนในบริษัทร่วมรับรู้โดยใช้วิธีส่วนได้เสียในการแสดงในงบการเงินรวม
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทร่วมบันทึกด้วยวิธีราคาทุน
รายชื่อของบริษัทร่วมของกลุ่มกิจการได้แสดงไว้ในหมายเหตุ 18.2
ค) การบันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
กลุ่มกิจการรับรู้เงินลงทุนเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุน ซึ่งประกอบด้วยเงินที่จ่ายซื้อรวมกับต้นทุนทางตรงของเงินลงทุน
กลุ่มกิจการจะรับรู้มูลค่าภายหลังวันที่ได้มาของเงินลงทุนในบริษัทร่วมด้วยส่วนแบ่งกาไรหรือขาดทุนของผู้ได้รับการ
ลงทุนตามสัดส่วนที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียอยู่ในกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลง
ภายหลังการได้มาดังกล่าวข้างต้นจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน
เมื่ อ ส่ ว นแบ่ ง ขาดทุ น ของกลุ่ ม กิ จ การในบริ ษั ท ร่ ว มมี มู ล ค่ า เท่ า กั บ หรือ เกิ น กว่ า มู ล ค่ า ส่ ว นได้ เ สี ย ของกลุ่ ม กิจการ
ในบริ ษั ท ร่ ว มนั้ น ซึ่ ง รวมถึ ง ส่ ว นได้ เ สี ย ระยะยาวอื่น กลุ่ ม กิ จ การจะไม่ รั บ รู้ส่ ว นแบ่ ง ขาดทุ น ที่ เ กิ น กว่ า ส่ ว นได้เสีย
ในบริษัทร่วมนั้น เว้นแต่กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันหรือได้จ่ายเงินเพื่อชาระภาระผูกพันแทนบริษัทร่วม
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
6.1

การบัญชีสาหรับงบการเงินรวมและงบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย (ต่อ)
ง) การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือครองกิจการ
ในกรณีที่กลุ่มกิจการยังคงมีอานาจควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มกิจการปฏิบัติต่อรายการกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
เช่ น เดี ย วกั น กั บ รายการกั บ ผู้ เ ป็ น เจ้ า ของของกลุ่ ม กิ จ การ ผลต่ า งระหว่ า งราคาจ่ า ยซื้ อ หรื อ ราคาขายจาก
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในบริษัทย่อยกับราคาตามบัญชีของส่ว นได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นตาม
สัดส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปจะถูกรับรู้ในส่วนของเจ้าของ
ถ้าสัดส่วนการถือครองในบริษัทร่วมลดลง แต่กลุ่มกิจการยังคงมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญหรือยังคงมีการควบคุมร่วม
กาไรหรือขาดทุนที่เคยบันทึกไว้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะส่วนที่ลดลงจะถูกโอนไปยังกาไรหรือขาดทุน กาไร
หรือขาดทุนจากการลดสัดส่วนการถือครองในบริษัทร่วมและการร่วมค้าจะถูกรับรู้ในงบกาไรขาดทุน
เมื่ อ กลุ่ ม กิ จ การสู ญ เสี ย อ านาจควบคุ ม การควบคุ ม ร่ ว ม หรื อ การมี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ในเงิ น ลงทุ น นั้ น
เงิ น ลงทุ น ที่ เ หลื อ อยู่ จ ะถู ก วั ด มู ล ค่ า ใหม่ ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม ส่ ว นต่ า งที่ เ กิ ด ขึ้ น จะถู ก รั บ รู้ ใ นก าไรหรื อ ขาดทุ น
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของเงิ น ลงทุ น จะกลายเป็ น มู ล ค่ า เริ่ ม แรกในการบั น ทึ ก บั ญ ชี เ งิ น ลงทุ น และจะจั ด ประเภทใหม่
ตามสัดส่วนการถือครองที่เหลืออยู่เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม หรือสินทรัพย์ทางการเงิน
จ) รายการระหว่างกันในงบการเงินรวม
รายการ ยอดคงเหลือ และกาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงระหว่างกันในกลุ่มกิจการจะถูกตัดออก กาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงใน
รายการระหว่างกลุ่มกิจการกับบริษัทร่วมจะถูกตัดออกตามสัดส่วนที่กลุ่มกิจการมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วม ขาดทุนที่ยัง
ไม่เกิดขึ้นจริงในรายการระหว่างกลุ่มกิจการจะถูกตัดออกเช่นเดียวกัน ยกเว้นรายการนั้นจะมีหลักฐานว่าเกิดจากการด้อย
ค่าของสินทรัพย์ที่โอน

รายงานประจาปี 2563


234





6

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
6.2

การรวมธุรกิจ
กลุ่ ม กิ จ การถื อ ปฏิ บั ติ ต ามวิ ธี ซื้ อ ส าหรั บ การรวมธุ ร กิ จ ที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ารรวมธุ ร กิ จ ภายใต้ ก ารควบคุ ม เดี ย วกั น สิ่ ง ตอบแทน
ที่โอนให้สาหรับการซื้อธุรกิจประกอบด้วย
-

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่โอนไป
หนี้สินที่ก่อขึ้นเพื่อจ่ายชาระให้แก่เจ้าของเดิม
ส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่ออกโดยกลุ่มกิจการ

สินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มา หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิ ดขึ้นจากการรวมธุรกิ จ จะถูก วัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ซื้อ
ในการรวมธุ ร กิ จ แต่ ล ะครั้ ง กลุ่ ม กิ จ การมี ท างเลื อ กที่ จ ะวั ด มู ล ค่ า ของส่ ว นได้ เ สี ย ที่ ไ ม่ มี อ านาจควบคุ ม ในผู้ ถู ก ซื้ อ ด้ ว ย
มูลค่ายุติธรรมหรือด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของผู้ถูกซื้อ
ผลรวมของมู ล ค่ า สิ่ ง ตอบแทนที่ โ อนให้ แ ละมู ล ค่ า ของส่ ว นได้ เ สี ย ที่ ไ ม่ มี อ านาจควบคุ ม ในผู้ ถู ก ซื้ อ และมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม
ของส่ ว นได้ เ สี ย ในผู้ ไ ด้ รั บ การลงทุ น ซึ่ ง ถื อ อยู่ ก่ อ นการรวมธุ ร กิ จ (ในกรณี ที่ เ ป็ น การรวมธุ ร กิ จ จากการทยอย ซื้ อ )
ในจานวนที่เกิ นกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้มาต้องรับรู้เป็นค่าความนิย ม แต่หากน้อยกว่ามูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้มา จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยังกาไรหรือขาดทุน
ต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวกับการซื้อธุรกิจ
ต้นทุนที่เกี่ยวกับการซื้อธุรกิจจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกาไรหรือขาดทุนในงบการเงินรวม
การรวมธุรกิจที่ดาเนินการสาเร็จจากการทยอยซื้อ
หากการรวมธุ ร กิ จ ด าเนิ น การส าเร็ จ จากการทยอยซื้ อ มู ล ค่ า ส่ ว นได้ เ สี ย ที่ ผู้ ซื้ อ ถื อ อยู่ ใ นผู้ ไ ด้ รั บ การลงทุ น ก่ อ นหน้ า
การรวมธุรกิจจะถูกวัดมูลค่าใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ กาไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ใน
กาไรหรือขาดทุน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายและ/หรือได้รับ
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่า ยและ/หรือได้รับที่รับรู้ไว้เป็นสินทรัพย์หรือหนี้สิน จะ
รับรู้ในกาไรหรือขาดทุน สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายซึ่งจัดประเภทเป็นส่วนของเจ้าของจะไม่มีการวัดมูลค่าใหม่
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6

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
6.2

การรวมธุรกิจ (ต่อ)
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กลุ่มกิ จ การรับรู้รายการการรวมธุรกิ จ ภายใต้ก ารควบคุมเดีย วกั น โดยรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินของกิ จ การที่ถูกนามา
รวมด้วยมูลค่าตามบัญชีของกิจการที่ถูก นามารวมตามมูลค่าที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ในลาดับ สูง สุด
ที่ ต้ อ งจั ด ท างบการเงิ น รวม โดยกลุ่ ม กิ จ การต้ อ งปรั บ ปรุ ง รายการเสมื อ นว่ า การรวมธุ ร กิ จ ได้ เ กิ ด ขึ้ น ตั้ ง แต่ วั น ต้ น งวด
ในงบการเงิ น งวดก่ อ นที่ น ามาแสดงเปรี ย บเที ย บหรื อ ตั้ ง แต่ วั น ที่ กิ จ การดั ง กล่ า วอยู่ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม เดี ย วกั น กั บ
กลุ่มกิจการ (หากเกิดขึ้นหลังจากวันต้นงวดของงบการเงินเปรียบเทียบ)
ต้นทุนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันเป็นผลรวมของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ให้ไป หนี้สินที่เกิดขึ้นหรือรับมา
และตราสารทุนที่ออกโดยผู้ซื้อ ณ วันที่มีการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งการควบคุม
ส่ ว นต่ า งระหว่ า งต้ น ทุ น ของการรวมธุ ร กิ จ ภายใต้ ก ารควบคุ ม เดี ย วกั น กั บ ส่ ว นได้ เ สี ย ของผู้ ซื้ อ ในมู ลค่ า ตามบั ญ ชี
ของกิจการที่ถูกนามารวมแสดงเป็นรายการ “ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน” ในส่วนของเจ้าของ
โดยกลุ่มกิจการจะตัดรายการนี้ออกเมื่อขายเงินลงทุนออกไปโดยโอนไปยังกาไรสะสม

6.3

การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ก) สกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงิน
งบการเงินแสดงในสกุ ลเงิ นบาท ซึ่งเป็นสกุ ลเงินที่ใ ช้ใ นการด าเนิ นงานของกิ จ การและเป็น สกุ ลเงิน ที่ใ ช้ นาเสนอ
งบการเงินของกลุ่มกิจการและบริษัท
ข) รายการและยอดคงเหลือ
รายการที่ เ ป็ น สกุ ล เงิ น ตราต่ า งประเทศแปลงค่ า เป็ น สกุ ล เงิ น ที่ ใ ช้ ใ นการด าเนิ น งานโดยใช้ อั ต ราแลกเปลี่ ย น ณ
วันที่เกิดรายการ
รายการกาไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายชาระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่า
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินได้บันทึกไว้ในกาไรหรือขาดทุน
เมื่อมีการรับรู้รายการกาไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบของ
อัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกาไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกาไรขาดทุนเบ็ ดเสร็จอื่นด้วย ในทางตรงข้ามการรับรู้
กาไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในกาไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกาไร
หรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกาไรขาดทุนด้วย
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
6.3

การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (ต่อ)
ค) กลุ่มกิจการ
การแปลงค่าผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในกลุ่มกิจการ (ที่มิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงิน
เฟ้อรุนแรง) ซึ่งมีสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงินได้ถูกแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่
ใช้นาเสนองบการเงินดังนี้
-

6.4

สินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวดแปลงค่าด้วยอัตราปิด ณ วันที่ของแต่ละ
งบแสดงฐานะการเงินนั้น
รายได้และค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แปลงค่าด้วยอัตราถัวเฉลี่ย และ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดรับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงิน
ลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา

6.5

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจากัดในการเบิกใช้
เงิ น ฝากธนาคารที่ มี ข้ อ จ ากั ด ในการเบิ ก ใช้ ห มายถึ ง เงิ น ฝากธนาคารทุ ก ประเภทซึ่ ง มี เ งื่ อ นไขการใช้ จ่ า ยและขั้ น ตอน
การเบิก ถอนสาหรับวัตถุประสงค์เฉพาะตามข้อก าหนดของสัญญาบริห ารการเงินและสั ญญาเงิ นกู้ กั บสถาบั นการเงิ น
ที่ให้การสนับสนุนสินเชื่อแก่กลุ่มกิจการ

6.6

ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้าแสดงถึงจานวนเงินที่ลูกค้าจะต้องชาระสาหรับการขายสินค้าและการให้บริการตามปกติธุรกิจ ซึ่งลูกหนี้โดย
ส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาสินเชื่อ 30 – 120 วัน ดังนั้นลูกหนี้การค้าจึงแสดงอยู่ในรายการหมุนเวียน
กลุ่มกิจการรับรู้ลูก หนี้ก ารค้าเมื่อเริ่มแรกด้วยจานวนเงินของสิ่งตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับชาระ ยกเว้น
ในกรณีที่เป็นรายการที่มีองค์ประกอบด้านการจัดหาเงินที่มีนัยสาคัญ กลุ่มกิ จ การจะรับรู้ลูกหนี้ด้วยมู ลค่าปัจจุบันของ
สิ่งตอบแทน และจะวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายเนื่องจากกลุ่มกิจการตั้งใจที่จะรับชาระกระแสเงินสดตาม
สัญญา
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6.7

สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า
ราคาทุนของสินค้าคานวณโดยวิธีเข้าก่ อนออกก่ อน ต้นทุนของวัตถุดิบประกอบด้วยราคาซื้อและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกั บ การซื้ อ หั ก ด้ ว ยส่ ว นลดที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง หมด ต้ น ทุ น ของสิ น ค้ า ส าเร็ จ รู ป และงานระหว่ า งท าประกอบด้ ว ย
ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง ค่าโสหุ้ยในการผลิต และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้สินค้านั้นอยู่ใน
สภาพและสถานที่ปัจจุบัน

6.8

สินทรัพย์ทางการเงิน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ก)

การจัดประเภท
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ตามลักษณะการ
วัดมูลค่า โดยพิจารณาจาก ก) โมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์ดังกล่าว และ ข) ลักษณะกระแสเงินสดตาม
สัญญาว่าเข้าเงื่อนไขของการเป็นเงินต้นและดอกเบี้ย (SPPI) หรือไม่ ดังนี้



รายการที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม (ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือผ่านกาไรหรือขาดทุน) และ
รายการที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย

กลุ่มกิจการจะสามารถจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้ใหม่ก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในโมเดลธุรกิจในการ
บริหารสินทรัพย์เท่านั้น
สาหรับเงินลงทุนในตราสารทุน กลุ่มกิจการสามารถเลือก (ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้) ที่จะวัดมูลค่าเงินลงทุนใน
ตราสารทุน ณ วันที่รับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน (FVPL) หรือด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) ยกเว้นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ถือไว้เพื่อค้าจะวัดมูลค่าด้วย FVPL เท่านั้น
ข)

การรับรู้รายการและการตัดรายการ
ในการซื้อหรือได้มาหรือขายสินทรัพย์ทางการเงินโดยปกติ กลุ่มกิ จ การจะรับรู้รายการ ณ วันที่ทารายการค้ า
ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มกิจการเข้าทารายการซื้อหรือขายสินทรัพย์นั้น โดยกลุ่มกิจการจะตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออก
เมื่อสิทธิในการได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์นั้นสิ้นสุดลงหรือได้ถูกโอนไปและกลุ่มกิจการได้โอนความเสี่ยงและ
ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ออกไป
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บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)





นโยบายการบัญชี (ต่อ)
6.8

สินทรัพย์ทางการเงิน (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (ต่อ)
ค)

การวัดมูลค่า
ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กลุ่มกิจการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุนการทา
รายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้น สาหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย FVPL กลุ่ม
กิจการจะรับรู้ต้นทุนการทารายการที่เกี่ยวข้องเป็นค่าใช้จ่ายในกาไรหรือขาดทุน
กลุ่มกิจการจะพิจารณาสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งมีอนุพันธ์แฝงในภาพรวมว่าลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาว่าเข้า
เงื่อนไขของการเป็นเงินต้นและดอกเบี้ย (SPPI) หรือไม่

ง)

ตราสารหนี้
การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารหนี้ขึ้นอยู่กับโมเดลธุรกิจของกลุ่มกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และ
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน การวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสาร
หนี้สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทดังนี้
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ราคาทุ น ตั ด จ าหน่ า ย - สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ที่ ก ลุ่ ม กิ จ การถื อ ไว้ เ พื่ อ รั บ ช าระกระแสเงิ น สดตามสั ญ ญา
ซึ่งประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ยเท่านั้น จะวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย และรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจาก
สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและแสดงในรายการ [ดอกเบี้ยรับ/รายได้อื่น] กาไร
หรื อ ขาดทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการตั ด รายการจะรั บ รู้ โ ดยตรงในก าไรหรื อ ขาดทุ น และแสดงรายการ
ในก าไร/(ขาดทุ น )อื่ น พร้ อ มกั บ ก าไร/ขาดทุ น จากอั ต ราแลกเปลี่ ย น รายการขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า
แสดงเป็นรายการแยกต่างหากใน [งบกาไรขาดทุน / งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ]



มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมผ่ า นก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น (FVOCI) - สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ที่ ก ลุ่ ม กิ จ การถื อ ไว้ เ พื่ อ
ก) รั บ ช าระกระแสเงิ น สดตามสั ญ ญาซึ่ ง ประกอบด้ ว ยเงิ น ต้ น และดอกเบี้ ย เท่ า นั้ น และ ข) เพื่ อ ขาย
จะวัดมูลค่าด้วย FVOCI และรับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น ยกเว้น 1) รายการขาดทุน/กาไรจากการด้อยค่า 2) รายได้ดอกเบี้ยที่คานวณตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
แ ละ 3) ก าไร ข าดทุ นจ าก อั ตร าแ ลก เ ปลี่ ย น จ ะ รั บรู้ ในก าไร หรื อ ข าดทุ น เ มื่ อ ก ลุ่ ม กิ จ ก า ร
ตั ด รายการสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ดั ง กล่ า ว ก าไรหรื อ ขาดทุ น ที่ รั บ รู้ ส ะสมไว้ ใ นก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น
จะถูก โอนจัดประเภทใหม่ เข้ าก าไรหรือ ขาดทุ น และแสดงในรายการก าไร/(ขาดทุ น)อื่ น รายได้ดอกเบี้ ย
จะแสดงในรายการ [ดอกเบี้ยรับ/รายได้อื่น] รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหากใน
[งบกาไรขาดทุน / งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ]



มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน (FVPL) - กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่ไม่เข้าเงื่อนไข
การวั ด มู ล ค่ า ด้ ว ยราคาทุ น ตั ด จ าหน่ า ยหรื อ FVOCI ข้ า งต้ น ด้ ว ย FVPL โดยก าไรหรื อ ขาดทุ น
ที่เกิดจากการวัดมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกาไรหรือขาดทุนและแสดงเป็นรายการสุทธิในกาไร/(ขาดทุน)อื่นใน
รอบระยะเวลาที่เกิดรายการ
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6

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
6.8

สินทรัพย์ทางการเงิน (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (ต่อ)
จ)

ตราสารทุน
กลุ่มกิจการวัดมูลค่าตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม ในกรณีที่กลุ่มกิจการเลือกรับรู้กาไร/ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรม
ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) กลุ่มกิจการจะไม่โอนจัดประเภทกาไร/ขาดทุนที่รับรู้สะสมดังกล่าวไปยังกาไร
หรือขาดทุนเมื่อมีการตัดรายการเงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวออกไป ทั้งนี้ เงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุน
ดั ง ก ล่ า ว จ ะ รั บ รู้ ใ น ก า ไ ร ห รื อ ข า ด ทุ น แ ล ะ แ ส ด ง ใ น ร า ย ก า ร [ เ งิ น ปั น ผ ล รั บ / ร า ย ไ ด้ อื่ น ]
เมื่อกลุ่มกิจการมีสิทธิได้รับเงินปันผลนั้น
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วย FVPL จะรับรู้ในรายการ [กาไร/
ขาดทุนอื่น] ใน[งบกาไรขาดทุน / งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ]
ขาดทุน/กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะแสดงรวมอยู่ในการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม

ฉ)

การด้อยค่า
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการประเมินประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของ
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายและ FVOCI โดยใช้การคาดการณ์ในอนาคตมาประกอบการพิจารณา
การประเมินการด้อยค่าดังกล่าวจะพิจารณาว่ามีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยสาคัญหรือไม่
สาหรับลูกหนี้การค้า กลุ่มกิจการใช้วิธีอย่างง่าย (simplified approach) ในการรับรู้การด้อยค่าตามประมาณการ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดอายุลูกหนี้ตั้งแต่วันที่กลุ่มกิจการเริ่มรับรู้ลูกหนี้

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
เงิ น ลงทุ น อื่ น นอกเหนื อ จากเงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม และการร่ ว มค้ า รั บ รู้ มู ล ค่ า เริ่ ม แรกด้ ว ยราคาทุ น
ซึ่งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ให้ไปเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ
เงินลงทุนเพื่อค้าและเงินลงทุนเผื่อขาย
เงิ น ลงทุ น เพื่ อ ค้ า และเงิ น ลงทุ น เผื่ อ ขายวั ด มู ล ค่ า ในเวลาภายหลั ง ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม รายการก าไรและขาดทุ น
ที่ ยั ง ไม่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ของเงิ น ลงทุ น เพื่ อ ค้ า รั บ รู้ ใ นก าไรหรื อ ขาดทุ น รายการก าไรและขาดทุ น ที่ ยั ง ไม่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ของ
เงิ น ลงทุ น เผื่ อ ขายรั บ รู้ ใ นก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น และจะรั บ รู้ ใ นก าไรหรื อ ขาดทุ น เมื่ อ มี ก ารจ าหน่ า ยเงิ น ลงทุ น
เผื่อขายนั้นออกไป
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บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
6.8

สินทรัพย์ทางการเงิน (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ต่อ)
เงินลงทุนที่จะถือไว้จนครบกาหนด
เงินลงทุน ที่จ ะถื อไว้จ นครบก าหนดวั ด มู ล ค่า ภายหลัง ด้ วยวิ ธีร าคาทุ นตั ดจ าหน่ายตามอั ตราดอกเบี้ย ที่ แ ท้จ ริง หัก ด้ ว ย
ค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนทั่วไป
เงินลงทุนทั่วไปแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า
การจาหน่ายเงินลงทุน
ในการจาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจาหน่ายกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นรวมถึงผล
สะสมของรายการก าไรและขาดทุ น จากการเปลี่ ย นแปลงมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมที่ รั บ รู้ ส ะสมไว้ ใ นส่ ว นของเจ้ า ของ
จะบันทึกรวมอยู่ในงบกาไรขาดทุน กรณีที่จาหน่ายเงินลงทุนที่ถือไว้ในตราสารหนี้หรือตราสารทุนชนิดเดียว กั นออกไป
บางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จาหน่ายจะกาหนดโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก

6.9

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้รายการเริ่มแรกด้วยราคาทุน รวมถึงต้นทุนในการทารายการและต้นทุนในการกู้ยืม
กลุ่มกิจการรวมรายจ่ายในภายหลังเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่
ที่กลุ่มกิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั้น เมื่อมีการเปลี่ยนแทนชิ้นส่วนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุน กลุ่มกิจการจะตัดมูลค่าตามบัญชีของส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก
หลังจากการรับรู้เมื่อเริ่มแรก อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจะบันทึกด้วยวิธีราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อผล
ขาดทุนจากการด้อยค่า
ที่ ดิ น ไม่ มี ก ารหั ก ค่ า เสื่ อ มราคา ค่ า เสื่ อ มราคาของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น อื่ น ๆ จะค า นวณตามวิ ธี เ ส้ น ตรง
เพื่อที่ปันส่วนราคาทุนตลอดประมาณการอายุการให้ประโยชน์
กลุ่มกิจการรับรู้ผลต่างระหว่างจานวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของกาไรหรือ
ขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี
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6.10 สิทธิในการเช่าที่ดินและตัดจาหน่าย
สิ ท ธิ ก ารเช่ า ที่ ดิ น แสดงมู ล ค่ า ตามราคาทุ น หั ก ค่ า ตั ด จ าหน่ า ยสะสมและค่ า เผื่ อ การด้ อ ยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ (ถ้ า มี )
ค่าตัดจาหน่ายของสิ ทธิก ารเช่ า ที่ดิ น คานวณจากราคาทุ น โดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาของสัญญาเช่ าจานวน 30 ปี
ค่าตัดจาหน่ายรวมอยู่ในการคานวณผลการดาเนินงาน
6.11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ทั้งหมดวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหัก ด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ต้ น ทุ น เริ่ ม แรกจะรวมต้ น ทุ น ทางตรงอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ การซื้ อ สิ น ทรั พ ย์ นั้ น รวมถึ ง ต้ น ทุ น ที่ ป ระมาณ
ในเบื้องต้นสาหรับการรื้อ การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ซึ่งเป็นภาระผูก พันของกิ จ การที่เกิดขึ้น
เมื่อกิจการได้สินทรัพย์นั้นมาหรือเป็นผลจากการใช้สินทรัพย์นั้นในช่วงเวลาหนึ่ง
ต้ น ทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายหลั ง จะรวมอยู่ ใ นมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ เมื่ อ ต้ น ทุ น นั้ น คาดว่ า จะก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคต มูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดรายการออกไป
บริษัทจะรับรู้ต้นทุนค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาอื่น ๆ เป็นค่าใช้จ่ายในกาไรขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ที่ ดิ น ไม่ มี ก ารคิ ด ค่ า เสื่ อ มราคา ค่ า เสื่ อ มราคาของสิ น ทรั พ ย์ อื่ น ค านวณโดยใช้ วิ ธี เ ส้น ตรงเพื่ อลดราคาทุ น ตลอดอายุ
การให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
โรงไฟฟ้า
เครื่องมือและอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้า
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง และอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ

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

กลุ่มกิจการได้มีก ารทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุก ารให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมาะสมทุกสิ้ น รอบ
ระยะเวลารายงาน
ผลกาไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คานวณโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจาก
การจาหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และแสดงในกาไรหรือขาดทุนอื่น - สุทธิ
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6.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สิ น ทรั พ ย์ ที่ มี อ ายุ ก ารให้ ป ระโยชน์ จ ากั ด จะวั ด มู ล ค่ า ในเวลาต่ อ มาด้ ว ยราคาทุ น หั ก ค่ า ตั ด จ าหน่ า ยสะสมและค่ า เผื่ อ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ค่าตัดจาหน่ายคานวณโดยใช้วิธีเส้นตรง ตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
ก) โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซื้อมาจะถูกบันทึกด้วยราคาทุน และจะถูกตัดจาหน่ายตลอดอายุประมาณการให้
ประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี
ต้นทุนที่เกี่ยวกับการบารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
ข) สิทธิการใช้ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้า
สิทธิก ารใช้ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้า คือ ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้าเพื่อเชื่อมต่อระบบกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(“กฟภ.”)เพื่อผลประโยชน์ในการจาหน่ายกระแสไฟฟ้า ซึ่งกรรมสิทธิ์ในระบบสายส่งกระแสไฟฟ้าเป็นของ กฟภ. แต่
กลุ่ ม กิ จ การได้ รั บ สิ ท ธิ ใ นการใช้ ร ะบบสายส่ ง ดั ง กล่ า วตลอดอายุ สั ญ ญาการจ าหน่ า ยไฟฟ้ า กลุ่ ม กิ จ การ
ตัดจาหน่ายสิทธิการใช้ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้าโดยวิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 20 - 25 ปี ตามอายุของสัญญา
ค) สิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
สิ ท ธิ ใ นสั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ้ า แสดงถึ ง ต้ น ทุ น ในการได้ ม าซึ่ ง สั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ้ า กลุ่ ม กิ จ การตั ด จ าหน่ า ยสิ ท ธิ
ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยวิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 20 - 25 ปี ตามอายุของสัญญา
ง) สิทธิในการใช้ที่ดิน
สิทธิในการใช้ที่ดิน เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการใช้ที่ดินสาหรับการติดตั้งโรงไฟฟ้า ค่าสิทธิดังกล่าวรับรู้ และ
ตัดจาหน่าย โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
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6.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์
กลุ่มกิจการไม่ตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบได้แน่นอน แต่จะทดสอบการด้อยค่าเป็น
ประจาทุกปี และเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการด้อยค่า สาหรับสินทรัพย์อื่น กลุ่ม
กิจการจะทดสอบการด้อยค่าเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการด้อยค่า รายการขาดทุน
จากการด้ อ ยค่ า จะรั บ รู้ เ มื่ อ มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ สู ง กว่ า มู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ คื น โดยมู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า
จะได้รับคืนหมายถึงจานวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจาหน่ายและมูลค่าจากการใช้
เมื่อมีเหตุให้เชื่อว่าสาเหตุที่ทาให้เกิดการด้อยค่าในอดีตได้หมดไป กลุ่มกิจการจะกลับรายการขาดทุนจากด้อยค่าสาหรับ
สินทรัพย์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ค่าความนิยม
6.14 สัญญาเช่า
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
สัญญาเช่า - กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า
กลุ่มกิจการรับรู้สัญญาเช่าเมื่อกลุ่มกิจการสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า เป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตาม
สัญญาเช่า โดยค่าเช่าที่ชาระจะปันส่วนเป็นการจ่ายชาระหนี้สินและต้นทุนทางการเงิน โดยต้นทุนทางการเงินจะรับรู้ในกาไร
หรือขาดทุนตลอดระยะเวลาสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่จากยอดหนี้สินตามสัญญาเช่าที่คงเหลืออยู่ กลุ่มกิจการคิดค่า
เสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามวิธีเส้นตรงตามอายุที่สั้นกว่าระหว่างอายุสินทรัพย์และระยะเวลาการเช่า
กลุ่มกิจการปันส่วนสิ่งตอบแทนในสัญญาไปยังส่วนประกอบของสัญญาที่เป็นการเช่าและส่วนประกอบของสัญญาที่ไม่เป็น
การเช่าตามราคาเอกเทศเปรียบเทียบของแต่ละส่วนประกอบ สาหรับสัญญาที่ประกอบด้วยส่วนประกอบของสัญญาที่เป็น
การเช่าและส่วนประกอบของสัญญาที่ไม่เป็นการเช่า ยกเว้นสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า โดยกลุ่ม
กิจการเลือกที่จะไม่แยกส่วนประกอบของสัญญา และรวมแต่ละส่วนประกอบเป็นส่วนประกอบที่เป็นการเช่าเท่านั้น
สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบัน หนี้สินตามสัญญาเช่าประกอบด้วยมูลค่าปัจจุบันของการ
จ่ายชาระตามสัญญาเช่า ดังนี้






ค่าเช่าคงที่ (รวมถึงการจ่ายชาระคงที่โดยเนื้อหา) สุทธิด้วยเงินจูงใจค้างรับ
ค่าเช่าผันแปรที่อ้างอิงจากอัตราหรือดัชนี
มูลค่าที่คาดว่าจะต้องจ่ายจากการรับประกันมูลค่าคงเหลือ
ราคาสิทธิเลือกซื้อหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มกิจการจะใช้สิทธิ และ
ค่าปรับจากการยกเลิกสัญญา หากอายุของสัญญาเช่าสะท้อนถึงการที่กลุ่มกิจการคาดว่าจะยกเลิกสัญญานั้น
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6.14 สัญญาเช่า (ต่อ)
การจ่ายชาระตามสัญญาเช่าในช่วงการต่ออายุสัญญาเช่าได้รวมอยู่ในการคานวณหนี้สินตามสัญญาเช่า หากกลุ่มกิจการมี
ความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลในการใช้สิทธิต่ออายุสัญญาเช่า
กลุ่มกิจการจะคิดลดค่าเช่าจ่ายข้างต้นด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยนัยตามสัญญา หากไม่สามารถหาอัตราดอกเบี้ย โดยนัยได้ กลุ่ม
กิจการจะคิดลดด้วยอัตราการกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่า ซึ่งก็คืออัตราที่สะท้อนถึงการกู้ยืมเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่า
ใกล้เคียงกัน ในสภาวะเศรษฐกิจ อายุสัญญา และเงื่อนไขที่ใกล้เคียงกัน
กลุ่มกิจการมีสัญญาเช่าซึ่งกาหนดค่าเช่าจ่ายผันแปรตามดัชนีหรืออัตรา ซึ่งยังไม่รวมอยู่ในการวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่า
จนกระทั่งดัชนีหรืออัตรานั้นมีผลต่อการจ่ายชาระ กลุ่มกิจการปรับปรุงหนี้สินตามสัญญาเช่าไปยังสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่
เกี่ยวข้องเมื่อการจ่ายชาระค่าเช่าดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป
สินทรัพย์สิทธิการใช้จะรับรู้ด้วยราคาทุน ซึ่งประกอบด้วย
 จานวนที่รับรู้เริ่มแรกของหนี้สินตามสัญญาเช่า
 ค่าเช่าจ่ายที่ได้ชาระก่อนเริ่ม หรือ ณ วันทาสัญญา สุทธิจากเงินจูงใจที่ได้รับตามสัญญาเช่า
 ต้นทุนทางตรงเริ่มแรก
 ต้นทุนการปรับสภาพสินทรัพย์
ค่าเช่าที่จ่ายตามสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่าจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง สัญญาเช่าระยะ
สั้นคือสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 เดือน สินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่าประกอบด้วย อุปกรณ์สานักงาน
ขนาดเล็กและยานพาหนะ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า
เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดาเนินงาน (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผู้ให้เช่า) จะบันทึกในกาไรหรือขาดทุนโดย
ใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
การรับรู้เมื่อเริ่มแรกของสัญญาเช่าทางการเงินจะบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของ
จานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ากว่า จานวนเงินที่ต้องจ่ ายดังกล่าวจะปันส่วนระหว่างหนี้สินและ
ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้าง โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าจะ
บันทึกหักจากค่าใช้จ่ายทางการเงิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกในกาไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า
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6.15 หนี้สินทางการเงิน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ก) การจัดประเภท
กลุ่มกิจการจะพิจารณาจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินที่กลุ่มกิจการเป็นผู้ออกเป็นหนี้สินทางการเงินหรือตราสารทุนโดย
พิจารณาภาระผูกพันตามสัญญา ดังนี้
 หากกลุ่มกิจการมีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นให้กับกิจการอื่น
โดยไม่สามารถปฏิเสธการชาระหรือเลื่อนการชาระออกไปอย่างไม่มีก าหนดได้นั้น เครื่องมือทางการเงินนั้น
จะจั ด ประเภทเป็ น หนี้ สิ น ทางการเงิ น เว้ น แต่ ว่ า การช าระนั้ น สามารถช าระโดยการออกตราสารทุ น ของ
กลุ่มกิจการเองด้วยจานวนตราสารทุนที่คงที่ เพื่อแลกเปลี่ยนกับจานวนเงินที่คงที่
 หากกลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาหรือสามารถเลื่อนการชาระภาระผูกพันตามสัญญาไปได้ เครื่องมือ
ทางการเงินดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นตราสารทุน
เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชาระหนี้ออกไปอีกเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ข) การวัดมูลค่า
ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกกลุ่มกิจการต้องวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และวัดมูลค่าหนี้สินทาง
การเงินทั้งหมดภายหลังการรับรู้รายการด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
ค) การตัดรายการและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญา
กลุ่ ม กิ จ การตั ด รายการหนี้ สิ น ทางการเงิ น เมื่ อ ภาระผู ก พั น ที่ ร ะบุ ใ นสั ญ ญาได้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามแล้ ว หรื อ ได้ มี
การยกเลิกไป หรือสิ้นสุดลงแล้ว
หากกลุ่มกิจการมีการเจรจาต่อรองหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของหนี้สินทางการเงิน กลุ่มกิจการจะต้องพิจารณาว่า
รายการดังกล่าวเข้าเงื่อนไขของการตัดรายการหรือไม่ หากเข้าเงื่ อนไขของการตัดรายการ กลุ่มกิจการจะต้องรับรู้
หนี้สินทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินใหม่นั้น และตัดรายการหนี้สินทางการเงินนั้นด้วยมูลค่าตามบัญชีที่
เหลืออยู่ และรับรู้ส่วนต่างในรายการกาไร/ขาดทุนอื่นในกาไรหรือขาดทุน
หากกลุ่มกิจการพิจารณาแล้วว่าการต่อรองเงื่อนไขดังกล่าวไม่เข้าเงื่อนไขของการตัดรายการ กลุ่มกิจการจะปรับปรุงมูลค่า
ของหนี้สินทางการเงินโดยการคิดลดกระแสเงินสดใหม่ตามสัญญาด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเดิม (Original effective
interest rate) ของหนี้สินทางการเงินนั้น และรับรู้ส่วนต่างในรายการกาไรหรือขาดทุนอื่นในกาไรหรือขาดทุน

รายงานประจาปี 2563


246



6



บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
6.15 หนี้สินทางการเงิน (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดก่อนวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
เงินกู้ยืม
เงิ น กู้ ยื ม รั บ รู้ เ ริ่ ม แรกด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ่ ง ตอบแทนที่ ไ ด้ รั บ หั ก ด้ ว ยต้ น ทุ น การจั ด ท ารายการที่ เ กิ ด ขึ้ น เงิ น กู้ ยื ม
วัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย
ค่าธรรมเนียมที่จ่ายไปเพื่อให้ได้เงินกู้มาจะรับรู้เป็นต้นทุนการจัดทารายการเงินกู้ในกรณีที่มีความเป็นไปได้ที่จะใช้วงเงินกู้
บางส่ ว นหรื อ ทั้ ง หมด ในกรณี นี้ ค่ า ธรรมเนี ย มจะรอการรั บ รู้ จ นกระทั่ ง มี ก ารถอนเงิ น หากไม่ มี ห ลั ก ฐานที่ มี
ความเป็นไปได้ที่จะใช้วงเงินบางส่วนหรือทั้งหมด ค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าสาหรับการให้บริการสภาพ
คล่องและจะตัดจาหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกู้ที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มกิจการจะตัดรายการเงินกู้ยืมออกจากงบแสดงฐานะการเงินเมื่อภาระผูกพันตามสัญญานั้นได้มีการปฏิบัติตามแล้ว หรือ
ได้ถูกยกเลิกไปหรือสิ้นสุดลง ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินที่สิ้นสุดลงหรือที่ได้โอนให้กับกิจการอื่น
และสิ่งตอบแทนที่จ่ายซึ่งรวมถึงสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดที่โอนไปหรือหนี้สินที่รับมาจะรับรู้ในกาไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึ่ง
ของต้นทุนทางการเงิน
เงิ น กู้ ยื ม จั ด ประเภทเป็ น หนี้ สิ น หมุ น เวี ย นเมื่ อ กลุ่ ม กิ จ การไม่ มี สิ ท ธิ อั น ปราศจากเงื่ อ นไขให้ เ ลื่ อ นช าระหนี้ อ อกไปอี ก
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
6.16 ต้นทุนการกู้ยืม
ต้ นทุ นการกู้ ยื มของเงิ นกู้ ยื มที่ กู้ มาโดยทั่ วไปและที่ กู้ มาเป็ นการเฉพาะที่ เกี่ ยวข้ องโดยตรงกั บการได้ มา การก่ อสร้ าง หรื อ
การผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข ต้องนามารวมเป็นส่วนหนึ่ งของราคาทุนของสินทรั พย์นั้น โดยสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขคือ
สิ น ทรั พ ย์ ที่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ร ะยะเวลานานในการเตรี ย มสิ น ทรั พ ย์ นั้ น ให้ อ ยู่ ใ นสภาพพร้ อ มที่ จ ะใช้ ไ ด้ ต ามประ สงค์ ห รื อ
พร้อมที่จะขาย การรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุน ของสินทรัพย์ต้องสิ้นสุดลงเมื่อการดาเนินการส่วนใหญ่ ที่จาเป็นในการ
เตรียมสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขายได้เสร็จสิ้นลง
ต้นทุนการกู้ยืมอื่นๆ ต้องถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น
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6.17 ภาษีเงินได้ปีปจั จุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่ า ใช้ จ่ า ยภาษี เ งิ น ได้ ส าหรั บ ปี ป ระกอบด้ ว ย ภาษี เ งิ น ได้ ข องปี ปั จ จุ บั น และภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี ภาษี เ งิ น ได้
จะรับรู้ในงบกาไรหรือขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือรายการที่
รับรู้โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ
ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน
ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันคานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผ ลบังคับ
ใช้ ภ ายในสิ้ น รอบระยะเวลาที่ ร ายงาน ผู้ บ ริ ห ารจะประเมิ น สถานะของการยื่ น แบบแสดงรายการภาษี เ ป็ น งวด ๆ
ในกรณีที่การนากฎหมายภาษีไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับการตีความ กลุ่มกิจการจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที่เหมาะสมจาก
จานวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายชาระแก่หน่วยงานจัดเก็บภาษี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัด บั ญชีรั บรู้ เมื่ อเกิ ดผลต่างชั่ว คราวระหว่ างฐานภาษีของสิ น ทรั พย์และหนี้สิ น และราคาตามบั ญ ชี
ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลต่างชั่วคราวที่เกิดจาก
เหตุการณ์ต่อไปนี้
-

การรับรู้เริ่มแรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่มีผลกระทบต่อ
กาไรหรือขาดทุนทั้งทางบัญชีและทางภาษี
ผลต่างชั่วคราวของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ก ลุ่มกิจการสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับ
รายการผลต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลต่างชั่ว คราวมี ความเป็น ไปได้ค่อ นข้ างแน่ ว่าจะไม่เกิ ดขึ้ นภายใน
ระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคานวณจากอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบ
ระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะนาไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ย วข้องได้ใช้
ประโยชน์ หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้มีการจ่ายชาระ
สินทรัพย์ภาษีเงิ นได้ รอการตั ดบัญชีจ ะรั บรู้ หากมี ความเป็ นไปได้ ค่ อนข้ างแน่ว่ ากลุ่ มกิ จการจะมีก าไรทางภาษี เพี ย งพอ
ที่จะนาจานวนผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์
สิ น ทรั พ ย์ ภ าษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี แ ละหนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี จ ะแสดงหั ก กลบกั น ก็ ต่ อ เมื่ อ กิ จ การมี สิ ทธิ
ตามกฎหมายที่จะนาสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน และทั้งสินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ ย วข้องกั บภาษีเงินได้ที่ประเมิน โดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี
หน่วยงานเดียวกันซึ่งตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
6.18 ผลประโยชน์พนักงาน
ก) โครงการสมทบเงิน
กลุ่มกิจการจะจ่ายสมทบให้กับกองทุนกองทุนสารองเลี้ยงชีพตามข้อบังคับ กลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายชาระ
เพิ่มเติมเมื่อได้จ่ายเงินสมทบแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถึงกาหนดชาระ
ข) ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ กาหนดจานวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ โดยมัก
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น อายุ จานวนปีที่ให้บริการ และค่าตอบแทนเมื่อเกษียณอายุ
ภาระผูกพันผลประโยชน์นี้คานวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระทุกปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ซึ่ง
มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น ของโครงการผลประโยชน์ จ ะประมาณโดยการคิ ด ลดกระแสเงิ น สดจ่ า ยในอนาคต โดยใช้ อั ต รา
ผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาลซึ่งเป็นสกุ ลเงินเดียวกับสกุ ลเงินประมาณการกระแสเงินสด และวันครบ
กาหนดของหุ้นกู้ใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องชาระภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
กาไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ จะรับรู้ในส่วนของเจ้าของผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น และ
แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ
ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทันทีในกาไรหรือขาดทุน
6.19 ประมาณการหนี้สิน
กลุ่ ม กิ จ การมี ภ าระผู ก พั น ในปั จ จุ บั น ตามกฎหมายหรื อ ตามข้ อ ตกลงที่ จั ด ท าไว้ อั น เป็ น ผลสื บ เนื่ อ งมาจากเหตุ ก ารณ์
ในอดี ต ซึ่ ง การช าระภาระผู ก พั น นั้ น มี ค วามเป็ น ไปได้ ค่ อ นข้ า งแน่ ว่ า จะส่ ง ผลให้ บ ริ ษั ท ต้ อ งสู ญ เสี ย ทรั พ ยากรออกไป
และประมาณการจานวนที่ต้องจ่ายได้
กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าของจานวนประมาณการหนี้สินโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนามาจ่ายชาระภาระ
ผูกพัน การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่าย
6.20 ทุนเรือนหุ้น
หุ้นสามัญจะจัดประเภทไว้เป็นส่วนของเจ้าของ
ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ ย วข้องกั บการออกหุ้นใหม่หรือการออกสิทธิ ในการซื้อหุ้ นซึ่งสุ ทธิจ ากภาษีจ ะถูก แสดงเป็นยอดหั ก
ในส่วนของเจ้าของ
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
6.21 การรับรู้รายได้
รายได้ ห ลั ก รวมถึ ง รายได้ ที่ เ กิ ด จากกิ จ กรรมปกติ ท างธุ ร กิ จ ทุ ก ประเภท รวมถึ ง รายได้ อื่ น ๆ ที่ ก ลุ่ ม กิ จ การได้ รั บ จาก
การขนส่งสินค้าและให้บริการในกิจกรรมตามปกติธุรกิจ
กลุ่ ม กิ จ การรั บ รู้ ร ายได้ สุ ท ธิ จ ากภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ซึ่ ง กลุ่ ม กิ จ การจะรั บ รู้ ร ายได้ เ มื่ อ คาดว่ า มี ค วามเป็ น ไปได้ ค่ อ นข้ า งแน่
ที่จะได้รับชาระเมื่อส่งมอบสินค้าหรือให้บริการ
ก) รายได้จากการขายไฟ
รายได้จากการขายรวมถึงเงินส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าสุทธิจากการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (ค่า Ft) และ
ค่าดาเนินการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มกิจการสาหรับงบการเงินรวม รายได้
จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น (point in time)
ข) รายได้การก่อสร้าง
รายได้จากการก่อสร้างรวมถึงสัญญาการให้บริการด้านการก่อสร้างสาหรับงานติดตั้งแผงโซลาเซลบนหลังคา กิจกรรม
การก่อสร้างของกลุ่มกิจการเป็นการสร้างหรือทาให้สินทรัพย์ (งานระหว่างก่อสร้าง) ที่ลูกค้ามีอานาจควบคุมอยู่เพิ่มขึ้น
กลุ่มกิจการจึงรับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่งโดยอ้างอิงจากระดับความคืบหน้าในการก่อสร้าง ตามประมาณการล่าสุด
ของมูลค่าของสัญญาและขั้นความสาเร็จของงานโดยอ้างอิงจากความคืบหน้าทางกายภาพ
ค่าชดเชยจากการเรียกร้อง ราคาตามสัญญาที่เปลี่ยนแปลงไป และค่าปรับจากความล่าช้าจากการก่อสร้างถือเป็นสิ่ง
ตอบแทนผั น แปรและรวมอยู่ ใ นรายได้ ต ามสั ญ ญาหากมี ค วามเป็ น ไปได้ ค่ อ นข้ า งแน่ ที่ ก ารกลั บ รายการอย่ า งมี
สาระสาคัญจะไม่เกิดขึ้นในอนาคต
ขั้นความสาเร็จของงาน
รายได้จากสัญญาก่อสร้าง สัญญาให้บริการการก่อสร้าง หรือสัญญาให้บริการ ที่สัญญามีการกาหนดผลลัพธ์ของงานจะ
รับรู้ตามอัตราส่วนของงานที่ทาเสร็จ โดยขั้นของความสาเร็จจะคานวณเป็นสัดส่วนของต้นทุนที่เกิดขึ้นสะสมจนถึง
วั น ที่ ใ นรายงานต่ อ ประมาณการต้ น ทุ น ทั้ ง หมด ปรั บ ปรุ ง ด้ ว ยต้ น ทุ น สิ น ค้ า ที่ ลู ก ค้ า รั บ โอนการควบคุ ม
ไปแล้วแต่ยังไม่ได้ติดตั้ง ในกรณีที่กลุ่มกิจการไม่สามารถประมาณขั้นของความสาเร็จได้อย่างน่าเชื่อถือ รายได้ (หาก
กลุ่มกิจการคาดว่าจะได้รับ) จะรับรู้ได้เท่ากับต้นทุนของสัญญาที่รับรู้เป็นรายจ่าย
ค) การขายสินค้า - อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า
รายได้จากการขายสินค้าจะรับรู้เมื่อกลุ่มกิจการขายสินค้าให้กับลูกค้า
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6.21 การรับรู้รายได้ (ต่อ)
ง) รายได้อื่น
รายได้ค่าบริหารจัดการ กลุ่มกิจการรับรู้รายได้จากสัญญาให้บริก ารที่มีลัก ษณะการให้บริก ารแบบต่อเนื่องตามวิธี
เส้นตรงตลอดระยะเวลาของสัญญา โดยที่ไม่ได้คานึงถึงรอบระยะเวลาการชาระเงินตามสัญญา
รายได้ดอกเบี้ยต้องรับรู้ตามเกณฑ์อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
รายได้เงินปันผลรับรู้เมื่อสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลนั้นเกิดขึ้น
6.22 การจ่ายเงินปันผล
เงิ น ปั น ผลที่ จ่ า ยไปยั ง ผู้ ถื อ หุ้ น ของกิ จ การจะรั บ รู้ เ ป็ น หนี้ สิ น ในงบการเงิ น เมื่ อ การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลระหว่ า งกาลได้ รั บ
การอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และการจ่ายเงินปันผลประจาปีได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
6.23 ข้อมูลจาแนกตามส่วนงาน
ส่ ว นงานด าเนิ น งานได้ ถู ก รายงานในลั ก ษณะเดี ย วกั บ รายงานภายในที่ น าเสนอให้ ผู้ มี อ านาจตั ด สิ น ใจสู ง สุ ด ด้ า น
การดาเนินงาน ผู้มีอานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผล
การปฏิบัติงานของส่วนงานดาเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือ คณะกรรมการบริษัท ที่ทาการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

7

การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
7.1

ปัจจัยความเสี่ยงด้านการเงิน
กิจกรรมของกลุ่มกิจการมีความเสี่ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน ความเสี่ยงด้านมูลค่ายุติธรรมอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านกระแสเงินสดอันเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงด้านราคา) ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
แผนการจัดการความเสี่ยงโดยรวมของกลุ่มกิจการจึงมุ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบ
ที่ทาให้เสียหายต่อผลการดาเนินงานทางการเงินของกลุ่มกิจการให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
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การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)
7.1

ปัจจัยความเสี่ยงด้านการเงิน (ต่อ)
7.1.1 ความเสี่ยงจากตลาด
ก) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มกิจการมีหน่วยงานที่ดาเนินงานในต่างประเทศ และได้ว่าจ้างผู้รับจ้างในต่างประเทศเพื่อรับเหมาก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งเกิดจากสกุลเงินที่หลากหลาย โดยมีสกุล
เงินหลักเป็นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและสกุลเงินเยนญี่ปุ่น ความเสี่ยงจากอั ตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นจากรายการ
ธุรกรรมในอนาคต การรับรู้รายการของสินทรัพย์และหนี้สิน และเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ กลุ่ม
กิ จ การไม่ ได้ป้องความเสี่ย งจากอัตราแลกเปลี่ย นเนื่องจากบริษั ทมีก ารลงทุนและขอสินเชื่อเป็นเงิ น สกุ ล
เดียวกับกระแสเงินสดรับและจ่ายในอนาคต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการและบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สาคัญ คือ เจ้าหนี้
การค้าและเจ้าหนี้อื่น ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจานวน 56.79 ล้านบาท และในสกุลเงินเยนจานวน 1.81 ล้าน
บาท
ข) ความเสี่ยงจากกระแสเงินสดและอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกลุ่มกิจการเกิดจากการกู้ยืมเงินแบบวงเงินกู้สินเชื่อโครงการจากธนาคาร
พาณิชย์ ซึ่งกู้ด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว และอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่โดยระยะเวลาการให้สินเชื่อและ
อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับเครดิตของผู้กู้แต่ละรายเป็นสาคัญซึ่งจะทาให้กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงด้านกระแสเงิน
สดที่เกิดจากอัตราดอกเบี้ย
7.1.2 ความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสี่ยงด้านเครดิตโดยส่วนใหญ่เกิดจากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด กระแสเงินสดตามสัญญา
ของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) และวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน (FVPL) สินทรัพย์อนุพันธ์ รวมถึงความเสี่ยง
ด้านสินเชื่อแก่ลูกค้าและลูกหนี้คงค้าง
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การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)
7.1

ปัจจัยความเสี่ยงด้านการเงิน (ต่อ)
7.1.2 ความเสี่ยงด้านเครดิต (ต่อ)
ก) การบริหารความเสี่ยง
กลุ่มกิจการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตโดยการจัดกลุ่มของความเสี่ยง สาหรับเงินฝากธนาคารและสถาบัน
การเงิน กลุ่มกิจการจะเลือกทารายการกับสถาบันการเงินที่มีความน่าเชื่อถือ
สาหรับการทาธุรกรรมกับลูกค้า กลุ่มกิจการจะยึดการจัดอันดับจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่เป็น
อิ ส ระ ในกรณี ที่ ไ ม่ มี ก ารจั ด อั น ดั บ ไว้ กลุ่ ม กิ จ การจะประเมิ น ความเสี่ ย งจากคุ ณ ภาพเครดิ ต ของลู ก ค้ า
โดยพิจารณาจากฐานะทางการเงิน ประสบการณ์ที่ผ่านมา และปัจจัยอื่นๆ และกาหนดการให้วงเงินสินเชื่อ
จากผลการประเมินดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ผู้บริหารในสายงาน
ที่เกี่ยวข้องจะทาการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกาหนดด้านวงเงินเครดิตของลูกค้าอย่างสม่าเสมอ
ข) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มกิจการและบริษั ทมีสินทรัพย์ทางการเงิน ที่ต้องมีการพิจารณาตามโมเดลการวัดมูลค่าผลขาดทุน ด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น







ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น
ลูกหนี้จากการค้าประกันมูลค่าเงินลงทุน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

แม้ว่ากลุ่มกิจการจะมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่งเข้าเงื่อนไขการพิจารณาการด้อยค่าภายใต้
TFRS 9 แต่กลุ่มกิจการพิจารณาว่าการด้อยค่าของรายการดังกล่าวเป็นจานวนเงินที่ไม่มีนัยสาคัญ
กลุ่มกิจการพิจารณาขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในวันที่รับรู้เริ่มแรกและในวันสิ้นรอบระยะเวลา
บั ญ ชี กลุ่ ม กิ จ การได้ พิ จ ารณารับ รู้ ขาดทุ น จากสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ว่ า ไม่ มีผ ลกระทบที่ เ ป็ น สาระส าคัญ
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
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การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)
7.1

ปัจจัยความเสี่ยงด้านการเงิน (ต่อ)
7.1.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
การจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอย่างรอบคอบคือการมีจานวนเงินสดอย่างเพียงพอ และการมีแหล่งเงินทุนที่
สามารถเบิกใช้ได้จากวงเงินด้านสินเชื่อที่เพียงพอต่อการชาระภาระผูกพันเมื่อถึงกาหนด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
บัญชี กลุ่มกิจการมีเงินฝากธนาคารที่สามารถเบิกใช้ได้เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารสภาพคล่องของกลุ่มกิจการ
จากลั ก ษณะของการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม กิ จ การซึ่ ง เป็ น ธุ ร กิ จ ที่ มี ค วามยื ด หยุ่ น และเปลี่ ย นแปลง
อยู่ ต ลอดเวลา ส่ ว นงานบริ ห ารการเงิน ของกลุ่ ม กิ จ การได้ ค งไว้ ซึ่ ง ความยืด หยุ่น ในแหล่ ง เงิ น ทุ น โดยการคงไว้
ซึ่งวงเงินสินเชื่อที่เพียงพอ
ผู้บริหารได้พิจารณาประมาณการกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการอย่างสม่าเสมอโดยพิจ ารณาจาก ก) เงินสารอง
หมุนเวียน (จากวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้) และ ข) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด นอกเหนือจากนี้ กลุ่ม
กิ จ การยังได้ทาการประมาณการกระแสเงินสดในสกุ ลเงินหลักต่างๆ พิจ ารณาสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงและ
อัตราส่วนสภาพคล่องตามข้อกาหนดต่างๆ และคงไว้ซึ่งแผนการจัดหาเงิน
7.1.4 ความเสี่ยงด้านการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่
กลุ่มกิจการมีลูกค้ารายใหญ่ คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) ซึ่งเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าที่กลุ่มบริษัทผลิตได้ทั้งหมด
ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าซึ่งได้ก าหนดจานวนหรือปริมาณและราคารับซื้อไว้อย่างแน่นอนในแต่ละช่วงเวลาตาม
นโยบายการสนับสนุนการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนของสานักงานนโยบายและพลังงาน กระทรวง
พลั ง งาน ดั ง นั้ น หากมี ก ารบอกเลิ ก สั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ้ า จากลู ก ค้ า รายดั ง กล่ า ว อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ ผลการ
ดาเนินงานของกลุ่มกิจการอย่างมีนัยสาคัญ
7.1.5 ความเสี่ยงจากปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้น้อยกว่าที่ประมาณการไว้
ปริมาณพลังงานไฟฟ้ าที่ผลิตของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อาจได้รับผลกระทบจาการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติ โดยปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงที่จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้น้อยกว่า
ปริมาณที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้และผลประกอบการของกลุ่มกิจการเช่ นเดียวกับผู้ประกอบการ
โดยทั่วไปในอุตสาหกรรม
7.1.6 ความเสี่ยงจากความสามารถในการชาระหนี้
ตามข้อกาหนดของเงินกู้สินเชื่อโครงการจากธนาคารพาณิชย์ กลุ่มกิจการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงิน
ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ เช่น การดารงสัดส่วนความสามารถในการชาระหนี้ และการรักษาสัดส่วนหนี้สินต่อ
ส่ ว น ข อ ง ผู้ ถื อ หุ้ น เ ป็ น ต้ น ห า ก บ ริ ษั ท ไ ม่ ส า ม า ร ถ ป ฏิ บั ติ ต า ม เ งื่ อ น ไ ข ท า ง ก า ร เ งิ น ดั ง ก ล่ า ว
กลุ่มกิจการอาจมีความเสี่ยงที่จะถูกเรียกชาระหนี้คืนทั้งจานวนในทันที
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การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)
7.2

การบริหารส่วนของเงินทุน
การบริหารความเสี่ยง
วัตถุประสงค์ของการบริหารส่วนของทุน คือ


รักษาไว้ซึ่ งการด าเนิ นงานต่ อเนื่ องและเพื่อที่ จะสามารถก่ อให้เกิ ดผลตอบแทนแก่ ผู้ถื อหุ้ นและยั งประโยชน์ใ ห้ แก่
ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ และ



รักษาโครงสร้างเงินทุนไว้ให้อยู่ในระดับที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดต้นทุนเงินทุน

ในการที่จะรักษาหรือปรับระดับโครงสร้างของเงินทุนนั้น กลุ่มกิจการอาจต้องปรับจานวนเงินปันผลจ่าย ปรับการคืนทุนให้แก่
ผู้ถือหุ้น การออกหุ้นใหม่ หรือการขายสินทรัพย์เพื่อลดภาระหนี้สิน
กลุ่มกิจการพิจารณาระดับเงินทุนอย่างสม่าเสมอจากอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ซึ่งคานวณจากหนี้สินสุทธิหารส่วนของเจ้าของ
ในระหว่ า งปี พ.ศ. 2563 กลยุ ทธ์ ของกลุ่ มกิ จ การยั งคงเดิ ม คื อการรั ก ษาอั ตราส่ วนหนี้ สิ นต่ อทุ นให้ อยู่ ในช่ วง 1.00 ถึ ง
3.00 เท่า โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มกิจการมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ดังนี้

หนี้สินสุทธิ
ส่วนของเจ้าของ (รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม)
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พันบาท

พ.ศ. 2562
พันบาท

3,020,975
2,816,978
1.07 เท่า

2,939,489
2,337,406
1.26 เท่า

การคงไว้ซึ่งอัตราส่วนตามสัญญาเงินกู้ (Loan covenants)
ภายใต้เงื่อนไขของวงเงินกู้หลักของกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการจะต้องคงไว้ซึ่งอัตราส่วนทางการเงินดังนี้


อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนไม่เกิน 3.00 ถึง 3.25 เท่า และ



อัตราส่วน EBITDA ต่อต้นทุนทางการเงินสุทธิ ไม่ต่ากว่า 1.05 ถึง 1.10 เท่า

กลุ่มกิจการสามารถคงไว้ซึ่งอัตราส่วนทางการเงินตลอดรอบระยะเวลารายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 อัตราส่วน
ต้นทุนทางการเงินสุทธิต่อ EBITDA เท่ากับ 1.18 ถึง 1.59 เท่า (พ.ศ. 2562 : 1.18 ถึง 1.64 เท่า)
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มูลค่ายุติธรรม
การประมาณมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมแบ่งออกเป็นลาดับชั้นตามข้อมูลที่ใช้ดังนี้
ข้อมูลระดับ 1 : มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินอ้างอิงจาก ราคาเสนอซื้อปัจจุบัน/ราคาปิด ที่อ้างอิงจาก ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย/สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ข้อมูลระดับ 2 : มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ่งใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้
อย่างมีนัยสาคัญและอ้างอิงจากประมาณการของกิจการเองมาใช้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
ข้อมูลระดับ 3 : มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น วั ด มู ล ค่ า โดยใช้ เ ทคนิ ค การประเมิ น มู ล ค่ า ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ ม าจากข้ อ มู ล
ที่สังเกตได้ในตลาด

9

ประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ และการใช้ดุลยพินิจ
การประมาณการข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ใน
อดีตและปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีสมเหตุสมผลในสถานการณ์ขณะนั้น
ก) การด้อยค่าของเงินลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
กลุ่ ม กิ จ การทดสอบการด้ อยค่ า ของเงิ น ลงทุ น ที่ ดิ น อาคารและอุป กรณ์ และสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน เมื่ อ มี เ หตุ ก ารณ์ หรือ
สถานการณ์ บ่ ง ชี้ ตามที่ ไ ด้ ก ล่ า วถึ ง นโยบายการบั ญ ชี ใ นหมายเหตุ 6.13 มู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ คื น ของหน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสด พิจารณาจากการคานวณมูลค่าจากการใช้ การคานวณดังกล่าวอาศัยการประมาณการของผู้บริหาร การ
เปลี่ยนแปลงของสมมุติฐานจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าที่จะได้รับคืน
ข) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินอ้างอิงจากสมมติฐานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงในการผิดนัดชาระหนี้และอัตรา
การขาดทุ น ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด กลุ่ ม กิ จ การใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ในการประเมิ น ข้ อ สมมติ ฐ านเหล่ า นี้ และพิ จ ารณาเลื อ กปั จ จั ย
ที่ส่งผลต่อการคานวณการด้อยค่าบนพื้นฐานของข้อมูลในอดีตของกลุ่มกิจการและสภาวะแวดล้อมทางตลาดที่เกิดขึ้น รวมทั้ง
การคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ค) อายุการใช้งานของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
กลุ่มกิ จ การประมาณการอายุก ารใช้ งาน และมูลค่าคงเหลือ สาหรับ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่ มี ตั ว ตน
โดยฝ่ายบริหารจะทบทวนค่าเสื่อมราคาเมื่ออายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือมีความแตกต่างไปจากประมาณการ
ในงวดก่อน หรือมีการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานเนื่องจากการขายหรือเลิกใช้
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บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ และการใช้ดุลยพินิจ (ต่อ)
ง) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ น ทรั พ ย์ ภ าษี เ งิ น ได้ แ ละหนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้ จ ะรั บ รู้ จ ากผลแตกต่ า งชั่ ว คราวระหว่ า งฐานภาษี ข องสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น
กับมูลค่าคงเหลือตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลายงาน ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการพิจารณาว่ากลุ่มกิจการจะ
มี ค วามเป็ น ไปได้ อ ย่ า งสู ง ที่ จ ะมี ก าไรทางภาษี ใ นอนาคตเพื่ อ ใช้ กั บ รายการสิ น ทรั พ ย์ ภ าษี เ งิ น ได้ กลุ่ ม กิ จ การใช้
ข้อสมมติฐานในการประมาณการกาไรทางภาษีในอนาคต และช่วงเวลาที่จะใช้ผลแตกต่างชั่วคราวนั้น การเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมติฐานดังกล่าวในแต่ละงวดอาจทาให้มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่อสถานะการเงินและผลการดาเนินงาน
จ) เงินกู้ยืม
กลุ่มกิ จ การได้คานวณมูล ค่ายุติ ธรรมของเงินกู้ ยืมจากการคิด ลดกระแสเงิ นสดโดยอัตราคิดลดอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ ย
เงินกู้ ยืมซึ่งกรรมการของกลุ่มกิ จการคาดว่าจะจัดหาเงินกู้ยืมได้ ณ วันที่รายงานทางการเงิน การเปลี่ย นแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ยในอนาคตจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืม
ฉ) ภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุขึ้นอยู่กับข้อสมมติฐานหลายข้อ ข้อสมมติฐานที่ใช้และผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ของข้อสมมติฐานได้เปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุ 27
ช) การกาหนดอายุสัญญาเช่า
กลุ่ ม กิ จ การพิ จ ารณาข้ อ เท็ จ จริ ง และสภาพแวดล้ อ มที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง หมดที่ ท าให้ เ กิ ด สิ่ ง จู ง ใจทางเศรษฐกิ จ ส าหรั บ ผู้ เ ช่ า
ในการใช้สิทธิขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่ใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่าเพื่อกาหนดอายุสัญญาเช่า กลุ่มกิจการพิจารณาการ
ก าหนดอายุ สั ญ ญาเช่ า ก็ ต่ อ เมื่ อ สั ญ ญาเช่ า นั้ น มี ค วามแน่ น อนอย่ า งสมเหตุ ส มผลที่ ร ะยะเวลาการเช่ า จะถู ก ขยายหรื อ
ถูกยกเลิก
สาหรับการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้องมากที่สุดคือระยะสัญญาเช่าในอดีต ค่าใช้จ่าย และสภาพของสินทรัพย์ที่
เช่า
สิทธิขยายอายุสัญญาเช่าส่วนใหญ่ในสัญญาเช่าอาคารสานักงานและยานพาหนะไม่ได้ถูก รวมอยู่ในหนี้สินตามสัญญาเช่า
เนื่องจากกลุ่มกิจการพิจารณา ก) สภาพของสินทรัพย์ที่เช่า และ/หรือ ข) การเปลี่ยนแทนสินทรัพย์จะไม่ก่อให้เกิดต้นทุนอย่าง
มีสาระสาคัญ
อายุสัญญาเช่าจะถูกประเมินใหม่เมื่อกลุ่มกิจการใช้ (หรือไม่ใช้) สิทธิหรือกลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในการใช้ (หรือไม่ใช้สิทธิ) การ
ประเมินความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีนัยสาคัญหรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่มี
นัยสาคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่อการประเมินอายุสัญญาเช่าและอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกิจการ
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ประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ และการใช้ดุลยพินิจ (ต่อ)
ซ) การกาหนดอัตราการคิดลดของหนี้สินตามสัญญาเช่า
กลุ่มกิจการประเมินอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่าดังนี้



10

ใช้ ข้ อ มู ล ที่ ก ารจัด หาเงิน ทุ น จากบุ ค คลที่ ส ามของแต่ ล ะกิ จ การที่ เ ป็ น ผู้เ ช่ าและปรับ ปรุง ข้อ มูล ที่ ไ ด้ รั บให้ ส ะท้ อนกับ
การเปลี่ยนแปลงในปัจจัยทางด้านการเงินของผู้เช่าหากเป็นไปได้
ปรับปรุงสัญญาเช่าโดยเฉพาะเจาะจง เช่น อายุสัญญาเช่า ประเทศ สกุลเงิน และหลักประกัน

การจัดการเงินทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพื่อดารงไว้ซึ่งความสามารถในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องของกลุ่ม
กิ จ การเพื่ อ สร้ า งผลตอบแทนต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น และเป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้ ที่ มี ส่ ว นได้ เ สี ย อื่ น และเพื่ อ ด ารงไว้ ซึ่ ง โครงสร้ า งของทุ น
ที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนของเงินทุน
ในการดารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น การคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้ น การ
ออกหุ้ น ใหม่ หรื อ การขายทรั พ ย์ สิ น เพื่ อ ลดภาระหนี้ สิ น นอกจากนี้ กลุ่ ม กิ จ การจะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขทางการเงิ น
บางประการที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ (หมายเหตุ 26)

11

ข้อมูลจาแนกตามส่วนงานและรายได้
คณะกรรมการบริษัทเป็ น ผู้มีอ านาจตัด สิ นใจสู งสุ ดด้ านการดาเนิ นงาน คณะกรรมการบริษัทได้พิจ ารณาส่ วนงานด าเนิ น งาน
โดยใช้ข้อมูล ที่ ไ ด้ ผ่า นการทบทวนแล้ ว เพื่อ วั ตถุ ประสงค์ใ นการจั ด สรรทรั พยากรและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติง านของส่ ว นงาน
ดาเนินงาน
ส่วนงานภูมิศาสตร์
กลุ่ ม กิ จ การเปิ ด เผยส่ ว นงานที่ ร ายงานสองส่ ว นงานโดยจ าแนกตามส่ ว นงานภู มิ ศ าสตร์ ได้ แ ก่ ส่ ว นงานในประเทศไทยและ
ในต่ า งประเทศ สองส่ ว นงานที่ น าเสนอถู ก จั ด แบ่ ง และได้ รั บ การสอบทานโดยผู้ มี อ านาจตั ด สิ น ใจสู ง สุ ด ด้ า นการด าเนิ น งาน
ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการบริษัท ข้อมูลที่แสดงด้านล่างเป็นข้อมูลที่ผู้มีอานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาเนินงานใช้ในการประเมิน
ผลการดาเนินงานของแต่ละส่วนงาน
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บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)





ข้อมูลจาแนกตามส่วนงานและรายได้ (ต่อ)
งบการเงินจาแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์
ในประเทศ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ต่างประเทศ

ตัดรายการระหว่างกัน

รวม

พ.ศ. 2563
พันบาท

พ.ศ. 2562
พันบาท

พ.ศ. 2563
พันบาท

พ.ศ. 2562
พันบาท

พ.ศ. 2563
พันบาท

พ.ศ. 2562
พันบาท

พ.ศ. 2563
พันบาท

พ.ศ. 2562
พันบาท

พ.ศ. 2563
พันบาท

พ.ศ. 2562
พันบาท

รายได้จากการขาย
รายได้จากการก่อสร้าง
รวมรายได้จากการขายและก่อสร้าง

329,599
146,033
475,632

311,276
105
311,381

39,363
39,363

22,967
22,967

368,962
146,033
514,995

334,243
105
334,348

(20,315)
(20,315)

(105)
(105)

368,962
125,718
494,680

334,243
334,243

กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกาไรในบริษัทร่วม
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

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

380,594
(146,247)
311,501
545,848
1,576
547,424

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

(299)
(3,743)
6,597
2,555
2,555

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

380,295
(149,990)
318,098
548,403
1,576
549,979

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

(334,459)
56,649
(277,810)
(277,810)

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

45,836
(93,341)
318,098
270,593
1,576
272,169

รวม
พ.ศ. 2563
พันบาท

พ.ศ. 2562
พันบาท

กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ในประเทศ
พ.ศ. 2563
พันบาท

รวมสินทรัพย์
รวมหนี้สิน
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งบการเงินรวม
รวม
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พ.ศ. 2562
พันบาท

ต่างประเทศ
พ.ศ. 2563
พันบาท

พ.ศ. 2562
พันบาท

รวม
พ.ศ. 2563
พันบาท

16,308,581

15,668,349

4,266,818

4,059,032

ตัดรายการระหว่างกัน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

พ.ศ. 2562
พันบาท

1,345,625

1,020,951

17,654,206

16,689,300

(11,816,253)

(11,412,405)

5,837,953

5,276,895

482,780

339,533

4,749,598

4,398,565

(1,728,623)

(1,459,076)

3,020,975

2,939,489
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ข้อมูลจาแนกตามส่วนงานและรายได้ (ต่อ)
งบการเงินจาแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ (ต่อ)
จังหวะเวลาการรับรู้รายได้สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สามารถแสดงได้ดังนี้

ในประเทศ

งบการเงินรวม
รวม

ต่างประเทศ

ตัดรายการระหว่างกัน

รวม

พ.ศ. 2563
พันบาท

พ.ศ. 2562
พันบาท

พ.ศ. 2563
พันบาท

พ.ศ. 2562
พันบาท

พ.ศ. 2563
พันบาท

พ.ศ. 2562
พันบาท

พ.ศ. 2563
พันบาท

พ.ศ. 2562
พันบาท

พ.ศ. 2563
พันบาท

พ.ศ. 2562
พันบาท

จังหวะเวลาการรับรู้รายได้
เมื่อปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น (point in time)

329,599

311,276

39,363

22,967

368,962

334,243

-

-

368,962

334,243

ตลอดช่วงเวลาที่ปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติ (over time)
รวม

146,033
475,632

105
311,381

39,363

22,967

146,033
514,995

105
334,348

(20,315)
(20,315)

(105)
(105)

125,718
494,680

334,243

คณะกรรมการบริษัทประเมินและวัดผลการดาเนินงานของส่วนงานดาเนินงานด้วยกาไรสุทธิตามที่แสดงในข้อมูลทางการเงินรวม ซึ่งสามารถเชื่อมโยงและเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับกิจการอื่นในอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึง
กัน รายได้ทั้งหมดของกลุ่มกิจการ คือรายได้จากการขายซึ่งมีการรับรู้รายได้เมื่อปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น (point in time) และรายได้จากการก่อสร้างซึ่งมีการรับรู้รายได้เมื่อปฏิบัติเสร็จสิ้นตลอดช่วงเวลาหนึ่ง (over
time)

รายงานประจาปี 2563
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บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)



เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

367
217,226
217,593

267
44,371
44,638

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
152
5,684
5,836

102
2,161
2,263

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม มีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงถัวเฉลี่ยร้อยละ 0.11 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 0.23 ต่อปี)
13

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจากัดในการเบิกใช้
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจากัดในการเบิกใช้จานวน 1.09 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 8.00 ล้านบาท) เป็นเงินฝากธนาคารประเภทกระแส
รายวั น ที่ ก ลุ่ ม กิ จ การใช้ เ พื่ อ ค้ าประกั น การปฏิ บั ติ ง านตามสั ญ ญา (หมายเหตุ 37.4) และจ านวน 224.03 ล้ า นบาท
(พ.ศ. 2562 : 232.93 ล้ า นบาท) เป็ น เงิ น ฝากธนาคารประเภทออมทรั พ ย์ ที่ ก ลุ่ ม กิ จ การได้ โ อนสิ ท ธิ เ รี ย กร้ องไว้ กั บ ผู้ ใ ห้ กู้เพื่อ
ค้าประกันเงินกู้ยืมระยะยาว (หมายเหตุ 26)

14

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 36.2)
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวม ลูกหนีก้ ารค้า
รายได้ค้างรับ
- กิจการอื่น
- กิจการที่เกีย่ วข้องกัน (หมายเหตุ 36.2)
เงินจ่ายล่วงหน้า
- กิจการอื่น
- กิจการที่เกีย่ วข้องกัน (หมายเหตุ 36.2)
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ดอกเบี้ยค้างรับ
- กิจการอื่น
- กิจการที่เกีย่ วข้องกัน (หมายเหตุ 36.2)
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ
เงินประกันผลงาน
เงินมัดจา
อื่นๆ
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

52,749
1,722
54,471

19,547
1,506
21,053

3,576
3,576

1,511
1,511

22,081
-

24,382
-

5,152

1,521

44,596
21,670
4,725

1,326
21,670
6,635

562
1,645

258

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

4,099
811
11,958
6,483
1,053
99,470

20
541
2,382
13,878

2
390
3,682

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
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ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (ต่อ)
ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ได้ดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
ครบกาหนดชาระ - ไม่เกิน 1 เดือน

15

46,670
6,079
52,749

19,547
19,547

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินทุกรายการของกลุ่มกิจการวัดมูลค่าโดยราคาทุนตัดจาหน่าย

16

สินค้าคงเหลือ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
วัสดุก่อสร้าง
หัก ค่าเผื่อสาหรับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

17

19,140
19,140

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
-

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่รอใบกากับภาษี
เงินประกันอื่น
อื่นๆ

15,219
2,149
2,154
427
94
20,043

22,482
1,652
1,255
71
25,460

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
735
264
61
1,060

รายงานประจาปี 2563
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123
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บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
18.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
เงินลงทุนในบริษัทย่อย

4,018,001

4,018,001

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษัทย่อย มีดังต่อไปนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
ณ 1 มกราคม
ลงทุนเพิ่ม
จาหน่ายเงินลงทุน
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่า
โอนออกไปบัญชีสินทรัพย์ตามสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (หมายเหตุ 23.3)
ณ 31 ธันวาคม
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4,018,001
4,018,001

311,061
4,018,001
(72,385)
77,288
(315,964)
4,018,001





บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
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เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ)
18.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ)

ประเทศ
ที่จดทะเบียน
จัดตั้ง

ประเภทของธุรกิจ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราร้อยละของ
อัตราร้อยละของ
ส่วนได้เสียใน
ส่วนได้เสียใน
ทุนชาระแล้ว ความเป็นเจ้าของ ความเป็นเจ้าของ
พันบาท ที่ถือโดยบริษัท
ที่ถือโดยกลุ่มกิจการ

เงินลงทุนตามวิธี
ราคาทุน
พันบาท

ค่าเผื่อ
การด้อยค่า
พันบาท

เงินลงทุน - สุทธิ
พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
บริษัทย่อย
บริษัท ไพร์ม โรด อัลเทอร์เนทีฟ จากัด

ไทย

ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน

4,018,003

99.99

99.99

4,018,001

-

4,018,001

ไทย

ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน

4,018,003

99.99

99.99

4,018,001

-

4,018,001

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
บริษัทย่อย
บริษัท ไพร์ม โรด อัลเทอร์เนทีฟ จากัด

รายงานประจาปี 2563
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บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)



เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ)
18.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ)
บริษัทย่อยภายใต้บริษัท ไพร์ม โรด อัลเทอร์เนทีฟ จากัด

ชื่อบริษัทย่อย
บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จากัด

ไทย

บริษัท ไพร์ม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จากัด
บริษัท พาวเวอร์ เอ็นเนอร์ยี่
ดีเวลลอป เมนท์ จากัด
บริษัท 5 อมตะ จากัด

ไทย
ไทย

บริษัท ไอดีล โซลาร์ จากัด
บริษัท ไพร์ม รีนิวเอเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด

ไทย
ไทย

บริษัท สตาร์ โซลาร์ จากัด
บริษัท ไพร์ม อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์ยี่ จากัด

ไทย
ไทย

บริษัท สมาร์ท โซลาร์ จากัด
บริษัท ไพร์ม โรด โซลาร์ จากัด

ไทย
ไทย

บริษัท ไพร์ม กรีน โซลาร์ จากัด

ไทย

บริษัท สมาร์ท โซลาร์ พาวเวอร์ จากัด

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)

ไทย

บริษัท ไพร์ม เอสโค่ จากัด
บริษัท ไพร์ม อัลเทอร์เนทีฟ วิชนั่ ส์ จากัด

ไทย
ไทย

บริษัท ไพร์ม โรด รูฟท็อป จากัด

ไทย

บริษัท ไพร์ม เอ็นเนอร์ยี่ แคปปิตอล จากัด
Prime Road Alternative (Cambodia) Co.,Ltd.

บริษัท ไพร์ม เอ็นเนอร์ยี่ เคเอช จากัด
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ที่จดทะเบียนจัดตั้ง
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ไทย
กัมพูชา
ไทย

ประเภทของธุรกิจ

อัตราร้อยละของ
ส่วนได้เสีย
ในความเป็นเจ้าของ
ที่ถือโดยกลุ่มกิจการ

ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน และ
จาหน่ายอุปกรณ์โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์
ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน
ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน

99.99

ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทน
ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทน
ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทน
ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทน
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทน
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทน
ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทน
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทน
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทน
ยังไม่ประกอบกิจการ
ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง ระบบ
ประหยัดพลังงาน โดยใช้พลังงาน
ทดแทนเช่น พลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทน
ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน
ยังไม่ประกอบกิจการ
ยังไม่ประกอบกิจการ

51.00

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
99.98
53.99

53.99
99.99
100.00
99.99

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
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เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ)
18.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ)
รายการระหว่างปี พ.ศ. 2563
Prime Road Alternative (Cambodia) Co., Ltd.
ในระหว่า งปี บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จากัด (“PRG”) ชาระค่า หุ้น เพิ่ม ใน Prime Road Alternative (Cambodia)
Co., Ltd. เป็นจานวนเงิน 125,304 เหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 3.97 ล้านบาท)
บริษัท ไพร์ม เอ็นเนอร์ยี่ เคเอช จากัด
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จากัด (“PRG”) ได้ลงทุนในบริษัท ไพร์ม เอ็นเนอร์ยี่ เคเอช จากัด
เป็นจานวนเงิน 31.99 ล้านบาท สาหรับหุ้นสามัญจานวน 319,997 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจานวนหุ้นที่ออก
โ ด ย ก า ร โ อ น หุ้ น ส า มั ญ ข อ ง บ ริ ษั ท Prime Road Alternative (Cambodia) Co., Ltd. จ า น ว น 100, 000 หุ้ น
เป็นจานวนเงิน 1.00 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 30.52 ล้านบาท) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจานวนหุ้นทั้งหมด
ให้กับบริษัท ไพร์ม เอ็นเนอร์ยี่ เคเอช จากัด เพื่อเป็นการชาระค่าหุ้น
บริษัท ไพร์ม โรด รูฟท็อป จากัด
ในระหว่างปี บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จากัด (“PRG”) ชาระค่าหุ้นเพิ่มจนเต็มมูลค่า ในบริษัท ไพร์ม โรด รูฟท็อป จากัด
จานวน 2.56 ล้านบาท
รายการระหว่างปี พ.ศ. 2562
บริษัท ไพร์ม โรด อัลเทอร์เนทีฟ จากัด
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 บริษัทลงทุนในบริษัท ไพร์ม โรด อัลเทอร์เนทีฟ จากัด โดยซื้อหุ้นสามัญจานวน 4,018,001
หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจานวนหุ้นทั้งหมด ตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุ 1
บริษัท ไพร์ม อัลเทอร์เนทีฟ วิชั่นส์ จากัด และ บริษัท ไพร์ม โรด รูฟท็อป จากัด
บริ ษั ท ไพร์ ม โรด กรุ๊ ป จ ากั ด (“PRG”) ได้ ต กลงในสั ญ ญาการร่ ว มลงทุ น กั บ บริ ษั ท อั ล เทอร์ เ นที ฟ วิ ชั่ น ส์ จ ากั ด
เพื่อจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ได้แก่ บริษัท ไพร์ม อัลเทอร์เนทีฟ วิชั่นส์ จากัด และบริษัท ไพร์ม โรด รูฟท็อป จากัด โดย
PRG มีสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อยทั้งสองแห่งร้อยละ 53.99 บริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวง
พาณิชย์เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 PRG ชาระค่าหุ้นเพิ่ม 75 บาทต่อหุ้น สาหรับหุ้นจานวน 21,599 หุ้น ของบริษัท ไพร์ม อัล
เทอร์เนทีฟ วิชั่นส์ จากัด เป็นจานวนเงิน 1.62 ล้านบาท

รายงานประจาปี 2563
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บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)



เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ)
18.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ)
รายการระหว่างปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)
Prime Solar Energy Corporation
เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562 Prime Solar Energy Corporation ลงทุนในสั ดส่ วนร้อยละ 100 ใน He Wu Co., Ltd.,
Sheng Jiu Co., Ltd. และ Shin Shi Co., Ltd. ซึ่ ง จดทะเบี ย นและมี ที่ อ ยู่ ใ นประเทศสาธารณรั ฐ จี น (ไต้ ห วั น ) ราคา
การซื้อเงินลงทุนรวมเป็นจานวนเงิ น 25.50 ล้านเหรียญไต้หวัน (เทียบเท่า 26.15 ล้านบาท) โดยทาการจ่ายเงิน ณ วันที่ซื้อ
12.75 ล้ านเหรี ย ญไต้ หวั น (เที ย บเท่ า 13.08 ล้ านบาท) ส่ ว นที่ เ หลื อ จ านวน 12.75 ล้ า นเหรี ย ญไต้ ห วั น จะแบ่ ง ช าระ
ตามข้อตกลงในสัญญาซื้อขายหุ้น บริษัทย่อยพิจารณาว่าการลงทุนดังกล่าวเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์เนื่องจากทั้ง 3 บริษัท
ดังกล่าวยังไม่ได้เริ่มดาเนินธุรกิจ

เงินสด
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
อาคารและอุปกรณ์ - โรงไฟฟ้าระหว่างก่อสร้าง
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สิทธิการใช้ระบบสายส่ง
กระแสไฟฟ้า
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สัญญาซื้อขายไฟฟ้า
เจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทใหญ่
รวมสินทรัพย์ที่สามารถระบุได้สุทธิ

He Wu
Co., Ltd.
พันบาท

Sheng Jiu
Co., Ltd.
พันบาท

Shin Shi
Co., Ltd.
พันบาท

รวม
พันบาท

2
28
15

3
19
21

2
34
54

7
81
90

498
14,041

332
4,797

581
7,845

1,411
26,683

(214)
(523)
13,847

(209)
(349)
4,614

(214)
(610)
7,692

(637)
(1,482)
26,153

บริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท FC
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 บริษัทขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท จี
เอ็นเตอร์ไพรส์ แอนด์ โค จากัด, บริษัท มอนสเตอร์ มีเดีย จากัด, บริษัท ฟีนิกซ์ ไอรอน แฟรรี่ จากัด, บริษัท เอฟซี คอมมิซซา
รี่ จากัด, บริษัท เอฟโวลูชั่น ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จากัด และ Food Capitals (USA), Inc. ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน
ในบริษัทย่อยรวม 72.385 ล้านบาท พร้อมกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยดังกล่าวรวมกับภาระหนี้สิน
คงค้างที่มีต่อ FC ณ วันที่ขาย เป็นเงินจานวนรวม 255.24 ล้านบาท โดยมีราคาขายทั้งหมดรวม 319.75 ล้านบาท กลุ่ม
กิ จ การรับรู้ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนจานวน 7.84 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิ จ การ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2562
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บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)


18

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ)
18.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ)
รายการระหว่างปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)
บริษัท เอฟโวลูชั่น แลนด์ จากัด
ในระหว่างปี บริษัทได้กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัท เอฟโวลูชั่น แลนด์ จากัด เป็นจานวน 77.29 ล้านบาท
Prime Road Alternative (Cambodia) Co.,Ltd.
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 บริษัทลงทุนในบริษัท Prime Road Alternative (Cambodia) Co.,Ltd. ซึ่งจดทะเบียน
อยู่ในประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นจานวนเงิน 1.00 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา สาหรับหุ้นสามัญจานวน 100,000 หุ้น คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจานวนหุ้นที่ออก
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมที่มีสาระสาคัญ
รายละเอี ย ดด้ า นล่ า งแสดงงบการเงิ น โดยสรุ ป ของบริ ษั ท ย่ อ ยที่ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ที่ ไ ม่ มี อ านาจควบคุ ม ที่ มี ส าระส าคั ญ
ต่อกลุ่มกิจการ ซึ่งได้แก่ บริษัท 5 อมตะ จากัด จานวนที่เปิดเผยสาหรับบริษัทย่อยแสดงด้วยจานวนก่อนการตัดรายการ
ระหว่างกัน
งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
บริษัท 5 อมตะ จากัด
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
สินทรัพย์หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนสุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนสุทธิ
สินทรัพย์สุทธิ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม



96,013
(71,768)
24,245

94,686
(67,395)
27,291

428,627
(230,617)
198,010

432,685
(261,265)
171,420

222,255

198,711

40,372

28,835

รายงานประจาปี 2563
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บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ)
18.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ)
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมที่มีสาระสาคัญ (ต่อ)
รายละเอี ย ดด้ า นล่ า งแสดงงบการเงิ น โดยสรุ ป ของบริ ษั ท ย่ อ ยที่ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ที่ ไ ม่ มี อ านาจควบคุ ม ที่ มี ส าระส าคั ญ ต่ อ
กลุ่มกิ จ การ ซึ่งได้แก่ บริษัท 5 อมตะ จากั ด จานวนที่เปิดเผยสาหรับบริษัทย่อยแสดงด้วยจานวนก่ อนการตัดรายการ
ระหว่างกัน (ต่อ)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
บริษัท 5 อมตะ จากัด
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
รายได้
กาไร
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

65,040
23,544
23,544

66,173
18,832
18,832

กาไรส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

11,537

9,228

เงินปันผลจ่ายให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

-

-

งบกระแสเงินสดโดยสรุป
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
บริษัท 5 อมตะ จากัด
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
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45,204
(14,114)
(30,920)
170

37,842
(7,248)
(30,280)
314
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เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ)
18.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วม
จานวนที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมีดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
บริษัทร่วม

1,173,043

1,078,163

จานวนที่รับรู้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

306,415

318,098

21,357

(9,094)

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษัทร่วมมีดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
(ตามวิธีส่วนได้เสีย)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
ณ 1 มกราคม
ผลกระทบของการเปลี่ยนนโยบายบัญชี (หมายเหตุ 5)
ลงทุนเพิ่ม
แปลงเงินเพิ่มทุนในบริษัทร่วมจ่ายล่วงหน้าเป็นทุน (หมายเหตุ 18.3)
เงินลงทุนเพิ่มจากการซื้อธุรกิจ (หมายเหตุ 23.1)
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนที่ได้รับการค้าประกัน
เงินปันผลรับ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ส่วนเกินทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
โอนออกไปบัญชีสินทรัพย์ตามสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
ณ 31 ธันวาคม

1,078,163
(23,273)
306,415
(1,193)
(253,502)
21,357
43,883
1,193
1,173,043
รายงานประจาปี 2563
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95,154
318,098
(428)
(223,928)
(9,112)
(94,707)
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บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)



เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ)
18.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ)
กลุ่มกิจการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทย่อยในกลุ่มกิจการ
งบการเงินรวม
ประเทศ
ที่จดทะเบียน
จัดตั้ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
บริษัทร่วม
Aizu Energy Pte. Ltd.
บริษัท อีเอสพีพี จากัด
กลุ่มบริษัท วีนา เอ็นเนอร์ยี โซลาร์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท วิเชียรบุรี พาวเวอร์ จากัด
บริษัท อินฟินิท โซล่า เอ็นเนอยี จากัด
บริษัท เชียงใหม่ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอยี จากัด
บริษัท โกลเด้น ไลท์ โซล่า จากัด
บริษัท บึงสามพัน โซล่า จากัด
บริษัท นอร์ธเวสต์ โซล่าร์ จากัด
บริษัท โซล่าเทค เอ็นเนอยี จากัด
บริษัท ไนน์ เอ โซล่า จากัด
บริษัท อินฟินิท อัลฟา แคปปิตอล จากัด
บริษัท เชียงใหม่ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอยี จากัด
บริษัท โกลเด้น ไลท์ โซล่า จากัด
บริษัท บึงสามพัน โซล่า จากัด
บริษัท นอร์ธเวสต์ โซล่าร์ จากัด
บริษัท โซล่าเทค เอ็นเนอยี จากัด
บริษัท ไนน์ เอ โซล่า จากัด
บริษัท อินฟินิท อัลฟา แคปปิตอล จากัด

* สัดส่วนของส่วนได้เสียที่แท้จริงที่ถือโดยกลุ่มกิจการ
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สิงคโปร์
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ประเภทของธุรกิจ

ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ลงทุนและบริหารจัดการ
ธุรกิจการลงทุน
ธุรกิจการลงทุน
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ทุนชาระแล้ว
พันบาท

1,253,024
480,000
167,000

240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000

สัดส่วน
ของส่วนได้เสีย
ร้อยละ

เงินลงทุน
ตามวิธีราคาทุน
พันบาท

เงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย
พันบาท

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

313,256
144,000
50,100

477,119
136,893
74,867

35,250
35,250
35,250
35,250
35,250
35,250
31,500

64,460
66,028
77,147
72,142
76,210
69,508
58,669
1,173,043
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เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ)
18.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ)
กลุ่มกิจการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทย่อยในกลุ่มกิจการ (ต่อ)
งบการเงินรวม
ประเทศ
ที่จดทะเบียน
จัดตั้ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
บริษัทร่วม
Aizu Energy Pte. Ltd.
บริษัท อีเอสพีพี จากัด
กลุ่มบริษัท วีนา เอ็นเนอร์ยี โซลาร์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท วิเชียรบุรี พาวเวอร์ จากัด
บริษัท อินฟินิท โซล่า เอ็นเนอยี จากัด
บริษัท เชียงใหม่ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอยี จากัด
บริษัท โกลเด้น ไลท์ โซล่า จากัด
บริษัท บึงสามพัน โซล่า จากัด
บริษัท นอร์ธเวสต์ โซล่าร์ จากัด
บริษัท โซล่าเทค เอ็นเนอยี จากัด
บริษัท ไนน์ เอ โซล่า จากัด
บริษัท อินฟินิท อัลฟา แคปปิตอล จากัด
บริษัท เชียงใหม่ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอยี จากัด
บริษัท โกลเด้น ไลท์ โซล่า จากัด
บริษัท บึงสามพัน โซล่า จากัด
บริษัท นอร์ธเวสต์ โซล่าร์ จากัด
บริษัท โซล่าเทค เอ็นเนอยี จากัด
บริษัท ไนน์ เอ โซล่า จากัด
บริษัท อินฟินิท อัลฟา แคปปิตอล จากัด

สิงคโปร์
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ประเภทของธุรกิจ

ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ลงทุนและบริหารจัดการ
ธุรกิจการลงทุน
ธุรกิจการลงทุน
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ทุนชาระแล้ว
พันบาท

1,253,024
480,000
167,000

240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000

สัดส่วน
ของส่วนได้เสีย
ร้อยละ

เงินลงทุน
ตามวิธีราคาทุน
พันบาท

เงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย
พันบาท

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

313,256
144,000
50,100

303,526
215,844
75,944

35,250
35,250
35,250
35,250
35,250
35,250
31,500

63,169
68,681
75,471
70,056
74,421
68,699
62,352
1,078,163

* สัดส่วนของส่วนได้เสียที่แท้จริงที่ถือโดยกลุ่มกิจการ
รายงานประจาปี 2563
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บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ)
18.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ)
บริษัทย่อยได้นาหุ้นของบริษัทร่วมที่บริษัทถืออยู่ไปใช้เป็นหลักประกันสาหรับการค้าประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่ง
หนึ่งของบริษัทร่วมหลายแห่งข้างต้น
บริษัทร่วมของกลุ่มกิจการ ซึ่งได้แก่ 1) บริษัท โกลเด้น ไลท์ โซล่า จากัด 2) บริษัท บึงสามพัน โซล่า จากัด 3) บริษัท นอร์ธ
เวสต์ โซล่าร์ จากัด 4) บริษัท โซล่าเทค เอ็นเนอยี จากัด และ 5) บริษัท ไนน์ เอ โซล่า จากัด มีหุ้นบุริมสิทธิซึ่งให้สิทธิไว้
ดังต่อไปนี้
-

ผู้ ถื อ หุ้ น บุ ริ ม สิ ท ธิ ช นิ ด สะสม มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น ปั น ผลที่ บ ริ ษั ท ประกาศจ่า ยในอั ต ราร้ อ ยละ 10 ของมู ล ค่ า หุ้ น ในปี
ที่ไม่มีการประกาศจ่ายเงินปันผล ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะได้สิทธิสะสมเงินปันผลนั้นไปจนวันที่ประกาศจ่ายเงินปันผลครั้ง
ถัดไป และหุ้นบุริมสิทธิ 10 หุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

-

ผู้ ถื อ หุ้ น บุ ริ ม สิ ท ธิ ช นิ ด ไม่ ส ะสม มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น ปั น ผล ร้ อ ยละ 95 จากมู ล ค่ า เงิ น ปั น ผลที่ เ หลื อ จากการปั น ให้
ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสม และหุ้นบุริมสิทธิหนึ่งหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผุ้ถือหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

บริษัทร่วมของกลุ่มกิจการ ซึ่งได้แก่ 1) บริษัท วิเชียรบุรี พาวเวอร์ จากัด และ 2) บริษัท อินฟินิท โซล่า เอ็นเนอยี จากัด มี
หุ้นบุริมสิทธิซึ่งให้สิทธิไว้ ดังต่อไปนี้
-

ผู้ ถื อ หุ้ น บุ ริ ม สิ ท ธิ ช นิ ด สะสม มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น ปั น ผลที่ บ ริ ษั ท ประกาศจ่า ยในอั ต ราร้ อ ยละ 10 ของมู ล ค่ า หุ้ น ในปี
ที่ไม่มีการประกาศจ่ายเงินปันผล ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะได้สิทธิสะสมเงินปันผลนั้นไปจนวันที่ประกาศจ่ายเงินปันผลครั้ง
ถัดไป และหุ้นบุริมสิทธิ 10 หุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

บริษัทร่วมของกลุ่มกิ จ การ ซึ่งได้แก่ 1) บริษัท เชีย งใหม่ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอยี จากั ด และ 2) บริษัท อินฟินิท อัลฟา
แคปปิตอล จากัด มีหุ้นบุริมสิทธิซึ่งให้สิทธิไว้ ดังต่อไปนี้
-

ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่ สะสม มีสิทธิได้รับเงินปันผล ร้อยละ 95 จากมูลค่าเงินปันผล และหุ้นบุริมสิทธิหนึ่ ง หุ้ น
มีสิทธิลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผุ้ถือหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

รายการระหว่างปี พ.ศ. 2563
บริษัท ไพร์ม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จากัด
ในระหว่ า งปี พ.ศ. 2563 บริ ษั ท ย่ อ ยมี ข้ อ ตกลงเบื้ อ งต้ น กั บ บริ ษั ท ที่ เ ป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ใหญ่ ข องบริ ษั ท ร่ ว ม เกี่ ย วกั บ การซื้ อ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในต่างประเทศ เป็นจานวนเงิน 500 ล้านเยน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาโครงการมา
พัฒนาต่อในอนาคต มีกาหนดชาระวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
รายการระหว่างปี พ.ศ. 2562
Aizu Energy Pte. Ltd.
บริษัทร่วมเพิ่มทุนจดทะเบียน กลุ่มกิจการได้ลงทุนเพิ่มตามสัดส่วนการลงทุนเดิม โดยชาระเงินลงทุนเพิ่มจานวน 44.74
ล้านเยน (เทียบเท่า 13.11 ล้านบาท)
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เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ)
18.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ)
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปสาหรับบริษัทร่วม
ตารางต่ อ ไปนี้ แ สดงข้ อ มู ล ทางการเงิ น แบบสรุ ป ส าหรั บ บริ ษั ท ร่ ว มที่ มี ส าระส าคั ญ ต่ อ กลุ่ ม กิ จ การ ข้ อ มู ล ทางการเงิ น
ที่เปิดเผยเป็นจานวนที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วม ซึ่งได้ปรับปรุงด้วยรายการปรับปรุงที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติ ตาม
วิธีส่วนได้เสีย รวมถึงการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมและการปรับปรุงเกี่ยวกับความแตกต่างของนโยบายการบัญชีของกลุ่ม
กิจการและบริษัทร่วม
บริษัท อีเอสพีพี จากัด
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

กลุ่มบริษัท วีนา เอ็นเนอร์ยี โซลาร์
(ประเทศไทย) จากัด
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

ผลการดาเนินงานโดยสรุป
รายได้

340,606

356,773

1,173,448

1,211,123

กาไร

233,393

224,315

28,697

24,925

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

-

-

-

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

233,393

224,315

28,697

24,925

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

58,500

55,800

-

-

212,078
1,241,510

224,463
1,225,525

787,053
3,887,074

832,493
3,636,715

หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน

129,531
539,627

167,135
563,374

475,975
2,112,741

344,623
2,261,942

สินทรัพย์สุทธิ (ร้อยละ 100)
หัก ผลกระทบจากการเปลี่ยน
นโยบายทางบัญชี
หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
สินทรัพย์สุทธิของบริษัทร่วม

785,430

719,479

2,085,411

1,862,643

(329,120)

-

(4,411)

-

456,310

719,479

(1,831,443)
249,557

(1,609,495)
253,148

งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
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บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)



เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ)
18.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ)
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปสาหรับบริษัทร่วม (ต่อ)
ตารางต่ อ ไปนี้ แ สดงข้ อ มู ล ทางการเงิ น แบบสรุ ป ส าหรั บ บริ ษั ท ร่ ว มที่ มี ส าระส าคั ญ ต่ อ กลุ่ ม กิ จ การ ข้ อ มู ล ทางการเงิ น
ที่เปิดเผยเป็นจานวนที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วม ซึ่งได้ปรับปรุงด้วยรายการปรับปรุงที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติ ตาม
วิธีส่วนได้เสีย รวมถึงการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมและการปรับปรุงเกี่ยวกับความแตกต่างของนโยบายการบัญชีของกลุ่ม
กิจการและบริษัทร่วม (ต่อ)
บริษัท อีเอสพีพี จากัด
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

กลุ่มบริษัท วีนา เอ็นเนอร์ยี โซลาร์
(ประเทศไทย) จากัด
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

การกระทบยอดกับมูลค่าตามบัญชี
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันสิ้นปี
ส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการ
ในบริษัทร่วม (ร้อยละ)
ส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการ
ในบริษัทร่วม (บาท)
มูลค่าตามบัญชีของบริษัทร่วม

456,310

719,479

249,557

253,148

30

30

30

30

136,893
136,893

215,844
215,844

74,867
74,867

75,944
75,944

กลุ่มกิจการใช้เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์เป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อให้กับบริษัทร่วม
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บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)


18

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ)
18.3 เงินเพิ่มทุนในบริษัทร่วมจ่ายล่วงหน้า
เงิ น เพิ่ ม ทุ น จ่ า ยล่ ว งหน้ า เป็ น การช าระทุ น ล่ ว งหน้ า เพื่ อ ใช้ ใ นการลงทุ น โครงการโรงไฟฟ้ า ในประเทศญี่ ปุ่ น โดยเงิ น
จ่ายล่วงหน้าจะถูกแปลงเป็นทุนของบริษัทร่วมหลังจากได้รับอนุมัติโครงสร้างทางการเงินโดยสถาบันการเงินในประเทศญี่ปุ่นที่ให้
เงินกู้ยืมแก่บริษัทที่ทาโครงการ
การเปลี่ยนแปลงของเงินเพิ่มทุนในบริษัทร่วมจ่ายล่วงหน้า มีดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
ณ 1 มกราคม
แปลงเงินเพิ่มทุนในบริษัทร่วมจ่ายล่วงหน้าเป็นทุน
รับคืนเงินจ่ายล่วงหน้า
ณ 31 ธันวาคม

-

55,696
(46,427)
(9,269)
-

เมื่ อ วั น ที่ 12 กั น ยายน พ.ศ. 2562 บริ ษั ท ย่ อ ยได้รั บ คื น เงิ น จ่า ยล่ ว งหน้ าส าหรับ ส่ ว นที่ เกิ น จากโครงสร้า งทางการเงิน
ที่ได้รับอนุมัติจานวน 33.79 ล้านเยน (เทียบเท่า 9.27 ล้านบาท)
เมื่ อ วั น ที่ 24 ธั น วาคม พ.ศ. 2562 บริ ษั ท ได้ แ ปลงเงิ น ลงทุ น จ่ า ยล่ ว งหน้ า โครงการโรงไฟฟ้ า ในประเทศญี่ ปุ่ น เป็ น ทุ น
จดทะเบียนของบริษัทร่วมจานวน 174.50 ล้านเยน (เทียบเท่า 46.43 ล้านบาท) ตามมติที่ประชุมของบริษัทร่วม
18.4 การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัท ไพร์ม โรด อัลเทอร์เนทีฟ จากัด (“PRA”) ออกหุ้นสามัญจานวน 4,018,000 หุ้น ที่
มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท รวม 4,018.00 ล้านบาท เพื่อซื้อเงินลงทุนต่อไปนี้
-

หุ้ น จ านวน 2,017,040 หุ้ น ที่ มี มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ หุ้ น ละ 1,000 บาท เป็ น จ านวนเงิ น 2,017.04 ล้ า นบาท เพื่ อ ซื้ อ
เงินลงทุนในบริษัท ไพร์ม เอ็นเนอร์ยี่ แคปปิตอล จากัด จานวน 437,100 หุ้น

-

หุ้นจานวน 2,000,960 หุ้น ที่มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท เป็นจานวน 2,000.96 ล้านบาท เพื่อซื้อเงินลงทุนใน
บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จากัด จานวน 999,998 หุ้น

รายการแลกเปลี่ยนหุ้นดังกล่าวทาให้ PRA มีสัดส่วนการลงทุนในบริษัททั้งสองเป็นร้อยละ 99.99 โดยรายการดังกล่าวนี้ถือ
เป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน (Business Combinations under Common Control) กลุ่มบริษัทรับรู้ส่วน
ต่ากว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันที่เกิดจากรายการนี้จานวน 2,452.14 ล้านบาท ในส่วนของเจ้าของ
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บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)



เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น

52,000

52,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
-

-

การเปลี่ยนแปลงของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่นมีดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
ณ 1 มกราคม
โอนไปเงินให้กู้ยืมระยะยาว
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ณ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

52,000

53,516

-

-

52,000

(1,516)
52,000

-

-

เงิ น ให้ กู้ ยื ม ระยะยาวแก่ กิ จ การอื่ น อยู่ ใ นรู ป ของสั ญ ญาให้ กู้ ยื ม ที่ มี ก าหนดช าระคื น ภายในปี พ .ศ. 2565 ถึ ง พ.ศ. 2566 โดย
มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 5.00 ต่อปี) ซึ่งเท่ากับมูลค่ายุติธรรม
ดอกเบี้ยรับในงบการเงินรวมสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีจานวน 2.60 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 2.60 ล้านบาท)
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บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)


20

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากบริษัทย่อยที่ซื้อมา
ในระหว่างปี
จัดประเภทรายการใหม่จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(หมายเหตุ 22)
โอนเข้า (ออก)
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย - สุทธิ
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 31)
รายการปรับปรุง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
งบการเงิน
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ

งบการเงินรวม
เครื่องตกแต่ง
เครื่องมือ และติดตั้ง และ
และอุปกรณ์
อุปกรณ์
ในโรงไฟฟ้า
สานักงาน
พันบาท
พันบาท

ยานพาหนะ
พันบาท

อะไหล่และ
วัสดุสารองคลัง
พันบาท

โรงไฟฟ้า
ระหว่าง
ก่อสร้าง
พันบาท

รวม
พันบาท

ที่ดิน
พันบาท

ส่วนปรับปรุง
ที่ดิน
พันบาท

ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่า
พันบาท

โรงไฟฟ้า
พันบาท

32,717
32,717

150,032
(9,583)
140,449

5,340
(190)
5,150

1,367,938
(97,267)
1,270,671

228,629
(29,713)
198,916

10,583
(2,375)
8,208

3,957
(1,987)
1,970

3,645
3,645

564
564

1,803,405
(141,115)
1,662,290

32,717
-

140,449
11,399

5,150
202

1,270,671
-

198,916
667

8,208
1,982

1,970
108

3,645
521

564
289,838

1,662,290
304,717

-

-

-

-

-

-

-

-

90

90

-

7,113
(6,618)
(243)

(918)
-

181,912
(60,775)
-

102,719
(24,996)
-

(32)
(2,300)
-

(268)
(799)
-

(692)
-

218
(291,744)
-

218
(992)
(96,406)
(243)

32,717

(545)
151,555

4,434

(5,297)
1,386,511

(3,013)
274,293

7,858

1,011

3,474

1,789
755

(7,066)
1,862,608
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20

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
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ที่ดิน
พันบาท

ส่วนปรับปรุง
ที่ดิน
พันบาท

ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่า
พันบาท

โรงไฟฟ้า
พันบาท

32,717
32,717

167,753
(16,198)
151,555

5,542
(1,108)
4,434

1,544,537
(158,026)
1,386,511

งบการเงินรวม
เครื่องตกแต่ง
เครื่องมือ และติดตั้ง และ
และอุปกรณ์
อุปกรณ์
ในโรงไฟฟ้า
สานักงาน
พันบาท
พันบาท
328,991
(54,698)
274,293

12,529
(4,671)
7,858

ยานพาหนะ
พันบาท

อะไหล่และ
วัสดุสารองคลัง
พันบาท

โรงไฟฟ้า
ระหว่าง
ก่อสร้าง
พันบาท

รวม
พันบาท

3,394
(2,383)
1,011

3,474
3,474

755
755

2,099,692
(237,084)
1,862,608





บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)


20

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
โอนเข้า (ออก)
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย - สุทธิ
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 31)
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
งบการเงิน
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

งบการเงินรวม
เครื่องตกแต่ง
เครื่องมือ และติดตั้ง และ
และอุปกรณ์
อุปกรณ์
ในโรงไฟฟ้า
สานักงาน
พันบาท
พันบาท

ยานพาหนะ
พันบาท

อะไหล่และ
วัสดุสารองคลัง
พันบาท

โรงไฟฟ้า
ระหว่าง
ก่อสร้าง
พันบาท

รวม
พันบาท

ที่ดิน
พันบาท

ส่วนปรับปรุง
ที่ดิน
พันบาท

ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่า
พันบาท

โรงไฟฟ้า
พันบาท

32,717
-

151,555
3,038
(7,014)

4,434
160
(927)

1,386,511
(64,170)

274,293
(27,418)

7,858
254
(2,575)

1,011
(344)
(591)

3,474
(490)
-

755
141,361
(3,038)
(3,771)
-

1,862,608
141,775
(4,605)
(102,695)

32,717

1,642
149,221

3,667

11,230
1,333,571

6,360
253,235

5,537

76

2,984

(3,815)
131,492

15,417
1,912,500

32,717
32,717

172,481
(23,260)
149,221

5,702
(2,035)
3,667

1,556,227
(222,656)
1,333,571

335,668
(82,433)
253,235

12,783
(7,246)
5,537

1,715
(1,639)
76

2,984
2,984

131,492
131,492

2,251,769
(339,269)
1,912,500

ในปี พ.ศ. 2563 ที่ดินที่มีราคาตามบัญชีจานวน 32.72 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 32.72 ล้านบาท) อาคารและอุปกรณ์ที่มีราคาตามบัญชีจานวน 1,858.93 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 1,819.76 ล้านบาท) ได้นาไปใช้เป็น
หลักประกันเงินกู้ยืมจากธนาคาร (หมายเหตุ 26)
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บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)



ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่า
พันบาท

รวม
พันบาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

13,029
(4,794)
8,235

13,547
(8,133)
5,414

6,571
(2,568)
4,003

33,147
(15,495)
17,652

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย - สุทธิ
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 31)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ

8,235
(7,173)
(1,062)
-

5,414
47
(4,262)
(1,153)
46

4,003
(3,402)
(601)
-

17,652
47
(14,837)
(2,816)
46

-

47
(1)
46

-

47
(1)
46

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 31)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - 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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่องตกแต่ง
และติดตั้ง และ
อุปกรณ์สานักงาน ยานพาหนะ
พันบาท
พันบาท

รายงานประจาปี 2563

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)


20

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
ค่าเสื่อมราคาถูกรับรู้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

99,787
2,908
102,695

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

93,709
2,697
96,406

24
24

2,816
2,816

ภาระผูกพันในรายจ่ายฝ่ายทุน
ภาระผูกพันในรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินซึ่งยังไม่ได้รับรู้ในงบการเงิน มีดังนี้

สกุลเงิน
โรงไฟฟ้า เครื่องมือ และ
อุปกรณ์ในโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้า เครื่องมือ และ
อุปกรณ์ในโรงไฟฟ้า
21

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

ล้านเหรียญไต้หวัน

545.72

1.76

-

-

พันเหรียญสหรัฐ

4.92

-

-

-

สินทรัพย์สิทธิการใช้
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
1 มกราคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
ที่ดิน
อาคารสานักงาน
ยานพาหนะ

106,587
5,674
5,087
117,348

111,545
4,018
115,563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
1 มกราคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
5,674
5,087
10,761

รายงานประจาปี 2563


4,018
4,018
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บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)



สินทรัพย์สิทธิการใช้ (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม รายการที่รับรู้ในกาไรหรือขาดทุนและกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าประกอบด้วยรายการ
ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

ค่าเสื่อมราคาสาหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
ที่ดิน
อาคารสานักงาน
ยานพาหนะ
รวม

4,957
904
963
6,824

-

904
963
1,867

-

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ระหว่างปี

8,609

-

8,609

-

11,014

-

2,801

-

กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่า

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าที่ไม่ได้รวมรับรู้ในหนี้สินตามสัญญาเช่าและสินทรัพย์สิทธิการใช้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าต่า
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585
165

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
-

-





บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)


22

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
งบการเงินรวม

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากบริษัทย่อยที่ซื้อมาในระหว่างปี
จัดประเภทรายการใหม่เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(หมายเหตุ 20)
โอนเข้า (ออก)
ค่าตัดจาหน่าย (หมายเหตุ 31)
รายการปรับปรุง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ

สิทธิการใช้ระบบ
สายส่งกระแสไฟฟ้า
พันบาท

สิทธิในสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้า
พันบาท

สิทธิในการใช้ที่ดิน
พันบาท

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
พันบาท

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระหว่างติดตั้ง
พันบาท

รวม
พันบาท

54,153
(3,647)
50,506

559,225
(35,671)
523,554

18,000
(513)
17,487

3,936
(269)
3,667

77
77

635,391
(40,100)
595,291

50,506
1,522
1,411

523,554
15,338
26,683

17,487
-

3,667
493
-

77
1,032
-

595,291
18,385
28,094

(218)
(2,250)
(74)
50,897

(22,991)
(361)
(819)
541,404

(697)
16,790

990
(450)
4,700

(990)
119

(218)
(26,388)
(361)
(893)
613,910

รายงานประจาปี 2563
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บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)



สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ)
งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
โอนเข้า (ออก)
ค่าตัดจาหน่าย (หมายเหตุ 31)
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
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สิทธิการใช้ระบบ
สายส่งกระแสไฟฟ้า
พันบาท

สิทธิในสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้า
พันบาท

สิทธิในการใช้ที่ดิน
พันบาท

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
พันบาท

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระหว่างติดตั้ง
พันบาท

รวม
พันบาท

56,794
(5,897)
50,897

600,063
(58,659)
541,404

18,000
(1,210)
16,790

5,419
(719)
4,700

119
119

680,395
(66,485)
613,910

50,897
(2,300)
183
48,780

541,404
(23,331)
1,583
519,656

16,790
(697)
16,093

4,700
414
366
(632)
4,848

119
396
(366)
149

613,910
810
(26,960)
1,766
589,526

56,984
(8,204)
48,780

601,695
(82,039)
519,656

18,000
(1,907)
16,093

6,199
(1,351)
4,848

149
149

683,027
(93,501)
589,526

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
ระหว่างติดตั้ง
พันบาท
พันบาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย - สุทธิ
ค่าตัดจาหน่าย (หมายเหตุ 31)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
ค่าตัดจาหน่าย (หมายเหตุ 31)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

12,757
(7,626)
5,131

1,274
1,274

14,031
(7,626)
6,405

5,131
12
(3,879)
(1,253)
11

1,274
(1,274)
-

6,405
12
(5,153)
(1,253)
11

12
(1)
11

-

12
(1)
11

11
(1)
10

-

11
(1)
10

12
(2)
10

-

12
(2)
10

รายงานประจาปี 2563
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บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)





สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ)
ค่าตัดจาหน่ายถูกรับรู้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

26,328
632
26,960

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

25,938
450
26,388

1
1

1,253
1,253

ภาระผูกพันในรายจ่ายฝ่ายทุน
ภาระผูกพันในรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินซึ่งยังไม่ได้รับรู้ในงบการเงิน มีดังนี้

สกุลเงิน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
23

ล้านบาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
0.20

0.37

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
-

-

การซื้อธุรกิจ
ตามที่ อ ธิ บ ายไว้ ใ นหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ข้ อ 1 กลุ่ ม บริ ษั ท PRA ซึ่ ง เป็ น ผู้ ซื้ อ กิ จ การในทางบั ญ ชี ได้ ซื้ อ กิ จ การของ
กลุ่มบริษัท FC ซึ่งถือเป็นผู้ถูกซื้อกิจการในทางบัญชี การซื้อกิจการได้เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยมีเงื่อนไขที่ผู้
ถือหุ้นเดิมของกลุ่มบริษัท FC ต้องปฏิบัติตามดังนี้
ก) การขายเงินลงทุนและหนี้สินตามเงื่อนไขบังคับก่อนการรวมธุรกิจ (“Condition Precedent”)
โดยผู้ถือหุ้นเดิมของกลุ่มบริษัท FC ได้ขายเงินลงทุนและหนี้สินตามเงื่อนไขบังคับเสร็จสิ้นก่อนวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
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บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)


23

การซื้อธุรกิจ (ต่อ)
ข) การจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และหนี้สิน ตามหน้าที่ในการดาเนินการภายหลังจากธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและ การ
จัดสรรหลักทรัพย์เสร็จสมบูรณ์ (“Covenants”) และการค้าประกันมูลค่าเงินลงทุน
ผู้ถือหุ้นเดิม ของกลุ่ ม บริ ษั ท FC จะต้องขายสิน ทรั พย์แ ละหนี้สิ น ตาม Covenants ภายหลังการรวมธุรกิ จ โดยมีก าหนด
ระยะเวลาในการขายภายใน 12 เดือน และจะต้องได้รับชาระเงินทั้งจานวนภายใน 15 เดือน นับจากวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.
2562
ทั้ ง นี้ กลุ่ ม บริ ษั ท FC จะต้ อ งมี สิ น ทรั พ ย์ สุ ท ธิ ภ ายหลั ง เสร็ จ สิ้ น การปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขทั้ ง ข้ อ ก) และข้ อ ข) จ านวน
576.84 ล้านบาท ในกรณีที่มีสินทรัพย์สุทธิน้อยกว่า 576.84 ล้านบาท คุณกฤษน์ ศรีชวาลา ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดิมของ
กลุ่มบริษัท FC ตกลงที่จะซื้อสินทรัพย์ในเงื่อนไขเพื่อให้ กลุ่มบริษัท FC มีสินทรัพย์สุทธิที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดในมูลค่าจานวน
576.84 ล้านบาท ดังนั้น ในงบการเงินรวมจึงแสดงสินทรัพย์และหนี้สินที่ได้จากการซื้อกลุ่มบริษัท FC ภายใต้รายการสินทรัพย์
และหนี้สินตามสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามรายละเอียดในหมายเหตุ 23.3 โดยส่วนต่างของจานวน 576.84 ล้านบาท กับ
ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินสุทธิในกลุ่มบริษัท FC ณ วันซื้อกิจการจะบันทึกเป็นลูกหนี้จากการค้าประกันมูลค่าเงิน
ลงทุนตามรายละเอียดในหมายเหตุ 23.2
เมื่อเดือนสิงหาคม 2563 บริษัท พีอาร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (“PRGD”) ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทและคู่สัญญาของ
สัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ได้มีหนังสือบอกกล่าวถึง คุณกฤษน์ ศรีชวาลา ซึ่งเป็นคู่สัญญา เพื่อเร่งรัดให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขใน
สัญญา อย่างไรก็ดี คุณกฤษน์ได้มีหนังสือร้องขอให้ขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามสัญญาสืบเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด
(COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก
ของสินทรัพย์ตามสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงขยายระยะเวลาออกไปถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดย
ยังคงเงื่อนไขอื่นตามสัญญาเดิม ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดิมจะรับภาระทางการเงินที่เกิดขึ้น
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 ผู้บริหารได้ทาการวัดมูลค่าของลูกหนี้จากการค้าประกันมูลค่าเงินลงทุน โดย
พิจารณาความเสี่ยงด้านเครดิตและโอกาสในการผิดนัดชาระหนี้ ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดิมว่าอยู่ในระดับต่า เนื่องจากมีสถานะ
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่รายหนึ่งของกลุ่มกิจการ อีกทั้งยังเป็นผู้ถือหุ้นและผู้บริหารระดับสูงในธุรกิจอื่นอีกหลายแห่ง นอกจากนี้ กลุ่ม
กิจการไม่ได้คิดลดลูกหนี้ดังกล่าว เนื่องจากผู้บริหารพิจารณาว่าผู้ถือหุ้นใหญ่เดิมจะรับภาระทางการเงินที่เกิดขึ้น
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บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

การซื้อธุรกิจ (ต่อ)
รายการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจ มีดังต่อไปนี้
23.1 รายการ ณ วันซื้อธุรกิจ
สิ่งตอบแทนที่จ่ายให้กับกลุ่มบริษัท FC และสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับรู้ ณ วันที่ซื้อธุรกิจ สรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวม
พันบาท
มูลค่าที่รับรู้ ณ วันที่ซื้อสาหรับสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนอื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิทธิการเช่าที่ดิน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้จากการค้าประกันมูลค่าเงินลงทุน (หมายเหตุ 23.2)
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
หุ้นกู้ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับ
สิ่งตอบแทนทั้งหมดที่ใช้ในการซื้อ
ค่าความนิยม
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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
-

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)


23

การซื้อธุรกิจ (ต่อ)
รายการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจ มีดังต่อไปนี้ (ต่อ)
23.1 รายการ ณ วันซื้อธุรกิจ (ต่อ)
สิ่งตอบแทนที่ใช้ในการซื้อคานวณจากจานวนหุ้นที่ PRA ต้องออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของ FC Group เพื่อทาให้สัดส่วน ความ
เป็นเจ้าของในกิจการที่รวมกันเหมือนกับสัดส่วนหลังการรวมธุรกิจแบบย้อนกลับ ซึ่งคือหุ้นของ PRA จานวน 576,840 หุ้น
ซึ่งมีมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 576.84 ล้านบาท
กลุ่มกิ จ การได้ท าการประเมิ น มูล ค่ ายุติ ธรรมของสิ่ง ตอบแทนที่ใ ช้ใ นการซื้อ ได้แก่ หุ้น PRA ณ วันซื้อธุรกิ จ แล้ว เสร็ จ
ในระหว่างไตรมาส 2 พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีมูลค่ารวมส่วนกิจการ (Sum-of-the-parts approach) ที่ประเมินโดยที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ โดยมูลค่ายุติธรรมจากการประเมินใกล้เคียงกั บสินทรัพย์สุทธิที่ได้จากการซื้อธุรกิจ ดังนั้นจึงไม่จาเป็ นต้อง
ปรับปรุงมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินที่ได้จากการซื้อธุรกิจ
23.2 ลูกหนี้จากการค้าประกันมูลค่าเงินลงทุน
ลูกหนี้จากการค้ าประกั นมูลค่ าเงิ นลงทุ น ณ วันซื้อธุรกิ จ เป็นผลต่างของมู ลค่าตามบั ญชี ของสิ นทรั พย์สุ ทธิ ที่ระบุ ได้ ของ
กลุ่มบริษัท FC ณ วันที่ซื้อธุรกิจ ที่ต่ากว่ามูลค่าค้าประกันตามสัญญา
งบการเงิน งบการเงินเฉพาะ
รวม
กิจการ
พันบาท
พันบาท
มูลค่าที่ได้รบั การค้าประกันตามสัญญา
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินสุทธิของกลุ่มบริษัท FC ณ วันที่ซื้อธุรกิจ
ลูกหนี้จากการค้าประกันมูลค่าเงินลงทุน ณ วันที่ซื้อธุรกิจ

รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องภายหลังวันที่ซื้อธุรกิจที่มีการรับประกัน
รายได้อื่น
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าตัดจาหน่าย
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ชาระหนี้สินเดิมภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
ลูกหนี้จากการค้าประกันมูลค่าเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

576,840
9,590
586,430

-

(12,838)
77,126
3,786
3,946
1,621
(16,891)
643,180

(179)
77,123
2,463
3,946
(16,891)
66,462

ยอดคงเหลือของลูกหนี้จากการค้าประกันมูลค่าเงินลงทุนเปลี่ยนแปลงไปจากวันที่ซื้อธุรกิจเนื่องจากเงื่อนไขการค้าประกันมูลค่า
สิ น ทรั พ ย์ สุ ท ธิ ได้ ค้ าประกั น รวมถึ ง รายได้ แ ละค่ า ใช้ จ่ า ยภายหลั ง วั น ที่ ซื้ อ ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ สิ น ทรั พ ย์ สุ ท ธิ ข อง
กลุ่มบริษัท FC ณ วันที่ซื้อธุรกิจ
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บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)



การซื้อธุรกิจ (ต่อ)
รายการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจ มีดังต่อไปนี้ (ต่อ)
23.3 สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2562 มีดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
สินทรัพย์ตามสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนอื่น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
สิทธิการเช่าที่ดิน
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมสินทรัพย์
หนี้สินตามสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สิน
รวม(หนี้สิน)สินทรัพย์สุทธิตามสัญญา
จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

161
143,115
30,070
4,506
8,855
93,514
246,340
54,699
45,972
627,232

166
131,260
30,070
4,523
8,946
94,707
246,340
54,699
48,720
619,431

82
160,640
1,090
8,949
315,964
54,699
45,972
44,982
632,378

82
162,267
1,090
9,017
315,964
54,699
48,720
44,982
636,821

29,976
115,652
27,194
514,250
6,500
693,572

28,743
60,585
27,194
514,250
6,500
637,272

29,976
110,665
27,164
514,250
6,500
688,555

28,743
56,104
27,164
514,250
6,500
632,761

(66,340)

(17,841)

(56,177)

4,060

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
ลูกหนี้จากการค้าประกันมูลค่าเงินลงทุน
มูลค่าที่ได้รับการค้าประกันตามสัญญา
ลูกหนี้จากรายการที่เกี่ยวเนื่องภายหลังวันซื้อธุรกิจที่มีการรับประกัน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม (หมายเหตุ 23.2)
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576,840
66,340
643,180

576,840
17,841
594,681

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
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การซื้อธุรกิจ (ต่อ)
รายการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจ มีดังต่อไปนี้ (ต่อ)
23.3 สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (ต่อ)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
ลูกหนี้จากการค้าประกันมูลค่าเงินลงทุน
มูลค่าที่ได้รับการค้าประกันตามสัญญา
ลูกหนี้จากรายการที่เกี่ยวเนื่องภายหลังวันซื้อธุรกิจที่มีการรับประกัน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม (หมายเหตุ 23.2)

576,840
66,340
643,180

576,840
17,841
594,681

เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน
เมื่ อ วั น ที่ 25 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการบริ ษั ท มี ม ติ ใ ห้ น าสิ น ทรั พ ย์ บ างส่ ว นใช้ ช าระหนี้ สิ น บางส่ ว น
ตามสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
ภายหลังการชาระหนี้สินดังกล่าว สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่คงเหลือ มีดังนี้
งบการเงินรวม
พันบาท

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
พันบาท

สินทรัพย์ตามสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
รวมสินทรัพย์

54,699
54,699

54,699
54,699

หนี้สินตามสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
รวมหนี้สิน

29,976
35,308
65,284

29,976
35,308
65,284

อสังหาริมทรั พย์เ พื่ อการลงทุ น มีมูลค่ายุติ ธรรมตามรายงานของผู้ ประเมิ นอิ สระ ลงวันที่ 24 กุ มภาพันธ์ พ.ศ. 2564
จานวน 63,200 พันบาท

รายงานประจาปี 2563


292



24

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)



เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
เจ้าหนี้การค้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
- กิจการอื่น
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 36.2)
เงินประกันผลงาน
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 36.2)
รายได้รับล่วงหน้า
เจ้าหนี้อื่น
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

106,359
34,968

6,057
30,686

870
11,662

848
5,518

15
6,495
29,494
90
8,670
186,091

3
6,396
249
126
1,260
8,799
53,576

784
70
316
13,702

75
106
147
6,694

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
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เจ้าหนี้ค่าสิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
กลุ่ ม กิ จ การได้ ท าสั ญ ญาเป็ น ผู้ ส นั บ สนุ น โครงการผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ แ บบติ ด ตั้ ง บนพื้ น ดิ น ซึ่ ง มี ค่ า ตอบแทน
การใช้สิทธิที่รับรู้เป็น “เจ้าหนี้ค่าสิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า” ตั้งแต่วันที่สามารถเริ่มขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
จานวนเงินขั้นต่าที่ต้องจ่ายซึ่งบันทึกเป็นเจ้าหนี้ค่าสิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ามีดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
ครบกาหนดภายในไม่เกิน 1 ปี
ครบกาหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี
ครบกาหนดหลังจาก 5 ปี
หัก ค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคต
มูลค่าปัจจุบันของเจ้าหนี้

11,137
44,546
205,448
261,131
(101,309)
159,822

11,137
44,546
216,584
272,267
(108,879)
163,388

มูลค่าปัจจุบันของเจ้าหนี้ค่าสิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าครบกาหนดชาระดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
ครบกาหนดภายในไม่เกิน 1 ปี
ครบกาหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี
ครบกาหนดหลังจาก 5 ปี

3,735
16,803
139,284
159,822

3,566
16,041
143,781
163,388

การเปลี่ยนแปลงของเจ้าหนี้ค่าสิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า มีดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
ณ 1 มกราคม
รายการปรับปรุง
ชาระคืนหนี้สิน
ต้นทุนทางการเงิน (หมายเหตุ 32)
ณ 31 ธันวาคม

163,388
(11,137)
7,571
159,822

รายงานประจาปี 2563
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บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)





เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
เงินกู้ยืมส่วนที่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมส่วนที่ไม่หมุนเวียน

147,055
1,463,861
1,610,916

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

140,166
1,590,402
1,730,568

-

-

การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
ณ 1 มกราคม
เงินกู้ยืมเพิ่ม
- เงินต้น - สุทธิจากค่าธรรมเนียมการกู้ยืม
- ดอกเบี้ย
การจ่ายคืนเงินกู้ยืม
- เงินต้น
- ดอกเบี้ย
การตัดจาหน่ายค่าธรรมเนียมการกู้ยืม
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
งบการเงิน
ณ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

1,730,568

1,562,893

-

-

5,569
73,619

287,446
79,446

-

-

(143,555)
(73,705)
3,167

(124,564)
(79,459)
3,193

-

-

15,253
1,610,916

1,613
1,730,568

-

-

เงินกู้ยืมแสดงสุทธิจากค่าธรรมเนียมการกู้ยืมจานวน 19.72 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 22.56 ล้านบาท)
เงินกู้ ยืมถูกค้าประกั นโดยการจานาใบหุ้นของบริษัทย่อย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 20) และบัญชีเงินฝากธนาคาร
ประเภทออมทรัพย์ (หมายเหตุ 13)
ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืม กลุ่มกิจการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การจ่ายเงินปันผล การโอนสิทธิใน
หุ้นการควบหรือรวมกิจการกับนิติบุคคลอื่น การดารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและอัตราส่วนความสามารถในการชาระ
หนี้ให้เป็นไปตามสัญญา เป็นต้น
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เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ต่อ)
อัตราดอกเบี้ยตามสัญญา ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
เงินกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงิน

THBFIX + ร้อยละ3.70
ร้อยละ 4.50
ถึงร้อยละ 5.00
1 ปี TAIBOR +
ร้อยละ 1.30

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562

THBFIX + ร้อยละ3.70
ร้อยละ 4.50
ถึงร้อยละ 5.00
1 ปี TAIBOR +
ร้อยละ 1.30

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

-

-

-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

ระยะเวลาครบกาหนดของเงินกู้ยืมระยะยาว
ภายใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี
ภายใน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
หลังจาก 5 ปี
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว

140,971
419,701
903,189
1,463,861

139,563
418,725
1,032,114
1,590,402

-

-

มูลค่ายุติธรรม
ราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาว มีดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
ราคาตามบัญชี
31 ธันวาคม
1 มกราคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

1,463,861

1,590,402

มูลค่ายุติธรรม
31 ธันวาคม
1 มกราคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
1,493,289

1,624,170

มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมส่วนที่หมุนเวียนมีมูลค่าเท่ากับราคาตามบัญชี เนื่องจากผลกระทบของอัตราคิดลดไม่มีสาระสาคัญ
มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมส่วนที่ไม่หมุนเวียนคานวณจากกระแสเงินสดในอนาคตซึ่งคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ที่อัตราร้อยละ
2.53 ถึงร้อยละ 5.10 (พ.ศ. 2562 : อัตราร้อยละ 2.53 ถึงร้อยละ 5.10) และอยู่ในข้อมูลระดับ 2 ของลาดับชั้นมูลค่ายุติธรรม
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บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)



ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
กลุ่มกิจการมีโครงการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานที่เข้าเงื่อนไขตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทย ภายใต้โครงการ พนักงาน
มีสิทธิได้รับเงินชดเชยตามกฎหมายเริ่มจากสามสิบวันถึงสี่ร้อยวันของอัตราค่าจ้างสุดท้ายในวันครบเกษียณอายุ
จานวนที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมีดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
หนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
ค่าใช้จ่ายแสดงในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ผลประโยชน์พนักงาน
การวัดมูลค่าใหม่สาหรับผลประโยชน์เมื่อ
เกษียณอายุที่บันทึกในกาไร(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

6,490

5,486

3,932

3,262

1,004

2,586

670

1,036

1,004

2,226
4,812

670

2,226
3,262

รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ระหว่างปีมีดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
ณ 1 มกราคม
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนบริการในอดีต
ต้นทุนดอกเบี้ย
ล้างหนี้สินยกมา
รับโอนพนักงาน
การวัดมูลค่าใหม่
ผลขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์
ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมติทางการเงิน
ผลขาดทุนที่เกิดจากประสบการณ์
ณ 31 ธันวาคม

297


รายงานประจาปี 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

5,486
919
85
6,490

674
116
2,451
19
3,260

3,262
616
54
3,932

1,854
116
227
19
(1,854)
674
1,036

-

406

-

406

6,490

307
1,513
5,486

3,932

307
1,513
3,262

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
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ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้มีดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ร้อยละ
ร้อยละ
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน

1.31 และ 1.67
5.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ร้อยละ
ร้อยละ

1.40 และ 1.66
5.00

1.67
5.00

1.66
5.00

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นดังนี้
งบการเงินรวม
ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
การเปลีย่ นแปลง
ในข้อสมมติ
(ร้อยละ)
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของ
เงินเดือน

การเพิ่มขึ้นของข้อสมมติ
(ร้อยละ)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

การลดลงของข้อสมมติ
(ร้อยละ)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

0.50

0.50

ลดลง 8.04

ลดลง 4.77

เพิ่มขึ้น 9.17

เพิ่มขึ้น 5.47

0.50

0.50

เพิ่มขึ้น 5.02

เพิ่มขึ้น 2.68

ลดลง 4.73

ลดลง 2.53

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
การเปลีย่ นแปลง
ในข้อสมมติ
(ร้อยละ)
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของ
เงินเดือน

การเพิ่มขึ้นของข้อสมมติ
(ร้อยละ)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

การลดลงของข้อสมมติ
(ร้อยละ)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

0.50

0.50

ลดลง 10.11

ลดลง 10.78

เพิ่มขึ้น 11.68

เพิ่มขึ้น 12.51

0.50

0.50

เพิ่มขึ้น 6.25

เพิ่มขึ้น 6.12

ลดลง 5.85

ลดลง 5.74

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้อ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติใดข้อสมมติหนึ่ง ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบัติ
สถานการณ์ดังกล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติบางเรื่องอาจมีความสัมพันธ์กัน ในการคานวณการวิเคราะห์
ความอ่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลัก (มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน
โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้คานวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Project Unit Credit Method) ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงาน) ได้ใช้วิธีเดียวกับการคานวณหนี้สินบาเหน็จบานาญที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน
วิธีการและประเภทของข้อสมมติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน
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บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)



ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
กลุ่มกิ จ การมีความเสี่ยงที่เกี่ย วข้องกับภาระผูกพันผลประโยชน์พนัก งาน ความเสี่ย งที่มีนัยสาคัญ คือการเปลี่ยนแปลงในอัตรา
ผลตอบแทนที่แท้จริงของพันธบัตร โดยถ้าอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของพันธบัตรรัฐบาลลดลงจะทาให้หนี้สินของโครงการเพิ่ม
สูงขึ้นถึงแม้ว่าการเพิ่มมูลค่าของพันธบัตรที่โครงการได้ถือไว้จะชดเชยได้บางส่วน
ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงานสาหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะคือ
23.72 ปี และ 24.62 ปี ตามลาดับ (พ.ศ. 2562 : 25.29 ปี และ 26.26 ปี ตามลาดับ)
การวิเคราะห์การครบกาหนดของการจ่ายชาระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ไม่มีการคิดลด มีดังนี้
งบการเงินรวม
น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-2 ปี
เกินกว่า 3 ปี
พันบาท
พันบาท
พันบาท
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

619
-

19,040
19,040

19,659
19,659

งบการเงินเฉพาะกิจการ
น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-2 ปี
เกินกว่า 3 ปี
พันบาท
พันบาท
พันบาท

รวม
พันบาท

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
28

-

15,080
15,080

15,080
15,080

ใบสาคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ

ราคาการใช้สิทธิ
ต่อหุ้นสามัญ

อัตราการใช้สิทธิ
สิทธิ : หุ้นสามัญ

1.408
2.000

1:1.065
1:1.000

FC-W1
FC-W2

299


-

619

รวม
พันบาท
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ระยะเวลา
การใช้สิทธิ
23 ธันวาคม พ.ศ. 2553 - 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563
9 มกราคม พ.ศ. 2556 - 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)


28

ใบสาคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ (ต่อ)
รายการเคลื่อนไหวของใบสาคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
ณ 1 มกราคม
ตัดจาหน่าย
ณ 31 ธันวาคม

29

37,318
(37,318)
-

37,964
(646)
37,318

สินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับสัญญากับลูกค้า
29.1 สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
กลุ่มกิจการรับรู้สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาก่อสร้างดังนี้
งบการเงินรวม

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน

พ.ศ. 2563
พันบาท

พ.ศ. 2562
พันบาท

3,867

-

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเป็นงานทาล่วงหน้าก่อนกาหนดเวลาชาระเงินตามสัญญาก่อสร้าง

รายงานประจาปี 2563
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บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

สินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับสัญญากับลูกค้า (ต่อ)
29.2 ต้นทุนของสัญญาที่รับรู้เป็นสินทรัพย์
ต้นทุนส่วนเพิ่มในการได้มาซึ่งสัญญา
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สินทรัพย์ที่รับรู้จากต้นทุนส่วนเพิ่มในการได้สัญญา

142

-

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ค่าตัดจาหน่าย

437

-

กลุ่ ม กิ จ การรั บ รู้ ต้ น ทุ น ส่ ว นเพิ่ ม ในการได้ สั ญ ญา เช่ น ค่ า คอมมิ ช ชั่ น การขาย แสดงเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของสิ น ทรั พ ย์ อื่ น ใน
งบแสดงฐานะการเงิน และตัดจาหน่า ยโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาก่อสร้าง โดยให้สอดคล้องกับรูปแบบการรับรู้รายได้
จากสัญญาก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง
29.3 หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
กลุ่มกิจการรับรู้หนี้สินที่เกี่ยวข้องกับสัญญาก่อสร้าง ดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน

9,019

หนี้สินที่เกิดจากสัญญาเป็นการเรียกเก็บเงินล่วงหน้าจากลูกค้าเกินกว่าการปฏิบัติงานตามสัญญาก่อสร้าง
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-

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)


29

สินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับสัญญากับลูกค้า (ต่อ)
29.4 ภาระที่ต้องปฏิบัติที่ยังไม่เสร็จจากสัญญาระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ราคาที่ปันส่วนให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติที่ยังไม่แล้วเสร็จตามสัญญาว่าจ้างออกแบบ ก่อสร้าง และติดตั้ง
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา มีดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
สัญญาว่าจ้างออกแบบ ก่อสร้าง และติดตั้ง
สัญญาการตรวจสอบ ติดตาม และบารุงรักษา

11,777
5,511

-

ผู้บริหารคาดว่าราคาที่ปันส่วนให้กับภาระตามสัญญาการออกแบบ ก่อสร้าง และติดตั้ง ที่ยังไม่ แล้วเสร็จ จานวน 11.78 ล้าน
บาท จะรับรู้เป็นรายได้ในปี พ.ศ. 2564 ราคาที่ปันส่วนให้กับภาระตามสัญญาการตรวจสอบ ติดตาม และบารุงรักษา จานวน
5.51 ล้านบาท จะถูกรับรู้ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 ถึง พ.ศ. 2568
30

รายได้อื่น
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
ดอกเบี้ยรับ
- กิจการอื่น
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 36.1)
กาไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
รายได้ค่าบริหารจัดการ
รายได้อื่น
- กิจการอื่น
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 36.1)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

4,143
637
-

3,214
877
-

2
20
14,545

27,187
5,981
7,505
10,799

372
216
5,368

1,512
66
5,669

371
180
15,118

29,177
40
80,689

รายงานประจาปี 2563
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บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)



ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่รวมอยู่ในการคานวณกาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงาน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 20, 21)
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที่ปรึกษา
เงินเดือน ค่าแรงและค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนักงาน
ค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(หมายเหตุ 22)
ค่าดาเนินงานและบารุงรักษา
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
การด้อยค่าของสินทรัพย์

32

109,519
20,126

96,406
38,732

1,891
4,366

2,816
9,613

65,634

52,336

57,825

36,416

26,960
20,776
5,000
-

26,388
19,053
5,000
-

1
-

2,804
8,652

ต้นทุนทางการเงิน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
ดอกเบี้ยจ่าย
- สถาบันการเงิน (หมายเหตุ 26)
- หุ้นกู้
- กิจการอื่น
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 36.1)
ตัดจาหน่ายค่าธรรมเนียมการกู้ยืม
(หมายเหตุ 26)
ต้นทุนทางการเงิน
- เจ้าหนี้ค่าสิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
(หมายเหตุ 25)
- ประมาณการหนี้สินสาหรับการรื้อถอน
ดอกเบี้ยสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน
ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วแลกเงิน
ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

รายงานประจาปี 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

73,619
12
99

79,446
3
148

715

8,184
7,806
75

3,167

3,193

-

-

7,571
673
5,675
7,946
98,762

7,730
521
35
2,244
21
93,341

303
1,018

78
18,633
1,043
35,819

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)


33

ภาษีเงินได้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
ภาษีเงินได้ปีปัจจุบัน :
ภาษีเงินได้ปีปัจจุบันสาหรับกาไรทางภาษีสาหรับปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
รายการที่เกิดจากผลแตกต่างชั่วคราว
รวมภาษีเงินได้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

(2,633)

-

-

-

1,649
(984)

1,576
1,576

8
8

207
207

ภาษีเงินได้สาหรับกาไร(ขาดทุน)ก่อนหักภาษีของกลุ่มกิจการมีจานวนที่แตกต่างจากการคานวณกาไรทางบัญชีคูณกับอัตราภาษี โดย
มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
ภาษีคานวณจากอัตราภาษีร้อยละ 20
(พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 20)
ผลกระทบ :
ผลการดาเนินงานของบริษัทร่วมสุทธิจากภาษี
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี
ตัดจาหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้รับรู้เป็น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การใช้ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่เคยรับรู้เป็น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

304,271

270,593

(68,474)

(57,203)

(60,854)

(54,119)

13,695

11,441

61,283
33,479
(1,581)
-

63,620
23,024
(5,584)
(135)

(547)
-

(7,964)
-

(35,022)

(26,594)

(13,140)

(3,270)

1,711
(984)

1,364
1,576

8

207
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บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

การส่งเสริมการลงทุน
กลุ่มกิจการได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามบัตรส่งเสริมการลงทุน จานวนทั้งสิ้น 8 ฉบับ สาหรับ
กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ภายใต้เงื่อนไขบางประการ สิทธิพิเศษดัง กล่า วรวมถึ งการได้รั บยกเว้ นอากรขาเข้ าส าหรั บ เครื่ อ งจัก ร การได้รับยกเว้ น ภาษี
เงิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลส าหรั บ ก าไรสุ ท ธิ ที่ ไ ด้ จ ากการประกอบกิ จ การที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม รวมกั น ไม่ เ กิ น ร้ อยละ 100 ของเงิ น ลงทุ น
ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกาหนดระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (วันเริ่มจาหน่ายไฟฟ้า
เชิ ง พาณิ ช ย์ ) และภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การยกเว้ น จะปรั บ เปลี่ ย นตามจ านวนเงิ น ลงทุ น โดยไม่ ร วมค่ า ที่ ดิ น และ
ทุนหมุนเวียนที่แท้จริงในวันเปิดดาเนินการตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริม

35

กาไรต่อหุ้น
การคานวณกาไรต่อหุ้นในงบการเงินรวม เป็นดังนี้
กาไรต่อหุ้นสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่มีการซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับ คานวณโดยการหารกาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
ด้วยจานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักระหว่างปีซึ่งคานวณโดย
-
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จ านวนหุ้ น สามั ญ ถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งน้ าหนั ก ในระหว่ า งปี ข องบริ ษั ท ไพร์ ม โรด อั ล เทอร์ เ น ที ฟ จ ากั ด คู ณ ด้ ว ยอั ต ราส่ ว น
การแลกเปลี่ยน และ
จานวนหุ้นสามัญคงเหลือที่มีอยู่จริงตั้งแต่วันที่ซื้อถึงวันสิ้นปีของบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
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บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)


35

กาไรต่อหุ้น (ต่อ)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

288,261

264,974

(68,466)

(56,996)

17,017,942
-

4,018
-

17,017,942

4,018

17,017,942
17,017,942

2,136,460
14,881,482
17,017,942

อัตราส่วนการแลกเปลี่ยน

1

3,703.70

จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในระหว่าง
ปีของบริษัท ไพร์ม โรด อัลเทอร์เนทีฟ จากัด
(พันหุ้น)

-

14,881,482

จานวนหุ้นสามัญคงเหลือที่มีอยู่จริงตั้งแต่วันที่ซื้อ
ถึงวันสิ้นปีของบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์
จากัด (มหาชน) (พันหุ้น)

-

17,017,942

17,017,942

15,812,159
17,017,942

8,619,078

(0.004)

(0.007)

จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักที่ใช้ใน
การคานวณกาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
จานวนหุ้นสามัญ ณ วันต้นปี (พันหุ้น)
จานวนหุ้นสามัญที่ออกเพิ่มและชาระแล้ว (พันหุ้น)

จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
จากการซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับ (พันหุ้น)
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (พันหุ้น)
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

0.017

0.017

ใบสาคัญแสดงสิทธิ ซื้อหุ้ นสามั ญไม่ไ ด้รวมอยู่ในการคานวณก าไรต่อ หุ้น ปรั บลดเนื่องจากราคาใช้สิ ทธิของใบสาคัญแสดงสิ ท ธิ
สูงกว่าราคาตลาดของหุ้น

รายงานประจาปี 2563


306



36

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)



รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิ จ การและบุ ค คลที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ บริ ษั ท ไม่ ว่ า ทางตรงหรื อ ทางอ้ อ ม โดยผ่ า นกิ จ การอื่น แห่ ง หนึ่ งหรื อมากกว่ า หนึ่งแห่ง
โดยที่บุคคลหรือกิจการนั้นมีอานาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัท หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึง
บริ ษั ท ที่ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ การลงทุ น บริ ษั ท ย่ อ ย และบริ ษั ท ย่ อ ยในเครื อ เดี ย วกั น ถื อ เป็ น กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บริ ษั ท
บริษัทร่วมและบุคคลที่เป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษัทซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสาคัญเหนือกิจการ ผู้บริหาร
ส าคั ญ รวมทั้ ง กรรมการและพนั ก งานของบริ ษั ท ตลอดจนสมาชิ ก ในครอบค รั ว ที่ ใ กล้ ชิ ด กั บ บุ ค คลเหล่ า นั้ น กิ จ การ
ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้นถือเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกั นซึ่งอาจมีขึ้นได้ต้องคานึงถึงรายละเอียดของความสัมพั นธ์
มากกว่ารูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย
บริ ษั ท ถู ก ควบคุ ม โดยบริ ษั ท ไพร์ ม โรด เทค อิ น เตอร์ จ ากั ด จดทะเบี ย นในเขตปกครองพิ เศษฮ่ อ งกง ซึ่ ง ถื อ หุ้ น เป็ น จ านวน
ร้อยละ 41.97 ของจานวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท
บุคคลที่มีอานาจควบคุมสูงสุดของกลุ่มกิจการคือ นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์
36.1 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายการต่อไปนี้เป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
ดอกเบี้ยรับ
บริษัทย่อย
บริษัทร่วม

รายได้ค่าบริหารจัดการ
บริษัทย่อย
รายได้อื่น
บริษัทย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

637
637

877
877

20
20

3,183
2,798
5,981

-

-

14,545

4,358

216
216

66
66

180
180

40
40

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)


36

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
36.1 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี้เป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
ดอกเบี้ยจ่าย
บริษัทย่อย
กรรมการบริษัท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

99
99

148
148

715
715

75
75

ซื้อสินค้าและบริการ
บริษัทย่อย

-

-

-

112

ค่าใช้จ่ายอื่น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

28

-

28

-

36.2 ยอดค้างชาระที่เกิดจากการซื้อและขายสินค้าและบริการ
ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นปีที่เกี่ยวข้องกับรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
รายได้ค้างรับ
บริษัทย่อย
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

-

-

5,152

1,521

1,722
1,722

1,506
1,506

3,576
3,576

1,511
1,511

รายงานประจาปี 2563
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36

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)



รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
36.2 ยอดค้างชาระที่เกิดจากการซื้อและขายสินค้าและบริการ (ต่อ)
ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นปีที่เกี่ยวข้องกับรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้ (ต่อ)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
เงินจ่ายล่วงหน้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้างรับ
บริษัทย่อย
บริษัทร่วม

เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กรรมการบริษัท

ดอกเบี้ยค้างจ่าย
บริษัทย่อย
กรรมการบริษัท
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

21,670

21,670

-

-

-

811
811

20
20

-

28
62
90

126
126

28
42
70

106
106

6,495
6,495

6,396
6,396

784
784

75
75

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)


36

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
36.3 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่
บริษัทร่วม

-

33,206

-

-

การเปลี่ยนแปลงของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
ณ 1 มกราคม
เงินให้กู้ยืมระหว่างปี
เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ (หมายเหตุ 23.1)
รับคืนเงินให้กู้ยืม
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
โอนออกไปบัญชีสินทรัพย์ตามสัญญา
จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (หมายเหตุ 23.3)
ณ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

33,206
(36,455)
3,249
-

864
34,678
30,070
(856)
(1,480)
-

-

271,460
50,078
(265,947)
(54,501)

-

(30,070)
33,206

-

(1,090)
-

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันอยู่ในรูปของสัญญากู้ยืมที่มีกาหนดชาระคืนภายในปี พ.ศ. 2563 โดยมีอัตรา
ดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 6.19 ถึงร้อยละ 6.40 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 2.64 ถึงร้อยละ 12.50 ต่อปี)
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36

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)



รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
36.4 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่
บริษัทย่อย

-

-

2,657

-

การเปลี่ยนแปลงของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
ณ 1 มกราคม
เงินให้กู้ยืมเพิ่มระหว่างปี
โอนออกไปบัญชีสินทรัพย์ตามสัญญา
จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
ณ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

-

-

2,657

44,982
-

-

-

2,657

(44,982)
-

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันอยู่ในรูปของสัญญากู้ยืมที่มีกาหนดชาระคืนภายในปี พ.ศ. 2566 โดยมีอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 12.50 ถึงร้อยละ 12.62 ต่อปี)
36.5 เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
เงินกู้ยืมระยะยาวจาก
บริษัทย่อย
กรรมการบริษัท
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10,074
10,074

10,074
10,074

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
112,500
112,500

33,565
33,565

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)


36

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
36.5 เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
ณ 1 มกราคม
เงินกู้ยืมเพิ่มระหว่างปี
จ่ายคืนเงินกู้ยืม
จัดประเภทเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน
ณ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

10,074
-

12,574
12,500
(15,000)

33,565
80,000
(1,065)

57,822
33,565
(28,891)

10,074

10,074

112,500

(27,164)
(1,767)
33,565

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันอยู่ในรูปของสัญญากู้ยืมที่มีกาหนดชาระคืนภายในปี พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2566 โดย
มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.75 ถึงร้อยละ 1.00 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 0.75 ถึงร้อยละ 6.50 ต่อปี)
36.6 ค่าตอบแทนผู้บริหารสาคัญ
ผู้บริหารสาคัญของบริษัท รวมถึงกรรมการ (ไม่ว่าจะทาหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่) คณะผู้บริหารระดับสูง ค่าตอบแทนที่
จ่ายหรือค้างจ่ายสาหรับผู้บริหารสาคัญมีดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

17,640
121
17,761

11,651
87
11,738

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
15,851
103
15,954

รายงานประจาปี 2563
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36

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)



รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
36.7 สัญญาสาคัญของบริษัทร่วมกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สัญญาเช่าที่ดิน
บริษัทร่วม 8 แห่งได้ทาสัญญาเช่าที่ดินกับ บริษัท แอคมี่ เอ็นเนอยี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมี
กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกันเพื่อใช้เป็นสถานที่ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ สัญญาทั้งหมดมี
ระยะเวลา 30 ปี โดยจะสิ้ น สุ ด ในปี พ.ศ. 2585 ถึ ง พ.ศ. 2586 บริ ษั ท มี ภ าระผู ก พั น ที่ จ ะต้ อ งช าระค่ า เช่ า
ตามจานวนที่ระบุไว้ในสัญญา
เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินระยะยาว
เมื ่อ วัน ที ่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 บริษ ัท ไพร์ม เอ็น เนอร์ยี ่ แคปปิต อล จ ากัด (“PEC”) ได้ร ับ โอนภาระหนี้
เงิ นลงทุ นในตั๋ วสั ญญาใช้ เงิ นระยะยาว จ านวน 311.98 ล้ านบาท ที่ มี ต่ อบริ ษั ทร่ วมทั้ ง 8 บริ ษั ท จากบริ ษั ท ไพร์ ม โรด
เทค จากัด (“PRT”) ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน โดย PRT ได้มาเมื่อคราวเข้าลงทุนซื้อหุ้นร้อยละ
30 ซึ่ง PRT ได้เข้าทาสัญญารับภาระหนี้ของผู้ถือหุ้นต่อบริษัทโครงการมาตามสัดส่วนการเข้าถือหุ้นด้วย ต่อมาวันที่ 19
กรกฎาคม พ.ศ. 2562 PEC ได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับใหม่รวม 9 ฉบับซึ่งมีมูลค่า เงื่อนไขและข้อกาหนดเช่นเดียวกัน
กับ ตั๋ว สัญ ญาใช้เ งิน ของ PRT ฉบับ เดิม กล่า วคือ เป็น การออกตั๋ว สัญ ญาใช้เ งิน ตามสัด ส่ว นการถือ หุ้น ร้อ ยละ 30 ใน
บริษัทร่วมทั้ง 8 บริษัท ทั้งนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิ นดังกล่าวมีเงื่อนไขและข้อกาหนดเช่นเดียวกับตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยผู้
ถือหุ้นร้อยละ 70 ของบริษัทร่วมทั้ง 8 บริษัท
ตั๋วสัญญาใช้เงินแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ คานวณโดยการคิด ลดจากมูล ค่าเมื่อครบก าหนดตามอายุของตั๋วด้วยอั ต รา
คิดลดคงที่ต่อปีซึ่งเป็นต้นทุนการกู้ยืมของผู้กู้
รายละเอียดตั๋วสัญญาใช้เงินระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีดังนี้

บริษัทร่วม
บริษัท เชียงใหม่ รีนิวเอเบิล
เอ็นเนอยี จากัด
บริษัท โกลเด้น ไลท์ โซล่า จากัด
บริษัท บึงสามพัน โซล่า จากัด
บริษัท นอร์ธเวสต์ โซล่าร์ จากัด
บริษัท โซล่าเทค เอ็นเนอยี จากัด
บริษัท ไนน์ เอ โซล่า จากัด
บริษัท อินฟินิท อัลฟา แคปปิตอล
จากัด
บริษัท อีเอสพีพี จากัด
บริษัท อีเอสพีพี จากัด
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อัตราไถ่ถอน
ร้อยละต่อปี

มูลค่าตั๋ว
สัญญาใช้เงิน
พันบาท

ดอกเบี้ยจ่าย
ล่วงหน้า
พันบาท

รวม
พันบาท

มูลค่า
เมื่อครบกาหนด
พันบาท

3 สิงหาคม พ.ศ. 2570

1.00

28,811

(4,692)

24,119

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

(4,813)
(3,934)
(3,798)
(3,909)
(4,082)
(4,654)

24,745
20,225
19,531
20,098
20,990
23,926

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

(6,269)
(79,186)
(115,337)

31,230
3,672
188,536

41,792
223,850
469,739

กาหนดไถ่ถอน

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
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รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
36.7 สัญญาสาคัญของบริษัทร่วมกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวมีกาหนดชาระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเมื่อครบกาหนด ซึ่งไม่สามารถโอนแต่สามารถไถ่ถอนคืนก่อน
กาหนดได้
การเปลีย่ นแปลงของเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินระยะยาว มีดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
ณ 1 มกราคม
ผลกระทบของการเปลี่ยนนโยบายบัญชี (หมายเหตุ 5)
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย
ตัดจาหน่ายดอกเบี้ยรอตัดจ่าย
ณ 31 ธันวาคม
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313,387
(132,797)
7,946
188,536

469,740
(157,760)
1,407
313,387

ภาระผูกพัน
37.1 สัญญาขายไฟฟ้า
บริษัทย่อยในประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทย่อยมีสัญญาขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) จานวน 8 สัญญา (พ.ศ.
2562 : 8 สัญญา) ปัจจุบันบริษัทย่อยได้ดาเนินการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้า ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาขายไฟฟ้าทุกฉบับ โดย
มีกาลังการผลิตรวม 40.64 เมกะวัตต์
สัญญาขายไฟฟ้าของบริษัทย่อย กาหนดให้บริษัทย่อยขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนพื้นดินให้แก่ กฟภ. ใน
อัตราการรับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) โดยมีระยะเวลา 25 ปีนับจากวันเริ่มจาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
บริษัทย่อยในต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทย่อยในประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) มีสัญญาขายไฟฟ้ากั บ Taiwan Power
Company จานวน 4 สัญญา (พ.ศ. 2562 : 4 สัญญา) ปัจจุบันบริษัทย่อยได้ดาเนินการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้า ตามที่กาหนด
ไว้ในสัญญาขายไฟฟ้าทุกฉบับ โดยมีกาลังการผลิตรวม 6.00 เมกะวัตต์
สัญญาขายไฟฟ้าของบริษัทย่อย กาหนดให้บริษัทย่อยขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนพื้นดินให้แก่ Taiwan
Power Company ในอัตราการรับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) โดยมีระยะเวลา 20 ปีนับจากวันเริ่มจาหน่ายไฟฟ้า
เชิงพาณิชย์
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บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ภาระผูกพัน (ต่อ)
37.1 สัญญาขายไฟฟ้า (ต่อ)
บริษัทร่วม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทร่วมมีสัญญาขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) จานวน 10 สัญญา (พ.ศ.
2562 : 10 สัญญา) ปัจจุบันบริษัทร่วมได้ดาเนินการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้า ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาขายไฟฟ้าทุกฉบับ
โดยมีกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาทั้งสิ้น 72.0 เมกะวัตต์ และกาลังการผลิตติดตั้งรวม 91.7 เมกะวัตต์
สัญญาขายไฟฟ้าของบริษัทร่วมดังกล่าวมีอายุสัญญา 5 ปี และต่ออายุได้ครั้งละ 5 ปี ซึ่งมีอัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบส่วนเพิ่ม
ราคารั บ ซื้ อ ไฟฟ้ า (Adder) ส าหรั บ ผู้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งานหมุ น เวี ย นในอั ต รา 8.0 บาทต่ อ กิ โ ลวั ต ต์ ชั่ ว โมง
เป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มจาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
37.2 ภาระผูกพันที่เป็นข้อผูกพันตามสัญญาเช่า - กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า
บริษัทย่อยในประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้ทาสัญญาเช่าในที่ดินกั บกรมชลประทาน จังหวัดหยุนหลิน ประเทศ
สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่ อสร้ างโรงไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิ ตย์ จานวน 3 สัญญา อายุของสัญญา
มีระยะเวลา 20 ปี สิ้นสุดในปี พ.ศ. 2582 โดยค่าเช่าคานวณตามสัดส่วนของรายได้จากการขายไฟฟ้า ซึ่งบริษัทย่อยรับรู้เป็น
ค่าใช้จ่ายในปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นจานวนเงิน 2.36 ล้านบาท
37.3 ภาระผูกพันตามสัญญาจ้างตรวจสอบและติดตามผลการเดินเครื่องและบารุงรักษาโรงไฟฟ้า
บริษัทย่อยได้ทาสัญญาจ้างตรวจสอบและติดตามผลการเดินเครื่องและบารุงรักษาโรงไฟฟ้า
จานวนเงินขั้นต่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้น มีดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
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14,284
14,685
28,969

19,203
28,970
48,173

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
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ภาระผูกพัน (ต่อ)
37.4 หนังสือค้าประกัน
บริษัท ไพร์ม เอ็นเนอร์ยี่ แคปปิตอล จากัด
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 บริษัทย่อยได้ขอให้สถาบันการเงินในต่างประเทศแห่งหนึ่งออกหนังสือค้าประกันวงเงินไม่
เกิน 0.80 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เพื่อค้าประกันโครงการในต่างประเทศแห่งหนึ่ง บริษัทย่อยใช้เงินฝากสถาบันการเงิน
จานวนหนึ่งค้าประกันกับสถาบันการเงินดังกล่าว
บริษัท ไพร์ม อัลเทอร์เนทีฟ วิชั่นส์ จากัด
ในระหว่างปี 2563 บริษัทย่อยได้ขอให้สถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง ออกหนังสือค้าประกันในวงเงินร้อยละ 10.00
ของมูลค่าสัญญา จานวน 3 ฉบับ เป็นจานวนเงิน 1.09 ล้านบาท เพื่อค้าประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา บริษัทย่อยใช้เงิน
ฝากสถาบันการเงินจานวนหนึ่งค้าประกันกับสถาบันการเงินดังกล่าว

38

คดีฟ้องร้อง
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยถูกฟ้องเป็นจาเลยโดยบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าว เป็นคดีหมายเลขดา
ที่ พ.7554/2561 เรื่องการไม่ทาตามบันทึกข้อตกลง โดยบุคคลดังกล่าวได้ฟ้องต่อศาลแพ่งโดยมีคาขอให้บริษัทย่อยส่งมอบหุ้น
จานวน 1,260 หุ้น (ร้อยละ 9 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว) ให้แก่โจทก์ และมีคาขอให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยยุติการยื่นคาขอให้
โจทก์ออกจากการเป็นกรรมการ นอกจากนี้ยังได้เรียกร้องให้โจทก์เป็นผู้มีอานาจในการเบิกถอนเงินและทาธุรกรรมต่างๆ ของบริษัท
ย่อย
ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ศาลชั้นต้นได้มีคาพิพากษาให้จาเลยทั้งสี่ในคดี ซึ่งรวมถึง บริษัทย่อย ส่งมอบหุ้นจานวน 1,260
หุ้น ให้แก่โจทก์ พร้อมจัดทาและเปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย เพื่อยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ ซึ่งบริษัทย่อยได้ยื่นอุทธรณ์และขอทุเลาการบังคับคดีในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ผู้บริหารพิจารณาว่าไม่มีผลกระทบต่อการดาเนิน
ธุรกิจและผลการดาเนินงานของกลุ่มกิจการ

39

เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน
บริษัท ไพร์ม เอ็กซ์ จากัด
เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จากัด (“PRG”) เข้าถือหุ้นในบริษัท ไพร์ม เอ็กซ์ จากัด เป็นจานวนเงิน
0.17 ล้านบาท สาหรับหุ้นสามัญจานวน 6,999 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 25 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจานวนหุ้นทั้งหมด โดย
บริษัท ไพร์ม เอ็กซ์ จากัด จะดาเนินธุรกิจที่ปรึกษา ติดตั้งระบบเทคโนโลยี และรับเหมาก่อสร้างเกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทน การอนุรักษ์พลังงาน เทคโนโลยีดิจิตอล และนวัตกรรมอื่นๆ
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บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท จูปิเตอร์ เพาเวอร์ จากัด
เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จากัด (“PRG”) ได้ซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท จูปิเตอร์ เพาเวอร์ จากัด ตาม
สัญญาซื้อขายหุ้น เป็นจานวนเงิน 83.72 ล้านบาท สาหรับหุ้นสามัญจานวน 199,998 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 99.99 ของจานวนหุ้นทั้งหมด โดยบริษัท จูปิเตอร์ เพาเวอร์ จากัด เป็นผู้ดาเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
แบบติดตั้งบนพื้นดินในระบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) มีปริมาณรับซื้อไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ าสูงสุด 1 เมกะวัตต์
ซึ่งได้ดาเนินการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว
บริษัท พัฒนาโซล่าเธอร์มอล จากัด
เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จากัด (“PRG”) ได้รับการโอนหุ้นของ บริษัท พัฒนาโซล่าเธอร์มอล จากัด
ตามบันทึกข้อตกลงโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดินในระบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder)
เป็นจานวนเงิน 48.99 ล้านบาท สาหรับหุ้นสามัญจานวน 489,999 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.00 ของ
จานวนหุ้นทั้งหมด โดยบริษัท พัฒนาโซล่าเธอร์มอล จากัด เป็นผู้ดาเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบน
พื้นดินในระบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) มีปริมาณรับซื้อไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสูงสุด 0.998 เมกะวัตต์ จานวน 2
โครงการ ซึ่งได้ดาเนินการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว 1 โครงการ
รายการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นาสินทรัพย์บางส่วนใช้ชาระหนี้สินบางส่วนตามสัญญาจองซื้อหุ้น
เพิ่มทุน ตามทีไ่ ด้เปิดเผยในหมายเหตุ 23.3
การเปลี่ยนแปลงในทุนเรือนหุ้น
เมื่อวันที่ 25 กุ มภาพันธ์ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบีย นของบริษัท จากทุนจดทะเบีย นเดิม
25,514,280,600 บาท เป็ น ทุ น จดทะเบี ย น 17,017,942,060 บาท โดยการตั ด หุ้ น สามั ญ ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ น าออกจ าหน่ า ยจ านวน
8,496,338,540 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท อีกทั้งอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็น
มู ล ค่ า หุ้ น ละ 4 บาท และเปลี่ ย นแปลงจ านวนหุ้ น ของบริษั ท โดยการรวมหุ้ น ใช้ วิ ธี ก ารค านวน คื อ อั ต ราหุ้ น เดิ ม 4 หุ้ น เป็ น
1 หุ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ นอกจากนี้ยังได้อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนและทุนที่ชาระแล้วของ
บริษัท จากจานวน 17,017,942,060 บาท เป็นจานวน 4,254,485,515 บาท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 4
บาทเป็ น มู ล ค่ า หุ้ น ละ 1 บาท เพื่ อ ชดเชยส่ ว น ต่ ากว่ า มู ล ค่ าหุ้ น สามั ญ จ ากการ ซื้ อ ธุ ร กิ จ และล้ า งขาดทุ น สะ สม
ทั้งนี้การลดทุนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนของเจ้าของ
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เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน (ต่อ)
การเปลี่ยนแปลงในทุนเรือนหุ้น (ต่อ)
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) โดย
การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน มีวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญ ดังนี้
1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 1,275,514,485 หุ้น (ไม่เกินร้อยละ 30) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขาย
ให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering: RO)
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 850,897,103 หุ้น (ไม่เกินร้อยละ 20) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขาย
ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering: RO)
3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 425,448,551 หุ้น (ไม่เกินร้อยละ 10) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขาย
ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement: PP)
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม 1) และ/หรือ 2) และ/หรือ 3) ทุนจดทะเบียนในส่วนที่เพิ่มรวมทั้งหมดจะต้องไม่เกินกว่า
ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วของบริษัทหรือจานวนไม่เกิน 1,275,514,485 บาท และหากเลือกการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนโดยวิธี (2) และ (3) ทุนจดทะเบียนในส่วนที่เพิ่มจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วหรือจานวนไม่
เกิน 850,897,103 บาท
อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นจะนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.
2564 เพื่อขออนุมัติ
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